بهشی دووهم
لهش
گرفتی لهش و پهیوهندییهکانی بهئاگامهندییهوه ئاشکرا باس نهکراون .لهکاتێکدا
لهش بهوش���ت ه دانراوه ،ک ه یاسای خۆی ههبێت و ئێمهش بتوانین پێناسهیهکی له
دهرهوهدا بۆ بکهین ،گهیش���تنمان ب ه ئاگامهندی لهناوهوه لهڕێگهی حهدهس���هوه
ڕوودهدات .ئهگ���هر من بتوانم ئاگامهندیم لهو ش���ێوازه ڕهها و ناوهکییهدا بناس���م
و زنجی���رهی تێڕامانهکانی بدۆزمهوه ،ههوڵی���ش دهدهم جۆره یهکێتییهکی بوونی،
وهکو بابهتێکی زیندووی پێکهاتوو ل ه سیس���تهمی دهماره ههستکهرهکان ،مێشک،
گالندهکان ،ههرهسکردن ،ههناسهدان و ههموو ئهوانهی ل ه ئهتۆمهکانی هایدرۆجین
و کاربۆن و ناتیرۆجین و فس���فۆر ...هتد پێکهات���وون ،بۆ دابنێم .بهاڵم ئهم کاره
ل��� ه گرفت بهدهر نییه .ئهم گرفتانهش لهههوڵدانهکهی من لهدامهزراندنی یهکێتی
نێوان ئاگامهندی من و لهش���ی کهسانی دیکهدا س���هرههڵدهدات .لهڕاستیدا ،لهشم
ئهوه نییه ،ک ه بۆ منه .من مێشکی خۆم یان گالندی ئیندۆکرینم نهدیوه و ناتوانم
بیانبینم .لهبهر ئهوهی من الشهی مردووم بینیوه یان منسیۆلۆجیم خوێندوه ،بهو
باوهڕهدهگهم ،ک ه لهش���ی منیش لهناوهوه لهلهش���ی مردووهک ه یان وێنهکانی نێو
پهرتووکهک ه دهچێت .ههڵبهت ه ئهو پزیش���کانهی نهش���تهرکاری لهسهر لهشی من
دهکهن ڕاس���تهوخۆ ئهو الیهنهی لهش���م دهبینین ،ک ه خۆم نایبینم .من لهگهڵیاندا
ناکۆک نیم .ههروهها ناتوانم بڵێم من مێش���ک ،گهده یان دڵم نییه .پزیشکهکانیش
ئهزمونی لهش���ی منیان لهنێو جیهان���دا ههبوو .ل ه ئهزمونی خۆمدا لهش���م لهنێو
جیهاندا دهرناکهوێت .بێگومان لهئامێری ڕادیۆس���کۆپهکهدا توانیم وێنهی بڕبڕهی
ی ئهودا و لهنێو جیهاندا بووم .من
پش���تم ببینم .بهاڵم لهمحاڵهتهدا من ل ه دهرهوه 
ههس���تم ب ه بابهتێک لهنێو بابهتهکانی دیکهدا کرد و تهنیا ب ه هۆی بیرکردنهوهوه
ئهو وێنهیهم ب ه بهشێک ل ه لهشی خۆم دانا و بوو ب ه خهسڵهتێک نهک بوونی من.
دروست ه دهتوانم دهست ل ه قاچ و دهستهکانم بدهم .هیچ شتێک ڕێگهم لێناگرێت
ههس���تهکانم ب ه ڕێكی بهرهو جیهان بهرم ،بۆ نموون ه بهچاوهکانم تهماشابکهم .با
ئهوهش���مان لهبیر نهچێت لهمحاڵهتهدا من بۆ چاوهکانم دهبم بهکهس���ێکی دیک ه و
وهکو ئهندامی ههستکردن لهنێو جیهاندا دایاندهنێم .لهوکاتهدا چاوهکانم الیهنێکی
320

جیهانم نیش���اندهدهن من “بینین نابینم” .بینین دهبێت ش���تێک بێت لهنێو ئهوانی
دیکهدا یان ئهوه بێت ش���تهکانم بۆ دهردهخ���ات .لهیهک کاتدا ههردووکیان نییه.
بهههمانشێوه ،دهستم دهبینم شتهکان دهگرێت ،بهاڵم دهستگرتنهک ه نازانم چۆنه.
لهبهر ئهم هۆیهش��� ه بیرۆکهکهی ماین دی بیران لهسهر “ههستکردن بۆ ههوڵدان”
نییه .دهس���تم بهرگریکردنی ،ڕهقی و نهرمی بابهتهکانم بۆ دهردهخات نهک خۆی.
من دهس���تم ،وهکو شوش��� ه مهرهکهبهک ه دهبینم .ههست ب ه دوورییهک لهنێونماندا
دهکهم .ئهو کاتهی پزیشکهک ه قاچ ه بریندارهکهم بهرزدهکاتهوه و تهماشای برینهکهم
دهکات منیش خۆم بهرزدهکهم���هوه تاکو بیبینم هیچ جیاوازییهک لهنێوان بینینی
لهش���ی پزیشکهک ه الی من و قاچی خۆمدا نییه .جیاوازییهکهیان تهنیا ل ه بونیادی
ههس���تکردنهکهدایه .ئهو کاتهی دهست ل ه قاچم دهدهم ههستدهکهم قاچم دهستی
لێدهدرێت .بهاڵم دیاردهی ئهم دوو جۆر ههس���تکردن ه بنهڕهتی نییه :س���هرما یان
دهرزییهکی مۆرفین ل ه ناوی دهبات .ئهمهش ئهوهمان بۆ دهردهخات ،ک ه ئێم ه مامهڵ ه
لهگهڵ دوو ڕاس���تهقینهی جیاوازدا دهکهین؛ دهس���تلێدان و ههروهها دهستلێدراو.
ههس���ت بهوهبکهیت ،ک ه دهس���ت ل ه شتێک دهدهیت ،ههس���تیش بکهیت دهستت
لێدهدهن .ئهمان��� ه دوو جۆری جیاوازن و ناکرێ���ت ههردووکیان ب ه ناوی(دووجۆر
ههستکردن) کۆبکهینهوه.
لهڕاس���تیدا ،جیاوازی بنهڕهتییان ههی ه و ب ه یهک���دی ناگهن .بێجگ ه لهمه ،ک ه
دهس���ت ل ه قاچم دهدهم یان دهیبینم بهس���هریا تێدهپهڕم و ب ه ئهگهرهکانی خۆم
دهگهم .بۆ نموونه ،دهمهوێت پانتۆڵهکهم لهپێبکهم یان پهڕۆی سهر برینهک ه بگۆڕم.
ههروهها دهتوانم قاچم ب ه جۆرێک دانێم تاکو بهئاس���انی کارهکهم بکهم .ئهمهش
ئهو بهرزێتییهی من ناگۆڕێت ،ک ه ڕوو ل ه ئهگهرێک بهرهو چاکبوونهوهم دهکات .من
لهبهردهم ئهودا بهبێ ئهوهی ئهو بم یان ئهو من بێت ئاماده دهبم .ئهوهی من لێرهدا
ههس���تی پێدهکهم قاچمه ،وهکو ش���تێک؛ ئهو قاچ ه نییه ،ک ه ئهگهره بۆ ڕۆیشتن،
ڕاکردن یان یاریکردنی تۆپێن بۆ من.
بهو ڕادهیهی لهش ئهگهرهکانی بوونم لهنێو جیهاندا دیاریدهکات ،دهس���تدان ل ه
لهشم ئهگهرهکان دهمرێنێت .ئهم گۆڕانکاریی ه بهتهواوی پهیوهندی ب ه بوونی لهشهوه
ههی���ه ،وهکو ئهگهرێکی زیندوو بۆ ڕاکردن ،س���هماکردن و زۆری تریش .بێگومان،
ههس���تکردن ب ه بابهتبوونی لهشم ههستکردن ه ب ه بوون ،بهاڵم ئهو بوونهی ههستی
پێدهکهم بوون ه بۆ کهس���انی دیکهش .ئهم ئاڵۆزیی ه دهتوانێت بهرهو بێهودهییمان
بهرێت و پهیوهندی ب ه کێش���هی(بینینی پێچهوانهکراو)هوه ههیه .ئێم ه پرس���یاری
زانایان���ی فزیۆلۆجی دهزانین ،ک ه دهڵێن :ئێم ه چ���ۆن بتوانین بابهتهکان ب ه ڕێکی
ڕیزبکهین لهکاتێکدا لهپش���تی چاوهوه س���هرهوخوار دهبینرێن؟ ههوهها وهاڵمی
فهیلهس���وفهکانیش دهزانین .ک ه دهڵێن ،هیچ گرفتێکی تێدا نیی ه بابهتێک بهرانبهر
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جیهان ب ه ههڵگ���هڕاوی دابنرێت .ئهگهر ههموو جیهانیش ب��� ه ههڵگهڕاوی ببینین
هیچ واتایهک نادات چونک ه ههڵگهڕانهوهکهی پهیوهندی ب ه شتێکهوه ههیه .ئهوهی
سهرنجی ئێم ه بهرهو بنهڕهتی ئهم کێش ه نادروست ه دهبات ئهوهیه ،ک ه کهسانی دیک ه
دهیانهوێت لهش���ی کهسێکی دیکهش ب ه یهکێک ل ه بابهتهکانی ئاگامهندیم دابنێین.
لێرهدا مۆمێک ،ل ه پش���تی چاومهوه ب ه ههڵهوگێڕاوی دانراوه .پش���تی چاویش ب ه
شێک ه ل ه سیستهمی فیزیکی :پهردهیهکی پشتی چاوه و هیچی تر ،بلورهک ه بلوره و
هیچی تر؛ بوونی ههردووکیان لهگهڵ مۆمهکهشدا و سیستهمهکهش لهیهکدی دهچن.
لێرهدا ،ب ه مهبهستهوه بۆچوونێکی فیزیاییمان ههڵبژاردوه ،ک ه دهرهکییه .بۆ ئهوهی
لهگرفتی(بینین) بکۆڵینهوه دهبێت چاوێکی مردوو لهنێو جیهاندا بدۆزینهوه .ئهگینا
چ���ۆن ئهو کاتهی ئاگامهندی ،ک ه ناوهکییهک���ی ڕههای ه ڕهتی پهیوهندییهکهی بهم
بابهتهوه دهدات ،توشی سهرسوڕمان دهبین؟ ئهو پهیوهندییهی من لهنێوان لهشی
کهسانی دیک ه و بابهتێکدا دروس���تی دهکهم پهیوهندییهکی ههبووه .لهسهرهتاوه
لهس���هر بوونی کهسانی دیکه ،وهکو بابهت ڕادهوهستێت .ئهگهر ئاوهڕ ل ه سروشتی
لهش بدهینهوه ،پێویس���ت ه ڕێکبوونێک بۆ تهماش���اکردنهکانمان دروستبکهین ،ک ه
لهسهر ڕیکبوونی بوون دادهمهزرێت :نابێت نهۆم ه ئۆنتۆلۆجییهکان تێکهڵ بکهین.
پێویست ه لهس���هرهتاوه لهش ،وهکو بوون-بۆ-خۆ بناس���ین و دوایی ب ه بوون-بۆ-
کهس���انی دیکهی دابنێین .بۆ دوورخس���تنهوهی بێهودهیی(بینینی پێچهوانهکراو)
دهبێ���ت بهردهوام ئاگاداری ئهو خاڵ ه بین ،ک ه ئ���هم دوو الیهنهی لهش جیاوازن و
نابن بهیهک .بوون-بۆ-خۆ دهبێت لهش و ئاگامهندیش بێت؛ ش���تێک نیی ه لهگهڵ
لهش���دا یهکیان گرتبێت .بهههمانشێوهش بوون-بۆ-کهس���انی-دیک ه لهشه؛ دیارده
س���ایکۆلۆجییهکان نیی ه لهگهڵ لهشدا یهکیان گرتبێت .هیچ شتێک لهودیو لهشهوه
نییه .بهاڵم لهش بهگشتی بوونێکی سایکۆلۆجی ههیه .ئێم ه لێرهوه باسی ئهم دوو
شێوازهی بوونی لهش دهکهین.

-1لهش وهکو بوون-بۆ-خۆ  :فاکتۆر

دهردهکهوێت سهرنجهکانی پێشومان دژی ئهو زانین ه ڕادهوهستێت ل ه کۆجیتۆکهی
دیکارتدا دهس���تمان دهکهوێت .دێکارت دهڵێت“ ،ناسینی دهروون ل ه ناسینی لهش
ئاس���انتره ”.لێرهدا [ئ���هم بیریاره] فاکتۆرهکانی بیرکردنهوه و لهش���ی ل ه یهکدی
جیاکردۆتهوه و یهکهمیان ب ه س���هرچاوهیهکی پیرۆزهوه دهبهستێتهوه .ئهمهش له
سهرهتاوه ئهوه دهرهخات ،ک ه تێڕامان فاکتۆرهکانی ئاگامهندییمان بۆ دهدۆزێتهوه.
بێگومان لهم قۆناخهدا تۆش ئهو دیاردان ه دهبینی ،ک ه لهنێو خۆیاندا پهیوهندییان
ب ه لهش���هوه ههیه؛ بۆ نموون ه ئازادی لهش ،خۆش���ی و ناخۆشی و هتد .بهاڵم ئهم
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دیاردان ه فاکتۆری ڕووتی نێو ئاگامهندی نین .ئێم ه دهتوانین هێمایان لێدروستبکهین،
ک ه کاریگهرێتیان بهس���هر لهش���هوه ههی ه بهبێ ئهوهی لهنێو ئاگامهندییدا دهریان
بهێنێن .ئهمهش سهرهتا و خاڵی دهرچوونمان نیی ه بهڵکو پهیوهندیهکی سهرهتایی ه
لهگهڵ بوون-لهنێو-خۆدا :بوون-لهنێو-جیهاندا .ئێم ه دهزانین بوون-بۆ-خۆ و جیهان
دوو ش���تی لهیهکدی دابڕاو نین .بوون-بۆ-خۆ پهیوهندیی ه بهجیهانهوه .بوون-بۆ-
خۆ ،لهو حاڵهتادا ،ک ه دهڵێین نییه ،بوونی جیهان دهس���هلمێنیت .ههروهها لهگهڵ
ڕهتدانهوه و دهرچوونی بهرهو ئهگهرهکانی بوونی ئامیرهکان دهردهخات.
کاتێ���ک دهڵێین بوون-بۆ-خۆ-لهنێو-جیهاندای���ه ،ئاگامهندی ئاگاییهل ه جیهان،
پێویست ه ل ه بیرمان نهچێت ،ک ه فرهالیهنی لهبن نههاتووی جیهان بهرانبهر ئاگامهندی
ڕادهوهس���تێت و پهیون���دی فرهالیهنی لهگهڵدا دروس���ت دهکات .ئاگامهندیش بێ
حوکمدان تهماشایان دهکات .بۆ من ئهم پهرداخ ه الی چهپی بوتڵهکهوه و کهمێک
لهدوایهوه دانراوه؛ بۆ پیرۆ کهوتۆت ه الی ڕاستهوه و کهمێک لهپێشهوهیه .ئاگامهندی
ناتوانێت لهیهک کاتدا پهرداخهک ه الی چهپ و ڕاس���ت ببینێت .کهمێک ل ه پشتهوه
و کهمێک ل ه پێش���هوه ببینێت .ئهمهش پهیوهندی ب ه یاسای ناسنامه(خۆیهتی)وه
نیی ه چونک ه تێههڵکێش���کردنی پێشهوه و پشتهوه ،چهپ و ڕاست دهبێت ه هۆکاری
لهناوچوونی(ئهوان) .ئهگهر بنی مێزهک ه نهخش���ی فهرش���هک ه ل ه من بشارێتهوه و
نهیبینم پهیوهندی ب ه س���نوردارێتی بینینم یان کزی چاومهوه نییه .لهبهر ئهوهیه،
ک ه فهرش���هکهی مێزهک ه نهیش���اردۆتهوه ،لهژێر ،لهس���هر مێزهک ه یان ل ه تهنیشت
مێزهک���هوه نیی ه و ناکهوێت ه نێو ئهو جیهان���هی مێزهکهی تێدایه .ئهو بوون-لهنێو-
خۆیهی ،وهکو(ئهو)شت ه خۆی دهردهخات دهکهوێتهوه نێو ناسنامهیهکی نادیارهوه.
تهنانهت شوێن ،وهکو پهیوهندییهکی دهرهکی دیارنامێنێت .پێکهاتهی شوێن ،وهکو
پهیوهندیی ه فرهالیهنهکان تهنیا ل ه بۆچوونێکی زانستانهوه کاریگهر دهبێت؛ شتێک ه
ناژی و تهنانهت نوێنهرایهتیشی ناکرێت .ئهو سێ گۆشهیهی لهسهر تهختهڕهشهک ه
ک���راوه و یارمهتیم دهدات خ���ۆم ب ه بیرکاریهکی ڕووتک���راوهوه ماندووبکهم بوونی
لهسهر تهختهک ه پێویسته .منیش ههوڵدهدهم خۆم بگهینم ه ئهودیو خهسڵهتهکانی
ئهو ش���ێوهیهی ب ه تهباشیر دروستکراوه بهبێ ئهوهی پهیوهندییهکهی ب ه بوونمهوه
دیاریبکهم .تهنیا قهوارهی الکان و خراپی وێنهکێشانهکهی دهبینم.
لهسهر ئهو ڕاستییهی جیهان ههیه ،جیهان بهبێ پهیوهندی ب ه بوونی منهوه نییه.
س���وربوونی ئایدیالیزم لهسهر ئهو خاڵهی پهیوهندی جیهان پێکدههێنێت دروسته.
بهاڵم لهبهر ئهوهی ئایدیالیزم لهس���هر زهمینهی زانستی نیوتن ڕادهوهستێت ،ئهم
پهیوهندیی��� ه ب ه گۆڕینهوه دادهنێت و چهمکی ڕووتکراوهی دهرهکی نێوان کارتێکهر
و کارتێکراو وهدهس���ت دههێنێت .سنوری بابهتگهری ڕهها تهسک دهکاتهوه .ئهم
چهمک���هش وهکو ئ���هو جهانهیه ،ک ه ل��� ه بیابان دهچێت یان ئ���هو جیهانهی ه هیچ
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کهس���ێکی تێدا ناژی .ئهم���هش ناکۆک ه چونک ه جیهان ب ه هۆکاری ڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتیی���هوه ههیه .چهمکی بابهتگهری ،ک ه دهیهوێت ڕاس���تی بوون-لهنێو-خۆ
البهرێت و پهیوهندیی ه ئاڵوگۆڕک���راوهکان لهنێوان بیرۆکهکاندا دامهزرێنێت ،ئهگهر
سنورهکانی تهسک بکرێنهوه ،خۆ-بهزێنه.
ههروهها ،پێشکهوتنی زانس���ت چهمکی بابهتگهری ڕهها ڕهتدهداتهوه .ئهوهی
برۆکل���ی به(ئهزمون) ناوزهدیدهکات سیس���تهمی پهیوهندیی ه هاودهنگییهکانه ،ک ه
تهماشاکهرهکهشی تێدایه .دانانی تهماش���اکهر لهنێو سیستهمی زانستیدا لهالیهن
مایکرۆفیزیاوه بۆ خۆگهرییهتی ڕووت ناگهڕێتهوه .ئهم چهمک ه بێجگ ه ل ه بابهتگهری
ڕووت چ���ی دیک ه نییه .بهاڵم ،وهکو پهیوهندییهکی بنهڕهتی لهگهڵ جیهاندا ،وهکو
شوێن یان ئهوهی ه ههموو پهیوهندییهکانی تێدا بهرجهست ه دهبێت .بۆ نموونه ،یاسای
سهربهس���تی هیسنبرگ سهلماندن و نهسهلماندنی ل ه ناچارهکییهوه سهرههڵنادات.
لهڕاس���تیدا پهیوهندی نێوان شتهکانه؛ پهیوهندی بنهڕهتی نێوان شتهکان و مرۆڤ ه
و جێگهی مرۆڤ ه لهنێو جیهاندا .ئهمهش دهتوانین بس���هلمێنین ،بۆ نموونه ،ئێم ه
ناتوانی���ن بهبێ گۆڕان ل��� ه خێراییدا ڕێژهی زیادبوون���ی ڕهههندی تهن ه جواڵوهکان
بدۆزین���هوه .ئهگهر بڕوانم��� ه جواڵنی تهنێک بهرهو تهنێکی دیک���ه ،ب ه چاوهکانی
خۆم ،دواییش ب ه مایکرۆس���کۆب ،ل ه حاڵهتی دووهمدا خێراییهکهی سهدجار زۆرتر
دهبینم .لهمڕووهوه ،چهمکی خێرایی پهیوهندی ب ه ڕهههندهکانی تهن ه جواڵوهکهوه
ههیه .ئێمهش بڕیار لهس���هر ڕهههندهکان ب ه ئامادهبوونمان لهنێو جیهاندا دهدهین.
ئ���هوان بهبێ بوونی ئێم ه نین .کهوابوو ،تهنیا پهیوهندییان بهو زانینهوه نیی ه ئێم ه
دهستمان دهکهوێت بهڵکو ب ه بوونی ئێمهوه لهنێو جیهاندا ههیه.
ئهم ڕاس���تیی ه ئاش���کرا ل ه بیردۆزهی ڕێژهگهرییدا باسکراوه :ئهو کهسهی لهنێو
سیس���تهمێکدا دانراوه ناتوانێت حوکم بهس���هر وهستان و جواڵنی سیستهمهک ه ب ه
ئهزم���وون بدات .ئهم ڕێژهییه(ڕێژهگهرایهت���ی) نییه؛ مامهڵ ه لهگهڵ زانیندا ناکات؛
بهاڵم لهو دۆگما پێشمهرجییهوه دهکهوێتهگهر ،ک ه دهڵێت ،زانین ئهوهمان بۆ ئاشکرا
دهکات ،ک��� ه ههیه .م���رۆڤ و جیهان دوو بوونی ڕیژهیین و پهیوهندییش دهبێت ب ه
بناخهی بوونیان .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه یهکهم ،پهیوهندی لهڕاستهقینهی
مرۆڤایهتییهوه بۆ جیهان بهڕێدهکهوێت .بۆ من ،هاتنهبوونهوه دیاریکردنی دووری و
نزیکیی ه ل ه شتهکانهوه و دانانی بوونی شتهکانیش ه له(ئهوێ)دا.
ش���تهکان دهبن بهو ههبووانهی-دوور-لهمن-ههن .کهوابوو ،جیهان ئاماژه بۆ ئهو
پهیوهندییهی بوونم دهکات ،ک ه بههۆیهوه بوونی خۆم ئاشکرا دهکهم.
زانین���ی ڕووت لهخۆیدا ناکۆکه؛ هیچ زانینێ���ک بهبێ ئاماژهکردن نییه .ئهمهش
لهوهدهچێت ،بڵێین زانین و کردهوه دووالیهنی ڕووتکراوهی پهیوهندی کۆنکرێتیین.
ش���وێنی ڕاستهقینهی نێو جیهان ئهوهی ه لوین ناوی دهنێت “هۆدۆلۆجیک” .زانینی
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ڕووت زانینێک ه بێ بۆچوون؛ کهوابوو ،زانینێک ه لهبارهی جیهانهوه ،ک ه لهدهرهوهی
جیهاندایه .ئهمهش هیچ واتایهک نابهخش���ێت .زانهر لهوێدا زانینی دهستدهکهوێت،
ک ه لهس���هر بابهت ه زانراوهکهی پێناس���بکرێت .زانین خۆ خهریککردن ه و بۆچوونی
کهسهکهیه ،ک ه دهیهوێت بزانێت .بۆ ئهوهی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ههبێت ،دهبێت
له(ئهوێ)دا بێت؛ لهوێدا لهسهر کورسییهکه ،الی مێزهکهوه ،لهسهر لوتکهی چیاک ه
و لهم ڕهههندانهدا و هتد .ئهم ه پێویستییهکی ئۆنتۆلۆجییه.
دهبێ���ت لهمخاڵ ه تێبگهین .ئهم پێویس���تیی ه لهنێ���وان دوو ههبووی ههڵکهوت
ڕوودهدات؛ لهالیهکهوه ،پێویست ه من لهوێدا ههبم ،ئهمهش ههڵکهوت ه چونک ه من نابم
ب ه بناخ ه بۆ بوونی خۆم .لهالیهکی دیکهوه ،ههرچهنده پێویس���ت ه بۆچوونم لهسهر
ئهم و ئهو ش���ت ه ههبێت ،بۆچوونهکهشم بۆ ئهم شته ،ک ه لهههموو بۆچوونهکانی
دیک��� ه دادهبڕێت ههڵکهوته .ئهم ههڵکهوت ه دووالیهنییه .باوهش به(پێویس���تیی)
فاکت���ۆری بوون-بۆ-خ���ۆدا دهکات .ئێم ه لهنیوهی دووهمدا باس���مانکردوه .لێرهدا
ههڵکهوتنێکی بهردهوام پش���تگیری بوون-بۆ-خۆ دهکات و بهرپرسی دهبێت بهبێ
ئ���هوهی بتوانێت تێپهڕیبکات .بوون-بۆ-خۆ ههڵکهوتنهک ه لهنێو خۆیدا نادۆزێتهوه؛
نازان���ێ چۆنه ،تهنانهت تێڕامانی کۆجیتۆییش بۆ دۆزینهوهی یاریدهی نادات .بوون
ب���ۆ خۆ بهردهوام بهرهو ئهگهرهکانی دهچێت و توش���ی ههڵکهوتن دهبێت؛ ڕوو ل ه
نهبوونهک���هی خ���ۆی دهکات .ئهو نهبوون ه دهیکات بهوهی ههیه .هێش���تا ناتوانین
بڵێی���ن ،فاکتۆرهکان ناب���ن ب ه دێوهزمهی بوون-بۆ-خۆ ی���ان فاکتۆرهکان ه دهبن به
هۆکاری ههستکردن ب ه لێپرسینهوه بهرانبهر بوونم و شتێکیشه ،ک ه ناسهلمێنرێت.
بهاڵم ،جیهان بۆ من ئاماژه بۆ فۆرمی یهکگرتووی تێههڵکێش���راوی پهیوهندییهکان
دهکات ،ک ه ناس���هلمێنرێن .پێویس���ت ه جیهان ب ه ڕیزکراوی خۆی بۆ من دهربخات.
لهم���ڕووهوه ،من دهبم ب��� ه ڕیزکردنهکه؛ وێنهی من بوو ،ک ه لهدوا بهش���ی نیوهی
دووهمی باسهکهماندا نیش���انماندا .دهردهکهوێت ڕیزکردنهک ه پێویست بێت ،بهاڵم
نهسهلمێنراویشه .ئهم پێویس���ت ه ڕههایهو نهسهلماندنی ڕیزکردنی شتهکان لهنێو
جیهاندا ،ئهو ڕیزکردنهی ،ک ه من ه لهبهر ئهوهی من بناخهی بوونی خۆم نیم و نابم
ب ه بناخهی بوونێکی ههندهکیش ،ئهوا ڕیزکردنهک ه لهئاستی بوون-بۆ-خۆدا ،وهکو
لهش���ه .ئێم ه دهتوانین لهش بهو فۆرم ه ههڵکهوتووه دابنێین ،ک ه لهس���هر بوونی
ههڵکهوت و پێویس���تی م���ن دادهنرێت .لهش ،بێجگ ه ل��� ه بوون-بۆ-خۆ چی دیک ه
نییه؛ بوون-لهنێو-خۆ لهنێو بوون-بۆ-خۆدا نییه .لهو ڕاس���تییهوه ک ه بوون-بۆ-خۆ
بناخهی بوونی خۆی نیی ه لهپێویس���تبوونی خۆ خهریککرنهکهی وهکو ههبوویهکی
ههڵکهوتوو لهنێو ههبووه ههڵکهوتووهکانی دیکهدا دیاریدهکات .لهش ل ه ههڵوێستی
بوون-بۆ-خۆوه دوورهپهرێز ڕاناوهس���تێت چونک ه بوونی بوون-بۆ-خۆ و ههڵوێست
یهک ش���تن .لهالیهکی دیکهوه .مادام جیهان(ههمووی) ههڵوێس���تهکانی بوون-بۆ-
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خۆی ه و پێوهری بوونیهتی ،ئهوا لهش به(ههمووی) جیهان دادهنرێت.
ههڵوێست ههڵکهوتێکی ڕووت نییه .بهپێچهوانهوه ،لهگهڵ دهرچوونی بوون-بۆ-
خ���ۆ بهرهوخۆی و ڕهتکردنیهوه پهیدادهبێت .ل���ه ئاکامدا ،لهش-بۆ-خۆ ئهو بابهت ه
دراوه نییه ،کهمن دهتوانم بیناس���م .شتێک ه لهوێدا و تێپهڕکراوه .ئهو کات ه ههیه،
ک��� ه من دهمهوێ ل ه ڕێگهی لهناوبردنی خۆمهوه لهدهس���تی ههڵبێم .لهش ئهوهی ه
من لهناوی دهبهم .ئهو بوون-لهنێو -خۆیهیه ،ک ه بوون-بۆ-خۆی لهناوچوو تێپهڕی
دهکات و لهم تێپهڕکردنهدا جارێکی دی ب ه بوون-بۆ-خۆ دهکات .لهڕاس���تیدا بهبێ
ئ���هوهی ببم ب ه بناخهی بوونم ،من دهبم ب��� ه هاندهرهکانی خۆم .من بهبێ ئهوهی
ببم بهوهی ههم ،هیچم؛ ههروهها هێشتا نهبووم بهوهی دهمهوێ بیگهمێ .کهوابوو،
لهالیهکهوه ،لهش خهسڵهتێکی پێویستی بوون-بۆ-خۆیه؛ لهش بهرههمی ئافهریدکهر
نیی��� ه یان یهکگرتن���ی لهش و دهروون ههڵکهوتێک نیی��� ه دوو جهوههری جیاوازی
پێک���هوه گرێدابێت .لهالیهکی دیکهوه ،لهش بهرجهس���تهبوونی ههڵکهوتی بوونمه؛
دهتوانین بڵیین تهنی���ا ئهم ههڵکهوتهیه .بیریاره هۆش���هکیی ه دێکارتییهکان ئهم
خهسڵهتهیان پهسهندکردووه؛ نوێنهرایهتی تاکهکهسێکی من لهخۆخهریکردنم لهنێو
جیهان���دا دهکات .تهنانهت ئهفالتونیش ب ه دانان���ی لهش بهوهی تاکبوونی دهروون
دهردهخ���ات ،بهههڵهدانهچووه .ب���هاڵم بێهودهی ه باوهڕ بهوه بکهین ،ک ه دهروون ب ه
جیابوونهوهی ل ه ل���هش خۆی لهم تاکبوونیی ه دووردهخاتهوه دهروون بهو ڕادهیهی
بوون-بۆ-خۆ تاکه ،لهشه.
ئێم ه باش���تر لهم خااڵن ه دهگهین ئهگهر بهس���هر کێش���هی زانینی ههستهکییدا
ساخیان بکهینهوه .کێش���هی زانینی ههستهکی لهنێو جیهاندا لهگهڵ سهرههڵدانی
ئهو بابهتانهدا پهیدادهبێت ،ک ه ب ه ههستکردن ناوزهدیان دهکهین .ل ه سهرهتاوه باس
لهوهدهکهین ،ک ه کهس���انی دیک ه چاویان ههیه .دواییش ،وهکو زانایانی فزیۆلۆجی
بونیادی ئهم بابهتان��� ه و جیاوازییهکانی نێوان ڕێتیناو بیلبیلهی چاو دهدۆزینهوه.
ئهم زانایان ه ئهو یاسایانهشیان بهسهر ئهم بهشهدا دهسهپێنن ،ک ه پهیوهندییان ب ه
چاویلکهسازییهوه ههیه .لهگهڵ پێشکهوتنی نهشتهرسازیشدا فێربووین ،ک ه کۆمهڵێ
ڕهگ ڕێتینا ب ه مێشکهوه دهبهستنهوه .لهژێر مایکرۆسکۆبدا دهبینین لهکوێدا ئهم
ڕهگان ه دهس���تپێدهکهن و تهواو دهبن .ههموو ئهم زانیارییان ه س���هبارهت بابهتێکی
نێو ش���وێنه ،ک ه ب ه چاو ناوزهد دهکرێت .لهس���هرو ئهمانهوه ،زانایان بانگهش���هی
ئهوهیانکرد ،ئێمهدهتوانین ئهم چاوه ببینین و دهستی لێبدهین؛ دهتوانین بۆچوونی
ههستهکییمان لهسهر شتهکان ههبێت .دواجاریش ههموو زانیاریی ه زانستییهکهمان
دهکهوێت ه نێوان ئهو زانینهی س���هبارهت ب ه چاو ههمانه .بهکورتییهکهی ،لهنێوان
من و ئهو چاوهدا ئهو جیهان ه دهردهکهوێت ،کهبوونی من تیایدا خۆی بهرجهسته
دهکات .لهدواییدا دهتوانین زۆرتر لێی بکۆڵێتهوه و ل ه سهرهتا و کۆتایی ڕهگهکان
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لهنێو لهش���ی خۆماندا تێبگهین .لێرهدا خۆمان لهئاستی دوو بابهت لهنێو جیهاندا
ڕادهگری���ن :لهالیهکهوه ،هاندهرهک ه و لهالکهی دیکهوه ئهو ش���ان ه ههس���تیاره یان
ڕهگهی��� ه کۆتای���ی ب ه هاندهرهکهی ئێم��� ه دێنێت .هاندهرهک��� ه بابهتێکی فیزیکی-
کیمیاییه ،ش���هپۆل ه کارهباییهکان ه یان توخمێکی کیمیاوییه ،ک ه خهس���ڵهتهکانی
دهزانی���ن .ئێمهش دهتوانین کهم و زۆری بکهین و درێژه ب ه بهردهوام بوونییهکهی
ب ه شێوهیهکی دیاریکراو بدهین .کهوابوو ،ئێم ه مامهڵهلهگهڵ دوو بابهتی ئاساییدا
دهکهین .ههستکردنیشمان پهیوهندی نێوانیان دادهمهزرێنێت .زانیاریشمان لهبارهی
پهیوهندییهکهوه بهستراوه ب ه سیستهمی زانستی و شارهزایی ئێمه ،ک ه لهسهر بوونی
جیهان و سهرههڵدانی ئێم ه لهنێوجیهاندا پهیدا دهبێت .زانیاریی ه ههستهکییهکهمان
یارمهتمان دهدات پهیوهندی نێوان ناوهوهی کهسانی دیکه ،وهکو بابهت و پێکهات ه
دهرهکییهکان ببینین .فێردهبین چۆن کارکردن لهس���هر ههس���تکردنهکان ڕێگهمان
دهدات بیرکردنهوهی کهس���انی دیک ه بگۆڕین .ئهمهش بههۆکاری زمان و دهربڕینی
کهس���انی دیکهوه ل ه بهرهنگارییهکانیاندا دهردهکهوێت .بابهتێکی فیزیایی(هاندهر)
ه  ،بابهتێکی فزیۆلۆجی(ههس���ت)ه ،بابهتێکی سایکۆلۆجی(کهس���ێکی دیکه)یه،
س���هرههڵدانی واتاکانیش(زمان)ه .ئهمان ه چهمکهکانی پهیوهندیی ه دهرهکییهکان ه
ئێم ه دهمانهوێت دروس���تی بکهین .بهاڵم هی���چ کامیان ڕێگ ه بۆ ئێم ه خۆش ناکهن
تاکو لهنێو جیهانی بابهتهکان بچین ه دهرهوه.
ههندێکج���ار من دهبم ب ه بابهتێک���ی توێژینهوه بۆ زانایانی س���ایکۆلۆجی یان
فزیۆلۆجی .ئهگهر خۆبهخشان ه بهشداری ل ه تاقیکردنهوهکانیاندا بکهم ،ئهوا کتوپڕ
خۆم ل ه تاقیگهیهکدا و ل ه پش���تی شاش���هیهکهوه دهبینم یان ههست ب ه ڕهتبوونی
ش���هپۆلی کارهبا بهناولهش���مدا دهکهم ،دهرمانێکم دهدهنێ ،ک ه نازانم چییه ،بهاڵم
ههم���وو ئهمان��� ه لهنێو جیهاندا بهرانبهر من ئامادهبوون .بۆ س���اتێک جیهانیان ل ه
من دانهبڕاند؛ ههموو ئهمان ه ل ه تاقیگهیهکدا لهناوهڕاس���تی ش���اری پاریس���دا ل ه
خانویهکی بهشی باشوری س���ۆربۆن ڕوویاندا .من ل ه لهگهڵ ئامادهبوونی کهسانی
دیک���هدا مامهوه .تاقیکردنهوهکهش زۆری لێکردم ب��� ه زمان ڕاگهیاندنکهی لهگهڵدا
بخهمهگهر .ئهو کهس���هی تاقیکردنهوهکهی دهکرد چهندجارێک پرسیاری لێکردم،
ک ه ئایا شاشهک ه ب ه باشی دهبینم یان نا .پاڵهپهستۆکهش لهسهردهستم گرانی و
س���وکی بۆ دهردهخستم و لهوهاڵمدا دهمگوت؛ وایه .زانیارییهکی بابهتانهم لهبارهی
ئهو ش���تانهی لهنێو جیهاندا دهردهکهن ،دهگهیاندا .کهسهک ه ههندێکجار دهیپرسی؛
ڕووناکییهک ه لهس���هر چاوم بههێزه یان نا .مادام من ل ه جیهاندا لهنێو بابهتهکاندام
پرس���یرکردنهکهی هیچ واتایهکی ن ه دهبهخش���ی ئهگهر من نهمزانیایه(ههستکردن
ب ه ڕووناکی) چییه .لهبهر ئهم��� ه وهاڵمهکهی من بهم جۆرهبوو؛ ڕووناکییهک ه کزه.
ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه شاشهک ه زۆر ڕووناک نییه .مادام من شاشهک ه
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ب ه کزی دهبینم ،نیوهڕس���تهی(ب ه بۆچوونی من) ئاماژه بۆ هیچ شتێکی راستهقین ه
ناکات .تهنیا نهیهڵێت بابهتگهرێتی جیهان بۆ من ببێت ب ه ش���تێکی ئاڵۆز .ئهوهی
من دهیزانم لهم تاقیکردنهوهیهدا ئهو بابهتانهن کهسهکهش دهیانبینێت .ل ه کۆتایی
تاقیکردنهوهک���هدا پهیوهن���دی نێوان دوو دهس���ت ه بابهتمان بۆ ئاش���کار دهبێت:
ئهوانهی ل ه تاقیکردنهوهکهدا پهیوهندییان ب ه منهوه ههی ه و ئهواهی بۆ کهس���هکهی
تاقیکردنهوهک ه دهکات ل ه تاقیکردنهوهکهدا خۆیان دهرخس���ت .رووناکی شاشهک ه
سهر بهجیهانی منه؛ چاوهکانم ،وهکو بابهت سهر ب ه جیهانی کهسهکهن .پهیوهندی
نێوان ئهم دوو دهس���ت ه بابهتهش پردێک ه لهنێ���وان دوو جیهاندا؛ ک ه ب ه پهیوهندی
نێوان الیهنهکانی ناوهوه و دهرهوه دانانرێن.
بۆ چی چهمکی(خۆیهتی) بۆ ڕووناکی و گرانی و بۆنی ئهو بابهتان ه بهکاربهێنین،
ک ه لهتاقیکردنهوهکهدا ،ل ه نیو تاقیگاکهدا لهپاریس و مانگی دوو پێکهاتن؟ ئهگهر
ب��� ه پێکهاتهیهکی خۆیهتی دایبنێین بۆ چی بابهتهکان بخهین ه نێو سیس���تهمێکی
دهرهکییهوه ،ک ه ل ه تاقیگاکهدا بۆ کهسهک ه سهریان ههڵدا؟ لێرهدا دووجۆر کێشان
و پێوهرمان نییه .هیچ شتێک ل ه هیچ شوێنێکدا بهبێ بابهتگهری نیی ه من ههستی
پێبکهم .من ،وهکو جاران ،لهم تاقیکردنهوهیهش���دا ئاگام ل ه بوونی جیهان ه و لهم
زهمینهوه ههس���ت ب ه بوونی چهند بابهتێکی دهرهکی دهکهم .وهکو جارانیش ،ئهو
بابهتان��� ه ڕهتدهک���هم و ڕوو لهو بوون ه دهکهم ،ک ه دهمهوێ���ت بیگهمێ ،بۆنموونه،
دهمهوێت ب ه دروستی وهاڵمی پرسیارهکانی کهسهک ه بدهمهوه تاکو تاقیکردنهوهک ه
سهرکهوتوو بێت .بێگومان ئهم بهراوردکردنان ه ئهنجامێکی بابهتگهرانهمان دهداتێ.
من دهتوانم بڵێم ئاوه ،ئاوهگهرمهک ه سارده ،پاش ئهوهی دهستم لهنێو ئاوی گهرمدا
دادهنێم .بهاڵم ئهم ئهنجامه ،ک ه به(یاسای ڕێژهگهری ههستکردن) ناوزهدی دهکهین
هیچ پهیوهندییهکی ب ه ههستکردنهوه نییه .لهڕاستیدا ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ خهسڵهتی
ئ���هو بابهتهدا دهکهین ،ک ه خۆی دهردهخات .کاتێک دهس���تی گهرمم دهخهم ه نێو
ئاوه گهرمهکهوه ههس���تدهکهم سارده .بهراوردکردنیش لهنێوان زانیارییهکهی من و
گهرمیپێودا بۆ ئاوهک ه توش���ی ناکۆکیمان دهکات .ناکۆکییهکهش دهبێت ه هاندهرێک
بۆ ههڵبژاردنێکی سهربهس���ت .پێویس���ت ه من ناوی خۆیهتی لهو ش���ت ه دهرهکیی ه
بنێم ،ک ه ههڵمنهبژاردوه .وردبوونهوهی زۆرتریش له(یاسای ڕێژهگهری ههستکردن)
بونیادێکی بابهتگهری تێههڵکێش���کراو بۆ من دهردهخات ،ک ه ب ه فۆرم (گیشتاڵت)
ناوزهدیدهکهم .وێن ه ئهندێشاوییهکهی میولهرالیهرس یان ڕێژهگهرایهتی ههستکردن
ناوی جیاوازن بۆ یاس���ا دهرهکییهکانی بونیادی ئهم فۆرمانه .ئهم یاس���ایان ه هیچ
ش���تێکمان ل ه بارهی دیاردهکان���هوه پێناگهیهنن و تهنیا مامهڵ��� ه لهگهڵ بونیاده
تێههڵکێشراوهکهدا دهکهن .بهم شێوهی ه بونیادهکه ،وهکو فۆرم خۆی دهردهخات.
بابهتگهرایهتی زانس���تان ه بونیادهکان له(ههموو) جیادهکاتهوه و خهس���ڵهتیان
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پێ���دهدات .بهاڵم ل��� ه هیچ حاڵهتێکدا ئێم��� ه ناتوانین خۆمان ل��� ه جیهان دابڕین.
ههندێ���ک بیریار ل���هو باوهڕهدان پهیوهن���دی دهرهکی نێوان هان���دهر و ئهندامانی
ههس���تکردن دهبێت ب ه پهیوهن���دی نێوان هاندهرێکی دهرهکی و ههس���تکردنێکی
ناوهکی .پێناس���هکردنی الیهن ه ناوهکییهکهش دهکهوێت ه سهر کارکردنی هاندهرهک ه
لهسهر ئهندامانی ههس���تکردن .هاندهرهک ه کاردهکات ه سهر ئهندامانی ههستکردن؛
پرۆتۆپالزم و گۆڕانکاریی ه فیزیایی و کیمیاییهکان ،ک ه لهههس���تکردندا ڕوودهدهن،
ئهندامی ههس���تکردنهک ه دروس���تیان ناکات و لهدهرهوهی ئهودا دێن ه کایهوه .بۆ
ئهوهی واز ل ه یاسای هێزی بهردهوامی نههێنین ،ک ه ههموو سروشت ،وهکو دهرهکی
پێکدههێنێ���ت ،باوهڕ بهم بۆچوونه دهکهین .کهوابوو ،ئهو کاتهی پهیوهندی نێوان
سیس���تهمێکی دهرهکی(هاندهری ئهندام ه ههس���تهکییهکان) ،ک ه ئێستا ههستیان
پێدهکهی���ن و سیس���تهمێکی ناوهکی ،ک ه خهس���ڵهتهکانی بابهتهک ه پێکدههێنێت،
باس���هکهین ،دهبێت ب ه زۆر خۆمان بگهیهنین ه ئهو باوهڕهی ش���ێوازه ناوهکییهکهی
وابهس���ت ه ب ه هاندهری ههستکردنهوه و شتێکی دیک ه بێجگ ه ل ه خۆی پهیدایکردوه.
ئهگهر کتوپڕ ل ه خۆیهوه پهیدابێت هیچ پهیوهندییهکی ب ه ئهندامی ههس���تکردنهوه
نابێ���ت یان پهیوهندییهکهی���ان دهبێت بهش���تێکی جیاواز .کهوابوو ،پێویس���ت ه
یهکێتییهک���ی دهرهکی ههبێت ،بۆ بچوکترین و کورتترین هاندهرێکی ههس���تپێکراو
دابنرێت و ئێمهش ب ه ههستکردن ناوزهدی بکهین .ئهم یهکێتییهش دهبێت هێزێکی
ب���هردهوام بێت؛ الیهنێکی دهرهک���ی ڕووت بێت چونک ه به(ئهو) ش���ت ه دادهنرێت
و بهش���داری ل ه پیکهێنانی الیهن���ی دهرهکی بوون-لهنێو-خ���ۆ دهکات .ئهو الیهن ه
دهرهکییهی ل ه ههس���تکردندا دهبینرێت سهر ب ه بوونی ههستکردنه؛ هۆکاری بوونی
ههستکردن لهدهرهوهی ههستکردندایه .بهاڵم بۆ ئهوهی بوونی ههستکردن چاکتر
دهربخهین لهنێو بهس���تێنێکی دیاریکراودا دایدهنێین .من ئهو بهس���تێن ه ناودهنێم
هۆش یان ئاگامهندی ههروهها ئهم ئاگامهندییه ،وهکو ش���تێکی دیک ه یان بابهتێک
دهبینم .لهگهڵ ئهوهشدا ،لهبهر ئهوهی دهمهوێت پهیوهندییهکان لهنێوان ئهندامانی
ههس���تکردن و ههستکردندا ب ه ههمهکی دابنێم ،ئهوا دهبێت ئاگامهندییهک ه سهر ب ه
من بێت و بوونیشی بۆ-خۆی-نهک بۆ کهسانی دیک ه بێت .لهمڕووهوه من شوێنێکی
ناوهکیم داناوه ،که تیایدا وێنهکان پاش ههس���تکردن لهڕێگهی هاندهرهکانیانهوه
پهیدادهبن .مادام ئهم شوێن ه تهنیا وێنهکان وهردهگرێت ئهوا الیهنێکی چاالک نییه.
ههمانکات من ڕوانین��� ه بایهلۆجییهکهش کارم تێدهکات ،ک ه پهیوهندی ب ه چهمکی
بوونی دهرهکی ئهندامانی ههس���تکردنهوه ههیه .لهبهر ئهوه ئهو ش���وێن ه ناوهکییه
لهنێو ههستکردندایه .کهوابوو ،ژیان پهیوهندییهکی جادوگهرانهیه ،ک ه من لهنێوان
بهستینێکی ناچاالک و شیوازی ناچاالکی ئهم بهستێنهوه دروستیدهکهم( .هۆش)
ههس���تکردن دروست ناکات و ههس���تکردن دهرهکییه .لهالیهکی دیکهشهوه ،هۆش
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ههس���تکردنهکان ل ه ئامێز دهگرێت و دهیانژیهنێت .یهکبوونی ئهوهی دهژی و ژیان
ن ه لهنێو ش���وێندای ه ن ه پهیوهندییهکیش ه ل ه نێوان ش���وێن و شتێکی نێو شوێندا؛
ئامادهبوونێکی جادوگهرانهیه .هۆش ههستکردنهکانی خۆیهتی و لهوانیشهوه دووره.
ههستکردن ،لهم بۆچوونهوه ،دهبێت ب ه بابهتێکی تایبهتی ،ک ه نهجواڵوهو ناچاالک
دهژی .ئێمهش به(خۆیهکی) دادهنێین.
پێویست ه ب ه دروستی ل ه چهمکی(خۆیهتی) بگهین .مهبهستمان ئهو شت ه نییه،
ک ه س���هر به(خۆ)یه؛ بۆ نموون ه دهروون ،ک ه بهردهوام دهبێت ب ه هاندهر بۆ بوونی
خۆی .ئهو خۆیهتییهی دهروونناس���هکان ئاماژهی ب���ۆ دهکهن ل ه ئهمهوه جیاوازه؛
بهپێچهوان���هی خۆیهتییهکهی ئهوانهوه ،هێزه بهردهوامهک ه و ئامادهنهبوونی ههموو
الیهن ه بهرزهکان دهردهخات .ئهم���هش ئهو جۆره خۆیهتییهیه ،ک ه ناتوانێت خۆی
بگهیهنێت ه دهرهوه .بهو ڕادهیهی ههس���تکردن الیهنێکی دهرهکی ڕووت ه ئهوا تهنیا
دهبێت ب ه مۆر بهس���هر هۆش���هوه خۆیهکیی ه چونک ه ن��� ه ئامادهبوونی ههی ه و ن ه
نوێنهرایهت���ی دهکات .خهس���ڵهتی خۆیهکی ئهوی دی ،وهک���و بابهت قوتوویهکی
داخراوه و ههس���تکردنیش لهنێو قوتووهکهدایه .ئهم ه واتای ههس���تکردنه .لێرهوه
بێهودهییهک���هی دهبینین .ل ه پێش ههموو ش���تێکدا ،چیرۆکێکی ڕووته .س���هر به
هیچ ئهزموونێکی ناوهوهی من نیی ه و پهیوهندی بهوی دیش���هوه نییه .ئێم ه تهنیا
جیهانێکی دهرهکی دهبینین ،مهبهس���تهکانمان بوونی ئ���هو جیهان ه دهردهخهن و
پهیوهندییهکهمانی لهگهڵدا دیاریدهکهین .ههستکردنیش بوونی مرۆڤ لهنێو جیهاندا
دهردهخات چونک ه مرۆڤ خاوهنی ئهندامی ههستکردن ه و لهبهردهم پهیوهندییهکهی
بهجیهانهوه ڕاوهس���تاوه .خۆیهتی مرۆڤ ب���ۆ دامهزراندنی پهیوهندیی ه بهرزهکانی
یه ڕووبهڕووی ئهم سێ خاڵ ه دهبینهوه:
پێویسته .لهبهر ئهم هۆکاره 
یهکهم ،بۆ دامهزراندنی ههستکردن پێویست ه ڕوو ل ه جۆرێک ڕیالیزم بکهین .ئێم ه
ههس���تکردنمان ب ه بوونی کهسانی دیک ه و ئهندامانی ههستکردنی کهسانی دیک ه و
ئامێرهکان ب ه دروست دادهنێین.
دووهم ،ب���هاڵم ،ل ه زهمینهی ههس���تکردندا ئهمجۆره ڕیالیزم��� ه لهناودهچێت.
ههستکردن تهنیا زانیاریمان ل ه بارهی بوونی خۆمانهوه دهداتێ و سهربهو بوونهیه،
ک ه دهژی.
س���ێیهم ،لهگهڵ ئهمهشدا ،بههۆکاری ههستکردنهوه جیهانی دهرهکی دهناسم.
ئهم ناس���ینهش نابێت ب ه بناخهی پهیوهندییهکی بنهڕهتیم ب ه شتهکانهوه؛ بونیادی
مهبهستهکانی هۆش نادۆزێتهوه.
ئێم ه چهمکی(بابهتگهری) بۆ پهیوهندی ڕاس���تهوخۆ ب ه بوونهوه بهکارناهێنین،
بهڵکو بهس���تنهوهی ههس���تکردنهکانه ،ک��� ه زۆرتر دهمێنێت���هوه و بهرێکوپێکی
دهردهکهون .بهتایبهتی ئهوهیه ،ک ه ئێم ه بۆ پێناس���هی ههستکردنمان ب ه وی دی،
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ئهندامانی ههس���تکردنی ئهوی دی و ئامێ���رهکان دایدهنێین .لهمحاڵهتهدا ناتوانین
پرس���یار ل ه بارهی ههس���تکردنی من ب ه ڕێگهی ئهندامی ههس���تکردنمهوه بکهین؛
تهنانهت بهپێچهوانهوه ،من ئهندامی ههستکردن ب ه ههستکردنمهوه دهبهستمهوه.
ئهمهش ل ه س���وڕانهوهی بازنهیی دهچێت .ههستکردنم ب ه ههستهکانی کهسێکی
دیک ه یاریدهم دهدات چۆن باس���ی ههس���تکردن بکهم ،بهتایبهتی ههستکردنهکانی
خۆم .بهاڵم ههس���تکردنهکهی من ڕاستهقینهی ههستکردنم ل ه ئاستی ههستهکانی
ئهو کهس���هدا پێکدههێنێت .لهم سوڕانهوهیهدا بابهتهکه ،ک ه ئهندامی ههستکردنی
کهس���هکهیه ،بهردهوام سروش���تی خۆی و دیاردهکهش���ی ناپارێزێت و وهکو خۆی
نامێنێتهوه .لهسهرهتاوه ،ڕاستهقینهیه ،ئهنجا لهبهر ئهوهی ڕاستهقینهی ه ڕاڕهوێکی
ناکۆک دژ بهخ���ۆی دادهمهزرێنێت .دهردهکهوێت ،لهڕاس���تیدا ،بونیادی بیردۆزه
کالسیکییهک ه سهبارهت ههستکردنهوه ل ه بهڵگهی درۆکهرهک ه بچێت ،ک ه ڕواقییهکان
بانگهش���هیان بۆ کردووه .لێرهدا ،کرتیان ئهو ڕاستیی ه دهڵێت ،ک ه درۆیه .لهسهرو
ئهمهشهوه ،بهو شێوهیهی بینیمان ،ههستکردن خۆیهتییهتی ڕووته .ئایا چۆن بوونی
بابهتێک لهس���هر خۆیهتی دابمهزرێنین؟ ئهگهر ههس���ت ب ه بابهتێک لهنێو جیهاندا
بکرێت ،پێویس���ت ه لهو کاتهوه ئێم��� ه پهیدادهبین لهنێو جیهان و لهنێو بابهتهکاندا
ئامادهبین .ههستکردن ،دهکهوێت ه نێوان بابهتگهری و خۆگهرییهوه .ل ه بابهتهکهوه
سهرههڵدهدات و بهرهو خۆ دهڕوات؛ بوونێکی ههیه ،ک ه ناتوانین بڵێین ڕاستهقینهی ه
یان بیردۆزهیی .ههس���تکردن خهونی ڕۆژانهی ڕووتی زانایانی دهروونناس���ه .ههر
بیردۆزهیهک���ی پتهو لهبارهی پهیوهندی نێوان ئاگامهندی و جیهانهوه ههبێت ڕهتی
دهداتهوه.
ئهگهر ههس���تکردن تهنیا وشهبێت ،ئهی ههستهکان چین؟ بێگومان ،کهسێک
دهتوانێت جهخت لهس���هر ئهو خاڵ ه بکات ،ک ه ل ه ناوهوه ڕووبهڕووی ههس���تکردن
نابین���هوه .ئێم��� ه تهنیا ڕهنگی س���هوزی دهفتهرهک ه یان گهاڵک��� ه دهبینین ،نهک
ههستکردن به(سهوز) یان ئهو ڕهنگ ه نا-ڕاست ه سهوزهی هوسرڵ لهنێوان بابهتهکهو
مهبهستی[ئاگامهندیدا] دایدهنێت .هوسرڵ دهگات ه ئهو باوهڕهی لهگهڵ کهمکردنهوهی
فینۆمینۆلۆجیانهشدا بابهتهک ه دهخرێت ه نێوان دوو کهوانهوه و ڕووبهڕووی دهبینهوه.
بهاڵم مۆری بابهتهک ه لهناخماندا نادۆزرێتهوه .هێش���تا دروست ه بڵێین ههستکردن
ههیه .من ڕهنگی سهوز دهبینم ،ههست ب ه ساردی ئهو تهن ه دهکهم و دهزانم بهرده
مهڕمهڕهک ه چهورکراوه .ڕووداوێکیش دهتوانێت ههموو ههستهکانم لهناوبهرێت؛ کوێر
و کهڕ دهبم و هتد .کهوابوو ،ههست ،ک ه ههستکردنمان ناداتێ چییه؟ وهاڵمی ئهم
پرسیاره ئاس���انه .با ل ه سهرهتاوه بڵێین ،ههس���تهکان لهههموو شوێنێکدا ههن
و ل ه هیچ شوێنێکیش���دا نادۆزرێنهوه .من ڕاس���تهوخۆ شوش ه مهرهکهبهک ه لهسهر
مێزهکه ،وهکو شتێک دهبینم .،ئهمهش بههۆکاری ڕووناکییهوه ڕوودهدات .ئهوهی
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دهردهکهوێت شتێکی بینراوهو منیش ئاگام لهو شت ه دهرکهوتوهیه؛ من دهزانم ،ک ه
دهیبینم .ههمانکات ،ههرچهنده بینینهک ه س���هبارهت شوشهمهرهکهبهکه زانینه،
بینین لهژێر دهس���تی زانین���دا ڕادهکات؛ زانینمان لهبارهی بینینهوه نییه .تهنانهت
تێڕامانیش ئهم زانینهمان ناداتێ.
تێڕامان دهتوانێت زانینم لهبارهی شوش���همهرهکهبهکهوه بداتێ ،ک ه دهبینرێت،
ب���هاڵم ئ���هو زانین ه س���هبارهت بینینهک ه ی���ان چاالکی بینین نییه .لێ���رهدا گوت ه
بهناوبانگهکهی ئۆگوس���ت کۆمت بهنموون��� ه دههێنینهوه ،ک ه دهڵیت؛ ”چاو خۆی
نابینێت ”.بێگومان چاوێکی دیک ه دهتوانێت لهو کاتهدا تهماش���ادهکهین چاوهکانی
ئێم ه ببینێت .ئایا من ناتوانم دهس���تی خۆم ببینم یان لهوکاتهدا ش���تێک دهگرم
دهست لهدهستم بدهم؟ لێرهدا ،چاوهکان ،وهکو بابهت دهبینم؛ ناتوانم بیان بینم؛
ناتوانم دهس���تگرتنی دهستم بگرم .کهوابوو ،ههر ههستێک بۆ من بێت دۆزینهوهی
مهحاڵه .ههروهها ،مادام بهردهوام ڕووبهڕووی بابهتهکان دهبمهوه ههستکردن نابێت
ب ه کۆی ههس���تکردن ه ل ه کۆتایی ب���هدهرهکان .لهالیهکی دیکهوه ،ئهگهر ب ه ناخمدا
ش���ۆڕببمهوه و بڕوانم ه ئاگاییم ،ئ���هوا ڕووبهڕووی ئاگاییم لهم و لهو ش���تهی نێو
جیهان دهبمهوه نهک بینین یان ههس���تهکانی دیکه .ئهگهر ههس���ت ب ه ئهندامانی
ههستکردنم بکهم و دهستیان لێبدهم ئهوا ئهو ئهندامانه ،وهکو بابهت لهنێو جیهاندا
دهردهکهون .هێش���تا دهتوانین بڵێین ههستکردن ههیه؛ دهبینین ،دهبیستین و ب ه
دهست شتهکان دهگرین.
ئهگهر بیر لهسیس���تهمی بینین���ی بابهتهکان بکهمهوه ب���ۆم دهردهکهوێت به
ڕێکی بۆ من دانهمهزراوه؛ بهڵکو بینینهکان ئاڕاس���تهکراون .مادام ههس���ت لهسهر
بنهمای کردهوه ناس���راوهکان و بهردهوامی حاڵهتهکانی ژیان پیناس ه ناکرێت ،ئێم ه
ههوڵدهدهی���ن لهڕێگهی بابهتهکهیهوه پێناس���هی بکهی���ن .ئهگهر بینین کۆی ئهو
ههستکردنان ه نهبێت ،ک ه دهبینن ،ئایا نابێت بهسیستهمی بابهتهبینراوهکان؟ ئایا
پێویست ه بۆ بیرۆکهی پێشومان لهسهر ئاڕاستهکردن بگهڕێینهوه؟
ل ه سهرهتاوه پێویس���ت ه بزانین ،ک ه ئاڕاستهکردن بونیادێکی پێکهاتووی شته.
بابهتێک لهنێو جیهانهوه خۆی دهردهخات و پهیوهندیی ه دهرهکییهکهش بهشتهکانی
دیکهوه بهرجهست ه دهبێت .خۆدهرخستنهکهی زهمینهیهکی پێکهاتووی دیارینهکراو
بۆ ههموو ههس���تپێکراوهکان ل ه جیهاندا دادهمهزرێنێت .بونیادی ش���ێوهکاری ئهم
پهیوهندیی ه ب ه زهمینهکهوه پێویسته؛ وات ه زهمینهی شت ه بینراوهکان یان بیستراوهکان
دهبێ���ت ههبێت .بێدهنگی ،بۆنموون���ه ،زهمینهیهکی دهنگداره ب���ۆ ههموو دهنگ ه
نهبیستراوهکان ،ک ه دهنگێک تیایدا بۆ ئێم ه سهرههڵدهدات .بهاڵم پهیوهندی نێوان
بابهتێکی تاک بهم زهمینهیهوه لههامانکاتدا دراوه و ههڵبژێردراویشه .ههڵبژێردراوه
چونک ه بوون-بۆ-خۆ ئاماده دهبێت و ڕهتدانهوهی ناوهکیش���ی بهرانبهر ئهو بابهت ه
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لهنێو جیهاندا ههڵگرتوه .من دهڕوانم ه شوش ه مهرهکهبهک ه یان پیاڵهکه .ئهمان ه ب ه
من دراون .ههروهها ،پهرتووکهک ه لهالی ڕاست یان چهپی مێزهکهوه دهردهکهوێت.
دهرکهوتنی مێزهک ه الی چهپهوه پێویس���ت نییه .من لێرهدا سهربهستم تهماشای
پهرتووکهک ه لهسهر مێزهک ه یان مێزهک ه الی پهرتووکهکهوه ببینم .ئهم ههڵک هوتنهی ه
لهنێوان پێویست و سهربهستی ههڵبژاردنهکهمدا ب ه ههست ناوزهدیدهکهین .ئهمهش
ئ���هوه دهگهیهنێت ،ک ه بابهتێک پێویس���ت ه بۆ من ڕاس���تهوخۆ دهردهکهوێت ،ئهو
بابهت ه شوش��� ه مهرهکهب یان پیاڵهکهی ه من دهیبینم .ئهم دهرکهوتنهش ههمیش ه
لهنێو بۆچوونێکدا دێتهکایهوه ،ک ه پهیوهندییهکهی بهجیهان و ش���تهکانی دیکهوه
دیاریدهکات .من دهنگی کهمانهک ه بهگوێرهی نۆتهک ه دهبیستم؛ بهاڵم دهبێت دهنگهک ه
ل ه دهرگاکهوه یان ل ه پهنجهرهکراوهکهوه یان لهنێو هۆڵهکهوه ب ه من بگات ،ئهگینا
بوونی لهنێو جیهاندا بهرجهست ه نابێت.
لهالیهکی دیکهوه ئهوهش دروس���ته ،ک ه ههندێک بابهت لهخۆوه لهنێو جیهاندا
پهیدا نابن و ل ه ئاکامی تێههڵکێش���کردنیان لهگهڵ بابهتهکانی دیکهدا دێنهکایهوه.
دهتوانین بڵێین ههریهکێک لهو بابهتان ه لهیهک کاتدا بهیهک ش���ێوه خۆیدهردهخات
ههرچهنده ش���ێوازی خۆدهرخستنی دیکهشی ههیه .یاساکانی خۆدهرخستنهکهشی
ناوهکی یان سایکۆلۆجییان ه نین .ئهو یاسایان ه دهرهکین و لهسروشتی شتهکانهوه
دهرچوون .ئهگهر شوش���هی مهرهکهبهک ه بهش���ێکی مێزهک ه ل ه من بش���ارێتهوه و
ڕێگهنهدات بیبینم ،پهیوهندی ب ه خهسڵهتی ههستکردنی منهوه نیی ه و بهستراوه ب ه
سروشتی شوش ه مهرهکهبهک ه و ڕووناکییهوه .لهکاتێکدا بابهتهک ه دوور دهخهینهوه
و بچوک دهبێتهوه نابێت بهشتێکی دهروونی دروستکراو ،بهڵکو دیسانهوه بۆ یاسای
دهرهکی ڕوانین دهگهڕێتهوه .ئهم یاسا دهرهکییان ه بنکهیهکی دهرهکی ئاماژهبۆکراو
پێناس���دهکهن .بۆنموونه ،ل ه ڕوانیندا چاو دهڕوانێت ه هێڵ ه دهرهکییهکان .زهمینهی
ڕوانینهک ه ئاماژه بۆ بنکهیهکی دهرهکی دهکات ،ک ه چواردهوری ئێمهی داوه .ئێم ه
ئ���هو بنکهیه ،وهکو بونیادی ڕوانیننهک ه نابینی���ن؛ ئێم ه خودی خۆمان بنکهکهین.
ڕیزکردنی ش���تهکان لهنێو جیهاندا بهردهوام الی ئێم ه ئاماژه بۆ بیرۆکهی بابهتێک
دهکات ،ک ه بۆ ئێم ه نابێت ب ه بابهت چونک ه ئهو بابهت ه ئێم ه نین .بونیادی جیهان
داوامان لێدهکات بهبێ بهرجهس���ت ه بوونمان هیچ نهبینین .بابهتێک لهنێو جیهاندا
دهردهکهوێ���ت و ههمانکات خ���ودی بابهتهکهش جیهانه .ئهو بابهت ه ههمیش��� ه به
شتهکانی دیکهوه بهستراوه و بێ بڕانهوه ئاماژهیان بۆ دهکات .بهاڵم ،لهمحاڵهتهدا
بابهتهک��� ه بۆ ئێم ه دهبێت ب��� ه ئاماژهکردنێکی ڕووتک���راوه .بابهتێکه ،ک ه ههموو
شتهکانی دیک ه ئاماژهی بۆ دهکهن و منیش ناتوانم تێیبگهم چونک ه بابهتهک ه منم.
لهڕاستیدا ،من نابم ب ه بابهت بۆ خۆم .ئهو بابهتهی شتهکانی نێو جیهان ئاماژهی
ب���ۆ دهکهن بوون-بۆ-خۆی ه و بابهت نییه .س���هرههڵدانی بوونم ،لهگهڵ لهناوبردنی
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دوورییهکانهوه ،خۆم دهکهم بهو بابهتهی لهجیهاندا ئاماژهی بۆ دهکرێت .ههروهها،
من ئهو بابهت ه نابینم چونک ه بابهتهک ه خودی منه.
من وهکو ئهو بوونهی نهبوونی خۆی ههڵگرتووه لهبهردهم خۆمدا ئاماده دهبم.
کهوابوو ،بوونم لهنێو جیهاندا ،لهس���هر ئهو فاکتۆرهی ،ک ه جیهان دهناسێت ،خۆی
بهرجهس���ت ه دهکات بۆ ئهوهی ،وهکو بابهتێک لهنێو ش���تهکانی جیهاندا و جیهان
ئاماژهی بۆ ب���کات .ئهمهش بهپێچهوانهوه مهحاڵه ،چونک ه بوونم هیچ ڕێگهیهکی
دیکهی پهیوهندی بهس���تنی لهگهڵ جیهاندا نییه .پێویست ه من لهنێو جیهاندا خۆم
داڵده بدهم تاکو لهنێو جیهاندا بم و خۆم بهبهرزێتی بگهیهنم.
مهبهست ل ه هاتن ه نێو جیهانهوه ئهوهیه ،ک ه جیهان ههی ه یان من لهشم ههیه.
ئهم دوو گوتهی ه یهکش���تن .لهشم لهنێو جیهاندا لهههموو شوێنێکدایه .ئهمهش له
ڕاس���تی ئهو بنمیچ ه دهچێت لهژوور پهنجهرهکانهوه شهش پێ بهرزه ،ئوتۆمبیلهک ه
لهپش���ت لۆرییهکهوه دهیهوێت بهالی چهپدا دهرچێت یان ئهو ژنهی لهشهقامهک ه
دهپهڕێتهوه لهو پیاوهی لهبهردهم قاوهخانهک ه دانیشتوه بچوکتر دهردهکهوێت .لهشم
لهگهڵ جیهاندا درێژ دهبێتهوه ،لهگهڵ ش���تهکاندا باڵودهبێتهوه و لهههمانکاتیشدا
لهنێو ئهو چهقهدا کۆبۆتهوه ،ک ه ههموو ش���تهکان ئاماژهی بۆ دهکهن و منم بهبێ
ئهوهی بزانم .ئهم ڕوونکردنهوهی ه یارمهتیمان دهدات ل ه ههستکردنیش تێبگهین.
ههس���ت لهپێش بابهت��� ه ههس���تهکییهکانهوه نایهت و ل ه پاش ئهوانیش���هوه
س���هرههڵنادات .ههستهکان و بابهتهکان هاوتهمهنن؛ ههستهکان ئهو شتانهن لهنێو
کهسهکهدا ،ک ه ل ه ههستکردندا بهرجهست ه دهبن .ئهوان نوێنهری یاسایهکی دهرهکی
بهرجهس���تهبوونهکهن .بینین وێن ه ههستهکییهکان دروستناکات و ڕووناکیش کاری
تێناکات ،بهڵکو کۆی ههموو بابهت ه بینراوهکان ه بهو ڕادهیهی ههموویان ل ه ڕوانینێکدا
ئامادهدهبن .لهمڕووهوه ههستهکان ناوهکی نین .لهڕاستیدا جیاوازی نێوان بینینهکان
دهرهکین .تهنانهت چاوداخس���تن بارودۆخێک���ی دهرهکییه .پێڵوی چاو یهکێک ه له
بابهت ه دهرهکییهکان و ئهو بابهتهیه ،ک ه بابهتهکانی دیکهم لێدهش���ارێتهوه .کاتێک
دهمهوێ���ت پ���هردهی نێو چاوم ببینم و چاو دادهخ���هم ،بابهتهکانی نێو ژوورهکهم
نابینم .بهههمانش���ێوهش ئهگهر دهستکێشهکانم لهسهر مێزهک ه دابنێم ئهو بهشهی
مێزهک ه نابینم ،ک ه دهستکێشهکانم دهیانشارنهوه .ئهو ڕووداوانهی کاردهکهن ه سهر
ههس���تهکان س���هر ب ه جیهانی بابتهکانن” .من ڕهنگی زهرد دهبینم” چونک ه توشی
نهخۆشی زهردوویی بووم یان چاویلکهیهکی شوش ه زهردم لهچاوانه .لهم نموونانهدا
هۆکاری دیاردهکان ناوهکی نیی��� ه و پهیوهندییهکی دهرهکی نێوان بابهتهکانی نێو
جیهان���ه .ل ه ههریهکێک لهم نموونانهدا من لهناوهندێک���هوه دهڕوانم ه بابهتهکان و
ڕاس���تی بینینهکهش���م دهرهکییه .دواجار ،ئهگهر لهالیهکهوه ی���ان چهندالیهکهوه
بنکهک ه بڕوخێت(ڕوخانیش ل ه ئاکامی پێش���کهوتنی جیهان بهگوێرهی یاس���اکانی
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ڕوودهدات ،بۆنموون��� ه دهربڕینی فاکتۆری بوونی من لهیهکێک ل ه ش���ێوازهکاندا)،
بابهت��� ه بینراوهکان بهههمانش���ێوه بهرهو نهمان ناڕۆن .ب���هردهوام بۆ من  ،بهاڵم
بهب���ێ بنک ه و بهبێ بابهتێکی ئاماژهبۆک���راوی ههندهکی دهمێننهوه؛ وات ه دهبن ب ه
کۆیهکی ڕههای پهیوهندییهکانی نێو یهکدی .کهوابوو ،س���هرههڵدانی بوون-بۆ-خۆ
دهبێت���ه هۆکاری بهرجهس���تهبوونی دهرهکی جیهان و ههس���تهکان و ئامادهبوونی
خهسڵهتی بابهتهکان .پهیوهندی من لهگهڵ جیهاندا دهبێت ب ه بنهرهتی ،جیهان و
ههستهکانیش ب ه گوێرهی بۆچوونهکهم پێناسدهکات .کوێری ،ڕهنگ کوێری و کورت
بینی شێوازی بینیی منن بۆ جیهان .بینینی من پێناسدهکهن و دهبن ب ه فاکتۆری
بهرجهس���ت ه بوونهکهم .لهبهر ئهمهش دهتوانم ههستهکانم بناسم .ههروهها گرنگ ه
پهیوهندییهکهم ب ه جیهانهوه و بیرۆک ه ههمهکییهکانم بهردهوامی ب ه بوونی شتهکان
بدات ،ک ه ههس���تیانپێدهکهم و ههس���تهکانم دابمهزرینێت و میژووی کهسایهتیمی
تێدا دروس���ت بێت .بهاڵم لهمحاڵهتهدا من جیهانم لهسهر زهمینهیهکی هۆشهکی ب ه
دابڕان���ی خۆم و بیرهوه لهجیه���ان دادهمهزرێنم .ب ه جیهاندا دهگهرێم بهبێ ئهوهی
پهیوهندی لهگهڵدا دروس���ت بکهم؛ خۆم لهنێو ههڵوێس���تی بابهتگهرییهکی ڕههادا
دادهنێم ،ههریهکێک لهههستهکان دهبێت ب ه بابهتێکی نێو بابهتهکان و بنکهیهکی
ڕێژهگهرانهی ئاماژهکردن .لهنێو بیرکردنهوهدا بنکهیهکی یهکسان و ڕهها بۆ ههموو
ئاماژهکردنهکان س���هرههڵدهدات .ئهگهر من باس���ی ڕۆڵی نێوان کردهوه و لهش���ـم
دیکه بکهم ،ئهوا من دهتوانم
لهبهر ڕۆش���نایی زانینمدا سهبارهت لهش���ی کهسێکی 
بی���ر ل��� ه فڕێدانی ئامێرێک ب ه ویس���تی خۆم بۆ مهبهس���ت و کۆتاییهک بکهمهوه.
کهواب���وو ،ئێم ه جارێک���ی دیک ه بۆ جیاکردنهوه کالس���یکییهکهی نێوان دهروون و
لهش دهگهڕێین���هوه .دهروون ،وهکو ئامێر ل���هش بهکاردههێنێت .دانانی ئهمهش
بۆ بیردۆزهی ههس���تهکان تهواو دهردهچێت .ئێم ه دهزانین ئهم بیردۆزهی ه لهس���هر
زانینمان بۆ ههس���تهکانی کهسێکی دیک ه دامهزراوه و منی گهیاندۆت ه ئهو باوهڕهی
ههس���تهکانی منیش ل ه ههس���تهکانی کهس���هکهی دیک ه دهچێت .ئێم ه گرفتهکانی
ئهم بیردۆزهیهش دهزانین؛ من جیهان و ههس���تهکانی کهس���ێکی دیک ه بهڕێگهی
ههستهکانم دهناسم .ههستهکانیش���م ب ه تهنیا هیچ زانیارییهکم نادهنێ .بیردۆزهی
کارکردنی���ش ،ک ه بونیادهکهی ل ه بونیادی بیردۆزهی ههس���تهکان دهچێت ،ههمان
گرفتی لهدوایه .لهڕاس���تیدا ،ئهگهر من لهلهش���ی کهسێکی دیکهوه بکهومهگهر و
ب ه ئامێری دابنێم ئهوا بۆ گهیش���تن بهئاکامێک ب ه کاری دههێنم ،ک ه من بهتهنیا
ناتوان���م بیگهمێ .من فهرمان بهس���هر کردهوهکانیدا دهدهم و بهکردهوهکانیش���م
کردهوهکانی ئهو دهوروژێنم .ههمانکات دهبێت بزانم ئامیر ناس���ک ه و بهکارهێنانی
مهترس���ی تێدایه .پهیوهندییهکهم لهگهڵیدا ل ه پهیوهندییهکی ئاڵۆزی نێوان کرێکار
و مهکینهیهک دهچێت .کرێکارهک ه مهکینهک ه دهخات ه کار و خۆش���ی لێدهپارێزێت.
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بۆ بهکارهێنانی ئامێری لهش���ی کهس���هکهی دیک ه پێویستیم ب ه ئامیرێکی دیکهش
ههیه .ئهو ئامێره لهشی خۆم ه چونک ه بۆ ناسینی ههستی کهسێکی دیک ه پێویستم
ب ه ههس���تی خۆمه .کهوابوو ،ئهگهر لهش���م ،وهکو لهشی کهس���ێکی دیک ه ببینم،
دهبێت ب ه ئامێرێک لهنێو جهاندا و ب ه ناس���کی مامهڵهی لهگهڵدا دهکهم و دهبێت
ب ه کلیلیش بۆ مامهڵهکردنم لهگهڵ لهش���ی کهسانی دیکهدا .بهاڵم مامهڵهکردنهکهم
تهکنیکییه .من بێ بڕانهوه بۆ مامهڵهکردنم لهگهڵ ئامێرێکدا پێویستم ب ه ئامێرێکی
دیک ه ههیه .ئهگهر من ئهندامهکانی ههس���تکردنم ،وهکو ئهندامهکانی ههستکردنی
کهسێکی دیک ه دابنێم پێویستیم ب ه ئهندامی ههستکردن بۆ ناسینیان ههیه .ئهگهر
لهشم ،وهکو لهشی کهسێکی دیک ه ئامێر بێت پێویست ه ئامیرێکی دیک ه ههبێت تاکو
مامهڵهی لهگهڵدا بکات .ئهگهر ئهم پێویستیی ه ب ه بهردهوامییهکی نهبڕاوه دانهنێین
دهگهین ه پارادۆکسی مامهڵهکردن لهنێوان لهش و دهرووندا .بابزانین دهتوانن باسی
سروش���تی لهش-بۆ-ئێم ه بکهن .بابهتهکان خۆیان لهنێ���و زهمینهیهکی ئاڵۆزی ب ه
ئامێربوون بۆ ئێم ه بهرجهستهدهکهن و ههریهکێک لهئهوان شوێنێکی داگیرکردوه.
ئهو شوێنهش ب ه ئاماژهکردنهوه بهستراوه” ،پهرداخهک ه لهسهر مێزهکهیه ”.ئهمهش
ئهوه دهگهیهنێت ل ه جواڵنی مێزهکهدا ئاگامان ل ه پهرداخهک ه بێت .پاکهتی تووتنهک ه
لهسهر پاڵتۆکهی ه وات ه بۆ ئهوهی تووتنهک ه بهێنین دهبێت سێ یارد ببڕین و بهسهر
چهند شتێکیش���دا تێپهڕین ،ک ه لهنێوان مێزهک��� ه و پاڵتۆکهدا دانراون .لهمڕووهوه
ههستکردن ل ه ههڵوێس���تی پراکتیکی لهنێو جیهاندا جیاناکرێتهوه .ههریهکێک ل ه
ئامێرهکان ئاماژه ب���ۆ ئهوانی دیک ه دهکات ئاماژهکردنهک���هش لهبیرکردنهوهیهکی
ڕووت���دا دهرناکهوێت .ل��� ه بیرکردنهوهی ڕووتدا چهکوش ئام���اژه بۆ مێخ ناکات و
لهتهنیش���تی دادهنرێت .چهمکی(تهنیشت) واتاکانی دیاریناکات ،ئهگهر پهیوهندی
نێوان چهکوش و مێخ نهدۆزرێتهوه .ئهو شوێن ه بنهڕهتییهی خۆی بۆ من دهردهخات
شوێنێکی (هۆدۆلۆجییه)؛( )56ب ه توولهڕێ و شهقامهکان پڕبۆتهوه و ئامێری شوێنه.
لهمڕووهوه ،لهگهڵ سهرههڵدانی مندا جیهان ئاماژه بۆ کۆمهڵێک کردهوه دهکات و
ئهم کردهوانهش بۆ کردهوهی دیک ه و هتد.
ئهگ���هر لهم ڕوانگهیهوه کردهوهکان و ههس���تکردن لهیهک���دی جیانهکرێنهوه
کردهوه ب ه کاریگهرێتییهکی داهاتوو دهبینرێت و بابهت ه ههستپێکراوهک ه ڕهتدهکات.
مادام ههس���تپێکراوهک ه ئهو بابهتهی ه م���ن لهبهردهمیدا ئاماده دهبم ئهوا دهبێت ب ه
هاو-ئامدهبوونم و پهیوهندییهکی ڕاس���تهوخۆی ب ه بوونی منهوه ههیه .خۆش���ی ب ه
جۆرێک نیشان دهدات ،ک ه من ئێستا نهتوانم تێیبگهم .ههستپێکراو پڕه ل ه بهڵێن و
 56هۆدۆلۆجی زاراوهیهکی یۆنانییه ل ه دوو بهش پیکهاتووه( :هۆدۆ) وات ه ڕێگا و (لۆجی) زانست.
ههردوو بهشهکه پێکهوه واتای زانستی ڕێگا یان ڕێگا ناسین دهبهخشێت(.وهرگێڕ)
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ههرخهس���ڵهتێکی ،ک ه من ههستی پێدهکهم و ههریهکێک ل ه ئاماژهکردن ه پڕواتاکان
بهداهاتووهوه گرێم دهدات.
کهواب���وو ،م���ن لهبهردهم ئهو ش���تانهدا ئام���ادهم بهڵێنی گهیش���تنم بهو دیو
ئامادهبوونهکهم دهدهن ،ک ه من هێش���تا پێی نهگهیشتوم و بوونێکی ڕووت ه لهوێدا.
پیاڵهک ه لهس���هر ژێرهک���هی دانراوه ،ههردووکیان ل هوێدا و ب���ۆ من ئامادهن ،بهاڵم
لهوانهی ه من نهیانبینم .ئهگهر بمهوێت ژێری پیاڵهک ه ببینم دهبێت دهس���ت بدهم ه
پیاڵهک ه و بهرزیکهمهوه .ژێری پیاڵهک ه لهدوای پرۆژهکانی منهوهیه .خۆدهرخستنی
جیهان لهگهڵ سهرههڵدانی مندا تهنیا هێڵکاری نهخشهی کردهوهکانم نیشاندهدات.
ههس���تکردنهکهش بهسروش���ت ڕوو ل ه کردهوهکانم دهکات و بههۆکاری پڕۆژهی
کردهوهکانم���هوه دهناس���رێت .جیهانیش ههمیش���ه ،وهک���و کهلهبهرێکی داهاتوو
دهبینرێ���ت و ئێمهش ئهو داهاتووهین .پێویس���ت ه ئهوخاڵ��� ه بزانین ،ک ه داهاتووی
جیه���ان دهرهکیی���ه .ئامێرهکان ئاماژه ب���ۆ ئامێری دیک ه یان ڕێگ��� ه لهدهرهوهی
بیرکردنهوهدا بۆ بهکارهێنانیان دهکهن؛ مێخ ئاماژه بۆ داکوتان و چهکوش بۆ گرتن
و پیاڵهش بۆ بهرزکردنهوه دهکهن .ئهم خهسڵهتان ه ڕاستهوخۆ خۆیان دهردهخهن.
بێگومان پهیوهندییان ب ه بوونی ئێمهوه ههیه ،بهاڵم بونیادی جیهانن و ئهگهرهکان
و ئامادهنهبوون و ئامێرهکانن .دهبینین جیهان خۆی ،وهکو پیکهاتهیهکی دهرهکی
دهردهخ���ات .ئاماژه بۆ الیهنێکی ناوهکی داهێن���هر ناکات ،بهڵکو ئاماژهکردنهکهی
بهردهوام بونیادی ئاڵۆزی نهبڕاوهی ئامیرهکانه.
ئاماژهکردنی ئامێرهکانیش بۆ یهکدی لهگهڵ دۆزینهوهی ئهو ئامێرهی دهبێت ب ه
کلیل بۆ ههموویان کۆتایی دێت.
ئهم بنکهی ه بۆ ئاماژهکردنهکان پێویست ه ههبێت ،ئهگینا ههموو ئامێرهکان یهکشان
ڕادهوهستن و جیهانیش بێ ناسینی پهیوهندییهکان دهبێت ب ه کۆی ئامادهکردنهکان.
()57
(کارتیج) بۆ ڕۆمییهکان(وێران)کراوه و بۆ دانیشتوانی شارهکهش(پارێزراو)ه.
کارتیج بێ ئاماژهکردن بۆ بنکهکهی هیچه .لهگهڵ ئهمهشدا کلیلهک ه ب ه من نهدراوه،
وهک���و کهڵێنێک دهردهکهوێت .ئهوهی من ل��� ه جیهانی دهردهوه لهکردهوهکانمدا
دهیناسم جیهانی ئامێرهکان ه بهسهریهکدا کهوتون .منیش ل ه کردهوهکهمدا مامهڵ ه
لهگهڵیاندا دهک���هم ،ڕهتیاندهکهم و خۆم ب ه ئامێرێکی دیک��� ه دهگهیهنم .مێخهک ه
ئاماژه بۆ چهکوش و چهکوش���یش ئاماژه بۆ ئهو دهس���ت ه دهکات بهکاریدههێنێت.
ئهمهش لهو حاڵهتهدا ڕوودهدات ،ئهگهر کهسێک مێخ و چهکوشهک ه بهکاربهێنێت.
دهس���تی کهسهکهش ئامێره ،ک ه ئاماژه بۆ گهلێک ئامێری دیک ه دهکات(بۆ نموون ه
ههڕهش���هکردن ،بهڵێن یان موچهدان و هتد) .یهکهم چهمک ل ه ههموو ش���وێنێکدا
 57کارتیج شارێکی کۆنی باکوری ئهفریقیا نزیک تونس بووه ،ڕۆمییهکان لهساڵی  146ی پێش
زایینی وێرانیان کردووه(.وهرگێڕ)
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ههیه ،بهاڵم تهنیا ئاماژهی بۆکراوه .من لهکاتی نوسیندا ههست ب ه دهستم ناکهم
تهنی���ا پاندانهکهم دهبینم .ئهمهش ئهوهدهگهیهنێت م���ن پاندانهک ه بۆ پێکێنانی
پیتهکان بهکاردههێنم نهک دهس���تم .دهستم بۆ گرتنی پاندانهکهیه .بهو شێوهیهی
پهیوهندیم ب ه پاندانهکهوهیه ،پهیوهندیم ب ه دهس���تمهوه نییه؛ دهس���تم و ههموو
ئاماژهکردنهکان دهوس���تێنێت .دهس���تم تهنیا بۆ بهکارهێنان���ی پاندانهک ه داناوه.
لهمحاڵهتهدا ،دهس���تم چهمکێکی نهناس���راو و بهکارنههێنراوه و دوا ئامێره لهنێو
ئامێرهکانی ،وهکو پهرتووک بۆ خوێندنهوه ،وشهی سهرالپهڕهکان ک ه ب ه پاندانهک ه
نوسراون .ههروهها لهنێو ئهم زنجیرهیهشدا پهرتووک ئاماژه بۆ دهست دهکات.
ل ه نوس���یندا من تهماشای نوکی پاندانهک ه دهکهم ،ک ه هێڵ و پیتهکان دهخات ه
س���هر الپهڕهک ه و دهستم نابینم .دهستم لهنێو ئاڵۆزی ئامێرهکاندا وندهبێت ،تاکو
بوون و واتا بهو سیستهم ه ببخشێت.
دهردهکهوێت لهبهردهم دوو جۆر پێویستی ناکۆکدا ڕاوهستاوین :مادام ههریهکێک
ل��� ه ئامێرهکان لهڕێگهی ئامێرێکی دیکهوه دهناس���رێت و بهکاردێت ،ئهوا جیهان
ئاماژهکردنێک���ی نهبڕاوهی ه ل ه ئامێرێکهوه بۆ ئامێرێک���ی دیکه .ئێمهش ل ه ڕێگهی
بهئامێرکردنی بوونی خۆمانهوه دهچین ه نێو جیهانهوه و ناتوانین کار لهسهر جیهان
بکهین ئهگهر کارمان لهس���هر نهکرێت .لهههمانکاتدا واتای سیستهم ه ئاڵۆزهک ه ل ه
کردوهکاندا ئاشکرادهبێت ،بۆنموون ه داکۆتانی مێخهک ه و چاندنی تۆو .سیستهمهکهش
ئاماژه بۆ بنکهکهی دهکات .بنکهش ئامێرێک ه و لهنێو سیس���تهمهکهدا ئامێرهکانی
دیک��� ه ئاماژهی بۆ دهکهن و ئهو ئامێرهی ه ناتوانین بهکاریبهێنین .ئێم ه ئهو ئامێره
بهکارناهێنین چونک ه خودی بوون���ی ئێمهیه .من خۆم لهگهڵیدا ڕاناهێنم و دهبێت
ب��� ه خۆڕاهێنانم لهگ���هڵ ئامێرهکانی دیکهدا؛ ڕاهێنانێک ،ک ه لهس���هر بوونی خۆم
ڕاوهستاوه.
لهبهر ئهم هۆیهش ه لهگهڵ بهراوردکردنی لهشم و لهشی کهسانی دیکهدا دووجۆر
تێگهیشتن س���هرههڵدهدهن :یهکهم ،لهش ناسراوه و بابهتگهران ه پێناسدهکردێت،
بهاڵم پوچهڵ ه چونک ه بۆ ئهم تێگهیش���تن ه بیرۆک ه هۆشهکییهکهی من ،وهکو ئامێر
دهبینێت لهسهر ئهو ئامێران ه ڕاوهستاوه بهکاریان دههێنم .لێرهدا ،ئهو ئامێرهی ل ه
ههموویان زۆرتر بنهڕهتیی ه دهبێت ب ه بنکهیهکی ناس���هرهکی و پهنا بۆ ئامێرهکانی
دیک��� ه دهبات تاکو ئاماژهی بۆ بکهن و ب���هکاری بهێنن .لهم ڕووهوه بهئامێربوونی
ی بهئاماژهکردن بۆ بنکهیهکی
جیهان لهناودهچێت و بۆ خودهرخستنهکهی پێویست 
بنهڕهتی دهبێت؛ جیهانی کردهوهکان دهبێت بهو جیهانهی الی زانس���تی کالسیکی
کاری لهس���هر دهکرێت؛ ئاگامهندی لهدهرهوهدا ل��� ه جیهان دهکۆلێتهوه و ناچێت ه
ناوی .دووهم ،لهش بابهتێکی کۆنکریتی و پڕه و ل ه ڕێکخستنی بابهتهکان دهچێت.
بۆ گهیش���تن بهڕێکخستنێکی نوێ بوون-بۆ-خۆ تێپهڕی دهکات .لهم بارهدا ،لهش
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بهب���ێ ئهوهی ببینرێت ل ه ههموو کردهیهکدا ئامادهیه .کردهوه چهکوش و مێخهک ه
یان برێک و گۆڕانی خێرایی دهردهخات نهک ئهو دهستهی چهکوشهک ه دهگرێت یان
ئهو پێیهی لهسهر برێکهکهیه .لهش دهژی بهاڵم ناناسرێت .ئهمهش وهاڵمدانهوهکهی
مانێ دی بیران بۆ س���ایکۆلۆجی هیوم لهگوتهکهیدا(ههس���تکردنی ههوڵدان) ،ک ه
بهئهفسانهی دادهنا ڕووندهکاتهوه .ئێم ه ههستکردنی ههوڵدانمان نیی ه و ههستیش
ب ه ماسولک ه و ئێسقان و پێست ناکهین .ئێم ه ههست ب ه بهرهنگاریکردنی شتهکان
دهکهین .لهکاتێکدا پهرداخهک ه بهرهو لێوم ب هرزدهکهمهوه ههست بهههوڵدانهکهم
ناکهم بهڵک���و گرانی پهرداخهکهم بۆ دهردهکهوێت و لهبهش���داری کردنیدا لهنێو
سیس���تهمی ئامێرهکانم لهنێ���و جیهاندا بهرهنگاری دهکات .باکیالرد ب ه دروس���تی
لهسهر کیشهی(لێکدانی الیهن ه دژوهستاوهکان) ڕهخن ه ل ه فینۆمینۆلۆجی دهگرێت
و ب ه کورتبینی دادهنێت .ئهم ڕهخنهی ه هزری بهرزێتی هایدیگهر و مهبهس���تدارێتی
هوسرڵێش دهگرێتهوه .بهاڵم گرنگ ه بزانین ب ه ئامێربوون بنهڕهتییه .لهسهر پهیوهندی
ب ه ئامێره بنهڕهتیی ه ئاڵۆزهکهوه بابهتهکان بهرهنگاری و دژایهتی خۆیان دهردهخهن.
بورغووهک ه خۆی دهردهخات بۆ جهڕهک ه گهورهبێت و ناچێت ه ناوی ،بناخهک ه بێهێزه
و ئهو بابهت ه ڕاناگرێت ،ک ه لهس���هری دادهنێین ،بهردهک ه گران ه و ناتوانین بۆ سهر
دیوارهک ه بهرزیکهینهوه و هتد .بابهتهکانی دیکهش ههڕهش��� ه ل ه ئامێربوون ه ئاڵۆزه
ههڵبهستراوهک ه دهکهن .زریان و تهرزهک ه زیان ب ه دورێن ه و فیلۆکسیرا ب ه شهراب
و ئاگرهکهش ب ه خانووهک ه دهگهیهنێت .هێدی ههرهش���هکردنهک ه ڕوو ل ه بنکهکهش
دهکات .ههموو ب ه ئامێربوون ه ئاڵۆزهکان و ڕوخێنهرهکان ئاماژه بۆ لهشم دهکهن.
لهش���م ل ه ههموو ش���وێنێکدای ه و بهردهوامیش لهنێو مهترس���یدایه .بۆمباکهی
خانوهک��� ه دهڕوخێنێت لهشیش���م وێران دهکات چونک ه خانوهک ه ئاماژه بۆ لهش���م
دهکات .لهبهرئهمهیه[دهڵێین] لهش ههمیش ه ڕوو لهو ئامێران ه دهکات ،ک ه دهیهوێت
بهکاریان بهێنیت :ئهو لهس���هر دارهکهی ه و ل ه ژوور زهمینهوه ڕاوهستاوه ،لهپشت
تهلیسکۆبهکهوهیهو ئهستێرهکانم نیشاندهدات؛ لهسهر کورسییهک ه دانیشتوه و ل ه
ماڵهوهیه ،من [بههۆکاری لهشمهوه] خۆم لهگهڵ ئهم ئامێرانهدا دهگونجێنم.
ل ه کۆتایی توێژینهوهکاماندا ههس���تکردن و کارکردن یهکدهگرن .ئێم ه پهیڕهوی
ئهو بۆچوون ه ناکهین ،گوای ه لهپێشدا لهشمان پێدهدرێ و دوایی لهڕێگهی لهشهوه
مامهڵ ه ڵهگهڵ جیهاندا دهکهین .بهڵکو لهش���مان بهڕێگهی مامهڵهکردنمان لهگهڵ
جیهان و ههبووهکاندا دۆزییهوه .لهش ئهو ههبووه نیی ه شتهکان بۆ ئێم ه دهربخات.
ئێم��� ه ب ه هۆکاری ب ه ئامێربوونی ش���تهکانهوه ،ک ه ئاماژه ب���ۆ لهش دهکهن لهش
دهناسین .لهش پهردهیهک لهنێوان ئێم ه و شتهکاندا نیی ه و تاکهکهسی و ههڵکهوتنی
پهیوهندییهکانمان ب ه ئامێرهکانهوه دیاریدهکات .لهم بهستێنهوه ئێم ه ههستهکان و
ئهندامهکانی ههستکردنمان ب ه بوون-لهنێو-جیهاندا دانا .بهههمانشێوهش کردهوهش
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بهمج���ۆره پێناس دهکهین .بهاڵم ،ئهگهر من لهنێو ش���تهکاندابم لهبهر ئهوهی ه من
جیهانم لهوێدا لهگهڵ بهرزێتییهکهمدا و گهشتهکهم بهرهو بوونی خۆم پهیداکردوه.
ئهگهر منیش ئامیرێکی نێو جیهان بم لهبهر ئهوهی ه من لهدانانی پرۆژهی بوونمدا
ئامێرهکانی دیکهم هێناوهتهکایهوه .تهنیا لهنێو ئهو جیهانهدا ،کهلهشی تێدای ه بۆ
ئهوهی بوونی جیهان بسهلمێنین دهبێت پهیوهندی پێویست ههبێت .لهڕوویهکهوه،
لهش ڕاس���تهوخۆ منه .لهڕوویهکی دیکهش���هوه ،چڕی و پڕی جیهان من ل ه لهشم
جیادهکاتهوه .کشانهوهی جیهان بهرهو فاکتۆرهکانی بوونم لهش ل ه من نزیکدهکاتهوه.
ئهم کشانهوهیهش تێپهڕبوونێکی بهردهوامی بوونی منه.
لێ���رهدا دهتوانی���ن پێناس���هی ل���هش ،وهک���و سروش���ت-بۆ-ئێم ه بکهی���ن.
ڕوونکردنهوهکهش���مان ئهوه دهردهخات ،ک ه لهش تێپهڕبوونێکی بهردهوامه .لهش،
وهکو بنکهی ههستکردن بۆ ئاماژهکردن ئهوهیه ،ک ه من دهکهوم ه ئهودیوی چونک ه
من ڕاس���تهوخۆ لهبهردهم پهرداخهکه ،مێزهک ه یان ئهو درهختهی دهیبینم ئامادهم.
ههستکردن دووری لهنێوان بابهتهک ه و ههستکهره لهناودهبات .لهههمانکاتدا ،لهبهر
ئهوهی ههستکهرهک ه لهش ه دوورییهکهش دهمێنیتهوه .لهش ،ک ه بنکهی ئامێرهکان ه
بهس���هریدا تێدهپهڕین؛ من دهتوانم بۆ گهیشن ب ه پێکهێنانی ئاڵۆزی دیک ه تێپهڕی
بک���هم .لهگهڵ ئهمهش���دا ههموو پێکهێنانێکی نوێ ئام���اژه بۆ لهش وهکو بنکهی
ئاماژهکردن���هکان دهکات .کهواب���وو ،لهش ،لهبهر ئ���هوهی تێپهدهکرێت ڕابردووه.
ب���هاڵم ،ئامادهبوونێکی ڕاس���تهوخۆی ههستهکانی(بوون-بۆ-خۆ)ش��� ه و ئاماژه بۆ
بنک���هی ئاماژهکردنهکان دهکات ،ک ه ڕووی ل ه پێکهێنانێکی نوێ کردوه .ل ه ههموو
پڕۆژهیهکی بوون-بۆ-خۆوه دهگات ه ئهو ئێستایهی ،ک ه لێی ڕادهکات .ل ه یهک کاتدا
خاڵی دهس���تپێکردن و دهرچوونیشه .خاڵی دهس���تپێکردن و دهرچوونیش منم و
دهمهوێت ئهو بوونهی خۆم ڕهتبکهم ،ک ه ههمه.
ئ���هم بۆچوون ه بهردهوام ڕهتی دهکهین و لهدایکیش دهبێتهوه خاڵی دهرچوون ه
و ناتوانم لێوهی دهس���تپێنهکهم و(پێویس���تی) ههڵکهوتنی منه .ل ه دوو سهرهوه
پێویستییه .لهسهرێکهوه ناسینهوهیهکی بهردهوامی بوون-بۆ-خۆی ه لهالیهن بوون-
لهنێو-خۆوه و ئهو فاکتۆره ئۆنتۆلۆجییهیه ،ک ه ڕایدهگهیهنێت بوون-بۆ-خۆ بوونێک ه
ناتوانێت ببێت ب ه بناخهی خۆی .بوونی لهش ئهو ڕاستیی ه دهگهیهنێت ئهو ههبووه
بناخهی نهبوون نهک بوونی خۆیهتی؛ من بهو ڕادهیهی خۆمم[ههمانکات]لهشی خۆمم.
بهو ڕادهیهی ئهوه نیم ،ک ه ههم نابم ب ه لهشی خۆم .من بههۆکاری لهناوچوونییهوه
لێی ڕادهکهم .بهاڵم هیچ بابهتێکی لێپێک ناهێنم چونک ه ئهوهی بهردهوام ڕادهکات
منم .لهش ل ه سهرێکی دیکهشهوه پێویس���تییه؛ ڕێگرێک ه لهنێو جیهاندا لهبهردهم
تێپهڕبوونهکهدا .لهم ڕووهوه هیچ جیاوازییهکی لهڕیزکردنی شتهکانی نێو جیهان ،بۆ
ڕێگرتن نییه .ئێم ه دهتوانین ئهم دوو پێویستیی ه پێکهوه گرێبدهین و یهکێتییهک ل ه
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نێوانیاندا دروست بکهین :بوون-بۆ-خۆ جیهان تێپهڕدهکات و بهو تێپهربوون ه جیهان
دههێنێت ه کایهوه .تێپهڕبوونی توێژینهوهی جیهان نییه ،بهڵکو مامهڵهکردن ه لهگهڵیدا
تاک���و بتوانێت لێیدهرچیت .ههروهها گرنگ ه بۆچوونێک���ی ههندهکی تێپهڕبوونهک ه
کاریگهر بێت .لێرهدا ههبوویهکی بڕاوه دهبێت ب ه بارودۆخێکی پێویست بۆ پڕۆژهی
ڕهسهنی بوون-بۆ-خۆ .بارودۆخێکی پێویست بۆ من ،ک ه لهودیو ئهو جیهانهوهی من
پێکم هێناوه ببم بهوهی نیم یان نهبم بهوهی ههم .ئهم بارودۆخ ه ل ه ناخی ههوڵدان ه
ل ه کۆتایی بهدهرهکهمدایه .ئهو ش���تهی ،ک ه من ه و هێشتا پێی نهگهیشتوم ،بێجگ ه
ل ه ش���ێوازی نهبووندا ،ناناس���رێت و ناگیرێت .ل ه ههموو ش���وێنێکدا ههی ه و خۆی
تێپهڕدهکات و بۆ دامهزراندنی پرۆژهکانم دێت ه پێشهوه .ههموو شتهکان ئاماژهی بۆ
دهکهن و بوونی بۆ من دهردهخهن بهبێ ئهوهی ئاوهڕیان لێبدهمهوه چونک ه ئهوهی
ئاماژهی بۆ دهکات خودی بوونمه.
نابێت واتێبگهین ئاماژهکهرهک ه بنکهیهکی ڕووتکراوه و چهق وهستاوهی ئامێرهکاته.
بهپێچهوانهوه ،دینامیکییهتی بنکهکه ،گرنگ نیی ه لهسهر کردهوه دامهزرابێت یان نا،
بهگوێرهی گۆڕانکارییهکان و ناسنامهکهشی پێناسهی بۆ دادهنرێت .ئهم ڕاستییهش
بهپێچهوانهوه ناناس���رێت چونک ه ئهوهی جیهان پێکدههێنێت و لهگۆشهنیگایهکهوه
دهڕوانێت ه ڕابردوو؛ بۆنموون ه لهپرۆژهکانمدا بوون ڕهتدهکهم ،منم .دهتوانم نکۆڵی
لهوهبکهم ،ک ه من ئهم یان ئهو ش���ت ه نیم .لهم ڕووهوه لهش ،بۆ نموون ه ئهم ش���ت ه
دراوه نهناسراوه و بارودۆخێکی پێویست ه بۆ کردهوهکانم.
ئهگهر خواس���ت و نیاز بۆ گهیشتن ب ه ئاکامێک بهس بوونای ه و یاساکانیش بۆ
بهکارهێنانی ئامێرهکان پێویست نهبوونای ه ئهوا نهمدهتوانی جیاوازی نێوان ویست
و ئارهزوو ،خهون و کردهوه ،ناڕاس���ت و ئهوهی لهنێ���و داکهوتای ه بدۆزمهوه .هیچ
پرۆژهیهکم نهدههات ه نیۆ جیهاتهوه چونک ه بوونی لهنێو بیرکردنهوهدا بهس بوو .ل ه
ئاکامیش���دا بوون-بۆ-خۆم لهگهڵ جیانهکردنهوهی داهاتوو و ڕابردوودا لهناودهچوو.
فینۆمینۆلۆج���ی ک���ردهوه دابهش���کردنی بهردهوامی ک���ردهوهکان دادهمهزرێنێت.
ههمهک���ی و بیرۆک ه ڕووتک���راوهکان وهکو(کابرێتهرهک ه نابێ���ت بگیرێ) ،بیرۆکهی
تهکنیک���ی و کۆنکرێتی بۆ کابرێتهرهک ه ب ه کاردێن لهنێو ئهو بهس���تێن ه ڕههایهوه
لهیهک���دی جیادهکاتهوه .بارودۆخی بیرۆک ه تهکنیکییهک ه بهو جۆرهی لهکردهوهک ه
جیانابێتهوه فاکتۆری بوونی بڕاوهی منه .ئێس���تا ،بۆ ئهوهی کێش���هک ه بهتهواوی
ڕوونبکهینهوه ،من ،ک ه خاوهنی ڕابردوومم ،لهسهر ئهو لهناوچوونهی ل ه منداڵییهوه
توش���م دهبێت ،ڕابردوو ئاماژه بۆ بوون-لهنێو-خۆ دهکات .کهوابوو ،لهش فاکتۆری
ڕاب���ردووه و ئاماژه بۆ لهدایکبوون دهکات :ئهمهش ئ���هو لهناوچوونهی ه دهبێت ب ه
هۆکار بۆ دهرچوونی من ل ه بوون-لهنێو-خۆوه ،ک ه بوونی من ه و منیش نامهوێ ئهو
بم .لهدایکبوون ،ڕابردوو ،ههڵکهوت پێویستی بۆچوون و مهرج ه فاکتۆرییهکان بۆ
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کردهوهکانم لهنێ���و جیهاندا-وهکو لهش ههموویان بۆ منن .ئهمان ه بههیچ جۆرێک
بارودۆخێکی ههڵکهوتووی دهروونم نین ،بهڵکو بوینادێکی ههمیشهیی ئهگهرهکانی
ئاگامهندیمن .ئاگامهندیشم ئاگایی ه ل ه جیهان و پرۆژهیهکی بهرزه و ڕوو لهداهاتووم
دهکات.
لهم بۆچوونهوه پێویست ه دوو شت بناسینهوه؛ ههردووکیان پێکهوه ههڵکهوتن و
لهواتا بهدهریشن؛[وهکو دهلێێن] من ئیفلیجم ،کوڕی فهرمانبهرێکم یان کرێکارێکم،
تهمهڵم ،ههمانکات پێویس���ت ه ش���تێکی دیکهش بم؛ فهرهنسی ،ئهڵمانی ،ئینگلیز؛
پرۆلیت���ار ،بورژوا ،ئهرس���تۆکرات ،هت���د .یان زهبون و نهخ���ۆش بم چونک ه بهبێ
شاردنهوهی جیهان ناتوانم ل ه جیهان بکۆڵمهوه .لهدایکبوونم مهرج بۆ ئهو بابهتان ه
دادهنێت خۆیان بۆ من دهردهخهن (وهکو بابهتی خۆش���گوزهرانی پێویستییهکانی
ژیان و ڕاس���تهقین ه قهدهخهکراوه کۆمهاڵیهتییهکان و سنوردارێتی شوێن)؛ ڕهگهزم
بهوجۆرهی کهس���انی دیک��� ه دهیبینن و چینهکهم بهگوێ���رهی ژیانی کۆمهاڵیهتی؛
نهتهوهکهم و بونیادی دهروونیم؛ ههڵویس���تم ،ڕاب���ردووم؛ ههموویان پێکهوه ،ک ه
من دهمهوێت تێپهڕیان بکهم وهکو بارودۆخی پێویس���ت بۆ بوونی جیهان دهبن ب ه
یهکێتییهکی تێههڵکێشراو بۆ بوونم لهنێو جیهاندا و ههروهها بۆ لهشم.
لێرهوه واتای پێناس���هکهمان بۆ لهش چاکتر ئاش���کرا دهبێت :لهش فۆرمێکی
پێویستی بوونی ههڵکهوتووی منه .ههڵکهوتنهک ه لهوێدا دهردهکهوێت ،ک ه تێدهگهین
ل���هش بۆ ئێمهیه؛ ئێم ه ههڵبژاردنین؛ بوون ههڵبژاردنه .تهنانهت ئیفلیجییهکهش���م
لهب���هر ئهوهی دهمهوێ بژیم ههڵمبژاردووه و ب��� ه دانانی پرۆژهکانم تێپهڕی دهکهم
یان دهیکهم ب ه ڕێگرێکی پێویس���ت بۆ بوونم .من ئیفلیج نیم ،ئهگهر خۆم ئیفلیجی
ههڵنهبژێرم .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ئهو ڕێگهی ه دهگرمهبهر من تیایدا
بهئیفلیجی دهردهکهوم(،دهڵێم بهرگهیناگرم ،شهرمهزارم ،دهیشارمهوه ،بهههموو
کهسێک دهڵێم و شانازی پێوه دهکهم یان بههۆکاری سهرنهکهوتنهکهمی دادهنێم).
لهش پێویس���تییهک ه ب���ۆ ههڵبژاردن و دهبێت ب ه مهرجیش بۆ سهربهس���تییهکهم؛
سهربهستی بێ ههڵبژاردن نییه .دهبێت ب ه واتای چهمکی لهش بۆ من بگهین چونک ه
لهش ناناس���رێت و یهکێکیش ل ه بابهتهکانی نێو جیهان نییه ،ک ه من دهیانناسم و
بهکاری���ان دههێنم .من بهبێ ئاگایی ل ه بوونی خۆم هیچ نیم ،کهوابوو دهبێت لهش
بخرێت��� ه نێو ئاگاییهوه .لهالیهکهوه ،لهش ،وهک���و ئامێرێک دهتوانم بیگرم و بهبێ
ئهوهی بزانم چ جۆره ئامێرێک ه بیناسم.
ئهگ���هر خۆمان ب���هم ڕوانینهوه ببهس���تینهوه هیچ جیاوازیی���هک لهنێوان ئهو
تهلیسکۆپهی زانایهک تهماشای ئهستێرهکانی پێدهکات لهگهڵ لهشمدا نادۆزینهوه.
لهڕاس���تیدا ،ئهگهر پێناسهی لهش ،وهکو بۆچوونێکی ههڵکهوتوو بۆ جیهان بکهین
دهبێ���ت بزانین چهمکی بۆچوون دووجۆر پهیوهن���دی دیاریدهکات :پهیوهندی بهو
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وه
بابهتانهوه ههی ه لهش مامهڵهیان لهگهڵدا دهکات و پهیوهندیش���ی بهو ههبوهشه 
ههیه ،ک��� ه خاوهنی لهش و بۆچوونهکهیه .کاتێک مامهڵ ه لهگهڵ لهش-وه-بۆچوون
دهکهی���ن پهیوهندی دووهم ڕادیکااڵن ه لهیهکهم جیادهبێت���هوه .ئهم جیاوازیی ه ل ه
بۆچوونهوه بهرانبهر جیهان ڕادیکااڵن ه دهرناکهوێت(بۆنموون ه تهماشاکردن ،ڕوانگ ه
یان دووربین) ،ک ه ئامێری دهرهکین و لهش نین .گهشتیارێک ل ه هاوینهههوارهکهیهوه
تهماش���ای دهش���ت و دهر دهکات :ئهو هاوینهههوار و دهشت و دهره ،درهختهکان
و بنمیچی هاوینهههوارهکهش ،ک ه ئاس���مانی ش���اردۆتهوه دهبینێت .دووری نێوان
هاوینهههوارهک ه و کهسهک ه لهدووری نێوان چاوهکانی دیمهنی پان و بهرینی دهشت
و دهرهک ه کهمتره.
بۆچوون دهتوانێت لهش لهنێو خۆیدا ون بکات .چاویلک ه یان دووربین دهبن ب ه
شتێکی زیادکراو بۆ ئهندامهکانی ههستکردن .لهحاڵهتی بۆچوونی ڕههاشدا جیاوازی
نێوان بۆچوونهک ه و کهس���هک ه نامێنێت .کهسهک ه ناتوانێت دوورهپهرێز ڕاوهستێت
و بۆچوونێکی نوێ بهرانبهر ئهو بۆچوون ه دروس���تبکات .ئهم فاکتۆرهش ه دهبێت ب ه
خهسڵهتی لهش .لهش ئهو ئامێرهیه ،ک ه من ناتوانم وهکو ئامێرهکانی دیک ه بهکاری
بهێنم و ئهو بۆچوونهیه ،ک ه بۆچوونێکی دیکهی لهسهر دروستنابێت .لهبهرئهمهی ه
لهس���هر گردهکهوه ،ک ه ب��� ه ڕوانگهیهکی چاکی دادهنێم لهو کاتهدا تهماش���ای نێو
دۆڵهک��� ه دهکهم بۆچوونم دیاریدهکهم و ئهم بۆچوونهش���م لهش���مه .بهاڵم ناتوانم
تهماشای لهشم بهبێ ئاماژهکردن بۆ شت هبڕاوهکان بکهم .کهوابوو ،لهش ب ه زانراوی
و بهرزییهوه بۆ من نییه :ئاگامهندی ڕاستهوخۆ ئاگایی ل ه لهش نییه.
باش���تره بڵێین ئاگامهندی بوونێکی (لهش)یی ههیه .لێرهوه پهیوهندی نێوان
لهش-وهکو بۆچوون و ش���تهکان دهبێت ب ه دهرهکی و پهیوهندی نێوان ئاگامهندی
و لهش���یش ب ه پهیوهندییهکی بوونگهرانه .ئایا مهبهس���ت لهپهیوهندی بونگهران ه
چییه؟
یهکهم ،ئاشکرای ه ئاگامهندی دهتوانێت ،وهکو ئاگامهندی لهش ههبێت .کهوابوو،
لهشم بونیادێکی ئاگاییانهی ئاگامهندیمه .لهبهرئهوهی لهش بۆچوون یان گۆشهنیگایه،
ک ه لهسهر ئهو بۆچوون ه دانامهزرێت ،ئهوا لهسهر ئاستی ئاگامهندییهک ،ک ه خاوهنی
تێڕامان نییه ،ئاگامهندی لهش پهیدا نابێت .لهش سهربهخۆ-ئاگاییهکی ل ه تێڕامان
ب���هدهره .ئایا دهتوانین لهگهڵ ههمووجۆره ئاگاییهکی لهتێڕامان بهدهر دایبنێین؟
ئهمهش کارێکی مهحاڵه ،چونک ه ئاگایی ل ه تێڕامان بهدهر خۆ-ئاگایی ه و پڕۆژهیهک ه
سهربهستان ه ڕوو ل ه خۆی دهکات و بناخهی نهبوونی خۆیهتی.
ئاگامهندیی���هک ڕوو لهدهرهوه نهکات ئاگایی ه لهلهش؛ ئهو بوونهی ه بهزاڵبوون
بهسهریدا و لهناوبردن خۆی دهکات ب ه ئاگامهندی .بوونێک ه ئاگامهندی بهبێ ئهوهی
پێویست بکات ئهو بێت خۆی بهو دهکات و ههمانکات بۆ ئهوهی خۆی بهوهبگهیهنێت،
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ک ه هێش���تا نییهتی ،تێپهڕی دهکات .بهکورتییهک���هی ،ئاگایی لهلهش البهالیی و
ئاوڕدانهوهیه .ئهو ش���تهی ه پشتگوێ دهخرێت و بهبێ دهنگ تێپهڕ دهکرێت .لهگهڵ
ئهمهش���دا ،لهش ئاگامهندییه؛ ئاگامهن���دی بێجگ ه ل ه لهش چی دیک ه نییه .ئهوهی
لهودی���و ئهوهوه ههی ه هیچ��� ه و بێدهنگییه .ئاگامهندی لهش ل���هئاگامهندی هێما
دهچێت .هێماش لهسهر لهشهو یهکێک ه ل ه بنهڕهتهکانی بونیادی لهش .ئاگایشی له
هێما ههیه ،ئهگینا ئێم ه ناتوانین لهواتاکهی تێبگهین .بهاڵم هێما بۆ تێگهیشتن ل ه
واتاکهی تێپهڕدهکرێت و لهپێناوی گهیشتن ب ه واتا پشت گوێ دهخرێت و ب ه تهنیا
نابینرێت .تهماشا ههمیش ه دهڕوانێت ه شتێک ،ک ه لهودیو هێماوهیه.
ئاگامهندی لهش���یش البهال و ئاوهردانهوهی ه لهوهی ،ک ه ئاگامهندی پێکهێناوه.
بهبی ئهوهی پێویس���ت ب���کات ئهو ئاگامهندی بێت .ئهم���هش ئاگامهندی دهکات
ب ه ئاگاییهک���ی لهبیردۆزه بهدهری ئهو ههڵوێس���تهی کاریگهره .ئاگامهندی لهش
زۆرجار لهگهڵ کاریگهرێتیی ه بنهڕهتییهکهدا تێکهڵدهکرێت .گرنگ ه واتای کاریگهرێتی
بزانین.
بۆ ئهم مهبهست ه دهبێت زۆرتر ل ه جیاوازی بدوێین .کاریگهرێتی ،وهکو تێڕامان
کاریگهرێتییهک���ی پێکهاتوو ب ه ئێم ه دهناس���ێنێت و ئاگایی ه ل ه جیهان .ههموو ڕق
و کینهیهک ڕهق و کینهی ه بهرانبهر ش���تێک؛ توڕهیی ههس���تکردن ه ب ه ئامادهبوونی
ش���تێک ڕقمان لێیهتی ،ک ه دادوهران ه نیی ه ی���ان ههڵهیه؛ بهزهیی بهزهیی هاتن ه ب ه
ک و هتد .لهم نموونانهدا مهبهس���ت ه بهرزهکهمان ڕووی لهجیهان کردووه و
کهس���ێ 
ههس���تی پێدهکات .جۆره ڕهتکردن و ڕهتدانهوهی ناوهکییان تێدایه .ئێم ه خۆمان
لهس���هر زهمینهی ههڵبژاردن و بهرزێتی دهدۆزینهوه .بهاڵم ،شیلهر سهلماندویهتی،
که”مهبهس���ت” ل ه خهسڵهت ه کاریگهره ڕهوانهکان جیادهبێتهوه .بۆنموونه ،ئهگهر
من توش���ی ژانهس���هر بم ،ئهوا لهنێو خودی خۆمدا کاریگهرێتییهکی مهبهس���تدار،
ک��� ه ڕوو لهژانهک ه دهکات دهدۆزمهوه و دهبێت بڕیار لهس���هر بهرگهگرتنی ژانهک ه
بدهم یان لهناویبهرم .لێرهدا مهبهس���تهک ه کاریگهرێتییهکهیه؛ کردهوهیهکی ڕهوان
و پڕۆژهیه .ئاگامهندییهکی ڕوان ه ل ه ش���تێک .ئهم ه ئاگایی نییه ل ه ل هش ،ک ه ئێم ه
دهمانهوێت باس���یبکهین .لهڕاستیدا ،مهبهستهک ه نابێت ب ه ههموو کاریگهرێتییهکه.
کاریگهرێتی تێپهڕکردن ه و تێپهرکردنهکهش پێشبین دهکات .ئهم ه بهڕێگهی بوونی
ئهو(س���ۆزه ڕووتکراوانهوه) دهس���هلمێنین ،ک ه بۆڵدوین ب ه ههڵ��� ه ناویبردوون .ب ه
بۆچوونی بۆڵدوین ،ئێم ه بهبێ ئهوهی ههستکردنێکی کۆنکرێتیمان ههبێت دهتوانین
لهنێو خۆماندا جۆره س���ۆزێک بدۆزینهوه .ئهگهر کهسێک باسی جۆرێک ئازارم بۆ
بکات ،ک ه ژیانی پیرۆی تاڵکردوه ،من بیردهکهمهوه ،ک ه پیرۆ چهند ئازاری چێشتوه.
من نازانم ئهو چهند ئازاری چێش���توه و ههس���تیش بهئازارهکهی ناکهم .ئهمجۆره
ههس���تکردنان ه دهکهون ه نێ���وان زانین و کاریگهرێتی ڕاس���تهوخۆوه و الی بۆڵدین
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ڕووتک���راوهن .بهاڵم میکانیزمی ڕووتکردنهوهک ه نادیاره .ئایا کێ ڕووتیاندهکاتهوه؟
ئهگهر پهیڕهوی پێناس���هکهی الپۆرت بکهین دهبێت لهڕووتکردنهوهدا بیر ل ه چهند
بوونیادێکی دوور وهستاو بکهینهوه ،ک ه بهبێ یهکدی ناتوانن ههبن .پێویست ه سۆزه
ڕووتک���راوهکان ب ه چهمک ه ڕووتکراوهڕهوانهکان دابنێین یان بڵێین ئهم ڕووتکراوان ه
جۆرێکن ل ه شێوازهکانی ئاگامهندی.
ڕوانینمان بۆ س���ۆزه ڕووتکراوهکان دهریدهخات ،ک ه مهبهست و پڕۆژهی ڕهوانی
سۆزن .ئێم ه ڕوو ل ه ئازار و شهرم دهکهین ،خۆمان لێیان دهپارێزین و ئاگامهندی خۆی
ڕهتدهکات ،بهاڵم ب ه چۆڵی .خهم لهوێدا ههیهو بابهتی و بهرزه بهبێ ئهوهی بوونێکی
کۆنکرێتی ههبێت .باش���تره چهمکی کاریگهرێتی ئهندێش���اوی بۆ ئهمان ه دابنێین.
بێگومان نکۆڵی ل ه گرنگیان بۆ داهێنانی هونهری و توێژینهوهی س���ایکۆلۆجییان ه
ناکرێت .ئهوهی ل ه شهرمکردنی ڕاستهقینه ،بۆنموونه ،جیایاندهکاتهوه ژیانه .کهوابوو،
خهسڵهتی کاریگهرێتی ڕهوان ههیه ،ک ه پڕۆژهی کاریگهرێتی تێپهڕیدهکات .ئێمهش،
وهکو ش���یلهر مامهڵهی لهگهڵدا ناکهین و بهجۆرێک(هیۆلی) نێو تهوژم و جواڵنی
ئاگامهندی دانانێین .بۆ ئێم ه ئهو ڕێگهیهی ه ئاگامهندی تێدای ه و ههڵکهوتهکانی تێدا
دادهمهزرێت .ئهو ڕووکهش ه ئاگامهندیییه ،ک ه ئاگامهندی بۆ گهیشتن ب ه ئهگهرهکانی
تێپهریدهکات و دهبێت ب ه خۆدهرخستنی ڕاستهوخۆی ئاگامهندی بهبێ ئهوهی پهنا
بۆ بیردۆزه بهرێت .دهش���ێ خهمێک ڕهوان بێت ،بهاڵم لهوانهی ه مهزاجیش بێت یان
کاریگهرێتی ،ڕازیبوون و ڕازینهبوونێکی ڕهوان بێت.
()58
بهگش���تی ئهم ه به(ههس���تکردنی هاوبهش) ناوزهددهکرێ���ت .زۆرکهم ئهم
ههس���تکردن ه دهردهکهوێت .ئێم ه لهڕێگهی پڕۆژهکانمانهوه بهرهو جیهان تێپهڕی
دهکهین .لهبهرئهم ه دژواره بهتهنیا و دابڕاوی لهس���هری بکۆڵینهوه .هێشتا چهند
ئهزمونێک���ی تایبهت ههن ب���هڕهوانی لێیان تێدهگهی���ن ،بهتایبهتی ئازاری لهش.
کهوابوو ،بۆ ئهوهی چاو ببڕین ه سهر بونیادی ئاگامهندی لهش دهبێت لهم ئهزموون ه
بکۆڵینهوه.
من چاوهکانم دێش���ێن ،بهاڵم پێویس���ت ه پهرتووک ه فهلسهفییهک ه ئهم ئێوارهی ه
بهتهواوی بخۆێنمهوه .پرۆژهی ئاگامهندیم پهرتووکهک ه و ڕاستییهکان ه لهودیو بوونی
پهرتووکهکهوه .لهش���م خۆی دهرناخات و بهڵکو خاڵی دهرچوون و بۆچوونی منه.
وشهکان یهک لهدوای یهک دێن و دهڕۆن؛ دهیانخوێنمهوه ،وشهکانی خوارهوهش،
کههێشتا نهم خوێندوونهتهوه سهر ب ه زهمینهیهکی ڕێژهیین یان لهنێو الپهڕهکهدان،
ک��� ه لهنێو زهمینهی پهرتووکهکهدان و پهرتووکهک���هش لهنێو زهمینهیهکی ڕههای ه
 58لێرهدا سارتهر چهمکی یۆنانی(کۆنیهیستیسس)ی بهکارهێناوه .ئهم چهمک ه وشهیهکی لێکدراوه
و ل ه دوو بهش پێکهاتووه(:کۆنیۆس) ،وات ه هاوبهش و(ئهیستیسس)،وات ه ههستکردن .چهمکهک ه
ههستکردنی تێکڕایی یان هاوبهشی نێوان ههموو ههستهکانی لهش دهردهبڕێت(.وهرگێڕ)
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بهناوی جیهانهوه .ئهوان لهنێو زهمینهکهیانهوه ،ک ه جیاوازییهکهی دیار نییه ،بانگم
دهکهن و لهنێو ههموویهکی ناسکدا خۆیان کۆدهکهنهوه؛ خۆیان دهخهن ه بهرچاوم.
لهنێو ئهم ههموو ڕووداوانهدا لهش���م بهش���اراوهیی دهمێنێتهوه و جواڵنی چاوهکانم
دهبێت بهسهرنجی بینهر .ئهوهی بۆ من ههی ه و خۆی دهردهخات وش ه ڕیزکراوهکانه.
ڕیزکردن���ی وش���هکانیش لهنێو کاتێکی دهرهکییدا پهیوهندی ب��� ه کاتبوونی منهوه
ههیه .جواڵنی ڕس���ت ه وهس���تاوهکانیان لهنێو جواڵنی ئاگامهندی مندایه .جواڵنی
ئاگامهندیشم ،ک ه میتافۆرێک ه بۆ پێشکهوتن ،جواڵنی چاومه .دژواره جواڵنی چاوم
ل ه پێش���کهوتنی حاڵهتی ئاگامهندیم جیابکهمهوه .بهاڵم ل ه ههموو س���اتێکدا ،ک ه
دهخوێنمهوه چاوهکانم دهیهشێن .گریمان بابهتهکانی نێو جیهان ئاماژه بۆ ئازارهک ه
دهکهن؛ بۆنموونه ،پهرتووکهکهی دهیخوێنمهوه .دژواریش��� ه وشهکان لهو زهمینهوه
جیابکهینهوه ،ک ه لهسهری پێکدێن .دهشێ لهبهر چاوم بلهرزن یان بیر لهواتاکانیان
بکهمهوه ،دووجار ڕستهیهک بخوێنمهوه یان ب ه سێ جاریش لهواتاکهی تێنهگهم.
دهش���ێ ئهمان ه لهگهڵ قوڵبوونهوهم ل ه خوێندنهوهک���هدا کهمببنهوه و منیش چاو
ئێشهکهم لهبیربچێتهوه .بهاڵم ئهم ه مهبهستی ئێم ه نییه .بهڵکو بهدوای ڕێگهیهکدا
دهگهڕێیین ئاگامهندی ئازارهکهی تێدابێت .لهسهرهتاشهوه لهوانهی ه کهسێک بپرسێت
چۆن ئهو ئازاره دهبێت ب ه ئازاری چاو؟
ئای���ا ئاماژهکردن ب���ۆ بابهتێکی بهرز ناکهین یان بۆ ل���هش ناکهین ،ک ه ل ه نێو
جیهان���دا ههیه؟ بێگومان ئازار زانیاری لهبارهی خۆیهوه دهگهیهنێت .مهحاڵیش��� ه
ئ���ازاری چاو ،پهنج ه یان س���ک تێکهڵ بکهین و جیاوازیهکانی���ان نهزانین .لهگهڵ
ئهمهشدا ئازار مهبهستدار نییه .هیچ هێمایهکی شاراوه یان زانینێک ل ه چاوئێشهدا
نیی���ه .مادام ئاگامهندی ههی ه ئهوا ئازارهک ه خودی چاوه و ل ه ئازارهکانی دیک ه ب ه
بوونیدا جیادهکرێتهوه .چاوئێشهش پێویستی بهههموو ئهو کاران ه ههی ه لهپێشتر
باسمانکردن .بهاڵم ئێستا پێویس���ت ناکات باسیان بکهین .ئازار بیرکردنهوهیهکی
تێڕامانان ه نیی ه و ئاماژه بۆ لهش ،وهکو بوونێک بۆ کهسانی دیک ه ناکات .چاوهکان
توش���ی ئازار ب���وون و ئێمهش بۆ ڕوونکردن���هوهی ناوی چاوئێش���همان بۆداناوه.
چاوئێش��� ه بهبێ دهربڕین ل ه ئازارهکان���ی دیک ه جیادهکرێتهوه و ئهمهش پهیوهندی
ب ه بوونیهوه ههیه .ئهم ئازاره ل ه هیچ شوێنیکی جیهاندا لهگهڵ ههبووهکاندا نییه.
نهکهوتۆت��� ه الی چهپ و ڕاس���تی پهڕتووکهکهوه ،لهناوهڕاس���تهکهیدا نییه ،ک ه ل ه
ئاکام���ی خوێندنهوهکهم دهردهکهون و لهنێو لهش���مدا ،وهکو بابهت(ئهو بابهتهی
کهس���انی دیک ه دهیبینن و دهس���تی لێدهدهن) نییه .لهنێو ئهو لهشهش���دا نییه،
ک ه بنکهی بۆچوونه .ناتوانین بڵێین ئازارهکه[لهدهرهوه]خۆی س���هپاندوه .ئهمان ه
وێنهی ئهندێش���اوین و لهواتا بهدهرن .کهوابوو ،ئازار لهنێو شوێندا نییه .ههروهها
ناکهوێت��� ه نێو کاتی دهرهکیش���هوه؛ بهڵکو خۆی دهکات بهش���تێکی کاتی و لهم
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خۆبهکاتیکردنهوه کاتی جیهانیش دهردهخات .ئایا ئازار چییه؟ بهئاسانی دهڵێین،
بابهتێکی ڕوونی ئاگامهندیی ه و بوونیشی لهوێدا خۆ نوسانێتی بهجیهانهوه ،ک ه ل ه
خوێندنهوهکهمدا بهرجهست ه دهبێت .ئازار لهودیو ههموو مهبهست و زانینێکهوهیه،
چونک ه خۆی دههاوێت ه نێو ههموو کارێکی مهبهس���تدار و زانینێکهوه .کارێکه ،ک ه
نابێت ب ه بناخ ه بۆ بوونی خۆی.
هێشتا لهسهر زهمینهی بوونی ڕهوانهوه ئازار ،وهکو خۆبهستنهوهیهکی ههڵکهوتوو
بهجیهانهوه دهتوانێت بێ بیرکردنهوه لهنێو ئاگامهندییدا ههبێت و تێپهڕیش بکرێت.
ئاگای���ی ل ه ئازار ڕهتدانهوهیهکی ناوهکیی ه بهرانبهر جیهان .لهههمانکاتدا لهنێو ئازار
ی���ان لهنێو خۆیدایه .ئازاری ڕهوان نییه ،س���هر بهو کاتیگۆرییانهی ه پێناس ناکرێن
و باس���یان ناکرێت .بهاڵم ئاگایی لهئازار پرۆژهی ه بهرهو ئاگایی دیکه ،ک ه لهئازار
بهدهره .ئهم ڕاکردنهی ئاگامهندی بابهتێکی دهروونی نیی ه و پڕۆژهیهک ه ئاگامهندی
بێ بیرکردنهوه دهیگرێتهبهر .ئهمهش ،وهکو دهرکهوتنی پهرتووکهکهیه ،ک ه ئێستا به
پهل ه دهخوێنرێتهوه و وشهکانی لهتهنیشت یهکدی ڕادهوهستن یان ههموو جیهان ب ه
دوودڵی کونکراوه .ئهم ه خهسڵهتێکی تایبهتمهندی ههبوویهکی لهشداره ،ک ه دهمانهوێت
لێیڕابکهین .ئهم ه ئهو ئاگامهندیی ه پێکدههێنێت و ئاگامهندیش تێپهڕیدهکات.
گریم���ان ،کهس���ێک دهڵێت ،تۆ کاتێ���ک گرانییهک ه بهت���هرازوو دهپێویت ،ک ه
ئازارهک ه لهنێو یهکێک ل ه ئهندامهکانی لهش���دا کاری خۆی دهکات .ئازاری چاو ل ه
کات���ی بینیندا دهدۆزیتهوه .کهچی من لهکاتی خوێندنهوهکهدا ههس���ت ب ه ئازاری
پهنج ه بڕاوهکهشم دهکهم .ئهم ئازاره ناکهوێت ه سهر خوێندنهوهکه .گرنگ نیی ه من
چهند بهناو خوێندنهوهکهدا قووڵببمهوه ،جیهان ههرگیز ون نابێت .خوێندنهوهکهم
ئاماژه بۆ جیهان دهکات و بهزهمینهیهکی پێویس���تی دادهنێت .ئهم دڵنیابوونهش
کهم ئاگاییم ل ه جیهان ناس���هلمێنێت ،بهڵکو جیهان ب ه زهمین ه دادهنێت .ڕهنگهکان
لهبهر چاون ،ناڕۆن ،جواڵنی ش���تهکانی دهوروبهرم و دهنگهکان دهمێننهوه .بهاڵم
ب ه جیاوازییهکانیانهوه دهکهون ه بهس���تێنی پشت خوێندنهوهکهم .لهشم نابێت بهو
بۆچوون ه گش���تگرهی جیهان ئام���اژهی بۆ دهکات .لهههمانکاتدا گش���تگرییهکهی
خ���ۆی نادۆڕێنێت چونک ه ههموو پێکهاتهکانی ئاگامهندیم لهودا کۆدهبنهوه .لهگهڵ
خوێندنهوهک���هدا بهو ڕادهیهی من ههم ڕوانینهکان تێپهڕدهکهم یان چاوهکانم دهبن
ب ه شێوه و دهکهون ه پشت بهستێنی ههموو لهشهوه .لهسهر ئهم زهمین ه چاوهکانم
ئهو ئهندامی بینینان ه نین کهس���انی دیک ه دهیان بینن .بینینم بهشێک ه ل ه بونیادی
ههم���ووی ئاگامهندیم لهجیه���ان .ئاگامهندی ئاگایی ه ل ه جیه���ان؛ جیهان و لهش
بهردهوام بهشێوازی جیاواز خۆیان ئامادهی ئاگامهندیم دهکهن .ئاگاییم ل ه ههمووی
جیهانیش زهمینهی ه بۆ خۆدهرخس���تنی ش���تێکی ههندهکی و ت���اک ،وهکو(ئهو).
کاتێک دهخوێنمهوه ،من ئهو لهش���هم لهسهر کورسییهکه دانیشتوم و سێ یارد ل ه
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پهنجهرهکهوه دوورم ،ژوورهکهش پلهی گهرمای خۆی ههیه .من نابم بهش���تێکی
دیکه .تاکو ههموو لهش���م لهناونهچێت ئازاری پهنجهبڕاوهکهم لهناوناچێت .بهاڵم
بهو ش���ێوهیهی ههم ئازارهک ه لهنێو زهمینهی بهس���تێنی ههموو لهش���مهوه خۆی
دهشارێتهوه .ئازارهک ه ناڕوات ،منیش لێی بێ ئاگانیم و لهمنهوه دوور نیی .ئهگهر
بمهوێ���ت الپهڕهی پهرتووکهک ه ب ه پهنج ه بگۆڕم ئازاری پهنجهم بهبێ ئهوهی پێیی
بزانم جارێکی دیک ه دهبێت ب ه ههڵکهوت و لهسهر زهمینهی ههڵکهوتهکانی دیکهی
لهشم خۆی دهردهخاتهوه .بێجگهلهمه ،ئهم بۆچوون ه لهگهڵ ڕوانینی ئهزمونگهرییدا
کۆک���ه ،ک��� ه گوای ه خوێندنهوهک ه زۆرتر بهئازاری پهنج ه یان پش���ت ئێش��� ه تێک
دهچێت ،نهک ئازاری چاو .ئازاری چاو ڕاس���تهوخۆ پهیوهندییان ب ه خوێندنهوهوه
ههیه .وش���هکان ل ه ههموو حاڵهتێکدا بهرهو ئازارهکهم دهبهن .ئازاری پهنجهیان
پشت ئێش ه ناسینهوهی جیهانه ،وهکو زهمین ه و ئاماژهکردن ه بۆ بهشێکی تایبهتی
بونیادهکهی لهش و لهوێشهوه بۆ جیهان.
گریم���ان م���ن خوێندنهوهکهم دهبڕم و بیر ل ه ئازارهک��� ه دهکهمهوه .ئهم ه ئهوه
دهگهیهنێ���ت من تێڕامانی ئاگامهندیم بۆ ئامادهبوونێکی ئاگامهندانهم دهگوێزمهوه.
شێوازێکی تێڕامانی ئاگامهندیم لهسهر ئازارهک ه ناسییهوه و بهرهو ڕووی بابهتێکی
دیکهم دان���ا .دهبێت بۆچوونهکهی پێش���ومان لهس���هر تێڕام���ان بیربکهوێتهوه:
تێگهیشتنێکی گشتگرانهی ه بهبێ بۆچوون؛ زانینێک ه دهیهوێت خۆی تێرکات و ببێت
بهبابهتی و شتهزانراوهکهش لهدوورهوه دانێت و بیری لێبکاتهوه .یهکهم جواڵنی
تێرامان ،کهوابوو ،تێپهڕکردنی خهس���ڵهتی ڕهوانی ئاگامهندیی ه ل ه نێو ئازارهکهدا
و ڕووکردن ه ل��� ه ئازارهک ه تاکو بیکات ب ه بابهتی بیرکردنهوه .ئهگهر تێڕامان تهنیا
هاریکارکهربێت ئهوا ئازارهک ه دهبێت بهبابهتێکی دهروونی.
بابهتێکی دهروونی ناس���راو لهڕێگهی ئازارهوه نهخۆش���ییه .ئهم بابهت ه ههموو
خهسڵهتهکانی ئازاری تێدایه ،بهاڵم بابهتێکی بهرز و ناچاالکه .ڕاستهقینهیهک ه سهر
ب��� ه کاتی جیهان و ئاگامهندی نیی ه و خاوهن���ی کاتی دهروونی خۆیهتی .کهوابوو،
دهکرێت ب ه پێوهر و سنوور بۆ زۆرشتیش دادهنرێت .ههرچهنده لهنێو ئاگامهندییدا
خۆی دهردهخات لهوێشهوه جیاوازه .لهگهڵ گۆڕانکارییهکانی ئاگامهندیدا بهردهوام
دهمێنێت���هوه .مانهوهک���هی دهبێت ب ه تهڵخی و تهمهڵی نهخۆش���ییهکه .لهالیهکی
دیکهوه؛ نهخۆش���ییهک ه خاوهن���ی یهکێتی و ناوهوه و کتوپڕیی���ه ،ک ه ئاگامهندی
ههیهت���ی ،ب���هاڵم پل���هی خاوهنییهتییهکهی دهگۆڕێ���ت و کهمتره .لهس���هرهتاوه
نهخۆشییهک ه یهکێتییهکی تهواوه ،دابهشنابێت و بهردهوامی خۆی ههی ه چونک ه له
دهرهوهی ئاگامهندیی ه و خاوهنی ڕابردوو و داهاتوشه .بهردهوامییهک ه پرۆژهی کات ه
بنهڕهتییهکهی ه و بهش���ێوازی جیاواز ڕاڤهی بۆ دهکرێت و دهڵێین ،نهخۆش���ییهکه
”دهچێتهنێوه” ”،توشدهبێت” و هتد .ئهمان ه باسی خهسڵهتهکانی نهخۆشییهک ه له
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بهردهوامییهکهیدا دهکهن .خهس���لهتێکن ل ه ئاههنگی دڵنهوازی دهچن .ئهو ئازاره
کورتهی کتوپڕ سهرههڵدهدات و نامێنێت تێڕامان ب ه گۆڕانی ئاگامهندییهکی ئازاراوی
و ئۆقرهگ���ری دانانێت .ئهم ئازاره کورتانه ،وهکو بێدهنگی ل ه ئاههنگی دڵنهوازییدا
بهش���ێکن ل ه نهخۆش���ییهکه .پێکهوه بوونیان ئاههنگ و ڕهفتاری نهخۆشییهکهیه.
وهک���و کتوپڕییهکهی ناچاالک و جادوگهرانهیه؛ خۆی تهمهن درێژ دهکات و دهبێت
بهخاوهنی کاتی خۆی .لهشێوازی جۆراوجۆردا دهردهکهوێت و خۆشی دهشارێتهوه.
لهم ڕهفتارهدا ل ه بابهتهکانی نێو کات و ش���وێن ناچێت .ئهو کاتهی مێزهک ه نابینم
لهبهرئهوهی���ه ،ک ه ڕووم ل ه ش���وێنێکی دیکهکردوه .بهاڵم هۆکاری ههس���تنهکردن
ب ه نهخۆش���ییهک ه الچوونی نهخۆشییهکهیه .لهڕاس���تیدا ،لێرهدا جۆره دیاردهیهک
س���هرههڵدهدات و ل���هو فۆرم ه دهچێت ،ک��� ه دهروونناس���هکان ناویدهنێن(وههمی
سترۆبۆس���کۆپی) .الچوونی نهخۆشییهک ه پاشگهز بوونهوهیه .نهخۆشییهک ه جۆره
زیندهوهرێک ه فۆرم ،بهردهوامی و ڕهفتاری ههیه .نهخۆشهکهش جۆرێک نزیکبوونهوهی
که
لهگهڵدا پهیدادهکات .وهکو دیاردهیهکی نوێ سهرههڵدهدات .ئهو کاتهی نهخۆشه 
توش���ی دهبێت دهڵێت ،ئهم��� ه قهیرانی پاش نیوهڕۆمه .تێڕامان بهش���داری ئهم
قهیران��� ه ناکات ،بهاڵم ب��� ه درێژایی ڕۆژهک ه ئهزمونهکان پێک���هوه گرێدهدات .ئهم
تێههڵکێش���کردنی ناسینهوان ه خهس���ڵهتی تایبهتی خۆی ههیه؛ نایهوێت بابهتێک
پێکبهێنێت ،ک ه ب ه ئامادهنهبوونی ئاگامهندیش بهردهوام بمێنێتهوه(بهو شێوهیهی
ڕق و کین ه لهودیو ئاگامهندییهوه خۆی حهش���اردهدات) .ئهو کاتهی نهخۆشییهک ه
دهڕوات بۆ ههمیش ه لهناودهچێت .هیچ بهشێکی لهپاش خۆی جێناهێڵێت .ئهگهر
جارێکی دیک ه س���هرههڵبدات جواڵنهکهی ناچاالکان ه و کتوپڕ دهردهکهوێت .ههست
ب ه نیش���انهکانی سهرههڵدانهکهی دهکهین؛[دهڵێین] جارێکی دیک ه توشی دهبم یان
توش���ی بووم و دهزانم ئهو نهخۆشییهم گرتۆتهوه .ئازارهکان لهسهرهتای ههڵدانی
نهخۆشییهکهوه ئهو ش���ێوازه ناسراوان ه نین ئاگامهندی بهوردی سهرنجیان بدات،
بهڵکو بانگهوازن بۆ س���هرههڵدانی لهسهرخۆی نهخۆش���ییهکه .لهالیهکی دیکهوه،
گرنگ ه ئهوه بزانین ،ک ه من نهخۆش���ییهک ه ب ه ئازارهکهوه دهبهس���تمهوه .ئهمهش
نهخۆشییهک ه ناکات ب ه هۆکاری ئازارهکان بهڵکو ههر یهکێک لهو ئازاران ه ب ه نۆتێکی
نێ���و ئاههنگهک ه دادهنێم .کتوپڕ دهبن ب ه ههموو ئاههنگهک ه و بهش���ێکی ئهویش.
لهگهڵ س���هرههڵدانی ههر یهکێک لهئهوان ،من ههس���ت ب ه ههموو نهخۆش���ییهک ه
دهکهم و لهههمانکاتدا ههر ئازارهش لهودیو نهخۆشییهکهوهی ه چونک ه نهخۆشییهک ه
تێههڵکێشراوی ههموو ئازارهکان ه و لهڕیگهی ئهوانیشهوه خۆی پێشدهخات .هێشتا
نهخۆشی ل ه ئاههنگ ناچێت .نهخۆشی ئهزمونێک ه زیاناوی؛ دووری لهنێوان ئازار و
ی بهرزه ،بهاڵم
ئاگامهندییهدا نییه ،کهبیر ل ه ئازارهک ه دهکاتهوه .نهخۆش���ی شتێک 
دوور نییه .وهکو تێههڵكێشهیهکی گشتی لهدهرهوهی ئاگامهندیدای ه و ل ه شوێنێکی
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دیکهشدا لهبوونهوه نزیکه .ههروهها لهنێو ئاگامهندیشمدای ه و ب ه ههموو دانهکانی
گازی لێدهگرێت و خۆی دهخزێنێت ه ناوی و ههموو نۆتهکانی بۆ دادهنێت .نۆتهکان و
دانهکانی ئاگامهندی منن .ئایا لهم ئاستهوه چی بهسهر لهشدا دێت؟ ئێم ه باسمانکرد،
ک ه جۆره دابڕانێک لهگهڵ یهکهم ساتی پڕۆژهی تێڕامانهوه دێت ه پێش .بۆ ئاگامهندی
ل��� ه تێڕامان بهدهر ئازاری لهش بوو؛ بۆ ئاگامهندی تێڕامانیش نهخۆش���ی و لهش
دوو ش���تی جیاوازن .نهخۆش���ی فۆرمی خۆی ههی ه و پهیدادهبێت و لهناودهچێت.
ل ه تێڕاماندا ئێم ه ڕوو ل ه بابهتهک ه دهکهین ،بۆنموون ه پێش ئامادهبوونی کهس���انی
دیک ه لهش ،وهکو بابهتێکی بیرکردنهوه لهبهردهم ئاگامهندیدا ڕاناوهستێت .تێڕامانی
ئاگامهندی ڕوو ل ه نهخۆشییهکهدهکات .مادام نهخۆشی فۆرمی تایبهتی خۆی ههیه،
وهک���و ئاههنگهک ه بوونێکی تاک و بهرزی ههیه ،ئهوا بۆ بوون-بۆ-خۆ دهگهڕێتهوه.
لهڕێگهی ئازارهکانیش���هوه خۆی دهردهخات و دهبێت ب ه بناخهی یهکێتی ههموو
ئازارهکان .بهو ڕادهیهی من کهرهس��� ه ب ه نهخۆشییهک ه دهدهم نهخۆشییهک ه سهر
بهبوونی منه .من مانهوه و گهشهکردنی لهسهر جۆرێک ژینگهی سست و ناچاالک
دهخهمهگهر و فاکتۆری ئازارهکانی ب ه پڕۆژه دادهنێم .ئهمهش سس���تی و ناچاالکی
بوونی منه .نهخۆش���ییهک ه لهسهر ئهم سیس���تی و ناچاالکییهم دهخوات و خۆی
تێردهکات .جادوگهران ه ههموو هێز و تهوانای خۆی لهوێوه دێنێت و ل ه (ئهنتیۆس)
دهچێت ،ک ه بهخاک خۆی دهژیاند )59 .لهشی من خۆی ل ه شێوازێکی دیکهی بووندا
دهدۆزێتهوه و ئهمهش ب ه (لهشێکی دهروونی) دادهنێم .بهاڵم بهتهواوی نازانین چیی ه
چونک ه ئهو تێڕامانهی دهیهوێت ئاگایی ل ه ئازار بێت نهبووه به س���هرچاوهی زانین.
ئهو نهخۆش���ییهکه ،وهکو بابهت دهناسێت و ئهو بابهتهش کارتێکهره .لهسهرهتاوه
کهس���هکهی ئازاری ههی ه ڕقی ل��� ه ئازار دهبێتهوه .ههندێکج���ار ناتوانێت بهرگهی
بگرێ���ت یان حهزیلێبکات و بههای بۆ دابنێت .لهبهر ئهمه ،نهخۆش���ی نهزانراوه و
ئێم ه تهنیا توش���ی دهبین .لهش���یش ل ه نهخۆشییهکهدا بوونی بهرجهستهدهکات و
ب ه هۆکاری ئاگامهندیش���هوه ناخۆشی دهچێژێت .بۆ ئهوهی بونیادی زانین بۆ لهش
پێکبهێنین بهو شێوهیهی تێڕامان ههیهتی ،دهبێت لهش لهبهردهم کهسانی دیکهدا
ڕاوهستێنین .ئێم ه لێرهدا ئهم خاڵ ه ڕوونناکهینهوه ،چونک ه دهبێت بونیادی بوونی
لهش-بۆ-ئهوان باس بکهین.
(

 59ئهنتیۆس پاڵهوانێکی نێو ئهفسانهی یۆنانه .باوکی ناوی پۆسیدۆن و دایکیشی زهمین بووه.
کهسێکی ئازا و زۆرانباز بووه .لهگهڵ ههرچ کهسێکدا زۆرانبازی کردبێت کوشتویهتی و سهرهکهی بۆ
دروستکردنی پهرستگایهک بۆ باوکی ههڵگرتوه .لهبهرئهوهی دایکی زهمین بووه ئهم پاڵهوانه چهند ل ه
خاکهوه نزیک بووبێت و لهسهر خاک بووبێت بههێزتر بووه .بهههڵگرتن و بهرزکردنهوهشی یان دابڕانی
لهزهمینهوه الوازبووه(.وهرگێڕ)
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ئێستا ،دهبینین ئهم لهش ه دهروونییه ،ک ه پرۆژهیهکی ئاگامهندیی ه لهسهر بوون-
لهنێو-خۆ ،س���هرچاوهی ههموو دیارده دهروونییهکان ه و کین ه و خۆشهویستی یان
کردهوهکان کاریتێدهکهن .بهو ڕادهیهی لهش���ێک ه ب ه ئ���اگا ئهوا دهبێت بهگرتنی
بوون-لهنێو-خۆ لهالیهن ئاگامهندییهوه؛ بهو ڕادهیهی بهدهس���ت نهخۆشییهوه یان
ڕق و کین ه و تێڕامانهوه دهناڵێنێت ئهوا پڕۆژهیهک ه لهسهر بوون لهنێو خۆ .لهگهڵ
ئهمهش���دا دهتوانێت ببێت ب ه نوێنهری ههر یهکێک ل ه دیارده دهروونییهکان و ئهو
هێزه جادوگهرهی پێکهوه دهیانبهس���تێتهوه .کهواب���وو ،پانتاییهکی ناوهوهیه ،ک ه
تیایدا الیهن���ی دهروونی بهردهوام دهمێنێتهوه .پانتاییهک���هش الیهنی بهرز و نزم
یان ڕاس���ت و چهپی نییه؛ دابهش ناکرێت .ئهمهش خهسڵهتی ڕاستهقینهی الیهنی
دهروونییه .مهبهس���تمان لهم خاڵهش ئهوه نییه ،ک ه دهروون بهلهشهوه نوساوه،
بهڵکو لهش جهوههری ڕیکخراوه دهروونییهکهی ه و مهرجیش��� ه بۆ بهردهوامبوونی.
ئهمهی ه دهبێت ب ه بنهمای ههموو میتافۆره میکانیکی و کیمیاوییهکان و ڕوونکردنهوهی
ڕووداوه دهروونییهکان .دهمانهوێت لهم ه تێیبگهین ،لهنێو ئهندێشهماندا وێنهکهی
پێکبهێنین و ل ه ڕێگهیهوه ئهو ههستان ه بهێنینهکایهوه ،ک ه پهیدانهبوون .دواجاریش،
ئهمهی ه هانمان���دهدات و بهڕادهیهکیش بیردۆزه س���ایکۆلۆجییهکان ،وهکو ئهودیو
ئاگامهندی و بیرهوهری دهس���هلمێنێت .ئێم��� ه ئازارمان ب ه نموون ه هێنایهوه ئهگینا
نموونهی دیکهش ههن دهتوانین باس���یان بکهین .پێویست ه ئهوهش بزانین کاتێک
ئازارم���ان نیی ه یان ڕازیبوون و ڕازینهبوونێکی دیاریک���راو نادۆزینهوه بوون-بۆ-خۆ
لهپڕۆژهکردنی خۆی لهودیو ههڵکهوت ه ڕهوانهکانهوه ناوهس���تێت و واز لهلهشیش
ناهێنێ���ت .چاالکییهکانی(کۆینس تێتیک) ،کهوابوو ،ڕهوان ه و ڕوو لهدهر نی ه و بێ
ڕهنگ ه و ناس���ینهوهیهکی ڕووتی دهروونه .ئ���هم چێژوهرگرتن ه بێ تامهی بوون-بۆ-
()60
خۆی ه ل ه نوسراوێکی دیکهدا ب ه هێلنجدان ناوزهدمانکرد.
هێڵنجدان لهش���م لهب���هردهم ئاگامهدیم���دا بهرجهس���تهدهکات .ههندێکجار بۆ
دهربازبوون ل ه هێڵنجدان پهنا بۆ خۆش���ی یان ناخۆشی دهبهین .بهاڵم ئهو کاتهی
ئازار یان خۆش���ییهک س���هرههڵدهدات خۆی ،وهکو فاکتۆر دهردهخات و لهس���هر
زهمینهی هێڵنجدانهکهوه پهیدادهبێت.
ئێم ه هێڵنجدان ب ه میتافۆر دانانێین .بهپێچهوانهوه ،لهسهر بناخهی ئهم هێڵنجدانهی ه
ههموو هێڵنجدانێکی کۆنکرێتی و ئهزمونی(وهکو هێڵنجدان لهڕێگهی خواردنی گۆشتی
خراپ ،خوێن و پیسایی و...هتد) دروستدهبن و ئێم ه توشی ڕشانهوه دهکهن.
 60سارتهر ئاماژه بۆ ڕۆمانهکهی بهناوی(نۆسیا)یان هێڵنجدان دهکات .ئهم ڕۆمان ه ل ه ساڵی ()1938
ک ل ه ڕۆمان ه فهلسهفییهکان دادهنرێت ،سارتهر تیایدا باسی گۆڕانی بێهودهیی
باڵوکرایهوه ،بهیهکێ 
ژیان لهڕیگهی پڕۆژهی نوسینهوه دهکات .ڕۆکانتان ،پاڵهوانی ڕۆمانهکه به پڕۆژهدانان واتا ب ه ژیان
دهبهخشیت(.وهرگێڕ)
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ئێم ه باسی بوونی لهش���مان بۆ خۆمانکرد .لهسهر ئهم زهمین ه ئۆنتۆلۆجییهوه
ل���هش تهنیا ئهمهی ه و بهدوای ئهندامی لهش و خانهکانیدا ناگهڕێین .ئهو بنکهیهی ه
ههم���وو ئامێره-بابهتهکانی جیهان ئاماژهی بۆ دهکهن یان ئهو بوون ه ههڵکهوتوهی ه
بوون -بۆ-خۆ لهسهری ڕادهوهستێت .ئهم دوو شێوازهی بوون تهواوکهری یهکدیین.
بهاڵم لهش دهزانێت ،وهکو بوون-بۆ-خۆ ڕهههندی دیکهی ههیه؛ زهمینهی دیکهشی
لهس���هری ڕادهوهستێت .ئهویش بوونێتی بۆ کهس���انی دی .پێویست ه ئهم الیهنهی
ل���هش لهم بۆچوون��� ه ئۆنتۆلۆجییهوه ڕوونبکهینهوه و بزانین چۆن لهش���ی من بۆ
کهس���انی دیک ه و لهشی کهسانی دیکهش بۆ من دهردهکهوێت .لهپێشتر ئهوهشمان
سهلماند ،ک ه بونیادی بوونم-بۆ-کهسانی دیک ه ل ه بونیادی بوونی-کهسانی-دیک ه بۆ
من دهچێت .بۆ کارئاس���انی ،ل ه ڕوانگهی بوونی کهسانی دیکهوه بۆ من دهڕوانین ه
سروشتی لهشی-کهسانی دیکه .ل ه بهشی پێشوی ئهم نوسراوهشدا ڕوونمانکردهوه،
ک ه لهش ئهوهنیی ه لهپێش���دا بوونی کهسێکی دیک ه بۆ من دهردهخات .لهڕاستیدا،
پهیوهندی بنهڕهتی نێوان من و کهسانی دیک ه پهیوهندییهکی دهرهکی نێوان لهشمانه.
ب���هاڵم ئهگهر ڕهتدانهوهی ناوهکی لهگهڵ���دا نهبێت ل ه پهیوهندییهک ه تێناگهین .من
دهبێت بهوجۆره ههس���ت بهکهس���ێکی دیک ه بکهم ،ک ه من بۆ ئهو دهبم ب ه بابهت.
کهوابوو ،دهرکهوتنی کهس���هک ه لهسهرهتاوه بهرهنگاریکردن نییه ،بهڵکو بهشێکی
زنجیرهی پهیوهندییهکانم ه لهگهڵیدا .بهتایبهتی لهوێدا ،ک ه گوتمان کهسهکهش بۆ
من دهبێت ب ه بابهت یان ئهگهر حهز بکهین دهڵێم ،کهسهک ه لهپێشدا سهرههڵدهدات
و ئینجا لهدواییدا لهشی دهناسم .لهشی کهسانی دیک ه بونیادی دووهمه .لهدیاردهی
ب ه بابهتکردنی کهس���ێکی دیکهدا ،کهسهکه ،وهکو بابهتێکی بهرزی-بهرزێتی خۆی
دهردهخات .منیش بهدانانی پڕۆژهکانی بهرزێتییهکهی ئهو تێپهڕدهکهم و خۆم به
ئهگهرهکان دهگهیهن���م .بهرزێتییهکهی لهنێو کایهکردنهکهدا دهردههێنم؛ ئهو وهکو
بابهت بهرزێتیی ه و لهنێو جیهاندا دهیناسم .ل ه بنهڕهتهوه ،وهکو ڕیزکردنی ئامێرهکان
لهنێو جیهانی مندا دهرهکهوێت و دهبێت ب ه بنکهی دووهمی ئاماژکردنهکان .دهزانم،
ک��� ه ئهو بنکهی ه من نییه .ئهم نیش���انانه ،ک ه من دهرناخ���هن ،نابن ب ه پێکهاتهی
ش���تهکان و خهس���ڵهتی البهالن .کهس���ێکی دیکه ،بهوجۆرهی بینیمان ،نابێت ب ه
چهمکی پێکهێنانی جیهان .نیش���انهکان ههڵکهوت و خهس���ڵهت و ڕووداوی خۆیان
ههی���ه .بنکهی ئاماژهکردنهکهش���یان بوونی بهرزی کهس���هکهی دیکهیه ،ک ه بیری
لێدهکرێتهوه یان تێپهڕدهکرێت .ڕیزکردنی دووهمی بابهتهکان کهس���هکهی دیک ه بۆ
م���ن ،وهکو ڕێکخهری ڕیزکردنهک ه دهردهخات .کهس���هک ه بهو ئامێره دادهنێت ،ک ه
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خۆشی ئامێر دروستدهکات .بهاڵم من دهتوانم تێپهڕیبکهم و لهنێو ههموو شتهکانی
جیهاندا بۆ مهبهستی خۆم بهکاری بهێنم .کهوابوو ،لهپێشدا ،کهسێکی دیک ه لهناو
ش���تهکاندا وهکو ئامێر دهبینرێت .شتهکاندا منیش ،وهکو ئامێر دهردهکهوم و ئهو
لهش���هم ئاماژهی بۆ دهکرێت .کهوابوو ،لهش���ی کهسانی دیکهی ه البهال ئاماژهی بۆ
دهکرێت و لهنێو شتهکاندا دهردهکهوێت.
لهڕاس���تیدا بۆچوونم لهس���هر لهش ڕاناوهس���تێت چونک ه بهکارهێنانی لهشم ل ه
بهکارهێنانی ئامێرهکانی دیک ه ناچێت .من ههوڵمدا ل ه ڕێگهی بیرکردنهوهوه لهش���م
لهنێو جیهاندا بهئامێرێکی ڕهوان دابنێم .ئاکامی ئهم کارهش ڕووخانی جیهان بوو.
لهالیهکی دیکهوه ،لهبهر ئهوهی من کهس���انی دیک ه نیم ،لهش���ی کهسانی دیک ه بۆ
من دهبن بهو بنکهیهی بۆچوونی خۆمی لهس���هر دامهزرێنم و ئهو ئامێرهی لهگهڵ
ئامێرهکانی دیکهدا بهکاری بهێنم .ههموو ئامێرهکان ئاماژه بۆ لهشی کهسێکی دیک ه
دهکهن .ئهویش ئاماژه بۆ بابهت گهلێکی دیک ه دهکات .کهوابوو ،لهنێو جیهانی مندا
خۆی ڕاگرتوه و ئاماژه بۆ لهشی منیش دهکات .لهشی کهسێکی دیک ه ڕادیکاالنهش
لهلهش���ی منهوه جیاوازه .ئهو ئامێرهیه ،ک ه نابێت ب ه من و ههمانکات بهکاریشی
دههێنم .لهشی کهسێکی دیک ه کهسهکهی ه و ئامیرێکی بهرزێتییه.
ئهم ئاکامان ه بۆ ئهندامی ههس���تکردنی کهس���هکهش ،وهکو تێههڵکێش���هیهکی
دامهزرێنراو ،دروس���ته .ئێم ه ئهگهری ناس���ینیمان الی ئهو لهڕێگهی لهش���ییهوه
نادۆزینهوه .ناس���ینهک ه لهسهر بهبابهتبوونی من بۆ کهسهک ه دێتهکایهوه .ئهمهش
پهیوهندییهکی بنهڕهتی من ه لهگهڵ کهس���هکهدا .لهم پهیوهندییهدا جیهانی منیش
بهرهو الی ئهو دهڕوات .ب ه ناس���ینهوهی خۆش���م جارێکی دیک ه بهرزێتییهکهی ئهو
تێپهڕدهکهم و ڕوو ل ه ئامانجهکانم دهکهم .ئهمهش لهسهر ئهو ڕاستیی ه دامهزراوه،
ک ه من ”لهوێدام” و ئهو زانینهی کهسهک ه لهبارهی من و جیهانهوه ههیهتی دهبێت
ب ه زانین ،وهکو بابهت .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،زانینهک ه دهبێت ب ه خهسلهتێکی
کهس���هکهی دیکه .خهس���ڵهتێک منیش دهتوانم [لهڕێگهی ئهوهوه] بیناسم .ئهم
زانینهش ب ه بهتاڵی دهمێنێتهوه چونک ه من پرۆس���هی زانینهکهی ئهو نادۆزمهوه و
وه بیناسیت و لهنێویدا بیت .ئهوهی
پرۆس���هیهکی بهرزێتی ڕهوان ه و دهبێت لهناوه 
م���ن دهیزانم ئهو زانینهی ه لهوێدا یان بوونی زانینێک ه لهوێدا .ئهم ڕێژهگهرایهتییهی
ئهندامی ههس���تکردن ،ک ه خۆی بۆ من دهس���هلمێنێت و ناتوانم بیری لێبکهمهوه،
یهکهمج���ار ئهو کات ه ههس���تی پێدهکهم ،ک ه کهس���هک ه بۆ من دهبێ���ت بهبابهت.
ههس���تکردنهک ه ل ه مهترس���ی بهدهره چونک ه کهسهک ه بهش���ێک ه لهجیهانی من و
ڕێژهگهرایهتییهکهی نابێت ه هۆکاری ڕووخاندنی جیهانم .ههس���تکردنی کهس���هکهی
دیک ه وهکو زانین ناسراوه.
لێ���رهدا ههڵ���هی زانایانی س���ایکۆلۆجیمان ب���ۆ ڕووندهبێتهوه ،ک ه پێناس���ی
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ههستکردنهکانی من ب ه ههستکردنی کهسانی دیکهوه دهبهستنهوه و ڕێژهگهریش بۆ
ههستکردن لهسهر بوونی بۆ کهسانی دیک ه دادهمهزرێنن .دهبینین چۆن ئهم ههڵهی ه
دهبێت بهڕاس���ت لهکاتێکدا لهسهر نهۆمێکی دروس���ت دایدهنێین و ڕاستهقینهی
بوون و زانین دهستنیش���ان دهکهی���ن .بابهتهکانی نێو جیهانی من البهال ئاماژه بۆ
بنک���هی ئاماژهکردنی بابهتهکان دهکات ،ک ه بوونی کهس���ێکی دیکهیه .بهاڵم ئهو
بنکهی ه بۆ من ل ه بۆچوونێکی-ل ه بۆچوون بهدهرهوه ،ک ه بوونی من ه یان لهش���مه.
بهکورتییهکهی دهتوانم بڵێم ،ههرچهنده دروس���تیش نییه ،من کهسهکهی دیک ه ب ه
ڕێگهی ههستهکانم دهناسم .بهوجۆرهی کهسێکی دیک ه ئامێره و من بهکاریدههێنم
کۆی ئهندامی ههستکردنهکانیش���ه ،ک ه خۆی بۆ زانینی ههستهکی من بهرجهست ه
دهکات؛ ئ���هو فاکتۆرێک ه لهبهردهم فاکتۆرێکی دیکهدا خۆی دهردهخات .لهس���هر
بنهمای بوون و زانین دهتوانین توێژینهوه لهس���هر ئهندامی ههس���تکردنی کهسانی
دیک ه بهو شێوهیهی ههستهکانی من دهیانناسێت بکهین .توێژینهوهک ه بۆ کارکردنی
ئهندامانی هاستکردن گرنگه.
بهاڵم زانینهک ه بۆ من دهبێت ب ه بابهتێکی ڕهوان .لێرهدا بۆنموونه ،کێشهی(بینینی
پێچهوانهکراو) س���هرههڵدهدات .لهڕاستیدا ،ئهندامی ههستکردنی کهسانی دیک ه ب ه
هیچ ش���ێوهیهک نابێت ب ه ئامێری ههس���تکردن بۆ ئهوان؛ بهڵکو زانین ه بۆ ئهوان؛
بهو ڕادهیهی زانینهک ه ل ه شێوازی بابهتدا لهنێو جیهانی مندا ههیه ،کارێکی زانینی
ڕهوانه.
بێجگ ه لهمه ،ئێم ه لهشی کهسێکی دیکهمان لهسهر ئاماژهکردنێکی البهال لهنێو
ئامێرهکانی نێو جیهاندا پێناسکرد .لهڕاستیدا ئهم پێناسهی ه بوونی کهسانی دیکهمان
لهوێدا و لهنێو گۆشت و ئێسک بۆ ناسهلمێنێت .بهدڵنیاییهوه ،لهشی کهسانی دیک ه
ل ه ههم���وو ئاماژهکردنێکدا ئامادهی ه چونک ه ئهوان ئامێ���رهکان بهکاردههێنن .ئهم
ژوورهی من تیایدا دانیشتوم و چاوهڕێی خاوهنی ماڵهکهم لهشی خاوهنی ماڵهکهم
بۆ دهردهخات .ئهو کورس���یی ه ش���وێنی دانیش���تنهکهیهتی و لهپهنجهرهکهشهوه
ڕووناک���ی بۆ ناو ژوورهک ه دێ���ت و ئهو دهتوانێت کهلوپهلهکان���ی ببینێت .ئهمان ه
ههموویان ئاماژه بۆ بابهتێک دهکهن ،ک ه کتوپڕ دێت و ناوهڕۆکێکی پڕ بهههموویان
دهبهخش���ێت .بهاڵم هێشتا خاوهن ماڵهک ه نههاتووه ،ئامادهنهبووه و لهشوێنێکی
دیکهیه.
دهبینین ئامادهنهبوون دهبێت ب ه بونیادی بوون-لهوێ .ئامادهنهبوون ئامادهبوونه-
ل ه ش���وێنێکی دیکه-لهنێو-جیهاندا؛ ب ه منی���ش دراوه .کاتێک نامهی ئامۆزاکهم له
ئهفریقاوه دهگات ه دهس���تم بوونی ئهو-لهشوێنێکی دیکهدا ب ه من دهدرێت .نامهک ه
ئاماژه بۆ ئامادهبوونهکهی دهکات .بوون-لهش���وێنێکی دیکهدا بوون ه لهش���وێندا؛
ئامادهبوونهکهش���ی بهلهش���ه .هیچ ڕێگهیهکی دیک ه نادۆزینهوه تاکو کاریگهرێتی

نامهی ژنێک بهس���هر خۆشهویستهکهیهوه باسبکهین .لهشی دڵدارهک ه لهنامهکهدا
ئامادهش نییه .مادام بوون-لهشوێنێکدا بوونه-لهوێ و لهنێو ڕێکخراوی ئامێرهکاندای ه
و حالهتێک���ی کۆنکرێتیی ه ئهوا فاکتۆر و ههڵکهوتیش���ه .چاوپێکهوتنهکهی دوێنێ
لهگهڵ پیرۆدا تهنیا حاڵهتێک نیی ه ههڵکهوتنی بوونی ههردووکمان پێناس���بکات.
ئامادهنهبوونهکهشی دهبێت ه سهرچاوهی پێناسهکردنهکه .فاکتۆری ئامادهنهبوونهک ه
بهش���اراوهیی لهنێو ئامێرهکاندایه؛ دهرکهوتنی ئهو کتوپڕ هیچ ناخات ه س���هریان.
کهوابوو ،لهشی کهسانی دیک ه فاکتۆره ،وهکو ئامێر و کۆی ئهندامی ههستکردنهکان
لهبهردهم فاکتۆری بوونی مندا خۆی قوتدهکاتهوه .ئهو کاتهی کهسانی دیک ه لهنێو
جیهاندا پهیدا دهبن ب ه من دهدرێن .ئامادهبوون و ئامادهنهبوونیان هیچ ل ه کێشهک ه
ناگۆڕێت.
بڕوانه ،ئێس���تا پیرۆ پهیدادهبێت و دێتهژوورهوه .دهرکهوتنهکهی هیچ گۆڕانێک
لهبونیادی پهیوهندییهکهی نێوان دروس���ت ن���اکات؛ ئامادهبوون و ئامادهنهبوونی
ههڵکهوت���ن .بابهتهکان ئاماژه بۆ ئهو دهکهن؛ ئهو کاتهی پاڵ بهدهرگاکهوه دهنێت
و دهیکاتهوه دهرگاک ه ئاماژه بۆ ئهو دهکات ،کورسییهکهی لهسهری دادهنیشێت و
ههموو شتهکانی دیک ه بهمجۆره ئاماژهی بۆ دهکهن.
کاتێک پیرۆ لهژوورهکهدا نهبوو ئهم بابهتان ه بهههمان شێوه ئاماژهیان بۆ بوونی
ئهو دهکرد .بێگومان ،من بۆ ئهو ههم و لهگهڵیدا دهدوێم .بهاڵم دوێنێش ئهو کاتهی
تهلهگرافهکهی بۆ ناردم و ئێستا لهسهر مێزهکهم دامناوه و باسی هاتنهکهی دهکات،
م���ن ههبووم .ئهوهی تازهی ه و ڕوودهدات دهرکهوتن و ئامادهبوونێتی لهنێو جیهاندا
و من تهماش���ای دهک���هم .ئهم ه چ واتایهکی ههیه؟ پێش ههمووش���تێک فاکتۆری
بوونی کهسێکی دیکه ،ک ه ههڵکهوتنی بوونێتی ئێستا ئاشکرای ه و نادیار نییه .ئهم
فاکتۆره بوونی کهس���ێکی دیکهیه ،وهکو بوون-بۆ-خ���ۆ .ژیانێکی بهردهوامی ئهوه
لهنێو ههس���تکردنی ب ه هێڵنجدان و ناسینی فاکتۆری بوونی خۆی .بهکورتییهکهی
ئهمه(کۆنیهستیس���یا)ی ئهوه .دهرکهوتنی کهس���ێکی دیک ه ئاش���کراکردنی تام و
چێژێتی بۆ بوون.
ب���هاڵم من ههس���ت ب ه تام و چێژی ئهو ناکهم .هێڵنج���دان بۆ ئهو زانین نییه؛
ههستکردنێکی پێش بیرکردنهوه و بیردۆزهی ه سهبارهت شێوازی بوونی .تێۆهڕبوونی
ههڵکهوتنهکهی ه بهرهو ئهگهرهکانی بوون-بۆ-خۆ .ههڵکهوتنێکی بوونه ،ک ه سهپێنراوه
و ڕهتیش دهدرێتهوه.
ئ���هم ههڵکهوتنهی ه من دهیناس���م و دهزانم ،ک ه من ئهو نی���م .لهگهڵ ڕووکردنم
ب���هرهو ئهگهرهکانی بوون���م تێپهڕیدهکهم .تێپهڕکردنهکهش بهرزێتی کهس���هکهی
دیک ه دیاریدهکات .بوون-بۆ-خۆی کهس���ێکی دیک ه ب���هردهوام خۆی لێدادهبڕێت و
تێپهڕی���دهکات .بهاڵم ،مادام من بهرزێتی کهس���هک ه تێپهردهکهم ،ئهوا ههڵکهوتنی

بوونی دهچهقێنم و ڕێگهی نادهمێ دژایهتی لهگهڵ فاکتۆری بوونیدا بکات و دهیکهم
ب ه بهشیک لهو .کهوابوو ،هیچ دیوارێک لهنێوان ههڵکهوتنی ڕهوانی بوونی کهسێکی
دیکه ،وهکو تامکردنی بوونی خۆی و ئاگامهندی مندا ڕاناوهس���تێت .بێگومان ،من
تامکردنهک ه ب ه ههبوو دادهنێم.
لهبهر ئهوهی من لهدهرهوهی تامکردنهکهدام ئهوهنده دهزانم ،ک ه لهنێو جیهاندا
ههیه .لهشی کهس���ێکی دیک ه بۆ من بوون-لهنێو-خۆی ئهوه؛ بوون-لهنێو-خۆیهک ه
لهگ���هڵ بوون-لهنێو-خۆیهکان���ی دیکهدا و منیش بۆ ئهوهی ب��� ه ئهگهرهکانم بگهم
تێپهڕیدهکهم .لهشی کهسێکی دیکه ،کهوابوو ،ب ه دوو خهسڵهتهوه خۆی دهردهخات:
لێرهی ه و دهتوانێت ل ه شوێنی دیکهش بێت؛ ب ه ئامێربوونی ل ه بهستێنێکی دیکهشدا
دادهمهزرێت.
دووری نێوان لهش و کورس���ییهک ه دهش���ێ بگۆڕێت .لهشهک ه بهم شێوهیهی ه و
دهشێ بهشێوهیهکی دیکهش دهرکهوێت .لهداکهوتدا ،ئهم دوو خهسڵهت ه یهک شتن.
دووهمیان دهبێت ه هۆکاری ئامادهبوونی یهکهم .لهش���ی کهسێکی دیک ه فاکتۆرێکی
ڕووتی ئامادهبوونی ئهوه لهنێو جیهانی مندا .بوونێک ه لهوێدا و ئهو شتهیه .بوونی
کهس���ێکی دیکه ،وهکو کهسێک-بۆ-من ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه ئهو ئامێرێک ه خاوهنی
زانینه .ئهم خهسڵهتهش وابهس���ت ه ب ه بوونێکی بابهتییهوه .ئهمهش ب ه پێویستی
بوونی کهسێکی دیک ه دادهنێین ،ک ه دهبێت ب ه ههڵکهوت بۆ من.
لهوس���اتهوه کهس���ێکی دیک ه پهیدا دهبێت دهبێ بزانین ،ک���ه ئهو ئامێرێک ه و
خاوهنی ئهندامهکانی ههس���تکردنه .ئهمهش تهنیا لهوێدا خزمهتگوزاره تاکو ببێت ه
پێویستییهکی ڕووتکراوهی ئهو بۆ لهشی .لهشی ئهو بۆ من لهگهڵ ڕووبهڕوو بوونهوهم
لهگهڵیدا دهبێت بهبابهتێک بۆ من .ههموو کهس���ێک ئهندامهکانی ههس���تکردنی
ههیه ،بهاڵم پێویس���ت ناکات ئهم ئهندام ه ههس���تکردنان ه ب���ن یان دهموچاوێکی
ناسراو یان ئهم دهموچاوه بێت .دهموچاو ،ئهندامهکانی ههستکردن و ئامادهبوون
ش���ێوازی ههڵکهوتوی پێویستی بوونی ئهوه ،که سهر به ڕهگهز ،چینێکی کۆمهڵ
یان ژینگهیهکن .تامکردنهکهی بوون بۆ ئهو دهبێت ب ه لهشی کهسهک ه بۆ من .لهش
ههڵکهوتنێکی ڕهوانی ئامادهبوونه .بهگشتی ،لهنێو کااڵ و جلوبهرگدا پێچراوهتهوه،
ماکیاج کراوه ،قژی بڕاوه یان ڕیشی کورتکردۆتهوه و هتد .بهاڵم پاش ماوهیهک،
کهس���هکه دهناسم چهند بارودۆخێک دێنه پێش و تیایاندا شاردنهوه و داپۆشینی
ل���هش لهناودهچێت .منیش ئامادهبوونی خۆم لهبهردهم ئامادهبوونی ههڵکهوتووی
ڕهوانی ئهودا دهبینم .لهمحاڵهتهدا ،من دهتوانم بهشهکانی دیکهی لهش ببینم .ئهم
بینین ه تهنیا زانین نییه؛ ناس���ینی ههڵکهوتنێکی ڕههای ه و ناس���ینهکهش جۆرێک ه
له هێڵنجدان.
لهش���ی کهس���انی دیکه ،کهوابوو ،فاکتۆری بهرزێتیی ه و ئام���اژه بۆ فاکتۆری
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بوون���ی من دهکات .بهاڵم لهش���هک ه بهجۆرێ���ک نابینین ،ک ه تهنیا ڕاوهس���تێت و
پهیوهندییهکی دهرهکی لهگهڵ شتهکاندا ههبێت .ئهمجۆره وهستان ه بهسهر لهشێکی
مردوودا دهچهس���پێت .لهشی زیندووی کهس���انی دیک ه بنکهی ئاماژهکردنهکان ه و
تێههڵکێشهی ههموویانه .لهبارودۆخهکان جیانابێتهوه .لهبهرئهم هۆیهش ه پێویست ه
نهپرس���ین چۆن لهشی کهسێکی دیک ه لهپێش���دا ،وهکو لهش خۆی دهردهخات و
دوایی بهبارودۆخهکانهوه گرێدهدریت .لهپێش���دا لهش و دوایی کردهوه نییه .لهش
ههڵکهوتنێکی دهرهکی کردهوهکانی کهسانی دیکهیه .جارێکی دیک ه ل ه بهستێنێکی
دیکهوه پێویس���تییهکی ئۆنتۆلۆجی دهدۆزینهوه .ئێمهش لهگهڵ باسهکهمان لهسهر
بوونی لهش���م بۆ من ڕوونمانک���ردهوه .ههڵکهوتنی بوون-بۆ-خ���ۆ تهنیا لهڕیگهی
بهرزێتییهوه ههیه .ئهو تێگهیش���تنهی ب���هردهوام ڕهتدهکرێت و پیایدا دهچینهوه.
تێگهیشتنی بوون-بۆ-خۆی ه ل ه بوون-لهنێو-خۆ لهسهر زهمینهی سهرهکی لهناوچوون.
بهههمانشێوه ،لهشی کهسێکی دیک ه ناخرێت ه نێو بارودۆخێکهوه تاکو پێناسبکرێت.
لهشهک ه ئهوهیه ،ک ه بارودۆخهک ه دههێنێتهکایهوه .ههروهها ،ل ه ڕیگهی بهرزیتییهوه
ههیه .ههرچهنده ئهو بهرزێتیی ه ل ه س���هرهتاوه تێپهڕدهکرێت؛ لهههمانکاتدا بابهته.
لهش���ی پیرۆ ،یهکمجار ،ئهو دهس���ت ه نیی ه پهرداخهک��� ه ههڵدهگرێت؛ ئهم چهمک ه
ههوڵدهدا الش���همان ب ه لهش���ێکی زیندوو بخات ه بهرچاو .لهشی ئهو تێکهاڵوییهکی
دهست و پهرداخه .دهستیشی بنهڕهتی ههڵکهوتنی تێکهاڵوییهکهیه.
دوور ل ه پهیوهندی نێوان لهش و ئهو بابهتانهی توشی گرفتمان دهکهن ههرگیز
لهش لهدهرهوهیاندا نادۆزینهوه .کهوابوو ،لهش���ی کهس���انی دیک ه واتابهخش���ن.
واتاکهش���ی بێجگ ه ل ه جواڵنی بهرزێتی چی دیک ه نییه .لهش ئهو پارچ ه گۆشتهی ه
الی مێزهکهوه دهبینرێت ،لهس���هر کورسییهک ه دانیش���توه یان لهسهر شۆستهک ه
پیاسهدهکات و هتد .لهش کۆی واتاکانی پهیوهندییهکان ه لهگهڵ جیهاندا .ههروهها
دهکرێت ب ه ئاماژهکردنیش بۆ ههوای ههناس���هدان ،ئاو بۆ خواردنهوه و خۆراک بۆ
خواردن پێناس���بکرێت .لهش بهبێ هێش���تنهوهی پهیوهندییهکانی ناتوانێت خۆی
دهربخات .وهک���و کردهوه ژیان واتای بهرزێتی بهرزێتییه .لهسروش���تدا جیاوازی
لهنێوان کردهوه و ژیاندا نییه .ژیان کۆی واتاکانه ،ک ه ڕوو ل ه بابهتهکان دهکات و
لهالیهن جیهانهوه ئاماده نهکراوه.
ژیان ش���ێوهی لهشی کهسهکهی دیک ه نیی ه بهڵکو زهمینهیهک ه منیش دهتوانم
بیناس���م .لهش���ی ئهو ،وهکو شێوهیهکی پڕ واتا لهنێو بهس���تێنی جیهانهوه خۆی
دهردهخات و بهردهوام دهبێت بهزهمینهش بۆ بوونی کهسهکه.
لێرهدا پێویست ه باس���ی جیاوازییهکی گرنگیش بکهین :لهشی کهسهکهی دیک ه
خۆی بۆ(لهشی من) دهردهخات .ئهمهش ئهو خاڵ ه دهستنیشان دهکات ،ک ه جۆره
فاکتۆرێک ل��� ه بۆچوونی مندا بهرانبهر ئهو ههیه .ئێم ه تاکو(ههموو)ی لهش���هک ه
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نهناس���ین ل ه واتای ژیانیش���ی تێناگهین .دهش���ی ئهو کاتهی تهماش���ای دهستی
دهکهی���ن ،زهمینهکهش بهتهواوی خۆی دهربخ���ات .ئاکامی ئهمهش لهو خاڵهدایه،
ک ه لهشی کهسهکهی دیک ه بۆ من ههموویهکی تێههڵکێشراوه .ئهمهش ئهم واتایان ه
دهگهیهنێت.
-1من ههرگیز بهبێ ئهم(ههموو)ه لهشی کهسێکی دیک ه ناناسم.
 -2هی���چ ئهندامێکی لهش بهتهنیا و بهبی ئ هو نابینم .ئهندامهکانی لهش ئاماژه
بۆ(ههمووی) لهش و ژیانی ئهو دهکهن .لهم ڕووهوه ،ڕوانینم بۆ لهش���ی کهسێکی
دیک ه ڕادیکااڵن ه لهڕوانینم بۆ شتهکان جیاوازه.
-1کهس���ێکی دیک ه لهنێو س���نوری خۆیدا دهجوڵێت .جواڵنهکهشی ڕاستهوخۆ
بهوچهمکان���هوه گرێدراوه ،ک ه من ئاماژهیان بۆ دهکهم .س���نوردارێتی جواڵنهکانی
پهیوهندیی���ان بهکات و ش���وێنهوه ههیه .لهڕووی ش���وێنهوه دهڵێم پهرداخهک ه ل ه
پیرۆوه دووره ،ئهمهش جواڵنی ئهو [بهرهو پهرداخهکه] دیاریدهکات .س���هرجهمی
ڕیزکردنهکهش(مێز-پهرداخ-شوش��� ه و هتد) ل ه ههس���تکردنی مندایه .تهماش���ای
جواڵنی دهس���تهک ه دهکهم و دهمهوێت لهواتاکهی تێبگهم .ئهگهر دهس���تی پیرۆ
دیاربێت و پهرداخهک ه دیارنهبێت جواڵنی پیرۆ بۆ من دهبێت ب ه بیرۆکهیهکی ڕووتی
بارودۆخهک ه و بێ مهبهس���ت ،ک ه بوونی پهرداخهک ه ل ه من دهش���ارێتهوه .ئهمهش
واتای نیشانهیه.
نیشانهی پیرۆ بۆ من ئاشکرابووه .منیش ب ه هۆکاری واتای نیشانهکهوه ههست
ب ه ئامادهبوونی لهشی دهکهم .ئێم ه هیچ ل ه سایکۆلۆجی ههستکردنی لهشی کهسانی
دیک ه تێناگهین ،ئهگهر لهپێشدا ئهو ڕاستیی ه نهناسین ،ک ه لهشی کهسانی دیک ه ب ه
جۆرێکی جیاوازتر ل ه تهنهکانی دیک ه دهبینرێت .بۆ ناس���ینی ههمیش ه لهدهرهوهدا
ڕووی تێدهکهین ،ئهویش لهنێو شوێن و کاتدای ه و نیشانهی ههیه .ناسینی کهسێکی
دیک ه لهسهر بوونی ڕادهوهستێت.
 -2هیچ کاتێک دهس���تێکی جواڵو ب ه لهش���ێکی نهجواڵوهوه نابینین .من پیرۆ
دهبینم دهس���تی بهرزدهکاتهوه .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت جواڵنی دهس���تهک ه بهو
ئاگامهندیی���هوه دهبهس���تمهوه ،ک ه لێیدهکۆڵێتهوه .من جواڵنی دهس���تهکه ،وهکو
جواڵنێکی کاتی ههموو لهش دهبینم .جواڵنی ههموو لهش��� ه جواڵن ل ه بهش���ێکدا
دههینێتهکایهوه .بۆ س���هلماندنی ئهم خاڵهش مامهڵ ه لهگهڵ ههس���تکردنی لهشی
کهس���انی دیک ه دهکهین .ئهوکاتهی دهس���تێک بهبێ لهش دهبینین دهترسین؛ یان
کتوپڕ دهس���تێک دهبینین ،ک ه قۆڵی ش���اراوهتهوه و دهستهکه ،وهکو جاڵجاڵۆک ه
دهجوڵێت .لهم نموونانهدا ههس���ت ب ه لهناوچوونی لهش دهکهین .لهناوجوونهکهش
ڕووداوێکی نائاساییه .س���هرباری ئهمه ،سهلماندنهکانی سایکۆلۆجی جیشتاڵتیش
دهزانی���ن .جێگهی سهرس���وڕمان ه ئهو کاتهی وێنهی دهس���تی پی���رۆ بهگهورهیی
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دهبینین(کامێ���ر ل ه ڕهههندێکی جیاوازهوه ش���تهکان دهبینێت و ههموو لهش���هک ه
ناناس���ێت) .لهچاوهکانی ئێمهدا دهستهک ه ئهوهنده گهوره نییه .لهبهر ئهمه ،لهش
لهنێو بارودۆخی س���نورداردا ،وهکو ههموویهکی تێههڵكێشراوی ژیان و کردهوهکان
بهرجهست ه دهبێت.
ل���هم بۆچوونان���هوه ،ڕووندهبێتهوه ،ک ه لهش���ی پیرۆ ل ه بوون���ی پیرۆ-بۆ-من
جیانابێتهوه .لهشی کهسانی دیک ه ب ه واتا جۆراوجۆرهکانیهوه بوونه-بۆ-من :بوون-
بهبابهت-بۆ کهس���انی دیک ه یان بوون-بهلهش دوو ش���ێوازی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-
کهس���انی دیکهی ه ل���هبوون-بۆ-خۆدا .ئهم بوونهش ئاماژه بۆ الیهنێکی ش���اراوهی
دهروونی ناکات .لهوالیهن���هوه دهروونییه ،ک ه بهرزێتی بهرزێتییه .ههڵبهت ه الیهنی
دهروون���ی نادیار یان دیاردهی دهروونی ش���اراوه ههیه .ب���هاڵم ئهمهش ئهو واتای ه
نابهخش���ێت ئێم ه ئاماژه بۆ شتێک لهودیو بوونی لهشهوه دهکهین .ئاماژهکردنهک ه
تهینا ڕوو ل ه جیهان و لهش���هک ه دهکات .بهتایبهتی بهرجهس���تهبوونی س���ۆزهکان
یان دیارده دهربڕاوهکان الیهنێکی ش���اراوه دیاریناکهن .ڕوگرژی ،س���ورههڵگهڕان،
تهتهڵهکردن و لهرزهی دهس���ت ،سهرش���ۆڕکردنهوه ،ک ه ههم���وو پێکهوه دهبن ب ه
ههڕهش ه توڕهبوون دهرنابڕن :خودی ئهمان ه تووڕهبوونه .پێویست ه چاکتر لهم خاڵ ه
تێبگهین .مشتپێدادان بهتهنیا هیچ واتایهک نابهخشێت و ئێمهش بهتهنیا نایبینین.
کهسێک دهبینین لهحاڵهتی مشتهاویشتندایه .ئهم کردهوه پڕواتایه ،ب ه ڕابردووهوه
و ئهگهرهکانهوه بهس���تراوه ،لهنێو بهس���تێنی ههموویهکی تێههڵکێشراوی (لهش
لهحاڵهت���دا) دهرکهوتوه و بووه ب ه توڕهی���ی .ئاماژه بۆ کردهوهیهک لهنێو جیهاندا
دهکات(دهیهوێت خۆی بهکهسێکدا بدات ،ئازارێک دروست بکات ...هتد).؛ ئهمهش
واتایهکی نوێ بهلهش دهبهخشێت .ئهم بابهت ه دهروونیی ه خۆی نیشانی ههستکردنی
داوه و بهبێ لهش ناتوانێت ههبێت.
ئهگهر بیر لهم فاکتۆره نهکرابێتهوه یان کهس���انێک ئهوانهی لهگهڵیدا هاوڕان،
وهکو ش���وێنکهوتوانی فێرگهی ڕهفتارگهری ،ل ه بانگهش���هکانی خۆیان تێناگهن و
جیهانیان ب ه بانگهش���هکانیان پرکردوه ،لهبهر ئهوهی ههموو کهس���ێک واتێدهگات
ههس���تکردنهکانمان وهکو یهکن .لهڕاستیدا ههس���تکردن ڕاستهوخۆ شوین و کاتی
بابهت دهردهخات .بونیادی بنهڕهتیش ڕهتدانهوهی ناوهکیی ه و بابهتهکهشی بۆ من،
وهکو خۆی نهک شێوازی ڕاستهقینهیهکی دوور نیشاندهدات .لێرهدا بونیادی نوێی
ههستکردن وابهست ه ب ه داکهوتهوه .لهش بابهتێکی دهروونییه.
بهاڵم ئهگهر لهوباوهڕهش���دابین بهرزێتی بهرزێتییه ،ئهوا ههس���تکردن بهلهش
ل ه ڕیزی ههس���تکردن بهبابهتهکان دانانرێت .ئهمهش ئهوهناگهیهنێت ههستکردن
ب���هردهوام خۆی پڕو ت���هواو دهکات ،بهڵکو بونیادێکی جی���اوازی ههیه .لێرهدا بۆ
تێگهیشتن ل ه ههڵوێس���تێکی دهربڕاو پێویست ناکات پهنا بۆ نهریت یان هۆش له
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ڕێگهی لێچونهوه بهرین چونک ه ههس���تکردن ئهو ههڵوێس���ت ه دهناسێت؛ واتاکهی
بهش���ێک ه ل ه ڕهنگی الپهڕهک ه یان بوونی کاغهزهکه .ههروهها پێویس���ت ناکات بۆ
ئهم تێگهیشتن ه پهنا بۆ ههڵوێستی دیک ه بهرین تاکو لهڕهنگی کاگهزهک ه یان ئهو
فایلهی بهردهممان تێبگهین.
لهش���ی کهسانی دیکه ،بهو جۆرهی ئهوان ههن ،ڕاستهوخۆ ب ه ئێم ه دراوه .ئهو
شتهی ه بهردهوام ل ه ڕێگهی واتایهکی تایبهتییهوه ڕوو ل ه مهبهست و کۆتاییهک دهکات.
بۆنموونه ،ئهو کهسهی پیاسهدهکات .لهسهرهتاوه پیاسهکردنهکهی لهنێو بهستێنی
شوێن و کاتدا دهبینم(ل ه کۆاڵن و سهرشهقام ،بهردهم دوکان و ئۆتۆمۆبیلهکاندایه).
لهم بهس���تێنهوه جۆره بونیادێکی واتای پیاسهکردن سهرههڵدهدات .من ههست ب ه
پیاس���هکردنهک ه لهگهڵ گهڕانهوهم ل ه داهاتووهوه بهرهو ئێستا دهکهم .ههرچهنده
داهات���وو ،ک ه پرس���یارکردن تیایدا خ���ۆی ب ه کاتی جیهانییهوه دهبهس���تێتهوه و
ئهو(ئێستا) ڕهوانهیه ،ک ه هێشتا پهیدا نهبووه .خودی پیاسهکردنهکه ،وهکو شتێکی
نهناس���راو یان لهناوچوو دهبێت ب ه ئێستا .بهاڵم ئێس���تا خۆی بهرهو داهاتوو یان
مهبهستێک لهداهاتوودا تێپهڕدهکات .لهودیو جواڵنی دهست و ئێستا نهناسراوهکهوه
دمانهوێت ناوهڕۆکی جواڵنهک ه بناسین .ئێم ه ههرگیز ئهم ناوهڕۆک ه ناناسین ئهگهر
بهلهشهوه نهبێت .ههمانکات ڕابردووش ڕهتدهکات .من ،کهباسی دهستێکی جواڵو
دهکهم ئهوا دهستهکه ،وهکو جهوههرێک ل ه چهقێکی وهستاوی نێو جواڵنهکهدایه.
ئێم ه لهبهشی دووهمی ئهم نوسراوهدا باسمانکرد ،ک ه پشتگیری ئهم خاڵ ه ناکهین.
دهست ه وهس���تاوهک ه نابێت ب ه ش���تێکی جواڵو؛ جواڵن تێکچوونی بوونه .ئهوهش
ڕاس���ت ه بڵێین جواڵنی دهروونی دوو الیهنی سنورداری ههیه :داهاتوو مهبهستهکان
و ڕابردووش ئهو ئهندام ه وهس���تاوانهی تێپهڕ دهکرێن و گۆڕانیان بهس���هردا دێت
لهناودهبهن .دهست ه جواڵوهک ه ئاماژهکردنێکی بهردهوام و نهناسراوه بۆ ههبوویهکی
ڕابردوو .ئ���هم ههبووه ڕابردووه(وهکو قۆڵ ،قاچ ،ههموولهش لهکاتی وهس���تاندا)
نابینم .تهنیا ل ه ڕێگهی ئهو جواڵنهوه ،ک ه تێپهڕی دهکات دهتوانم بیناسم .ئهم شت ه
نهناس���راوهش فاکتۆره ،گۆشتێکی ڕووته ،ڕابردووی بهرزێتی بهرزێتیی ه و بهردهوام
دهبێت بهڕابردوو.
ئهم بوون-لهنێو-خۆ ڕهوان ه ب هردهوام تێپهڕدهکرێت .ئهگهر نهتوانێ بهردهوامیش
لهڕیگهی بهرزێتییهوه خۆی دهربخات و خۆی بش���ارێتهوه ،دهبێت بهالشه .وهکو
ی ژیان ،لهوڕووه ،ك ه لهوه زۆرتر تێپهڕناکرێت
الش���ه؛ بۆنموون ه ڕابردوویهکی تهواو 
لێ���ی تێناگهین .لهالیهکی دیکهوه بهوجۆرهی ئێس���تا ،وهکو بوون-لهنێو-خۆیهکی
ڕهوان دهردهکهوێت ل ه پهیوهندییهکی دهرهکی لهگهڵ ئهوانی دیکهدا دهژی .الش��� ه
لهوه زۆرتر لهنێو بارودۆخدا نییه .دهکهوێت ه نێو بوونی خۆیهوه و الیهنهکانی خۆی
دهپارێزێت .ههریهکێک لهو الیهنانهی بوونی پهیوهندییهکی دهرهکی به ش���تهکانی
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دیکهوه ههیه .ئهو توێژینهوهیهی پهیوهندیی ه دهرهکییهک ه دهناسێت و مامهڵ ه لهگهڵ
فاکتۆری الشهدا دهکات زانستی لهشناسییه .پێکهات ه تێههڵکێشراوهکهی کهسێکی
زیندوو ل ه ڕوانگهی الش���هکهوه دهناسێت فس���یۆلۆجییه .وادهبینرێت فسیۆلۆجی
لهب���ارهی ژیان���هوه زانینمان نهداتێ چونک ه ژیان بهش���ێوازێکی مردن دادهنێت و
الشهک ه بهسهر ئهنداماکانیدا دابهشدهکات .ل ه پێکهات ه یهکگرتووهکهی(تێپهڕبوون
ب���هرهو) تێناگات .تهنانهت توێژینهوه لهس���هر ژیانی تاکهکهس���ێکیش یان ژیانی
پرۆتۆپالزمهی���هک ،کۆرپهیهک یان هێلک ه ژیان نادۆزێتهوه .ئهو ئهندامان ه دهخرێن ه
بهر لێکۆڵین���هوه زیندوون ،بهاڵم پێکهاتهیهکی یهکگرت���ووی ژیان نییه .کهوابوو،
ههڵهی ه لهش کهس���ێکی دیکه ،ئهو لهشهی خۆی بۆ ئێم ه دهردهخات ،بهبابهتێکی
لهشناسی-فسیۆلۆجی دابنرێت .ئهمهش ئهوهندهی دانانی ههستهکانمان ب ه ئهندامی
ههس���تکردنی کهس���انی ک ه ههڵهیه .لهشی کهس���انی دیک ه فاکتۆری بهرزێتیی ه و
لهدایکبوونێک���ی بهردهوام ه و ئاماژه ب���ۆ پهیوهندییهکی دهرهکی بوون-لهنێو-خۆی
تێپهڕکراو دهکات.
ئهم بیرۆکانه(کهس���ایهتیش) ب ه ئێم ه دهناس���ێنن .پێویس���ت ه ئهوهش بزانرێت
کهس���ایهتی تهنیا ،وهکو بابهتێکی زانین بۆ کهسانی دیک ه بوونێکی دووری ههیه.
ئاگامهندیش کهسایهتی خۆی نابینێت ،تاکو لهدهرهوهدا تهماشای نهکات .لهبهرئهش
باسکردنێکی ڕووت و لهناوهوه کهساتهتییهک ه نا ناسینێت .پاڵهوانی[چیرۆکهکانی]
پرۆست ڕاستهوخۆ ناتوانێت زانینی لهبارهی کهسایهتییهکهوه ههبێت .ئهو لهپێشهوه
ئ���اگای لهبوونی خۆیهت���ی و خۆی بهپێکهات���هی ڕهتدانهوهکان ،ک��� ه لهههموو
مرۆڤێکدا ههی ه دهبنێنێت .ڕهتدانهوهکانیش میکانیزمی س���ۆز و ههڵچونی دهروونی
و یادهوهرییهکانه..هتد ،ک ه ههموو تاک ه کهس���ێک خۆی تیایاندا دهدۆزێتهوه .ئهم
ڕهتدانهوان ه گشتین و سهر ب ه سروشتی دهروونن.
ئهگهر(بهوجۆره ئیبراهیم لهپهرتووکهکهیدا ههوڵی تێگهیشتینی پرۆستی داوه)
ئێمهش لهناس���ینی کهسایهتییهکهی پرۆستدا سهرکهوتووبین(،بۆنموون ه الوازی و
کهمتهرخهمی و ڕێگ ه تایبهتییهکهی بۆ بهستنهوهی خۆشهویستی ب ه بیرکهوتنهوه
ببهس���تینهوه) لهبهرئهوهی��� ه ئهم ش���ت ه پێدراوان ه ڕاڤهدهکهین و ل��� ه دهرهوهیاندا
تهماشایان دهکهین؛ بهراودیان دهکهین و لهپهیوهندیی ه دهرهکییهکانیان دادهبڕین.
بهو ڕادهیهی خوێنهر چاویلکهیهکی گشتی بۆ خۆێندهوهک ه بهکاردههێنێت خۆی ب ه
پاڵهوانهک ه دادهنێت و کهس���ایهتی (مارسێل) نابینێت یان ئهو کهسایهتیی ه لهالی
ئاماده نابێت.
کهس���ایهتییهک ه لهگهڵ دابڕانی من و نوسهرهکهدا سهرههڵدهدات .لهوێدا ،ک ه
من موتمان ه ب ه پهرتووکهک ه بکهم و ب ه دهقێکی نوس���راوی دابنێم .کهساتهتییهکه،
کهوابوو ،لهس���هر زهمینهی بوون-بۆ-کهس���انی دیک ه دێت ه کایهوه .لهبهر ئهمهش ه
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ڕاڤهکردن و وانهگوتنهوه لهسهر(ڕاس���تهقین ه سایکۆلۆجییهکانه)؛ ئهوانهی نوسهره
فهرهنسییهکان ب ه دهرهکی و سایکۆلۆجی-کۆمهاڵیهتی دادهنێن ،ههرگیز ل ه ئهزموونی
ژیانی(خۆ)دا نادۆزرێنهوه.
ئهگ���هر لهبنهڕهتدا کهس���ایهتی بوونێک بێت بۆ-کهس���انی دیک��� ه ئهوا ل ه لهش
جیاناکرێتهوه .گریمان ،بۆنموونه ،مهزاج هۆکاره بۆ شێوازی کهسایهتییهکه؛ مهزاجێکی
ت���وڕه دهکهین ب ه س���هرچاوهی ههڵچوون لهباری دهروونی کهس���ایهتییهکدا؛ ئهم ه
الیهنێکی دهرهکی و ناوهکی کهسهک ه دهردهخات .ههڵچونهک ه لهدهرهوهدا ناسراوه.
بهرزێتییهکهی منیش بهرزێتی ئهوی تێپهڕکردووه .لهمحاڵهتهدا ههڵچوون و مهزاج ه
توڕهک ه لهیهکدی جیا ناکرێنهوه .ل ه ههردووکیاندا س���ورههڵگهڕانی لهش دهبینین،
بهاڵم بهگوێرهی پڕۆژهکهمان دهیخوێنینهوه .ئهگهر سوربوونهوهکهی لهش ب ه زهمین ه
دابنێین ،ئهوا مامهڵ ه لهگهڵ مهزاجدا دهکهین .ئهمهش دهکهوێتهسهر دابڕانی ههموو
ئهو پهیوهندییانهی لهحاڵهتهکهدا ههن .ئهگهر ،وهکو الشهش تهماشای بکهین ،ئهوا
دهتوانین توێژینهوهی پزیشکی و فسیۆلۆجی لهسهربکهین .بهپێچهوانهشهوه ،ئهگهر
بهحاڵهتێکی ئاسایی و جیهانی دابنێین ،دهبێت ب ه خودی توڕهبوون یان بهڵێنێک بۆ
توڕهبوون .ئهمهش دیاریکردنی پهیوهندییهکی بهردهوام ه لهگهڵ شتێکی ب ه ئامێرکراو
یان هێزهکیدا .تهنیا جیاوازییهکی پرنسیپاڵی لهنێوان مهزاج و کهسایهتییهکهدا ههی ه
و ل ه لهشیش جیانابێتهوه .ئهمهش زهمین ه بۆ زانایانی دهمارناس خۆش دهکات تاکو
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لهڕێگهی توێژینهوهیان لهسهر کهسایهتییهک ه و لهش باسی(فسیۆگینۆمی) بکهن
لهم بوارهدا بهتایبهتی ئاماژه بۆ توێژینهوهکهی(کرێش���مهر) لهس���هر کهسایهتی و
بونیادی لهش دهکهین .کهس���ایهتی کهس���ێکی دیکه ،لهڕاستیدا ،ڕاستهوخۆ ،وهکو
تیههڵکێشهیهکی دامهزراو ب ه تێڕوانین دراوه .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ئێم ه بتوانین
ڕاستهوخۆ لێی بدوێین .دهرکهوتنی بونیاده جیاوازهکهی کاتی دهوێت .دهتوانین پهنا
بۆ زانیاری گش���تی(وهکو ئهو یاسا ئهزمونگهریانهی ب ه هۆکاری ئامارهوه دهستمان
کهوتووه) بهرین و ههوڵبدهین ڕاڤهی بابهت ه بینراوهک ه بکهین .بهاڵم هێشتا گرفتهک ه
لهوێدای ه ئێم ه پێشبینیکردن و کردهوهک ه لهنێو تێڕوانینهکهماندا کۆبکهینهوه .ئهمهش
ههندێ کهسی گهیاندۆت ه ئهو باوهڕهی بڵێین(یهکهم بینین ههڵ ه ناکات ).ئهوکاتهی
ڕووبهڕووی کهس���ێک بۆ یهکهمجار دهبینهوه ئهو کهس��� ه ڕاستهوخۆ و بهبێ ئهوهی
بتوانێت خۆی بشارێتهوه دهکهوێت ه نێو تێڕامانی ئێمهوه .لێرهدا فێربوون دهبێت ب ه
تێگهیشتن ،پێشکهوتن و پێزانین.
س���هرهڕای ئهمه ،لهگهڵ ئهوهشدا کهس���ێکی دیک ه بهوجۆره خۆی دهردهخات
 61فسیۆگینۆمی جۆره زانستێک ه له ڕێگهی شێوهی ڕوخسار و قهوارهی ئهندامهکانی ،وهکو
ناوچهوان ،لوت ،لێو و چهناگه و هتد کهسایهتییهکه دهخوێنێتهوه(.وهرگێڕ)
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دراوه ،ک��� ه ههیه .کهس���ایهتی و فاکتۆر ج���ودا نین و ههردووکی���ان لهبنهڕهتی
بوونی ههڵکهوتوی کهس���هکهدایه .ئێم ه کهس���ێکی دیک ه ب ه سهربهست دادهنێین،
لهپێشتر ئهوهش���مان سهلماند ،ک ه سهربهستی خهس���ڵهتێکی بابهتانهی کهسانی
دیکهی ه و هێزێکی بێ س���نوره بۆ گۆڕانی بارودۆخهکان .ئهم هێزهش ل ه پێکهێنانی
بوونی کهسانی دیک ه و داهێنانی بارودۆخهکان بهگشتی جیانابێتهوه .دروستکردنی
گۆڕانکاری ل ه بارودۆخهکاندا داهێنانیانه .سهربهس���تی بابهتانهی کهس���انی دیک ه
بهرزێتییهکی بهرزێتییه؛ سهربهس���تییه ،وهکو باب���هت .لهمڕووهوه ،دهبێت بوونی
کهسێکی دیک ه بهو ههڵوێس���ت ه دابنێین ،ک ه بهردهوام بارودۆخهکانی بوونی خۆی
دهگۆڕێت .لهبهرئهمهیه ،لهشی ههمیش ه دهکهوێت ه ڕابردووهوه و کهسایهتییهکهشی
تێپهڕکردوه .تهنانهت سوربوونهوهکهش���ی ،ک ه توڕهبوونهک ه دهردهخات بهردهوام
تێپهڕدهکرێت .کهوابوو ،کهس���ایهتی کهسێکی دیک ه ئهو فاکتۆرهی ه لهبهردهم مندا
قوتدهبێتهوه ،بهاڵم تێپهڕدهکرێت .ئهوکاتهی کهسێک توڕه دهبێت سوربوونهوهکهی
خۆی تێپهڕکردوه چونک ه دهیهوێت واتای بداتێ .توڕهبوون لهڕێگهی سهربهستییهوه-
وهکو بابهت دهبێت ب ه س���هرههڵدانی س���ورههڵگهڕانهکه .ئهمهش ئاماژهکردن بۆ
الیهنی ناوهکی نییه ،بهڵکو ئهوهی ئێم ه تێپهڕی دهکهین تهنیا فاکتۆری کهس���انی
دیک ه نیی ه و بهرزێتییهکهش���ه؛ بوونیان نییه(بۆنموون ه ڕابردوویان) بهڵکو ئێستا و
داهاتووشیانه.
ههڵبهت ه توڕهبوونی کهسێکی دیک ه بۆ من ههمیش ه توڕهبوونێکی سهربهستانهیه(من
دهتوانم حوکمی بهسهردابدهم) بهاڵم من تێپهڕیدهکهم؛ زۆرتر یان کهمتری دهکهم.
منیش لهم تێپهڕکردنهدا دهیناس���م .مادام لهش فاکتۆری بهرزێتی بهرزێتیی ه ئهوا
ههمیش ه ئاماژه بۆ شتێک لهودیو خۆیهوه دهکات .ڕاستهوخۆ لهنێو شوێندایه(لهنێو
بارودۆخدایه) و لهنێو کاتدایه(بابهتێکی سهربهسته) .لهشی کهسانی دیک ه بابهتێکی
جادوگهران���هی تهواوه و لهش���ێک ه ل ه لهش زۆرتره چونک ه کهس���انی دیک ه بۆ من
ئهو فاکتۆرهی ه ڕاس���تهوخۆ لهبهردهممدای ه و بهردهوامیش خۆی تێپهڕدهکات .بهاڵم
تێپهربوونهک ه من بۆ الیهنی(خۆیهتی) نابات .ههروهها ،ئهوهش ڕاست ه لهش گرنگ
نیی��� ه ئهندامهکان ،کهس���ایهتییهک ه یان ئامێر بێت ،بهب���ێ دهوروبهر بۆ من خۆی
دهرناخات .دهوروبهرهکهش���ی کاردهکات ه س���هری .نابێت لهش���ی کهسانی دیک ه و
بابهتگهری تێکهڵبکرێن .بابهتگهرێتی کهس���انی دیک ه بهرزێتی بهرزێتییه .لهشیش
دهبێت بهفاکتۆری بهرزێتییهکه .ههمانکات ،لهش���ی کهسانی دیک ه و بابهتگهرێتی
بههیچ جۆرێک جیاواز نین.
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 - 3ڕهههندی سێیهمی ئۆنتۆلۆجییانهی لهش

من بهلهش ههم :ئهم ه یهکهم ڕهههندی بوونه .کهسانی دیکهش لهشم دهناسن
و بهکاریدههێنن :ئهم ه دووهم ڕهههندێتی .بهو ڕادهیهی بوونم بۆ کهسانی دیکهیه،
کهسانی دیک ه بۆ من ئهو(خۆ)یهن ،ک ه من بۆیان دهبم بهبابهت .تهنانهت پرسیاریش
لهسهر پهیوهندی بنهڕهتیم لهگهڵ کهسانی دیکهدا ،وهکو بینیمان ،سهرههڵدهدات.
کهوابوو ،من بهو جۆرهی کهس���انی دیک ه دهیناسێت بهتایبهتی-ههم .من بۆ خۆم،
وهکو لهش ههم ،ک ه کهسانی دیک ه دهیناسن .ئهم ه ڕهههندی سێیهمی لهشه .ئێم ه
لێرهدا لهس���هرئهم ڕهههنده دهدوێین و ههوڵدهدهین وهاڵمی پرسیارهک ه سهبارهت
شێوازی لهش ل ه بووندا بدهینهوه .لهگهڵ تهماشاکردنی کهسێکدا من بوونی خۆم،
وهکو بابهت الدهردهکهوێت؛ ئهمهش بهرزێتییهکهی من تێپهڕدهکات .من ب ه ههموو
لێپرس���ینهوهیهکهوه دهبم ب ه بابهتی بوونێکی نهزانراو لهبهردهم کهس���انی دیکهدا.
بهاڵم من ئهم(خۆ)یهم ناناس���م و هیچ لهبارهی شێوازی بونیادهکهشییهوهنازانم.
ههستدهکهم کهسانی دیک ه فاکتۆری بوونمیان دۆزیوهتهوه .من بهرانبهر ئهو بوونهی
لهوێدا بۆ کهس���انی دیکهی ه بهرپرس���م .ئهو بوون ه لهوێدا لهشه .کهوابوو ،ڕووبهڕوو
بوون���هوهم لهگهڵ ه کهس���انی دیکهدا فاکتۆری بوونم تهنی���ا بهرزێتییهکهم ناخات ه
بهردهس���تی ئ���هوان .منیش ل ه فاکتۆری بوونم ب ه ئاگا دێم���هوه و خۆم بهو بوون ه
لهنێوان شتهکانی جیهاندا دهبینم.
ڕووبهڕووبوونهوهک ه دهمههژێنێت چونک ه لهشم لهدهرهوه ،وهکو بوونێکی-لهنێو-
خۆ بۆ کهسانی دیک ه دهردهخات .لهشم بهزیندوویی نامێنێتهوه .ئهم تهن ه زیندووه
دهبێت ب ه فاکتۆرێکی ڕهها بۆ کهس���انی دیک ه و لهدهرهوهدا لهو ڕهههندهدا ،ک ه له
دهس���تی من دهردهچێت ،دادهنرێت .لهشم بهردهوام دهبێت بهم الیهن ه دهرهکییهی
الیهنی ناوهوهم .مادام ئامادهبوونی ههمیشهیی کهسانی دیک ه فاکتۆرێکی بنهڕهتییه،
ئهوا بوون بهبابهت لهوێدا ڕهههندێکی ههمیشهیی فاکتۆری منه.
لهش���م لهوێدای ه نهک لهبهرئ���هوهی بنکهیهک ه بۆ ئاماژهک���ردن ،ک ه بوونی من
دیاری���دهکات ،بهڵکو ئهو بنکهیهش���ه ،ک ه بۆچ���وون و ئاماژهکردنی بۆ دهکرێت و
من ناتوانم خۆم بهخاوهنی بکهم .لهش���م لهههموو الیهکهوه لهدهس���تم ڕادهکات.
ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشیت ،ک ه پێکهاتهکانی ههستهکان ،ک ه بهتهنیا ههستیان
پێناکرێت ،لهشوێنێکی دیک ه و کهسانی دیک ه دهیناسن .ئهم ناسینهوهی ه بنهمایهکی
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ئۆنتۆلۆجی پێویستی نییه .مادام فاکتۆری بوونم ههڵکهوتێکی ڕووت ه و ڕاستهوخۆش
من دهیناس���م بوونی-کهسانی دیک ه ههڵکهوتنی فاکتۆرهکهم زۆرتر دهکات و لهگهڵ
ئهمهشدا فاکتۆرهکهم لهمن ههڵدێ و ڕادهکات و دهبێت ب ه ههڵکهوتێکی نهبڕاوه.
لهو کاتهوه من لهناوهوه ههست بهههستهکانم دهکهم و ههستهکانم نابن ب ه بنکهی
بۆچوونهکان ئامادهبوونی کهسانی دیک ه دهبێت ب ه دێوهزمه .ههستهکانم بۆ ئهوان
دهبێ���ت بهو مێز و درهخت���هی من دهیانبینم .ئهوان ه لهنێ���و جیهاندا و ل ه بهردهم
کهس���انی دیکهدان .پهیوهندییهکانی ههس���تکردنم ،ک ه بهبێ ڕووخانی جیهانهکهم
ناتوانم باس���یان بکهم ،بهردهوام جارێکی دیک ه لهڕێگهی کهس���انی دیکهوه بۆ من
ئاماده دهبن.
بهههمانش���ێوه ،لهش���م ئهو ئامێرهیه ،ک ه منم و ئامێرێکی دیک ه ناتوانێت سودی
لێوهرگرێت .بهوڕادهیهی کهس���انی دیک ه لهڕووبهڕووبونهوهکهیاندا بوونم-لهوێدا بهرهو
ئهگهرهکان���ی خۆیان دهب���هن ،ئهو ئامێره ،کهمنم بۆ م���ن دهبێت ب ه ئامێر و لهنێو
زنجیرهی نهبڕاوهی سهرههڵدانی ئامێرهکاندا ژێر دهکهوێت .لهشم بهم نامۆییهوه دهبێت
ب ه ئامێرێک لهنێو ئامێرهکاندا یان ئهو ئهندام ه ههستهکییانهی ئهندام ه ههستهکییهکانی
دیک ه دهیانناسن .ئهمهش نامۆبوون و ڕوخانی جیهانی منی تێدا ڕوودهدات و کهسانی
دیک ه خۆیان بهخاوهنی دهکهن .لهکاتێکدا ،بۆنموونه ،پزیشکهک ه گوێ ل ه ههناسهدانم
دهگرێ���ت من گوێی دهبینم .من بۆ بابهتهکان بنکهی ئاماژهکردنهکانم .بینینی گوێک ه
جۆره فۆرم و بونیادێک نیشاندهدات ،ک ه من وهکو زهمین ه بۆی دهبم ب ه لهش .بونیادهکه،
لهگهڵ بوونی مندا سهر ب ه تهنێکی زیندووه .من دهتوانم پهیدایبکهم و لهناویشی بهرم.
ئهم ه یهکهم پهیوهندیی ه لهگهڵ ژیاندا .بهاڵم لهودیو گوێکهوه پزیشکهک ه دهبینم دهنگی
لهش���م دهبیسێت .بهلهشی ههست بهلهشی من دهکات .کتوپڕ ،ئهو تهنهزیندووهم
دهبێت بهشتێک لهدهوهی مندا و لهنێو کهلوپهلهکانی جیهاندا ،ک ه من خاوهنی نیم.
لهشم دهبێت بهشتێکی نامۆ و دامهزراو.
نامۆبوونهکهم ل ه چهند ش���ێوازێکدا دهردهکهوێت ،بۆنموون ه ل ه ش���هرمکردندا؛
کاتێک سورههڵدهگهڕێین و لهش هرما ئارهق دهردهدهین و هتد .ئهمان ه دهربڕینێکی
ناجۆرن بۆ شهرمکردنهکه .واتای تهواوی شهرمکردن لهوێدایه ،ک ه کهسێک دهزانێت
بهردهوام لهش���ی دهبینرێت .ئهم بهردهوامبوون ه نائاسایی ه ههستکردن ه ب ه نامۆیی
چاره ب���ۆی .دهبێت ه هۆکاری س���هرههڵدانی حاڵهتی
ل���هش و پهیدانهکردنی ڕێگه 
دهروونی ،وهکو ئیریۆفۆبیا(حالهتی سوربوونهوه لهگهڵ ترسدا)؛ ئهمهش ئهو ترس ه
مێتافیزیکییهی ه لهئاکامی ئامادهبوونی لهشم بۆ کهسانی دیک ه دێت ه پێش .زۆرجار
ئێم ه دهڵێین ،کهسێک لهبهر لهشی شهرمدهکات .لهڕاستیدا ئهم شێوازی دهربڕین ه
نادروسته .من شهرم لهشێوازی لهشم ،ک ه ههم ه ناکهم .بهڵکو لهشم بهو شێوهیهی
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کهسانی دیک ه دهیبنن توشی شهرمم دهکات .هێشتا ئهم دهربڕینهش کێشهی تێدایه.
ئهوهی توش���ی شهرمم دهکات ش���تێکی کۆنکرێتی ئامادهبوونی نێو جیهانی منه.
ئهو ش���تهش ڕێگ ه ب ه من نادات ئامێرهکان بهکاربهێنم .لهمحاڵهتهدا شهرمکردنهک ه
باشتر دادهمهزرێت چونک ه ئاماده نهبوون من تهوقدهکات .ههرگیز بوونی لهشم بۆ
کهسانی دیک ه بهڕێگر دانانێم و بهپێچهوانهوه ،لهبهرئهوهیه ،ک ه لهش ،لهوێدا نییه،
ناناس���رێت و تهوقدهکرێت .من دهمهوی بیگهمێ ،داگیریبکهم و وهکو ئامێر سودی
لێوهرگرم .بهاڵم لهش لهبنهڕهتدا لهژێر دهستی مندا نییه .ههموو ههوڵدانهکانم بۆ
گرتنی بێ ئاکام ه چونک ه لهشم بۆ کهسانی دیکهشه .کهوابوو ،من بهردهوام تفهنگ
ب ه تاریکییهوه دهنێم .لهبهرئهمهش��� ه کهس���ێکی ش���هرمن خۆزگهکهی بۆ نهبوونی
لهشی یان لهشێکی نهبینراو نایهتهدی .ئهو نایهوێت لهشی خۆی بهو شێوهیهی ئهو
دهیناسێت لهناوب هرێت ،بهڵکو دژی ڕهههندی نامۆبوونی لهشێتی.
ئهم توێژینهوهی ه جۆره ڕاس���تهقینهیهک بهو شێوهیهی ب ه لهش-بۆ-خۆمان داوه
بهلهش-بۆ-کهس���انی دیکهش دهدات .لهش-بۆ-کهسانی دیک ه ههمانکات لهشه-بۆ-
خۆمان ،بهاڵم نامۆکراوه .وادهردهکهوێت کهسانی دیک ه ئهو کارهمان بۆ تهواوبکهن،
ک ه ب ه ئێم ه ههڵناسوڕێت؛ ئهویش بینینی بوونی خۆمان ه بهو شێوهیهی ههین.
زمان بنهمای بونیادی لهشمان-بۆ-کهس���انی دیک ه ب ه ڕووتکراوهیی بهرجهس���ت ه
دهکات(ههرچهنده لهش ب ه وش��� ه باس ناکرێت) .زۆرمان لێدهکات لهشمان بخهین ه
بهردهس���تی ئهوان .دهمانهوێت خۆمان لهچاوی کهسانی دیکهدا ببینین؛ ئهمهش
وات ه ئێم ه ب ه رێگهی زمانهوه لهبوونی خۆمان تێدهگهین .لێرهدا سیستهمێکی وش ه
سهرههڵدهدات ،ئێم ه ب ه هۆکاری ئهم سیستهمهوه خۆمان لهبهردهم کهسانی دیکهدا
دادهمهزرێنین و دهناس���ین .ههروهها دهتوانین لێکچونهکانی نێوان لهشی کهسانی
دیک ه و خۆمان دیاریبکهین .ئهگهر لهش���م بۆ کهس���انی دیک ه و لهشی ئهوانیش بۆ
من بێت ،کهس���انی دیک��� ه دهبن بهو(خۆ)ی ه بهبابهتک���راوه و دواییش ب ه بابهت.
ئهگهر حوکم بهس���هر لهش���ی کهس���انی دیکهدا بدهم و بڵێم ل ه لهشی من دهچێت
گرنگ ه کهسانی دیکه ،وهکو بابهت خۆیان بۆ من دهربخهن .لێکچون و بهراوردکردن
لهس���هرهتادا لهش���ی کهس���انی دیکه ،وهکو بابهت و بهبابهتبوونی لهشی منیش
پێکناهێنێت .بهپێچهوانهوه ،ئهم دوو حاڵهتی بابهتان ه دهبێت لهپێشوهختدا ههبن،
تاکو بهراوردبکرێن .کهوابوو ،زمان ه س���هبارهت بونیادی لهشهوه بۆ کهسانی دیک ه
من فێردهکات .لهسهرو ئهمهوه ،پێویست ه بزانین زمان لهسهر زهمینهی بیرکردنهوه
واتاکهی لهنێوان لهشم و ئاگامهندیمدا دههێنێتهکایهوه .ئهگهر زهمینهک ه تێڕامانان ه
نهبێت نامۆبوونی لهش لهبهردهم کهسانی دیکهدا و ڕهههندی سێیهمی بوونی دهبێت
ب ه ئهزموونێکی ل ه ناوهڕۆک ب���هدهر؛ دهبێت ب ه درێژبوونهوهی فاکتۆرێکی زیندوو.
هیچ چهمک و زانینێکی ڕاس���تهوخۆ ههڵیناگرێت .حاڵهتی بهبابهتبوونی لهش���م بۆ
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کهسانی دیک ه بابهت نیی ه بۆ من .ههروهها ،وهکو بابهت نابێت ب ه پێکهاتهی لهشم.
تهنیا ئهزمونێکی ڕاکردوی لهش���ی منه .بۆ ئهوهی زانینی کهسانی دیک ه سهبارهت
لهش���ی من و دهربڕینی ل ه ڕێگهی زمانهوه بونیادی لهش���ی خۆم���م بداتێ گرنگ ه
ئهو زانین ه بهس���هر بابهتێکدا س���اخبکرێتهوه و ههمانکات بابهتهک ه بۆ من شتێک
بێ ،ک ه ههیه .کهوابوو ،لهس���هر زهمینهی تێڕامانێکی ئاگامهندان ه زانینی کهسانی
دیک ه دهکهوێتهگهر .ئهم زهمینهی���هی بهچهمککردنهی ه لهنێوان نیمچه-بابهتێک و
تێڕامانی ئاگامهندانهدا دهتوانێت بابهتێکی دهروونی نیمچه-لهش���ی دروس���تبکات.
تێڕامان ،بهوجۆرهی بینیمان ،فاکتۆر دهناسێتهوه و بهرهو شتێکی نا-ڕاستهقینهش
تێپهڕیدهکات ،ک ه ناوهڕۆکهکهی بابهتێکی ههس���تپێکراوی ڕووت ه و کهس���انی دیک ه
دهیکهن ب ه لهش���ێکی س���ایکۆلۆجییانه .بهکورتییهکهی ،ئێم ه لهش���ی خۆمان به
تێڕامان دهکهین ب��� ه نیمچه-بابهتێک و دهڕوانین ه بوونی خۆمان .بهاڵم ئهو کاتهی
ڕاس���تهوخۆ لهش دهبینین و دهیناس���ین ،ئێم ه ب ه هۆکاری ناسین ه ڕاستهوخۆک ه و
زانینی کهس���انی دیکهوه( ،ک ه ئێم ه ناتوانین بهبێ ئهوان ئهم زانینهمان ههبێت)،
پێکی دههێنین .بونیادی زانینی لهش��� ه س���ایکۆلۆجییهکهمان ،کهوابوو بهردهوام
ئاماژه بۆ نامۆبوونێکی ل ه ناوهڕۆک بهدهردهکات.
بۆ ئ���هوهی لهنێو نامۆبوون ه لهن���اوهڕۆک بهدهرهکهدا نهژی���ن ،ئێم ه فاکتۆره
زیندووهکانم���ان تێپهڕ دهکهی���ن و ڕوو دهکهین ه ئهم نیمچه-بابهته ،ک ه لهش���ێکی
س���ایکۆلۆجییانهیه .لێرهدا دهگهرێینهوه بۆنموونهی ئ���ازاری لهش .زانیمان چۆن
تێڕامان بهئازاری لهش نهخۆشی پێکهێنا .بهاڵم پێویست بوو لهنیوهی باسهکهماندا
ڕاوهستین چونک ه ڕێگهیهکمان نهبوو لهسهری بهردهوام بین .ئێستا دهتوانین لهسهر
ئهم خاڵ ه زۆرتر بڕۆین .ئهو نهخۆش���ییهی گرتوم ه بوون-لهنێو-خۆیه؛ واته ،شتێک ه
بۆ کهسانی دیکهشه .من ئهم ه دهزانم ،لهو ڕهههندی بوونهشهوه تهماشایدهکهم ،ک ه
ل ه من ڕادهکات و ڕوو ل ه کهسانی دیک ه دهکات .من دهتوانم چهمکهکان بهکاربهێنم.
ئهم چهمکان ه لهکهس���انی دیکهوه ب ه من گهیش���تون و من بهتهنیا ناتوانم پێکیان
بهێنم و بۆ لهش���م س���ودیان لێوهرگرم .من لهڕێگهی چهمک��� ه بهکارهێنراوهکانی
کهس���انی دیکهوه لهش���م دهناسم .تهنانهت لهتێڕامانیش���مدا کهسانی دیک ه دهور
دهبینن .کاتێک تهماشای لهش���م دهکهم ،دهڵێیت من کهسانی دیکهم و تهماشای
ئهو بابهت ه دهکهم .من لهپهیوهندییهکهم ب ه ئهوانهوه دهڕوانم ه لهش���م .ئاشکرایه،
ئهو کاتیگۆریانهی بۆ نهخۆش���ییهکهم دایاندهنێم ئهو بابهت ه بهڕووتی پێکدههێنن؛
ئهم���هش لهو ڕهههندهدایه ،ک ه لهدهس���تی من ڕادهکات .کهوابوو ،بۆچی باس���ی
زانینی ڕاس���تهوخۆ بکهین؟ هۆکارهک���هی دهگهڕێتهوه بۆ لهش ،ک ه بووه ب ه چهقی
ئ���هو نامۆبوون���هی تێپهڕیدهکات .لهش نهخۆش���یی ه ڕاکردووهکهی��� ه ل ه من بهرهو
ههندێک خهسڵهتی نوێ ،ک ه من بۆ سنوردارکردنی دایاندهمهزرێنم .بۆنموونه ،ئهو
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نهخۆشییهی بۆ من دهروونییه دهبێت ب ه نهخۆشی لهنێو گهدهمدا .ئازاری نێو گهده
ئهزمونێکی زیندوی ئازاراوی گهدهیه.
پێش س���هرههڵدانی نامۆبوونهک ه یان زانینهک ه ئازارهک ه نیش���انهیهکی ناوهوه
یان ناس���ینهوهی [نهخۆشییهکه] نییه .سوتانهوهی گهده بۆ ئاگامهندی دهبێت ب ه
ئازارێکی ڕووت .بهاڵم نهخۆشییهک ه لهئازارهکان و نهخۆشییهکانی دیکهوه جیاوازه.
لهم ئاستهدا ،ئێم ه لهبارهی گهدهوه هیچ دهرنابڕین و بیریشی لێناکهینهوه .زانین ه
ههستهکییهکهش���مان سهبارهت نهخۆش���ییهکه ،ک ه ناوی گهدهمان بۆ دانا ،زانین ه
لهبارهی سروش���تێکی دهرهکی گهده .م���ن دهزانم گهده ل ه تورهک ه دهچێت ،چهند
شلهیهک دهردهکات ،ئهنزیمی تێدایه ،ماسولک ه چواردهوری داوه و هتد .ههروهها،
دهزانم یان ل ه پزیش���کم بیس���توه ،ک ه گ���هده لهناوهوه برین���دار دهبێت و وێنهی
برینداربوونهک ه لهبیرمدا جێگهی خۆی گرتوه .لهوانهی ه سوربوونهوه و گهنین بێت؛
لهگهڵ دومهڵ و قنچک ه و چڵکی برین بهراوردیدهکهم .من ئهم زانیارییهم لهڕێگهی
کهسانی دیکهوه دهستکهوتوه .لهوانهی ه ههموویان نهخۆشییهکهم پێکبهێنن ،ک ه ل ه
من ڕادهکات .گهده و برینهکهی ناوی دهبن ب ه ڕهههندی ڕاکردنهک ه و نامۆبوونهک ه
لهو بابهتهی من ههمه.
لێرهدا ،بهش���ێکی نوێی ب���وون دهردهکهوێت :ئێم ه ل ه ئهزموون���ی ئازارهکهوه
ب ه نهخۆش���ی گهیشتوین .ل ه نهخۆشییهکهش���هوه ب ه دهرد دهگهین )62(،ئهزمونی
دهروونی دهرد لهو دهردهوه جیاوازه ،ک ه پزیش���کهک ه باسیدهکات؛ دهرد حاڵهته.
ئێمه[لهم ئهزموونهدا] باسی بهکتریا و لهناوچوونی چهند خانهیهکی لهش ناکهین،
بهڵکو ل ه تێکشکانێکی پیکهاتوو دهدوێین .ئهمشێوهی ه ل ه بنهڕهتدا ل ه من ڕادهکات.
ههندێکجاریش ل ه ڕێگهی ژانێکی کورت و تیژهوه خۆی بۆ کهسانی دیک ه دهردهخات.
زۆرب���هی کاتیش دوورهپهرێز بێ ئهوهی کهس بیگاتێ بهش���اراوهیی دهمێنیتهوه.
کهوابوو ،کهس���انی دیک ه دهتوانن ههس���ت ب ه بوونی بکهن و منی���ش لهبارهیهوه
ئاگادار بکهن یان چارهس���هری بکهن .تهنان���هت ئهو کاتهی منیش ل ه ئهو بێئاگام
کهس���انی دیک ه دهتوانن بیناسن .بوونی ئهو بوونێکه-بۆ-کهسانی دیکه .ئهو کاتهی
ئازارم نییه ،لهبارهیهوه دهدوێم ،وهکو بابهتێک باسیدهکهم و لهبابهتێکی دهرهکی
دوورهپهرێز دهکات ،کهکهسانی دیک ه دایاننابێت.
 62سارتهر دوو چهمک بۆ(نهخۆشی) دادهنێت .بۆ جیاکردنهوهیان ،ک ه له زمانی فهرهنسی و
ئینگلیزیدا ئاسان ه و له کوردیدا گران ه من چهمکی(دهرد)م بۆ دووهمیان داناوه .بهاڵم ههردوو چهمکهک ه
یهک واتایان ههیه .ئازار دیاردهیهکی نهخۆشییهکهم ه و ههموو ئازارهکان(نهخۆشی)یهک ه پێک دههێنن
و دیاردهکانی دیکهی نهخۆشییهک ه و ئازارهکانیشی پیکهوه دهبن به(دهرد) .دیاردهی نهخۆشی تهنیا
ئازار نییه ،بۆنموون ه الوازی و کهم خواردن و گۆڕانی گهرمایی لهشیشه(.وهرگێڕ)
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کاتێک توشی نهخۆشی جگهر دهبم ،شهراب ناخۆم تاکو ئازارم نهبێت.
بهاڵم ئامانجی تهواوی من لهمکارهدا تهنیا قهدهغهکردنی ئازارهک ه نییه .بهستراوه
ب ه ئامانجهکانی دیکهشهوه ،وهکو گوێگرتن لهو پزیشکهی نهخۆشییهکهمی دۆزییهوه
و ئاگاداری کردم .کهوابوو ،کهسێکی دیکهش ل ه ئاستی نهخۆشییهکهمدا بهرپرسه.
هێشتا ئهو بابهتهی لهڕێگهی کهسانی دیکهوه ب ه من دهگات ،خهسڵهتێکی ههیه،
ک ه ل ه کتوپڕییهکهی کهمدهکاتهوه و منیش لهسهر زهمینهی نهخۆشییهکهوه ههستی
پێدهکهم .باس���کردنی ئهم بابهتهش مهبهست نیی ه و نامانهوێت خهسڵهتهکانیشی
دیاری بکهین یان ئاماژه بۆ س���هرههڵدان ه کتوپڕیی ه جادوگهرانهکهی ،دهس���تهاڵت ه
ڕوخێنهرهکهی و ئاش���نابوونی لهگهڵ مندا ،وهکو دهردێک توشی من بووه ناکهم.
ئهوهنده دهڵێم ،ک ه لهنهخۆشیدا لهش دهردهکهوێت :دهبێت ب ه زهمین ه بۆ دهردهک ه و
زیانی پێدهگات .دهردهکهش دهستهاڵتی ڕوخێنهری خۆی بهسهر ئهودا دهسهپێنێت.
ی نهخۆشهک ه توشی بڕین بووه .گهده شتێک ه لهوێدیه؛ من ڕاستهوخۆ ههستی
گهده 
پێدهکهم و ب ه هۆکاری ئازارهکهوه دهیناس���م .من دهزانم ئهو خواردن ههرسدهکات
و لهتورهک ه دهچێت..هتد .نایبینم ،بهاڵم دهزانم ئازارهکهم لهوێدایه .ههروهها ئهو
دیاردانهش ،ک ه بهههڵ ه ناوی (ئیندۆس���کۆبی)یان لێدهنێین دهزانم .لهڕاس���تیدا،
ئازارهک ه هیچم س���هبارهت گ���هده پێناڵێت .ئهمهش بهپێچهوان���هی بۆچوونهکهی
(سۆلیهر)هوهیه .بهاڵم بههۆکاری ئازارهکهوه ئهو زانین ه دهستکهوتوهم دهیکات ب ه
گهدهیهک-بۆ-کهسانی دیک ه و بۆ منیش شێیکی ئامادهنهبووی کۆنکرێتییه .لهسهر
ئهو بنهمایهی باس���مانکرد ،بابهتهک ه ش���ێیکی نامۆی ه ل ه ئازارهکه .لهسهر بنهمای
بوونی من ،ک ه ئهو نیم ،ناتوانم بهرهو ش���تێکی دیکهش تێپهڕیبکهم .بهوشێوهیهی
بوون-بۆ-کهسانی دیک ه دهبێت ب ه دێوهزمهی فاکتۆرهکانم .بوون-بهبابهت-بۆ کهسانی
دیکهش دهبێت ب ه دێوهزمهی ڕهههندی الیهنی س���ایکۆلۆجی لهشم .بهههمانشێوه
هێڵنجدانێک���ی ڕووت تێپهڕدهکرێت و دهخرێت ه ڕهههندی نامۆبوونهوه .لهش���م ،ک ه
بۆ کهس���انی دیکهی ه بۆ منیش ب ه فۆرمهک ه و ئۆقرهگرتنهکهیهوه ئامادهدهکات .ب ه
دهموچاوێکی قێزاوییهوه ،گۆشت ه سپییهکهم و دهربڕینهکهمهوه خۆی قوتدهکاتهوه.
ب���هاڵم دهبێت چهمکهکان ئاوهژو دابنێین .هێڵنجدان ئهوهی ه و بێ بیرکردنهوه لێی
ههبوو .زانینهکهش���م ب ه کهسانی دیکهی دهگهیهنێت .کهسانی دیک ه هێڵنجدانهکهم
دهناسن و بهلهشمهوه دهیبینن.
لهگهڵ ئهم تێڕوانینانهدا ،باسهکهمان لهسهر خۆدهرخستنهکانی لهشم بهئاکام
دهگات .ئهوهی باس���نهکراوه ش���ێوازی الدهری دهرخس���تنهکهیه .من دهستهکانم
دهبینم ،دهس���ت لهپشتم دهدهم و بۆنی شیرینییهکهی لهشم دهکهم .لهمحاڵهتهدا،
دهس���تهکانم بۆ من لهنێو بابهتهکانی دیکهدا دهبن بهبابهت و لهنێو دهوروبهرهکهدا
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نابن ب ه بنکهی ئاماژهکردن .لهگهڵ دهوروربهرهکهدا خۆیان کۆککردوه و ئاماژه بۆ
لهش���م ،وهکو بنکهی ئاماژهکردن دهکهن .لهش���م دهبێت ب ه بهشێک ل ه جیهان و
دهستهکانیش���م ب ه ئامێر .دهتوانم گوێزێک یان بادهمێک بهدهستی چهپ ههڵگرم
و بیدهم ب ه دهس���تی ڕاس���ت .دهستم دهبێت ب ه بهش���ێک لهو ئامێرانهی بهردهوام
بهکاریان دههێنم .هیچ ش���ێوازێکی الدهر لهم خۆدهرخس���تنهی لهشمدا نییه ،تاکو
ئێم ه نیگ���هران بکات .دهبێت بزانین ئهمجۆره تێڕوانینهمان بۆ لهش ،لهش دهکات
ب��� ه فاکتۆرێکی ڕووت و ههڵکهوتنێکی ڕهها .ناتوانین لهس���هر بنهمای پێویس���تی
لهالیهن بوون-بۆ-خۆوه ،ک ه لهشی ههی ه یان ل ه بونیادی فاکتۆری لهش-بۆ-کهسانی
دیکهوه بهرجهس���تهی بکهین .کهسێک دهتوانێت لهشهکان ،بهبێ تهماشاکردنی بۆ
بوونی خۆی ،بناسێت .ئهم ه بهسهر مێروهکانیشدا دهسهپێت .ههرچهنده سیستهمی
دهماریان جیاوازه و ئهندامی ههستکردنی جیاوازیان ههیه .ئهم سیستهم و ئهندامان ه
بۆ ناس���ینی یهکدی بهکارناهێنن .کهوابوو ،ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ بونیادێکی تایبهتدا
دهکهین ،ک ه پێویس���ت ه بهبێ دهرهێنانی ب ه شێوهیهکی لۆجیکمهندانه ،باسبکرێت.
ههبوونی دهس���تهکان و ههس���تکردن ب ه لهش���ی یهکدی بههۆکاری دهستلێدانهوه
دوو فاکتۆرن لهس���هر یهک زهمینهی ههڵکهوتن ڕادهوهستن و دهکهونهبهر ڕۆشنایی
مێتافیزیک���هوه یان ئهنهتۆمییهوه .ئێم ه بۆ توێژینهوهکهمان لهس���هر بوونی لهش
وهریان ناگرین.
پێویست ه ئهوهش بزانین ،ئهم خۆدهرخستنهی لهش کردهوه و ههست-کردنهکانی
لهش نیشاننادهن .تهنیا لهش لهحاڵهتی ههستانی بهکردهوهکهیان ههستکردنهک ه
دهخاتهڕوو .بهکورتییهکهی ،ئێم ه لهس���هرهتای ئهم بهشهدا باسمانکرد ،دهکرێت
سیس���تهمی بینینێک بناس���ین ،ک ه چاوێک دهتوانێت لهڕێگهیهوه کهسانی دیک ه
ببینێت .بهاڵم چاوه بینهرهک ه دهبێت بهش���ت ن���هک بوونێك بۆ ئاماژهکردنهکه.
بهههمانشێوهش ،کاتێک دهس���تێکم ب ه دهستهکهی دیکهم دهگرم ئهوا دهستهکهم
ئهوه نییه ،که(دهگرێ) ،بهڵکو دهبێت ب ه بابهتێکی ناس���راو .سروش���تی لهشمان
لهوێدایه ،ک ه ل ه ئێم ه ڕادهکات و ئێمهش دهتوانین بۆچوونی کهسانی دیکهی لهسهر
ببینین .لهسهروئهمهوه ،پێویست ه ئهو خاڵهمان ال ڕوون بێت ،ک ه کاتێک ڕێکخستنی
ئهندامهکانی ههستکردن یاریدهمان دهدهن لهشێک بهو شێوهیهی بۆ کهسانی دیک ه
دهردهکهوێت ببینین ،ئهم دهرکهوتنی لهشه ،وهکو ئامێر لهتهمهنی دوایی منداڵییدا
س���هرههڵدهدات .ب ه ههرشێوهیهک بێت ،درهنگتره ل ه ئاگاییهتی دروست ل ه لهش و
جیهان ،وهکو ئامێره ئاڵۆزهکان؛ درهنگتره ل ه ههستکردن ب ه لهشی کهسانی دیکه.
منداڵ زوو فێری شتگرتن دهبێت و بۆ الی خۆی ڕایدهکێشێت یان پاڵیپێوهدهنێت.
پێش ههڵگرتنی شتێک و تهماشاکردنی فێردهبێت بیگرێت .دهرکهوتوه منداڵی دوو
مانگان دهستی خۆی ،وهکو دهست نابینێت .ئهو تهماشای دهستی دهکات و سهری
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بهالی���دا دهجوڵێنێت و بهبێ ئهوهی بزانێت ،ک ه دهتوانێت دهس���تی لهخۆی نزیک
بکاتهوه .پاش زنجیرهیهک کردهوهی دهروونی و تێههڵکێش���کردنیان و ناس���ینهوه
منداڵ فێردهبێت پهیوهندی لهنێوان لهشی خۆی و لهش ه بینراوهکهدا ههڵبهستێت.
دووباره پێویس���ت ه منداڵ لهڕێگهی لهشی کهسانی دیکهوه پرۆسهی فێربوونهکهی
دهستپێبکات .کهوابوو ،ههستکردن ب ه لهشم لهنێو کاتدا دهخرێت ه پاش ههستکردن
بهلهشی کهسانی دیکه.
لهگهڵ ڕهچاوکردنی شوێن و کاتی گونجاوی ههڵکهوتنهکهدا ،خۆدهرخستنهکهی
لهش گرفتمان بۆ پهیداناکات .لهش ئهو ئامێرهیه ،ک ه منم؛ فاکتۆری بوونی من ه لهنێو
ههموو شتهکانی جیهاندا .منیش بهرهو جیهان ئهم فاکتۆره تێپهڕدهکهم .ههڵبهت ه
ناتوانم ڕادیکااڵن ه بۆچوونێکی جیهانگیریم لهس���هر فاکتۆرهک ه ههبێت .لهمحاڵهتهدا
دهبێ���ت من لهش نهبم .بهاڵم بۆچی جێگهی سهرس���وڕمان بێت ئهگهر بونیادێکی
دیاریکراوی لهشم ،بهبێ ئهوهی شوێنی خۆی ،وهکو بنکهی ئاماژهکردن بۆ بابهتهکانی
نێو جیهان بدۆڕێنێت ،ل ه بۆچوونێکی ڕادیکااڵنهوه دهردهچێت؟ ب ه سروشت مهحاڵ ه
چاوم خۆی ببینێت .بۆچی جێگهی سهرس���وڕمان بێت ،ک ه دهس���تم بهرچاوهکانم
دهکهوێت؟ سهرس���وڕمانهکهمان هۆکاری ئهوهیه ،ک ه ڕیگهیهکی پێویس���تیمان بۆ
بوون-بۆ-خۆ دۆزیوهتهوه تاک���و بۆچوونێکی کۆنکرێتی بۆ جیهان ههبێت .ئهمهش
پێویستی و ههڵکهوتنی بابهتێک لهنێو جیهان ب ه ئێم ه دهناسێنێت.
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بهشی سێیهم
پهیوهندییه کۆنکرێتییهکان لهگهڵ کهسانی دیکه
تاکو ئێره باس���ی پهیوهندییهکی بنهڕهتیمان لهگهڵ کهس���انی دیکهدا کردوه.
ئهم پهیوهندییهش سێ ڕهههندی بوونی لهشمانی بۆ دهرخستین .مادام پهیوهندی
بنهڕهت���ی لهگهڵ کهس���انی دیک���هدا یهکهمجار ،ل ه پهیوهندی نێوان لهش���ی من و
لهشی ئهواندا س���هرههڵدهدات ،ئهوا زانیم لهبارهی سروشتی لهشمهوه بۆ ناسینی
پهیوهندیی ه تایبهتییهکانم لهگهڵ کهس���انی دیکهدا پێویس���ت ب���وو .پهیوهندیی ه
تایبهتییهکان ل ه ههردوو سهرهوه لهسهر زهمینهی فاکتۆرێکی لهپێشتر ڕادهوهستن؛
وات ه بوونی ئێم ه وهکو لهش���هکان لهنێو جیهاندا .ئهمهش ئهو واتهی ه نابهخش���ێت،
ک ه لهش���م ئامێره و بۆ پهیوهندییهکانم لهگهڵ کهس���انی دیکهدا دهبێت ب ه هۆکار.
بهڵکو لهش واتاکانیان پێدهبهخش���ێت و سنورداریشیان دهکان .ب ه هۆکاری لهش
لهنێو بارودۆخدا ههس���ت ب ه بهرزێتییهکهی کهس���انی دیک ه و نامۆبوونی خۆشم بۆ
بهرژهوهندی ئ���هوان دهکهم .پاش ئهوهی دهزانین ل���هش چیی ه کاتی ئهوه هاتوه
لهم پهیوهندیی ه کۆنکرێتییان ه بکۆڵینهوه .ئهمانهش خهس���ڵهتی س���اده و ساکاری
ته ههر یهکێک لهم پهیوهندییان ه لهنێو خۆیدا
پهیوهندیی ه بنهڕهتییهکان نین .ههڵبه 
پهیوهن���دی بنهڕهتی لهگهڵ کهس���انی دیکهدا ،وهکو بناخ��� ه ههڵدهگرێت ،بهاڵم
بۆ بوون-بۆ-خۆ ش���ێوازی نوێی بوونن .ههڵوێس���تی جی���اوازی بوون-بۆ-خۆ لهنێو
ئهو جیهانهدا دهردهخهن ،ک ه کهس���انی دیکهش���ی تێدان .کهوابوو ،ههریهکێک ل ه
پهیوهندییهکان دووالیهنییه :بۆ-خۆ-بۆ-کهس���انی دیک ه و لهنێو-خۆشیدایه .ئهگهر
ئێم ه بتوانین پهیوهندیی ه س���هرهتاییهکانمان لهگهڵ کهس���انی دیک ه لهنێو جیهاندا
ئاش���کرا باس���بکهین ب ه ئاکامی کارهکهمان دهگهین .لهسهرهتای ئهم نوسراوهشدا
ئهو پرس���یارهمان کرد ،ئایا پهیوهندییهکانی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ بوون-لهنێو-خۆدا
چین؟ لێرهدا ،دهبینین کێش���هکهمان ئاڵۆزتره .پهیوهندییهکی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ
بوون-لهنێو-خۆدا ههیه ،ک ه ب ه ئامادهبوونی کهسانی دیکهوه بهستراوه .کاتێک ئێم ه
ئهم فاکتۆره کۆنکرێتیی ه ڕووندهکهینهوه ،ب ه ئاکامهکانیش س���هبارهت پهیوهندیی ه
بنهڕهتییهکانی سێ ش���ێوازی بوون و بیردۆزهیهکی مێتافیزیکی بۆ بوون بهگشتی
دهگهین.
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بوون-بۆ-خۆ ،وهکو دهستهاڵتی لهناوبردنی بوون-لهنێو-خۆ بوونی خۆی به(کاتی)
دهبینێت و بهرهوپێش ڕهوتدهکات .لهڕاس���تیدا ،فاکتۆری بوونی خۆی(بۆنموونه،
دهبێت ش���تێکی دراو ،ڕابردوو یان لهش بێت) بهرهو بوون-لهنێو-خۆ تێپهڕدهکات.
دهتوانی���ن ئهمهش ب ه ش���ێوهیهکی دیک ه و س���ایکۆلۆجییانه ،ههرچهنده واتاکهی
تهواو نابهخش���ێت ،دهربڕین؛ بڵێین ،بوون-بۆ-خۆ لهدهست ئهم بوون ه فاکتۆریی ه
ڕادهکات(بۆنموون���ه ،بوونی ئهو لێرهدا بووه ب��� ه بوون-لهنێو-خۆ و بناخهی خۆی
نیی���ه) .ڕاکردنهکهش ڕوو لهداهاتوویهک���ی مهحاڵ دهکات ،ک ه بهردهوام بوون-بۆ-
خۆ دهکات ب��� ه بوون-لهنێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆ .کهواب���وو ،بوون-بۆ-خۆ ههاڵتن و
ب ه دوکهوتنیش���ه؛ ئهو ل ه بوون-لهنێو-خۆ ههڵدێت و ههمانکات دوش���ی دهکهوێت.
بوون-بۆ-خۆ دوکهوتنی-وهدوکهوتنه .بۆ ئهوهی مهترسی ڕاڤهکردنی سایکۆلۆجییان ه
ک���هم بکهینهوه ،ئاماژه بۆ ئهو خاڵ��� ه دهکهین ،ک ه بوون-بۆ-خۆ یهکهم ،بۆ ئهوهی
دووهم���ی ههبێت پهنا بۆ بوون نابات .ههروهه���ا نابێت بهو ههبووهی دابنێین ،ک ه
وهکو پهرداخهک ه خهس���ڵهتی تایبهتی ههیه .ههڵهاتنی وهدوکهوتنهک ه نهخراوهت ه
س���هر بوونی بوون-بۆ-خ���ۆ .بوون-بۆ-خۆ خودی ههڵهاتنهکهی��� ه و ل ه ڕهتدانهوهی
بنهڕهتی جیانابێتهوه .مهبهس���ت ل ه بوون-بۆ-خۆ ،وهک���و وهدوکهوتنی-وهدوکهوت
ئهوهی���ه ،ک ه ئهم بوون ه ئهو ش���ت ه نیی���ه ،ک ه ههیه .ئهوهیه ،ک��� ه نییه .ئهم دوو
دهس���تهواژهی ه یهک واتایان ههیه .بوون-بۆ-خۆ بوون-لهنێو-خۆ نیی ه و بهئهویش
نابێت .بهاڵم پهیوهندی ب ه بوون-لهنێو-خۆوه ههیه .لهههموو الیهکهوه بوون-لهنێو-
خ���ۆ گهمارۆیداوه و ناتوانێت ڕزگاری بێ���ت ،چونک ه بوون-بۆ-خۆ هیچ ه و هیچیش
ل ه بوون-لهنێو-خ���ۆی جیادهکاتهوه .بوون-بۆ-خۆ بناخ���هی ههموو ڕهتدانهوهکان
و پهیوهندییهکانه .بوون-بۆ-خۆ پهیوهندییه .س���هرههڵدانی کهس���انی دیک ه ناخی
بوون-بۆ-خ���ۆ دهپێکێت .ئهوان وهدوکهوت���ن و ههڵهاتنهکهی لهنێو بوون-بۆ-خۆدا
دهچهقێنن .بوون-لهنێو-خۆ [وهکو باس���مانکرد] ل ه ههموو الیهکهوه گهمارۆیداوه و
ئهمیش ڕادیکااڵن ه ڕهتیدهداتهوه و بههاکانی خۆی دهسهپێنێت ،کهچی هێشتا لهنێو
فاکتۆرهکاندا ئیفلیج ڕادهوهستێت.
ب���هاڵم ،بهالی کهمهوه دهتوانێت بههۆکاری بهکاتبوونی بوونییهوه ههڵبێت.
(ههم���وو)ی کهس���ایهتییهکهی مهحاڵ ه و بهردهوامیش خۆی ب ه ش���وێنیکی دیک ه
دهگهیهنێت .ئێستا ،ئهم(ههمووه)ی ه کهسانی دیک ه دهیانهوێت نیشانی ئهوی بدهن.
ئهویش لهگهڵ ڕووکردنهکهی بهرهو ش���وێنیکی دیک ه تێپهڕیدهکات .ئهم ههمووهی ه
ب��� ه ههمووکراوه .من ،بۆ کهس���انی دیکه ،ئهوهم ،ک ه ههم و سهربهستییهکهش���م
بووه ب ه خهس���ڵهتێکی بوونم .لهم���ڕووهوه ،بوون-لهنێو-خۆ من دهگرێتهوه ،لهنێو
داهاتوودا ڕامدهگرێت و ههڵهاتنهکهشم دهبێت ب ه شتێکی بینراو یان دراو .من ئهم
ههڵهاتن ه ڕاگیراوه نیم ،ک ه لهدهرهوهی بوونی مندا حوکمی بهسهردا دراوه .الیهنی
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دهرهکی ههڵهاتنهکهم ،بهو ش���ێوهیهی من ههس���تیپێدهکهم نامۆبوونێکه ،ک ه من
ناتوانم بیناسم و تێپهڕیبکهم .لهگهڵ ئهمهشدا ،لهبهرئهوهی لهنێو ئهزمونی مندای ه
و ئهو بوون-لهنێو-خۆیهش دیاریدهکات ،ک ه لێی ههڵدێم پێویست ه ئاوهڕی لێبدهمهوه
و ههڵوێستی بهرانبهر وهرگرم.
ئهم ه بنهڕهت���ی پهیوهندیی ه کۆنکرێتییهکانم ه لهگهڵ کهس���انی دیکهدا؛ ئهوان
بهتهواوی بهههڵوێستهکانی منهوه بهرانبهر ئهو بابهتهوه بهستراون ،ک ه من ه و بۆ
ئهوانه.
مادام بوونی کهسانی دیک ه بوونی من دهکات بهوهی نهتوانم ههمبێت و تهنانهت
تێی بگهم ،ئهم بوون ه دهبێت ه سهرچاوهی دووهاندهر :یهکهم ،کهسێک تهماشای من
دهکات و نهێنی بوون���م دهدۆزێتهوه .ئهو دهزانێت من چیم .کهوابوو ،واتای بوونم
لهدهرهوهی مندای ه و لهنێو ئامادهنهبووندا گیریخواردووه .کهس���هک ه دهستی بااڵی
لهسهر من ههیه.
کهواب���وو ،بهو ڕادهیهی م���ن لهو بوون-لهنێو-خۆی ه ههڵدێ���م ،ک ه بوونی خۆم ه
و دامنهمهزران���دووه دهتوانم نکۆڵی بکهم .منیش دهتوانم ڕوو لهکهس���هک ه بکهم
و بیک���هم بهباب���هت .بهبابهتکردنی ئهو بهبابهتبوونی من ل���هالی ئهو لهناودهبات.
لهالیهکی دیکهوه ،مادام سهربهس���تی ئ���هو بناخهی بوون-لهنێو-خۆی من ه دهتوانم
سهربهس���تییهکهم بدۆزمهوه و منیش بهکاری بهێنم .ئهگهر من سهربهس���تییهکهم
بدۆزم���هوه دهتوان���م ببم ب ه بناخهی بوونی خۆم .تێپهڕکردنی بهرزێتی کهس���ێکی
دیک ه یان بهپێچهوانهوه تێههڵکێش���کردنی بهرزێتییهک ه لهگهڵ بوونی خۆمدا ،دوو
ههڵوێستی ئهرێ بهرانبهر کهسهک ه دیاریدهکات.
لێرهدا ،پێویس���ت ه واتای تهواوی ئهم چهمکان ه تێبگهین .ڕاست نیی ه بڵێین ،من
یهکهمجار ههم و لهدواییدا ههوڵدهدهم کهسهک ه بکهم بهبابهت :سهرههڵدانی بوونی
من لهگهڵ س���هرههڵدانی بوونی کهس���انی دیکهدایه .من ،لهڕهگوڕیشهی بوونمدا،
پڕۆژهی بهبابهتکردنی کهس���انی دیکهم ههڵگرتوه .م���ن بهڵگهم بۆ بوونی ئهوان.
ئهم بهڵگهیهش ههڵوێس���ت ه بهرانبهر کهسانی دیکه .من ناتوانم لهبهردهم کهسانی
دیکهدا ئامادهبم ،ئهگهر ئامادهبوونهکهم لهبهردهم ئهواندا نهبێت .ئهمهش بونیادی
بوون-بۆ-خۆ دهردهخات .ههرچهنده ئامادهبوونی کهسانی دیک ه لهنێو جیهاندا ڕهها
و بهڵگ ه نهویسته ،هێشتا فاکتۆرێکی ههڵکهوتووه .فاکتۆرێک ه مهحاڵ ه ل ه بونیادی
ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆوه دهربێت.
ئ���هم دوو ههوڵدانهی ،ک ه منن ،دژان ه بهرانبهر یهکدی ڕادهوهس���تن .ههریهکێک
ل��� ه ئهوان مهرگی ئهوی دیکهیه .س���هرنهکهوتنی یهکێکی���ان دهبێت ب ه هاندهر بۆ
س���هرههڵدانی دووهمی���ان .کهوابوو ،ل ه پهیوهندییهکهمدا لهگهڵ کهس���انی دیکهدا
دیالێکتی���ک نییه .ههرچهنده نهمانی یهکێکیان ئ���هوی دیک ه دهوڵهمهندتر دهکات،
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ب���هاڵم [جواڵنهکه] خوالنهوهیه .لهبهرئهم ه دهبێ���ت ههریهکێک ل ه ههوڵدانهکان ب ه
تهنیا بناسین.
لهگهڵ ئهمهشدا نابێت ئهو خاڵ ه ڕهچاونهکهین ،ک ه ل ه ناخی ههریهکێک لهم دوو
ههڵوێس���تهدا ئهوی دیکهش ئامادهیه .هیچ کامیان بهبێ ناکۆکی نییه .ههریهکێک
ل��� ه ئهوان لهنێو ئهوی دیکهدای ه و کۆتایی ب ه بوونی دههێنێت .کهوابوو ،لهنێو ئهم
خوالنهوهی ه دهرناچین .نابێت ل ه توێژینهوهکهماندا لهس���هر ههڵوێستی بنهڕهتیمان
بهرانبهر کهسانی دیکه ،ئهم خااڵن ه فهرامۆش بکهین.
مادام ئهم ههڵوێستان ه لهنێو خوالنهوهکهدا پهیدادهبن و دهفهوتێن ،دهگونجێت ل ه
یهکێکیانهوه دهستپێبکهین .مادام دهبێت یهکێکیان بۆ دهستپێکردنهک ه ههڵبژێرێن،
لهو ههڵوێس���تهوه دهکهوینهڕێ ،ک ه بوون-بۆ-خۆ تیایدا سهربهستی کهسانی دیک ه
دهچوێنێ.

 - 1یهکهم ههڵوێست بهرانبهر کهسانی دیکه:
خۆشهویستی ،زمان و ماسۆچیزم

ت
ههرش���تێک لهبارهی منهوه ل ه پهیوهندییهکهمدا لهگهڵ کهسێکی دیکه بگوترێ 
لهبارهی ئهویشهوهیه .کاتێک خۆم ل ه دهستی کهسێکی دیک ه ڕزگاردهکهم ،ئهویش
دهیهوێت خۆی ل ه من ڕزگاربکات؛ ئهو کاتهی دهمهوێت داگیریبکهم ئهویش دهیهوێت
م���ن داگیربکات .ههردووکمان پێکهوه مامهڵ ه لهگهڵ بابهتێک لهنێو-خۆدا دهکهین؛
ب���هاڵم مامهڵ ه کردنهک��� ه لهههردوو الوهیه .ئهم ڕوونکردنهوهیهی بۆ ههڵوێس���ت و
ڕهفتاری کۆنکرێتی دهیکهین پێویست ه بخرێت ه بهر ڕۆشنایی بهرهنگاری .بهرهنگاری
واتای بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆیه.
ئهگهر لهو خاڵهوه دهس���تپێبکهین ،ک ه گوتمان کهسانی دیک ه لهتهماشاکردندا
دهردهکهون ،دهبێت بزانین بوونی خۆمان لهشێوازی خاوهنێتیدا دهکهین ب ه بوون-
بۆ-کهسانی دیکه .ئهوان دهبن ب ه خاوهنی بوونی من؛ تهماشاکردنی کهسهک ه لهشم
بهڕووتی دهبینێت .ئامادهیی پێدهدات ،دهیکات ب ه پهیکهر و بهوهی ،کهههیه؛ بهو
شێوهی ه دهیبینێت ،ک ه من ههرگیز ناتوانم بیبینم .کهسهک ه نهێنییهکی الی ه و ئهو
نهێنیی ه منم ،ک ه بهو شێوهی ه ههم .ئهو من دهکات بهوهی ههم و داگیرم دهکات.
ئهم خاوهنێتییهش ئاگاییی ه لهوهی ،ک ه ئهو خاوهنی منه .من ،لهحاڵهتی بوون-
بهبابهتدا ئاگاییهکهی ئهو دهسهلمێنم .ئاگاییهکهی ئهو بوونی من ڕووتدهکاتهوه و
لهمنی دهدزێ .بوونێک ’لهوێدا’ دههێنێتهکایهوه ،ک ه بوونی منه .من لهم بونیاده
ئۆنتۆلۆجیی ه تێدهگهم :من لهئاس���تی بوونمدا-بۆ-کهس���انی دیک ه بهرپرسم ،بهاڵم
بناخهی نیم .کهس���ێکی دیک ه بوونی من ’لێرهدا’ بهو شێوهیهی ههی ه دهدۆزێتهوه.
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ب���هاڵم ئهو ههرچهنده دۆزیوێتییهوه،لهبوونی م���ن بهرپرس نییه .کهوابوو ،بهو
ڕادهیهی من دهیزانم لهبوونم بهرپرس���م و من خۆم دهکهم ب ه خاوهنی ئهو بوونه.
دهمهوێت بیدۆزمهوه یان دۆزینهوهک ه بکهم ب ه پرۆژه .دهمهوێت دهس���ت درێژکهم،
وهکو خواردنی ئێوارهی(تهنتالۆس) بیگرم و بهالی خۆمدا ڕایکێش���م )63(.دهمهوێت
سهربهستان ه بیدۆزمهوه.
ئهگهر بوونم وهکو بابهت ههڵکهوتێکی تاڵ و داگیرکردنێکی تهواو بێت ،هێشتا
ئهم بوونهم ئاماژه بۆ دۆزینهوهی ئهو بوونهم دهکات ،ک ه دهبێت ب ه بناخ ه بۆ خۆی.
ئهمهش لهگهڵ وێچواندنی سهربهس���تی کهس���انی دیکهدا دێت ه پێش .پڕۆژهی خۆ
دۆزینهوهکهم ،کهوابوو ،لهبنهڕهتهوه پڕۆژهی توانهوهی کهس���انی دیکهیه .لهسهرو
ئهمهشهوه ،دهبێت بوونی کهسانی دیک ه بپارێزرێت .ئهمهش دوو ئاکامی لهدوایه:
یهکهم ،من بهردهوام بۆ جهختکردن لهس���هر بوونی کهسانی دیک ه دهمێنمهوه و
خۆم ب ه ئهوان دانانێم .مادهم کهس���انی دیک ه بناخهی بوونی منن بهبێ لهناوبردنی
بوونم-بۆ-کهسانی دیک ه ئهوانیش گوم نابن .کهوابوو ،ئهگهر دهست بدهم ه پڕۆژهی
یهکگرتنم لهگهڵ کهسانی دیکهدا ئهوا دهبێت وێچواندنی خۆم لهنێو ئهواندا ،وهکو
کهس���انی دیک ه بکهم ب ه ئهگهرێکی خۆم .لهڕاس���تیدا ،کێشهک ه بۆ من لهوێدای ه من
بوونم بهرجهس���ت ه بکهم و بۆچوونی کهس���ێکی دیکهش بۆ خۆم بکهم بهئهگهر.
ئهمهش وهدهس���تهێنانی تهواناییهکی ڕووت و ڕهوانی زانین نییه .کاتیگۆری ڕووتی
کهسانی دیک ه نییه ،ک ه من ل ه پرۆژهکهمدا بهکاریدههێنم .ئهم کاتیگۆریی ه ناناسرێت.
لهسهر زهمینهی ئهزمون ه کۆنکرێتییهکان لهگهڵ کهسانی دیکهدا ،ئهوان ئهو الیهن ه
کۆنکرێتییهن دهبن ب ه داکهوتێکی ڕهها .منیش دهمهوێت بیخهمهسهر بوونی خۆم.
دووهم ،ئهو کهس���هی دهمهوێت بیخهم ه سهر بوونم ،وهکو بابهت نییه .پڕۆژهی
گهڕانهوه بۆ بوونم لهبابهتهوه لهس���هر بهبابهتکردنی کهسانی دیک ه ڕاناوهستێت.
بهپێچهوان���هوه ،م���ن دهمهوێ���ت ئهو-کهسهی-تهماش���ای-من دهکات بخهم ه نێو
وێچواندنهک���ه .ئهم���هش ئاماژه بۆ بوونم بهو ش���ێوهیهی تهماش���ایکراوه دهکات.
بهکورتییهکهی ،بۆ مهبهس���تی هێشتنهوهی سهربهستی کهسهکهی تهماشامدهکات
بوونم بهوهدادهنێم ،ک ه تهماشاکراوه .مادام بوون-بهبابهت تهنیا ڕێگهیهکی گونجاوه
بۆ پهیوهندی نێوان من و کهسێکی دیک ه ئهوا ئهم بوونهشه ،وهکو بابهت وێچواندنی
سهربهستی کهسهکهم ال دهگونجێنێت.
وهکو وهاڵمدانهوهیهک بۆ س���هرنهکهوتنم ل ه دهرچوونی س���ێیهمدا ،بوون-بۆ-خۆ
 63تهنتالۆس ل ه ئهفسانهی یۆناندا یهکێکه لهوانهی ،وهکو (ئیکسێۆن ،سێزیف ،تیتیۆس) خواکان
بۆ ههمیش ه سزایان داون .گوای ه تهنتالۆس له خواکانهوه نزیک بووه و لهگهڵیاندا ئێواران خواردنی
(خوایانه)ی خواردووه .پاش ئهوهی لهو خواردن ه بهشێکی بۆ مرۆڤ دزیوه .خواکان دهریانکردووه و
بۆ ههمیشه له دۆزهخ دانراوه(.وهرگێڕ)
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دهیهوێت خۆی ب ه سهربهس���تی کهسهک ه و بناخهی بوون-لهنێو-خۆی دابنێت .بوون
بهکهس���ێکی دیکه ،ک ه ههمیش��� ه دهیهوێت ببێت ب ه کهس���ێکی کۆنکریتی-بههای
پهیوهندییهکهم لهگهڵ کهس���ێکی دیکهدا .واته ،بوونێک���ی ڕهها ،کهدهبێت وهکو
خۆی و کهسانی دیکهش بێت ،بووه ب ه دێوهزمهی بوونم-بۆ-کهسانی دیکه .ئهمهش،
وهکو بهڵگهی ئۆنتۆلۆجیی ه بۆ بوونی خوا .ئهم کێش���هبیرۆکهیی ه بهبێ دهرچوونم
ش
بهرهو کهس���انی دیک ه و پهیوهندیم لهگهڵیاندا نایهت ه نێو داکهوتهوه .ئهم ڕاسیی ه 
ڕهچاوناکرێت .ڕاستییهک ه بهستراوه ب ه پهیوهندییهکانم ب ه کهسێکی دیکهوه .ئهمهش
ل ه پهیوهندی نێوان لهش���م و جیهان دهچێت .یهکگرتن لهگهڵ کهس���ێکی دیکهدا،
کهوابوو ،نازانرێت .تهنانهت لهنێو بیردۆزهش���دا نیی ه چونک ه توانهوهی بوون-بۆ-خۆ
و کهس���ێکی دیک ه لهنێو یهک بهرزێتیدا دهبێت ه هۆکاری لهناوبردنی خهسڵهتهکانی
الیهن��� ه بێگانهک ه لهنێو کهس���هکهدا .ئهو مهرجهی لهیهکچوونی کهس���ێکی دیک ه و
خۆم���ی پێڕادهگرم ئهوهیه ،ک ه من لهگهڵ نکۆڵی کردنهکهم لهوهی من کهس���هکهم،
دهمێنمهوه .لهکۆتاییدا ،پڕۆژهکهم بۆ یهکگرتن دهبێت بهس���هرچاوهی بهرهنگاری.
گرنگیشه ،مادام بوون-بۆ-کهسانی دیک ه دوو ڕهتدانهوهی تێدایه ،ڕهتدانهوهی ناوهکی
بکهوێتهگهڕ و کهسهک ه ب ه بهرزێتییهکهی خۆی بهرزێتییهکهی من ڕهتبکات .من بکات
ب ه بوونێک بۆ ئهوان؛ لهسهر سهربهستی ئهوان کاربکات .ئهم بیرۆکهیهی پڕۆژهکهم
لهبهردهم ئهواندا خۆشهویستی نییه .خۆشهویستی پڕۆژهیه؛ بۆنموون ه دامهزراندنێکی
ئۆرگانێک���ی پڕۆژهکانم ه بهرهو ئهگهرهکانم .بهاڵم خۆشهویس���تییهکی بیرۆکهیییه.
هاندهر و کۆتاییهکهی و بههاکهش���ی بیرۆکهییه .خۆشهویستی ،وهکو پهیوندییهکی
سهرهتایی لهگهڵ کهسانی دیکهدا بۆ ناسینهوهی ئهم بههای ه دامهزراندنی پرۆژهکانه.
پڕۆژهکان ڕاستهوخۆ بهرانبهر سهربهستی کهسانی دیک ه ڕامدهوهستێنن .لهم ڕووهوه
خۆشهویستی دهبێت به بهرهنگاری .ئێم ه زانیمان ،ک ه سهربهستی کهسانی دیک ه بوو
ب ه بناخهی بوونم .بهاڵم مادام بوونم لهسهر سهربهستی کهسانی دیک ه دادهمهزرێت
ئهوا بێ ئاس���ودهیی دهژیم؛ بوونم لهمهترسیدایه .سهربهستییهک ه شێوهی بوونم له
قاڵب دهگرێت و دهمکات بهوهی ههم؛ بههاکان ب ه سهرما دهسهپێنێت ،الیان دهبات؛
منیش بهردهوام لهدهست ئهو بوونهی خۆم ڕادهکهم .ئهم سهربهستیی ه بێ دهربهسته،
دوورهو لهنێو ههزار ش���ێوازی بووندا ڕامدهگرێت .پڕۆژهی خۆ دۆزینهوهکهم لهوێدای ه
من ئهو سهربهس���تیی ه بگرم و بهرانبهر سهربهس���تییهکهی خ���ۆم دایبنێم .هاوکات
ئهم��� ه تهنیا ڕێگهیهک ه من بتوانم ب ه هۆکاری ڕهتدانهوهیهکی ناوهکی سهربهس���تان ه
ئهو بوونهی خۆم ڕهتبدهمهوه ،ک ه کهس���انی دیک ه بهبابهتیان کردوه .ڕێگهیهک ه بۆ
دۆزینهوهی لێکچونهکانی نێوان من و کهس���انی دیک ه لهداهاتوودا .ئهمهش چاکتر
ڕووندهبێتهوه ئهگهر سایکۆلۆجییان ه لێی بکۆڵینهوه.
بۆچ���ی دڵدارێک دهیهوێت بهرانبهرهکهی خۆش���یبوێت؟ ئهگهر خۆشهویس���تی
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ئارهزوویهکی ڕووت بۆ داگیرکردنی لهش بێت ،بهئاسانی دهتوانێت خۆی تێربکات.
پاڵهوانی پرۆس���ت ،بۆنموونه ،خۆشهویس���تهکهی ل ه ماڵهوه دادهنێت و ههرکاتێک
یان ڕۆژێ���ک بیهوێت دهیبینێ و داگیریدهکات .ئهو بهتهواوی لهڕووی ئابوورییهوه
پش���ت به[پاڵهوانهکه] دهبهستێت و لهمالیهنهوه بێخهمه .بهپێچهوانهی ئهویشهوه،
پاڵهوانهک ه بهردهوام دوودڵه .لهڕێگهی بیرکردنهوهوه ئهو کاتانهی بهرانبهر یهکدیش
دانیشتون ئهلبێرتین دهتوانێت ل ه مارسێل رابکات .لهبهر ئهمهی ه ئهو کات ه [مارسێل]
دڵخۆش���ه ،ک ه [ئهلبێرتین] دهخهوێت و ئهمیش تهماش���ای دهکات .ئهم ه بهڵگهی ه
بۆ ئهوهی ،ک ه دڵدار دهیهوێت بیرکردنهوهی خۆشهویستهکهشی داگیربکات .بۆچی
ئهمهی دهوێت؟ چۆن دهتوانێت ئهم کاره بکات؟
چهمکی ’خاوهنێتی’ ،ک ه زۆرجار واتای خۆشهویستی پێڕووندهکهینهوه ،لهڕاستیدا
س���هرهکی نییه .بۆچی من بوونی کهسانی دیک ه داگیربکهم ،ئهگهر کهسانی دیک ه
نهیانهوێ���ت من ئ���هم کارهبکهم؟ بهاڵم ئهم ه جۆرێک ل ه داگیرکردن نیش���اندهدات؛
ئێم ه دهمانهوێت سهربهستی ئهوان داگیربکهین .ئهمهش ئارهزوومهندی دهستهاڵت
نییه .دیکتاتۆر قێز ل ه خۆشهویس���تی دهکاتهوه و بهترس ڕازییه .بۆ مهبهستێکی
ڕامیاری دهیهوێت خۆشهویستی کهسانی ژێر دهستی مسۆگهر بکات .ئهگهر ڕێگهی
ئاب���ووری زۆرتر بۆ داگیرکردنی���ان بدۆزێتهوه بێوهس���تان دهیگرێتهبهر .لهالیهکی
دیکهوه ،دڵدار نایهوێت خۆشهویستهکهی ب ه کۆیله بکات .ئهو نایهوێت ماکینهیهک
داگیربکات .کاتێکیش بمانهوێت ش���هرمهزاری بکهین دهڵێن ،ک ه خۆشهویستهکهی
لهژێر کاریگهرێتییهکی س���ایکۆلۆجیدا خۆش���یدهوێت و ناچاره .لێرهدا ،دڵدارهک ه
ههستدهکات ،ک ه بوونی و خۆشهویستییهکهشی نزمکراونهتهوه .ئهگهر (ترستین) و
(ئیسۆده) شێتان ه یهکدییان لهبهر خۆشهویستی خۆشبوێت ،ئهوهنده سهرنجڕاکێش
نابن .بهکۆیلهکردنێکی تهواوی خۆشهویستهک ه خۆشهویستی لهناودهبات .کۆتایی ب ه
خۆشهویستییهک ه دهێنێت .ئهگهر خۆشهویستهک ه ببێت ب ه مهکین ه دڵدارهک ه تهنیا
هۆکاره دڵدارهک ه نایهوێت بهوجۆرهی ش���تێک داگیردهکات

دهمێنێتهوه .لهبهرئهم
دهست بهسهر خۆشهویستهکهیدا بگرێت؛ داگیرکردنهک ه شێوازێکی جیاوازی ههیه.
ئهو دهیهوێت سهربهستی ،وهکو سهربهستی داگیربکات.
لهالیهکی دیکهوه ،دڵدارهک ه ب ه سهربهستییهکی بهرزتر و پهیوهندیی ه بهرباڵوهکان
ڕازی نییه .کێ ب ه س���وێندخواردن بۆ وهفادارییهک���ی ڕووت ڕازییه؟ کێ دڵی بهو
وش���ان ه خۆش دهبێت ،ک ه دهڵێت” ،من سهربهستان ه تۆم خۆشدهوێت و ل ه بهڵێنم
پهشیمان نابمهوه ”.دڵدارهک ه داوای بهڵێن دهکات و پێشی ناخۆشه .ئهو دهیهوێت
سهربهس���تان ه خۆش���یبوێت ،بهاڵم لهگهڵ داواکارییهکهدا دهیهوێت سهربهستییهک ه
سهربهس���ت نهبێت .ئهو دهیهوێت سهربهستیی کهس���هک ه ببێت ب ه خۆشهویستی.
ئهمهش تهنیا لهسهرهتادا ڕوونادات و ههمووساتێک سهرههڵدات .ههروهها دهیهوێت
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سهربهستییهکه ،وهکو لهشێتییدا یان لهنێو خهوبینیندا خۆی بگرێت .خۆگرتنهکهش
بڕیاردانێک بێت سهربهستان ه و ناسهربهستانهش .ل ه خۆشهویستیدا سۆز فهرمانڕهوایی
ناکات و داوای سهربهستییهکی دوور ناکات؛ بهڵکو ئهو سهربهستییهمان دهوێت ،ک ه
دهستمان دهیگاتێ و دهبێت ب ه بناخهش بۆ فهرمانڕهواییکردنی سۆز .دڵدارهکهش
نایهوێت لهسهربهس���تییهکهدا ببێت ب ه هۆکاری ئ���هم گۆڕانکارییه ،بهڵکو خاوهن
شوێنێکی تایبهت.
ل���هخۆشهویس���تیدا دڵدار دهیهوێت بۆ خۆشهویس���تهکهی ببێ���ت به”ههموو
جیه���ان” .ئهمهش ئهوهدهگهیهنێت ،ک ه ئ���هو واتا و هێماکان بۆ جیهان دادهنێت.
دڵدارهکه(ئهو)هی���ه ،ک ه ههم���وو ئهوهکانی دیکهی تێدایه .ئ���هو ئهوهی ه و ڕازیش
ب���ووه ببێت ب ه بابهت .ههمانکات دهیهوێت ئهو بابهت ه بێت ،ک ه کهس���هکهی دیک ه
سهربهستییهکهی خۆی لهسهر دهدۆڕێنێت .بابهتێک ،ک ه کهسهکهی دیک ه پێی ڕازی
بێت و فاکتۆری خۆی تێدا بدۆزێتهوه ،ل ه ههموو شوێنێکدا حهزی ل ه سهربهستییهکهی
ئهوه .ل ه ههڵبژاردنی کۆتاییهک���دا دڵدارهک ه حهزدهکات کۆتایی ههڵبژێرێت .ئهم ه
داواکارییهکهی دڵدار ل ه خۆشهویستهکهیهوه ڕووندهکاتهوه .ئهو نایهوێت کار لهسهر
سهربهستی خۆشهویستهکهی بکات ،بهڵکو بوونێکی لهپێشتری بۆ سنوردارکردنی
سهربهس���تییهک ه ههبێت .ئهوهی دڵدارهک ه داوایدهکات کهمکردنهوه و چهسپاندنی
سهربهستییهکهی ه بهدهستی خۆی .سنوردارێتی بونیادی سهربهستییهک ه شتێکی
دراوه .لهنێ���و ئهو بونیادهدا سهربهس���تییهک ه ڕێگهی دهرچوون ل ه خۆی دهگرێت.
دڵدارهکهش ڕێگهگرتنهک ه دهبینێت و ههستی پێدهکات و ڕازیش دهبێت.
ئێس���تا ،لهواتای داواکارییهک ه تێدهگهین :فاکتۆره سنوردارهکهی بۆ کهسانی
دیکهی ه و ل ه داواکارییهکهی مندا خۆشهویس���تیی ه ل ه کهس���انی دیکه .بهو ڕادهیهی
من ئهو بابهتهم کهس���انی دیک ه دهیهێننهکایهوه ،ئهوا منیش سنورداریتی بهرزێتی
ئهوان���م تێدایه .کهوابوو ،س���هرههڵدانی کهس���هکهی دیک ه م���ن دهکات بهڕهها و
تێنهپهڕک���راو؛ نهک وهک���و بوون-بۆ-خۆیهکی ڕووخێنهر بهڵکو بوون-بۆ-کهس���انی
دیکه-لهنێو-جیهاندا .کاتێک داوای خۆشهویستی لهکهسانی دیک ه دهکهین ،توشی
فاکتۆری بوون���ی خۆیان دهبن؛ زۆریان لێدهکرێت ئێم ه ب���هردهوام بکهن ب ه مهرج
بۆ سهربهس���تییهک ،ک ه خۆی س���نوردار دهکات .حهزێک ،ک ه سهربهستی لهسهر
فاکتۆر و فاکتۆریش بهس���هر سهربهستییهوه دهچهس���پێنێت .ئهگهر بهم کۆتایی ه
بگهین ئهوا بوونی من لهنێو بیرکردنهوهی کهس���هکهی دیکهدا دهپارێزرێت .یهکهم،
چونک ه هاندهری ش���هرمکردنهکهم و بێ ئارامییهکهم لهوهدای ه من ههست ب ه بوونم،
وهکو بوون-بۆ-کهس���انی دیک ه دهکهم و ئهوان دهیگهنێ؛ حوکمی بهسهردا دهدهن
و دهیکهن ب ه ئامێر .هۆکاری بێ ئارامییهکهم سهربهستیی ه بێ سنورهکهی ئهوانه،
ک��� ه من دهکات بهوهی ههم” .خ���وا دهزانێت من بۆ ئهو چۆنم! خوا خۆی دهزانێت
379

چ���ۆن بیر ل ه من دهکاتهوه ”.واته” ،خوا خۆی دهزانێت من بهچی بکات ”.من لهو
بوون ه دهترسم ڕۆژێک بهرهوڕووی ببمهوه ،بوونێک ،ک ه بۆ من بێگانهی ه و ههمانکات
بوونی منیشه.
بهاڵم ئهگهر کهسێک منی خۆشبوێت ئهوا من دهبم بهو بوونهی تێپهڕناکرێم؛ وات ه
دهب���م ب ه کۆتاییهکی ڕهها .لهمحاڵهتهدا من ناکرێم ب ه ئامێر .بوونم ل ه نێو جیهاندا
دهبێت ب ه پهیوهندی بهرزێتی بهخۆمهوه چونک ه س���هربهخۆییهکهم پارێزراوه .من
بۆ کهسهک ه دهبم بهبابهتێکی بهرز و بنهکهی ئاماژهکردنهکان و ههموو ئامێرهکانی
دیک ه لهدهوریدا کۆدهبنهوه .ههمانکات ،وهکو سنوردارێتییهکی ڕههای سهربهستی،
بۆنموونه ،وهکو سهرچاوهیهکی ڕههای بههاکان ،من بهرانبهر لهناوبردنی بههاکاندا
پارێزراوم .من دهبم ب ه بههایهکی ڕهها .من خۆم بۆ کهسهکهی دیکهی ئامادهدهکهم
و دهبم ب ه بهها .کهوابوو ،لهگهڵ داواکردنی خۆشهویس���تی دهمهوێت خۆم بهودیو
سیس���تهمی بههاکان بگهیهنم ،ک ه کهسێکی دیک ه دایدهنێت .من دهبم ب ه مهرج بۆ
ههموو بناخهیهکی دهرهکی بههاکان .ئهم داواکاریی ه ناوهڕۆکی باس���کردن ه لهنێوان
دوو خۆشهویستدا .ل ه  La Porte Etroiteئهو ژنهی دهیهوێت کهسێک خۆشیبوێت،
خۆی ب ه خاوهن ڕهوشتێکی ساده دادهنێت .لهسهرو ئهمهوه دهیهوێت شتێکی زۆرتر
ڕووبدات و خۆشهیس���تهکهی بۆ ئهو قوربانی ب ه ڕهوشتهکۆنهکانی بدات .دهیهوێت
بزانێت ،ک ه خۆشهویستهکهی بۆ ئهو خیانهت ل ه هاوڕێکانی دهکات ،دزی بۆ دهکات
یان کهسێکی بۆ دهکوژێت...هتد.
لهم بۆچوونهوه ،پێویس���ت ه خۆم ل ه تهماشاکردنی خۆشهویستهکهم دهربازبکهم
یان بب���م ب ه بابهتێک لهنێو بونیادێکی جیاوازتردا .نامهوێت ،وهکو ش���تێک لهنێو
ش���تهکانی دیکهی نێو جیهان ببینرێم و جیهان لهسهر بوونی من خۆی دهربخات.
مادام بهرجهستهبوونی سهربهستی جیهان پهیدا دهکات ،پێویست ه من ببم ب ه مهرج
و س���نوردارێتی بهرجهس���تهبوونهکه .من ببم ب ه سهرچاوه بۆ بوونی درهختهکان و
ئاو ،ش���ار و دهشتهکان و بیاندهم بهکهسهکهی دیک ه تاکو ئهویش لهنێو جیهاندا
ڕیزیان بکات .ئهمهش لهوهدهچێت ،ک ه ناوی خێزان ل ه کۆمهڵگای ژن ساالرییدا بۆ
ناوی دایکهکان دهگهڕای���هوه و ئهوانیش ب ه منداڵهکانیان دهدا .لهالیهکهوه ،ئهگهر
بمهوێت کهس���ێک منی خۆش���بوێت ،دهبم بهو بابهتهی بههۆکاری ئهوهوه جیهان
بۆ کهس���هکهی دیک ه ههیه ،لهالکهی دیکهوه ،من جیهانم .ل ه جێگهی ئهوهی(ئهو)
ش���ت ه بم و ل ه جیهان دابڕێم ،دهبم بهو بابهت ه بناخهییهی جیهان لهس���هری خۆی
لهش���تهکانی دیک ه جیادهکاتهوه .کهوابوو ،من بهخۆمدا دهچمهوه؛ تهماشاکردنی
کهس���هکهی دی من س���نوردار و ئیفلیج ناکات .بوونم لهنێو چییهتییهکی نهگۆڕدا
ناچهقێنێت .ب ه ناشرین نابینرێم ،بچوک نیم ،ترسنۆک نیم ،چونک ه ئهم خهسڵهتان ه
فاکتۆرن و بوونم سنوردار دهکهن .ئهگهرهکانم دهبن ب ه ئهگهری بهرز ،مردو :بهاڵم
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من خاوهنی ههموویانم .من ههموو ئهگهره مردووهکانم لهنێو جیهاندا؛ ههروهها ئهو
بوونهش نیم کهسانی دیک ه دهیبینن و تێیدهگهن.
لهو خۆشهویستییهدا ،ک ه من دهمهوێت ،دهبم ب ه ههموویهکی ڕهها و سهرچاوهی
تێگهیش���تن لهههموو ههڵوێس���ت و کردهوهیهک .کهس���ێک دهتوانێت گوتهیهکی
ڕواقییهکان بگۆڕێت و بڵێت” ،خۆشهویستهک ه ل ه سێ ڕووهوه سهرکهوتن وهدهست
ناهێنیت ”.بیرۆکهی ”وهلی”یهک و پیاوێک ،ک ه داوای خۆشهویستی دهکهن لهوێدا
یهک دهگرنهوه ،ک ه ههردووکیان دهیانهوێت ببن بهو بابهت ه گش���تگرهی ئیدراکێکی
جیان���ی دهیگاتێ و ههڵوێس���ت و کردهوهی دڵدارهک ه ی���ان ’وهلی’ یهکهش ل ه نێو
جیهاندا ب ه بهشێک ل ه بونیادی ههموو ڕاڤهکردنهک ه دادهنێت .وهکو چۆن گۆڕانکاری
داوای زانایی دهکات ،سهربهس���تی کهسهکهی دیکهش دهبێت بگۆڕێ تاکو من بهو
حاڵهت ه بگهم ،ک ه تیایدا کهسهک ه منی خۆش دهوێت.
تاکو ئهم جێگهی ه باسکردنهکهمان ل ه بۆچوونی هیگڵهوه لهسهر پهیوهندی نێوان
کۆیل ه و خاوهنکۆیل ه نزیکه .پهیوهندی نێوان خاوهنکۆیل ه و کۆیلهک ه ل ه الی هیگڵ
ل���هپهیوهندی نێوان دڵدار و خۆشهویس���تهکهی دهچێت .بهاڵم لێکچونهک ه لێرهوه
زۆرتر ن���اڕوات چونک ه بۆ هیگڵ خاوهنکۆیلهک ه البهال داوای سهربهس���تی کۆیلهک ه
دهکات .دڵدارهکه ،بهپێچهوانهوه ،داوای ههموو سهربهستییهکی خۆشهویستهکهی
دهکات .ئهگهر بمهوێت کهسێک منی خۆشبوێت ئهوا من سهربهستان ه ههڵیدهبژێرم
و دهمهوێ���ت ببم ب ه خۆشهویس���ت .ههموو دهزانین ،ل ه زمانی خۆشهویس���تیدا ب ه
خۆشهویس���تهک ه دهڵێین ئهو کهسهی ههڵبژێردراوه .نابێت ئهم ههڵبژاردن ه ڕێژهیی
و ههڵکهوت بێت .دڵدارهک ه دڵگران دهبێت و ههست بهکهمی دهکات ئهگهر بزانێت
لهنێو چهند کهس���ێکدا ئهویان ههڵب���ژاردوه [بۆنموونه]دهڵێین” ،ئهگهر من بۆ ئهم
ش���اره و ماڵی فاڵنهکهس نههاتمای ه تۆ منت نهدهناسی و منت خۆشنهدهویست”.
ئهم ه خۆشهویس���تهک ه خهمباردهکات .خۆشویس���تییهکهی دهبێت ب ه شتێک لهنێو
ئهوانی دیکهدا .ڕووداوهک ه خۆی و فاکتۆری خۆشهویس���تهکهی س���نورداردهکات.
دهبێت ب ه خۆشهویستی لهنێو جیهاندا ،بابهتێک ،ک ه لهسهربوونی لهپێشتری جیهان
ڕادهوهستێت .خۆشهویستییهک ه بۆ ئهوان ههیه.
ئهوهی خۆشهویستهک ه دهیهوێت و باسیدهکات لهچهمکی(چارهنوس)دا واتاکهی
دهردهکهوێت .ئهو دهڵێت” ،ئێم ه بۆ یهکدی دروستکراوین ”.با واتای ئهم ه ڕوونبکهینهوه.
ئهو دهزانێت ”ئێم ه بۆ یهکدی دروس���تکراوین” ئاماژه بۆ ههڵبژاردن دهکات .دهش���ێ
ههڵبژاردنی خوا بێت چونک ه خوا خاوهنی ههڵبژاردنی ڕههایه .بهاڵم خوا نوێنهرایهتی
س���نوردارکردنێکی دووری داواکارییهک ه دهکات .لهڕاس���تیدا ،ئهوهی خۆشهویستهک ه
دهیهوێت ئهوهیه ،ک ه دڵدارهک ه بهههڵبژاردنێکی تهواو یان ڕههاوه ئهوی بوێت .ئهمهش
واته ،بوونی خۆشهویستهک ه لهنێو جیهاندا دهبێت ب ه بوونێکی حهزلێکراو.
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سهرههڵدانی خۆشهویستهک ه پێویست ه ههڵبژاردنێکی سهربهستی دڵدارهکهبێت.
مادام کهسانی دیک ه بوونی-من-وهکو بابهت دهردهخهن ،ئهوا داوا ل ه خۆشهویستهکهم
دهکهم سهربهستان ه بوونی من ،وهکو کۆتاییهکی ڕهها ههڵبژێرێت.
کهوابوو ،بهفاکتۆربوونم پارێزراوه .من ئهو بوونه ،لهودیو بیرکردنهوهیهوه نیم،
ک ه ڕادهکهم .بهڵکو ئهوهیه ،ک ه کهس���ێکی دیک ه سهربهستان ه بهرجهستهیدهکات.
ی ب ه خودی خۆی بهخشیوه .منیش بوونی ئهوم ب ه فاکتۆری خۆم پێکاوه.
کۆتاییهک ه 
ئهویش سهربهستان ه بۆ منی دهگهڕێنێتهوه .ئهو بناخ ه و کۆتاییهتی .لهبهر ڕۆشنایی
خۆشهویس���تیدا جیاوازتر ل��� ه واتای نامۆبوونم و فاکت���ۆرم تێدهگهم .فاکتۆرهکهم
لهبهردهم کهس���ێکی دیکهدا دهبێ���ت ب ه ماف .من ههم چونک ه ن���اوم بۆ دانراوه.
من ههم چونک ه من خۆم ڕێگ ه دادهنێم .دهمارهکانی خۆشهویس���تی لهناودهستمدا
سودبهخشان ه ههن .چهند باش ه چاو ،برۆ ،قژم ههی ه و بێ ماندووبون بۆ ئهو حهز
و ئارهزووه ماندوونهبووهی کهس���هکهی دیک ه پ���هرش و باڵویان دهکهمهوه .پێش
خۆشهویس���تییهک ه لهئاستی ههموویاندا نائاسایی بووین .ئێستا لهو سهربهستیی ه
ڕههایهوه ههس���ت ب ه بچوکترین بهش���یدهکهین ،کهبوونمان ههمانکات سنورداری
دهکات .ئهم ه بناخهی خۆش���ییه ،ک ه ل ه خۆشهویس���تییدا پهیدادهبێت .لهگهڵ ئهو
خۆشییهدا ههست ب ه بوونی خۆمان دهکهین .بهههمانشێوه ،ئهگهر خۆشهویستهکهمان
ئێمهی خۆشبوێت ،ئامادهی ه لهنێو سهربهستییهکهمان بتوێتهوه؛ چونک ه ئهو بوون ه
حهزلێک���راوهی ئێم ه دهمانهوێ���ت بهڵگهیهکی ئۆنتۆلۆجیی ه بۆ بوون-بۆ-کهس���انی
دیکه .بوونی دهرهکیمان بوونی ئهوان دهس���هلمێنێت .سهربهس���تی ئهوانیش ئێم ه
دهدۆزێتهوه .ئهگهر سهرکهوتوان ه ههموو سیستهمهک ه لهناوهوه ههڵگرین ئهوا دهبین
بهبناخ ه بۆ بوونی خۆمان .ئهم ه ئامانجی تهواوی دڵدارهکهیه؛بۆ ئهو خۆشهویستی
پڕۆژهی���ه ،بۆنموونه ،پڕۆژهی خۆیهتی .پڕۆژهکهش دهبێت ه هۆکاری س���هرههڵدانی
بهرهنگاری .دڵدارهک ه خۆشهویستهکهی ،وهکو کهسێکی بهبابهتکراو لهنێو کهسانی
دیکهدا دهبینێت .لهنێو بهس���تێنی جیهاندا دایدهنێ���ت و دهیهوێت تێپهریبکات و
بهکاریبهێنێت .خۆشهویس���تهکهی تهماش���اکردنه .ئهو ناتوانێت ب ه بهرزێتییهکهی
خۆی ئهو سنوردار بکات و سهربهستییهکهشی نایگرێت .خۆشهویستهک ه ناتوانێت
ویستی خۆشهویستی ههبێت .دڵدارهکهی دهبێت ئارهزووی بوروژێنێت .ل ه ئارهزوو
وروژاندندا من الیهنی ناوهوهی خۆم بۆ کهس���هک ه دهرناخهم .لهسهروئهمهشهوه ،به
تهماش���اکردن کارهکهم دهکهم و الیهنی(خۆ)یی کهسهک ه لهناودهبهم .ئهمهی ه من
دهمهوێت تیایدا بتوێمهوه.
ئارهزوو وروژاندن من دهکات ب ه حاڵهتێکی بابهتی لهبهردهم کهس���انی دیکهدا؛
دهمخات ه بهر تهماشاکردنهکهی و ئهویش دهڕوانێت ه من .من فڕێدهدات ه نێو مهترسی
بینینهوه .منیش ئهو حاڵهت ه ڕهتدهدهمهوه ،ک ه بوون بهبابهتی من دهس���هلمێنێت.
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لهنێو ئهم حاڵهتهدای ه بۆ ئهوهی خۆم ب ه بابهتێکی سهرنج ڕاکێش بکهم ،جهنگهک ه
ڕوودهدات .ئێم ه لهبهش���ی دووهمی[ئهم نوسراوهدا] ئهم خاڵهمان ڕوونکردۆتهوه.
ئارهزوو وروژاندن ل ه کهس���هکهی دیکهدا حاڵهتی ئاگایی دروس���تدهکات ،ک ه هیچ
یان نهبوون���ه ،چونک ه ئهو ڕووبهڕووی بابهتێکی ئ���ارهزوو وروژاندن دهبێتهوه .ل ه
ئارهزوو وروژاندا من دهمهوێت بوونێکی پڕ بهخۆم بدهم و کهسهکهی بهرانبهریشم
بهمش���ێوهی ه بمناسێت .بۆ گهیش���تن بهم ئامانجهش خۆم ،وهکو بابهتێکی پڕواتا
دهردهخهم .کردهوهکانیشم ڕوو ل ه دوو شوێن دهکهن :لهالیهکهوه ،ڕوو لهوهدهکهن،
ک ه ب ه ههڵ ه ب ه خۆیهتی دانراوه ،بهاڵم لهقواڵیی بابهتێتی و بوونێکی شاراوهدایه؛
ههروهها مهبهس���تی کردهوهکانم بۆ خۆیان نییه ،بهڵکو ڕوو لهش���تێکی نهبڕاوه و
دهس���تهیی ڕاستهقین ه و ئهگهرهکان دهکهن .منیش بۆ پێکهێنانی الیهنی بابهتی و
شاراوهی بوونم دهیانهێنم ه کایهوه.
کهواب���وو ،من دهبم ب ه ڕێگ ه نیش���اندهری بهرزێتییهک ،ک��� ه من تێپهڕدهکات و
ئام���اژه بۆ الیهنیبڕاوهی ئهگهره مردوهکانم دهکات ،تاکو نهتوانرێت تێپهڕبکرێت.
لهالیهک���ی دیکهوه ،ههریهکێک ل��� ه کردهوهکانم ئاماژه بۆ پ���ڕی جیهان دهکات و
منیش ب ه بهشێکی جیهانهوه دهبهستێتهوه .ههمانکات ،من جیهان دهخهم ه بهردهم
خۆشهویس���تهکهم و خۆم ب ه ناوهندێکی پێویست لهنێوان جیهان و ئهودا دادهنێم.
ب���هردهوام کردهوهکانم به(هێز)هوه لهژوور جیهان���هوه دهردهخهم(بۆنموون ه پاره،
ش���وێنم لهنێو کۆمهڵدا ،ئهو کهس ه بهدهس���تهاڵتانهی من دهیانناسم باسدهکهم).
لهحاڵهت���ی یهکهمدا ،من خۆم بهقووڵ و نهبڕاوه دهردهخهم و لهحاڵهتی دووهمدا،
خۆم ،وهکو جیهان به[خۆشهویس���تهکهم] دهناسێنم .لهڕیگهی ئهمانهوه خۆم ب ه
بوونێک���ی تێپهڕنهکراو دادهنێم .بهاڵم ئهم ه بهس نیی��� ه چونک ه تهنیا گهمارۆدانی
کهسهکهیه .بهبێ ڕازیبوونێکی سهربهستان ه لهو کهسهوه نابێت ب ه بهها .پێویست ه
من ئهو سهربهس���تیی ه بگرم ،وای لێبکهم خۆی لهئاس���تی بوون ه پڕهکهی مندا ب ه
هیچ دابنێت.
دهش���ێ ههندێک لهو باوهڕهدابن ئهم کردهوان ه پێویستیان ب ه بهکارهێنانی زمان
ههی���ه .ئێم ه لهگهڵ ئهم ڕایهدا ناکۆک نین .بهاڵم دهڵێین خودی کردهوهکان زمانن
یان ش���ێوازێکی بنهڕهت���ی زمانن .زمان دیاردهیهک نیی ه خرابێت ه س���هر بوون-بۆ-
خ���ۆ .لهبنهڕهتهوه بوونی ئهوه؛ ئهزمونی خۆیهتی خۆکان ،وهکو بابهت بۆ یهکدی
دهس���هلمینێت .لهنێو جیهانێکدا ،ک ه تهنیا بابهتهکانی تێدا بن زمان دروست نابێت
چونک ه زمان پێویس���تی ب ه پهیوهندی نێوان (خۆ)کانه .پێویس���تیش ناکات زمان
دروس���تبکرێت ،چونک ه زمان ههیه .من زمانم .ههموو کردهوهکانم و پڕۆژهکانم ،ک ه
ڕوو ل ه ئهگهرهکانم دهکهن ،ل ه دهرهوهی مندا واتا بهخشن ،ک ه ل ه من ڕادهکهن.
لهم الیهنهوهی ه هایدیگهر ب ه دروستی بۆ کێش ه دهچێت و دهڵێت؛ من ئهوهم ،ک ه
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دهڵێم )64(.زمان سروشتییان ه نیی ه و ئێمهش(وهکو خۆ) دامان نههێناوه؛ بۆ الیهنی ڕهوانی
بوونی-خۆ-لهدهرهوهی دازایندا ناگهڕێتهوه .بهشێکی بارودۆخی مرۆڤ پێکدههێنێت.
بهڵگهی بوون-بۆ-خۆی ه بۆ س���هلماندنی بوون-بۆ-کهس���انی دیک���ه .بهکارهێنان و
تێپهڕكردنی ئهم بهڵگهیهی ه ل ه بۆچوونهکهمدا بهرهو ئهگهرهکانمدهستنیشان دهکات.
زمان ،کهوابوو ل ه ناسینهوهی بوونی-کهسانی دیکهوه دوور نییه .سهرههڵدانی کهسانی
دیک ه و تهماش���اکردنهکهیان ،وهکو مهرجێک بۆ بوونم دهبێت ه هۆکاری ئامادهبوونی
زمان .پێویست ناکات ئهم زمان ه سهرهتایی ه ئارهزوو وروژاندن بێت؛ شێوازی دیکهشمان
بۆ ئهم ه ههیه .ئێم ه باس���ی ئهوهش���مانکرد ،ک ه ههڵوێستی سهرهتایی دیکهش بۆ
ناسینهوهی بوونی کهس���انی دیک ه ههیه .ئهم دوو ههڵوێست ه لهنێو خوالنهوهیهکی
بازنهییدا ش���وێن یهکدی دهکهون .بهپێچهوانهشهوه ،ئارهزوو وروژاندن پێویستی ب ه
زمانێکی لهپێشتر نییه .واته ،زمان لهگهڵ ئارهزوو وروژانندا کتوپڕ وهکو شێوازێکی
سهرهتایی دهربڕین خۆی بهرجهست ه دهکات .بێگومان مهبهستمان لهزمانیش ههموو
دیاردهکانی دهربڕین ه نهک ب ه تهنیا پێکهێنانی وش���ه ،ک ه ل ه قۆناخی دووهمدا پهیدا
دهبێت و مێژووییه .بهتایبهتی ،ل ه ئارهزوو وروژانندا زمان نایهوێت بناس���رێ بهڵکو
ئهزمونهک ه پێکدههێنێت.
یهکهمجار بۆ دۆزینهوهی زمانێکی س���هرنجڕاکێش کوێران ه ههنگاودهنێم ،چونک ه
فۆرمێک���ی ڕووتی بوونم ،ک ه ب���ووه بهبابهت بۆ کهس���هکه و دهبێت بههاندهری.
تهنانهت نازانم ههڵوێس���ت و جواڵنهکان���م چ ئاکامێکیان لهدوایه .هۆکاری ئهمهش
دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی سهربهس���تی [کهسهکهی بهرانبهرم] تێپهڕیان دهکات و ئهو
سهربهستییهش واتایان پێدهبهخشێت .کهوابوو’ ،واتا’ی دهربڕینهکهم لهژێر دهستی
من���دا نییه .من ههرگیز نازانم ئهوهی دهریدهبڕم ئهوهی ه دهمهوێت یان نا یان هیچ
واتایهکی ههیه .کهمی زانین لهدهربڕینهکهمدا بۆ کهس���هک ه زمانهکهم لهدهرهوهی
بوونی مندا دهکات به دیاردهیهکی ڕاکردووی ناتهواو .کاتێک شتێک دهردهبڕم واتای
تهواوی نازانم؛ نازانم من چیم چونک ه من و دهربڕینهکهم دهبین بهیهک .کهسهکهی
دیک��� ه بهردهوام لهوێدای ه و واتا ب ه زم���ان دهدات .ههموو دهربڕینێک ،جواڵنێک و
وشهیهک لهالیهن منهوه ڕاستهقینهی بوونی کهسێکی دیکهی جیاواز دهسهلمێنێت.
تهنیا گهمژه دهڵێت” ،کهسێکی دیک ه بیرۆکهکهی دزیوم” .بیرۆک ه بۆ ئهوهی ببێت ب ه
بابهتپێویستی ب ه هاوکاری سهربهستییهکی نامۆبوون ههیه .لهبهرئهمهش ه یهکهم
الیهنی زمان-بهوڕادهیهی من لهگهڵ کهسێکی دیک ه بهکاریدههێنم-پیرۆزه .بابهتێکی
پیرۆز شتێک ه لهنێو جیهاندا و ئاماژه بۆ شتێکی بهرز لهودیو جیهانهوه دهکات .زمان
سهربهستی کهسێکم بۆ بهرجهست ه دهکات ،ک ه بهبێ دهنگی گوێ لهمن دهگرێت.
 64ئهم گوتهیهی هایدیگهر ل ه نوسراوێکیدا بهناوی (هۆڵدهرلن و ناوهڕۆکی شیعر) دهرهێنراوه(.وهرگێڕ)
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ههمانکات ،من بۆ کهسهک ه وهکو ههمیش ه بابهتێکی پڕ واتام .هیچ ڕێگهیهک من ل ه
حاڵهتی بهبابهت بوون بهرهو کهسهک ه لهبهرزێتییهکهمهوه ناگهیهنێت.
ههڵویس���تهکان ،دهربڕینهکان و وشهکانم ههڵوێست و دهربڕین و وشهی دیک ه
نیش���ان ئهو دهدهن .زمان ،بۆ ئهو ،دهبێت ب ه خهس���ڵهتێکی س���ادهی بابهتێکی
جادوگهرانه.
کردهوهیهکی دوورهپهرێزه و کهسهک ه کاریگهرێتییهکهی دهزانێت .کهوابوو ،وش ه
ئهو کاتهی بهکاریدههێنم پیرۆزه و جادوگهرانهش���ه ،ک ه کهسهک ه دهیبیستێت .من
ئهوهندهی لهش���م بۆ کهس���هک ه دهبینم زمانهکهم ناناسم .من گوێم ل ه دهنگی خۆم
نابێت و زهردهخهنهکهی سهرلێویشم نابینم .کێشهی زمان و لهش لهیهکدی دهچن
و باسکردنیشیان وهکو یهکه.
خولیابوون ،بهههرحاڵ ،حاڵهتی خولیایی لهکهسێکی دیکهشدا دروستدهکات و
بهتهنیاش نابێت بهسهرچاوهی خۆشهویستی .ئێم ه خولیای گوتاربێژێک ،ئهکتهرێک
یان کهسێک بهسهر پهتێکدا دهڕوا دهبینین و سهرنجمان ڕادهکێشێت ،بهاڵم خۆشمان
ناوێت .ئێم ه بۆ ساتێکیش ڕوو ل ه شوێنێکی دیک ه ناکهین ،بهاڵم ئهو لهسهر زهمین
نیی ه و خولیابوونهکهمان ئهو ن���اکات ب ه دوا بابهتێکی خولیابوون .بهپێچهوانهوه،
خولیابوون بهرزێتییه .کهوابوو ،کهی دڵدارێک دهبێت ب ه خۆشهویس���ت؟ وهاڵمی
ئهم پرس���یاره ئاسانه :کاتێک خۆشهویستهک ه پڕۆژهی حهزلێکردن دهخاتهگهر ئهو
بهتهنیا ناتوانێت بڕیار لهس���هر پڕۆژهی خۆشهویس���تی بدات .ئهگهر خۆشهویستی
پێویس���تی بهکهس���ێکی دیک ه بێت(وهکو خۆیهک بڕوانێت ه بابهت) ،ئهوا نموونهی
خۆشهویس���تییهک ه لهوێدای ه من ڕووبهڕووی کهس���ێکی دیک ه ببم���هوه ،که(خۆ)ی ه
نهک بابهت .ئهگهر کهس���هکهی بهرانبهرم ،وهک���و حاڵهتی بهبابهت بوونی بیهوێت
زووه بۆ بابهتێ���ک دهبێت ،ک ه داگیردهکرێت.
ئارهزووی م���ن بوروژێنێت ،ئهو ئاره 
ههڵبهت��� ه ئارهزوو وروژاندن هانمدهدات ئهو ،وهکو بابهت داگیربکهم ،بهاڵم حهز بۆ
داگیرکردنی بابهتێک لهنێو جیهاندا خۆشهویستی نییه .کهوابوو ،خۆشهویستی الی
دڵدارهک ه لهوێدا س���هرههڵدهدات ،ک ه بیسهلمێنێت ل ه کهس ه حهزلێکراوهک ه جیایه،
نامۆب���ووه و بهرهو ئهویش ڕادهکات .کهس��� ه حهزلێکراوهک���هش تهنیا له پڕۆژهی
حهزلێکردنهکهدا دهبێت ب ه خۆشهویس���ت .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ئهو
نایهوێت بهسهر لهشی خۆشهویستهکهیدا تێپهڕێت ،بهڵکو مهبهستی الیهنی (خۆ)
یهتی ئهوه .لهڕاستیدا ،تهنیا ڕێگهیهک بۆ ههستکردن ب ه وهدهستهێنانهک ه پهیدا بێت
لهوێدایه ،ک ه ئهو بزانێت کهسهک ه خۆشیدهوێت .لێرهدا ئهم ناکۆکی و بهرهنگاریی ه
نوێی ه س���هرههڵدهدات؛ ههریهکێک ل ه دوو خۆشهویستهک ه دهبێت ب ه دیل بۆ ئهوی
ی چونک ه ههریهکهیان دهیهوێت تهنیا ئهوی دیک ه خۆشیبوێت .ههریهکهیان داوای
د
خۆشهویستییهک دهکات ،ک ه نابێت ب ه پڕۆژهی بوونێکی حهزلێکراو .ئهو دهیهوێت
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کهس���هکهی بهرانبهری بێ داواکردنی خۆشهویس���تی ئهم بهسنورێکی دهرهکی بۆ
سهربهس���تییهکهی و بههایهکی بهرز دابنێت .خۆشهویس���تی ،لهم ڕووهوه ،داوای
هیچ ل ه بهرانبهرهکهی ناکات؛ خۆ خهریکردنێکی ڕهوان ه بهبێ گۆڕینهوه .هێش���تا،
ئهم خۆشهویس���تیی ه بێجگ ه ل��� ه داواکاری لهالیهن دڵدارهک���هوه .چی دیک ه نییه.
خۆشهویس���تهک ه بهتهواوی و جی���اواز گیراوه .گی���راوی داواکارییهکهیهتی چونک ه
خۆشهویس���تی داواکاریی ه بۆ حهزلێکردن .ئهو ،سهربهس���ت ه لهوهدا ،ک ه دهیهوێت
لهش بێت و داوا کارییهکهش���ی ڕوو ل ه دهرهوه دهکات .سهربهس���تییهک ه دهیهوێت
بگات ه کهسهکهی دیکه ،سهربهس���تییهک ه دهبێت ب ه سهرچاوهی نامۆبوونی خۆی.
سهربهس���تی دڵدارهکه ،بهو ڕادهیهی دهیهوێت ببێت ب��� ه بابهتێکی حهزلێکراو بۆ
کهس���ێکی دیکه ،ئ���هو کاتهی دهبێت بهل���هش بۆ ئهو نامۆدهبێ���ت .ئهو دهبێت
ب ه بوونێک ،ک ه بهرهو کهس���انی دیک ه ڕادهکات .ڕهتدانهوهیهکی بهردهوامی بوونی
خۆیهتی ،وهکو خۆیهکی ڕووت چونک ه لهم ڕهتدانهوهیهدا تهماش���اکردنی کهسانی
دیک ه و بهبابهت بوونیش���یان لهناو دهچن .خۆشهویس���تیش مهحاڵ دهبێت .لێرهدا
دهردهکهوێت سهربهستی پێویستی ب ه کهسانی دیک ه ههیه .کهسانی دیکهش ،وهکو
الیهنی خۆیهتی ڕهتناکرێن .مادام ئهوان کلیلی بوونی ئهویان پێی ه ئهوا سهربهستی
و ئامانج و کۆتایی بوون-بۆ-خۆ سنورداردهکهن .لهم حاڵهتهدا ڕووبهڕووی نموونهی
پڕۆژهی خۆشهویستی دهبینهوه :ئهویش سهربهستییهکی نامۆکراوه .ئهوهی بیهوێت
کهسێک خۆشیبوێت سهربهستییهکهی خۆی نامۆدهکات .سهربهستییهکهم لهبهردهم
ئامادهبوونی کهسێکی دیکهدا ،ک ه خۆیهتییهکی ڕووت ه و من دهکات بهبابهت ،نامۆ
دهبێت .ههرگیز لهبهردهم کهسێکی بهبابهتکراو نامۆ نابێت .لهم حاڵهتهدا ،نامۆبوونی
کهس ه حهزلێکراوهکه ،ک ه حهزلێکهرهک ه خهونی پێوه دهبینێت شتێکی ناکۆک ه چونک ه
حهزلێکراوهک ه تهنیا بوونی حهزلێکهرهک ه بۆ ئهو مهبهست ه دادهمهزرێنێت تاکو لهوێوه
خۆی بهبابهتهکانی دیکهی نێو جیهان بگهیهنێت .کهوابوو ،ئهم تێپهڕکردن ه بابهتێک
پێکدههێنێت ،ک ه ههموو بابهتهکان ڕهتدهکات .ههریهکێک ل ه دوو خۆشهویس���تهک ه
دهیهوێت ل ه ههس���تکردنهکهیدا ببێت ب ه بابهتی سهربهستیی ه نامۆکهی ئهوهی دی.
ئهم ههس���تکردنه ،ک ه خۆشهویستییهکی ڕاس���تهقینهیه ،وێنهیهکی ناکۆکی بوون-
بۆ-خۆی���ه .ههریهکێک ل ه ئهوان بهقهد داواکارییهکهی لهنامۆکردنی بهرانبهرهکهیدا
خۆشی نامۆدهکات .ههریهکێک لهئهوان دهیهوێت بهرانبهرهکهی حهزیلێبکات بهبێ
ئهوهی بزانێت ،ک ه خۆشهویستی ل ه ههردوو الوهیه .پهیوهندییهکانی خۆشهویستی
سیسیهمێکی نادیاری ئاماژهکردنهو له تێڕامانی تێڕامان لهنێو ئاگامهندییدا دهچێت.
ههریهکێک لهالیهنهکان [لهم پهیوهندییهدا] بۆ ئهوهی کهس���هکهی دیک ه بدۆزێتهوه
دهبێ���ت خۆی بکات ب ه باب���هت .هۆکاری ئهمهش لهوهدایه ،ک��� ه نهبوونێکی لهبن
نههاتوو ئاگامهندییهکانی لهیهکدی جیاکردۆتهوه .ئهم نهبوونییهش ڕهتدانهوهیهکی
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ناوهکی���ی یهکێکیان ه دژی بهرانبهرهکهی و ڕهتدانهویهکی فاکتۆریش���هلهنێوان دوو
ڕهتدانهوهی ناوهکییدا .خۆشهویستی ههوڵدانێکی ناکۆک ه بۆ لهناوبردنی ڕهتدانهوه
فاکتۆرییهک ه و هێش���تنهوهی ڕهتدان���هوه ناوهکییهکه .من دهمهوێت کهس���هکهی
بهرانب���هرم حهزملێبکات و ههموو ههوڵێک دهدهم ئهم پڕۆژهی ه بهئهنجام بگهیهنم؛
بهاڵم ئهگهر کهس���هک ه منی خۆش���بوێت ئهوا ڕادیکااڵن ه ب ه خۆشهویستییهکهی من
ههڵدهخهڵهتێن���ێ .داوا لهو دهکهم ،وهکو خۆیهک���ی ڕووت من بکات ب ه بابهتێکی
گرن���گ و تایبهت بۆ خۆی .کاتێ���ک حهزملێدهکات من ،وهکو خ���ۆ دهبینێت ،ک ه
لهنێ���و بوونی بهبابهتکراوی ئ���هودا نوقم بووم .ئهو خ���ۆی بهرانبهر بوونی (خۆ)
یهتی من دهدۆزێتهوه .گرفتی بوونم-بۆ-کهسانی دیک هبێچارهیه .ههریهکێک ل ه دوو
خۆشهویس���تهک ه بۆ خۆیان ،وهکو(خۆ) دهمێنێتهوه :هیچ شتێک نیی ه ئهم حاڵهت ه
بگۆڕێت؛ پێکهاتهکهیان لهناوبهرێت ،تهنانهت ب ه فاکتۆریش دهکرێن .بهالی کهمهوه
ههریهکێک لهئهوان توانیویهتی خۆی لهمهترسی سهربهستی بهرانبهرهکهی ڕزگار
بکات ،بهاڵم چاوهڕوانی ئهمهی نهدهکرد .ئهو لهدهست ئهوه ڕاناکات کهسهک ه ئهم
دهکات ب ه بابهت و س���نورداریدهکات .هۆکاری ڕاکردنهکهی ئهوهیه ،ک ه کهس���هک ه
ئهم ،وهک(خۆ) دهبینێت و داوای لێدهکات بهمشێوهیهش بمێنیتهوه .لهسهرهتادا،
ههریهکێک ل ه ئاگامهندییهکان خۆی لهزنجیرهک ه ڕزگاردهکات و بهرانبهرهکهی دهکات
بهبابهت .لهپڕدا ،تهلیس���مهک ه دهشکێنێت؛ بهرانبهرهکهی دهبێت ب ه داردهستێک
لهنێو داردهس���تهکانی دیکهدا .ڕاستهقینهی خۆشهویستی لهنێو کایهی ئاوێنهکاندا
دهبێت ب ه وێنهیهکی ئهندێش���اوی .دوایی ،دوو خۆشهویس���تهک ه ل ه ئهزمونهکهیاندا
دهیانهوێت بوونی خۆیان بۆ یهکدی ل ه نێو سهربهس���تی یهکدیدا بپارێزن .ئهمهش
داوادهکات ،کهس���هکهی دیک��� ه لهو دیو جیهانهوه به(خۆ) و س���هرچاویهکی ڕهها
دابنڕێت ،ک ه جیهان دههێنێتهکایهوه .لێرهدا دهبێت کهس���ی س���ێیهم تهماش���ای
ئهم دوو خۆشهویس���ت ه بکات تاکو بتوانن یهکدی ،وهکو بابهت ببینن .ڕاس���تهوخۆ
دهردهکهوێت کهس���هکهی بهرانبهرم بهرزێتییهکی ڕهها نییه؛ بهڵکو بهرزێتییهکی-
بهرزێتیی ه و کهسێکی دیکه ،بێجگ ه ل ه من دۆزیویهتییهوه .پهیوهندی خۆشهویستیم
لهگهڵیدا دهبێت ب ه ئهگهرێکی مردوو نهک پهیوهندییهک لهنێوان بابهتێکی سنورداری
بهرزێتییهکان و سهربهس���تییهکه .خۆشهویستییهک ه دهبێت ب ه بابهتێک نامۆ و ڕوو
ل ه کهسی سێیهم دهکات .لهبهر ئهمهی ه دڵدارهکان حهزیان ل ه تهنیاییه .دهرکهوتنی
کهسی سێیهم ،گرنگ نیی ه ههرکهسێک بێت ،ڕووخاندنی خۆشهویستییهکهیانه .بهاڵم
تهنیایی فاکتۆری(بۆنموون ه من تهنیا لهژوورهکهمدا دانیشتوم) تهنیایی بیردۆزهیی
نییه .ئهگهر کهس���یش من نهبینێت هێشتا بۆ ههموو کهسێکین و ئێمهش ئاگامان
ل ه بوونی ئهوانه .لهم حاڵهتهدا ،خۆشهویستی ،ک ه شێوازی بوون ه بۆ کهسانی دیک ه
تۆوی لهناوبردنی خۆی ههڵدهگرێت.
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ئێمه ،لێرهدا ،پێناس���هی ڕووخاندنی سێ الیهنی خۆشهویستیمان کرد :یهکهم،
لهناوهڕۆکدا [خۆشهویستی] فریودان ه و ئاماژهکردن ه بۆ شتێکی ل ه کۆتایی بهدهر،
چونک ه ل ه خۆشهویستیدا کهسهک ه دهیهوێت حهزیلێبکرێت .کهوابوو ،ئهمهش حهزه
لهوهی ،ک ه بهرانبهرهکهی حهزیلێبکات .تێگهیش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییان ه لهم
فریودان ه ل ه خۆشهویس���تیدا ههیه ،ئهویش تێرنهبوونێکی بهردهوام ه الی دڵدارهکه.
ئهم تێگهیش���تن ه ل ه ئاکامی ههس���تکردن ب ه کهمی لهئاستی خۆشهویستییهکهدا
نیی���ه ،بهڵکو لهوهدایه ،ک ه ئ���هوهی دڵدارهک ه دهیهوێت پێی نهگهیش���توه .چهند
کهسهک ه منی خۆش���بوێت ئهوهندهش بوونی خۆم وندهکهم و فڕێدهدرێم ه بهردهم
لێپرسینهوهکهم و بهجێ دهمێنم.
دووهمی���ش ،ب ه ئاگاهاتنهوهی خۆشهویس���تهکهم ههرکاتێک بێ���ت ڕوودهدات.
ئهو دهتوانێت من بکات ب ه بابهت .ئهمهش نامس���ۆگهرییهکی بهردهوامه .س���ێیهم،
خۆشهویس���تی ڕههای ه و کهسهکهی بهرانبهرم دهیکات ب ه شتێکی پهیوهندیدار یان
ڕێژهیی .لهحاڵهتێکدا من و خۆشهویس���تهکهم ههمیش��� ه لهنێو جیهاندا تهنیا بژین
دهتوانین خۆشهویس���تی بهڕههایی بهێڵینهوه .ئهمهش بهردهوام دهبێت ه هۆکاری
سهرههڵدانی شهرمهزاربوون یان شانازی الی دڵدارهکه .ههوڵدانهکهم بۆ توانهوهی
بوونم لهنێو بابهتگهرێتییدا بێهودهیه .س���ۆز و عاتیفهم دهس���تکهوتیان تێدا نییه.
کهس���هکهی دیک ه ئاماژهی بۆ خۆیهتی من کردووه ،ک ه سهلماندنی دژواره .ئهمهش
دهبێت ه هۆکاری خهم و پهژاره و ههوڵدان بۆ دروس���تکردنی یهک ناسنام ه بۆ خۆم
و کهسهکهی دیکه .پڕۆژهی توانهوهی بوونم ل ه ئهودا ب ه لهناوبردنی خۆیهتییهکهم
دهگرمهبهر تاکو خۆم لهناوبهرم .ئهم پرۆژهی ه ههڵوێس���تێکی ماس���ۆچیزمه .مادام
کهس���هک ه بناخهی بوونمه-بۆ-کهس���انی دیکه ،ئهگهر بۆ بوونم پشت بهو ببهستم،
ئهوا دهبم ب ه بوونێکی-لهنێو-خۆی ب ه سهربهس���تی دۆزراوه .لێرهدا خۆیهتییهکهی
من ل ه ئاستی کردهوهی کهسهکهدا بۆ دۆزینهوهی بوونم بهڕێگرێک دهبینرێت .ئهم
خۆیهتیی ه ڕێگرهش پێویست ه سهربهس���تان ه ڕهتبدهمهوه؛ خۆم بکهم بهبابهت .من
دهمهوێت تهنیا بابهت بم .پش���ت ب ه کهسهکهی دیک ه دهبهستم .مادام ئهم بوونهی
خۆشم شهرمهزارمدهکات ،ئهوا حهز ل ه شهرمهزارییهکهشم دهکهم چونک ه دهبێت ب ه
ئاماژهکردن بۆ بهبابهت بوونی بوونم .مادام کهسهک ه دهیهوێت ببم بهبابهتی حهز و
ئارهزووی ئهوا منیش دهمهوێت حهزم لێبکرێت و ب ه شهرمهوه خۆم دهکهم ب ه بابهتی
ح���هز و ئارهزووهکهی ئهو .لێرهدا نکۆڵی ل��� ه بهرزێتییهکهم دهکرێت .من نامهوێت
سهربهستییهکهی ئهو بگرم ،بهپێچهوانهوه ،دهمهوێت سهربهستییهکهی ڕادیکااڵن ه
بهرباڵو بێت .چهند ههس���ت ب ه داگیرکردنی خۆم ل ه گهیش���تن ب ه ئامانجهکانی ئهو
بکهم ئهوهندهش چێژ و خۆش���ی ل ه ناوبردنی بهرزێتییهک ه وهردهگرم .دواجاریش،
خ���ۆم تهنیا ،وهکو بابهت دهبینم؛ ڕادیکااڵنه ،وهکو بوون-لهنێو-خۆ .ماس���ۆچیزم،
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وهکو س���ادیزم ،ههس���ت ب ه تاوانکردن���ی لهدوایه .کاتێک خ���ۆم بهبابهت دادهنێم
بهرانبهر بوونم ههس���ت ب ه تاوان دهکهم چونک ه ب��� ه نامۆبوونێکی ڕهها ڕازیبووم.
لهئاس���تی کهسهکهی بهرانبهریشم ههس���ت بهتاوان دهکهم چونک ه دهبم ه هۆکاری
ههس���تکردن ب ه تاوان لهودا .ئهوی نکۆڵی ل ه سهربهستییهکهم دهکات .ماسۆچیزم
ئهوهنیی ه کهسهکهی بهرانبهرم لهگهڵ بهبابهتبوونی خۆم سهرسام بکهم .ماسۆچیزم
سهرچاوهی گێژبوونه .گێژبوونێک ،نهک ل ه ئاستی زهمین یان تاشهبهردێکدا ،بهڵکو
ل ه ئاستی خۆیهتی کهسانی دیکهدا.
بهاڵم ماس���ۆچیزم خۆ بهزێن ه و سهرکهوتو نییه .بۆ ئهوهی خۆم لهئاستی ب ه
بابهتکردنی بوونمدا سهرس���ام بکهم ،دهبێت ههست بهو بوون ه بکهم بۆ کهسهکهی
دیک��� ه بووه بهبابهت .ئهمهش مهح���اڵ نییه .کهوابوو ،،من دهتوانم لهبهردهم ئهو
بوونهی خۆمدا سهرس���ام نهبم .پێویست ناکات یان بێهودهی ه ماسۆچییهک لهسهر
ئهژنۆ دانیشێ و خۆی بخات ه حاڵهتێکی نا ئاساییهوه ،تاکو وهکو ئامێرێکی مردوو
بهکاربێت .ئهو بۆ کهسهکهی دیک ه ناچاالکه! بۆ ئهو خۆی دهخات ه نێو ئهمحاڵهتهوه.
بهاڵم بوونیحوکمی بهسهردا دراوه بۆ خۆی بێت .لهبهرزێتییهکهی خۆیهوه دهبێت
ب��� ه بوونێک بۆ بهرزێتی .چهند تامی بهبابهتبوون���ی خۆی بکات ئهوهندهش لهنێو
ئاگامهندی خۆیدا نوقم دهبێت و دوودڵیش دهبێت .ئهو پیاوه ماس���ۆچییهی پاره
ب���هژن دهدات تاک���و بهقامچی لێیبدات ژنهکه ،وهکو ئامێ���ر بهکاردههێنێت .لهم
پهیوهندیی���هدا خۆی بهبهرزێتی دادهنێت .لهئاکامدا ،بۆ ماس���ۆچی کهس���هکهی
دیک��� ه بابهت ه و تێپهڕیدهکات تاکو ب ه بوون���ی خۆی ،وهکو بابهت بگات .با بیر ل ه
ئهشکهنجهی(ساش���هر مۆش) بکهینهوه .بۆ ئهوهی قێز لهخۆی بکاتهوه ،جنێوی
پێبدرێت و ش���هرموزار بێت ئهو ژنهی بهکاردههێنا ،ک ه خۆش���ی دهویس���ت .ئهو
دهیویست بهو شێوهیهی ژنهکان خۆیان دهکهن ب ه بابهت و ههستیان بهبابهتکردنی
خۆیان دهکرد بیان بینێت .بهمشێوهیه ،لهههمووالیهکهوه ئهو بابهتهی ماسۆچییهک
دهیهوێ���ت ڕادهکات و ناگیرێ .ههروهها دهش���ێ ڕووبدات یان بهڕاس���تی کاتێک
ڕوودهدات ئهو بۆ س���هلماندنی بهبابهیبوونی خۆی بهبابهتبوونی کهس���هکهی دیک ه
دهدۆزێتهوه .لهمڕووهوه ماسۆچیزم خۆبهزێنه .جێگهی سهرسوڕمانیش نیی ه ئهگهر
ماس���ۆچیزم ب ه ئامێرێک و ئهو ئامێرهش بهس���هرنهکهوتو دابنێی���ن .بهاڵم لێرهدا
باس���ی بونیادی سهرک هوتنهک ه ناکهین بهڵکو ئهوهنده بهسهبڵێین ،کهماسۆچیزم
ههوڵدانێک���ی بهردهوام ه بۆ لهناوبردنی خۆیهتی خۆ ب ه ه���ۆکاری توانهوهی لهنێو
کهسێکی دیکهدا؛ بهاڵم ئهم ه ههوڵدانێکی سهرنهکهوتوه.
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 - 2ههڵوێستی دووهم لهئاستی کهسانی دیکهدا:
گوێنهدان ،ئارهزوو ،ڕق و سادیزم

سهرنهکهوتنی ههڵوێستی یهکهم ل ه ئاستی کهسانی دیکهدا بهرهو ههڵوێستێکی
دیکهمان پهلکێش���دهکات .بهاڵم هی���چ کام لهم دوان ه یهکهم نیی���ه .ههردووکیان
ههڵوێستی گرنگن بۆ بوون-بۆ کهسانی دیک ه و بنهڕهتین .دهشێ ئهو کاتهی نهتوانم
خۆم بکهم ب ه ئاگایی کهسهکهی دیک ه و یهک ناسنام ه بۆ ههردووکمان دروست بکهم
ب ه مهبهس���تهوه ڕووی تێبکهم و تهماشای بکهم ڕووبدات .تهماشاکردنی تهماشای
کهس���هک ه دامهزراندنی سهربهس���تییهکهی خۆمه .دهمهوێت بهسهربهس���تییهوه
بهرهنگاری سهربهستییهکهی ئهو بکهم .واتای بهرهنگاری بهسهرههڵدانی ئهم دوو
سهربهستیی ه بهرابنهر یهکدی بهرجهست ه دهبێت .بهاڵم ئهم ههوڵدان و مهبهست ه توشی
نائومێدی دهبن چونک ه کاتێک بهس هربهس���تییهوه ڕووبهڕووی کهسهک ه دهبمهوه،
م���ن ئهو دهکهم ب ه بابهت .ئێم ه لهم س���هرنهکهوتن ه دهکۆڵینهوه و دهمانهوێت له
خهسلهتهکانی تێبگهین .من تهماشای کهسهک ه دهکهم ،ک ه تهماشام دهکات ،بهاڵم
تهماشای تهماشاکردن ناکرێت .تهماشاکردنهکهی ئهو ب ه تهماشاکردنی من وندهبێت
و بێجگ ه ل ه چاوهکانی ئهو چی دیک ه نابینم .لێرهدا ،کهسهک ه دهبێت بهو ههبووهی
من خاوهنیم .ئهویش بڕوا ب ه سهربهستییهکهم دهکات .ئهمهش من دهگهیهنێت ه ئهو
باوهڕهی ئامانجهکهمم وهدهس���ت کهوتبێت چونک ه بووم ب ه خاوهنی ئهو ههبووهی
کلیلی بهبابهتبوونی منی ههڵگرتوه و دهتوانێت ب ه ههزار ڕێگ ه سهربهس���تییهکهم
بس���هلمێنێت .بهاڵم ،لهڕاستیدا ههموو بونیادهک ه ههرهسی هێناوه .ئهو بوونهی من
خاوهنیم کهسهکهیه ،وهکو بابهت .ئهویش وێنهیهکی سادهی منی لهال دروست بووه،
ک ه ناتوانێت بمگرێت .ئهگهر کاریگهرێتییهکانی سهربهستییهکهم بناسێت و منیش
بهههزار ڕێگ ه کار لهسهر بوونی بکهم ،ئهگهرهکانی بوونی ب ه هۆکاری ئهگهرهکانی
بوونم���هوه تێپهڕبکهم لهبهرئهوهیه ،ک ه ئ���هو بابهتێک ه لهنێو جیهاندا و لهدهرهوهی
سهلماندنی سهربهستییهکهمدایه .نائومێدبوونهکهم زۆرتر سهقامگیر دهبێت ئهگهر
ههوڵبدهم جارێکی دیک ه سهربهستییهکهی ئهو لهنێو بابهتهکاندا بدۆزمهوه .بهڕێگهی
داگیرکردنی لهش���ییهوه ئهو ههڵوێستان ه دیاریبکهم سهربهستییهکهی ئهوی تێدان.
ههموو ئهم ههوڵدانانه ،ک ه ههموو کهسێک چاوهڕوانیان ه سهرنهکهوتوون .ڕوودهدات
”تهماشاکردنی تهماش���اکه” ڕووبهڕووبوونهوهی بوون-بۆ-کهسانی دیک ه بێت .واته،
لهگهڵ ئامادهبوونم لهنێو جیهاندا دهتوانم ههڵبژێرم تهماشای تهماشاکردنی کهسانی
دیک ه بکهم؛ خۆیهتی بوونم لهسهر خۆیهتی ڕووخاوی ئهوان دامهزرێنم .ئهم ههڵوێست ه
به’گوێنهدان’ ناوزهد دهکهین .ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ جۆرێک نابینا ل ه ئاستی کهسانی
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دیکهدا دهکهین .بهاڵم چهمکی ’نابینا’ نابێ توشی ونبوونمان بکات .نابینابوون حاڵهت
نییه؛ من لهئاستی کهسانی دیکهدا نابینام .نابیناییهکهشم لهناوهوه تێگهیشتنم ه
ل ه بوون-بۆ-ئهوان؛ ل ه بوونی ئهوان ،وهکو تهماشاکردن .تێگهیشتنهکهش دهبێت ب ه
هاندهر بۆ خۆشاردنهوهم .کهوابوو ،توشی سۆڵپسیزمێکی فاکتۆری دهبم؛ کهسانی
دیک ه ئهو فۆرمانهن لهسهر شهقامهک ه هاتوچۆ دهکهن ،ئهو بابهت ه جادوگهرانهن ل ه
دوورهوه کاردهکهن ه س���هر من و کردهوهکانیشم .من بهترسهوه ههستیان پێدهکهم؛
ب��� ه جۆرێک ههڵس���وکهوت دهکهم ،ک��� ه ب ه تهنیا بژیم ،وهکو چۆن فڵچ ه بهس���هر
دیوارهکهدا دههێنم ،فڵچ ه بهس���هر ئهوانیش���دا دهدهم .خۆم دوورهپهرێز ڕادهگرم.
سهربهس���تییهکهیان ،وهکو بابهت دهبێت ب ه ڕێژهیهکی نهگۆڕی دژوهستان بۆ من.
تهنانهت بیر ل ه تهماشاکردنهکهشیان ناکهمهوه .بهدڵنیاییهوه ،ئهوان شتێک لهبارهی
منهوه دهزانن ،بهاڵم زانینهکهیان دهست ل ه بوونم نادات .ئهوان باسی بوونی خۆیان
ب���هو جۆرهی ههن نهک ب���هو جۆرهی من ههم دهکهن .ئهم ’کهس���انه’ کارکردنن:
بلیتفرۆشهک ه تهنیا بلیت دهفرۆش���ێت؛ خزمهتکاری قاوهخانهک ه خزمهتدهکات .بۆ
من زانینی کلیل و ئهو چهمک ه گرنگانهی کارکردنهکانیان دهناس���ێنێت سودبهخش
دهبێت .کهوابوو ،ئهمهی ه سایکۆلۆجی ڕیالیستی سهدهی ههڤدهههم ل ه فهرهنسا ب ه
ئێمهی داوه :ههروهها نوسراوهکانی سهدهی ههژدهههم ،وهکو نوسراوهکهی بیرۆڵد
دی ڤێرڤیل(چۆن س���هرکهوتوو دهبێت)( ،پهیوهندیی ه ترس���ناکهکانی) الکلۆس،
(نوس���راوێک لهسهر چڵێس���ی) لهالیهن هێرۆڵت دی شێڵێش ،ههموویان زانینێکی
کردهکی س���هبارهت کهس���انی دیک ه ب ه ئێم ه دهدهن .ل ه نابیناییهکهدا ،من بوونی
کهس���هکهی دیکه ،وهکو خۆیهتییهکی ڕهها و بناخهی بوونم-بۆ-لهنێو خۆ و بوونم-
بۆ-ئهوان و بهتایبهتی لهشم-بۆ-ئهوان پشتگوێ دهخهم.
دڵنی���ام لهوهی من ،ک ه نازانم تهماش���اکردنی کهس���هک ه ئهگهرهکان و لهش���م
چهقوهس���تاو دادهنێت .من لهنێو حاڵهتێکدام بهپێچهوانهی ش���هرم و ترسهوهیه.
لهمحاڵهتهدا ههس���ت ب ه بارس���وکی دهکهم؛ شهرم ل ه خۆم ناکهم چونک ه لهدهرهوه
نابیناییه دهکرێت تاکو ئ���هو ڕادهیهی بڕوای خراپ

نی���م و نامۆ نی���م .ئهمحاڵهتی
ئارهزومهندێتی درێژخایهن بێت و چهند ساڵێک بخایهنێت یان ههموو ژیان بگرێتهوه.
ههندێک کهس بهم نابیناییهوه دهمرن و بۆ س���اتێک ڕۆشنایی ب ه چاویان نابینن و
نازانن کهسانی دیک ه چین.
تهنانهت ،ئهگهر کهس���ێک لهمحاڵهتهش���دا بتوێت���هوه ،ناج���ۆری ئهزمونهک ه
لهبیرناکات .ئهمیش ،وهکو ههم���وو حاڵهتهکانی دیکهی بڕوای خراپ هانماندهدات
خۆم���ان دهربازبکهین .نابینایی ،ک ه پهیوهندی ب ه کهس���انی دیکهوه ههیه ،ههموو
ئهزمونێکی زیندووی به بابهتبوونی خۆم دهشارێتهوه .لهگهڵ ئهمهشدا ،کهسهکهی
دیک ه ب ه سهربهس���تییهکهیهوه و بابهتێتی منیش ب���هنامۆبوونهکهیهوه لهوێدان و
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ههس���تیان پێنهکراوه .بهاڵم ل ه تێگهیش���تنهکهم بۆ جیهان و بوونم لهنێو جیهاندا
ئامادهبوون .بلیتفرۆش���هکه ،ک ه کردهوهیه ،بهو کردهوهیهی خۆی بۆ من لهدهرهوه
دهردهخات ،ئهگهرچی ل ه کردهوهکهش تێنهگهین.
ئهمهش ههس���تکردنێکی بهردهوام ه ب ه نهبوونی و نائاس���ایی .هۆکاری ئهمهش
دهگهڕێتهو بۆ دوو فاقی پهیوهندییهکهم لهگهڵ کهسانی دیکهدا:
یهکهم ،گرفتی خۆپاراس���تنم لهو مهترس���ییهی لهئاکام���ی بوونم-لهدهرهوه-
لهبهردهم سهربهسستی کهسانی دیکهدا سهرههڵدهدات .دووهم ،گرفتی بهکارهێنانی
کهسهکهی دیک ه تاکو ههمووی ئهو بوون ه کهم ه پێکبێت ،ک ه منه ،دێت ه پێش .من
دهمهوێت بازنهکراوهک ه دابخهم و ببم ب ه بناخهی بوونم .بهاڵم لهناوچوونی کهسهکهی
تهماشام دهکات من فڕێدهداتهوه نێو خۆگهرایهتییهکی نهسهلمێنراو .بوونم دهکات
بهو ههوڵدان ه بهردهوام ه بهرهوتێگهیشتن ل ه بوونێکی-لهنێو-خۆی-بۆ-خۆ .من بهبێ
کهس���هک ه ب ه تهواوی و ڕووتی لهم پێویستیی ه ترس���ناکهی سهربهستی تێدهگهم.
دهزانم ،ک ه ناتوانم لهئاس���تی خۆ دروس���تکردنهکهمدا نکۆڵی ل ه لێپرسینهوهکهم
بکهم یان بیخهم ه ئهستۆی کهسێکی دیک ه ههرچهنده من ئهوهم ههڵنهبژاردبێت یان
لهدایکیش نهبووبێتم .لهالیهکهوه ،نابینا ل ه ئاستی کهسانی دیکهدا بهڕادهیهک من
ل ه مهترسیی سهربهستییهکهی ئهوان ڕزگاردهکات .بهاڵم لهنێو خۆیدا و بهشاراوهیی
ناس���ینهوهی سهربهستییهکهی تیدایه .لهبهر ئهم هۆکاره ،لهو کاتهوه من خۆم ب ه
خۆیهک���ی تایبهت و ڕهها دادهنێم چونک ه من بینراوم ،ههس���تی پێناکهم و ناتوانم
خۆش���م لهو بینن ه بپارێ���زم و دهمخات ه نێو بابهتگهرێتییهک���ی توندڕهوانهوه .من
بهب���ێ ئهوهی بتوانم ڕوو ل��� ه خاوهنهکهم بکهم بووم ب ه خاوهنێتی کهس���هکه .بۆ
سهلماندنی ڕاس���تهوخۆی تهماشاکردنی کهسهک ه و بهرگریکردن ل ه خۆم ،کهسهک ه
دهخهم ه بهر تاقیکردنهوه و دهبێت بیکهم بهبابهت .ئهگهر کهس���هکه ،ئهو کاتهی
تهماش���امدهکات ،بیکهم بهبابهت بۆ خۆم ،ئهوا من بهبێ ئهوهی بزانم کهوتومهت ه
مهترس���ییهوه .نابیناییهکهم ،کهوابوو ،دوودڵیی ه چونک��� ه لهگهڵ خۆیدا ئاگایی و
ههس���تکردنی ”سهرسوڕمان و تێنهگهیشتنی” تهماش���اکردنی ههڵگرتووه .منیش
لهنێو مهترس���ی نامۆبوونم لهپشت خۆمهوه ڕادهوهستم .ئهم بارودۆخ ه نا ئاسایی ه
بوارێکی دیک ه بۆ داگیرکردنی سهربهس���تی کهسهکهی دیک ه نیشاندهدات .ئهمهش
ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه من واز ل ه کهسهکه ،وهکو بابهت ،ئهو کهسهی دهیهوێت
بوونم بس���ڕێتهوه بهێنم و بیکهم ب ه ئامێر تاکو سهربهستییهکهی بگرم .مادام من
ڕوو لهو بابهت ه دهکهم ناتوانم لهئاس���تی بهرزێتییهکهیدا بهرپرس���ی بکهم .مادام
منیش لهو ئاس���تهدا ،ک ه ئهو دهکهم ب ه بابهت ،خۆمم ،بیر لهو شتهش ناکهمهوه،
ک ه حهزدهکهم دهستم بکهوێت.
کهواب���وو ،من لهنێ���و بارودۆخی ههڵچون و ههڵوێس���تێکی ناکۆک���دا بهرانبهر
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بابهتهک ه دهژیم :نهک تهنیا ناتوانم ئهوهی لهوم دهوێت وهدهس���تی بهێنم ،لهسهرو
ئهم کارهمهوه زانین ه بهکردهوهکهش���م لهبارهی ئهوهی حهزدهکهم دهس���تم کهوێت
دهشاردرێتهوه .خۆم دهخهم ه نێو گهڕانێکی بێچاره بهدوای سهربهستی کهسهکهی
دیک���هدا و لهنیوهی ڕێگ ه تێدهگهم گهڕانهکهم هیچ واتایهکی نییه .ههوڵدانهکانم بۆ
پهیداکردن���ی واتاش ئهوهنده زۆرتر ل ه واتا دوورم دهخهنهوه و پهرێش���انم دهکهن.
ئهمهش لهوه دهچێت من ههوڵبدهم خهونێکم بیربکهوێتهوه و پهنا بۆ بیرکهوتنهوه
ب هرم .بهاڵم ناوهڕۆکی خهونهکهم بهتهواوی لهبیردهچێت و بهههڵ ه وێنهکانی دێنهوه
بهرچاوم و ناوهڕۆکهک ه وندهبێت.
ههوڵدانی بنهڕهتیم بۆ گرتنی سهربهس���تی خۆیهتی کهس���ێکی دیک ه له ڕێگهی
بهبابهتکردنییهوه ل ه ئارهزووی سێکس���یدا بهرجهس���ت ه دهبێت .ههڵبهت ه جێگهی
سهرس���وڕمان ه ببینین دیاردهیهک ،ک ه بهگشتی ب ه ”ڕهتدانهوهی سایکۆفزیۆلۆجی”
دادهنرێت ئێم ه ب ه ههڵوێس���تی بنهڕهتی لهگهڵ بوونمان-بۆ-کهسانی دیک ه پێناسی
دهکهین .بۆ زۆرین���هی زانایانی دهروونناس ئارهزوو ،وهکو فاکتۆرێکی ئاگامهندی،
ب ه توندی پهیوهندی ب ه سروشتی ئهندامانی سێکسییهوه ههیه .ل ه ڕێگهی خوێندی
ئ���هم ئهندامانهوه ل ه ئارهزووی سێکس���یش تێدهگهین .بهاڵم م���ادام بونیادهکانی
لهش(شیردهر ،منداڵبوون ،هتد) جیاوازن ،بونیادێکی تایبهتی سێکسیش(منداڵدان،
بۆڕی هێلکه ،هێلکهدان ،هتد) ههڵکهوتێکی ڕههان و سهرب ه ئۆنتۆلۆجی ئاگامهندی
یان ’دازاین’ نین ،ئهوا بۆ ئارهزووی سیکسیش دروستن .ئارهزووی سێکس ،وهکو
ئهم ئهندامان ه س���ایکۆلۆجی ئهزمونگهری لهس���هر بناخهی بایۆلۆجی دهیانناسێت.
ئهمهش ل ه چهمکی ویس���تی سروش���تیدا ،ک��� ه بۆ ئ���ارهزووی دهروونی بهکاردێت
دهردهکهوێت .ویس���تی سروشتی جۆره پێکهاتهیهکی ژیانی ناوهوهیه ،ک ه دووجۆر
خهس���ڵهتی ههیه .لهبهر ئهم هۆی ه فهیلهس���وف ه بوونگهرییهکان لهو باوهڕهدابوون
پێویست نهکات خۆیان ب ه سێکسگهرایهتییهوه ماندوو بکهن .هایدیگهر ،بهتایبهتی
هیچ لهبارهی سێکسهوه لهشیکردنهوه بوونگهرایهتییهکهی بوونی دازایندا باسناکات.
بێگومان ،دهشێ بڵێین ،ک ه ’مێینه’ و ’نێرینه’ لهبوونی مرۆڤدا ههڵکهت ه و جیاوازی
سێکسی پهیوهندی ب ه بوونهوه نیی ه چونک ه ژن و پیاو ههردووکیان بهبێ جیاوازی
ل ه بووندا ههن.
ئهم هۆکاران ه س���هلمێنهر نین .جیاوازی سێکس���ی دهگهڕێت���هوه بۆ ئهو الیهن ه
فاکت���ۆرهی ئێم ه پهس���هندی دهکهین .بهاڵم ئایا بوون-بۆ-خ���ۆ ب ه ڕێکهوت ،لهبهر
لهشی بوونێکی سیکس���ییه؟ ئایا دهتوانین بڵێین ژیانی سێکسی شتێکی زیادهی ه
و خراوهتهس���هر بارودۆخی ب ه مرۆڤبوون؟ ههمانکات ،لهس���هرهتاوه دهردهکهوێت
ئارهزوو لهگهڵ دژهکهیدا و هاندهرهسێکس���ێیهکان بونیادی بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆ
بن .ئاشکرایه ،ئهگهر حاڵهتی سێکسی مرۆڤ ل ه بنهمای سێکسی ،وهکو الیهنێکی
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فزیۆلۆجییهوه پهیدابووبێت ئهوا لهبوون-بۆ-کهسانی دیک ه جیانابێتهوه .بهاڵم ئایا
مافمان نییهئهو پرسیاره بکهین ،ک ه گرفتهکه ،وهکو گرفتی ههستکردن و ئهندامانی
ههستکردن ه یان نا؟ دهڵێن ،مرۆڤ بوونهوهرێکی سێکسیی ه چونک ه خاوهنی سێکسه.
ئهگهر پێچهوانهی ئهم ه ڕاس���ت بێت ،ئهگهر سێکس تهنیا ئامێرێک و بیرۆکهیهکی
سێکس���ییکهری بێت ،ئایا مرۆڤ لهبهر ئهوهی ل ه بنهڕهتدا بوونهوهرێکی سێکسیی ه
خاوهنی سێکسه ،وهکو بوونێک لهنێو جیهاندا ههیهو پهیوهندی ب ه کهسانی دیکهوه
ههبێت؟ س���ێکس ل ه منداڵییدا پێش گهشهکردنی ئهندامهکانی سێکس لهنێو لهشدا
دهرکهوێت .پیاوه خهساوهکانیش ئارهزوویان دهمێنێتهوه .تهنانهت پیاوی پیریش
حهزی [سێکسی] ههیه .بهکارهێنانی ئهندامهکانی سێکس بۆ چێژوهرگرتن ڕوویهکی
ژیانی سێکس���ی مرۆڤه” .لهگهڵ ئهگهری تێربووندا” یهک شێوازی سێکسی ههیه.
سێکسی گهش���هپێدراویش نوێنهرایهتی ئهم ئهگهره دهکات و دهیکات ب ه شتێکی
کۆنکرێتی.
هێشتا شێوازی دیکهی سێکسیش ههیه ،ک ه ب ه تێربوون ناگات .ئهگهر باس لهم
ش���ێوازان ه بکرێت تێدهگهین ،ک ه ژیانی سێکسی لهگهڵ لهدایکبوونی مرۆڤدا دهست
پێدهکات و ب ه مردنی کۆتایی دێت .بێجگ ه لهمه ،ن ه ههس���تانی ئهندامی نێریینهی
پی���او یان ئهندامێکی لهش تهفس���یری وروژاندنی ئارهزووی سێکس���ی دهکات ،ن ه
کش���انی گلێنهی چاویش دهتوانێت وروژاندنی ترسمان بۆ ئاشکرا بکات .ل ه ههموو
حاڵهتهکان���دا لهش ڕۆڵێک���ی گرنگ دهبینێت .بۆ تێگهیش���تنمان ئاماژه بۆ بوون-
لهنێو-جیهان و بوون-بۆ-کهس���انی دیک ه دهکات .من حهز لهکهس���ێک نهک مێرو
یان گوێماس���ییهک دهکهم .ههروهها بهو ج���ۆرهی ههی ه و بهو جۆرهی منیش ل ه
حاڵهتێکدا لهنێو جیهاندام حهزی لێدهکهم .ئهو بۆ من کهسێکی دیک ه و منیش بۆ
ئهو کهسێکی دیکهم.
گرفتی س���هرهکی سێکسگهرایهتی بهم شێوهی ه دهبینرێت :ئایا سێکس ڕووداوه
و بهس���تراوه ب ه سروشتی ئهندامهکانی لهشهوه یان بونیادێکی پێویستی بوون-بۆ-
خۆی بوون-بۆ-کهس���انی-دیکهیه؟ بۆ وهاڵمدانهوهی ئهم پرس���یاره بۆ ئۆنتۆلۆجی
دهگهڕێینهوه .ئۆنتۆلۆجیش لهگهڵ دۆزینهوهی واتای بوونی سێکسی بوون-بۆ-خۆ
وهاڵمهکهمان بۆ ئامادهدهکات .ب ه گوێرهی باس���هک ه لهس���هر لهش بوونی سێکس
وات ه من ،وهکو بوونهوهرێکی خاوهن س���ێکس بۆ کهس���ێکی دیک ه و ئهویش بۆ من
ههبێت .دهبێت ئهوهش بزانین ،پێویس���ت نیی ه تهنیا ئهو کهس��� ه بۆ من یان من
بۆ ئهو ب���م بهوجۆرهی پهیوهندییهک ه لهنێوان دوو سێکس���ی جیاوازدا دهبینرێت.
یهکهم ،تێگهیش���تنم لهبوونی کهسهکهی دیکه ،بهو جۆرهی خاوهنی سێکسه ،ب ه
هۆکاری بینینی پهرش و باڵوی پرچی ،زبر دهستی ،دهنگی و ماسولک ه بههێزهکانی
لهش���ییهوهنییه .ئیم ه لهوێ���دا مامهڵ ه لهگهڵ ئاکامێکدا دهکهی���ن ،ک ه ئاماژه بۆ
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حاڵهتێکی لهپێش���تر دهکات .یهکهم تێگهیش���تنی من بۆ کهسهک ه دهکهوێت ه سهر
ئارهزووم .لهڕێگهی ئارهزووهکهمهوه ئهو دهبێت ب ه کهس���ێکی سێکسی .ئارهزوو
کتوپڕ بهسێکس���ی بوونی من و ئهو ،لهش���ی من و لهشی ئهو بهرجهستهدهکات.
کهوابوو ،بۆ ئهوهی پێگ ه ئۆنتۆلۆجییهک ه بۆ توێژینهوهکهمان لهسهر سێکس دیاری
بکهین پێویست ه لهئارهزوو بکۆڵێنهوه .ئایا ئارهزوو چییه؟ ههروهها ،ل ه سهرهتاوه
بپرسین؛ ئارهزووی چی دهکهین؟
پێویس���ت ه بیرۆکهی ئارهزوو ل ه چێژوهرگرتن یان ئارهزوو لهکهمکردنهوهی ئازار
جیابکهینهوه چونک��� ه نازانین چۆن لهمحاڵهتهدا ئارهزوو خ���ۆی ب ه بابهتهکهیهوه
دهبهس���تێتهوه .ههموو ئهو بیردۆزانهی لهسهر زهمینهیهکی خۆگهرایهتی دامهزراون
ناتوان���ن باس ل���هوه بکهن چۆن ئێم��� ه بهتایبهتی حهز ل��� ه ئافرهتێک دهکهین و
حهزهکهش���مان تهنیا تێربوونێکی سێکسی نییه .لێرهدا باشتره بههۆکاری بابهت ه
بهرزهکهیهوه پێناسهی ئارهزوو بکهین .لهگهڵ ئهمهشدا ناگونجێت بڵێین ئارهزوو بۆ
داگیرکردنی بابهتێکی ئهستویی حهزلێکراوه ئهگهر مهبهست ل ه داگیرکردن جوتبوونی
سێکس���ی بێت .ههڵبهت ه جوتبوونی سێکس���ی ئارهزووهکهم���ان دادهمرکێنێتهوه،
بهتایبهت���ی لهوحاڵهتهدا ،ک ه ئارهزووهک ه بهئازاره و ماندووبوونی لهگهڵدایه .بهاڵم
لێ���رهدا ئارهزووهک ه دهبێت ب ه بابهتهک ه و دهبێت تێپهربکرێت .ئهمهش بههۆکاری
تێڕامانێکی ئاگامهندانهوه ڕوودهدات .خودی ئارهزوو تێڕامانی نیی ه و ناتوانێت خۆی
بکات بهبابهتی بیرکردنهوه و تێپهڕیبکات .تهنیا کهسێکی داوێن پیس خۆی ،وهکو
ئارهزوو دهبینێت؛ مامهڵ ه لهگهڵ بوونی خۆی ،وهکو بابهت دهکات ،دهیوروژێنێت و
دایدهمرکێنێتهوه .پێویست ه ئهوهش ببینین ،ک ه ئارهزوو دهبێت ب ه ئارهزوولێکراو.
ههڵهکهش ،لێرهدا ،لهوهدای ه ئێم ه واتێگهیش���توین جوتبوونی سێکسی ئارهزوو
خهف���هدهکات .لهبهر ئهم ه چێژمان ب ه تێربوونی ئ���ارهزوو داناوه .هۆکاری ئهمهش
دهگهڕێت���هوه بۆ چهند الیهنێکی دهرهکی(وهک���و زاوزێ ،پیرۆزی منداڵبوون ،هێز
و توان���ا ل��� ه تهواوبووندا و ههموو ئهو هێمایانهی بۆ س���ێکس دان���راون و هتد).
لهم ڕووهوه ،پیاوه س���ادهکان تهواوبوون دهکهن ب ه تهنیا ئامانجی ئارهزووهکهیان.
ئهمهش بووه ب ه بنهمای تێگهیش���تن ل ه ئارهزوو ،وهکو ویس���تێکی سروشتی ،ک ه
بناخهو کۆتاییهکهی ب ه ئهندامهکانی لهش���ی مرۆڤهوه گرێدراون .بۆنموونه ،دهبێت ه
ه���ۆکاری وروژاندن و تهواوبوون [لهجوتبووندا] .ب���هاڵم خودی ئارهزوو جوتبوون
نیی ه و داواش���ی ناکات .ئهمهش لهمنداڵدا یان لهو کهسانهش���دا دهردهکهوێت ،ک ه
نازانن چۆن سێکس بکهن .ئارهزوو ،بهههمانشێوه ،ئارهزووکردنی کارێکی شهیدایی
نییه؛ فرهجۆری کردهوه سێکسییهکانیش ئهم ه دهسهلمێنن ،ک ه ل ه کۆمهڵێکهوه بۆ
کۆمهڵێکی دیک ه دهگۆڕێن .بهگشتی ،ئارهزوو ئارهزووی کردهوه نییه .کردهوه پاش
ڕووداو دهکهوێت .ل ه دهرهوهدا دهخرێت ه سهر ئارهزوو .لهگهڵ ئهمهشدا گرنگی کاتی
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دهس���تگیرانی دهردهخات .تهکنیکی جیاواز بۆ شهیدابوون ههیه .ههر تهکنیکهش
ئامێر و کۆتایی خۆی ههیه .مادام ئارهزوو خۆی خهف ه ناکات و ل ه کردهوهکهش���دا
نابێت ب ه دوا ئامانج ،ئهوا ئارهزوو دهبێت ڕوو ل ه بابهتێکی دهرهکی بکات .ئهمهش
مهبهستدارێتی ئارهزووه ،لهپێشتر لهسهر بۆچوونهکانی شیلهر و هوسرڵ ئاماژهمان
بۆ کرد.
ئایا بابهتی ئارهزوو چییه؟ ئایا دهتوانین بڵێین ئارهزوو ئارهزووکردن ه بۆ لهش؟
لهڕوویهکهوه نکۆڵی لهم ه ناکرێت .بهاڵم پێویس���ت ه بهههڵ ه ل ه واتاکهی تێنهگهین.
بهدڵنیاییهوه لهش :قۆڵێکی ڕووت یان دهرکهوتنی نیوهی مهمک یان ڕان توش���ی
پهرێشانیمان دهکات .با ل ه سهرهتاوه ئهو خاڵهش لهبیرنهکهین ،ک ه ئێم ه قۆڵ یان
الیهکی مهمک ه ڕووتهک ه ب ه ئامادهبوونی ههموو لهش���ی کهسهکهوه دهبهستینهوه.
لهش���هک ه بهگشتی لهوانهی ه دهرنهکهوێت ،من تهنیا قۆڵهک ه دهبینم ،بهاڵم لهشهک ه
لهوێدایه .بههۆکاری ئامادهبوونی لهشهکهوه من دهتوانم قۆڵهکهش ببینم .لهشهکه،
وهکو قۆڵهک ه ئامادهیه .ئهمهش ل ه نهخش���ی ئهو مافوره دهچێت ،ک ه لهوێدا ههی ه
و مێزهک��� ه ل ه منی ش���اردۆتهوه .ههروهها ئارهزووهکهم ههڵ��� ه ناکات؛ ئهو ڕوو ل ه
کۆی ئهندامانی لهش و توخمهکانی ناکات .فۆرمهکهی بهگشتی دهوێت ،باشتروای ه
بڵێین ئهو فۆرمهی لهو ههڵوێس���تهدا دهوێت .حاڵهتێک���ی تایبهتی ،ک ه لهدواییدا
ڕوونی دهکهمهوه ،دهبێت ه هۆکاری وروژاندنی ئارهزوو .لهگهڵ ئهمحاڵهت ه تایبهتییهدا
چ���واردهور و جهانیش ئاماده دهبن .کهچی لێرهدا کتوپ���ڕ لهگهڵ الیهن ه دژهکهدا
لهوبهرهوه لهس���هر زهمینهیهکی فزیۆلۆجی ڕادهوهس���تین؟ ئارهزوو لهنێو جیهاندا
حهز ل ه لهشهک ه لهنێو بهس���تێنی جیهانهوه و دهست ه جوانهکهش لهنێو بهستێنی
لهشهکهوه دهکات .ئهمهش لهو خاڵ ه دهچێت لهبهشهکهی پێشودا ڕوونمانکردهوه
چۆن لهش���ی کهس���ێکی دیک ه ب ه ههڵوێس���تهوه لهنێو جیهاندا خۆی دهردهخات.
ئهمه بۆ ئێم ه جێگهی سهرس���وڕمان نیی ه چونک ه ئارهزوو لهگهڵ دهرکهوتنی لهشی
کهس���ێکی دیکهدا بهرجهست ه دهبێت .لهبهرئهم هۆیهش��� ه ئێم ه حهز ل ه لهشهکه،
وهک���و بابهتێکی ماتهری ناکهین؛ بابهتێکی ماتهری ڕووت ب ه ههڵوێس���تهوه ناژی.
کهوابوو ئهو ههمووه ئۆرگانیکییهی کتوپڕ بۆ ئارهزوو ئاماده دهبێت لهوێدا دهبێت
ب��� ه بابهتێکی حهزلێکراو ،ک ه ئامادهبونهک���هی ب ه تهنیا الیهنێکی زیندووی نهبێت،
بهڵک���و خاوهنی ئاگامهندیش بێت .لهبهر ئهم ه بهرجهس���تهبوونی کهس���انی دیک ه
لهنێو ههڵوێس���تدا ،ک ه ئارهزوو دهیدۆزێتهوه فۆرمێک���ی بنهڕهتییه .بێجگ ه لهمه،
ئهو ئاگامهندییهی باسیدهکهین الیهنێکی بوونی بابهت ه حهزلێکراوهکهیه؛ وێنهیهکی
جواڵوی بابهتهکهمان لهنێو جیهاندا دهداتێ ،ک ه دهبێت بهبهش���ێک لهنێو جیهانی
مندا .بێگومان ،کهسێک دهتوانێت ئارهزووی ژنێکی خهوتو بکات .کهسهک ه خهوتنی
ژنهک ه ب ه ئاگامهندییهکهیهوه دهبهستێتهوه و لهنێو ڕهههندی حهزلێکردن ل ه لهشی
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دهمێنیتهوه .واتا بۆ ههموو لهشی پهیدادهکات .لهشێکی زیندو ،وهکو ههموویهکی
ئۆرگانیکی لهنێو ههڵوێستدا ئاگامهندانهیه؛ ئهم بابهتهی ه ئارهزوو دهیهوێت بیگاتێ.
ئایا ئارهزوو چی لهم بابهت ه دهوێت؟ ئێم ه وهاڵمی ئهم پرسیارهمان دهست ناکهوێت
تاکو پرسیارێکی لهپێشتر وهاڵم نهدهینهوه :ئایا ئهو کهسهی ئارهزوومهنده کێیه؟
وهاڵمهک ه ئاشکرایه .ئهو کهسه(من)م .ئارهزووش شێوازێکی خۆیهتی منه .ههروهها
ئارهزوو ئاگاییی ه چونک ه دهتوانێت خۆی بناس���ێت .لهس���هرو ئهمهشهوه پێویست
ناکات ئهم جۆره ئاگاییی ه لهو ئاگاییهوه جیابکهینهوه ،ک ه دهبێت ه سهرچاوهی زانین.
بوون-بۆ-خۆ ئهو کاتهی خۆی ،وهکو ئارهزوو ههڵدهبژێرێت ،بهپێچهوانهی(هۆکار)
ی ڕواقیی���هکان ،ک ه هۆکرد پهیدادهکات ،ئهم ئارهزوو دروس���تناکات .بوون-بۆ-خۆ
خۆی دهخات ه س���هر زهمینهی ش���ێوازێکی بوونی ،ک ه لهش���ێوازهکانی دیکهوه،
بۆنموون ه شێوازێکی بوونی مێتافیزیکییهوه ،جیاوازه .ههموو ئاگاییهک ،بهو جۆرهی
لهپێش���تر بینیمان ،پش���تگیری پهیوهندییهکی خۆی لهگ���هڵ فاکتۆرێکدا دهکات.
ئهم پهیوهندییهش بهگوێرهی ش���ێوازی ئاگایییهک ه دهگۆڕێ���ت .فاکتۆری ئازار ل ه
ئاگامهندیی���دا ل ه کاتی ڕاکردنێکی بهردهوام���دا دهردهکهوێت .ئهمهش بۆ فاکتۆری
ئارهزوو دروست نییه .ئهو مرۆڤهی ئارهزوومهنده بوونی لهش لهشێوازێکی تایبهتدا
نیش���اندهدات .ههموومان لهو باوهڕهش���داین ،ک ه ئارهزوو (شهوق) نییه .ئارهزوو،
بهگوێرهی پێناسهکهی گرفته .چهمکی(گرفت) باشتر واتای ئارهزوومان پێدهدات.
ئێم ه ئاوێکی پهنگخواردوو لهگهڵ ئاوێکی ڕووندا دژوهس���تاو دادهنێین و ب ه ئاشکرا
ل ه یهکدییان جیادهکهینهوه .ئاوه پهنگخواردووهک ه ههر ئاوه؛ جواڵنی ئاوهک ه و ئهم
خهس���ڵهت ه بنهڕهتییهی ڕاگرتوه؛ ڕوونییهکهی توشی گرفت بووه .ئێم ه دهتوانین
گرفتهک��� ه بههۆکاری وردیل ه ڕهقهکانی س���هر ئاوهک��� ه ڕوونبکهینهوه ،بهاڵم ئهم ه
ڕوونکردنهوهیهکی زانس���تانهیه .تێگهیشتنی بنهڕهتی ئێم ه ل ه ئاوهگیرخواردووهک ه
ل ه گۆرانی ئامادهبوونی ش���تێکی نادیاردایه ،ک ه وهکو فاکتۆرێکی بهرگریکهر خۆی
ڕاگرتوه .گرفت و ئاس���ت تهنگ���ی ئاگامهندی ئارهزووش ل��� ه ئاوپهنگخواردووهک ه
دهچێت.
بۆ ئهوهی لهم لێکچون ه باش���تر تێبگهین ،پێویس���ت ه ئارهزووی سێکسی لهگهڵ
برس���ێتیدا بهراوردبکهین .برسێتی ،وهکو ئارهزووی سێکسی ،ئاماژه بۆ حاڵهتێکی
لهش ،ک ه لێرهدا ب ه کهمی خوێن و ئاوکردنی نێو دهم و گرژبوونهوهی گهده و هتد
دهکات .ئ���هم دیاردانه بۆ بوون-بۆ-خۆ -فاکتۆری ڕووتن و دهیهوێت لهدهس���تیان
ڕابکات و ڕوو ل ه ئهگهرهکانی بکات؛ دهیهوێت تێر بێت بهو ش���ێوهیهی ل ه بهش���ی
دووهمی ئهم نوسراوهدا باس���مانکرد .کهوابوو ،برسێتی تێپهڕکردنی فاکتۆرهکانی
لهش���ه .ئاگامهندیش بهبێ تێڕامان لهم فاکتۆران ه ب��� ه ئاگایه .لهش لێرهدا دهبێت
ب��� ه ڕابردوو ،ههروهها ش���تێکی تێپ هڕکراو .لهئارهزوی سێکس���یدا ،بهدڵنیاییهوه،
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بونیادێک���ی هاوبهش بۆ ههم���وو تامهزۆکردنهکان-حاڵهتهکانی لهش پهیدادهکهین.
کهس���هکهی بهرانبهریشمان گۆڕانکارییهکانی ئهندامانی لهشمان(ههستانی ئهندامی
نێرینه ،ڕهقبوونی گۆی مهمک ،س���وڕانهوهی خوێن ،بهرزبوونهوهی پلهی گهرمای
لهش و هتد) دهبینێت .ئاگامهندیی ه ئارهزوومهندهک ه ئهم فاکتۆره دههێنێتهکایهوه.
ب��� ه هۆکاری ئهم فاکتۆرهوهی ه ئێمهش دهڵێین ،لهش���هک ه خ���ۆی وهکو حهزلێکراو
دهردهخات .بهاڵم ئهم تێگهیش���تن ه ئارهزووی سێکس���ی دوور دادهنێت .دهبێت ب ه
ڕاکردنێکی ڕووت ل ه فاکتۆر و ڕووکردن بهرهو ئهگهره جیاوازهکان .ههموو کهسێک
دهزانێت ،ک ه بۆش���اییهکی گهوره لهنێوان ئارهزووی سێکسی و تامهزۆکردندا ههیه.
ههموومان ئهو گوتهیهمان لهیاده ،ک ه دهڵێت ”وهکو چۆن زۆر تینوت ه و پهرداخێک
ئاوی س���ارد دهخۆیتهوه ،ئهو کاتهش لهگ���هڵ ژنێکی جواندا جووت به ،ک ه حهزی
لێدهکهیت ”.ئهم گوتهیهش بیرکردنهوه لهسهری ڕازی نابێت ،چونک ه ئێم ه ئهو کاتهی
ئارهزوومهندی ژنهکهین خۆمان ل ه دهرهوهی ئارهزووکردنهکهدا نابینین .ئارهزوو من
توشی سازش���کردن دهکات .من تهواوکهری ئارهزووهکهمم .با ههموو کهسێک بیر
ل ه ئهزموون���ی خۆی بکاتهوه؛ ئهو تێدهگات چۆن ئارهزووی سێکس���ی ئاگامهندی
تهوقدهکات؛ فاکتۆر داگیریدهکات و ناتوانێت لهدهستی ڕابکات .دواجاریشبێدهنگ
خۆی دهخات ه بهردهستی ئارهزووهکهی .لهحاڵهتهکانی دیکهدا ،دهردهکهوێت فاکتۆر
ئاگامهندی داگیردهکات و دهیئاوسێنێت.
بهوجۆرهی باسی ئارهزوومانکرد خهسڵهتهکهی دیاریدهکات .ئێم ه گوتمان ،ک ه
ئارهزوو تۆ دهگرێت و ئیفلیجت دهکات .ئایا دهتوانرێت بهمجۆره باس���ی برس���ێتی
بکرێت؟ ئایا برس���ێتی زۆر بۆ کهسێک دههێنێت؟ لهڕاستیدا ئهمحاڵهت ه لهوێدا واتا
بهخش���ه ،ک ه چهمکی بۆشایی ههبێت .بهپێچهوانهشهوه ،تهنانهت ئارهزووکردنێکی
کهمیش زۆر بۆ کهسهک ه دههێنێت .کهسێک ناتوانێت بهو جۆرهی ل ه برسێتییهکهی
ڕادهگرێت و بیر لهش���تێکی دیک ه دهکاتهوه ،ئارهزووهکهیدوور ڕابگرێت .ئارهزوو
ڕازیکردن���ی ئارهزووه .کتوپڕ ئهو مرۆڤهی ئارهزوومهنده دبێت ب ه ئارامییهکی گران
و ترسناک .چاوهکانی دهچهقن و ب ه نیوه داخراوی دهمێننهوه .جواڵنهکانی لهشی
مۆری گرانی و شیرینییان پێوه دهلکێت؛ ههندێک لهم مرۆڤان ه لهوهدهچێت خهواڵوبن.
کاتێک ”دژی ئارهزووش ڕادهوهس���تیت” ،بهرهنگاری ئهم حاڵهت ه دهکهیت .ئهگهر
کهسێک بهرگری بکات پێش لهناوچونی ئارهزووهک ه وهکو برسێتی دوور دهکهوێتهوه
و کهسهک ه لهخهو ڕادهچڵهکێت .ب ه سهرێکی گران و خێرالێدانی دڵییهوه ههست ب ه
شلبوونی خۆی دهکات .ههڵبهت ه ئهم باسکردن ه تهوا نییه :ئهو ڕێگایان ه نیشاندهدهن
ئێم ه ب ه هۆیانهوه ڕاڤهی ئارهزوو دهکهین .بهههرحاڵ ،فاکتۆری س���هرهکی ئارهزوو
دهردهخ���هن :ئاگامهندی ل ه ئارهزووکردندا ل��� ه زهمینهیهکی دیکهدا فاکتۆری خۆی
دهدۆزێتهوه .ئهو ل ه دهس���تی ڕان���اکات و دهیهوێت خۆی بخات ه ژێر دهس���تهاڵتی
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ههڵکهوتی خۆیهوه ،بۆنموونه ،لهو کاتهدا لهشی کهسێکی دیک ه دهبینێت و حهزی
لێدهکات .بهگوێرهی ئهم واتای ه ئارهزوو تهنیا ئاش���کراکردنی لهشی کهسێکی دیک ه
نییه ،بهڵکو بهرجهس���تهکردنی لهش���ی منیش���ه .ئهمهش ،لهوێدا ،ک ه ئهم لهش ه
ن���هک ئامێره و بنکهی بۆچوون ه بهڵکو فاکتۆرێک���ی ڕووته؛ فۆرمێکی ههڵکهوتوی
ههڵکهوتنی پێویس���تی بوونی منه .ههست ب ه ههناسهدان و ماسولکهکانم دهکهم.
نهک ب���ۆ ئهوهی تێپهڕیان بکهم بهو جۆرهی لهس���ۆز و تامهزرۆکردندا ڕوودهدات.
ئ���هوان ژیانی من و ڕاس���تیی ه نهجواڵوهکانمن .لهڕێگ���هی ئهوانهوه خۆم دهخهم ه
نێو مهترس���ییهکانی جیهانهوه .بوون-بۆ-خۆ ئ���هم ههڵکهوت ه نییه .ئهو ل ه بوونیدا
بهردهوام ه و ههس���ت ب ه لهشی خۆی دهکات یان ئهگهر بتهوێت ،دهتوانین بڵێێن،
ئهو سهرس���وڕمان ه شێوازی بوونی لهشێتی .ئاگامهندی بهبێ تێڕامان بهسهر لهشدا
دهگوزهرێ���ت .،حهزدهکات ببێت ب ه لهش و تهنیا ل���هش بێت .لهئارهزوودا ،لهش
ل��� ه بری ئهوهی ببێت ب ه ههڵکهوتهی بوون-بۆ-خۆ دهیهوێت لهدهس���تی ڕابکات و
خۆی ب ه ئهگهرهکان بگهیهنێت .ئارهزوو تهنیا ڕوو ل ه لهشی کهسێکی دیک ه ناکات؛
ئهو یهکێتییهکی کردهوهی ه پڕۆژهیهکی ئاوس���اوی ل ه تێڕمان بهدهره لهنێو لهشدا.
کهوابوو ،بورانهوه دوا قوناخی ئارهزووی سێکسیی ه بۆ ڕازیکردنی لهش .لهم ڕووهوه
دهتوانین ئارهزوو ب ه ئارهزووکردنی لهش���ێک بۆ لهشێکی دیک ه دابنێین و دهبێت ب ه
تامهزرۆکردنی لهشی کهسێکی دیکه .بوون-بۆ-خۆش ب ه سهرسوڕمانهوه لهب هردهم
لهش���ی خۆیدا ڕادهگرێت .ئهو بوون ه ئارهزوومهن���ده ئاگایییه ،ک ه خۆی دهکات ب ه
لهش.
گریمان ئارهزوو ئاگامهندیی ه و بۆ گهیش���تن ب ه لهش���ی کهسهکهی دیک ه خۆی
دهکات ب��� ه لهش ،ئای���ا واتای ئارهزوو چییه؟ بۆچ���ی ئاگامهندی خۆی دهکات به
لهش؟ چی ل���هبابهت ه حهزلێکراوهک ه دهوێت؟ ئهگهر لهوهتێبگهین ،ک ه ئارهزوو بۆ
گهیش���تن ب ه لهشی کهسێکی دیک ه خۆی دهکات بهلهش وهاڵمی ئهم پرسیارانهش
ئاسان دهست دهکهون .ئهمهش ئهو واتای ه نابهخشێت ،ک ه من دهمهوێت شانی ئهو
بگرم یان دهست لهالقی بدهم و لهشم ب ه لهشییهوه بنوسێنم .گرنگ ه من ئهوان ه ب ه
ئامێرێکهوه گرێبدهم ،ک ه لهشی ئهوه و ئاگامهندی تهوقدهکات .لهکاتێکدا دهست
لهش���انی دهدهم ب ه تهنیا شانی ئهو نادۆزمهوه لهشی خۆشم لهگهڵیدا بهرجهست ه
دهبێت ،دهبێت ه فاکتۆرێک و بوونم ،وهکو گۆش���ت قوتدهکاتهوه .کهوابوو ،ئارهزوو
ئارهزووکردن ه ل ه بوون ب ه خاوهنی لهش���ێک ،ک ه من بههۆیهوه لهشی خۆم ،وهکو
گۆش���ت دهبینم .بهاڵم ئهو لهشهی من دهمهوێت ببم بهخاوهنی دهبێ گۆشت بێت.
ل ه سهرهتادا لهشی کهسهک ه بهم شێوهی ه خۆی بۆ من دهرناخات؛ ئهو تێههلکێشهی
کردهوهکانه .وهکو گۆشت نایبینین .ههروهها ،لهشهک ه لهنێو ههڵوێستدایه .گۆشت،
بهپێچهوانهوه ،ههڵکهوتێکی ڕووت���ی ئامادهبوون ه و خۆی ب ه مکیاج و جلوبهرگ و
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هتد ،لهس���هر و ئهمانهش���هوه ب ه جوالنهکهی خۆی شاردۆتهوه .ئارهزوو دهیهوێت
جواڵنهکان و جلهکان لهلهش داماڵێت و ڕووتی کاتهوه؛ ئهمهش ههوڵدانێک ه بۆ دانانی
کهسهک ه لهنێو گۆشتدا .لهم الیهنهوه ،دهست لهملکردن دهبێت ب ه بهخاوهنبوونی
لهشی کهسهکهی دیکه .ئهگهر دهست لهملکردنهک ه تهنیا ڕووکهشی بێت پهیوهندی
دروستناکات و ئارهزووهکهش تیرناکات :وهکو تهماشاکردن لهدهرهوه دهمێنێتهوه
و منیش ناکات ب ه خاوهنی کهس���هکهی دیکه .ئێم��� ه دهزانین واتای ئهو گوتهیه،
”پێست بهر پێست دهکهوێت” چییه .دهست لهملکردنهک ه تهنیا دهست بهر یهکدی
کهوتنه .ئهو کاتهی تهنیا ب ه دهس���ت لێدان دادهنرێت واتاکهشی وندهبێت .دهست
لهملکردن دهست لێدانێکی ڕووت نییه .لهشی کهسهکهی دیکه ،وهکو گۆشت لهگهڵ
دهس���ت لهملکردنهکهدا لهژێر پهنجهکانی مندا ل ه دایکدهبێت .دهست لهملکردنهک ه
دامهزراندنی ئهو نهریتانهیه ،ک ه کهس���هک ه دهخات ه نێو الشهوه .دهشێ لهسهر ئهم
خاڵ ه ڕهخنهمان لێبگرن و ئهو پرس���یارهش بکرێت ،ک ه ئایا کهسهک ه لهنێو الشهدا
نهبوو؟ وهاڵمی ئهم پرسیاره بهوردی نهرێیه .مادام من کهسهکهم لهنێو ههڵوێستدا
بینیوه لهشی ئهو ،وهکو گۆشت بۆ من ئاشکرا نابێت .تهنانهت بۆ ئهویش بهو شێوهی ه
دهرنهدهکهوت چونک ه ئهو بۆ ڕووکردن ل ه ئهگهرهکانی ،لهش���ی خۆی تێپهردهکرد.
دهستلهملکردنهک ه ئهوی ،وهکو گۆشت هێنای ه بوونهوه .مهبهست ل ه گۆشت و پێست
و خانهی لهش نییه .بهڵکو داماڵینی لهش ه ل ه کردهوه و ئهگهرهکانی .پهردهالدان ه
لهس���هر تۆڕێکی نهبزێو لهودیو کردهوهکانهوه و مان���هوهی بوونێکی ڕووت ه لهوێدا.
کاتێک دهس���تی کهس���هک ه دهگرم و دهیگوشم ههس���ت بهگۆشت و ئێسقانهکانی
لهنێو دهس���تمدا دهکهم .بهههمانشێوهش تهماش���اکردنهکهم لهودیو بازدان و القی
سهماکهرهکهوه چرچی ڕانیم بۆ دهردهخات .کهوابوو ،دهستلهملکردنهک ه و ئارهزوو
یهک ش���تن .ئارهزوو ل ه دهس���تلهملکردنهکهدا ،وهکو بیرۆک ه ب ه زمان ،دهردهبڕێت.
دهس���تلهملکردن کهسهکه و من بۆ کهس���هکهش ،وهکو گۆشت بهرجهستهدهکات.
بهاڵم بهرجهس���تهبوونهک ه بهشێوهیهکی تایبهتییه .کهس���هک ه دهکات ب ه نهبزێو و
بهرزێتییهکی بهرزێتی ناچاالک .بهاڵم مهبهس���ت ل ه دهستملکردنهک ه ئهم ه نییه .له
دهس���تملکردندا لهشی من تێههڵکێشهی کردهوهکان نییه؛ بووه ب ه گۆشت و بوونی
کهسهکهش ،وهکو گۆشت دههێنێتهکایهوه .دهستلهملکردن ه بهوجۆره دانراوه تاکو
لهشی کهس���هک ه لهنێو چێژوهرگرتندا دروستبکات .لهش���ی ههردووکمان دهبن ب ه
دوو ش���تی ناچاالک و بهر یهکدی دهکهون .لهبهر ئهمهشه ،شهیدایی و دیاردهکانی
زمانی خۆیان ههی ه و پێویس���ت ه لهس���هری بکۆڵینهوه .لهوانهی ه دهس���تی خۆم ب ه
بابهتێکی بێ ژیان دابنێم کاتێک بهرزی دهکهمهوه و لهتهنیشت ژنهکهوه ،ک ه خۆشم
دهوێت دایدهنێم .پهنجهکانم بهسهر قۆڵییهوه ل ه کۆتایی دهستمدا دهبن ب ه نهبزێو.
بهمجۆره ،ئاش���کرابوونی گۆشتی لهشی کهس���هک هئاشکرا به بوونی گۆشی لهشی
400

منهوه بهس���تراوه .ل ه ئارهزووکردن و دهستلهملکردنیش���دا ،ک ه ئارهزووهکهی لێوه
دهردهکهوێت ،بۆ ئهوهی کهسهک ه لهنێو لهشدا ببینم دهبێت لهشی خۆمم ال ئاشکرا
بێ���ت .بوونی خۆم ل ه پێناوی بوونی ئهودا دهکهم ب ه گۆش���ت و ئهویش بهوجۆره
خۆی بۆ من نیشاندهدات .ڕێگهی پێدهدهم بههۆکاری لهشییهوه چێژ لهلهشی من
وهرگرێت و لهش���ی خۆشی بناسێت .خاوهنێتی[کهسهکهی دیکه] لهم دوو الیهنهی
چوون ه نێو لهشهوهیه .ئارهزوو دهیهوێت ئاگامهندی بچێت ه نێو لهشهوه تاکو لهشی
کهسهکهی دیک ه بهرجهستهبکات.
پێویس���ت ه هاندهری ئارهزوو بناس���ین یان ل ه واتاکهی تێبگهین .ههرکهسێک ل ه
توێژینهوهکان تێبگات ئهو خاڵهی بۆ دهردهکهوێت ،ک ه بوون-بۆ-خۆ ،بۆ ئهوهی ههبێت،
ش���ێوازی بوونی لهس���هر زهمینهی ڕههای ههڵکهوتنی بونی-لهوێدا ،ههڵدهبژێرێت.
ئارهزووش بهو جۆرهی ئاگر ڕوو ل ه پارچهیهک ئاسن دهکات و گهرمی دهکات ،ڕوو
ل ه ئاگامهندی ناکات .ئاگامهندی بوونی خۆی ،وهکو ئارهزوو ههڵدهبژێرێت .ههڵبهت ه
پێویس���تی ب ه هاندهریش بۆ ئهم مهبهس���ت ه ههیه؛ من ل ه خۆڕا و ههموو کاتێکیش
ئارهزوومهند نیم .ئێم ه لهبهشی یهکهمی ئهم پهرتووکهدا باسمانکرد چۆن ئاگامهندی
ڕوو ل ه هاندهرهکانی ڕاب���ردوو دهکات و گرانی و بههاکانیان دیاریدهکات .کهوابوو،
جی���اوازی لهنێوان ههڵبژاردنی هاندهرێکی ئارهزوو لهگهڵ واتای ش���ااڵوکردنهکهیدا
لهنێو ههر س���ێ ڕهههندهکهی کاتدا نییه .ئارهزوو ،وهکو ههمووالیهنهکانی سۆز و
ئهندێش ه و ههڵوێس���تهکانی بوون-بۆ-خۆ خاوهنی واتایهکه ،ک ه پێکی دههێنێت و
تێپهریش���ی دهکات .ئهم ڕوونکردنهوهیهش ئهگهر ڕووبهڕووی پرس���یاری دیکهمان
نهکاتهوه بێ کهڵکه .لهبهر ئهم ه پێویس���ت ه بپرسین ،بۆچی ئاگامهندی لهشیوازی
ئارهزوودا خۆی لهناودهبات؟ یهک دوو س���هرنجی سهرهتایی یاریدهی تێگهیشتنمان
لهم پرس���یاره دهدهن .پێویس���ت ه بزانین ئاگامهندی ئارهزووکهرهک ه ئارهزوومهندی
بابهتێک لهنێو جیهانێکی نهگۆڕدا ناکات .ئهم ه بۆ س���ۆزیش دروسته .لهشوێنێکی
دیکهش���دا ئهو خاڵهمان باسکرد ،ک ه س���ۆز خاوهنێتی بابهتهکهی لهنێو جیهانێکی
نهگۆڕدا ناکات .مادام داوای پهیوهندی ب ه جیهانهوه دهکات ،دهیهوێت ڕادیکااڵنهش
بیگۆڕێت .بهههمانش���ێوه ،ئارهزووی سێکسی گۆڕانکارییهکی ڕادیکاڵ ه ل ه بوون-بۆ-
خۆدایه .بوون-بۆ-خۆ لهم ئارهزووکردنهدا خۆی لهس���هر زهمینهیهکی دیکهی بوون
ڕادهگرێت؛ بوونی لهش���ی بهشێوهیهکی جیاواز دهردهخات و خۆی لهنێو فاکتۆردا
گیرخ���واردوو دهکات .ههروهها ،جیهانیش بۆ بوون-بۆ-خۆ بهش���ێوهیهکی جیاواز
دهردهکهوێ���ت و دهبێت ب ه جیهانی ئارهزوو .ئهگهر لهش���م ئهو ئامێره نهبێت هیچ
ئامێریکی دیک ه سودی لێوهرگرێت ،بۆنموون ه تهنیا تێههڵکێشهی کردهوهکانم بێت،
وهکو گۆش���ت ههبێت ئهوا بهو بابهتهی دادهنێم ،ک ه لهنێو جیهاندا دهیناسم .واته،
لهشم ب ه ناچاک و نهبزێو ل ه پهیوهندییهکهیدا ب ه بابهتهکانهوه دهبینم .بابهتهکانیش
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خۆی���ان بۆ بۆچوونی ئهم بنک��� ه نهبزێوه دهردهخهن .دهبن ب ه دامهزراوێکی بهرز و
بوونی من لهنێو لهشدا دیاریدهکهن .ههموو پهیوهندییهک لهگهڵیاندا دهستلهملکردنه؛
ههستکردنهکهم نابێت ه سهرچاوهی سودوهرگرتن ل ه بابهتهکان و تێپهڕکردنی ئێستا.
ههس���تکردن ب ه بابهتێک ،ئ���هو کاتهی من ئارهزوومهندم ،دهس���تلهملکردنی من و
بابهتهکهیه .کهوابوو ،من گوێنادهم ه فۆرم و شێوهی ب ه ئامێربوونی بابهتهک ه و ئهو
توخمانهی دروستیانکردوه .ل ه ههستکردنی ئارهزووهکهمدا لهش و گۆشتی بابهتهکان
دهدۆزمهوه .کراس���هک ه ب ه پێستمهوه نوساوه و دهجوڵێت و ههستی پێدهکهم .ئهو
بابهتهی دووره ڕاستهوخۆ ههستی پێدهکهم؛ گهرمی ههواکه ،جوڵهی باکه ،تیشکی
ڕۆژ ،هتد :لهش���یوازێکدا بۆ من ههن ،دوورییهکهیان نهماوه و ل ه ڕێگهی لهش���ی
خۆیانهوه لهش���م دهردهخهن .لهبهر ئهمه ،ئارهزوو تهنی���ا تهوقکردنی ئاگامهندی
ب��� ه فاکتۆر نییه .لهپهیوهندییهکهیدا لهش���م دهخات ه نێو تۆڕی جیهانهوه .جیهان
دهبێت ب ه تۆڕ :ئاگامهندیش لهنێو لهشدا و لهشیش لهنێو جیهاندا گهمارۆ دهدرێت.
ئهو شێوازی بوونهی لێرهدا دهمانهوێت ،بوونه-لهنێوان-ههموو بابهتهکانی جیهاندا.
بوون-بۆ-خۆ دهیهوێت لهم بوونه ،وهکو دوا پڕۆژهی لهنێو جیهاندا بناسێت .لهبهر
ئهمهش���ه ،زۆرجار ،چێژی ههس���تهکی ب ه مردنهوه دهبهسترێتهوه و بهگۆرانکاری
یان بوون-لهنێوان-جیهاندا دادهنرێت .ل ه ئهدهبدا جۆره مردنێکی س���اخت ه بهردهوام
ی
باس���دهکرێت .بهاڵم ،ئارهزوو پێش ههموو ش���تێک ه و لهسهرهتاشهوه پهیوهند 
ب��� ه جیهانهوه نییه .جیه���ان ،وهکو زهمین ه بۆ پهیوهندییهک ه لهگهڵ کهس���هکهی
دیکهدا دهبینرێت .ئامادهبوونی کهس���هک ه جیهان ،وهک���و زهمینهیهک بۆ ئارهزوو
دێنێتهکایهوه .وهکو کهلوپهل ،لهگهڵ ئامادهنهبوونی کهسهکهی ئێم ه مهبهستمان ه
یان ههموو ئهوانی دیک ه خۆی بهرجهستهدهکات .ئێم ه ڕوونمانکردهوه ئامادهنهبوون
پهیوهندییهکی بوونگهران ه و کۆنکرێتی نێوان من و کهسانی دیکهیه .بێگومان ،من
دهتوانم ،ئهو کاتهی تهنیاشم ،لهشی خۆم ببینم ،ههست ب ه گۆشتی بکهم ،ئارهزووه
خنکاوهکانم و جیهانش بهخنکاوی ببینم .بهاڵم ئارهزووهی تهنیایی ئارهزووکردن ه
بۆ کهسێکی تایبهت یان بۆ کهسێکی دیارینهکراوه.
من ئارهزوودهکهم بوونم ببێت ب ه گۆش���ت بۆ گۆشتێکی دیکه .دهمهوێت جادو
ل ه کهس���هکهی دیک ه بکهم و خۆی بۆ من ل ه شوێنێکی تایبهتدا دهربخات .ئارهزوو
ڕووداوێکی فزیۆلۆج���ی نییه ،خواردنی لهش نییه .بهپێچهوانهوه ،بۆ ئهوهی من و
کهس���هک ه بۆ یهکدی ببین بهگۆشت پێویست ه ئاگامهندی خۆی بخات ه نێو فۆرمی
ئارهزووکردنهوه .ئارهزوو شێوازێکی سهرهتایی پهیوندی نێوان من و وکهسانی دیکهیه؛
کهسانی دیک ه لهنێو جیهانی ئارهزوودا دهکات ب ه لهشێکی حهزلێکراو .لێرهدا ،ئێم ه
دهتوانین واتای ئارهزوو ئاشکرا بکهین .لهئاستی تهماشاکردنی کهسانی دیکهدا من
خۆم ،وهکو تهماشا پێکدههێنم .بۆ ئهوهی خۆم ل ه سهربهستییهکهی کهسانی دیک ه
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بپارێزم و ڕهتیبکهم ،تهماش���ایدهکهم .سهربهستی و تهماشاکردنهکهی دهڕوخێنم.
ئهویش من دهڕوخێنێت .لهمحاڵهتهدا پێویس���ت ه سهربهس���تییهکهی داگیربکهم و
بب���م ب ه خاوهنی یان ب���هالی کهمهوه زۆر ل ه سهربهس���تییهکهی ئهو بکهم بڕوا به
سهربهس���تییهکهی من بهێنێت .بهاڵم ئهم سهربهستیی ه مردنه؛ لهنێو ئهو جیهانهدا
نییه ،ک ه من تیایدا دهژیم و کهسهکهی دیکهش لهنێویدا بووه بهبابهت .یهکێک ل ه
خهس���ڵهتهکانی کهسانی دیک ه ئهوهی ه جیهان ڕهتبکات .بهدڵنیاییهوه ،من دهتوانم
کهسهک ه بگرم و بیدهم ب ه زهوییدا .ئهگهر لهو بههێزتربم زۆری لێدهکهم ئهم یان ئهو
کارهش���م بۆ بکات یان ب ه دڵی من بدوێت .لهسهرو ئهمانهوه من دهمهوێت کهسێک
داگیر بکهم بتوانێت ڕابکات و تهنیا چاکهتهکهی بهدهس���تمهوه جێبمێنێ .منیش
ئهوهم دهبم بهخاوهنی چاکهتهکهی .ههرگیز ناتوانم بێجگ ه ل ه لهش لهنێو جیهاندا
شتێکی دیک ه داگیربکهم .ههڵبهت ه ههموو کردهوه و ڕهفتارێکی ئهو لهش ه پهیوهندی
ب ه سهربهس���تییهوه ههیه ،بهاڵم کلیلی ڕاڤهکردنهکهم بۆ بهستێنی سهربهستییان
وونکردوه .من تهنیا کار لهس���هر فاکتۆر دهکهم .ههروهها ،ئاگاییهکهشم دهگۆڕێت.
تێگهیشتنم ل ه بوونێکی تهماشاکراو ،ک ه تهنیا ڕێگهیهک ه بۆ سهلماندنی سهربهستی
کهس���انی دیکه ،لهناودهچێت .کهوابوو ،من خۆم لهگهڵ پڕۆژهیهکدا ماندوودهکهم
بهبێ ئهوهی واتاکهیم لهبیر بێت .من کهس���هکهم گرتووه و دهستی لێدهدهم ،بهاڵم
نازانم چی لێبکهم .ئێستا ،لهمحاڵهتهدا ،خۆم دهکهم ب ه ئارهزوو .ئامانجی ئارهزوو
سهرنج ڕاکێشانه .مادام من کهسهکه ،وهکو فاکتۆرێکی بابهتی دهگرم ،دۆزینهوهی
سهربهس���تییهکهی لهنێو فاکتۆرهکهدا دهبێت ب ه کێشه .پێویست ه گرتنهکه ،وهکو
گرتنی سهرتوێژی ماست بێت .بوون-بۆ-خۆی کهسهک ه بێت ه سهرهوه و منیش بتوانم
بهگرتنی لهشی دهست ل ه سهربهستییهکهی بدهم .ئهم ه واتای تهواوی خۆیهتییه.
دروس���ت من دهمهوێت لهشی کهس���هکهی دیک ه داگیربکهم ،بهاڵم دهمهوێت لهشی
ل ه ئاگامهندی ئهو جیانهبێتهوه .ئهمهش وێنهیهکی مهحاڵی ئارهزووه :داگیرکردنی
کهسێکی دیکه ،وهکو بهرزێتییهکی ڕووت و لهش کهمکردنهوهیهتی بۆ فاکتۆر چونک ه
ئهو لهنێو شتهکانی جیهاندا دادهنرێت و بهرزێتییهکهشی بهردهوام لهناودهچێت.
لهڕاس���تیدا ،بهب���ێ گۆڕانکاری لهبوون���ی خۆمدا ناتوانم ل��� ه فاکتۆری بوونی
کهسهک ه تێبگهم .بهو ڕادهیهی من فاکتۆری بوونم ڕهتدهکهم و ڕوو ل ه ئهگهرهکانم
دهکهم ،ههڵدێم و من فاکتۆری بوونی کهس���هک ه و ش���تهکانیش جێدههێڵم .لهگهڵ
سهرههڵدانهکهی بوونمدا ئهوانیش دهبن ب ه ئامێر و دهردهکهون؛ بوون ه سادهکهیان
لهودیو تۆڕه ئاڵۆزهکهی ب ه ئامێربوونیان دادهپۆشرێت .ههڵگرتنی پاندانهک ه ئاماژه
بۆ دهرچوونم بهرهو ئهگهری نوس���ین دهکات؛ ههمانکات تێپهڕکردنی پاندانهکهشه،
وهکو ههبوویهکی ساده و خاوهنی الیهنی هێزهکی خۆی .من ئهم الیهن ه هێزهکییهشی
ب���هرهو ههبوویهکی داهاتوو ،که(ئهو وش���انهی ه خهریک ه دهنوس���رێن) ڕهتدهکهم.
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دواجاریش ئهگهرهک���هم دهبێت بهو(پهرتووکهی خهریک ه بنوس���رێت ).لهبهر ئهم
هۆیهش��� ه بوونی ههبووهکان لهژێر ههڵسوکهوتهکاندا شاراونهتهوه .ئهم ه بۆ بوونی
کهس���انی دیکهش دروسته .ئهگهر کهس���هکهی دیک ه نۆکهر بێت یان کهسێک بێت
خۆمی لێبش���ارمهوه ،ئهو دهنگ ه بێت ل ه ژوورهکهی دیکهوه دێت و دهمهوێ تێیی
بگهم(یان ئهو دهست ه بێت دهمهوێت لهبیر خۆمی بهرمهوه چونک ه نایهڵێت بخهوم)،
تهنی���ا بهرزێتی ئهو نیی ه لهدهس���ت م���ن ڕادهکات ،بهڵکو(بوونی-لهوێدا) ،وهکو
ههڵکهوت لهنێو ش���تهکانی جیهانیشدا خۆی ل ه من دهپارێزێت .من چۆن فاکتۆری
بوونم ڕهتدهکهم و لهناوی دهبهم ،ل ه مامهڵهکردنهکهمدا لهگهڵ کهس���هک ه و دانانی
ب ه نۆکهر یان فهرمانبهر فاکتۆرهکانی ئهویش تێپهڕدهکهم.
ئهگهر بمهوێت بۆ ئامادهبوون ه س���ادهکهی بگهڕێمهوه و تامی بکهم ،پێویس���ت ه
بوونی خۆش���م بخهم ه ئاستی ئامادهبوونی س���ادهوه .لهگهڵ ههموو تێپهڕبوونێکی
بوونم-لهوێدا بوونی کهس���هکهش-لهوێدا تێپهڕدهکهم .ئهگهر جیهان ل ه چواردهورم
بێت و ههڵوێس���تی خۆمی تێدا دیاریبکهم ،کهس���هکهی دیکهش ،وهکو ههڵوێست
دهبینم و دهبێت ب ه بنکهی ئاماژهکردنهکان.
بێگومان کهس��� ه حهزلێکراوهکهش دهبێ وهکو ههڵوێس���ت بناسرێت :من حهزم
ل ه ژنێک ه لهنێو جیهاندایه ،نزیک مێزهک ه ڕاوهس���تاوه ،ب ه ڕووتی لهس���هر جێگاک ه
ڕاکش���اوه یان ل ه تهنیشتمهوه دانیش���توه .ئهگهر ئارهزوو ل ه ههڵوێستهوه ڕوو لهو
بوون ه بکات ،ک ه لهنێو ههڵوێس���تدای ه ئهوا بۆ ل ه ناوبردنی ههڵوێستهک ه و ڕاگرتنی
پهیوهندی کهسهکهی ه ب ه جیهانهوه .جواڵنی ئارهزوو له(ژینگهی) دهروبهرهوه بهرهو
کهس��� ه حهزلێکراوهک ه جواڵنێکی دابڕاوه و دهوروبهرهک���هش لهناودهبات .ئهمهش
لهوێدا ڕوودهدات ،ک ه ههموو ئهو بابهتانهی ئاماژه بۆ کهسهک ه دهکهن ههڵکهوتێکی
نهگۆڕ بن و کهسهکهش بۆ من دهربخهن .ئهمجۆره گهڕانهوهیهش بۆ بوونی کهسهک ه
گهڕانهوهی ه بۆ بوونی من-لهوێدا .من بۆ لهناوبردنی ئهگهرهکانی جیهان و دامهزراندنی
جیهان���ی ئارهزووهکانم ئهگهرهکانی خ���ۆم لهناودهبهم؛ بوونیادی جیهان دهگۆڕم و
واتاکهی دهڕوخێنم .مادام بوون-بۆ-خۆش ههڵبژردنه ،دهبێت من پڕۆژه دابمهزرێنم
و ڕوو ل ه ئهگهره نوێکانم بکهم؛ لهشم ،وهکو کاغهزهک ه مهرهکهب ههڵدهمژێت ،لهشم
دهبێت ب ه بوون-لهوێدا .ئهم پڕۆژهیه ،لهبهر ئهوهی پێویستی ب ه ئهزمونی ژیان ه ل ه
گرفت بهدهر نییه .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت من بۆ دۆزینهوهی بوونی کهسانی دیک ه
لهوێدا ب ه مهبهس���تهوه خۆم توشی گرفت بکهم .ئارهزوو ئهزموونی ژیان ه پێویستی
ب ه مهبهست بۆ ڕاڤهکردنی واتاکهی نییه.
کاتێ���ک لهبهردهم فاکتۆری بوونی کهس���هکهدا ڕادهوس���تم و حهزدهکهم کردار
و ڕهفتارهکانی بخهمهالوه ،دهس���تی لێبدهم و بیگرم ،پێویس���ت ه لهنێو لهش���دابم.
لهگ���هڵ بینینی ئهو لهنێو لهش���دا دهبێت خۆش���م لهنێو لهش���دا ببینم .تهنانهت
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ئارهزوویهکی پوچهڵیش(کاتێک ب ه نهزانی لهتهماشاکردنێکدا ژنێک ب ه ڕووتی دێت ه
بهرچاومان) گرفتێکی پوچهڵ���ی لهدوایه ،چونک ه ئارهزووم ل ه گرفت بهدهر نیی ه و
بهبێ ڕووتکردنهوهی خۆم ناتوانم کهس���هکهی دیک ه ڕووتبکهمهوه .ک ه لهشی خۆم
بینی لهشی کهسهکهش دهبینم .بینینی خۆم لهنێو لهشدا تهنیا مهرجیش بۆ بنینی
لهش���ی کهس���هکهی دیک ه نییه .من دهمهوێت ئهویش خۆی لهنێو لهشیدا ببینێت.
گرنگ ه ئ هو بهرهو فاکتۆری بوونی خۆی ڕاکێشم و خۆی ب ه لهش یان گۆشت دابنێت.
کهواب���وو ،دهبێ ل ه ئهگهره بهردهوامهکانی ئ���هو بهرزێتیی ه دڵنیابم ،ک ه لهههموو
حاڵهتێکدا و ل ه ههموو الیهکهوه دهتوانێت من ڕهتبکات.
بهرزێتییهکهش تهنیا ئهمهیه :لهنێو سنوری بابهتێتی خۆیدا دهمێنیتهوه ،لهبهر
ئهم ه دهتوانم بیگرم ،ههستی پێبکهم و داگیریبکهم .واتایهکی دیکهی بوونم لهنێو
لهشدا یان گرفتهک ه ئهوهیه ،ک ه زمانێکی جادوگهرانهی ههیه .بۆ ئهوهی کهسهکهی
دیک ه سهرس���ام بکهم ،خۆم ب ه ڕووتی ،وهک���و لهش ڕادهگرم چونک ه ئارهزووهکهی
ئهویش پێویس���تی بهمج���ۆره دهرکهوتنهی بوونی ئهوه .ئ���ارهزوو بانگی ئارهزوو
دهکات .لهشی من دهزانێت ڕێگهیهک بدۆزێتهوه و خۆی بهلهشی کهسهکهی دیک ه
بگهیهنێت .لهش���م ب ه لهشییهوه دهنوس���ێنم و داوای لێدهکهم ل ه واتاکهی تێبگات.
ئهو کاتهی ل ه دهس���تلهملکردندا دهس���تم دهخهم ه س���هر قۆڵی کهسهک ه دهمهوێت
قۆڵی ئهو ههست ب ه گۆشتی دهستم بکات ،ئهمهش لهوێدا ڕوودهدات ئهگهر دهستم
لهس���هر قۆڵی دانێم و نهیجوڵێنم .تهزووی خۆش���یی ه ههستپێکراوهک ه ئاگامهندی،
وهکو گۆشت بهرجهست ه دهکات .ئهگهر دهستم بجوڵێنم یان الی بهرم ئهوا دهبێت
بهلهش لهنێو کردهوهدا .بهههمانش���ێوهش دهتوانم دهستم ب ه گۆشتی نههێڵمهوه
و لهناوی بهرم .بهس���هر لهش���ی ئهوهوه ڕهههندێکی دیک���هی بدهمێ و بیکهم ب ه
دهستێکی زبر یان نهرم .لهمساتهدا تێکهڵبوونی ئارهزووهکان دهناسرێت :ههریهکێک
لهئاگامهندییهکان بهخۆدهرخستنی لهنێو لهشدا ،لهشی بهرانبهرهکهشی دهبینێت،
ههریهکێک لهگرفتهکان ئهوی دیکهش دهناس���ێت و یهک���دی دهوڵهمهند دهکهن.
لهگهڵ دهس���تلهملکردنهکهدا ههس���ت ب ه بوونی لهش���ی خۆم و لهشی کهسهکهش
دهکهم .دهگهم ه ئهو ئاگاییهی ئهو لهش���هی لهڕێگهی لهشمهوه ههستی پێدهکهم
و بووم ب ه خاوهنی ،لهش���ێک ه کهسهکهش ههستی پێدهکات .بهاڵم پێکهوهنوسانی
ههردوو لهشهک ه ئامانجی ڕاستهقینهی ئارهزووکردنه.
لهس���هرو ئهمهوه ،ئارهزوو شکس���ت دههێنێت .وهکو بینیمان ،جوتبوون ،که
دهبێت ه هۆکاری لهناوبردنی ئارهزوو ئامانجی بنهڕهتیی ئارهزوو نییه .بهدڵنیاییهوه،
ههندێک بونیادی سێکسی ئێم ه دهبن ه زهمین ه بۆ دهربڕینی ئارهزووهکان ،بهتایبهتی
ل���ه دیاردهی ئهندامی نێرین ه یان قیتکهی مێینهدا .ئهمهش بێجگ ه ل ه بهرجهس���ت ه
بوونی پارچ ه گۆش���تێک چی دیک ه نییه .بهاڵم ئێم��� ه مامهڵ ه لهگهڵ دیاردهیهکی
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بایۆلۆجیدا دهکهین ،ک ه ب ه ئاگامهندییهوه لهنێو لهشدا بهستراوه .پێویست ه بزانین،
ک ه هیچ ئهندامێکی ماس���ولکهداری سێکسی سێکسی نییه .ئهگهر سێکس ئهندام ه
سێکس���ییهکان بێت ژیان دهبێت ب ه دیاردهیهکی ڕووهکی .بهاڵم ههڵکهوتن لهگهڵ
بوونی سێکس���هکاندا پهیدا دهبێتهوه .بیر ل ه چوون ه نێو ئهندامی نێرینهی پیاو بۆ
نێو لهش���ی ژن بکهوه .ئهم ه بهڵگهی خواستی ڕادیکااڵنهی ئارهزووه بۆ بهرجهست ه
بوون���ی لهنێو لهش���دا(.ئێم ه الیهنی نهبزێوی ئهندامانی س���ێکس ل��� ه جوتبووندا
دهبینین ،ههموو لهش تهکان دهدات و کارهسێکس���ییهک ه ئهنجام دهدات .دهس���ت
یارمهتی ئهندامی نێرینهی پیاو دهدات ،بهاڵم ئهندامی نێرینهک ه ئامێره و بۆچوون ه
ناوهوه بهکاردێت .بهههمانشێوهش کردنهوهی ئهندامی مێینهی ژن ل ه خۆوه دهست
ناکهوێت ).لهگهڵ ئهمهش���دا جوتبوون ههڵکهوتێکی ژیانی سێکسیمانه .لهڕاستیدا
بوونی ئاگامهندی لهنێو لهشدا ئاکامی خۆی لهدوایه ،ئهویش جۆرێک ه لهوهی  ،ک ه
ئاگامهندی ئاگامهندیی ه ل ه لهش و تێڕامان ه لهسهر لهش.
چێژ ،وهکو ئازار ،ئاگامهندی دهوروژێنێ و دهیکات ب ه ئاوهڕدانهوه لهچێژ .بهاڵم،
چێژ مردنی ئارهزووه و توش���ی شکستی دههێنێت .مردنی ئارهزووه ،چونک ه چێژ
لهخۆیدا سنوور و کۆتاییه .ئهمهش تهنیا ههڵکهوتنێک ه پهیوهندی ب ه ئهندامهکانی
لهشهوه ههیه .ههندێکجار بهرجهستهبوونی لهش لهگهڵ ڕهقبوونی ئهندامی نێرینهوه
دواجاریش ڕهقبوونهک ه بهفڕێدان تهواو دهبێت .لهگهڵ ئهمهشدا ،چێژ بواری ئارهزوو
بهرجهست ه دهکا ،چونک ه دهبێت ه ڕێخۆشکهر بۆ سهرههڵدانی تێڕامانی ئاگامهندی بۆ
چێژ ،ک ه ئامانجهکهی ههستکردن ب ه خۆشیی ه ل ه تێڕامانهکهدا .لهم ئاوهڕدانهوهیهدا
ل ه بوونی بوون-بۆ-خۆ لهنێو لهشدا بوونی کهسهکهی دیکهی لهنێو لهشدا فهرامۆش
دهکرێت.
لهمحاڵهتهدا ئێم ه لهسهر زهمینهی ههڵکهوت ڕاناوهستین .ئاگامهندی بهبینینی
خۆی لهنێو لهش���دا کهس���هکهی دیکهی لهبهرچاو نامێنێت .ئهوهندهش دهڕوانێت ه
خ���ۆی ،ک ه خ���ۆی دهکات ب ه دوا ئامانجی ئهزمونهک���هی .ئهمهش چێژوهرگرتن ل ه
دهستلهملکردنهک ه دهگۆڕێت بۆ چێژوهرگرتن لهوهی دهستی ل ه ملکراوه .داواکارییهک ه
بوون-بۆ-خۆ دهگهیهنێت ه خاڵیهێڵنجدان .دابڕانێکی کتوپڕ ڕوودهدات و ئارهزووش
ئامانجهک���هی خۆی وندهکات .ههندێکجار ئهم س���هرنهکهوتنهی ئ���ارهزوو دهبێت ه
هۆکاری س���هرههڵدانی ماسۆچیزم :ئاگامهندی خۆی ،وهکو فاکتۆر دهبینێت و داوا
دهکات ،وهکو لهش بۆ کهسهکهی دیک ه بناسرێت و تێپهڕیش بکرێت .بهمشێوهیه،
کهسهکهی دیکه ،وهکو بابهت نامێنیتهوه ،دهبێت ب ه تهماشاکهر ،ئاگامهندی منیش
لهنێو لهشمدا و لهبهردهم تهماشاکردنی کهسهکهدا لههۆش خۆی دهچێت.
لهگهڵ ئهمهشدا ،ئارهزوو لهبهردهم بناخهی شکست هێنانی خۆیدا ڕادهوستێت.
ئهوهن���دهش بهس نیی ه بڵێین گرفتهک ه بوونی کهس���هکهی دیکهش لهنێو لهش���دا
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دهگرێتهوه .ئارهزوو دهیهوێت ئهو ئاگامهندییهی لهنێو لهشهکهدای ه بگرێت .کهوابوو،
ئارهزوو بهسروش���ت نهک ل ه دهستلهملکردندا یان جوتبوون ،بهردهوامه .ئامانجی
دهستلهملکردنهک ه پرکردنی لهشی کهس���هکهی ه ب ه ئاگایی و سهربهستییهکهیهوه.
لهبهر ئهم ه پێویست ه ئهو لهش ه بگیرێت و بچین ه ناوی.
بهاڵم ئهو کاتهی دهمهوێت لهش���هک ه بگرم ،ل��� ه خۆمی نزیک بکهمهوه و گازی
لێبگرم لهش���م بهگۆش���تی نامێنیتهوه و دهبێت بهتێههڵکێش���هی ئهو ئامێرانهی
من پێکدههێنن .کهس���هکهش لهنێو لهشدا نابینرێت و دهبێتهوه ب ه ئامێرێک لهنێو
جیهاندا .ئاگامانهی ئهویش ،ک ه من ویس���تم بهڕێگهی لهشم تامی بکهم ل ه ئاستی
تهماش���اکردنمدا وندهبێت .ئهو دهیهوێت ب ه وێنهی بابهتێک لهنێو خۆیدا .گرفت و
پهرێشانبوونی منیش لهناودهچێت .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه ئارهزووم نامێنیت،
بهڵک���و ئارهزوو بابهتهکهی وندهکات و دهبێ���ت ب ه بابهتێکی ڕووت .ئارهزووهکهش
دهبێت ب ه ئارهزووکردن ل ه ههڵسوڕان و وهدهستهێنان .من لهسهر داگیرکردنی لهشی
کهسهکهی دیک ه سوردهبم .بهاڵم سوربوونهک ه من لهنێو لهشمدا ناهێڵێتهوه .من لهشم
ڕهتدهکهم و ڕوو ل ه ئهگهرهکانم دهکهم (ئهگهرهکهش���م ئهگهری وهدهستکهوتنه).
لهشی کهسهکهی دیکهش ل ه تێپهڕکردنهکهدا لهگۆشتهوه دهبێت ب ه بابهتێکی ڕووت.
لهمحاڵهتهدا دابڕانێک لهپرۆسهی بهرجهستهبوونهک ه لهنێو لهشدا دێنێت ه پێش ،ک ه
ئامانجی ئارهزووکردنهک ه بوو .کهسهکهی دیک ه لهنێو گرفتهکهدا دهمێنێتهوه ،خۆی
بهگۆشت دهبینێت .من لهم شێوازهی بوونی تێدهگهم .بهاڵم ئهو گۆشتێکه ،ک ه من
ل ه ڕێگهی گۆشتی لهشمهوه نایدۆزمهوه .ئهو بووه ب ه بابهت نهک ئاگامهنییهکی نێو
لهش .بهمجۆره ،من لهش���م (تێههڵکێشکردنی ههمووالیهنهکانم لهنێو ههڵوێستدا)
و ڕووبهڕووی لهش دهبمهوه .خۆم لهههمانحاڵهتدا دهبینم ،ک ه ویس���تم ب ه هۆکاری
ئارهزووهوه لێی ڕابکهم :دهمهوێت کهسهکه ،ئهو بابهتهی لهبهردهم مندای ه خۆی ب ه
بهرز دابنێت و ل ه من ههڵبێت .لێرهدا من ب ه دوای ئ هودا دهگهرێم و دهمهوێت دهستم
بکهوێت بهبێ ئهوهی بڵێم چیم دهوێت .لهنێو گرفتهکهی خۆمدا ئارهزووهکهم ل ه من
ڕادهکات .من لهو کهس��� ه دهچم خهوی لێکهوتوه ،دهڕوات و لهخهو ڕادهچڵهکێت،
خۆی لهقهراخی جێگهکهی دهبینێتهوه و نازانێت چی ڕویداوه .ئهمحاڵهتهی ه لهنێو
بنهڕهتی سادیزمدا دادهنرێت.
سادیزم سۆزه ،نهزۆکی و چهس���پاندنه .چهسپاندن ه چونک ه حاڵهتی بوون-بۆ-
خۆی ه بهبێ ئهوهی بزانێت چی دهکات و بۆچی ئهوه دهکات یان ئامانجێکی ههبێت
بههایهکی بۆ کردهوهکهی دامهزراندوه .نهزۆکیش��� ه چونک ه دهردهکهوێت ئارهزوو ل ه
گرفتهکهی ڕزگاری بووبێت .سادی لهشی خۆی وهکو تیههڵکێش ه و چهقی کردهوهکانی
دهبینێتهوه .دهیهوێت بهردهوام ل ه فاکتۆری بوونی ڕابکات .لهبهردهم کهس���هکهی
بهرانب���هری خۆی بهبهرزێتییهکی ڕووت دهبینێت .ل ه گرفتهکانی دهترس���ێت و له
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ئاس���تیاندا خۆی ب ه شهرمهزار دادهنێت .لهوانهش ه لهمحاڵهتهی خۆی تێنهگات .به
ساردییهوه جهخت لهسهر نهزۆکی و چهسپاندنهکهی دهکات و خۆشی ب ه کهسێکی
س���ۆزدار دهردهخ���ات .ئامانجی ئهو ،وهکو ئامانجی ئ���ارهزوو ،تهنیا داگیرکردن و
بهکارهێنانی کهس���هکهی دیکهی نیه ،ک ه بووه بهبابهت .ئهو دهیهوێت کهس���هک ه
بهرزێتییهکی ڕووتی نێو لهش بێت .بهاڵم لهسادیزمدا جهخت لهسهر بهئامێربوونی
کهس���هک ه دهکرێت .سادیزم ل ه سێکسدا لهوهدای ه بوون-بۆ-خۆیهکی نێو لهش خۆی
ڕهتدهکات تاکو ب ه بوونی کهس���هکهی دیک ه لهنێو لهش���یدا بگات و خۆی بکات به
خاوهنی .س���ادیزم نایهوێت خۆی لهنێو لهشدا ببینێت و ل ه فاکتۆرهکان ڕادهکات،
ههمانکات دهیهوێت ب ه فاکتۆرهکانی کهسهکهی دیک ه بگات .ئهو لهشی کهسهک ه به
ڕێگهی لهشی خۆی نادۆزێتهوه .لهبهر ئهم ه هیچ ڕێگهیهکی دیکهی ل ه مامهڵهکردندا
لهگهڵ کهسهک ه نیی ه بێجگ ه لهوهی کهسهک ه ب ه ئامێر و بابهت دابنێت .ئهو دهیهوێت
لهش���ی کهسهک ه بکات ب ه ئامێر و کهس���هکهش بوونی خۆی لهنێو لهشدا ببینێت.
سادیزم ههوڵدانێکی توندوتیژه بۆ بهرجهستهبوونی کهسهکهی دیک ه لهنێو لهشدا.
ئهمهش ب ه (زهبر) خاوهنێتی و بهکارهێنانی کهس���هک ه دهخاتهگهر .سادیزم ،وهکو
ئارهزوو ،کهس���هک ه لهو کردهوان ه ڕووتدهکاتهوه ،کهدایدهپۆشن .دهیهوێت لهشهک ه
دهربخات بهاڵم لهشی خۆی دهشارێتهوه.
ئامانج و بابهتی سادیزمیش خۆیهتییهکی ڕاستهوخۆیه .ههروهها هاوپهیمانییهک ه
کوێرانهی ه چونک ه نهک تهنا چێژ لهداگیرکردنی لهش���ی کهس���هک ه وهدهگرێت حهز
ل ه ش���اردنهوهی لهشی خۆش���ی دهخات .داوای پهیوهندی دووالیهنی لهسێکسدا
ناکات و حهز دهکات خۆی سهربهس���ت بێت .لهبهرئهمهش ه مرۆڤێکی سادی لهش
لهبهردهم ئاگامهندی کهسهکهی بهرامبهری بهشێوهیهکی جیاواز ئامادهدهکات .لهم
ئامادهکردن ه جیاوازهدا کهسهک ه دهکات ب ه ئامێر؛ لهنێو ئازاردا دهیهێلێتهوه .لهنێو
ئازاردا فاکتۆر ئاگامهندی داگیردهکات و تێڕامانی ئاگامهندی ل ه ئاستی ئاگامهندییهکی
ل ه تێڕامان بهدهردا سهرسام ڕادهوهستێت .کهوابوو ،ئازار ئامادهبوون ه لهنێو لهشدا.
ئهو ئازارهش بههۆی بوون ب ه ئامێرهوه سهرههڵدهدات .لهشی بوون-بۆ-خۆ لهکاتی
ئهشکهنجهداندا بۆ ئازار دورستکرن دهبێت بهئامێر .لهسهرهتاوه مرۆڤ ه سادییهک ه
خۆی ب���هو باوهڕه(وههیمه) دهگهیهنێت ،ک ه دهتوانێت ل ه ڕێگهی ب ه ئامێرکردنهوه
سهربهستی کهسهکهی دیک ه داگیر بکات.
ئهوجۆره ئامادهبوونهی لهنێو لهشدا سادیزم دهیهوێت ب ه دزێو ناوزهد دهکرێت.
دزێوی جۆری بچوک ه ل ه بوون-بۆ-ئهواندا ،ک ه سهر ب ه جۆری بێ بهخشندهییه .بهاڵم
ههموو بێ بهخش���ندهییهک دزێێوی نییه .لهبهخشندهییدا لهش ،وهکو ههبوویهکی
دهروون���ی نێو ههڵوێس���ت دهردهکهوێت .لهس���هرو ههموویان���هوه ،بهرزێتییهکهی
خۆی لهنێو کردهوهدا نیش���اندهدات .ههموو جوڵهیهکی لهئێستادا بهداهاتووهوه
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دهبهس���ترێتهوه .کردهوهی بهخش���نده لهالیهکهوه کارهندازی ماکینهیهکی نایاب و
لهالیهک���ی دیکهوه کارێکی تهواوی بێ پێش���بینیکردنی دهروون��� ه چونک ه دهروون
بابهتێک ه بۆ کهسانی دیک ه پێشبینی ناکرێت.
کهوابوو ،ههموو کارێکی بهخشنده بهتهواوی دهناسرێت ،چونک ه بهسهردهچێت.
ئامانجهکهشی ڕووناکی دهخات ه س���هر ههموو بهشهکانی کارهکه .بهاڵم بهشهکانی
داهاتووی پێش���بینی ناکرێن،ههرچهنده سهرههڵدانیان پێویست بێت و تێپهڕیش
بکرێن .ئهم وێن ه جواڵوهی نێوان سهربهستی و پێویستییه(وهکو خهسڵهتی بوونی
به بابهتکراوی ئهوان) بهخشندهیی پێکدههێنێت .برگسۆن ب ه جوانی باسیکردووه.
لهبهخشندهییدا لهش دهبێت ب ه ئامێری سهربهستی .کارێکی بهخشندهیی لهش بهو
ئامێره کارهندازه دادهنێت ،ک ه سهربهستی لێوه بهرجهست ه دهبێت؛ دهست دهبێت
ب��� ه ئامێر بۆ گرتن و لهس���هرهتاوه خۆی وهک���و بوونێک-لهپێناوی-گرتندا دهخات ه
پێش .بهخش���ندهیی ،کهوابوو ،وێنهیهکی دهرهکی بوونمان بۆ دروس���تدهکات ،ک ه
لهپێناوی شتێکدا دهبێت ب ه بناخهی بوونی خۆی .فاکتۆر ،لهمحاڵهتهدا ،ب ه کااڵی
بهخش���ندهیی پێچراوهتهوه .لهش بهڕووتی ماوهتهوه ،بهاڵم نابینرێت .گهورهترین
بهرههڵس���تیکردنی بهخش���ندهیی لهوێدایه ،ک ه لهش بهڕووتی دهربخات و ههموو
پۆشاکێکی لهبهرداماڵێت و تهنیا خۆی بهدهورا بپێچێتهوه .لهشێکی بهخشنده ئهو
لهش ه ڕووتهی ه ب ه کردهوه نادیارهکان داپۆشراوه و لهبهرچاوی بینهرانیش دانراوه.
بێبهخش���ندهیی ،بهپێچهوان���هوه ،لهگهڵ لهناوچوونی یهکێ���ک ل ه توخمهکانی
بهخشندهییدا س���هرههڵدهدات .جواڵنێک ه شێوازێکی میکانیکی وهردهگرێت .لێرهدا
لهش بهش���هکانی خۆی دادهمهزرێنێت ،بهاڵم دهبێت ب��� ه ئامێر؛ بهرزێتییهکهی و
ههڵوێستی وندهبن.
ههروهها دهشێ کردهوهکانیش پچڕ پچڕ و توندوتیژ بن؛ لهمحاڵهتهدا ههڵوێست
وهرگرت���ن دهڕوخێت؛ ههڵوێس���ت دهمێنێ���ت ،بهاڵم بۆش���اییهک دهکهوێت ه نێوان
ههڵوێست و کهسهکانی دیکهوه .کهس���هکانی دیکهش ب ه سهربهستی دهمێننهوه.
سهربهستییهکهشیان بی پێش���بینیهکی ڕووت دهناسرێت .ئهمهش ل ه ئهتۆمهکانی
ئهبیکۆر دهچێت ،ک ه کورت و سهربهخۆن .کۆتایش وهکو خۆی دهبێت و بهردهوام
کهسهکانی دیک ه ب ه داهاتووهوه دهبهستینهوه.
س���هرنهکهوتن لهخۆگونجانندا ئاکامی ههیه؛ ئهوی���ش ڕاڤهکردنی داهاتووه به
ش���ێوهیهکی بهرفراوان یان تهسک .ڕاڤهکردنهک ه تهنیا نزیکبوونهوهیه .لهبهر ئهم ه
سهلماندنی ههڵسوکهوت و بوونی کهسانی دیک ه ب ه ناتهواوی دهناسرێت .لهکۆتاییدا،
ناههم���واری نا س���هلمێنرێت؛ ههموو فاکتۆرهکانیش دهش���ارێتهوه و لهبهرچاومان
ههڵیدهگرێت.
ئهو کاتهی بمانهوێت ڕێگهچارهیهک بۆ ههڵوێستهک ه بدۆزینهوه خۆمان لهبهردهم
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ههڵکهوتێکی ناههم���واری نهگونجاو و کتوپڕدا دهبینی���ن؛ بوونی خۆمان بهرانبهر
بوونێکی دیک ه ڕادهگرین.
بێجگهلهم���ه ،ئهگهر ل���هش تهنیا کردهوهبێت ،فاکتۆریش نابێت ب ه گۆش���ت.
ناش���رینی ئهو کات ه دهردهکهوێت ،ک ه لهش خۆی ل��� ه کردهوهکانی دادهبڕێت و ب ه
گۆش���تی و نهبزێوی خۆی دهخات ه ڕوو .تهماش���اکردنی لهشێکی ڕووت ل ه پشتهوه
ناش���رینی نییه .بهاڵم لهنجهوالری پاشهڵهک ه ناش���رین ه چونک ه تهنیا قاچهکان بۆ
ئهو کهس��� ه دهجوڵێن .پاشهڵهک ه لهو دۆش���هک ه دهچێت قاچهکان ههڵیانگرتبێت.
ههڵوێستهک ه نایسهلمێنێت؛ بهپێچهوانهوه ،دهبێت ب ه ڕوخێنهری ههموو ههڵوێستێک
و چاالک نییه .ئهو بۆ ئهوه دروستکراوه لهسهر قاچهکان خۆی ڕاگرێت .کتوپڕیش،
وهکو ههڵوێستێکی بێ بهڵگ ه خۆی قوتدهکاتهوه و دهبێت ب ه ههڵکهوت .لهوالشهی ه
جیادهبێتهوه ،ک ه ئێستا پیاسهدهکات؛ ههرچهنده لهنێو جلوبهرگدا پۆشراوه ،بهاڵم
هێش���تا ڕووته ،ل ه بهرزێتی و کردهوهکانی لهش���هکهدا بهشداریناکات .جواڵنهکهی
تهنیا پهیوهندی بهوهستان و هاوتهرازبوونی خۆیهوه ههیه.
ئ���هم ڕوونکردنهوهی��� ه بۆ ئهو لهش���هش دهبێت ،ک ه وهکو پارچهیهک گۆش���ت
دهبینرێت .ئهو لهش���هی خ���اوه و لهرزۆک ه یان ش���ێوازهکهی بهتهواوی تێکچووه.
ئهم لهش��� ه بۆ ئهو کهسهی حهزیلێناکات پارچهیهک گۆش���تی ناشرین ه و ئارهزوو
ناوروژێنێ���ت .نهبوونی جۆرێک ل ه گونجاندن ،ک ه ههڵوێس���تهک ه لهناودهبات ،لهژێر
جلهکانهوه نهبزێوی پارچ ه گۆش���تهکهم بۆ دهردهخات(ئهو کاتهی منیش ئارهزووم
بۆی نییه) :ناوی دهنێم ناشرینی.
ئێستا ل ه داواکاری مرۆڤێکی سادی تێدهگهین :بهخشندهیی سهربهستی کهسهکهی
دیکه-وهکو بابهت دهردهخ���ات ،وهکو بیردۆزهی بیرکهوتنهوهی ئهفالتونیش لهنێو
جیهانی ههستهکییدا ئاماژه بۆ الیهنێکی بهرز لهودیوهوه دهکات ،ک ه ئێم ه ب ه تهواوی
بیرم���ان ناکهوێتهوه .بهگۆڕانێکی بنهڕهتی ل ه بوونماندا پێیدهگهین؛ ئهویش دانانی
بوونمانه-بۆ-کهسانی دیکه .بهخش���ندهیی بوونی کهسانی دیکه ،وهکو پارچهیهک
گۆش���ت دهردهخات و ههمانکات دهیش���ارێتهوه یان ،دهتوانی���ن بڵێین بۆ ئهوهی
گۆشتهک ه داپۆشێت ،دهریدهخات.
لهبهخش���ندهییدا ،گۆشت کهسانی دیکهیه ،ک ه ئێم ه دهستمان نایگاتێ .مرۆڤ ه
س���ادییهک ه بۆ ئهوهی بوونی کهس���انی دیک ه ل ه تێههڵکێش���هیهکی نوێدا ببینێت
بهخش���ندهیی لهناودهبات .ئهو دهیهوێت گۆشتی کهسانی دیک ه بهڕووتی دابنێت.
گۆش���تهڕووتهکهش بهخش���ندهیی دهفهوتێنێت و سهربهستی کهسهکانیش لهنێو
فاکتۆردا دهتوێتهوه .ئهم توانهوهی ه فهوتانێکی تهواو نیی ه چونک ه بۆ مرۆڤی سادی
لهش���ی کهس���انی دیک ه بوونی سهربهستی ئهوانه .ناس���نامهی ئهوان-وهکو-بابهت
لهناوچووه .تهنیا پهیوهندی نێوان گۆش���ت و سهربهس���تی گۆڕانی بهسهرداهاتوه.
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لهبهخش���ندهییدا سهربهس���تی دهپارێزرێت و فاکتۆریش دادهپۆشرێت .بهاڵم لهم
تێههڵکێش��� ه نوێیهدا فاکتۆر خۆی بهرجهس���تهدهکات و سهربهستی دهشارێتهوه.
مرۆڤ ه س���ادییهکه ،کهوابوو ،دهیهوێت ب ه زۆر گۆشتهک ه دهربخات .ئهم کارهش به
رێگهی خۆیهوه ،وهکو پارچهیهک گۆش���ت ن���اکات ،بهڵکو خۆی بهلهش دادهنێت
و دهی���کات ب���هئامێر .داوا لهکهس���هک ه دهکات بهجۆرێک خ���ۆی دهربخات یان
بجوڵێت ،ک ه ناش���رین بێت .ئهو خۆی ب ه ئامێری دههێڵێتهوه و زۆر لهلهش���هکهی
دیک ه دهکات ببێت ب ه گۆش���ت .ههروهها ببێت ب ه ئامێرێک لهبهردهس���تی ئهمدا.
مرۆڤی سادی لهشی کهس���هک ه داگیردهکات و خۆی ب ه سهرشانیدا شۆڕدهکاتهوه.
ههمانکات ئامانجی ئهم کاره ل ه بهکارهێنانهکهدایه :ئهو دهیهوێت لهش���ی کهسهک ه
بهئامێری نههێڵێتهوه و بیکات ب ه پارچهیهک گۆشت .مرۆڤی سادی ئهو کهسهیه،
ک ه دهیهوێت کهسانی دیک ه لهنێو لهشدا بن .ئامانجی ئهویش ئهوهی ه کهسهک ه ببێت
ب ه گۆشت و بهئامێریش بمێنێتهوه.
نابێ لێردا توش���ی ئهو ههڵهی ه ببین و پێویس���ت ه بزانین ،ک��� ه ئهوهی مرۆڤی
سادی دهیهوێت داگیریدهکات و خۆی بهسهریدا شۆڕدهکاتهوه سهربهستی کهسانی
دیکهشه .سهربهس���تییهک ه لهنێو گۆش���تهکهدایه .سهربهس���تییهک ه گۆشتهکهی ه
و ب���ووه ب ه فاکتۆری بوونی کهس���انی دیکه .کهوابوو ،ئهوهی مرۆڤ ه س���ادییهک ه
دهیهوێت ،داگیریبکات سهربهس���تییه .مرۆڤی س���ادی دهیهوێت دڵنیابێت لهوهی
کهسهکهی دیک ه بووه بهگۆشت .ئهم دڵنیابوون ه ب ه ڕێگهی ئازار و ئهشکهنجهدانی
کهس���هک ه دێت ه پێش .بهاڵم داگیرکردنهک ه لهش���هک ه تێپهڕدهکات چونک ه دهیهوێت
بۆ داگیرکردنی سهربهس���تی کهس���هک ه خۆی بکات ب ه خاوهنی لهشهکه .لهبهرئهم
هۆیهش��� ه مرۆڤی س���ادی دهیهوێت ب��� ه بهڵگهوه بهکۆیلهکردنی کهس���انی دیک ه و
داگیرکردنی سهربهستییهکهی لهنێو گۆش���تهکهدا دهستکهوێت .ئهو ئهشکهنجهی
کهس���هک ه دهدات و ههڕهش���هی لێدهکات تاکو بپاڕێتهوه و داوای لێبوردن بکات،
ئهوهی ههیهتی بیدات ب ه مرۆڤهس���ادییهکه .ههندێک جار دهڵێین ،ئهم ه تینوێتیی ه
بۆ دهس���هاڵت .بهاڵم ئهم بۆچوون ه ڕوون نیی ه یان پوچهڵه .پێش���هکی پێویس���ت ه
بڵێین ئهم ه ویستی داگیرکردنه .دهسهاڵت بۆ سادی شتێکی لهپێشتر نیی ه چونک ه
ئهو بهرانبهر کهس���انی دیک ه دهترسێت .لهڕاستیدا ،ئهگهر مرۆڤی سادی دڵی بهوه
خۆشبێت ،ک ه کهسهکه لهژێر ئهشکهنجهدا نکۆڵی دهکات ،ئهوا ئهم بۆچوون ه لهبهر
چهند هۆکارێک لهو واتای ه دهچێت ئێم ه بۆ خۆشهویستی لێکماندایهوه .باسمانکرد،
ک ه خۆشهویستی داوای لهناوبردنی سهربهستی کهسهکهی دیک ه ناکات ،بهڵکو ئهو
دهیهوێت سهربهس���تییهک ه داگیربکات و خۆشهویستهکهی به کۆیل ه دانێت؛ ئهمهش
کۆیلهکردنی سهربهستییه .بهههمانشێوه ،مرۆڤی سادی نایهوێت سهربهستی کهس ه
ئهشکهنج ه دراوهک ه خهفهبکات .بهڵکو دهیهوێت زۆر لهو سهربهستیی ه بکات لهگهڵ
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لهش ه ئهش���کهنجهدراوهکهدا ببن ب ه یهک .لهبهر ئهمهی ه مرۆڤ ه سادییهک ه ل ه کاتی
ئهشکهنجهدانهکهدا چێژ لهوه وهردهگرێت کهسهک ه خۆی ب ه سوک و ڕسوا نیشانبدات.
گرنگ نیی ه چ جۆره زهبرێک دهخرێت ه سهر کهسهکه ،پهشیمان بوونهوه دهمێنێتهوه
و گۆڕانی بهس���هردا نایهت؛ دهبێت ب ه وهاڵمدانهوهیهکی ههڵوێستهکه ،بهرههمێکی
کتوپڕ و ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی بهرجهستهدهکات .گرنگ نیی ه کهسهک ه تاکو چ
ڕادهیهکیش بهرگریدهکات ،زۆری پێدهچێت تاکو بپاڕێتهوه و داوای لێبوردن بکات؛
ئهو دهیتوانی ده تا یهک خول ه یان یهک چرک ه چاوهروان بێت .کاتهک ه دیاریدهکات،
ک ه ئهشکهنجهک ه لهوه زۆرتر ههڵناگیرێت .بهڵگهش بۆ ئهم ه شهرمهزاربوونهکهیهتی
لهئاستی پهشیمانبوونهوهکهیدا .لهبهر ئهم ه ل ه ههڵوێستهکهی بهرپرسه .لهالیهکی
دیکهوه ،مرۆڤهس���ادییهک ه خۆی بههۆکاری ئهم کاره دادهنێت .ئهگهر کهس���هک ه
بهرگریبکات و نهپاڕێتهوه کایهک ه لهالی خۆشتر دهبێت و ههموو کاتێ خۆی لهنێو
جهاندا دهبینێت؛ لهسهرخۆ کارهکهی دهکات و پهل ه ناکات .ئامێرهکانی خۆی ،وهکو
تهکنیکییهکی لێزان بهکاردههێنێت .یهک لهدوای یهک ،وهکو ئهو کهسهی کۆمهڵێک
کلیل���ی پێی ه و ههوڵ���دهدات دهرگاکهیان پێبکاتهوه ،ئامێرهکان���ی تاقیدهکاتهوه.
خۆشی لهتاقیکردنهوهک ه وهردهگرێت .ئهو تهنیا کهسێک ه لهنێو ههموو خهسڵهت ه
ههمهکییهکان���دا ئامرازهکان بۆ گهیش���تن ب ه کۆتاییهکی لهخ���ۆوه پهیدابوو ،بهو
ش���ێوهیهی تهماشاکردنی کهسهک ه لهگهڵ دۆزینهوهی کلیلهکهی دهرگاک ه دهکاتهوه
گهش���دهبێتهوه ،بهکاردههێنێت .گهیش���تن بهم کۆتاییهش لهگهڵ هاوکاریکردن و
سهربهس���تی کهس���هکهدا ڕوودهدات .کهوابوو ،تاکو دواس���ات کۆتاییهک ه دیاره و
دیاریش نییه .بۆ مرۆڤ ه سادییهک ه بابهتهک ه ئاڵۆز و تهمومژاویی ه و ناکۆک ه چونک ه
ئاکامی بهکارهێنانی تهکنیک ه دیاریکراوهک ه و بهرجهس���تهبوونی سهربهس���تییهکی
بێسنوره .دیمهنی بهردهم مرۆڤ ه سادییهک ه سهربهستییهک ه دژی پهیدابوونی گۆشت
و ههمانکات بهرجهستهبوونێکی سهربهستانهی ه لهنێو گۆشتدا .ل ه کاتی پهشیمانییدا
مهبهستهک ه وهدهست دهکهوێت :لهش���هک ه دهبێت ب ه پارچهیهک گۆشتی ناشرین.
بهوشێوهی ه خۆی دهردهخات ،ک ه مرۆڤ ه س���ادییهک ه بهسهریدا سهپاندوویهتی؛ ب ه
گوریس بهستراوهتهوه ،ناجوڵێت و بهو بابهت ه خۆی دهرناخات ،ک ه دهتوانێت خۆی
بجوڵێنێت .ل ه پهشیمانیدا س هربهستی و لهش دهبن بهیهک .ئهم لهش ه تێکشکاوه
و گران ه نموونهی سهربهستییهکی تێکشکاوی و داگیرکراوه.
ئهم تێبینیان ه کێشهی سادیزم بهتهواوی دهرناخهن .ئهوهندهمان مهبهست بوو
بڵێین ،وهکو تۆوی نێو ئارهزووه و سهرنهکهوتنی ئارهزووشه .لهڕاستیدا ئهو کاتهی
لهڕێگهی بهرجهس���تهبوونی خۆم لهنێو لهشدا لهشی کهسێکی دیک ه داگیردهکهم،
پهیوهندییهکان دهپچڕێنم .لهش ڕهتدهکهم و ڕوو ل ه ئهگهرهکان و سادیزم دهکهم.
سادیزم و ماسۆچیزم ،کهوابوو ،دوو زنجیره بهردی کهناری دهریان ،ک ه ئارهزوو
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خۆیانی بۆ فڕێدهدات؛ ئینجا ئهگهر من بتوانم گرفت و پهرێش���انی خۆم ڕهتبکهم،
کهس���هکهی دیک ه وهکو گۆش���ت داگیربک���هم یان لهنێو گرفتی خۆمدا مهس���ت و
س���هرخۆش بم و تهنیا بیر ل ه گۆشتی لهشی خۆم بکهمهوه نهک کهسهکه .ئهویش
بهو تهماشاکردن ه دابنێم ،ک ه من ب ه لهشی خۆم دهناسێنێت.
ئ���هم ناڕێکیی ه و ههژان��� ه بهردهوامهی ئارهزووه لهنێوان ئ���هم دووانهدا ههموو
پهیوهندییهکی ئاسایی سێکسی دهکات به”سادی-ماسۆچییانه” .لهسهرو ئهمهوه،
س���ادیزم ،وهکو بێ دهربهس���تی و ئارهزوو هۆکاری س��� هرنهکهوتنی لهنێو خۆیدا
ههڵگرتوه .یهکهمجار ،نایهکسانییهکی تهواو لهنێوان تێگهیشتن لهلهش و گۆشت و
بهکارهێنانی ،وهکو ئامێر دهدۆزینهوه .ئهگهر من گۆش���ت بکهم بهئامێر ،ئهوا ئهو
ئامێ���ره ئاماژه بۆ ئامێرهکان و الیهن ه هێزهکییهکانی دیک ه دهکات؛ بهکورتییهکهی
ئاماژه بۆ داهاتوو دهکات؛ له الیهکهوه بهو ههڵوێس���تهم بوونی-لهوێدا دهسهلمێنم،
ک ه ل ه دهوروبهری خۆمدا دروس���تیدهکهم .ئهمهش ،وهکو مێخهکان و ئهو تابلۆیهی
دهبێ���ت مێخهکان بۆ ههڵواس���ینی بهکاربێت ،ئاماژه بۆ چهک���وش دهکهن ،وایه.
ئهو ”گۆش���ت ه ب ه ئامێرکراوه” ئاڵۆزهی سادییهک ه دروستیکردوه لهناودهچێت .ئهم
لهناوچوونه ،تاکو گۆشتێک بۆ دهرخستنی گۆشتێکی دیکه ،وهکو ئامێر بهکاربێت
شاراوه دهمێنێتهوه .بهاڵم کاتێک کهسهک ه لهنێو لهشدا دهبینرێت و منیش لهشهک ه
بهههناس���هبڕکێوه لهبهردهممدا دهبینم نازانم چۆن بهکاری بهێنم .هیچ ئامانجێکی
دیاریکراوم ال نییه ،چونک ه لهشهک ه بووه ب ه ههڵکهوتێکی ڕهها؛ لهوێدای ه و بۆ هیچ
مهبهستێک دانهنراوه .منیش ،وهکو گۆشت ناتوانم بیگرم .بهبێ دانانی ،وهکو گۆشت
ناخرێت ه نێو سیستهمی ئامێرهکانهوه؛ بهگۆشتبوونی ئهو لهدهستم ڕادهکات .من
تهنیا بهسهرسوڕمانهوه بیریلێدهکهمهوه یان خۆم لهنێو لهشمدا دهردهخهم و توشی
ت بۆ گۆشتێکی دیک ه دهبم .کهوابوو ،سادیزم ئهو کاتهی
گرفتی خۆدهرخستنی گۆش 
دهیهوێت ب ه ئامانج بگات ئارهزوو دهخات ه الوه .س���ادیزم س���هرنهکهوتنی ئارهزووه
و ئارهزووش س���هرنهکهوتنی س���ادیزمه .ڕزگاربوونیش لهنێو ئهم سوڕانهوهیهدا ب ه
ڕێگهی ئهو ههڵوێس���تهوه ڕوودهدات ،ک ه ب���ه”داگیرکردنی لهش” ناوزهدیدهکهین.
لێرهدا تیههڵکێشهیهکی نوێی سادیزم و ئارهزوو دروستدهبێت .گهورهبوونی سێکس
بوونی کهسهک ه لهنێو لهشدا بهرجهس���تهدهکات ،فاکتۆری ”تێخستن”و”تێخێنراو”
هێمان بۆ داگیرکردن ل ه س���ادیزم و ماس���ۆچیزمدا .بهاڵم ،ئهگهر چێژوهرگرتن ل ه
سوڕانهوهک ه دهربازمان بکات لهبهر ئهوهیه ،ک ه ئارهزووهک ه و سۆزی سادیزم بهبێ
تێرکردنیان دهکوژێت.
ههمانکات ،بهشێوهیهکی جیاواتریش سادیزم هاندهرێکی دیک ه بۆ سهرنهکهوتنی
خۆی دێنێت ه پێش .مرۆڤی س���ادی دهیهوێت سهربهس���تییهبهرزهکهی کهس���هک ه
داگیربکات .بهاڵم ل ه بنهڕهتهوه ئهم سهربهستیی ه ناگیرێت .چهند مرۆڤ ه سادییهک ه
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زۆر لهکهسهک ه بکات و بیکات ب ه ئامێر بۆ خۆی ،سهربهستییهکهش ئهوهنده زۆرتر
لهدهس���تی ڕادهکات .ئهو تهنیا لهڕێگهی گۆڕانی سهربهستییهک ه ب ه کهلوپهلێکی
دهرهکی ،دهتوانێت ببێت بهخاوهنی و داگیریبکات .لێرهدا ،سهربهستییهک ه دهبێت
لهنێو شتهکانی جیهاندا بێت و ڕوو ل ه ئهگهره مردووهکانیشی بکات .مادام ئامانجی
مرۆڤ ه سادییهک ه زیندوکردنهوهی بوون-بۆ-ئهوان ه ئهوا لهسهر بنهمای پرینسیپاڵهک ه
بۆ سهربهستی ،وهدهستی ناهێنێت چونک ه ئهو کهسهی مرۆڤ ه سادییهک ه مامهڵهی
لهگهڵ���دا دهکات لهنێو جیهاندای ه و تهنیا وێنهی مرۆڤ ه س���ادییهکهی ئهش���کهنج ه
دهدات لهنێو بیرکردنهوهیدا چهس���پاوه .مرڤ ه سادییهک ه ئهو کات ه ههڵهکهی خۆی
دهناس���ێتهوه ،ک ه نێچیرهکهی تهماشایدهکات و نامۆبوونێکی ڕههای بوونی لهگهڵ
سهربهستی ئهودا دهدۆزێتهوه .تێدهگات ،ک ه تهنیا بوونی خۆی لهدهرهدا نهبینیوه،
بهڵکو ئهو چاالکییهی بوونی ئهم بهرجهس���ت ه دهکات بهرزه و لهنێو ”سادیزم”دا،
وهکو ڕهفتار و خهس���ڵهتی ئهگهره مردووهکان دهبینێت .گۆڕانکارییهکهش ب ه هۆی
بوونی کهس���هکهوه س���هرههڵدهدات ،ک ه ئهم دهیهوێت داگیریبکات .کهوابوو ،ئهو
خاڵ���هی بۆ دهردهکهوێت ،ک��� ه ناتوانێت تهنانهت زۆرکردن ل ه کهس���ێکی دیک ه و
پاڕانهوهش���ی نابێت ه هۆکاری داگیرکردنی سهربهستییهکهی .فۆکنهر ب ه جوانی له
بهرههمهکهیدا (ڕووناکی لهمانگی گهالوێژدا) باسی هێزی تهماشاکردنی نێچیرهک ه
دهکات .چهند ”هاوواڵتییهکی چاک” مرۆڤێکی پێس���ت ڕهش���یان گرتوه ،کهناوی
کرسمس ه و خهسانویان ه و لهسهرهمهرگدایه:
”پیاوهک ه ل ه سهر زهوییهک ه کهوتبوو ،نهیدهتوانی بجوڵێت.
کهوتبوو ،چاوهکانیشی کرابوهوه .بۆ چهند ساتێک ب ه
هێمنی تهماشای کهسهکانی دهوروبهری دهکرد .ئینجا
دهموچاوی ،لهشی ههمووی دهرکهوتن ،ک ه تێکشکاون.
خوێنیش ،وهکو موشهیهکی تهقیو ل ه لهشه زهرد
ههڵگهڕاوهکهیهوه دههات ه دهرێ .لهوه دهچوو ئهو لهنێو
یادهوهرییهکانیاندا بۆ ههمیش ه زیندوو بمێنێتهوه.
نهیاندهویست لهههرچ دۆڵ و شیوێکی ئارام و تهوژمهکانی
تهمهنی پیریدا یان ل ه ئاوێنهی دهموچاوی منداڵهکان و
بیرکردنهوهیان ل ه کارهسات ه کۆنهکان و هیوا نوێکاندا،
لهبهر چاویان ونبێت .دهبێت لهوێدا ،سهرسوڕهێنهر،
بێدهنگ و چهقیو بمێنێتهوه .نابێت دیمهنهک ه کاڵبێتهوه،
یان ههڕهشهکهر بێت .ههروهها ،ل ه شارۆچکهکهوه،
لهدیواری کۆاڵن ه دهرنهچووهکهوه هاوارێک بهرزبووهوه
و خۆی گهیانده دنیای بیستن”.
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تهماشاکردنی کهسهکهی دیک ه لهجیهانی مرۆڤی سادییدا ئامانجهک ه لهناودهبات.
مرۆڤ��� ه س���ادییهک ه تێدهگات ،ک ه ئهو دهیویس���ت سهربهس���تی داگیربکات و ئهم
ههوڵدانهش بێ ب���هره .ئێمه ،لێرهدا ،جارێکی دیک ه ل ه بوونێکی-تهماش���اکهرهوه
ئام���اژه بۆ بوونێکی-تهماش���اکراو دهکهی���ن و نهمان توانیوه خۆم���ان لهنێو ئهم
س���وڕانهوهی ه ڕزگار بکهین .لهم ڕوونکردنهوهیهدا گرفتی س���ێکس یان ههڵوێست
بهرانبهر کهسانی دیک ه چارهس���هرنهکراوه .ئێم ه دهڵێین ،ک ه ههڵوێستی سێکسی
لهسهرهتاوه ڕهفتارێک ه بهرانبهر کهسانی دیک ه دهینوێنین .پهیوهندی ب ه ههڵکهوتنی
بوون-بۆ-کهس���انی دیک ه و فاکتۆری بوونمانهوه ههیه .ناتوانین بڵێین لهسهرهتاوه
فزیۆلۆجی و پێکهاتهیهکی ئهزمونگهرانهیه .ههرکاتێک ”لهوێدا” لهش یان کهسێکی
دیک��� ه ههبێت ئێم��� ه ڕهتدانهوهیهک���ی ئارهزوومهندان ه لهالمان دروس���تدهبێت ،ک ه
خۆشهویس���تییه .بونیادی فزیۆلۆجیمان دهربڕینێک���ی هێمایی ههیه .لهبهر ئهمه،
بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ ڕووبهڕووبوون ه لهگهڵ کهسانی دیکهدا سێکسیی ه و بهو جۆرهش
.
دێت ه جیهانهوه.
ئێم ه ناڵێین ههموو ههڵوێس���ت و ڕهفتارێک بهرابنهر کهسانی دیک ه سێکسییه.
ئهگهر بهوردی س���هرنجی ئهم���هش بدهین ،بۆ دوو ه���ۆکار دهگهڕێتهوه :یهکهم،
لهالیهکهوه بنهڕهتین و دووهمیش ،ههموو ههڵسوکهوت ه ئاڵۆزهکانی نێوان مرۆڤهکان
دهوڵهمهندکردنی ئهم دوو ههڵوێستهیه(دواییش ڕقه ،ک ه ل ه پاشاندا باسیدهکهین).
بێگومان نموونهی ههڵس���وکهوتی کۆنکرێتی(هاوکاریکردن ،ناکۆکی ،دوژمنایهتی،
ملمالن���ێ ،بهڵێندان ،گوێڕایهڵی و هتد) پێویس���تیان ب��� ه لێکۆڵینهوهی ورد ههی ه
چونک ه لهسهر ههڵوێستی مێژوویی و پهیوهندی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ کهسانی دیکهدا
ڕادهوهس���تن .بهاڵم لهنێو ئێس���کی ههموویاندا پهیوهندی سێکسی ههیه .ئهمهش
لهسهر بوونی (لبیدۆ) دانهمهزراوه ،بهڵکو لهههموو ئهم ههڵوێستانهدا بوون-بۆ-خۆ
مامهڵ ه لهگهڵ کهسانی دیکهدا دهکات و دهیهوێت تێپهڕیبکات.
ئێم ه لێرهدا نامانهوێت باس���ی ئهوهبکهین ل ه بهزهی���ی ،دڵگرتن ،قێزکردنهوه،
حهس���ودی یان ل ه سوپاسگوزارییدا چهند خۆشهویستی و ئارهزوو ههن .ههرکهس ه
دهتوانێت بهگوێرهی ئهزمونی خۆی بیپێوێت .ههروهها ئهمهش ئهو واتای ه نابهخشێت،
ک ه ئهم ههڵوێست ه جیاوازان ه دهمامهی سهر سێکسن ،بهڵکو سێکس خۆی لهناویاندا
بهرجهستهدهکات .ئهم ههڵوێستانهش ،وهکو ئێسکی داپۆشراو بهگۆشت شاراوهن
یان بهشاراوهیی دهمێننهوه.
ههڵکهوتنی لهش و بنهمای پڕۆژهی بوونم ،ئهو مێژووهی من دایدههێنم ههڵوێستی
سێکسی من دیاریدهکهن و لهنێو ههڵسوکهوت و ڕهفتاره ئاڵۆزهکانمدا ههڵیدهگرن.
بۆنموونه ،کهمجار کهس���ێک ئارهزووی سێکس���ی بۆ هاوسێکسهکهی خۆی ههیه.
بهاڵم ئهم ئارهزووه لهپشت قهدهخهکردنی ڕهوشتی و تابووه کۆمهاڵیهتییهکانهوه
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ب ه ش���اراوهیی دهمێنێتهوه .بهالی کهمهوه دهبێت بهو گرفت ه سێکس���ییهی قێزی
لێدهکرێتهوه .ئهم پرۆژه سێکس���یی ه لهودیو ئاگاییمانهوه خۆی ناشارێتهوه .ههموو
پرۆژهیهکی بوون-بۆ-خۆ شێوازێکی ئاگاییه .ئهمهی ه بیریارانی سایکۆلۆجی شیکاری
بۆ ئهو تهختهڕهش���هی دهگهڕێننهوه ،ک ه مێژووی تاکهکهس���هکان پڕیدهکاتهوه.
ئهوهندهش دهڵێین ،ک ه س���ێکس ل ه یهکهم ساتی سهرههڵدانیدا ل ه بوون-بۆ-خۆدا
و لهنێو ئهو جیهانهدا کهس���انی دیکهی تێدای ه خهس���ڵهتهکانی دیاره .ئهوهی دیار
نیی ه و تاکهکهس���هکان دهبێت ل ه مێژووی ژیانیاندا ئاشکرای بکهن پهیوهندییهکی
تایبهت ه لهگهڵ کهس���ێکی دیکهدا(بۆنموون ه حهز و خۆشهویستی یان ماسۆچیزم و
ساردیزمه) ،ک ه لهو پهیوهندیی ه تایبهتییهدا سهرههڵدهدات.
مادام ههڵوێس���تهکان لهنێو بازنهی پهیوهندییهکانی ئێمهدان لهگهڵ کهس���انی
دیکهدا ،ئهوا ههموو ڕهفتار و ههڵسوکهوتمان بهرانبهریان کۆدهکاتهوه .بهوجۆرهی
خۆشهویستی شکست دهخوات و ئارهزووش ل ه ئاکامی ئهم شکستییهی خۆشهویستیدا
س���هرههڵدهدات ،تاکو خۆی لهناوبهرێت و ڕێگ ه بۆ خۆشهویستی خۆشبکات ،ئهوا
ههموو ههڵوێستهکان لهئاستی کهس ه به بابهتکراوهکهدا لهنێو خۆیاندا ب ه شاراوهیی
ئاماژه بۆ کهس���هکه-وهکو-خۆ دهکهن .ئ���هم ئاماژهکردنهش مهرگی ئهوانه .لهگهڵ
مردنی ههڵویستێکی دیاریکراودا بهرانبهر کهسهب ه بابهتکراوهک ه ههڵوێستێکی نوێ
بۆ گرتنی کهسهکه-وهکو-خۆ دێتهکایهوه .ئهمهش ههمانکات بناخهکهی لهقدهکات
و ڕێگهش بهالیهن ه دژوهستاوهکهی دهدات خۆی بهرجهستهبکات .ئێم ه بهردهوام و
بهشێوهیهکی نهبڕاوه ل ه کهس ه ب ه بابهتکراوهکهوه ئاماژه بۆ(خۆ)ی ئهو دهکهین و
له(خۆ)ی ئهویشهوه بۆ بهبابهتبوونی دهگهڕێینهوه.
ئهم جواڵن ه بێ وهستان ه و بهههڵگهڕانهوهشی پهیوهندی نێوان ئێم ه و کهسانی
دیک ه دیاریدهکات .لهههموو حاڵهتێک���دا تاک لهنێو یهکێک ل ه پهیوهندییهکاندایه.
ب��� ه یهکێکیان ڕازیی ه و بهوی دییان نا ڕازییه .درێژخایهنی و مانهوه لهنێو جۆرێک
پهیوهندیی���دا بۆ بڕوای خراپ یان بارودۆخیکی تایبهتی مێژووی ئێم ه دهگهڕێتهوه.
بهاڵم ههرگیز ل ه خۆی ڕازی نییه :پهنج ه بهرهو الیهن ه دژوهس���تاوهک ه ڕادهکێشێت.
ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ئێم ه ههرگیز ناتوانین ههڵوێستێکی نهگۆڕمان
ههبێت ئهگهر کهس���هک ه لهی���هک کاتدا خۆی وهکو خۆ و باب���هت دهرنهخات؛ یان
بابهتێک���ی بهرزی بهرزێتی و بهرزێتییهکی بهرز نهبێت؛ ئهمهش لهبنهڕهتدا کارێکی
ماحاڵه .کهوابوو ،ئێم ه بهردهوام لهو بوونهوه تهماش���ا دهکات ،دهبین بهو بوونهی
تهماشایدهکرێت ،گرنگیش نیی ه چۆن خۆمان بگونجێنین و چهندیش پهیوهندییهکهمان
ڕاگرین .ئێم ه دهمانهوێت شوێن کارێکی مهحاڵ ب ه ناسینهوهی سهربهستی کهسهک ه
و بوون ب ه بابهتی بوونیدا بگهڕێین.
حهزدهک���هم گوتهیهکی ژان ڤ���اڵ بهکاربهێنم و بڵێم ،ئێم ه ل���هپهیوهندیماندا
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لهگهڵ کهس���انی دیکهدا(ههندێک جار لهحاڵهتی سهرکردنی بهرزێتیدا ،ئهو کاتهی
کهس���هکه ،وهکو بابهت دهناس���ین و لهنێو جیهاندا ونیدهکهین) ،ههندێک جاریش
ب���هو بهرزێتییهی دادهنێین ،ک ه بهرزێتییهکهی ئێم ه ڕهتدهکات .بهاڵم هیچ کام لهم
دوو حاڵهت ه ب ه تهنیا کاری خۆی بهئاکام ناگهیهنێت .نابێت خۆمان بخهین ه س���هر
زهمینهیهکی یهکس���انیش؛ ئهو زهمینهیهی ،ک ه لهسهری ناسینهوه و بڕواکردن به
سهربهستی کهس���هک ه و بڕواکردن ب ه سهربهستی ئێمهش پێکدههێنێت .کهسێکی
دیک���ه ،لهبنهڕهتهوه ،ناناس���رێت؛ کاتێک دهمهوێ بیناس���م ڕادهکات .ئهو کاتهی
منی���ش لهدهس���تی ئهو ڕادهکهم دهمگرێ���ت .تهنانهت ئهگ���هر بمهوێت پهیڕهوی
بۆچوون ه ئاکارییهکانی(کانت)یش بکهم ،سهربهستی کهسانی دیک ه ب ه کۆتاییهکی
بێمهرج دابنێم ،هێش���تا ئهم سهربهس���تیی ه ب ه بهرزێتی دهمێنت���هوه و دهبێت ب ه
ئامانجێکی دوور بۆ من .لهالیهکی دیکهوه ،دهتوانم بۆ بهرژهوهندی ئهوان کار بکهم
و بوونی ب ه ئامێربوونی ئهوان بۆ سهربهس���تییهک ه بهکاربهێنم .لهڕاستیدا پێویست ه
من کهس���ێکی دیک ه ل ه حاڵهتێکدا ،وهکو ئامێر ببینم .لهمحاڵهتهدا دهس���تهاڵتم بۆ
گۆڕانی پهیوهندییهکهش دهخهمهگهر و کهسهکهش بهحاڵهتهکهوه دهگۆڕم .لێرهدا،
من خۆم لهبهردهم ئهو پارادۆکس���هدا دهدۆزمهوه ،ک ه بووه ب ه ناوهڕۆکی بۆچوونی
ڕامیاری لیبڕاڵهکان و(ڕۆسۆ)ش پێناسهی کردووه و دهڵێت :دهبێت زۆر ل ه کهسانی
دیک ه بکهم سهربهس���ت بن .ئهگهر زۆرکردنهک ه ههم���وو جارێکیش بهکارنهیهت و
نهبێ���ت ب ه زهبر و توندوتیژیش حوکم بهس���هر پهیوهندییهکان���ی نێوان تاکهکاندا
دهکات .ئهگهر دڵنهوایی کهس���ێک بدهمهوه دڵنیایبکهم ئهوا دهمهوێت سهربهستی
کهس���هک ه لهترس یان خهم دوورخهمهوه .بهاڵم دڵنهوایی و دڵنیایی سیس���تهمی
ئامێرهکان���ن و بهرهو کۆتاییهکمان دهبهن .بهجۆرێک دانراون تاکو کاربکهن ه س���هر
کهس���هک ه و لهنێو سیستهمهکهدا بیکهن ب ه ئامێر .لهسهرو ئهمهوه ،دڵنهوایکهرهک ه
دهبێت��� ه هۆکاری جیاکردنهوهی ئهو سهربهسس���تییهی لهگهڵ بهکارهێنانی ژیرییدا
و ش���وێن کهوتنی چاک���هدا بهکاریدههێنێ���ت .ههروهها ئهو(ئهش���کهنجهیهی) ل ه
ئاکام���ی کارهکهیدا و ناچارییهکی دهروونیدا توش���ی دهبێ���ت .کهوابوو ،گرفتهک ه
ل ه جیاکردنهوهی سهربهس���تی و ئهش���کهنجهکهدایه .لهبهر ئهوهی دڵنهوایکهرهک ه
دهتوانێت سهربهستییهکهجیاکاتهوه ،ههمانکات ڕهتیدهکات و زهبریش بهرانبهری
بهکاردههێنێت .ئهوا ناتوانێت لهو زهمینهوه ،ک ه لهس���هری ڕاوهستاوه ئهم ڕاستیی ه
بناس���ێت :ک ه ئهو سهربهس���تییهی خۆی دهکات ب ه ئهش���کهنجهک ه و دوایش بهو
کردهوهیهی سهربهستییهک ه ل ه ئهشکهنجهک ه بپارێزێت ،کارکردن ه دژی سهربهستی.
ڕیگهنادات ئاکار و لێبوردن باش���تر ڕێز ل ه سهربهستی کهسهکهی دیک ه بگرن .لهو
س���اتهوهی پهیدادهبم سنوری فاکتۆرهکان بهدهوری سهربهستی کهسهکهی دیکهدا
دهکێش���م .من ئهو س���نورهم .ههریهکێکیش ل ه پڕۆژهکانم سنورهکهی دهوری ئهو
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ڕهنگڕێ���ژدهکات .خێرخوازی ،لێبوردن پڕۆژهی بوونی منن ،ک ه مامهڵهکردنی من و
کهس���هک ه لهگهڵ یهکدییدا دهسهلمێنن .لێبوردن فڕێدانێکی بهزۆری کهسهکهی ه بۆ
نێو جیهانی لێبوردن .البردنی ئهگهره سهربهس���تهکانی ،وهکو ئازایهتی ،بهرگری،
بهردهوامبوون و خۆ-سهلماندنه ،ک ه ئهو ههڵی بۆ دهڕهخسێت ل ه جیهانی لێنهبوردندا
گهش���هیان پێبدات .ئهم فاکتۆره لهگهڵ گرفتی پهروهردهدا باش���تر دهردهکهوێت:
پهروهردهیهکی توندڕهوان ه منداڵ ب ه ئامێر دهکات چونک ه بهزۆر بههاکانی بهسهردا
دهس���هپێنێت ،بهبێ ئهوهی منداڵ بیهوێت .پهروهردهی لیبراڵیش ،بۆ بهکارهێنانی
ڕێگهگهلێکی دیک ه بنهما و بهها لهپێشترهکان ب ه ناوی منداڵهکهوه بۆ پهروهردهکردنی
ههڵدهبژێرێت .فێرکردنی منداڵ ب ه ڕێگهی ڕازیکردن و نهرمی ل ه زۆرلێکردن کهمتر
نییه .کهوابوو ،ڕێزگرتن ل ه سهربهستی کهسانی دیک ه وشهیهکی بێ واتایه :تهنانهت
ئهگهر بمانهوێت ڕێز ل ه پڕۆژهی سهربهستیش بگرین ،ههریهکێک لهو ههڵوێستانهی
ههڵیدهبژێرین الدان ه ل ه سهربهس���تییهکه .لێرهدا گوێنهدان ب ه کهسانی دیکهش بۆ
کێشهک ه چارهس���هر نییه .ئێم ه لهنێو جیهاندا فڕێدراوینهت ه بهردهم ئهوان .بوونی
ئێم ه س���نوردارێتی سهربهستی ئهوانه ،تهنانهت خۆکوش���تنیش هیچ ل ه کێشهک ه
ناگۆڕێت .ههرچییهک بکهین پێویس���ت ه لهنێو جیهان���دا ب ه ئاکامیان بگهیهنین ،ک ه
کهسانی دیکهشی تێدا دهژین و پهیوهندیمان لهگهڵیاندا ههیه.
لهم تاک ه ههڵوێس���تهوه ههستکردن ب ه تاوان یان ئازاری ویژدانی پهیدا دهبێت.
من لهئاس���تی کهس���انی دیکهدا ئازاری ویژدانیم ههیه .من لهنێو ئازاری ویژدانیدام
چونک ه لهژێر تهماش���اکردنی کهسهکهوه نامۆ دهبم و خۆم بهڕووتکراوهیی دهبینم،
ههس���ت دهکهم ل ه بهرزاییهوه کهوتومهت ه خوارهوه .ئهمهش واتای دهستهواژهکهی
نێو تهورات دهردهخات ،ک ه دهڵێت” ،ئهوان دهیانزانی ڕووت بوون ”.ههروهها ،ئهو
کاتهی تهماش���ای کهسهک ه دهکهم توشی ئازاری ویژدانی دهبم چونک ه لهگهڵ خۆ-
سهلماندنهکهمدا ئهو دهکهم بهبابهت و ئامێر ،ئهویش ههست ب ه نامۆبوون دهکات.
کهواب���وو ،تاوانی یهکهم س���هرههڵدانی بوونی من ه لهنێو جیهان���دا ،ئهو جیهانهی
کهس���انی دیکهشی تێدایه .ههرچ جۆره پهیوهندییهکیشم لهگهڵیاندا دروستبێت ل ه
ئازاری ویژدانی دوورناکهوێتهوه.
بهاڵم زهبوونی دهبێت بههاوس���هری ئازاری ویژدانیم و ههرگیز ناتوانم خۆمی لێ
ڕزگاربکهم .لهههموو ههوڵدانهکانمدا بۆ ناسینهوهی سهربهستی کهسهکهی دیک ه من
دهبێت ئهو بهئامێربکهم و سهربهستییهکهشی ب ه بهرزێتی دابنێم .ههروهها ،گرنگ
نیی ه چ جۆره هێز و زهبرێک بهکاردههێنم ،کهس���هک ه ههرگیز خۆی ل ه بهبابهتبوون
دهربازناکات .م���ن بێجگ ه لهوهی سهربهس���تییهکهی لهحاڵهتێکدا دهردهخهم چی
دیک���هم بۆ ناکرێت .ناتوانم زۆرتر یان کهمتری بکهم و بهئارهزووی خۆم بهڕێوهی
ب���هرم .کهوابوو ،من ل ه بوونمدا بهرانبهر کهس���انی دیک ه ئ���ازاری ویژدانیم ههیه،
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چونک��� ه س���هرههڵدانی بوونم ڕهههندێکی نوێ ب ه بوونی ئ���هوان دهدات؛ منیش ل ه
س���ود وهگرتن یان گۆڕانی ئهو ڕهههندهدا بێ دهستهاڵتم .بوون-بۆ-خۆ ل ه مێژووی
بوونیدا بهم ئهزمونانهدا دهڕوات و بهزانینش سهبارهت ههوڵدان ه نهزۆکهکانی پێشوی
دهتوانێت دوای مردنی کهسانی دیک ه بکهوێت .ئهم بڕیاردان ه سهربهستانهی ه ب ه ڕق
ناوزهدیدهکهین .ڕقیش ئهم واتای ه دهبهخشێت؛ بوون-بۆ-خۆ واز لهداواکارییهکهی
بۆ یهکگرتن لهگهڵ کهس���انی دیکهدا دههێنێت؛ بۆ ئهوهی بوون-لهنێو-خۆی بوونی
بدۆزێتهوه کهس���انی دیک ه ب ه ئامێر ناکات .ئهو دهیهوێت سهربهستییهکهی سنوری
فاکتۆریی نهبێت و بوونی خۆی-وهکو بابهت-بۆ-کهسانی دیک ه لهناوبهرێت .ڕهههندی
نامۆبوونی لهکۆڵبێت���هوه .ئهمهش لهوهدهچێت پ���ڕۆژهی بوونت لهنێو جیهانێکدا
دامهزرانبێ���ت کهس���ی دیکهی تێدا ن���هژی .بوون-بۆ-خۆ ،ئ���هو بوونهیه ،ک ه ڕقی
لهڕازیبوونێک ه تهنیا بۆ خۆی بێت؛ ئهزمونهکانی ل ه بهکارنههێنانی بوونی-بۆ-کهسانی
دیک ه ڕێنمایی دهکهن .دهیهوێت ببێت ب ه لهناوبهرێکی سهربهس���تی بوونی خۆی و
بهئاکامهکانی بوونی بگات .ئهو کهس���هی ڕقی ل ه پڕۆژهکان ه نابێت ب ه بابهت؛ ڕق
سهربهستییهکی ڕههای بوون-بۆ-خۆ دهخات ه بهردهم کهسانی دیکه .لهبهر ئهمهش ه
ڕق ل ه نرخی بابهتهکهی کهمناکاتهوه چونک ه ناکۆکییهک ه دهخات ه سهر زهمینهیهکی
ڕاس���ت .ئهوهی من ڕقم لێیهتی ڕوخس���اری کهس���هک ه نییه ،بهڵکو ههڵهکهی یان
کردهوهکهیهتی .ئهوهی ڕقم لێیهتی بوونییهتی بهگشتی ،وهکو بهرزێتییهکی-بهرز.
ئهمهش وا ل ه ڕق دهکات بڕوای ب ه سهربهستی کهسانی دیک ه بهێنیت و بیناسێتهوه.
بهاڵم بڕواکردنهک ه نهرێ و ڕووتکراوهیه؛ ڕق تهنیا کهسێک ،وهکو-بابهت دهناسێت و
ڕووی تێدهکات .ئهو دهیهوێت ئهم بابهت ه لهناوبهرێت و بهرزێتییهکهی تێپهڕ بکات.
بهرزێتییهکهش ب ه تهواوی ناناسرێت.
کهوابوو ،بوون-بۆ-خۆ تێیناگات؛ ههروهها بهبێ گۆڕانیش���ی بۆ بابهت ئهم کاره
ڕوونادات .من بهردهوام بهو ههڵوێست ه دهیبینم ل ه بوونی کهس ه بهبابهتکراوهکهدا له
من ڕادهکات و خۆی بهدهستهوه نادات .ئهمهش وا ل ه ئێم ه دهکات ڕقمان ل ه دهربڕین ه
دهروونییهکان بێت نهک خودی دهروونهکه .ئهوهی من ڕقم لێیهتی ههمووی ئهو الیهن ه
دهروونییهیه ،ک ه من ب ه بهرزێتی کهس���ێکی دیکهوه دهبهستێتهوه .من لهڕقدا خۆم
ناخهم ه ئاستی بابهتێکی تایبهتییهوه .ئهمهش جیاوازی نێوان ڕق و قین دیاریدهکات.
ڕقیش ل ه وهستانمدا لهئاستی شتێکی خراپدا سهرههڵنادات .بهپێچهوانهوه ،لهوانهیه
ل ه چاوهڕوانی سوپاسکردندا و لهگهڵ بهزهییدا دروست بێت .ڕق لهئاکامی کردهوهی
کهسانی دیک ه دێت ه پێش ،ک ه من دهکات بهبابهتی سهربهستییهکهی .ئهم کردهوهی ه
توشی شهرمهزارییم دهکات؛ بوونی من وهکو ئامێر دهخات ه بهردهستی سهربهستییهکهی
کهسێکی دیکه .منیش بۆ هێشتنهوهی سهربهستییهکهم پێویست ه بیروخێنم .ئهمهش
نزیکی نێوان ڕق و سوپاسگوزاری نیشاندهدات؛ ل ه سوپاسگوزاریدا بهرانبهر بهزهیی
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یان بهخشندهیی سهربهستی کهس���هکهی چاکهکهی لهگهڵداکردوین دهناسرێتهوه.
ئهویش بهرانبهر کردهوهکهی و بههاکانی بهرپرسه .من ڕێخۆشکهری بووم و ب ه هۆی
منهوه کردهوهکهی ههڵسوڕاندوه.
لهڕوانگ���هی ئهم بڕوانامهی���هوه بوون-بۆ-خۆ پڕۆژهی خۆشهویس���تی یان ڕق
دهخاتهگهر و ناتوانێت بیر لهبوونی کهس���انی دیک��� ه نهکاتهوه .ئاکامی دووهمی
بۆچوونهکانمان لهوێدایه ،ک ه ڕق ،ڕق ه بهرانبهر کهس���انی دیک ه لهیهک کهس���دا.
ئهوهی من هاندهدات دوای مردنی کهسێک بکهوم بوونی گشتی کهسانی دیکهیه .ئهو
کهسهی ڕقم لێیهتی نوێنهرایهتی ههموو کهسانی دیک ه دهکات .پڕۆژهی تێپهڕبوونم
بهسهر ئهودا تێپهڕبوون ه بهسهر ههموو کهسانی دیکهدا .لهڕقدا تێگهیشتن ڕهههندی
نامۆبوونم و بهکۆیلهبوونم لهئاستی کهسانی دیکهدا ڕووندهکاتهوه .تێپهڕکردنی ئهم
بهکۆیلهبوونهی��� ه دهبێت ب ه پڕۆژه .ئهمهی ه ڕق دهکات ب ه ههس���تکردنێکی تاریک؛
ههس���تکردنێک ،ک ه دهیهوێت کهس���ێکی دیک ه بهبێ ڕازیبوون���ی خهف ه بکات .من
ڕازی نیم کهس���ێک ڕقی ل ه کهسێکی دیک ه بێت؛ من دهمهوێت تێپهڕیبکهم چونک ه
ههرچهنده ڕقهک ه ڕوو ل ه من ناکات ،بهاڵم پهیوهندی ب ه منهوه ههی ه و بهرانبهر منیش
بهکاردێت .لهڕاستیدا دهیهوێت من بڕوخێنێت ،نهک لهبهر ئهوهی من خهفهدهکات،
بهڵکو لهبنهڕهتدا داوای ڕازیبوونی من ناکات .ڕق دهیهوێت بهرانبهر ڕق ڕاوهستێت.
ڕق بڕواکردنێکی نائاساییی ه بهسهربهستی کهس ه ڕقاوییهکه.
ڕقی���ش خۆبهزێنه .پڕۆژهی س���هرهتایی ڕق خهفهکردنی ئاگامهندی کهس���انی
دیکهیه .ئهگهر لهم پرۆژهیهدا س���هرکهوتوش بێت ،بۆنموونه ،لهم ساتهدا بتوانێت
کهس���هک ه لهناوبهرێت ناتوانێت ڕێگهی سهرههڵدانی بوونی کهسهک ه لهبنهڕهتهوه
بگرێت .ئهگهر سهرکهوتنی ڕق ل ه تێکشکانی کهسهکهدا بێت ،ئهوا ئهمکاره بڕوانام ه
بهبووبی کهسک ه دهدات .ڕاستهوخۆ بوونم-بۆ-کهسانی دیکه ،ل ه خلیسکانمدا بهرهو
ڕابردوو ،دهبێ���ت بهڕهههندێکی ل ه چارهبهدهری بوونم .من ههرگیز ناتوانم خۆمی
لێ ڕزگار بکهم .دهش���ێ ههندێک بڵێن من لهڕابردووم ڕادهکهم و خۆم ب ه ئێس���تا
دهگهیهنم ،لهداهاتووش���دا خۆمی لێ دهربازدهکهم .بهاڵم وا نییه .ئهوهی بووه ب ه
بوون-بۆ-کهسانی دیکه ،ئهگهر کهسانی دیکهش خهفهکرابن هێشتا بوونی لهههموو
ڕۆژهک���هدا زههراوی کراوه .ئهو ناتوانێت بوونی خۆی بهبێ ئهوان ببینێت و بوون ه
نامۆکراوهکهی بدۆزێتهوه .ههموو ئومێدێکی بۆ کارکردن لهس���هر نامۆبوونهکهشی
دۆڕاندووه و بۆ بهرژهوهندی خۆی بهکاری ناهێنێت چونک ه کهسهکهی ئهم دهیهوێت
لهناویبهرێ���ت کلیلی نامۆبوونهکهی ههڵگرت���ووه و لهگهڵ خۆیدا دهیبات ه نێو گۆڕ.
من ب ه مردنی کهسهک ه دهبم ب ه شتێکی نهگۆڕ و بێچاره لهنێو ڕابردوومدا دهچهقم.
لهئێستاشدا بهوجۆره دهمێنمهوه ،ئهگهر ل ه حوکمدان و بۆچوونهکانی ئهودا پڕۆژه
و شێوازی ژیانم بهێڵمهوه.
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مردنی کهس���هکه ،وهکو مردنی خۆم ،م���ن دهکات ب ه بابهتێکی ل ه چارهبهدهر.
کهوابوو ،س���هرکهوتنی ڕق لهگهڵ س���هرههڵدانیدا ڕوخانی خۆشی پێیه .ڕق ئێم ه
ل ه س���وڕانهوهی نێو بازنهک ه ڕزگار ناکات .بهڵکو دوا ههوڵدانێکی بێهودهیه .پاش
ئ���هم ڕوخان ه ئهوهی بۆ بوون-بۆ-خ���ۆ دهمێنێتهوه گهڕانهوهیهتی بۆ نێو بازنهک ه و
دیوگۆڕانێتی لهنێوان ههردوو ههڵوێست ه بنهڕهتییهکاندا.

 . 3بوون-لهگهڵ و ”ئێمه”

بێگومان کهس���ێک دهریدهبڕێت باس���هکهمان ناتهواوه چونک ه ل���هو ئهزمون ه
کۆنکرێتییان��� هدوای���ن ،ک ه پهیوهندی نێوان ئێم ه و کهس���انی دیک��� ه بهرهنگاری
دهرناخات .ههروهها دروس���ت ه ههندێک جار چهمکی ”ئێمه” بهکاردههێنین .بوون و
پێویستی ئهم شێوازه ڕێزمانیی ه ئامژه بۆ ئهزمونی بوون-لهگهڵدا دهکات .دهکرێت
”ئێمه” ب ه بکهر دابنێین و لهم شێوازهدا (کۆ)ی ه بۆ ”من” .گومانیش ل ه پهیوهندی
نێوان ڕێزمان و بیرۆکهدا ناکرێت .لهڕاس���تیدا ،پێویس���ت ه ب ه پرس���یارکردنهکهدا
بچینهوه و ل ه پهیوهندی نێوان زمان و بیرۆک ه بکۆڵینهوه .لهگهڵ ئهمهشدا دروست ه
بکهری(ئێمه) بهبێ بهستنهوهی ب ه بیرۆکهی کۆی بکهرهکانهوه ،ک ه خۆیان ،وهکو
(خۆ) دهناس���نهوه ،دهرناکهوێت .ئهگهر ئ���هم کارهنهکرێت ،ئهوا چهمکی (ئێمه)
دهبێت ب ه ههڵگ���ری کۆمهڵێک ئهزمونی نهب���ڕاوه .ئهزمونهکانیش پێش ئهزمونی
من���ی بهبابهتکراو بۆ کهس���انی دیک ه و ئهوانی بهبابهتکراوی���ش بۆ من دهکهون و
ناکۆک ڕادهوهس���تن .لهنێو(ئێمه)دا کهس بهبابهت نهک���راوه( .ئێمه) ههموو ئهو
خۆیان ه دهگرێتهوه ،ک ه خۆیهتی خۆیان پاراستوه .هێشتا ئهم پاراستن و بڕواکردن ه
ب ه یهکدی بابهتی ئاش���کراکراوی توێژینهوه نییه؛ ئهوهی ئاش���کرای ه کارکردنێکی
هاوبهش یان ههس���تکردنێکی هاوبهش���ه( .ئێمه) بهرگری دهکهین( ،ئێمه) هێرش
دهبهین( ،ئێمه) ئازاره ویژدانییهک ه تاوانباردهکهین(،ئێمه) دهڕوانین ه ئێره و ئهوێ.
بڕواکردن ب ه خۆیهتی تاکهکان لهو بڕواکردن ه دهچێت ،ک ه ئاگامهندی بهرانبهر بوونی
خۆی ل ه پێش تێڕاماندا ههیبوو .چاکترین نموون ه بۆ(ئێمه) بینهرانی شانۆگهرییه،
ک ه بیرکردنهوهیان بۆ تێگهیش���تن ل ه دیمهنی ئهندێشاوی و داهاتووی ڕووداوهکان و
پاڵهوانهکان و خیانهتکهرهکانهوه ماندووکردوه .ئهو بینهرهی نوێنهری ئاگایی بینهر
دهکات خ���ۆی بهو ئاگامهندیی ه هاو-بینهرهی بین���هران دهرناخات .ههموو دهزانین
چۆن ب ه بینینی کورس���یی ه چۆڵهکانی نیوهی هۆڵهک ه ش���هرمهزاردهبین و تامهزرۆ
بوونهکهشمان هۆڵهک ه پڕدهکات .ههروهها ،بوونمان ،وهکو خۆ لهنێو ئهزموونهکاندا
ل ه ههموو حاڵهتێکدا سهرههڵدهدات.
من لهسهرشۆس���تهی بهردهم قاوهخانهک ه ڕاوهستاوم؛ تهماشای کهسانی دیک ه
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دهکهم و دهزانم تهماشادهکرێم .لێرهدا ،بهرانبهر ئهوان بهرهنگاران ه دهوهستم(ئهوان
ب���ۆ من و من بۆ ئ���هوان بهبابهت کراوین) .بهاڵم ،کتوپڕ چهند ڕووداوێک لهس���هر
شهقامهک ه دێن ه پێش؛ بۆنموون ه تهکسییهک و ئوتۆمۆبیلێکی جیپ بهیهکدا دهدهن.
من دهبم ب ه تهماشاکهر ،بوونی خۆم بهبێ تێڕامان دهبینم ،ک ه لهگهڵ ’ئێمه’دا خۆی
خهریککردوه .بهرهنگارییهکهی پێش���و دیارنامێنێ���ت و ئاگامهندییهکهی دهبێت ب ه
بنهمای ’ئێمه’ و ههموو کهسهکان دهگرێتهوه’ :ئێمه’ دهروانین ه ڕووداوهکه’ ،ئێمه’
که ڕۆمانییهکان به(یهکدابوون) ناوزهدیانکرد.
بهشداریدهکهین .ئهم نادوژمنکارییهیه ،
لێرهدا ،دهگهڕێینهوه بۆ چهمکی بوون-لهگهڵی هایدیگهر .ئایا ڕهخنهکهی پێشومان
[لهسهر هایدیگهر] ڕهوابوو؟
ئهو خاڵهی لێرهدا دهمانهوێت باسیبکهین ئهوهیه ،ک ه گومان ل ه ئهزمونی ’ئێمه’
ناکهین .تهنیا ئهو الیهن ه سنوردارهمان ڕوونکردهوه ،ک ه ئهزمونهک ه نابێت ب ه بنهمای
ئاگامهندی ئێم ه بۆ کهس���انی دیکه .ئاش���کرایه ،نابێت ب ه بنهمای ئۆنتۆلۆجی بۆ
ڕاستهقینهی بوونی مرۆڤ؛ ئێم ه سهلماندمان ،ک ه بوونی بوون-بۆ-خۆ لهنێو کهسانی
دیک���هدا لهبنهڕهتهوه مێتافیزیکی و فاکتۆرێک���ی ههڵکهوتوش بوو .بێجگ ه لهمه،
’ئێمه’ خۆیهکی هاوبهش���ی ئاگامهندی نییه .ئهوشت ه نوێیهش نییه ،ک ه بهشهکانی
تێپهڕیشیان بکات’ .ئێمه’ لهنێو ئهزمونی تاکهکهسدایه؛ پێویستیش ناکات ههموو
کهسانی نێو قاوهخانهک ه ئاگایان لهم ئهزموون ه بێت ،تاکو من له’ئێمه’ بهئاگابم.
ههمووم���ان دهزانین واتای ئهم دایهلۆگ ه ل ه ژیان���ی ڕۆژانهماندا چییه ،ک ه دهڵێێن،
”ئیم ه ناڕازاین” یان ”بهاڵم ،نا تۆ ب ه ناوی خۆتهوه بدوێ ”.ئهم ه بوونی ’ئێمه’ ب ه
ش���ێواوی دهردهخات .ئهگهر ئهم ه دروس���ت بێت ،بۆ ئهوهی ئاگامهندی بگات ه ئهو
حاڵهتهی ’ئێمه’ی تێدا بهرجهست ه بێت ،پێویست ه خۆی بخات ه نێو کۆمهڵهوه و به
ش���ێوهیهکی دیک ه خۆی دهربخات؛ واته ،وهکو بهرزێتییهکی بهرز یان بهرزێتییهکی
ت ل ه حاڵهتی تایبهتی و لهسهر بنهمای بوون-بۆ-
بهرزکراو’ .ئێمه’ ئهزمونێکی تایب ه 
ئهوان بهگشتی دهناسرێت .بوون-بۆ-کهسانی دیک ه پێش بوون-لهگهڵ-کهسانی دیک ه
دهکهوێت و دهیهێنێت ه کایهوه.
ئهو فهیلهس���وفهی ل ه واتای ’ئێمه’ دهکۆڵێتهوه دهبێ وریا بێت و بزانێت باسی
چیدهکات .تهنیا ئێمه-وهکو-خۆ نییه؛ ب ه هۆی ڕێزمانهوه فێردهبین ،ک ه ئێمه-وهکو-
تهواوک���هر و ئێمه-وهکو-بابهتیش ههین )65(.تاکو ئێره ههرچییهکمان باس���کردوه
 65واتای ئهم دوو جۆرهی ’ئێمه’ له ڕیزمانی کوردییدا دهرناکهوێت’ .ئیمه’ بهگوێرهی دانانی ل ه
ڕستهدا ،بهپێچهوانهی زمانی ئینگلیزییهوه ،ناگۆڕێت .بۆنموونه لهم دوو ڕستهیهدا(:ئێمه نانمان خوارد
یان ئهوان نانیان بۆ ئێم ه هێنا ).گۆرانی بهسهردا نایهت .لهههردوو ڕستهکهدا ’ئێمه’ نوسراوه ،بهاڵم
دوو جێگه و دۆخی جیاوازیان له ڕێزماندا ههیه .جیاوازییهکهیان ب ه نوسین له زمانی ئینگلیزییدا
ئاشکرا دهردهکهوێت(.وهرگێڕ)
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ئاش���کرای دهکات ’ئێمه’ لهدهستهواژهی ”ئێم ه تهماشای ئهوان دهکهین” ناخرێت ه
س���هر ههمان زهمینهی ئۆنتۆلۆجی ’ئێمه’ ک ه ل ه دهس���تهواژهی ”ئهوان تهماشای
ئێم��� ه دهکهن” دهردهبڕێت .ئهمهش پهیوهندی ب ه خۆگهرایهتییهکی ڕووتهوه نییه.
لهو دهس���تهواژهیهدا ،ک ه دهڵێین” ،ئهوان تهماشای من دهکهن” بوونی خۆم ،وهکو
بابهت بۆ کهس���انی دیک ه نیش���اندهدهم .منی بهرزێتییهکی بهرزێتی نامۆدهکرێم.
ئهگهر دهس���تهواژهک ه ”ئهوان تهماشای ئێم ه دهکهن” ئهزمونێکی ڕاستهقین ه بێت،
ئهوا دهیس���هلمێنم ،ک ه خۆم خس���تۆت ه نێو کۆمهڵێکهوه و ههموو(من)هکان تیایدا
نامۆکراون’ .ئێمه’ ههموو پێکهوه بووین بهبابهت .کهوابوو ،دوو ش���ێوازی ئهزمونی
جیاوازی ’ئێمه’ ههیه :ئهو دوو ش���ێوازهش ئاماژه بۆ بوون-لهنێو-تهماش���اکردن و
بوونێکی تهماش���اکراو دهکات ،ک ه بنهڕهت���ی پهیوهندییهکانی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ
کهسانی دیکهدا دیاریدهکات .ئێستاش لهم دوو شێوازهی ’ئێمه’ دهکۆڵێنهوه.

ئهلف .ئێمهی بابهت

توێژینهوهکهمان بهئهزمونی دووهم دهستپێدهکهین؛ واتاکهی ئاسانتر ڕووندهبێتهوه
و یارمهتیمان دهدات ل ه بوونی کهس���انی دیک ه تێبگهین .یهکهم ،پێویست ه بزانین،
ک ه ئێمهی بابهت لهنێو جیهاندا ڕاگیردهکات .وهکو نامۆبوونێکی بهردهوام دهکهوێت ه
نێو ئهزمونی ش���هرمکردنهوه .ئهمهش لهو دیمهنهدا دهردهکهوێت ،ک ه ژنێکی جوان
دهچێت زیندانییهک لهس���هر بهلهمهک ه دهبینێت و تهماش���ای کارکردن و ژیانی پڕ
ئازاری دهکات .زیندانییهکهش خهریک ه ل ه نێو شهرم و توڕه بوونییدا بخنکێت .ئهم ه
شهرمکردن و نامۆبوونێکی گشتییه.
ئای���ا چۆن تاکێک لهنێو کۆمهڵێکی ب ه بابهتکراو ههس���ت بهبابهتبوونی خۆی
دهکات؟ بۆ وهاڵمدانهوهی ئهم پرسیاره بۆ خهسڵهتی بنهڕهتیی بوونمان بۆ-کهسانی
دیک ه دهگهڕینینهوه.
لێرهوه تهماش���ای ئهو حاڵهت ه دهکهین من بهتهنیا تیایدا ڕووبهڕووی کهسێک
دهبمهوه .ههردووکمان دهڕوانین ه یهکدی .من دهمهوێ بهرزێتییهکهی ئهو ڕهتبکهم
یان ههس���ت ب ه بهرزێتییهکهی خۆم دهکهم و ههموو ئهگهرهکانیش���م ب ه مردوویی
دهبینم .من و ئهو دهبین ب ه دووان ه و لهنێو ئهم ههڵوێستهدا پهیوهندی دروستدهکهین.
ههڵوێس���تهکهش بوونێکی ڕاس���تهقینهی بۆ من و ئهو ههیه .ڕووبهڕووبوونهوهک ه و
پهیوهندییهکهمان بهشێوهیهکی دیک ه نابینرێت .بهاڵم ئهو خاڵهمان باسنهکردووه،
ک ه پهیوهندییهکهمان لهس���هر زهمینهیهکی نهب���ڕاوی پهیوهندییهکانی ههردووکمان
لهگهڵ کهس���انی دیکهدا ڕاگیردهکرێت؛ ئ���هوهش ئاگامهندییهکانه ،ک ه ب ه ڕواڵهت
ههموو ئهگهرییان پێکهێناوه .لهئاکامدا ،پهیوهندییهکهم لهگهڵ ئهم کهس���هدا ،ک ه
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لهپێشتر ههس���تمپێکرد و بوو ب ه بناخ ه بۆ بوونم-بۆ-کهسانی دیک ه یان پهیوهندی
ئهو لهگهڵ مندا ل ه ههموو حاڵهتێک و لهژێر باری ههموو هاندهرێکدا لهنێو ئهزموندا
دهبێت ب ه بابهت بۆ کهس���انی دیکه .ئهمهش لهگهڵ ئامادهبوونی کهسی سێیهمدا
باشتر دهردهکهوێت .گریمان ،بۆنموونه ،کهسێک دهڕوانێت ه من .لهمحاڵهتهدا بوونم
ب ه نامۆیی دهبینم .کهسی سێیهمیش کتوپڕ دهردهکهوێت .ئهگهر ئهویش بڕوانێت ه
م���ن ئهوا ههردووکیان دهبن ب ه کۆمهڵ ،وهکو ’ئ���هوان’ (ئهوانی خۆ) لهڕێگهی ب ه
نامۆبوون���ی منهوه’ .ئهوان’ ڕوو ل ه ’کهس���ێک’ دهک���هن ،ک ه تاکێک ه و به(کهس)
دانانرێت .ڕاستهقینهی تهماشاکردنهکهش ناگۆڕێت و بنهڕهتی نامۆبوونهکهشم پتهوتر
ناکات .ئهگهر کهسی سێیهم تهماشای ئهو کهس ه بکات ،ک ه تهماشای من دهکات،
کێش���هک ه ئاڵۆزتر دهبێت .من کهسی سێیهم ڕاس���تهوخۆ نابینم ،بهڵکو لهڕێگهی
کهسهکهوه دهیبینم ،ک ه تهماشایکراوه .کهوابوو ،بهرزێتی سێیهم بهرزێتییهک ه ئهو
بهرزێتیی ه ڕهتدهکات ،ک ه بهرزێتی منی ڕهتکردوه و ههموو چهکێکی لێدهس���هنێت.
لێرهدا زهمینهیهکی چهق وهس���تاو دهبینرێت ،ک��� ه زوو لهناودهچێت و دهفهوتێت.
ئهمهش وابهست ه ب ه ههڵوێستی منهوه و بڕیاردانم لهگهڵ کهسی سێیهمدا ڕێکهوم و
ههردووکمان بڕوانین ه کهسهکهی بهبابهتکراوه.
لهم حاڵهتهدا من ههست به’ئێمه’ ،وهکو خۆ دهکهم ،ک ه ل ه دواییدا باسیدهکهین.
ههرهها دهتوانم تهماشای کهسی سێیهم بکهم و بهرزێتییهکهی ڕهتبکهم .ئهمهش،
کهسی سێێهم بهبابهت دهکات و ئهگهرهکانی دهمرێنێت .بهاڵم تهماشای کهسهکهش
دهکات ،ک ه دهڕوانێت ه من .ئهم ه ئهو ههڵوێس���ت ه دێنێت ه پێش ،ک ه تیایدا من دهبم
بهبابهت بۆ کهس���ی دووهم ،ئهویش دهبێت بهبابهت بۆ کهس���ی س���ێیهم و کهسی
سێیهمیش بۆ من دهبێت بهبابهت .سهربهستیش لهسهر بناخهی یهکێک یان دووان
لهم پهیوهندییان ه بونیاد بۆ ههڵوێستهک ه پێکدههێنێت.
ڕوودهدات کهسی سێیهمیش بڕوانێت ه ئهو کهسهی من تهماشای دهکهم .لێرهدا،
من دهتوانم تهماش���ای ههردووکیان بکهم و تهماش���اکردنهکهی کهسی سێیهمیش
چهک بکهم .کهس���هک ه و کهس���ی س���ێیهم بۆ من دهبن به(ئهوان)ی بهبابهتکراو.
بهبێ ئهوهی کهس���ی س���ێیهمیش ببینم دهتوانم لهڕێگهی کهسهکهوه ،ک ه ههست
دهکات تهماشادهکرێت ،تهماشاکردنهی بگرم .ئهمهش ناسینهوهی بهرزێتی سێیهم ه
لهڕێگهی کهسهکهوه .ئهزمونی سێیهم نامۆ بوونێکی ڕادیکاڵی کهسهک ه دهردهخات.
کهسهکهش دهیهوێت لهنێو جیهانی مندا خۆی دهربازبکات؛ لهوه زۆرتر من ناتوانم
داگیریبکهم؛ بووه ب ه بابهت بۆ کهس���ێکی دیک��� ه و بهرزێتییهکی دیکه .کهوابوو،
خهسڵهتی خۆی ،وهکو بابهت ونناکات و تهنیا ئاڵۆزی و تهمومژاوی دهبێت .نهک
بههۆی بهرزێتییهکهیهوه ،بهڵکو لهڕێگهی بهرزێتی کهسی سێیهمهوه خۆی ل ه من
ڕزگاردهکات .ههرش���تێک لهبارهیهوه بزانم ئهو ب���هوی دی دههێڵێتهوه .بۆ ئهوهی
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جارێکی دیک ه داگیریبکهم ،دهبێت بڕوانم ه کهسی سێیهم و بیکهم بهبابهت .ئهمهش،
یهکهمجار ،ڕوونادات چونک ه لهوانهی ه کهسانی دیکهش ههبن تهماشای کهسی سێیهم
بکهن .بهردهوام کهسانێک ههبن ،ک ه من نایانبینم .ئهم ه بناخهی ئهوان-وهکو-بابهت
دهلهقێنێت و بوون-بۆ-خۆش بهردهوام ههوڵدهدات ئهوان بهبابهت بکات و داگیریان
بکات .لهبهر ئهم هۆیهش ه دڵدارهکان پهنا بۆ تهنیایی دهبهن.
ئاشکرایه ،دهزانم لهوکاتهدا تهماشای کهسهک ه دهکهم کهسی سێیهم تهماشای
من دهکات .ئهمهش من نامۆدهکات و نامۆبوونی کهس���هکهش دهبینم .ئهگهرهکانی
م���ن ل ه بهکارهێنانی کهس���هکهدا ،وهکو ئامێر و لهناوبردن���ی ئهگهرهکانی بوونی،
بهرزێتیییهک���هی من ،ک ه دهیهوێت بهرزێتی ئهو ڕهتب���کات و ب ه ئاکامهکانی بگات
دهبێتهوه ب ه بهرزێتییهکی بهرزکراو .کهس���هک ه نابێت���هوه به(خۆ) ،بهاڵم من ئهو
ڕاس���تییهم ب���ۆ دهردهکهوێت ،ک ه ناتوانم ئهو بهبابهتی بهێڵم���هوه .ئهو دهبێت به
ش���تێکی بێ الیهن؛ ش���تێک لهوێدای ه و منیش ناتوانم هیچ���ی لێبکهم .بۆنموونه،
لهوحاڵهت��� ه دهچێت ،ک ه دهبینم کهس���ێک لێدان و ئهش���کهنج ه دهدرێ و ناتوانم
یارمهتی بدهم.
دهرکهوتنی کهسی سێیهم من دهبڕێت .مرۆڤهک ه ئهوه نیی ه لێدان دهخوات یان
س���وکایهتی پێکراوه؛ بهڵکو ههبوویهکی ڕووته .ل���هوه زۆرتر ب ه چی دیک ه نابێت.
لهڕێگهی کهسی سێیهمهوه گۆڕانی بهسهردا دێت؛ من لهسهر زاری کهسی سێیهمهوه
دهیبس���تم ،ک ه ئهو نهیتوانیوه بهرگری ل ه خۆی بکات یان من پێی دهڵێم(،ش���هرم
ناکهیت ل ه کهس���ێک دهدهیت ،ک��� ه ناتوانێت بهرگری ل ه خ���ۆی بکات؟) حاڵهتی
بێ دهستهاڵتی کهس���هک ه ب ه ئامادهبوونی کهسی سێیهم دهسهلمێنرێت .نابێت ب ه
بهشێک ل ه جیهانی من؛ بهڵکو بهشێک لهو جیهانهی من و کهس ه بێ دهستهاڵتهک ه
بۆ کهسی سێیهم تیایدا دهژین.
ئهم���هش ئێم ه دهخات ه بهردهم ئهو کێش���هیهی دهمانهوێت لهس���هری بدوێین:
من و کهس���انی دیک ه لهبهرهنگاریدا دهژین .کهس���ی س���ێیهمیش سهرههڵدهدات و
ههردووکمان لهنێو تهماش���اکردنهکهیدا کۆدهکاتهوه .من نامۆبوون و بوون بهباتی
بوونمی پێدهسهلمێنم .بۆ کهسێکی دیک ه من دهبم ب ه بابهتێک لهنێو ئهو جیهانهدا،
ک ه من خاوهنی نیم .بهاڵم ئهو کهس���هی تهماش���ام دهکرد یان تهماش���ای دهکردم
ههمان گۆڕانکاری بهس���هردا دێت .ئهویش بۆ کهس���ی سێیهم دهبێ بهبابهت لهنێو
جیهاندا .دوو ههڵوێس���ت لهپێش سهرههڵدانی کهسی سێیهمدا ههبوون؛ یهکهمیان
لهنێو دهستهاڵتی کهسهکهدا من ب ه ئامێر دانراوم ،دووهمیش بهپێچهوانهوه ئهویش
بۆ من بوو بهئامێر .لهههر یهکێک لهم ههڵوێس���تانهدا مردنی ئهگهرهکانی تێدایه.
لهگهڵ س���هرههڵدانی کهسی سێیهمدا من ههست ب ه نامۆبوونی ئهگهرهکانم دهکهم.
بهههمان شێوهش ،ئهگهرهکانی ئهویش دهمرن .ههڵوێستهک ه لهناو ناچێت ،بهڵکو
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لهژێر دهستهاڵت و لهنێو جیهانی ههردووکماندا دهردهچێت .دهبێت ب ه پێکهاتهیهکی
دهرهک���ی لهنێو جیهانی کهس���ی س���ێیهمدا .لهنێو جیهانی س���ێیهمدا دهبینرێت،
حوکمی بهس���هردا دهدرێت ،تێپهڕدهکرێ���ت یان بهکاردههێنرێت .ب���هاڵم بونیاده
دامهزرێنراوهک���هی ل ه بوونی منهوه بۆ کهس���هک ه یان ل ه ئ���هوهوه بۆ من نامێنێت.
ههموو ئهگهرهکانمان لهگهڵ سهرههڵدانی کهسی سێیهمدا لهناودهچن .من ،کتوپڕ،
بوونێکی دهرهکی ههڵوێس���تهک ه لهنێو جیهاندا دهبینم .ک ه من و کهس���هک ه یهک
دهگرین و دژوهستاو ڕوو ل ه یهکدی ناکهین .من لهدهرهوه و لهگهڵ کهسهکهدا لهنێو
دهاڵقهیهکی دهرهکی ڕادهوهس���تین و خۆش���مان ناتوێنینهوه .دهاڵقهک ه ئهو الیهن ه
ههمووگهرییهیه ،ک ه من و کهسهک ه تیایدا جیاناکرێنهوه و لهگهڵیدا ڕێدهکهوم .بوونم
لهوێدا بۆ کهس���ی سێیهمه .بهمجۆرهش بیر ل ه بوونی کهسهکهی دیک ه دهکهمهوه.
من و کهس���هک ه ل���هدهرهوهی بوونی خۆماندا مامهڵ ه لهگ���هڵ یهکدی دهکهین .من
بیرۆکهی مامهڵهکردنهکهم ههڵگرتوه بهبێ ئهوهی ل ه واتاکهی تێبگهم؛ ناسینهوهی
لێپرسینهوهکهم و لێپرسینهوهی کهسهکهش ه ههردووکمان ب ه ئێمهی-بابهت دهکات.
کهوابوو ،ئێمهی-بابهت ،ههرگیز خۆمان ناناس���ین و ناخرێین ه بهر ئهزمون .ئهوهی
لهنێو ئهزموندا دهردهکهوێت ههڵوێستی هاوکاریکردن ه لهگهڵ کهسهکهدا .بیرۆکهی
لێپرسینهوهکهم لهنێو ههڵوێستهکهدا ’ئێمه’ی دهرخست.
م���ن دهتوانم ،پێش ئامادهبوونی کهس���ی س���ێیهم ،بڵێم(،من دژی کهس���هک ه
دهجهنگم) کاتێک کهس���ی س���ێیهم ئامادهدهبێ���ت ئهگهرهکانی من و کهس���هک ه
لهناودهچن .زۆریش���م لێدهکرێت بیس���هلمێنم(ئێم ه جهنگ دژی یهکدی دهکهین).
لهڕاس���تیدا دهستهواژهی(من لهگهڵ ئهودا دهجهنگم و ئهویش لهگهڵ مندا) دهبێت
بهش���تێکی نادروست .ڕاس���تییهکهی لهوێدایه ،ک ه من دژی ئهو دهجهنگم چونک ه
ئهو دژی من دهجهنگێت .پڕۆژهی بهرهنگاریبوونهوهک ه لهنێو مێشکی ههردووکماندا
گهرای داناوه .بۆ کهس���ی س���ێیهمیش یهکیان گرتوه و ل ه پ���رۆژهی ئهوان-وهکو
بابهت ،ک ه ل ه تهماش���اکردنهکهیدا بهرجهست ه بوو ،سهرههڵدهدات .من خۆم لهنێو
تهماش���اکردنی کهسی سێیهمدا ب ه بهشێکی دانهبڕاوی ’ئهوان’ دهبینم’ .ئهوان’یش
خاوهن خۆبوون و کراون به(ئێمه).
تێڕامان���ی ئاگامهن���دی تهوان���ای دۆزینهوهی(ئێم���ه)ی نیی���ه .بوون-بۆ-خۆ
لهمامهڵهکردنهک���هدا دهردهچێت و خۆی دژی بهرانبهر کهس���انی دیک ه ڕادهگرێت.
پێویست ه بزانین ههستکردن ب ه بهشێک ل ه ئێمهی بابهت نامۆبوونێکی ڕادیکااڵنهی ه
چونک ه بوون-بۆ-خۆ لهم ههڵویستهدا خۆی نابینێت و بووه ب ه ئهوان .ئێمهی بابهت،
ل���هم ڕووهوه ،ئهزمونێکی کتوپڕی بارودۆخی مرۆڤانهی ه و فاکتۆرێکی دهرهکیی ه له
مامهڵهکردن لهگهڵ کهسانی دیکهدا .ههرچهنده ئێمهی بابهت ڕووداوێک ه هاوکاریکردن
دهردهخات واتاکهی ئهو بارودۆخ ه تایبهتیی ه ڕهتدهکات ،ک ه ئهزمونهکهی تێدا ڕوودهدات
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و منیش ههوڵدهدهم ،وهکو بابهت ببم بهبهشێک ل ه ههمووی مرۆڤایهتی[بهبێ کهسی
سێیهم] .کهوابوو ،ئهزمونهک ه شهرمهزاری و بێ تهواناییه :ئهو مرۆڤهی ههستدهکات
لهگهڵ کهس���انی دیکهدا بووه به(ئێمه) لهنێو تۆڕی بوونێکی س���هیر و نهبڕاوهدا
گیردهخوات .بهبێ کۆمهک نامۆدهبێت .ههندێک ئهزمون لهوانی دیک ه زۆرتر(ئێمه)
دهردهخهن .بهتایبهتی ل ه کارکردنێکی کۆمهاڵیهتیدا :کاتێک چهند کهسێک پێکهوه
کاردهکهن کهس���ی سێیهم تهماش���ایان دهکات بهرههمهکهیان دهبێت ب ه بهرههمی
کارکردنی (ئێمه) .کارهکانی من دهبهسترێت ب ه کارهکانی کهسهکهی تهنیشتمهوه
و ئهویش بهوهی کهس���ێکی دیکهوه .ئهم���هش بیرۆکهی(ئێمه) پێکدههێنێت .ههر
مه دروستکراوهکهدا دهبینێت .بهرههم ه
تاکهمان خۆی وهکو(ئێمه) ل ه ئاستی بهرهه 
دروستکراوهکهش مۆری خۆی دهخات ه سهر ئێمه ،وهکو ئامێرێک دهرماندهخات ،ک ه
بۆ مهبهستێکی دیاریکراو دانراوین.
ئهگهر بوونی(ئێمه) ل ه ههندێک ئهزموندا باش���تر بهرجهس���ت ه بێت ،پێویست ه
ئهو خاڵهش���مان لهبیر بێت ،ک ه ههموو ههڵوێستێکی مرۆڤانه ،مادام مامهڵ ه لهگهڵ
کهسانی دیکهدا دهکات ،ههرکاتێک کهسی سێیهم ئامادهبێت( ،ئێمه)ی تێدا دروست
دهبێت .من لهپشت ئهو کهس���هوه پیاسهدهکهم و پشتی دهبینم ،مامهڵهکردنیشم
لهگهڵیدا کهمه .بهاڵم کاتێک کهس���ێکی دیک ه تهماش���ای من و ش���هقامهک ه و ئهو
دهکات ،من و ئهو دهبین به(ئێمه)؛ ئێم ه لهس���هر شهقامی بلۆمێت ل ه بهیانییهکی
مانگی مایسدا پیاسهدهکهین .تهماشاکردنهکهی من و ئهو کۆدهکاتهوه و به(ئێمه)
مان دهکات.
بهپێچهوانهشهوه ،بهوجۆرهی تهماشا بهرجهستهبوونێکی کۆنکرێتی ئهزمونی من ه
بۆ کهس���هکه ،بهوجۆرهی بوونی خۆم بۆ کهسهک ه دهبینم لهدهرهوهی تهماشاکردن
دهبینم ،ئهوا مهرجیش نیی ه تهماشاکردنێکی کۆنکرێتی لهناوهوهی ئێمهدا ببێت ب ه
بناخ ه بۆ ههستکردن ب ه بوونمان ،وهکو (ئێمه)یهکی پێکهاتوو .مادام ههموویهکی
پێکهوه نهنوس���اوی ڕاس���تهقینهی مرۆڤان ه ههیه ،دهش���ێ ههندێک ل ه تاکهکانیش
ل��� ه ئهزمونیاندا خۆیان به(ئێمه) دابنێن .ههندێک لهم تاکان ه ب ه خوێن و گۆش���ت
ئامادهن و ههندێکیان ئامادهنین .کهوابوو ،لهئامادهبوون و ئامادهنهبوونی کهس���ی
سێیهمدا من خۆم ب ه خۆیهکی ڕووت دادهنێم و دهبم بهبهشێکی نهپچڕاو له(ئێمه).
ئهمهش شێوازێکی بوونی(ئێمه) دیاریدهکات ،بهتایبهتی ئهو شێوازهی به(ئاگایی
چینایهتی) ناوزهدیدهکهین.
ئاش���کرایه ،ئاگایی چینایهتی ش���ێوازێکی تایبهتی(ئێمه)ی ه و ههڵوێس���تێکی
هاوبهشه .ئهوهندهگرنگ نیی ه چۆن ئهم ههڵوێست ه پێناسدهکهین؛ ئهوهی بۆ ئێم ه
مهبهس���ت ه چۆنیهتی(ئێمه)یه ،ک ه دهمانهوێت باسیبکهین .ئهگهر کۆمهڵ لهڕووی
ئابووری و ڕامیارییهوه بهس���هر چینی چهوس���اوه و چهوس���ێنهردا دابهشبووبێت،
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ههڵوێس���تی چینی چهوسێنهر وێنهی چینی چهوس���اوه بهجۆرێک نیشاندهدات،
ک ه بهردهوام لهنێو[تهماش���ای] کهس���ی س���ێیهمدا بێت و بهسهربهس���تییهکهی
بهرزێتییهکهی���ان تێپهڕب���کات .کارکردنی گران و خراپی ش���ێوازی گوزهرانی یان
بێبهریبوون نییه ،ک ه چهوس���اوهکان لهنێو چینێکدا کۆدهکاتهوه .هاوکاریکردن ه ل ه
کاردا(ک ه لهدوایی���دا ڕوونیدهکهینهوه) و دهبێت ب��� ه کارکردنێکی هاوبهش ،وهکو
ئێمهی-خۆ و سهلماندنی بهرزێتییهک ه بۆ مهبهستێکی دیاریکراو .شێوازی گوزهران
پهیوهندیداره و بهگوێ���رهی بارودۆخهکانیش دهگۆڕێت .بێبهریبوونهکانیش ،ئهگهر
بهتهنیا تهماش���ایانبکهین ،لهئاکامی دابڕانی کهس���هکاندا دروستدهبن ،ک ه توشی
ئازارخواردن���ی کردن ،نهک بۆت ه هۆکاری یهکگرتنیان و بهگش���تیش س���هرچاوهی
ناکۆکییه .دواجاریش ،بهراوردکردنی ش���ێوازی ژیانی ناخۆش���ی چهوس���اوهکان و
خۆشگوزهرانی چهوس���ێنهرهکان لهالیهن مرۆڤ ه چهوساوهکانهوه ئاگایی چینایهتی
پێکناهێنێت؛ ههڵبهت ه تاکهکان توشی حهس���ودی یان بهڕادهیهک خهمباردهکات؛
بهاڵم بهههستکردن ب ه لێپرس���ینهوه ب ه یهکدییهوه گرێیاننادات و یهکیان ناگرێت.
بهههڵهشدا دهچین ئهگهر بڵێین لهسهرهتاوه چینی چهوساوه تێدهگهن ئهم بارودۆخ ه
چینی چهوس���ێنهر سهپاندوویهتی .بهپێچهوانهوه ،دامهزراندنی بیردۆزهیهک لهسهر
چهوساندنهوه کاتێکی درێژخایهنی پێویسته .ههروهها بیردۆزهکهش تهنیا بههایهکی
زهقی دهبێت .ڕاستییهکهی ئهوهیه ،ک ه ئهندامی کۆمهڵ ه چهوساوهکه ،وهکو تاکێک
لهنێو کۆمهڵهکهی خۆیدا و لهگهڵ ئهندامهکانی دیکهدا لهنێو بهرهنگاریدایه(بۆنموون ه
ل ه خۆشهویس���تی و ڕق و دوژمنایهتیکردندایه ).بارودۆخی خۆی و ئهندامهکانیش
وادهبینێت ،ک ه تهماش���ادهکرین و ئاگامهندییهکیش بیریلێدهکاتهوه ،ک ه لهدهست
ئهم ڕادهکات( .خ���اوهن کۆیله) و(دهرهبهگ)( ،بورژوا) و(س���هرمایهدار) ،تهنیا
وهکو کهس���انی بهدهستهاڵت دهرناکهون ،بهڵکو لهسهرو ئهمهوه ،کهسی سێیهمن؛
لهدهرهوهی کۆمهڵ ه چهوساوهکهن و کۆمهڵ ه چهوساوهکهش بۆ ئهوان ههن .کهوابوو،
کۆمهڵ ه چهوساوهک ه بۆ ئهوان و سهربهستییهکهی ئهوان ههیه .ئهوان بهتهماشاکردن
دهیهێننهکایهوه .ئهوان بارودۆخی ناسنامهی من و چهوساوهکان دروستدهکهن.
من بۆ ئهوان لهنێو ههڵوێستدا ههم و لهگهڵ کهسانی دیکهدا ڕیزکراوم .ئهگهره
مردووهکانی من و ئهوانهی کهس���انی دیک ه هاوتهراز کراون .من بۆ ئهوان کرێکارم
لهنێو تهماشاکردنهکهی ئهوانیشدا خۆم بهیهکێک ل ه ئهندامانی سهربهکهسانی دیک ه
دهبینم .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ل ه تهماشاکردنهکهی ئهواندا ئهو(ئێمه)
ی ه دهدۆزمهوه لهدهرهوهی بوونی مندا دهبێت به(چین)و منیش ب ه بهشێک ل ه ئهو.
لهم تێڕوانینهوه ،کهسی س���ێیهم و ژیانی ناخۆشی ئێم ه دهبێت ب ه خاوهنی بهها؛
س���هربهخۆیی کهسی سێیهم ل ه پهیوهندییهکهی ب ه ئێمهوه دهردهخات .نامۆبوونی
ئێم ه بهزهقی دهخات ه بهردهممان .لهنێو ئهم ئازار و چهوسانهوهیهدا خۆم بهو بوون ه
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دهبینم-ک ه تهماشاکراوه-وهکو شتێکیش مامهڵ ه لهگهڵ شتهکانی دیک ه دهکات .لهبهر
ڕۆش���نایی ئازارخواردنهکهمدا من لهنێو کهسهکاندا و بهرهنگاریم بهرانبهر جیهان و
فاکتۆری بارودۆخی ژیانم کهس���ی س���ێیهم ههست ب ه بوونم دهکات .گرنگ نیی ه چ
جۆره بهرهنگارییهک بهرانبهر جیهان بخهمهگهر ،ئهگهر کهسی سێیهم ئاماده نهبێت
خۆم س���هرکهوتوو دهبینم .بهاڵم لهگهڵ ئامادهبوونی کهس���ی سێیهمدا ههست ب ه
بوونی(خۆمان) وهکو شت دهکهم.
کهوابوو ،چینی چهوس���اوه یهکێتییهکهی خۆی لهو زانینهوه وهردهگرێت ،ک ه
چینی چهوسێنهر لهبارهیهوه ههیهتی .دهرکهوتنیش لهنێو چهوساوهکاندا و ئاگایی
چینایهتی شهرمکردن ه بهرانبهر ئێمهی ب ه بابهتکراو .ئێم ه ل ه بهشی داهاتوودا باسی
ئاگای���ی چینایهتی دهکهین و ڕوونیدهکهینهوه چ واتایهکی بۆ تاکێکی چهوس���اوه
ههیه.
ئهوهی بۆ ئێم ه گرنگ ه لێرهدا باسمانکردوه ئهزموونی بهبابهتبوونی ئێمهیه ،ک ه
بوون-بۆ-کهسانی دیک ه دهبێت ب ه پێشمهرجێکی ئاڵۆز بۆی .ههروهها ،دهستهاڵتی
لهناوبردنیش ههڵدهگرێت چونک ه لهڕێگهی شهرمکردنهوه دهناسرێت .بناخهی(ئێمه)
ش ئهو کاتهی تاکێک بۆ خودی خۆی دهگهڕێتهوه و سهقامگیری دهکات تهماشای
کهسی س���ێیهم دهکات ههرهس دههێنیت .ئهمهش یهکێک ه لهو ڕێگایانهی کۆتایی
به(ئێمه) دههێنا .بهاڵم لهحاڵهتی ئاگایی چینایهتیدا بناخهی(ئێمه) ب ه گهڕانهوهی
تاک ه کهس���ێک بۆ خودی خۆی ناڕوخێت .دهکهوێت ه س���هر پ���ڕۆژهی ڕزگاریکردنی
ههمووی(ئێمه) و گۆڕان ل ه ئێمهی بابهتهوه بۆ ئێمهی خۆ.
لهبنهڕهتهوه ئێم ه مامهڵهمان لهگهڵ پڕۆژه جۆراوجۆرهکان و گۆڕان لهو کهسهدا
کردوه ،ک ه تهماشادهکات و تهماشا دهکرێت؛ ئهمان ه دوو ڕێگهن بۆ دیاریکردنی بوون-
بۆ-کهسانی دیکه .چینی چهوساوه دهتوانین ل ه پهیوهندییان ب ه چینی چهوسێنهرهوه
خۆی���ان به(ئێمهی خۆ) دابنێن .ئهمهش ئهو کات��� ه ڕوودهدات ،ک ه ئهوان بکهن ب ه
بابهت .لێرهدا ،ئهزمونی ئێمهی بابهت ئاماژه بۆ ئێمهی خۆ دهکات .بهههمانشیوهش،
ل ه سایکۆلۆجی دهستهوتاقمێکی ئاژاوهچیدا ئارهزووی شێتان ه دهبینرێت ،ک ه فۆرمێکی
تایبهتی خۆشهویس���تییه .ئهو کهس���هی دهڵێت(ئێمه) لهنێو کۆمهڵهکهدا پرۆژهی
خۆشهویس���تی دهردهبڕێت ،بهاڵم داوا ل ه کهسی سێیهم دهکات کۆمهڵهک ه بپارێزێ
ی دهبیت ب ه
ئهمیش ئامادهی ه قوربانی ب ه سهربهس���تییهکهی بدات خۆشهویستیهک ه 
ماسۆچیزم .لهو ههڵوێستهدا ئاشکرا دهردهکهوێت ،ک ه کۆمهڵهک ه خۆی ب ه خزمهتکار
دادهنێت و دهیهوێت ،وهکو بابهت مامهڵهی لهگهڵدا بکرێت .بهاڵم کێش ه لهگهڵ پڕۆژه
جیاوازهکانی تاکهکانی نێو کۆمهڵهکهدا سهرههڵدهدات .کۆمهڵهک ه ل ه تهماشاکردنی
س���هرۆکهکهدا ی���ان گوتهبێژهک ه بووه ب ه کۆمهڵ؛ یهکێتییهک���ی دهرهکی ههیه ،ک ه
ههریهکێک ل ه تاکهکان لهنێو تهماش���اکردنی کهسی سێیهمدا دهیدۆزنهوه .کهوابوو،
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ههرتاک ه دهیهوێت بوونی خۆی بسڕێتهوه و ب ه دهستی سهرۆکهکهوه ببێت ب ه ئامێر.
ئهم ئامێرهش بوونی ئهو بۆ کهس���انی دیک ه نییه؛ ههمووی کۆمهڵ ه بهبابهت کراوه
دهرهکییهکهیه .قهوارهی گهورهی کۆمهڵهک ه و ڕاس���تهقین ه دهرهکییهکهی دهبن ب ه
جێگهی سهرسوڕمان بۆ تاکهکان .ههریهکێک ل ه ئهوان دهیهوێت لهنێو کۆمهڵهکهدا
و ب ه ڕێگهی تهماشاکردنی سهرۆکهک ه بتوێتهوه.
لهم نموونانهدا دهردهکهوێت ئێمهی بابهت لهنێو ڕووداوێکی کۆنکرێتییدا ههمیش ه
خ���ۆی لهنێو الیهنێکدا دهتوێنێتهوه و الیهنهکهی دیک���هی ههمووگیری مرۆڤایهتی
لهبی���ردهکات .ئێم ه لهبهردهم ئهواندا و تهماش���اکردنهکهیان دهمانکات به(ئێمه).
ئهم���هش ئاماژه بۆ ئهو خاڵ ه دهکات ،ک ه پڕۆژهی ڕووتکراوه و نهناس���راوی بوون-
بۆ-خۆ بهرانبهر ههمووگیری خۆ و کهس���انی دیک ه دهتوانێت دابنرێت .ئهم کارهش
بهبێ بوونی کهس���ی س���ێیهم ئهنجام نادرێت ،ک ه لهنێو چاوی ئ���هودا مرۆڤایهتی
دهکرێت ب ه بابهت .کهس���ی سێیهمی نهناسراو بابهتی چهمکی سنورداری کهسانی
دیکهیه .ئهو بۆ ههموو دهستهو تاقمهکان دهبێت بهکهسی سێیهم .ئهم چهمکهش
لهچهمکی ئهو بوون ه تهماش���اکهره دهچێت ،ک ه کهس تهماش���ای ناکات .ئهمهش
بیرۆکهی بوونی خوایه .ئهگهر خوا نهبێت ئهوا ههوڵدان بۆ ناسینهوهی مرۆڤایهتی
بهردهوام و ههمیش��� ه ل ه ن���وێ بوونهوه و ڕووخاندندای���ه( .ئێمه) مرۆڤانه-ئێمهی
بابهت-ب���ۆ ههریهکێک ل ه ئاگامهندی تاکهکان وێنهیهکی مهحاڵه .ههرچهنده ههموو
خۆی���ان لهناویدا دهبین���ن( .ئێمه)ی مرۆڤان���ه ،وهکو چهمکێکی ل���هواتا بهدهر
دهمێنینهوه .ههرکاتێک بهکاری بهێنین(ئاماژه بۆ ئازار و ئهشکهنجهی مرۆڤایهتی،
تاوانی مرۆڤایهتی یان گۆڕانکاریهکانی مێژوو بکهین) باس���ی ئهزمونێکی سنورداری
کۆنکرێتی لهبهردهم ئامادهبوونی کهس���ی س���ێیهمی ڕهه���ادا دهکهین ،ک ه خوایه.
چهمکی سنورداری مرۆڤایهتی(وهکو ههموو ئێمه) و چهمکی سنورداری خوا ئاماژه
بۆ یهکدی دهکهن و پهیوهندبهستن.

با .ئێمهی خۆ

جیه���ان ئێم ه ب ه خۆی نێو کۆمهڵ نیش���اندهدات ،بهتایبهت���ی بوونمان ل ه نێو
جیهانی بابهت ه بهرههمهێنراوهکاندا .ئهم بابهتان ه مرۆڤهکان کاریان لهس���هر کردون
و بۆ کهسانی دیک ه بهبێ دیاریکردنیان یان بۆ(ئهوان) بهرههم هێنراون .کرێکار بۆ
کهسانێکی بهرزی نهناسراو کاردهکات .سهربهستییهکهی خۆی بهسهر بابهتهکهوه
لهکارکردنهک���هدا دهخاتهگهر .کرێکارهکه ،گرنگ نیی ه چ تاکێک بێت ،بوونی خۆی
لهکارکردندا ،وهکو ئامێر بۆ کهسانی دیک ه دهبینێت .کارکردن ،ئهگهر بۆ مهبهست
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و ئامانجی خودی کرێکارهک ه نهبێت ،شێوازێکی نامۆبوونه.
بهرزێتیی��� ه نامۆکراوهک ه ب���ۆ کڕیاره ،ک ه(ئ���هوان)ه .ههرکاتێک من بهرههمێک
بهکاربهێن���م ،بهرزێتی خۆمی تیادا دهدۆزم���هوه .جواڵنێک دهردهخات ،ک ه دهبێت
م���ن بیخهمهگهر ی���ان پاڵی پێوهنێ���م .ئێم ه لێ���رهدا مامهڵ ه لهگ���هڵ گریمانهدا
دهکهی���ن .گریمانهکهش کۆتاییهک بۆ من دیاریدهکات ،ک ه لهنێو جیهاندایه :ئهگهر
بمهوێت دابنیش���م ،س���ندوقهک ه بکهم���هوه و هتد .ئهم کۆتایی���هش ل ه پێکهاتهی
بهرههمهکهدای ه و بهرزێتییهک دیاریکردوه ،بهاڵم ئێس���تا ،وهکو الیهنێکی هێزهکی
س���هر ب��� ه بوونی بابهتهکهیه .کهوابوو ،دروس���ت ه بڵێین ،ک��� ه بهرههم بوونی من،
وهکو(ئهوان) دهردهخات .بوونم ب ه شتێکی بهرز دهبینم ،ل ه ئیستگهی(تراکادیرۆ)
وه بۆ(سیڤرس-بابیلۆن) دهڕۆم .ئهوان له(المۆته-پیکویت) دادهبهزن .دابهزینهکیان
لهسهر نهخشهی ڕێگهوبانهکان پێشبینیکراوه .ئهگهر ڕێگاکهم له(المۆته-پیکویت)
بگۆڕم لهگهڵ(ئهوان) دهبێ دابهزم .ههموو کاتێک ش���همهندهفهرهک ه بهکاردههێنم
خۆم ب ه جیا دهبینم .کۆتاییهکانی���ش لهگهڵ تهواوبوونی کردهوهکانمدان .کۆتایی ه
کتوپڕهکانیش���م لهگهڵ کۆتای���ی (ئهوان) دای ه و خۆم ب ه یهکێک ل ه دراوس���ێکانم
دادهنێم .لهمحاڵهتهدا ،ڕاستهقینهی تاکهکهسی خۆمان وندهکهین چونک ه پڕۆژهکانی
من دهبن ب ه پڕۆژهکانی ئهوان .لهنێو ئیس���تگهی ش���همهندهفهرهکهدا یهک پڕۆژه
سهرههڵدهدات ،ک ه لهپێشتر بوونی دیاریکراوه .ههرچهنده بوونی خۆم دهبینم ،بهاڵم
لهوانی دیکهی جیاناکهمهوه .ئهگهر ئهم بهرزێتیی ه نهناسراوان ه پڕۆژهکان بخاتهگهر،
ههرجۆرێ���ک بن ،ئاماژه بۆ بهرزێتییهکانی دیک ه بکات ،ئهوا پڕۆژهکانی خۆم لهنێو
ههزار پڕۆژهی وهکو یهکدا دهدۆزمهوه .من ههست ب ه بوونی بهرزێتیی ه ناجۆرهکان
دهکهم و ههموویان ڕوو ل ه ئاکامێکیش دهکهن ،ک ه منیش ڕووی تێدهکهم .من خۆم
دهخهم ه نێو شهپۆلێکی گهورهی مرۆڤانه ،ک ه لهگهڵ دروستبوونی ئیستگهکهوه ب ه
نێو ڕاڕهوهکهدا هاتوچۆدهکات .بهاڵم پێویست ه ئهم خااڵنهش ڕهچاو بکهین:
یهک���هم ،ئهم ئهزمون ه س���ایکۆلۆجییانهی ه و ئۆنتۆلۆجییان ه نییه .یهکگرتنێکی
ڕاس���تهقینهی بوونه-بۆ-خۆکان دروس���ت ناکات .لهئاکامی دوو جۆر تێگهیشتنی
بابهتی ل ه بابهت ه بهرزهکه ،بهگش���تی و لهو لهش���انهوهی ل ه چواردهوری منن پهیدا
دهبێت .بهتایبهتی لهو ئهزمونهدایه ،ک ه من لهنێو کهس���انی دیکهدا دادهنێت و ل ه
مامهڵهکردنهک���هم لهگهڵ ئهواندا بوونی خۆم ،وهک���و ئێمهی-خۆ دهبینم .ئهمهش
ل ه جوڵهی خۆپیشاندانی س���هربازی یان پێکهوه کارکردنی کارمهندهکان دهچێت.
دهبێت ئهوهش بزانین ،ک ه هاوس���هنگییهک ه سهربهس���تان ه ل��� ه منهوه دهردهچێت؛
پڕۆژهیهکی بوونی بهرزی منه؛ داهاتوو ب ه ئێس���تاوه دهبهس���تێتهوه و ڕابردووش
که
لهنێ���و چهندبارهبوونهوهی ڕووداوهکان دادهنێت .من ئهم کهس���هم ڕیکخس���تنه 
دروس���تدهکات .لهههمانکات���دا لهنێو ڕێکخس���تن ه گش���تییهکهی کارکردنهک ه یان
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خۆنیشاندانهکهی کۆمهڵهکهی چواردهورم دهتوێتهوه .واتاکهشی ل ه پهیوهندییهکهی
ب ه ڕیکخس���تن ه گش���تییهکهوه ئاش���کرا دهبێت .هێش���تا پێچانهوهی ڕێکخستن ه
تایبهتییهکهی من لهنێو ڕێکخس���تن ه گشتییهکهی ئهواندا البهالیی دهمێنێتهوه .من
ڕیکخس���تنی کۆمهڵهکه ،وهکو ئامێر بهکارناهێنم؛ بیریش���ی لێناکهمهوه ،بۆنموون ه
بیر ل ه سهماکهرهکانی سهرشانۆک ه ناکهمهوه .بۆ گهیشتنیش ب ه ئهگهرهکانی خۆم
تێپهڕی ناکهم .بهڵکو لهنێو بهرزێتی خۆمهوه دهخلیس���کێم ه نێو ئهو بهرزێتییهوه
و دهمهوێت کارێکم ب ه ئهنجام بگهیهنم یان بهشوێنێک بگهم ،ک ه ل ه کارو شوێنی
ئهوانهوه جیا نییه .کهوابوو ،ئهو ڕیکخس���تنهی ل ه منهوه دهردهچێت البهال لهگهڵ
ڕێکخسس���تنی کۆمهڵهکهمدا دهمێنێتهوه و ل���هم پهیوهندییهیدا لهدایکدهبێت .بهو
ڕادهیهش ڕێکخس���تنی منه ،ک ه دهبێت ب ه ڕێکخستنی ئهوان و ڕیکخستنی ئهوانیش
بهوهی من .ئهم ه یان ڕێکخس���تنی ئێم ه دهبێت بههاندهر بۆ ههستکردن ب ه بوونی
ئێمهی خۆ .ئهم ه لهوێدا ڕوودهدات ،ک ه من خۆم لهنێو بوون ه هاوبهشییهکهدا دانێم
و ئامانج��� ه تایبهتییهکانی خۆم وازلێبێنم و بی���ر ل ه کۆمهڵهک ه بکهمهوه .کهوابوو،
ئێم���هی خۆ ل ه ئهزموونی تاکهکهس���دا س���ایکۆلۆجییان ه و ڕووداوێکی ناوهکیی ه ل ه
ئاگامهندی کهس���هکهدا .ئاماژه بۆ گۆرانکاری ل ه بونیادی ناوهکی ئاگامهندییهکهدا
دهکات و ل ه پهیوهندییهکی کۆنکرێتی و ئۆنتۆلۆجی نێوان بوون-بۆ-خۆ و کهس���انی
دیکهدا دهرناکهوێت .بوونی منیش لهگهڵ کهس���انی دیکهدا بهرجهستهناکات .تهنیا
پهیوهندی بهههستی منهوه لهنێو کهسانی دیکهدا ههیه .ههڵبهت ه ئهم ئهزمون ه ب ه
هێمای���هک بۆ یهکێتییهکی مێتافیزیکی و ڕههای ههموو الیهن ه بهرزهکان دادهنرێت.
وادهردهکهوێ���ت بهس���هر ناکۆکییهکاندا بهرێگهی هاو ئاڕاس���ت ه کردنیان زاڵبێت.
لهمحاڵهتهدا نموون ه بهرزهکهی ئێمهی خۆ دهبێت بهو مرۆڤایهتییهی ئاماژه بۆ ئێم ه
دهکات و دهبێت بهخاوهنی زهمین .بهاڵم(ئێمه)ی ه لهنێو بهستێنی دهروونیی تاک ه
کهسدا دهمێنیتهوه و بهردهوامیش ب ه خولیای گهیشتن ب ه یهکگرتنی ههموو الیهن ه
بهرزهکان دهژی .لهڕاستیدا ،ئهم تاک ه خۆی ه ناتوانێت الیهنی خۆیهتی ئهوانی دیک ه
بناسێت .ئهوان لهدهرهوهی ئهودا دهمێننهوه و ناتوانێت بیانگاتێ .بهاڵم لهشی من
بهرزێتییهکهی من دهخات ه بهردهست و بهبێ ئهوهی من لهخودی خۆمهوه دهرچم
یان ئهوان ل ه خودی خۆیانهوه دهرچن ،لهنێو ئهواندا دامدهنێت .لهنێو جیهاندا خۆم
ب ه بهشێک له(ئێمه) دادهنێم.
لهبهر ئهم هۆی ه ئهزموونی من بۆ ئێمهی خۆ ل ه ئهزموونی کهسانی دیک ه ناکات.
ئهمهش زهمینیهکی پتهوهی بۆ دانامهزرێنێت چونک ه دهکهوێت ه س���هر ڕێکخستێکی
تایبهتی لهنێو جیهاندا .بهنهمانی ڕیکخس���تنهک ه ئهویش لهناودهچێت .لهڕاستیدا،
دهستهیهک پێکهات ه لهنێو جیهاندا بۆ ئامادهکردنی بوونم وهکو لهش ههیه :لهپێش
ههموویانهوه ،ههموو ئامێره پێکهاتووهکان ،ئامێرهکانی خانو دروس���تکردن ،ئاو،
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گاز ،بۆڕییهکان ههروهها باس���ی ئامێرهکانی هاتوچۆکردن و دوکان و بازاڕ ناکهین،
ک ه ل��� ه دهوری منن .جامخانهی دوکانهکان و شوش���هکان ئاماژه بۆ بوونی ،وهکو
بهرزێتییهکی ناجۆر دهکهن .لهس���هرو ئهمانهوه پهیوهن���دی کارکردن و تهکنیکیم
لهگهڵ کهس���انی دیکهدا ،بوونم ،وهکو کهس���ێک ب ه خۆم دهناسێنن .بۆ سفرهچی
چێشتخانهک ه من کڕیارم و بۆ بلیت فرۆشهک ه من گهشتکهرم .دواجاریش ،دانیشتم
لهسهر شۆستهی چایخانهک ه من دهکات ب ه تهماشاکهرێک(تهماشاکردنێکی ڕووت،
ک ه ڕوداوی سهرشهقامهکه ،وهکو شتێکی دهرهکی بهرجهستهدهکات) .تهماشاکهره
نهناسراوهکانیش ئاماژه بۆ ڕووداوی ش���انۆگهری سهرشهقامهکه ،ک ه من ئامادهی
ب���ووم یان پێش���انگا هونهرییهکهی بهردهمم دهکهن .بێگوم���ان ،کاتێک پێاڵوهک ه
لهپێدهکهم ،س���هری شوشهک ه دهکهمهوه ،س���واری دهزگای ههڵگری نێو تهالرهک ه
دهبم یان لهتهماش���اکردنی ش���انۆگهرییهکهدا پێدهکهنم خۆم دهکهم ب ه کهسێک.
ناسینهوهی بهرزێتییهکهم ،وهکو کهسێکی ناجۆر ناوهکییه ،ڕووداوێکی ههڵکهوتوه
و تهنی���ا پهیوهندی ب ه منهوه ههیه .ههندێک بارودۆخی دهرهکی من ب ه کهس���انی
دیکهوه گرێدهدات و دهمکات ب ه بهش���ێک له(ئێمه) .بهاڵم ل ه ههموو بارودۆخێکدا
من مامهڵ ه لهگهڵ الیهنی ناوهوه و دهروونی خۆمدا دهکهم.
دووهم ،ههس���تکردن ب ه بوونی ئێمهی خۆ سهرهکی نییه؛ ههڵوێستی بنهڕهتی
بهرانبهر کهس���انی دیک ه پیکناهێنێت چونکه ،بهپێچهوانهوه ،بۆ بوونی پێویس���تی
ب ه دوو جۆر ناسینهوهی لهپێش���تری بوونی کهسانی دیکهیه .لهحاڵهتی یهکهمدا،
بهرههمهکان ئاماژه بۆ بهرههمهێنهر و یاسای بهکارهێنانیان دهکهن ،ک ه بهرههمهێنهر
داین���اوه .لهحاڵهتێکدا لهبهردهم بابهتێکی بهرههمنههێنراو ئامادهدهبم ،فۆرمهکهی
پێدهبهخش���م و شێوازی بهکارهێنانی دیاریدهکهم(ئهگهر بهردێک ،بۆنموونه ،وهکو
چهک���وش بهکاربهێنم)؛ ئهوا ئاگاییهکی بهبێ تێڕامانم بۆ بوونی خۆم ،وهکو کهس
ههی���ه .ئهمهش ئاگایی ه ل ه خ���ودی خۆم و داهێنان و ئ���هو کۆتاییانهی دهمهوێت
بیانگهمێ .یاساکانی بهکارهێنان و میتۆدی بهرههمهێنانی بابهت ه بهرههمهێنراوهکان
دۆگم���ا و(تاب���وون) و بونی���اده بنهڕهتییهکهی���ان من دهخات ه بهردهم کهس���انی
دیکه .کهس���انی دیکهش م���ن ،وهکو بهرزێتییهکی ناجۆر دهبین���ن .بڕوان ه هێمای
سهرش���هقامهکان یان ژوورهکانی چاوهڕوانی ل ه س���هریان نوسراوه(چوونهدهرهوه)
یان(چوون���هژوورهوه)؛ یان ئهو پهنجهیهی ئاماژه بۆ خانویهک دهکات .لێرهدا ئێم ه
مامهڵ ه لهگهڵ گریمانهیهکی پێویس���ت و فهرمانی دهکهین .ئهم فهرمانان ه کهسانی
ی بۆ دانراون؛
دیک ه دهردهخهن ،ک ه ڕاس���تهوخۆ لهگهڵ مندا دهدوێت .ئهو هێمایان ه 
نوێنهرایهتی پهیوهندییهکی ڕاستهوخۆی نێوان من و ئهوان دهکهن و بۆ من دانراون.
ئهگهر من ئامانجی کهسانی دیک ه بم ،ئهوا من دهبم ب ه بهرزێتییهکی ناجۆر .کهتێک
لهژێر هێمای(چوونهدهرهوه) ،ک ه لهنێو بازاڕهک ه دهردهچم ،ئهوا ل ه سهربهستییهکی
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ڕههای پرۆژهی بوونمهوه بهکارم نههێناوه .من دامنههێناوه و بوونێکی ئهس���توییم
نهک���ردووه ب ه بهرههمێکی ڕووکهر ل��� ه ئهگهرهکانم .بابهت دهبێ���ت ب ه مرۆڤان ه و
ئاماژه بۆ خاوهنێتی م���رۆڤ دهکات .هێمای(چوونهدهرهوه) کردنهوهی ڕێگای ه بۆ
سهر ش���هقامهک ه و لهگهڵ(چوونهژوورهوه) یهکس���ان دادهنرێت .ههروهها ،لهگهڵ
بهکارهێنانییدا خۆم ناخهم ه ژێر دهس���تی بابهتهکه ،بهڵکو خۆم لهگهڵ فهرمانێکی
مرۆڤانهدا دهگونجێنم .چوونهدهرهوهکهم بوونی کهس���انی دیک ه دهس���هلمێنێت و
دایهلۆگ لهگهڵیاندا دروستدهکهم.
هایدیگهر ئهم خااڵنهی چاک ڕوونکردۆتهوه .بهاڵم ئهو ئاکامهی باس���نهکردووه،
ک ه بوونی کهسانی دیک ه بۆ س���هرههڵدانی بابهتێک ،وهکو بهرههمێکی دروستکراو
پێویس���ته .ئهگهر تاکێک کهس���انی دیکهی نهبینیبێت جی���اوازی نێوان بهرههم و
بابهتێکی سروش���تی نازانێت .چوون ه دهرههوهش ل ه بازاڕهک ه لهژێر هێماکهوه بهبێ
ئهوهی هێماک ه ببینین یان زمانهک ه بزانین لهو بیریاره ڕواقیی ه ش���ێت ه دهچێت ،ک ه
ب ه نیوهڕۆ دهڵێت(،ئێستا ڕۆژه) .ئهگهر بهرههم ئاماژه بۆ کهسانی دیک ه و بهرزێتی
ناج���ۆری من بکات لهب���هر ئهوهیه ،ک ه من دهزانم کهس���انی دیک ه ههن .کهوابوو،
ههس���تکردن ب ه ئێمهی خۆ دهگهڕێتهوه بۆ ئهزمونی بنهڕهتیمان بۆ بوونی کهسانی
دیک ه و دوای ئهم ئهزمون ه دهکهوێت.
لهسهرو ئهمهوه ،زانیمان ،ههستکردن ب ه بوونی خۆم ،وهکو بهرزێتییهکی ناجۆر
یان نموونهی مرۆڤایهتی ،ههستکردن نیی ه ب ه بهشێکی ئێمهی خۆ.
کهوابوو ،پێویس���ت ه کهسانی دیک ه ل ه چواردهورمان بن .ههروهها بینیمان ،لهم
ئهزمونهدا کهسانی دیکه ،وهکو خۆ یان بابهت ناناسرێن .تهنانهت خۆیان لهبهردهم
ئێمهش���دا ئامادهنهکردوه .بێگومان[،ئهزمونهکهم] لهس���هر فاکتۆری ئهوان لهنێو
جیهان و ههستکردنی منیش ب ه کردهوهکانیان ڕادهوهستێت.
ب���هاڵم فاکتۆر و کردهوهکانیان ب ه دانراوی نابینم .ئاگایی من ل ه لهش���ی ئهوان
بهرانبهر لهش���ی خۆم البهالییه .تهنانهت نازان���م ،ک ه کردهوهکانی من کردهوهکانی
ئهوان دههێنێتهکایهوه یان ب ه پێچهوانهوهیه .وردبوونهوه ل ه کێش���هک ه دهریدهخات
ئهزمونم بۆ ناس���ینی(ئێمه) کهسانی دیک ه بهو جۆرهی دهبن ب ه بهشێک له(ئێمه)
ل ه بنهڕهتهوه س���هرکهوتوو نییه ،بهڵکو پێویس���ت ه شێوازێکی ئاگاییمان بۆ بوونی
کهس���انی دیک ه لهپێش���دا لهال ههبێت تاکو ئهزمونهک ه دروست بێت .بوون-لهگهڵ
بهبێ ناسینهوهی چۆنیهتی کهسانی دیک ه و ئهو ئاگاییهی دهڵێت” ،من لهگهڵ”...
مهحاڵه .ئهم ه ڕاس���ته ،ب���هاڵم لهگهڵ کێم؟ ئهگهر ئهزمونهک��� ه ئۆنتۆلۆجییانهش
لهپێش���تر بێت ناکرێت بزانین چۆن کهسێک ڕادیکااڵن ه گۆڕانی بهسهردا دههێنێت.
ل ه ناسینی ههموو کۆمهڵهکهوه بهرهوناسینی تاک ه کهسێک دهڕوات .ئهگهر کهسانی
دیک ه لهشوێنی دیکهدا ئاماده نهبن ئهزمونهک ه ل ه تێکشکاندنهکهیدا دهبێت ه ناسینی
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بابهت ه بهئامێرکراوه ڕووتهکانی نێو جیهان و بهرزێتییهکهشم گهمارۆیان دهدات.
ئهم ڕوونکردنهوان ه وهاڵمی پرسیارهک ه سهبارهت(ئێمه) مسۆگهر ناکهن .تهنیا ئهو
خاڵ ه نیش���اندهدهن ،ک ه ئهزمونی ئێمهی خۆ بههایهکی مێتافیزیکی نییه؛ پش���ت ب ه
فۆرم ه جۆراوجۆرهکانی بوون-بۆ-کهسانی دیک ه دهبهستێت و ئهزمونگهرانهیه .ئهمهش
خهس���ڵهتی گۆڕان ب ه ئهزمونهک ه دهبهخشێت؛ سهرههڵدهدات ،لهناودهچێت و ئێمهش
لهبهردهم کهسانی دیکهی به بابهتکراو یان ئهواندا لهنێو ناکۆکییدا بهبێ چاره ڕادهگرێت.
بێهودهش چاوهڕوان���ی ئاگاییهک دهکهین تاکو یهکێتییهکی ناوهکی پێبدات .ئهمهش
ناسینهوهی ناکۆکیی ه لهنێوان الیهن ه بهرزهکان ل ه شێوازی بوون-بۆ-کهسانی دیکهدا.
ئ���هم فاکتۆره ئام���اژه بۆ پارادۆکس���ێکی زهق دهکات :م���ادام یهکێتی چینی
ی بابهتهوه لهبهردهم ئهواندا ،ک ه کهس���ی
چهوس���اوه بهس���تراوه ب ه ئهزمونی ئێم ه 
س���ێیهم یان چینی چهوساوهیه ،کهسێک خۆی بهو باوهڕه دهگهیهنێت ،ک ه چێنی
چهوس���ێنهر ل ه ڕووبهڕووبوونهوهکهیدا خۆی ب ه ئێمهی خ���ۆ دادهنێت .ههرچهنده
چینی چهوس���ێنهر ئامێری زهبرکردن و تهندوتیژییهکهی ب ه دهس���تهوهیه ،هێشتا،
لهناوهوه ئهنارکیستانهیه .بورژوا تهنیا مرۆڤێکی خاوهن دهستهاڵت و ئیمتیاز نییه.
لهناوهوهش ئاگامهندییهکه ،ک ه خۆی بهئهندامی چین دانانێت .ئهو نایهوێت بهوجۆره
خۆی ببینێت ،ک ه مامهڵ ه لهگهڵ ئێمهی بابهتدا دهکات و یهکێک ه لهئهندامانی نێو
چینهکهی .ئهزمونی ئێمهی خۆ دهریدهخات ئاگاییهک ه لهچهند ئهزمونێکی جیاواز
و گ���ۆڕاو بهبێ ئهوهی بناخهیهکی مێافیزیک���ی ههبێت پێکهاتوه .مرۆڤی بورژوازی
نکۆڵی ل ه بوونی چین دهکات .بوونی پرۆلیتاریا ب ه دهستکردی ئاژاوهگێڕان دادهنێت،
ک ه باس ل ه نادادوهری دهکهن و بهڕادهیهک دهکرێ چاک بکرێت .لهمهڕ پهیوهندی
نێوان سهرمایهو کار دهدوێت .لهجێگهی هاریکاری چینایهتی داوای هاریکارییهکی
گهورهتر دهکات ،کهتیایدا کرێکار و خاوهن کارخان ه یهک دهگرن و دهبن ب ه بوون-
لهگهڵ و ناکۆکییهکانی نێوانیان خهفهدهکهن .لێرهدا ،پرس���یارهک ه سهبارهت بهو
خاڵهی ه مرۆڤ ه چهوسێنهرهک ه چهوساوهکان دهبینێت و دهبن ب ه ئهوانی خۆ بۆ ئهم
بهبێ ئهوهی خۆی لهنێو چینهکهی خۆیدا ببینێت .ئهم دوو ئهزمون ه سهر بهیهکدی
نین .یهکێکیان بهبێ ئهوی دیکهیان لهوانهی ه کهسهک ه لهبهردهم ههموو چهوساوهکان
ڕاگرێت و وهکو ئهوانی خۆ ههس���ت ب ه ههموویان بکات .ههمانکات ،ب ه ئامێردایان
بنێت .خۆی بهرانبهریان بکات ب ه ڕهتدانهوهیهکی ناوهکی دژی ههموویان؛ بۆنموون ه
دهبێت ب ه کهسی سێیهمی بێ الیهن .لهوکاتهدا چینی چهوساوه شۆڕش دهکات یان
دهس���هاڵت دهگرێتهدهست .چهوسێنهرهکان ههست بهبوونی خۆیان ،وهکو بوونێک
دهکهن ،ک ه تهماش���ایاندهکرێت و دهڵێن(ئێمه) .ئ���هم (ئێمهی ب ه بابهتکراوه) له
ئاکامی ترس و شهرمکردنهوه پهیدا دهبێت.
بهمجۆره هاوالیی لهنێوان سهلماندنی ئێمهی بابهت و ئهزمونی ئێمهی خۆدا نییه.
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یهکهمیان ناسینی ڕهههندێکی ڕاس���تهقینهی بوون ه و ئاماژه بۆ سهلماندنی بوون-
بۆ-کهسانی دیکهدهکات .دووهمیان ئهزمونێکی دهروونیی ه و مرۆڤێکی نێو مێژووی
س���هرقاڵی کارکردن لهنێو کۆمهڵدا و سیس���تهمی ئابوورییهکی دیاریکراو ههستی
پێدهکات .هیچ شتێکی تایبهتی بهرجهستهناکات :ژیانێکی ڕووتی ناوهکییه.
ئهزمونی ناس���ینهوهی(ئێمه) و(خۆمان) ههرچهنده ڕاس���تهقینهیه ،ناتوانێت
ئاکامهکان���ی توێژینهوهکهی پێش���ومان بگۆڕێت .ئێمهی بابهتیش ڕاس���تهوخۆ به
کهسی سێیمهوه گرێدراوین ،بۆنموونه ،لهسهر بوونی من-بۆ-کهسانی دیک ه و بوونم-
لهدهرهوهدا-بۆ کهسانی دیک ه ڕادهوهستێت .ههروهها ،ئێمهی خۆ لهنێو ئهزمونێکی
دهروونییدا پهیدا دهبین ،ک ه بوونی کهسێکی دیک ه بۆ ئێم ه دهردهخات .دهرچوونی
ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی لهم دووڕیان ه بێسوده :دهبێت کهسانی دیک ه تێپهڕبکهین
یان کهس���انی دیک ه ئێم ه تێپهڕبکهن .ناوهڕۆک���ی پهیوهندی نێوان ئاگامهندییهکان
بوون-لهگهڵ نییه؛ بهڵکو ناکۆکییه .پاش ئهم ڕوونکردنهوه درێژهی پهیوهندییهکانی
نێوان بوون-بۆ-خۆ و کهس���انی دیک ه بهم دڵنییایی ه گهیشتوین :بوون-بۆ-خۆ تهنیا
ئ���هو بوون ه نییه ،ک��� ه بوون-لهنێو-خ���ۆ لهناودهبات و ڕهتدان���هوهی ناوهکی ئهم
بوونهیه .ڕهتدانهوهک ه و لهناوبردنهک ه ئهو کات ه دهناس���رێتهوه ،ک ه کهس���انی دیک ه
س���هرههڵدهدهن .کاتێک بوون-بۆ-خۆ بهتهنیا جیهان تێپهڕدهکات؛ ش���تهکان له
هیچهوه پهیدادهبن .سهرههڵدانی کهسانی دیک ه بوونی-لهنێو-خۆ-لهنێو-جیهاندا بۆ
بوون-بۆ-خۆ دهچهسپێنن .ئهم ب ه بهردکردنهی بوون-لهنێو-خۆ ب ه هۆی تهماشاکردنی
کهس���انی دیکهوه واتایهکی تهوا ب ه ئهفسانهی مێدوسا دهبهخشێت )66( .کهوابوو،
ل ه توێژینهوهکهماندا پێش���کهوتنمان وهدهس���ت هێناوه :ئێم ه ویستمان پهیوهندی
بنهڕهتی نێوان بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ دیاریبکهین .تێگهیشتین بوون-بۆ-خۆ
هێزی لهناوبردن و ڕهتدانهوهی بوون-لهنێو-خۆیه؛ لێرهدا ئهوهش دهسهلمێنین ،که
لهگهڵ ناسینی کهسانی دیکهدا و بهبێ ناکۆکی بوونیش ل ه ناوهڕاستی-بوون-لهنێو-
خۆدا ههیه .ئهم الیهنهی بوون-بۆ-خۆ دهرهوهی ئهم بوون ه دهردهخات .بوون-بۆ-خۆ
ئهو بوونهی ه ب ه سروشت ناتوانێت خۆی لهگهڵ بوون-لهنێو-خۆیدا ڕێکبخات.
ئ���هم بۆچوونان ه دهبن ب ه بناخهی بیردۆزهیهکی گش���تی بۆ بوون ،ک ه ئامانجی
ئێمهیه .بهاڵم گهیشتن بهم ئامانج ه زووه .نهمانتوانیوه بهتهواوی باسی ئهوهبکهین
چۆن بوون-بۆ-خۆ پڕۆژهی ئهگهرهکانی لهودیو بوون-لهنێو-خۆوه دهخاتهگهر .ئهم
پڕۆژهی ه بهردهوام گۆڕانکاری لهجیهاندا دێنێتهپێش .ئهگهر هایدیگهر بخوێنینهوه،
 66مێدوسا له ئهفسانهی یۆناندا یهکێک ه ل ه سێ خوشکهکهی ،که ئهسینای خواوهند سزای دا و
لهجێگهی پرچی ماری لهنێو سهریدا ڕواند .گوایه ههرکهسێک مێدوسا ببینێت یان تهماشای بکات
دهبێت به بهرد(.وهرگێڕ)
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بۆنموونه ،تێدهگهین چۆن ڕاڤهکردن ه هێرمینۆتیکییهکهی نادروسته.
بهزمانی ئهو دهڵێین دازاین ئهو بوونهی ه ههبووهکان بهرهو بوونیان تێپهڕدهکات.
لێرهدا ،بوون شێوازی بوونی ههبووهکانه .دروست ه بوون-بۆ-خۆ ئهو بوونهی ه ههبووهکان
خۆیانی بۆ دهردهخهن .بهاڵم هایدیگهر بهبێ دهنگ بهسهر ئهو فاکتۆرهدا بازدهدات،
ک ه گوای ه بوون-بۆ-خۆ تهنیا لهبوونیدا ئۆنتۆلۆجی ههبووهکان پێکناهێنێت ،بهڵکو
گۆڕانکاریی ه ئۆنتۆکییهکانیش دههێنێتهکایهوه .ئ���هم بهردهوامیی ه ل ه کارکردندا و
وه دهبێت ب ه
گۆڕانکاریکردن ل ه بوون-لهنێو-خۆدا ل ه بهستێنی ئۆنتیکی و ماتهرییه 
خهس���ڵهتێکی بنهڕهتیی بوون-بۆ-خۆ دابنرێت .پێویستیش��� ه ئهم ئهگهره بناخهی
خۆی لهنێو پهیوهندی بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆدا بدۆزێتهوه.
ئهم پهیوهندییهش هێشتا باسنهکراوه .واتای کارکردن چییه؟ بۆچی بوون-بۆ-
خۆ کاردهکات؟ چۆن کاردهکات؟ گرنگ ه وهاڵمی ئهم پرس���یاران ه بدهینهوه .ههموو
خاڵهکانی وهاڵمدانهوهمان لهبهردهس���تدایه :لهناوبردن ،فاکتۆر و لهش ،بوون-بۆ-
کهسانی دیک ه و سروشتی تایبهتی بوون-لهنێو-خۆ .پێویست ه جارێکی دیک ه پرسیار
لهبارهیانهوه بکهین.

437

کهرتی چوارهم
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ههبوون ،کردن و بوون
ههبوون ،کردن و بوون کاتیگۆری س���هرهکی ڕس���تهقینهی مرۆڤایهتین .لهبهر
ڕۆشنایی ئهماندا ههموو چاالکییهکانی مرۆڤ دهناسرێن .زانین ،بۆنموونه ،شێوازێکی
ههبوون���ه .ئهم کاتیگۆرییانهش لهیهکدی نهپچ���راون و پهیوهندییان ب ه یهکدییهوه
ههیه .چهند نوس���هرێکیش جهختیان لهس���هر پهیوهندییهکهیان کردوه .دێنس دی
ڕۆگیمۆنت ڕۆشنایی خستۆت ه س���هر پهیوهندییهک ه و ل ه نوسراوهکهیدا لهسهر دۆن
ژوان دهڵێ���ت” ،ئهو نهیدهتوانی ههیبێت ”.ههروهها ،ههمان پهیوهندیش لهو بکهره
ڕهوش���تییهدا دهردهکهوێت ،ک ه بۆ خۆی کارێک دهکات یان بهکارێک ههڵدهستێت
تاکو بوونی ههبێت.
بهههرحاڵ ،مادام الیهن ه دژوهستاوهکهی بهرانبهر بیردۆزهی جهوههر ل ه فهلسهفهی
نوێ���دا براوهیه ،زۆرینهی بیریارهکان ههوڵیانداوه لهس���هر زهمینهی چاالکییهکانی
مرۆڤ ،بهو جۆرهی زانایانی فیزیا پێش ئهوان کردوویانه ،لهجێگهی جهوههر جواڵن
دابنێن .بۆ کاتێکی درێژخایهن ئامانجی ڕهوش���ت دیاریکردنی ش���ێوازی بوون بوو
بۆ مرۆڤ .ئهم ئامانج ه واتای ب ه ڕهوش���تی ڕواقییهکان و س���پینۆزا بهخشی .بهاڵم
ئهگهر بوونی مرۆڤ زنجیرهی چاالکییهکانی بێت ،ئهوا ئامانجی ڕهوش���ت گهیاندنی
بوونی مرۆڤ ب ه پلهیهکی بهرزی ئۆنتۆلۆجی نییه .لهم ڕووهوه ،سیستهمی ڕهوشتی
(کان���ت) دهبێت ب ه گهورهترین ،ک ه ک���ردهوه لهجێگهی بوون ب ه بههایهکی بهرزی
چالکی دادهنێت .پاڵهوانهکانی(الئیس���پۆر) لهسهر ئاستی کردهوهکانیانن(.مارلۆ)
ش ناکۆکی نێوان ئیس���پانیی ه دیموکراتخوازه کۆنهکان ،ئهوانهی دهیانهوێت ههبن
و کۆمۆنیس���تهکان ،ک ه ڕهوشتیان ب ه زنجیرهیهک لێپرسینهوه دانا و ههریهکێک ل ه
لێپرس���ینهوهکان پهیوهندی ب ه کردهوهوه ههی ه نیشاندهدات ،ئایا کێ ڕاستدهکات؟
ئایا بههای بهرزی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی ل ه بووندای ه یان ل ه کردهوهدا؟ چ ڕێگ ه
چارهی���هک ههڵبژێرین؟ چ���ی دهبێت ب ه ههبوون؟ پێویس���ت ه ئۆنتۆلۆجی زانینمان
س���هبارهت ئهم کێشهی ه بداتێ .ههروهها ئهمهش کاری ئۆنتۆلۆجیی ه چونک ه بوون-
بۆ-خۆ ئهو بوونهی ه کردهوهکانی پێناس���ی دهکهن .کهوابوو ،بهبێ نهخشهدانانێکی
فراوان بۆ توێژینهوه لهس���هر چاالکییهکان بهگش���تی و پهیوهندیی ه بنهڕهتییهکانی
نێوان کردن ،بوون و ههبوون کۆتایی بهباسهکهمان ناهێنین.
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بهشی یهکهم
بوون و کردن :سهربهستی
یهکهم ،سهربهستی :یهکهم مهرجی چاالکی

جێگهی سهرس���وڕمان ه فهیلهسوفهکان بهردهوام مش���تومڕیان لهسهر کێشهی
ناچارهک���ی و سهربهس���تی ویس���ت ک���ردوه .نموونهیان بۆ یهکێک ل���هم الیهنهی
بۆچوون���هکان بهبێ ئاماژهکردن بۆ بونیادی چاالکی هێناوهتهوه .چهمکی چاالکی،
لهڕاس���تیدا ،چهند چهمکێکی دیک ه لهنێو خۆیدا ههڵدهگرێت ،ک ه لێرهدا پێویس���ت ه
ڕیزیان بکهین :کارکردن واتای گۆڕان لهش���ێوازی جیهاندا دهگرێتهوه؛ بهکارهێنانی
وهس���یلهی ه بۆ گهیشتن ب ه کۆتایی؛ بهرههمهێنانی ڕێکخستنی ئامێرێکی ئالۆزه ،ک ه
ب ه هۆیهوه گۆڕانکارییهک ه کاریگهر دهبێت و ئامانجهکان پهیدادهکات.
ب���هاڵم ،بۆ ئێمه ،ئهم ه گرنگ نییه .پێویس���ت ه بزانین چاالکی ،لهپێش ههموو
ش���تێکدا ،مهبهستداره .ئهو جگهرهکێش��� ه بێ دهربهستهی ئاگری جگهرهکهی بوه
ه���ۆکاری تهقینهوهک ه چاالک نییه .لهالیهکی دیکهوه ،کرێکارێک ،ک ه پڕه ل ه وزهی
بزێو ،ههروهها پهی���ڕهوی فهرمانهکانیش دهکات ،ئهو کاتهی تهقینهوهک ه دهکات،
کهس���ێکی چاالکه .ئهو دهزانێت چی دهکات یان بهئاگاوه مهبهس���تی پڕۆژهکهی
دیاریدهکات .ئهمهش ،بێگومان ،ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه ههموو کهسێک دهبێت ئاکامی
کردهوهکانی بزانێت .کاتێک کۆنس���تهنتاین بوو ب ه ئیمراتۆری بێزهنتاین نهیدهزانی
مهڵبهندێک���ی کهلتوری و زمانی یۆنان دادهمهزرێنێت ،ک ه پیاوانی کهنیس���هی پێ
ڕووگ���رژ دهبێت و ئیمراتۆرییهتی ڕۆماش الواز دهکات .بهاڵم بهو کارهش ههس���تا.
بهرابهرکردنی مهبهس���ت و ئاکام بۆ ئێم ه زهمین ه بۆ باس���هکهمان لهس���هر(کردن)
خۆشدهکات .ئهگهر ئهمکاره دروست بێت ئهو ڕاستیی ه دادهمهزرێنین ،که(خواست)
دهبێت بهمهرجێکی پێویست بۆ کردن؛ واته ،نهبوونییهکی دهرهکی یان ڕهتدانهوهیهک
سهرههڵدهدات .مهبهست ل ه دروستکردنی الیهنێکی نایار بۆ ڕۆم الی کۆنستهنتاین
ب��� ه هۆکار نهبوونێک یان کهمییهکی دهرهکییهوه دێت��� ه پێش :ڕۆم الیهنی نایاری
نییه .بۆ ئهم ه دهبێت ش���ارێکی بێ بڕوا دژی مهسیحایهتی ههبێت ،تاکو دژی ڕۆم
ڕاوهس���تێت ،ک ه نییه .دامهزراندنی شاری کۆنس���تهنتیپۆڵ کردن ه ئهگهر چهمکی
شارێکی نوێ پێش دروستکردنی ش���ارهک ه بکهوێت .بهاڵم چهمکهک ه نوێنهرایهتی
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تهواوی ش���ارهک ه ناکات ،بهڵکو زانین ه لهبارهی خهسڵهت ه سهرهکییهکانییهوه ،ک ه
دهمانهوێت و هێشتا پهیدا نهبووه.
ئهم ه ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه ل ه یهکهم س���اتی کارکردنهکهوه ئاگامهندی
توانیویهتی خۆی ل ه جیهان و بوون دووربخاتهوه تاکو ب ه نهبوون بگات .بهوجۆرهی
بوونی ئاگامهن���دی دهبینرێت بهردهوام ل ه بوونهوه ئاماژه بۆ بوون دهکات و لهنێو
بونیش���دا هیچ هاندهرێک بۆ گهیش���تن ب ه نهبوون نادۆزێتهوه .ئیمپراتۆریهتی ڕۆم
و ڕژێم ه س���هقامگیرهکهی ل ه پایتهخهکهیدا کارهکان ههڵدهسوڕێنێت و دهبینرێت.
ئای���ا کهس دهڵێت باجهکان خراپ کۆدهکرێنهوه؟ س���نورهکانی ڕۆم ل ه پهالماردان
نهپارێزراون؟ ش���وێنی جوگرافی ئهو بۆ ئیمپراتۆریهتێکی گهورهی سهر ب ه دهریای
ناوهڕاست چاک نییه؟ باربهرییهکان دهتوانن هێرش بکهن ه سهری و گهندهڵییهکهشی
زیان ل ه باڵوبوونهوهی ئایینی مهس���یحایهتی دهدات؟ چۆن نکۆڵی لهوهدهکرێت ،ک ه
ئهم بۆچوونان ه نهرێن؛ ئاماژه بۆ ش���تێکی نهبوو نهک ئهوهی ههی ه دهکهن .ئهگهر
بڵێین لهس���هدا شهستی باجهکان کۆکراوهتهوه بۆ ش���تێکی چاک بهکاردێت ،ئهوا
شتێک ه ههیه .بهاڵم ،ئهو کاتهی دهڵێین خراپ کۆکراونهتهوه ئهوا ئاماژه بۆ شتێک
دهکهین ،ک ه نییه.
ئهگهر بڵێین گهندهڵی ڕۆم ڕێگره بۆ باڵوبوونهوهی ئایینی مهسیحایهتی ئهوا باس
لهوهناکهین ،ک ه ههیه؛ بۆنموونه ،بانگهشهی پیاوه ئاینییهکان سهبارهت دینهکهیان.
بهڵکو ئاماژه بۆ تیشکدانهوهیهک دهکهین ،ک ه ناتهواوه و نهێنی نهبوونی ههڵگرتوه.
ئهم حاڵهت ه سنورداره دهرناکهوێت ئهگهر تهنیا بیر لهو شتان ه بکهینهوه ،ک ه ههن.
جوانترین کچ لهجیهاندا ئهوهی ههیهتی نیشانی دهدات و النهوازترین کهسیش یان
حاڵهت بهتهنیا دهریدهخات ،ک ه بهبێ نهبوونییهکی نموونهییه.
بهو ڕادهیهی مرۆڤ لهنێو ههڵوێس���تی مێژوویدا دهژی ،ناتوانێت ل ه ڕووخان و
کهمییهکانی ڕێکخراوه ڕامیاری و دیارده ئابوورییهکان تێبگات :ئهمهش بۆ ئهو خاڵ ه
پوچهڵ��� ه ناگهڕێتهوه ،ک ه گوای ه مرۆڤ لهگهڵی���دا ڕاهاتوه .بهڵکو لهبهر ئهوهی ه له
پڕی بوونهوه دهیهوێت تهماش���ایبکات و تهنانهت بیر لهوه ناکاتهوه ،ک ه دهتوانێت
بهجۆریک���ی دیکهش ل ه بووندا بێت .ئهم ه لهس���هر بناخهی ئهوه نیی ه کێش���هک ه
ههڵگێڕین���هوه و دژوارییهکهی یان ئازارچێش���تنهکهی دهربخهین ،ک ه ههردووکیان
دهبن ب ه ههندهر بۆ ناسینی حاڵهتێکی جیاوازتر و چاکتر بۆ ههمووان .لهمحاڵهتهدا
ڕووناکی دهکهوێت ه س���هر کێش���هک ه و ب���هو باوهڕه دهگهین ،ک��� ه بارێکی گرانمان
ههڵگرتوه .ئهگهر موچهی کرێکار ل ه س���اڵی 1830دا ک���هم بکرایهتهوه ،دهیتوانی
شوڕش بکات چونک ه تێدهگهیشت شێوازی گوزهرانی ئێستای چاکتره لهو شێوازهی
پاش کهمکردنهوهی موچهکهی بهسهریا دهسهپێنرێت.
لێ���رهدا ،بی���ر ل ه ئازاری ژیانی ،وهکو بارێکی گ���ران ناکاتهوه و خۆی لهگهڵیدا
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دهگونجێنێ���ت .ئهوهنده لهبارهی ژیانییهوه فێرنهبووه و ئاگایی نیی ه تاکو ئازارهک ه
لهناوبهرێت .لهئاکامدا ،هیچ کارێک بۆ گۆڕانهک ه ناکات .کرێکارهکانی کرۆکس-ڕۆسۆ
پاش خۆپیشاندانهکهیان و سهرکهوتن چوون ه ماڵهوه و نهیانزانی چۆن سهرکهوتنهک ه
بهکاربهێنن .س���هربازهکانیش ب ه ئاسانی بهسهریاندا زاڵبوون .ئهم بهدبهختیی ه بۆ
ئهوان ’خوو’ نهبوو ،بهڵکو ’سروش���تی’بوو؛ بارودۆخی ژیانی کرێکاری پیکدههێنا؛
دانهبڕاوه ،لهبهر ڕووناکی نابینرێت و دواجاریش کرێکارهک ه کردوویهتی ب ه بهشێک
ل��� ه بوونی خۆی .ئهو ،بهب���ێ ئهوهی ل ه ئازارهک ه تێبگات و بههای بهبهردا بکات،
لهنێو ئازاردا دهژی .بوون و ئازارچێش���تن ،بۆ ئهو ،دهبن بهیهک ش���ت .ئازارهکهی
کارتێکردنی ئاگامهندییهکهیهتی بهبێ تێڕامان ،بهاڵم بیری لێناکاتهوه .لهبهر ئهمه،
ئازارهک���هی نابێت بههاندهر ب���ۆ کردهوه .بهپێچهوانهوه ،پاش بڕیاردان لهس���هر
گۆڕانی بارودۆخی ژیانی حاڵهتهکه ،وهکو بارێکی گران دهناسێت .دهبێت خۆی ل ه
حاڵهتهک��� ه دووره پهرێز ڕابگرێت و دووج���ۆر لهناوبردن بهکاربهێنێت :لهالیهکهوه،
دهبێ���ت حاڵهتی نهبوونێکی ڕووت بخات ه بهردهم؛ لهالک���هی دیکهوه ،حاڵهتهکهی
تیایدا دهژی بهرانبهر حاڵهت ه نهبووهک ه بهرانبهر یهکدی دابنێت .ئهو دهبێت بزانێت
بهختهوهری چییه ،ب ه چینهکهیهوه بیبهس���تێتهوه و لهگهڵ حاڵهتی ئێستای خۆی
بهراوردی بکات .لهو نهبوونییهوه بهو باوهڕهبگات ،ک ه بڵێت” ،من بهختهوهر نیم”.
لێرهدا دوو ئاکامی گرنگ وهدهست دههێنین.
یهک���هم ،هیچ حاڵهتێکی فاکتۆری گرنگ(بونی���ادی ڕامیاری و ئابووری کۆمهڵ
ی���ان دهروونی و هت���د ).نییه بهتهنیا ببێت ب ه هاندهر بۆ کردهوه .کردهوه پڕۆژهی
بوون-بۆ-خۆی��� ه و ڕوو لهوه دهکات ،ک ه نییه .ئ���هوهی ههی ه ناتوانێت ئهوهی نیی ه
سنوردار بکات.
دووهم ،هیچ حاڵهتێکی فاکتۆری ڕهتدانهوه و کهمی ئاگامهندی سنوردار ناکات و
پێناسهشی بۆ دانانێت چونک ه گوتهکهی سپینۆزا ،ک ه دهڵێت ”ههموو سهلماندنێک
ڕهتدانهوهیه ”.ڕاسته .ههموو کردهوهیهک حاڵهتهکهمییهک ه دهدۆزێتهوه .ههمانکات،
ل��� ه پێش ههموو ش���تێکدا ،پێکهاتهی ئهو حاڵهت���هی بیریلێدهکاتهوه دهخات ه نێو
سیس���تهمێکی جی���اوازهوه .حاڵهتێکی فاکت���ۆری لهبهردهمماندای���ه ،گرنگ نیی ه
ڕازیب���وون و ناڕازیبوونمان بۆ هێزی ڕهتدانهوهی بوون-بۆ-خۆ بگهڕێتهوه ،ئهو هێزه
دووره پهرێ���زی ئێم ه ل ه جیهانهوه س���نورداری ناکات .چهند ئهم بوون ه ئاگامهندی
بخاتهگهر ،چهند لهنێو ئازاردا بێت ،ههمیش��� ه ل ه بووندای���ه .ئهوهی لهناودهبرێت
و تێپهڕدهکرێت ش���ێوازێکی دانراوی بوونی-نێ���و ئازاری-کرێکارهکهی ه و دهبێت ب ه
پڕۆژهی بیرکردنهوهکه .کرێکارهک ه ب ه دهرچوونی لهنێو جیهاندا ل ه واتای ئازارهکهی
دهگات و ئازارهکهش دهبێت بههاندهر بۆ س���هرههڵدانی کردهوه شۆڕشگێڕانهکهی.
ئهم نموونهیهش ه بۆ داپچڕانی بهردهوامی ئاگامهندی ل ه ڕابردووی خۆی تاکو ،وهکو
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ش���تێکی نهبوو بیری لێبکاتهوه ،واتای بداتێ و بهوهی دابنێت ،ک ه نییهتی .لهژێر
هی���چ بارودۆخێکدا ڕابردوو بهتهنیا کردهوه ناهێنێت ه کایهوه .هیگڵ باش لهم خاڵ ه
تێگهیشتوه و دهڵێت” ،هۆش نهرێیه ”.بهاڵم ئهو کاتهی ویستی بیردۆزهکهی لهسهر
سهربهس���تی و کردن دامهزراند بیری ئهم خاڵهی نهبوو .لهڕاستیدا ،ههرکاتێک ئهم
خهس���ڵهت ه نهرێی ه ب��� ه ئاگامهندی بهرانبهر جیهان و خۆی بدرێت و ش���ێوازهکانی
لهناوبردن ببن ب ه بهش���ێک لهکۆتایی و ئامانجی کردنهکه ،پێویست ه تێبگهین ،ک ه
سهربهستی بکهرهک ه دهبێت ب ه مهرجێکی بنهڕهتی بۆ کردن.
لهس���هرهتاوه کهموکورت���ی گفتوگۆکانی نێ���وان ش���وێنکهوتوانی ناچارهکی و
سهربهس���تی دهبینین .شوێنکهوتوانی سهربهستی بهدوای ئ ه حاڵهتانهدا دهگهڕێن،
ک ه بڕیاردانهکان لهسهریان هۆکارێکی لهپێشتریان نییه .شوێنکهوتوانی ناچارهکیش
لهوباوهڕهدان کردهوه بهبێ هۆکار نییه ،بۆنموونه(بهرزکردنهوهی دهس���تی ڕاست
لهبری دهستی چهپ و هتد) ئاماژه بۆ هۆکارهکان و هاندهرهکان دهکهن ،کهواتای
پێدهبهخشن .بێگومان ،مادام ههموو کردهوهیهک مهبهستداره ،بۆ چوونهک ه ناجۆر
نییه .پێویس���ت ه ههموو کردهوهیهک کۆتاییهکی لهدوا بێت ،ئهم کۆتاییهش ئاماژه
بۆ هۆکار دهکات .ئهمهش یهکێتیی ه لهنێوان س���ێ ڕهههندهکانی کاتدا؛ کۆتایی یان
داهاتووی کات دهبێت ب ه هۆکار یان هاندهر؛ ئاماژهش بۆ ڕابردوو دهکات و ئێستاشم
دهبێت ب ه کاتی سهرههڵدانی کردهوهکهم .باسکردن ل ه کردهوه بهبێ هۆکار باسکردن ه
ل ه کردهوهیهکی بێ مهبهس���ت .لهم ڕووهوه ،ههوڵدانی شوێنکهوتوانی سهربهستی
بێهودهیه .ش���وێنکهوتوانی ناچارهکیش س���هنگی تهرازوهکهیان ب��� ه توێژینهوه و
جهختکردن تهنیا لهسهر هۆکار و هاندهر دهوهستێنن .پرسیارهک ه لهژوور بونیادی
ئاڵۆزی ”هۆکار-مهبهس���ت-کردن و کۆتایی”هوهیه؛ پێویس���ت ه بپرسین چۆن هۆکار
پێکدێت؟
ئێس���تا زانیمان ئهگهر کردهوه بێ هۆکار نهبێ���ت لهوهدهچێت دیاردهش بهبێ
هۆکار نهدۆزینهوه .بۆ ئهوهی هۆکار ههبێت پێویست ه بخرێت ه بهر ڕۆشنایی ئهزمون.
بێگوم���ان ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه دهبێت بیرۆکهی هۆکارهکهمان ال دروس���ت
بێت ،بهڵکو دهبێت بوون-بۆ-خۆ بتوانێت بههاکانی خۆی لهسهر دامهزرێنێت ،وهکو
هۆکار یان هاندهر بیبینێت .ئهم پێکهاتهیهی هۆکار ئاماژه بۆ بوونێکی ڕاستهقین ه
و ئهرێ ناکات؛ بۆنموون ه هۆکارێکی لهپێشتر .ئهگینا سروشتی کردنهک ه بهوجۆرهی
مامهڵ ه لهگهڵ نه-بووندا ب ه مهبهستهوه دهکات ،لهناودهچێت .ههموو هاندهرێک ب ه
ئامانج و کۆتاییهکهی دهناسرێت ،ک ه نه-بوونه .لهبهرئهم ه ڕهتدانهوهیه .ئهگهر من
ب ه موچهیهکی کهم لهترس���ا ڕازی بم ،ئهوا ترس دهبێت بههاندهر .بهاڵم ترس ل ه
مردن ب ه برسێتی لهدهرهوهی خۆیدا و لهو کۆتایی ه نموونهییهدا ههیهتی واتابهخشه؛
ئهویش بهردهوامی ژیان ه من لهحاڵهتی مهترسیدا دهیناسمهوه .ئهم ترس ه پهیوهندی
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ب ه بههای ژیانهوه ههیه ،ک ه من بهش���اراوهیی بهسهر ژیاندا دهیسهپێنم .کهوابوو،
هاندهر پێکهوه دانانی ئهو ش���تانهیه ،ک ه نین و ل ه داهاتوودان .بهوجۆرهی داهاتوو
بهرهو ئێس���تا و ڕابردوو دهگهڕێتهوه ،تاکو واتاکهیان ڕوونبکاتهوه ،پێکهوه دانانی
پڕۆژهکانیش���م دهگهڕێنن���هوه و بونیادی هاندهرهکه ،وهکو هان���دهر دادهمهزرێنن.
لهبهر ئهوهی م���ن ب ه لهناوبردنی بوونم لهدهس���ت بوون-لهنێو-خۆ ڕادهکهم و ڕوو
ل ه ئهگهرهکانم دهکهم ،ئهوا لهس���هر بوون-لهنێو-خۆ بههاک ه دهبێت بههۆکار یان
هان���دهر .واتای هۆکار و هاندهرهکان بهس���تراوه بهپێکهوهدانانی نهبووهکان .ئهم
پێکهوهدانان���هش بوونی منه ،وهکو بهرزێتی؛ بوونی من ه بهو ش���ێوهیهی دهمهوێت
لهدهرهوهی بوونی خۆمدا خۆم بم.
ئهگهر ئهو خاڵهمان لهبیربێت ،ک ه گوتمان ناسینهوهی ئهگهری شۆڕش بههای،
وهک���و هاندهر ب ه ژیانی پر ئازاری کریکارهک ه بهخش���ی .بهو ئاکامهش دهگهین ب ه
ههڵهاتن لهو حاڵهت ه بهرهو ئهگ���هری گۆڕانکاری حاڵهتهک ه لهنێو بونیادی ئاڵۆزی
هۆکار و هاندهرهکان دهچهس���پێنن .ب���هو ڕهتدانهوهیهی ئێم ه ل ه پهیوهندییمان ب ه
حاڵهتهکهوه دابڕاو دهکات ئهو ڕهههنده کاتییانهی ههی ه ل ه پڕۆژهکهماندا گۆڕانکاری
بهس���هر حاڵهتهکهدا دههێنین .لهم ڕووهوه ،مهحاڵ ه کردهوه بهبێ هاندهر ههبێت.
ه���ۆکاره بۆ کردن .هاندهر تهواوکهری

ئهمهش ئهو واتای ه نابهخش���ێت ،ک ه هاندهر
کردنه .بهههمانشێوهش ،پرۆژهی بڕیاردان بهرهو گۆڕان بهشێک ه لهکردن .هاندهر،
کردن و کۆتایی پێکهوه ل ه س���هرههڵدانی کردهوهیهکدا یهک دهگرن .ههریهکیک ل ه
بونیادی ئهم سێ الیهن ه ب ه دوو الیهنهکهی دیکهوه بهستراوه و لهو پهیوهندییهدا واتا
دهبهخشێت .بهاڵم بوونیاده گشتییهکهی ههرسێکیان پێکهوه بۆ یهک ال ناگهڕێتهوه.
سهرههڵدانی کردنیش ،وهکو ڕهتدانهوهی بوون-لهنێو-خۆ لهنێو کاتدا سهربهستییه.
کردن کۆتایی و هاندهرهکان دیاریدهکات .کردنیش دهربڕینی سهربهس���تییه .ئیم ه
لهئاستی ئهم ڕوونکردنهوهیهدا ناوهستین .ئهگهر مهرجی بنهڕهتیکردن سهربهستی
بێت ،پێویست ه لهسهر سهربهستی بدوێین .بهاڵم لهسهرهتاوه توشی گرفتی گهوره
دهبین .باس���کردنی بابهتێک پهیوهندی ب ه دهستنیشانکردنی بونیادی ناوهڕۆکێکی
تایبهتی بابهتهکهوه ههیه .بهاڵم سهربهستی لهناوهڕۆک بهدهره؛ نابێت ب ه بابهتی
لێکۆڵینهوهی لۆجیکانهش .ئێمه ،بهو جۆرهی هایدیگهر سهبارهت دازاینهوه دهڵێت،
”بوونی پێش جهوههری دهکهوێت” باسی سهربهستی دهکهین .خودی سهربهستی
کردنه؛ ئێمهش لهگهڵ پێکهوهدانانی هۆکار و هاندهرهکاندا دهستماندهکهوێت.
ب���هاڵم لهبهر ئهوهی ئهم کردن ه خاوهن���ی ناوهڕۆک ه ل ه پێکهات ه دهچێت .ئهگهر
بمانهوێت ب ه هێزێکی پێکهاتوو بگهین ،پێویست ه ئومێدمان بۆ دۆزین ههی ناوهڕۆکی
نهبێت .دۆزینهوهی ناوهڕۆک دهکهوێت ه سهر پێکهاتوویهکی دیک ه و ئهمهش کۆتایی
نایهت .چۆن بتوانین پێناسهی ههبوویهک بکهین ،ک ه بهردهوام خۆی پێکدههێنێت
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و خۆی لهنێو یهک پێناسهدا ڕاناگرێت؟ بهکارهێنانی چهمکی ’سهربهستی’ ترسناک ه
ئهگهر ئهم چهمکه ،وهک و چهمکهکانی دیک ه تاماشابکهین ،ئایا سهربهستی بێ ناوه
و لهپێناسهبهدهره؟
پێشتر ،لهپێناسهکردنمان بۆ نهبوون و بوونی دیارده توشی کۆمهڵێ گرفتبووین،
بهاڵم گرفتهکان کۆڵیان پێنهداین .هۆی ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ جۆرێک ل ه باسکردن،
ک ه ب ه ناوهڕۆکهوه نهبهس���تراوه و پهیوندی ب��� ه تایبهتمهندێتی ههبووهکهوه ههیه.
بهدڵنیاییهوه ،من باسی ئهو سهربهستیی ه باوهی نێوان من و کهسانی دیک ه ناکهم؛
لهبهر ئهمهش��� ه پهنا بۆ ناوهڕۆکی نابهم .بهپێچهوانهوه ،سهربهستییهکهدهبێت به
بناخهی ههموو ناوهڕۆکێک چونک ه مرۆڤ ب ه ڕێگهی تێپهڕکردنی جیهان و گهیشتن
بهئهگهرهکانی ناوهڕۆکهکان بهرجهستهدهکات .بهاڵم پرسیارهکهی ئێم ه سهبارهت
ب ه سهربهستییه .کاتێک باس���ی ئاگامهندیم کرد ئهو سروشت ه هاوبهشییهی نێوان
تاکهکانم دهستنیشانکردن .تهنیا لهسهر ئاگاماندی خۆم دوام ،ک ه سهربهستییهک ه
لهودیو ناوهڕۆکهوهی ه یان چهندجارێک باسمانکردووه و گوتما ن بۆ ههرشتێک بتهوێ
ببی���ت دهبێ ههبووبی���ت .ههروهها ،ئهم ئاگامهندیی ه بوون���ی ئهزمونێکی تایبهتی
کۆجیتۆیه .هوس���رڵ و دێکارت ،بهو جۆرهی گهستۆن بێرگهر ڕوونیکردۆتهوه ،لهو
باوهڕهدان کۆجیتۆ ڕاستی ناوهڕۆک دهردهخات .لهالی دێکارت پهیوهندی نێوان دوو
سروشتی ساده باسکراوه؛ الی هوسرڵیش بونیادی ئایدیایی ئاگامهندی دامهزراوه.
بهاڵم ئهگهر بوونی ئاگامهندی پێش ناوهڕۆکی بکهوێت ئهوا دێکارت و هوسرڵ توشی
ههڵهکردن دهبن .ئهوهی ئێم ه ل ه کۆجیتۆی داوا دهکهین دۆزینهوهی پێویستییهکی
فاکتۆرییه .ههروهها داوای سهربهستییهکهمانی ،وهکو سهربهستی لهسهر پێویستیی ه
فاکتۆرییهک��� ه لێدهکهین؛ یان ههبوویهکی ههڵکهوتوو ،ک��� ه من بتوانم ب ه ئهزمون
بیناسم .بێگومان من ئهو بوونهم ب ه کردهوهکانم فێری سهربهستییهکهم دهبم .من
بۆ سهربهس���تی ئاگاییم چونک ه بێجگ ه لهو بوونهی بۆ ئاگامهندی ههی ه چی دیک ه
لهنێو ئاگامهندیدا نییه .کهوابوو ،من بهردهوام پرس���یار س���هبارهت سهربهستی ل ه
بوونمدا دهکهم؛ سهربهستی خهسڵهتێکی پێدراو یان سروشتی نییه؛ بهڵکو بوونی
من ه و ل ه بوونی مندایه .پرسیارکردنه ،پهیوهندی ب ه بوونی منهوه ههی ه و پێویست ه
لهواتای سهربهستی تێبگهم .ئهم تێگهیشتنهی ه دهمانهوێت ڕوونی بکهینهوه.
ل ه ههوڵدانهکهماندا بۆ گهیشتن ب ه ناخی سهربهستی ،ئهو خااڵنهی لهسهر(خۆ)
ئاماژهمان بۆ کردن یارمهتیدهرن .لهبهش���ی یهکهمی ئهم نوس���راوهدا باسمانکرد،
ک ه ئهگهر ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ڕهتدانهوه بهێنێت ه نێو جیهانهوه ،ئهوا پێویست ه
ئهم بوون ه ههس���ت ب ه پچڕان لهگهڵ جیهان و بوونی خۆشیدا بکات .ههروهها ،بهو
باوهڕهش گهیش���تین ،ک ه ئهگهری بهردهوامی پچڕاندنهک ه و سهربهستی لهیهکدی
دهچن .ههروهها ،ئهوهش���مان ڕوونکردهوه ،ئهگهر بهردهوامیهکهی بوونم لهشێوازی
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”بوونێکی-ههبوو” جۆرێک ل ه بوونی مرۆڤ دیاریدهکات .لهشیکردنهوهکهماندا ،ک ه
بۆ بڕوای خراپیشمانکرد ،بهو باوهڕهدهگهین ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی نهبوون بێت بۆ
خۆی .بۆ ئهوهی بوون-بۆ-خۆ ههبێت ،دهبێت ئهو بوون-لهنێو-خۆی ه ڕهتبداتهوه ،ک ه
خۆیهتی .لهنێو ئهم بارودۆخهدا سهربهستی بێجگ ه لهم ڕهتدانهوهی ه چی دیک ه نییه.
بهڕێگهی ڕهتدانهوه بوون-بۆ-خۆ لهو بوونهی خۆی ڕادهکات ،ک ه ناوهڕۆکی دهداتێ
و دهبێت ب ه ش���تێکی دیکه .لهم ڕووهوه ،بوون-بۆ-خۆ لهودیو ئهو خهسڵهتانهوهی ه
پێیدراون .کاتێک دهڵێین بوون-بۆ-خۆ پێویس���ت ه ببێ���ت بهوهی ههیه ،ههمانکات
ش نییه ،ک ه ئێستا ههیه .کێشهی پێشخستنی بوون و
مهبهس���تمان ئهوهی ه و ئهوه 
دواخس���تنی ناوهڕۆک یان ههڵگهڕانهوهی بهو جۆرهی هیگڵ دهڵێت” ،بوون ئهوهی ه
ههیه ”.یهک واتا دهبهخش���ێت؛ جهخت لهس���هر سهربهستی مرۆڤ دهکات .لهسهر
ئهو ڕاستییهی من ئاگام لهو هۆکارانهی ه کردهوهکانم دهخهنهگهر ،هۆکارهکان دهبن
ب��� ه بابهتی بهرز بۆ ئاگایی���م و لهدهرهوهی بوونی من���دان .گرتنیان مهحاڵ ه و ل ه
دهستیان ڕادهکهم .من مهحکوم کراوم و بهردهوامیش دهمهوێت لهودیو ناوهڕۆکمهوه
ب���م؛ بوونم لهودیو ه���ۆکار و هاندهرهکانی کردنهکهم بێ���ت .من مهحکوم کراوم
سهربهس���ت بم .سهربهستییهکهشم بێجگ ه ل ه خۆی هیچ شتێک سنورداری ناکات
یان ئێم ه سهربهست نین بۆ ئهوهی سهربهست نهبین.
هاندهر ،بهوجۆرهی ،وهکو فاکتۆرێکی دهروونی دهبینرێت ،بۆنموون ه ڕاستهقینهیهکی
پر و دراو ،ل ه بۆچوونی ناچارهکییهوه له بڕیاردان و کردن جیانابێتهوه .ئهم دووانهش
ب ه فاکتۆری دهروونی دادهنرێن .بوون –لهنێو-خۆ خاوهنی ئهم الیهنانهیه .هاندهر،
وهکو چۆن هۆکار کاریگهرێتی بهسهر هۆکردهوه ههیه ،کردنهک ه دهجوڵێنێت .ههموو
شتێک پڕ و دهرهکییه .ڕهتدانهوهی سهربهستییهکهش ههوڵدان ه بۆ دانانی بوون ب ه
بوون-لهنێو-خۆ؛ جیاوازیان لهنێواندا نییه .دهکرێت پێناسی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی
بهو ش���ێوهی ه بکهین ،ک ه ئهو بوونهی ه سهربهس���تییهکهی بهردهوام لهمهترسیدای ه
چونک ه نایهوێت بیناسێت .ل ه بۆچوونی دهروونناسیدا ئهم ههڵوێستهمان ههوڵدان ه
بۆ بهشتکردنی هۆکار و هاندهرهکان و بوونێکی بهردهوامیان دهدهینێ.
لهخۆمانی دهشارینهوه چۆن سروش���ت و سهنگینییهکهیان لهههمووساتێکدا
بۆ ئهو واتایان ه دهگهڕێنهوه من پێیان دهبهخش���م .ههرچهنده لهنێو ئێستاشدان ب ه
نهگۆر لهنێو ڕابردوودا دایاندهنێم .باوهڕ ب ه خۆم دههێنم ،ک ه هۆکار ئهوهی ه ههبوو؛
لهئاگایی ڕابردوومهوه ب ه ئێستا دهگات و لهنێو ئاگامهندیمدا دهچهسپێت.
ئهمهش ل ه س���هپاندنی ناوهڕۆک بهس���هر بوون-بۆ-خۆ دهچێت .بهههمانشێوه،
ههندێک کهس کۆتایی ب ه بهرزێتی دادهنێن .ههرچهنده ئهمکاره ههڵ ه نییه ،بهاڵم له
جێگهی بینینی ئهو راستییهی بهرزێتییهک ه ب ه بهرزێتی منهوه بهستراوه ،ئهوان بهو
باوهڕه دهگهن ،ک ه من ل ه بهرجهستهبوونم لهنێو جیهاندا ڕووبهڕوویان دهبمهوه .ل ه
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خواوه یان ل ه سروشتهوه ،لهسهرشتی(خۆ)مهوه یان لهکۆمهڵهوه بهرهو من دێن.
کۆتاییهکان[لهمحاڵهتهدا] دروستکراون و پێش ویستی مرۆڤ دهکهون .کردهوهکانی
من ،پێش ناسینیان ،وهکو هۆکارهکان ،پێناسدهکهن.
ه���ۆکار ،کردن و کۆتایی بهردهوامین .ههوڵدان ه س���هرنهکهوتوهکان دهیانهوێت
سهربهس���تی بخهن ه ژێ���ر باری بوونهوه(لهگهڵ س���هرههڵدانی دوودڵی لهئاس���تی
سهربهس���تیدا دهڕوخێن) و دهریدهخهن ،ک ه سهربهس���تی لهبنهڕهتهوه هاودهمی
نهبوون ه و ل ه بوونی مرۆڤدایه .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی سهربهست ه چونک ه ناتهواوه
و بهردهوام ل ه خۆی دووردهکهوێتهوه .نهبوون بوونی ئهو لهوهی ههی ه و پێی دهگات
جیادهکاتهوه .دواجاریش ،سهربهست ه چونک ه بوونی ئێستای ل ه شێوازی(تێڕامانی-
تیڕامان)دا نهبوونه .مرۆڤ سهربهس���ت ه چونک ه خۆی لهبهردهم خۆشیدا ئامادهیه.
بوونێکی ههبوو ناتوانێت سهربهست بێت .سهربهستی نهبوونێکی دروستکراوی نێو
بوونی مرۆڤه .زهبر ل ه ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهت���ی دهکات ل ه باتی ئهوهی(ههبێت)
خۆی دروستبکات .بهمجۆره ،بۆ ئهوهی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ههبێت ،پێویست ه
خۆی ههڵبژێرێت؛ هیچ ش���تێک لهدهرهوه و ناوهوهی ئهودا دانهنراوه تاکو تهوانای
وهرگرتن���ی ههبێت .بهبێ یارمهتی ،ههرجۆریک بێت ،لهبهردهم پێویس���تی گرانی
دروس���تکردنی خۆیدا جێماوه .کهوابوو ،سهربهستی بوون نییه؛ بهڵکو بوونی
مرۆڤه ،بۆنموونه ،نهبوونی بوونییهتی .ئهگهر بوونی مرۆڤ پڕ بێت بێس���وده
ههوڵبدهین ل ه بوونیدا بهدوای ئهو س���اتان ه یان دهڤهره دهروونییانهدا بگهڕێین ،ک ه
تییادا سهربهسته .ئێم ه بهدوای شوێنی بهتاڵی لێوانێکی پردا ناگهڕێین .ههروهها،
مرۆڤ جارێک کۆیل ه و جارێکی دیک ه سهربهس���ت نییه .ئ���هو بهتهواوی بهردهوام
سهربهست ه یان سهربهست نییه.
ئ���هم تێبینیانه ،ئهگ���هر بزانین چۆن بهکاردێن ،ئێم ه ب���هرهو دۆزینهوهی نوێ
دهبهن .یارمهتیمان دهدهن ڕۆش���نایی بخهین ه سهر پهیوهندی نێوان سهربهستی و
ئهوهی ب ه ’ویس���ت’ ناوزهدی دهکهین .زۆرجار ،کردهوهی سهربهست و خۆبهخشان ه
بهیهک ش���ت دادهنرێن تاکو بۆچوونی ش���وێنکهوتوانی ناچارهکی سهبارهت سۆز
س���نوردار بکرێت .بهکورتیهکهی ،ئهم ه بۆچوونی دێکارت بوو .ویس���تی دێکارتی
سهربهسته ،بهاڵم سۆزهکانی دهروونیش ههن .ههوڵدانهکهی دێکارت[بۆ تێگهیستن]
لهم س���ۆزان ه ل ه ڕوویهکی دهروونناس���ییهوهیه .شیکردنهوهکهی پرۆست ،بۆنموونه
لهسهر (غیره) الیهنی میکانیزمی سۆزهکانمان بۆ ڕووندهکاتهوه .بۆ ئهم مهبهست ه
گرنگ ه مرۆڤ بهوجۆره ببینین ،ک ه کتوپڕ سهربهست ه و ناچاریشه .لێرهدا ،کێشهکهش
بۆ پهیوهندی نێوان سهربهستیی ه بێسنورهک ه و پرۆس ه ناچارهکیی ه دهروونییهکهی
لهژیاندا دهگهڕێتهوه :چۆن ئهو دهبێت بهخاوهنی س���ۆزهکانی و بۆ سودی خۆی
بهکاریان دههێنێت؟
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زانایی پێش���ینان ،ئهو زاناییهی ڕواقییهکان ههی���ان بوو ،فێرمان دهکات چۆن
مامهڵ ه لهگهڵ سۆزهکاندا بکهین و بیانخهین ه ژێر دهستهاڵتمانهوه؛ فێرمان دهکات،
ب���هو جۆرهی مرۆڤ بایهخ ب ه سروش���ت دهدات تاکو بۆ بهرژهوهندی خۆی بهکاری
بهێنێت ،س���ودیش ل ه سۆزهکان وهرگرێت .ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی دهردهکهوێت
هێزێکی سهربهست بێت ل ه ههمووالوه پرۆس ه پێکهاتووه ناچارهکییهکان گهمارۆیان
دابێت .کهسێک دهتوانێت کردهوه سهربهستهکان و پرۆس ه ناچارهکییهکان ،ئهوانهی
ویس���تی سهربهست دهستهاڵتی بهس���هریاندا ههی ه و ئهوانهی ل ه ویستی مرۆڤیش
ڕادهکهن ،جیا بکاتهوه.
ئاش���کرای ه لهس���هر ئهم بۆچوون ه ڕێک ناکهوین .بهاڵم پێویس���ت ه هۆکارهکانی
ڕینهکهوتنهک ه بزانین .یهکێک ل ه هۆکارهکان دیاره و پێویست ناکات خۆمانی پێوه
ماندووبکهی���ن؛ ئهویش ئهوهیه ،ک ه دوو الیهنییهک���ی توندوتیژ لهنێو یهکێتییهکی
دهروونیی���دا نابینرێت .چۆن یهک بوون ههمان���کات زنجیرهیهک فاکتۆری پێکهوه
گرێدرا و ههڵدهگرێت ،ک ه ل ه دهرهوهدا جیاوازبن ،ئهو بوونهش خۆی سنور بۆ خۆی
دیاریب���کات و خۆی دهربخات؟ چۆن [ئهم بوون���ه] کاردهکات؟ ئایا کارکردنهکهی
لهسهر بابهتهکهی ه (فاکتۆره دهروونیی ه ئامادهبووهکه)؟ چۆن دهتوانێت بوون-لهنێو-
خۆیهک بگۆڕێت ،ک ه ههی ه و لهوهش زۆرتر بهچی دیک ه نابێت؟ ئایا بهگوێرهی یاسای
پرۆسهک ه کاردهکات؟ ئهم ه لهگهڵ خۆیدا ناکۆکه .ئایا لهسهر ئاکامهکانی پرۆسهک ه
کاردهکات؟ بهاڵم کارکردن لهسهر فاکتۆره دهروونییهکان لهپێناوی گۆڕانکارییهکاندا
و کارکردن لهس���هر ئاکامهکانی پرۆس���هک ه وهکو یهکن .لهئاستی ههر یهکێکیاندا
توش���ی ههمان مهحاڵ دهبین ،ک ه لهپێشتر باسمانکرد .ههروهها ،ئهم سهرههڵدان ه
لهخۆڕای ه چ ئامێرێکی بهدهس���تهوهیه؟ ئهگهر دهست ش���تێک بگرێت لهبهرئهوهی ه
توانای گرتنی ههیه .س���هرههڵدانی لهخۆڕا ،ک ه ب ه پێناس��� ه لهودیو گهیشتنهوهی ه
توانای گهیش���تنی نییه؛ تهنیا خودی خۆی بهرجهس���تهدهکات .ئهگهر ئامێرێکیش
بهدهستهوه بێت ئهوا دهبێت ئامێرهک ه بهشتێک لهنێوان ویستی سهربهست و سۆزه
ناچارهکاندا دابنرێت ،ک ه دهبێت ب ه ڕێگر .لهبهر چهند هۆکارێک س���ۆزهکان ناتوانن
دهس���تهاڵتی خۆیان بهسهر ویستدا بس���هپێنن .بێگومان ،مهحاڵیش ه پرۆسهیهکی
ناچار کاربکاتهسهر س���هرههڵدانێکی لهخۆڕا .کهوابوو ،تێههڵكێشکردنی ئهم دوو
بوون ه جیاوازه مهحاڵه؛ لهیهکدی ناچن؛ ههریهکێک ل ه ئهوان ب ه جیا و بێ پهیوهندی
بهوی دیکهوه دهمێنێتهوه .تهنیا پهیوهندییهکی نێوانیان ههبێت بۆ ئهو ڕهتدانهوه
ناوهکیی ه دهگهڕێتهوه ،ک ه ڕوو ل ه ههردووکیان دهکات .بهاڵم سهرههڵدان ه لهخۆڕاک ه
ب ه نکۆڵیکردنی دانانی بوونی بهس���ۆزهکان دهتوانێت ههبێت .لێرهدا ،دامهزراندنی
س���ۆزهکان بۆ س���هرههڵدان ه لهخۆڕاک ه دهبێت ب ه بهرزێتییهک���ی ڕووت ،دهرهکی و
ئهوهی ،ک ه هێشتا نییه .ڕهتدانهوه ناوهکییهکه ،کهوابوو ،بۆ بهکاریگهرێتییهکهی
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ههوڵی توانهوهی ویس���ت لهنێو جیهاندا دهدات ،چونک ه س���هرههڵدانێکی لهخۆڕای
سهربهس���ت ویس���ت و ئاگامهندییه .ئهم ڕوونکردنهوهی ه دووجۆر چارهڕێگهمان بۆ
دیاریدهکات :مرۆڤ بهتهواوی ناچاره(ئهمهش ناپهس���هنده چونک ه ئاگامهندییهکی
ناچار ،بۆنموونه ،ک ه هاندهرێکی دهرهکی ههیه ،خۆی دهبێت بهش���تێکی دهرهکی
ڕووت نهک ئاگامهندی) یان مرۆڤ بهتهواوی سهربهسته.
هێشتا ئهم تێبینییان ه مهبهستی سهرهکی ئێم ه نین و ئاکامێکی نهرێییان لهدوایه.
توێژینهوه لهسهر ویست ،بهپێچهوانهوه ،تێگهیشتنمان لهسهربهستی بهرهوپێشهوه
دهبات .لهبهر ئهمهش ه ئهو فاکتۆرهی دێت ه بهردهممان دهریدهخات ویست سهربهخۆ
بێ���ت و ئێمهش ناتوانین ب ه فاکتۆرێکی دهروونی ی���ان بوون-لهنیو-خۆی دابنیین.
س���هر بهکاتیگۆری زانایان���ی دهرونیش نییه ،ک ه ب��� ه ”حاڵهتهکانی ئاگامهندی”
ناوزهدیدهکهن .لێرهدا ،بهوجۆرهی ل ه ههموو ش���وێنێکی دیکهشدا ههمانه ،دهڵێین
حاڵهتی ئاگامهندی بتێکی ڕووتی سایکۆلۆجی پۆزهتیڤه .ئهگهر ویست سهربهستی
بێت ئهوا پێویست ه ڕهتدانهوه و هێزی لهناوبردنیش بێت .بهاڵم نازانین بۆچی ویست
دهبێت س���هربهخۆ بێت .لهڕاس���تیدا دژواره ئهو ،ک ه لهبهرانهی نێو لهناوبردن ،ک ه
لهنێو تۆڕی پڕ و ئهس���توری سۆزهکاندا س���هرههڵدهدات بناسرێت .ئهگهر ویست
لهناوبردن بێت ئهوا فاکتۆره دهروونیی ه دامهزراوهکان دهبێت لهناوبردن بن .ئایا له
کوێوه ئهو بیرۆکهیهمان بۆ هاتوه ،ک ه گوای ه ’فاکتۆر’ی سۆز یان ئارهزوویهکی ڕووت
و ساده لهناوبردن نییه؟ ئایا سۆز پرۆژه نییه؟ ئایا حاڵهتێکی قبوڵنهکراو دروست
ن���اکات؟ ئایا ب ه زۆر پهیوهندی ب ه حاڵهتهکهوه نابڕێ و ب ه خۆ-دوورخس���تنهوه و
گهیش���تن ب ه کۆتایی ،ک ه نهبوونه ،لهناوی نابات؟ ئایا سۆز خاوهنی ئهو کۆتاییان ه
نییه ،ک ه لهیهکهم ساتهوه لهبهردهم خۆیدا ب ه نهبوون دایدهنێت؟ ئهگهر لهناوبردن
بوونی سهربهس���تی بێت ،چۆن س���هربهخۆیی س���ۆزهکان ڕهتدهکهینهوه تاکو ب ه
ویستی ببهخش���ین؟ ئهم ه ههموو شتێک نییه :ویست ،ک ه شتێکی تایبهت نیی ه و
بهرجهس���تهبوونێکی سهروهرانهی سهربهستی نییه ،وهکو ههموو ڕووداوێکی بوون-
بۆ-خۆ پێویستی ب ه بناخهی لهپێشتری سهربهستیی ه بنهڕهتییهک ه بۆ بوونی خۆی
ههیه .ویس���ت بڕیاردانێکی تێڕامانانهی ه و پهیوهندی ب ه کۆتایی ه دیاریکراوهکانهوه
ههیه .بهاڵم خۆی کۆتاییهکان دروس���تناکات .دهتوانین ل��� ه پهیوهندییهکهیدا بهو
کۆتاییانهوه دهبێت ب ه شێوازێکی بوون.
سۆز ههمان پهیوهندی بهکۆتاییهکانهوه ههیه .بۆنموونه ،ئهو کاتهی ههڕهشهم
لێدهکهن ،لهترس���ی م���ردن ب ه ههموو خێرایی ڕادهکهم .ئهم فاکتۆرهی س���ۆز به
ش���اراوهیی بههای ژیان دهسهپێنێت .کهسێکی دیکهش ،دهزانێت ئهگهر ل ه شوێنی
خۆیدا بمێنێتهوه و س���هنگهرهک ه جێ نههێڵێت ژیانی لهمهترس���یدا دهبێت ،بهاڵم
سهنگهرهک ه چۆڵ ناکات .ئهم ئامانجه ،ک ه ئاشکرا دیاره و ئێمهش تێیدهگهین وهکو
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ڕهتدانهوهی پڕ سۆزه و میتۆدی گهیشتنهکهش بهئاسانی دهناسرێت .جیاوازیی ه بۆ
ههڵبژاردنی ڕیگاکان و [وهسیلهکان] ڕادهی تیڕامانهکه ،نهک کۆتاییهک ه دهگهڕێتهوه.
هێش���تا کهس ه ڕاکردووهک ه ب ه کهسێکی س���ۆزدار دادهنرێت و ب هرگریکهرهکهش ب ه
خۆبهخش ناوزهد دهکهین.
جیاوازی ،لهم بۆچوونهوه ،پهیوهندی ب ه ههڵوێستی ناوهوه و کۆتایی ه بهرزهکهوه
ههیه .بۆ ئهوهی خۆمان ل ه ههڵهکهی پێش���و بپارێزی���ن ،کۆتایی ه بهرزهکانیش ب ه
ش���تێکی پێش-مرۆڤان ه و سنورێکی لهپێشتر بۆ بهرزێتییهکهمان دانهنێین ،دهبێت
ب ه پڕۆژهکانی سهربهس���تی نێو کات بناسرێن .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی لهدهرهوهی
بوونی خۆی یان لهنێو سروشتی ناوهوهیدا کۆتاییهکانی بۆ دانانرێت .ئهو کۆتاییهکان
ههڵدهبژێرێت .بهم ههڵبژاردنهش بوونێکی بهرزیان پێدهبهخشێت .لهم ڕووهوه ،لهو
تێگهیشتنهوه ،ک ه بوونی دازاین پێش ناوهڕۆکی دهکهوێت ،ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی
لهگهڵ بهرجهس���ت ه بوونهکهیدا ب ه کۆتاییهکانی پیناس���هی خۆی دهکات .کهوابوو،
کۆتاییهکانم خهس���ڵهتهکانی بوونم دیاریدهکهن ،ک ه سهربهستیی ه و منیش خاوهنی
سهربهس���تییهکهم .بهرجهس���ت ه بوونهکهش بوونه؛ پهیوهندی ب ه ناوهڕۆکهوه یان
خهسڵهتێکی بوونهوه ،کهمامهڵ ه لهگهڵ بیردا دهکات نییه.
مادام سهربهس���تی و بوونی من یهک ش���تن ،ئهوهی من دهمهوێ ب ه ویست یان
ههوڵدان ه س���ۆزدارهکانم بیگهمێ بناخهی کۆتاییهکانه .کهوابوو ،ویستهکان ،وهکو
سۆزهکان ههڵوێس���تی ناوهکین ،ک ه بههۆیانهوه بهو ئاکامان ه دهگهین سهربهستی
بنهڕهتی دایاندهنێت .مهبهست ل ه سهربهستی بنهڕهتیش سهربهستییهک نیی ه پێش
کردهوه سهربهخۆکان یان سۆزهکان پهیدا بووبێت ،بهڵکو بناخهیهکی لهگهڵ کردهوه
سهربهخۆکان و سۆزهکاندا هاوکاتیی ه و ههریهکێکیش لهم سیان ه ل ه شێوازی تایبهتی
خۆیدا بهرجهست ه دهبێت .ئێم ه سهربهستی ب ه ناکۆک لهگهڵ ویست و سۆز دانانێتین
بهوجۆرهی برگسۆن دوو(خۆ)ی بهرانبهر یهکدی دیاریکردوه .بوون-بۆ-خۆ خۆیهکی
ههمووگیریی��� ه و الیهنێکی دیکهی نییه .ئهگهر مهبهس���تمان ل ه بوونی بونیادێکی
ب���هرزی دهروونی نهبێت .بێجگ ه ل ه بوونی ویس���ت و س���ۆزهکانمان بۆ لهناوبردنی
فاکتۆرهکان سهربهستی چی دیک ه نییه؛ ئهمهش ئهو بوون ه دیاریدهکات ،ک ه لهبوونیدا
ش���ێوازی ههبوونی ههیه .دوایی بۆ ئهم خاڵ ه دهگهڕێینهوه و باس���یدهکهین .بهاڵم
با ئهوهمان لهبیربێت ،ک��� ه کۆتاییهکانی بوون-بۆ-خۆ ل ه دانانی پرۆژه بهرزهکانیدا
ڕووهو ئهگهرهکانی ،ویس���ت سنورداردهکهن .ئهگهر ئهم ه ڕوونهدات ،چۆن لهواتای
نیاز یان مهبهست تێبگهین ،ک ه ل ه پهیوهندی ب ه کۆتاییهکانهوه وهسیل ه و ئامێرهکان
ههڵدهسهنگێنێت؟
ئهگهر کۆتاییهکان لهپێش���تر دانرابن ،ئهوهی بۆ م���ن دهمێنێتهوه دیاریکردنی
ڕێگاکان ه بۆ گهیش���تن ب ه کۆتاییهکان؛ یان ههڵوێست وهرگرتنه .ئایا من ب ه ویست
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یان بهس���ۆزهوه دهبێت کارهک���هم بکهم؟ بێجگ ه ل ه خۆم ک���ێ بڕیارم بۆ دهدات؟
ئهگهر ل���هو باوهڕهدابین ،ک ه بارودۆخ بڕیارهک��� ه دهدات(بۆنموونه ،کاتێک ڕوو ل ه
مهترسییهک دهکهم ب ه کارێک ههڵدهستم و ئهگهر ترسهکهش گهورهتر بوو دهکهوم ه
نێو س���ۆزهوه) ،ئێم ه سهربهس���تی خهف ه دهکهین .لهڕاستیدا بێهودهی ه بانگهشهی
سهربهخۆیی ویست بکهین و ههمانکات لهو باوهڕهشدابین بارودۆخهکان سنورداری
دهکهن .چۆن ویستێکی نهبوو دهتوانێت کتوپڕ زنجیری سۆزهکان بشکێنێت و خۆی
ل ه پێش���یاندا ڕاگرێت؟ لهم حاڵهتهدا ویست ،وهکو هێزێک دهبینرێت ،جارێک خۆی
بۆ ئاگامهندی دهردهخات و جارێکی دیکهش ب ه شاراوهیی دهمێنێتهوه و ل ه ههردوو
حاڵهتهکهشدا خاوهنی خهسڵهتی نهگۆڕ و بوون-لهنێو-خۆیه .ئێم ه بهم خاڵ ه ڕازی
نین .بۆچوون ه باوهکان ژیانی ئاکاری ب ه زۆرانباری لهنێوان ویس���ت ،وهکو ش���ت و
ناوهڕۆکهکانی س���ۆز لێکدهدهنهوه .لێرهدا جۆره سایکۆلۆجییهکی ماینکیزم ههیه،
ک ه بهتهواوی پشتگیری ناکهین.
لهڕاس���تیدا خودی ویس���تکردن بهس نییه؛ بهڵکو پێویست ه ویستی ویستکردن
ههبێت .بۆنموونه ،ل ه ههڵوێس���تێکدا ب ه سۆزهوه ڕادهوهستم .لهشوێنێکی دیکهدا
ڕوونمانکردهوه ،ک ه سۆز زریانێکی سایکۆلۆجییان ه نییه؛ وهاڵمدانهوهی ههڵوێسته؛
واتا و شێوهکهش���ی بابهتی ئاگامهندییه ،ک ه دهیهوێت ب ه کۆتاییهکی دیاریکراو له
ڕێگهیهکی دیاریکراوهوه بگات .لهترسدا ،ل ه هۆشچوون و نوێژکردن ب ه خهفهکردنی
ئاگامهندی ترسهک ه دهشارێتهوه .مهبهست دهرچوونی ئاگامهندیی ه لهمامهڵهکردن
لهگهڵ جیهانێکی قهدهغهکراودا ،ک��� ه خۆی پهیدایکردوه .بهڕهفتاری جادوگهران ه
ئارهزووهکانمان ڕهزامهنددهکهین .بهپێچهوانهی ئهمهش���هوه ،کردهوه سهربهخۆ و
هۆشهکییهکان زانستان ه دهڕوانن ه حاڵهتهکه .ڕهفتاره جادوگهرانهک ه ڕهتدهدهنهوه؛
دهس���تهیهک ئامێری ئاڵۆز بۆ چارهس���هرکردنی گرفتهک ه بهکاردههێنن .جیهانێکی
تهکنیکی ئاشکرا دهکهن ،ک ه تیایدا ههریهکێک ل ه دهست ه ئامێره ئاڵۆزهکان ئاماژه
بۆ دهس���تهیهکی ئاڵۆزتر دهکات و هتد .چی هانی م���ن دهدات یهکێک لهم دووان ه
ههڵبژێرم؟ ب ه تهنیا جیهان نییه ،بوونی جیهان چاوهڕوان ه تاکو بدۆزریتهوه .کهوابوو،
پێویس���ت ه بوون-بۆ-خۆ ل ه دانانی پڕۆژهیدا ئهو بوون ه ههڵبژێرێت بههۆیهوه جیهان
وهکو جادوگهران ه یان هۆش���هکی خۆی دهردهخات .پێویس���ت ه بوون-بۆ-خۆ ،وهکو
پڕۆژهیهکی سهربهست بوونی خۆی جادوگهران ه یان هۆشهکی بهرجهستهبکات .مادام
بوون-بۆ-خۆ خۆی ههڵدهبژێرێت ،ئهوا ل ه ئاستی ههردوو الیهنهکهدا بهرپرسه .لهم
ڕووهوه ،بوون-بۆ-خۆ دهبێت ب ه بناخهیهکی سهربهستی ویست و سۆزهکانی .ترسهک ه
سهربهس���تهو سهربهستییهکهم بهرجهس���تهدهکات .من ههموو سهربهستییهکهمم
ب���هت���رس داوه و خۆم ،وهکو ترس���نۆک ههڵبژاردوه .ل ه بارودۆخێکی دیکهش���دا
ئازا و نهترس���م .هیچ دیاردهیهکی دهروونی ل ه پهیوهندییهکهیدا ب ه سهربهستیمهوه
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تایبهتمهند نییه .ههموو شێوازهکانی بوونم بهیهکسانی سهربهستی من بهرجهست ه
دهکهن .ههموویان شێوازی بوونی نهبوونییهکهی منن.
ئهم خاڵ ه لهنێو باسهکهمان لهسهر ”هۆکارهکان و ههندهرهکان” بۆ کردن چاکتر
دهردهکهوێت .ئێم ه لهپێش���تر بهمجۆره باسمانکرد؛ ئێستاش دهگهڕێمهوه سهری و
زۆرتر ڕوونیدهکهمهوه .ئایا ئێم ه نهمانگوت ،ک ه سۆز هاندهری کردن ه یان سۆز دهبێت
بههاندهری کردهوه سۆزدارهکان؟ ئایا ویست ،وهکو بڕیاردان خۆی دهرناخات ،ک ه به
مهبهستهوه ڕوو ل ه هۆکارهکان و هاندهرهکان دهکات؟ ئایا هاندهر چییه؟
بهگشتی مهبهست ل ه هۆکار خستنهبهرچاوی الیهنهکانه ،ک ه کردنهک ه دهچهسپێنن.
ئهگهر دهوڵهت بڕیار لهسهر گۆڕینهوهی(بۆندهکان) بدات پێویست ه هۆکارهکانی بۆ
دیاریبکات ،دهش���ێ بۆ کهمکردنهوهی قهزری دهوڵ���هت و پڕکردنی زهخیره بێت.
بهههمانش���ێوه ،لهڕێگهی هۆکانهوه مێژوونوسان لهسهر کردهوهی پاشا و وهزیران
دهنوس���ن؛ هۆکاری بۆ ههڵگیرسانی جهنگ پهیدادهکهن :دوژمن بوحرانی نێو خۆی
ههیه ،کاتی ئهوه هاتووه کۆتایی ب ه گرفت ه ئابوورییهکان بهێنرێت.
ئهگهر کلۆڤیس ببێت ب ه بڕواکهرێکی کاس���ۆلیکی ،ئهوهندهی پاشای باربهریش
ئارین ،لهبهرئهوهیه ،ک ه کلۆڤیس الیهنی چاک و مهزنی ژیانی کهشیشی دهبینێت،
ک ه له(گاوڵ) دهستهاڵتی ههیه .لێرهدا دهردهکهوێت هۆکار ناسینهوهی بارودۆخهک ه
بێت .ب ه کاسۆلیککردنی کلۆڤیس بۆ باری ڕامیاری و ئایینی دهوڵهتی گاوڵ گهڕایهوه؛
دهستهاڵتی کهشیشی ،خاوهنێتی زهوی و کۆمهڵهکهبوو .گۆڕینهوهی بۆندهکانیش
قهرزاریی دهوڵهت بوو .ناس���ینهوهی بارودۆخهکان پێ���ش کۆتاییهک ه دهکهوێت و
پرۆژهکهش سنورداریدهکات .بۆ ئهوهی دهستهاڵتی کهشیش بناسرێتهوه و ببێت ب ه
هۆکار بۆ بهکاسۆلیککردنی کلۆڤیس ،پێویست ه کڵۆڤیس داگیرکردنی گاوڵ بکات ب ه
کۆتایی .ئهگهر کڵۆڤیس کۆتایی جیاوازتر دهستنیشان بکات ،ئهوا لهنێو بارودۆخی
کهنیس���هدا هۆی دیک ه بۆ ب���وون ب ه ئاری دهدۆزێتهوه و بهب���ێ بڕوا دهمێنێتهوه.
لهوانهی ه لهگهڵ ناس���ینی کهنیسهدا هیچ هۆیهک بۆ کردهوهکهی نهبێت .بارودۆخی
بوون ب ه کهشیش لهالی ئاشکرا نابێت.
هاندهر ،بهپێچهوانهوه ،ب ه فاکتۆرێکی ناوهکی دادهنرێت .ل ه ئارهزووهکان و ههڵچون
و سۆزهکان پێکهاتوه ،ک ه هاندهرن بۆ کارهکهم .مێژوونوس کاتێک هاندهر ل ه باسهکهیدا
بهکاردههێنێت ،ک ه هۆکارهکان بۆ سهرههڵدانی بارودۆخێک نادۆزێتهوه .فێردیناند
لۆت ،بۆنموونه ،پاش ئهوهی هۆکارهکانی بۆ بهمهسیحیکردنی(کونس���تهنتاین) ب ه
ناڕاس���ت و ناتهواو دانا ،دهنوس���ێت” :پاش ئهوهی ئاشکرا بوو ،ک ه کونستهنتاین
ههموو شتێک دهدۆڕێنێت و هیچ ناباتهوه ئهگهر ببێت ب ه مهسیحی ،یهک ئاکام خۆی
دهس���هپێنیت ئهویش پهنابردن ه بهر هاندهرێکی کتوپڕ یان پیرۆزه ،ئهگهر تۆ پێت
باش بێت ”.لێرهدا ،لۆت باس���هکهی لهسهر هۆکارهکان دانامهزرێنێت و کردهوهک ه
454

ب ه هاندهرهوه دهبهس���تێتهوه .پێویست ه ب ه نێو بارودۆخی دهروونیدا یان بارودۆخی
مێشکی بکهرهکهی ناو مێژوودا بۆ باسهک ه بگهڕێین .ئهمهش ڕووداوهک ه بهشتێکی
ههڵکهوتوو دهردهخات چونک ه کهسێکی دیک ه ب ه سۆز و ئارهزووی جیاوازهوه ههی ه
تاکو ئهم کاره نهکات و بهکارێکی دیک ه بکات.
بهپێچهوانهی مێژوونوسهوه ،دهروونناس بهدوای هاندهردا دهگهڕێت .لهوباوهڕهدای ه
هاندهر لهنێو ئاگامهندی کهسهکهدا ههی ه و بۆ کردنهک ه دهور دهبینێت .کارکردنێکی
هۆشهکی نموونهیی ،کهوابوو پێویستی ب ه هاندهرهکان نیی ه و ناسینهوهی بارودۆخهک ه
کاریتێدهکات .کارکردنێکی لههۆش بهدهر و سۆزدار بهپێچهوانهی ئهمهوهیه.
ئهوهی دهمێنێتهوه باس���یبکهین پهیوهندی نێوان ه���ۆکارهکان و هاندهرهکان ه
ل��� ه ژیانی ڕۆژانهماندا ،ک ه پێکهوه ههن .بۆنموون���ه ،من دهتوانم بچم ه نێو پارتی
سۆشیالیس���تهوه چونک ه لهو باوهڕهدام ئهم پارت��� ه بۆ دادوهری خزمهتی کۆمهڵگا
کاردهکات یان ل ه داهاتودا دهبێت ب ه هێزێکی مێژوویی :ئهمان ه هۆن .ههمانکات ،من
هاندهریشم ههیه :ههستم بهرانبهر چین ه چهوساوهکانه( ،گید) گوتهنی ،شهمکردن
لهوهی لهنێو سهنگهره چاکهکهدام ،ههستکردن ب ه کهمی ،سهرسامکردنی کهسوکارم
و هتد .ئهو دهس���تهواژهی ه چ واتایهک دهبهخشێت ،ک ه دهڵێم من لهبهر ئهم هۆکار
و هاندهران��� ه چوومهت ه نێو پارتی سۆشیالیس���تهوه؟ دی���اره ،ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ
دوو ج���ۆر واتادا دهکهی���ن .ئایا چۆن بهراوردیان بکهین؟ چ���ۆن ڕۆڵی ههریهکێک
ل ه ئهوان لهس���هر بڕیاردانهکهمان بناس���ین؟ ئهم کێشان ه چارهسهر نهکراوه و کهم
کهس توانیویان ه بیبینن .لهژێر ناوێکی دیکهدا لهناکۆکی نێوان ویست و سۆزهکان
دهچێت  .ئهگهر بیردۆزه کالس���یکهک ه ل ه ناس���ینی هاریکاری نێوان هۆکارهکان و
هاندهرهکان ،ههروهها کاریگهرێتییان بهسهر بارودۆخێکی دیاریکراوهوه سهرکهوتوو
نهبێت ،ک��� ه بڕیارهک ه دههێننهکایهوه ئهوا مهحال ه بتوانێت ناکۆکییهکانی نێوانیان
باسبکات .کهوابوو ،دهبێت ل ه سهرهتاوه دهستپێبکهین.
بهدڵنیاییهوه ،هۆکار دهردهکییه؛ حاڵهتی ئهو ش���تانهی ه هاوبوونن ،ک ه خۆیان
بۆ ئاگامهندی دهردهخهن .گهندهڵی کهس���هئهرس���تۆکراتی و س���ادهکانی ڕۆم له
س���هردهمی کونس���تهنتاین یان الیهنگرتنی کهنیس ه لهو پاش���ایانهی لهسهردهمی
کلۆڤیس���دا بۆ س���هرکهوتن بهس���هر ئارییهکاندا ،دهرهکییه .لهگهڵ ئهمهشدا ،ئهم
حاڵهت ه تهنیا بۆ بوون-بۆ-خۆ بهرجهست ه دهبێت .بوون-بۆ-خۆش ئهو بوونهی ه لهبهر
ئهم جیهانیش ههیه .باشتریش��� ه بڵێین ،بۆ ئهو بوون-بۆ-خۆی ه بهرجهستهدهبێت،
ک ه خۆی لهم و لهو ش���ێوازه تایبهتیهدا دادهنێت یان بۆ ئهو بوون-بۆ-خۆیهی تاکه
کهسایهتی خۆی دامهزراندوه .پێویست ه بوون-بۆ-خۆ لهم و لهو شێوازهدا خۆی وهکو
پڕۆژه دهربخات تاکو بهئامێربوونی ئامێرهکانی بۆ دهرکهوێت .چهقۆ دهرهکییه ،له
دهس���ک و گوێزان پێکهاتوه .دهتوانم ههڵیگرم و بۆ بڕین بهکاریبهێنم .بهاڵم چهقۆ
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ش���ێک ه ب ه کهمییهوه .من دهتوانم چهقۆک ه ههڵگرم و دهسکهکهی بۆ مێخ داکوتان
بهکاربهێنم .ئهمهش هێش���تا دهرهکییه .کاتێک کلۆڤیش ههست ب ه یارمهتییهکهی
کهنیس��� ه دهکات ،الی گرنگ نیی ه چ کهشیشێک ئامادهیکردووه یان بڕیاری لهسهر
دۆس���تایهتی نێوان کهنیس ه و پاش���ایهتی داوه .ئهو فاکتۆره دهرهکییانهی ههموو
بوون-بۆ-خۆیهک دهتوانێت بیدۆزێتهوه و دایمهزرێنێت دهس���تهاڵتی کهنیسهیه ،ک ه
لهدهس���تهاڵتی دانیش���توانی گاوڵ گهورهتره و مهترس���ی کهنیسهش ه ل ه گومڕایی
ئاریی���هکان .بۆ دامهزراندنی ئهم فاکتۆرانهش بههۆکار لهباس���هکهدا پێویس���ت ه
ل ه پێکهاتهکهیان دووربخهینهوه و ئینجا لهناویانبهرین .پێویس���ت ه بۆ گهیش���تن ب ه
الیهنێکی هێزهکی دیاریکراو تێپهڕیانبکهین :الیهنی هێزهکی و دهرهکی کهنیس ه بۆ
کلۆڤیس ئهوهیه ،ک ه کهنیس��� ه پشتگیری ئهو پاش���ای ه دهکات بووه ب ه مهسیحی.
ئهم الیهن ه هێزهکییهش ئهو کات ه دهردهکهوێت ،ک ه بارودۆخهک ه تێپهڕبکرێت و ڕوو
لهوهبکرێت هێش���تا پهیدا نهبووه .بهکورتییهکهی ،دهبێت ڕوو ل ه نهبوون بکرێت.
ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه جیهان وهاڵمی کهسێک دهداتهوه پرسیار ل ه
بارهیهوه دهکات .ئهو کهسهی پرسیاریش دهکات مهبهستی گهیشتنی بهکۆتاییهکی
دیاریکراو ههیه.
کهوابوو ،هۆکار ،بێجگ ه لهوهی (کردن) سنوردار دهکات ،لهنێو پڕۆژهی کردندا
دهردهکهوێت .لهنێو پڕۆژهی دهس���تهاڵت س���هپاندن بهس���هر(گاوڵ)دا ل ه ناوچهی
س���هر ب ه کهنیس���هی ڕۆژئاوایی هۆکارهک ه بۆ کلۆڤیس خۆی دهردهخات تاکو ببێت
ب ه مهس���یحی .بهواتایهکی دیکه ،ئهو ئاگامهندییهی هۆکارهک ه لهنێو پێکهاتهکهدا
دهدۆزێتهوه بونیادی خۆی ههیه؛ کۆتاییهکی بۆ خۆی دیاریکردوه و بڕیاری لهسهر
پرۆژهکانی دهدات .ئهم ڕهفتاره ل ه دامهزراندنی پڕۆژه و ئهگهرهکاندا کاریگهرێتییه.
ئهم ڕێکخس���تن ه ناوهکییهی ئاگامهندی ،ک ه لهشێوازی خۆ-ئاگاییهکی لهتێڕامان
ب���هدهر بهخۆی داوه پهیوهندی ب ه دۆزینهوهی ه���ۆکارهکان لهنێو جیهاندا ههیه.
ئێستا ،ئهگهر کهسێک بڕوانێت ه بابهتێک پێویست ه بونیادی ناوهکی خۆی ڕێکبخات
تاک���و لهڕێگهیهوه بتوانێت ل ه نێو جیهاندا هۆکارهکان بدۆزێتهوه چونک ه کردن ل ه
بهستێنی مێژوویی چهمکهکهوه فاکتۆرێکی ناهۆشهکییه .بێگومان ،ئێم ه دهتوانین
ب ه هۆش���هکی ل ه س���ودی ب ه مهس���یحیبوونی کلۆڤیس تێبگهین .بهاڵم ههمانشت
بۆ تێگهیش���تن ل ه داگیرکردنی گاوڵ بهکارنایهت .ش���تێت نیی��� ه حاڵهتی خۆیمان
بۆ باس���بکات .ئایا دهتوانین لهس���هر تهماعی کڵۆڤیس واتاکهی ڕاڤهبکهین؟ ئهی
تهم���اع ،ئهگهر مهبهس���تی داگیرکردنهک ه نهبێت ،چییه؟ چ���ۆن تهماعی کلۆڤیس
و پ���ڕۆژهی داگیرکردنی گاوڵ لهیهکدی جیادهکرێنهوه؟ کهوابوو ،بێس���وده ئهگهر
بنهڕهتی پڕۆژهی داگیرکردنهکه ،وهکو ئارهزوویهکی پهیدابوو لهڕێگهی هاندهرێکی
لهپێش���ترهوه ،ک ه تهماع ه تێبگهین .ئهوهش دروس���ته ،ک ه تهماع هاندهره چونک ه
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ناوهکییه .بهاڵم لهوێدا ،ک ه لهپڕۆژهی داگیرکردنهک ه جیا نابێتهوه ،ئێم ه دهڵێین،
یهکهم پڕۆژهی نێو ئهگهرهکان لهبهر ڕۆش���نایی دۆزینهوهی هۆکهرهکهی کلۆڤیس
ب���ۆ بوون ب ه مهس���یحی ،بهتهواوی دهبێت ب ه هاندهر .پاش ئ���هم ڕوونکردنهوهیه،
ئێم ه پهیوهندییهکانی نێوان س���ێ چهمک ڕووندهکهینهوه :هۆکارهکان ،هاندهرهکان
و کۆتایی���هکان .ههروهها مامهڵ ه لهگهڵ حاڵهتێکی دیاریکراوی بوون-لهنێو-جیهاندا
دهکهین :بهوجۆرهی س���هرههڵدانی بوون-بۆ-خۆ جیهان پهیدادهکات ،لێرهدا بوون-
بۆ-خۆ تاکو پڕۆژه بهرهو کۆتایی بێت ،بونیادێکی دهرهکی بۆ جیهان دامهزرێنێت،
ئهوا هۆکار لهبهر ڕۆش���نایی کۆتاییدا دهناسین .بوون-بۆ-خۆ ،کهوابوو ،ئاگایی ه لهم
هۆکاره .بهاڵم ئهم تێڕمانهی ئاگامهندی بهرابنهر هۆکار له بنهڕهتدا بیردۆزهییان ه و
پڕۆژهیهک بهرهو کۆتایی نییه .لهم حاڵهتهدا ،دهبێت بههاندهر؛ ڕاس���تهوخۆ بهبێ
پڕۆژه لهنێو ئاگامهندییدای ه و کهم یان زۆر ههرکاتێک ئاگامهندی هۆکارهکان لهنێو
جیهاندا ڕێکبخات ،خۆی ب ه کۆتاییهوه دهبهستێتهوه.
بهوج���ۆرهی ئاگامهن���دی تێڕامانان ه و ئاگامهندی ل ه تێڕامان بهدهر ل ه ئاس���تی
بابهتێکدا پهیوهندییهک���ی ئۆنتۆلۆجییان ههیه ،هۆکار و هاندهریش پهیوهندیدارن.
هۆکاره

بهوجۆهی ئاگایی لهبابهتێک ئاگاییش��� ه ل ه خۆ ،هاندهریش ناس���ینهوهی
ئهگهر ناسینهوهک ه خۆ-ئاگایی بێت .بهاڵم ،ئاشکراشه ،ک ه هۆکار ،هاندهر و کۆتایی
سێ چهمکی پێکهوه گرێدراون و س���هر بهتهوژمی سهربهستانهی ئاگامهندییهکی
زین���دوون ،ک ه بوونی خۆی بهرهو ئهگهرهکانی ب ه پرۆژه دادهنێت و ب ه ئهگهرهکانی
پێناسدهکرێت.
چ���ۆن هاندهر ب���ۆ دهروونناس دهبێت ب��� ه ناوهڕۆکێکی کاریگ���هری فاکتۆری
ئاگامهن���دی لهکاتێکدا ئهم ناوهڕۆک��� ه فاکتۆرێکی دیکهی ئاگامهندی یان بڕیاردان
س���نوورداردهکات؟ ئهم ه لهبهر ئهوهیه ،ک ه هان���دهر ،بێجگ ه ل ه ئاگامهندییهکی له
تێڕامان بهدهر چی دیک ه نییه ،بهههمان ئاگامهندییهوه دهخلیسکێت ه نێو ڕابڕدووهوه.
ههرکاتێک ئاگامهندی بوو ب ه ڕابردوو ،منیش دهبم بهوهی لهش���ێوازی ئهوبوونهدا
ههم ،ک ه ههبووم .کاتێک بۆ ئاگامهندی دوێنێم دهگهڕێمهوه ،مهبهست و واتاکهی،
وهکو ش���تێکی ناوهکی دهردهکهون .بهوجۆرهی بینیم���ان ،ناگۆڕێن و لهدهرهوهدا
وهکو ش���تێک دانراون چونک��� ه ڕابردوو بوونه-لهنێو-خ���ۆدا .هاندهر دهبێت بهوهی
ئاگامهندی پێوهی ه و بۆ منیش دهبێت ب ه ”زانینی ههستهکی”؛ لهپێشتر بینیمان.
ل ه ”زانینی کردهکیدا” ڕابردوو دهبێت ب ه دێوهزمهی ڕانهبردوو .ههروهها ،دهشێ
من ئاوهڕ بۆ دواوه بدهمهوه ،جارێکی دیک ه بیهێنم ه سهرهوه و بۆ زانینهکهی ئهمڕۆ
سودی لێوهرگرم .لێرهدا دهبێت ب ه بابهتی ئاگامهندی؛ لهم ئاگامهندییهدا من بهئاگام.
دهردهکهوێت ب ه شێوهی بیرهوهرییهکانم ،بهرزن و ڕاستهوخۆش من خاوهنیانم .له
ژیانی ڕۆژانهماندا ،ئێم ه ئهو هاندهران ه گهماڕۆیان داوین ،ک ه ب ه کاریان ناهێنین .ئێم ه
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تهنیا بڕیار لهسهر کردنی ئهم یان ئهو پڕۆژهی ه نادهین .دهبێت ئهو کارانهش بکهین
دوێنێ بڕیارمان لهس���هردان یان ئهو پڕۆژانهی ئێستا بهدهستمانهوهی ه تهواوبکهین.
بهگش���تی ،ئاگامهندی ههموو کاتێک مامهڵ ه لهگهڵ زانینێکی کردهکی هاندهرهکان
و تهنانهت تێڕامانی بیردۆزهییانهی هۆکارهکان دهکات .ئاشکراش��� ه ناس���ینهوهی
هان���دهر ئاماژه بۆ هۆکار دهکات .بهاڵم هان���دهر ناوهکی و هۆکار دهرهکییه؛ وهکو
دووان ه دهبینرێن بهبێ ئهوهی جیاوازییهک���ی ئۆنتۆلۆجی لهنێوانیاندا دیاریبکرێت.
ئێم ه بینیمان ،ڕابردوومان لهنێو جیهاندا ونبوو .لهبهر ئهمهش ه ل ه ئاستێکدا ڕیزیان
دهکهین و بهو جۆرهی باس���ی هاندهر و هۆکارهکانی کردنێک دهکهین ،وا نیش���انی
دهدهین ناکۆکن یان ههردووکیان ل ه بڕیاردانێکدا ڕێژهیهکی دیاریکراویان ههیه.
لهگهڵ ئهمهش���دا ،ئهگهر هاندهر بهرز بێت ،ههبوویهکی لهچارهبهدهر بێت ،ک ه
بوونی ئێمهی ه لهش���ێوازی(ههبوو)دا ،ئهگهر وهک���و ڕابردوومان نهبوون ل ه ئێمهی
جیاکردبێتهوه ،ئهوا ئهو کات ه دهتوانێت کاریگهر بێت ،ک ه جارێکی دیک ه بدۆزرێتهوه.
لهنێ���و خۆیدا و بهتهنیا هی���چ هێزێکی نییه .کهوابوو ،لهگهڵ س���هرههڵدانی خۆ
هۆکاره ل ه پێش���ترهکان دادهنرێت.

خهریکردنی ئاگامهندییدا بهها بۆ هاندهرهکان و
چۆنییهتی ئهوان ب ه ئاگامهندییهوه نهبهستراوه ،بهاڵم ئاگامهندی دهبێ ڕایانبگرێت
و لهنێ���و ڕابردوودا بیانهێڵێتهوه .من حهزم لهو یان ئهو ش���ت ه بوو؛ ئهوهی لێرهدا
ماوهتهوه ههرچهنده ناوهڕۆکم پێکدههێنێت ش���تێکی ل ه چارهبهدهره .ناوهڕۆکیشم
ئهو چییهتییهیه ،ک ه منم .بهاڵم واتاکهی لهالی من ،ک ه بهو ئارهزووهوه ،ترسهوه،
بارودۆخ��� ه دهرهکیی���هی نێو جیهان���هوه و پرۆژهکانی ئهمڕۆم ب���هرهو داهاتووهوه
بهستراوه ،پێویست ه خۆم بریاری لهسهر بدهم .من ئهوا ن ب ه کردهوهی پرۆژهدانانم
ڕووهو کۆتاییهکانم سنووردار دهکهم.
دۆزینهوهی هاندهرهکانی پێشو ،ڕهتدانهوهیان یان تێگهیشتنێکی جیاواز بۆیان
لهو پرۆژان ه جیانابێتهوه ،ک ه ڕوو ل ه کۆتایی نوێ دهکهن و لهبهر ڕۆشناییاندا بوونی
خۆم وهکو ناس���ینی هۆکار لهنێو جیهاندا دهناس���م .هاندهر و هۆکارهکانی ڕابردوو
و ڕانهبردوو لهگهڵ کۆتایی ه نوێکاندا لهنێو یهکێتییهکدا ،ک ه سهربهس���تیی ه لهو دیو
ههموویانهوه ،دادهنرێن.
لهئاکامدا ،مهبهس���تێکی خۆبهخش���ان ه خۆ ههڵخهڵهتاندنه .چۆن بتوانم پێش
ههموو مهبهس���تێک و لهڕێگ���هی ههڵبژاردنهکهی خۆمهوه ه���ۆکار و هاندهرهکان
ههڵسهنگێنم؟ خۆ ههڵخهڵهتاندنهک ه لهوێدا ڕوودهدات ،ک ه ئێم ه هۆکار و هاندهرهکان
بۆ ههموو ئهو ش���ت ه بهرزان ه دادهنێین ،ک ه لهسهر دهس���تمان ڕامانگرتوون ،وهکو
پێوان و کهچی پێوانهکهشی خهسڵهتێکی ههمیشهیی ئهوانه .لهالیهکی دیکهشهوه
ب��� ه ناوهڕۆکی ئاگامهندی دایاندهنێین ،ک ه ئهمهش ل ه خۆیدا ناکۆکه .لهڕاس���تیدا،
هۆکار و هاندهرهکان لهوێدا دهپێورێن و گرانن ئهگهر لهپرۆژهی مندا بن ،بۆنموون ه
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بهرههمێکی سهربهس���ت و ڕوو ل ه کۆتایی ب���ن و کردهوهکهش زانراو بێت .کاتێک
کارێک ب ه مهبهس���تهوه دهک���هم ”پارچهکان دهکهون ه خ���وارێ” )67(.ئهگهر بگهم ه
ئاستی کارکردنێک بهئهنقهست لهبهر ئهوهیه ،ک ه بۆ ناسینی هاندهرهکانم بهشێک ه
ل ه پڕۆژه بنهڕهتییهکهم .لهڕێگهی ئهم کارهوه(نهک لهنێو فۆرمهکانی دیکهی ،وهکو
س���ۆز بۆنموونه ،یان کردن ،ک ه ڕێکخستنی هۆکارهکان و کۆتاییهکان بهو جۆرهی
زم���ان ئاگاداری بیرۆکهکانم دهکات ،پێکدههێنێت ).کهوابوو ،ههڵبژاردن ل ه کارێکی
پڕ و مهبهس���تدا ههی ه و پرۆژهیهکیش��� ه خۆمی تێدا دهناس���م .ههڵبژاردن ل ه کاره
مهبهستدارهکهش���دا هۆکار-هاندهره و کۆتایی لهنێو خۆیدا سهربهس���تان ه و کتوپڕ
کۆدهکاتهوه .کاتێکیش ویس���ت خۆی فهرز دهکات بڕیاردان دروستدهبێت و بێجگ ه
ل ه بههای بانگهشهکردنیش چی دیک ه بهخۆوه ناگرێت.
کاری سهربهس���ت و ب ه زۆر س���هپێنراو لهیهکدییهوه جی���اوازن .لهدووهمیاندا
ئاگامهن���دی دهڕوانێت ه هۆکارهکانی پڕۆژهکه .ههروهها ،هاندهرهکهش���ی نابێت ب ه
بابهت بۆ خۆی و ئاگامهندی تیایدا دهبێت ب ه خۆ-ئاگاییهکی س���ادهی بێ تێڕامان.
بونیادی کاری سهبهس���ت پێویس���تی ب��� ه تێڕامانیئاگامهندی ههی���ه .هۆکار ،ک ه
ئاگامهندی ب ه نێوانێکی تێڕامانهکهی دهبینێت ،جیایه .ئێم ه گوت ه ب ه ناوبانگهکهی
هوس���رڵ بۆ ئهم ه بهکاردههێنێن و دهڵێن ،تێڕامانی سهربهست و ساده ل ه بونیادی
تێڕامانهکهی���دا ه���ۆکار ب ه ههڵواس���راوی دادهنێت و دهیخات ه نێ���و دوو کهوانهوه.
کهوابوو ،دهتوانێت مهبهس���تهک ه بناس���ێت چونک ه بهڕهتدانهوه تێڕامانی ئاگامهند
لهئاگامهندی تێڕامان-لهس���هر یان هاندهر جیادهبێتهوه .هۆکهشی دهگهڕێتهوه بۆ
دانان���ی هۆکار لهنێو دووکهوانهدا .بهههرحاڵ ،دهزانین ،ههرچهنده تێڕامان میانهی
نێ���وان بوون-بۆ-خۆ لهگ���هڵ خۆیدا فراوانتر دهکات ،بهاڵم هێش���تا ئهم ه بۆ خۆی
ب ه ئامانج ن���اکات .ئامانجی تێڕامان دۆزینهوهی بابهت���ی تێڕامانهک ه و پێکهێنانی
ههمووه ”لهنێوخۆ-بۆ-خۆ” نهناسراوهکهدایه ،ک ه بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ سهرههڵدانیدا
بههای بۆ دادهمهزرێنێت .ئهگهر ویست ل ه ناوهڕۆکدا تێڕامانان ه بێت ،ئامانجهکهشی
بڕیاردان لهسهر دهستنیشانکردنی کۆتایی ه ناسراوهک ه نابێت .مهبهستی ویست زیاتر
پهیوهن���دی دهبێت بهو میتۆدهوه بۆ گهیش���تن ب ه کۆتاییهک ه دهیخهینهگهر .بوون-
بۆ-خۆ لهشێوازی بوون ه سهربهس���تهکهیدا دهیهوێت ب ه بڕیاردان و لهنێو (کردن)
هکهدا خۆی بدۆزێتهوه .ئامانجی ویست ئهوهی ه ببێت به”لهنێو-خۆیهکی بۆ-خۆ” و
پڕۆژهیهک ڕووهو کۆتایی.
 67ئهم ه ناوی سیناریۆیهک ه سارتهر له ساڵی 1947دا باڵویکردۆتهوه .ههر لهو ساڵهشدا(ژان دیالنۆ)
ی دهرهێنهری سینهمایی کردوویهتی به فلیم و له فێستیڤاڵی سینهمایی کان نیشان دراوه .ناوی
سیناریۆک ه له گوتهیهکی فهرهنسییهوه وهرگیراوه ،کهواتای(گرهوهکه کراوه)دهبهخشێت(.وهرگێڕ)
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ئهمهش ،ئاشکرایه ،ک ه ئامانجی تێڕامان ه و واتای ڕازیبوونه ،ک ه بهو دهستهواژهیهوه،
”ئهوهم کرد ،ک ه خۆم حهزم ڵێبوو” گرێداروه .ئاشکراش ه دووالیهنی تێڕامان لهسهر
پڕۆژه ڕادهوهستێت .پڕۆژهیهک ،ک ه لهبهر ئهوهی زاراوهیهکی دیکهمان لهبهردهستدا
نهبوو بهشی سێیهمی کهرتی دووهمی ئهم نوسراوه ب ه هاندهر ناوزهدمانکرد .ئێستا،
پاش پێناسهکردنی هۆکار و هاندهر ئهم پڕۆژهیهی خاوهنی تێڕامان ه ب ه ’مهبهست’
دادهنێین .بهو ڕادهیهی ویس���ت حاڵهتێکی تێڕامان ه ئهوا پێویستی ب ه مهبهست بۆ
بنهڕهتی ههیه.
باسکردنی خۆیهکی ههندهکی ل ه ناسینهوهی پڕۆژهیهکدا و لهشێوازی تێڕامانێکی
سهربهس���تدا بۆ دهروونناس بهس نییه؛ پێویست ه دهروونناس مهبهستی ئهو خۆی ه
ل ه پڕۆژهکهدا و لهش���ێوازی ویس���تدا بۆ ئێم ه ڕوونبکات���هوه .بێجگهلهمه ،دهبێت
له ش���ێوازی ئاگامهندیش تێبگهین ،گرنگ نیی ه چ ناس���ینێکی لهگهڵ گهیشتن ب ه
کۆتاییهک ه وهدهس���ت هێنابێت .کهوابوو ،سهربهستییهکهمان ل ه ویست گهورهتره.
ئهمهش لهوێدا دهردهکهوێت ،ک ه ئێم ه خۆمان ل ه دهروونناسهکان زۆرتر ب ه دروست
دادهنێین و دهپرس���ین؛ بۆچی؟ ئهوان تهنیا باس���ی ئاگامهندی لهشێوازی ویستدا
دهکهن.
لێکۆڵینهوهیهکی کورت وهاڵمی پرسیارهکهمان سهبارهت ویست بۆ ئاماده ناکات؛
بهپێچهوانهوه ،باش���تره فینۆمینۆلۆجییان ه بڕوانین ه ویس���ت .بهاڵم ئهم ه ئامانجی
ئێم ه نییه .تهنیا ئهوهنده باسدهکهین ،ک ه ویست بهرجهستهبوونێکی تایبهتمهندی
سهربهستی نیی ه و ڕووداوێکی دهروونییه .بونیادی خۆی ههیه ،ک ه لهسهر زهمینهی
ڕووداوه دهروونییهکانی دیک ه دامهزراوه و سهربهس���تیی ه ئۆنتۆلۆجییهک ه پشتگیری
دهکات.
سهربهس���تیش ،وهکو ههموویهکی ش���ینهکراوه خۆی دهردهخات؛ هۆکارهکان،
هاندهرهکان و کۆتاییهکان ههروهها ش���ێوازی ناس���ینییان لهنێ���و یهکێتییهکدا و
یهکێتییهکهش لهنێو ڕووگای سهربهس���تیدا ڕێکخراون .دهبێت لهم بهستێنهش���هوه
لێیی تێبگهین .ئایا ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه سهربهس���تی ،وهکو ئهتۆمهکانی
ئهبیکۆر ،ل ه زنجیرهیهک ههژانی نائاس���ایی پێکهاتوه؟ ئایا سهربهستیم دهتوانێت
حهز ل ه ههمووش���تێک و ههرشتێک بیهوێت بکات؟ ئایا ئهو ساتهی حهز ل ه شتێک
دهکهم پێویست دهکات ل ه باسکردنیدا ڕووبهڕووی الیهنی ناهۆشهکی و ههڵبژاردن ه
ههڵکهوتوهکهی سهربهس���تی ببمهوه؟ بهو ڕادهیهی ناسینهوهی سهربهستی چهند
ئاکامێکی ترس���ناکی ل ه دوایه ،ک ه لهگهڵ ئهزموندا ناکۆک ڕادهوهستن ،بیریارهکان
وازی���ان ل ه بڕواکردن ب ه سهربهس���تی هێناوه .تهنانهت کهس���ێک دهتوانێت بڵێت
ناچارهکی ،ب ه مهرجێک لهگهڵ چارهنوس تێکهڵنهکرێت ،زۆرتر ل ه بیردۆزهی ویستی
سهربهست پهیوندی ب ه بوونی مرۆڤهوه ههیه .ناچارهکی هۆکردهوهکان دیاریدهکات.
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ئهگهر تهنیا دهروونیش بێت و بهدوای بارودۆخی گهردووندا نهگهڕێت ،دهریدهخات،
ک��� ه خۆم���ان دهبین ب ه ه���ۆکاری کردهوهکانمان .ئێم ه ئهوهین ،ک��� ه کاردهکات و
کارهکانیش بهشداری ل ه دروستبوونی ئێمهدا دهکهن.
با بهوردی س���هرنجی ئاکامهکانی ش���یکردنهوهکهمان بدهین .باس���مانکرد ،ک ه
سهربهستی لهگهڵ بوون-بۆ-خۆدایه؛ ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی بهو ڕادهیهی نهبوون ه
بۆ خۆی بوونێکی سهربهستی ههیه .پێویست ه نهبوون بێت و چهند ڕهههندێکیشی
ههبێت :یهکهم ،لهگهڵ بهکاتکردنی بونییدا ،بۆنموونه ،ب ه دوور وهس���تان ل ه بوونی
خۆیهوه ،ک ه ڕێگهنادات ڕابردوو بوونی سنوردار بکات و حوکم بهسهر کردهوهکانیدا
بدات .دووهم ،ڕاوهس���تانێکی ئاگامهندان ه ل ه ئاستی بوونی خۆی و شتهکاندا نهک
ئامادهبوون ب ه تهنیا لهبهردهم خۆیدا ،ک ه ئهوه بگهیهنێت ئاگامهندی هیچ ش���تێک
لهنێو ئاگامهندییدا نیی ه و هیچ ش���تێکی دهرهکیش نابێت ب ه هاندهری .دواجاریش،
بهرزێتییه؛ پڕۆژهیهکه ،ک ه کۆتاییهکهی واتای پێدهبهخشێت.
ئێم ه باسی هیچ ش���تێک لهخۆڕا ناکهین .بوونێکی ،وهکو ئاگامهندی ل ه ههموو
شتهکانهوه جیاوازه چونک ه ههمووشتهکان پهیوهندییان لهگهڵیدا ههی ه و بۆ ئهون.
ئهو بوونهی بڕیار لهس���هر ڕابردووی دهدات و ب ه نهرێتی دادهنێت ،ل ه بهر ڕۆشنایی
داهاتوودا دهیبینێت و ڕێگ ه نادات ئێس���تای داگیرب���کات .ئهو بوونهی ههبووهکان
دهناسێت ب ه جیاواز دایاندهنێت(بههۆی ئهو کۆتاییهوه دهیانناسێت ،ک ه هێشتا نیی ه
و لهوسهری جیهانهوه دهیکات ب ه پڕۆژه) ،ب ه بوونێکی سهربهست ناوزهدیدهکهین.
سهربهستییهکهی من ل ه ههستان و دانیشتندا ،ل ه هاتنهژوورهوه دهرچوون یان ڕاکردن
و وهس���تان لهبهردهم مهترس���ییهکدا نیی ه ئهگهر واتای سهربهستی بهبێ یاسایی،
سوپاسگوزاری یان ههڵکهوتێکی تێنهگهیشتراو دابنرێت .بهدڵنیاییهوه ،ههریهکێک
ل��� ه کردهوهکانم ،تهنانهت ئ���هوهی لهنێو ههموویاندا بێبایهخه ،سهربهس���تانهیه.
ئهم���هش ئ���هوه ناگهیهنێت ،ک ه گرنگ نیی��� ه کردهوهکانم چی بن ی���ان نادیارن.
دهش���ێ کهس���ێک ڕهخنهمان لێبگرێت و ئهو پرس���یاره بکات ،چۆن کردهوهیهکم
بارودۆخێکی نێو جیهانی نهبێت و لهبهر ڕۆشنایی ڕابردوومدا نهبینرێت ،ههرشتێک
بێت سوپاسگوزاری نییه؟ با لهنزیکهوه بڕوانین ه ئهم کێشهیه.
بۆچوون ه گش���تییهک ه جهخت لهسهر ئهو خاڵ ه ناکات ،ک ه سهربهستی لهوهدای ه
خۆت ههڵیبژێری .ههڵبژاردن ،ئهگهر شتێک بێت لهخۆی جیاوازتر ،سهربهستییه.
من لهگهڵ هاوڕێکانمدا دهچین بۆ سهر چیا .پاش چهند کاتژمێرێک ڕۆیشتن ماندوو
دهبی���ن و دواجاریش پامان دێش���ێت .یهکهمجار ،گوێی نادهم���ێ و دهڕۆم .بهاڵم،
کتوپڕ کۆڵدهدهم و ل ه کهنار ڕیگاک ه خۆم ب ه زهویدا دهدهم و درێژ دهبم .یهکێک ل ه
هاوڕێکانم ڕهخنهم لێدهگرێت و مهبهستی ڕهخن ه گرتنهکهشی ئهوه دهردهخات ،ک ه
من لهچوون ه س���هر چیا سهربهست بووم ،دهمتوانی بهرگری ل ه ماندوو بوونهکهش
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بکهم و زۆرتر بڕۆم .دهمتوانی ،وهکو هاوڕێکانم نهوهستم و لهسهر چیاک ه دانیشم و
پشوبدهم .منیش لهوهاڵمدا دهڵێم ،ماندووبووم .کێ ڕاست دهکات؟ ئایا گفتوگۆکهمان
ل ه پێگهیهکی نادروس���تهوه نهخراوهت ه گهر؟ دروس���ت ه من دهمتوانی کارێکی دیک ه
بکهم ،بهاڵم ئهم ه کێش ه نییه .باشتره بهم شێوازهدا دهریبڕین :ئایا دهمتوانی بهبێ
گۆڕانکاری ل ه پڕۆژهکهدا ،ک ه بوونی من ه بهکارێکی دیک ه ههستم؟ ئایا بهرگریکردنم
ب���ۆ ماندووبوونهک ه لهڕێگهی گۆڕانی ڕادیکااڵنهی بوونم-لهنێو-جیهاندا ،ک ه ئهگهره
ڕوودهدات؟ ب��� ه واتایهکی دیکه؛ من دهمتوانی ههڵوێس���تێکی دیکهم ههبێت ،بهاڵم
چهند لهسهر من دهکهوت؟
بۆ وهاڵمدانهوهی ئهم پرس���یاران ه پهنا بۆ بیردۆزه دهبهین .ئاڵۆزی ڕاستهقینهی
کۆنکرێتی ڕووندهکهینهوه و باسی ئهوهش دهکهین ئهم ڕاستهقینهی ه بهبێ ناکۆکی
بهرانبهر ئاکامهکانی بیردۆزهکهمان چۆن دهوڵهمهند دهکات.
با لهپێش���هوه ئاماژه بۆ ئهو خاڵ ه بکهین ،ک��� ه ماندووبوون بهخۆی کارناکات ه
سهر بڕیاردانم .سهبارهت ئازاری لهشیش بینیمان ماندووبوون دهبێت ب ه ڕێگهیهکی
بوونی لهشم .لهسهرهتاوه ،بابهتێکی تێڕامان نیی ه و بهڵکو فاکتۆری ئاگامهندییمه.
ئهگهر ،لهگهش���تهکهمدا جیهانی دهوروبهرم بناسم؛ ئهوا[جیهان] دهبێت بهبابهتی
ئاگامهندیم .لێرهدا من بهبهرزێتییهوه ڕوو لهو ئهگهران ه دهکهم ،ک ه من خاوهنیانم؛
بۆنموون ه ئهگهری گهیش���تن لهئێوارهدا بهو ش���وێنهی دامناوه .هێش���تا دهشت و
دهرهکه ،ههڵگهڕانی پێکانم ب ه بهرزاییهکاندا دهبن ه هۆی سهرههڵدان و شاردنهوهی
تێڕوانین و ڕێگری نوێ .من ،لێرهدا ،ئاگامهندییهکی تێڕامانانهم بۆ لهشم نییه ،ک ه
حوکم بهس���هر پهیوهندی نێوان من و جیهاندا دهدات .مامهڵ ه کردنهکهش���م لهگهڵ
جیهاندا ب ه ماندووبوون دادهنێت .ل ه ڕوویهکی دهرهکی و لهم پهیوهندییهدا ڕێگاکان
خۆیان ب��� ه بێ کۆتایی و لێژی ،ههروهها خۆرهک���هش گهرمتر دهردهخهن .بهاڵم،
هێش���تا بیر ل ه ماندووبوونهکهم ناکهمهوه؛ بهبابهتێکی نادروس���تی بیرکردنهوهی
دادهنێم.
وه دهبێت ڕاڤهی ئهم بیرلێکردنهوهی ه
کاتێکیش دێت بیری لێبکهمهوه و بیدۆزمه 
بکهین .بهههرحاڵ ،وهکو خۆی دایدهنێین .ب ه هیچ جۆرێک تێگهیشتنێکی تێڕامانان ه
ل ه ماندووبوون نییه .بهو جۆرهی باسی ئازاریشمان کرد ،من بهدهست ماندووبوونهوه
دهناڵ���م .واته ،تێڕامانی ئاگامهندی ،ڕوویکردۆت��� ه ماندووبوونهکهم تاکو تیایدا بژی
و بههای بداتێ .منیش پهیوهندی پراکتیکی لهگهڵدا دهبهس���تم .لهم بهس���تێنهوه
ماندووبووم .منیش بۆم دهردهکهوێت بهرگهی بگرم یان نا .ماندووبوون لهخۆیدا هیچ
نییه .تێڕامانی بوون-بۆ-خۆ بڕیار لهسهر بهرگهگرتنهک ه و ئازارچێشتنهکهی دهدات.
لێرهدا پرس���یارێکی گرنگ س���هرههڵدهدات :تهندروستی من و هاوڕێکانم چاکه.
ههمووم���ان جۆرێک وهرزش دهکهی���ن ،ههرچهن���ده دژواره ڕووداوه دهروونییهکان
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بهراورد بکرێن .بهاڵم ،پاش بینیی لهش���یان ،ب ه ئاس���انی بهو ئاکام ه دهگهم ،ک ه
ئهوانیش ،وهکو من مان���دوون .ئایا چۆن ئهزموونی ماندووبوونی ئهوان جیاوازه؟
لهوانهی ه ههندێک بڵێن من شلهشاریم و ئهوان بههێزن .ههرچهنده ئهم ههڵسهنگاندن ه
پراکتیکیی��� ه و دهبێت ل ه دهرچوونێکی دیکهدا بهرهو دهش���ت ئاوهڕی لێبدرێتهوه.
هێش���تا جێگ���هی ڕهزامهندی ئێم ه نیی���ه .زانیمان ،ک ه تهم���اع لهوهدای ه پڕۆژهی
داگیرکردنی تهخت یان پایهداریت ههبێت؛ ئهوهی پڕۆژهک ه هاندهدات شتێکی دراو
نییه؛ خودی داگیرکردنهکهیه .شلهش���ارێتیش فاکتۆرێک���ی دراو نیی ه و ناوێک ه بۆ
شێوازی ماندووبوونهکهی من دانراوه .ئهگهر بمهوێت بارودۆخی ماندووبوون ه بهرگ ه
نهگیراوهکهم بناسم ئهوا نابێت ب ه فاکتۆرێکی دراوی دابنێم ،ک ه خۆی دهخات ه بهردهم
ههڵبژاردن .پێویست ه ههڵبژاردنهک ه تاقیبکهمهوه و لهو بهستێن ه گهورهی ه تێبگهم،
ک ه ئهوی تێدا بهرجهس���ت ه دهبێت .ئهگهر [س���هبارهت ماندووبوون] ل ه هاوڕێیهکم
بپرس���م ،ههڵبهت ه ل ه وهاڵمدا دهڵێت ،ئهویش ماندووه .بهاڵم ئهو بهوجۆرهی خۆی
تهسلیمی بڕوای خراپ دهکات مامهڵهش لهگهڵ ماندووبوونهکهیدا دهکات .ب ه ئامێرێک
ب���ۆ دۆزینهوهی جیهانی دهرهوروبهری دایدهنێت .دهیهوێت خۆی لهگهڵ س���هختی
ڕێ���گا بهردهاڵنییهکهدا بگونجێنێت و لێژی چیاک ه بدۆزێتهوه .گهرمایی خۆرهک ه ل ه
پش���تملی و زرنگانهوهی نێو گوێچکهی پهیوهندیی ه ڕاس���تهوخۆکهی لهگهڵ خۆیدا
ب���ۆ دهردهخات .ل ه کۆتاییدا ههوڵدهدات ماندووبوونهک ه ڕهتبکات .ماندووبوونهکهی
دهبێت ب ه سۆز بۆ ههڵگهڕان ب ه چیاکهدا و سهرکهوتن بهسهر خودی ماندوونهکهدا.
ئێم ه لهبهش���ی داهاتووی [ئهم نوسراوهدا] واتای ههیهتی ڕووندهکهینهوه و باسی
ئهوهش دهکهین چۆن کردن دهبێت ب ه متیۆدی ههبوون.
کهوابوو ،ماندووبوونی هاوڕێکهم لهنێو پڕۆژهیهکی فراوانتری بڕواکردن ب ه سروشت
و سۆز تاکو بهتهواوی سهرههڵدات ،دهژی .ههمانکات ههڵوێستێکی شارهزایان ه بوو
بۆ داگیرکردنی .لهنێو ئهم پڕۆژهیهدا واتای ماندووبوون بۆ ئهو دهردهکهوێت .بهاڵم
ئهم پڕۆژهی ه و واتاکهش���ی هێشتا سهربهخۆ و بهس نین .پهیوهندی هاوڕێکهم ب ه
لهش���ییهوه ،ههروهها ب ه ش���تهکانی دیکهوه پێش ئهوان دهکهوێت .ئاسان ه ببینین
چهند شێوازی بوونی لهش ههیه .بێگومان ههندێک بوونیادی بنهڕهتی بوونی لهش
بۆ بوون-بۆ-خۆ نهگۆڕن و ڕاستهقینهی مرۆڤ پێکدههێنن .ئێم ه ل ه بهشێکی دیکهدا
باس���ی ئهو بۆچوون ه نادروست ه سهبارهت پهیوهندی ب ه ش���وێنهوه و دامهزراندنی
ڕاستی ههمهکی دهکهین .ئێستا پهیوهندییهکان ب ه ههزاران ڕووداوی واتابهخشهوه
بۆنموونه ،ڕێگهیهکی تایبهتی ههڵهاتن ل ه ئاستی فاکتۆردا ،ههڵهاتنێک ،ک ه خۆ ل ه
فاکتۆر دادهبڕێت دهبینین؛ ب ه کورتییهکهی ب ه بڕواو و خۆشهویستی دهیدۆزینهوه.
پڕۆژهی دۆزینهوهکهش ههڵبژاردنی بوون-بۆ-خۆی ه بۆ خودی خۆی ل ه ئاس���تی
کێش���هی بووندا .پڕۆژهیهکی ڕوخێنهره و ڕوو ل ه بوون-لهنێو-خۆ دهکات .ئهمهش
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بهههزار ش���ێوه ل ه ههڵوێستی وازهێناندا دهریدهبڕین .کاتێک واز ل ه ماندووبوون،
گهرمایی ،برس���ێتی و تونێتی دههێنرێت ،کهسهک ه لهسهر کورسییهک ه یان جێگاک ه
درێژ دهبێت و دهیهوێت پش���و بدات ،یان مهس���ت بێت ،وهکو حاڵهتی ماسۆش���ی
پێویستی بهکهسانی دیک ه نییه .ئهمهش بهئاشکرا ئهو کات ه دهیبینین ،ک ه کهسهک ه
ب ه ئامادهبوونی کهس���ێکی دیک ه بێزاردهبێت .س���هرهتای پڕۆژهکهیان دۆزینهوهی
لهشیانه؛ ک ه ههوڵدانێک ه بۆ چارهس���هرکردنی گرفتی ڕههایهتی(بوون-لهنێو-خۆی
بوون-بۆ-خۆ).
ئهم ش���ێوازه س���هرهتایی ه لهنێو چوارچێوهی فاکتۆرگهریدا سنوردار دهکرێت؛
پڕۆژهی(ب ه لهش دانانی خۆ) وازهێنان ل ه ههزاران حاڵهتی بچوکی نهوسنی و ه هزاران
ئارهزووی بچوک و الوازیه .ل ه ڕۆمانی (پۆلیس)ی جۆیسدا ،بلوم [پاڵهوانهکه] حهزی
سروش���تیی خۆی ب ه ههڵمژینی ئهو بۆن ه تێ���ردهکات ،ک ه ل ه ژێرییهوه دهردهچێت.
ههروهها ،دهگونجێت(ئهم ه بهسهر هاوڕێکهش���مدا دهچهسپێت) لهڕێگهی لهشهوه
بوون-بۆ-خۆ ههم���ووی ئهو الیهن ه بێ-ئاگامهندیی ه بدۆزێتهوه ،ک ه ئهو جیهانهی ه ل ه
کهڵهکهکردنی شتهکان پێکهاتووه .لهمحاڵهتهدا ئارهزووه تێههڵکێشراوهکهی بوون-
لهنێو-خ���ۆ و بوون-بۆ-خۆ ب ه ڕواڵهت دهبێت ب ه یهکێت���ی نێوانیان ،ک ه ل ه دواییدا
دهدۆزرێتهوه.
لێرهدا ،لهش ئامێری تێههڵکێشکردنهکهیه؛ خۆی لهنێو ماندووبووندا وندهکات،
بۆنموون���ه ،دهیهوێت بوون-لهنێو-خ ۆ ب ه پڕی س���هرههڵدات .مادام بوون-بۆ-خۆ به
لهش ههیه ،سۆزی لهشی دهبێت ب ه پرۆژه بۆ دامهزراندنی بوونی بوون-لهنێو-خۆ.
پێکهێنانی ئهم ههڵوێس���ته ،ک ه ههڵوێستی یهکێک ل ه هاوڕێکانم بوو ،بهشاراوهیی
لهڕێگهی سازش���کردنهوه دهریدهبڕی���ن و دهڵێین ئهو دهیهوێت بهس���هر چیاکهدا
ههڵگهڕێ و دارستانهک ه ببڕێت چونک ه شتێکن ههن .ئهو دهیهوێت بهم کاره واتایان
بداتێ .کهوابوو ،ئهو کهسهیه ،ک ه ئهم شتان ه بهو شێوهیهی ههن دهدۆزێتهوه.
ئێم ه لهبهش���ی داهاتوودا باسی ئهم پهیوهندییهی نێوان بوون-بۆ-خۆ و جیهان
دهکهین چونک ه هێش���تا خاڵ ه پێویس���تهکانمان وهدهست نههێناوه .بهههرحاڵ ،ل ه
ڕوونکردنهوهکهمانهوه ئاشکرا دهردهکهوێت ،ک ه بهوجۆرهی هاوڕێکهم ئازاردهچێژێت،
ماندووبوونهکهی-بهوش���ێوهیهی ئێم ه تێیدهگهین -داوای ش���یکردنهوهیهکی گهڕاوه
بهرهو دواوهمان بۆ س���هرهتای پرۆژهک ه لێدهکات .ئایا پڕۆژهکهی س���هربهخۆیه؟
بهدڵنیاییهوه ،دهتوانین بهئاس���انی ئهمخاڵهش بس���هلمێنین .لهڕاس���تیدا ،لهگهڵ
گهڕانهوهم���ان بۆ دواوه ئهو پهیوهندیی ه دهبینی���ن ،ک ه بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ فاکتۆر
و جیهاندا ههڵیدهبژێرێت .پهیوهندییهک���هش بێجگ ه ل ه بوونی بوون-بۆ-خۆ لهنێو-
جیهاندا چی دیک ه نییه ،ب ه مهرجێک بوون-لهنێو-جیهاندا ههڵبژاردن بێت و بوون-
بۆ-خۆ نهبوونی بوونی خۆی بێت .ئێم ه ڕاڤهی ئهمهش ناکهین چونک ه ڕاڤهکردنهکه،
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وهکو سهلماندنهکهی ئیکلیدس ،ک ه پێویستی بهو ڕاستیی ه ههبوو ل ه سهلماندنهکهدا
پێیبگات ،دهبێت لهنێو-جیهاندا بێت.
ئهگ���هر ههمان میتۆد ب���ۆ ڕاڤهکردن���ی ماندووبوونهکهم بخهمهگهر پێویس���ت ه
لهس���هرهتاوه گومان ل ه لهشم بکهم ،بۆنموونه ،ئارهزوومهندی ئهوهبم پهیوهندییم
ی نهبێت و بیری لێنهکهمهوه .ئهمهش شێوازێکی گونجاوه ،ک ه من ب ه لهشمهوه
پێوه 
دهبهستێت .لێکچونێک لهنێوان ئهم گومانکردن ه و بێبڕواییهدا ل ه ئاستی بوون-لهنێو-
خۆدا پهیدادهکرێت .پڕۆژهی س���هرهتایی بۆ دۆزینهوهی بوون-لهنێو-خۆ ،ک ه من ل ه
نێوهندی کهسانی دیکهوه ڕهتی دهدهمهوه و ب ه پڕۆژهکانی دیکهوه دهمبهستێتهوه،
ک ه لهپێشتر ئاماژهمان بۆکردن .کهوابوو ،ماندووبوونهکهم لهبری ئهوهی بهشێوازی
جۆراوجۆر ههستی پێبکرێت ،دهگیرێت .دهبێت بهو دیاردهیهی من دهمهوێت خۆمی
لێ ڕزگاربکهم .هۆی ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ سهرههڵدانی ماندووبوونهک ه لهنێو لهشم
و ههڵکهوتنم لهنێو جیهاندا ،ک ه تیایدا کهس���انی دیک ه دهمبینن .مادام ئهم بوون ه
ههڵبژاردن ه منیش بۆ پڕۆژه سهرهتاییهکهم یان بوونم-لهنێو-جیهاندا گهڕاومهتهوه.
ئێم��� ه نامانهوێت ئهوهش بش���ارینهوه ،ک ه ئهم میتۆدی ش���یکردنهوهی ه چهند
پهسهنددهکهین .هۆکارهکهش ههمووشتێک لهنێو بوارهکهدا ب ه وهستاوی ڕادهگرێت.
کێش���هکه ،بێگومان ،لهوێدایه ،ک ه واتا بۆ کردنهک ه دانانرێت و ههروهها گهیش���تن ه
ب ه وات���ای پرتر تاکو ب ه دوا واتا دهگهین .ئهم ڕهوت ه ژوورکێش���یی ه دیالێکتیکیی ه
زۆر کهس بهکاریدههێنێت؛ کهس���ێک ل ه زانینی خۆیدا یان کهس���انی دیکهشدا بۆ
ڕاڤهکردن س���ودی لێوهردهگرێت .ئهمهش(جیهانبینی)یهو ئێم ه دهیناسین .بهاڵم
کهس بهشێوهیهکی سیس���تهماتیکی نهیخستۆتهگهر .تهنیا فێرگهیهک ،وهکو ئێم ه
بۆچوونهکهی لهس���هر ئهم دیارده بنهڕهتیی��� ه دامهزراندبێت فێرگهی فرۆیدییه .بۆ
ئێمه و فرۆید کردن خۆی س���نوردار ناکات و ئاماژه بۆ بونیادیدهکات .سایکۆلۆجی
ش���یکاری دهیهوێت ئهو بونیاده بدۆزێتهوه .فرۆید ،وهکو ئێمه ،دهپرس���ێت :لهژێر
باری چ حاڵهتێکدا ئهم کهس ه ئهو کارهی کردووه؟ دهیهوێت ،وهکو ئێمه ،کردهوهک ه
ب ه س���اتهکانی پێشترهوه ببهس���تێتهوه ،بۆنموونه ،دهیهوێت ڕهههندی ناچارهکی
دهروونی ئاشکرابکات .کردن ،بۆ ئهو ،هێمای ه و ئاماژه بۆ ئارهزوو دهکات ،ک ه لهبهر
ڕۆش���نایی(لبیدۆ)ی خۆکهوه ڕاڤ ه دهکرێت .فرۆید ،بهههرحاڵ ،ههوڵی دامهزراندنی
ناچارهکییهکی س���تونی داوه .لهبهر ئهم بۆچوونهش���ی ،ڕاڤهکردنهکهی ئاماژه بۆ
ڕابردووی خۆی دهکات.
ب���ۆ فرۆید چاالکی لهس���هر بناخهی کردن ل ه ش���ێوازی هان���دهری دهروونییدا
دادهمهزرێت .بهاڵم چاالکی ل ه بنهڕهتدا و ل ه ههمووماندا تهختهیهکی ڕهش���ی هیچ
لهس���هر نوس���راوه .بۆ فرۆید ،بارودۆخ ه دهرونییهکان و مێژووی خۆ بڕیار لهسهر
هاندهرهک��� ه بۆ بابهتێک دهدات .حاڵهتی خێزان���ی منداڵهکهی ه گرێی ئۆدیبی تێدا
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دروستدهکات؛ ئهگینا ل ه کۆمهڵگایهکی دیکهدا ،ک ه خێزان شێوازێکی دیکهی ههی ه
(بۆنموون ه لهنێو کۆمهڵگای س���هرهتایی دوورگهکانی کوراڵ ل ه ئۆقیانوسی ئارام)،
ئهم جۆره گرێی ه دروست نابێت ،ههروهها بارودۆخ ه دهرهکییهکان بڕیاردهدهن ئهو
تاک ه ل ه تهمهنی ههرزهکارییدا واز ل ه گرێک ه بهێنێت یان ژیانی سێکسی داگیربکات.
لهئاکامدا ،لهم ناوهندهی مێژووهوه بیرۆکهی ناچارهکی س���تونی فرۆید ل ه ئاسۆی
ناچارهکییدا دهخولێتهوه.
س���ایکۆلۆجی ش���یکاری ڕهههندی داهاتووی نیی ه و ب ه ڕابردووهوه بهستراوه.
مرۆڤ ،تیایدا ،ڕهههندێکی کاتی وندهکات.
بۆ ڕاڤهکردنی بوونی بهردهوام بۆ ل ه ئێستادا بهرهو دواوه دهگهڕێتهوه .بونیاده
بنهڕهتییهکانی خۆ ،ک ه کردهوهکانی ئاماژهی بۆ دهکهن ،تهنیا بۆ گهواهێکی دهرهکی
یان ئهوهی لهس���هری دهکۆڵێتهوه گرنگ��� ه و واتاکهی دهردهکهوێت .هیچ واتایهکی
پێش تێگهیشتنی ئۆنتۆلۆجییان ه سهرههڵنادات .لهجێگهی ههمووشتێک کردهوهکانی
دهبن ب ه ئاکامی ئهو ڕووداوانهی نێو ڕابردوو ،ک ه تاک دهس���تی پێیانناگات .ئێم ه
میتۆدی سایکۆلۆجی شیکاری تهنیا ،وهکو هاندهرێک بۆ مهبهستی توێژینهوهکهمان
س���ودی لێوهردهگرین .پێویس���ت ه ههوڵبدهین واتاکانی کردهوهیهک جیابکهینهوه؛
لهو پرۆس���هیهوه دهس���تپێبکهین ،ک ه ههموو کردهوهی���هک ،ئهگهر گرنگیش نهبن،
هۆکردێکی س���ادهی حاڵهتێکی دهروونی لهپێشتر نهبێت .لهسهر هێڵێکی باریک و
ڕاس���تی ناچارهکییدا بهڕێ نهکهوێت .بهڵکو بونیادی دووهمی س���هر ب ه بونیادێکی
بهرفراوانی گهورهتره و دواجاریش سهربهو ههمووهیه ،ک ه بوونی منه .ئهگهر ئهم ه
نادروس���ت بێت ،ئهوا دهبێت بوونم ،وهکو تهوژمێکی ئاسۆیی دیاردهیهک دابنێم،
ک��� ه ههریهکێک ل��� ه ڕووداوهکان تیایدا ب ه حاڵهتێکی دهرهکییهوه بهس���تراوه یان
جهوههرێک پشتیوانی دهکات .ههردوو ئهم چهمکان ه سهرمان لێدهشێوێنن و بوون-
بۆ-خۆ ب ه بوون-لهنێو-خۆ دادهنین.
ئهگهر ش���وێن میتۆدی س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بکهوین ،ک ه ئهم ه بهدرێژی ل ه
بهشی داهاتوودا باس���دهکهین ،پێویست ه وهری چهرخێنین .ئێم ه ههموو کردهوهی ه
ب��� ه دیاردهیهکی زان���راو دادهنێین .بهپێچهوانهی فرۆیدیش���هوه ،ب��� ه ڕێکهوتێکی
ناچارهکییهوه گرێی نادهین .لهجێگهی تێگهیش���تنی لهسهر زهمینهی ڕابردوو ئهو
ڕووداوه لهنێو داهاتووهوه بۆ ئێستا دههێنین .ههست ب ه ماندووبوونم نهبهستراوه ب ه
سهختی و لێژی بهرزاییهکهی پیایدا ههڵدهگهڕێم یان نهخهوتنی دوێنێ شهوم؛ ئهم
فاکتۆران ه بهشداری لهسهرههڵدانی ماندووبوونهکهمدا دهکهن ،بهاڵم نهک بهوجۆرهی
من ماندووم .ههروهها ،بۆچوونی ش���اگردهکانی ئهدلهریش ڕهتدهدهینهوه ،ک ه باس
ل ه گرێی ههس���تکردن ب ه کهمی دهکهن و ئهم گرێی ه بهشتێکی لهپێشتر دادهنێن.
ههڵبهت ه ههندێک الیهنی دهروونی ل ه س���هرههڵدانی ماندووبوونهکهدا پهیوهندییان
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بهم گرێیهوه ههی ه و نکۆڵییان لێناکهین .بهاڵم گرێی ههستکردن ب ه کهمی پڕۆژهی
بوون-بۆ-خۆی ه لهنێو جیهاندا و لهگهڵ ئامادهبوونی کهس���انی دیکهدا .بهمشێوهیه،
ههمیش��� ه بهرزێتیی ه و ش���ێوازێکی ههڵبژاردنی بوونی خۆمه .ئهم ههستکردن ب ه
کهمییهی زۆرانی لهگهڵدا دهگرم و ههمانکات ههس���تیپێدهکهم ،من ههڵمبژاردووه.
ناسینهوهی سهرنهکهوتنی ههڵوێس���تی خۆمه .ههستکردن و خۆ تهسلیمکردن ب ه
ماندوبوون ،بۆنموونه ،ڕهتکردنی ڕێگاکهیه ،وهکو ”ڕێگایهک بڕینی س���هخت بێت”.
دژواره بهب���ێ دیاریکردنی ئهگهرهکانی داهاتوو ههس���ت بهکهمی بکهین .تهنانهت
مهحاڵ ه بهبێ داهاتوو لهواتای دهستهواژهکانی ،وهکو”من ناشرینم” و ”من گهمژهم”
تێبگهین ،ک ه پێش���بینیکردنن .ئێمه ،لێرهدا ،مامهڵ ه لهگهڵ ناش���رینییهکی ڕووتی
دامهزراودا ناکهین ،بهڵکو پهیوهندی ب ه تێگهیش���تنی ب���هو الیهن ه نهیارهوه ههیه،
ک��� ه ژنان یان کۆمهڵ بهرانبهر پڕۆژهکانم دهریدهبڕن .ئهمهش لهڕێگهی دۆزینهوهی
پڕۆژهکانم���هوه دهناس���رێت .کهوابوو ،گرێی ههس���تکردن ب ه کهم���ی پڕۆژهیهکی
سهربهس���ت و جیهانی بوونی کهمیی من ه لهبهردهم کهسانی دیکهدا .ئهو ڕێگهیهی ه
من خۆمی تێدا بۆ کهسانی دیک ه دهردهخهم .پێویست ه ل ه ڕهتدانهوهکانم بۆ گرێک ه
و سهرنهکهوتنی ههڵوێستهکهشم سهربهستانه ،وهکو ههڵبژاردنی بوونی خۆم لهنێو
جیهاندا تێبگهم.
بۆ سایکۆلۆجی شیکاری ههموو ڕهتدانهوهیهکی مرۆڤان ه تێگهیشتنی لهپێشتری
ههیه .ئێمهش ئهم تێگهیش���تنهیان بۆ ڕاس���تدهکهینهوه .ههموو پڕۆژهیهک ،وهکو
پڕۆژه دهبێت بناسرێت و ڕوو ل ه ئهگهرێک بکات .مادام ناوهڕۆکی ههی ه ڕاستهوخۆ
تێدهگهین ،ک ه پڕۆژهیه .من کیس���هی خهوهک��� ه ل ه کهناری ڕێگاک ه ڕادهخهم ،تاکو
پشوبدهم .ئهمهش ئهگهر و کۆتایی پڕۆژهیهکمان بۆ دیاریدهکات ،ک ه من ئامانجمه.
دوای ئهم���ه ،تێدهگهم ئهگهرهک ه ئاماژه بۆ چهند ئهگهرێکی دیکهش دهکات ،تاکو
ههمووی���ان دهبن بهو بوونهی ،ک ه منه .تێگهیش���تنهک ه دوو کاریتێکردنی جیاوازی
ههیه :لهڕیگهی وهرچهرخانی سایکۆلۆجی شیکارییدا ل ه کردهوهکهوه بهرهوژوور بۆ
دوائهگهر س هرکهوین؛ ب ه تێههڵکێشکردنێکی بهرهوپێشهوهچوونیش ل ه دوائهگهرهکهوه
بهرهو خوار بۆ کردهوهک ه دهڕۆین و ههمووی فۆرمهک ه دهناسین.
ئهم فۆرمهی ناوی دوائهگهرمان بۆ دانا بهتهنیا یهکێک ل ه ئهگهرهکان نییه ،ک ه
هایدیگهر ب ه ئهگهری مردن دایدهنێت یان ئهو ئهگهره نیی ه ”ههس���ت بهبوون لهنێو
جیهان���دا نهکرێت ”.ههریهکێک لهئهگهرهکان لهنێ���و ئهگهره کهڵهکهکراوهکاندایه.
گرنگ��� ه دوائهگهر ب ه یهکێتییهکی تێههڵکێش���راوی ههموو ئهگ���هره پهیدابووهکان
دابنرێ���ت .ههریهکێ���ک لهئهوان خزێنراوهت��� ه نێو ئهم یهکێتیی���هوه و چاوهڕوانی
بارودۆخێک دهکات تاکو دهری بهێنێت .بێگومان ل ه بهشی دووهمی[ئهم نوسراوهدا]
ڕوونمانکردهوه ،ک ه ههستکردن ب ه ههربابهتێک لهنێو بهستێنی جیهاندا ڕوودهدات.
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مهبهست لهم خاڵهش ئهوهیه ،ک ه ئهوهی دهروونناسهکان ب ه ههستکردنی دادهنێن
تهنیا ئ���هو بابهتان ه ناگرێتهوه ،ک ه دهبینرێن یان دهناس���رێن ،بهڵکو ئهوانهن لهو
ڕوانگهیهوه تهماشایان دهکرێت و ئاماژه بۆ ههموو بوونی لهنێو-خۆ دهکهن .ڕاست
نیی ه بڵێین من پلهبهپل ه ههس���ت ب ه مێزهکهی نێو ژوورهک ه دهکهم .دوایی بۆ نێو
ڕاڕهوهک ه دهڕۆم ،دهچم ه سهر پلیکانهکان و بۆ سهر شهقامهک ه دهڕۆم تاکو ههموو
جیهان���م بۆ دهرکهوێت .بهپێچهوانهوه ،من ههس���ت ب ه هیچ ش���تێک ناکهم ئهگهر
لهپێش ههستکردنهکهمدا لهنێو جیهاندا نهبم.
تاکو ش���تهکان ههبن و مرۆڤیش ب���هردهوام مامهڵهیان لهگهڵدا بکات ،ئهوا لهو
ههمووه پێکهوهبهس���تراوهوه خۆی ب��� ه بونیادێکی ههندهکیی���هوه گرێدهدات ،ک ه
پهیوهنییهک��� ه لهگهڵ ههمووهکهدا دروس���تدهکات .بهاڵم ،لهالیهکی دیکهوه ،بوونی
جیهان لهبهر س���هرههڵدانی ئێمهی ه لهنێو جیهاندا و لهنێو ئهو ههمووهدا .ئێم ه لهو
بهش���هدا ،ک ه باس���ی بهرزێتیمانکرد ڕوونمانکردهوه ،ک ه بوون-لهنێو-خۆ ناتوانێت
یهکێتی بوونی دامهزرێنێت .سهرههڵدانهکهش���مان س���ۆزێکه ،ک��� ه بۆ پهیداکردنی
جیهان دهبێت ه ه���ۆکاری لهناوچوونی خۆمان .یهکهم دیاردهی بوون لهنێو جیهاندا
پهیوهندیی��� ه لهنێوان ههموویهکی پێکهات���ووی بوون-لهنێو-خۆ یان جیهان لهگهڵ
ههموویهکی لهناوچووی بوونی من؛ بوونی خۆم ،وهکو ههموو لهنێو ههمووی جیهاندا
ههڵدهبژێرم .بهوش���ێوهیهی ل ه جیهانهوه بهرهو(ئهو) شت ه دهڕۆم بهههمانشێوهش
ل ه ههمووه ههڵوهشاوهکهی بوونمهوه دهچم ه سهر یهکێک ل ه ئهگهرهکانم چونک ه ل ه
بهستێنی جیهانهوه و پڕۆژهیهکی دیاریکراومهوه دهتوانم(ئهو) شت ه بناسم .ههروهها،
لهبهستێنی دوا ههموویهکی پێکهاتووی ئهگهرهکانم دهتوانم ل ه پڕۆژه دانانهکانمدا
خۆم بگهیهنم ه ئهو دیو(ئهو) شته .دوائهگهری بوونم ،وهکو پێکهاتهیهکی بنهڕهتی
ههم���وو ئهگهرهکانی دیکهم و ههمووی جیهانیش���ه ،ک ه لهگ���هڵ بوونی مندا پهیدا
دهبێت .دوو چهمکی پێکهوه بهستراون .من ل ه بهستێنی جیهانهوه ههست ب ه بوونی
چهکوشهک ه دهکهم؛ بهاڵم بهپێچهوانهی ئهمهشهوه ،بهکارهێنانی چهکۆشهک ه لهنێو
زهمینهی ههمووه پێکهاتووهکهی بوونی مندایه.
کهوابوو ،کردهوهی بنهرهتی سهربهستی دۆزراوهتهوه؛ ئهمهش واتا ب ه کردنێکی
ههندهکی دهبهخش���ێت ،ک ه من پێی ههڵدهستم و بهردهوامبوونی کردنهکانیش ل ه
بوون���ی من جیانابێت���هوه؛ ههڵبژاردنی من ه لهنێو جیهاندا و ه���اوکات دۆزینهوهی
جیهانه .ئهمهش لهو کهندهاڵن ه مهترسیدارهی ئهودیو ئاگامهندی ڕزگارمان دهکات،
ک ه زانایانی سایکۆلۆجی شیکاری بۆیدهچن .ئهگهر ئهوهی لهنێو ئاگامهندییدا ههی ه
تهنیا ئاگامهندیبوون بێ���ت ،ههندێک ناڕهزایی دهردهبڕن و دهڵێن ،ئهو ههڵبژاردن ه
بنهڕهتیی ه پێویست ه ئاگامهندان ه بێت .دهپرسن ،ئایا ئهم ه ل ه ماندووبوونیشدا ههیه،
ل ه کاتێک���دا تۆ ئاگاداری ههموو الیهنهکانی ئ���هم فاکتۆرهیت؟ ئێمهش ل ه وهاڵمدا
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دهڵێی���ن ،بهتهواوی ئاگام���ان لێیانه .ئهوهی ئاگامهندی س���نورداردهکات بونیادی
خۆیهتی بهگشتی و ئهو ههڵبژاردنهی ه بڕیاری لهسهردهدهین.
ل��� ه حاڵهتی دووهمدا ،جهخت لهس���هر ئ���هو خاڵ ه دهکهین ،ک ه پرس���یارهک ه
س���هربهههڵبژاردنێکی پڕ مهبهس���ت نییه .هۆکاری ئهمهش بۆ کهمی و شاراوهیی
ئاگامهن���دی ناگهڕێتهوه ،بهڵکو ئهو بناخهی ههموو مهبهس���تهکانه .مهبهس���تیش
لهبهر ڕۆش���نایی ههڵبژاردن پێویس���ت ه ڕاڤ ه بکرێت .پێویس���ت ه دژی ئهو بۆچوون ه
ڕاوهستین ،ک ه سهربهستی ل ه بهردهم هۆکارهکان و هاندهرهکان دادهنێت و لهوێووه
بڕیارهکهوه دهدرێت .کێشهک ه بهتهواوی دژی ئهم ه ڕادهوهستێت .کاتێک هۆکارهکان
و هاندهرهکان دادهنرێن کۆتاییهکهش دهبینرێت و ههڵبژاردنیش شوێنی دهکهوێت.
ئهم���هش ئهوه ناگهیهنێ���ت ههڵبژاردنهک ه لهودی���و ئاگامهندییهوهیه ،بهڵکو لهگهڵ
ئاگامهندییدا یهک شتن .ئهم ئاگاییه ،وهکو دهزانین ،تێڕامانان ه نییه؛ بوونی ئێمهی ه
و ل ه ئێم���هوه دوور نییه .مادام بوونی ئێم ه ههڵبژاردن ه بنهڕهتییهکهیه ،ئاگایی ل ه
ههڵبژاردنهک ه خۆ-ئاگاییه ،ک ه ئێمهین .پێویس���ت ه مرۆڤ ل ه ههڵبژاردندا بهئاگابێت
و بۆ ئهوهی بهئاگاش بێت ،پێویس���ت ه ههڵبژێرێ���ت .ئاگامهندی و ههڵبژاردن یهک
شتن .ههندێک ل ه دهروونناسهکان ئهم ڕاستییهیان ناسیوه .بهاڵم لهبهر ئهوهی بۆ
تێگهیش���تن ل ه ههڵبژاردن بۆ ئۆنتۆلۆجی نهگهڕاونهتهوه ئهوا ههڵبژاردنهکهیان ب ه
کارێکی ئاگامهندی داناوه.
دهکرێت ئهم ڕهخنهی ه ئاڕاس���تهی برگس���ۆن بکرێت .ئهگهر بس���هلمێنرێت ،ک ه
ئاگامهن���دی ل ه ناوچوون ه ئهو ئاکام ه دێت��� ه پێش ،ک ه خۆ-ئاگایی و خۆ-ههڵبژاردن
دهب���ن بهیهک .ئهم���هش کێش���هیهکی دژوارهو بیریارانی ئ���اکاری ،وهکو گید ،ل ه
پێناسهکهیان بۆ ههستکردنێکی ڕهوان توشی بووه .گید دهپرسێت ،چ جیاوازییهک
لهنێوان ههس���تکردن ب ه ویس���ت و ههس���تکردن بهکردهوه ههیه؟ لهڕاستیدا هیچ
جیاوازییهکیان نییه” .ویس���تی بۆ خۆشهویس���تی” و خۆشهویستیکردن یهک شتن
چونک ه خۆشهویس���تیکردن ههڵبژاردنی بوونی خۆشهویستکهره و لهگهڵ ئاگایی ل ه
خۆشهویستیدایه .ئهگهر ویست سهربهست بێت ،ئهوا ههڵبژاردنه.
ئێم ه لهو بهش���هدا لهسهر کات ب ه باشی ڕوونمانکردهوه ،ک ه پێویست ه درێژه ب ه
کۆجیتۆکهی دێکارت بدرێت .لهڕاس���تیدا ،خۆ-ئاگایی ئاگایی ل ه ساتێک نییه؛ سات
ل ه بۆچوونێکی ئاگامهندییدایه .ئهگهر ئهویش بێت ئهو کاتهی ئاگامهندی س���اتهک ه
دهناس���ێت لههیچی دیک ه ب ه ئاگا نابێت .ئاگامهندی من ئاگامهندی تاک ه کهسێک ه
مامهڵ ه لهگهڵ ئهم یان ئهو پڕۆژهیهدا دهکات .چاوهڕوانی ئهم یان ئهو سهرکهوتنهیه،
ل ه ئهم یان ئهو ئاکام ه دهترس���ێت و ب ه پێکهێنانی چاوڕوانییهکانی ههموو وێنهک ه
دههێنێت ه بهرچاوی .بێگومان ،کاتێک دهنوسم ههست ب ه بوونی خۆم دهکهم ،بهاڵم
ههستکردنهک ه ب ه جواڵنی دهستمهوه ،ک ه لهسهر کاغهزهک ه دهنوسێت نهبهستراوه.
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من پێش جواڵنی دهستم دهکهوم و کۆتایی و واتای پهرتووکهکهم دهناسم و چاالکیی ه
فهلسهفییهکانی ژیانم دهبینم .لهنێو چوارچێوهی ئهم پڕۆژهیهدایه(لهنێو چوارچێوهی
ئ���هو بوونهی ههمه) چهند پڕۆژهیهکی دیک ه ڕووهو ئهگ���هره دیاریکراوهکان ،وهکو
دانانی ئهم یان ئهو بیرۆکهی ه و وهس���تان ل ه نوسین دێنهکایهوه .لهگهڵ ئهمهشدا،
ههڵهی ه لهو باوهڕهدابین ئاگامهندییهکی شیکاری و جیاکهرهوه بهرانبهر ههڵبژاردنی
جیهانی ڕادهوهستێت .دوا پڕۆژه و یهکهم پڕۆژهم الیهنهکانی چارهسهرکردنی بوون
دیاریدهکهن .چارهس���هرکردنهکهش شتێک نیی ه لهپێشدا بناسرێت و دوایی بخرێت ه
گهر؛ ئێم ه خودی چارهسهرکردنهکهین .ئێم ه لهگهڵ مامهڵهکردنمان [ب ه جیهانهوه]
دهیهێنی��� ه بوونهوه .لهب���هر ئهم ه لهڕێگهی ژیانمانهوه دهیناس���ین .کهوابوو ،ئێم ه
بهردهوام لهگهڵ خۆمانداین؛ بهردهوام ئامادهین و ناتوانین ئاگامهندییهکی شیکاری
و جیاکهرهوهمان ل ه ئاس���تی بوونی خۆماندا ههبێ���ت .ههروهها ،ئهم ئاگامهندیی ه
بیردۆزهییان ه نییه.
لهالیهک���ی دیک���هوه ،جیهان بهوجۆرهی خ���ۆی دهردهخات ئام���اژه بۆ بوونی
ئێم��� ه بهو ش���ێوهی ه دهکات ،ک ه ئێمهش خۆمان دهناس���ین .لهڕاس���تیدا ئهمهش
جێگهی سهرس���وڕمانه .ئێم ه جیهان ههڵنابژێرین لهبهر ئهوهی بهس���تێنی بوون-
لهنێو-خۆی���ه ،بهڵکو لهڕیگهی ههڵبژاردنی خۆمانهوه واتاکهی دهناس���ین .ب ه هۆی
ڕهتدانهوهی ناوهکییهوه ،جیاکردن���هوهی بوونمان ل ه بوونی جیهانهوه ،جیهان بهو
جۆره نیش���اندهدهین ،ک ه ههیه .ڕهتدانهوهی ناوهکیش تهنیا لهنێو بهپڕۆژهکردنی
ئهگهرهکاندا دێتهکایهوه .ئهو ڕێگهیهی ه من تیایدا باوهڕ بهخۆم دهکهم و خۆم دهدهم
ب ه لهشم ،ک ه لهشم و جیهانی لهژیان بهدهریش ب ه بههاکانیانهوه بهرجهست ه دهکات.
من لێ���رهدا ئاگاییهکی تهواوم ل ه بوونی خۆم و دانان���ی پڕۆژهکهمه .لهمحاڵهتهدا
ئاگامهندی تێڕامانانهیه .ئهوهی دهیناس���م دهبێت بهوێنهیهکی بهرزی ئهو منهی،
ک ه ههم .بهها ،ڕۆڵی ئامێریی ،دووری و نزیکی ش���تهکان وێنهکهی من دهکێش���ن،
ک��� ه ههڵبژاردنی منه .جلوبهرگهکهم (جلی س���هرکار ،قات یان کراس���ێکی درێژ)،
بایهخی پێبدرێ���ت یان نا ،کهلوپهلی نێو ژوورهکهم ،ئ���هو کۆاڵنهی تیایدا دهژیم،
ش���ارهکهم ،پهرتووکهکانی چواردهورم ،ئهو ش���تانهی بۆ خۆشی بهکاریاندههێنم،
ههم���وو ئهوانهی من ههمه(،دواجاریش ئهو جیهانهی ب���هردهوام بیریلێدهکهمهوه)
سهبارهت ههڵبژاردنهکهم یان بوونم ئاگادارم دهکهن .ئهم ه بونیادی ئاگامهندییهکی
تێڕامانانهی��� ه و دهتوانم بۆ ههس���تکردنی ناوهکی ب ۆ بوون���ی خۆمی بگهڕێنمهوه.
ئام���اژهش بهو بابهتان ه دهدات من دروس���تیاندهکهم ی���ان بهکاریاندههێنم و بهبێ
ئهوهی بزانم چۆن زۆرتر پهیکهرهکهی بوونم دادهتاش���م .کهوابوو ،ئێم ه ئاگاییهکی
تهواومان ل ه ههڵبژاردنهکهمان ههیه ،ک ه بوونی خۆمانه .ئهگهر کهس���ێکیش لهسهر
ئهم خااڵن ه لهگهڵماندا هاوڕا نهبوو ،پێویس���ت ه ئاگاداری ئهوه بین ،ک ه ئاگامان ل ه
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ههڵبژاردنهکهمان نیی���ه .بهاڵم ل ه ههڵبژاردنی خۆماندا ،ئێم ه دهڵێین ،ئهم ئاگایی ه
دوودڵی و لێپرسینهوهشی لهگهڵدایه .دوودڵی ،وازهێنان و لێپرسینهوه خهسڵهتی
ئاگامهندی پێکدههێنن چونک ه ئاگامهندی سهربهسته.
لهپێشتر ئهو پرسیارهمان کرد :من ئهو کاتهی ماندووبووم ،بێگومان دهمتوانی
ی جی���اوازم ههبێت ،بهاڵم چهند لهس���هرمدهکهوت؟ ئێس���تا ،ئێم ه
ههڵوێس���تیک 
دهتوانین وهاڵمی پرس���یارهک ه بدهینهوه .ش���یکردنهوهکهمان دهریدهخات ،ک ه ئهم
کاره سوپاس���گوزاران ه نییه .بهدڵنیاییهوه ،لهس���هر باس���کردنی هاندهر و هۆکار،
وهکو ناوهڕۆکی حاڵهتێکی لهپێش���تری ئاگامهندی ڕاناوهس���تێت ،بهڵکو دهبێت ب ه
پڕۆژهیهکی بنهڕهتی دابنرێت .لێرهدا ،ئهوهش ئاش���کرا دهبێت ،ک ه ههڵوێستهکهش
بهب���ێ گۆڕان ل ه ههڵبژاردنی بوونی خۆمدا ناگۆڕێت .دهرخس���تنی ماندووبوونهکهم
ب ه کهوتن ل ه کهناری ڕێگاک ه دهربڕینی ئازارچێش���تنی لهشم ه و لهنێو بهستێنێکی
جیهاندا دادهنرێت ،ک ه الیهن ه س���هختهکان(ئهو الیهنان���هی لهوه زۆرتر بهرگرییان
ناکهم) س���هرههڵدهدهن؛ یان مادام هاندهرهک ه ئاگامهندییهکی ل ه تێڕامان بهدهره و
پڕۆژهیهک ه بهرهو کۆتاییهکی ڕهها ،ئهوا ناس���ینی جیهانه(وهکو گهرمه ،ل ه شارهوه
دووره ،ههوڵدان تیایدا بێس���وده و هتد) ،ک ه دهبێت بههۆکار بۆ وهس���تانی من.
ئهگهری وهستان ،ل ه ڕووی بیردۆزهییهوه واتا دهبهخشێت لهکاتێکدا لهنێو سیستهمی
ئهگهرهکان���دا ،ک ه بوونی من���ن ،دابنرێت .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت من پێویس���ت ه
ڕاوهستم بهڵکو دهتوانم بڕۆم و بوونم-لهنێو-جیهاندا بهشێوهیهکی دیک ه دهربخهم؛
گۆڕان بهسهر پڕۆژهکهمدا بهێنم .بهههرحاڵ ،ئهم گۆڕانکاریی ه دهگونجێت.
ئ���هو دوودڵییهی ،لهگهڵ ئهم ئهگ���هرهدا ،سهربهس���تییهکهمان بۆ ئاگامهندی
بهرجهستهدهکات گهواهی لهس���هر گۆڕانکاری ل ه پرۆژه سهرهتاییهکهماندا دهدات.
ل��� ه دوودڵییدا تهنیا ئهوه فێر نابین چۆن ئهو ئهگهران���هی ب ه پڕۆژهیان دادهنێین
سهربهستییهکهمان لهناویان دهبات .لهسهرو ئهمهوه ،ههڵبژاردنهکهمان دهناسین،
بۆنموون��� ه ل ه بوونی خۆم���ان بهئاگا دهبی���ن ،ک ه پاکانهی ب���ۆ ناکرێت .ئهمهش
ڕێگ ه نادات ئێم ه پهنا بۆ ڕاس���تهقینهیهکی لهپێش���تر بۆ ههڵبژاردنهکهمان بهرین.
پاکانهنهکردن تهنیا ناس���ینهوهیهکی ناوهکی ههڵکهوت���ی بوونمان نییه ،بهڵکو ب ه
ناوهکیکردنی ههڵکهوت ه دۆزراوهکهی ه لهس���هر بوونی ئێمه .دهبینین ههڵبژاردن ل ه
ههڵکهوت���ی بوون-لهنێو-خۆوه دهردهچێت ،ک ه ئهو بوون ه لهناودهبات و بۆ س���هر
نهۆمی ناچارهکییهکی سوپاس���گوزاری بوون-بۆ-خۆی دهگوێزێتهوه .کهوابوو ،ئێم ه
ب���هردهوام مامهڵ��� ه لهگهڵ ههڵبژاردن دهکهین و لهو ڕاس���تییهش ب��� ه ئاگاین ،ک ه
بهردهوام ههڵبژاردنهکان دهگۆڕین چونک ه لهسهر بوونی خۆمان داهاتوو دهکهین ب ه
پڕۆژه .بهاڵم ،سهربهستییهکهی بوونمان بهردهوام لهگهڵ خۆناسینمان لهداهاتوودا
دهخورێ���ت بهبێ ئهوهی داهاتووهک��� ه بگیرێت .لهناوبردنی ههڵب���ژاردن بهردهوام
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ههڕهش���همان لێدهکات و داوامان لێدهکات خۆمان ههڵبژیرین .ئهمهش ،لهئاکامدا،
ئێم ه دهکات ب ه شتێکی جیاواز لهوهی ،ک ه ههین .لهبهر ئهوهی ههڵبژاردن ڕههایه،
شتێکی ناسکیش���ه .لهگهڵ دامهزراندی سهربهستییهکهمان لهڕێگهی ههڵبژاردنهوه
ئ���هو ئهگهره بهردهوامهش دهردهخهین ،ک ه ههڵبژاردنهک ه دهبێت بهوهی(لێرهدا) و
(ئێس���تا) دروست بووه! ل ه پێناوی ئهوهی لهودیوهوه دهمهوێت بیگهمێ چۆت ه نێو
ڕابردووهوه.
بێجگ ه لهمه ،با ئهوهش تێبگهین ،ک ه ههڵبژاردن هیچ هاندهرێکمان بۆ پهیداناکات
تاکو ڕوو ل ه ههڵبژاردنێکی دیک ه بکهین و ئهو ب ه ڕابردوو دانبێێن .لهڕاستیدا ،ئهم
ههڵبژاردن ه بنهڕهتییهی ه ههموو هۆکارهکان و هاندهرهکان بۆ کارکردن دادههێنێت؛
جیه���ان بهگوێرهی وات���اکان ،ئامێره ئاڵ���ۆزهکان و پێکهوهبوون���ی جیاوازییهکان
ئامادهدهکات.
ئهوگۆڕان ه ڕههایهی لهیهکهم ڕۆژی لهدایکبوونمانهوه تاکو مردن ههرهش���همان
لێ���دهکات ب ه نهزان���راوی و بێ پێش���بینیکردنی دهمێنێتهوه .ئهگهر ههڵوێس���تی
دیکهش بهرانبهریان وهرگرین ،هێش���تا ل ه دهرهوهدا ،وهکو ههڵوێس���تی کهس���انی
دیک ه دهیانناس���ین .ئهگهر بمانهوێت ههڵوێستی خۆمانیان نیشانبدهین ،خهسڵهتی
خۆیان ،وهکو بهرزێتییهکی-بهرزێتی نادۆڕێنین .تێگهیش���تن لێیان ههڵبژاردنیانه.
ئێم ه دوایی بۆ سهر ئهم خاڵ ه دهگهڕێینهوه .ههڵبژاردنی بنهڕهتی ل ه نموونهیهکهوه
بۆ نموونهیهکی دیک ه خۆی دروس���ت ناکات .ئهمحاڵهت ه ب���ۆ چهمکی نموونهکانی
ئاگامهندیمان دهگهڕێنێتهوه ،ک ه هوسرڵ نهیتوانی خۆی لێ ڕزگاربکات.
مادام ،بهپێچهوانهوه ،ئاگامهندی خۆی ب ه بوونێکی کاتی دهبینێت ،پێویس���ت ه
ههڵبژاردنی بنهڕهتی لهنێو کاتدا بدۆزینهوه و بهو بوونهی دابنێین لهگهڵ ههرس���ێ
ڕهههندهک���هی کاتدا یهکیان گرتووه .کاتێک خۆمان ههڵدهبژێرین بوونی خۆمان ل ه
ناودهبهین؛ ل ه داهێنانی داهاتوودا یان ناسینمدا واتاکهی ب ه ڕابردوو دهدهین .بهوجۆرهی
دێکارت باس���یدهکات ڕاست نیی ه بڵێین نهبوون س���اتهکان لهیهک جیادهکاتهوه،
ئهگینا ههڵبژاردنهکهم لهساتی(ت)دا کار ناکات ه سهر ههڵبژاردنهکهم لهو ساتهدا.
ههڵبژاردن کارتێکردن ه لهس���هر پهیداکردن و مامهڵهک���ردن لهگهڵ بهردهوامبوونی
حاڵهت��� ه کۆنکرێتیی ه بڕاوهکان ،ک ه من ل ه ئهگهره بنهڕهتییهکان جیادهکاتهوه .لهم
ڕووهوه ،سهربهستی ،ههڵبژاردن ،ل ه ناوبردن و کاتیبوون یهک شتن.
هێشتا س���ات داهێنانێکی پوچهڵی فهیلهسوفهکان نییه .بهدڵنیاییهوه ،کاتێک
مامهڵ ه لهگهڵ کێش���هیهکدا دهکهم ساتێکی خۆیی نادۆزمهوه .ئێستا ،بۆنموون ه من
دهنوس���م و دهمهوێت بیرۆکهکانم ڕێکبخهم ،سات بۆ من نییه؛ تهنیا بهردهوامی ل ه
بهدوکهوتنی خۆمدا بهرهو کۆتاییهک ،ک ه پێناسهم دهکات ،دهبینم .سات ،ههمانکات،
ههڕهش���همان لێدهکات؛ وات ه ههڵبژاردن ه سهربهس���تهکهمان دهکات بهو ش���ت ه و
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دهتوانین بههۆی س���اتهوه داپچرانێک لهنێو یهکێتی ڕهههندهکانی کاتدا دروس���ت
بکهین .ئایا س���ات چییه؟ لهنێو پڕۆسهی بهکاتبووندا سات ل ه پرۆژهی کۆنکرێتی
جیانابێتهوه .ئێم ه ئهم خاڵهش���مان باس���کردووه .ههروهها ،چهمکی سهرهتایی و
کۆتایی پرۆسهکهش نیی ه چونک ه ئهم دوو چهمک ه ل ه پرۆسهک ه دانابڕێن .کهوابوو،
هیچ چهمکێک خهسڵهتی ساتی نییه .چهمکی سهرهتایی لهسهرهتادای ه و پرۆسهک ه
لهوێوه دهکهوێتهگهر .لهگهڵ ئهمهش���دا ،نهبوونێک سنوورداریدهکات ،ک ه پێش ئهو
دهکهوێت .چهمکی کۆتاییش دوای پرۆسهک ه دێت و لهناویدهبات .ئهویش ل ه دوای
خۆیهوه نهبوونێکی ههی ه و کۆتاییهکهی سنورداردهکات .ئهگهر سات ههبێت پێویست ه
دوو نهبوون س���نورداری بکات .مهحاڵ ه لهمهش تێبگهین ئهگهر س���ات بهسهرهتا
لهنێو پرۆس���هی بهکاتبوون دابنرێت .بهاڵم لهگهڵ پهرهپێدانی پرۆسهکهدا و لهگهڵ
لهناوبردنی و سهرههڵدانی پرۆسهیهکی دیکهدا ساتهکان دههێنن ه بوونهوه .لێرهدا،
سات دهبێت ب ه سهرهتا و کۆتاییش .بهکورتییهکهی ،ئهگهر کۆتایی پڕۆژهیهک بێت
و ببێت بهسهرهتا بۆ پڕۆژهیهکی دیکه ،ڕاستهقینهیهکی ئاڵۆزی کاتی دێتهکایهوه،
ک ه نهبوونێکی لهپێشتر سنورداری دهکات و ئهمهش دهیکات ب ه سهرهتا .ههروهها
نهبوونێکی لهپاش���تریش س���نورداری دهکات و دهیکات ب ه کۆتای���ی .ئهم بونیاده
کاتیی���هش لهوێدا دهبێت ب ه کۆنکرێتی ،ک ه س���هرهتاکهی ،وهکو کۆتایی درابێت و
ببێت بهڕابردوو .ئهو س���هرهتایهی کۆتایی پڕۆژهیهکی لهپێشتره دهبێت بهسات.
کهوابوو ،س���ات ئهو کات ه ههیه ،ک ه ئێم ه لهنێو یهکێتی کردهوهیهکدا س���هرهتا و
کۆتایی خۆمانین.
ئ���هوهی گۆڕانکاریی��� ه ڕادیکاڵییهکهی پڕۆژه بنهڕهتییهکهمان دروس���تیکردووه
ئهمهیه .ب ه ههڵبژاردنی سهربهس���تانهی گۆڕانکارییهک ه پڕۆژهکه ،کهبوونی خۆمان
دهخهین ه نێو کاتهوه ،خۆمان ل ه داهاتوودا بهو بوون ه دهناسین ،ک ه ههڵمانبژاردووه.
ئێس���تای ڕووت دهبێت ب ه سهرهتای کات ه نوێک ه و دهڕوانێت ه داهاتوو .ئهم ئێستای ه
بههۆی داهاتووهوه دهبێت ب ه س���هرهتا .کهوابوو ،بوونی ههڵبژاردن بهش���ێک ه له
ههمووی سهرهتایهکی نوێ .لهگهڵ ئهمهشدا ناکرێت ههڵبژاردن هیچ پهیوهندییهکی
ب ه ڕابردووهوه نهبێت و ئهو ڕابردووه سنوردارینهکات .ههڵبژاردن ههمانکات بڕیاردان ه
بۆ ناسینی ئهو ڕابردووهی ئاڵوگۆڕکراوه .ئهوهی ل ه بێبڕاواییهوه ڕوو ل ه بڕوا دهکات
بڕواکهرێکی ساده نییه .کهس���ێک ه بێبڕوایی ڕهتداوهتهوه و ڕابردووی خۆی ،وهکو
بێبڕوا کردووه ب ه بهش���ێک ل ه پڕۆژهکهی .ههڵبژاردن ه نوێک ه دهبێت بهسهرهتا بۆ
کۆتاییهک و کۆتاییش بۆ س���هرهتایهکی دیکه؛ دوو ڕهتدانهوه سنورداری دهکات و
دابڕانێکیش ل ه یهکێتی ڕهههندهکانی بوونی دهردهخات .بهههرحاڵ ،خودی س���ات
ب ه تهنیا هیچ نییه .ڕوو ل ه ههرچ شوێنێک بکهین بهردهوامی لهنێو کاتدا دهبینین.
ههر یهکێک ل ه ههڵبژاردنهکان الیهنی ش���هێنکهوتنهک ه پێناسدهکات و خۆی دهکات
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ب ه دیاردهیهکی نێوی کات .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت بهرجهستهبوون ه سهرهتاییهک ه
پێکدههێنێت یان شتێک ههی ه ب ه ئاکام گهیشتوه و منیش دهتوانم سودی لێوهرگرم.
بهپێچهوانهوه ،بهردهوام شوێن لهناوچوونهک ه دهک هوین و دواجاریش دۆزینهوهیهکی
بهردهوامی سهربهس���تانهی پرۆژهکان دهبێت بهکارێکی پێویست .دۆزینهوهک ه ل ه
ساتێکهوه بۆ ساتێکی دیک ه ڕوونادات ،ک ه سهربهستان ه ههڵبژاردنهکانم دیاریدهکهم.
بهڵکو لهبهر ئهوهیه ،ک ه سات نییه .دۆزینهوهک ه ب ه ئاستهم ب ه پرۆسهکهوه نوساوه
و دهردهکهوێت واتایهکی ساتی نهبێت .بهاڵم ،مادام سهربهستانهی ه و بهردهوامیش
سهربهستییهک ه دهیدۆزێتهوه ،ئهوا سهربهس���تییهکهم ههڵبژاردن سنورداردهکات.
دێوهزم���هی س���ات پهالم���اری دهدات ،تاکو من ل��� ه ههڵبژاردندا ب���هردهوام بم.
بهڕابردووکردنی پرۆسهک ه لهگهڵ بهردهوامبوونی ئۆنتۆلۆجییانهی ئێستادا هاوشان
دهڕوات .پرۆس��� ه بهڕابردووکراوهک ه لهنێو ئێس���تا لهناوچووهک���هدا دهمێنێتهوه و
دهبێ���ت ب ه زانینی کردهکی؛ واته ،ئهو واتایهی ژیاوه چۆت ه ناوهوه بهبێ ئهوهی بۆ
ئاگامهندی ،ک ه خۆی بۆ کۆتایی دهکات ب ه پڕۆژه ،بووبێت بهبابهت .ئهمهش لهبهر
ئهوهیه ،ک ه من سهربهس���تم و ئهگهری ئهوهش���م ههی ه ڕابردووم بکهم ب ه بابهت.
ههرچهنده ئاگامهندیم لهپێشهوه ل ه ئاستی ڕابردوومدا تێڕامانان ه نییه ،خۆی ،وهکو
ڕهتدانهوهی ناوهکی ئێس���تاکان ڕادهگرێت .ب ه هۆی ناسینی کۆتاییهکان ،ک ه وهکو
ئێس���تا و ههڵبژاردنی نوێ دهناس���رێن ،واتاکان دهدۆزێتهوه .ڕابرووی خۆی ،وهکو
باب���هت دهبینێ���ت و دهتوانێت بیری لێبکاتهوه و ههڵیس���هنگێنێت .بهبابهتکردنی
ڕاب���ردوو ،وهکو ههڵبژاردنێکی نوێیه ،ک ه ڕوو ل ه کۆتاییهکی دیک ه دهکات .س���ات،
وهکو لهناوبردن و داپچڕان دههێنێت ه نێو کاتهوه.
ئاس���انتره خوێن���هر ل ه ئاگامهندی ئهم ش���یکردنهوهی ه تێب���گات ئهگهر لهگهڵ
بیردۆزهیهکی دیک ه ل ه سهربهستی بهراوردیان بکهین .بۆنموونه ،بیردۆزهکهی الیبنیز.
بۆ الیبنیز و ئێمهش ،دهگونجا ئادهم دهس���تی ل ه سێوهک ه نهدایه .بهاڵم بۆ الیبنیز
و ئێم���ه ،ئهم ڕهفتاره ب ه چهند ڕێگهیهک لێکدهدرێتهوه و دوواجاریش دهڵێین ،ک ه
دهگونجا ئادهم س���ێوهکهی نهبردایه .ئهمهش لهوه دهچێت ،ک ه ئهگهری ئادهمێکی
دیک��� ه ههیه .ههڵکهوتنی ئ���ادهم ،کهوابوو سهربهس���تییهکهیهتی .ههڵکهوتن ئهو
واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه ژمارهیهکی لهبن نههاتووی ئادهم ه ئهگهرهکان چواردهوری
ئادهمی ڕاس���تهقینهیان داوه .ههریهکێک لهئهوان لهبهراوردکردنیدا لهگهڵ ئادهم ه
ڕاس���تهقینهکه ،گۆڕان ل ه خهسڵهتهکانیدا و دواییش ل ه جهوههریدا دیاریدهکات .بۆ
الیبنیز ،کهوابوو ،سهربهس���تی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ل ه ڕیزکردنی سێ وشهدایه:
مرۆڤ سهربهست ه ( )1چونک ه هۆشهکییان ه بڕیار لهسهر کارکردنی دهدات؛ ( )2ئهوهی
کارهک ه دهکات ل ه کارکردنهک ه تێدهگات؛ ( )3ههڵکهوت ه و بهوش���ێوهی ه ههیه ،ک ه
دهگونجێت کهسانی دیکه ،ک ه کاری جیاوازتر دهکهن پهیوهندییان بهم ههڵوێستهوه
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ت لهنێوان ئهگهرهکاندا ههیه ،ههڵوێستێکی دیکهی
ههبێت .مادام پهیوهندی پێویس 
ئادهمیش بۆ ئادهمێکی دیک ه دهبێت ب ه ئهگهر .بوونی ئادهمێکی دیک ه ئاماژهش بۆ
بوونی جیهانێکی دیک ه دهکات .ئێم ه لهگهڵ الیبنیز لهس���هر ئهو خاڵ ه هاوڕاین ،ک ه
ئاماژه بۆ کهسایهتی ئادهم و ههڵوێستێکی جیاواتریش بۆ کهسایهتییهکی جیاوازی
ئادهم دهکات .بهاڵم کاتێک الیبنیز جهوههری ئادهم بهس���هرچاوهی ههڵوێستهکهی
دادهنێت سهربهس���تی ڕهتدهداتهوه و ڕوو ل ه پێویستی دهکات .لێرهدا ،ههڵوێستی
ئ���ادهم وا دهردهکهوێت س���هر ب��� ه جهوههری ئادهم بێ���ت و ههڵکهوتنهکهش ،ک ه
دهبێت ه دامهزرێنهری ههڵوێس���تهک ه لهنێو جهوههرهکهدا بێت .جهوههری ئادهمیش
خودی ئادهم ههڵینهبژاردووه و خوا ئافهریدی کردوه .دروس���ت ه ههڵوێستی ئادهم
لهجهوههرییهوه دهرچووه و پشت ب ه بوونی ئادهم دهبهستێت ،بهاڵم ئهم ه مهرج بۆ
سهربهستی دادهنێت.
جهوههری ئادهم شتێکی دراوه؛ ئادهم ههڵینهبژاردوه .ئهو ههڵینهبژاردوه ئادهم
بێت .لهبهرئهم ه لێپرس���راو نییه .ئهوهندهش گرنگ نییه ،کهسێک لهوباوهڕهدابێت،
ک ه ئادهم کهمێک بهرپرس بێت.
ب���ۆ ئێم���ه ،بهپێچهوانهوه ،ئادهم ب��� ه جهوههر پێناس ناکرێ���ت .جهوههری
ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی پاش بوون دهکهوێت .ههڵبژارد ن بهرهو کۆتاییهکان
پێناس���ی ئادهم دهکهن .ههڵکهوتنی ئادهم شێوازی دهربڕینی ههڵبژاردنی بڕاوهی
خۆ دروستکردنی ئادهمه .هێش���تا ،ئهوهی ئادهمی ب ه کهس کردووه و دهیناسێت
داهاتووه نهک ڕابردوو :لهگهڵ گهیش���تن ب ه کۆتایی پرۆژهکانی خۆی دهناس���ێت.
ئهم���هش ههموو تام ،ح���هز و ڕقهکانی دهگرێتهوه .لێ���رهدا ،خۆمان لهو ڕهخنهی ه
دهپارێزین ،ک ه ئاڕاستهی الیبنیزمان کردو گوتمان” ،بهدڵنیاییهوه ،ئادهم سێوهک ه
ههڵدهبژێرێت ،بهاڵم خۆی ههڵنابژێریت ”.بۆ ئێمه ،بێگومان سهربهس���تی دهخرێته
س���هر ئاستی ههڵبژاردنی ئادهم بۆ بوونی خۆی .ئهمهش سنوردارکردنی جهوههره
لهالیهن بوونهوه .بێجگ ه لهمه ،لهگهڵ الیبنیزدا ئهوهش دهناسین ،ک ه ههڵوێستێکی
دیکهی ئادهم دهبێت ه هۆی سهرههڵدانی ئادهم و جیهانێکی جیاوازتر .بهاڵم مهبهست
ل ه جیهانی جیاواز ڕیزکردنێکی دیاریکراوی ئهگهرهکان ،ئهو ئهگهرانهی ئادهمهکهی
دیک ه لهوێ���دا دهیاندۆزێتهوه ،نییه .بهڵکو دیاریکردنی ش���ێوازێکی دیکهی بوونی
ئادهمه لهنێو جیهاندا.
دواجاریش ،بۆ الیبنیز ،مادام ههڵوێس���تی ئادهمهک���هی دیک ه لهنێوجیهانێکی
جیاوازتردا دهردهکهوێت ،وهکو ئهگهر و ناسینهوهی ههڵکهوتنی ئادهمێکی ڕاستهقینه،
لهگهڵ ئهوانی دیکهدا بۆ ههمیش��� ه ههیه .دیسانهوه ،لهسهر ئهم خاڵهش جهوههر
پێش بوون دهکهوێت .بۆ ئێمه ،بهپێچهوانهوه ،ئهگهر ڕهوانه؛ شێوهی وهرنهگرتوه
و سهر ب ه بوونێکی دیکهیه .لهوهوپێش وهکو ئهگهری پڕۆژهیهکی نوێی ئادهم بهرهو
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ئهگهره نوێکانی نهبووه .ئهگهر الی الیبنیز ههمیشهیی و ڕووتکراوبن بۆ ئێم ه تهنیا
ل��� ه دامهزراندنیدا دهبێت ب ه ئهگهر؛ وات ه لهگهڵ بانگهش���هکردنی ئادهمدا ،ک ه ئهو
بوونهیه .دهبینین بۆ الیبنیز ڕاڤهکردنی سایکۆلۆجی ل ه ڕابردووهوه بهرهو ڕانهبردوو
دهکهوێتهگهر .ههمووشتیک ب ه وهس���تاو لهنێو لۆجیکێکی ههمیشهییدا دادهنرێت.
تهنیا ههڵکهوتێک پهیدابکرێت ل ه یاس���ادایه؛ ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه
تێگهیشتنی خوا پێشمهرج ه بۆ ئادهم .بۆ ئێمه ،ڕیزکردنی ڕاڤهکردنهک ه بهگوێرهی
کات���ه؛ لێکدانی لۆجیکان ه و لههۆکارهوه بۆ هۆکرد نییه .ڕاڤهکردنێک ه ل ه ڕوانگهی
داهاتووهوه.
دهبێ���ت جهخت لهس���هر ئ���هو خاڵ ه بکهین ،ک ه ش���یکردنهوهکهی پێش���ومان
بیردۆزهییانهی ه بهگوێرهی بیردۆزه ،دهش���ێ ئادهم ههڵویستێکی دیکهی ههبێت و
لهنێو س���نوری گش���تگری کۆتاییهکانیدا ،ک ه ئادهم بۆ دروستکردنی خودی خۆی
ههڵیاندهبژیرێ���ت ،ببینرێ���ت .ئێم ه بهمج���ۆره باس���مانکرد و دهردهکهوێت لهگهڵ
شوێنکهوتوانی الیبنیز هاوڕابین و بۆچوونهکهمان ب ه شێوهیهکی زۆر ساده دهربڕین.
ه���ۆی ئهمهش لهوهدایه ،ک ه ڕاڤهکردن پهیوهندی ب��� ه ڕیزکردنی ڕووداوهکان لهنێو
کات���دا نهک لۆجیکهوه ههیه .تێگهیش���تن ل ه کۆتایی کردهوهی���هک ،ک ه بوون-بۆ-
خۆ سهربهس���تان ه وهریدهگرێت لهسهر هۆش ڕاناوهستێت .ڕیزکردنی ئهگهرهکانیش
لهس���هرهوه بۆ خوارهوه پهیوهندی بهو ئهگهرانهوه نیی ه ب ه دیدهکشن پێیاندهگهین.
لهپێش ههمووش���تێکدا ،پهیوهندی نێوان ئهو ئهگهرانهی دهردهچن(گوێ نهدان ب ه
ماندوبوون یان تهس���لیم بوونی) و لهگهڵ ئهگهره بنهڕهتییهک ه دیدهکش���نان ه نییه.
پهیوهندیی ه ل ه نێوان بهش���هکان و ههمووی بونیادهکه .ل ه ههمووی پرۆژهکانهوه ل ه
بونیادێکی ههندهکیش تێدهگهین .بهاڵم ،فێرگهی گیش���تاڵتش نیشانماندهدات ،ک ه
ههمووی فۆرمێک بونیاده بچوکترهکان لهنێو خۆیدا ههڵدهگرێت .من دهتوانم چهند
هێڵێکی دیک ه بخهم ه س���هر وێنهک ه یان کهمیان بکهمهوه و خهسڵهتهکهی بگۆڕم.
هێڵی دیکهش ههن ،ک ه زیادکردن و کهمکردنی دهبێت ه هۆی گۆڕانێکی بنهڕهتی له
شێوهکهدا و سهرههڵدانی ش���ێوهیهکی دیکه .ئهمهش بۆ پهیوهندی نێوان ئهگهره
یهکهم و دووهمهکان دروس���ته .واتای ئهگهره دووهمهکانیش بۆ ههمووی بوونی من
دهگهڕێتهوه .بهاڵم ئهگهرهکانی دیک ه بهبێ ئهوهی گۆڕان ل ه ههمووی واتاک ه دروست
ببێت جێگهی ئهمان ه دهگرنهوه.
بهکورتییهکهی ،تێگهیشتن ڕاڤهکردنی پهیوهندیی ه فاکتۆرییهکان ه نهک تێگهیشتن
ل ه پێویستی .دهبێت ڕاڤهکردنی سایکۆلۆجییان ه بۆ کردهوهکانمان بگهڕێنینهوه بۆ
چهمکی ’ناگرنگی’ ڕواقییهکان .بۆ ماندوو حهسانهوهم ،گرنگ نیی ه ل ه کهنار ڕێگاک ه
دانیش���م یان س���هد ههنگاوی دیک ه زۆرتر بڕۆم تاکو لهو کوخهدا پشوبدهم ،ک ه ل ه
دوورهوه دهیبینم .تێگهیش���تن ل ه ئاڵۆزی و فۆرم ه جیهانییهکهی ،وهکو ئهگهرێک
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ههڵمب���ژاردوه بهس نییه .لێرهدا کارێک نادۆزمهوه هاندهرو هۆکاری نهبێت ،بهڵکو
مهبهستێکی کتوپڕی هاندهر و هۆکارهکان بڕیاردانهک ه دهوڵهمهند دهکات.
بهههمانشێوهش ههر(ئهمه) دهبێت لهنێو جیهانهوه و ل ه ڕوانگهی فاکتۆری بوونی
منهوه س���هرههڵدات .جیهان و فاکتۆری بوونیشم ڕێگهنادهن تێبگهین بۆچی ئێستا
دهست بۆ لێوانی ئاوخواردنهوهک ه نهک شوشهمهرهکهبهک ه دهبهم .سهربهستییهکهمان
ل ه پهیوهندییهکهدا لهگهڵ ناگرنگییهکاندا ههمووه و سنورداریش نییه .ههڵبژاردنی
یهکێکی���ان و وازهێنانی���ش لێی ب���ۆ ههڵبژاردنی دانهیهکی دیکهی���ان نابێت ه هۆی
سهرههڵدانی سات و پچڕان لهبهردهوامییهکهدا؛ ههڵبژاردن ه سهربهستهکان پێکهوهن
و تهنان���هت ئهگهر ناکۆکیش بن یهکدی ت���هواو دهکهن و لهنێو یهکێتی پرۆژهکهدا
دهمێننهوه .ئهوان ههرچییهک بن ب ه هۆی پڕۆژه بنهڕهتییهکهوه ڕاڤهدهکرێن؛ پڕۆژه
بنهڕهتییهک ه دهوڵهمهنددهکهن و دهیکهن ب ه پڕۆژهیهکی کۆنکرێتی .لهگهڵ خۆیاندا
هاندهرهک��� ه دههێنن ،ک ه ئاگایی ه ل ه هۆکارهک ه یان تێگهیش���تن ه ل ه حاڵهتهکه ،ک ه
بهمجۆره و ئهوجۆرهیه.
خاڵێک���ی دیکهی پهیوهندی نێون ئهگهره یهکهم���هکان و دووهمهکان ئهوهیه،
ک ه هیچ ’بیرکهرێکی-ئاماده’ و لهپێش���تر نییه تاکو پهیوهندییهکهی بۆ بگهڕێتهوه
و سنورداریش���ی ب���کات .بوون-بۆ-خۆ ئهگ���هره دووهم���هکان ههڵدهبژێرێت و به
یهکهمهکانهوه گرێیاندهدات .بوون-بۆ-خۆ بهسهربهستییهکهی نهک تهنیا کۆتایی ه
یهک���هم و دووهمهکان نادۆزێتهوه؛ سیس���تهمی ڕاڤهکردنیش بۆ پهیوهندییهکهیان
دادههێنێت .لهههموو حاڵهتێکدا خودی کهسهک ه دهبێت پێوهری بۆ دابمهزرێنێت.
دواجاری���ش ،بوون-بۆ-خۆ دهتوانێت سهربهس���تان ه ئهو بڕیاران���ه بدات و لهگهڵ
کۆتایی ه بنهڕهتهکاندا ناکۆک ڕابوهس���تن .ئهم بڕیارانهش لهبهر ئهوهی تێڕامانانهن
سهربهستانه دروست دهبن .لهو ههڵهیهوه سهرههڵدهدهن ،که ب ه بڕوایهکی چاکهوه
ی���ان خراپ���هوه دژی کۆتاییهکان کراوه .ههڵهکهش لهوێ���دا ڕوودهدات ئهگهر ئهو
هاندهرانهی بوونیم پێکدههێنن ،لهسهر بابهتێک لهنێو تێڕامانی مندا دۆزراونهتهوه،
ئاگامهن���دی لهتێڕامان ب���هدهر ،ک ه پڕۆژهدانانێکی کتوپ���ڕه و ڕوو ل ه ئهگهرهکان
دهکات ،فێ���ڵ ل ه خۆی نهکات .ههڵوێس���تی تێڕامانانه ههزار ئهگهری ههڵهکردنی
تێدایه .مهبهست ئهوه نییه ،که ل ه هاندهرێکی ڕووت ،بۆنموونه ئهو ئاگامهندییهی
بی���ری لێدهکرێتهوه و بووه ب ه بابهتێکی لهپێش���تر ،تێ���دهگات .بهڵکو ئامانجی
پێکهێنان���ی بابهت ه دهروونییهکانی ئهوبهری ئاگامهندییه ،که بابهتێکی گونجاوه و
ئێمهش ل ه بهشی دووهم و سێیهمی[ئهم نوسراوهدا] باسمانکردوهو تهنانهت دهبن
بهبابهتی ساختهش .کهوابوو ،دهکرێت من ههڵهکان به تێڕامانهوه بهسهر خۆمدا
بسهپێنم ،سهربهستان ه پڕۆژهیهک بکهم ،ک ه لهگهڵ پڕۆژه بنهڕهتییهکهمدا ناکۆک ه
و دهیگۆڕێت.
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ئهگ���هر لهپڕۆژه بنهڕهتییهکهمدا بوونی خۆم لهنێو کهس���انی دیکهدا بهکهمی
ببینم(گرێی ههستکردن بهکهمیم ههبێت) ،زمان تهتهڵهکردنیش بخرێت ه سهر پڕۆژه
هۆکاره کۆمهاڵیهتییهکان و تێنهگهیش���تنم ل ه ههڵبژاردنی

بنهڕهتییهکه ،ئ���هوا بۆ
بوون���ی خۆم ،وهکو کهمی ،بڕیار دهدهم زمانم چاک بکهم .لهوانهی ه لهم کارهش���دا
س���هرکهوتووبم ،بهاڵم ههس���تکردن بهکهمی ههر دهمێنێتهوه .لهڕاستیدا ،ئاکامی
بڕیاردانهکهم ب ه میتۆدێکی تهکنیکی دهس���تدهکهوێت و ئهمهش ب ه خۆ-چاککردنی
سهربهس���تان ه ناوزهدیدهکهین .لێرهدا ئاکامهک ه شوێنی ههستکردن ب ه کهمییهکهم
دهگوێزێتهوه و لهجێگهی ئهو یهکێکی دیک ه پهیدادهبێت .ئهم ناتهواوییهی کارێکی
سهربهس���تان ه دهبێت ه مایهی سهرس���وڕمانمان و ههوڵدهدهین ئهم نموونهی ه باشتر
ڕوونبکهینهوه.
لهپێش ههمووشتێکدا ،پێویس���ت ه ببینین ،ک ه ههڵبژاردنی ههموو کۆتاییهکان،
ههرچهنده سهربهستانهیه ،هێش���تا پێویست ناکات یان ههندێکجار لهخۆیدا نییه.
نابێت پێویس���تی ههڵبژاردن و ویستی هێز تێکهڵبکهین .دهگونجێت ل ه ههڵبژاردندا
ههست ب ه ناخۆشی بکرێت؛ لهوانهی ه خۆدهربازکردن یان بڕوای خراپ بێت .تهنانهت
دهتوانین ههڵنهبژاردنی خۆمان ههڵبژێری���ن .لهم حاڵهتانهدا کۆتاییهکان دهکهون ه
ئهودیو فاکتۆرهکانهوه و لێپرسینهوهکهش بۆ بوونی ئێم ه دهگهڕێتهوه .ئێم ه ههرچ
جۆره بوونێکمان ههبێت خۆمان ههڵمانبژاردووه .ئێم ه گهورهیی و بچوکی ،سهربهرزی
و سهرش���ۆڕی بۆ خۆمان ههڵدهبژێرین .ئهگهر سهرش���ۆڕی ههڵبژێرین ههست ب ه
سهرش���ۆڕی بوونمان و کهمی دهکهین .ئێمه ،لێرهدا ،مامهڵ ه لهگهڵ شتهدراوهکان
و لهمهش زۆرتر لهگهڵ واتادا ناکهین .بهاڵم ئهو کهس���هی خۆی سهرشۆڕ دادهنێت
ڕوو لهو کۆتاییان ه دهکات پێکیان دههێنێت و دهیهوێت بیانگاتێ :سهرش���ۆڕبوون ه
ههڵبژێردراوهکه ،بۆنموونه ،وهکو ماسۆشیزم دهبێت بهو ئامێره داهێنراوهی بوون-
بۆ-خۆییمان دهگۆڕێت؛ پڕۆژهیهک ه لهپێناوی کهسانی دیکهدا لهدهست دوودڵییهکهی
سهربهستی ڕزگارمان دهکات؛ پڕۆژهی ه بوون-بۆ-خۆمان دهکات ب ه بوون-بۆ-کهسانی
دیکه .لهنێو ههموویاندا ،ههس���تکردن ب ه کهمی لهوێدا س���هرههڵدهدات ،ک ه بوونی
ئێم ه به-تێگهیشتنێکی سهربهستانهوه بووه ب ه بوون-بۆ-کهسانی دیکه.
بوونی-بۆ-کهس���انی دیک ه ڕۆڵی هۆکار دهبینێت ،بهاڵم پێویست ه هاندهرهکهش
بدۆزرێت���هوه ،ک ه بێجگ ه ل ه پرۆژهیهکی سهربهس���تان ه چی دیک��� ه نییه .کهوابوو،
ههستکردن بهکهمی ئامێرێک ه ههڵمانبژاردوه تاکو خۆمان لهئاستی شتدا دابنێین؛
خۆمان لهدهرهوه دهخهین ه نێو ش���تهکانی جیهانهوه .ئاشکراشه ،بهو سروشتهدا،
وهکو شهرم ،توڕهبوون و ناخۆشی ،دهناسرێت ،ک ه بۆی ههڵدهبژێرین .ههڵبژاردنی
کهمی ئهوهش ناگهیهنێت ب ه کهمییهک ه دڵخۆش و ڕازی بێت .بهڵکو ههس���تکردن
ب ه کهمی دهبێت خهم و یاخیبوون دروس���تبکات .ههندێکجار ،خۆم لهسهر کارێک
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دههێڵمهوه ،ک ه کهمییهکهمی تێدا دهبینم و ل ه ههندێ کاری دیکهشدا خۆم دهخهم ه
ڕیزی ههموو کهس���هکانی دیکه .ئهمهش ههوڵدانێکی بێب���هره من ههڵمبژاردووه.
بێبهره چونک ه من دهمهوێت دواکهس بم یان لهنێو ئهواندا ون ببم .دهشێ هۆکهشی
ئهوهبێت من گوێنهدان و شهرمم بۆ گهیشتن ب ه بوون ههڵبژاردوه.
ئاش���کرایه ،من دهتوان���م لهنێو کردهوهکانمدا ب ه کهمی خ���ۆم دهربخهم ئهگهر
ههستبکهم گهورهییش ههیه .ئهو هونهرمهندهی ههست ب ه کهمی تهوانای هونهری
خۆی دهکات دهیهوێت هونهرمهندێکی گهره بێت؛ ئهگینا ئهو ههست بهکهمی ناکات
و خهمیشی بۆ ناخوات .ئهگهر هونهرمهندێک بیهوێت مامناوهندیش بێت دوای کهمی
ناکهوێت؛ بهڵکو ئهم ه نموونهی ههڵبژاردنی شتێکی بڕاوهیه .ههڵبژاردنی ههستکردن
بهکهمی ناسینهوهی بۆشاییهک ه لهنێوان ئهو کۆتاییهی ه کهسهک ه دهیهوێت بیگاتێ
و ئهو کۆتاییهی دهس���تی کهوتوه .ئ���هو هونهرمهندهی دوای گهورهیی دهکهوێت و
ههس���تکردن ب ه کهمی ههڵدهبژێرێت بۆشاییهک ه دهپارێزێت؛ وهکو پینهڵۆپ ئهوهی
بهش���هو دروس���تیدهکات ب ه ڕۆژ دهیڕوخێنێت .ویستی دهبێت ب ه بڕوای خراپ؛ له
ناس���ینهوهی کۆتاییهکانی ههڵبژاردنهکهی ڕهتدهکات ،ک ه ئاگامهندی کتوپڕ بڕیاری
لهسهرداوه .بابهتی دهروونی ساخت ه پێکدههێنێت ،دهیکات ب ه هاندهر و خۆی بهو
هاندهرهوه دهبهس���تێتهوه (بۆنموون ه خۆشهویستی بۆ سهرکهتن یان خۆشهویستی
بۆ جوانی ،هتد) .لێرهدا ویس���تهک ه بههیچ جۆرێک دژی ههڵبژاردنه بنهڕهتییهک ه
ڕاناوهس���تێت؛ بهڵکو لهکۆتاییدا ،لهس���هر بڕوای خراپ و لهڕوانگهی ههڵبژاردنی
بنهڕهتی ههستکردن ب ه کهمییهوه لێیتێدهگات.
لهئاگامهندی تێڕامانانهدا ویس���ت بابهت ه دهروونیی ه ساختهکان ،وهکو هاندهر
پێکدههێنێ���ت ،بهاڵم لهالیهکی دیکهوه لهنێو تهوانای���ی خۆ-ئاگاییهکی لهتێڕامان
بهدهر ،ل���هبڕوای خراپدا ئاگاییی ه ل ه بوون و دواجاری���ش ئهو پڕۆژهبنهڕهتییهی
بوون-بۆ-خۆ شوێنی کهوتوه .لهم ڕووهوه ،جیاکردنهوهی ئاگامهندیی ه ویستدارهک ه
و کتوپڕییهک ه لهس���هر فاکتۆر دهس���تناکهوێت .ئهم دووالیهن���ی و جیاکردنهوهی ه
پێویس���تی ب ه سهربهستی بنهڕهتی ههیه؛ لهنێو یهکێتی پڕۆژهکانماندا دهناسرێت،
ک��� ه ههڵبژاردنی بوونمان ه بهکهمی .جیابوونهوهک���هش ئهوه دهردهخات ،ک ه ئێم ه
خۆبهخشان ه و ب ه مهبهستهوه لهبڕوای خراپدا لهڕێگهی ئهو کاردانهوانهی ئێم ه به
کهمی نیشان نادات ،کهمییهکهی خۆمان دهشارینهوه.
ش���یکردنهوهکهمان دوو نه���ۆم ،ک ه ئهدلهریش بۆ گرێی ههس���تکردن بهکهمی
داین���اون ،دهگرێت��� ه خ���ۆی :ئێمه ،وهک���و ئهدلهر ،ههس���تکردن ب��� ه کهمییهک ه
دهناس���ین ،گرانی و ناتهبایی لهگهش���هکردنی کردهوهکانیش���دا دهبینین و ههموو
ئهو دهس���تهواژانهی بۆ شاردنهوهی کهمییهک ه بهکاریاندههێنین دهزانین .بهاڵم ئهم
جیاوازیانهش دهدۆزینهوه :یهکهم ،ئێم ه ڕێگهنادهین ناسینهوه بنهڕهتییهک ه بهبێ
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ئ���اگا دابنرێت؛ جیاوازییهک��� ه ناخهین ه نێوان ئاگایی و ئهودی���و ئاگاییهوه ،بهڵکو
لهسهر جیاوازی ئاگامهندییهکی لهتێڕامان بهدهر و ئهو ئاگامهندییهی تێڕامانی ههی ه
دادهمهزرێنین .دووهم ،دهردهکهوێت ،بۆ ئێمه ،چهمکی بڕوای خراپ ،ک ه ل ه کهرتی
یهکهمی[ئهم نوس���راوهدا] باسمانکرد ،لهجێگهی سانس���ۆر ،خهفهکردن و ئهودیو
ئاگایی ،ک ه ئهدلهر بهکاریاندههێنێت ،ش���تی جیاوازتر دابنێت .س���ێیهم ،یهکێتی
ئاگامهن���دی ،ک ه خ���ۆی بۆ کۆجیتۆ دهردهخات ،دژوارییهک ب���ۆ ئێم ه پهیدادهکات
تاکو نهتوانین جیاوازی لهنێوان دوو نهۆمهکهدا دروس���تبکهین .مهگهر یهکێتییهک ه
جارێکی دیک ه ببێت ب ه تێههڵکێش���هیهکی مهبهستدار و ل ه نهۆمێکهوه بۆ ئهوی دی
بڕوات و یهکیان بخات .ئێمهش ههست ب ه بوونی شتێکی قوڵتر ،گرێی ههستکردن
ب ه کهمی دهکهین و ئهم ناسینهوهیهش دهکهین ب ه ههڵبژاردن .لهم گواستنهوهیهدا،
ویست تهنیا کهمییهک ه ناشارێتهوه ،مهبهستێکی قوڵتر شوێنی دهکهوێت و الوازی
سهلماندنهکان ههڵدهبژێرێت تاکو شهرمهزارییهک ه چاکتر نیشاندات و سهرنهکهوتنهک ه
بهرجهستهبکات .ئهو کهسهی ههست ب ه کهمی دهکات چهوسێنهری بوونی خۆیهتی.
ئهو ش���هرم و ئازاری ههڵبژاردوه ،بهاڵم ئهمهش ئهو واتای ه نابهخشێت ،ک ه ههست
ب ه خۆشی ناکات.
ئهگ���هر ئ���هم ئهگهره نوێیان���هی نێو بڕوای خ���راپ و ل ه نێو س���نوری پرۆژه
س���هرهتاییهکهماندا ویست ههڵیانبژێرێت ،پێویس���ت ه تاکو ڕادهیهک دژان ه بهرانبهر
پ���رۆژه س���هرهتاییهک ه دابنرێن .بهو ڕادهی ه بن ،ک ه ئێم ه حهز بکهین ههس���تکردن
ب ه کهمییهک ه ل ه خۆمان بش���ارینهوه تاکو دروس���تی بکهین .ب���ۆ ئهمهش دهبێت
ههوڵدانێک���ی سیس���تهمی و تێڕامانان ه بۆ ش���اردنهوهی دیاردهکان���ی بدهین .ئهم
ههوڵدانهش لهنێو حاڵهتی دهروونی ئهو نهخۆش���انهدا دهکرێت ،ک ه دێن بۆ بینینی
پزیش���ک ه دهروونناس���هکان .ئێم ه لهالیهکهوه دهمانهوێت دهسکهوتێکمان ههبێت و
لهالیهکی دیکهوه دهس���تکهوتهک ه ڕهتدهدهینهوه .نهخۆشهک ه خۆبهخشان ه بۆ الی
پزیش���کهک ه دهڕوات ،تاکو لهدهس���ت ئهو نهخۆش���یی ه ڕزگاری بێت ،ک ه ناتوانێت
لهخۆی بش���ارێتهوه .بهم ههوڵدانهش���ی خۆی بهرهو چاککردنهوه دهبات .بهاڵم،
لهالیهکی دیکهوه ،لهبهر ئهوهیه ،ک ه ئهو ههوڵێکی زۆری بۆ چاکردنهوهی خۆی داوه
و نهخۆشییهکهی چارهسهرنهکردووه .چارهسهرکردنی پزیشکهک ه ب ه بڕواو ویستێکی
خراپهوه وهردهگرێت .ههرچهنده خۆبهخشان ه ڕوو ل ه پرۆژهک ه دهکات ههوڵدانهکهی،
وهک���و ئامانجهکهی ،س���هرناکهوێت .ئهمهش لهو نهخۆش���ان ه دهچێت ،ک ه ژانێت
لهس هریانی کۆڵیوهتهوه و خۆیان توشی نهخۆشیی کردووه و ههوڵی چاکبوونهوهش
دهدهن .ئێم ه لێرهدا ئاکامهک ه دهبینین چۆنه؛ نهخۆش���هک ه باسی ئهوه ناکات ،ک ه
خۆی توشکردوه .بهدرۆوه خۆی دهتڵێنێتهوه و دان ب ه تاوانهکانیدا ناهێنێت.
لێرهدا ،بێسوده باسی زۆرانبازی نێوان ویست و نهخۆشییهک ه بکهین .ههوڵدانهکان
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لهنێ���و ڕهههندهکانی یهکێتی بڕوای خراپدا و لهو بوونهدا ڕوودهدهن ،ک ه ئهوه نیی ه
ههی ه و ئهوهشه ،ک ه نییه .بهههمانشێوه ،کاتێک پزیشک ه دهروونییهک ه تێگهیشتنی بۆ
پرۆژهی نهخۆشهک ه نزیک دهبێتهوه ،نهخۆشهک ه واز ل ه چارهسهرکردنهک ه دههێنێت
یان درۆ دهکات .بێسودیش��� ه ئهم بهرگریکردن ه ب��� ه ڕهتدانهوه یان دوودڵییهکی ل ه
ئاگابهدهر دابنێین.
چۆن پێشکهوتنی توێژینهوه س���ایکۆلۆجییهکان بهودیو ئاگامهندی بگهیهنین،
ئهگهر ئهو بوون ه ئاگامهند نهبێت؟ ئهگهر نهخۆش���هکهش لهکایهکهیدا تاکو کۆتایی
بهردهوام بێت ،پێویس���ت ه بهڕادهیهک چارهسهری نهخۆشییهکهی کرابێت .دهبێت
نیشانهی نهخۆش���ییهکانی ،ک ه هانیدا پزیشکهک ه بیبینێت ،لهناوچووبن .کهوابوو،
شهڕێکی بچوکتری ههڵبژاردووه :ئهو وای دهزانی نهخۆشییهکهی دهرمانی نیی ه بۆی ه
بۆالی پزیش���کهک ه هات .ئهو زۆری ل ه خۆی کرد پڕۆژهکهی خۆی لهبهر ڕۆشناییدا
نهبینێ���ت و لهناویبهرێت .سهربهس���تان ه بیکات ب ه پڕۆژهیهک���ی دیکه .ئهو زۆری
لێک���راوه خۆی بهتهواوی چاکبکاتهوه .بهمجۆرهش ،من ،ک ه چارهس���هری ترس و
تهتهڵهی زمانم دهکهم دهشێ ل ه بڕوای خراپدا بم .لهگهڵ ئهوهشدا ،ئهو ڕاستییهش
دهمێنێت���هوه ،ک ه من زۆرم لێکراوه کاریگهرێتییهکهیان بناس���م .لهمحاڵهتهدا ترس
و تهتهڵهکردنی زمانم وندهبن؛ ئهمهش شهڕێکی بچوکتره .دڵنییاییهکی ساختهش
جێگهیان دهگرێت .چارهس���هرکردنی نهخۆش���ی هیس���تیریاش بهلێدانی شهپۆلی
کارهبایی ههمانشێوه وهردهگرێت .ئێم ه دهزانین ئهم چارهسهرکردن ه گرژبوونهوهی
پێی نهخۆش���هک ه لهناودهبات ،بهاڵم وهکو دهبینی���ن ،گرژبوونهوهک ه دوایی لهنێو
دهس���تدا س���هرههڵدهدات .هۆی ئهمهش ئهوهیه ،ک ه پێویست ه ههمووی هیستیریا
چارهس���هربکرێت چونک ه پڕۆژهیهکی ههمووگیری بوون-بۆ-خۆیه .چارهسهرکردنی
الیهنێک���ی تهنیا دی���اردهکان ئاڵۆگ���ۆڕ پێ���دهکات .چارهس���هرکردنی ترس یان
ڕێگه ب ه س���هرههڵدانی
تهتهڵهکردنی زمانم دهبێت ل ه ههڵبژاردنی پڕۆژهیهکدا بێت 
گرفتی دیکه بۆنموونه ،ههس���تکردن بهگهمژهیی و ناتهبایی لهدڵنیابووندا ،نهدات.
مادام بڕیاردانهک���هم هاندهرهکهی لهنێو ههڵبژاردن ه سهربهس���ت و بنهڕهتییهکهی
کۆتاییهکانمدا دهدۆزێتهوه ،لهوانهی ه ب ه ڕووکهش���انهش بهریان بکهوێت .ویستیش
تهنی���ا لهنێو ڕووگهی پڕۆژه بنهڕهتییهکهم���دا کاریگهرێتی خۆی دهنوێنێت؛ منیش
دهتوانم لهڕێگهی گۆڕانکارییهکی ڕادیکااڵن ه ل ه پڕۆژهکهمدا خۆم ل ه گرێی ههستکردن
بهکهمی ڕزگاربکهم.
ئهم���هش نابێت ب ه هۆکار و هاندهرهکانی لهنێو پڕۆژهیهکی لهپێش���تردا یان ل ه
ئهزمونی ش���هرمکردن و خهمهکهمدا بیبینێتهوه چونک ه دووهمیان بۆ ناس���ینهوهی
پڕۆژهی ههستکردن ب ه کهمی دانراوه .چهند لهنێو گرێکهدا بمێنمهوه ڕێگهی دهرچوون
سهختتردهبێت .ئهگهر خهو ب ه دهرچوونیشهوه ببینم ،خهوهک ه ڕزگارم ناکات و بهڵکو
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زۆرتر قێز ل ه حاڵهتهکهم دهکهمهوه .لهنێو ئهو حاڵهتهدا ڕاڤهدهکرێت ،ک ه من خۆمی
بهکهم تێدا دهبینم .لهگهڵ ئهمهشدا ،لهههموو ساتهکاندا ههڵبژاردنهسهرهتاییهکهم
بهههڵکهوت و بێبهڵگ ه دادهنێم؛ کهوابوو ،ههموو ساتێک من وهکو شتێکی دهرهکی
لێیتێدهگ���هم و دهمهوێت تێپهڕیبکهم ،بیخهم ه س���هر ڕابردووم و خۆڕزگارکردنێکی
کتوپڕان ه بهێنمهکایهوه .دوودڵی و ترس���هکهم ج���ادووم لێدهکهن(ڕادیکااڵن ه دهبن
بهش���تێکی دیکه)؛ س���هرههڵدانی وهرگێڕانهکهش دهبێت ه هۆکاری گۆڕان ل ه پڕۆژه
بنهڕهتییهکهمدا .ئهم وهرگێڕانه ،ک ه فهیلهس���وفهکان باسیان نهکردووه ،سهرنجی
ڕۆماننوس���هکانی ڕاکێشاوه .دهتوانین بیر لهو س���ات ه بکهینهوه پاڵهوانهکهی گید
بهناوی فیلۆکتیتس ڕق و کینهکهی تێدا بهرجهست ه دهکات و دهیکات ب ه پڕۆژهیهکی
بنهڕهتی و هۆکار بۆ بوونی خۆی و بوونیش بهگشتی .بیر لهو ساتهش دهکهینهوه،
کهڕاس���کۆ لینکۆف بڕیاردهدات خۆی ب ه دهس���تهوه بدات .لهم سات ه گرنگهدا ،ک ه
پڕۆژه ل ه پێشترهکان فڕێدهدات ه نێو ڕابردووهوه و پڕۆژهی نوێ دادههێنرێت ،شهرم،
دوودڵی ،خۆشی و هیوا تیایدا کۆدهبنهوه و واز لهشتێک دههێنن و شتێکی دیک ه
دهگرین .وێنهیهکی ڕوونی سهربهس���تییهکهمان بۆ دهکێشن .بهاڵم ،هێشتا ئهمان ه
ههموو پڕۆژهکان نین و چهند پڕۆژهیهکن لهنێو ههموویاندا.
بهمجۆره پارادۆکسی ل ه کارکهوتنی بڕیاردان ه سهربهستهکانمان کهمتر دهردهکهوێت.
وهکو ئهوه وای ه بڵێین ،ب ه هۆی ویستهوه خۆمان بهتهواوی دروستدهکهین .بهاڵم ئهو
ویستهی ئێم ه دروستدهکات لهنێو ئهو پڕۆژه بنهڕهتییهدا واتا ب ه خۆی دهبهخشێت،
ک ه من ڕهتی دهدهمهوه .دواجاریش ،کاری دروس���تکردنهک ه لهبانگهشهکردنهکهی
جیاوازتر دهردهچێت .نهخش���هی بونیادهکهی دهکات ،بهاڵم ههرگز ناتوانێت پڕۆژه
بنهڕهتییهک ه بگۆڕێت.
پ���اش ئهم باس���کردن ه بهدرێ���ژی دهردهکهوێت ب���هڕادهیهک ل ه تێگهیش���تن ه
ئۆنتۆلۆجییهکهی سهربهستی تێگهیشتبین .ئێمهش ئهم تێگهیشتن ه لهچهند خاڵێکدا
کۆدهکهینهوه.
یهکهم ،لهگهڵ س���هرنجدانمان بۆ ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی تێدهگهین ،ک ه بوون
بۆ ئهو کردنه .دهروونناس���هکانی سهدهی نۆزدهههم ،ئهوانهی ئاماژهیان بۆ جواڵنی
هاندهرهکان ،مهبهست و ههستکردن دهکرد ،دروست بۆ کێشهک ه چوون .بهاڵم جواڵن
کردنه .هیچ ش���تێک ،وهکو مهزاج ،خهسڵهت ،سۆز ،یاساکانی هۆش زکماکی نین.
ڕوانینێکی ئهزمونگهران ه بوونی مرۆڤ ب ه یهکێتییهکی ڕێکخراوی ههڵس���وکهوتهک ه
دهردهخات .کهسێکی چڵێس ،ترسنۆک یان بێزارکراو ب ه کردهوه خۆی بهو شێوهی ه
دهگونجێنێت .لێرهدا ،دهروونناس��� ه ڕهفتارگهرییهکان باش���تر بۆ کێشهک ه چوون و
مرۆڤ بۆ ڕهفتار و ههڵوێس���تهکانی دهگهڕێننهوه .ههروهها ،بهو جۆرهی فێرگهی
گیش���تاڵت باسیدهکات و کارهکانی ژانێت دهری دهخهن ،دهبێت بهدوای ههڵوێست ه
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سۆزدارهکاندا بگهڕێین و ههست ب ه ڕهفتارهکان بکهین چونک ه ههستکردن لهدهرهوهی
ڕهفتار و جیهاندا ڕوونادات .تهنانهت ،گوێنهدانی زانس���تخوازهکانیش ،ک ه هایدیگهر
باس���یدهکات ،بهرانبهر بابهتهک ه ههڵوێس���تی گوێ پێنهدان ه و لهئاکامدا ئهمهش
دهبێتهوه ب ه یهکێک ل ه ههڵوێستهکان .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی لهپێشدا پهیدانابێت
و دوایی بهکارهکانی ههستێت .بوون بۆ ئهو کردن ه و نهکردنیش نهبوونه.
دووهم ،ئهگهر ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی کردن بێت ،ئهوا س���وربوونی لهس���هر
کارک���ردن خودی کردن���ه .ئهگهر ئهم بۆچوون ه ڕهتبدهینهوه و س���وربوونی مرۆڤ
لهسهر کارکردن بۆ حاڵهتێکی لهپێشتر لهنێو جیهاندا بگهڕێنینهوه ،وهکو ئهوه وای ه
ئهوهی دهستدهکهوێت ل ه سهرهتای زنجیرهکهوه دابنرێت .کهوابوو ،کردهوهکان ،بۆ
ئهوهی جێگ ه بۆ زنجیرهیهک جواڵن دروستبکهن ،لهناودهچن .چهمکی کارکردنیش
لهگهڵ بۆچوونهکهی ژانێت و دهروونناس��� ه ڕهفتارگهریی���هکان دهفهوتێت .بوونی
کارکردن سهربهخۆییه.
سێیهم ،لهسهرو ئهمهوه ،ئهگهر کردن جواڵنێکی ڕووت نهبێت ،پێویست ه لهسهر
مهبهست پیناسبکرێت .گرنگ نیی ه چۆن مهبهستهک ه بناسرێت ،هێشتا ئهو شتهی
دراوه ڕهت���دهکات و دهیهوێ���ت بهئاکام بگات .ئهوهی دراوه ش���تێکی ئامادهی ه و
ناتوانێت خۆی جێبهێڵێت .ش���تێک ه ههی ه و پڕه .هیچ هۆیهک بهو دیاردهی ه نادات،
کهواتاکهی بهو کۆتاییهوه بهس���تراوه پێیدهگهین و هێش���تا پهیدانهبووه .کاتێک
دهروونناس���هکان ،بۆنموونه ،ئارهزوو ب ه حاڵهتێکی فاکتۆری دادهنێن ،ئهوه نازانن،
له ئارهزوو دادهماڵن .بۆ جیاکردنهوهی ئارهزووی
ک ه ههموو خهس���ڵهتهکانی بوون 
سێکس���ی ل ه ئارهزوو بۆ خهوتن دهبێت تهماشای کۆتاییهکانیان بکهین .کۆتاییش
نییه .پێویست ه دهروونناسهکان سهبارهت بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئهو دیاردهیهی خۆی
دهردهخات و لهس���هر ش���تێک ڕادهوهستێت ،ک ه نیی ه بپرس���ن .مهبهست بونیادی
بنهڕهتی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیی ه لهسهر ش���تێکی دراوهوه باسناکرێت .ئهگهر
کهس���ێک بیهوێت ل ه ڕاڤهکردنهکهیدا مهبهست ب ه کۆتاییهکانهوه بناسێت پێویست ه
ئ���اگای لهوهبێت ،ک ه کۆتایی بهدراو دانهنێ���ت .دهکرێت کۆتایی بهدراوێک پێش
ئاکامهک��� ه دابنرێت .لێرهدا کۆتایی لهناخی نهبووندا دهبێت ب ه هۆکاری ڕاڤهکردنی
ئارهزوویهک یان کردنێک بهگوێرهی کۆتاییهکهی و بۆ ئهو مهبهس���ت ه دهگهڕێتهوه،
ک ه ل ه بونیادی کۆتاییهک ه لهدهرهوهدا دامهزراوه .مهبهس���ت لهڕێگهی ههڵبژاردنی
کۆتاییهوه خۆی دروستدهکات و دهناسرێت.
چوارهم ،مادام مهبهس���ت ههڵبژاردنی کۆتایی ه و جیهان ل ه ههڵوێستماندا خۆی
دهردهخات ،ئهوا ههڵبژاردنێکی پڕمهبهس���تی کۆتایی ه دهبێت ه هۆکاری دهرخستنی
جیهان .جیهانیش ،وهکو ئهمش���ت ه و ئهوشت ه بهگوێرهی کۆتایی ه ههڵبژێردراوهکان
دهردهکهوێت .کۆتایی ،ک ه ڕۆشنایی دهخات ه سهر جیهان ،ئهوحاڵهت ه پهیدانهبووهی
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جیهان ه دهمانهوێت دهستمان بکهوێت .ئهمهش ئاگامهندییهکی تێڕامانانهی ه لهئاستی
کۆتاییدا .کاتێکیش ڕوودهدات ،ک ه ئاگامهندی سهبارهت ئهگهرهکهی خۆی تێڕامانان ه
نهبێت .ک ه برسیم ه کۆتایی ئامانجهکهم ژهمی خواردنی چاکه .بهاڵم ئهم ژهم ه چاک ه
لهودیو تهپوتۆزی ڕیگاک ه بووه ب ه پڕۆژهیهک واتای ڕێگاک ه بهرجهستهدهکات(ڕێگاک ه
م���ن دهگهیهنێت ه ئوتێلێک ،ک ه مێزی خواردنی تێ���دا ڕازاوهتهوه و خواردنی خۆش
لێنراوه و چاوهڕوانیم دهکرێت) ،ب ه پهیوهندییهکهشی لهگهڵ پڕۆژهی ئهگهری بوونمدا،
ک��� ه ل ه تێڕامان بهدهره ل ه ئهگ���هری خواردنهک ه تێدهگهین .لهگهڵ ئهم دووالیهنهدا
ک ه لهیهکدی جیانابنهوه ’مهبهست’ ڕۆشنایی دهخات ه سهر جیهان و ب ه کۆتاییهکی
پهیدانهبووی دادهنێت .کۆتایی من حاڵهتێکی دهرهکی نێو جیهان ه و ئهگهری منیش
بونیادێکی دیاریکراوی خۆیهتییه .یهکێکیان ل ه تێڕاماندا دهردهکهوێت و دووهمیان
دهکهوێت ه ئهودیو تێڕامانهوه.
پێنجهم ،ئهگهر ش���ت ه دراوهک ه پێناسی مهبهس���تهک ه نهکات ،ئهوا مهبهستهک ه
و ش���ت ه دراوهک��� ه لهیهکدی دادهبڕێ���ن .لهگهڵ ڕوونهدانی ئهمحاڵهتهدا ’ئێس���تا’
پڕدهبێ���ت ل ه زنجیرهیهک ڕووداوی بێداهاتوو .ههروهها ،دابڕانهک ه بۆ ناس���ینهوهی
ش���ت ه دراوهک ه پێویس���ته .لهڕاس���تیدا ،دراوهک ه نابێت بههۆکار بۆ کردن ئهگهر
نهناس���رێت .ناسینهکهش���ی ئهو کات ه ڕوودهدات ،ک ه خۆمانی لێ دووربخهینهوه و
لهبهر ڕۆش���نایی ش���تێکی دیکهدا بیبینین .ئهوش���تهش کۆتاییهکهی���ه .کهوابوو،
مهبهست ل ه سهرههڵدانێکی یهکگرتوودا کۆتاییهک ه دیاریدهکات ،خۆی ههڵدهبژێرێت
و ش���ت ه دراوهک ه ل ه کۆتاییهکهدا دهناس���ێت .لهنێو ئهم بارودۆخهدا شت ه دراوهک ه
بهو کۆتایی ه دادهنرێت ،ک ه هێش���تا پهیدا نهبووه .لهبهر ڕۆش���نایی ئهم نهبوونهدا
بوون-لهنێو-خۆ دهردهکهوێت .دوو جۆر لهناوبردنی ش���تهدراوهک ه تیایدا ڕوودهدات؛
لهالیهکهوه لهڕێگهی دابڕانهکهوه ههموو کارتێکردنهکانی خۆی بهسهر مهبهستهکهوه
دهدۆڕێنێت؛ لهالکهی دیکهش���هوه ،ڕوو ل ه لهناوچوونێکی دیک ه دهکات .نهبوونهک ه
دهبێت��� ه هۆکاری گهڕانهوهی کارتێکردنهکه .مادام ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیکردنه،
ل ه ناوهڕۆکدا دهبێت بهو بوونهی ل ه ش���ت ه دراوهک ه دادهبڕێت .ئهو بوونهی ه لهگهڵ
دابڕان و ڕۆشنایی خستن ه سهر ئهو شتهی هێشتا پهیدانهبووه شت ه دراوهک ه لهوێدا
دههێنێت ه کایهوه.
شهشهم ،پێویستی ش���ت ه دراوهک ه لهبهستێنی ڕووگهی لهناوچوونهکهوه پهیدا
دهبێ���ت و ل��� ه ڕهتدانهوهی ناوهکی���ش دهچێت ،ک ه ئێم ه ل ه کهرت���ی دووهمی[ئهم
نوسراوهدا] باسمانکرد .بێسودیش ه بیر ل ه ئاگامهندی بهبێ شتێکی دراو بکهینهوه.
لهمحاڵهت���هدا ئاگامهندی دهبێت ب ه ئاگایی ل ه خۆی ،وهکو ئاگایی ل ه هیچ ،ئهمهش
نهبوونی ڕههایه .بوونی ئاگامهندیش بهش���ت ه دراوهکهوه ئهو واتای ه نابهخش���ێت،
ک ه ش���ت ه دراوهک ه ئاگامهندی مهرجداردهکات .ئاگامهندی ڕهتدانهوهیهکی س���اده
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و ڕهوانی ش���ت ه دراوهکهیه .بوونیش���ی مامهڵهنهکردن ه لهگهڵ ههندێک شتی دراو،
ههروهها مامهڵهکردن ه لهگهڵ ئهو شت ه پهیدا نهبووانهی ل ه کۆتاییدان .ڕهتدانهوهی
ناوهکیش ڕاس���تهقینهی ئهو بوونهی ه بهردهوام ل ه پهیوهندییهکهی لهگهڵ خۆیدا له
خ���ۆی دووردهکهوێتهوه .ئهگهر ئهم بوون ه خۆی ڕهتنهداتهوه دهبێت بهوهی ههیه،
بۆنموون ه شتێکی سادهی دراو .لهبهر ئهم ه پهیوهندی بهشتی دراوهوه نیی ه چونک ه
ش���تی دراو ئهوهیه ،ک ه ب ه سروشت ههیه .ئهمهش ههموو ئهگهرهکانی دهرکهوتنی
هاوێته دهرهوه .بۆئهوهی نهبیت ب ه ش���تێکی دراو ،بوون-بۆ-خۆ دهبێت
جیه���ان ده 
ب���هردهوام لهخۆی دووربکهوێتهوه؛ بهردهوام بوونی خۆی بکات بهوهی ،ک ه نییه.
ئهم خهسڵهتهش بوون-بۆ-خۆ وادهردهخات ،ک ه یارمهتی نهدرێت و کۆڵهکهیهکیش
بۆ ڕاگرتنی ههبوونی نادۆزێتهوه .لهس���هرێکی دیکهوه ،بوون-بۆ-خۆ سهربهست ه و
جیهان پهیدادهکات .ئهو بوونهی ه دهیهوێ لهبهر ڕۆشنایی ئهوهی ههی ه ببێت بهوهی
لهداهاتوودا دهیگاتێ.
سهربهستی بوونی بوون-بۆ-خۆیه .مادام سهربهستیش شتێکی دراو یان خهسڵهت
نییه ،تهنیا ل��� ه ههڵبژاردنی خۆیدایه .سهربهس���تی بوون-بۆ-خ���ۆ مامهڵهکردنه؛
سهربهس���تی نادیار و بێ ههڵبژاردن نییه .ئێم ه بهبێ ههڵبژاردن ل ه بوونی خۆمان
تێناگهین .بهاڵم سهربهستی ئهو فاکتۆرهیه ،ک ه ههڵبژاردن بهبێ مهرج دادهنێت.
حهوت���هم ،ههڵبژاردنێ���ک بهب���ێ بناخ��� ه و دیاریکردنی هۆکارهکان���ی بێ واتا
دهردهکهوێت .هۆی ئهمهش بۆ ئهو خاڵ ه دهگهڕێتهوه ،ک ه سهربهستی بوونی خۆی
ههڵدهبژێرێت ،بهاڵم نابێت بهبناخ ه بۆ بوونی خۆی .ئێم ه دوایی لهم بهش���هدا بۆ
پهیوهندی نێوان سهربهس���تی و فاکتۆر باسیدهکهین .ئێستا ئهوهنده دهڵێین ،ک ه
ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی دهتوانێت خۆی ههڵبژێرێت و ناتوانێت خۆی ههڵنهبژێرێت.
تهنانهت ناتوانێت نهبێت؛ لهڕاس���تیدا ،خۆ کوشتن ههڵبژاردن ه و سهلماندنی بوونه.
لهم ڕێگهیهوه ،ک ه دهبێت بهش���تێکی دراو ،ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی بهشداری ل ه
ههڵکهوت���ی ههمهکی بووندا دهکات ،ک ه ئێم ه ب ه بێهودهی���ی ناوزهدیدهکهین .ئهم
ههڵبژاردن��� ه لهبهر ئهوه بێهوده نییه ،ک ه ب���ێ هۆکارهیه ،بهڵکو لهبهر ئهوهیه ،ک ه
ئهگ���هری خۆ-ههڵنهبژاردنی نییه .ههموو ههڵبژاردنێک لهس���هر بوونێک دامهزراوه
چونک��� ه ههڵبژاردن ههیه .بهاڵم ئ���هم ههڵبژاردن ه لێرهدا ،وهک���و ئهو دیاردهیهی
س���هرههڵدهدات و پهیوهندی ب ه هیچ ش���تێکهوه نییه ،بێه���وده نییه .لهو ڕووهوه
بێهوده دهبێت ،ک ه بههۆی ههڵبژاردنهوه ههموو بناخ ه و هۆکارهکان دێن ه بوونهوه
و واتایان پێدهبهخشرێت .بێهودهی ه چونک ه بوونێک ه لهودیو هۆکارهکانهوه .کهوابوو،
سهربهستی بهوجۆرهی ڕۆشنایی دهخات ه سهر بوونی کۆتاییهک ه ههڵکهوتێکی ساده
و ڕووت نییه .ههڵهاتنێکی بهردهوام ه لهدهست ههڵکهوتن؛ بهناوهکیکردن ،لهناوبردن
و بهخۆکردنی ههڵکهوتهکهیه ،ک ه دهبێت ب ه ههڵبژاردن.
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تییه چونک ه بوونی منه .نابێ تهماع و
ههش���تهم ،پرۆژه سهربهس���تانهک ه بنهڕه 
س���ۆزمان خۆش بوێ و گرێی ههستکردن بهکهمیش ب ه پڕۆژهی بنهڕهتی دابنرێت.
بهڵکو پێویس���ت ه ل ه پڕۆژه بنهڕهتییهکانهوه لهوان تێبگهین و بیاناسین .میتۆدێکی
فینۆمینۆلۆجی دیاریکراو بۆ دهرخس���تنی پڕۆژه س���هرهتاییهک ه دهبێ بدۆزینهوه.
ئێم ه ئهم میتۆدهش ناودهنێین س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بونگهرایهتی و له بهش���ی
داهاتوودا باس���یدهکهین .ئێستا ،ئێم ه دهڵێین پڕۆژه بنهڕهتییهکه ،ک ه بوونی منه،
پهیوهندی بهمش���ت ه و ئهوش���تهوه نییه ،بهڵکو ههمووی بوونم��� ه لهنێو جیهاندا.
م���ادام جیهانیش لهبهر ڕۆش���نایی کۆتاییهک ه دهردهکهوێت ئ���هوا پڕۆژهک ه لهگهڵ
ڕووکردنی ب���هرهو کۆتاییهک ه جۆره پهیوهندییهک ب ه جیهان���هوه دیاریدهکات ،ک ه
بوون-بۆ-خۆ دهیهوێت ههیبێت .پرۆژهک ه س���اتیش نیی ه چونک ه دهشێ لهنێو کاتدا
نهبێ���ت .ههروهه���ا بهوجۆرهش لهکات بهدهریش نیی��� ه تاکو دوایی کات بۆ خۆی
دابنێ .بیرۆکهی ”ههڵبژاردنی خهس���ڵهتێکی ئاگامهندانهی” کانت ڕهتدهدهینهوه.
بونیادی ههڵبژاردن لهوهدایه ،ک ه ههڵبژاردن لهنێو جیهاندا بێت .ئهو ههڵبژاردنهی
هیچ��� ه و دژی هیچ ه ههڵبژاردنی هیچ ه و وهکو ههڵبژاردنیش ڕهتدهدرێتهوه .تهنیا
ههڵبژاردن���ی دیاردهیی ههی ه بهمهرجێک ئێمهش لهدیارده ،وهکو ڕهها تێبگهین.
ب���هاڵم لهگهڵ س���هرههڵدانیدا ههڵبژاردن دهبێت بهکاتی چونک ه دهیهوێت ئێس���تا
ب���هداهاتوو ڕوش���نبکات .ئێمه ،لێرهدا ،لهبهر ئهوهی مامهڵ��� ه لهگهڵ ههڵبژاردندا
دهکهین ئهوا ههموو ههڵبژاردنێکمان ئاماژه بۆ ههڵبژاردنی دیکهش دهکات .ئهگهری
ههڵبژاردنهکانی دیک ه ن ه سهریانههڵداوه و نهئاشکران .ئهمهش واتای بێهودهیی ب ه
ههڵبژاردن و بوونم دهبهخشێت .کهوابوو ،سهربهستییهکهم دهبێت ب ه سهرهخۆرهی
سهربهستییهکهم .مادام من سهربهستم ،ههموو ئهگهرهکانی خۆم دهکهم ب ه پڕۆژه.
ههمانکات ،من خۆم ،وهکو کهسێکی سهربهست دهردهخهم و دهتوانم بهردهوام ئهم
پڕۆژهیهم ڕهتدهنهوه و بیکهم ب ه ڕابردوو.
کاتێک بوون-بۆ-خۆ دهیهوێت بیر لهخۆی بکاتهوه ئهو ش���تهی ههی ه لهڕێگهی
پڕۆژهی نهبوونهوه دهناسێت ،ل ه بوونی خۆی ڕادهکات .ئهوهی ههی ه بهجۆرێکی دیک ه
دهردهخات .خۆنهس���هلماندنهکهی بهس ه تاکو سات بهرجهستهبکات؛ ک ه ب ه نهمانی
پڕۆژهی پێشو پرۆژهی نوێ دروس���تدهکات .سهرههڵدانی پڕۆژهی نوێ لهناوبردنی
پڕۆژهی پێش���وه .لهبهرئهم ه بوون-بۆ-خۆ لهبوونی نوێ���ی خۆی دڵنیانییه .لهگهڵ
ڕهتدان���هوهی ئهو پڕۆژهی���هی کهوتۆت ه نێو ڕابردووهوه دهبێت ب���هو پڕۆژهیهی ،ک ه
’ههبوو’ ،واته ،پڕۆژهکانی نێو ڕابردوو دهبن ب ه ههڵوێستی بوون-بۆ-خۆ .هیچ یاسایهکی
بوون ژمارهیهکی لهپێس���تر بۆ پرۆژهکانی بوونم دانانێت .ئهم بوونهی بوون-بۆ-خۆ
جهوههری مهرجدار دهکات .بهاڵم پێویست ه پرس ب ه مێژووی ههموو مرۆڤێک بکهین
تاکو لهبارهی ئهو بوون-بۆ-خۆیهوه بیرۆکهیهکی لێوهرگرین .پڕۆژه ههندهکییهکانمان
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لهنێو جیهاندا ڕوو ل ه داهاتووی���هک دهکهن و ههموویان لهنێو پڕۆژهیهکی جیهانیدا
یهکی���ان گرتووه ،ک ه بوون���ی ئێمهیه .بهاڵم ئێم ه ههمووی ههڵب���ژاردن و کردنین،
ئهوا پڕۆژه جیهانییهک ه پڕۆژه ههندهکییهکان س���نوردار ناکات .ههریهکێک لهئهوان
ههڵبژاردنه؛ جۆرێک ل ه ههڵکهوت و داهاتووهکهی نهناسراوه .لهگهڵ ئهمهشدا لهنێو
بهس���تێنی ههموو پهیوهندییهکانی منهوه لهبوونم لهنێو جیهاندا دهناس���رێن .لهم
تیبینیانهوه بیردهکهینهوه باس���ی سهربهستی بوون-بۆ-خۆمان ل ه بنهڕهتی بوونیدا
کردبێت .ههروهها ،بینیمان ئهم سهربهستیی ه داوای شتێکی دراودهکات ،نهک وهکو
س���نورداری بهڵکو چهند مهبهس���تێکی دیکه .یهکهم ،سهربهستی ڕهتدانهوهی شت ه
دراوهکهیه(خاڵ���ی پێنجهم)؛ بهڕادهیهک ڕهتدانهوهی ناوهکی و ئاگامهندانهیه(خاڵی
شهش���هم)و ئاگامهندییهکهش ئاگامهندیی ه ل ه شتێک .بێجگ ه لهم ه سهربهستی واته
سهربهستی ههڵبژاردن نهک سهربهستی ههڵنهبژاردن.
ههڵنهبژاردنیش ،لهڕاستیدا ،ههڵبژاردنی ههڵنهبژاردنه .ئاکامی ئهمهش ئهوهیه،
ههڵب���ژاردن بناخهی بوونێک���ی ههڵبژێردراوه نهک خودی ههڵب���ژاردن .ههروهها،
بێهودهیی سهربهستییه(ک ه لهخاڵی حهوتهمدا) ڕوونکرایهوه .لهپێشدا ئاماژهمان بۆ
شتێکی دراو کرد ،ک ه بێجگ ه ل ه فاکتۆری بوون-بۆ-خۆ چی دیک ه نییه .دواجاریش،
پ���ڕۆژه جیهانییهکهی ،جیهان ڕۆش���ندهکاتهوه .بههۆی ئهم و ئهو ههڵوێس���تهوه
دهکرێت دیاریبکرێت و بخرێت ه سهر ههڵکهوتی جیهان.
ههموو ئهم خااڵن ه بهرهو گرفتێکی گرانمان دهبهن :ئهویش پهیوهندی سهربهستیی ه
ب ه فاکتۆرهوه .ههروهها ،توش���ی ڕهخنهش���مان دهکهن .ئایا من ،ک ه کورتهبااڵم
دهتوان���م ههڵیبژێرم بااڵب���هرز بم؟ ئهگهر قۆڵێکم ههبێ���ت دووان ههڵبژێرم؟ هتد.
ئهمهن ه سنوردارێتین ،ک ه فاکتۆری حاڵهتهکهم بهسهر سهربهستی ههڵبژاردنهکهمدا
دهیس���هپێنێت .کهوابوو ،باش���تره ل ه الیهنهکانی دیکهی سهربهستی بکۆڵینهوه و
باسی پهیوهندییهکهی ب ه فاکتۆرهوه بکهین.
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ئهو بهڵگ ه باوهی دژی سهربهستی دادهنرێت گرنگی باسهکهمان بیردهخاتهوه.
دهردهکهوێت بهبی گۆڕانی ههڵوێس���تمان نهتوانین خۆمان بگۆڕین .من ل ه وازهێنان
ل ه چینهکهم ،نهتهوهکهم و خێزانهکهم یان ل ه دامهزراندنی دهستهاڵت و چارهنوسی
خۆمدا سهربهست نیم .من ب ه کرێکاری ،وهکو فهرهنسییهک و بهنهخۆشی سفلسهوه
یان سیلهوه لهدایکبووم .مێژووی ژیان ،بهههرجۆرێک بێت ،مێژووی سهرنهکهوتنه.
ههروهها ،بۆ پهیڕهویکردنی سروش���ت پێویست ه ملکهچ بیت؛ ئهمهش دامهزراندنی
کارهکانم ه لهنێو تۆڕی ناچارهکییدا .لهوهدهچێت مرۆڤ لهجێگهی خۆدروس���تکردن
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ئاووههوا ،زهمین ،ڕهگهز یان چین و زمان دروس���تیبکهن .ئهو بهشێک ه ل ه میرات،
بارودۆخی منداڵی ،ڕهوشت و ڕووداوه گهوره و بچوکهکانی ژیانی.
ئهم بهڵگهی ه گرفتێکی گهورهی بۆ ش���وێنکهوتوانی سهربهستی دروستنهکردووه.
دێکارت ،لهپێش ههموو بیریارهکانهوه(ویس���تی)ب ه نهبڕاوه داناوه و لهو باوهڕهشدای ه
پێویس���ته”خۆمان بدۆزینهوه نهک چاوهڕوانی چارهنوس بین ”.لێرهدا ،دهبێت چهند
جیاوازییهک دهستنیش���ان بکرێن .شوێنکهوتوانی ناچارهکی باس ل ه چهند فاکتۆریک
دهکهن ،ک ه پێویس���ت ن���اکات ئێم ه ئاوهڕیان لێبدهین���هوه .بهتایبهتی پێکهوهبوونی
الیهن ه دژهکان لهنێو ش���تهکاندا دژی سهربهس���تی ب ه بهڵگ��� ه دانانرێت چونک ه ئێم ه
پهیدایاندهکهی���ن .لوتکهی چیاکه ،ک ه خۆی بهبهرز و س���هخت ب���ۆ پێداههڵگهڕان
دهردهخات ،بۆ تهماشاکردنی دهشت و دۆڵهک ه شوێنێکی خۆشه .لوتکهک ه بهتهنیا و
بهبێ ئهم پهیوهندییان ه شتێکی بێ الیهنه :چاوهڕوان ه کۆتاییهک ڕۆشنایی بخات ه سهر و
بدۆزرێتهوه و خۆی ،وهکو کۆسپ یان شوێنێکی خۆش دهربخات .ههروهها ،خۆی لهنێو
بهستێنی ئامێره-ئاڵۆزهکان ،ک ه لهپێشتر باسمانکرد ،بهرجهستهدهکات .بهبێ تهکنیکی
ههڵگهڕان بهسهر شاخدا و ئهو شتانهی پێویستیمان پێیان ه لوتکهک ه بۆ ههڵگهڕان ن ه
ئاسان و ن ه سهخته؛ پرسیارکردنهکهش لهبارهیهوه پهیوهندی ب ه شاخ ههڵگهران نابێت.
شت ه سهختهکان(ک ه هایدیگهر به’ههبووه سهختهکان’ ناوزهدیان دهکات ،لهسهرهتاوه
سهربهستی کارکردنهکانمان بهربهستدهکهن ،بهاڵم سهربهستییهکهمان ئهو بهستێن و
تهکنیکان ه یان کۆتاییان ه پێکدههێنن ،ک ه پهیوهندییان ب ه دهرخستنی بهربهستهکهوه
ههیه .ئهگهر لوتکهکه ”زۆر س���هخت بۆ ههڵگهڕانی���ش” دهرکهوێت ،ئێمهش کۆڵ ل ه
ههڵگهڕانهک ه بدهین لوتکهک ه بهمجۆره خۆی نیشاندهدات چونک ه لهبنهڕهتهوه ئێم ه بهو
شتهمان دانا ،ک ه دهتوانین پیایدا ههڵگهڕێین .کهواته ،سهربهستییهکهمان ئهو ڕێگران ه
پێکدههێنێت ،ک ه توشمان دهبن.
ههڵبهته ،پاش ئهم تێبینیانه ،ئ���هوهی ناوی نههێنراوه و بیری لێنهکراوهتهوه
لهبوون-لهنێو-خۆدایه ،ک ه لهو فاکتۆره بهرپرس��� ه سهربهس���تییهکهمان ڕۆشنایی
دهخاتهس���هر .ئهم پاشماوهی ه نابێت ب ه بهربهستی سهربهسستی :لهڕاستیدا چهند
پاشماوهک ه سهخت بێت سهربهستییهکهش زۆرتر دهبێت بهسهربهستی .بێگومان،
ههموو کهس���ێک لهگهڵ ئێم ه لهس���هر ئهو خاڵ ه هاوڕایه ،ک ه کهسێکی سهربهست
ئهوهی ه بڕیار لهس���هر پڕۆژهکانی بدات .بۆ ئهوهی ب ه کردهوه پڕۆژهکان دابمهزرێن
و بڕیاردان لهس���هر کۆتایی پرۆژهیهکی س���اده دهبێت ل ه ناس���ینهوهی لهپێشتری
کۆتاییهک ه جیابکرێتهوه .ئهگهر ناس���ین بۆ بڕی���اردان بهس بێت ،ئهوا ب ه جۆرێک
دهکهوم ه نێو جیهانهوه ،ک ه خهون و ڕاس���تهقینهی تێدا جیانهکرێنهوه .من حوکم
بهس���هردادراوه گۆڕانکارییهکانی جیه���ان لهگهڵ گۆڕانکارییهکان���ی ئاگامهندیمدا
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ببین���م؛ من ناتوانم ل ه پهیوهندییهکهم���دا لهگهڵ چهمکهکهم ”لهنێو کهوانهدانان” و
دواخس���تنی حوکمدانهکهم بکهم ،ک ه ڕاس���تهقین ه ل ه چیرۆک جیادهکاتهوه .ئهگهر
بابهتێک کتوپڕ لهگهڵ ههس���تپێکردنهکهدا س���هرههڵدات ئهوا ناتوانین ههڵیبژێرن
ی���ان ئهو بابهتهبێت ئێم ه دهمانهوێت .کاتێک جیاوازی لهنێوان حهزێکی س���اده،
نوێنهرایهتییدا من ههڵیدهبژێرم و ههڵبژاردن دامهزرا ،سهربهستیش وندهبێت .ئهو
کات ه سهربهستین ،ک ه دوا چهمکێک ئێم ه ب ه خۆمان دهناسێنێت دهبێت بهکۆتایی
و ئهوهی هێشتا نییه .لهئاکامدا ،دهشێ کۆتاییهک ه بهرزێتی بێت بهتایبهتی ئهگهر
ههبوویهکی ڕاس���تهقین ه بێت و ئێمهش ل ه خۆی جیابکاتهوه .لهگهڵ ڕهتدانهوهی
ناوهکیدا بوون-بۆ-خۆ ڕۆش���نایی دهخات ه س���هر بوونی شتهکان و پهیوهندییان به
یهکدییهوه .لێرهدا ،سوڕانهوهی بازنهیی نادۆزینهوه چونک ه سهرههڵدانی بوون-بۆ-
خۆ ڕاس���تهوخۆ کاریگهرێتی خۆی دهنوێنێت .ئهگهر ئهمهش دروس���ت بێت ،ئهوا
بهرجهستهبوونی شتهکان لهسهربهستی جیانابێتهوه .ب ه هۆی ئهوانهوه سهربهستی
خ���ۆی لهکۆتاییهک ه جیادهکاتهوه و یهکدهگرێتهوه ،که[بوون-بۆ-خۆ]دهکات بهوهی
ههیه .بهرگریکردن لهالیهن ههبوویهکهوه مهترس���ی بۆ سهربهستی دروستناکات و
یارمهتیدهدات خۆی وهکو سهربهس���تی بهرجهستهبکات .سهربهستی بوون-بۆ-خۆ
ب ه بهرگریکردن لهالیهن جیهانهوه ههیه .لهدهرهوهی ئهم پهیوهندییهدا چهمکهکانی
سهربهستی ،ناچارهکی و پێویستی واتایان وندهکهن.
لهس���هرو ئهمهوه پێویس���ت ه ئاماژه بۆ ئهو خاڵهش بکهین ،ک ه سهربهستی ئهو
واتای ه نابهخش���ێت ”ههموو خواستێکت بهدهس���ت بهێنێت” ،بهڵکو ئهوهیه(لهنێو
واتا بهرفراوانهکهی ههڵبژاردندا) ”کهس���ێک خواس���تهکانی خۆی دیاریبکات ”.به
واتایهکی دیکه ،س���هرکهوتن بۆ سهربهستی گرنگ نییه .بهڵگهی کهس ه سادهکان
دژی فهیلهس���وفهکان ل ه تێنهگهیش���تنهوه پهیدادهبێت :چهمک���ی ئهزمونگهران ه و
باوی سهربهس���تی ،که بارودۆخی مێژوویی ،ڕامیاری و ئاکاری هێناویانهت ه کایهوه،
”تهوانایی ه بۆ گهیش���تن بهکۆتایی ”.چهمکی فهلس���هفی و تهکنیکی سهربهستی،
ئهو چهمکهی ئێم ه دهمانهێت بهکاریبهێنین س���هربهخۆیی ههڵبژاردنه .بهههرحاڵ،
پێویس���ته ،ئهوهش بزانین ک ه ههڵبژاردن و کردن یهک ش���تن و بۆ ئهوهی خهون و
خواست لهیهکدی جیابکرێنهوه دهبێت پێش بڕیاردان لهسهری ههڵبژژاردن بناسرێت.
ناگونجێت بڵێین زیندانییهک ه ههمیش��� ه ل ه چوونهدهرهوهی لهزیندان سهربهسته.
ئهم ه بێهودهی ه یان بڵێن لهحهزکردنهکهی بۆ بهربوون سهربهسته ،ک ه ڕاستییهکی
سادهیه .ئهو لهههوڵدانیدا بۆ ڕاکردن ل ه زیندان(یان بهربوون) سهربهسته؛ لهههرچ
حاڵهتێکدا بێت ،دهتوانێت ڕاکردن بکات ب ه پرۆژه و بههاکهشی لهڕێگای کارکردن
بۆ ڕاکردنهک ه دیاریبکات.
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لهبهرئ���هوهی ههڵب���ژاردن و کردن ل���هیهکدی جیاناکهینهوه ،باس���هکهمان بۆ
سهربهس���تی زۆرمان لێدهکات واز ل ه جیاوازی نێوان مهبهست و کردنیش بهینین.
وهکو چۆن بیرۆکهکان لهو زمان ه جیانابنهوه ،ک ه دهریاندهبڕێت مهبهستیش ل ه کردن
جیانابێتهوه؛ گوتهکانمان بیرۆکهکانمان دهردهخهن و کردهوهکانیشمان مهبهستهکان
بهرجهستهدهکهن .یارمهتی مهبهستهکانمان دهدهن تاکو مامهڵ ه لهگهڵ بابهتهکاندا
بکهن.
دێکارت ،پاش تێگهیش���تن ل ه ڕواقییهکان ،ئهم جیاوازییهی نێوان سهربهستی
ههڵبژاردن و سهربهس���تی بۆ وهدهستهێنان باس���کردوه .ههروهها ،کۆتاییش بهو
بهڵگان ه دههێنێت ،ک ه لهس���هر جیاوازی نێوان ”ویس���ت” و ”توانایی” ڕادهوهستن
و تاکو ئهمڕۆش نهیارانی سهربهس���تی بهکاریاندههێنن .لهگهڵ ئهمهشدا ،دروست ه
سهربهس���تی لهالیهن بابهت ه ڕهتدراوهکهیهوه بهرهنگاری دهکرێت .بۆ دهرخس���تنی
ئهوهی بزانین ،ک ه الیهن ه دژوهس���تاوهکان و خهس���ڵهتی بابهتهک ه ل ه سهربهستی
جیانابنهوه ،دهبێ���ت بهڵگهیهک دابمهزرێنین دوو ڕێگا ببڕێ���ت؛ یارمهتیمان بدات
بیس���هلمێنین سهربهس���تی لهئاستی بابهت ه دراوهکهیدا ب ه س���اخت ه دهرناچێت و
لهالیهکی دیکهشهوه بارودۆخێکی ئۆنتۆلۆجی بۆ سهربهستی دهربخات .ئایا نابێت
لهگهڵ ههندێک فهیلهس���وفی سهردهمدا بڵێین ،سهربهس���تی بهبێ ڕێگرتن نییه؟
وهکو چۆن ئهوهمان باس���کرد ،ک ه سهربهس���تی بهتهنیا ناتوانێت ڕێگهگرتنهک ه بۆ
خۆی دروستبکات ،مهحاڵیش��� ه بڵێین بوون-لهنێو-خۆ ئۆنتۆلۆجییان ه ل ه بوون-بۆ-
خۆ لهپێش���تره .لهبهرئهم ه بۆ خاڵهکانی پێش���ومان دهگهڕێینهوه و مامهڵ ه لهگهڵ
پرس���یارهکهمان س���هبارهت فاکتۆر دهکهی���ن .ئێم ه ئهو خاڵهمان س���هلماند ،ک ه
بوون-بۆ-خۆ سهربهس���ته .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێ���ت بوون-بۆ-خۆ بناخهی بوونی
خۆیهتی .ئهگهر سهربهستی لهوهدابێت ئهو بوون ه بناخهی خۆیهتی ،ئهوا پێویست ه
سهربهستی بڕیار لهسهر بوونی خۆی بدات .ئهم پێویستییهش ب ه دووجۆر واتاکهی
لێکدهدرێتهوه .یهکهم ،پێویست ه سهربهستی بڕیار لهسهر بوونی-سهربهستی خۆی
ب���دات .ئهمهش تهنیا ل ه ههڵبژاردنی کۆتاییدا نییه ،بهڵکو دهبێت بوونی خۆش���ی
ههڵبژێرێ���ت .ئهم ه ئ���هوه دهگهیهنێت ،ک ه ئهگهر بوونی سهربهس���ت و بوونی نا-
سهربهست پێکهوه و بهیهکسانی لهبهردهم ههڵبژاردن ه سهربهستهکهدا قوتدهبنهوه.
مادام سهربهس���تیی ه لهپێشترهک ه بۆ ههڵبژاردنی سهربهستی پێویست ه ئهوا توشی
پرۆسهیهکی نهبڕاوه دهبین .لهڕاستیدا ،ئێم ه ئهو سهربهستییهین ،ک ه ههڵدهبژێرێت،
بهاڵم ههڵینابژێرین سهربهس���ت نین .حوکم بهس���هر ئێمهدا دراوه سهربهست بین،
وهکو لهپێشتر باسمانکرد ،فرێدراوینهت ه نێو سهربهستییهوه یان هایدیگهر گوتهنی،
(بهجێماوین) .بهجێمانهکهش بێجگ ه ل ه سهربهستی هیچ بناخهیهکی دیکهی نییه.
ئهگهر سهربهستی ڕاکردن ل ه بابهتهدراوهک ه و فاکتۆر بێت ،ئهوا فاکتۆری ڕاکردن
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ل ه فاکتۆر دێتهکایهوه .ئهمهش فاکتۆری سهربهستییه .مادام س هربهستی نابێت ب ه
بناخ ه بۆ بوونی خۆی ،ئێم ه دهتوانین بهجۆرێکی دیکهش لهم خاڵ ه تێبگهین ،ک ه
بهههمان ئاکاممان دهگهیهنێت .ئهگهر سهربهس���تی بڕیار لهسهر بوونی خۆی بدات
تهنیا بوونی نا-سهربهستانهی من نابێت بهشتێکی پێویست بهڵکو نهبوونی ڕههای
منیش دهبێت ب ه گونجاو .ئێم ه بینیمان چۆن ل ه پڕۆژهی س���هرهتایی سهربهستیدا
کۆتایی بۆ هۆکارهکان دهگهڕیتهوه تاکو پێکیان بهێنێت؛ بهاڵم ئهگهر سهربهس���تی
بناخهی خۆی بێت ،ئهوا کۆتاییهک ه دهبێت بۆ خۆی بگهڕێتهوه و هۆکهش بهێنێت ه
بوونهوه .بابزانین ئاکامی ئهم ه چییه :بوون-بۆ-خۆ ل ه نهبوونهوه بۆ گهیش���تن به
کۆتایی ڕێدهگرێت .ئهم ش���ێوازی بوون ه بهگوێ���رهی کۆتاییهکهی دهگونجێت نهک
بهگوێرهی ماف یان فاکتۆر .ههروهها ،دروس���ت ه لهنێو یهکێک لهو ههزار ڕێگایانهی
بوون-بۆ-خ���ۆ ڕوویانتێدهکات ،ئهم بوون ه خۆی ب ه کهس���انی دیکه ،وهکو بوونێکی
خاوهن مافبناس���ێنێت .ئێم ه لهنێو بهس���تێنێکی بهرفراوانی پڕۆژهیهکماندا ،ک ه
بوونمان ل ه ههڵس���وکهوتهدا دیاریدهکات لهس���هر مافهکانمان سوردهبین .ئهمهش
هۆکاره بۆ خۆدانانی مرۆڤ ب ه ههڵس���وکهوتهکانی و خۆی لهبهردهم ”دادوهری نێو

دادگا” و ”فهرمانبهری داراییدا” دهبینێت .بوونی ههریهکێک لهم ههڵسوکهتان ه لهسهر
کۆتاییهکهیان ڕاوهستاوه .ب ه خۆدانانی یهکێک لهوان دهکهوێت ه سهر خۆپاراستنیش
ل ه ههڵکهوت .بهاڵم سهرکهوتن ،وهدهستهێنان ل ه ڕاکردن و ههڵکهوت دهگهڕێتهوه بۆ
دامهزراندنی بوونی ههڵکهوتهکه .سهربهستی ب ه کۆتاییهکهی خۆی سنوردارناکات.
بێگومان ب��� ه ههڵبژاردنهوه ههیه ،ک��� ه کۆتاییهک ه دروس���تدهکات ،بهاڵم خاوهنی
ئهو ڕاس���تییهش نییه ،ک ه گوای ه سهربهس���تییهک ههی ه کۆتاییهک ه دهناسێت .ئهو
سهربهستییهی بوونی خۆی پێکدههێنێت واتای سهربهستی وندهکات .سهربهستی
دهستهاڵتێکی ساده و بێسنور نییه .ئهگهر وا بوای ه دهبوو ب ه هیچ یان بوون-لهنێو-
خۆ؛ بهتێههڵکێشکردنی شێواوی نهبوون و بوون-لهنێو-خۆ کهسێک سهربهستی ب ه
هێزێکی ڕووتی پێش ههڵبژاردن دادهنێت .سهربهستی لهگهڵ سهرههڵدانی کردهوه
خۆی سنورداردهکات .وهکو بینیمان ،کردنیش پێویستی ب ه لهناوبردنی بابهتهکهی
ههیه .مرۆڤ کار لهس���هر شتێک یان بهرانبهر شتێک دهکات .کهوابوو ،سهربهستی
کهمی بوون ه لهپهیوهندییهکهیدا لهگهڵ شت ه دراوهکه؛ بوون بهپڕی سهرههڵنادات.
ئهگهر ئهم کهلهبهره بێت ل ه بووندا ،ئهم نهبوونهی بوون ،ک ه باسمانکرد ،پێویستی
ب��� ه ههموو بوون ه تاکو لهوێ���وه ،وهکو کهلهبهر خۆی دهربخ���ات .بوونی خۆی له
نهبوون���هوه دیاریناکات چونک ه ههموو بهرههمێک لهبهر ڕۆش���نایی نهبووندا تهنیا
بوون-لهنێو-خۆیه.
ئێم ه ل ه کهرتی یهکهمی ئهم نوس���راوهدا س���هلماندمان ،ک ه نهبوون تهنیا لهنێو
بووندا س���هرههڵدهدات .ئێس���تا دهمانهوێت ل��� ه پهیوهندی نێ���وان بونیادهکانیان
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تێبگهین .لهبهر ئهوهی سهربهستی ڕاکردن ه ل ه بوون و خۆ لهگهڵ بووندا ڕێکناخات،
لهنێو پڕۆژهی(پشکنین)دا دروستدهبێت؛ ئهگهر کهسێک لهنێو ئامانجێکدا زیندانی
نهکرابێت لێی ڕاناکات .پڕۆژهی(خۆ) ل ه قهراخ بووندا ناتوانێت ببێت ب ه لهناوبهری
بوونهکه .سهربهستی ڕاکردن ه ل ه مامهڵهکردن لهگهڵ بووندا؛ ل ه ناوبردنی ئهو بوونهیه،
ک ه ههیه .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه دهبێ لهپێش���دا ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی
ههبێت و دوایی سهربهستییهکهی بدۆزرێتهوه .لهپێش و دوایی دوو چهمکن خودی
سهربهستی دایهێناون .سهربهستی دووجۆر لهناوبردنه ،لهناوبردنی ئهو بوونهی ،ک ه
ههی ه و لهناوبردنی ئهو بوونهی لهنێو بوون ه ههبووهکهدایه .ئاش���کرایه ،سهربهستی
بوون-لهنێو-خۆ نییه .بهاڵم لهبهر ڕۆشنایی کهمییهک ه و ئهو کۆتاییهی ههڵیبژاردوه
بوونێک ههیه ،ک ه دهبێت بهبوونی ئهو .سهربهس���تی لهپش���ت بوونی خۆیهتی یان
لهودیو ئهو بوونهیه ،ک ه ههڵینهبژاردوه؛ مادام ئاوهڕ ل ه خۆی دهداتهوه ،سهربهستی
دهبێت بهس���هرچاوه بۆ سهرههڵدانی پهیوهندییهکهی ب ه بوونهوه؛ یان بوونی لهنێو
جیهاندا .سهربهس���تیش ئهوه نیی ه کهسێک سهربهست بێت سهربهست نهبێت یان
بوونی نهبێت .هۆی ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ ئهو ڕاس���تهقینهیهی ،ک ه ئهو ناتوانێت
نهبێت یان نهبێت بهههڵکهوت .ههڵکهوت و فاکتۆر یهک ش���تن؛ بوونێک ههیه ،ک ه
سهربهستیی ه و ل ه شێوازی نهبوون(لهناوبردن)دایه .بوونی فاکتۆری س هربهستی یان
بوون لهنێو جیهاندا یهک شتن و لهیهکدی دهچن .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت،
ک ه ل ه بنهڕهتهوه سهربهستی پهیوهندیی ه لهگهڵ شت ه دراوهکهدا.
ئایا ئهم پهیوهندیی ه چییه؟ ئایا ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه شتهدراوهکه(بوون-لهنێو-
خۆ) سهربهس���تی س���نورداردهکات؟ با لهنزیکهوه تهماشای ئهم کێشهی ه بکهین.
ش���تهدراوهک ه نابێت ه هۆکار بۆ سهربهستی(چونک ه تهنیا شتی دراو دروستدهکات)،
ههروهها بهڵگهش بۆ سهربهستی نییه(چونک ه سهربهستی بهڵگ ه دادهنێت) .مادام
ئێمهش لهئاس���تی ههڵکهوتێک���ی ڕهوانداین ،ئهوا نابێت ب ه مهرجێکی پێویس���ت
بۆ سهربهس���تی .ئهو زهمینهش نییه ،ک ه بهبێ ئهو سهربهس���تی نهتوانێت خۆی
بخاتهگهر چونک ه ئهگهر وابێت سهربهستی دهبێت ب ه فۆرمهکهی ئهریستۆ و شتیکی
لهپێشتر ئامادهکراو یان(پنیۆما)ی ڕواقییهکان و بهدوای ئهستویهکدا دهگهڕێت کاری
لهسهربکات .شتهدراوهک ه ناکهوێت ه نێو پێکهاتهی سهربهستییهوه چونک ه سهربهستی
ناوهکیی ه و ڕهتدانهوهی ناوهکی ش���تهدراوهکهیه .سهربهستی ب ه ههڵبژاردنی خۆی
دهبێت بهههڵکهوتێکی ڕهوان و ش���تهدراوهک ه ڕهتدهداتهوه .شتهدراوهک ه پانتایی
بوون ه و سهربهس���تی ب ه کهمییهکهیهوه ڕهنگی دهکات ،بهڕهتدانهوهکهشی ڕووناکی
دهخات ه س���هر و ئهو کۆتاییهی تێدا دهبینێت ،ک ه هێش���تا پهی���دا نهبووه .مادام
سهربهستی ههی ه ش���ت ه دراوهکهش دهبێت بهسهربهستی .سهربهستیش ناتوانێت
بههیچ جۆرێک خۆی لهبوون بش���ارێتهوه .پێویس���ت ه خوێنهر تێبگات ،کهشت ه
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دراوهک ه ئهوهی ه بوون-بۆ-خۆ ڕهتی دهداتهوه ببێت ب ه ئهو .لهش ،وهکو تێڕوانینێک
ب���ۆ جیهان ،ئهو ڕاب���ردووهی بووه ب ه جهوههری بوون-بۆ-خۆ س���هر بهیهک جۆر
ڕاستهقینهن .سهربهستی لهگهڵ خۆ دوورخستنهوهکهیدا سیستهمی پهیوهندییهکان
دادهمهزرێنێت .ئهمهش لهس���هر تهماشاکردنی کۆتاییهکهی ه لهنێوان ههموو بوونه-
لهنێو-خۆکان���دا (پانتایی بوون لهنێ���و جیهاندا) و ئهو بوونهی س���هرههڵدهدات،
ڕوودهدات.
لهگ���هڵ پڕۆژهدانان و ڕووهو کۆتایی سهربهس���تی خ���ۆی دهکات ب ه بوونێکی
ههندهک���ی و ههبوو لهنێو جیهاندا .سهربهس���تی بوونی خۆی ههڵنابژێرێت؛ بهڵکو
ب���هههڵبژاردنی کۆتاییهکهی ئهو ههبووهش لهم یان لهو ش���ێوازهدا پهیدادهکات.
ههڵکهوتن���ی سهربهس���تی و جیهان لهبهر ڕۆس���نایی کۆتایی��� ه ههڵبژێردراوهکهدا
دهردهکهوێ���ت؛ لهنێو یهک ڕهتدانهوهدا دادهمهزرێت .سهربهس���تیش ناتوانێت ئهو
ههبووه بناسێتهوه چونک ه بۆ ئهو کاره دهبێت خۆی لهدهرهوه ههڵبژاردنهکان ڕاگرێت.
ئهمهش سهربهس���تی لهناودهبات .ئێم ه ههڵوێست بۆ ههڵکهوتی سهربهستی لهنێو
پانتایی بووندا بهکاردههێنین ،ئهگهر شتهدراوهکهی لهبهر ڕۆشنایی ههڵبژاردنهکهدا
سهربهستی سنوردار نهکات .کهوابوو ،شتهدراوهک ه خۆی وهکو بوون-لهنێو-خۆیهکی
دڕنده نیشاننادات .ههمیشهش وهکو هۆکار دهناسرێت و کۆتاییهک ه دهریدهخات.
ههڵوێس���ت و هاندهر یهک ش���تن .بوون-بۆ-خۆ خۆی لهنێو مامهڵهکردن لهگهڵ
بووندا و ههڕهش���هکردن لهالی���هن بوونهوه دهدۆزێتهوه .حاڵهتی ش���تهکان ،وهکو
هۆکار بۆ ڕهتدانهوه ،بهرگریک���ردن و پهالماردان دهبینێت .بهاڵم دهتوانێت ئهوان ه
بدۆزێتهوه ئهگهر سهربهس���تان ه ڕوو ل ه کۆتاییهک ه بکات ،ههست ب ه ههڕهشهکردن
و خۆش���گوزهرانی دهوروبهری بکات .ئهم تێبینیان ه دهریدهخهن ،ههڵوێس���ت ،ک ه
دهستکردی ههڵکهوتنی بوون-لهنێو-خۆ و سهربهستییه ،دیاردهیهکی تهمومژاویی ه
و مهحاڵ ه بوون-بۆ-خۆ تیایدا بهش���داریکردنی سهربهس���تی و ههبووهک ه لهیهکدی
جیابکاتهوه .بهوجۆرهی سهربهس���تی ڕاکردن ه ل ه ههڵکهوت ،ک ه بۆ ئهوهی ڕابکات
دهب���ێ ههبێت ،ههڵوێس���تیش هاوئاههنگییهک���ی سهربهس���تان ه و دیاریکردنێکی
سهربهس���تانهی ههبووه دڕندهکهیه ،ک ه ڕێگ ه ب ه دیاریکردنهک ه ب ه هیچ ش���ێوهیهک
نادات .من لهژێر لوتکهی چیایهکدام ،ک ه ناپێورێت .تاش ه بهردهکه ،وهکو پڕۆژهی
دووهم لهنێو پڕۆژهی پێوانهکهدا دهبینرێت .واتاکهش���ی ب ه پڕۆژهسهرهتاییهکهی
بوونم���هوه لهنێو جیهاندا بهس���تراوه .کهوابوو ،بهردهک ه لهنێ���و زهمینهی جیهاندا
ههڵبژاردنهسهربهس���ت ه سهرهتاییهکهم دهیتاشێ .بهاڵم ،ل هالیهکی دیکهوه ،ئهوهی
سهربهستییهکهم دهستی نایگاتێ پێوانی بهردهکهیه .ئهمهش پهیوهندی ب ه بوونی
ی بهردهکهوه ههیه .لهگهڵ ئهوهشدا ،بهردهک ه بهرگریکردنی خۆی بۆ پێوانهک ه
سهخت 
دهردهخات ئهگهر بۆ پێوان سهربهس���تی بیخات ه نێو ههڵوێستهوه .بۆ گهشتیارێک
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بێ���رهدا گ���وزهردهکات و دهیهوێت جوانی دهش���ت و دهر ببینێت ،لوتکهی چیاک ه
خۆی وهکو ش���تێک بپێوێت یان نا دهرناخات؛ وهکو ش���تێکی جوان یان ناش���رین
دهبینرێت .مهحاڵ ه بزانین ،لهههموو حاڵهتێکی تایبهتدا ،چی لهسهربهستی و ل ه
ههبووه دڕندهکهوه ڕوو لهبوون-بۆ-خۆ دهکات .شتهدراوهک ه تهنیا لهبهر ڕۆشنایی
پڕۆژهی سهربهستیدا دهبینرێت .پڕۆژهی سهربهستیش شت ه دراوهکه ،بهو جۆرهی
ههی��� ه دهردهخات(بهرگریدهکات یان تهس���لیم دهبێت) .پێویس���ت ه ئهوهش بزانین
بهرگریکردنی ش���تهدراوهک ه خهس���ڵهتێکی بوون-بۆ-خۆ نیی ه ڕاستهوخۆ بناسرێت.
سهربهستی ڕۆشنایی دهخاتهس���هر .جیهان بهرانبهر سهربهستی بهرهنگاریدهکات.
مرۆڤ ل ه سهربهس���تییهکهیدا توشی بهرهنگاری دهبێتهوه .ههروهها ،ئهوهی بۆ من
دهبێت بهڕێگر لهوانهی ه بۆ کهس���ێکی دیک ه ڕێگر نهبێ���ت .ڕێگرتنێکی ڕهها نیی ه
و تهنیا لهنێو پێکهوهبوونی الیهن ه نهیاره سهربهس���تهکان سهرههڵدهدات .پێکهوه
بوونهکهش بههای کۆتایی سهربهس���تییهک ه دیاریدهکات .تاش���هبهردهک ه ناتوانێت
ببێت ب ه ڕێگر ئهگهر من س���وربم لهسهر ههڵگهڕان بهلوتکهی چیاکهدا .لهالیهکی
دیکهش���هوه ،ئهگهر من ئارهزووهکهم بۆ ههڵگهڕان مهرجداربکهم لوتکهک ه نابێت ب ه
هاندهر بۆ گهیشتن بهکۆتاییهکهم.
کهوابوو ،پێکهوهبوونم لهگهڵ جیهاندا ،وهکو دووالیهنی نهیار ،پهیوهندی وهستانم
لهئاستی کۆتاییهکانمدا ،ک ه خۆم دایدهمهزرێنم دهردهخات .پهیوهندییهکهش ئاسان
نییه .پهیوهندییهک ه سهربهس���تی ڕۆشنایی دهخاتهسهر و لهنێو شتهدراوهکهدای ه،
ل ه لێواری تاش���هبهردهک ه و سهربهستییهکهی مندایه؛ لهنێوان فاکتۆرێکی ڕووت و
ههڵکهوتێکدایه ،ک ه نییه .لهوانهی ه ههڵگهڕان بهس���هر تاشهبهردهکهدا بۆ کهسێکی
وهرزشکار ئاسان و کهسێکی دیک ه سهخت بێت ،ک ه لهشی ڕانههاتووه .لهشهکهش
لێ���رهدا وا خ���ۆی دهردهخات پهیوهن���دی ب ه وهرزش و ڕاهێنانهوه سهربهس���تان ه
ههبێت .من لهبهر ئهوهی لهوێدا وهستاوم و خۆم کردوه بهوهی ههم تاشهبهردهکه،
وهکو نهیار دهردهکهوێت .بۆ پارێزهرێک لهنێو ش���ار دهژی و ڕۆبی پارێزهری لهنێو
دادگا لهبهردای���ه ،ههڵگهڕانی بهردهک ه ن ه س���هخت ه و نهئاس���ان؛ لهنێو ههمووی
’جیه���ان’دا تواوهتهوه .لهالیهکهوه ،من لهش���م ب ه الواز ههڵدهبژێرم و لهئاس���تی
س���هختییهکاندا(ههڵگهڕان بهس���هر چیادا ،س���واری پاس���کیل یان وهرزشکردن)
ڕایدهگرم .ئهگهر بهشداری لهوهرزشدا نهکهم .لهنێوشار بژیم ،تهنیا بازرگانی بکهم
یان بنوسم ،ئهوا لهشم بۆ کاره[سهختهکان] ناگونجێت.
کهوابوو ،با بڕوانین ه پارادۆکس���ی سهربهس���تی :سهربهستی لهنێو ههڵوێستدا
ههیه ،ههڵوێس���تیش لهنێو سهربهس���تیدایه .لهههموو ش���وێنێکدا ،ڕاستهقینهی
مرۆڤایهتی ڕووبهڕووی بهرهنگاری و ڕێگرهکان دهبێتهوه ،ک ه خۆی دروستینهکردون
و واتاکهشیان ل ه ههڵبژاردن ه سهربهستهکهیدا دهردهکهوێت .بۆ ئهوهی لهواتاکانیان
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تێبگهین چهند نموونهیهک دههێنێنهوه .ئهوهی ب ه فاکتۆری سهربهستی ناوزهدمانکرد
ش���تێکی دراو بوو ،ک ه ههی ه و پڕۆژهک ه ڕۆش���نایی دهخات ه سهر .ههرچهنده لهبهر
ڕۆش���نایی یهکێتی پڕۆژهیهکدا دهردهکهوێت ،شتهدراوهک ه ب ه چهند شێوازێک خۆی
بهرجهستهدهکات .ئهو ش���وێن ،لهش ،ڕابردوو ،بارودۆخی من ه و کهسانی دیکهش
حوکمی بهس���هردا دهدهن .دواجاریش ،دهبێت ب ه پهیوهندیی ه بنهڕهتییهکهم لهگهڵ
کهسانی دیکهدا .ئێم ه بهنموونهوه ئهم بونیادانهی ههڵوێست باسدهکهین .باشتره
ئهو خاڵهش���مان لهبیرنهچێت ،ک ه هیچ لهم بونیادان��� ه لهوانی دیک ه جیانابێتهوه و
بهتهنیا نییه.

ئهلف .شوێنی من

ئهو ش���وێنهی منی تێدایه ،بهگوێرهی(ئهوان)ی نێو جیهان ،پێناس���دهکرێت.
بێگوم���ان ،ئ���هو خاڵهی ه من���ی تێ���دا ”دهژی���م” (واڵتهکهم ه ب ه خۆرهت���اوهوه،
ئاوههواو ،س���امانهکهی ،دهریا ،ڕوبار و چیاکانی) .ههروهها ،ڕێکخس���تنی بابهت ه
ئامادهبووهکانیش���ه(وهکو مێزهکه ،پهنجهرهی پشت مێزهکه ،کهنتۆری الی چهپی
مێزهکه ،کورس���ییهکهی الی ڕاست و لهودیو پهنجهرهکهشهوه شهقام و دهریاکه).
ئهمان ه ههموویان دهبن بهبهش���ی ڕێکخستنهکه .ناگونجێت من لهشوێنێکدا نهبم،
ئهگین���ا پهیوهندییهکهم ب ه جیهانهوه دهبێت بهحاڵهت���ی لێکۆڵینهوه و جیهانیش
بهوجۆرهی باسمانکرد بۆ من نابێت .بێجگ ه لهمه ،ههرچهنده سهربهستان ه دهتوانم
ش���وێنهکهم ههڵبژێرم(من خۆم ”هاتم” بۆ ئێره) ،هێش���تا بوونم لهم شوێنهدا بهو
ڕێگهو بابهتانهوه بهستراوه من شوێنیان کهوتوم.
شوێنهکهم ئاماژه بۆ ش���وێنێکی پێشو دهکات ،ئهویش بۆ شوێنێکی پێشوتر و
هتد ،تا دهگات ه ههڵکهوتێکی ڕووتی شوێنهکهم؛ ئهوهش ئهو شوێنهیه ،ک ه ئاماژه بۆ
شوێنێکی دیک ه ناکات و بهشێک ه ل ه ئهزمونهکهم :ئهو شوێنهی ه لهگهڵ لهدایکبوونمدا
ب ه من دراوه .بێسوده ئهم شوێنهش لهسهر ئهو شوێنهی دایکم ل ه کاتی لهدایکبوونی
مندا لهسهری وهستاوه ،باسبکهم .زنجیرهک ه پچڕاوه و ئهو شوێنانهی دایک و باوکم
سهربهستان ه ههڵیانبژاردووه بۆ شوێنهکانی من دهستنادهن .ئهگهر کهسێک یهکێک لهو
شوێنان ه ب ه شوێنی بنهڕهتی من دابنێت ،بۆنموون ه بڵێت” ،من ل ه بۆردیۆ لهدایکبووم
چونک ه باوکم بۆکارکردن ڕهوانهی ئهوێ کراوه ”.یان ”من ل ه تورس لهدایکبووم چونک ه
باپیرم موڵکی لهوێ ههبووه ،دایکیش���م س���کی ب ه من ههبووه ،ک ه ههواڵی مردنی
باوکمی بیست چوو لهوێ لهگهڵ باپیرمدا ژیا ”.ئهمان ه دهریدهخهن چۆن لهدایکبوون و
شوێنی لهدایکبوونم دهبن بهههڵکهوت .کهوابوو ،ل ه دایکبوون ،وهکو خهسڵهتگهلێکی
دیکه ،بوون لهشوێندای ه یان بهگوێرهی باسهکهمان ،شوێن وهرگرتنه.
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دهردهکهوێت لێرهدا سهربهستییهکی سنوردارمان ههیه .کاتێک بیریلێدهکهینهوه
پرسیاکردنهک ه ئاڵۆز دهردهکهوێت .شوێنکهوتوانی ویستی-سهربهست لهو باوهڕهدان
لهگهڵ ئامادهبوونم لهو شوێنهی ئێستا تیایدام دهتوانم شوێنی دیکهش ههڵبژێرم.
نهیارهکانی سهربهستیش جهخت لهسهر ئهو خاڵ ه دهکهن ،ک ه خهسڵهتی نهبڕاوهی
شوێن ڕێگهی ههڵبژاردنهکهی من دهگرێت و شوێنهکهشم دهبهستێت ب ه بارودۆخی
(وهکو ش���ێوازی تهندروس���تیم و ئاووههوا و هتد)یهوه .لهنێوان ئهم دوو بهرهیهدا
بڕیاردان مهحاڵ ه چونک ه مشتومڕهکهیان نهخراوهتهسهر زهمینهیهکی دروست.
ئهگهر بمانهوێ پرسیارهک ه بکهین ،پێویست ه لهم بهربهرهکانهیهوه بکهوینهڕی:
ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهت���ی ل���هبنهڕهتهوه لهنێو ش���تهکاندا ش���وێن وهردهگرێت؛
ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی ئهوهیه ،ک ه لهڕێگهی ئهوهوه ش���تهکانیش دهکهون ه نێو
شوێنهوه .بهبێ ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی شوێن نییه ،لهگهڵ ئهمهشدا ،ڕاستهقینهی
مرۆڤایهتی بهبێ ئهوهی هیچ گوتهیهکی لهس���هر ههبێت لهنێو ش���تهکاندا شوێنی
پێدهدرێت .لهڕاس���تیدا شتێکی شاراوه لێرهدا نییه ،بهاڵم باسکردنهک ه دهبێت لهم
بهربهرهکانهیهوه دهستپێبکات؛ ئهمهش پهیوهندییهکی تهواوی نێوان سهربهستی و
فاکتۆر نیشاندهدات.
ئێم ه بینیمان ،ک ه ش���وێنی ئهندازی���اری ،بۆنموون��� ه ئاڵوگۆرکردنێکی ڕووتی
پهیوهندییهکانی نێو شوێن-نهبوونێکی رووته .درێژبوونهوهیهکی ڕهها ،وهکو ئهوهی
ش���وێنهکهی من پێناسیدهکات و لهناوهڕاس���تدای ه و دوورییهکهنی لێوه دهپێوین،
ش���وێنێکی کۆنکرێتییه .لهو شوێنهڕههایهوه دهستپێدهکات ،ک ه منی تێدایه .هیچ
بنکهیهکی دیک ه بهڕهها بۆ ئاماژهکردنهکان دانانرێت ،ئهگهر خاوهنی ڕێژهگهرییهکی
جیهانی نهبێت.
ئهگهر درێژبوونهوه لهنێو س���نوری تێگهیشتنی بوونم ،وهکو سهربهست یان نا-
سهربهست ههبێت ،درێژبوونهوهیهک بۆ من ناچارهیی بێت یان جیاواز لهبهرئهوهیه،
ک��� ه من بهبێ ههڵبژاردن بێ پێویس���تیش وهکو فاکتۆرێک���ی ڕههای بوونم-لهوێ،
لهنێ���و ش���وێندام .من لێرهم و لهوێ نیم .ئهم ه فاکتۆرێک���ی ڕههای ه و لهبنهڕهتی
درێژبوونهوکهدای���ه .ههروهها ،ل ه بنهڕهتی پهیوهندییهکهش���م ب ه ش���تهکانهوهیه.
فاکتۆری ههڵکهوتنێکی ڕووت ل ه واتا بهدهره.
لهالیهکی دیکهوه ،ئهو ش���وێنهی منی تێدام ،پهیوهندییه .ههڵبهت ه هاودهنگه،
ب���هاڵم پهیوهندییهک��� ه ههموو جارێک وهکو خۆیهتی .ئهگهر بوون ل ه ش���وێندا من
س���نورداربکات ئهوا من ناتوانم ههمانکات لهشوێنێکی دیکهدا بم و پهیوهندییهک ه
دیاریبک���هم؛ تهنانهت ناتوانم ل��� ه پهیوهندییهکهم ب ه ش���تهکانهوه تێبگهم .تهنیا
هاندهره دهروونییهکانم دهبینم ،ک ه بابهت ه نهناسراوهکانی دهوروبهرم دهیانوروژێنن.
بهههمانشێوهش ،ڕاس���تهقینهی درێژبوونهوه ڕههاک ه وندهبێت و منیش لهو شتان ه
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دادهبڕێم ،ک ه ل ه ش���وێن دهچن .لهس���هرو ئهمهوه ،من نهسهربهستم و نهناچار.
م���ن بوونێک���ی ڕووتم بهبێ تهوق و بهب���ێ بیانویهکیش تاکو نکۆڵ���ی لهتهوق و
ڕێگرتن بکهم .ئهوهی ب ه درێژبوونهوه دادهنرێت و ش���وێنی من پێناسدهکات دێت ه
جیهانهوه .بهههمانش���ێوهش ڕۆشنایی دهخات ه سهربوونی من .پێویست ناکات من
لهش���وێندا ،بۆنموون ه لهوێدا بم .پێویس���ت ه من بتوانم لێرهدا نهبم تاکو نزیک ئهو
بابهتهی ده پێ ل ه منهوه دووره و لهو ش���وێنهی لهس���هری ڕادهوهس���تم ،لێی بم.
هاودهنگی پهیوهندییهکه ،ک ه ش���وێنی من پێناس ه دهکات دهبێت ب ه پهیوهندی ئهو
شتهی ،ک ه من ه و ئهو شتهی من نیم .ئهم پهیوهندییهش بۆ دامهزراندنی پێویستی
بهخۆدهرخستنه .بۆ ئهم کارانهش دهبێت من لهنێو حاڵهتێکدا بم:
( )1پێویست ه من بتوانم لهو بوونهی خۆم ڕابکهم ،ک ه ئێستا ههمه ،لهناویبهرم
و ههمان���کات ب ه پهیوهندی دابنێم .ئهم پهیوهندییهش ڕاس���تهوخۆ دهدرێت .لهنێو
بیرکردنهوهیهکی س���اده لهبابهتهکان سهرههڵنادات(ئهگهر بمانهوێت شوێن لهنێو
بیرکردنهوهیهکی ڕووتدا بدۆزینهوه ،ئ���هو ڕهخنهیهمان لێدهگرن ،ک ه بابهتهکان ب ه
ڕهههنده ڕههاکانهوه نهک دووری و نزیکی ڕههاوه دهدۆزینهوه).
پهیوهندییهک ه لهنێو بیرکردنهوه ل ه کردهوهکانمان ڕاستهوخۆ بهدهست دێت(”ئهو
ب���هرهو ئێم ه دێت”” ،با خۆمانی لێبش���ارینهوه”” ،من بهدوای���دا ڕادهکهم” و هتد)
بیرکردن���هوهن ل ه بوونی من لهوێدا .پێویس���ت ه بوونی منی���ش لهوێدا ل ه ڕوانگهی
ڕهههندهکانی دیکهوه پێناس���بکرێت .من لهوێدام و کهس���ێک بهرهو من ڕادهکات.
کهس���ێک کاتژمێرێکی دیکهی دهوێت تا ب ه لوتکهی چیاک ه بگات .کاتێک دهڕوانم ه
لوتکهک���ه ،بۆنموونه ،ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ ڕاکردنێک ل ه منهوه و لهگهڵ لێش���اوی
لوتکهک ه بهرهو بوونم-لهوێ دهکهین تاکو خۆم لهنێو ههڵویستێکدا دابنێم .پێویست ه
من ئهوهبم ،ک ه ههم تاکو لهدهس���تی ڕابکهم .بۆ ئهوهی ش���وێن پێناسهم بکات،
پێویس���ت ه یهکهمجار لهبوونم ڕابکهم و خۆم ل ه ناوهڕاستی جیهاندا دابنێم .بوونم
لهوێ ڕهتکردنهک ه س���نوردارناکات ،ک ه شتهکان دادهمهزرێنێت چونک ه بوونم لهوێ
شتێکی دراوی ڕووت ه و ناتوانێت پڕۆژه دابنێت.
( )2پێویست ه لهڕێگهی ڕهتدانهوهی ناوهکییهوه بتوانم ل ه ’ئهوانه’ ڕابکهم ،ک ه
لهنێو ئهو جیهانهدان .ئهوان من نین و منیش لهوێوه ئهو بوونهی ههم ه دهیناسم.
دۆزینهوه و ڕاکردن لێیان لهئاکامی ڕهتدانهوهکهوه پهیدادهبێت .لێرهدا ،دیسانهوه
دهڵێم ،ک ه ڕهتدانهوهی ناوهکی لهئاستی بابهتهکهدا پهیوهندییهکی کتوپڕی ههیه.
ناکرێ بڵێین بابهتهک ه تێگهیشتنمان دهوروژێنێت؛ بهپێچهوانهوه ،بۆ ئهوهی شتێک
ههبێت پێویس���ت ه دووری خۆی لهمنهوه دهربخات و منیش بهڕهتدانهوهی ناوهکی
ل��� ه ئهو ڕابکهم .لهناوبردن ،ڕهتدانهوهی ناوهکی و گهڕانهوه بۆ بوونی خۆم س���ێ
کارکردنی پێکهوه بهستراون .ساتهکانی بهرزێتیی ه بنهڕهتییهکهن ،ک ه ب ه لهناوبردنی
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م���ن ڕوو ل ه کۆتایی دهکات و منیش لهداهاتوودا بوونی خۆم دهناس���م .کهوابوو،
سهربهستییهکهم بڕیار لهسهر شوێنمدهدات و دانانم لهوێدا پێناسیدهکات .هۆکاری
سنورداێتی من بهو بوونهوهیه ،ک ه لهوێدای ه و بوونی من ه بۆ بونیادی ئۆنتۆلۆجیم.
وهکو ئهوه نییه ،ک ه ههی ه و ئهوهیه ،ک ه نیی ه دهگهرێتهوه.
دیاریکردنی شوێن ،ک ه بهرزێتی پێش���یدهکهوێت ب ه پهیوهندی لهگهڵ کۆتاییدا
ڕوودهدات .لهب���هر ڕۆش���نایی کۆتاییدا جێگاک���هم واتا دهبهخش���ێت چونک ه من
بهبێ کۆتایی ناتوانم لهوێدا بم .ش���وێنهکهم دهبێت ب��� ه مهنفا یان بهپێچهوانهوه،
سروش���ت و ئهو ناوچهی���هی مۆریاک به(کیۆرینچی) ناوزهدی���دهکات و لهگهڵ ئهو
ش���وێنهدا بهراودیدهکات ،ک ه ههموو کاتێک گای ه بریندارکراوهک ه ل ه یاریگاکهدا بۆی
دهگهڕێت���هوه .لهگ���هڵ پهیوهندییهکهمدا ب ه پڕۆژهی کردنهوه ،جیهان بهگش���تی و
بوونم لهنێو جیهاندا ،جێگاکهم دهبێت ب ه یاریدهدهر یان ڕێگر .بوون لهنێو شوێندا
وات ه دووری و نزیکی .واتاکهش بهستراوه بهو بوونهوه ،ک ه هێشتا پهیدا نهبووه و
کهسێک دهیهوێت بیگاتێ .گهیشتن و نهگهیشتن ب ه کۆتاییهک ه شوێن پێناسدهکات.
کهوابوو ،لهبهر ڕۆش���نایی ئهو نهبوون ه و داهاتوودا حاڵهتهکهم دهناسرێت” .بوونم
لهوێدا” هانگاونان ه بۆ گهیشتن بهقۆریی ه چاکه ،دهست درێژکهم و پاندانهک ه بکهم ه
نێو شوش���هی مرهکهبهکه ،پش���ت ل ه پهنجهرهک ه بکهم و پهرتووکهک ه بخوێنمهوه،
س���واری پاسکیلهکهم ببم؛ لهدهست ماندووبوون و گهرمای نیوهڕۆ بۆ دوو کاتژمێر
خۆم ڕزگار بکهم و پیرۆی هاوڕێم ببینم یان ئهگهر بمهوێت(ئانی) ببینم؛ بهش���هو
سواری شهمهندهفهرهک ه ببم” .بوون لهوێدا” بۆ کۆلۆنێڵ بیست ڕۆژ دوورییهکهی ل ه
فهرهنساوه دیاریدهکات؛ یان باشتره بڵێین ،ئهگهر ئهو فهرماندهر بێت و چاوهڕوان ه
دهوڵهت خهرجی گهشتهکهی بدات ،ئهوا شهش مانگ و حهوت ڕۆژی ل ه بۆردیا یان
ئێتهپلسهوه پێدهچێت” .بوون لهوێدا” بۆ سهربازێک سهدو ده یان سهدو بیست ڕۆژ
ل ه دهرچوونی ل ه سهربازییهوه دووره .پڕۆژهکانی داهاتوو ل ه ههموو شوێنێکدا ههن؛
ئهو داهاتووهی ه من ب ه پاندان ه تهڕهک ه و مهرهکهب دهینوسم ،بوونی من لهنێو شوێندا
دیاریدهکات ،شپرزهم دهکات یان بێ ئۆقره و ب ه نۆستهڵجاوه ڕامدهگرێت .لهالیهکی
دیکهوه ،ئهگهر لهدهست چهند کهسێک ڕابکهم و خۆم ل ه ڕای گشتی بدزمهوه ،ئهوا
ش���وێنهکهم ئهو کات ه پێناسهیدهکات ،ک ه کهسهکان ل ه دوور و دهرهوهی گوندهکه،
بهگهیش���تنیان ،منی تێدا دهدۆزنهوه .لهمحاڵهتهدا ،دوورهپهرێزییهکهم ش���وێنی
[خۆش���اردنهوه] ب ه ئارهزووکراو دهردهخات .لێرهدا بوون لهنێو ش���وێندا دهبێت ب ه
پهناگه .ههڵبژاردنی ئهم کۆتاییهم دهکهوێت ه نێو پهیوهندییهکانی ش���وێنهوه(بهرز
و نزم ،چهپ و ڕاس���ت...هتد) تاکو واتای بوونگهرانهیان بدهمێ .ئهگهر ل ه بناری
چیاکهدا بژیم ئهوا چیاک ه ههموو الیهنێک دادهپۆش���ێت؛ ئهگهر لهسهر لوتکهکهشی
ڕاوهستم پڕۆژهی خۆ-بهگهورهدانانم دهیدۆزێتهوه و من لهوێوه خۆم ب ه گهورهتر ل ه
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کهسانی دیک ه دادهنێم .ههروهها ڕووبارهک ه دووری دهریا لهبهر ڕۆشنایی پڕۆژهکهمدا
دیاریدهکات .ئێم ه دوایی ب ه درێژی ،ک ه باسی بابهتی میتۆد و سایکۆلۆجی شیکاری
دهروونناسی دهکهین ،لهس���هر ئهم خاڵ ه دهدوێین .پهیوهندی نێوان بابهتهکان ل ه
دهرهوهدا واتا و هێماکان وهرناگرێت چونک ه ئێم ه دروس���تیدهکهین .ئهو ش���ارهی
بیست میل ل ه گوندهکهمهوه دووره و ڕێگهی ئۆتۆمبیلی ههی ه ل ه لوتکهی ئهو چیای ه
نزیکتره ،ک ه تهنیا چوار میل لێرهوه دووره و دووههزارو ههشت سهد مهتر بهرزه.
هایدیگهر باس���یکردووه چۆن نیگهرانی ڕۆژان ه جێگای ئامێرهکان دیاریدهکات و ئهو
جێگایهش پهیوهندی ب ه ش���وێنی ئهندازیارییهوه نیی���ه :ئهو دهڵێت ،چاویلکهکهم
لهسهرچاوم لهو بابهتهوه ل ه من دوورتره ،ک ه ل ه چاویلکهکهوه دهیبینم.
کهواب���وو ،پێویس���ت ه بڵێین ،فاکتۆری ش���وین بۆ من ،لهڕێگ���هی ههڵبژاردنی
سهربهس���تانهی کۆتاییهکهم س���هرههڵدهدات .سهربهس���تی ل ه دۆزینهوهی فاکتۆر
جیانابێتهوه .من ل ه الیهنهکانی پڕۆژهکهی داهاتوومهوه لهواتای فاکتۆر تێدهگهم.
لهبهر ڕۆش���نای داهاتووه ههڵبژێردراوهکهدا فاکتۆر بهخهس���ڵهتهکانییهوه خۆی
نیش���انی من دهدات ،منیش بۆم دهردهکهوێت فاکتۆرهک��� ه گرنگ ه یان نا گرنگ و
الوازه ی���ان لهواتا بهدهره .خهوبینینم ب ه ژیانی نیۆرکهوه ژیانی من ل ه مۆنت دی
مارسۆن ناخۆش و ئازاراوی دهکات.
فاکتۆریش تهنیا ڕاس���تهقینهیهک ه سهربهس���تی دهیدۆزێتهوه و لهگهڵ بینینی
کۆتاییهکهدا لهناویدهبات .تهنیا شتێک ه کۆتایی واتاکهی تهواودهکات .ئهگهر کۆتایی
ڕۆش���نایی بخاتهس���هر ههڵوێس���ت لهبهر ئهوهیه ،ک ه کۆتایی کراوه ب ه پێکهاتهی
گۆڕانی پڕۆژهی ههڵوێستهکه .شوێنهکهم ب ه هۆی گۆڕانکاری ل ه پڕۆژه دانانهکهمدا
دهردهکهوێ���ت .گۆڕان ئاماژه بۆ ش���تێکی گ���ۆڕاو دهکات ،ک ه ش���وێنهکهی منه.
سهربهس���تی ،کهوابوو ،ناس���ینهوهی فاکتۆری منه .بێهودهی ه ههوڵی پێناسهکردن
و باسکردنی نرخی ئهم فاکتۆره پێش کاریگهرێتی سهربهستی بهسهریهوه بدهین.
ش���وێنم ،پێش سهربهس���تییهکهم نییه .ههروهه���ا ،پرس���یارکردنیش لهبارهیهوه
نادروس���ت ه چونک ه مامهڵ ه لهگهڵ ’پێش���تر’دا دهکات ،ک ه بێ واتایه .سهربهستی
لهگهڵ بهکاتیکردنی خۆیدا ’پێش���تر’ و ’پاشتر’ دههێنیتهکایهوه .لهگهڵ ئهمهشدا،
ئهو خاڵهش ،وهکو خۆی دهمێنێتهوه ،ک ه بهبێ نرخی فاکتۆر سهربهستی خۆی به
سهربهس���تی دانانێت .ئهو فاکتۆری سهربهستییهکهی منه .تهنیا بهکردهوه ،ئهو
کردهوهیهی سهربهستی فاکتۆرهکهی تێدا دهردهخات و بهشوێنی دادهنێت ،شوێن،
وهکو ڕێگری ئارهزووهکانم دهردهکهوێت .ئهگینا چۆن دهبێت ب ه ڕێگر؟ ڕێگری چی؟
زۆرلێکردن بۆ چی؟ چیرۆکێک ههی ه س���هبارهت ئهو کۆچهرهی پاش سهرنهکهوتنی
پارتهڕامیارییهکهی ل ه فهرهنسا کۆچ بۆ ئهرجهنتین دهکات :کاتێک ئاگادارکرا ،ک ه
ئهرجهنتین ”زۆر دووره” ،ل ه وهاڵمدا پرسی” ،لهچییهوه دووره؟”
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دروسته ،ئهرجهنتین بۆ ئهوانهی لهفهرهنسا دهژین دووره ،بهاڵم بۆ شۆڕشگێڕێکی
جیهانی ئهرجهنتین ،وهکو ههموو واڵتێکی دیک ه ل ه ناوهڕاس���تی جیهاندایه .ئهگهر
س���نورهکانی فهرهنس���امان کردبێت ب ه پڕۆژهیهکی ڕههای شوێن بۆ خۆمان ،چهند
ڕووداوێکی تراجیدیش زۆرمان لێبکهن ڕوو ل ه ههندهران بکهین ،ئهوا لهم پڕۆژهیهدا
ئهرجهنتین بۆ ئێم ه وهکو ههندهران زۆر دووره و خۆمان ب ه ئاواره دادهنێین.
کهوابوو ،ئهو ڕێگرهی توشی بووین سهربهستییهکهمان دروستیدهکات .سهربهستیی ه
لهگهڵ دانانی کۆتاییهکهدا و ههڵبژاردنی ،وهکو ش���تێک دهست بکهوێت یان دهست
نهکهوێ���ت بهرگریکردن و س���هختییهک ه دههێنێت ه پێش .دووباره ،سهربهس���تیی ه
پهیوهندی نێوان بابهتهکان ،وهکو ئامێرهکان دادهمهزرێنێت و بڕیار لهسهر تهکنیکی
دووری و پێوانی���ان دهدات و خۆی س���نورداردهکات .لهبهر ئهوهی سهربهس���تیش
ههڵبژاردن ه بهسنورداری دهمێنێتهوه .ههموو ههڵبژاردنێک ،وهکو بینیمان ،پێویستی
بهلهناوبردن و دهستنیش���انکردن ههیه؛ ههموو ههڵبژاردنێک ههڵبژاردنی ش���تێکی
بڕاوهیه .سهربهستی لهوێدا بهڕاستی سهربهستییه ،ک ه فاکتۆر بۆ سنوردارێتی خۆی
پێکبهێنێت .دروس���ت نیی ه بڵێین ،من ل ه چوونم بۆ نیۆرک سهربهس���ت نیم چونک ه
ل ه مۆنت دی مارس���ان فهرمانبهرێکی بچوک���م .بهڵکو ،بهپێچهوانهوه ،ل ه پهیوهندی
پڕۆژهدانانهکهمدا بۆ گهش���تهکهم بهرهو نیۆرک من خۆم لهنێو مۆنت دی مارس���ان
دادهنێم .شوێنم لهنێو جیهاندا ،پهیوهندیم ب ه مۆنت دی مارسان ،نیۆرک و چینهوه
جی���اواز دهبێت ،ئهگهر بۆنموونه ،من جوتیارێکی دهوڵهمهندی مۆنت دی مارس���ان
بم .لهپێش ههموو ش���تێکدا ،مۆنت دی مارس���ان لهنێو جیهاندا دهردهکهوێت ،ک ه
پهیوهندییهکی بنهڕهتی ب ه نیۆرک ،ماڵبۆرن و ش���هنگههایهوه ههیه؛ دووهم ،لهنێو
زهمینهیهکی ناجۆری جیهاندا سهرههڵدهدات .من بڕیاریش لهسهر گرنگی گهشتهک ه
بۆ نیۆرک دهدهم .لهوانهی ه لهسهر ناڕهزاییم ل ه مۆنت دی مارسان راوهستێت؛ لێرهدا
جهختهک ه لهسهر مۆنت دی مارسان دهکرێت.
من بهڵگ ه بۆ لهناوبردنی ش���وێنهکهم دههێنم���هوه و دهمهوێت پهیوهندییهکهم،
لهگهڵ ئهو ش���ارهی تیایدا دهژیم ،ببڕم .دهش���ێ ببێت ب ه پڕۆژه و بهتهواوی خۆمی
پێوه ماندووبکهم .لهحاڵهتی یهکهمدا ،شوێنهکهم بهڕێگرێکی بهسهردا سهرنهکهوتوو
دادهنێم و ناڕاس���تهوخۆش پێناس���یدهکهم .لهحاڵهتی دووهمدا ،ڕێگرهک ه نامێنێت؛
خۆم ب ه ش���وێنهکهوه نابهستمهوه .دهمهوێت ڵێی دهرچم و بگهم ه نیۆرک .لهههموو
حاڵهتێکدا خۆم لهنێو جیهاندا دهبینم و مامهڵ ه لهگهڵ ههڵکهوتی شوێندا دهکهم .ئهم
مامهڵ ه کردنهشه ،ک ه سهربهستییهکهی من ه و واتا ب ه ههڵکهوتی شوێن دهبهخشێت.
بهدڵنیاییهوه ،لهگهڵ لهدایکبوونمدا ش���وێنێک دهگرم .بهاڵم من بهرپرس���ی شوێن
وهرگرتنهکهم .لێرهدا پهیوهندییهکی نهپچڕاوی نێوان سهربهس���تی و فاکتۆر لهنێو
ههڵوێستدا دهبینین .بهبێ فاکتۆر سهربهستی نییه .سهربهستی هێزی لهناوبردن و
ههڵبژاردنه .بهبێ سهربهستیش فاکتۆر نادۆزرێتهوه و واتاش نابهخشێت.
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با .ڕابردووی من

ئێم ه خاوهنی ڕابردووین .ئهوهش���مان سهلماند ،ک ه ڕابردوو ،وهکو دیاردهیهکی
لهپێش���تر بۆ دۆزینهوهی دیاردهکانی دوای خۆی ،کردهوهکانمان س���نوردارناکات؛
ئهوهشمان باسکرد ،ک ه ڕابردوو ل ه پێکهێنانی ئێستا و نهخشهدانانی داهاتوودا بێ
دهستهاڵته .لهگهڵ ئهمهشدا ،ئهو سهربهستییهی ڕوو لهداهاتوو دهکات ،ناتوانێت
ب ه ئارهزووی خۆی ڕابردوو دابنێت .ئهو ناتوانێت بهبێ ڕابردووش خۆی دروستبکات.
ئهو دهبێت ببێت ب ه ڕابردووی خۆی و ڕابردووش نهگۆڕه .لهسهرهتاوه ،دهردهکهوێت
سهربهس���تی نهتوانێت ڕابردووی خۆی بگۆڕێت؛ دهس���تمان ب��� ه ڕابردوو ناگات و
ڕابردووش لهدوورهوه بووه ب ه دێوهزمهی بوونمان .ئهگهر ڕابردوو کارنهکات ه س���هر
کردهوهکانمان بڕیاردانهکانمان پهیوهندییان بهڕابردوومانهوه دهبێت .ئهگهر من ل ه
کۆلێجی دهریایی بخۆێنم و ببم ب ه فهرمانبهرێکی دهریاوان له ههموو حاڵهتێکدا بڕیار
دهدهم مامهڵ ه لهگهڵ ش���تهکاندا بکهم؛ لهسهر پردی پاپۆڕهک ه دهوهستم و دهزانم
من دووهم فهرمانبهری نێو پاپۆڕهکهم .لهپڕ دژی ئهم فاکتۆره ڕادهوهستم و بڕیاری
خۆکوش���تن دهدهم .ئهم بڕیاردان ه ڕادیکاڵ ه پهیوهندی ب ه ڕابردوومهوه ههیه .ئهگهر
بیهوێت ڕابردووم لهناوبهرێت لهبهر ئهوهیه ،ک ه ڕابردووم ههیه .بریاردانهکهشم لهوێدا
س���هرکهوتوو دهردهچێت ،ک ه ل ه ئاستی ڕابردوومدا نهرێ بێت .ئهمهش ناسینهوهی
ڕابردووه.
ههموو کردهوهیهک من لهڕابردووم داپچڕێت ،دهبێت وهکو ڕابردوویهکی دیاریکراو
بناسرێت؛ واته ،ئهو کردهوهی ه لهنێو ڕابردوویهکی دیارهوه سهریههڵداوه و دهیهوێت
لهناویبهرێت .دهڵێین ،کردهوهکانمان دوای ئێم ه دهکهون .ڕابردوو ئێستای ه و لهنێو
ئێستادا دهتوێتهوه؛ قات ه جلهک ه ش���هش مانگ لهمهوبهر ههڵمبژارد ،ئهو خانوهی
تیایدا دهژیم دروستکراوه ،پهرتووکهکهی زستانی پێشو دهستمدایه ،هاوسهرهکهم
و بهڵێنهکان���ی پێمدا و منداڵهکانم؛ ههموو ئهوانهی منن ،ئهوانهن من ههمه .زیاده
ڕۆی���ی لهگرنگی ڕاب���ردوود ناکرێت چونک ه بۆ من ”ن���اوهڕۆک ل ه بووندایه” .بهاڵم
لێرهدا توش���ی ئهو پارادۆکس��� ه دهبینهوه ،ک ه لهپێشتریش ئاماژهمان بۆ کرد؛ من
بهب���ێ ڕابردوو لهبوونم تێناگ���هم .ناتوانم بیر ل ه بوونم بکهمهوه ،چونک ه بیر لهوه
دهکهمهوه ،ک ه ههی ه و منیش لهنێو ڕابردوودام؛ لهالیهکی دیکهوه ،من ئهو بوونهم
ڕابردوو دههێنم ه نێو بوونم و جیهانهوه.
با لهنزیکهوه س���هرنجێکی پارادۆکسهک ه بدهین .مادام سهربهستی ههڵبژاردنه،
ئهوا گۆڕانه .ئهو کۆتایی ه پێناسهیدهکات ،ک ه پڕۆژهک ه دایدهنێت؛ وات ه ئهو داهاتووهی
پهیدادهبێت .لهبهر ئهوهی داهاتووش هێشتا پهیدانهبووه ل ه پهیوهندییهکهیدا بهوهی
ئێس���تا ههی ه دهناسرێت .مهحاڵ ه ئهوهی ههی ه ڕۆش���نایی بخات ه سهر ئهوهی نیی ه
501

چونک ه ئهوهی ههی ه کهمیی ه و بهوجۆرهش دهناس���رێت .کۆتایی ڕۆشنایی دهخات ه
سهر ئهوهی ههیه .بهاڵم گهڕان بهدوای کۆتاییدا و پهیداکردنی ناسینی ئهوهی ههی ه
پێویستی ب ه بوونێک ه لهودیو ههیهکهوه بێت و خۆی لێدابڕێت .واتای ئهوهی ههیه،
کهواب���وو ،ل ه ڕهتکردنی بهرهو داهاتوو دهدۆزێتهوه .ههروهها ،ئهوهی ههی ه دهبێت
ب ه ڕابردوو.
لێ���رهدا ،دهبینین چۆن ڕابردوو ”وهکو ئهوهی دهب���ێ بگۆڕێت” ل ه ههڵبژاردنی
داهاتووهوه جیانابێتهوه و چۆن ڕهتکردنێکی سهربهس���تانهش بهبێ ئهو ڕابردووه
نابێت .ڕابردوو تهنیا لهگهڵ ههڵبژاردنی داهاتوودا دهبێت ب ه ڕابردوو .خهس���ڵهتی
نهگ���ۆڕی ڕابردوو لهگ���هڵ ههڵبژاردنی داهاتوومدا س���هرههڵدهدات؛ ئهگهر ڕابردوو
بهمشێوهی ه بناسرێت ئهوا ڕابردوو ئهوهیه ،ک ه لهشوێندا جێی دههێڵین و دهکهوێت ه
ئهودی و گۆڕانهوه .بۆ ئهوهی داهاتوو بناسرێت پێویست ه ڕابردوو نهگۆڕ بێت .دهشێ
من نهبم؛ بهاڵم ئهگهر ههبم بهبێ ڕابردوو نابم .ئهمهش ئهو ش���ێوازهی ه پێویس���تی
ههڵکهوتنهکهم دهیس���هلمێنێت .لهالیهکی دیکهوه ،وهکو بینیمان ،دوو خهسڵهتی
بوونگهران ه بۆ بوون-بۆ-خۆ دهبن ب ه بنهڕهتی:
( )1هیچ شتێک لهنێو ئاگامهندییدا نییه ،ک ه ئاگایی ل ه بوون نهبێت.
( )2ل ه بوونی مندا ،پرس���یار لهبوونم دهکرێت .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت هیچ
شتێک ل ه بوونمدا بهبێ ههڵبژاردن پهیدانهبووه.
بێگومان ،بینیمان ئهو ڕابردووهی تهنیا ڕابردووبوو لهنێو هاوئاههنگی بووندا دهڕوخێ
و پهیوهندی ب ه ئێس���تاوه نامێنێت .بۆ ئهوهی ڕابردوومان ههبێت پێویس���ت ه ب ه هۆی
پڕۆژهکانی نێو داهاتوومانهوه لهنێو بووندا بیهێڵینهوه؛ ئێم ه ههس���ت ب ه ڕابردوومان
ناکهین ،بهاڵم ههڵکهوتنی بوونمان زۆرمان بۆ دههێنێت ڕابردوومان ههڵبژێرین .ئهمهش
ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه ”دهبێ ببێت ب ه ڕابردووی خۆت ”.ئهم پێویس���تیی ه ل ه
ڕوانگ���هی کاتهوه دهبینرێت و لهبونیادی بنهڕهتی سهربهس���تیش جیانابێتهوه ،ک ه
لهناوبردنی ئهو بوون ه ههبووهی ه و جهخت لهسهر ئهو شت ه دهکات ،ک ه ههیه.
لهکاتێکدا دهڵێین سهربهستی ههڵبژاردنی کۆتایی ه و بهداهاتووهوه بهستراوه،
بهپێچهوانهش���هوه ،ڕابردوو ب ه پهیوهندییهکهی لهگ���هڵ کۆتایی ه ههڵبژێردراوهکهوه
ههیه .ڕابردوو خهسڵهتێکی ئاڵوگۆڕ نهکراوی ههیه(بۆنموونه ،من ل ه تهمهنی پێنج
س���اڵیدا توشی کۆکهڕهش ه بووم) ،ههروهها خهسڵهتی جۆراو جۆریش ههیه(واتای
ئهو فاکتۆرهی پهیوهندی ب ه ههموو بوونمهوه ههیه) .بهاڵم ،مادام ،لهالیهکی دیکهوه
وات���ای فاکتۆری ڕابردوو خۆی دهس���هپێنێت(لهدهرهوهی پ���ڕۆژه دیاریکراوهکهی
واتاک ه دادهنێت ،من بیرم ناکهوێتهوه ب ه منداڵی توشی کۆکهڕهش ه بووم) ،مهحاڵ ه
بتوان���م بوون��� ه نهگۆڕهک ه ل ه واتا جۆراوجۆرهکانی جیابکهم���هوه .ئهگهر بڵێم ”من
ل ه تهمهنی چوارس���اڵیدا کۆکهڕهش���هم ههبوو” ههزار پڕۆژه دهستنیشان دهکات،
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بهتایبهتی دانانی ڕۆژ ژمێرێک بۆ بوونم (دانانی سیستهمێک بۆ ژیانی کۆمهاڵیهتیم)
و بڕواکردنی ب ه کهسی سێیهم ،ک ه باسی منداڵیم دهکات .ئایا ئهو فاکتۆره لهخۆیدا
بهبێ گهواهیدانی کهسانی دیکه ،ساڵهک ه و زمان ه تهکنیکییهکهی بۆ نهخۆشییهکه
دانراوه(دامهزراندنی واتاکهی لهس���هر پڕۆژهکانی من) چی دیکهیه؟ کهوابوو ،ئهو
بوونه ،ک ه پێویس���ت و نهگۆڕه ،وهکو کۆتاییهکی ئایدیاڵی بهبێ ئهوهی دهستمان
بیگاتێ ڕادهوهس���تێت .واتاکهشی لهنێو سیستهمی یادهوهریدایه .بێگومان بابهتی
ڕهوانی یادهوهری ههی ه و (برگسۆن)یش باسیدهکات؛ بهاڵم کاتێک خۆی دهردهخات
ههمیش ه لهنێو پڕۆژهدایه.
واتای ڕابردووم ب ه پرۆژهکانی ئێستامهوه بهستراوه .مهبهستمان ئهوهش نییه،
ک ه دهتوانم واتای جیاواز بهکردهوهکانی پێش���وم ببهخش���م .بهتهواوی کێش���هک ه
بهپێچهوانهوهیه ،ئهو پڕۆژهبنهڕهتییهی من ه بڕیار لهسهر ڕابردووی من و کهسانی
دیکهش دهدات .من بهتهنیا بڕیار لهس���هر ههڵگرهکانی ڕابردوو دهدهم .مشتومڕیان
لهسهرناکهم و ههڵیانناسهنگینم؛ بهڵکو پرۆژهی بوونم بهرهو کۆتایی دیارییاندهکات.
م���ن ڕابردوو لهنێ���و خۆمدا دهپارێ���زم و بهک���ردهوهش واتاک���هی دادهمهزرێنم.
کێ بڕیاردهدات ئهو گرفتهی لهتهمهنی پانزهس���اڵیدا توش���م ب���وو پهیوهندی ب ه
ههرزهکاریی���هوه ههبوو ی���ان یهکهم هێمای وهرگێڕانی داهات���ووم بوو؟ بهگوێرهی
تهمهنی بیست یان سی ساڵیم من بڕیارهک ه دهدهم .پرۆژهی وهرگێڕانهکهم بهیهکجار
گرفتهکانی ههرزهکارێتی دهس���هلمێنێت و بههای پێشوهختی بۆ دادهنێت ،ک ه من
زۆر بهالمهوه گرنگ نهبووه .کێ بڕیاردهدات ئهو کاتهی پاش دزیکردنهک ه لهزیندان
بهسهرم برد سودبهخش یان زیانبهخش بوو؟ من ،بهگوێرهی وازهێنانم ل ه دزیکردن
یان دزیکردنی زۆرتر ،بڕیاری لهس���هر دهدهم .کێ بڕیار لهس���هر بههای فێربوونی
گهش���تهکه ،ڕاستگۆیی ل ه خۆشهویستیدا و مهبهستی پاکی ڕابردوو و هتد دهدات؟
ههمیش��� ه من ،بهگوێرهی کۆتاییهکان ،ک ه ڕۆشنایی دهخهن ه سهر ڕابردوو بڕیاریان
لهس���هر دهدهم .ڕابردووم زۆرم لێدهکات ،پهلهم لێدهکات و دهستهاڵت فهرزدهکات،
بهاڵم واتاکهی بهکۆتایی پڕۆژهکانمهوه بهستراوه .ههڵبهت ه مامهڵهکردنهکهم گرانی
دهخات ه سهرش���انم .هاوسهربوونهکهی پێش���وم و خانوهکهی پار کڕیم و کهلوپهلم
تێکرد ،ئهگهرهکانم س���نورداردهکهن و حوکم بهس���هر ههڵوێستمدا دهدهن؛ بهاڵم
پڕۆژهکان���م بهجۆرێکن ،ک ه من خۆم جارێکی دیک ه بڕیار لهس���هر هاوس���هربوونی
دهدهمهوه .ئهمهش لهبهرئهوهی ه من ”بڕوانامهی هاوسهربوونهک ه ب ه ڕابردوو ،تێپهریو
یان م���ردوو دانانێم” .ههروهها ،بهپێچهوانهوه ،پڕۆژهکانم لهگهڵ مامهڵهکردنهک ه و
بڕیاردانهکهدا ڕاستگۆن و دهمهوێت ژیانێکی باشم وهکو هاوسهر یان باوک ههبێت.
ئهم پڕۆژان ه ڕۆشنایی دهخهن ه سهر هاوسهربوونهکهی پێشوم و بههای بۆ دادهنێن.
کهوابوو ،سهرههڵدانی ڕابردوو ل ه داهاتووهوهیه.
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گریم���ان ،وهکو پاڵهوانی ش���ڵوبێرگهر پڕۆژهکهم ڕادیکااڵن��� ه دهگۆڕم .واز لهو
بهختهوهریی ه دههێنم و کاروبارهکانی پێشوم بهگرنگ دانانێم .بوونی ئهوان نامێنێ
و وهکو بوونی بورج و ئاس���هوارهکانی سهدهکانی ناوهڕاستی لێدێت .کهس نکۆڵی
ل ه بوونیان ناکات ،بهاڵم واتاکهیان تهنیا لهوهدایه ،ک ه س���هر ب ه شارستانییهتێکی
پێش���و یان سیس���تهمێکی ڕامی���اری و ئابووری���ن ئهمڕۆ نهماوهت���هوه و مردووه.
ڕابردوو ،لهبنهڕهتهوه ،وهکو سهرههڵدانی بوونم ،پڕۆژهیه .بهو ڕادهیهی پڕۆژهشه،
چاوهڕوانکردنه؛ واتاکهی ل ه داهاتووهوه دێت ،ک ه نهخش���هک ه دهکێش���ێت .کاتێک
ڕاب���ردوو دهکهوێت ه نێو ڕابردووهوه بهها ڕههاکهی دهکهوێت ه س���هر س���هلماندن و
نهسهلماندنی چاوهڕوانکردنهکان ،ک ه ههبوون .ئهمهش دهکهوێت ه سهر سهربهستی
ڕاس���تهقینهی من تاکو واتای چاوهڕوانکردنهکان ببهخش���ێت و خۆی لهئاستیاندا
بهرپرس دابنێت .لهم حاڵهتهدا ،ئهو بهش���هی پ���اش دهکهوێت ،ڕووتدهکرێتهوهو
دهبێت بهشتێکی چاوهڕوانکراوی وازلێهێنراو .بهبی هێز دهمێنیتهوه .هۆی ئهمهش
لهوهدای���ه ،ک ه هێزی ڕابردوو ل ه داهاتووهوه دێت؛ چهند لهنێو ڕابردوومدا بژیم و به
گرنگی دابنێم ،گرنگییهکهی دهکهوێتهسهر پڕۆژه دانانم ل ه داهاتوودا.
سیس���تهمی پڕۆژهدانانی داهاتووم سیستهمی ڕابردووم س���نورداردهکات .ئهم
سیس���تهمهش ڕیزکردن بهگوێرهی کات نییه .ههمیش��� ه بۆ یهکهمجار ئهو ڕابردووه
ههیه ،ک ه تیایدا دهژین :بهڵێنی خۆشهویستی ،کاروبارهکانم و ئهو وێنهیهی بوونم،
ک ه من ب ه ڕاستگۆ دهردهخات .کهوابوو ،ڕابردوویهکی شاراوه ههی ه من ناڕاستهوخۆ
هێش���تومهتهوه و حهزیش���ی لێناکهم :ئ���هم جلوبهرگ���هی لهبهرمدای ه له کاتێکی
دیاریکراودا کڕیوم ه تاکو شوێن مۆدێل بکهوم ،ئێستا حهزی لێناکهم؛ ئهو ڕابردووهی
جلهکهم تێدا ههڵبژارد مردووه .بهاڵم ،ل ه پڕۆژه ئابوورییهکهمدا بهردهوام ئهم جل ه
لهبهردهکهم و جلێکی دیک ه ناکڕم .ئهمهش دهیکات ب ه ڕابردوویهکی زیندوو ههروهها
مردوو .ئهمهش لهو دهستگا کۆمهاڵیهتییان ه دهچێت ،ک ه لهڕابردوودا بۆ کۆتاییهکی
دیاریک���راو دامهزران و ئهمڕۆ ماونهت���هوه و ڕوویان ل ه کۆتاییهکی جیاواز ،تهنانهت
ناکۆکیش لهگهڵ کۆتاییهکانی پێشودا کردوه .ڕابردووی زیندوو ،نیوهمردوو ،درێژه
پێدراو ،شاراوهکان و ناجۆرهکان :دامهزراندنی ئهم بهشانهی ڕابردوو لهنێو یهکێتی
پرۆژهکهمدا ڕوودهدهن.
س���هبارهت ب ه بههاش بڕیاردانهکه ،سیس���تهمهک ه و سهربهس���تی ڕابردوومان،
بهگش���تی ،ههڵبژاردنێکی مێژووییه .مهبهستمان ل ه بهمێژووبوونی کۆمهڵگاکانیش
لهوێ���دا نییه ،ک ه خاوهنی ڕابردوون ،بهڵکو لهیادکردنهوهی ڕابردووهکهدایه .کاتێک
ڕژێمی س���هرمایهداری ئهمهریکا بڕیار لهسهر بهشداریکردنی جهنگ لهگهڵ ئهوروپا
لهس���اڵی  1918- 1914دهدات ،بڕیاردانهک ه لهبهر سودوهرگرتن ه نهک مێژووییانه.
بهاڵم لهبهر ڕۆشنایی س���ودوهرگرتنهک ه پهیوهندییهکهی پێشوی لهگهڵ فهرهنسادا
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جارێکی دیک ه دهدۆزێتهوه ،دهیهوێت قهرزهکهی بداتهوه و خزمهتی فهرهنسا بکات.
لێ���رهدا دهبێت ب ه مێژوویی .لهو دهستهواژهیهش���هوه ،ک ه دهڵێت” :الفهیات ،ئیم ه
لێرهین!” خۆی دهکات ب ه مێژوویی .ئهو ڕاس���تیی ه ناڵێ���ت ،ک ه بهرژهوهندییهکهی
هانیداوه لهگهڵ ئهڵمانیا بێت و پێویس���تی ب ه یادهوهرییهکانیشی بۆ ئهم مهبهست ه
نابێ���ت .پڕوپاگهندهش بۆ پهیوهندی خوێن ی���ان خزمایهتی ،ک ه ئهڵمانییهکان له
س���هدهی نۆزدهههمدا دروستیانکرد دهبێت ڕهچاویشبکرێت .بۆ ڕاکێشانی جهماوهر
ئهم ه پێویست ه و جهماوهریش داوای پڕۆژهیهکی ڕامیاری بۆ سهلماندنی ڕابردووهک ه
دهکات .ههروهها ،ئاشکرای ه ڕابردووش دروستکراوه .ڕابردووی هاوبهشی ئهمهریکا و
فهرهنسا دامهزرێنراوه ،ک ه لهالیهکهوه ئاماژه بۆ بهرژهوهندییهکی ئابووری گهورهی
ئهمهریکییهکان دهکات ،لهالکهی دیکهش���هوه ،پهیوهندی نێوان دوو سیس���تهمی
دیموکراسی سهرمایهدارییه .بهههمانشێوهش ،لهساڵی  1938ئێم ه بینیمان چۆن
نهوهی نوێ ڕۆش���ناییان خست ه سهر س���اڵهکانی( )193 - 1918و ب ه کاتی نێوان
جهنگهکان ناوزهدیانکرد .کتوپڕ ئهو کاتهی نێوان( )1938 - 1918بوو ب ه پێکهاتهیهکی
تێپهڕکراوی دیاریکراو ،لهکاتێکدا ئهوان���هی تیایدا ژیان بهپڕۆژهکانیانهوه ڕوویان
لهداهاتوو کرد و بهردهوامیش ل ه ئێس���تایاندا ب ه ڕابردووش���ییانهوه بهسترابوون.
پڕۆژه ڕاس���تهقینهکه ،کهوابوو ،بڕیار لهسهر بهردهوامبوونی ڕابردوویهکی دیاریکراو
ب ه ئێس���تاوه یان دابڕانی دهدات .لهبهرئهمه ،پێویس���ت ه میژووی مرۆڤایهتی پێش
ڕووداوێک���ی دیاریکراو تهواوبکرێت ،بۆنموونه ،گرتنی باس���یل دهش���ێ واتهیهکی
تهواو ببهخش���ێت .کهس نکۆڵی لهوهناکات ،ک ه باس���یل لهساڵی1789دا گیرا:
ئهم��� ه فاکتۆرێکی نهگۆره .بهاڵم ئایا لهم ڕووداوهدا شۆڕش���ێک بهبێ ئاکامهکانی
دهبینین ،هێرش���ێکی جهماوهر بۆ س���هر قهاڵکه ،ک ه کهنیس��� ه نایهوێت بیکات ب ه
ڕاب���ردووی خۆی ،ک ه ب���وو ب ه کارێکی مهزن؟ ئایا دهکرێت بهس���هرههڵدانی هێزی
جهماوهری دابنێین ،ک ه خۆی س���هلماند و پهالماری ڤێرسای ”ل ه کۆتایی ڕۆژهکانی
ئۆکتۆبهردا”دا؟ ئهو کهسهی ئهمڕۆ پرسیارهکان دهکات ئهو خاڵهی لهبیردهچێت ،ک ه
میژوونوس مێژووییه .ب ه نوسینی مێژووی خودی خۆی لهبهر ڕۆشنایی پڕۆژهکانی و
کۆمهڵگاکهیدا دهبێت ب ه مێژوویی .لهبهرئهم ه واتای ڕابردووی کۆمهاڵیهتی بهردهوام
بهههڵواس���راوی دهمێنێتهوه .ئێستا ،وهکو کۆمهڵگا ،تاکیش ڕابردووی یادکراوهی
ههڵواس���راوی ههیه .ئهم پرس���یارکردن ه بهردهوامهش بوو س���هبارهت ڕابردوو زانا
و نوس���هره تراجیدییهکانی یۆنان لهو پهندهدا دهریانبڕی و لهش���انۆگهرییهکانیاندا
دایاننا ،ک ه دهڵێت” :کهس لهبهردهم مردندا ب ه بهختهوهر دانانرێت ”.بهمێژووکردنی
بهردهوامی بوون-بۆ-خۆ سهلماندنی بهردهوامی سهربهستییهکهیهتی.
کاتێک توانیمان ئهم فاکتۆره بسهلمێنین ،ڕابردووی بوون-بۆ-خۆش ب ه ههڵواسراوی
و تهمومژاوی ،ناتهواو نابێت ب ه مێژوویهکی لهپێش���تر .وهکو ههڵبژاردنی بوون-بۆ-
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خۆ خودی ئهم بوون ه دهیناس���ێ و پێناس���یدهکات .بهههمانشێوه ،کهشتییهکهی
تیتیۆس یان س���تونی تراجان ،ه���هرچ واتایهکی مێژووییان لهش���وێنێکی دیکهدا
ههبێت ،بۆ ڕۆمانییهکان یان گهش���تیارهکان ،ڕاستهقینهیهکی تاک و تهنیان .لهبهر
ڕۆش���نایی ئهو پڕۆژهیهی ڕووناکییان دهخاتهسهر ڕابردوو دهردهکهوێت .خهسڵهتی
ههڵواسراوی ڕابردوو ڕووداوێکی نائاسای نییه؛ تهنیا بهگوێرهی دروستکردنی ڕابردوو
ههروهها بوون-لهنێو-خۆ الیهنی پڕۆژهدانانی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی دهردهبڕێت.
لهبهرئهوهی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتیش پڕۆژهدانانێکی سهربهستان ه و سهربهستیی
چاوهڕواننهکراویش دهیخوات و دهیکات بهڕابردوو .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی فهرمانی
بهسهردادراوه ،ک ه خۆی بهڕابردوو بکات و بۆ ههمیشهش لهداهاتوودا چاوهڕوانی
س���هلماندنی ڕاب���ردووی بێت .ئهمهش ڕابردوو دهکات ب ه ش���تێکی ههڵواس���راوی
ههمیشهیی چونک ه راستهقینهی مرۆڤایهتی چاوهڕوانیدهکرد و چاوهڕوانیش دهبێت.
چاوهڕوانی و ههڵواس���ین ل ه س���هلماندندا ش���وێن یهکدی دهکهون و سهربهستیش
دهبێ���ت ب ه پێکهاتهیان .ئهو کاتهی دهڵێین ،ڕابردووی بوون-بۆ-خۆ ههڵواس���راوه،
مهبهس���ت ئهوهیه ،ک ه ئێستای چاوهڕوانییه .داهاتووش���ی پڕۆژهیهکی سهربهست ه
ی���ان بهبێ ئهوهی ههبێت ئهو هیچ نیی ه و ههمووی ئهم نا-ههمووانهیه .بهاڵم ئهم ه
شاراوهیی لهو ڕابردووهمدا ئێستا دهیبینم نییه ،بهڵکو ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه
ناسینهوهی ڕابردووهک ه پرسیارم ال دروستدهکات .بهو جۆرهی ئێستام چاوهڕوانیی ه
ئهو ڕاب���ردووهی پهیوهن���دی ب ه چاوهڕوانییهک���هوه ههی ه بهش���داری تێدادهکات.
ههرچهند واتای ڕابردوو ،وهکو ش���تێکی تاک دهرکهوتوه ،لهسهر چاوهڕوانییهک ه و
چاوهڕوانییهکهش لهسهر نهبوونێکی ڕهها ڕادهوهستێت؛ ک ه ئهو پڕۆژهسهربهستهی ه
هێش���تا پهیدا نهبووه .ڕابردووم ،کهوابوو ،کۆنکرێتیی��� ه و چاوهڕاوانی مۆرکردنه.
ئهمهش واتایهک ه (کافکا) ل ه دادگاکهیدا ڕوش���نایی دهخاتهسهر .ئهو خهسڵهتهیه،
ک ه ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی بهردهوام لهبهردهم دادگادا ڕادهگرێت .سهربهس���تی
ئهوهی��� ه بهردهوام سهربهس���تییهکهت بخهیت ه ب���هردهم دادگا .ئاکامی ئهم کارهش
ئهوهیه ،ک ه ڕابردووهکهم لهنێو بهس���تێنی ههڵژادنی س هربهستهوه بهشێکی گرنگ
و جیانهک���راوهی پڕۆژهکهمه .دهتوانین بهنموون ه ئهمخاڵ ه ڕوونبکهینهوه .ڕابردووی
س هربازێکی خانهنش���ین قارهمانێتی سهبازهکهی ه پاش���گهڕانهوهی لهڕوسیا .ئهم
ڕابردووهش پڕۆژهیهکی سهربهستی داهاتووی سهربازهک ه بووه .ئهو ب ه ڕهتدانهوهی
بهشداریکردنی لهنێو لهشکری لویسی ههژدهههم و حهزی ئهو لهخانهنشینی نهک
س���هربازێکی چاالکی ناپۆلیۆن ،ڕابردووهکهی ههڵبژاردووه .سهربازێکی دیکه ،ک ه
پهیوهندی ب��� ه دهوڵهتهوه ههی ه ههمان ڕابردوو ههڵنابژێرێت .ئهگهر س���هربازێکی
خانهنشینکراو ب ه ههژاری بژی و حهز بکات ئیمپراتۆر بۆ سهر دهستهاڵت بگهڕێتهوه،
لهبهرئهوهیه ،ک ه ئهو قارهمانی گهڕانهوهکهبوو ل ه ڕوسیا .لێره پێویست ه لهم خاڵهش
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تێبگهین :ڕابردوو لهس���هر هیچ پێکهاتهیهکی دۆزینهوهدا کارناکات و س���نورداری
ناکات .کاتێک ڕابردوو ”سهربازهکهی سهردهمی ئیمپراتۆر” ههڵدهبژێرێت ،بوون-بۆ-
خۆ لهڕابردووهکهی تێدهگات .تهنانهت جیاوازی لهنێوان ههڵبژاردنی ئهم ڕابردووه
لهالیهن سهربازهکهوهو تێگهیشتنی لهڕابردووهک ه ب ه ڕهفتار نییه .بوون-بۆ-خۆ بۆ
بهگهورهکردنی ڕاس���تهقینهی نێو خۆیهتی ڕابردووی ئهو ڕابردووه بۆ کهسانی دیک ه
دهکات ب ه ڕاس���تهقینهیهکی دهرهکی .مامهڵهکردنی کهس���انی دیک ه لهگهڵیدا وا ل ه
سهربازهک ه دهکات خۆی بهو کهس ه دابنێت ،ک ه خاوهنی ڕابردووه بهنرخهکهیه .ئهو
ڕابردووهشی بۆی ه ههڵبژاردووه تاکو ل ه ناخۆشی و سهرنهکهوتنی ئێستا بیپارێزێت.
ئهو خۆی ،وهکو کهس���ێکی سازش���نهکهر دهرناخات و ماف���ی وهرگرتنی موچهی
خانهنش���ینیش دهدۆڕێنێت؛ ئهمهش لهبهرئهوهیه ،ک ه ئهو خاوهنی ڕابردوویهکی بێ
نرخ نییه.
ئێم ه لهبهر ڕۆش���نایی کۆتاییهکی دیاریکراودا ڕابردوومان ههڵدهبژێرین .لهوێوه
ڕابردووش خۆی بهسهرماندا دهسهپێنێت .ئهمهش لهبهر ئهوه نییه ،ک ه ڕابردوو بوونی
خۆی ههی ه و لهئێمهوه جیاوازه .بهڵکو لهبهر ئهوهیه ،که )1( :بهرجهس���تهبوونی
ئهو داهاتووهیه ،ک ه بوونی ئێمهیه؛ ( )2لهنێو جیهاندا بۆ ئێم ه و کهس���انی دیک ه
خۆی دهردهخات ،تهنیا نیی ه و دهکهوێت ه نێو ڕابردووی جیهانییهوه .خۆی دهکات به
پێوهر بۆ ئهوانی دی .بهوجۆرهی ئهندازیارێک ل ه کێشانی وێنهیهکی ئهندازیارییدا،
ب ه حهزی خۆی ،سهربهس���ت ه و ناتوانێت وێنهیهک بکێش���ێت هیچ پهیوهندییهکی
ب ه نموون ه ئهندازیارییهکانهوه نهبێت ،ههڵبژاردنی سهربهس���تانهی ئێمهش ،لهگهڵ
سهرههڵدانی پێوهرێک بۆ ههڵسهنگاندنی ڕابردوومان ،دهبێت بههۆکاری پهیدابوونی
کۆمهڵێک پهیوهندی نهبڕاوهی ڕابردوو بهجیهان و کهس���انی دیکهوه .نهبڕانهوهی
پهیوهندییهکان نهبڕانهوهی ئهو ههڵوێس���تانهی ه ئێم ه دهبێ���ت وهریانگرین چونک ه
ههڵسهنگاندنهکهی ڕابردوومان ل ه داهاتوودا ڕوودهدات .وهرگرتنی ههڵوێستهکانیش
ل ه چوارچێوهی پڕۆژه بنهڕهتییهکهماندا خۆی دهس���هپێنێت .س���وربوون لهس���هر
دامهزراندنی ئهم پڕۆژهی ه سوربوون ه لهسهر ڕابردوو؛ ئهمهش لهناسینهوهی ههزاران
ههڵوێس���ت و ڕهفتاردایه .لۆجیکانهش ،داواکاری ڕابردوو گریمانهیهکی مهرجداره:
”ئهگ���هر ت���ۆ حهزبکهیت ئهو یان ئ���هم ڕابردووهت ههبێت ،ئ���هوا دهبێت ئهم یان
ئهو کارهبکهیت ”.مادام چهمکی یهکهم کۆنکرێتی و ههڵبژاردنێکی کاتیگۆریانهیه،
مهرجدارییهکهش دهبێت ب ه مهرجدارییهکی کاتیگۆریانه .مادام هێزی خۆسهپاندنی
ڕابردووم لهس هربهستی ،ل ه تێڕامانی ههڵبژاردن و هێزی ههڵبژاردنهکهوه پهیدابووه،
دژواره بهش���تێکی لهپێش���تر دابنرێت .ههڵبژاردن ه سهربهس���تهکهی من بهتهنیا
ناوهڕۆک و ڕێکخس���تنی ناوهڕۆکهک ه دیاریناکات؛ پهیوهستبوونی ڕانهبردووشم ه ب ه
داکهوتهوه .ئهگهر لهنێو پڕۆژه بنهڕهتییهکهمدا ،ئهو پڕۆژهیهی هێشتا پهیدانهبووه،
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یهکێک ل ه پڕۆژه بچوکهکانی پێش���بکهوێت ،بۆنموونه ،بهههرجۆرێک بێت خۆی ل ه
دۆێنێ پێشتر دهربخات ،یان کاتژمێرێک زووتر بێتهپێش ،ئهم پڕۆژهپێشکهوتووه له
پهیوهندییهکهیدا ب ه ڕابردوومهوه مامهڵ ه لهگهڵ زنجیرهیهک ڕووداوی دیک ه دهکات.
ڕابردووهکهم ،ک ه ئێستا ل ه لوتکهی پێشکهوتنهکهوه تهماشایدهکهم ،کهمێک قێزی
لێدهکهمهوه و بابهتێکی نهبزێوی پێوهر و حوکمدان ه ڕهوش���تییهکهمه” .من چهند
گهم���ژه بووم!” یان ”من چهند ش���هڕانی بووم!” ،ئهمان ه دهڵێم چونک ه خۆم لێیان
جیادهکهمهوه .من ،ئێس���تا ،لهنێویاندا ناژیم و نامهوێت لهناویش���یاندا بم .ئهمهش
ه���ۆی ئهوه نییه ،ک ه ئهوان ه نهماون ،بهڵکو ئ���هوان ئهو خۆیهن ،ک ه من نین .من
ئهو کهس���ه[گهمژهیه] نیم .ڕۆڵی سهرههڵدانهکهش بۆ ئهوهی ه من بتوانم خۆمی لێ
جیابکهمهوه و بتوانم خۆم ههڵس���هنگێنم .ئهمجۆره بوون-بۆ-خۆی ه بهبێ هاوکاری
لهگهڵ خۆیدا بوونی خۆی ههڵدهبژێرێت .ڕابردووی خۆی لهناونابات بهڵکو ڕابردوو
دهردهخات تاکو خۆی لێ جیابکاتهوه و جهخت لهسهر سهربهستییهکهی بهتهواوی
بکات (ئهوهی ڕابردووه جۆرێک ه ل ه مامهڵهکردن لهگهڵ ڕابردوودا و ههروهها جۆرێک
ل ه نهریت ).لهالیهکی دیکهوه ،بوون-بۆ-خۆ ههیه ،ک ه ل ه پڕۆژهکهیدا کات ڕهتدهداتهوه
و هاوکارییهک���ی کهمی لهگهڵ ڕابردوودا ههیه .ل ه دۆزینهوهی زهمینهیهکی پتهودا،
ڕاب���ردوو ههڵدهبژێرێت و ش���تهکانی دیکهش ب ه ڕاکردن ل��� ه نهریت دادهنێت .ئهو
لهس���هرهتاوه ههڵیانبژاردووه ڕانهکات؛ ڕهت���ی ڕهتدانهوهیانی داوه .ڕابردوو بۆ ئهو
ڕۆڵی ڕاستگۆیی دهنوێنیت.
جۆری یهکهمی کهس���هکان بهقێزهوه دان بهههڵهکهیدا دهنێت ،بهاڵم بۆ کهسی
دووهم ئهم ه مهحاڵ ه و بهبێ گۆڕانی پڕۆژه بنهڕهتییهک ه ناکرێت .ئهم جۆره کهسه،
کهوابوو ،توش���ی بڕاوی خراپ لهنێو جیهاندا دهبێت .خۆدۆزینهوهکانیشی لهپێناوی
مانهوهی لهنێو بڕوای خراپدا دهبن بهپێکهاتهی پڕۆژه بنهڕهتییهکهی .ڕابردوو ،وهکو
شوێن ،لهنێو ههڵوێستدا ،کاتێک بوون-بۆ-خۆ داهاتوو ههڵدهبژێرێت ،پێکدێت .بههاش
بهسهر فاکتۆری ڕابردوویدا دهسهپێنێت و دهیکات ب ه هاندهر بۆ کردهوهکانی.

جیم .ژینگهی من

ژینگ ه ئهو ش���وێن ه نیی ه من داگیریدهکهم ،ک ه لهپێش���تر باسمانکرد .ژینگ ه ل ه
ئامێرهکانی دهوروبهرم پێکهاتووه ،ک ه ناتهبایی و سودمهندێتیش���یان دهگرێتهوه.
بێگومان ،لهداگیرکردنی ش���وێنهکهمدا ،من زهمین ه بۆ بهرجهستهکردنی ژینگهکهم
خۆشدهکهم و بهگۆڕانی شوێنهکهشم ژینگهکهم دهگۆڕم .بهاڵم ،لهالیهکی دیکهوه،
کهس���انی دیکهش ،بهبێ م���ن ،دهتوانن ژینگ ه بگۆڕن .برگس���ۆن له(یادهوهری و
ماتهر)دا ڕوونیکردۆتهوه ،ک ه گۆڕانکارییهکی کهم ل ه ش���وێنهکهمدا دهبێت ه هۆکاری
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گۆڕان���ی تهواو لهژینگهدا .بهاڵم بۆ باس���کردنی گۆڕانی تهواو لهش���وێندا دهبێت
بڕوانین��� ه گۆڕانی تهواوی ژینگه .گۆڕانی گش���تی ژینگ��� ه نابینرێت ،بهاڵم نکۆڵی
لهو ڕاس���تییهش ناکرێت ،کردهوهکان���م بهردهوام لهگهڵ س���هرههڵدان و ونبوونی
بابهتهکاندا ،ک ه من دهس���تمتیایاندا نییه ،دهبینرێن .بهگشتی پێکهوهبوونی الیهن ه
نهیارهکان و س���ودمهندێتی ئامێرهکان بهتهواوی پشت ب ه شوێنی منهوه نابهستن.
من کاتێک پهیدادهبم ،ک ه فڕیدهدرێم ه نێو ئهو شتانهوه لهمنهوه جیاوازن .ئهوانیش
ل��� ه دهورهبهری مندا هێزی خۆی���ان بۆ من یان دژی م���ن زیاددهکهن .بۆنموونه،
دهمهوێت زوو بهپاسکیل بگهم ه شارۆچکهکهی دیکه .ئهم پڕۆژهی ه مامهڵ ه لهگهڵ
کۆتایی ه تایبهتییهکانی مندا دهکات و پهیوهندی بهشوێنی من و دووری شوێنهکهم
لهو ش���ارۆچکهیهوه ههیه .ههروهها مامهڵ ه لهگهڵ ههوڵدان ه سهربهستهکهش���م بۆ
گهیشتن بهو کۆتایی ه دهکات.
ب���هاڵم تایهی پاس���کیلهکهم پهنجهردهبێت ،خۆرهک ه گهرم���ه ،باک ه بهرهوڕووم
ههڵ���دهکات و هت���د .ههموو ئهم دیاردانهی بیرم لێنهدهکردن���هوه دهبن بهژینگه.
ههڵبهت��� ه لهنێو پ���ڕۆژه س���هرهکییهکهمدا پهیدادهبن؛ ل ه پڕۆژهک���هی مندا باک ه
بههێز یان س���وک دهردهکهوێت و خۆرهکهش گهرم دهبێت .تێههڵکێش���کردنی ئهم
ڕووداوه بهردهوامانهی ه ئهو یهکێتیی ه دروس���تدهکهن ،ک ه ئاڵمانهکان به(ئۆم وێڵت)
ناوزهدیدهکهن( .ئۆم وێڵت)یش تهنیا لهنێو سنوری پڕۆژهی سهربهستدا ،بۆنموونه،
ههڵبژاردنی کۆتاییهکان ،ک ه بوونی منن ،پهیدا دهبێت.
ئهگ���هر لێرهدا بوهس���تین باس���هکهمان س���اده دهردهکهوێت .ئهگهر ڕاس���ت
بێ���ت ههریهکێک ل ه بابهتهکانی دهوروبهرم لهنێو ههڵوێس���تدا بناس���رێت و کۆی
بابهتهکانیش ههڵوێس���ت پێکنههێنن؛ ئهگهر ڕاست بێت ههریهکێک ل ه ئامێرهکان
لهنێو بهس���تێنی ههڵوێس���تهوه لهنێو جیهاندا سهرههڵدات ،هێشتا ئهو ڕاستییهش
وننابێت ،ک ه دهرکهوتنی کتوپڕی ئامێرێکی دیک ه بهشداری ل ه گۆڕانێکی ڕادیکااڵنهی
ههڵوێس���تهکهدا دهکات .کاتێک تایهی پاسکیلهک ه کتوپڕ پهنچهر دهبێت دووریم ل ه
ش���ارۆچکهکهوه گۆڕانی بهسهردا دێت؛ دوورییهک ه بهپێ نهک بهسوڕانهوهی تایهی
پاس���کیلهک ه دهپێورێت .ئهو ڕاستییهشم بۆ دهردهکهوێت ،ک ه کهسهکهی دهمهوێت
لهوێ بیبینم ،تاکو من دهگهم ه ئهوێ سواری شهمهندهفهرهک ه دهبێت و دهڕوا .ئهم
دڵنییایی ه کاردهکات ه س���هر چهند بڕیاردانێکی دیکهش (گهڕانهوهم بۆ شوێنهکهی
خ���ۆم یان ناردنی تهلهگرامێک و هتد ).دهگونجێت دڵنیا نهبم لهوهی بتوانم لهگهڵ
ئهو کهس���هدا پهیمانهک ه دروس���تبکهم و دهبێ کهسێکی دیک ه بدۆزمهوه یان واز ل ه
پالنهک��� ه بهتهواوی بهێنم .ئایا پڕۆژهکهم ب ه س���هرنهکهوتوو دابنێم؟ لهمحاڵهتهدا،
دهڵێم ،نهمتوانی پیرۆ ل ه کاتی خۆیدا ئاگادار بکهم و تێبگهیهنم .ئایا ناس���ینهوهی
ئهم بێدهستهاڵتیی ه نییه ،ک ه سهربهس���تییهکهم سنوردار دهکات؟ بێگومان نابێت
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سهربهستی ههڵبژاردنهکهم لهگهڵ ئهو سهربهستییهی دهستمدهکهوێت تێکهڵبکرێت.
بهاڵم ،ههڵبژاردنهکهشم نییه ،ک ه لێرهدا کایهدهکات چونک ه نهیاربوونی ژینگ ه لهزۆر
حاڵهتدا گۆڕانکاری ل ه پڕۆژهکانمدا دروستدهکات.
پێش ڕهخنهگرتن ل ه پرسیاره س���هرهکییهکه ،باشتره پرسیارهک ه دیاریبکهین،
ئهگهر گۆڕانکارییهکانی نێو ژینگ ه گۆڕان بهسهر پڕۆژهکانمدا بهێنێنن ،ئهوا دهبێت
ل ه دوو ئاستدا دایانبنێین .یهکهم ،خودی گۆڕانکارییهکان بهتهنیا ناتوانن کاربکهن ه
سهر پڕۆژه بنهڕهتیی ه وازلێهێنراوهکهم ،ک ه بهپێچهوانهوه ،دهبێت ب ه پێوهر بۆیان.
لهبهر ڕۆش���نایی پڕۆژهی بنهڕهتی دیکهدا دهبن بههۆکار بۆ وازلێهێنان لهم یان له
ئ���هو پڕۆژهیه؛ ئهگینا نابن به هۆکار دانانرێن چونک ه ئاگامهندییهکی-هاندهر هۆکار
دهناس���ێت ،ک ه ههڵبژاردنێکی سهربهستی کۆتاییه .ئهگهر ههورهکان بهئاسمانهوه
ڕێگهی پڕۆژهی چونهدهرهوهم بگرن لهبهر ئهوهیه ،ک ه ل ه پڕۆژهسهربهس���تهکهمدا
وه ههیه؛ ههنگاوبهههنگاویش پهیوهندی
ناسراون و پهیوهندیان ب ه بههای چوونهدهرهوه 
ب ه من و سروشتهوه و ئهو جێگهیهی پهیوهندییهکهی لهسهره ههیه .دووهم ،لهژێر
هیچ بارودۆخێکدا ئهو بابهتهی سهریههڵداوه یان ونبووه ،نابێت بههاندهری وازهێنانم
لهپڕۆژهکه .دهبێت بابهتهکه ،وهکو ش���تێکی کهم لهنێو ههڵوێست ه سهرهکییهکهدا
بناس���رێت؛ پێویست ه دهرکهوتن و خۆش���اردنهوهکهی لهناوببرێت و من خۆمی لێ
دووربخهمهوه .دواجاریش ،لهبهردهم بابهتهکهدا خۆم حوکم بهسهر خۆمدا دهدهم.
ئێم ه ڕوونمانکردهوه ،ک ه گازه سوره گهرمهکهی ئهشکهنجهدانیش لهسهربهستیمان
دانابڕێت .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه ههمیش ه گرفتهکان چارهسهردهکرێن ،بهڵکو
مهحاڵی بهردهوامبوون ل ه ڕهههندێکدا دهبێت سهربهستان ه پێکبێت .مهحاڵبوونهک ه
لهڕێگهی وازهێنانی سهربهستانهی ئێمهوه دهکهوێت ه سهر شتهکان .مانهوهی جۆره
ڕهفتارێک هانی مهحاڵبوونهک ه بۆ وازهێنانهکهمان نادات.
کاتێ���ک ئهم ڕاس���تیی ه دامهزرا ،دهبێ���ت بزانین ،ئامادهبوونی ش���تێکی دراو،
دوور لهوهی ڕێگربێت بۆ سهربهس���تییهکهمان ،سهربهستییهکهمان داوای دهکات.
سهربهس���تییهکهش سهربهستییهکی دیاریکراوه ،ک ه بوونی منه .ئایا من بێجگ ه ل ه
ڕهتدان���هوهی ناوهکی بوون-لهنێو-خۆ چی دیکهم؟ بهب���ێ ئهو بوون-لهنێو-خۆیهی
ڕهتی دهدهمهوه لهنێو نهبووندا وندهبم .لهپێش���هکی[ئهم نوسراوهشدا] ئاماژهمان
ب���ۆ ئهو خاڵ ه کرد ،ک ه ئاگامهندی بوونی بوون-لهنێو-خۆ بۆ ”بهڵگهی ئۆنتۆلۆجی”
بهکاردههێنێت .ئهگهر ئاگامهندی ئاگای لهشتێک ههبێت ،ئهوا پێویست ه ئهو شت ه
ڕاس���تهقین ه بێت؛ وات ه بوونێکی س���هر بهئاگامهندی نهبێت .ئێستا دهبینین ئهم
بهڵگهی ه بهرفراوانتره :ئهگهر من بتوانم بهکارێک ههس���تم ،ئهوا پێویس���ت ه لهسهر
ئ���هو ههبووان ه کارهکهم بکهم ،ک ه بوونێکی س���هربهخۆیان ههی ه و ل ه بوونی من و
کارهکهمهوه جیاوازن .کارهک ه بوونی ئهو ش���ت ه سهربهخۆی ه بۆ من ئاشکرادهکات،
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بهاڵم مهرجداری ناکات .سهربهس���تی ئهوهی ه تۆ سهربهس���تان ه بتوانیت ش���تهکان
بگۆڕیت .سهربهس���تی ،کهوابوو ،بوونی گۆڕان ه لهژینگ���هدا :البردنی ڕێگرهکان و
بهکارهێنانی ئامێرهکانه .بێگومان ،سهربهس���تیش ئهو ش���تان ه بهڕێگر دهبینێت،
بهاڵم لهههڵبژاردنی سهربهس���تانهدا واتاکهیان لێکدهداتهوه .پێویس���ت ه شتهکان
لهوێدا بن و دڕندان ه خۆیان دهرخهن بۆ ئهوهی سهربهس���تی ههبێت .سهربهس���تی
ئهوهی ه لهکارکردندا و لهنێو جیهاندا سهربهس���ت بیت .ئهگهر ئهم ه ڕاس���ت بێت،
سهربهستی ئهوهی ه بتوانیت بگۆڕیت و ل ه پڕۆژهکهتدا بوونی سهربهخۆی ههبووهک ه
بناسیتهوه .ڕهتدانهوهی ناوهکی بوونی س���هربهخۆی بوون-لهنێو-خۆ دهردهخات.
ئهم سهربهخۆییهی ه خهس���ڵهتی بوون به شت بهبوون-لهنێو-خۆ دهبهخشێت .ل ه
ئاکامدا ،ئهوهی سهربهستی لهگهڵ سهرههڵدانییدا دایدهنێت دهریدهخات ،ک ه مامهڵ ه
لهگهڵ ش���تێک بێجگ ه ل ه خۆی دهکات .کردن ،بهتهواوی گۆڕانی ئهو ش���تهیه ،ک ه
تهنیا پێویس���تی ب ه خۆی بۆ بوونی ههیه؛ کارکردن لهسهر ئهو شت ه دهکرێت ،ک ه
بای���هخ بهکار نادات و بهبێ کارکردن ههیه .بهبێ ئهم ه کارکاردن لهواتا بهدهره و
سهربهستیش لهناودهچێت .بهگشتی پڕۆژهی سهربهستی ههڵبژاردنه ،ک ه ناسینهوه
و بڕواکردن ه ب ه جۆرێک بهرهنگاری لهش���وێنێکدا .سهربهس���تی دهیهوێت بهس���هر
بهڕهنگاریکردنی جیهاندا سهرکهوێت.
مادام شتهدهرهکییهکان س���هربهخۆن ههموو پڕۆژهیهک لهدامهزراندنی خۆیدا
توشی چاوهڕوان لێنهکراوهکان بهڕادهیهک دهبێت .کاتێک دهمهوێ بۆ بینینی پیرۆ
بۆ گوندهکهی نزیکمان بڕۆم ،لهڕێگادا پهنچهربوونهک ه و ههڵهاتنی بایهکی توند و
ههزارهه���ا ڕووداوی زانراو و نهزانراوی دیک ه بهرهو ڕووم دهبنهوه .ههموویان واتای
پڕۆژهکهم پێکدههێنن .پهنچهربوون ه چاوهڕواننهکراوهک ه پڕۆژهکهم دهش���ێوێنێت.
میشه چاوهڕوانی ڕووداوه
بهبێ ههڵبژاردنی من دێت ه نێو جیهانهوه .بێگومان ،من هه 
چاوهڕواننهکراوهکانم .ئهگهر ش���تێک ببێت ب ه ڕێگ���رم ،ک ه ههرگیز بڕوام نهدهکرد
ڕووبدات ،وهکو الفاو یان ههرهسهێنانی الیهکی چیاکه ،ئهم ڕووداوه چاوهڕواننهکراوان ه
ب ه ڕادهیهک لهپێش���تر دهبینران .وهکو چۆن ڕۆمانییهکان جێگهیهکی تایبهتیان بۆ
خواوهنده نهناس���راوهکان دادهنا ،منیش لهنێو پڕۆژهکهمدا پهراوێزێک بۆ ڕووداووه
چاوهڕواننهکراوهکان دروستدهکهم .ئهمهش پهیوهندی ب ه سروشتی پڕۆژهکهوه نهک
توندی باک ه یان ئهو دووربینییهی ئهزمون دهستیدهکهوێت ،ههیه.
ئهم تێبینیانهی ه ڕۆش���نایی نوێ دهخهن ه س���هر ههڵبژاردنی سهربهست :ههموو
پڕۆژهیهکی سهربهس���تی کراوهی��� ه و داخراو نییه .ههرچهن���ده ههموو پڕۆژهیهک
دهبێت بهش���تێکی تاک ،بهاڵم لهنێو خۆی���دا ئهگهرهکانی گۆڕانکاری ههڵدهگرێت.
پڕۆژه لهبونیادهکهیدا سهربهخۆیی لهنێو جیهاندا بۆ شتهکان دادهمهزرێنێت .ئهم
پێشبینییهی پێشبین نهکراوهکان لهنێو پڕۆژهدا ،ک ه بوونی منه ،یارمهتیمان دهدات
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ل ه ڕووداو یان کارهس���اتهکان تێبگهین و لهئاس���تیاندا سهرسام ڕانهوهستین .هیچ
شتێک لهنێو جیهاندا شیاوی سهرسوڕمان نییه .هیچ شتێک بهبێ بڕیاردانی خۆمان
لهسهر سهرسوڕمان سهرمان ناسوڕمێنیت.
بابهتی سهرهکی سهرسوڕمان بوونی ئهم یان ئهو شت ه لهنێو جیهاندا نییه ،بهڵکو
لهبهر ئهوهیه ،ک ه جیهان بهگشتی ههیه؛ من فڕێدراومهت ه نێو ههبووهکانهوه ،ک ه بۆ
من ناجۆرن .هۆی ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ ههڵبژاردنی کۆتای .من پهیوهندییهکانم
لهگهڵ ههبووهکاندا ههڵدهبژێرم و ههبووهکانیش پهیوهندییان بهیهکدییهوه ههیه.
من ههڵیدهبژێ���رم ،ک ه بچن ه نێو پێکهاتهیهکی ناس���راوی بوونی منهوه .کهوابوو،
نهیاری ههبووهکان دهبێت ب ه گهواهێک لهپێشتر و سهربهستییهکهم ،وهک و مهرجێک
هێڵهکانی دیاریدهکات.
ههرکاتێک پرس���یار سهبارهت ههڵوێس���ت بکرێت پێویست ه لهسهر ئهو خاڵهش
س���وربین ،ک ه حاڵهت ه باسکراوهکانی ش���تهکان الیهنی ئهودیویشی ههیه .لێرهدا،
ئهگهر سهربهس���تی پێش���وهخت نهیاری ش���تهکان بهگشتی بناس���ێت ئهوا ئهم ه
ههمان���کات بوونی دهرهک���ی و ناجۆری بوون-لهنێو-خۆ دهس���هلمێنێت .ههڵبهته،
نهیاری لهسهربهس���تییهوه ڕوو ل ه شتهکان دهکات .ئهمهش لهوێدا ڕوودهدات ،ک ه
سهربهستی ڕۆشنایی بخات ه سهر فاکتۆری بوونی خۆی ،وهکو بوون-لهنێو-شتهکاندا
و بوون-لهنێو-خۆی ناجۆرهکان .سهربهس���تی خۆی بهالیهنی جیاواز لهشتهکانهوه
دهردهخات(واتایان پێدهبهخش���ێت و دهیانکات بهش���ت) .بهاڵم لهگهڵ ناس���ینی
شت ه دراوهکهدا واتاکهش خۆی دهسهپێنێت؛ سهربهستی دوورکهوتنهوهی خۆی ل ه
بوونه-لهنێو-خۆ ناجۆرهکان دهبێ ببینێت ،تاکو تێپهڕیانبکات .بهپێچهوانهشهوه،
ههڵکهوت ه دراوهک ه پش���تگیری لهواتا دانانهکانی دیکهشدا دهکات .دوورکهوتنهوه
لهنێو ش���ت ه ناجۆرهکاندا بۆ بوون-بۆ-خۆ دهگرێت ه خۆی .ئهم ه بونیادی سهرهتایی
ههڵوێست ه و لێرهدا ئاشکرا دهبینرێت.
لهگهڵ ئهو سهرس���وڕمانهی لهئاستی شتهکهدا توشمان دهبێت و ڕووکردنهکهی
لهکۆتایی���دا ،سهربهس���تی بوون���ی ش���ت ه دراوهک���ه ،وهک���و ئهو ش���ت ه لێرهدا،
بهرجهستهدهکات(لهپێشتر لێره ،لهوێ ،ئهم یان ئهو شت ه نهبوو) .شتهدراوهکهش
ف���ۆرم وهرناگرێت ،بهڵکو ههبوویهکی ڕووت ه و ناس���راوه ب���ۆ ئهوهی تێپهڕبکرێت.
ههمانکات ،سهربهس���تی ڕهتکردنی شت ه دراوهکهی ه و خۆی ،وهکو ڕهتکردنی شته
دراوهک ه ههڵدهبژێرێت .سهربهستی ههموو ڕهتکردنێکی شتی دراو نییه .لهگهڵ ناسینی
ههبووه ڕووتهک ه و واتا پێبهخشینی ،سهربهستی بوونی خۆی ههڵدهبژێرێت .گۆڕانی
شتهدراوهک ه کۆتاییهتی و شت ه دراوهکهش لهبهر ڕۆشنایی کۆتایی ه ههڵبژێردراوهکهدا
دهبینرێت .کهوابوو ،سهرههڵدانی سهربهستی ڕۆشنکردنهوهی کۆتایی ه لهودیو شت ه
دراوهکهوه و دهرخس���تنی ش���ت ه دراوهکهی ه لهبهر ڕۆشنایی کۆتاییهکهدا :ئهم دوو
512

بونی���اده لهیهکدی جیانابنهوه و پێکهوه ههن .لهدواییدا ڕوونیدهکهینهوه ،ک ه بهها
ههمهکییهکانی کۆتایی ه ههڵبژێردراوهکان تهنیا لهش���یکردنهوهدا دادهبڕێن؛ ههموو
ههڵبژاردنێک ههڵبژاردنی گۆڕانێکی دیاریکراوه بهسهر شت ه دراوه دیاریکراوهکهوه.
ههموو ههڵوێستێکیش دیاریکراوه .نایاری شتهکان و تهواناییان بهگشتی لهکۆتایی ه
ههڵبژاێردراوهکاندا دهبینرێن .بهاڵم کۆتایی تهنیا بۆ بوون-بۆ-خۆ ههیه ،ک ه بوونی
خۆی ب ه فڕێدراوی لهنێو شت ه ناجۆرهکاندا دهدۆزێتهوه .بهم خۆ دۆزینهوهی ه هیچی
نوێ بێجگ ه ل ه واتادانان ناخاتهسهر ههڵکهوتنهکه .ئهو ل ه فڕیدانهکهی بهرپرس ه و
بهههڵوێستی دادهنێت.
لهبهشی چوارهمی کهرتی دووی[ئهم نوسراوهدا] بینیمان ،ک ه بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ
سهرههڵدانیدا بوون-لهنێو-خۆش دههێنێت ه نێو جیهانهوه؛ بهشێوهیهکی گشتی ،به
هۆی نهبوونهوه ش���تهکان یان بوون-لهنێو-خۆ ’لهوێدا’ ه���هن .ههروهها بینیمان،
خودی ڕاس���تهقین ه لهوێدا ،لهگهڵ خهسڵهتهکانیدا بهبێ شێواندن یان پێوهنوسان
ههن .ئێمه ،لهگهڵ س���هرههڵدانهکهماندا و بهڕهتدانهوهکان :وهکو جیهان ،شوێن،
کات و الیهن��� ه هێزهکیی���هکان ،لێی جیادهبنهوه .ئێم���ه ،بهتایبهتی ،بینیمان ،ک ه
ههرچهنده ش���تهکان(لێوانهکه ،شوشهی مهرهکهبهکه ،ئهم مێزه و هتد) دهورهیان
داوین و خودی ئامادهبوونهکانیان ناناس���رێت ،ئهگهر ئێم ه کارێک یان ههڵوێستێک
لهداهات���وودا بهرانبهریان دیارینهکهین .ئێم ه ئێس���تا دهتوانین لهواتای حاڵهتی
شتهکان تێبگهین :ئێمه ،هیچ شتێک ،بێجگ ه لهسهربهستییهکهمان ل ه شتهکانمان
جیاناکاتهوه؛ سهربهستییهکهمان لهڕاستی بوونی ناجۆر و چاوهڕواننهکراوی شتهکان
بهرپرس���ه .ئهو ڕاستیی ه دهناسێت ،ک ه نهیاره و ئێمهش لهوهوه جیاوازین :چونک ه
لهسهر زهمینهی ڕهتدانهوه دهردهکهوێت و دهبینرێت .کهوابوو ،پڕۆژهی سهربهستیم
هیچ بۆ ش���تهکان زیادناکات :تهنیا بوونیان لهوێدا دهچهس���پێنێت .بوونیان لهنێو
ئهزمون���دا بهرجهس���تهدهکات و لهنێو جیهان و کات���دا دهریاندهخات .دواجاریش،
سهربهس���تییهکهمان بوونی ش���تهکان دوور ل ه دهس���تهاڵتی ئێم ه و سهربهخۆ بهو
ت و ل ه منهوه جیایاندهکاتهوه .لهبهر ئهوهی
نهبوونهی ،ک ه بوونی منه نیش���اندهدا 
سهربهستی حوکمی بهس���هردا دراوه سهربهستی بێت ناتوانێت خۆی ههڵبژێرێت.
لهگهڵ ناس���ینی ش���ت ه ههڵکهوتوهکان و تێپهڕکردنیان ههڵبژاردن و ڕێکخس���تنی
ش���تهکان لهنێو ههڵوێس���تدا پهیدادهکرێن؛ ههڵکهوتنی سهربهستی و بوون-لهنێو-
خۆی ه لهنێو ههڵوێستدا لهڕێگهی ڕووداوه نهیار و چاوهڕواننهکراوهکانهوه دهردهبڕێن.
کهوابوو ،من سهربهس���تییهکی ڕههام ههی ه و لهئاستی ههڵوێستهکهشمدا خاوهنی
لێپرسینهوهیهکی ڕههام .بهاڵم من بهبێ ههڵوێست ههرگیز سهربهست نابم.
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دال .هاوڕێکانم

ژی���ان لهنێو جیهانێکدا هاوڕێکانی تێدابێت تهنیا توش���ی ڕووبهڕوو بوونهوهما ن
لهگهڵ کهس���انی دیک ه لهههموو ش���هقامێکدا ناکات؛ من خۆشم لهنێو جیهانێکدا
دهدۆزم���هوه ،ک ه مامهڵ��� ه لهگهڵ بابهت ه ئاڵۆزهکاندا دهک���هم و واتاکهیان پڕۆژهی
سهربهستییهکهم دروستیانناکات .ئهمهش ،ههروهها ،ئهوه دهگهیهنێت واتاک ه دراوه
و ئهو واتایهش ڕووبهڕووی واتاکهی من دهبێتهوه ،ک ه هێشتا ب ه من نهدراوه .کاتێک
پرس���یار س���هبارهت فاکتۆره بنهڕهتی و ههڵکهوتوهکهش دهکهین ،ک ه بوونی ئێم ه
لهنێو جیهانێکدا لهگهڵ کهسانی دیک ه لهنێو ههڵوێستماندا دیاریدهکات ،کێشهک ه سێ
الیهنی ڕاستهقین ه دهخات ه پێش ،ک ه ههڵوێستێکی کۆنکرێتی من پێکدههێنن :ئامێره
واتاپێبهخش���راوهکان(وهکو ،ئیستگهکه ،هێما دانراوهکانی هێڵی شهمهندهفهرهکه،
بهرههمێک���ی هونهری و تێبینی بۆ هاتووچۆکردن) ،ئهو واتایهی بوونی من ههیهتی
و دهیدۆزمهوه(وهکو ،نهتهوهکهم ،ڕهگهزهکهم و چۆنیهتی لهش���والرم) ،ههروهها،
کهسانی دیکه ،وهکو بنکهی ئاماژهکردن بۆ ئهم واتایانه.
ههمووش���تێک ئاس���ان دهبوو ئهگهر س���هر ب ه جیهانێک بوومای ه واتاکان لهبهر
ڕۆش���نایی کۆتاییهکانی مندا دروس���تبکرانایه .لهمحاڵهتهدا وازم ل ه ئامێرهکان ل ه
چوارچێوهی ههڵبژاردنی بوونی خۆمدا دههێنا؛ ئهم ههڵبژاردن ه چیاک ه دهکات بهڕێگر
و س���هخت بۆ ههڵگهڕان یان ئهو شوێنهی دیمهنێکی جوانی لێوه دهبینم؛ کێشهک ه
ل ه واتای چیاک���هدا نهدهبوو بهوجۆرهی خۆی دروس���تیدهکات چونک ه من[لهوێدا]
دهبم بهو ڕاس���تهقینهیهی واتای پێدهبهخش���ێت .گرفتهک ه ئاسانیش دهبوو ئهگهر
م���ن مۆنادێکی بێ دهرگا و پهنجهره بوومایه .لهڕێگهیهکهوه بمزانیایه ،ک ه مۆنادی
دیکهش ههی ه و واتای نوێ بهوشتان ه دهبهخشن ،ک ه من دهیانبینم .لهمحاڵهتهدا،
ک ه فهیلهسوفهکانیش توێژینهوهکهیان لهسهر دامهزراندوه ،واتاکانی دیک ه ب ه ئهگهر
دادهنێم .دواجاریش فرهالیهنی واتاکان ب ه فرهالیهنی ئاگامهندییهکانهوه دهبهستینهوهو
بۆ منیش دانانی واتای نوێ ئاسان دهبوو .بهاڵم بینیمان ،چهمکی مۆناد خۆ-ویستی
لهنێودا ش���اراوهتهوه و فرهالیهنی واتاکان ،ک ه من ب ه ڕاستییهوه دهیانبهستمهوه و
فرهالیهنی واتای سیس���تهمهکان ،ک ه ههریهکهیان ئاماژه بۆ ئاگامهندییهک دهکات
و ئ���هو ئاگامهندییهش من نیم ،تێکهڵدهکات .بێجگ ه لهمه ،ل ه ئاس���تی ئهزمونێکی
کۆنکرێتییدا باس���کردن ه مۆنادییهک ه ناجۆره .لهڕاس���تیدا ،شتێک ل ه جیهانی مندا
ههیه ،ک ه ل ه فرهالیهنی واتاکانهوه جیاوازه؛ واتای دهرهکی ههن ،ک ه من دروس���تم
نهکردوون .من ،ئهو بوونهی واتا بهشتهکان دهبهخشێت ،خۆم لهنێو جیهانێکی پڕ
واتادا دهدۆزمهوه بهبێ ئهوهی من درستم کردبن.
دهشی کهسێ بزانێت بۆنموون ه واتاگهلێکی لهژمارهبهدهر بهبێ ههڵبژاردنم لهو
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ش���ارهدا ههیه ،ک ه منی تیدا دهژیم :س���هقامهکان ،خانوهکان ،دوکانهکان و پاس،
هێمای سهرش���هقامهکان ،مۆس���یقای نێو ڕادیۆک ه و هتد ههن .ل ه تهنیاییدا بوونی
ڕووت دهدۆزم���هوه؛ بۆنموونه ،ئهم بهرده دهبینم؛ وات ه ئهو ههبووه لهوێدای ه و هیچ
لهدهرهوهیدا نییه .لهگهڵ ئهمهشدا ،واتای پێدهبهخشم ،وهکو ”پیایدا سهردهکهوم”و
”لێ���ی دوور دهکهوم���هوه”” ،بیری لێدهکهمهوه” و هت���د .کاتێک دهچم ه ئهودیوی
ش���هقامهکهوه و کۆشکێک دهبینم ئهو کۆش���ک ه ههبوویهکی ڕووت نیی ه من لهنێو
جیهاندا بهرجهستهیبکهم .من نابم ب ه هۆکاری سهرههڵدانی ’ئهو’؛ بهڵکو واتاکهی،
ک ه بۆ م���ن دهردهکهوێت س���هربهخۆیه .من دهیدهۆزمهوه ،دهزانم کۆش���کهک ه بۆ
جێنشینیبوونه ،فهرمانگهی کارخانهی گازه یان زیندان ه و هتد .لێرهدا ،ئهم واتای ه
ههڵکهوت ه و س���هر ب ه ههڵبژاردنی من نییه؛ وهکو ڕاستهقینهیهکی بوون-لهنێو-خۆ
بهههمان ناجۆرییهوه خۆی ئامادهکردوه.
بهههمانشێوهش ،پێکهوهبوونی الیهن ه نهیارهکان لهنێو شتهکاندا پێش ئهزمونهکهم
خۆی دهرخستوه .هێماک ه بۆ من دانراوه و لهسهری نوسراوه؛ ”خێرایی کهمکهرهوه”،
”لهسهرخۆ پێچبکهوه””،قوتابخانهی ه خێرا مهڕۆ”” ،شوێنی مهترسییه”” ،پاش سهد
مهتر پردێکی باریک ههیه” و هتد .ئهم واتایان ه بهس���هر شتهکانهوه ڕاستهوخۆش
پهیوهندییان ب ه منهوه ههیه .من ل ه شوێنی پهڕینهوه دهچم ه ئهوبهری شهقامهکه.
ب���ۆ کڕینی ئهوهی دهمهوێت دهب���ێ بچم ه ئهو دوکانه .دواجاری���ش ،ئهم ئامێره،
بۆنموون ه پاندانهکه ئهم یان ئهو فۆڕمهی پێ پردهکهمهوه.
ئایا ههموو ئهم ش���تان ه سهربهس���تییهکهم س���نوردار ناکهن؟ ئهگهر ش���وێن
نهخشهی کهس���هک ه نهکهوم ڕێگاکهم وندهکهم و دهکهوم ه سهر شهقامێکی دیکه،
ش���همهندهفهرهکهش جێم دههێڵێت و هتد .ئهم هێمایانه ،وهکو ”چوونهژوورهوه” و
”چوونهدهرهوه” پێویس���تن .واتای ئهم هێمایان ه لهسهر دهرگاکان نوسراوه .منیش
پهیڕهویان دهکهم .ئهوان الیهن��� ه نهیارهکان زۆرتر دهکهن .ئهگهر منیش ملکهچی
ئهم سیس���تهم ه بم ،ئهوا دهبێت ههمووکاتێک پشتی پێببهستم .دهشێ سودهکانی
بۆ من بوهستن؛ لهکاتی جهنگدا یان کاتێک من لهنێو پڕۆژهکهمدا گیردهخۆم ،ل ه
پێویستییهکانم بێبهری دهبم تاکو ب ه کۆتاییهکانم بگهم .بهتایبهتی ،ئێم ه تهماشای
هێم���ا ،ئاگادارییهکان و قهدهغهکراوهکانمان کرد ،ک��� ه بهو جۆرهی ڕوو ل ه ههموو
کهس���ێک دهکهن ڕوو لهمنیش دهکهن .منیش ل ه پهیڕهویکردنیان دهچم ه ڕیزهوهو
خۆم تهس���لیمی ئامانجی مرۆڤایهتی دهکهم ،ک ه ههموو کهس���ێکه .کهوابوو ،مادام
من ئهو کۆتایی���هم ،ک ه ههڵمبژاردووه و ئامێرهکانیش بۆ ناس���ینهوهی کۆتاییهک ه
ههرچیی���هک بن ،ئهوا گۆڕانم بهس���هر بوونمدا هێناوه .ههمان���کات ،مادام جیهان
لهنێ���و تهکنیک ه بهکارهێنراوهکانی منهوه خۆی دهردهخات ،ئهوا جیهانیش گۆڕانی
بهسهردا دێت .ئهو جیهانهی لهنێو بهکارهێنانی پاسکیلهکهی منهوه ،ئوتومۆبیلێک و
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شهمهندفهر دهناسرێت ڕوخساری لهسهر ئهو ئامێران ه نیشاندهدات ،کهمن بهکاریان
دههێنم؛ کهوابوو ،جیهان ڕوخساری خۆی بۆ ههموو کهسێک دهردهخات .ئاشکراشه،
کهسێک دهڵێت ،سهربهس���تییهکهم ل ه ههموو الیهک ل ه من ڕادهکات؛ ههڵوێستێك
وهکو بهس���تێنی واتاکان بۆ جیهان ،ل ه چواردهوری سهربهستی ههڵبژاردنهک ه و ل ه
خ ۆ بوونهکهمهوه نییه؛ بهڵکو حاڵهتێک ههیه ،ک ه بهس���هرمندا س���هپێنڕاوه .ئهم
گرفتهی ه ئێم ه دهمانهوێ ڵێی بکۆڵێنهوه.
بێگومان بوونم لهنێو جیهانێکدا ،کهس���انی دیکهشی تێدا بژی بههای فاکتۆری
خ���ۆی ههیه .ئاماژهش ب���ۆ فاکتۆری بنهڕهتی ئامادهبوونی کهس���انی دیک ه لهنێو
جیهان���دا دهکات .ئهمهش ئهو فاکتۆرهیه ،بینیمان ،ل ه بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-
بۆ-خۆوه دهرناچێت .ههرچهنده ڕهگی فاکتۆری بوونمان قوڵتر دادهکوتێت ،هێشتا
ت
لهفاکتۆری بوونی ئێمهوه ،مادام دووهمیان ههڵکهوتنی بوون-بۆ-خۆ بهپێویس��� 
دادهنێت ،ههڵناقوڵێت .باشتره بڵێین :بوون-بۆ-خۆ لهنێو فاکتۆردا ههیه؛ بوونی ئهو
لهگهڵ ڕاس���تهقینهیهکی سهر بهیاسا نابێت بهیهک و تهنانهت لهگهڵ ههڵبژاردنی
سهربهستیشدا یهک ش���ت نین .لهنێو فاکتۆرهکاندا یهکێکیان ،وهکو بوون-لهنێو-
جیهاندا-لهگهڵ-کهس���انی دیکهدا ،ن ه لهشتێکی دیکهوه دهدرێت ن ه دهسهلمێنرێت.
ئهم فاکتۆره پێویس���تی ب ه سهربهس���تی من بۆ دۆزینهوهی ههبێت یان نهبێت ل ه
دواییدا باسیدهکهین.
فاکتۆر لهم ئاس���تهدا لهگهڵ دهرکهوتنی مندا دهردهبڕێت ،ک ه بههۆی تهکنیک ه
ب���هکۆمهڵ و لهپێش���تر پێکهاتووهکانهوه بۆ دۆزین���هوهی جیهانێک ،ک ه واتاکهی
لهدهرهوهی بوونی مندایه ،خۆی دهسهپێنێت .تهکنیکهکان من بۆ شتهکۆمهڵهکان
دهگهڕێننهوه :وهکو ڕهگهزی مرۆڤایهتی ،نهتهوه ،کۆمهڵ ه پیشهییهکان و خێزان.
پێویس���ت ه زۆرتر لهس���هر ئهم فاکتۆره بدوێین :لهدهرهوهی بوونمدا بۆ-کهسانی
دیکه ،ک ه لهدواییدا باس���یدهکهین ،تهنیا ڕێگهیهکی ئ���هرێ بۆ دانانی فاکتۆرهکهم
بهکارهێنانی تهکنیک ه دروستکراوهکانه ،ک ه ل ه ئهوانهوه پهیدادهبێت .پێناسهکردنی
بوونم ،وهکو ئهندامێکی س���هر بهڕهگهزی مرۆڤایهت���ی پهیوهندی ب ه بهکارهێنانی
تهکنیک ه س���هرهتایی و گشتییهکانهوه ههیه :بۆنموونه ،بزانیت چۆن دهڕۆیت ،شت
بکڕیت ،چۆن حوکم بهس���هر بابهتهکاندا بدهیت ،زمان بهکاربهێنیت ،بزانیت چۆن
ڕاستی ل ه ناڕاستی جیابکهیتهوه و هتد .بهاڵم ئهم تهکنیکان ه لهالی ئێم ه ڕووتکراوهو
ل ه فۆرمێکی ههمهکییدا نین :گوتن دهنگهکان و واتای وشهکان بهگشتی ناگرێتهوه؛
ئهوهی���ه ،ک ه بزانیت چۆن ب ه زمانێک بدوێیت و ل��� ه ڕێگهیهوه خۆت بهیهکێک له
ئهندامانی مرۆڤایهتی لهس���هر ئاس���تی ئهو نهتهوهی ه دابنێیت .ههروهها ،گوتن ئهو
زانین ه ڕووتکراوهی ه نیی ه سهبارهت زمانهک ه ههتبێت ،ک ه فهرههنگ ه ئهکادیمییهکان
پێناسیدهکهن و ڕێزمانهکهی ڕووندهکهنهوه؛ بهڵکو ئهوهی ه کهسێک بتوانێت لهودیو
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گۆڕانکارییهکانهوه و دیاردهی ناوچهگهری پیش���هیی و خێزانهوه بهکاری بهێنیت و
بتوانێت بڵێت ،ڕاستهقینهی بوونم ،وهکو ئهندامێکی سهر بهکۆمهڵگای مرۆڤایهتی
ب ه نهتهوهکهمان ،ڕاس���تهقینهی س���هر ب ه نهتهوهش ل ه خێزان ،ناوچ ه و پیشهیه.
ڕاس���تهقینهی گوتنیش زمان ه و زمانیش دیالێکت ،ش���ێوهزمانی ب���ازاڕی و زاراوه
تایبهتیی ه بهکارهاتووهکانه .بهپێچهوانهش���هوه ،ڕاس���تی دیالێکت زمان ه و ڕاستی
زمانی���ش گوتنه .تهکنیکی کۆنکرێتی ،ک ه پهیوهندی خۆمانی ب ه خێزان و ناوچهوه
پێ دیاریدهکهین ،ئاماژهی بوونمان بۆ بونیادێکی گش���تیتر ،ک ه واتاو ناوهڕۆکهکان
پێکدههێنێت ،دهکات؛ ئهوانیش ئاماژه بۆ الیهنی گشتیتر دهکهن ،تاکو بهگشتیترین
و سادهترین ناوهڕۆک دهگهین ،ک ه ل ه جیهاندا ههموو تاکێک ههیهتی.
بوون ب ه فهرهنسی ،بۆنموونه ،ئهو ڕاستییهیه ،ک ه ساڤۆیاردی بیت .بهاڵم مهرج
نیی ه ههموو کهسێکی ساڤۆیاردی لهناوچهی ساڤۆیدا بژی؛ ههزار خهسڵهتی دیکهشی
ههیه ،وهکو ب ه زستان خلیسکان لهسهر بهفر بکات و بۆ گواستنهوه بهکاریبهێنێت.
ههروهها ،پهیڕهوی میتۆدی فهرهنس���ی بۆ خلیس���کان نهک میتۆدی ئارڵبێرگ یان
نهرویج���ی بکات .بهاڵم مادام چیا بهفراوییهکان و لوتک ه س���پییهکانی ب ه تهکنیک
ههس���تیان پێدهکرێت ئهوا واتای خلیسکانی س���هربهفری فهرهنسی دهدۆزینهوه.
بهگوێرهی ئ���هو میتۆدهکهی کهس���هک ه وهریدهگرێت .میت���ۆدی نهرویجی ،ک ه بۆ
بهرزایی تهخت یان میتۆدی فهرهنسی بۆ بهرزایی لێژ باشتره ،ئهوا خۆدهرخستنی
بهرزاییهک ه ب ه تهختی یان لێژی دهکهوێتهس���هر پێداههڵگهڕانهک ه بۆ ئهو کهس���هی
سواری پاسکیلهکه بووه و دانانی پاسکیلهکهش لهسهر گێڕی بۆش یان خوارهوه.
کهوابوو ،فهرهنس���ییهک ”گێڕ”ی فهرهنس���ی بۆ هاتنهخوارهوهی بهس���هر بهرزایی ه
بهفرینییهک���هدا ههڵدهبژێرێت .ئهم گێڕهش جۆرێک ل ه بهرزایی بۆ ئهو دهردهخات.
ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه چیا ئهڵپییهکانی سویس���را ی���ان باڤاریا ،تێلهمارک
یان یورا ههمیش��� ه واتایهک ،چهند س���هختییهک ،ئامێرهئاڵ���ۆزهکان یان کۆمهڵی
ڕووداوی نهیاری ئاڵۆزی فهرهنسی بۆ ئامادهدهکهن .بهههمانشێوهش ،ئاسان ه ئهوه
نیشانبدهین ،ک ه زۆربهی ههوڵدانهکان بۆ پێناسهکردنی چینی کرێکار لهوهرگرتنی
پێوهرێ���ک بۆ بهرههمهێنان ،بهرههمخۆری یان جۆرێک دیدی جیهانگهران ه ل ه گرێی
ههستکردن بهکهمی دێتهکایهوه؛ ل ه ههموو حاڵهتێکدا کۆمهڵێ تهکنیک بۆ باسکردن
و تێگهیشتین ل ه جیهان لهودیو ئهو شتهی به”پرۆلیتاریای ڕۆاڵهتی” ناوزهدیدهکهین،
لهگهڵ دژوهستان ه توندوتیژهکهیدا ،جهماوهرهکهی ،الیهنی خۆدهرخستنهکانی و ئهو
کۆتاییانهی ڕۆشنایی دهخرێن ه سهر بهشداریدهکهن.
ئێس���تا ،ئاش���کرای ه بوونم ب ه یهکێک ل ه ئهندامی چینێک ی���ان نهتهوهیهک ل ه
فاکت���ۆری من���هوه ،وهکو بونیادێک���ی ئۆنتۆلۆجی دهرنهچ���ووه .فاکتۆری بوونم،
بۆنموونه ،لهدایکبوون و ش���وێنی لهدایکبوونم پهیوهندییان ب ه تێگهیش���تنمهوه بۆ
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جیهان و بوونی خۆم بهڕێگهی تهکنیکی دیاریکراوهوه ههیه .ئهم تهکنیکانهی من
ههڵمنهبژاردوون واتا ب ه جیهان دهدهن .دهریدهخهن من نهتوانم بڕیار لهسهر کۆتاییم
بدهم .گرنگیش��� ه من جیهان لهچ ش���ێوازێکدا دهناسم ،ئاسان و دژوهستانی چینی
پرۆلیتاریای جیهانی یان لهنێو پهیوهندیی ه بورژوازییهکاندا بێت .من فڕێنهدراومهت ه
نێو بوونێکی ڕووتهوه ،بهڵکو لهنێو جیهانی کرێکار ،فهرهنسایی ،جیهانی لۆرین یان
خواروو ،ک ه بهبێ من واتای خۆیان ههیه ،دانراوم.
باسهرنجێکی وردتر بدهین .لهپێشتر باسمانکرد ،ک ه نهتهوهکهم سهر ب ه ڕاستی
ئهندامبوونی من ه ل ه ناوچه ،خێزان یان گروپێکی پیش���هییدا .ئایا پێویست ه لێرهدا
بوهستین؟ ئهگهر زمان ڕاستی دیالێکت بێت ،ئایا دیالێکت دهبێت بهراستهقینهیهکی
کۆنکرێتی؟ ئایا زاراوه تایبهتیی ه پیشهییهکانی ’ئهوان’ بهکاریدههێنن یان دیالێکتی
ئهلساتی یاساکان دیاریدهکات؟ ئایا ئهم ه دیاردهی سهرهتاییه ،ک ه بناخهکهی لهسهر
فاکتۆری ڕووت و ههڵکهوتنی بنهڕهتی دادهمهزرێت؟ دهشێ توێژینهوهی زمانهوانی
لێرهدا توش���ی ههڵهکردن بێت؛ ئامار ڕۆش���نایی دهخات ه سهر دهنگهنهگۆڕهکان،
فۆنهتیک یان گۆڕانکاریی ه سێمهنتیکهکانی زمانهدراوهکه؛ ڕێگهمان دهدهن فۆمین ه
و مۆرفۆمینهی زمانهدراوهک ه پێش���بخهین ،ک ه وش ه بهدیاردهیهکی تاکهکهس به
واتا و مێژووهکهیهوه دهردهخات.
تاکهکان کاریگهرێتی کهمیان بهس���هر گهش���هکردنی زمان���هوه ههیه .فاکتۆره
کۆمهاڵیهتییهکان ،وهکو داگیرکردن ،ڕێگاوبان و پهیوهندیی ه بازرگانییهکان هۆکاری
بنهڕهتین بۆ گۆڕانی زمان .ئهمهش لهبهر ئهوهیه ،ک ه پرس���یار ل ه ئاستێکی ڕاستی
ش���ت ه کۆنکریتییهک���هدا دانهنراوه .ئێم���هش تهنیا ئهوه دهبینین ،ک��� ه بهدواییدا
دهگهڕێین .بیریاره سایکۆلۆجییهکان لێکیانداوهتهوه ،ک ه وش ه توخمێکی کۆنکریتی
گوتن نییه .تهنانهت وشهی دیالێکتیش یان خێزان ب ه خهسڵهتی تایبهتی خۆیهوه
نابێت بهو توخمه؛ بونیادی س���هرهتایی گوتن ڕس���تهیه .لهنێو ڕستهدا وش ه ڕۆڵ
دهبینێت؛ لهدهرهوهی ڕاس���تهدا وش��� ه تهنیا ڕۆڵی پێشنیاری ههیه .لهنێو گوتاردا
خهسڵهتی(هۆلۆفرهس���تیک)ی دهردهکهوێت .ئهمهش واتای وش ه سنوردار ناکات،
بهڵکو دهیکات بهبهشێکی دانهبڕاوی بهستێنهکه ،وهکو فۆرمی دووهم لهنیو فۆرم ه
سهرهکییهکهدا .بهبێ ڕیکخستن ه ئاڵۆز و چاالکهکه ،ک ه خۆی تێدا بهرجهستهدهکات
وش ه لهدهرهوهدا بوونێکی ڕاستهقینهی نییه .پێش بهکارهێنانی بۆ ئهو مهبهستهی
دانراوه لهنێو ئاگامهندی یان ئهودیو ئاگامهندی بوونی نییه :ڕست ه لهوشهکان پێک
نایهت .هێش���تا بهمهش ڕازی نابین .پۆلهان له(فلورس دی تاربس)دا نیشانیداوه،
ک ه تهواوی ڕس���تهکان” ،شوێنههاوبهشهکان” ،لهپێش بهکارهێنانیان دروستنابن.
ئهگهر لهدهرهوهدا خوێنهر تهماش���ایان بکات تهنیا شوێنههاوبهشهکانن ،ک ه تیایدا
پهرهگرافهکان ڕێکدهخرێن.
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ب���هاڵم بهگوێرهی ڕوانینی نوس���هرهک ه خهس���ڵهت ه ناس���راوهکانیان دهگۆڕێت.
ئهگهر ئهم ه ڕاس���ت بێت ،ئهوا وشهکان ،ڕستهسازی و ڕست ه ئامادهکراوهکان پێش
بهکارهێنانیان پهیدا نابن .مادام یهکێتی دهربڕین ڕس���تهیهکی واتاداره ئهوا ڕست ه
دهبێ���ت بهکردارێکی پێکهێنراو ،ک ه ئ���هو بهرزێتییهی ڕهتیدهکات و ڕوو ل ه کۆتایی
دهکات ،دهیناس���ێت .تێگهیشتن ل ه وش ه لهبهر ڕۆش���نایی ڕستهدا تێگهیشتن ه له
شتێکی دراو لهنێو ههڵوێستدا و ههڵوێستیش لهبهر ڕۆشنایی کۆتاییهکاندا.
بۆ تێگهیش���تن ل ه ڕس���تهیهکی گوتراوی بهرانبهرهکهم ،لهڕاس���تیدا ،دهبێت ل ه
ڕێگاکان���ی جواڵنی بهرزێتییهکهی ئهو تێبگهم .دهبێ���ت منیش لهگهڵ ئهودا خۆم
لهبهردهم ئهگهر و کۆتاییهکاندا دابنێم .زمانی گوتراو ههمیش��� ه لهنێو ههڵوێستهوه
ڕاڤهدهکرێت .ئاماژهکردن بۆ ئاووههوا ،ش���وێن و کات ،ژینگه ،ش���وێنی ش���ارێک،
ناوچهیهک یان واڵتێک پێش وش���هک ه دهکرێ���ت .خوێندنهوهی ڕۆژنامهکان و باری
تهندروستی پیرۆ و پهریشانییهکهی ،ئهم بهیانییه ،ک ه بینیم و ساڵوی لێکردم ،بۆ
من بهسن تێبگهم ،ک ه شتهکان ب ه چاکی بهڕێوه ناڕۆن .تهندروستی ئهو نییه ،ک ه
خراپه ،مادام دهموچاوی ئاڵ دیاره ،کارهک ه و خانوهکهش���ی نییه؛ بهڵکو حاڵهتی
شار یان واڵتهکهمانه .من ئهوهم دهزانی .لهپرسیارکردنهکهشمدا” ،شتهکان چۆن
بهڕێوه دهچن؟” من ڕاڤهی وهاڵمدانهوهکهی دهکهم؛ من خۆم بۆ ئاس���ۆی چوارالیی
گواس���تهوه و ئامادهش���م لهوێوه ب���ۆ الی پیرۆ بگهڕێمهوه تاکو ل��� ه ئهو تێبگهم.
گوێگرتن ل ه گفتوگۆ ”گوتن ه لهگهڵ” ،نهک لهبهر ئهوهی بۆ ڕاڤهکردن السایی یهکدی
دهکهینهوه ،بهڵکو ل ه بنهڕهتهوه خۆمان بهرهو ئهگهرهکان دهکهین ب ه پڕۆژه و دهبێت
ل ه جیهانیش تێبگهین .ئهگهر ڕس���ت ه پێش وش ه بکهوێت ،ئهوا ئاماژه بۆ گوتهبێژ،
وهکو بناخهیهکی کۆنکریتی گوتهکهی دهکهین .لهوه دهچێت وش ه ’ژیان’ی ههبێت
ئهگهر کهس���ێک لهڕس���تهکاندا و ل ه کات ه جیاوازهکاندا بهکاریبهێنیت .ئهم ژیان ه
وهرگی���راوه لهژیانی ئهو بابهت ه دهچێت ل ه فلیمی فهنتازییدا دهیبینین؛ بۆنموونه،
ئهو چهقۆیهی لهخۆیهوه ه هرمێک ه قاش���دهکات .خران ه پ���اڵ یهکتره کتوپڕیهکان
کاریتێدهکات؛ هونهرێکی سینهماتۆگرافییه؛ لهنێو کاتێکی جیهاندا پێکهاتوه .ئهگهر
لهکاتی پڕۆژهی س���ینماتیک یان فلیمی مۆرفۆلۆجیدا وش���هکان بژین ،ئهوا کۆی
ڕستهک ه دروستناکهن؛ وهکو ئهو ڕێگایانهی حاجیهکان یان کاروانچییهکان شوێنیان
دهکهون ئهوانیش دهبن بهئاس���هواری تێپهڕبوونی ڕس���تهکان .ڕس���ت ه پڕۆژهیهک ه
لهبهر ڕۆشنایی ڕهدانهوهی شت ه دراوهکه(ئهو شتهی کهسێک دهیهوێت دیاریبکات)
کۆتاییهک ه دیاریدهکرێت .ئهگهر شتهدراوهکه ،وهکو وش ه ڕستهک ه دیاری نهکات ،یان
بهپێچهوانهوه ڕست ه بۆ ڕۆشنکردنهوهی شتهدراوهک ه پێویست بێت و وشهش لهب هردهم
تێگهیشتندا ڕاگرێت ،ئهوا ڕس���ت ه دهبێت بهساتێکی ههڵبژاردن ه سهربهستهکهم و
کهس���هکهی لهگهڵمدای ه تێیدهگات .ئهگهر زمان ڕاستهقینهی گوتن بێت ،دیالێکت
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و زاراوه تایبهتییهکان ڕاس���تهقینهی زمان بن ،ئهوا ڕاستهقینهی دیالێکت کارێکی
سهربهستی واتا دانانه ،ک ه من ههڵیدهبژێرم .ئهم کاره سهربهستهش وشهڕیزکردن
نییه .بهدڵنیاییهوه ،ئهگهر وشهڕیزکردنێکی ڕووت یان تهنیا شوێنکهوتنی یاساکانی
ڕێزمان بوای ه ئهوا سنوردارێتی فاکتۆر بهسهر سهربهستی گوت ه بێژهکهدا دهسهپێنرا؛
سنوردارێتییهک ه بهستراوه ب ه فۆنهتیك و سروشتی پێکهاتووی وشهکانهوه ،زاراوه
بهکارهێنراوهکان و زاراوه تایبهتییهکانی گوتهبێژهکهوه ئهوهش���مان ڕوونکردهوه،
ک ه ئهم حاڵهتهش دروس���ت نییه .لهم دواییهدا س���هلمێنراوه ،ک ه وش���هکان جۆره
سیستهمێکی ژیان و یاسای دینامیکیهتی گوتنیان ههیه .ژیانێکی نا-کهسی لۆگۆس ه
یان بهکورتییهکهی ،گوتن سروش���ت ه و بهڕادهیهکیش مرۆڤ دهبێت ملکهچی بکات
تاک���و بتوانێت بهکاری بهێنێت .ههندێک جار مرۆڤ گوت���ن ب ه مردوو ”بۆنموونه،
گوت���راوه” دادهنێ���ت و ژیانێکی نا-کهس���ی و هیزی دهداتێ .ج���ۆره پهیوهندی و
جیابوونهوهیهکی بۆ دادهمهزرێنێت ،ک ه ل ه سهربهس���تی کهس���ێتی بوون-بۆ-خۆی
گوتهبێژهوه س���هریانههڵداوه .خهڵکی گوتن دهکهن بهزمان ،ک ه بۆ خۆی دهدوێت.
ئهمهش ههڵهی ه و نابێ ڕووبدات .ئهگهر مرۆڤ لهنێو ئهو تهکنیکانهوه بهرجهس���ت ه
بێ���ت ،ک ه خۆیان کاردهکهن ،زمانێک خۆی بدوێت ،زانس���تێک خۆی دابمهزرێنێت،
شارێک بهگوێرهی یاس���اکانی خۆی ،خۆی دروستبکات؛ ئهگهر واتاکان چهسپاوبن
و بهرزێتی مرۆڤیش بناس���ینهوه ،ئهوا ڕۆڵی مرۆڤ وهکو ڕۆڵی ئهو کهشتییهوانهی
لێدێت بهگوێرهی خێرایی با و ش���هپۆلهکان کهشتییهک ه دهخاتهگهر .بهاڵم ههموو
تهکنیکێک بۆ گهیش���تنی بهو کۆتاییانهی مرۆڤ دهیخوازێت پێویستی ب ه تهکنیکی
دیک��� ه ههیه؛ بۆنموونه ،بۆ بهڕێوهبردنی کهش���تییهک ه دهب���ێ بدوێت .ئهمهش به
تهکنیکیتهکنیکمان دهگهیهنێت-ک ه خۆی بهڕێوهدهبات و لهم حاڵهتهدا بۆ ههمیش ه
خاوهن تهکنیکهک ه وندهکهین .لهالیهکی دیکهوه ،ب ه گوتن وش ه بهێنینهکایهوه ئێم ه
پهیوهندیی ه پێویس���تهکانی نێوان تهکنیکهکان لهنێو ڕستهدا ناشارینهوه .باشتره
پێویس���تییهک ه دامهزرێنین .بۆ دامهزراندنیش���ی یان بۆ ئاش���کراکردنی پهیوهندی
نێوان وش���هکان لهگهڵ یهکدیدا ،دهبێت لهنێو ئهو تێههڵکێش���هیهدا یهکبگرن ،ک ه
لهوانهوه پهیدا نابێت .بهشاردنهوهی تێههڵکێشراوهکهی ب ه ”گوتن” ناوزهددهکرێت،
یهکگرتنهک ه ههڵدهوهش���ێتهوه؛ ههریهکێک ل ه وش���هکان بۆ شوێنی تهنیای خۆی
دهگهڕێتهوه و واتاکانی وندهکات .کهوابوو ،لهنێو پڕۆژهسهربهس���تهکهی ڕستهوه
یاس���اکانی گوتن دادهمهزرێن؛ ب ه گوتن ڕێزمان دروس���تدهکهم .سهربهستی تهنیا
بناخهیهکی گونجاوی یاساکانی زمانه.
بێجگ��� ه لهمه ،بۆ کێ یاس���اکانی زمان ههن؟ پۆڵهان وهاڵمی ئهم پرس���یارهی
داوهتهوهو دهڵیت :بۆ گوتهبێژهک ه نین ،بهڵکو بۆ بیس���هرن .گوتهبێژهک ه واتاکان
ههڵدهبژێرێت و وش���هکان ڕیزدهکات .تهنیا پهیوهندییک لهنێوانیاندا ببینێت خۆی
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دروستیکردون .ل ه ئاکامدا ،ئهگهر دوو یان زۆرتر وش ه بدۆزینهوه ،ک ه نهک پهیوهندی
بهڵکو زۆرتر لهنێوانیاندا پێناسدهکرێت ئهمهش واتای زۆریان بهڕیزکراوی یان دژی
یهکدی پێدهبهخش���ێت ،ئهگهر ”بهشی شهیتان”ی تێدا بێت ،ئهوا ئهم ه لهژێر دوو
جۆر بارودۆخدا ڕوودهدات )1( :دهبێت وشهڕیزکراو و ئامادهکراوهکان پێکهاتهیهکی
که لهدهرهوهدا ببینرێت ،بۆنموونه ،کهسێکی
واتاداریان ههبێت؛( )2تێههڵکێشکردنه 
دیک ه بیبینێت و ش���فرهیهکی واتا بهخش���ی پێکهاتهکهش بێت .ل���هم حاڵهتهدا،
ههریهکێک لهوش���هکان واتایهکی چوارگۆش���هیی پێدهبهخش���رێت و ب ه وشهیهکی
دیکهوه دهبهسترێتهوه .پێکهاتهکهش چهند واتایهک پهیدادهکات .تێگهیشتن لهواتا
ڕاستهکه(بۆنموونه ،ئهوهی گوتهبێژهک ه ب ه ویستی خۆی دهریدهبڕێت) واتای جیاوازتر
ب ه دهستهوهدهدات ،بهاڵم نایانشارێتهوه .گوتن ،ک ه پڕۆژهیهکی سهربهستانهی من ه
یاس���ای جیاوازی بۆ کهسانی دیک ه ههیه .یاساکانیش بۆ خۆیان لهنێو تیههڵکێش ه
بنهڕهتییهکهدا کاردهکهن .دهتوانین جیاوازییهکی ئاشکرا لهنێوان ڕووداو ”ڕسته” و
ڕووداوی سروشتیدا دیاریبکهین .فاکتۆری سروشتی لهگهڵ یاسا بهرجهستهبووهکهدا
تهبای ه و یاس���ایهکی دهرهکی بهرههمهێنانه .ڕسته ،وهکو ڕووداو یاسای سیستهمی
خۆی ههڵدهگرێت و لهنێو پڕۆژه سهربهس���تهکهدا بۆ دانانی یاسا(بۆنموون ه یاسای
ڕێزمانی) پهیوهندی نێوان وشهکان دروستدهکات .لهڕاستیدا ،ل ه ئاستی بیسهردا هیچ
یاس���ایهکی گوتن نییه .گوت ه پڕۆژهیهکی سهربهستی واتادانانه ،ههڵبژاردنی بوون-
بۆ-خۆ دیاریدهکات و بۆ ڕاڤهکردن لهنێو ههڵوێستێکی جیهانگهرییدا ئامادهیدهکات.
ئهوهی سهرهکیی ه ههڵوێستهکهیه ،ک ه من تیایدا له واتای ڕستهک ه تێدهگهم؛ خودی
واتاکهش ش���تێکی دراو نییه ،بهڵکو کۆتاییهکی ههڵبژێردراوه ،ک ه سهربهس���تان ه
واتاکانی دیک ه تێپهردهکات .ڕاستهقینهیهک ه زمانناسهکان ڕووبهڕووی دهبنهوه.
لهم ڕاستهقینهیهوه ،شیکردنهوهیهکی بهرهودوا ڕۆشنایی دهخات ه سهر بونیادی
سادهتر و گشگرتر ،ک ه ل ه نهخشهدانانی یاسا دهچێت .بهاڵم نهخشهدانانهکه ،وهکو
کارکردنی یاس���اکانی دیالێکت ،لهنێو خۆیاندا ڕووتکراوهن .پێش حوکمدان بهسهر
پێکهێنانی ڕس���ت ه و تێپهڕین بهسهریاندا لهنێو ڕستهو بههۆی ئهوهوه ههیه .لهم
ڕووهوه ،ڕاس���ت ه سهربهستان ه یاسا بۆ خۆی دادهنێت .ئێمهش ،لێرهدا ،خهسڵهتی
بنهڕهتی ههموو ههڵوێستێک دهدۆزینهوه؛ لهگهڵ تێپهڕکردنی شت ه دراوهکهدا(وهکو
یاس���اکانی زمان) پڕۆژهی سهربهستی ڕس���ت ه دهبێت ب ه هۆکاری سهرههڵدانی ئهو
شت ه دراوه(یاساکانی سیس���تهمی وش ه و دیالیکتیکی دهنگهکانی) .بهاڵم پڕۆژهی
سهربهستی ڕست ه ئهو نهخشهدانانهیه ،ک ه بیر لهشت ه دراوهک ه دهکاتهوه؛ بهتهنیا
بیرکردنهوه نییه ،بهڵکو دهیهوێت بگات بهو کۆتاییهی لهودیو شت ه پهیدابووهکانهوه
هێشتا پهیدا نهبووه و لهڕێگهی ئهوانهوه واتاک ه دروستدهکات.
کهوابوو ،ڕست ه سیستهمی وشهکان ه و وشهکانیش تهنیا لهو سیستهمهدا دهبن ب ه
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وش���ه .ئهمهش بۆچوونی زمانهوان و دهروونناسهکانیش ه و شهرمهزارییهکهشیان بۆ
ئێم ه دهبێت ب ه دژه بهڵگه؛ ئهوان لهو باوهڕهدابوون بۆ پێکهێنانی گوتن خولهیهکی
بازنهییان دۆزیوهتهوه و گوای ه بۆ گوتن دهبێت کهسهک ه بیرۆکهکانی خۆی بناسێت.
ئایا چۆن بیرۆکهکان ،وهکو ڕاستهقینهیهک و ئاشکرا ب ه هۆی چهمک ه نهگۆڕهکانهوه
ب��� ه گوتن دهناس���رێت؟ کهوابوو ،گوت���ن ئاماژه بۆ بیرۆک��� ه و بیرۆکهش بۆ گوتن
دهکات .لێ���رهدا تێدهگهین ،ک ه خولهیهک���ی بازنهیی لهئارادا نییه ،ک ه زمانهوان و
دهروونناس���هکان بیانهوێت لێی ڕابکهن؛ بهڵکو ئهوهی ههی ه خهسڵهتی ههڵوێست ه
بهگش���تی .ئهمهش بێجگ ه ل ه بهستنهوهی ئێس���تا ب ه ڕابردوو ههروهها داهاتووهوه
چی دیک ه نییه ،ک ه سنوردارکردنێکی سهربهستانهی شت ه ههبووهکهی ه بهوشتهوهی
هێش���تا پهیدانهبووه و ئهو ش���تهی پهیداش نهبووه بهشت ه ههبووهکهوه .کاتێک
بتوانن ئهم فاکتۆره دابمهزرێنین ئهوا نهخشهکێشان ه ڕووتکراوهکهش ئاشکرا دهبێت
و دهبێت ب ه یاس���ا و بنهمای ڕس���ته :نهخشهکێشانی دیالێکتی-زمانی نهتهوهیی و
دواجاریش زمان بهگشتی .نهخشهکێشانهکان پێش ڕستهکۆنکرێتییهکان سهربهخۆ
ڕاناوهستن .سهربهستیی ه ئهوان بهرجهستهدهکات.
بێگوم���ان ،دهبێ���ت لهو خاڵهش تێبگهی���ن ،ک ه گوت���ن نموونهیهکی تهکنیکی
کۆمهاڵیهتی و جیهانییه .ئهمهش بۆ ههموو تهکنیکهکانی دیک ه دروس���ته .تهور و
چهکوشلێدان ئهو ئامێران ه بهرجهس���تهدهکهن .دهگونجێت تهکنیکی خلیسکاندنی
سهر بهفر بهگش���تی بهڕێگهی میتۆدی فهرهنسییهوه بهرجهست ه ببێت .بهاڵم ئهم
تهکنیکهی مرۆڤ ب ه تهنیا و ڕووتکراوی هیچ نییه؛ بوونێکی هێزهکی ههیه؛ بههۆی
یاریزانهکهوه بهرجهستهدهبێت و ئێمهش دهتوانین پهیوهندییهکهی ب ه پێشبڕکێکهوه
دیاریبکهی���ن .بهبێ ڕهگهزی مرۆڤ و بوونی مرۆڤ ،بهدڵنیاییهوه ،ڕاس���تی نییه.
ئهوهی دهمێنێتهوه ههڵبژاردنی ناماقوڵ و ههڵکهوتی تاکهکهسه ،ک ه هیچ یاسایهکی
بۆ دانانرێت .ئهگهر ڕاس���تییهک ههلبژاردنهکانی تاکهکهس���ێک پێکهوه گرێبدات،
ئهوا تهنیا ڕهگهزی مرۆڤ دهتوانێت ئهو ڕاس���تیی ه بۆ ئێم ه س���اخبکاتهوه .ئهگهر
ڕهگهزیش ڕاس���تی تاکهکهس بێت ،بهبێ ناکۆکی نابێت بهشتێکی دراو لهبوونی
تاکهکهسهکهدا .بهو جۆرهی یاساکانی گوتن لهنێو پرۆژهسهربهست و کۆنکرێتییهکهی
ڕستهدا بهرجهستهدهبن و دهمێننهوه ڕهگهزی مرۆڤیش(وهکو دهستهیهک تهکنیک
بۆ پێناس���هکردنی چاالکی تاکهکان) پێش پهیدابوونی تاکهکهس���هکه ،ک ه یاساک ه
بهرجهس���تهدهکات ،دهستهیهک پهیوهندی ڕووتکراوهن لهنێو ههڵبژاردنی تاکهکهدا
دهمێنن���هوه .بوون-بۆ-خۆ ب���ۆ ههڵبژاردنی بوونی خۆی ئهو سیس���تهم ه ناوهکیی ه
دادهمهزرێنێت و ڕهتیش���یدهداتهوه ،ئهو سیس���تهمهش لهنێو خۆیدا نهتهوهیی یان
مرۆڤانهی���ه .کهس���ێک لهوانهی ه بڵێت ،زۆرباش���ه .بهاڵم تۆ خۆت ل ه پرس���یارهک ه
دزیوهتهوه .بوون-بۆ-خۆ تهکنیک و سیستهم ه زمانهوانییهکانی دروستنهکردووه؛ ل ه
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کهس���انی دیکهوه وهریگرتوون .من ئهو یاسایهی بهکاریدههێنم لهکهسانی دیکهوه
وهریاندهگرم چونک ه ئهوا ن هێناویانهتهکایهوه .لهم ڕووهوه گوتنهکهم دهکهوێت ه ژێر
دهستهالتی گوتنی کهسانی دیکهوه و دواجاریش ژێردهستهاڵتی گوتنی نهتهوهیی.
پێویس���ت ه نکۆڵی لهم فاکتۆره نهکرێت .ب���ۆ ئهمهش گرفتهکهمان لهوهدا نییه،
ک ه نیش���انیبدهن بوون-بۆ-خۆ بنهمایهکی سهربهستی بوونی خۆیهتی؛ بوون-بۆ-خۆ
سهربهسته ،بهاڵم لهنێو بارودۆخدایه .پهیوهندی نێوان بارودۆخ و سهربهستییهکهی ه
ئێم ه دهمانهوێت بۆ تێگهیش���تنمان ل ه ههڵوێس���ت واتاکهی ڕوونبکهینهوه .ئهوهی
دامانمهزراندووه ،لهڕاس���تیدا ،بهش���ێکی ڕاس���تهقینهکهیه .ئهو خاڵهمان باسکرد،
ک��� ه ئ���هو واتایانهی بوون-بۆ-خۆ دروس���تیانناکات نابن ب��� ه ڕێگرێکی دهرهکی بۆ
سهربهس���تییهکهی .بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ ههڵبژاردنی خۆیدا ،وهکو کهس خهسڵهت ه
کۆمهاڵیهتیی���هکان لهنێو بوونی خۆیدا دهپارێزێت .ئهو خهس���ڵهتانهش کهس���هک ه
دهکهن ب ه پیاو یان ژن؛ ههروهها پهیوهندیی ه پێویستهکانی نێو بوون ب ه پیاو لهسهر
بناخهی ههڵبژاردنی سهربهستدا سهرههڵدهدهن؛ ههریهکێک ل ه بوون-بۆ-خۆکان ل ه
بوونی خۆیدا بهرانبهر ڕهگهزی مرۆڤایهتی بهرپرس���ه .بۆ ئێمهش گرنگ ه نکۆڵی لهو
فاکت���ۆره نهکهین ،ک ه بوون-بۆ-خۆ دهتوانێت لهودی���و دیارکراوهکانهوه ،ک ه بوونی
ئ���هو نابن ب ه بنهڕهتیان خ���ۆی ههڵبژێرێت .ههریهکێک ل ه بوون-بۆ -خۆکان لهگهڵ
ههڵبژاردن���ی خۆی لهودیو ڕهگهز و نهت���هوهوه دهبێت ب ه بوون-بۆ-خۆ .ئهمهش ل ه
ههڵبژاردنی گوتن ل هودیو مۆرفیم و وش ه سازییهوه دهچێت” .لهودیو” سهربهخۆیی
بوون-بۆ-خۆ لهو بونیادهوه مسۆگهردهکات ،ک ه دهیهوێت تێپهڕیبکات؛ ڕاستییهکهش
لهوهدایه ،بوون-بۆ-خۆ ”لهودی���و” ئهو بونیادهوه خۆی پێکدههێنێت .ئایا ئهم ه چ
واتایهک دهبهخشێت؟ وات ه بوون-بۆ-خۆ لهنێو ئهو جیهانهدا سهرههڵدهدات ،ک ه بۆ
بوون-بۆ-خۆکان���ی دیکهش جیهان ه و ش���تێکی دراوه .وهکو بینیمان ،لهم ڕووهوه،
وات���ای جیهان بۆ بوون-بۆ-خ���ۆ نامۆیه .ههریهکێک لهتاک���هکان خۆی لهبهردهم
دهس���تهیهک واتادا دهبینێت ،ک ه خۆی دروستی نهکردون .لهنێو جیهانێکدا دهژی،
ک ه دراوه و لهو درزه دهچێت لهپێش���تر کهسێکی دیک ه بینیبێتی ،دۆزیبێتییهوه و
واتای بۆ دانابێت .ئێمه ،لێرهدا ،مامهڵ ه لهگهڵ س���نوردارێتی سهربهستیدا ناکهین:
بهڵکو دهبێت لهنێو ئهم جیهانهدا بوون-بۆ-خۆ سهربهستییهکهی بدۆزێتهوه؛ لهنێو
ئهم بارودۆخان���هدا خۆی ههڵبژێرێت .لهالیهکی دیک���هوه ،بوون-بۆ-خۆ؛ بۆنموون ه
پیاوێک لهگهڵ پهیدابوونیدا بهدهس���ت کهس���انی دیکهوه ئازار ناخوات؛ ئهو زۆری
لێدهکرێت بوونی کهس���انی دیک ه ههڵبژێرێت .ئهو ل ه ههڵبژاردندا کهس���انی دیکه،
وهکو خۆ و بابهت دهناس���ێت .بهو ڕادهیهی کهس���ی دیک ه بۆ ئهو تهماش���اکردن ه
پرسیار لهبارهی تهکنیک یان واتا بێگانهکانهوه ناکرێت؛ بوون-بۆ-خۆ خۆی ،وهکو
بابهت لهنێو جیهانی تهماش���اکردنی کهس���هکهدا دهبینێت .کاتێکیش بوون-بۆ-خۆ
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لهگهڵ ڕهتکردنی کهس���هک ه بهرهو کۆتاییهکانی خۆی ئهو دهکات ب ه بهرزێتییهکی-
بهرزکراو ،واتا ب ه ڕهتکردن ه سهربهستهکهی دهبهخشێت .ک ه کهسهکه ،وهکو بابهت
دهبێت ب ه ئاماژهکردن بۆ کۆتاییهکان .بوون-بۆ-خۆش س هربهستان ه خۆی فرێدهدات ه
نێو ئهو جیهانهوه ،ک ه ههڵس���وکهوتهکان ،وهکو باب���هت کۆتاییهکان دیاریدهکهن.
کهوابوو ،ئامادهبوونی کهسی دیکه ،وهکو بهرزێتی-بهرزی ئاڵۆزی ئامێرهکان ڕووهو
کۆتاییهکان دهردهخات .مادام ئامێر بڕیار لهسهر کۆتایی و کۆتاییش لهسهر ئامێر
لهگهڵ سهرههڵدانیدا دهدات ،لهئاستی کهسهکهی دیکهدا ،وهکو بابهت بوون-بۆ-خۆ
دهبێ���ت بههۆکاری پهیداکردنی کۆتاییهکان لهنێ���و جیهاندا؛ ئهو لهنێو جیهانێکدا
پهیدادهبێ���ت ،ک ه خهڵکی دهبن ب���هکۆتاییهکان .ئهگهر تهکنی���ک و کۆتاییهکان
ب ه تهماش���اکردنی بوون-بۆ-خۆ س���هرههڵدهن ،پێویس���ت ه ئهوه بناسینهوه ،ک ه ب ه
بۆچوونێکی سهربهستان ه بۆ حاڵهتی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ ڕووبهڕووبوونهوهی بهرانبهر
کهسانی دیک ه دهبن ب ه تهکنیک .کهسێکی دیک ه ب ه تهنیا پڕۆژهکان لهبهردهم بوون-
بۆ-خ���ۆدا ب ه تهکنیک ناکات .لهبهر ئهمه ،بۆ کهس���ێکی دیکه ،بهو ڕادهیهی خۆی
ڕهت���دهکات و ڕووهو ئهگهرهکانی دهڕوات ،ئهوهی دهی���کات تهکنیک نییه ،بهڵکو
کردن ه و کۆتاییهکهش پێناس���یدهکات .ئهو پینهچیی���هی بنێکی نوێ بۆ پێاڵوێک
دادهنێت خ���ۆی وا نابینێت ،ک ه ”لهنێو پرۆس���هی بهکارهێنانی تهکنیکدایه”؛ ئهو
تهنیا کارهک ه دهکات و دهست دهدات ه پارچ ه چهرمهکه ،چهکوشهک ه و هتد .کاتێک
بوون-بۆ-خ���ۆ حاڵهتهکهی خۆی لهبهردهم کهس���ێکی دیکه دهبینێت تهکنیکهکان،
وهکو ڕهفتاری کهسێکی دیک ه یان بهرزێتییهکی-بهرزکراو دههێنێت ه نێو جیهانهوه.
تهنیا لهو ساتهدا بورژوا ،کرێکار ،فهرهنسی و ئهڵمانی یان بهکورتییهکهی ،مرۆڤ
لهنێو جیهاندا دهردهکهوێت.
کهواب���وو ،بوون-بۆ-خۆی ه ڕهفتاری کهس���انی دیک ه لهنێ���و جیهاندا بۆ تهکنیک
دهگۆڕێت .بوون-بۆ-خۆ ناتوانێت ئهو جیهان ه بێنێت ه کایهوه ،ک ه ئهم یان ئهو تهکنیک ه
تیایدا س���هرههڵدهدات(ئهو ناتوانێت لهنێو جیهانی س���هرمایهداری ،سیستهمێکی
ئابووری و سروش���تی یان شارستانییهتێکی مش���هخۆردا ،خۆی پهیداکات) ،بهڵکو
دهبێت بههۆکاری ئهوهی کهس���ێکی دیک ه پێی دهژی و ل���هدهرهوهدا پڕۆژهیهکی
سهربهست ه و دهبێت ب ه تهکنیک؛ بوون-بۆ-خۆش ئهمکاره لهوێدا ب ه ئاکام دهگهیهنێت،
ک ه خۆی لهدهرهوهی کهس���ێکی دیک���هدا دابنێت .کهوابوو ،لهگ���هڵ ههڵبژاردن و
ب��� ه مێژووکردنی خۆی���دا بوون-بۆ-خۆ جیهان دهخات ه نێو مێ���ژووهوه و تهکنیکی
ڕۆژژمێری بۆ دادهنێت .تهکنیکهکانیش ،وهکو بابهت دهردهکهون و بوون-بۆ-خۆش
تهکنیک��� ه بهجێکان ههڵدهبژێرێت(بۆنموونه ،لهنێو ئهو جیهانهدا دهردهکهوێت ،ک ه
پیرۆ و پۆڵ پێکهوه دهدوێن یان کاتێک س���واری پاس���کیلهک ه بووه ،ئوتومبیلهک ه
دهه���اژوێ لهالی ڕاس���تهوه دهڕوا و هتد ).لهگهڵ بهبابهتکردن���ی ئهم کردهوان ه و
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واتا پێبهخش���ینیان ،بوون-بۆ-خۆ بهرانبهر فاکتۆری بوونی ئهو جیهانهی دهبێ له
ڕاستهوه ئوتومبیل بهاژوێ یان ب ه فهرهنسی بدوێی ،بهرپرسی دهبێت .ئهو یاسای
ناوهوهی کردهوهکانی کهسانی دیک ه دادهمهزرێنێت ،ک ه ل ه ئاکامی مامهڵهکردنێکی
سهربهستان ه لهگهڵ پڕۆژهکاندا پهیدادهبن و دهبن ب ه یاسای دهرهکی ،وهکو بابهت.
ههروهها ،یاساکان بهسهر ههموو ئهو کردهوانهدا دهسهپێنرێن ،ک ه لهیهکدی دهچن
و ههموو کهس���ێکیش پهیڕوهیان دهکات .ئهم بهمێژووکردنه ،ک ه لهژێر کاریگهرێتی
ههڵبژاردنی سهربهس���تی بوون-بۆ-خۆ پهیدابووه ،سهربهس���تی سنوردار ناکات؛
بهڵکو بهپێچهوان���هوه ،لهنێو ئهم جیهانهدا ،نهک جیهانێکی دیکهدا سهربهس���تی
دهکهوێتهگهر؛ بوون-بۆ-خۆ ل ه پهیوهندییهکهیدا لهگهڵ ئهم جیهانهدا خۆی دهخات ه
نێو پرسیارکردنهوه .سهربهستی ئهوه نیی ه جیهانێکی مێژوویی ههڵبژێریت و تیایدا
بژیت ،بهڵکو ههڵبژاردنی بوونی خۆت ه لهنێو جیهاندا ئینجا گرنگ نیی ه ئهو جیهان ه
چۆن بێت.
ل���هم ڕووهوه ،بێهودهی��� ه تهکنیکهکان بهڕێگر لهئاس���تی ئهگهرهکانی مرۆڤدا
دابنرێن .بێگومان دێنس س���کۆتس ئاگای ل ه بوون���ی ئۆتۆمۆبیل و فرۆک ه نهبوو؛
ب���هاڵم ئهو ل ه بۆچوونی ئێم���هوه ب ه نهزان دهبینرێت چونک��� ه ئێم ه ئهو دهخهین ه
نێ���و جیهانێکهوه ،ک ه ئوتومۆبیل و فرۆکهی تێدایه .بۆ ئهو ،وهکو کهس���ێک هیچ
پهیوهندییهکی بهم بابهت و تهکنیکانهوه نییه ،ئێم ه ئاماژهیان بۆ دهکهین .جۆرێک
ل ه نهبوونی ڕهها و نهناس���راو ههیه .ئهو نهبوون ه بوون-بۆ-خۆیهک سنوردارناکات،
ک��� ه بوونی خۆی ههڵدهبژێرێت؛ چۆن بیری لێبکهینهوه نابێت ب ه کهمی .بوون-بۆ-
خۆیهک ل ه سهردهمی دێنس سکۆتس خۆی بکات ب ه بوونێکی مێژوویی لهنێو پڕی
بوون���دا خۆی ل ه ناودهبات .ناکرێت بڵێین ،ئهلبیگانییهکان گولهتۆپیان نهبوو تاکو
بهرگری ل ه سیمۆن دی مۆنت فۆرت بکهن چونک ه ساگنیۆر دی ترهنکهڤاڵ و کۆمت
دی تۆلۆس ل ه جیهانێکدا بوونی خۆیان ههڵبژارد ،ک ه گول ه تۆپی تێدا نهبوو :لهنێو
ئهو جیهانهدا بیریان ل ه ڕامیاری دهکردهوه و نهخشهیان بۆ جهنگ دادهنا .پشتیوانی
کاتارییان کرد و بوون بهوهی خۆیان ههڵیانبژارد .بهتهواوی وهکو پهنزهر-دیڤنسیۆن
یان (ئار.ئهی.ئێف) لهنێو جیهانی خۆیاندا بوون.
ئهوهی بۆ تهکنیک ه ماتهریهکان دادهنرێت بۆ تهکنیکهکانی دیکهش دروس���ته.
ژیانی میرێکی بچوک ل ه النۆدۆک لهسهردهمی ڕایمۆندی شهشهم ئهگهر بخرێت ه نێو
جیهان���ی دهرهبهگایهتی ئهو کاتهی میرهک ه ههبووه و خۆی ئهو ژیانهی ههڵبژاردوه
حوکمی بهس���هردا نادرێت .جیهانی دهرهبهگایهتی س���هردهمی ڕایمۆندی شهشهم
ئهگهرهکانی ههڵبژاردن بێس���نور دهکات؛ ئێم��� ه لهوه زۆرتر نابین ب ه خاوهنی .ئهو
پرسیارهی ،وهکو خهونێکی یۆتۆپیا ،ههندێک جار دهکرێت لهواتا بهدهره :دێکارت
چۆن بیریدهکردهوه ئهگهر فیزیای نوێی بزانیایه؟ ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت دێکارت
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خۆرس���کێکی لهپێش���تری ههبێت و زانس���تیش لهس���هردهمهکهیدا ئهو خۆرسک ه
س���نوردار بکات .ئێمهش بتوانین بۆ سهردهمهکهمانی بگوێزینهوه و بهرانبهر زانین
زیات���ر ههڵبچێت .ئێم ه لهبیری دهکهین ،ک ه دێ���کارت ئهوهی ه خۆی ههڵیبژاردوه.
ههڵبژاردنێک���ی ڕههای بوونی خۆیهتی لهنێو ئ���هو جیهانهدا ،ک ه زانین و تهکنیکی
جۆراوجۆری تێدای ه و ههڵبژاردنهکهی وهدهس���تیان دههێنێت و لهناونیش���اندهبات.
دێکارت س���هرههڵدانێکی ڕههای ه لهنێو کاتێکی مێژوویی ڕههادا و لهس���هردهمێکی
دیکهدا بیری لێناکرێتهوه .ئهو ب ه دروس���تکردنی خۆی مێژووش���ی دروستکردوه.
ئ���هو ،نهک کهس���ێکی دیکه ،بڕیاری لهس���هر زانینی ماتماتیکی ب��� ه دامهزراندنی
پرنسیپاڵهکانی ئهندازیاری شیکاری ،پێش خۆی داوه .ئهمهش لێرهدا ،دۆزینهوهیهکی
سهربهستانهی ه و ئهو داهاتووهش دیاریدهکات ،ک ه ڕۆشنایی دهخاتهسهر ڕانهبردوو؛
دهستنیشانکردنی تهکنیکی تهواوه لهبهر ڕۆشنایی داهاتوودا ،ک ه یارمهتیمان دهدات
حاڵهتی بوونی تهکنیک ههڵسهنگێنین.
کاتێ���ک بوون-بۆ-خۆ بهرانبهر کهس���ێکی دیک ه خۆی وهک���و بابهت دادهنێت،
بهههمانش���ێوه تهکنیکهکانیش بهرجهستهدهکات .کهوابوو ،دهتوانێت خاوهنێتییان
بکات یان بیانکات ب ه ناوهکی .بهاڵم ،کتوپڕ ئهم ئاکامان ه قوتدهبنهوه )1( :لهگهڵ
بهکارهێنان���ی تهکنیکێدا ،بوون-بۆ-خۆ تهکنیکهک ه ڕهتدهکات و ڕووهو کۆتاییهکهی
دهڕوات؛ ئهو بهردهوام لهودیو تهکنیک ه بهکارهێنراوهکهیهتی )2( .ئهو تهکنیکهی
ل��� ه بوونی کهس���انی دیکهدا-وهکو-بابهت ڕهفتارێکی ڕووت و واتادار بوو ئێس���تا،
لهب���هر ئهوهی ب���ووه ب ه ناوهکی خهس���ڵهتی بوون بهتهکنیک ون���دهکات .لهنێو
ههڵوێستی ڕهتدانهوهک ه ڕووهو کۆتایی دهتوێتهوه؛ تهنیا سهربهستی دهیدۆزێتهوه و
ههڵیدهگرێت بهوجۆرهی دیالێکت یان گوتن لهنێو پڕۆژهی سهربهستی ڕستهداناندا
ههڵدهگیرێت .دهرهبهگایهتی ،وهکو تهکنیکی پهیوهندی نێوان تاک ه کهسهکان نییه؛
شتێکی ڕووتکراوهی ه و ههزار تاک ه کهس ل ه ههڵوێستی یهک مرۆڤدا ،ک ه پهیوهندی
ب���هدهرهبهگێک���هوه ههیه ،دهیهێڵنهوه و ڕهتیش���یدهکهن .مهبهس���تمان لهمهش
گهیش���تن ب ه نۆمینهڵیزمێکی مێژوویی نییه .ئێم ه ناڵێین دهرهبهگایهتی سهرجهمی
پهیوهندییهکان���ی نێ���وان جوتیار و خ���اوهن زهوییه .بهپێچهوان���هوه ،بونیادێکی
ڕووتک���راوهی ئهم پهیوهندییانهیه؛ ههموو پڕۆژهیهکی تاک���هکان لهمکاتهدا ڕوو ل ه
ساتێکی کۆنکرێتی ئهم ڕووتکراوه دهکات .لهبهر ئهم ه پێویست ناکات بهژماردنی
ئهزمونهکان واتای گشتی تهکنیکی دهرهبهگایهتی دیاریبکهین .ئهم تهکنیک ه لهنێو
ڕهفتاری تاک ه کهس���هکاندا پێویس���ت ه ههبێت و ل ه ههموو حاڵهتێکیشدا دهتوانین
ڕۆشنایی بخهینهسهر .بهاڵم ،تهنیا لهوێدا دهبێ تێپهربکرێت .بهههمانشێوه ،بوون-
بۆ-خ���ۆ نابێت ب ه کهس ،بۆنموون ه ئهو کۆتایی��� ه ههڵبژێرێت ،ک ه بوونی خۆیهتی،
ئهگهر ئهو ژن ،پیاو ئهندامی کۆمهڵهیهک چینێک یان خێزانێک نهبێت .بهاڵم ئهمان ه
526

بونی���ادی ڕووتک���راوهن و بوون-بۆ-خۆ ب ه پڕۆژهکانی دهیانهێڵێتهوه و ڕهتیش���یان
دهکات .ئهو خۆی دهکات ب ه فهرهنس���ی ،کهس���ێکی س���هر بهدهڤهری باش���ور و
کرێکارێ���ک تاکو خۆی ل ه ئاس���ۆی ئهم دیاریکردنانهدا بدۆزێت���هوه .ئهو جیهانهی
خۆی ب���ۆ بوون-بۆ-خۆ دهردهخات لهنێو بهس���تێنی بهکارهێنانی تهکنیکهکهدایه.
وهکو جیهان-بۆ-فهرهنس���ییهک ،جیهان-بۆ-کرێکار و هتد ،بهههموو خهسڵهتاکانی
دیکهیهوه دێت ه پێش .بهاڵم خهسڵهتهکان سهربهخۆ نین .ئهو جیهانهی دهبێت ب ه
جیهان بۆ کهسێکی فهرهنسی یان کرێکار لهپێشدا ئهو جیهان ه بووه ،ک ه بوون-بۆ-
خۆ ب ه کۆتاییهکانی ڕۆشنایی خستۆت ه سهر و جیهانی خۆی بووه.
لهگهڵ ئهمهشدا ،بوونی کهسێکی دیک ه سنورێکی فاکتۆری بۆ سهربهستییهکهم
دادهنێت .جۆره دیاریکردنێک ب ه سهرههڵدانی ئهو دێتهکایهوه ،ک ه من ههڵیاننابژێرم.
من دهبم ب ه جولهک ه یان ئاری ،جوان یان ناشرین ،کهسێک قۆڵێکی ههبێت و هتد.
ئهمان ه منن لهبهردهم کهس���هکهدا بهبێ هیوا بۆ تێگهیش���تن لهو واتا دهرهکییهی
ب���ۆ من دانراوه و لهمهش گرنگتر هیوای گۆڕانیانم نییه .گوتن بهتهنیا بوونی من
دهگهیهنێت؛ ئهمهش لهوێدا دروس���تدهبێت ،ئهگهر ببێت ب ه بابهتی مهبهستێکی بێ
ناوهڕۆک؛ ههموو مهبهس���تێک بۆ ههمیش��� ه دهبێت بهنکۆڵیکردن ل ه بوونم .ئهگهر
الی کهس���هک ه ڕهگهز یان لهش���والرم تهنیا وێنهیهکی من بێت یان بوونم لهس���هر
بۆچوونی کهسهک ه بهرانبهر من ڕاوهستابێت ئهوا زوو کاری لهگهڵدا دهکهین؛ بهاڵم
بینیم���ان ،ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ خهس���ڵهتی دهرهکی���دا دهکهین ،ک ه بوونی من بۆ
کهس���انی دیک ه پێناسدهکات .کاتێک سهربهس���تییهک بێجگ ه ل ه سهربهستییهکهی
خۆم س���هرههڵدهدات و ڕووبهڕووم دهبێتهوه من دهکهوم��� ه نێو ڕهههندێکی نوێی
بوونهوه .ئهمجاره پرس���یارکردن س���هبارهت س���هپاندنی واتاکان بهسهر ههبووه
ڕووتهکاندا یان س���هبارهت ب ه لێپرسینهوهم ل ه ئاستی ئهو واتایانهدا نیی ه کهسانی
دیک ه دایانناون .من بونی خۆم بهو شێوهی ه دهبینم ،ک ه واتای بهسهردا سهپێنراوه
و هیچ تهواناییهکیش���م نیی ه خۆم ب ه لێپرس���راو ل ه ئاس���تیدا دابنێم .لهم ڕهههنده
نوێیهی بوونمدا الیهنێکم ،وهکو شتێکی دراو سهرهڵدهدات؛ بهالی کهمهوه بۆ من
وا دهردهکهوێ���ت چونک ه من تاڵی ئهو بوون ه دهچێژم ،ک ه لهپێش���تر نهبوو .من له
پهیوهندییهکانمدا لهگهڵ کهسانی دیک ه و ههڵسوکهوتیان لهگهڵ مندا ئهو ڕهههندهی
بوونم دهناسم .لهنێو ههزاران ش���تی قهدهغهکراو یان بهرههڵستیدا کاتێک بهریان
دهکهوم و دژیان ڕادهوهس���تم ڕووبهڕوویان دهبمهوه .بۆنموونه ،دهڵێن تۆ منداڵیت
نابێ ئهم یان ئهو شتهت ههبێت .لهبهر ئهوهی جولهکهم لهنێو زۆر کۆمهڵدا جێگهم
نابێتهوه و هتد .من ل ه ناوهوهی خودی خۆمدا ناتوانم ههست ب ه بوونی خۆم ،وهکو
جولهکه ،منداڵ یان ئاری بکهم .لێرهدا ،دژایهتی من بهرانبهریان دروس���تدهبێت و
دهڵێم ،ک ه ڕهگهز ،ئهندێشهیی ه و تهنیا تاکهکان ڕاستهقینهن و ههن .کتوپڕ ،توشی
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نامۆییهکی تهواو ل ه بوونمدا ،وهکو تاکهکهس دهبم :من دهبم بهو شتهی خۆم ههڵم
نهبژاردوه .ئایا ئاکامی ئهم ههڵوێست ه چییه؟
پێویس���ت ه تێبگهین ،ک ه سهربهستییهکهمان توش���ی سنوردارییهکی ڕاستهقین ه
بووه ،ئهویش ئهو ش���ێوازی بوون ه بهسهرا س���هپێنراوهیه ،ک ه سهربهستییهکهمان
نهبووه بهبناخهی .گرنگ ه بزانین ،س���نوردارییهک ه ل ه کردهوهی کهس���انی دیکهوه
دهرناچێت .لهبهش���ی پێش���وی [ئهم نوس���راوهدا] بینیمان ،چۆن ئهشکهنجهدان
ناتوانێت سهربهستییهکهمان زهوتبکات؛ تهنانهت سهربهستان ه خۆمان بهدهستهوه
دهدهین .بهگش���تی ،ڕووبهڕوو بوونهوهی قهدهغهکردنێک لهسهر ڕێگاکهم(”جولهک ه
بۆی نیی ه بێت ه ئێره” یان” ئهم ه چێش���تخانهی جولهکهکان ه و بۆ ئارییهکان نییه”و
هت���د) ئاماژه بۆ حاڵهتهک ه دهکهن باس���مانکرد(بۆنموون ه تهکنیک بهکۆمهڵهکان).
واتای قهدهغهکردنهک ه لهس���هر ههڵبژاردنی سهربهس���تدا ڕادهوهستێت .بهگوێرهی
لێپرس���ینهوهی سهربهس���تانهی ههڵبژاردنهکهم ،دهتوانم قهدهغهشکێن بم ،گوێی
نهدهمێ یان بهپێچهوانهوه گوێڕایهڵ بم و بههای بۆدابنێم .بێگومان قهدهغهکردنهک ه
ههڵوێستی خۆی ،وهکو شتێک ل ه ویستێکی بێگانهوه دهرچوو ،ونناکات؛ ههڵبهت ه
لهبونیاده دیاریکراوهکهشدا من بهبابهت دادهنێت .لهبهر ئهم ه بهرزێتییهک لهژوور
بهرزێتی منهوه دهردهخات .هێش���تا ئهو ڕاستییهش دهمێنێتهوه ،ک ه لهنێو جیهانی
مندا بهرجهست ه نهبووه .ل ه ههڵبژاردنهکهمدا دهستهاڵتی سهرکوتکهرانهی وندهکات.
لهگ���هڵ ئهگهرهکانم���دا ،ک ه ئایا من ژیانم لهمردن ال ش���یرینتره یان نا ل ه ههندێ
حاڵهتدا دهگهم ه ئهو باوهڕهی مردن لهژیان باشتربێت و هتد .سنوری ڕاستهقینهی
سهربهس���تییهکهم لهوێدایه ،ک ه کهسهک ه من ،وهکو بابهت دهناسێت .ههڵوێستیشم
بۆ ئهو خهس���ڵهتی خۆی وندهکات و دهبێت ب ه ش���ێوازێکی دهرهکی و بوونی منی
ڵوێس���ته دهبێت ب ه سنورێکی

لهس���هر دادهمهزرێت .ئهم پرۆس���هی نامۆبوونی هه
دیاریکراو و بهردهوامی ههڵوێس���تهکهم و لهوهش دهچێت بوونی-بۆ-خۆی من لهنێو
بوون-بۆ-کهس���انی دیکهدا دابنرێت .ئهم دوو س���نوردارکردنهی ه دهبن ب ه دیوار ب ه
دهوری سهربهستییهکهمدا.
بهکورتییهکهی ،فاکتۆری بوونی کهس���انی دیک ه من دهخات ه نێو ههڵوێستهوه،
ک ه دهرهوهی ههی ه و منیش تیایدا نامۆدهبم .بێجگ ه ل ه کارکردن لهس���هری ناتوانم
لهناویبهرم .ئهم سنوردارێتییهی سهربهستییهکهم ،وهکو باسمانکرد ،بوونی کهسانی
دیک ه دهیسهپێنێت؛ وات ه بهرزێتی من بهرانبهر بهرزێتی ئهوان ڕادهوهستێت .لێرهدا
ڕاس���تییهکی گرنگ دهناسین :ئێم ه لهپێش���تر بینیمان ،ک ه خۆمان لهنێو ڕووگهی
بوون-بۆ-خۆ دادهنێین و خودی سهربهس���تییهکهم ه سهربهس���تیم سنورداردهکات؛
ئێستا دهبینین ،کاتێک بیر لهبوونی کهسانی دیک ه دهکهمهوه ،سهربهستییهکهم لهم
ئاس���ت ه نوێیهدا لهالیهن سهربهستی کهسانی کهسانی دیکهشهوه سنورداردهکرێت.
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کهوابوو ،ل ه ههموو ئاس���تێکدا ئهوهی سهربهستی س���نورداردهکات سهربهستییه.
ئهم���هش گوتهکهی (س���پینۆزا)مان بیردهخاتهوه ،ک ه دهڵێ���ت ،بیرۆک ه دهتوانێت
بیرۆک ه سنورداربکات .سنوردارێتی سهربهستی ،وهکو بڕانهوهیهکی ناوهکی ،لهوێدا
س���هرههڵدهدات ،ک ه سهربهستی ناتوانێت سهربهس���ت نهبێت و حوکمی بهسهردا
ت سهربهس���ت بێت؛ سنوردارێتیی ه دهرهکییهکهش لهوهدایه ،ک ه سهربهستی
دهدرێ 
بۆ سهربهس���تی کهسانی دیکهیه .سهربهستی کهسانی دیکهش ئهو لهبهر ڕۆشنایی
کۆتاییهکانی خۆیدا دهناس���ێت .پاش دامهزراندنی ئهمه ،پێویس���ت ه سهرنجی ئهو
خاڵهش بدهین ،ک ه نامۆبوونی ههڵوێستهک ه نوێنهرایهتی گۆڕانکارییهکانی ناوهوه و
پێشکهشکردنی شتهدراوهکه ،وهکو بهرهنگاریکردنێکی ڕووت لهنێو ههڵوێستهکهی
من تیایدا دهژیم ،ناکات .بهتهواوی بهپێچهوانهوهیه ،نامۆبوونهک ه گۆڕانکاری ناوهکی
و گۆڕان���ی الیهنێکی ههڵوێس���تهک ه ناگرێتهوه؛ لهنێو ڕهوتی کاتیش���دا ڕوونادات؛
م���ن ههرگیز لهنێو ههڵوێس���تهکهدا ڕووبهڕووی نابمهوه و خ���ۆی بۆ درککردنهکهم
ئامادهناکات .بهڵکو ل ه من ڕادهکات؛ ئهو دهبێت بهڕواڵهتی دهرهکی ههڵوێستهکه،
ک ه بوونێتی بۆ کهسانی دیک ه لهدهرهوهدا .کهوابوو دهبێت مامهڵ ه لهگهڵ خهسڵهت ه
بنهڕهتییهکانی ههموو ههڵوێس���تێک بهگش���تی بکهین؛ ئهمهش کارناکات ه س���هر
ناوهڕۆکی .ئهو بوونهی لهنێو ههڵوێس���تهکهدای ه دهیدۆزێتهوه و وهریدهگرێت .لهم
ڕووهوه ،ههڵبژاردن ه سهربهستهکهمان دهبێت ه هۆی سهرههڵدانی ههڵوێست ،شێوازی
دهربڕینی ههڵبژاردنهک ه و خهسڵهتی بنهڕهتی ههڵوێستهکهش ،ک ه نامۆبوونه؛ وات ه
کهسهک ه لهنێو ههڵوێس���تهکهدا دهبێت ب ه شێوازێکی لهنێو-خۆ بۆ کهسانی دیکه.
ئێم ه ناتوانین خۆمان لهم نامۆبوون ه ڕزگاربکهین چونک ه بیرکردنهوه لهبوون لهنێو
شێوازێکی ل ه ههڵوێست بهدهر بێهودهیه .ئهم خهسڵهت ه لهئاکامی بهرهنگاریکردنێکی
ناوهکییهوه پهیدانهبووه؛ لهبهر ئهم ه ڕێگرێکی سهرانسهری نیی ه و سوڕانهوهی هێزه
لهنێو سروشتی سهربهستیدا و الوازیش ه ل ه بنهڕهتهکهیدا ،ک ه ئهو ڕووه نیشاندهدات
سهربهس���تی ناخوازێت ههڵبژێرێت .بۆ کهسانی دیکهش دهبێت ب ه بوونێکی ڕووت.
ههروهها ،ئهم خهسڵهت ه سهر ب ه سروشتی سهربهستی نیی ه چونک ه سروشت شتێک
نیی ه ههبێت؛ لهس���هرو ئهمهشهوه ،ئهگهر سروشتێک ههبێت ئهوا ئهم خهسڵهتهی
لێوه دهرناچێت چونک ه بوونی کهس���انی دیک ه بهت���هواوی فاکتۆرێکی ههڵکهوتوه.
هاتن ه نێو جیهانهوه ب ه سهربهستییهوه ڕووبهڕوو بوونهوهی کهسانی دیک ه دهکات ب ه
نامۆکردن .ئهگهر کهسێک سهربهستی خۆی ههڵبژێرێت دهبێت لهنێو جیهاندا بێت
و ڕووبهڕووی کهس���انی دیکهش بێتهوه .لهم گۆشهنیگایهوه ،ئهو کهسهی بهمجۆره
بوونی خۆی دامهزرێنێت بهسۆزهوه ڕوو ل ه سهربهستییهکهی دهکات.
لهالیهکی دیکهوه ،من لهدهرهوهمدا ههڵوێست ه نامۆکراوهکهم و بوونی نامۆکراوی
خ���ۆم دانامهزرێن���م .لهیهکهم ش���وێندا ،بێگومان ،بینیمان ،لهس���هر بنهمایهکی
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بیردۆزهیی ههرشتێک نامۆکرابێت بونیش���ی بۆ کهسانی دیکهیه .من ناتوانم بهبێ
ناس���ینی کهسانی دیک ه و بهرزێتییهکهیان ئهم نامۆیی ه بسهلمێنم .ئهم بڕوایهش ل ه
بێ بڕواکردنێکی سهربهس���تان ه ب ه سهربهستی کهسانی دیک ه واتا نابهخشێت .بهم
بڕواکردن ه سهربهستانهیهش ،ک ه بۆ سهلماندنی نامۆبوونهکهم دایدهمهزرێنم بوونم-
بۆ-کهس���انی دیکه ،ب��� ه ههرجۆرێک بێت ،دادهنێم چونک��� ه پهیوهندییهکهم لهگهڵ
ئهوان���دا دیاریدهکات .کهوابوو ،بوونی کهس���ێکی دیکه ،وهکو سهربهس���تی لهنێو
پڕۆژهی سهربهستی ناسینهوهمدا بۆ ئهو دهناسم (دهگونجێت سهربهستان ه بوونی
کهسهکه ،وهکو بابهت بناسم)؛ پڕۆژهی سهربهستی ناسینهوهی کهسێکی دیک ه ل ه
بیرۆکهی سهربهستانهم بۆ بوونم ،وهکو بوونێک-بۆ-کهسانی دیک ه جیانابێتهوه.
ئێستا دهبینین چۆن سهربهستییهکهم س���نورهکانی خۆی دهدۆزێتهوه چونک ه
بوونی خۆم لهئاس���تی کهس���انی دیکهدا ب ه سنورکراوی دهبینم .ئهوان ب ه خۆیهتی
و بوونی خۆش���م بۆ ئهوان دادهنێم .ئهمهش س���وڕانهوهیهکی بازنهیی نییه .لهگهڵ
دانانێکی سهربهستانهی ئهم بوونه-نامۆکراوهی نێو ئهزمونهکهم ههست ب ه بهرزێتی
کهس���انی دیک ه بهرانبهر بوونم دهکهم .تهنیا لهگهڵ ناسینهوهی من بۆ سهربهستی
دژایهتیک���ردن لهگهڵ جولهکهدا(گرنگ نیی ه چ���ۆن بهکاریدههێنن) و دانانی بوون،
وهکو جولهکه ،من بۆ ئهوان دهبم ب ه جولهکه؛ لێرهدا بوون-به-جو ،وهکو سنورێکی
دهرهکی ههڵوێستهک ه دێتهکایهوه .ئهگهر ،بهپێچهوانهشهوه ،حهزبکهم دژایهتیکردن
لهگهڵ جولهکهدا بهبابهتێکی ڕووت دابنێم ،ئهوا بوونم-وهکو-جو وندهبێت و کتوپڕ
جێگ ه بۆ ئاگامهندییهکی سهربهس���تی ساده دهکهمهوه ،ک ه دهبێت ب ه بهرزێتییهکی
ناجۆر .ناسینهوهی کهسانی دیکه ،لهوحاڵهتهدا من جولهک ه بم و دانانی بوون-به-
جو دهبن بهیهک شت .کهسانی دیک ه ههڵوێستم سنوردار دهکهن ،بهاڵم ئهو کاتهی
بوونم-بۆ-کهس���انی دیک ه دادهنێم و بهگوێرهی کۆتایی��� ه ههڵبژێردراوهکان واتایان
پێدهبهخشم ،ههست ب ه سنورهکان دهکهم .ههڵبهته ،ئهم دانانهش نامۆییه؛ الیهنی
دهرهوهی ههیه ،بهاڵم لهم دانانهوه من ههس���ت ب ه بوونم-لهدرهوهدا ،وهکو دهرهوه
دهکهم .کهوابوو چۆن ههس���ت ب ه سنوره درهکییهکانی بوونم ،وهکو بوون ب ه جو،
ئاری ،ناش���رین ،جوان ،فهرمانبهر یان ههژار و هتد ،دهکهم؟ چ کاتێک گوتن ئهم
س���نوران ه ب ه من ڕادهگهیهنێت؟ ئهم ه لهڕێگهی ههس���تکردنی ڕاستهوخۆی من ب ه
جوانی ،ناش���رینی و ڕهگهزی کهس���هکهی دیک ه یان لهگهڵ ئاگاییهکی لهتێڕامان
بهدهری ب ه پڕۆژهکردنی بوونمدا ڕووهو ئهگهرهکانم ڕوونادات .پێویس���تیش ناکات
ههموو ئهم خهس���ڵهت ه دهرهکییان ه ب ه ڕووتکراوه دابنێین :ههندێکیان ڕووتکراوه و
ئهوانی دی ڕووتکراوه نین .جوانی و ناشرینیم یان ناگرنگی ڕوخسارم بۆ کهسهکهی
دیک ه ش���تێکی کۆنکرێتییه .ئهم ش���ت ه کۆنکرێتییهی ه ل ه گوتنی ئ هودا ئاماژهی بۆ
دهکرێ���ت؛ بهرانبهر ئهم ش���تهی ه من ب ه بهتاڵییهوه خۆمی ئاڕاس���تهدهکهم .لێرهدا
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مامهڵ ه لهگهڵ شتێکی ڕووتکراوهدا ناکهین .ئهو شت ه خاوهنی بونیادێکی پێکهاتوه.
پێکهاتهکهش ،لهڕاس���تیدا ،منم .لهس���هرهتای کهرتی دووهمی [ئهم نوسراوهشدا]
نوس���یمان ،ک ه بوون-بۆ-خۆ ناتوانێت ببێت ب ه ههموو ش���تێک .من مامۆس���تا یان
نوسهرێکی نێو قاوهخانهکه نیم ،جوان یان ناشرین نیم ،جو یان ئاری نیم ،کهسێکی
گیانهوهر یان س���اده نیم .ئهم خهس���ڵهتان ه ب ه نهناسراو ناوزهددهکهین و نابێت ب ه
ئهندێشاویش دایان بنێین .پێویست ه مامهڵ ه لهگهڵ ههبووه ڕستهقینهکاندا بکهین؛
بهاڵم ئهو شتانهی ئهم خهسڵهتان ه ههڵدهگرن خودی خهسڵهتهکان نین .منیش ،ک ه
ئهوانم ههستیان پێناکهم .بۆنموونه ،ئهگهر پێم بڵێت ،ک ه من کهسێکی سادهم ئهوا
ڕاستهوخۆ سروشتی س���ادهییم بۆ دهردهکهوێت؛ چهمکی ”سادهیی” دهخهمهسهر
کهسایهتییهکهم .بهاڵم واتای ئهم چهمک ه بهکهسایهتییهکهمهوه گرێنادهم .بێگومان
ئاماژه بۆ جۆره بهس���تنهوهیهک دهکات ،ک ه ب ه هۆی بهناوهکیکردنی سادهیی یان
بهبابهتکردنی کهسهکهوه پهیدا دهبێت ،بهاڵم ئهم دوو پرۆسهی ه ڕاستهقینهکهی نێو
پرسیارکردنهک ه لهناودهبهن.
کهوابوو ،دهورمان ب ه ش���تهنهناس���راوه نهبڕاوهکان گی���راوه .ئهوانهی دڵنیاین
لێیان و ههس���تیان پێدهکرێت ئامادهنهبوونهکانه .ئهو کهسانهی پاش ژیانێکی زۆر
ل ه ههندهران دهگهڕێنهوه لهوهدا نائومێد دهبن ،ک ه ههس���ت ناکهن لهنێو پاریسن.
بابهتهکان لهوێدان و ئاش���نایی خۆیان ئامادهدهکهن ،بهاڵم من ئامادهنیم و تهنیا
نهبوونێکی ڕووتی پێویست بونیان لهنێو پاریس ئامادهدهکات .هاوڕێ و خهمهکانم
ئهندێشهی بهڵێنی نیشتمانم الدروست دهکهن ،کاتێک دهڵێن” :دواجار تۆ لێرهیت!
گهڕایتهوه! تۆ ل ه پاریسیت!” بهاڵم من دهستم بهو نیشتمان ه ناگات .ئهگهر خهڵکهک ه
مافی ئهوهیان ههبێت لهبهردهم کهسانی دیک ه یان بۆ خۆیان ”دوو ڕوو بن” ،ئهگهر
ئهمهش بکهن و لهئاس���تی ههڵهکردنهکهی دوێنێدا ،ک ه ل ه کهسێکدا دۆزییانهوه و
تانهیان لێدا ،ههس���ت ب ه ئازاری ویژدانی بکهن ،لهوانهی ه بڵێین ”،ئهوه ههمانش���ت
نییه” چونک ه بهڕاستی ”ههمانشت نییه ”.کردن بابهتێکی دراوه بۆ ههڵسهنگاندنی
ڕهوشتی؛ کهس���ێکی دیکهش بهرزێتییهکی ڕووته ،ک ه بوونی سهلماندنێتی چونک ه
بوونی ئهو ههڵبژاردنه .لهڕێگهی بهراوردکردنی ئاکام ه لهیهکچوهکانی دوو کردهوهی
لهدهرهوهدا دهتوانین بیخهین ه س���هر باوهڕ ،بهاڵم ویس���تی لهنێو جیهاندا نایهڵێت
لێکچونهک ه بناسێت .لێرهدا سهرچاوهیهکی الیهنی چاکی گرفتهکانی ئاگایی ڕهوشتی
دهبینی���ن ،بهتایبهتی ئهو خهمهی لهئهکامی ئهوهی نهتوانیت بهڕاس���تی ڕقت له
شتێک بێتهوه ،ههست ب ه ناشرینی خۆت نهکهیت و بهردهوامیش ههست ب ه بۆشایی
نێوان چهمک ه دهربڕاوهکانی ،وهکو ”من ناشرینم ،من گوناهم کردوه” بکهیت.
دواجاریش ههستکردنێکی تهواو ب ه ههڵوێستهکه .بهکورتییهکهی ،ئهم ه بنهڕهتی
ههم���وو دوودڵییهک ه و لهنێو ”ویژدانێکی خراپ���دا” ،ئهویش ئاگامهندی نێو بڕوای
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خراپدایه ،ک ه خۆی ههڵدهس���هنگێنێت ،بۆنموونه ،بیر ل ه بۆچوونی کهسانی دیک ه
بهرانبهر بوونی خۆی دهکاتهوه.
ئهگهر ههندێک لهو خهسڵهت ه نهناسراوان ه زۆرتر لهوانی دیک ه کار بکهنهسهرمان
و ببن ب ه بابهتی باس���کردنی سایکۆلۆجی ،نابێت چاومان ل ه ئاستی ئهو ڕاستییهدا
کوێر بکهن ،ک ه ئهم خهسڵهت ه نهناسراوان ه لهژماره بهدهرن چونک ه نوێنهری الیهنی
وهرچهرخاوی ههڵوێستهک ه دهکهن.
ئهم خهس���ڵهت ه نهناس���راوانه ،بهههرحاڵ ،تهنیا خۆیان ب ه نهناسراوی بۆ ئێم ه
دهرناخهن؛ بۆ ئهوهی ببن ب ه نهناس���راو دهبێ لهنێو ئهو پرۆژهیهدا س���هرههڵدهن،
ک ه ڕوویان تێدهکات .ئهمهش���مان لهپێشتر باسکردو ڕوونمانکردهوه چۆن بوون-بۆ-
خۆ لهگهڵ ناس���ین و بڕواکردن ب ه بوونی کهس���انی دیکه ،بوونی خۆی دهکات ب ه
بوون-بۆ-کهسانی دیکه .لهم پڕۆژهیهدا ئهوهی نهناسراوه دهبێت بهشتێکی ناسراو.
بێگومان ،لهس���هرهتاوه ،گریمانهک ه لهسهر پڕۆژه بنهڕهتییهکهی من ڕادهوهستێت.
من بێ چاالکان ه خۆم س���نوردارناکهم تاکو واتای ”ناش���رین”” ،زهبون” ،ڕهگهز” و
هتد وهدهست بهێنم .بهپێچهوانهوه ،من لهبهر ڕۆشنایی کۆتاییهکانمدا ل ه واتاکانیان
تێدهگهم .ئێم ه ئهم خاڵهمان باس���کرد ،بهاڵم بهوهرچهرخانی چهمکهکان ،کاتێک
دهڵێن فاکتۆری بوونی ڕهگهزێک ڕهتدانهوه بهرانبهر خۆ-بهگهورهدانان یان ههس���ت
بهکهمیکردن دیاریدهکات ،ڕاستییهکهش���مان گۆڕی .لهڕاستیدا ،ڕهگهز ،زهبوونی و
ناش���رینی تهنیا لهنێو س���نوری ههڵبژاردنی مندا بۆ ههست بهکهمیکردن یان خۆ-
بهگهورهدانان دێتهکایهوه .تهنیا سهربهستییکهم واتایان پێدهبهخشێت .واتاکان بۆ
کهس���انی دیکهشه ،بهاڵم ئهو کات ه بۆ من دهبن ب ه واتا ،ک ه ههڵیاندهبژێرم .یاسای
سهربهس���تییهکهم ،ک ه ڕێگهنادات من بهبێ خۆ--ههڵبژاردن ههبم بهسهر ئهمهشدا
دهسهپێنرێت :من ههڵمنهبژاردوه ببم بهوهی کهسانی دیک ه دهیناسن ،بهاڵم دهتوانم
ههوڵبدهم ببم بهوهی بۆ کهسانی دیک ه ههیه .مرۆڤێک یهکهمجار نابێت ب ه جولهک ه
و دوایی ههس���ت ب ه شهرمهزاری یان س���هربهرزی بکات؛ بهڵکو سهربهرزییهکهی-
بۆ-بوون ب ه جو ،ش���هرمهزارییهکهی-بۆ-بوون ب ه جو یان بێ دهربهس���تییهکهیهتی
ئ���هو دهکات ب ه جو .بوون-به-جو لهدهرهوهی سهربهس���تی ئ���هودا بۆ ههڵگرتنی
یهکێک لهم ههڵوێس���تان ه نییه .ههرچهنده من ڕێگهی جیاوازم بۆ خۆ دهرخس���تن
ل ه ئاس���تی کهس���انی دیکهدا لهبهردهممدایه ،بهاڵم ناتوان���م هیچیان نهگرم ه بهر.
لێرهدا ،دیس���انهوه ،حوکمکردن بهسهر سهربهس���تیدا دهدۆزینهوه ،ک ه لهسهرهوه
ب���هفاکتۆر ناوزهدمانک���رد .من ناتوانم بهتهواوی واز ل���هبوونی خۆم بهو جۆرهی
بۆکهسانی دیک ه دهردهکهوێت بهێنم چونک ه ڕهتدانهوهی دوورکهوتنهوه نییه .من ل ه
ههموو حاڵهتیكدا ،لهگهڵ توڕهبووندا ،ڕق ،سهربهرزی ،شهرمکردن ،دڵشکاندن یان
خۆشی ،پێویست ه ئهو بوونهم ههڵبژێرم ،ک ه دهمهوێت بیگهمێ.
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کهوابوو ،شتهنهناس���راوهکان بۆ بوون-بۆ-خۆ ،وهکو ئهو شت ه نهناسراوانهن بۆ
ناسین دهردهکهون .خهسڵهتی خۆیان بۆ س���نوردارکردن ونناکهن .سنوردارییهکی
دهرهکی���ن و بوون-بۆ-خۆ دهیانکات ب ه ناوهکی .خهس���ڵهتی زۆرهکییان ههیه .ئێم ه
مامهڵ��� ه لهگهڵ ئامێرێکدا ناکهین بۆ بهکارهێنان س���هری ههڵدابێت .لێرهدا ،ش���ت ه
نهناس���راوهک ه سنوردارییهکی لهپێشتر و بۆ ههڵویس���تهکهی من دانراوه(من ئهم
کهسهم بۆ ئهوان) .چاوهڕێی من ناکات تاکو پهیدای بکهم؛ ههمانکات لهنێو پڕۆژهی
سهربهس���تی منیشدا دهناسرێت .ههمانکات ،مادام ش���تێکی نهناسراوه ،ئهوا خۆی
بهودیو ههوڵدانهکانی منهوه بۆ ناس���ینی دهگهیهنێت .دهبێت بهشتێکی لهپێشتر و
بۆ خۆ سهپاندنی داوای خۆ خهریکردن ل ه من دهکات .ئهگهر ئهم ه پێویست نهبێت
دهبێ چی بێت؟ بێگومان دهبێ بکرێت ب ه شتێکی ناوهکی(لهدهرهوه ،وهکو ههموو
فاکتۆرێک دروستدهبێت) ،بهاڵم سیستهمهکهی ههرچییهک بێت ،بهو الیهن ه دهرهکیی ه
دادهنرێت ،ک ه دهبێت بهناوهکی .ئهگهر سیس���تهم فاکتۆرێکی ڕووتی دراو نهبێت،
ک ه کهسێک ههوڵی گۆڕانی دهدات ،پێویست ه من لهگهڵ سهربهستییهکهمدا بیناسم و
بیکهم ب ه بونیادی پڕۆژه سهربهستهکهم .ئهگهر سیستهم ،سیستهم بێت و ڕهوتێکی
سهربهستانهی ڕووهو کۆتاییهکانم نهبێت ،ئهوا دهبێت ل ه ناو سهربهستی ههڵبژاردنمدا
خهسڵهتی دهرهکی خۆی بپارێزێت .لهگهڵ ههوڵدانی بوون-بۆ-خۆ و بهناوهکیکردنی
الیهنی دهرهکی هێش���تا ئهو الیهن ه ل ه دهرهوهدا دهمێنێتهوه .ئهمهش پێناسهی ئهو
شت ه نهناسراوانهیه ،ک ه دهناسرێن .لهبهر ئهمهی ه ب ه پێویست دادهنرێن.
دهتوانین زۆرتر لهس���هر باسی نهناس���راوهکان بڕۆین؛ ئهوان سنورهکانی منن.
لهبهر ئهمهش بۆ سهربهس���تی من تهنیا س���نورن نهک شتێکی دراو .ئهمهش ئهوه
دهگهیهنێت ،ک ه سهربهس���تییهکهم لهگ���هڵ ههڵبژاردنی سهربهس���تانهی بوونیدا
س���نورهکهی خ���ۆش ههڵدهبژێرێت؛ یان ،ئهگهر حهزبکهی���ت دهڵێێن ،ههڵبژاردنی
سهربهستانهی کۆتاییهکانم (بۆنموون ه ئهوهی ،ک ه منه) سنوردارییهکهش دهگرێتهوه.
دیس���انهوه ،لێرهدا ،ههڵبژاردنهک ه دهبێت ب ه ههڵبژاردنی ش���تێکی بڕاوه .ئهو شت ه
بڕاوهیهش ناوهکییه ،بۆنموون ه دهس���تهاڵتی سهربهس���تییهکهی ه و ئهو سنورهی به
هۆی س���هرههڵدانی شتهنهناسروهکانیشهوه پهیدادهبێت بڕاوهیهکی دهرهکییه .من
ل ه دوورهوه بوونی خۆم بهشێوازێک ههڵدهبژێرم ،ک ه ههموو ههڵبژاردنهکانی دیکهم
سنورداردهکات و وهرچهرخانهکانیشیان پێکدههێنێت؛ ههڵیدهبژێرم ،کهشتێکی دیک ه
بێجگ ه ل ه خودی ههڵبژاردنهکه ،س���نورداربکات .ئهگهر خۆم ب ه سهریا توڕهبکهم و
ههوڵبدهم ب ه ههموو شێوهیهک شت ه نهناساوهکان بدۆزمهوه ،ک ه ل ه بهشی پێشتری
ئهم نوس���راوهدا بینیم���ان ،تهنانهت بههێزترین ههوڵدان بۆ ناس���ینهوهیان دهبێت
بناخهکهی لهس���هر ناسینهوهیهکی سهربهستان ه و س���نوردارکردنی سنورهکان ،ک ه
کهسهک ه دهیکات بهناوهکی ،دابمهزرێت .لهبهر ئهوه سهربهستی بهتهواوی بهرپرسه.
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ش���ت ه نهناسراوه بڕاوهکهش ب ه سنودارکردنی خۆی لهئاستی سهربهستی کهسانی
دیک هدا دهخات ه نێو ههڵوێستهوه .لهئاکامدا ،سنوره دهرهکییهکانی نێو ههڵوێست
دهبن ب ه سنور-ههڵوێس���ت ،دهکهون ه نێو ههڵوێستهکهوه و دهبن به”نهناسراوێک”
ک ه ههوڵی ناس���ینی دهدرێت .وهکو الیهنی ههڵبژێ���ردراو و بهدواداگهڕاو ،ههروهها
وهرچهرخاوی ههڵبژاردنهکهم دهبن ب ه واتا بۆ ههوڵدانهکهم .ههرچهنده وهکو مردن
پێ���ش ههوڵدانهکهم دهکهون .جۆرێکی دیکهی نهناس���راوهکان ،ک ه لێرهدا باس���ی
ناکهین و دهبێت ب ه سنور-ههڵوێس���ت ب ه مهرجێک ب ه ڕووداوێکی نێو ژیان دابنرێت
ههرچهنده ئاماژه بۆ جیهانیش دهکات ،ک ه ئامادهبوونم و ژیانم تیایدا ناناسرێتهوه،
ئاماژه بۆ ئهودیو ژیان دهکات.
ئهو فاکتۆرهی ئاماژه بۆ ئهودیو ژیان دهکات ،تهنیا ب ه ژیانی منهوه واتا ههڵدهگرێت
و بۆ منیش دهبێت بهشتێکی نهناسراو .ئهو فاکتۆرهی ئاماژه بۆ سهربهستی لهودیو
سهربهستی منهوه ،ههڵوێس���ت لهودیو ههڵوێستی منهوه دهکات ،وهکو فۆرمێکی
دهرهکی لهنێو ش���تهکانی دیک���هدا ،لهنێو جیهاندا دراوه :لێرهدا دووجۆر س���نور-
ههڵوێس���ت ههن ،ک ه خهسڵهتی پارادۆکسیان بهرانبهر سهربهستییهکهم ل ه ههموو
الکانهوه ههیه .ههمانکات واتایان بێجگ ه لهوهی سهربهستییهکهم پێیان دهبهخشێت
چ���ی دیک ه نییه .بۆ ههموو چین ،لهش ،کهس���انی دیک��� ه و ڕوودانێک ”بوونێکی
سهربهست-بۆ ”.-ههیه .لهوێوه بوون-بۆ-خۆ پرۆژهکهی دهخاتهگهر و ڕووهو یهکێک
ل ه ئهگهرهکانی دهڕوات ،ک ه ههمیش��� ه دهبێت ب ه ئهوپهڕی ئهگهرهکهی .ئهگهرێکی
ش���وێنکهوتو ئهگهری خۆ بینینه؛ بوونێک ه بێجگ ه ل ه خۆی لهپێناوی بینینی خۆی
لهدهرهوهدایه .ل ه ههموو حاڵهتهکاندا ،پڕۆژهی خۆ بهرهو ”کۆتاییهک” ،ک ه ناوهکیی ه
و لهنێو خانهی ئهگهرهکاندا دهبێت ب ه واتایهکی لهودیو-گهیشتنهوه ،سهرههڵدهدات.
کهسێک دهتوانێت ههبێت تاکو ”ببێت به-فهرهنسی” ” ،ببێت -به-کرێکار” و کوڕی
پاش���اش ”ببێت-به-خاوهن دهستهاڵت ”.ئێمه ،لێرهدا ،مامهڵ ه لهگهڵ سنورهکان و
حاڵهت ه ڕهتدراوهکانی بوونمان دهکهین .بیریان لێدهکهینهوه بهوجۆرهی بۆنموونه،
جویهکی زایۆنیس���ت بیر ل��� ه بوونی خۆی لهنێو ڕهگهزهکهی���دا دهکاتهوه .ئهو ب ه
ڕاس���تی و بڕیاردانهوه بیر ل ه نامۆبوونی ههمیشهیی خۆی دهکاتهوه .بهههمانشێوه
کرێکارێکی شۆڕشگێڕ لهگهڵ پڕۆژهی شۆڕشکردندا بیر ل ه ”بوونی خۆی-لهپێناوی-
بوون-بهکرێ���کار” دهکات���هوه .وهکو ،هایدیگهریش ئاماژه بۆ ئ���هو خاڵ ه دهکهین،
ههرچهنده چهمکهکانی ڕهس���هن و ناڕهسهنی لهبهر ڕهههنده ئاکارییهکانیان ڕوون
نین ،ههڵوێستی ڕهتدانهوه و ڕاکردن بهردهوام ئهگهرن لهبووندا .کهسێکی بورژوا ب ه
ڕهتدانهوهی چینهکانی دیک ه خۆی دهکات ب ه بورژوا و کرێکارهکهش ب ه ڕهتدانهوهی
چینهکان و چاالکیی ه شۆش���گێڕانهکانی ،وهکو یهکێک لهنێو-چینهکهیدا ،دهبێت ب ه
کرێکار .بهاڵم ئهم س���نورداریی ه دهرهکییانهی سهربهستی ،لهبهر ئهوهی دهرهکین
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و وهکو ش���تێکی نهناس���راو بهناوهکی کراون ههرگیز نابن ب ه ڕێگرێکی ڕاستهقین ه
بۆ سهربهس���تی .سهربهستی ههمووگیر و نهبڕاوهیه .ئهمهش ئهوه ناگهیهنێت ،ک ه
س���نوری نهبێت بهڵکو ههرگیز ڕووبهڕوویان نابێتهوه .ئهو س���نورانهی سهربهستی
توش���یان دهبێت ئهوانهن خودی سهربهستی بۆ خۆی دروستیان دهکات و ئێمهش
مامهڵهکردنمان لهگهڵ ڕابردوودا ،ژینگ ه و تهکنیکهکان باسکردوه.

ئێ  .مردنی من

پاش دهرکهوتنی مردن بۆ ئێمه ،وهکو شتێکی نا-مرۆڤان ه و بااڵدهست ،لهسهر
دیوارهکهی ئهو بهرهوه ،بڕیارماندا ل ه گۆشهنیگایهکی جیاوازهوه تهماشای بکهین و
لێی بکۆڵینهوه؛ وهکو ڕووداوێکی ژیانی مرۆڤ باسیبکهین .ئهم گۆرانکاریی ه ب ه ئاسانی
ڕووندهکهینهوه :مردن س���نوره و ههموو سنورێکیش(لهس���هرهتاوه یان کۆتاییدا)
دووسهره .گرنگ نیی ه ب ه بهشێک ل ه نهبوونی بوون ،ک ه پرۆسهکان دهبڕێت ،دابڕێت
یان نا .ئهو بوونهیه ،ک ه سهر ب ه پرۆسهیهک ه و تاکو ڕادهیهکیش واتا ب ه پرۆسهک ه
دهبهخشێت .دوابهشی گۆرانییهک ه ههمیش ه ڕوو ل ه بێدهنگی دهکات ،ئهویش نهمانی
دهنگه ،کهش���وێن گۆرانییهک ه دهکهوێت؛ لهالیهکهوه ،ب ه بێدهنگی دروس���تکراوه
چونک ه ئهو بێدهنگییهی سهرههڵدهدات ل ه دوابهشی گۆرانییهکهدا ئامادهبووه و بووه
ب ه واتاکهی .لهالیهکی دیکهوه ،بهشێک ه لهو بوونهی گۆرانییهک ه مهبهستێتی؛ بهبێ
دوابهش گۆرانییهک ه بهردهوام لهنێو ههوادا دهمێنێتهوه و دوابهش���هکهش لهم نۆت
بۆ ئهو نۆت دهڕوات و گۆرانییهک ه کۆتایی پێ نایهت.
مردن ههمیش���ه ،ڕاست یان ناڕاست ،ئهو شتهی ه دهستهاڵتمان بهسهرییدا نییهو
دوا س���نوری ژیانی مرۆڤه .لهبهر ئهم ه ئاس���ایی بوو فهلس���هفه ،ک ه بهگش���تی ل ه
کێش���هی پهیوهندی ههڵوێستی مرۆڤ لهگهڵ الیهن ه نامرۆڤهکانی دهکۆڵییهوه ،بیر
ل ه مردن ،وهکو دهرگایهکی کراوه بۆ نهبوونی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی بکاتهوه .ئهو
نهبوونهش ب ه لهناوبردنێکی ڕههای ش���ێوازی بوونی مرۆڤ دابنێت .ئێم ه دهتوانین
بڵێین ،چهمکی ڕیالیس���تانهی مردن ،ک ه س���هرههڵدانی مردن ب ه پهیوهندی لهگهڵ
الیهنی نامرۆڤان ه دادهنێت ،س���هرههڵدهدات .کهواب���وو ،مردن ل ه مرۆڤ ڕادهکات و
هاوکات چواردهوری ب ه سنورێکی ڕههای نامرۆڤان ه دهگرێت.
مهحاڵ ه بیریارێکی ئایدیالیست و مرۆڤخواز بیرۆکهی ڕووبهڕووبوونهوهی سنورێکی
نامرۆڤان ه وهرگرێت .ئایدیالیس���ت نایهوێت ،وهکو فهیلهسوفهکان بڕوانێت ه مردن،
بهڵکو شاعیرانه ،وهکو ڕیلک ه یان ماڵرۆی ڕۆماننوس دهڕوانێت ه کێشهکه .ئهوهندهش
بهس ه مردن بهدوا بهشی زنجیرهک ه دابنێین .مرۆڤ ڕووبهڕووی ئهو شتان ه دهبێتهوه،
ک��� ه مرۆڤانهیه؛ ژیان ڕووی ئهودیوی نییه ،مردنی���ش دیاردهیهکی مرۆڤانهیه؛ دوا
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دیاردهی ژیان و ژیانێکی وهس���تاوه .ب ه وهرچهرخانی کاردهکات ه سهر ههموو ژیان.
ژی���ان خودی خۆی س���نورداردهکات؛ دهبێت ب ه جیهانی ”بڕاوه نهک س���نوردار”ی
ئاینشتاین .مردن ،وهکو دوابهشی گۆرانییهک ه واتا ب ه ژیان دهبهخشێت .ڕووداوێکی
نائاسایی نییه؛ بهشێکی زنجیرهکهیه.
بهاڵم مردن ه دۆزراوهک ه بهتهنیا نابێت ب ه ڕووداوێکی مرۆڤانه؛ دهبێت ب ه ڕووداوی
من .کاتێک مردن لهناوهوه دهبینرێت دهبێت ب ه ڕووداوێکی تاکهکهس���ی ،وهکو ئهو
ش���ت ه گهوره نهناس���راوه و س���نوره بۆ مرۆڤایهتی نامێنێتهوه؛ دهبێت بهدیاردهی
ژیانی تاک ه کهس���یم و ژیانیشم دهکات بهشتێکی تایبهت؛ ژیانم وا بۆدهردهخات ،ک ه
جارێکی دیک ه ناگهڕێتهوه .لهم ڕووهوه من بهرانبهر ژیان و مردنم بهرپرسم .مهبهستم
لێپرس���ینهوه ل ه مردنهکهم نییه ،بهڵکو لهبڕان���هوهی ژیانه .لهم بۆچوونهوه ڕێلک ه
ههوڵدهدات ئهوهمان نیش���اندات ،ک ه مردنی ههموو تاکهکهسێک لهژیانی دهچێت
چونک ه ههموو ژیانی خۆ-ئامادهکردن ه بۆ گهیش���تن ب��� ه کۆتایی .ماڵڕۆش له(لێس
کۆنکویرنت) دا باس���یدهکات ،ک ه کهلتووری ئهوروپی ب ه بهخشینی واتای مردن الی
ههندێک ئاسیاییهکان ،ک ه کتوپڕ توشیان دهبێت ئهو ڕاستیی ه دهناسنهوه ،ک ه ژیان
تایبهته .هایدیگهریش فۆرمێکی فهلسهفی ب ه مردنی مرۆڤدا .ئهگهر دازاین پڕۆژهدانان
بێت ئهوا دهبێت پڕۆژهی مردنیشی لهنێو جیهان ،وهکو ئهگهرێک دابمهزرێنێت .مردن
دهبێت ب ه ئهگهرێکی تایبهتی دازاین و ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیش ب ه بوون-بهرهو-
مردن .بهو ڕادهیهی دازاین پڕۆژهی مردن دادهمهزرێنێت ههست ب ه سهربهستیش-بۆ-
مردن دهکات و بوونی خۆی ،وهکو ههبوویهکی بڕاوه پێکدههێنێت.
لهسهرهتاوه دهردهکهوێت ئهم بیردۆزهی ه سهرنجڕاکێش نهبێت :مهبهستمان ل ه به
ناوهکیکردنی مردن ئهوهیه ،ک ه بۆ کۆتاییهکانی ئێمهیه؛ ئهم سنورهی سهربهستیش
خودی سهربهستی دهیدۆزێتهوه .بهاڵم الیهنی باش و خراپی ئهم بۆچوونان ه توشی
ههڵهمان ناکهن .پێویست ه جارێکی دیک ه پرسیارهک ه ل ه خۆمان بکهین.
بهدڵنیاییهوه ،ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ،ک ه خهسڵهتی ب ه جیهانبوونیش ،دههێنێت ه
کایهوه ،ناتوانێت ڕووبهڕووی ش���تێک ببێتهوه مرۆڤان ه نهبێت؛ تهنانهت چهمکی نا-
مرۆڤان ه مرۆڤ دروستیکردوه .کهوابوو ،ئهگهر مردن لهخۆیدا دهربهندێک بێت بهرهو
ش���تێکی ڕههای نا-مرۆڤانه ،نابێت هیوامان پێی ههبێ���ت و ببێت ب ه پهنجهرهیهک
لهس���هر ئهو ڕههای���ه .مردن تهنیا بوونی خۆمان بۆ ل��� ه بۆچوونێکی مرۆڤانهوه بۆ
دهردهخات .ئایا ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه مردن شتێکی لهپێشتری ڕاستهقینهی
مرۆڤانهیه؟
پێویسته ،یهکهمجار ،باسی الیهنی بێهودهیی مردن بکهین .لێرهدا ئهو بۆچوونهی
مردن بهدوا بهشی گۆرانییهک ه دادهنێت ڕهتدهدهینهوه .ههندێک دهڵێن ئێم ه لهنێو
کهس ه گیراوهکاندا ،ک ه فهرمانی کوشتنیان بهسهردا دراوه ،بهبێ ئهوهی پێی بزانین،
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دانراوی���ن .ڕۆژانهش گیراوهکانی دیک ه لهبهرچاومان دهکوژن .بهاڵم بهتهواوی بهم
شێوهی ه نییه .باشتره خۆمان بهو مرۆڤ ه دابنێین ،ک ه ف هرمانی کوشتنی دهرچووه،
ئازایان ه خۆی بۆ مردن ئاماده دهکات ،لهس���هر سهکۆی سێدارهک ه ڕادهوهستێت و
گۆێ نادات ه هیچ نهخۆش���ییهکیش .ئهمهش مهسیحایهتی باسیدهکات .گوای ه مرۆڤ
دهبێ���ت ههموو کاتێک خۆی بۆ مردن ئامادهکردبێت .لهم بۆچوونهوه مرۆڤ دۆخی
م���ردن بۆ مردنێکی چاوهڕوانکراو دهگۆڕێت .ئهگهر واتای ژیانمان چاوهڕوانکردنی
م���ردن بێت ،ب ه ڕوودانی مۆری کۆتایی لهژی���ان دهدات .ئهمهش ناوهڕۆکی ئهرێی
’بریاردان’ه الی هایدیگهر.
بێبهختان ه ئهم ئامۆژگاریی ه ئاسانه ،بهاڵم شوێنکهوتنی گرانه ،نهک لهبهر ئهوهی
ڕاستهقینهی مرۆڤان ه ب ه سروشت الوازه یان ناڕهسهنه ،بهڵکو لهبهر خودی مردنه.
کهس���ێک دهتوانێت چاوهڕوانی مردنێکی تایبهت بێت نهک مردن بهگشتی .دهست
سوکییهکهی هایدیگهر ئاماژهی بۆ کردوه دۆزینهوهی ئاسانه .ئهو مردن دهکات ب ه
ڕووداوی تاک ه کهس و پێمان دهڵێت ،ک ه مردنی کهسه ،مردنی تاک ه و هیچ کهسێک
ناتوانێت بۆ منی بکات .ئهم تاک ه نموونهییهی ب ه دازاین ناوزهددهکرێت ڕووبهڕووی
مردن���ی خۆی دهبێت���هوه .بوونی دازاینیش دهکات ب ه بوونی تاکهکهس���ی خۆی؛
لهگهڵ دانانی دوا پڕۆژهی بوونیدا سهربهستان ه ڕهسهنییهتی بوونی دهستدهکهوێت.
لهپێناوی س���هقامگیرکردنی کهس���ایهتییهکهیدا خۆی ل ه کێش ه بازاڕییهکانی ژیانی
ڕۆژانهی دادهبڕێت .بهاڵم لێرهدا س���وڕانهوهیهکی بازنهیی ڕوودهدات .کێ دهتوانێت
بیس���هلمێنیت مردن خهسڵهتی تاک ه کهسی دهبهخش���ێت؟ ههڵبهته ،ئهگهر مردن
ب ه مردنی م���ن دابنرێت ئهوا دهتوانم چاوهڕوانی بم؛ ئهگهرێکی دوور وهس���تاوه و
خهسڵهتی خۆی ههیه .بهاڵم ئایا ئهو مردنهی ڕوومتێدهکات مردنی منه؟ لهسهرهتاوه
ش���تێکی گهورهی ه ئهگهر بڵێین” ،مردن ئهو شتهی ه کهس ناتوانێت بۆ من بیکات”.
بهاڵم لێرهدا جۆرێک ل ه بڕوای خراپ س���هرههڵدهدات؛ ئهگهر کهس���ێک مردن بهدوا
ئهگهری خۆی دابنێت ،ئهو ڕووداوهبێت بوون-بۆ-خۆ بایهخی پێبدات ،ئهوا دروسته،
ک ه کهسێکی دیک ه ناتوانێت بۆ من بمرێت .ههمانکات ،پڕۆژهکانی دیکهشم ،لهسهر
زهمینهیهکی ڕهسهنان ه یان ناڕهسهنان ه کهسێکی دیک ه ب ه ئهنجامیان ناگهیهنن .کهس
ناتوانێت بۆ من خۆشهویستی بکات ،ئهزمونی سۆز و ههڵچونی ههبێت .ئهم(خۆ)
یهش لێرهدا هیچ پهیوهندییهکی بهو کهسهوه نییه ،ک ه ل ه مامهڵهکردن ه بازاڕییهکانی
ژیانی ڕۆژانهیدا س���هرکهوتوه(بۆ هایدیگهر گرنگ ه کهس���ێک سهربهستان ه بمرێت.
خۆشهویستییهکهی من ههس���تیپێدهکهم خۆشهویستی من ه نهک خۆشهویستییهک
لهنێ���و مندا بۆ ئهوان ).ئاماژه بۆ ئهو خۆی ه دهکات هایدیگهر بۆ ههموو دازاینێکی
دادهنێت و گرنگ نیی ه ڕهس���هن یان ناڕهسهنیش بێت .ئهو دهڵێت” ،دازاین بوونی
من���ه ”.لهم بۆچوونهوه ،خۆشهویس���تی ،وهکو مردن تایبهتمهنده و هیچ ش���تێک
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جێگهی ناگرێتهوه؛ کهس ناتوانێت بۆ من خۆشهویستی بکات.
لهالیهکی دیکهوه ،ئهگهر کردهوهکانم لهنێو جیهاندا لهبهر ڕۆش���نایی کاریگهری
و ئاکامهکانیان تهماش���ابکرێن ئهوا ئاشکراش دهردهکهوێت ،ک ه ئهوهی من دهیکهم
کهس���انی دیکهش دهتوانن بیکهن .ئهگهر کێشهک ه لهوهدابێت ئهم ئافرهت ه دڵخۆش
بکرێت ،ژیان و سهربهس���تییهکهی مس���ۆگهر بکرێن و ڕێگ���هی خۆڕزگارکردنی بۆ
بدۆزرێتهوه یان ماڵێکی ب ه منداڵهوه بۆ دابمهزرێنرێت .ئهگهر ئهمان ه ب ه خۆشهویستی
دابنرێن ئهوا کهس���ێکی دیک ه ل ه جێگهی من دهتوانێت بیکات .ئهم ه نموونهی ئهو
قوربانیدان ه ڕاستهقینانهن ههزارجار لهڕۆمان ه ڕۆمانسییهکاندا باسکراوه .وێنهی ئهو
پاڵهوانانهمان بۆ دهگێڕنهوه ل ه خۆشهویستی و شهوقیان ل ه پێناوی بهختهوهرکردنی
ئافرهتێکدا بهرانبهر الیهن ه نهیارهکهیان دهسوتێن چونک ه الیهن ه نهیارهک ه دهتوانێت
باشتر ئافرهتهک ه بهختهوهربکات .الیهن ه نهیارهک ه ئافرهتهکهی خۆشدهوێت چونک ه
پێناسهی خۆشهویستی بۆ ئهو لهسهر بهختهوهرکردنی ئافرهتهک ه ڕادهوهستێت.
ل���هم بۆچوونهوه ،ههموو کردهوهکانم بهههمانش���ێوه دهردهک���هون و تهنانهت
مردنیشم دهگرێتهوه .ئهگهر مردن لهپێناوی هاندان و نیشتمان پهروهری و هتد بێت
ئهوا ههرگیز کهسێکی دیک ه ناتوانێت بۆ من بمرێت .بهکورتییهکهی ،هیچ بههایهکی
تاکهکهس���ی ب ه مردنمهوه تایبهتمهند نییه .مردن لهکاتێکدا دهبێت ب ه مردنی من،
ک ه خۆیهتی خۆم بهرجهس���تهدهکهم .پێناس���هکردنی خۆیهت���ی من ه ب ه کۆجیتۆی
پێش تێڕامان مردن���م دهکات ب ه ڕووداوێکی خۆیهتی بێ وێنه .لهمحاڵهتهدا ،مردن
خهس���ڵهتی بۆ دانانرێت؛ چونک ه مردنی من��� ه و بونیاده بنهڕهتییهکهی ڕێگهنادات
ببێت بهو ڕووداوه تاکهکهس���ییهی چاوهڕوان دهکرێت .بێجگهلهمه ،مردن چاوهڕوان
ناکردێت .مهگهر بۆم دانرابێت یان فهرمانی کوش���تنم دهرچووبێت(دوای ههش���ت
ڕۆژ ههڵدهواس���رێم ،نهخۆشم و دهمرم ،ک ه دهزانم ڕوودهدات) .پێویست ه دوو واتای
’چاوهڕوانی’ بهوردی لهیهک جیابکهینهوه ،ک ه بهردهوام تێکهڵیاندهکهین :چاوهڕوانی
م���ردن چاوهڕوانکردنی مردن نییه .ئێم ه تهنی���ا چاوهڕوانی ڕووداوێک دهکهین ،ک ه
دهیناس���ین .من چاوهڕوانی گهیشتنی شهمهندهفهرهکهم ل ه (کارتهرس)هوه چونک ه
دهزانم ئیس���تگهی وهستانهکهی ل ه کارتهرس جێهێشتوه و سوڕانهوهی تایهکانی ل ه
پاریس نزیکتریدهکاتهوه .ههڵبهته ،دهش���ێ ش���همهندهفهرهک ه دوابکهوێت؛ توشی
ڕووداوێک ببێت .بهاڵم ڕاستی پڕۆسهی گهیشتنهک ه دهمێنێتهوه و دهزانم بهڕێوهیه.
ڕووداوهکهش پڕۆس���هی گهیش���تنهک ه ل ه ههموو الکانهوه داناخات و مایهرس���هن
گوتهن���ی بووه ب��� ه ”بونیادێکی دهمار زۆر” .من دهتوانم بڵێ���م چاوهڕوانی پیرۆم،
بهاڵم چاوهڕوانی ئهوهش���م شهمهندهفهرهکهی درهنگ بگات .بهههمانشێوه ئهگهری
مردنم ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه من لهڕووی بایۆلۆجییهوه بهتهواوی دانهخراوم
و سیستهمهکهش���م دوورهپهرێز نهکراوه؛ تهنیا ئهوهنده دهردهخات ،ک ه لهشم سهر
538

ب ه ههموو بوونهکانه .وهکو دواکهوتنی ش���همهندهفهرهکهی ه نهک گهیش���تنی پیرۆ.
لهگهڵ ش���تێکی نهبینراودا ،ڕێگرێکی چاوهڕواننهکراودا ،ک ه دهبێت لهبیری نهکهین
هاوشان ڕادهوهس���تێت .ئهگهر لهو باوهڕهشدابین فاکتۆرهکان مهرجدارن ،تهنانهت
نهسهلمێنراویشن ،هێشتا ژمارهیان نهبڕاوه و چهسپاندنیان نهبڕاوهیهکی نهبڕاوهیه؛
پێکهوه بوونیان هیچ سیس���تهمێک دانامهزرێنێت .بهالی کهمهوه ،ئهم بۆچوونهوه،
ڕۆژی کۆتایی ه بینراوهکه (مردنم) نابینرێت .لهبهرئهم ه چاوهڕوان ناکرێت .لهکاتێکدا
ب��� ه ئارامی لهنێو ئهم ژووره دهنوس���م ،حاڵهتی جیهانی لهوهدایه ،ک ه مردنم نزیک
دهبێتهوه؛ بهاڵم ،بهپێچهوانهوه ،ئێستا ب ه بیرکردنهوه دوور کهوتۆتهوه .بۆنموونه،
ئهگ���هر چاوهڕوانی فهرمانی جێگۆڕین بم ئهوا تێدهگهم ،ک ه مردنم نزیک ه ڕووبدات،
بهاڵم دهش���ێ لهههمانکاتدا کۆنفراس���ێکی جیهانی ب ه نهێنی ببهسترێت و ئاشتی
ب هرقهرابکات.
کهواب���وو ،ناتوانم بڵێم لهگهڵ تێپهڕبوونی خولهکان���دا مردنم نزیک دهبێتهوه.
دروس���ت ه مردن بهرهو م���ن دێت ،ئهگهر بیر ل��� ه بڕاوهیی ژیان���م بکهمهوه .بهاڵم
لهنێو بڕانهوه الس���تیکییهکاندا(لهتهمهنی سهد س���اڵیدا یان سبهینێ ل ه تهمهنی
س���ی و حهوت س���اڵیدا دهمرم) .من نازانم ئهو کۆتایی ه نزیک دهبێتهوه یان دوور
دهکهوێتهوه .هۆی ئهمهش بۆ جیاوازی نێوان خهس���ڵهتی نێوان مردن ل ه تهمهنی
پیری و مردنێکی کتوپڕدا ههیه ،ک ه ل ه تهمهنی جوانیدا ڕوودهدات و جوانهمهرگمان
دهکات .لهحاڵهتی یهکهمدا چاوهڕوانکردنی مردن ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ژیان
پڕۆژهیهک���ی بڕاوهیه؛ ئهمهش جۆرێک ه ل ه ههڵبژاردنی ش���ت ه بڕاوهکان .لهحاڵهتی
دووهمدا چاوهڕوانکردنهک ه ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ژیانم پڕۆژهیهک ه ب ه کهمییهوه
پهیدا بووه .ئهگهر مردن تهنیا ب ه پیرییهوه ههبوای ه ئهوا چاوهڕوانی مردنم دهکرد.
بهاڵم خهس���ڵهتی تایبهتی مردن ئهو ڕاس���تیی ه دهردهخات لهپێشوهختا ئهوانهی
چاوهڕوانی دهکهن سهرس���ام دهکات .ههرچهنده مردن ل���هتهمهنی پیریدا لهگهڵ
بڕانهوهی ههڵبژاردن تێکهڵدهکرێت .وهکو دوابهش���ی گۆرانییهکهی ژیانمان بڕیاری
لهس���هر دهدرێت .مردنی کتوپڕیش چاوهڕواننهکراوه و ئێم ه سهرسامدهکات چونک ه
پێشوهخت دێتهکایهوه .چاوهڕوانکردنهکهمان دهکات بهساخت ه و دهمانهوێت دوای
ساتی مردنهکهش بژین.
بێجگ ه لهوهی مردنی کتوپڕ ب ه خهس���ڵهت ل ه مردنی دیکهوه جیاوازه بهگوێرهی
ژیانی بایۆلۆجیش���مان(ل ه گۆش��� ه نیگایهکی جیهانییهوه هۆکار و فاکتۆرهکانیان
جیاناکرێن���هوه) ،ئهمجۆره مردنان ه لهنێو یهکدیدا ههن .واته ،کهس���ێک لهتهمهنی
پیریدا کوێران ه یان لهس���هر ب���ڕوای خراپ چاوهڕوانی م���ردن دهکات .ئێم ه پێش
تهواوکردنی کارهکانمان لهبهردهم مردندا ڕادهوهستین .کهوابوو ،زۆرکهم بهڕێکهوت
که ئاماده دهبێت .ئهگهر
مردنمان ،سۆفۆکلیس گووتهنی ،وهکو دوابهشی گۆرانییه 
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ڕێکهوتیش بڕیار لهس���هر خهسڵهتی مردنمان بدات ،ئهو مردنهی ل ه بهشی کۆتایی
گۆرانییهک ه دهچێت چاوهڕواننهکراوه .ب���ۆ ئهوهی کۆتایی گۆرانییهک ه واتادار بێت
ئهوا پێویست ه بهشێک ل ه خودی گۆرانییهک ه بێت.
مردنهکهی سۆفۆکلیس باسیدهکات و ب ه دوابهشی گۆرانییهکهی دادهنێت ،وهکو
ئ���هو کۆمهڵ ه پیتانهی دهکهون ه خوارێ و بهڕێکهوت وش���هیهک پێکدههێنن وایه.
ئهو ڕێکهوتهی بهردهوام لهنێو پڕۆژهکاندا س���هرههڵدهدات ئهگهری من نییه ،بهڵکو
لهناوبهری ئهگهرهکانمه ،لهناوبردنێک ه لهدهرهوهی ئهگهرهکانی مندای ه و بهش���ێک
نیی ه ل ه ئهوان .کهوابوو ،مردن ئهگهری من نییه ،ئهگهری لهناوبردنی ئهگهرهکانم ه
و لهدهرهوهی ئهگهرهکانمدایه.
ئهگهر ل ه وات���ای مردن وردببینهوه دهتوانین ل��� ه ڕوویهکی دیکهوه بهرهو ئهم
کێش���هی ه بڕۆین .ئێم ه دهزانین ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی خودی خۆی به نهبوون
دهناسێت یان ڕووهو خۆی دهڕوات .ئهگهر بهردهوام مامهڵ ه لهگهڵ داهاتوودا بکات،
زۆرمان لێ���دهکات بڵێین ،چاوهڕوانی چهس���پاندنی داهاتوویهتی .ئهوهی داهاتووه
و ئاماده دهبێت ئێس���تا هێڵکاری بۆ کراوه .هێڵکاریکردنهکهش لهئێس���تادا واتا
بۆ بوونی من دادهنێت .ئهم ئیس���تایهش دۆزینهوهیهکی س هربهس���تانهی ڕابردووم ه
لهبهر ڕۆش���نایی داهاتوویهکی نوێ���دا .ئێم ه داهاتووهک ه س���نوردار ناکهین بهڵکو
پڕۆژهیهک ه و چاوهڕوانی سهرههڵدانهکهی دهکهین .ههڵوێستهکهم ڕهخن ه و لۆمهی
کهس���ێک ه گێچهڵی پێکردووم .بهاڵم کێ ناڵێت ئهو ڕهخنهیهم ل ه ترس���ا ناگۆڕێت
بۆ تهتهڵهکردنی زمانم و ڕابردووم؟ سهربهس���تی دهبێت ه س���نور بۆ س هربهس���تی؛
واتای ڕابردووش لهئێس���تادا دهدۆزرێتهوه .ئهمهش ئهو پارادۆکس��� ه دهردهخات،
ک ه ههڵوێستهکهمان ئاشکرا(کۆجیتۆی پێش تێڕامانه) و شاراوهشه .ههرزهکارێک
لهالیهنی شاراوهی ههڵوێستهکهی بهئاگای ه و ههمانکات دهبێت باوهڕیشی بهداهاتوو
ههبێت .دهیهوێت دڵنیابێت ،ک ه ب ه پرۆس���هی (قهیرانی ههرزهکاریدا) تێدهپهڕێت
ی���ان ب ه گوڕهوه ڕوو ل��� ه ژیانی زاهیدی ب���کات .سهربهس���تییهکهی داهاتوومان،
تاکو ئهو پلهیهی ئهگهری ڕاس���تهقین ه نیی��� ه و بناخهی ئهگهره نهبووهکانه ،لهنێو
ئاشکرابوونهکهدا تهڵخی دروس���تدهکات .بارێس گوتهنی ”نهێنییهک ه لهبهر خۆری
نی���وهڕۆدا” .ئهمهش پێویس���تی چاوهڕوانکردنهکهمان بۆ بوونمان دهس���هلمێنێت.
ژیانم���ان چاوهڕوانیکردنێک���ی درێژخایهن���ه :یهکهمجار چاوهڕوانی ناس���ینهوهی
کۆتاییهکانمان دهکهین (ههموو مامهڵهکردنێک چاوهڕوانکردنیش ه بۆ ئاکامهکانی).
ههروهها ،چاوهڕوانی بوونی خۆمانین (ئهگهر پڕۆژهیهکم دامهزرا ،ئهگهر کهس���هک ه
منی خۆشویست ،ل ه تاقیکردنهوهکهدا سهرکهوتوبم ،ئهو چاکهکردنه ،دهبێت بڕیار
لهس���هر شوێن ،واتا و بههای ئهو پڕۆژهی ه بدهم ،ک ه پێی دهوترێت ژیان) .ئهمهش
پهیوهندی ب ه ههڵکهوتنی کهمی لهسروشتی مرۆڤدا نییه ،یان لهو شپرزهییهوه پهیدا
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نابێت ڕێگهنهدات خۆمان بهڕانهبردووهوه ببهستینهوه و ڕاستبکرێتهوه و ببێت ب ه
ش���تێکی کاتی .پێویس���ت ه ژیان بهو بوون ه دابنێین ،ک ه دروستکراوه نهک تهنیا ب ه
چاوهڕوانییهوه ،بهڵکو بهو چاوهڕوانیانهشهوه ،ک ه چاوهڕوانی چاوهڕنکردنن .لێرهدا
بونیادی (خۆ) دهدۆزینهوه :ئ���هوهی دهیهوێت ببێت به(خۆ) دهبێ بۆالی(خۆ)ی
بڕوات .چاوهڕوانیکردنهکان ئاماژه بۆ دوا ماوه دهکهن ،ک ه بێ چاوهڕوانی بۆ شتێکی
دیک��� ه چاوهڕواندهکرێت .دڵئارامی ئهوهیه ،ک ه چاوهڕوانی بوونێکی دیک ه نهکهیت.
زنجیرهی ههموو ش���تهکان ب ه دوا ماوهکهوه بهس���تراوه ،ک ه ش���تێکی دراو نییهو
پڕییه ل ه شێوازی ”بوون-لهنێو-خۆی-
بههای بوونی ئێمهش؛ واته ،ئاش���کرایه ،ک ه 
بوون-بۆ-خۆدا”.یه .ل ه ڕێگهی دوا ماوهکهش���هوه بهتهواوی بۆ ههمیش ه ڕابردوومان
دهدۆزینهوه .دهزانین ئهزمونێکی تهمهنی الوییمان بهردار یان بێبهره .ههڵوێستێکی
ههرزهکاریم ههڵهشهیی یان فۆرمێکی پێکهاتوو بۆ خهریکردنکهی دوایی بوو؛ خواری
و لێژی ژیانمان بۆ ههمیش ه دهچهسپێن .بهکورتییهکهی ،کارنامهی ژیانمان کۆتایی
ب ه نوسینی دێت .مهسیحیهکان مردن بهم دوا ماوهی ه دادهنێن .کهشیش بۆسیلۆت
ل ه گفتوگۆیهکی لهگهڵ مندا ههوڵیدا تێمبگهیهنێت ،ک ه ’ڕۆژی قیامهت’ داخس���تنی
دهفتهری کارنامهکان ه و ههموو کهسێک دهکات بهوهی ،ک ه ههی ه و کهس ناتوانێت
خۆی ڕزگار بکات.
ب���هاڵم ههڵهیهک ل ه لێکچونهکهماندا ،ک ه پێش���تریش ل��� ه پهیوهندییهکهمان ب ه
بۆچوونهکهی الیبنیزهوه ئاماژهمان بۆ کرد ،دهدۆزینهوه .ئێم ه بۆ الیبنیز سهربهستین
چونک ه کردهوهکانمان ل ه جهوههرمانهوه ههڵدهقوڵێن .بهاڵم لهسهر ئهو ڕاستییهی،
ک ه ئێم ه جهوه���هری خۆمان ههڵنهبژاردووه دهریدهخات ،ک ه سهربهس���تییهکهمان
کۆیالیهتییهک���ی تهواو دهش���ارێتهوه .خ���وا جهوههری ئادهمی ههڵب���ژارد .ئهگهر
داخس���تنی کارنامهکهمان وات���ا و بهها بۆ ژیان دابنێت ئ���هوا ههموو ئهو کارانهی
کردومان ه سهربهس���تان ه نهبووه؛ لێرهدا واتاکان نامێنن ،ئهگهر خۆمان دوا کردهوه
لهنێو کارنامهکهدا نهنوسین و داینهخهین.
ئهم���هش ل ه بهرههمهکانی دیدرۆتدا ب ه کورت و پوخت��� ه دهرکهوتووه .دوو برا له
ڕۆژی قیامهتدا ڕادهوهستن .یهکهمیان ب ه خوا دهڵێت” ،بۆچی بهالوێتی منت کوشت؟”
خواش وهاڵمدهداتهوه دهڵێت” ،ویستم ڕزگارت بکهم .ئهگهر تهمهنت درێژتربوای ه تۆش
وهک���و براکهت تاوانی زۆرت دهکرد ”.دوای ئهم ه براکهی ب ه خوا دهڵێت” ،ئهی بۆچی
منت ب ه پیری کوشت؟” ئهگهر مردن بڕیاردانێکی سهربهستی بوونمان نهبێت ژیانمان
تهواو ناکات .ئهگهر خولهیهک کهمتر یان زیاتر زۆرشت بگۆڕێت و ئهو خولهی ه بخرێت ه
سهریان لهنێو کارنامهکهمدا دهربهێنرێت ،ههرچهنده من ب ه سهربهست دابنرێم ،هێشتا
ناتوانم واتا ب ه ژیانم ببهخش���م .مردنی مهسیحایهتی ل ه خواوه دێت .خوا کاتی مردن
دیاری���دهکات .ههرچهنده خۆم ب ه بوونهوهرێکی کاتی دابنێم هێش���تا کاتی مردنهکهم
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دهستنیشانناکهم و ئاکامهکانی جیهان سنورداری دهکات.
ئهگ���هر ئهم ه دروس���ت بێت ،ناتوانی���ن بڵێین مردن ل���هدهرهوهدا واتا ب ه ژیان
دهبهخش���ێت؛ وات���ا ل ه خۆیهتییهوه پهی���دا دهبێت .مادام مردن لهس���هر بناخهی
سهربهستی دانهمهزراوه ئهوا ههموو واتایهکی ژیان دهسڕێتهوه .ئهگهر من چاوهڕوانی
بم و چاوهڕێی چاوهڕانی بکهم و کتووپڕ دوا بابهتی چاوهڕوانییهکهم تێپهڕێت ئهوا
چاوهڕوان���ی دهبێت ب ه بێهوده .بۆنموونه ،الوێک س���ی س���اڵی تهمهنی چاوهڕوان ه
ببێت ب ه نوس���هرێکی گهوره .خودی چاوهڕوانیکردنهک ه بهس نییه؛ بهگوێرهی ئهو
پهرتووکانهی دهیانوس���ێت دهبێت بهش���تێکی نهزۆک یان ناسینهوهی باهایهکی
ب���هرز .ئهو یهکهم پهرتووکی باڵوکردۆتهوه ،ب���هاڵم ئهو کاره بهتهنیا چ واتایهکی
ههیه؟ پهرتووکێک ه بۆ خوێندهوارێکی س���هرهتایی .گریم���ان پهرتووکێکی چاکه؛
هێشتا واتاکهی ل ه داهاتوویدایه .ئهگهر نایاب بێت ئهوا یهکسهر دهبێت ب ه بهڵێن و
سهرهتایهکی چاک .ئهو تهنیا پهرتووکێکی نوسیوه؛ کارهکهی سنورداره و بڕاوهیه؛
ڕووداوه .ئهگ���هر پهرتووکی چاکتر بنوس���ێت ئهوا دهبێت ب ه یهکێک ل ه نوس���هره
چاکهکان .لهم ساتهدا ،ک ه بیر ل ه نوسراوێکی دیک ه دهکاتهوه و چاوهڕان بوو ببێت
ب ه نوس���هرێکی گهوره ،دهمرێت .ئهمهش بهس ه بۆ ئهوهی ههموو شتهکان فڕێبدات ه
نێو نادیارییهکهوه :من ناتوانم بڵێم نوس���هره مردووهک ه نوس���هری یهک پهرتووک ه
یان چهند پهرتووکێکی دهنوس���ی(چونک ه یهک پهرتووکی دهرچووه) .من ناتوانم
هی���چ بڵێم .گریمان بهلزاک پێش ڕۆمانهکهی(لێ���س چۆوانس) دهمرێت؛ ئهو وهکو
نوسهری چهند ڕۆمانێکی خراپی ل ه چاپنهدراو دهمێنێتهوه .بهاڵم کتوپڕ چاوهڕوانی
نوسهره الوهکه ،ئهو چاوهڕوانییهی دهیکرد ب ه نوسهرێکی گهوره واتاکهی وندهکات؛
هیچ بڕیارێکی بۆ نادرێت .بێهودهش��� ه بڕیادانهک ه لهسهر قوربانیدانهکانی بۆ هونهر
و ژیانی ناخۆش���ی دابنرێت؛ زۆر نوسهری پێنهگهیشتوش دهدۆزرینهوه ،ک ه ههمان
قوربانیان دابێت .دوای بههای کارکردنهک ه بهردهوام ب ه ههڵواس���راوی دهمێنێتهوه؛
یان دهکهوێت ه نێو بێهودهییهوه .کهوابوو ،مردن واتا ب ه ژیان نابهخش���ێت؛ بهڵکو
بهپێچهوان���هوه ،ژیان ل ه واتا دادهبڕێت .ئهگهر پێویس���ت ب���کات بمرین ژیان هیچ
واتایهکی نابێت چونک ه چارهسهر بۆ گرفتهکانی نادۆزرێتهوه و واتای گرفتهکانیش
نادیاردهمێننهوه .بێهودهش ه پهنا بۆ خۆکوشتن بهرین تاکو لهو پێویستییهی مردن
ڕابکهین .خۆکوش���تن ب ه کۆتایی ژیان دانانرێ���ت ،ک ه بوونی من بناخهیهتی .مادام
کردهوهیهکی ژیانم ه داوای واتا دهکات و ئهو واتایهش ل ه داهاتوودایه .لهبهر ئهوهی
دوا کردهوهی ژیانم ه ئهوا داهاتووش���ی نیی���ه .لهبهر ئهم ه نادیاره .ئهگهر ل ه مردن
ڕابکهم یان تفهنگهک ه چروک بکات نابێت حوکم بدهم ،ک ه خۆکوشتنهکهم ترسنۆکان ه
دهرچوو؟ ئایا ئاکامهک ه نیشانم نادات ،ک ه ڕێگهی دیکهش [بۆ خۆکوشتن] ههبوو؟
مادام ئهم ڕێگهچاران ه پڕۆژهی منن ل ه کاتێکدا س���هرههڵدهدهن ،ک ه من زیندوو بم،
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خۆکوشتن ئهو بێهودهییهیه ،ک ه ژیانم لهنێو بێهودهییدا بهرجهستهدهکات.
ئهم س���هرنجان ه ل ه تێگهیشتنمانهوه بۆ مردن س���هریانههڵنهداوه ،بهڵکو لهنێو
تێگهیشتنمان بۆ ژیانه؛ ئهمهش لهبهر ئهوهیه ،ک ه بوون-بۆ-خۆ ئهو بوونهی ه پرسیار
س���هبارهت بوون���ی دهکات؛ مادام بوون-بۆ-خۆ ئهو بوونهی��� ه ڕووهو دوایی دهڕوات
ئ���هوا مردن ل ه بوونی بوون-بۆ-خۆدا نییه .ئهی واتای چاوهڕوانیکردنی مردن چیی ه
ئهگ���هر چاوهڕوانی بۆ نادی���ار نهبێت ،ک ه ههم���وو چاوهڕوانییهکانی دیک ه بێهوده
دهردهخات؟
چاوهڕوانکردن���ی م���ردن خۆ-لهناوبردن ه چونک ه دهبێت ب��� ه ڕهتدانهوهی ههموو
چاوهڕوانییهکانی دیکه .پڕۆژهدانانم ڕووهو مردنێکی دیاریکراو تێگهیشتنی ئاسانه(خۆم
دهکوژم ،خۆم شههیددهکهم و دهبم ب ه قارهمان) .بهاڵم پڕۆژهدانانم بۆ مردنم ،وهکو
ئهگهرێک���ی نادیار دهبێت ب ه لهناوبردنی ههم���وو پڕۆژهیهک .کهوابوو ،مردن نابێت
ب ه ئهگهرێکی تایبهتی؛ تهنانهت یهکێک ل ه ئهگهرهکانیش���م نییه .لهسهرو ئهمهوه،
م���ردن ،بهو ڕادهیهی خۆی بۆ من دهردهخات ،تهنیا و ههمووکاتێکیش لهناوبردنی
ههموو ئهگهرهکانم نییه .لهناوبردنێکی دهرهکی ئهگهرهکانه .پرۆژهیهک نیی ه ههموو
پرۆژهکان و خۆش���ی بڕوخێنێت .ڕوخاندنێک���ی مهحاڵی ههموو چاوهڕوانییهکانمه.
س���هرکهوتنی بۆچوونی کهسانی دیکهش ه بهسهر بۆچوونی من ،ک ه بهرانبهر بوونی
خۆم ههمه .ئهمهش ،بێگومان ،ئهوهی ه ماڵرۆ باسیدهکات و دهڵێت” ،مردن ژیان بهرهو
چارهنوس دهبات” .لهڕاستیدا ،مردن لهالیهن ه نهرێکهیهوه لهناوبردنی ئهگهرهکانمه.
ل��� ه ڕێگهی ڕوخانی ئ���هو بوون-لهنێو-خۆیهی بوونی منهوه ،ک ه پێی گهیش���توم،
دهب���م ب ه ئهگهرهکانم .م���ردن ،وهکو لهناوبردنی لهناوب���ردن دانانی بوونمه ،وهکو
بوونێکی-لهنێو-خۆی ه بهو جۆرهی هیگڵ دهڵێت” ،ڕهتدانهوهی ڕهتدانهوه ئهرێیه”.
تاک���و بوون-بۆ-خۆ ل���هژیاندا بێت ڕابردووی خۆی جێدههێڵێ���ت و ڕووهو داهاتوو
دهڕوات .ڕابردووش ئهو بوونهی ه بوون-بۆ-خۆ پێیگهیش���تووه .کاتێک ژیانی بوون-
بۆ-خۆ دهبڕێتهوه ڕابردووهکهی ل ه ناوناچێت و لهنێو-خۆیدا پهنگدهخواتهوه .ههموو
ژیانم ئهوهیه ،ک ه ههیه .ئهمهش ئهو واتای ه ناگهیهنێت ،ک ه ههموویهکی هاوئاههنگه،
بهڵکو ش���تێک ه بڕاوهتهوه ،ناتوانێت بهردهوام بێت و گۆڕان بهسهرخۆیدا بهئاگاوه
درووستبکات .ههرچ ئامانجێکی ههبووبێت ،وهکو خۆی دهمێنێتهوه ،ک ه سۆفۆکلیس
ژیانێکی بهختهوارانهی ههبوو ،ژیانی بهلزاکیش ڕهنجدانێکی سهیروس���همهره بوو.
ئهم جۆره بۆچوونان ه زۆرتر ورددهکرێنهوه و دهتوانین ش���یانبکهینهوه .بۆنموونه،
دهتوانین باس���ی ژنێکی مردوو بکهین بهو شێوهیهی مۆریاک باسی یهکێک لهژن ه
قارهمانهکان دهکات و دهڵێت ”ژنێکی وریای بێ هیوا بوو ”.دهبێت لهواتای گیان
الی پاس���کاڵ تێبگهین ”بۆنموون ه ژیانی ناوهوهی” ،وهکو شتێکی ”تاڵ و مهزن”،
کهنیتش��� ه باس���یدهکات .ئێم ه دهتوانین بهشتێکی’ترس���نۆکانه’ یان ’کهمزانی’
543

دابنێ���ن بهبێ ونکردنی ئهو ڕاس���تییهی تهنیا لهنێو بهس���تێنی ”بوونه-بهردهوام-
ههڵواس���راوهکه” ،ک ه بوون-بۆ-خۆی ه واتای پێببهخش���ین .ئهو واتایهش دهبێت ب ه
ناوهڕۆکێکی ئهرێ و خهسڵهتێک ،ک ه بهڕووداو چهسپاوه .بۆچوون ه جیاجیاکانیش
لهس���هر ژیانی پیرۆ ،ک ه خودی پیرۆ لهس���هریان کاریگهر بوو ،واتاکانیان دهگۆڕا؛
ههموو باسکردنێک لهبارهی ژیانی بوون-بۆ-خۆوه و لهالیهن ئهو بوونهوه دهبێت ب ه
پڕۆژهی خۆ لهودیو ژیانهوه .لهگهڵ گۆڕانی پڕۆژهکهش���دا ،ژیانی پیرۆ دۆخ و واتا
لهنێو بهکاتبوونی خۆی دهگۆڕێت .ئێس���تا ئهو مردوه ،یادهوهرییهکانی کهس���انی
دیکهیه ،کهڕێگهنادهن لهنێو پڕی بوون-لهنێو-خۆدا ڕهق و وشکببێتهوه .خهسڵهتی
تایبهتی ژیانێکی مردوو لهوهدایه ،ک ه کهسانی دیک ه خۆیان دهکهن ب ه پارێزگاری.
مهبهس���ت لهمهش ئهوه نییه ،ک ه کهس���انی دیک ه ژیانی مردووهک ه ههڵدهگرن و به
زانین ههڵیدهبهستن .ههڵبهستنهک ه یهکێک ه ل ه ههڵوێستهکانی کهسانی دیک ه لهگهڵ
ژیان ه مردووهکهدا؛ لهم ڕووهوه خهس���ڵهتی ”ههڵبهستنی ژیان”(،لهنێو خێزانهوه،
لهس���هر یادهوهری کهسوکاری مردووهکهوه و مێژووهوه) چارهنوسێکی دیاریکراوه،
ک ه ههندێک الیهنی ژیان لهوانی دیک ه دادهبڕێت .خهسڵهت ه نهیارهکهش(ئهو بهش ه
ژیان���هی لهبیردهچێتهوه) ،نوێنهرایهتی چارهنوس���ێکی دیاریکراوی دیک ه دهکات و
دهبێت بهئاکامێکی پێویس���ت .بۆ ئ���هوهی لهبیربچێتهوه دهبێ ببێت بهبابهت بۆ
ههڵوێس���تی کهس���ێکی دیک ه و بڕیاردانهکهی .لێرهدا ،لهسهر بڕیاردانی ئهو تۆ بۆ
ههمیش ه دهبیت بهو توخمهی لهنێو تۆپهڵێک شتدا دهتوێیتهوهو دهبیت به(میرێکی
گهورهی سهدهی س���یانزدهههم ،بورژوایهکی س���هدهی ههژدهههم ،فهرمانبهرێکی
س���ۆڤیهت و هتد)؛ بههیچ ش���ێوهیهک لهناوناچێت ،بهاڵم بۆ ئهوهی لهنێو ئهواندا
پێکبێت ،پێویس���ت ه بوونی تاک ه کهس���ی خۆت ونبکهیت .ئهم���هش ئهوخاڵهمان
بۆدهردهخات ،ک ه نیازی سهلماندنیمان ههبوو :کهسهکهی دیک ه بهبێ پهیوهندی من
ب ه مردووهوه ناتوانێت بریاربدات .لهڕاس���تیدا پهیوهندی ب ه مردووهوه-و بهههموو
مردووهکانهوه-بونیادێکی بنهڕهتی پهیوهندیی ه بنهڕهتییهکهیه ،ک ه ئێم ه ب ه ”بوون-
بۆ-کهس���انی دیکه” ناوزهدمانکرد .لهم سهرههڵدانهدا بوون-بۆ-خۆ پهیوهندییهکهی
لهگهڵ مردووهکهدا دیاریدهکات .پڕۆژه سهرهتایهکهی ئهوان لهنێو تۆپهڵهیهکی ڕهق
و وشکی لهیهکچودا یان تاک ه کهس ه جیاوازهکان ڕیزدهکات .دووری و نزیکی خۆی
دیاریدهکات؛ دووری و نزیکییهک ه بهگوێرهی ش���وێن و کات دهپێورێت .لهڕوانگهی
کۆتایی پڕۆژهکانییهوه دهیانبینێت .بێزهنتییهکان ،ڕۆم ،ئهسینا ،خاچههڵگرهکانی
دووهم ،کۆبوونهوهک ه و گۆڕستانی شاره کۆنهکان ل ه دوورهوه یان نزیکهوه دهبینم .ب ه
دۆزینهوهی پهیوهندی هۆکارهکان و سهرنجدانێکی ورد ،لهو ههڵوێستهوه وهریدهگرم
و لهبوونی خۆمهوه لێیان تێدهگهم .پێناسکردنی مرۆڤێک ب ه مردنهکهی(بهمهرجێک
ئهو خهسڵهت ه بناسین) کارێکی مهحاڵ نییه(بۆنموون ه بهو شوێنانهی لهنێو کۆمهڵدا
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داگیریک���ردوه ،ئهو ڕێگایانهی گرتونییهتهبهر ،ب���هو زانیارییانهی بڕیارهکانی خۆی
لهسهر داوه و بهو ڕهنگانهی لهوێ دایکوتاون) پێناسیدهکهتن.
بێگومان ،مردووهکان ئێم ه ههڵدهبژێرن ،بهاڵم پێویس���ت ه ئێم ه لهپێشدا ئهوان
ههڵبژێری���ن .لێرهدا پهیوهندی نێ���وان فاکتۆر و سهربهس���تی دهدۆزێتهوه :ئێم ه
ههڵوێس���تمان لهئاس���تی م���ردووهکان ههڵدهبژێرین ،بهاڵم ناکرێت ههڵوێس���تێک
ی ئهمهش لهنێو ئاواره،
ههڵنهبژێرین .گوێنهدان ب ه مردوویهک دهگونجێت (نموون ه 
جۆرێک ل ه شۆڕشگێر و خۆپهرستهکاندا پهیدابکرێت) .گوێنهدانیش ،ک ه مردووهک ه
جارێکی دیک ه دهمرێنێت ،یهکێک ه ل ه ههڵوێس���تهکان .لهڕوانگهی بهفاکتۆربوونی
بوون-بۆ-خۆوه ئهم بوون ه بهرانبهر مردوو فڕێدهدرێت ه نێو ’لێپرسینهوه’؛ ئهو دهبێت
سهربهستان ه بڕیار لهسهر چارهنوس���ی مردووهک ه بدات .بهتایبهتی ،ئهو مردووهی
ل��� ه ئێم���هوه نزیکه .مهحاڵ ه دیار و نادیار بڕیاری بۆ نهدهین .ئهمهش ئاش���کرا ل ه
ههڵوێس���تی ئهو کوڕهدا دهردهکهوێت ،ک ه پاش مردنی باوکی دهبێت بازرگانییهک ه
بهڕێوهبهرێت یان ئهو خوێندکارهی ل ه جێگهی مامۆستاکهی وانهکان دهڵێتهوه .ل ه
نێو ههندێک بارودۆخدا پهیوهندییهک ه کهمتر دهبینرێت ،بهاڵم لهوانیشدا مردوهک ه و
مرۆڤهزیندووهک ه سهر بهیهک کۆمهڵهی مێژوویی و کۆنکرێتین .من و هاوتهمهنهکانم
بریاردهدهی���ن بهردهوامی ب ه ههوڵدان ه ڕامی���اری و کۆمهاڵیهتییهکانی پێش خۆمان
بدهین یان بیانگۆڕین .وهکو بینیمان ،ئهمهریکای  1917بڕیاری لهسهر واتاو بههای
کردهوهکانی(ال فایهت)یدا.
لهم بۆچوونهوه ئاش���کرا جیاوازی نێوان ژیان و م���ردن دهبینرێت :ژیان خۆی
بڕیار لهس���هر واتاکهی دهدات چونک ه ههمیش ه ل ه ئهگهر و نهگهردایه؛ دهستهاڵتی
ڕهخنهلهخۆگرت���ن و دۆخگۆڕین���ی ههیه .ئهم���هش ژیان ،وهکو ”ئهوهی هێش���تا
پهیدانهب���ووه” یان گۆڕانی تێدا ڕوودهدات ،پێناس���دهکات .ژیان���ی مردوو گۆڕانی
بهسهردا نایهت و ئهو شتێکی پڕ و تهواوه .لهگۆڕانهکانیش بهرپرس نییه.
ش���ێوهگۆڕینێکی ڕادیکااڵنهی ههیه ،ک ه هیچ شتێک ل ه ناوهوهیدا ڕوونادات؛ له
ههموو الکانهوه داخراوه؛ هیچ ش���تێک ناچێت ه نێوی ،بهاڵم واتاکهی ل ه دهرهوهیدا
دهستکاری دهکرێت .تاکو ئهو ڕۆژهی ئهم پێخهمبهری ئاشتیی ه دهمرێت خۆی واتای
پڕۆژهکهی دادهنێت” ،تاکو لێره بم جهنگ ڕوونادات”.
بهاڵم واتاک ه سنوری تاک ه کهسێکی ساده دهبڕێت ،بهو ڕادهیهش ئهو کهس ه لهسهر
ههڵوێستهکهی(ئاش���تی بۆ ئهوروپا) خۆی دهناسێت ،مردنیش دهبێت بهنوێنهری
لێس���هندنهوهیهکی تهواو؛ کهسانی دیک ه واتای ههوڵدانهکان ل ه پێخهمبهری ئاشتی
دهس���هنن و ئهویش خۆی وهکو سهرکهوتو یان سهرنهکهوتو دهبینێت .مردن لهنێو
ژیانماندا ئێم ه بۆ بهرژهوهندی کهس���انی دیک ه نامۆدهکات .کهسێکی مردوو نێچیری
مرۆڤ ه زیندووهکانه .ئهو کهسهی دهیهوێت واتای مردنی ل ه داهاتوودا بدۆزێتهوه خۆی
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دهکات ب ه نێچیر بۆ کهس���انی دیکه .لێرهدا جۆرێک ل ه نامۆیی سهرههڵدهدات ،ک ه
لهبهشهکهمان لهسهر بوون-بۆ-خۆ باسماننهکرد .دهکرا نامۆییهکانی ئهو بهش ه ل ه
وه لهناوببرێن .ئهمهش ،وهکو لهناوبردنی
ڕێگهی بهرزدانانی بهرزێتی کهسانی دیکه 
الیهنی دهرهکییمان ب ه ناوهکیکردنی سهربهستییهکهمان وایه .مادام زیندووم دهتوانم
لهو بوونهم ڕابکهم ،ک ه بۆ کهسانی دیکهیه .سهربهستان ه خۆم تێدهگهیهنم ،ک ه من
هیچ نیم و دهبم بهوهی خۆم دهمهوێت .مادام زیندووم دهتوانم درۆ لهگهڵ کهسانی
دیک��� ه بکهم ،بهرهوکۆتایی جیاواز بڕۆم و دهریبخهم ،ک ه بوون-بۆ-خۆم و بوون-بۆ-
ئهوان ب ه ههمانپێوان ه بهراوردناکرێن .لهم ڕووهوه ،من بهردهوام لهدهس���ت دهرهوهم
ڕادهکهم و بهردهوامیش کهسانی دیک ه دهمدۆزنهوه؛ لهم جهنگ ه دووالیهنییهدا هیچ
کام لهو دوو شێوازی بوون ه سهرکهوتوو نابێت .بهاڵم مردن بهبێ ئهوهی الیهنگری
یهکێک لهم الیهنان ه بکات س���هرکهوتنهک ه دهبهخش���ێت بهکهس���انی دیکه .مردن،
لێرهدا ،ئهو واتایهی ههیه ،ک ه گرنگ نیی ه تۆ لهژیاندا لهچهند جهنگدا سهرکهوتوو
بووبیت ،تهنانهت کهسانی دیک ه پهیکهریشت بۆ بکهن ،ئهوهی ه تۆ لهڕێگهی کهسانی
دیکهوه ههبیت و ئهوان واتا بۆ تۆ و سهرکهوتنهکانت دادهنێن.
ئهگ���هر ش���وێن بۆچوونهکانی ڕیالیس���تێک بکهوین ،ک ه ل ه کهرتی س���ێیهمدا
باس���مانکردن ،پێویس���ت ه دان بهوهدا بنێین ،ک ه بوونم دوای مردن ئاس���هوارێکی
تهماوی(نێ���و ئاگامهندی کهس���انی دیک���ه) لهش���ێوهی(وێن ه و یادهوهرییهکاندا)
نییه .بوونم-بۆ-کهسانی دیک ه ڕاس���تهقینهیه .ئهگهر ،وهکو چاکهت ه بهجێماوهکهم
لهبهردهستی ئهودا بێت ئهوه هۆکهی بۆ ڕهههندی ڕاستهقینهی بوونم دهگهڕێتهوه.
ئهو ڕهههندهی تایبهتمهندێتی منی تێدایه .ڕیچالی ،لویسی پانزهههم ،باپیرم کۆی
وێنهو بیرۆکهکانی نێو یادهوهریم نین .ئهوان بوونێکی دهرهکی و ڕاس���تهقینهیان
ههیه ،ک ه بهتهواوی بوون بهشتێکی دهرهکی .بهردهوامیش لهنێو مێژووی جیهاندا
دهمێنن���هوه .بهاڵم بێجگ ه ل ه بهرزێتییهکی بهرزێتی لهنێو ش���تهکانی جیهاندا چی
دیک��� ه نین .کهوابوو ،م���ردن تهنیا ل ه چاوهڕوانییهکانم بێبهری���م ناکات ،بهڵکو ل ه
دهرهوهدا واتا بهو الیهن ه ناوهکییهی من دهبهخشێت ،ک ه تیایدا ژیاوم .مردن ههموو
واتا ناوهکییهکان ڕهتدهداتهوه و دهیانکات بهدهرهکی و ل ه بهردهس���تی کهس���انی
دیکهدا دایاندهنێت .لهگهڵ ئهمهشدا ،ئهم چارهنوسهی ژیانم ل ه ئهگهر و نهگهردای ه
وهاڵمی ئهو پرس���یارهی” ،ئایا چارهنوسی ئاش���کرا و مێژوویی ڕۆبسپیهر چییه؟”
دهکهوێت ه سهر وهاڵمی ئهو پرسیاره ،ک ه ”ئایا میژوو واتای ههیه؟ ” یان ”ئایا مێژوو
تهواو دهبێت یان تهنیا لهناودهچێت؟” هێشتا وهاڵمی ئهم پرسیاران ه م نهداوهتهوه.
ههڵبهته ،وهاڵمیشی نادرێتهوه چونک ه ههموو وهاڵمهکان(تهنانهت وهاڵمی ئایدیالیزم،
ک ه دهڵێت” :مێژووی میسر مێژووی میسرناسییه ”.مێژوویین.
لهگ���هڵ ئهوب���اوهڕهدا ،ک ه مردنم لهنێ���و ژیانمدا دهردهکهوێت ،ئ���هوا نابێت ب ه
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بهرگرتنێکی ڕووتی خۆیهتییهکهم؛ بۆ ئهو جۆره بهرگرتن ه لهبهر ئهوهی ڕووداوێکی
ناوهوهی خۆی ه دهبێت تهنیا پهیوهندی ب ه خۆیهتییهوه ههبێت .ئهگهر دۆگمای ڕیالیزم
ل ه دانانی مردن ب ه حالهتی مردن دروست نهبێت ،بۆنموون ه بهرزێتی بۆ ژیان نهبێت،
ئهو مردنهی من توشی دهبم و دهبێت ب ه مردنی من شتێکی دیکهش بێجگ ه ل ه من
ب ه خۆیهوه دهبهس���تێت .لهسهر ئهو ڕاستییهی ،ک ه لهناوبهری ههموو ئهگهرهکانم ه
لهدهرهوهی ئهگهرهکانم ڕادهوهس���تێت .کهوابوو ،من ناتوانم چاوهڕێی بکهم؛ بهو
ج���ۆرهی ڕوو ل ه ئهگهرهکانم دهکهم ناتوانم ڕوو ل ه مردن بکهم .مردن بهش���ێک ل ه
بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆ نییه .مادام سهرکهوتنی کهسانی دیکهی ه بهسهر
مندا ،ئهوا ئاماژه بۆ ئهو ڕاستیی ه دهکات ،ک ه بنهڕهتییه ،بهاڵم بهتهواویش ههڵکهوت ه
و پهیواندی ب ه بوونی کهسانی دیکهوه ههیه .ئهگهر کهسانی دیک ه نهبوونای ه ئێم ه
مردنمان نهدهناسی؛ لهالی ئێم ه دهرنهدهکهوت و تهنانهت نهماندهکرد ب ه دۆخگۆڕینی
بوونم���ان بهرهو چارهنوس؛ دهبوو ب��� ه ونبوونێکی کتوپڕی بوون-بۆ-خۆ و جیهان،
خۆیهتی و بابهتی ههموو واتاکان .ئهگهر مردن تاکو ڕادهیهک دۆخگۆڕینی واتاکانی
من بێت ،واتاکان خۆیان ب ه قهرزداری بوونی کهسانی دیک ه دهبینرێن .لهبهر بوونی
کهسانی دیکهی ه مردنم ،وهکو فاکتۆرێکی خۆیهتی من فڕێدهدات ه دهرهوهی جیهان.
ههروهه���ا لهناوچوونی ئاگامهندی و جیهانیش پێکهوه نییه .لێرهدا خهس���ڵهتێکی
بنهڕهتی ئهو فاکت���ۆره خۆی دهردهخات ،ک ه نکۆڵی لێناکرێت .ئهویش ههڵکهوتی
ڕادیکااڵنهی ه ل ه مردن و بوونی کهس���انی دیکهدا دهدۆزرێتهوه .ئهم ههڵکهوت ه مردن
دهخات ه دهرهوهی دهسهاڵتی بیرۆک ه ئۆنتۆلۆجییهکان .بیرکردنهوهش لهژیان لهبهر
ڕۆشنایی مردندا ،وهکو بیرکردنهوه لهخۆیهکی من لهڕوانگهی کهسانی دیکهوهیه.
ئێم ه بینیمان ئهم کارهش مهحاڵ نییه.
ئێم ه دژی بۆچوونهکهی هایدیگ���هر بهو ئاکام ه دهگهین ،ک ه مردن دوور لهوهی
ئهگهرێک���ی تایبهتی من بێت ،فاکتۆرێکی ههڵکهوتووه ،ک��� ه ل ه من ڕادهکات و ل ه
بنهڕهتیشدا سهر ب ه فاکتۆری بوونمه .ن ه دهتوانم مردنم بدۆزمهوه ن ه چاوهڕوانیش
بم .ئهو ش���تهی ه خۆی ب ه نهناس���راوی دههێڵێت���هوه و ههم���وو چاوهڕوانییهکان
پوچهڵدهکاتهوه .ههموو ههڵوێستهکان چهقوهستاو ل ه دهرهوهی خۆیهتیدا ڕادهگرێت
و کهس���انی دیکهش واتایان پێدهبهخش���ن .مردن ،وهک���و لهدایکبوون فاکتۆرێکی
ڕووته؛ لهدهرهوه بهرهو بوونی ئێم ه دێت و ئێمهش دهکات بهش���تێکی دهرهکی.
لهڕاستیدا ،مردن ل ه لهدایکبوون جیا نییه .ناسنامهی لهدایکبوون و مردنیش ه ئێم ه
ب ه فاکتۆر ناوزهدیدهکهین.
ئایا ئهم ه ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه مردن سهربهستییهکهمان سنوردار دهکات؟
ئایا وازهێنانمان ل ه بوون-بهرهو-مردنی هایدیگهر بۆ ههمیش��� ه ئێم ه ل ه ههڵوێستی
سهربهس���تان ه و دانانی واتا بۆ ئهو بوونهی بهرانبهری بهرپرسین دوور دهخاتهوه؟
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بهپێچهوانهوه ،مردن لهگهڵ خۆدهرخس���تنی بۆ ئێمه ،بهو جۆرهی ههیه ،ئێم ه ل ه
سنورهکان ڕزگاردهکات .ئهم خاڵهش بهسهرنجدانێکی قوڵ باشتر ڕووندهبێتهوه.
یهک���هم ،پێویس���ت ه ڕادیکاالن��� ه دوو بیرۆکهکهی مردن و بڕان���هوه ل ه یهکدی
جیابکهینهوه .بهگش���تی ،وا زانراوه ،ک ه م���ردن بڕانهوهی بوونمان پێکدههێنێت و
ب ه ئێمهی دهناس���ێنێت .لهم بۆچوونهوه بهو خاڵ ه گهیشتوین ،ک ه مردن دهبێت ب ه
پێویستییهکی ئۆنتۆلۆجی و بڕانهوهش لهوهوه پهیدا دهبێت و دهبێت ب ه خهسڵهتێکی
ههڵکهوتو .هایدیگهر بیردۆزهی بوونی-بهرهو-مردن لهسهر دانانی ئهم دوو بیرۆکهی ه به
یهک شت داناوه .بهههمانشێوه ،کاتێک ماڵرۆ دهڵێت ،مردن تایبهتمهندێتی ژیانمان
پێدهناس���ێت ،مهبهس���تی ئهوهیه ،ک ه مادام دهبێت بمرین ئهوا خۆمان بێدهسهاڵت
دهدۆزین���هوه و دهبین ب ه ههبوویهکی بڕاوه .س���هرنجدانێکی وردی ئهم بۆچوونان ه
نادروس���تییهکهیان دهردهخات :مردن فاکتۆرێکی ههڵکهوتوه و س���هر بهفاکتۆری
بوونه؛ بڕانهوه بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆیه ،ک ه سهربهستی سنورداردهکات
و تهنی���ا لهنێو پڕۆژه سهربهس���تیهکانمدا ڕووهو کۆتایی س���هرههڵدهدات ،ک ه واتا
بهو بوونم دهبهخش���ن .بهواتایهکی دیکه ،ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی نهمریش بێت
ه���هر بڕاوهی ه چونک ه بهههڵبژاردنی خۆی ،وهکو مرۆڤ دهبێت ب ه بوونێکی بڕاوه.
بوونێکی بڕاوه ئهو بوونهیه ،ک ه خۆی ههڵدهبژێرێت؛ ب ه پڕۆژهکانی بهبێ کهس���انی
دیک ه بوونی خۆی دهناسێت .سهربهستی ،کهوابوو ،دروستکردنی بڕانهوهیه .ئهگهر
من خۆم دروستبکهم ئهوا دهبم ب ه بوونێکی بڕاوه و ژیانیشم دهبێت ب ه تایبهت .له
ئاکامدا ،ئهگهر نهمریش بم ،نهمرییهکهم ڕێگ ه نادات ”سهکتهی مێشکم” بوهستێنم.
ئهوهی ڕێگری من ه نهگهڕانهوهی کاته ،ک ه خهسڵهتێکی تایبهتی سهربهستییهکهمه.
ههڵبهته ،ئهگهر نهمر بم دهتوانم ئهگهری(با) ڕهتبکهم و خۆم بهئهگهری (ئهلف)
بگهیهن���م و دوایی ههلێکم بۆ ههڵکهوێت بهرهو ئهگهری (با) بڕۆم .بهاڵم ئهو ههل ه
دوای ڕهتکردنهک ه ڕوودهدات و ههرگیز ،وهکو ئهگهرهکهی پێشو دهرناچیت .لێرهدا،
بۆ ههمیش��� ه لهگهڵ ڕهتدان���هوهی ئهگهری یهکهمدا بێ گهڕان���هوه خۆم دهکهم ب ه
بوونێکی بڕاوه.
لهم بۆچوونهوه ،مرۆڤی نهمر ،وهکو مرۆڤی بمر چهند جارێک لهدایک دهبێت ،بهاڵم
یهکجار خۆی دروستدهکات .ئهگهر کهسێک لهنێو کاتیشدا نهبڕاوهبێت ،هێشتا ل ه
بوونیدا بڕاوهی ه چونک ه تایبهتمهندێتی خۆی دروستدهکات .مردن هیچ پهیوهندییهکی
بهم بڕانهوهیهوه نییه .مردن لهنێو کاتدا ڕوودهدات و ڕاستهقینهی مرۆڤایهتیش ب ه
دهرخستنی بڕاونهوه تایبهتمهندهکهی لهناوچوونی خۆی نادۆزێتهوه .کهوابوو ،مردن
بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوونم نییه .بهتایبهتی ئهگهر بوونم بوون-بۆ-خۆ بێت؛ ئهوهی
ت کهسێکی دیکهیه .لهنێو بوون-بۆ-خۆدا جێگهی مردن نابێتهوه؛ بوون-بۆ-
دهمرێ 
خۆ چاوهڕوانی مردن ناکات و نایناس���ێ و نایکات ب ه پرۆژه بۆ بوونی .ئایا مردن
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چییه؟ مردن بێجگ ه لهالیهکی دیاریکراوی فاکتۆر و بوون-بۆ-کهسانی دیک ه چی دی
نییه .بێهودهی ه ئێم ه لهدایکبووین؟ مردنیش���مان بێهودهیه .لهالیهکی دیکهوه ،ئهم
بێهودهیی ه بووه ب ه نامۆبوونێکی ههمیش���هیی بوونم بۆ ئهگهرهکان ،ک ه لهوه زۆرتر
نابن بهئهگهری من و دهچن ه الی کهس���انی دیکه .لهم تێڕوانینهوه ،مردن سنوری
دهرهکی و فاکتۆری خۆیهتی منه!
ئایا ل ه ڕوونکردنهوهی بهش���هکانی پێشوی ئهم نوسراوه تێدهگهین؟ ئهم سنوره
فاکتۆریی ه پێویس���تی ب ه سهلماندن ههی ه چونک ه هیچ شتێک لهدهرهوه نایهت ه نێو
ئێمهوه .ههروهها ئهزمونی مردنمان ش���تێکی پێویس���ته .فاکتۆرهکهش ڕوبهڕووی
بوون-بۆ-خۆ نابێتهوه و تهنیا ل ه بوونی ئهودا-بۆ-کهس���انی دیکهدایه .ئهم سنوره
بێجگ ه ل ه شتێکی نهناسراو دهبێ چی بێت؟ ئهگهر تێههڵکێشهی الیهنی وهرچهرخاوی
ئێم ه نهبێت ئهی چییه؟ بوونی مهرگداری من بوونم دهخات ه بهردهس���تی کهسانی
دیکه؛ مردن واتای داهاتووی بوونم بۆ کهسانی دیک ه ئامادهدهکات .کهوابوو ،مامهڵ ه
لهگهڵ سنورێکی ههمیشهیی پڕۆژهکانم دهکهم؛ ئهو سنورهش دهبێت بناسرێت.
ئ���هو الیهن ه دهرهکییهی ه لهدهرهوه دهمێنێتهوه و ئهو نهناس���راوهیه ،ک ه دهبێ
بناس���رێت .ل ه بنهڕهتهوه جیاوازی لهنێوان ههڵبژاردنی سهربهستی بۆ مردن ،وهکو
سنورێکی نهناسراوی خۆیهتی و ئهو ههڵبژاردنهی دهیهوێت ببێت ب ه سهربهستییهک،
ک ه سهربهس���تی کهسانی دیک ه س���نورداری دهکات ،نییه .بهگوێرهی پێناسهکهی
پێش���ومان ،مردن ئهگهری بوونم نییه؛ ههڵوێستێکی-سنورداره .نابێت ب ه ئهگهرم
چونک��� ه من نایکهم ب ه کۆتایی بوونم ،بهڵکو پێویس���تییهک ه ناتوانێت خۆیهتی لێ
دووربخهیتهوه و دهبێت ب ه ”دوا” ڕووداو و خۆی دههاوێت ه ناوهوه.
م���ردن دهبێت ب ه دێوهزمهی ههم���وو پڕۆژهیهک���م و ههڵیاندهگێڕێتهوه .بهاڵم
ههڵگهڕانهوهک ه ئهگهری بوونم نییه .سهربهستییهکهم ،کهسهربهستی من ه ب ه پڕی و
نهبڕاوه دهمێنێتهوه .مردن نابێت ب ه ڕێگری پڕۆژهکانم؛ بهڵکو چارهنوسی پڕۆژهکانم
دهکهون ه ش���وێنێکی دیکه .هۆی ئهمهش ئهوه نییه ،ک ه مردن سهربهس���تییهکهم
سنوردارناکات ،بهڵکو لهبهر ئهوهیه ،ک ه سهربهستی ڕووبهڕووی ئهو سنوره نابێتهوه.
من لهمردندا سهربهست نیم ،بهاڵم مهرگدارێکی سهربهستم .مادام مردن لهدهست
پڕۆژهکانم ڕادهکات چونک ه نهناس���راوه ،منیش ل ه پڕۆژهی بوونمدا ل ه دهست مردن
ڕادهکهم .مادام مردن ههمیش ه لهودیو خۆیهتی منهوهی ه ئهوا ناکهوێت ه نێو خۆیهتی
من���هوه .کهوابوو ،بیر ل ه مردن ناکهینهوه و چاوهڕێش���ی نابین و خۆش���مان دژی
بێ چهک ناکهین؛ پڕۆژهکانیش���مان سهربهخۆن و پش���ت ب ه مردن نابهستن ،نهک
ی مهسیحییهکان دهڵێن ،بهڵکو
لهبهر ئهوهی ل ه ئاس���تی مردندا کوێرین ،بهوجۆره 
لهبهر بیروباوهڕمانه .ههڵبهت ه ههڵوێس���تی جۆراوجۆریش لهبهردهمیدا دهنوێنین و
دهمانهوێت بیناسین ،بهاڵم هیچ کامیان ب هڕهسهن و ناڕهسهن دانانرێت چونک ه ئێم ه
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بهسهوداگهرییهوه دهمرین .باسکردمهکهمان لهسهر شوێن ،ڕابردوو ،ژینگه ،مردن و
هاوڕێکانم درێژخایهن نییه .مهبهستیشمان ل ه باسکردنیان بۆ ڕوونکردنهوهی واتای
ههڵوێس���ت بوو .لهبهر ڕۆشنایی ئهم باسکردن ه پێناسهیهکی تهواوی ”بوون-لهنێو
ههڵوێست” دهکهین ،ک ه بوون-بۆ-خۆ لهئاستی ڕهفتارهکانی ،بهبێ ئهوهی ببێت ب ه
بناخهی بوونی خۆی ،بهرپرسدادهنێت.
یهک���هم ،من ههبوویهک���م لهنێو ههبووهکانی دیکهدا .ب���هاڵم ئهم بوونهم لهنێو
کهس���انی دیکهدا ناناس���مهوه؛ من بابهتهکانی دهوروبهرم ،وهکو ههبوون و بوونی
خۆش���م ،وهکو ههبوویهکی دهورهدراو نابینم .تهنانهت ل��� ه واتای ”لهنێوان” بهبێ
ههڵبژاردنی بوونم تێناگهم .ههڵبژاردنی ئهم کۆتایی ه ههڵبژاردنی ئهو ش���تهیه ،ک ه
هێش���تا پهیدانهبوه .بوونیشم لهنێوان ش���تهکانی جیهاندا لهسهر ئهو پهیوهندیی ه
پێناس���دهکرێت ،ک ه لهنێوان سودبهخشێتی ئامێرهکاندا ههی ه یان دژ بهشیکردنی
ڕاستهقینهکان لهدهوهری من و فاکتۆری بوونمدا دهدۆزرێتهوه؛ ئهویش دۆزینهوهی
که ڕوو ل ه من دهکهن ،دهبن ب ه ڕێگر و ئهو هاوکارییانهی پێویستیم
مهترسییهکانه ،
پێێانه .ههموو لهبهر ڕۆش���نایی لهناوچوون��� ه ڕادیکاڵییهکهی خۆمدا و ڕهتدانهوهی
ناوهکی بهرانبهر بوون-لهنێو-خۆدا ل ه ڕهوت ه سهربهس���تانهک ه بهرهو ئهو کۆتاییهی
دانراوه کاریان تێدهکرێت .ئهمهی ه واتای ههڵوێست دهبهخشێت.
دووهم ،ههڵوێس���ت تهنیا لهگهڵ ڕهتکردنی شتهدراوهکان بهرهو کۆتایی ههیه.
ئهو ش���ێوازهی ه ش���ت ه دراوهکه ،ک ه من ه و ئهوهش���ه ،ک ه من نیی ه بۆ بوون-بۆ-خۆ
ئاش���کرا دهبێت و بوونی من لهشێوازی شتێکی نهبوودا دهردهخات .کاتێک باسی
ههڵوێس���ت دهکهین لهو ”جێگرتن ه ناس���راوه لهالیهن بوون-بۆ-خۆوه دهدوێین ،ک ه
لهنێو ههڵوێستدایه ”.مهحاڵ ه ههڵوێست لهدهرهوهدا بیری لێبکرێتهوه؛ ل ه شێوازێکی
ناوهکی���دا لهنێو خۆیدا چهس���پاوه .لهبهر ئهمه ،ههڵوێس���ت ن ه ب��� ه بابهتی ن ه ب ه
خۆیی دادهنرێت ،ههرچهنده بهشتێکی ئهم بونیاده(لێوانهکهی بۆ ئاو خواردنهوه
بهکاریدههێن���م ،مێزهکهی خۆم بهس���هریداداوه و هتد) بابهتی���ن و لهدهرهوهدان.
ههڵوێس���ت خۆیهتیش نیی ه چونک ه یهکێتی نێوان جێنیشانهکان نییه ،ک ه شتهکان
لهس���هر مێش���کی ئێم ه جێیان دههێڵن ،بهڵکو خودی ش���تهکان ه و بوونی منیش ه
لهنێویاندا .س���هرههڵدانی بوونم لهنێو جیهان���دا ،وهکو لهناوچوونێکی ڕووتی بوون
هیچ ئاکامێکی دیکهی بێجگ ه ل ه هۆکار بۆ بوونی ش���تهکان نیی ه و هیچیش ناخات ه
س���هریان .لهم ڕووهوه ،ههڵوێس���ت خیانهت ل ه فاکتۆری بوونم دهکات؛ ش���تهکان
لهوێدا بهبێ پێویستی و گونجاندنی بوون ههن و منیش لهنێویاندا سهرههڵدهدهم.
ههڵوێست بهو واتایهش ،ک ه شتێکی دراوی ڕووت نیی ه نابێت بهدهرهکی و (خۆ)
لهدهرهوهی ئهودا ناوهڕۆکهکهی پێکناهێنێت .لهڕاس���تیدا ههڵوێست واتا ب ه ههموو
شتێکی دراو دهبهخشێت و ئاماژه بۆ سهربهستی بوون-بۆ-خۆ دهکات.
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ئهگهر ههڵوێست ناوهکی یان دهرهکی نهبێت لهبهر ئهوهیه ،ک ه زانین پێکناهێنێت
یان حاڵهتی جیهان ب ه خۆ ناناسێنێت .ههڵوێست پهیوهندی بوون ه لهنێوان بوون-
بۆ-خ���ۆ و بوون-لهنێو-خ���ۆدا ،ک ه بوون-بۆ-خۆ لهناویدهبات .ههڵوێس���ت ههمووی
خۆیه(خ���ۆ بێجگ ه ل ه ههڵوێس���تهکهی هیچی دی نییه) و ههمووی شتیش���ه(هیچ
شتێک بێجگ ه ل ه شتهکان نییه) .ههڵوێست ئهو خۆیهی ه شتهکان ب ه تێپهڕکردنیان
ڕۆش���ندهکات .ئهگهر حهزیش بکهین دهڵێین ،ئهو ش���تانهن ئاماژه بۆ وێنهی نێو
ئهندێشهی خۆ دهکهن .ههمووی فاکتۆره ،ههڵکهوتنی ڕههای جیهانه ،لهدایکبوونمه،
شوێن ،ڕابردوو ،ژینگ ه و فاکتۆری بوونی هاوڕێکانمه .سهربهستییهکهم ه بهبێسنور
و لهوێدا فاکتۆر بۆ من دروستدهکات .بهرزایی و تۆزی ئهو ڕێگهیهیه ،تینوێتییهکهم
و ڕازینهبوونی ئهو خهڵکهی ه بۆ ئاو خواردنهوهکهم چونک ه پارهم پێ نیی ه بیاندهمێ
یان من هاوواڵتی واڵتهکهی ئهوان یان س���هر ب���هڕهگهزیان نیم؛ ب ه جێمانم لهنێو
ئهو خهڵک ه دڵڕهقهدا و بهو ماندووییهوه ،ک ه بۆ گهیش���تن ب ه ئامانجهکهم دهبن به
ڕێگر ههڵوێس���ته .ههروهها ،ئامانجهکهش���م ههڵوێست ه نهک بهتهنیا لهبهر ئهوهی
من پێکیدههێنم بهڵکو لهبهر ئهوهی ل ه ههموو شوێنێکدای ه و ل ه دهوروبهرم ههموو
فاکتۆرهکان کۆدهکاتهوه و ڕوونیان دهکاتهوه.
س���ێیهم ،ئهگ���هر بوون-بۆ-خۆ بێجگ ه ل ه ههڵوێس���ت چی دیک��� ه نهبێت ،ئهوا
بوون -لهنێو-ههڵوێس���ت ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی لهس���هر بوونی-لهوێدا و بوونی-
لهودیوهوه پێناس���دهکات .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ههمیش ه لهودیو (بوون-لهوێدا)
یه .ههڵوێس���ت ههمووگیری بوون-لهوێدایه ،ک ه لهسهر ڕاڤهکردن و ژیان لهبوون-
لهودیوهوه دهناس���رێت .کهوابوو ،هیچ ههڵوێس���تێک نیی ه مافی تایبهتی ههبێت.
مهبهس���تمان لهم خاڵهش ئهوهیه ،ک ه هیچ ههڵوێس���تێک نیی ه لهژێرهوهیدا ش���ته
دراوهک ه سهربهستییهکهی پهیدایدهکات لهناوبهرێت .بهپێچهوانهشهوه ههڵوێستێک
نییه ،ک ه تیایدا بوون-بۆ-خۆ زۆرتر لهکهس���انی دیک ه سهربهس���ت بێت .ئهمهش
ئهو سهربهستیی ه ناوهکیی ه ناگرێتهوه برگسۆن باسیدهکات و پۆلیتزار ل ه (کۆتایی
خۆپیشاندانی فهلس���هفه)دا گاڵتهی پێدهکات یان بڕواکردن ب ه سهربهخۆیی ژیانی
ناوهوهی کۆیل ه و دڵ لهنێو زنجیردا نییه .کاتێک دهڵێین کۆیلهی زنجیرکراو وهکو
خاوهنهکهی بوونێکی سهربهستی ههیه ،لهو سهربهستیی ه نادوێین ،ک ه نادیاره .کۆیل ه
زنجیرکراوهک ه ل ه ئاستی پچڕاندنی زنجیرهکهدا سهربهسته؛ واتای زنجیرهکهی لهبهر
ڕۆش���نایی کۆتاییهکهیدا دهردهکهوێت ،ک ه خۆی بڕیاری لهسهردهدات :ب ه کۆیلهیی
بمێنێتهوه یان ژیانی بخات ه نێو مهترس���ییهوه و کۆیالیهتی لهناوبهرێت .ههڵبهته،
کۆیل ه ناتوانێت سامان و شێوازی ژیانی خاوهن کۆیلهی دهستبک هوێت؛ بهاڵم ئهمان ه
ئامانجی پڕۆژهکهی نین؛ ئهو تهنیا خهویان پێوه دهبینێت .فاکتۆری کۆیلهک ه ئهوه
نیشاندهدات ،ک ه جیهان بۆ ئهو ڕوخسارێکی دیکهی ههی ه و دهبێت کۆمهڵێ کێش ه
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چارهسهربکات؛ بهتایبهتی پێویست ه لهنێو بهستێنی کۆیالیهتیدا خۆی ههڵبژێرێت و
واتا ب ه ڕێگره نادیارهکان ببهخشێت .ئهگهر ئهو ههڵوێستی شۆڕشگێران ه ههڵبژێرێت
ئهوا کۆیالیهتی ،ک ه ل ه س���هرهتاوه ڕێگربوو ،واتاکهی خ���ۆی و کاریگهرێتییهکهی
بهس���هر الیهن ه نهیارهکهیهوه تهنیا لهنێو شۆڕشدا بهرجهس���تهدهکات .بۆ ئهوهی
ههبێ���ت و دادوهربێت ئهوهیه ،ک ه ژیان بۆ کۆیله ،ئهو کۆیلهیهی شۆڕش���دهکات و
لهپێناوی���دا دهمرێت دهبێت ببێت ب ه ژیانێکی سهربهس���تانه .دادوهریش لهوهدایه،
ک ه ههڵوێستهکهی ببێت ب ه پڕۆژهیهکی سهربهست ،پڕ و کۆنکرێتی و ئامانجهکانی
ژیان وهدهستبهێنێت .بهو خاڵهمان بگهیهنێت ،ک ه باری ژیانی کۆیل ه و خاوهنهکهی
بهراورد ناکرێن .ههر یهکێک لهئهوان ،وهکو بوون-بۆ-خۆ لهنێو ههڵوێس���تیدا و ل ه
ههڵبژاردنی سهربهستانهی پڕۆژهکانیان لهواتا تێدهگهن .کهسی سێیهم دهتوانێت
بهراوردهک��� ه بکات و ل���هم ڕووهوه ،بهراوردکردنهک ه لهنێ���وان دوو بابهتدا و لهنێو
جیهاندا س���هرههڵدهدات؛ بێجگ ه لهمه ،لهبهر ڕۆشنایی ههڵبژاردنی سهربهستانهی
پڕۆژهی کهسی سێیهمدا دادهمهزرێت .هیج بۆچوونێکی ڕهها نادۆزینهوه ،ک ه بتوانین
ههڵوێست ه جیاوازهکانی لهسهر بهراوردبکهین؛ ههرتاکهش یهک ههڵوێست دهناسێت
ئهویش ههڵوێستی خۆیهتی.
چوارهم ،مادام ههڵوێس���ت لهبهر ڕۆشنایی کۆتاییهکانیدا دهبینرێت و ئهوانیش
لهسهر زهمینهی بوون-لهوێدا ،وهکو پڕۆژه دانراون ئهوا ئامادهبوونیان کۆنکرێتییه.
ههڵبهت ه جۆریک ل ه بونیادی ههمهکی ڕووتکراوهیان ههیه ،بهاڵم تاک ه ڕوخساریکی
ههی���ه ،ک ه جیهان ل ه ڕووی ئێم���هدا دایدهنێت و دهبێت ب ه ڕێکهوتنی ئێمه .لێرهدا
نموونهی چیرۆکێکی کافکا دههێنینهوه :بازرگانێک دێت ه قهاڵک ه تاکو کێش���هکهی
بخاتهڕوو .پاس���هوانێک ڕێگهی چوون ه ژوورهوهی نادات .بازرگانهک ه ناتوانێت لهوه
زۆرتر بڕوا :لهوێدا دهوهس���تێت و ب ه چاوهڕوانییهوه دهمرێت .ل ه س���هرهمهرگا ب ه
پاسهوانهک ه دهڵێت” ،بۆچی من تاکهکهسێک بووم چاوهڕێمکرد؟” پاسهوانهکهش
وهاڵم دهداتهوهو دهڵێت” ،چونک ه ئهم دهروازهی ه تهنیا بۆ تۆ دروستکراوه ”.ئهم ه
حاڵهت���ی بوون-بۆ-خۆی ه و ههر تاک ه دهروازهی خۆی ههیه .خهس���ڵهتی کۆنکرێتی
ههڵوێس���ت لهوهدایه ،ک ه بوون-بۆ-خۆ ههرگیز ڕوو ل��� ه کۆتایهک ناکات ڕووتکراوه
و ههمهکی بێت .بێگومان ،ل ه بهش���ی دواییدا ڕوونیدهکهینهوه چۆن واتای تهواوی
ههڵب���ژاردن ههمهکیی ه و لهئاکامی ئهمهش���دا بوون-بۆ-خۆ ،وهکو جۆر دهبێت ب ه
س���هرچاوهی ڕاتهقینهی مرۆڤایهتی .پێویست ه واتا ش���اراوهکانیش ئاشکرا بکهین.
بۆ ئهم مهبهس���تهش سایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی بهکاردههێنین .لهگهڵ
ئاش���کراکردنهکهدا وات���ای بوون-بۆ-خ���ۆ دهردهکهویت ،ک ه بۆ بهرجهس���تهبوونی
پێویس���تی ب ه جۆرێک ههبووی کۆنکرێتییه .بهاڵم کۆتایی بوون-بۆ-خۆ لهپرۆژهدا،
ک��� ه ڕاس���تهقینهی پێدهدۆزێتهوه و تێپهڕیدهکات ل ه بوون���ی کۆنکرێتییهوه ،وهکو
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گۆرانکارییهکی دیاریکراو لهنێو ههڵوێس���تێکی تایبهتدا سهرههڵدهدات .بۆنموونه،
بوون-بۆ-خۆ زنجیرهک ه دهپچڕێنێت ،دهبێت بهپاشای فرانکهکان ،پۆلۆنیا ڕزگاردهکات
یان بۆ مافهکان���ی پڕۆلتیاریا خهباتدهکات .لهس���هرهتادا ،بوون-بۆ-خۆ لهپێناوی
چینی پرۆلیتاریادا بهگش���تی پڕۆژهی خهباتکردن دانامهزرێنێت .بهڵکو ڕوودهکات ه
دهس���تهوتاقمێکی پڕۆلیتاری���ای تایبهت ،ک ه خۆی بهیهکێ���ک لهئهوان دادهنێت.
ئهمهش س���هر بهو هۆکارهیه ،ک ه کۆتایی ڕۆش���نایی دهخات ه س���هر شت ه دراوهک ه
و ههڵبژێ���ردراوه تاکو ڕهتیبکات .بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ ههم���وو کۆتایی ه دراوهکهدا
سهرههڵنادات ئهو لهگهڵ دیاریکردنی ههڵوێستهکهیدا خۆی دروستدهکات.
پێنجهم ،بهو شێوهیهی ههڵوێست نهبابهتی ن ه خۆیی ه ب ه ئاکامێکی سهربهستانهی
سهربهس���تی و کۆی ڕێگرهکانیش بۆ من ،ک ه خۆم دایاننانێم؛ لهبهرئهو ڕۆشناییهی
سهربهستی دهیخات ه سهر سنوره ڕێگرهکان ئهوا واتای ڕێگری پێدهبهخشێت .لهنێوان
ههب���ووه ڕووتهکاندا پهیوهندی نییه؛ سهربهس���تی پهیوهندییهکان لهڕیزکردنیاندا،
وهکو ئامێره ئاڵۆزهکان دادهمهزرێنێت؛ ههروهها سهربهستیش ه هۆی پهیوهندییهکان
و کۆتاییهکهی دهدۆزێتهوه .لهبهرئهوهی پڕۆژه بهرهو کۆتاییم دادههێنم و بهس���هر
پهیوهندییهکان ل ه جیهاندا تێپهڕیدهکهم ،ئهوا من ڕووبهڕووی بهرهودوایی زنجیره و
شت ه ئاڵۆزهکان دهبمهوه و دهبێت پهیڕهوی یاساکان بکهم .ئهم یاسایان ه و شێوهی
بهکارهێنانیان س���هرکهوتن و ڕوخانی ههوڵدانهکهم دیاریدهکان .بهاڵم سهربهستی
پهیوهندیی یاسایی دههێنیت ه جیهانهوه .کهوابوو ،سهربهستی خۆی بهزنجیر لهنێو
جیهاندا دهبهستێتهوه.
شهشهم ،بوون-بۆ-خۆ کاتییه .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه بوون-بۆ-خۆ
ئهوه نیی ه ههیه ،بهڵکو ”خۆی دروستدهکات” .ئهو ههڵویستهیه ،ک ه دهیهوێت بهو
بهردهوامیی ه بنهڕهتیی ه بگات ل ه بوونی کهسانی دیکهدا دهیبینین ،بۆنموون ه دهڵێین
”ئهو نهگۆڕاوه” یان ”وهکو جاران ماوه” .مانهوه ل ه پڕۆژهیهکی دیاریکراودا بهردهوامی
نیی���ه؛ بهڵکو بهپێچهوانهوهی���ه ،نوێکردنهوهیهکی بهردهوام���ی مامهڵهکردنهکهمه.
لهالیهکی دیکهوه ،ئهو ڕاس���تهقینانهی پڕۆژهیهک ڕۆش���ناییان دهخات ه سهر ئاماژه
بۆ بهردهوامی بوون-لهنێو-خۆ دهکات؛ بهو ڕادهیهی ڕاس���تهقینهکان وێنهکانی نێو
بیرکردن���هوه بۆ ئێم ه دهگهڕێننهوه ئهوا بهمانهوهیان پش���تگیری ئێمهش دهکهن؛
زۆرج���ار ڕوودهدات مانهوهی ئهوان بهمانهوهی بوونی خۆمان دادهنێین ،بهتایبهتی
مانهوهی ش���وێن و ژینگه ،بۆچوون���ی هاوڕێکانمان بهرانبهر ئێم��� ه و ڕابردوومان
وێنهیهکی نزمی مانهوهکهمان پێکدههێنن .لهنێو بوون ه کاتییهکهمدا من بۆ کهسانی
دیک ه ههمیش ه فهرهنسی ،فهرمانبهر یان پرۆلیتارم .ئهم شت ه نهناسراوه خهسڵهتی
سنورێکی یهکجۆری بهسهر ههڵوێستهکهوه ههیه .بهههمانشێوه ،ئهوهی ب ه سروشت
یان ڕهفتاری تاک ه کهسێکی دادهنێن پڕۆژهیهکی سهربهستی بوونی-ئهوه-بۆ کهسانی
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دیک��� ه و بۆ بوون-بۆ-خۆش دهبێت ب ه ش���تێکی نهناس���راوی یهکجۆر( .ئالهین)،
دروست بۆ کێشهک ه چووه و دهڵیت ،ڕهفتار سوێندخواردنه .کاتێک مرۆڤ دهڵێت،
”من بهئاس���انی دڵخۆش نابم ”.سهربهستان ه مامهڵ ه لهگهڵ ڕهفتاره نهخۆشهکهیدا
دهکات .وشهکانیش���ی ڕاڤهکردنێکی سهربهس���تی جۆرێک ل ه ڕابردووی تهمومژاوی
ئ���هوه .لهم ڕووهوه ،ڕهفتار نییه؛ تهنیا پ���ڕۆژهی بوون ههیه .بهاڵم نابێت بهههڵ ه
لهالیهنی دراوی ڕهفتار تێبگهین .دروس���ت ه بۆ ئهو کهس���انهی م���ن ،وهکو بابهت
دهناسن ڕهفتارم بهنهخۆش و کهسایهتییهکهشم ب ه دووڕوو یان ڕاستگۆ ،ترسنۆک
یان ئازا دادهنێن .ئهم الیهنهی بوونم تهماش���اکردنی کهس���ێکی دیک ه ئاماژهی بۆ
دهکات؛ ل���هئهزمونی تهماش���اکردندا ئهم ڕهفتاره ،ک ه پڕۆژهیهکی سهربهس���ت و
زیندوو ههروهها خۆ-ئاگا بوو ،دهبێت ب ه نهناسراوێک و ههوڵی ناسینی بۆ دهدرێت.
ئهمهش تهنیا ناکهوێت ه س���هر بوونی کهس���ێکی دیکه .لهسهر شێوازی دهرکهوتوی
الیهنی بوونی منیش بهرانبهر ئهو ڕادهوهس���تێت .تاکو من ڕێگ ه ب ه خۆم بدهم ئهو
تهماش���ام بکات ڕهفتارهکهم بۆ من دهبێت بهش���تێکی نهناس���راو ،مانهوه و ئهو
ش���تهی ڕۆژان ه باسیلێدهکرێت ،وهکو ”من چل و پێنج س���اڵ تهمهنمه ،من ئهمڕۆ
خ���ۆم ناگۆڕم ”.زۆرجار ڕهفتار ئهوهی��� ه بوون-بۆ-خۆ ئهوهی ببێت ب ه بوون-لهنێو-
خۆی بوون-بۆ-خۆ وهریدهگرێت .لهگهڵ ئهمهشدا ،پێویست ه ئهو خاڵ ه بخرێت ه ڕوو،
ک ه بهردهوامی ڕابردوو ،ژینگ ه و ئهو ڕهفتارانهی خهس���ڵهتیان پێنهدراوه؛ لهس���هر
وه دهردهکهون پهیوهندییان ب ه مانهوهی پڕۆژهکهمهوه ههیه .بۆنموونه،
ئهو ش���تانه 
پ���اش جهنگ و ژیانێکی درێژخای���هن ل ه ههندهران مرۆڤێ���ک دیمهنی چیایهک به
نهگۆڕا و دهبینێت .بێهودهش��� ه ب ه ئاواتی ئهوهوهبێت لهس���هر نهجواڵن و مانهوهی
دی���اردهی بهردهکان داوای ژیانهوهی ڕابردوو بکات .دیمهنهک ه مانهوهی خۆی تهنیا
ل ه پڕۆژهیهکی ههڵگیراودا دادهمهزرێنێت .واتای چیاکان لهنێو ههڵوێس���تی مندان؛
لهالیهکهوه پهیوهندی من ب ه گهلێکهوه دهبهس���تنهوه ،ک ه ل ه ئاش���تیدایه .جارێکی
دیک ه ل ه کاتی جهنگدا یان داگیرکردنی الیهکی واڵتهکهم تهماش���ایان بکهم ههمان
دیمهنی���ان نابێت چونک ه من پڕۆژهیهک���ی جیاوازترم ههی ه و جیاواز مامهڵ ه لهگهڵ
جهاندا دهکهم .لهکۆتاییدا ،بینیمان ،ههڵچونی ناوهوهی ههڵوێس���ت ،لهبهر ئهوهی
گۆڕانکارییهکانی ژینگ ه س���هربهخۆیه ،ش���تێکی چاوهڕوانکراوه .ئهو گۆڕانکارییان ه
نه
گۆڕانی پڕۆژهکانم ناوروژێنێت ،بهڵکو لهسهر بناخهی سهربهستییهکهم کاردهکه 
س���هر س���ادهیی و ئاڵۆزی ههڵوێس���تهکه .لهبهرئهمه ،پڕۆژه س���هرهتاییهکهم ب ه
خهس���ڵهتی س���ادهی زۆرترهوه خۆی نیش���انی من دهدات .مرۆڤ ساده یان ئاڵۆز
ک لهم خهسڵهتانهی ههیه .لهڕاستیدا من لهودیو
نییه ،بهڵکو ههڵوێس���تهکهی یهکێ 
ههڵوێس���تێکی دیاریکراوهوه پڕۆژهی بوونی خۆمم .ئهم پڕۆژهیهش هێڵکاری بوونم
لهنێو ههڵوێستێکی دیاریکراودا دهکات .ئهگهر ههڵوێستهک ه ساده بکرێت ،ههرچهنده
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دیمهن ،ئهش���کهوتاکان و لێژی ڕێگاک ه وێنهیهکی س���هخت و دژواری بخاتهبهر من
هێش���تا ب ه س���ادهیی دهمێنمهوه چونک ه ههڵبژاردنهکهم ناس���ینهوهی ههڵوێست ه
خاته بهردهم ههڵوێستی جیاوازتر و ئاڵۆز،
سادهکهیه .سهرههڵدانی ئاڵۆزی من ده 
ک��� ه خۆم تیایدا ئاڵ���ۆز دهبینم .ئهمهش الی ههموو کهس���ێک دادهمهزرێت ئهگهر
ببینێت چۆن زیندانییهکانی جهنگ بهرانبهر ههڵوێستێکی زۆر ساده ڕهفتاردهکهن.
سادهگیرییهک ه واتای پڕۆژهکهیان ناگۆڕێت؛ بهڵکو لهسهر بناخهی سهربهستییهک ه
ژینگهک ه خهستدهکاتهوه و کۆتاییهکی سهختی زیندانییهک ه دیاریدهکات .بهکورتی،
ئێم ه مامهڵ ه لهگهڵ مێتابۆڵیزمی ناوهوه ،نهک دۆخ گۆڕینێکی جیهانی دهکهین ،ک ه
کاردهکات ه سهر شێوهی ههڵوێست .ئهوانهش گۆڕانن لهژیانی خۆمدا پهیدایاندهکهم
و لهنێو بهستێنی تاک ه پڕۆژهیهکدا دێنهکایهوه.

 - 3سهربهستی و لێپرسینهوه

ههرچهن���ده ئهم لێکۆڵینهوانهی خوارهوه لهپێش ههموو ش���تێکهوه س���هرنجی
ڕهوشتناس ڕادهکێشێت ،بهاڵم گرنگ ه لهوێوه بۆ سهربهستی بوون-بۆ-خۆ بگهڕێنیهوه
و ههوڵبدهن لهو فاکتۆره تێبگهین ،ک ه نوێنهرایهتی چارهنوسی مرۆڤ دهکات.
ئاکامی بنهڕهتی س���هرنجدانهکانی پێش���و ئهوه دهگرێتهوه ،ک ه مرۆڤ حوکمی
بهسهردا دراوه سهربهست بێت و باریگرانی ههموو جیهان لهسهرشانی دابنێت .ئێم ه
چهمکی ”لێپرس���ینهوه” بهواتا باوهکهی وهردهگرین و ب ه ئاگامهندی ئهو بوونهی
دادهنێی���ن ،ک ه خ���ۆی ب ه داهێنهری بێ هاوتای ڕووداو ی���ان بابهتهکهی دهبینێت.
لهم واتایهدا لێپرس���ینهوهی بوون-بۆ-خۆ پهرێشانکهره چونک ه مرۆڤ ئهو بوونهی ه
دهیهێنێت ه کایهوه .ئهو ههرچ ههڵوێس���تێکی ههبێت پێویست ه سهربهرزان ه خۆی به
خاوهن���ی دابنێت .لهبهر ئهم ه گلهییکردن بێ واتای��� ه چونک ه هیچ هێزێکی بێگان ه
ههستکردنمان دروست ناکات ،نامانژیهنێت و بڕیار لهسهر بوونمان نادات.
لهسهرو ئهمهوه ،ئهم لێپرسینهوه ڕههای ه وازهێنان نییه؛ داوایهکی لۆجیکمهندانهی
ئاکامهکانی سهربهس���تییه .ئهوهی بهس���هر مندا دێت بهدهستی خۆم ڕوودهدات.
من ناتوانم لهڕێگهی ئهوهوه لهس���هر خۆم کاریگهربم ،ناتوانم دژی ڕاوهس���تم یان
وازی لێبهێنم .ههروهها ،من خاوهنی ئهوهم ل ه من ڕوودهدات .مهبهس���تمان لهمهش
ئهوهیه ،ک ه یهکهم ،من ههمیش���ه ،وهکو مرۆڤ لهگ���هڵ ڕووداوهکانمدا بهرانبهرم.
ئهوهی ل ه ڕێگهی خۆ و کهسانی دیکهدا بهسهر مرۆڤدا دێت مرۆڤانهیه .ناشرینترین
ههڵوێس���تهکانی جهنگ و دڕندهترین ئهشکهنج ه بارودۆخی نا-مرۆڤکردو نین؛ هیچ
ههڵوێستێک نیی ه نا-مرۆڤان ه بێت .بههۆی ترسهوه ،ههڵهاتن و ڕووکردن ل ه ڕهفتاری
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جادوگهریان ه باوهڕ ب ه ههڵوێستێک دهکهم مرۆڤ نهیکردبێت .هێشتا باوهڕکردنهکهش
مرۆڤانهی ه و پێویست ه خۆم ب ه لێپرسراو ل ه ئاستیدا دابنێم .من خاوهنی ههڵوێستم
چونک ه ههڵوێس���ت وێنهی ههڵبژاردنێکی سهربهس���تی بوونی خۆمه .من خاوهنی
ههموو شێیکی ئامادهکراوی نێو ههڵوێستهکهم ،ک ه هێما بۆ من و نوێنهرایهتی بوونم
دادهنێن .ئایا ئهو کهس��� ه من نیم ،ک ه بڕیار لهسهر کاریگهرێتی الیهن ه نایارهکان ل ه
شتهکاندا دهدات و تهنانهت ڕهههنده نهناسراوهکانیشیان دهدۆزێتهوه؟
کهواب���وو ،ڕێکهوت لهژیاندا نییه؛ چاالکییهک���ی کۆمهاڵیهتی دێت ه پێش و من
مامهڵ���هی لهگهڵدا دهکهم و لهدهرهوهدا دروس���تنابێت .ئهگهر بچم ه جهنگهوه ئهوا
جهنگهک��� ه دهبێت ب ه جهنگی من؛ لهنێو بیرکردنهوهی مندای ه و منیش شایس���تهی
ئ���هوم چونک ه دهمتوانی ب ه خۆکوش���تن ی���ان ههڵهاتن لهدهس���تی ڕزگاربم .ئهم
ئهگهران ه لهگهڵ بهرهوڕووبوونهوهی ههڵوێس���ت س���هرههڵدهدهن .ههروهها ،لهبهر
گ ههڵدهبژێرم .دهشێ ئهمهش پهیوهندی ب ه
نهبوونی ڕێگهیهک بۆ ههڵهاتن من جهن 
کهمتهرخهمی ،ترسنوکیم لهبهردهم جهماوهردا یان ههڵنهبژاردنی بههاکانی ههڵهاتن
ل��� ه جهنگ (بیروب���اوهڕی خزمان بهرانبهرم ،س���هربهرزی خێزانهکهم و هتد) هانم
بدهن ب���ۆ جهنگ بڕۆم .بهههرحاڵ ،کێش���هک ه ههڵبژاردنه ،گرن���گ نیی ه تۆ چۆن
تهماش���ای دهکهی���ت .ههڵبژاردنهکهش بهردهوام تاکو کۆتای���ی بهجهنگهک ه دێت
س���هرههڵدهدات .پێویست ه لهگهڵ ژین ڕۆمانیس هاوڕا بین ،ک ه دهڵێت” ،ل ه جهنگدا
زیانلێکهوتووی بێتاوان نییه ”.ئهگهر جهنگ ل ه جێگهی خۆکوش���تن و سهرشۆڕی
ههڵبژێ���رم دهبێت لێپرس���ینهوهی جهنگهک ه بگرم ه ئهس���تۆم .بێگومان من دهزانم
کهس���انی دیک ه جهنگهکهیان بهرپاکردوه و منیش تهنی���ا هاوکارییان بکهم .بهاڵم
هاوکاریکردن واتایهکی یاسایی ههی ه و لێرهدا وهریناگرین .بۆ من و ل ه ڕێگهی منهوه
جهنگهک��� ه لهناودهچێت و من بڕیارم داوه ،ک ه ههبێ���ت .زۆرلێکردن لهمهدا نییه.
زۆرلێکردن ناتوانێت سهربهستی داگیربکات .من هیچ بیانویهکم نییه؛ چهندجارێک
لهم نوس���راوهدا گوتومانه ،ک ه بیانونهگرتن خهسلهتێکی تایبهتمهندی ڕاستهقینهی
مرۆڤانهیه .ئهوهی بۆ من دهمێنێتهوه ههڵوێستم ه بهرانبهر جهنگهکه.
جهنگهک ه جهنگی من ه چونک ه لهنێو ئهو ههڵوێستهوه سهرههڵدهدات ،ک ه من وهریدهگرم
و ب ه چوون ه نێوی یان وهس���تان دژی دهیدۆزمهوه .بهاڵم ئێس���تا ناتوانم ههڵبژاردنی
چوونه نێو جهنگهوه ههڵبژاردنی بوونم ه

بوونم ل ه ههڵبژاردنی جهنگهک ه جیابکهمهوه.
لهوێدا و ههڵبژاردنی ئهویش ههڵبژاردنی بوونی خۆمه .بیر ل ه ”چوار ساڵ پشودان”،
”دواخس���تن” و ”شوێنی خۆش���اردنهوه” ناکهمهوه ،یان بهشێکی لێپرسینهوهکهم بۆ
هاوس���هریبوون ،خێزان و ژیانی تایبهتیم دانانێم .ل��� ه ههڵبژاردنی جهنگهکهدا ڕۆژان ه
بوونی خۆم ههڵدهبژێرم .بهوشێوهیهی دهبم بهخاوهنی بوونم ،خۆم دهکهم بهخاوهنی
جهنگهکهش .من لێپرسراوم ئهگهر چوارساڵی بهتاڵیش بخایهنێت.
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دواجار ،وهکو لهپێشتر ئاماژهمان بۆ کرد ،ههر تاکهکهسێک ههڵبژاردنی ڕههای
خۆیهتی ،ل ه گۆش���هنیگایهکی جیهانییهوه ،لهبهر ڕۆش���نایی زانین و تهکنیکهکان
ههڵبژاردنهک ه ڕوودهدات؛ ههر تاک ه کهس���ێک س���هرههڵدانێکی ڕههای ه لهکاتێکی
ڕهه���ادا و ههرگی���ز ل ه کاتێکی دیکهدا بیری لێناکرێت���هوه .کات بهفیرۆدان ه ئهگهر
کهس���ێک بپرسێت بوونی من چۆن دهبوو ئهگهر جهنگ نهبوای ه چونک ه خۆم لهنێو
مه جیا نیم؛ نهمتوانی
سهردهمێکدا ههڵبژارد ،ک ه جهنگی تێدا ڕوویدا .من لهو سهرده 
خۆم بهس���هردهمێکی دیک ه بهبێ ناکۆکی بگهیهنم .لهبهرئهمه ،من جهنگهکهم ،ک ه
سهردهمهکهی پێش خۆی بڕاوهو س���نورداردهکات .دهتوانین بهگوێرهی گوتهکهی
پێش���و ”ل ه جهنگدا زیانلێکهوت���ووی بێتاوان نییه ”.لێپرس���ینهوهی بوون-بۆ-خۆ
پێناس بکهین .ئێم ه وش���هکانی گوتهک ه دهگۆڕین و دهڵێین” ،ئێم ه شایستهی ئهو
جهنگهین ههڵمانگیرس���اندوه ”.کهوابوو ،بهتهواوی سهربهستم و لهسهردهمهکهشم،
ک ه ههڵمبژاردوه ،جیاناکرێمهوه و لێپرس���راوم .من هیچ بیانویهکم پێنییه؛ چونک ه
لهگهڵ سهرههڵدانی بوونمدا بهتهنیا و بهبێ یارمهتی کهسانی دیک ه جیهانی گران
بهکۆڵمدا دهدهم.
جۆری لێپرس���ینهوهک ه تایبهته .لهوانهی ه کهس���ێک بڵێت” ،م���ن داوام نهکرد
لهدایکبم ”.ئهمهش بۆچوونێکی س���ادهی ه بۆ جهختکردن لهسهر فاکتۆری بوونمان.
بێجگ ه ل ه خودی لێپرسینهوهکهم چونک ه من بناخهی بوونی خۆم نیم .لهوهدهچێت
ب ه زۆر لێپرسینهوهم بهسهردا درابێت .من فڕێدراومهت ه نێو جیهانهوه ،بهو واتای ه نا،
ک ه من لهنێو جیهانێکی سهخت و ناخۆشدا ،وهکو پارچهتهختهیهکی سهرشهپۆل
زهب���وون بم .من کتوپ���ڕ دهتوانم بهبێ یارمهتی بوونم بدۆزم���هوه ،مامهڵ ه لهگهڵ
جیهاندا بکهم ئهو جیهانهی بهرانبهری لێپرس���راوم .ههرچییهک بکهم ناتوانم خۆم
لهم لێپرس���ینهوهی ه بدزم���هوه .تهنانهت بهرانبهر خۆدزینهوهم ل ه لێپرس���ینهوهش
لێپرسراوم.
دوورهپهرێزی ل ه جیهانهوه کارنهکردن ه لهس���هر ش���تهکان و کهس���انی دیکه.
ئ���هم دووره پهریزییهش جۆرێک ه ل ه ههڵبژاردنی بوونی خۆم ،تهنانهت خۆکوش���تن
ش���ێوازێکی بوون ه لهنێو جیهاندا .لهگهڵ ئهمهش���دا ،لێپرسینهوهی ڕههام بهرانبهر
فاکتۆری لهدایکبوونم ڕاستهوخۆ شتێکی نهناسراوه و نهزانراوه چونک ه فاکتۆرێکی
ڕووت نیی ه و ههمیش ه لهنێو پڕۆژهی پێکهێنانی بوون-بۆ-خۆمدایه .من شهرمهزارم،
سهرسامم یان دڵخۆشم لهدایکبووم .لهالیهکی دیکهوه بۆ لهناوبردنی ژیانم ههوڵدهدهم
خراپی ژیانم بخهم ه ڕوو .لهم بۆچوونهوه ،بهڕادهیهک من لهدایکبوونم ههڵدهبژێرم.
ئهم ههڵبژاردن ه تێکهڵی فاکتۆرهک��� ه دهبێت ،لهگهڵیدا یهک دهگرێت و من ناتوانم
ههڵنهبژێرم .فاکتۆرهکهش ب ه ڕهتکردنی من بهرهو کۆتاییهکانم دهردهکهوێت.
کهوابوو ،فاکتۆر لهههموو ش���وێنێکدا ههیه ،بهاڵم ناناس���رێت؛ من بێجگهل ه
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لێپرس���ینهوهکهم ڕووبهڕووی هیچی دی نابمهوه .لهبهرئهمهی ه ناکرێت بپرسین” ،بۆ
چی لهدایکبووم؟” یان نهفرهت لهڕۆژی لهدایکبوونم بکهم و بڵێم من داوام نهکرد
لهدایکبم .ئهم ههڵوێس���تان ه لهئاس���تی لهدایکبوونمدا ،بۆنموونه ،ئهو فاکتۆرانهی
ئامادهبوون���ی م���ن لهنێ���و جیهاندا دهستنیش���ان دهکهن ڕێگهن بۆ ناس���ینهوهی
لهدایکبوونهک ه و خۆبهخاوهنکردن و لێپرس���ینهوه لهبهرانبهریدا .لێرهدا ،من تهنیا
ڕووبهڕووی خ���ۆم و پڕۆژهکانم دهبمهوه .فاکتۆری بوونم ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه من
بهتهواوی حوکمم بهس���هدا دراوه بهرانبهر بوونم لێپرس���راوبم .من ئهو بوونهم ،ک ه
لهبوونیدا پرسیار لهبارهی بوونیهوه دهکرێت.
ئهم ”ههیه”یهی بوونیشم ،وهکو ئێس���تا نهناسراوه .لهژێر ئهم بارودۆخانهدا،
م���ادام ههموو ڕووداوێک لهنێو جیهاندا خ���ۆی بۆ من وهکو ههلێک دهردهخات یان
باشتره بڵێین ،ههرشتێک ل ه ئێم ه ڕوودهدات ڕێکهوت ه و(ل ه ئێم ه ڕوودهدات تاکو لهو
بوون ه بگهین ،ک ه لهبوونیدا پرسیار لهبارهی بوونیهوه دهکرێت) ،ههروهها کهسانی
دیکهش ،وهکو بهرزێتی-بهرزکراو ههلوڕێکهوتن ئهوا لێپرسینهوه بوون-بۆ-خۆ ههموو
جیهان ،ک ه جیهانی مرۆڤه ،دهگرێتهوه.
لهبهر ئهمه ،بوون-بۆ-خۆ دوودڵه؛ ئهو بناخهی بوونی خۆی و بوونی کهس���انی
دیک ه و بوون-لهنێو-خۆ نییه .زۆریلێدهکرێت بڕیار لهسهر واتای بوون ل ه چواردهوری
خ���ۆی و دهرهوهدا بدات .ئهو بوونهی دوودڵ ه و فڕێدراوهت ه نێو لێپرس���ینهوه هیچ
پهشیمانی و بیانویهکی نییه؛ ئهو بێجگ ه ل ه سهربهستی هیچی دی نییه ،ک ه بوونی
خۆی بهرجهستهدهکات و بوونیش���ی لهنێو بهرجهستهبوونهکهدا جێنشین دهبێت.
بهاڵم ،وهکو لهسهرهتاوه باسمانکرد ،زۆرجار لهدهست دوودڵی ڕادهکهین و توشی
بڕوای خراپ دهبین.
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بهشی دووهم
کردن و ههیهتی
1.1سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی
ئهگهر ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی بهو جۆرهی ههوڵماندا بیسهلمێنین ب ه کۆتاییهکانی
ناسنام ه و پێناس ه بۆ خۆی دروستبکات ئهوا لێکۆڵینهوهو پۆڵینکردنی ئهم کۆتاییان ه
دهبێت ب ه کارێکی پێویست .لهبهشی پێشودا ل ه ڕوانگهی پڕۆژهی سهربهستییهوه
ل ه بوون-بۆ-خۆ دواین ،ک ه دهبێت بههاندهر بۆ ڕووکردن ل ه کۆتایی .ئێستا پێویست ه
پرسیار سهبارهت کۆتاییهک ه بکهین چونک ه بهشێک ل ه خۆیهتی ڕهها پێکدههێنێت و
بهرزێتی و سنورێکی دهرهکیشه .لهبهر ئهمهی ه سایکۆلۆجی ئهزمونگهری دهگهیهنێت ه
ئ هو خاڵهی مرۆڤ ب ه ئارهزووهکانی پێناسبکات .بهههرحاڵ ،پێویست ه لێرهدا خۆمان
ل ه دوو جۆر ههڵهکردن بپارێزین.
ههڵهی یهکهم ،کاتێک بیریارێکی س���ایکۆلۆجی ئهزمونگهری پێناس���ی مرۆڤ
بهگوێ���رهی ئارهزووهکان دهکات خۆی توش���ی وههمی جهوههری���ش دهکات .ئهو
ئ���ارهزووهکان دهخات ه نێو ئاگامهندی مرۆڤهوه و لهو باوهڕهدایه ،ک ه واتای ئارهزوو
ل ه خودی ئارهزوودایه .لهبیرۆکهی بهرزێتی دووردهکهوێتهوه .ئهگهر من ئارهزووی
خانوویهک ،لێوانێک ئاو یان لهشی ئافرهتێک بکهم چۆن خانو ،لێوان ه ئاوهک ه یان
لهش���ی ئافرهتهک ه لهنێو ئارهزووی مندان؟ چۆن ئارهزووشم دهبێت ب ه ئاگایی لهم
بابهتانه؟ پێویست ه ئاگاداربین و ئهم ئارهزووان ه ب ه شتێکی دهروونی لهنێو ئاگامهندیدا
دانهنێین؛ ئهوان ب ه پڕۆژه بنهڕهتی و بونیاده بهرزهکهوه خودی ئاگامهندین چونک ه
لهبناخهدا ئاگامهندی ئاگایی ه ل ه شتهکان.
ههڵهی دووهم ،ک ه پهیوهندی ب ه ههڵهی یهکهمهوه ههیه ،لهوخاڵهدای ه توێژهره
دهرونناس���هک ه لهگهڵ گهیش���تن ب ه دۆزینهوهی ئارهزووه ئهزمونگهرییهکان واز ل ه
توێژینهوهک ه بهێنێت .لێرهدا ،مرۆڤ لهس���هر کاڵفهیهک هان���دهر و ئارهزووهکانی
پێناسدهکرێت ،ک ه توێژینهوه ئهزمونگهرییهک ه دایمهزراندون.
ههڵبهت��� ه بیری���اره س���ایکۆلۆجییهک ه ههم���وو جارێک خۆی ب���هو کاڵفهیهوه
نابهس���تێتهوه؛ ههوڵ���دهدات پهیوهندییهکانی نێوانیان و هاوئاههنگیان بناس���ێت؛
ههوڵ���دهدات بزانێت چۆن ئارهزووهکان کار لهس���هر یهکدی دهکهن .ڕهخنهگرێک،
بۆنموونه ،دهیهوێت ”سایکۆلۆجی” فلوبێرت باسبکات و دهنوسێت ،ک ه ”دهردهکهوێت
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ئهو ل ه س���هرهتای الوێتییدا گهش���هکردنێکی بهردهوامی ههب���ووه ،ک ه لهئاکامی
ههس���تکردنێکی دووالیهنییهوه سهریههڵداوه .لهالیهکهوه تهماعی گهوره و لهالکهی
دیکهوه دهس���تهاڵت نهبهزهکهی  ....ههڵقواڵن���ی خوێنی الوێتی زوو لهئهودا و ل ه
تهمهنی ههژدهس���اڵیدا بوو ب ه حهز و ئارهزووی بۆ ئهدهب .لهوزه و ش���ێواز یان
داس���تانهکاندا ج���ۆره ڕزگاربوونێکی ل ه کردهوه توندوتیژهکان یان ئهو س���ۆزانهی
ئهشکهنجهیان دهدا دۆزییهوه )68(”.لهم بهندهدا کهسایهتییهکی ئاڵۆزی ههرزهکارێک
بۆ چهند ئارهزوویهکی س���هرهتایی ،وهکو (جۆو) زانایهکی کیمیا ل ه شتێکی ئاڵۆز
چهند توخمێکی س���اده دادهنێت ،گهڕاوهتهوه .شتهدراوهکان لهسهرهتاوه تهماعی
گهورهن ،پێویس���تیان ب��� ه کردهوه توندوتیژهکان و ههس���تکردن ه قۆڵهکهی ههیه؛
کاتێک ئهم توخمان ه یهکدهگرن گهشهکردنێکی ههمیشهیی دروستدهکهن .بهوجۆرهی
بۆرگێت ئاماژهی بۆ دهکات ،لهچهند دێرێکیدا ،ک ه دامانناون ،گهشهکردنهک ه لهسهر
ههڵبژاردنێکی شارهزایانهی خوێندنهوه و دهربڕین ل ه ڕۆماندا بهرجهستهبوو .لێرهدا
سهرچاوهی دهرونێکی ئهدهبخواز دهبینین.
ئهم ش���یکردنهوه سایکۆلۆجیی ه لهو پاشخانهوه دهس���تپێدهکات .ک ه فاکتۆری
تاکهکهس لهدوو ڕیانهی یاس���ا ههمهکی و ڕووتکراوهکان���هوه دهکهوێتهگهر .ئهو
فاکتۆرهی دهبێت باسبکرێت ،ک ه لێرهدا ویستی ئهدهبی(فلوبێرت)ه ،لهنێو ئارهزووه
ڕووتکراوهکان���دا تواوهتهوه ،ک ه لهژیانی س���ادهی ههموو الوێک���دا دهدۆزرێنهوه.
تهنیا پێکهوه بهس���تنی ئ���ارهزوهکان لهم ههوڵدان���هدا کۆنکرێتییه؛ لهنێو خۆیاندا
نموون���هی ئهگهرهکانن .کهوابوو ،لهم گریمانهیهدا ئهوهی ڕووتکراوهی ه پێش ش���ت ه
کۆنکرێتییهکان دهکهوێت .شت ه کۆنکرێتهکهش ل ه ڕووتکراوهکان پێکهاتوه؛ تاکهکهس
دوو ڕیانی نهخش���هیهکی ههمهکییه .بێجگ ه ل��� ه بێهودهیی ه لۆجیکمهندانهکهی ئهم
ئاکام���ه ،لهنموون��� ه ههڵبژاردووهکهماندا ،ل ه پڕۆژهی تاکهکهس���ایهتی تێناگهین.
لهڕاستیدا ههستکردنێکی قوڵ ،وهکو نموونهیهکی ههمهکی شاردراوهتهوه و بووه ب ه
کهناڵێک بۆ س���هرههڵدانی پێویستی نوسین .ئهمهش ئهو داواکاریی ه نیی ه فلوبێرت
دهیخوازی؛ بهپێچهوانهوه ،ئهم ه ئهوهیه ،ک ه پێویست ه باسبکرێت .بێگومان ،کهسێک
دهتوانێت ههزار بارودۆخی دیک ه دیاریبکات ،گرنگ نیی ه ئێم ه بیانناس���ین یان نا،
ک ه پێویستییهکهیان بۆ ئهو کردهوهی ه هێناوهتهکایهوه.
بهاڵم ئهم ه لهس���هرهتاوه وازهێنان��� ه ل ه گهڕان بهدوای ش���ت ه نهزانراوهکاندا.
ههروهها ئهم میتۆده تاکهکهس���ی ڕووت ،ک ه خۆیهتی فلوبێرت وازیلێهێناوه و بووه
ب ه بارودۆخ ه دهرهکییهکانی ژیان���ی ،ڕهتدهداتهوه .دواجاریش ،نامهکانی فلوبێرت
دهیسهلمێنن ،ئهو پێش قهیرانهکانی تهمهنی ههرزهکاری و لهمنداڵییهوه ئارهزووی
بۆ نوسین ئهشکهنجهیداوه.
ل ه ههموو قۆناخێکی باس���کردنهکهی س���هرهوهدا توشی بۆشایی دهبین .بۆچی
تهماع و ههستکردن ب ه دهستهاڵت الی فلوبێرت ل ه جێگهی چاوهڕوانیکردنێکی ئارام
 68ئهمه بهندهێکه له توێژینهوهی پۆڵ بۆرگێت لهسهر سایکۆلۆجی فلۆبێرت.
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یان ئۆقرهنهگرتنێکی ڕهش���بینان ه گهشهکردن دروستدهکات؟ بۆچی گهشهکردنهک ه
بهزۆر خۆی دهسهلمێنێت؟ یان بۆچی گهشهکردنهک ه ل ه کۆتایی بهندهکهدا کتوپڕ
دهردهکهوێت؟ بۆچی گهشهکردنهک ه ل ه جێگهی پهنابردن بۆ توندوتیژی یان داوێن
پیس���ی هێمایان ه ڕێگایهکی دیک ه ههڵدهبژێرێت؟ بۆچی فلوبێرت بوو ب ه نوس���هر و
نهبوو ب ه هونهرمهندی ش���ێوهکاری یان مۆسیقازان؟ ئهو دهیتوانی هیچ ڕێگهیهکی
هونهری ههڵنهبژێرێت(بۆنموون ه ڕێگهی سۆفیگهریش ههیه) .فلوبێرت ل ه شوێنێکدا
دهنوسێت” ،دهمتوانی ببم ب ه ئهکتهرێکی گهوره” .بۆچی نهیتوانی ئهم کارهبکات؟
بهکورتییهکهی ،ئێم ه ل ه هیچ تێنهگهیشتوین؛ تهنیا زنجیرهیهک ڕووداو یان کاڵفهیهک
ئارهزوومان بینیوه ب ه چهک و تفاقهوه بهرجهستهدهبن و بێ ئهوهی بزانین لهکوێوه
سهریان ههڵداوه.
گۆرانکارییهکان ،پێکهاتنهکان و شێوهگۆڕکێ ل ه ئێم ه شاردراونهتهوه.
بهشێوهیهکی ئهزمونی سس���تهمێکی سنوردار بۆ ڕووداوهکان دیاریدهکهین ،که
لهڕاس���تیدا ش���وێنکهوتنی ڕووداوهکان لهنێو خۆیاندا(وهکو پێویستی کارکردن له
تهمهنی الوێتیدا پێش پێویستی نوسین دهکهوێت) نهزانراوه.
هێش���تا بهم ه دهوترێت سایکۆلۆجی! ههرچ ژیاننامهیهک دهکهیتهوه ئهم باسهی
تێدادهدۆزیتهوه ،ک ه ڕووداوه دهرهکییهکان و ش���ت ه ئهندێش���اوییهکان ب ه بتهکانی
س���هردهکهمان دادهنێت و دهیانبهس���تێت بهمیرات ،فێرب���وون ،ژینگ ه و پێکهات ه
فزیۆلۆجیهکانهوه .ههندێکجار ،ل ه نوسراوێکی چاکدا پهیوهندییهک ه لهنێوان ڕووداوه
لهپێشتر و پاشترهکاندا یان لهنێوان دوو ئارهزووی هاوکاتیدا دامهزراوه .کاریگهرێتییان
لهسهر یهکدی بهزنجیرهی سهرههڵدانهکهیانهوه نهبهستراوهتهوه؛ ههندێکجار دهتوانین
بهوجۆرهی یاسپهرز لهنێو نوسراوهکهیدا لهسهر سایکۆپاتهلۆجی تێدهگات ئێمهش
تێیبگهین .بهاڵم تێگهیشتنهک ه ناسینهوهی پهیوهندیی ه گشتییهکانه .بۆنموون ه ئێم ه
پهیوهندی نێوان پاکژی و سۆفیگهرایهتی یان بورانهوه و دووڕوویی دهزانین .بهاڵم
پهیوهندی کۆنکریتی نێوان ئهو پاکژیی ه (دوورکهوتن ه لهو ئافرهت ه یان دژوهس���تان
بهرانبهر جۆره فریودانێک)و ناوهڕۆکی تاک ه کهس���ێک لهژیانی س���ۆفیگهرایهتیدا
نازانین؛ بهههمانش���ێوه ،پزیشکی دهروون لهگهڵ ڕۆش���نایی خستنهسهر بونیادی
گشتی وههمهکان زوو ڕازی دهبێت و ههوڵنادات ل ه تاکهکهس ،ناوهڕۆکی نهخۆشیی ه
دهروونییهکان(ب���ۆ ئهو مرۆڤ ه ههس���تدهکات ئهو کهس���ایهتیی ه مێژووییهی ه نهک
کهسایهتییهکی دیکه) تێبگات.
ل���هههمووی گرنگتر ،ئهم توێژینهوه”س���ایکۆلۆجییانه”ئێم ه بۆ بنهڕهتهدراوه
ڕووننهکراوهکان دهبات .ئهوانهش توخمی سادهی سایکۆلۆجین .گوایه ،بۆنموونه،
فلوبێرت ”تهماعی گهوره”ی ههبووه و ههموو باسهکهی دوایی دهکهوێتهسهر بنهڕهتی
ئهم تهماعه .ئهم ه بهڕادهیهک دروس���ته .تهماعهک ه فاکتۆرێکی کهمنهکراوهیه ،ک ه
بیرکردنهوه ڕازیناکات .کهمنهکردنهوه ،لێرهدا ،بێجگ ه ل ه درێژهدان ب ه توێژینهوهک ه
هۆیهکی دیکهی نییه .زانا سایکۆلۆجییهک ه لهو شوێنانهدا ،ک ه دهوهستا فاکتۆرهکهی
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بهردهمیش���ی دهبوو ب ه شتێکی س���هرهکی دراو .لهبهر ئهمهش کاتێک توێژینهوه
سایکۆلۆجییهکان دهخوێنینهوهدڵگران دهبین و ڕازیمانناکهن .تهماشاکه ،ئێم ه به
خۆمان دهڵێین” ،فلوبێرت تهماعکار بوو ،ئهو جۆره مرۆڤهبوو ”.پرسیارکردنهکهمان
پوچ���هڵ دهردهچێت ،ئهگهر بڵێین بۆچی بهوجۆرهبوو؟ ئهمهش ،وهکو ئهوه وای ه
بپرس���ین بۆچی مرۆڤێکی بااڵبهرزی قژ زهرد بوو؟ ههڵبهت ه دهبێت ل ه ش���وێنێکدا
توێژینهوهکهمان بوهستێنین؛ ئهمهش ههڵکهوتی ههموو ههبوویهکی ڕاستهقینهیه.
ئهو بهرده قهوزهی گرتوه و بهردهکهی تهنیشتی پاکه .گوستاف فلوبێرت تهماعی
ئهدهبی ههبوو ،بهاڵم ئهشلی برای نهیبوو .بهههمانشێوهش دهمانهوێت خهسڵهتهکانی
فس���فۆڕ بدۆزینهوه و بۆ بونیاده کیمیاوییهک��� ه گهردیلهکانی بگهڕینینهوه .بۆچی
ئهوجۆرهگهردیالنان ه ههن؟ چونک ه بهوجۆره ههن .ئهم ه ههموو وهاڵمێکه .باسکردنی
س���ایکۆلۆجی فلوبێرت ،ئهگهر بگونجێت ،ل ه ئاماژهکردن بۆ ئاڵۆزی ڕهفتارهکانی،
ههستهکانی ،حاڵهت ه گهڕاوهکانی بۆ خهسڵهتهکان و بهراوردکردنیان لهگهڵ ئهوانهی
تهنێک���ی کیمیاوی ههیهتی ،ک ه لهو دیویان���هوه فلوبێرت ناتوانێت تهماعی ههبێت،
پێکهاتوه .هێشتا ب ه شاراوهیش ههستدهکهین فلوبێرت تهماعهکهی دهستنهکهوتوه.
ئهو شتێکی واتا بهخشه؛ کهوابوو سهربهسته .میرات ،کهلتوری بورژوازی و فیربوونی،
وهکو دهمارگیری مهزاجی ناخرێن ه سهری .دهمار واتابهخش نییه؛ مادهیهکی لینجه،
ک ه دهکرێت باس���بکرێت و خهس���ڵهتی بهرزێتی نییه؛ خ���ۆی تێپهڕناکات تاکو له
وات���ای بوونی خۆی تێب���گات .لهژێر هیچ بارودۆخێکدا دهم���ار زهمین بۆ واتاکهی
خ���ۆی دانامهزرێنێت .ل ه ڕوویهکهوه ،تهماع���ی فلوبێرت ،وهکو ههموو ههڵکهوتنی
فاکتۆرهکان ،فاکتۆره .دروستیشه ،ک ه ناتوانین بهودیوی بگهین ،بهاڵم لهڕوویهکی
دیکهوه خۆی دروستدهکات .ئێمهش دهمانهوێت شتێکی دیک ه لهودیوی بدۆزینهوه.
ش���تێک ،وهکو بڕیاردانێکی ڕادیکاڵ ،بهبێ ئهوهی واز ل ه خهس���ڵهتی ههڵکهوتنی
بهێنین ببێت ب ه شتێکی بێ درۆی کهمنهکراوی دهروونی.
ئهوهی دهمانهوێت دهستمان بکهوێت و کهس نهیداوینهتێ شتێکی کهمنهکراوهی
بێ درۆیه؛ ئهو ش���تهکهمنهکراوهیهیه ،که کهمنهکردنهوه تیایدا بهڵگه نهویس���ت ه
و ئاکامێ���ک نییه دهروونناس دایمهزراندبێت .ئهم داواکارییهش ل ه ئاکامی گهڕانی
بهردهوام بهش���وێن هۆدا پهیدا نابێت ،ک ه ب���ه گهڕانهوهیهکی بهرهودوای نهبڕاوه
دادهنرێت و ههندێکجار ،وهکو توێژینهوهی هۆشهکی دهبینرێت .ههروهها ئهو پرسیاره
س���اوایهش نییه لهبارهی ”چونکه”وه دهکرێت و لهوه زۆرتریش ناڵێین ”بۆچی؟”
بهپێچهوان���هوه ،داواکارییهکهمان لهس���هر تێگهیش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییانهی
ڕاستهقینهی بوونی مرۆڤ ڕادهوهستێت .به ڕهتدانهوهی ئهو بۆچوونهوه بهستراوه
گوایه دهکرێت بوونی مرۆڤ ش���یبکرێتهوه و بهش���ت ه دراوهکان دابنرێت .بکرێت
بهو ئارهزووه دیاریکراوانهی خۆ پش���تیوانیان دهکات و وهکو خهس���ڵهتهکانی نێو
بابهتێ���ک تهماش���ادهکرێن؛ ئهگهر بهم جۆرهش ل ه ڕاس���تهقینهی مرۆڤ تێبگهین
هێشتا پێویست ه خاوهنی ههڵبژاردن بێت :ئهگهر فلوبێرت ئهو مرۆڤه بێت خۆشمان
دهوێت یان ڕقمان لێیه ،زهم یان ستایشی بکهین ،ک ه نوێنهرایهتی کهسانی دیک ه
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دهکات و ڕاس���تهوخۆ بهو ڕاس���تییهی ،که ههیه لهبوونمان دهدات ،لهبنهڕهتدا
ئ���هو جهوههرهیه ،ک ه ئهم ئارهزووانهی تێدا نییه؛ قوڕێکی بێ ش���ێوهیه و دهبێت
خهسڵهتهکان وهرگرێت یان بۆ کاڵفهیهک لهم هاندهرانهی دهگهڕێنینهوه.
لهههردوو حاڵهتهکهدا بوونی مرۆڤ وندهبێت؛ ئێم ه کهسێک نادۆزینهوه ،ک ه ئهم
یان ئهو ئهزمونهی بهسهرداهات؛ ل ه تهماشاکردنمان بۆ کهسێک توشی جهوههرێکی
مێتافیزیکی ناکۆک و بێس���ود دهبین یان ئهو بوونهی دهمانهوێت بیناس���ین لهنێو
ت���ۆزی دیاردهکاندا وندهبێت و پهیوهندییهکانی دهرهکی دادهمهزرێن .بهاڵم ئێم ه ل ه
ههوڵدانمان بۆ تێگهیش���تن لهبوونی کهسێکی دی نامانهوێت ب ه بیرۆکهی جهوههر
بگهین ،ک ه نامرۆڤانهیه .دواجاریش ،لهڕاس���تیدا ئهو بوونهی دهمانهوێت بیناس���ین
لهنێو تۆزهکهدا وننابێت و یهکێتییهکهش لهنێویدا دهدۆزینهوه.
جهوههر ههبوویهکی کارتۆنی ههی ه و ئهوهی بوونهک ه ههیهتی ،خۆشهویست یان
قێزلێکراو ،ستایش���کراو یان لۆمهکراو بهکورتی کهسایهتییهکهیه .ئهو یهکێتییهی
ل ه بوونی مرۆڤدا دهمانهوێت بیدۆزینهوه یهکێتییهکی سهربهس���ت ه و دوای ئهو فره
الیهنیی���هش پهیدا نابێت ،ک ه دهبێ یهکبگرن .بوون بۆ فلوبێرت و ههموو ئهوانهی
ژیاننامهیان دهنوس���نهوه یهکگرتن��� ه لهنێو جیهاندا .یهکگرتن��� ه کهمنهکراوهکهی
دهمانهوێت بیدۆزینهوه ،ک ه خودی فلوبێرته ،دهمانهوێت نوس���هری ژیاننامهکانیش
باس���بکهین ،یهکگرتنی پڕۆژه بنهڕهتییهکهیه .ئهو یهکگرتنهیه ،ک ه لهنێو بوونێکی
ڕهه���ای نا-جهوههریی���دا خۆی بۆ ئێم��� ه دهردهخات .کهوابوو ،دهبێت ئهو ش���ت ه
کهمنهکراوان ه بدۆزینهوه و بیانکهین ب ه پێوهر و س���هرهتای گهش���تهکهمان نهک له
ئاستیدا ڕاوهستین و ب ه بهڵگهنهویست بیانخوێنینهوه و کۆتایی ب ه توێژینهوهکهمان
بهێنین.
بهتایبهتی ،نابێت کهس���هک ه لهس���هر ئارهزووهکانی پێکبهێنین( .سپینۆزا)ش
ئاگادارمان دهکات ،ک ه جهوههر کۆی شێوازهکانی نییه .ههریهکێک ل ه ئارهزووهکان
ش���تێکی کهمنهکراوهی���ه ،ههڵکهوتێکی بێهودهی��� ه و بێه���ودهش مامهڵ ه لهگهڵ
ههمووگیری ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیدا دهکات .ئهگ���هر بڵێم یهکێک ل ه هاوڕیکانم
حهزی لهسهوڵلێدانه ،ئهوا من توێژینهوهکهم لهوێدا دهوهستێنم .لهالیهکی دیکهوه،
فاکتۆرێکی ههڵکهوتوو دادهمهزرێنم ،ک ه هیچ ش���تێک باس���یناکات و ههرچهنده له
ئاکامی بڕیاردانێکی سهربهستهوه پهیدابووه ،سهربهخۆ نییه .من ناتوانم ئارهزووی
س���هوڵلێدان ب ه پرۆژهیهکی بنهڕهتی (پیرۆ) دابنێم؛ ل���هپلهی دووهمدا دادهنرێت
و لهش���تێکی دیکهوه وهرگیراوه .ئهوانهی وێنهی کهس���ایهتییهکمان بۆ دهکێشن
لهگ���هڵ دانانی هێڵهکانیاندا دهریدهخهن ،ک ه ههریهکێک لهو هێاڵن ه یان ئارهزووان ه
پهیوهندییهک���ی دهرهکی و ههڵکهوتووی بهوانی دیکهوه ههیه .ئهوانهی دهیانهوێت
ڕاڤهی ئهم پهیوهندیی ه بکهن شوێن بۆچوونهکهی کۆمت دهکهون ،ک ه ب ه ”ماتریاڵیزم”
ناوزهدیکرد؛ ئهویش ڕاڤهکردنی ش���ت ه بهرزهکان ه ل ه شت ه بچوکهکانهوهیه .ههندێک،
بۆنموونه ،دهڵێن ،ئهو بابهتهی لێیدهکۆڵینهوه کهس���ێکی وهرزش کاره ،حهزی له
ڕاهێنان و مهش���قێکی زۆره ،ههروهها حهزی ل ه وهرزشی نێو مهیدانی کراوهیه .ب ه
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دوورکهوتنهوه ل ه باس��� ه گش���تییهکان و نزیکبوونهوه ل ه شت ه ورده دیاریکراوهکان
دهیهوێت ئارهزووهک ه دهستنیش���ان ب���کات ،ک ه بهرانبهر ش���تهکانی دیکه ،وهکو
پهیوهندی نێوان جۆری بچوک و گهورهی ئاژهڵناسی ،ڕادهوهستێت .ئهو توێژینهوه
سایکۆلۆجییهی نایهوێت ل ه پڕا ڕاوهستێت ،ههندێکجار پهیوهندی نێوان ئهو شتانهی
پێکهوه یان دوای یهکدی سهرههڵدهدهن باسدهکهن و پۆڵینیان دهکات .باسکردنی
پیرۆ ،وهکو کهس���ێک حهزی ل ه س���هوڵلێدان ه دهکهین ب ه یهکێک لهئهندامانی ئهو
وهرزش���کارانهی حهزیان لهوهرزشی نێو مهیدان نیی ه و خێزانهکهشی بهگشتی ب ه
وهرزشهوه دهبهستینهوه .ئهگهر وهرزش ب ه ئارهزوو بۆ ڕێکهوت پێناس بکهین شتی
گش���تی زۆرتر دهدۆزینهوه و بهسهر ئهودا دهیانس���هپێنین .ئهم جۆره باسهش ل ه
دانان���ی جۆری ڕووهکهکان لهخانهی جیاوازدا دهکات ،ک ه زانا کۆنهکان پهیڕهویان
دهکرد؛ لهش���ت ه گش���تیی ه ڕووتکراوهکانهوه بۆ ش���ت ه دیاریکراوه کۆنکرێتییهکان
دهڕوات .لهپێش���دا ئارهزووی وهرزشکردن بهگشتی ههبوو ،دوایی ئهو ئارهزووه بوو
ب ه ئارهزووکردن ل ه س���هوڵلێدان ،ئهویش دهبێت ب ه ئارهزووکردنی سهوڵلێدان لهنێو
جۆگهیهک ئاوی دیاریکراودا و ل ه بارودۆخ و وهرزێکی دیاریکراودا.
چ���ۆن بزانین ئارهزووکردن بۆ س���هوڵڵیدان ئارهزووی س���هوڵلێدانه؟ ئایا ئێم ه
ناڵێین دهکرێت کهمیبکهینهوه بۆ ئهوهی ههیه؟ زانایانی ڕهوش���ت ڕوونیانکردۆتهوه
چۆن ئارهزوو ب ه مهبهس���تهکانی ئهودیو خۆی دهگات .پاسکاڵ لهو باوهڕهدابوو ل ه
کارهکان���دا ،بۆنموون ه ڕاوکردن یان یاری تێنس پێویس���تییهک ب ه الدان ههیه .به
دیدی ئهو ،ل ه ههموو چاالکییهکدا واتایهکی بهرز ههیه ،ک ه ئاماژه بۆ ڕاستهقینهی
مرۆڤ و بارودۆخی دهکات .بهههمانش���ێوه ،ستێنداڵ ،لهگهڵ پهیوهندییهکهشی ب ه
وانهی خاوهنی ئایدۆلۆجین و پرۆس���ت ڕوونیدهکهنهوه ،ک ه خۆشهویس���تی و غیره
بۆ ئارهزووکردنی خاوهنێت���ی تاک ه ئافرهتێک کهمناکرێنهوه .بهڵکو ئهو ئارهزووان ه
دهیانهوێ���ت ههموو جیهان لهڕیگهی بوون���ی ئافرهتێکهوه داگیربکهن .ئهم ه واتای
”بهشوشهکردن”ه الی ستێنداڵ و لهبهر ئهم هۆیهش ه خۆشهویستی بۆ ئهو شێوازێکی
بوون ه لهنێو جیهاندا .خۆشهویس���تی پهیوهندییهکی بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆی ه لهگهڵ
جیهان و بوونی خۆیدا لهڕێگهی تاک ه ئافرهتێکهوه؛ ئافرهت نوێنهرایهتی لهش���ێک
دهکات لهنێو سوڕانهوهکهدا دانراوه .دهشێ تهواوی ئهم شیکردنهوان ه یان ههندێک
الیهنی دروس���ت بن؛ لهگهڵ ئهمهش���دا ئێم ه لهئاس���تی میتۆدهکهدا توشی گومان
دهکهن .بهههمانش���ێوه ،ڕۆماننوس ه کاسۆلیکهکان ڕاستهوخۆ ل ه خۆشهویستییهکی
پاکدا دهبینن ،ک ه مرۆڤ ڕوو ل ه خوا دهکات .دۆن ژوان ”بۆ ههمیش��� ه نهیدهتوانی
تێ���ر بێت” و ل ه تاوانهکانیدا ”خوا لههیچ ش���وێنێک نهبوو ”.لێرهدا پرس���یارهک ه
سهبارهت دۆزینهوهی ش���تێکی گشتی و ڕووتکراوه لهودیو شت ه کۆنکرێتییهکانهوه
نیی���ه؛ هان���دهری ڕوو ل ه خوا ک���ردن ،وهکو ڕووکردن ل ه ئافرهتێ���ک کۆنکرێتییه.
هاندهر تاکهکهسی و تایبهته .بهوجۆرهی (بۆرگێت) شیدهکاتهوه ،بۆنموونه ،باسی
پێکهێنانی تاکهکهس لهڕێگهی کۆکردنهوهی پێوهره گش���تییهکانهوه ،هاندهرهک ه
پێویستی نوسین و نوسینی پهرتووکێکی تایبهتمان بۆ دهرناخات ،بهڵکو پێویستی
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چاالکییهک ه بهگشتی دهدۆزێتهوه .ڕهتدانهوهی بیردۆزهی قوڕه شێلراوهک ه و کاڵفهی
هاندهرهکان دهبێت ه هۆی دۆزینهوهی تاکهکهس ل ه پرۆژه سهرهتاییهکهیدا ،ک ه بوونی
ئهو پێکدههێنێت .ئهمهش کهمنهکردنهوهی ئاکامهک ه دهکات ب ه بهڵگهنهویست نهک
لهبهر ئهوهی ههژارترین و ڕووتکراوهترین ه بهڵکو دهوڵهمهنتر نییه .دهرک کردنهک ه
ههمووی تاکهکهسهکهی لهگهڵدا دهبێت.
گرفتهک ه لهم خااڵن���هدا دهردهکهوێت :ئهگهر ل���هو باوهڕهدابین ،ک ه تاکهکهس
بوونێکی ههمووگری ههیه ،ئهوا ناتوانین هیچ بخهین ه سهربوونی یان بوونی ب ه دانانی
حهزه جیاوازهکانی دابنێین ،ک ه ئێم ه ل ه ئهزمونهکانمدا دۆزیماننهوه .بهپێچهوانهوه،
ل ه ههر یهکێک لهو حهز و ئارهزوانهدا کهس���هک ه تهواوی بوونی خۆی دهردهبڕێت.
ههڵبهت ه ل ه گۆش���هیهکی جیاوازهوه یان بهوجۆرهی ه جهوههرهکهی س���پینۆزا خۆی
لهنێو خهس���ڵهتهکانیدا دهردهخات .ئهگهر ئهم ه دروس���تبێت ،لهنێو ههریهکێک ل ه
ئ���ارهزوهکان یان ههڵوێس���تێکدا واتایهکی بهرز دهدۆزینهوه .غیرهی کهس���ێک ل ه
ڕۆژێکی دیاریکراودا و بهرانبهر ئافرهتێک ڕۆشنایی دهخات ه سهر ڕاڤهکردنی ههموو
پهیوهندییهکانی[ئهو کهسه]لهگهڵ جیهاندا .ئهو ههڵوێست ه ئهزمونگهریی ه دهربڕین ه
ب���ۆ ”ههڵبژاردنی ڕهفتارێکی ئاگامهندانه ”.ئهمهش هیچ الیهنێکی ش���اراوهی نییه.
ئهگهر ئهزمونهک ه ئاماژه بۆ ههڵبژاردنی ڕهفتارێکی ئاگامهندان ه بکات ئهوا ئهمهش
لهبهر ئهوهی ه که[ڕهفتارهکه]خودی ههڵبژاردنهکهیه .بێگومان ،خهسڵهتی ڕهفتارێکی
ئاگامهندانه ،ک ه لهدواییدا باس���یدهکهین ،واتایهکی بهرزه بۆ ههموو ههڵبژاردنێکی
ئهزمون���ی و کۆنکرێت���ی .بههیچ جۆرێک الیهنی نا-ئ���اگا کاری تێناکات؛ تهنانهت
شتیکی ئۆنتۆلۆجی پێویستداریش پێش ههڵبژاردن ه ئهزمونییهک ه ناکهوێت .ئهگهر
من سهوڵلێبدهم بێجگ ه ل ه بوونم ،وهکو کهسێک سهوڵلێدهدات لێره و ل ه شوێنێکی
دیک ه هیچ نیم .ئهم پڕۆژهیه ،ک ه ههموو بوونم دهردهخات ههڵبژاردن ه بنهڕهتییهکهم
لهنێو بارو دۆخێکی تایبهتیدا دهردهبڕێت؛ بێجگ ه ل ه ههڵبژاردنی ههموو بوونم هیچی
دیک ه نییه .لهبهر ئهمهش��� ه دهبێت میتۆدێک ههبێت واتا بنهڕهتییهکهی پڕۆژهکه،
ک ه نهێنی تاکهکهس���هکهی ه لهنێو جیهاندا جیاکاتهوه .ب��� ه بهراودکردنی ئارهزووه
جۆراوجۆرهکانی تاک ه کهس���ێکیش پڕۆژه بنهڕهتییهک ه دهدۆزینهوه ،ک ه دهبێت ب ه
زهمینهیهکی هاوبهشیان نهک ب ه کۆکردنهوهی ههموویان؛ ههریهکێک ل ه ئارهزووهکان
نوێنهرایهتی ههمووی بوونی کهسهک ه دهکات.
بهوشێوهیهی بوونی مرۆڤهکان نهبڕاوهی ه ئهگهری پڕۆژهکانیش نهبڕاوهن .ئهگهر
یهکێک ل ه خهس���ڵهتهکان بناسین و لهنێو کاتیگۆری گهورهتردا ڕیزیبکهین باشتره
ل ه حاڵهت ه ئاس���انهکانهوه توێژینهوهکهمان لهس���هر تاکهکهسهک ه دهستپێبکهین.
ل هتوێژینهوهکهماندا ش���وێن ئهم یاس���ای ه دهکهوین؛ تهنیا لهئاس���تی بهڵگهیهکی
کهمنهکراوهدا بوهس���ته؛ واته ،لهو باوهڕهدامهب ه ب ه پڕۆژهسهرهتاییهک ه گهیشتویت
تاکو کۆتایی پڕۆژهک ه خۆی ،وهکو بوونی ئهو بابهتهی لێیدهکۆڵیتهوه ،دهرنهخات.
لهبهرئهم هۆیهش��� ه ناتوانی���ن لهبهردهم خانهدانی ”پرۆژهی ڕهس���هن” و ”پرۆژهی
ناڕهسهن”ی هایدیگهردا کۆتای ب ه توێژینهوهکهمان بهێنین .ههرچهنده ئهم ڕیزکردن ه
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ڕهههندێکی ڕهوشتی ههی ه و ل ه چهمک ه بهکارهێنراوهکانیشدا دهردهکهوێت ،پهیوهندی
ب ه ههڵوێس���تی(خۆ)وه لهگهڵ مردندا ههیه .ئهگهر مردن بۆ سهرههڵدانی دوودڵی
ببێت ه هۆکار ،ل ه ئاکامیش���دا ئێم ه دهبێت خۆمان لهدهست دوودڵی ڕزگار بکهین
یان بهبڕیاردانهوه بازدهین ه نێوی .ڕاستییهکی سادهی ه ئهگهر بڵێین ئێم ه لهپێناوی
ژیان���دا ئهوکاره دهکهین .لهئاکامدا ،دوودڵی لهب���هردهم مردندا و بڕیاردانهک ه یان
ههڵهاتنهکهمان ڕووهو بوونێکی ناڕهسهن نابێت ب ه پڕۆژهیهکی بنهڕهتی لهبوونماندا.
تهنیا لهس���هر بناخ���هی پڕۆژهی بنهڕهت���ی ژیان لهواتاک���هی تێدهگهین؛ ئهویش
ههڵبژاردنی بنهڕهتی بوونی خۆمانه .کهوابوو ،دروس���ت ه ههموو جارێک ئاکامهکانی
ڕاڤهکردنهکهی هایدیگهر تێپهڕبکهی���ن و ڕووهو پڕۆژهیهکی بنهڕهتی بڕۆین .نابێت
پڕۆژه بنهڕهتییهک ه ئاماژه بۆ شتێکی دیک ه بکات و پێویست ه وهکو خۆی بناسرێت.
نابێ���ت پهیوهندی ب ه ژیان و مردنهوه یان خهس���ڵهتێکی دیاریک���راوی بارودۆخی
مرۆڤ���هوه ههبێت؛ پڕۆژهی بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆ تهنیا ڕوو ل ه بوونی[بوون-بۆ-خۆ]
دهکات .پڕۆژهی بوون یان ئارهزووی بوون لهنێو الیهن ه جیاوازه س���ایکۆلۆجییهکان
و ههڵکهوت ه ئهزمونییهکاندا نییه؛ لهڕاستیدا لهبوونی بوون-بۆ-خۆ جیاناکرێتهوه.
بوون-بۆ-خۆ ئهو جۆره بوونهیه ،ک ه ل ه بوونیدا پرس���یاکردن ،وهکو پڕۆژهی بوونی
ههی���ه .بۆ بوون-بۆ-خۆ بوون ئهوهی��� ه خۆی لهڕێگهی ئهگهرهکانهوه ،ک ه دهبن ب ه
بهها ،بناس���ێت .پێناس���هی ئۆنتۆلۆجییانهی بوون-بۆ-خۆ ئهوهیه ،ک ه ئهم بوون ه
کهمیی���ه .ئهگهری���ش کهمیی ه لهم بوونهدا .بهوجۆرهی ئ���هم بوون ه ل ه ههمووگیری
بێبهش ه بههاش بووه ب ه دێوه زمهی
ل ه کهرتی دووهمی ئهم نوس���راوهدا باسمانکرد ،کهمی سهربهستییه .بوون-بۆ-
خ���ۆ خاوهن���ی ههڵبژاردن ه چونک ه کهمی ل ه بوونیدایه؛ سهربهس���تی و کهمی یهک
ش���تن .سهربهستی ش���ێوازێکی کۆنکرێتی بوونی کهمیی ه ل ه بووندا .لهبۆچوونێکی
ئۆنتۆلۆجییان���هوه ،بهها و ئهگهری بوون س���نوری ناوهکی کهمین ،ک ه تهنیا وهکو
کهمی بوون دهتوانێت ههبێت یان س���هرههڵدانی سهربهستی ئهگهرهک ه دیاریدهکات
و دهوری بههاکهشی دهدات.
لێرهوه زۆرتر ههنگاو نانێین ،بهاڵم ش���ت ه کهمنهکراوه بهڵگ ه نهویستهکهمان به
گهیشتن ب ه پڕۆژهی بوون بینیوهتهوه؛ لهبهر ئهم ه مهحاڵ ه بوون تێپهڕبکهین .ههروهها
جیاوازیش لهنێوان پڕۆژهی بوون ،ئهگهر و بهها لهالیهک و بوونیش لهالکهی دیکهوه
نییه .لهبنهڕهتدا مرۆڤ ئارهزووکردن ه بۆ بوون .بوونی ئارهزووکردنهکهش لهس���هر
ئیندهکشنی ئهزمونگهران ه دانامهزرێت؛ ئاکامی باسکردنێکی لهپێشتری بوونی بوون-
بۆ-خۆی ه چونک ه ئارهزوو کهمیی ه و بوون-بۆ-خۆ ئهو کهمییهی ل ه بوونیدا ههڵگرتوه.
پ���ڕۆژه بنهڕهتییهکهی ل ه ئهزمونهکاندا دهبینرێ���ت ،کهوابوو ،پڕۆژهی بوونه؛ یان،
ههریهکێ���ک ل ه ئهزمون���هکان لهگهڵ پڕۆژه بنهڕهتییهکهدا ههی���ه .بۆ فرۆیدیش ب ه
پهیوهندیی ه ئاڵۆزهک ه و بنهڕهتی (لبیدۆ)وهیه .ئارهزووی بوونیش شتێکی لهپێشتر
بۆ بوونی خۆی نییه .هیچ شتیک پێش دهربڕین ه هێماییهک ه ناکهوێت ،ک ه ئارهزووه
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کۆنکرێتییهکان دهدۆزێتهوه .لهس���هرهتاوه ،یهکجۆر ئ���ارهزووی بوون پهیدا نابێت
و دوای ئهو ههزار ههس���تکردن س���هرههڵدهن ،بهڵکو ئارهزووی بوون ههی ه و خۆی
لهنێو غیرهکردن ،تهماع ،خۆشهویستی بۆ هونهر ،ترسنۆکی ،ئازایهتی و ههزار جۆر
دهربڕینی ههڵکهوتوی دیکهدا بهرجهست ه دهکات.
ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی لهڕێگهی تاک ه کهسێکهوه بۆ ئێم ه ئاشکرا دهکات .ئێم ه
بابهتی ئارهزووهک ه لهپێش���دا دهناس���ین .بوون-بۆ-خۆ ئ���هو بوونهیه ،ک ه کهمی له
بوونیدایه .ئهو کهمییهی بوون-بۆ-خۆ ههیهتی بوون-لهنێو-خۆیه .بوون-بۆ-خۆ ،وهکو
لهناوبهری بوون-لهنێو-خۆ س���هرههڵدهدات .ئهم لهناوبردن��� ه پڕۆژهی ه بهرهو بوون-
لهنێو-خ���ۆ .بوون-بۆ-خۆ لهنێوان بوونه-لهنێو-خۆ لهناوبراوهک ه و بوونه-لهنێو-خۆی
ناوپڕۆژهک���هدا هیچ نییه .کۆتایی و ئامانجی لهناوبردنهکه ،ک ه منم دهبێت ب ه بوون-
لهنێو-خۆ .کهوابوو ،ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی ئارهزووه بۆ بوون-لهنێو-خۆ .بهاڵم،
ئهو بوون-لهنێو-خۆیهی ئارهزوومهنده ههڵکهوتنێکی ڕووت نیی ه یان لهنێو-خۆیهکی
بێهوده نییه .لهههموو ڕوویهکهوه لهگهڵ ئهو بوونهی لهناویدهبات بهراود دهکرێت.
لهناوبردن ،وهکو بینیمان ،شۆڕشی بوون-لهنێو-خۆی ه بۆ لهناوبردنی بوونی خۆی
دژی ههڵکهوتن .کاتێک دهڵێین بوون-بۆ-خۆ بهفاکتۆرهکانییهوه دهژی ،وهکو لهو
بهش���هدا باسی لهشمان کرد ،ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه لهناوبردن بۆ دۆزینهوهی
بوونی خ���ۆی کارێکی پوچهڵی بوونه .ههروهه���ا دوورکهوتنهوهی ه ل ه دامهزراندنی
ئهو بوون���هی نهبوون دههێنێت ه بوونییهوه .ئهو بوون���هی بابهتی ئارهزووی بوون-
بۆ-خۆ دروس���تدهکات بوون-لهنێو-خۆی���ه ،ک ه دهتوانێت ببێت ب ه بناخ ه بۆ بوونی؛
واته ،پهیوهندییهک���هی لهگهڵ فاکتۆرهکهیدا ل ه پهیوهن���دی نێوان بوون-بۆ-خۆ و
هاندهرهکانی دهچێت .لهسهرو ئهمهوه ،بوون-بۆ-خۆ ،ک ه ڕهتدانهوهی بوون-لهنێو-
خۆی���ه ،ناتوانێت ئارهزوویهکی س���اده و ڕووتی بۆ گهڕانهوه ب���هرهو بوون-لهنێو-
خ���ۆی ههبێت .لێرهدا ،ئێمهش لهگهڵ هیگڵ���دا دهڵێێن ،ڕهتدانهوهی ڕهتدانهوه بۆ
خاڵی سهرهتا نامانگهڕێنێتهوه .ئهوهی بوون-بۆ-خۆ ل ه بوون-لهنیو-خۆ داوادهکات،
ههم���ووی نا-ههمووی ”بوون-لهنێو-خۆ لهناوبراوهکهی��� ه لهنێو بوون-بۆ-خۆدا ”.به
واتایهک���ی دیکه ،بوون-بۆ-خۆ ،ئهو بوونهی ههیه ،دهکات ب ه پڕۆژه .ئهوهش وهکو
ئهو بوونهیه ،ک ه هێشتا نیی ه و ئهوهش نییه ،ک ه ئێستا ههیه .ئهو ،ک ه ئاگامهندییه،
دهیهوێت چارهنوسێکی نهبڕاوهی ،وهکو بوون-لهنێو-خۆی ههبێت .وهکو لهناوبهرێکی
بوون-لهنێو-خۆ و داگیرکهرێکی ههمیشهیی ههڵکهوتنهکان و فاکتۆرهکان دهیهوێت
ببێت ب ه بناخهی بوونی .لهبهر ئهم هۆیهش ه ئهگهر بهگشتی ،وهکو کهمی بوون-بۆ-
خۆ دهکرێت ب ه پڕۆژه تاکو ئهم بوون ه ببێت ب ه بوون-لهنێو-خۆ .بههای س���هرهکی
ئهم پڕۆژهی ه بوون-لهنێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆیه؛ واته ،ئاگامهندی دهیهوێت بهڕێگهی
ئاگامهندیی ه ڕهوانهکهی ،ببێت ب ه بناخهی بوون-لهنێو-خۆی بوونی.
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ئهم وێنهی ه ب ه بوونی خوا ناوزهددهکهین .کهوابوو ،چاکترین ڕێگ ه بۆ تێگهیشتن
ل ه پڕۆژه بنهڕهتییهکهی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی لهوێدای ه بڵیین مرۆڤ دهیهوێت
ببێت ب ه خوا .گرنگ نیی ه ئایینهکان لهسهر چ جۆره ئهفسانهیهک دامهزرابن ،خوا،
لهپێش ههمووش���تێکدا” ،بۆ دڵ پڕواتایه” چونک ه بهکۆتایی پڕۆژهبنهڕهتییهکهی
بوون دادهنرێت.
ئهگهر مرۆڤ تێگهیشتنی پێش ئۆنتۆلۆجییانهی بۆ بوونی خوا ههبێت ،جێگهی
سهرس���وڕمان نیی ه و دهس���تهاڵتێکی کۆمهاڵیهتیش ب ه خۆی نادات .خوا ،بهها و
دواکۆتایی بهرزێتی نوێنهرایهتی سنورێکی ههمیشهیی دهکات ،ک ه مرۆڤ دهیناسێت.
بوون ب ه مرۆڤ گهیشتن ب ه بوون ب ه خوای ه یان مرۆڤ لهبنهڕهتهوه ئارهزووی بوون
بهخوایی دهکات .دهشێ ئهو پرسیارهش بکرێت ،ئهگهر بوونی مرۆڤ لهنێو جیهاندا
بوون بێت بهرهو خوایهتی یان س���نوری خۆی ،ئهگهر ئهو بوون بهخوا ههڵبژێریت،
چی بهسهر سهربهستی دێت؟ چونک ه سهربهستی بێجگ ه ل ه ههڵبژاردنی ئهگهرهکان
چی دیک ه نییه .بهاڵم لێرهدا ،دهردهکهوێت پڕۆژهی س���هرهتایی بوون بهخوا ،ک ه
پێناس���هی بوونی مرۆڤ دهکات ،ل ه بوونی ”سروش���ت” یان ”جهوههر” بۆ مرۆڤ
نزیک دهبێتهوه .وهاڵمی پرس���یارهکهش ئهوهیه ،ک ه لهکاتێکدا واتای ئارهزووهک ه
ل��� ه پڕۆژهی بوون ب ه خوادایه ،دهبێت بزانین ،ک ه ئهم واتای ه ئارهزوو پێکناهێنێت؛
بهپێچهوانهوه ،نوێنهرایهتی یهکێک ل��� ه کۆتایی ه دۆزراوهکانی دهکات .کۆتاییهکان
ههڵوێس���تێکی دیاریکراوی ئهزمونهکانن .شوێنکهوتنمان بهدوای ئهم کۆتاییانهدا
دهوروبهری ههڵوێس���تهک ه دیاریدهکات .ئارهزووی بوون ههمیش ه ئارهزووکردن ه ب ۆ
ش���ێوازێکی بوون .ئارهزووکردنی شێوازێکی بوونیش خۆی لهنێو واتای ژمارهیهکی
زۆری ئارهزووه کۆنکرێتیی���هکان دهردهبڕێت ،ک ه ژیانی ئاگامهندیمان پێکدههێنن.
لێرهدا ،خۆمان ل ه ئاستی بونیادێکی هێمایی ئالۆزدا دهبینین .ئهم بونیادهش سێ
نهۆم���ی ههیه .له ئارهزووی ئهزمونیدا هێماکانی س���هر ب ه ئارهزوویهکی بنهڕهتی و
کۆنکرێتی ئاش���کرادهکهم ،ک ه بوونی تاکهکهس���هکهی ه و نوێنهرایهتی ئهو شێوازه
دهکات ،ک��� ه لهنێویدا بڕیاریداوه ئهو بوون ه بێت پرس���یاری لهبارهوه دهکات .ئهم
ئارهزووه بنهڕهتیی ه دهربڕینێکی کۆنکریتانهی ه لهنێو جیهاندا و لهنێو ههڵوێستێکی
دیاریکراودا ،تاک ه کهسهک ه و واتای بونیاده ڕووتکراوهکه ،ک ه ئارهزووی بوون ه بهگشتی،
دهپێچێتهوه؛ دهبێت ب ه ڕاستهقینهیهکی مرۆڤان ه و ل ه بوونی تاکهکهسهکهدا دابنرێت.
پهیوهندییهکهی لهگهڵ کهسانی دیکهشدا ئاشکرادهکات .ئهمهش ڕێگهدهدات ڕاستی
لهبارهی بوونی مرۆڤهوه نهک تهنیا تاکهکهس���ێک بناسین .کۆنکرێتییهکهی ڕهها،
تهواوکردن و ههمووگیری بوون س���هر ب ه ئارهزووی بنهڕهتی و سهربهس���تییه ،ک ه
بوونی تایبهتمهندی کهسهکهیه .ئارهزووی ئهزمونی هێمایی ئهمهیه؛ ئاماژه بۆ ئهم ه
دهکات و واتاکهشی لهمهوه دهردهچێت .ئارهزووی بوونیش ل ه فۆرم ه ڕووتکراوهکهیدا
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ڕاستی ئارهزوویهکی کۆنکرێتی و بنهڕهتییه ،بهاڵم لهسهر ڕاستهقین ه ڕاناوهستێت .ک ه
وابوو ،پڕۆژه بنهڕهتییهک ه یان کهسهک ه و ناسینهوهی سهربهستان ه بۆ ڕاستی بوونی
مرۆڤ(بێجگ ه لهو ش���ت ه ناجۆرانهی لهبهشی پێشوی ئهم نوسراوهدا باسمانکردن)
لهههموو شوێنێکدا لهنێو ئارهزووهکاندا ههن .لهڕێگهی ئارهزووهوه نهبێت ههستیان
پێناکرێت .ئهمهش ،وهکو ههستکردن بهشوێن لهڕێگهی تهنهکانهوهیه ،ههرچهنده
ش���وێن چهمک نیی ه و ڕاس���تهقینهی خۆی ههیه .یان ،ئهگ���هر حهزبکهیت ،وهکو
بابهتهکهی هوسرڵ وایه ،ک ه تهنیا خۆی بۆ ههڵسهنگاندن بهبێ توانهوه دهردهخات.
ی ئۆنتۆلۆجییان ه بۆ بوون
پاش ئهم ڕوونکردنهوان ه تێدهگهین ،ئارهزووی ڕووتکراوه 
نوێنهرایهت���ی بونیادی بنهڕهتی و مرۆڤانهی تاکهکهس ن���اکات؛ نابێت بهڕێگریش
لهبهردهم سهربهس���تییهکهیدا .سهربهستی ،وهکو لهبهشی پێشوی ئهم نوسراوهدا
باس���مانکرد ،لهناوبردنه .ئهو بوونهی ب ه سهربهس���ت ناوزهدیدهکهین ئهوهیه ،ک ه
بوونی خۆی لهناودهبات .ههروهها دهزانین ،ک ه لهناوبردن کهمی بوون ه و هیچی دی
نییه .سهربهس���تی ،بهتهواوی ،ئهو بوونهیه ،ک ه خۆی ب ه کهمی دهردهخات .بهاڵم
م���ادام ئارهزوو کهمی بوون ه ئهوا سهربهس���تی دهبێت ب ه ئارهزووی بوون؛ پڕۆژهی
بوون-بۆ-خۆی ه بۆ بوون-لهنیو-خۆی-بوون-بۆ-خۆ .ئهمهش بونیادێکی ڕووتکراوهیه،
ک ه نابێ بهسروشت یان جهوههری سهربهستی دابنرێت .سهربهستی بوون ه و ئهو
بوونهش پێش جهوههر دهکهوێت .س���هرههڵدانی سهربهستی کتوپڕ و کۆنکرێتییه.
لهسهر ههڵبژاردنیش دانامهزرێت؛ ئهم بونیادهی باسیدهکهین ڕاستی سهربهستییه؛
واتای مرۆڤ ه بۆ سهربهستی.
دهگونجێت ڕاس���تی مرۆڤان���هی تاکهکهس ب ه فینۆمینۆلۆج���ی ئۆنتۆلۆجییان ه
بدۆزین���هوه .بۆ ئ���هم کارهش لیس���تی ئ���ارهزووه ئهزمونییهکان ل��� ه توێژینهوه
سایکۆلۆجییهکهدا دروستدهکهین .ئهمانه ،بۆ فهیلهسوف ،ئاماژه بۆ پهیوهندییهکان
دهکهن ،ک ه خۆیان ب ه شێواز و ئارهزووهکانی دیکهوه دهبهستنهوه .پهیوهندییهکی
کۆنکرێتی���ش لهنێوان کهس���هک ه و ههڵوێس���تهکانیدا دهردهخات ،ک��� ه دهتوانین
ئهزمونگهریان��� ه پێناس���یبکهین .بهاڵم ب���ۆ دانانی ئارهزووهکانی تاک ه کهس���هکان
لهنێوخانهدا میتۆدهکان یارمهتیمان نادهن .ناتوانین پرس���یار لهبارهی ئهو ش���ت ه
لهپێش���تره بکهین و ئۆنتۆلۆجییان ه بۆ پێش���بینی نهکردنی کاره سهربهس���تهک ه
دایبنێین .لهبهر ئهمهش��� ه ئهو پرس���یاره ل ه خۆمان ناکهی���ن .لهههرچ حاڵهتێکدا
بمانهوێت کهس���ێک بکهین بهبابهتی توێژینهوهکهمان دهبێ بزانین ،ک ه ئهو کهس ه
بهگشتی سهر ب ه ڕاستهقینهی مرۆڤایهتییه .یان ،ئهگهر حهزبکهیت دهڵێین ،ئهمهی ه
لهس���هر بناخهی ئۆنتۆلۆج���ی دادهمهزرێت .بهاڵم توێژینهوه و ئاکامهکانیش���ی له
دهرهوهی ئهگهرهکانی ئۆنتۆلۆجیدان.
لهالیهک���ی دیک���هوه ،لێكۆڵینهوهیهک���ی س���اده ،ڕهوان و ئهزمونگهران ه تهنیا
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کهتهلۆگهکان دهخات ه بهردهستمان و شت ه کهمنهکراوه ساختهکان(وهکو ،ئارهزوو
بۆ نوس���ین ،مهلهکردن ،حهزکردن لهگهش���ت و کاری مهترس���یدار ،غیرهکردن و
هت���د) خۆیان دهس���هپێنن .دانانی لیس���تی ڕهفتار و ئ���ارهزووهکان بهس نیی ه و
دهبێت چارهس���هربکرێن؛ پێویست ه بزانین چۆن پرس���یار لهبارهیانهوه بکرێت .ئهم
توێژینهوهیهش بهگوێرهی یاساکانی میتۆدێکی تایبهت دهخرێتهگهر و ب ه سایکۆلۆجی
شیکاری بوونگهرایهتی ناوزهدیدهکهین.
بنهمای ئهم س���ایکۆلۆجیی ه شیکاریی ه ئهوهیه ،ک ه بوونی مرۆڤ ههموو -گیریی ه
نهک کۆکراوه .لهم ڕووهوه ،تهنانهت ل ه ڕهفتارێکی بچوکی نا-گرنگدا مرۆڤ ههموو
بوون���ی خۆی دهردهبڕێت .هی���چ تام ،کردهوه و ڕهفتارێ���ک نیی ه ههمووی مرۆڤی
تێدا بهرجهست ه نهبێت .ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاری چارهسهرکردنی ڕهفتاری
ئهزموونی ش���ێوازی بوونی مرۆڤه؛ دهیهوێت ههریهکێک ل���هو ڕهفتاران ه لهڕێگهی
چهمکهکانهوه بناسێت و چارهسهریان بکات.
خاڵی دهرچوونیشی ئهزموونه؛ ئهستونی ڕاگرتنی تێگهیشتنێکی بنهڕهتی و پێش
ئۆنتۆلۆجییانهیه ،ک ه مرۆڤ ،وهکو تاک ه کهس ههیهتی .ههرچهنده زۆرینهی خهڵک
گوێ نادهن ه ئهو ئاماژهکردنانهی ل ه دهموچاو گۆڕین و وشهیهک یان تهماشاکردنێکدا
ه هن ،بهاڵم ههموو مرۆڤێک لهگهڵ خۆیدا و لهپێشتر واتای ئهو بههایان ه دهزانێت،
ک ه دهیهوێت دهریانبڕێت و تهوانای چارهسهرکردنیش���یانی ههیه ،بهتایبهتی ئهگهر
یارمهتی بدرێت.
لێرهدا ،وهکو لهههموو ش���وێنێکی دیکهدا ،بهڕێکهوت ڕاس���تی نادۆزرێتهوه؛
بهو ش���ێوهیهی کهسێک بهدوای س���هرچاوه و کانیاوی ڕووباری(نیل) یان(نایجیر)
دا دهگهڕێت لهشوێنێکیش���دا دانهنراوه تاکو مرۆڤ بیگاتێ .لهپێش���دا س���هر به
تێگهیش���تنی مرۆڤ ه و کاری هێرمنیۆتیک ه بیدۆزێتهوه؛ ئهمهش چارهسهرکردنهکه،
س���وربوون لهس���هر و ب ه چهمکردنی دهگرێتهوه .میتۆدهکهی بهراوردکردنه .مادام
ههریهکێک ل ه کردهوهکانی مرۆڤ هێمای ه بۆ ههڵبژاردن ه بنهڕهتییهکهی ،ک ه دهبێت
ڕۆش���نایی بخرێتهسهر ،مادام ههریهکێک لهو کردهوان ه ههڵبژاردنهک ه دهشارێتهوه و
ب ه شێوهیهکی دیک ه لهنێو ههلومهرجهکانی مێژوودا دهریدهخات ،تهنیا بهراوردکردنی
ئهم کردهوان ه کاردهکات ه سهر دهرکهوتن ه تایبهتییهکهیان و دهربڕینی ڕێگای جیاواز
ل ه سهرههڵدانیان .فرۆید و شوێنکهوتوانی یهکهم نهخشهی سایکۆلۆجی شیکارییان
ت ئهگهر خاڵ ه هاوبهش���هکان و جیاوازییهکانی
کێش���اوه .بۆ ئێمهش ب ه سوددهبێ 
سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی و فرۆیدی ڕوونبکهینهوه.
ههر دوو جۆره سایکۆلۆجیی ه شکارییهک ه ههموو بهرجهست ه بوون ه دهرهکییهکانی
”ژیانی دهروونی”ب ه هێما و پهیوهندی هێمایی لهگهڵ بونیادی ههمووگیری و بنهڕهتی
کهس���ایهتی تاکهک ه دادهنێن .ههردووکییان لهو باوهڕهدان هیچ شتێکی لهپێشتری
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دراو ،وهکو میراتی ،خهسڵهت و هتد نییه .سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایی باوهڕ
ب ه بوونی هیچ شتێک لهپێش سهرههڵدانی سهربهستی مرۆڤهوه ناکات؛ سایکۆلۆجی
ش���یکاریش دهڵێت ،ک��� ه کاریگهرێتیی ه بنهڕهتییهک ه پێش مێ���ژوو مۆمێک ه هیچی
لهس���هرههڵنهکهنراوه .لیبدۆ تهنیا چهقهکۆنکرێتییهکانێتی .ههردووکیان مرۆڤ ب ه
بوونهوهرێک دادهنێن ،ک ه بهردهوام دهگهڕێ و مێژوو دروستدهکات .ههردووکیان لهو
باوهڕهدان مرۆڤ لهنێو جیهاندایهو بهبێ تێگهیشتن ل ه ههموو ههڵوێستهکانیشی ل ه
بوونی تێناگهین .ئامانجی توێژینهوهی سایکۆلۆجی بونیادنانهوهی ژیانی کهسهکهی ه
ل ه یهکهم ڕۆژی ژیانییهوه تاکو کاتی چاک بوونهوهکهی؛ ههموو زانیارییهک سهبارهت
کهس���هک ه پهیدادهکهن؛ ب���هدوای نامهکانی ،گهواه���هکان ،ئارهزووهکانی و ههموو
جۆریک لهزانیاریی ه کۆمهاڵیهتییهکان دهگهڕێن .ئهوهی دهیانهوێت دایبمهزرێننهوه
بونیادێکی دوو الیهنییه؛ بهس���هرهاتی گرنگی منداڵی و باره دهروونییهکهی دهوری
ئهم ڕووداوهیه .لێرهدا ،جارێکی دیک ه مامهڵ ه لهگهڵ ههڵوێس���تدا دهکهین .ههموو
فاکتۆرێکی ”مێژوویی” لهم بۆچوونهوه دهبێت ب ه فاکتۆرێکی گهشهکردووی دهروونی
و هێمای گهشهکردنهکهش چونک ه ئهو بهتهنیا هیچ نییه .کارکردنهکهی دهکهوێت ه
س���هر مامهڵهکردن لهگهڵی���دا .مامهڵهکردنهکهش ب ه هێما مهیل���ی ناوهوهی تاک ه
کهسهک ه دهردهبڕیت.
س���ایکۆلۆجی شیکاری و س���ایکۆلۆجی بوونگهرایهتی لهنێو ههڵوێستهکهدا بۆ
ڕهفتارێکی بنهڕهتی دهگهڕین ،ک ه لهڕێگهی پێناسهی ساده و لۆجیکهوه دهرنابڕێت
چونک��� ه پێش ههموو لۆجیکێ���ک دهکهوێت و دهبێت بهگوێرهی یاس���اکانی جۆره
تیههڵکێشکردنێک دابمهزرێتهوه .سایکۆلۆجی شیکاری ئهزمونگهران ه دهیهوێت شت ه
ئاڵۆزهکان دیاریبکات .سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی ههلبژاردن ه بنهڕهتییهکهی
دوێت .ههڵبژاردنی بنهڕهتی کار لهس���هر جیه���ان دهکات و ههڵبژاردنی حاڵهتێک ه
لهنێو جیهاندا و وهکو ش���ت ه ئاڵۆزهکان ههمووگیریی ه و پێش لۆجیکیش دهکهوێت.
ئهمهی ه کاتێک ڕووبهڕووی یاساکان و لۆجیک دهبێتهوه بڕیار لهسهر ڕهفتاری تاکه
کهس دهدات .کهوابوو ،پرس���یار لهبارهی لۆجیکهکهیهوه ناکهین .لهگهڵ خۆیدا و
پێش تێههڵکێشکردنی لۆجیکان ه ههمووگیری بوون دههێنێت .بۆ واتاکانیش دهبێت
ب ه کرۆکی ئاماژهکردن.
ههردوو جۆره س���ایکۆلۆجیی ه ش���یکارییهکهش بابهت���ی لێکۆڵینهوهکهیان له
بارودۆخێکی تایبهتدا دانانێن و لهوێوه توێژینهوهک ه بخهنهگهر .ههردووکیان جهخت
لهسهر میتۆدێکی بابهتی دهکهن و زانیارییهکانی تاکهکهسهک ه و بۆچوونی کهسانی
دیکهش کۆدهکهنهوه .ههڵبهته ،کهسهک ه دهتوانێت دهروونی خۆی شیبکاتهوه .بهاڵم،
دهبێت واز ل ه س���ودوهرگرتن ل ه حاڵهتهکهی بهێنێت و بهوجۆرهی کهس���ێکی دیک ه
پرسیاری لێدهکات پرسیار لهبوونی خۆی بکات .سایکۆلۆجی شیکاری ئهزمونگهری
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لهسهر گریمانهی بوونی الیهنی دهروونی ئهودیو ئاگاییهوه ڕهگدادهکوتێت ،ک ه لهژێر
درککردنی کهسهک ه ڕادهکات .سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی گریمانهی ئهودیو
ئاگایی ڕهتدهداتهوه؛ کاره دهروونییهک ه و ئاگامهندی پێکهوه دهگونجێنێت .ئهگهر
پڕۆژه بنهڕهتییهک ه ل ه ئهزمونی تاک ه کهسهکهدا بێت و کهسهکهش بهئاگا بێت ئهوه
ناگهیهنێت ،ک ه بهههمانجۆر دهبێ ئهو بیزانێت؛ بهتهواوی بهپێچهوانهوهیه .خوێنهر
لهبیرێتی چۆن لهپێشهکی ئهم نوسراوهدا ئاگایی و زانینمان لهیهکدی جیاکردهوه.
بێگوم���ان ،تێڕامان ب ه ڕواڵهت بهزانی���ن دادهنرێت .بهاڵم ئهوهی تێڕامان دهیگاتێ
ههم���وو کاتێک پڕۆژه ڕووتهکهی بوون-بۆ-خۆ نیی���ه ،ک ه ب ه هیماکان دهردهبڕێت.
ڕهفت���اره کۆنکرێتییهک ه دهبینێت؛ ک ه لهنێو تۆڕی ههموو خهس���ڵهتهکاندا ڕۆژێکی
دیاریکراوی ئارهزووه .لهیهک کاتدا هیما و بههیماکردنیش دهس���تگیردهکات .ئهم
تێگهیش���تن ه تێگهیش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییانهی پڕۆژه بنهڕهتییهکهیه؛ بهاڵم
تهکنی���ک و ئامێرهکان بۆ دووردانانی ههڵبژاردنی بههێماکردنهک ه ناگرێتهدهس���ت.
لهنێو چهمکهکاندا ڕاگیریان ناکات و ڕۆشنایی ناخاتهسهر.
ئێم ه لێرهدا ،وهکو فرۆیدییهکان مامهڵ ه لهگهڵ مهتهڵێکی نهزانراو ناکهین؛ ئهوهی
ههی ه شتێک ه ڕووناکی خراوهت ه سهر؛ تێڕامان بووه ب ه خاوهنی و تێیدهگات .بهاڵم
ئهم “شت ه شاراوهیهی بهر ڕووناکی خۆر” لهبهر ئهوه ههی ه چونک ه خاوهنێتییهکهی
بێ وهس���یلهیه ،ک ه ڕێگ ه بۆ ش���یکردنهوه و بهچهمککردنی دهدات .ههموو شتێک
بهبێ س���ێبهر ،بهرهاڵکردن و پهیوهندیی ه گ���هورهکان دهگرێت .نهک لهبهر ئهوهی
ئهمان ه لهش���وێنێکی جیاوازتردا دانراون بهڵکو دهبێت ههڵوێستی کهسێکی دیک ه
دایانبمهزرێنێت و تهنیا ب ه هۆی زانینهوه ههن .تێڕامان نابێت ب ه بناخهی سایکۆلۆجی
ش���یکاری بوونگهرایهتی .تهنیا کهرهس���هکانمان دهداتێ و بیریاره دهروونناسهک ه
لییاندهکۆڵێتهوه .ئهویش لهتێگهیش���تنهک ه دهزانێت .لهئاکامدا ،شتهئاڵۆزهکان
لهودیو ئاگاییهوه دهردههێنرێن .ئهمهش لهو پڕۆژان ه دهکات س���ایکۆلۆجی شیکاری
بوونگهرایهتی دهریاندهخات و کهسهکهی دیک ه لێیان تێدهگات .لهئاکامدا ،ئهو بابهتهی
ڕۆشنایی دهخرێتهس���هر بهگوێرهی بونیادهکانی بهرزێتی-بهرزکراو پێکدێت؛ واته،
بوونی دهبێت ب ه بوون-بۆ-کهسانی دیکه .گرنگیش نیی ه کهسهک ه و دهروونناسهک ه
دوو کهس���ی جیاوازی���ش نهبن .ئهو پڕۆژهیهی یهکێک لهم جۆره س���ایکۆلۆجییان ه
دایدهمهزرێنێت ههمووی کهس���هکهی ه و توخم ه کهمنهکراوهکانی بهرزێتییهکهیهتی،
ک ه بوونیادهکهی بوونه-بۆ-کهس���انی دیکه .ئهو ش���تهی لهژێ���ر لێکۆڵینهوهی ئهم
میت���ۆدهدا ناگیرێت پڕۆژهک ه و ئاڵۆزییهکهیهتی .پڕۆژهک ه تهنیا لهئهزموونی ژیاندا
دهبینرێ���ت؛ ناجۆریش لهنێوان بوون-بۆخۆ و بوونێکی بابهتیدا ههیه .بهاڵم بابهتی
توێژینهوهی ه هردوو جۆره س���ایکۆلۆجیی ه شیکارییهک ه ڕاستهقینهی بوونی تێدایه؛
زانینی کهسهک ه لهبارهیهوه دهتوانێت بهری تێڕامانهک ه ڕووناک بکاتهوه .تێڕامانیش
دهبێت ب ه خاوهنێتی و زانینێکی بهڕواڵهت.
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لهم خاڵهدا لێکچونی ههردووجۆره س���ایکۆلۆجیی ه ش���یکارییهک ه لهناودهچێت.
لهوێشدا لهبنهڕهتهوه لهیهکدی جیادهبنهوه ،ک ه سایکۆلۆجی شیکاری ئهزموی له
باتی ڕێگ ه بدات ش���ت ه کهمنهکراوهکان لهنێو درککردن ه بهڵگ ه نهویستهکهدا خۆیان
دهربخهن بڕیاری خۆی لهسهریان دهدات .لبیدۆ یان ویستی هێز بهرماوه دهروونییه-
بایۆلۆجییهک ه پێکدههێنێت ،ک ه لهخۆیدا ش���تێکی ئاشکرا نیی ه و لهپێشدا خۆی بۆ
ئێمهش ،وهکو شتێکی کهمنهکراوه و بڕاوه دهرناخات .دوا جاریش ،ئهزمون بناخهی
ئهو الیهن ه ئاڵۆزان ه لهس���هر ئهم لبیدۆی ه یان ئهم ویس���تی هێ���زه دادهمهزرێنێت؛
ئاکامهکان���ی ئهم توێژینهوه ئهزمونگهرانهیهش بهتهواوی ههڵکهوتن و ئێم ه ب ه بڕوا
ناگهیهنن .هیچ شتێک ڕێگ ه ل ه تێگهیشتنی پێشومان ل ه «ڕاستهقینهی مرۆڤایی»
ناگرێت ،ک ه ویستی هێز نهتوانێت دهریبڕێت و لبیدۆش نهبێت بهپێکهێنهری پڕۆژه
بنهڕهتییهکه.
لهالیهکی دیکهوه ،ههڵبژاردنهکهی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی ڕێنمایمان
دهکات چونک��� ه ههڵبژاردنێک��� ه لهجێگ���هی ههڵکهوتن ه بنهڕهتییهک��� ه دادهنرێت.
ههڵکهوت���ی ههڵبژاردنیش دیوی وهرگێڕاوی سهربهس���تییه .بهو ڕادهیهی لهس���هر
کهمی بوون ڕادهوهستێت ،دهبێت ب ه خهسڵهتێکی بنهڕهتی بوون ،ئێمهش دهزانین
لهوهزۆرت���ر نابێ پاڵیپێوهبنێین .ههریهکێک ل��� ه ئاکامهکان ههڵکهوتێکی تهواوه و
شتێک ه کهمناکرێتهوه .ههروهها ،ههمیش ه بهتایبهتی دهمێنێتهوه؛ واته ،بهئامانجی
کۆتایی توێژینهوهکهمان ناگهین  .بهپێچهوانهوه ،کۆتاییهک ه ههڵبژاردنێک ه تایبهت و
لهسهرهتاشهوه خۆی ،وهکو شتێکی ڕههای کۆنکرێتی دهردهخات .درێژهی باسێک
لهسهر ڕهفتاری جۆرێک ل ه ههڵبژاردن دیاریدهکات ،بهاڵم کۆنکریتی ناکات .هۆکاری
ئهمهش بۆ ئ���هوه دهگهڕێتهوه ،ک ه ههڵبژاردن بوونی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتییه؛
ئهمهش ،وهکو ئهوهی ه بڵێین ،بهش���ێک ل ه ڕهفتارێک���ی دیاریکراو یا ن ههڵبژاردنی
بنهڕهتی ههی ه ئهم ڕاس���تهقینهیهی مرۆڤایهتی دهردهبڕێت چونک ه جیاوازی نێوان
بوون و ههڵبژاردن بۆ ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی نییه .لێڕهدا ،تێدهگهین سایکۆلۆجی
ش���یکاری بوونگهرایهتی ل ه شت ه ئاڵۆزه بنهڕهتییهکانهوه دهست ب ه توێژینهوهکهی
ن���اکات ،ک ه ههڵبژاردنی بوونه .ش���تهئاڵۆزهک ه دوا ههڵبژاردنه ،ههڵبژاردنی بوونه
و خۆی بهو ش���ێوهی ه دروستدهکات .ڕۆشنایی خستن ه سهری ههمووجارێک ،وهکو
شتێکی کهمنهکراوه نیشانیدهدات.
ئهم���هش لبیدۆ و ویس���تی هێز الی س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی ب ه
خهس���ڵهتی گش���تی و هاوبهش لهنێوان ههموو مرۆڤهکان���دا کهمنهکراوه دانانێت.
لهوانهی��� ه بڵێین پاش توێژینهوهکهمان ئهمان��� ه الی ههندێک ببن ب ه پێکهاتهیهکی
دیاریکراوی ههڵبژاردنهکه .دهزانین چۆن ئارهزوو لهگهڵ خولیای جوتبوون بهگشتی
دهبێت ب ه دهربڕینی ههوڵدانی س���هرهتایی بوون-بۆ-خ���ۆ بۆ دۆزنهوهی بوونی ،ک ه
لهڕێگهی پهیوهندی بهکهسانی دیکهوه لیی نامۆ بووه.
ویس���تی هێزیش ئاماژه بۆ کهس���انی دیک ه دهکات ،ناس���ینی کهسانی دیک ه و
ههلبژاردنی خۆ ڕزگارکردن ه لهڕێگهی ئهوانهوه .بنهمای ئهم ههڵوێست ه ههڵبژاردن ه
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بنهڕهتییهکهیه ،ک ه ب ه هۆیهوه ئێم ه ل ه یهکبوونی ڕادیکااڵنهی بوون-لهنێو-خۆ لهگهڵ
بوون-بۆ-کهسانی دیکهدا دهیبینین.
ههڵب���ژاردن دوا چهمک���ی ئهم توێژین���هوه بوونگهرایهتییهیه .ئهمهش باش���تر
س���ایکۆلۆجیی ه ش���یکارییهکهمان لهوی دی جیادهکاتهوه .ئ���هو بۆچوونهش ،ک ه
گوای��� ه ژینگ ه لهخۆیهوه کاردهکات ه س���هر تاک ه کهس ،ڕهتدهدات���هوه .لهبهر ئهم ه
توێژینهوهیهکی بابهتگهرانهی ژینگهک ه سودی بۆ ئێم ه نابێت .لهسهرهتاوه ،ژینگ ه
بهههڵوێس���ت دادهنێین و ئاماژه ب���ۆ بوون-بۆ-خۆ دهکات .لهگ���هڵ ڕهتدانهوهی
هۆکاریهتی میکانیزم ههموو ڕاڤهکردنێکی هیماکراویش ،ک ه توشی دهبین ،الدهبهین.
مهبهستمان دانانی زنجیرهیهک یاسای ئهزموونی نیی ه و بههیماکردنێکی جیهانیش
دروستناکهین .بهڵکو دهبێت لهههموو حاڵهتێکی تایبهتیدا ئهو هێمایان ه بدۆزینهوه
کهسهک ه باکاریان دههێنێت.
ئهگ���هر ههریهکێک ل��� ه ههبووهکان لهخۆی���دا ههمووگهری بێت ئ���هوا ناکرێت
بڕیار لهس���هر بوونی س���هرهتایی پهیوهندیی��� ه هێماییهکانی���ش بدهین(بۆنموونه،
دهموچ���اوهکان ،وهکو زێڕ و لباد و س���نگ) ،ک ه واتاکانی���ان ل ه ههموو حاڵهتێکدا
دهمێننهوه؛ بهگوێرهی بهکارهێنان ه جیاوازهکانیان گۆڕانیان بهسهردا نایهت .بێجگ ه
لهمه ،بیریاری سایکۆلۆجی شیکاری ئهو خاڵهی لهبیرناچێت ،ک ه ههڵبژاردن ژیان ه
و تاکهکهسهک ه دهتوانێت وازی لێبهێنێت.
ئیم ه لهبهشی پێشودا گرنگی کتوپڕیمان لهنێو گۆڕانکاریی ه چاوهڕواننهکراوهکاندا
باس���کرد .لهم خاڵهی ئێستاوه ،دهبێت بۆ وهرگرتنی ئهو خاڵهی هێماکان واتاکان
دهگۆڕن و هێما بهکارهێنراوهکان جێدههێڵن ،ئامادهبین .لهبهر ئهمه ،سایکۆلۆجی
شیکاری بوونگهرایهتی دهبێت باوهڕی ب ه گۆڕانکاری ههبێت و خۆی لهگهڵ بچوکترین
گ���ۆڕان لهبابهتی توێژینهوهکهیدا بگونجێنێت .ئهوهی مهبهس���تمان ه تێگهیش���تن ه
ل���هبوونی تاک ه کهس و س���اتهکانی بوونی .ههروهها ،ئهو میت���ۆدهی بۆ تاکێک
بهکاریدههێنین دهشێ بۆ تاکێکی دیک ه یان بۆ ههمان تاک لهقۆناخێکی بهرزتردا
شیاو نهبێت .ئامانجی توێژینهوهک ه دۆزینهوهی ههڵبژاردن ه نهک حاڵهت .پێویست ه
دهروونناس���هک ه ههم���وو کاتێک بزانێت ،ک ه بابهت���ی توێژینهوهکهی لهنێو تاریکی
ئهودیو ئاگامهندییهوه نهنێژراوه .بهڵکو بڕیاردانێکی سهربهس���ت و ئاگامهندانهیه،
ک ه تهنانهت لهنێو ئاگامهندیشدا جێنشین نهبووه چونک ه لهگهڵ ئهم ئاگامهندییهدا
بووه بهیهک .سایکۆلۆجی ش���یکاری ئهزمونی ،بهگوێرهی ئهوهی میتۆدهکهی له
بنهماکانی باش���تره ،زۆرجار لهبهرچاوی دۆزینهوهی بوونگهرانهیه ،بهاڵم ئهو خۆی
جیادهکاتهوه .کاتێک ڕوو لهههڵبژاردن ه بنهڕهتییهک ه دهکات بهرگریکردنی کهسهک ه
کتوپڕ دهڕوخێت و وێنهی خۆی ،وهکو چۆن تهماش���ای ئاوێن ه دهکات ،دهبینێت و
بۆی ئامادهدهکرێت  .ئهم زۆرکردن ه ل ه کهسهک ه بۆگهواهیدان بۆ دهروونناس ب ه نرخه؛
لهوێدا ئامانج ه دهستکهوتوهکهی دهدۆزێتهوه .لهوێشهوه چارهسهرهک ه دابیندهکات.
بهاڵم هیچ ش���تێک لهس���هر بنهماکانی ڕێگهی نادات لهگهواهییهک ه تێبگات .ئایا
ئهو ل ه کوێوه ئهم ماف ه بهدهس���ت دههێنێت؟ ئهگهر شت ه ئاڵۆزهک ه ئاگایی نهبێت،
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دیوارێک لهنێوان هێماک ه و ئهو ش���تهدا ههبێت ،ک ه هێماکهی بۆ دادهنرێت ،چۆن
کهس���هک ه دهیناسێتهوه؟ ئایا ئهو ش���ت ه ئاڵۆزه بێ ئاگای ه خۆی دهناسێتهوه؟ ئایا
پێمان ناڵێن ،ک ه تێگهیش���تنی نییه؟ ئهگهر لهبهر پێویس���تی تهوانای تێگهیشتنی
هێماکانی بدهینێ ،ئایا ئهمهش نایکات ب ه ئاگاییهکی بێ ئاگا؟
ئهگهر تێگهیشتن ئاگایی لهو شتهوه نهبێت ،ک ه تێیدهگات ،چییه؟ ئایا دهتوانین
بڵێین ئ���هو خۆی ه ئاگامهنده ،ک ه وێنهکهی بهرانبهری دهناس���ێتهوه؟ بهاڵم ،چۆن
دهتوانێت لهگهڵ حاڵهت ه ڕاس���تهقینهکهیدا ب���هراوردی بکات ل ه کاتێکدا لهوهوپێش
هیچ���ی لهبارهوه نهزانی���وه؟ ئهو تهنیا ئهوهنده دهتوانێت بڵێت ،ک ه ش���یکردنهوه
دهروونییهک ه دروسته .پهیوهندییهکهشی لهگهڵ شیکردنهوهکهدا دهبێت ب ه پهیوهندی
کهسی سێیهم یان پهیوهندی دهروونناسهکه؛ شوێنیکی تایبهتمهندی نادرێتێ .ئهگهر
گریمانهی ش���یکردنهوهکهش ب ه دروست دابنێت ،ئایا ئهم ه دهبێت ب ه بڕواکردنێکی
س���اده ،ک ه لهنێو س���نوری ئاگامهندیدا دهمێنێتهوه و ب���هری الیهنهکانی ئهودیو
ئاگامهندیش ئاوهاڵبکات؟ بێگومان ،بیریاره دهروونناس���هش���یکارییهک ه وێنهیهکی
تهمومژاوی ڕووداوه هاوبهش���ییهکانی نێ���وان ئاگامهندی و ئهودیو ئاگامهندی الیه.
بهاڵم ههموو میتۆدێکی بۆ تێگهیشینێکی پۆزهتیڤی لهم هاوبهشیی ه البردوه.
هێشتا ،ڕۆش���نکردنهوهی بابهتهک ه شتێکی دروسته .لێرهدا درککردنێک ههیه،
ک ه بهڵگهیهک ئاوهڵێتی .ئهو بابهتهی بیریارهدهروونناس���هک ه ڕیگهناس���ێتی خۆی
لهگ���هڵ گریمانهکهدا دهگونجێنێت؛ دهس���تی لێ���دهدات و دهزانێت چییه .ئهمهش
لهوێ���دا ڕوودهدات ،ک ه بابهتهک ه بهردهوام ل ه هان���دهره ناوهکییهکانی ب ه ئاگابێت؛
باش���تره بڵێین ،ئهگهر هاندهرهکان لهئاگامهندی خۆی ئ���هو جیانهکرێنهوه .لهم
حاڵهت���هدا ،دهبینین ڕاڤهکردنی س���ایکۆلۆجی نهرێخواز ڕیگهی نادات ههس���ت ب ه
بوونی خۆی بهوجۆرهی ههی ه بکات؛ بهڵکو زانینی سهبارهت بوونی خۆی دهداتێ.
تهنیا سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتییه ،ک ه بانگهش ه بۆ گرنگی دوا درککردنی
بابهتهک ه دهکات.
ئ���هم بهراوردکردن��� ه یارمهتیمان دهدات باش���تر ل ه س���ایکۆلۆجی ش���یکاری
بوونگهرایهتی ،ئهگ���هر ههبێت ،تێبگهین .ئهو میتۆدهی��� ه دهیهوێت ،ل ه فۆرمێکی
دهرهکی تهواودا ڕۆشنایی بخاتهسهر ههڵبژاردن ه خۆیهتییهکه ،ک ه ب ه هۆیهوه ههموو
تاکێک خۆی دهکات ب ه کهس؛ واته ،ههس���ت بهو بوونهی دهکات ،ک ه ههیه .مادام
میتۆدهک��� ه ب���هدوای ههڵبژاردنی بووندا دهگهڕێت ،دهبێ���ت ڕهفتارێکی دیاریکراو
ب��� ه پهیوهندییهکی بنهڕهت���ی دابنێت .ئهو پهیوهندییهش ئ���ارهزووی جوتبوون و
ویس���تی هێز نییه ،بهڵکو پهیوهندی بوونه ،ک ه ل ه ڕهفتارهکهدا بهرجهس���ت ه بووه.
لهبهر ئهم ه لهس���هرهتاوه ڕوو ل ه تێگهیشتن ل ه بوون دهکات .بێجگ ه لهم ئامانجهش
نابێ���ت ئامانجی دیک ه بۆ خۆی دیاریبکات .ههروهه���ا ،نابێت ڕێگهی بدرێت پێش
گهیش���تن بهم ئامانج ه واز ل ه ش���یکردنهوهک ه بهێنیت .تێگهیش���تنی ل ه بوونیش،
ک ه خهس���لهتهکانی بیریارهکهش ،لهبهر ئهوهی س���هر بهڕاستهقینهی مرۆڤایهتیی ه
دیاریدهکات ،بهکاردههێنێت؛ ههوڵدهدات ب���وون ل ه دهربڕین ه هێماییهکان دابڕێت.
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ههم���وو جارێک بهه���ۆی بهراوردکردن���هوه لهنێوان ک���ردهوه و ڕهفتارهکاندا ئهو
که ئاماژهیان بۆ دهکات .پێوهری س���هرکهوتنهکهی کۆمهڵێک
هێمای��� ه بدۆزێتهوه ،
فاکتۆره ،ک ه گریمانهکهی دهیانخوێنێتهوه و دهرککردن ه بهڵگه-نهویستهکهی یهکیان
دهخات .بهگوێرهی پێویس���تیش گهواهیکردنی کهسهک ه دهخرێت ه سهر پێوهرهکه.
ئاکام ه دهس���تکهوتوهکانیش ،ک ه کۆتاییهکانی تاکهکهس���هکهن دهبن ب ه بابهت بۆ
پۆڵینکردن .بهراوردکردنیان ب ه بیرۆک ه گشتییهکانی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ،وهکو
ههڵبژارنێکی ئهزموونی کۆتاییهکانی خۆی ،دهگهین .ئهو ڕهفتارهی ئهم سایکۆلۆجییه
شیکاریی ه لهسهری دهکۆڵێتهوه تهنیا خهوهکان ،سهرنهکهوتنهکان ،شت ه زاڵبوهکان
بهسهرمێشکدا و دهمارگیرییهکان کۆناکاتهوه ،بهڵکو بهتایبهتی بهدوای بیرۆکهکانی
نێو ئاگایی ،کاره س���هرکهوتوهکان و ش���ێوازی ژیانی تاک ه کهسهکهشدا دهگهڕێت.
ئهمجۆره سایکۆلۆجیی ه شیکاریی ه هێشتا فرۆیدی نهدۆزیوهتهوه .تهنیا سێبهری ئهو
لهنێو ههندێک ژیاننامهی سهرکهوتودا دهبینین .هیوادارین ل ه شوێنێکی دیکهدا ئهم
خاڵ ه ل ه دوو نموونهدا لهسهر فلوبێرت و دۆستۆیهڤسکی ڕوونبکهینهوه .بهاڵم بوونی
بۆ ئێم ه ئهوهنده گرنگ نییه؛ گرنگییهکهی لهوهدایه ،ک ه دهگونجێت ههبێت.

«- 2کردن» و «ههیهتی»  :خاوهنێتی

ئهو زانیارییهی ئۆنتۆلۆجی س���هبارهت ڕهفتار و شێوهکانی ئارهزوو دهمانداتێ،
دهکرێ���ت ببێت ب ه بنهما بۆ س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی .ئهمهش ئهوه
ناگهیهنێت ،ک ه ش���ێوازی ڕووتکراوهی ئ���ارهزووهکان ههبێت و بهههموو تاکهکان
درابێت؛ بهڵکو ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه ئ���ارهزووه کۆنکرێتییهکان بونیادیان
ههی ه و ئهو بونیادهش ل ه توێژینهوه ئۆنتۆلۆجییهکهدا س���هرههڵدهدات .ههریهکێک
ل��� ه ئ���ارهزووهکان؛ ئارهزووکردن ل ه خواردن ،نوس���تن ههروهه���ا ئارهزووکردن ل ه
کاری هونهری ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی دهردهبڕن؛ زانینێکی ئهزمونی و کهم لهم
حاڵهتهدا گرنگی نابهخش���ێت .دهبێت س���هرکهوتوان ه ئهو زانین��� ه بۆ دامهزراندنی
بناخهی سایکۆلۆجییهکهمان بهکاربهێنین .بێگومان ،ئهمهش خاڵێک ه بۆ وهستانی
ئۆنتۆلۆجی؛ دوا ش���ت ه دۆزراوهکانی دهبن ب ه یهکهم بنهمای سایکۆلۆجی شیکاری
بوونگهرایهتی.
لێرهبهدواوه ،پێویست ه میتۆدێکی دیک ه پهیدابکهین چونک ه بابهتی توێژینهوهکهمان
جیاوازه .ئایا ئۆنتۆلۆجی لهبارهی ئارهزووهوه ،مادام ئارهزوو بوونی ڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتییه ،چیمان فێردهکات؟
ئارهزووکردن کهمی بوونه .لهبهر ئهم ه ئهو بوونهی ،ک ه کهمیی ه ڕایدهگرێت .ئهو
بوونهش ،وهکو باس���مانکرد ،بوون-لهنێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆیه ،ئاگامهندیی ه دهبێت
ب ه جهوههر ،جهوههریش��� ه دهبێت ب���ههۆکار بۆ خۆی یان ئ���هو مرۆڤهی ه دهبێت
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ب���هخوا .کهوابوو ،ل���هبنهڕهتدا بوونی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی جهوههر نیی ه و
پهیوهندییهکانی ژیانه .چهمک ه سنوردارهکانی پهیوهندییهکهش یهکهمجار لهنێو-خۆ
بنهڕهتییهکهیه ،لهنێو ههڵکهوتن و فاکتۆردا گیریخواردووه و خهسڵهتی گرنگیشی
لهوهدایه ،ک ه شتێک ه ههیه؛ دووهم ،بوون-لهنیو-خۆی-بۆ-خۆ یان بههایه ،ک ه وهکو
وێنهیهکی ب���هرزی ههڵکهوتنی بوون-لهنێو-خۆ ههی��� ه و لهودیو ههموو ههڵکهوت
و ههبووهکان���هوه دهبینرێت .م���رۆڤ هیچ کام لهمان ه نیی���ه .ناتوانین بڵێین ئهو
شتێکه ،ک ه ههیه .ئهو ئهوهیه ،ک ه نیی ه و ئهوهش نییه ،ک ه ههیه؛ لهناوبهری شت ه
لهنێو-خ���ۆ ههڵکهوتوهکهی ه و خۆی لهناوبردن ڕزگاردهکات ،ڕووه و بوون-لهنێو-خۆ
دهڕوات و دهبێت ب ه هۆکار بۆ خۆی .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ههوڵدان ه بۆ بوون ب ه
خوا بهبێ ئهوهی ههوڵدانهکهی لهس���هر بوونی جهوههرێک دامهزرابێت .ئارهزووش
ههوڵدانهک ه دهردهبڕێت .ههروهها ،پێناس���هی ئارهزوو لهس���هر پهیوهندییهکهی ب ه
بوون-لهنێو-خۆ-وهکو هۆکار بۆ خودی خۆی دروستنابێت .پهیوهندی ب ه ههبوویهکی
کۆنکرێتیشهوه ههیه ،ک ه ب ه بابهتی ئارهزوکردن ناوزهددهکرێت .ئهو بابهت ه دهشێ
پارچهیهک نان ،ئۆتۆمۆبیلێک ،ئافرهتێک یان ش���تێکی هیش���تا نهناس���راو بێت،
بۆنموون ه ئارهزووی هونهرمهند بێت بۆ داهێنانی بهرههمێکی هونهری .لهم ڕووهوه،
ئارهزووک���ردن پهیوهندی مرۆڤ ب��� ه بابهتێک یان چهند بابهتێکهوه ل ه نێو جیهاندا
دیاریدهکات؛ شێوازێکی بوون ه لهنێو جیهاندا .لهم خاڵهوه دهبینین ،پهیوهندییهک ه
ش���تێکی تایبهت نییه .ههزار نموونهمان لهبهردهستدای ه تاکو ڕوونیبکهینهوه چۆن
ئارهزووی خاوهنێتی ئهو بابهته ،کارێک ،یان بوون ب ه کهسێک دهکهین .ئهگهر حهز
لهو تابلۆی ه بکهم ،ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه ئارهزووی کڕینی دهکهم و دهمهوێت
ببم ب ه خاوهنی .ئهگهر ئارهزووی نوسینی پهرتووکێک بکهم ،بۆ پیاسهکردن بڕۆم،
ئهو واتای ه دهبهخشێت ،ک ه دهمهوێت پهرتووکهک ه بنوسم و پیاسهک ه بکهم .ئهگهر
جل لهبهربکهم ئهوا ئارهزووی خۆ ڕازانهوهدهکهم .خۆم فێردهکهم ببم ب ه زانستکار و
هتد .لهم بۆچوونهوه ههرسێ کاتیگۆریی ه گهورهکهی بوونی کۆنکرێتی مرۆڤ لهسهر
بناخهکهیان خۆیان دهردهخهن ،که :کردن ،ههیهتی و بوونن.
ئاس���ان ه ببینین ئارهزووی کردن ش���تێک نیی ه کهمبکرێتهوه .کهسێک بابهتێک
دهکات دهی���هوێ لهگ���هڵ بابهتهکهدا بچێت ه نێو پهیوهندییهک���ی تایبهتییهوه .ئهم
پهیوهندییهنوێی ه یهکسهر دهبێت ب ه ههیهتی .بۆنموونه ،لقی درهختێک لێدهکهمهوه
تاک���و ههمبێت .کردنهک ه دهچێت ه ش���ێوازی ههیهتییهوه .ئهم��� ه نموونهیهکی زۆر
باوه .بهاڵم لهوانهش��� ه چاالکییهکهم ب ه ئاش���کرا نهبێت ب ه ههیهتی .دهشی وهکو
ش���تێکی سوپاسگوزار خۆی دهرخات .ئهمهش ل ه توێژینهوهی زانستانه ،وهرزش و
داهێنان ه هونهرییهکاندا دهبینرێت .هیش���تا لهم نموونانهدا کردن نابێت ب ه شتێکی
دیکه .ئهگهر تابلۆیهک ،ش���انۆگهرییهک یان گۆرانیی���هک دابهێنم دهبێت بۆ ئهوه
بوونێک���ی کۆنکرێتیم ههبێت .ئهم بوونهش ئهوهنده ب���ۆ من گرنگه ،ک ه من لهنێو
خ���ۆم و بابهتهکهدا پهیوهندی داهێنان دادهمهزرێن���م و مافی خاوهنێتیم دهداتێ.
بوونی تابلۆک ه لهنێو بیرکردنهوهمدا بهس نییه؛ پێویست ه لهڕێگهی منهوه بابهتهک ه
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بێتهکایهوه .ئاش���کرایه ،لهڕوویهکهوه ،بیرۆکهک ه ئهوهی ه من تابلۆک ه ل ه بووندا به
ه���ۆکاری داهێنانهوه ئاماده بکهم .دواجاری���ش ،دهبێ من خاوهنی بم .لهڕوویهکی
دیکهوه ،تابلۆک ه دهبێت لهبوونی منهوه جیاواز بێت ،تاکو بتوانم بیکهم ب ه موڵکی
خ���ۆم و ئهو من نهبێت .لێ���رهدا ،بهوجۆرهی ل ه بی���ردۆزهی جهوههر الی دێکارت
دهبینرێ���ت ،لهوانهی ه بوونی بابهت ه داهێنراوهک ه لهنێ���و بوونی مندا لهبهر نهبوونی
س���هربهخۆیی و بابهتگهری لهنێو مندا بتوێتهوه؛ یان بوونی لهنێو خۆیدا پێویست
بێ���ت؛ بوونی خۆی ب���هردهوام نوێبکاتهوه .لهئاکام���دا ،بهرههمهک ه بۆ من دهبێت
ب��� ه داهێنانێکی بهردهوام ،بهاڵم لهنێو بوونی خۆش���یدا دهچهقێت؛ بۆ ههمیش��� ه
مۆری من بهس���هر خۆیهوه ههڵدهگرێت؛ واته ،بۆ ماوهیهکی دیارینهکراو دهبێت ب ه
بیرۆک���هی من .ههموو بهرههمێکی هونهری بیرۆکهیه؛ خهس���ڵهتهکانی بیرۆکهین و
بێجگ ه لهواتا چی دیک ه نین .لهالیهکی دیکهشهوه ،واتاک ه یان بیرۆکهک ه بهردهوام
ئ���هو کاتهی بیریش���ی لێناکهمهوه چاالک���ه .پهیوهندییهکهم لهگهڵی���دا دهبێت ب ه
دووجۆری .لهالیهکهوه ئهو ئاگامهندییهم ،ک ه ههست بهبابهتهک ه دهکات و لهالیهکی
دیکهش���هوه ،ئهو ئاگامهندییهم بهرانبهری ڕادهوهستێت .لهڕاستیدا ئهم دووجۆری
پهیوهندییهی��� ه ل��� ه گوتهی ”ئهوه بۆ منه” دهریدهبڕم .وات���ای ئهمهش ئهو کاتهی
پێناسهی کاتیگۆری ”ههیهتی” دهکهین دهردهکهوێت .بۆ ئهم دووجۆره پهیوهندیی ه
دهمهوێت بهرههمهکهم دابهێنم .تێههڵکێش���کردنی ئ���هم خۆ و نا-خۆیهی ه دهمهوێ
وهدهس���تی بهێنم و خاوهنێتی منیش دادهمهزرێنێت .من بهتهنیا باس���ی بهرههمی
هون���هری ناکهم .لقی درهختهکهش ههمان دووجۆری پهیوهندی لهگهڵ مندا ههیه:
یهکهم ،وهکو بابهتێک ڕوژان ه بهکاردێت و لهبهردهستی مندایه ،وهکو جلوبهرگهکانم
یان پهرتووکهکانم من خاوهنی���م .دووهمیش ،وهکو بهرههم دهبێت بهموڵکی من.
ئهو کهس���انهی ڕۆژان ه کهلوپهلهکانیان لهچواردهوره و خۆیان دروستیانکردوون ب ه
موڵک���ی خۆیانی دادهنێ���ن و چێژیان لێوهردهگرن .ئ���هوان لهنێو یهک بابهتدا یان
یهکجۆر سازاندا ب ه بوون بهخاوهن و چێژوهگرتن و داهێنان یهکدهگرن .لهوهدهچێت
یهکگرتنهکهیان لهههموو شوێنێکدا ل ه هونهرهوه بۆ دروستکردنی جگهره لهنێو یهک
پڕۆژهدا بێت .وهکو ئهوه وای ه بڵێت ” ،کاتێک چاکتره ،ک ه خۆم لولی دهکهم”.دوای
ئهم پڕۆژهی ه لهبهر ڕۆش���نایی پهیوهندییهکهی ب ه خاوهنێتییهوه باس���دهکهین ،ک ه
دهبێت ه هۆکاری کهمکردنهوهی حهس���انهوه چونک ه حهسانهوه خهسڵهتی بابهت ه ب ه
موڵککراوهک ه نیی ه و خهسڵهتی خاوهنێتییه.
زانین ،ب هوجۆرهی لهپێش���هکی کهرتی چواری[ئهم نوس���راوهدا] باس���مانکرد،
شێوازێکی خاوهنێتییه .لهبهر ئهمهش توێژینهوهی زانستی ههوڵدان ه بۆ خاوهنێتی.
ڕاستییهک دهدۆزرێتهوه ،وهکو بهرههمێکی هونهری ،دهبێت ب ه زانینی من؛ نۆمینای
بیرکردنهوهی��� ه و ئهو کات ه دهدۆزێتهوه ،ک ه من بیردهکهمهوه و بوونی لهس���هر من
ڕادهوهستێت .لهڕێگهی منهوه جیهان خۆی دهردهخات .لهم الیهنهوه ،من داهێنهر
و خاوهن���م نهک لهبهر ئهوهی بیر لهالیهنێکی بوون دهکهمهوه و دهیدۆزمهوه بهڵکو
ئهو الیهن ه خۆی بۆ من دهردهخات و ش���تێک ه ب ه ڕاس���تی ههیه .من دهتوانم تهنیا
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بڵێ���م من ئ���هو دهردهخهم ،بهو ج���ۆرهی (گید) دهڵێت” ،ئێم ه دهبێت ش���تهکان
دهربخهین”.بهاڵم من لێکچونێکی س���هربهخۆ لهنێوان بهرههمی هونهری و ڕاس���تی
نێ���و بیرۆکهکهم دهدۆزم���هوه؛ ئهویش لهبابهتگهرایهتیدایه .ئ���هو بیرۆکهیهی من
دروستیدهکهم و دێتهکایهوه سهربهخۆیی خۆی دهسهلمێنێت و دهبێت ب ه بیرۆکهی
ههموو کهسێک .دووالیهنی من ههڵدهگرێت :ئهو جیهانهی ه خۆی بۆ من دهردهخات
و ههروهها ”من”یشم ل ه پهیوهندییهکهم لهگهڵ کهسانی دیکهدا.
ئهو بیرۆکهیهی دروس���تیدهکهم دهچێت ه نێو بیرکردنهوهی کهسانی دیکهشهوه.
ههمانکاتیش دوو دهرگا لهس���هر م���ن دادهخات :ئهو بوونهیه ،ک ه من نییه(چونک ه
خۆی بۆ من دهردهخات) ،ههروهها لهیهکهم س���اتی دروس���تبوونییهوه دهبێت ب ه
بیرۆکهی ههموو کهسێک و نهناسراو .ئهم تێههڵکێشکردنهی خۆ و نا-خۆ ب ه چهمکی
”هی منه” دهردهبڕێت.
لهس���هرو ئهمهوه ،بیرۆکهی دۆزین���هوهو دهرکهوتن بیرۆک���هی چێژوهگرتن ل ه
خاوهنێتیش ههڵدهگرێت .ئهوهی دهبینرێت خۆ بهخاوهنکردنه؛ بینین بێ بنکردنه.
ئهگهر س���هرنجێکی بهراوردکردنهکان لهنێوان زانهر و زانراودا بدهین زۆریان ،وهکو
توندوتی���ژی بینین دهردهکهون .بابهت ه نهزانراوهک ه ش���تێکی پاک و بێگهرده و ل ه
سپێتی دهچێت .هێشتا نهێنییهکهی ئاشکرا نهبووه؛ هێشتا مرۆڤ لێی نهپچڕیوه.
ههموو ئ���هم وێنان ه بێ ئاگایی بابهتهک ه لهمهبهس���تی توێژین���هوهکان و ئامرازه
بهکارهێنراوهکان نیش���اندهدات؛ ئهو نازانێت ،ک��� ه دهزانرێت؛ بهبێ ئهوهی بزانێت
س���یخوڕی بهس���هرهوه دهکرێت ل ه بوون���دا بهردهوامه .لهو ژن��� ه دهچێت نازانێت
کهس���هکهی ب ه الیدا دهڕوات لهنێو گهرماوهک ه دهیبینێت .گوتن ههندێکجار ئاشکرا
و جاری دیکهش تهمومژاوییه .ئێم ه باس ل ه داماڵینی ڕووپۆش لهس���هر سروش���ت
دهکهین(بۆنموون ه وێنهی ڕووپۆش���ی سایس الی ش���یلهر) .ههموو توێژینهوهیهک
بیرۆک���هی داماڵین���ی کااڵی تێدای ه و ڕێگرهکان لهبهردهم ش���تهکهدا الدهبات و ل ه
ش���وێنێکی دیار و کراوهدا دایدهنێت .ل ه ڕێگ ه پاککردنهوهکهی ئهکتیۆن بۆ بینینی
دیانا ل ه نێو گهرماوهک��� ه دهکات .لهمهش زۆرتر ،زانین ڕاوکردنه .بایکۆن ب ه ڕاوی
(پان) ناوزهدیکرد .زانس���تکار ڕاوچیی ه و بهدوای شتێکی سپی و ڕووتدا دهگهڕێت
و ب ه تهماشاکردنیشی مافی دهخوات .کۆی ئهم وێنان ه ئهوشت ه دهردهخهن ئێم ه ب ه
گرێی ئهکتیۆن ناوزهدیدهکهین.
بیرۆکهی ڕاوکردن دهکهین ب ه ڕێنیشاندهری باسهکهمان .ههوڵیش دهدهین هێمایهکی
دیکهی خاوهنێتی بدۆزینهوه ،ک ه زۆرتر س���هرهتاییه :مرۆڤ بۆ خواردن ڕاودهکات.
خۆ-تێههڵقورتاندن ل ه ئاژهڵدا پهیوهندی بهسێکس یان برسێتییهوه ههیه .زانینیش
بهکارهێنانی چاوهکانه .لێرهدا ،بهگوێرهی ئهوهی زانین پهیوهندی ب ه ههستهکانهوه
که له پهیوهندی ب ه بهرههمی هونهرییهوه
ههیه ،پرۆسهک ه بهپێچهوانهی ئهوهوهیه ،
بینیمان .ئێم ه گوتمان بهرههمی هونهری ل ه ڕێژهنێکی چهس���پاوی هۆش دهچێت.
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هۆش بهردهوام دروستیدهکات و خۆشی تهنیا و جیاواز ل ه بهرههمهک ه دادهنێت .ئهم
پهیوهندیی ه لهزانینیش���دا ههیه ،بهاڵم الیهن ه دژهکهی لێی جیانابێتهوه .ل ه زانیندا،
ئاگامهندی بابهتهک ه بهرهوخۆی ڕادهکێشێت و دهیخاتهسهر خۆی .زانین توانهوهی
بابهته .نوسینی بیریاره ئهپس���تمۆلۆجییهکانی فهرهنسا پڕی چهمک ه و میتافۆره
لهس���هر خواردن(وهکو توانهوه ،ههرس���کردن و قوتدان) .جواڵنێکی خۆتوانهوه له
بوونی بابهتهکهدا بهرهو زانراوهکهیه .شت ه زانراوهک ه دهگۆڕێت بهرهو من؛ دهبێت ب ه
بیرۆکهم و بوونی لهسهر من ڕادهوهستێت .بهاڵم جواڵنی توانهوهک ه چهقوهستاوهو
ش���ت ه زانراوهک ه ل ه جێگهی خۆی ناجوڵێت .بهت���هواوی دهتوێتهوه و کهچی وهکو
خۆش���ی دهمێنێتهوه .ههرسدهکرێت و ل ه دهرهوهش���دا ،وهکو بهرد جوڵ ه ناکات.
بۆ بیرکردنهوهیهکی س���اده هێمای ”ههرسکراوێکی ههرس���نهکراو” گرنگه؛ وهکو
بهرد ل ه گهدهی حوش���ترمهل(نهعامه)دا و یۆحهناش لهنێو سکی نهههنگهکهدایه.
هێم���ا نموونهی ه بۆ خهونی توانهوهیهکی بێڕوخ���ان .فاکتۆرێکی نابهختهوهرانهیه،
ک ه هیگڵ باس���یدهکات و دهڵێت ،ئ���ارهزوو بابهتهکهی خۆی لهناودهبات .بۆ هیگڵ
ئارهزوو چاوبرس���ییه .دژی ئهم پێویس���تیی ه دیالێکتیکییه ،بوون-بۆ-خۆ خهو بهو
بابهت���هوه دهبینێت ،ک ه من بتوانم بهتهواوی قووتی بدهم و بهتهواویش لهنێو مندا
نهتوێتهوه .بوونی خۆی ،وهکو شتێکی لهنێو-خۆ بهێڵێتهوه :ئهوهی من ئارهزووم ه
بابهته؛ ئهگهر بیخۆم ئهوا بابهتهک ه تهواودهبێت و بێجگ ه ل ه بوونی خۆم چی دیک ه
نامێنێتهوه.
ئ���هم تێههڵکێش���یی ه مهحاڵهی توانهوه و ش���ت ه تواوهکه ،ک��� ه مانهوهی خۆی
پهس���هنددهکات پهیوهندییهکی قووڵی ب ه ئارهزووی سێکیش���هوه ههیه .بیرۆکهی
”داگیرکردنی لهش” شتێکی ناخۆشه ،بهاڵم لهشێکی ئارهزوو مهندکراو ،ک ه بهردهوام
دهکرێت ب ه موڵک و نوێش دهبێتهوه و خاوهنێتی مۆری خۆی لهسهر جێناهێڵێت،
دهخات��� ه ڕوو .ئهمهش ل ه هێمای ‘لوس’ یان ‘بریقهدار’ دا دهردهبڕێت .ههس���ت ب ه
لوس���ی دهکرێت ،بهاڵم ناچێت ه ناوهوهو ل ه دهستلهملکردن زۆرتر ناڕوات؛ وهکو ئاو
وایه .هۆی ئهمهش ،باس���کردنی ڕووتان ه جهخت لهس���هر لهش���ی ئافرهتی سپی و
لوس دهکات .لوسی لهدهست لهملکردندا خۆی پێکدههێنێت و وهکو ئاو فۆرمێکی
نوێ ب��� ه تێپهڕبوون بهس���هربهردهکاندا و کون کردنیان بۆ خۆی دروس���تدهکات.
خهون���ی دڵدارهکهش ئهوهیه ،ک ه خۆشهویس���تهکهی بکات ب��� ه خۆی و ههمانکات
تاکهکه کهسایهتییهکهش���ی بهێڵێتهوه؛ ئهو دهیهوێت ،کهسانی دیک ه بهبێ ئهوهی
لهناوبچن ببن ب ه ئهو .لێرهدا ،لێکچونهک ه لهگهڵ توێژینهوهی زانس���تیدا دهبینین:
بابهت ه زانراوهکه ،وهکو بهردی نێو گهدهی حوشترمهلهکه(نهعامه) ،لهنێو مندایه،
تواوهتهوه و بووه ب ه هی من و بهتهواوی منه؛ بهاڵم ش���تێک ه ب ه ناویدا تێپهڕنابین
و فۆرمهکهی ناگۆڕێت ،ب ه تهواوی لوس���هو لهش���ێکی ڕووته ،ک ه خۆشهویستهکهی
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بێهوده باوهش���ی پیادهکات .ش���تێک ه لهدهرهوهدا دهمێنێتهوه؛ بۆئهوهی بیناسێت
دهبێ بۆی برسی بێت و نهشی خوات .دهبینین چۆن تهوژمهکانی سێکس و خواردن
تێکهڵدهبن تاکو گرێی ئهکتێون یان گرێی یۆحهنا دروستبکهن؛ دهتوانین ڕهگوڕیشهی
ههس���تهکی و ههرسکردن ببینین ،ک ه یهکدهگرن تاکو ئارهزوو بۆ زانین پێکبهێنن.
زانین خستنهناوه و دهست لهملکردنێکی ڕواڵهتییه .فۆرمی خۆی ههرگیز ونناکات.
داهێنانی بهردهوامی بیرکردنهوهی ه و دامهزراندنی سهربهخۆیی بیرۆکهکهشه .بابهت ه
زانراوهکه ،وهکو ش���ت بیرۆک���هی من ه و ئامانجی توێژینهوهکهش���مه .پهیوهندیی ه
س���ازاوهکهی زهمین بۆ دامهزراندنی هاندهره جیاوازهکان خۆشدهکات و پهیوهندی
خاوهنێتییه .لهبهرئهمهشه ،ئارهزووی زانین ،گرنگ نییه ،چهند بمانهوێ پهیوهندی
خاوهنێتییه .زانین شێوازێکی ههیهتییه.
یهکجۆر ل���هچاالکی دهمێنیتهوه ،ک ه سوپاس���گوزارانهیه؛ ئهویش “یاریکردن”
و هاندهرهکانێت���ی .ئایا دهتوانی���ن هاندهری خاوهنێتی ل ه وهرزش���دا بدۆزینهوه؟
بهدڵنیاییهوه ،پێویس���ت ه یهکهمجار ئهو خاڵ ه باسبکهین ،ک ه وهرزش ،بهو جۆرهی
لهسهر گیانێکی جیدی پێکهاتوه ،دهردهکهوێت کهمترین ههڵوێستی خاوهنێتی ههبێت.
گیان ه جیدیهکهی لهجیهانهوه دهستپێدهکات و زۆرتر ڕاستهقین ه بهجیهان نهک ب ه
خۆی دهدات؛ مرۆڤهک ه سهر به جیهانبوونی خۆی دهردهخات .بهڕێکهوت نییه ،ک ه
ماتهریالیزم جیدییه؛ بهڕێکهوتیش نهبووه ب ه ڕاڕهوێکی شۆڕشگێرانه .لهبهرئهوهی ه
شۆڕش���گێڕهکان جیدین .ئهوان لهڕێگهی ئهو جیهانهوه ،ک ه دهیانچهوس���ێنێتهوه
خۆیان دهناس���ن و دهیانهوێت بیگۆڕن .ئهوان لهگهڵ دوژمن ه کۆنهکانیاندا ،ئهوانهی
لهڕێگهی جیهانهوه خۆیان دهناسن هاوڕان .ههموو بیرۆکهیهکی جیدی لهنێو جیهاندا
خهس���تدهبێتهوه؛ چڕتری دهکات؛ وهالدانی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیی ه لهپێناوی
جیهاندا .مرۆڤی جیدی س���هر بهجیهان ه و بهتهنیا بێدهرامهته .تهنانهت ناتوانێت
بیر ل��� ه دهرچوون لهنێو جیهان بکاتهوه .ئهو بوونی بهردی بهخۆی داوه و لهنێو
شتهکانی جیهاندا شتێکی نهبزێوه .دروسته ،ک ه مرۆڤ ه جیدیهک ه ئاگایی سهربهستی
ل��� ه خۆی دهش���ارێتهوه؛ لهنێو بڕوای خراپ���دا دهژی و دهیهوێت خۆی وهکو ئاکام
ببینێت .ههمووش���تێکیش ئاکامی ئهوه و س���هرهتای نییه .هۆی ئهمهش ه گوێ ب ه
ئاکامی کارهکانی دهدات .مارکس لهپێشخستنی بابهت و دواخستنی خۆدا پێشنیاری
دۆگمای بنهڕهتی ‘جیدی’ کردوه .مرۆڤ ب ه دانانی بوونی ب ه بابهت جیدییه.
یاریکردن ،وهکو گاڵتهجاڕییهکهی کیرکیگارد ،خۆیهتی بهردهدات .ل ه یاریکردندا
م���رۆڤ یهکهم بنهڕهت ه و خۆی یاس���اکان دادهنێت .ئایا بێجگ ه ل ه ش���وێنکهوتنی
یاس���اکان هیچ ئاکامێک���ی دیکهی لهدوایه؟ کاتێک مرۆڤ دهزانێت سهربهس���ت ه و
سهربهس���تییهکهی بهکاردههێنێت چاالکییهکهی دهبێت ب ه یاری .یهکهم یاس���ای
یاریکردن خودی مرۆڤهکهیه؛ مرۆڤ ب ه ڕێگای یاریکردن لهسروشتی ڕادهکات؛ بهها
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بهیارییهکهی دهدات و بهو یارییهش ڕازیدهبێت ،ک ه خۆی یاساکانی بۆ داناوه.
لهئاکامدا و لهم ڕووهوه ڕاستهقینهیهکی بچوک دێت ه جیهانهوه .لهوانهی ه ئهو کاتهی
مرۆڤ یارییهک دهکات و خۆی ب ه داهێنهری سهربهس���تی یارییهک ه دادهنێت ،گوێ ب ه
خاوهنێتی ش���تێک لهنێو جیهاندا نهدات .ئامانجی ئهو ل ه وهرزش و یاریکردندا بوونی
خۆیهتی لهشێوازێکی تایبهتیدا .ئهوهش ئهو بوونهیه ،ک ه پرسیاری لهبارهوه دهکات.
مهبهس���ت لهم خااڵن ه ئ���هوهنییه ،ک ه ئ���ارهزووی یاریک���ردن کهمنهکراوهیه.
بهپێچهوان���هوه ،پێویس���ت ه بهو ئاکام��� ه بگهین ،ک ه لێ���رهدا ئ���ارهزووی ‘کردن’
دهبێ���ت ب ه ئارهزوو بۆ ‘ب���وون’ .کردنهک ه نابێت بهواتا ب���ۆ خۆی؛ بهڵکو دهبێت
سهربهس���تییهکی ڕهها بهرجهس���ت ه بکات ،ک��� ه بوونی مرۆڤهکهیه .ئ���هم پڕۆژه
تایبهتیی ه پێویستی ب ه لێکۆڵینهوه ههیه .ڕادکااڵن ه ل ه پڕۆژهکانی دیکهوه جیاوازه.
دهبێ���ت بهدرێ���ژی پهیوهندییهکهی لهگهڵ پڕۆژهی بوون ب���هخوا ڕوونبکهینهوه،
ک ه ل ه قواڵیی بونیادی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتیدای���ه .بهاڵم ڕوونکردنهوهک ه لێرهدا
ناکهی���ن؛ پهیوهن���دی ب ه ڕهوش���تهوه ههی���ه؛ لهمحاڵهتهدا دهبێت ههڵوێس���تێکی
ڕهوش���تان ه ل ه ئاس���تی بههادا ههبێ���ت .لهگهڵ ئهمهش���دا ئهو ڕاس���تیی ه لهناونا
چێت ،ک ه ئارهزووی یاریکردن ل ه بنهڕهتهوه ئارهزووکردن ه بۆ بوون.
س���ێ کاتیگۆرییهکهی ‘بون’‘ ،کردن’ و ‘ههیهتی’ لێرهدا و ل ه ههموو شوێنێکی
دیکهدا بۆ دوو کاتیگۆری کهمدهکهینهوه؛ ‘کردن’ گواس���تنهوهیه .ئهمهش ئارهزوو
دهکات ب��� ه ئ���ارهزووی ههیهتی و ب���وون .زۆرکهمیش ههڵدهکهوێ���ت وهرزش هیچ
ههڵوێس���تێکی خاوهنێتی تێدا نهبێت .م���ن حهزدهکهم یارییهکهم چاک بێت و ببم
ب ه هاندهریش بۆ یاریزانهکان؛ لێرهدا باس���ی ئارهزووی خاوهنێتی لهشتێکی جوان
و ماس���ولکاوی ناکهم ،ک ه ل ه ئارهزووکردنم بۆ خۆیهتی دهرهکی بوونم-بۆ-کهسانی
دیکهوه ههڵدهقوڵێت.
ههمووجاریک ئهم ئارهزووان ه ناچێت ه ژوورهوه و بنهڕهتیش نین .بهاڵم لهوهرزشدا
ههمیش ه الیهنی خۆیهتی ههیه .وهرزش شێوهگۆڕانێکی سهربهستی ژینگهی ه بۆ ئهو
خهسڵهتانهی پشتگیری کردنهک ه دهکهن .ئهمهش وهرزش ،وهکو هونهر ،دهکات ب ه
داهێنان .دهشێ ژینگ ه ک ه گۆرهپانێکی بهفرین یان لوتک ه لێژهکانی چیای ئهلپ بێت.
بینینی دهبێت ب ه خۆیهتی و بهچاو دهکرێت ب ه هێمایهکی بوون .ش���تێکی دهرهکی
ڕووت و ش���وێنێکی ڕادیکاڵه؛ ناجۆرییهکهی ،دووبارهبوونهوهکهی و س���پێتیهکهی
جهوههرهکهی ب ه ڕووتی دهردهخهن؛ بوون-لهنێو-خۆ بوونی دیاردهی ه و ل ه دهرهوهی
ههموو دیاردهکان کتوپڕ خۆی دهردهخات .ههمانکات ڕهقی و چهقوهستاوی الیهنی
ههمیشهیی و دهرهکی بوون-لهنێو-دهردهبڕێت .هێشتا ئهم چێژوهرگرتن ه سهرهتایی ه
ب���ۆ من و بهس نییه .ئهو بوونه-لهنێو-خۆیهی ،ئهگهر بهجهوههره درێژ بووهکهی
دێکارتی دابنێین ،وهکو دیاردهی ش���تێک ،ک ه بوونی من نیی ه سهرس���امم دهکات؛
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من حهزدهکهم ئهو بهش���ێک بێت و لهبوونی منهوه دهرچووبێت و بهوش���ێوهیهی
ههی ه بمێنێتهوه .ئهمهش ل هو بووک ه بهفرینهیهی ه دهچێت مندااڵن دروس���تیدهکهن؛
ئامانجهک ه کردنی ش���تێک ه ل ه بهفر؛ وات ه فۆرمێکی بدهیتێ ،ک ه ل ه ئهس���توهکهدای ه
و ئهس���توهکهش لهپێناوی فۆرمهکهدا ههیه .بهاڵم ئهگهر پهیوهندیم لهگهڵ کێڵگ ه
بهفراوییهکهدا دروستبکهم ههمووش���تێک دهگۆڕێت .تهرازووی بوونی تێکدهچێت؛
بوون���ی جیاجیا و پارچهپارچ��� ه دهبینرێت؛ پهڵ ه و فڵچ ه و بۆش���ایی ئینجهکانی
دهردهخ���هن .دهتوێتهوه و دهبێت ب ه ئ���او .من تاکو ئهژنۆم دهچێت ه نێو بهفرهوه؛
ئهگهر تۆپهڵێک بهفر ههڵگرم ،لهنێو دهس���تمدا دهبێ���ت ب ه ئاو و دهڕژێت؛ هیچی
نامێنێتهوه .ئهو بوونه-لهنێو-خۆی ه شێوهدهگۆڕێت و دهبێت ب ه هیچ .ئارهزووم بۆ
خاوهنێت���ی بهفرهک ه ههمانکات لهناودهچێت .ههروهها ،نازانم چی لهو بهفره بکهم،
ک ه دهیبینم و لهنێو دهستمدایه .ناتوانم باوهش بهههموو کێڵگهکهدا بکهم؛ تهنانهت
ناتوانم ،وهکو ئهو جهوههرهی خۆی ل ه بینینهکهمدا دهرخس���ت پێکبهێنمهوه ،ک ه
کتوپڕ ڕووخا.
خلیس���کانی س���هربهفر جواڵنی خێرا نیی ه و لێزانینی دهوێت .ههروهها منیش
دهکات ب��� ه خاوهن���ی کێڵگ ه بهفرینهکه .ئێس���تا من دهمهوێت ش���تێکی لێبکهم.
ئهم���هش ئهوه دهگهیهنێت ،من وهکو یاریزانی س���هر بهفرهک��� ه بهفرهک ه دهگۆڕم
و واتای پێدهبهخش���م .دهبینم لێژاییهک لهبهردهممدای��� ه و دهبێت بیبڕم ،دوایش
بهردهوامی و یهکێییهکهی دهدۆزمهوه .لهمحاڵهتهدا ئهم ه پێکهوهبهس���تنه .لهنێوان
دوو چهمکی بڕاوهدا ههیه؛ خاڵی س���هرهتا و گهیش���تنهک ه پێکهوه دهبهستێتهوه.
م���ن ل ه داگهڕانهکهش���دا چاو دهبڕم ه ئهو ش���وێنهی دهمهوێ بیگهم���ێ و ڕوولهو
خاڵهدهکهم .پێداگهڕانهک ه چاالکییهکی بزێوی ڕووت نییه؛ تێههڵکێشهی ڕیزکردن و
پهیوهندییهکانیشه؛ بهوجۆرهی ئهندازیارێک( ،کانت) گوتهنی ،بهکێشانی هێڵێکی
ڕاس���ت تێدهگات ،منیش بهتهماشاکردنی کێڵگ ه بهفرهک ه تێیدهگهم .ههروهها ئهم
ڕیزکردن ه پهراوێزی نیی ه و چڕه؛ کێڵگهک ه بۆ خۆی و لهنێو خۆیدا یهکی نهگرتوه؛
ئامانجهک ه ئاش���کرا دیاره و بابهت ه ویستراوهکهشم ئهو خاڵهی ه ل ه قهراخ کێڵگهک ه
دهیبینم ،ک ه دهبێت بیگهمێ .شوێن ه بهفرینهک ه تهنێکی ڕهق و بهفراوییه؛ بۆ ئهوهی
بهکۆتایی بگهم ،بهوجۆرهی کهسێک بۆ گرتنی چهکوشهک ه مافورهکهی تهنیشتی
بۆ داکوتین نابینێت ،منیش کێڵگهک ه نابینم.
هی���چ خاوهنێتییهک ئهوهن���دهی خاوهنێتی ئامێ���رهکان تهواو نیی���ه؛ لێرهدا،
چاالکی خاوهنێتی چاالکییهکی تهکنیکیی ه بۆ سودوهرگرتن .کردنهکهم بهوجۆرهی
چهکوشوهش���اندنهک ه واتای چهکوش���هک ه دیاریدهکات ،دهبێت ه هۆی سهرههڵدانی
بهفرهکه .ههمانکات ،بۆ ئهوهی ل ه لوتکهی بهفرهک ه تێبگهم بۆچوونێکی دیاریکاوم
ههڵبژاردوه :ئهوهش خێراییهکی دیاریکراوی منه ،ک ه دهتوانم کهم یان زۆرتری بکهم؛
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لهو خێراییهوه کێڵگهک ه دهبێت ب ه بابهتێکی جیاوازتر لهخۆی و بهپێی خێراییهک ه
دهگۆڕێت .خێراییهک ه شتهکان ب ه ویستی من کۆدهکاتهوه؛ بیر لهو ناوچهی ه بکهوه
ب ه پێ ،ئوتۆمۆبیل ،ش���همهندهفهر یان پاس���کیل پیای���دا گهڕاویت .بۆچوونهکانت
بهگوێ���رهی خێراییهکانیان دهگۆڕێن .دووری (بێزی���هر) ل ه (ناربۆنهوه) دهبێت ب ه
کاتژمێرێک ،ڕۆژێک یان دوو ڕۆژی گهش���تهکه .کهوابوو ،من بهگوێرهی خێراییهک ه
سهربهستان ه فۆرم بهکێڵگ ه بهفرینهک ه دهبهخشم .ههمانکات من کار لهسهر لهشی
خۆم دهکهم .خێراییهک ه بهتهنیا فۆرم بهس���هر بابهت ه دهرهکییهکهدا ناسهپێنیت؛
مهتهرهکاهش���ی دروس���تدهکات .ئهو بهفرهی لهژێر پای مندا دهتهپێت یان لهنێو
دهستمدا دهتوێتهوه لهگهڵ خێرایی چاالکییهکهمدا دهبێت بهشتێکی ڕهق؛ پشتگیری
من دهکات .هۆکاری ئهمهش الچوونی سوکی و نا-جهوههربوونییهکهی لهناوچوون ه
بهردهوامهکهی نییه .بهپێچهوانهوه ،ئهو س���وکی ،لهناوچوون و شلیی ه نهێنییهیه،
سهرنجی من ڕادهکێشێت؛ ڕهق و شل دهبێت تاکو پشتگیری ل ه من بکات .هۆکاری
ئهمهش بۆ پهیوهندی خاوهنێتیم لهگهڵ بهفرهکهدا ،ک ه خلیسکاندنه ،دهگهڕێتهوه.
ئێم ه لهدواییدا باس���ی ئهم پهیوهندیی ه دهکهین .بهاڵم ئێس���تا ههوڵدهدهین لهواتا
جهوههرییهکهی تێبگهین .ئێم ه وا بیر ل ه خلیسکاندن دهکهینهوه ،ک ه لهسهر زهمین
دهمێنێتهوه .ئهمهش دروسته .بهدڵنیاییهوه ،من لهسهر ڕووی زهمین دهبم و ئهمهش
پێویس���تی بهلێکۆڵینهوه ههیه .بهاڵم تێههڵکێشهیهکی قوڵیشی ههیه .من دهزانم
بهفرهک ه لهژێرهوه خۆی گرتوه تاکو من لهسهری بڕۆم؛ خلیسکاندنهک ه چاالکییهک ه
که بهبێ ئهوهی پێویست بکات ڕهتیبکهم دڵنیام
لهدوورهوه؛ لهخۆیهتیم بۆ مهتهره 
دهکات .خلیسکاندن بهپێچهوانهی ڕهگداکوتانه .ڕهگهک ه نیوهی چۆت ه ژێر زهمینهوه
خۆی داکوتاوه؛ بووه ب ه بهش���ێک لهژیانی گهش���اوهی زهوی؛ بۆ سودوهرگرتن له
زهوی دهبێت خۆی بهزهوی بکات .خلیس���کاندن ،بهپێچهوانهوه ،یهکێتی ماتهری
ل ه قواڵییدا بهبێ ئهوهی بچێت ه ناوهوه دهناس���ێت؛ لهو خاوهن دهستهاڵت ه ترسناک ه
دهچێت ،ک ه پێویس���ت ناکات بۆ ئهوهی پهیڕهوی فهرمانهکانی بکرێت زۆربکات و
دهنگ بهرزبکاتهوه .لهمهش���هوه پێشنیاره باوهکهمان بیردهکهوێتهوه ،ک ه دهڵێت،
“ئهی مرۆڤ ه تهمهن کورتهکهن بخلیسکێن و بیر ل ه خوارهوه مهکهنهوه” .مهبهست
ئ���هوه نیی ه لهش���تهکان قووڵ نهبیتهوه ،بهڵکو تێههڵکێش���هکان بهقووڵی ببینهو
کۆڵمهده.
خلیسکاندن خۆیهتیی ه چونک ه تێههڵکێشهکهی پشتگیریدهکات ،لهخێراییهکهدا
دهبینرێت و بۆ خلیسکهرهک ه لهکاتی خلیسکاندنهکهدا دروسته .ڕهقی بهفرهک ه تهنیا
بۆ من کاریگهره و واتا بهخشه؛ نهێنییهکه ،ک ه بهفرهک ه بۆ منی ئاشکرا دهکات و
لهپشتی منهوه نابێت بهشتێکی ڕاست .خلیسکاندن پهیوهندییهکی مێژوویی نێوان
که خۆی ب ه ڕهقی کۆدهکاتهوه تاکو من بگرێت.
ت���اک و ماتهر دهردهخات؛ مهتهره 
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لهپش���تی منهوه ب ه ماندوویی پهرشوباڵو دهبێتهوه .ب ه تێپهڕبوونهک ه ئهوهی بۆ من
گرنگ ه دهدۆزمهوه .بیرۆکهی خلیسکاندن خودی خلیسکاندنه ،ک ه هیچ ئاسهوارێک
لهپاش خۆی جێناهێڵیت .خلیس���کاندنی س���هرئاو ل ه پاش بهلهمهوه یان بهلهمی
ماتۆڕییهوه ،لهم دواییهدا دروس���تکراوه ،نموونهی وهرزش���ی ئاوییه .خلیسکاندنی
سهربهفر کهمتر تهواوکۆیه؛ ئاسهوارێک لهپاش من جێدههێڵێت .یارییهکی کهمتره
ئهگهر خهڵک���ی ئهم یاریی ه بکهن و گوێ نهدهن��� ه کهمییهکهی ،هۆکاری دیکهیان
بهدهس���تهوه ههیه .لهکاتێکدا ئاسهواری خلیس���کاندنهکهمان پاش خۆمان لهسهر
بهفرهک ه دهبینین کهمێک توش���ی نائومێدی دهبی���ن .چهند خۆش دهبوو بهفرهک ه
بچوایهتهوه ش���وێنی خۆی! ههروهها ئێمهش لهگهڵ خلیسکاندنهکهمان ل ه لوتکهی
چیاکهوه حهزدهکهین ئاسهوار پاش خۆمان جێنههێڵین .دهمانهوێت بهفرهک ه وهکو
ئاوهک ه ڕهفتار بکات .لهبهر ئهم ه خلیس���کاندن ل��� ه داهێنانێکی بهردهوام دهچێت.
خێراییهکهش هێمای ه و ئاماژه بۆ ئاگامهندی دهکات و کاریگهرێتی بهسهر ماتهرهکهوه
دیاریدهکات .دهرخس���تنی یهکگرتنهک ه تێههڵکێش���کردن ه خهس���تهکهی کێڵگهی
بهفرهکه ،ک ه دهبێت ب ه تهنێکی ڕێکخراو بۆ س���ود لێوهرگرتن ،بهوجۆرهی سود ل ه
چهکوش���هک ه یان دهزگایهک وهردهگرین و بهئاس���انی دێت ه ژێر دهست ،بهردهوام
ل ه داهێناندا دهبێت؛ بهفرهک ه ب ه خلیس���کاندنهک ه ڕهق دهبێت و لهدهستهمۆکردنی
لهش���ی ڕووتی ئافرهتهک ه لهدهس���ت لهملکردنهکهدا دهچێ���ت .بهاڵم ،بهفرهک ه ل ه
دهرهوهدا دهمێنیتهوه و دهس���تمان نایگاتێ؛ لهڕوویهکهوه ،چاالکی خلیسکێنهرهک ه
الیهن��� ه هێزهکییهکانی بهفرهک ه دهخات ه بهرچ���او .ڕهقی و یهکالیهنی ماتهرهک ه ل ه
وهرزشهکهیدا ئاشکرا دهبێت .ڕهقی و یهکالیهنییهکهشی خهسڵهتی ماتهرهکهن .ئهم
تێههڵکێشکردنهی خۆ و نا-خۆ ل ه چاالکی وهرزشزانهکهدا بهوجۆرهی ل ه بیرکردنهوه
و بهرههمی هونهریشدا ههیه ،بهجهختکردنی مافی یاریزانهک ه لهسهر و بهفرهکهوه
دهردهبڕێت .من ههزارجار خۆم گواس���تۆتهوه و بهخێراییهکهم کارمکردۆتهس���هر
هێزی خهستبوونهوهکه؛ ک ه من خاوهنیم.
ئهمجۆره خاوهنیتیی ه ل ه وهرزش���دا دژوارییهک���ی دیکهی تێدایه .پێش داگهڕانم
ب ه لوتک ه بهفرینییهکهدا دهبێت پیایدا ههڵگهڕێم و بچم ه س���هری .پێداههڵگهڕانهک ه
بهرگریکردنێکی دیکهی بهفرهکهم نیش���اندهدات .من بهماندووبوونهکهم ههست ب ه
بهرگریکردنهکهی دهکهم .ههموو ساتێکیش نزیکبوونهوهی سهرکهوتنهکهم دهپێوم.
لێرهدا ،بهفرهک ه و بوونی کهس���انی دیک ه و چهمک ه باوهکانی ،وهکو ‘تێپهڕکردن’ ،
‘داگیرک���ردن’ ‘ ،کارامه‘ و هتد لهی���هک دهچن .پهیوهندی نێوان من و بهفرهک ه ب ه
پهیوهندی نێوان خاوهن کۆیلهو کۆیل ه دادهنێن.
ئهم خاوهنێتییهی ل ه ههڵگهڕانهکهدا دهبینرێت لهمهلهوانیشدا ههیه .ئهو سهرهی
ئااڵکهی لێدانراوه دهبێت خاوهنێتی ئهو س���هرهی ئااڵکهی لیدانراوه بکهین .بنهمای
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وهرزش ،کهواب���وو ،بهتایبهتی ئهو وهرزش���انهی لهدهرهوهی ه���ۆڵ و یاریگاکاندا
دهکرێن ،داگیرکردنی تهن ه گهورهکهی زهمین و ههواو ئاوه ،ک ه لهوهوپێش سودیان
لێوهرنهگی���راوه .خاوهنێتیش ل ه ههموو حاڵهتهکاندا پرس���یاری لهبارهوه دهکرێت.
هونهر ،زانس���ت و یاریکردن چاالکین بۆ وهدهس���تهێنانی خاوهنێتی لهودیو بابهت ه
کۆنکرێتیی ه ویستراوهکهوه ،ک ه خودی بوون ه یان بوون ه ڕهها لهنێو-خۆکهیه.
زووکردنه بۆ بوون .ئهمهش

ئۆنتۆلۆج���ی فێرماندهکات لهبنهڕهتدا ئارهزوو ئاره
پهیوهندی ب ه خهسڵهتی کهمی و سهربهستی بوونهوه ههیه .ههروهها ،فێرماندهکات
ئ���ارهزوو پهیوهندیی ه ب ه ههبوویهکی کۆنکرێتییهوه لهنێو جیهاندا و ئهو ههبووهش
بوون-لهنێو-خۆی���ه؛ فێرماندهکات پهیوهندی نێوان ئهو بوون-لهنێو-خۆی ه و ئارهزوو
خاوهنێتیی���ه .لێرهدا لهب���هردهم دووالیهنی ئارهزوودا ئام���اده دهبین :لهالیهکهوه،
ئارهزوو ئارهزوکردن ه ب���ۆ بوونێکی دیاریکراو ،ک��� ه بوونێکی-لهنێو-خۆی-بۆ-خۆی
ههی��� ه و نموونهییه :لهالیهکی دیکهوه ،ئ���ارهزوو لهزۆرحاڵهتدا پهیوهندیی ه لهگهڵ
بوون-لهنێو-خۆی ههڵک���هوت و کۆنکرێتیدا ،ک ه پڕۆژهی خاوهنێتی ههیه .ئایا ئهم
دووالیهن ه بهسهریهکدیا زاڵدهبن؟ هاوتهراز دادهنرێن؟ ئێم ه دهتوانین لهبنهماکانی
سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی دڵنیابین ئهگهر ئۆنتۆلۆجی پێناسهی پهیوهندی
نێوان ئهو دووجۆر بوون ه و خاوهنێتییهک ه بکات .ئێس���تاش ههوڵدهدهین ئهم خاڵ ه
ڕوونبکهینهوه.
ئای���ا مهبهس���تمان له‘خاوهنێتی’ چیی���ه؟ یان چی ل��� ه داگیرکردنی بابهتێک
تێدهگهی���ن؟ ئێم ه کاتیگۆری ‘کردن’مان کهمکردهوه تاکو کاتیگۆریهکانی ‘بوون’ و
‘ههیهتی’ ببینین .ئایا دهتوانین ئهم ه لهگهڵ کاتیگۆری ‘ههیهتی’دا بکهین؟
ئاش���کرایه ،لهزۆر حاڵهت���دا ،داگیرکردنی بابهتێک لهوهدای ه بتوانیت س���ودی
لێوهرگری���ت .بهاڵم زۆر لهگهڵ ئ���هم بۆچوونهدا هاوڕا نیم .من ل��� ه قاوهخانهکهدا
س���ود ل ه لێوان و قاپهک ه وهردهگرم ،بهاڵم نابم بهخاوهنیان .سود ل ه تابلۆی سهر
دیوارهک ه وهرناگرم ،کهچی من خاوهنیم .ئهو مافهی بۆ لهناوبردنی بابهتێک ههمه،
ک ه من خاوهنیم ههندێکجار دروست دهرناچێت.
پێناسهکردنی خاوهنێتی لهسهر ئهم ماف ه دهبێت ب ه پێناسهیهکی ڕووتکراوه .ل ه
کۆمهڵگایهکدا ،ک ه پالنی ئابووری بۆ دادهنرێت خاوهن کارخانهیهک مافی خاونێتی
کارخانهکهی ههیه ،بهاڵم مافی داخستنی پێنادرێت .ل ه ڕۆما خاوهن کۆیل ه دهیتوانی
کۆیلهی ههبێت ،بهاڵم مافی کوشتنی کۆیلهکهی پێنهدهدرا.
ئایا مهبهست ل ه مافی لهناوبردن یان سودوهرگرتن چییه؟ ئهم ماف ه من دهخاتهسهر
زهمینهیهکی کۆمهاڵیهتی و پێناس���هی خاوهنێتیش لهس���هر ئهو زهمین ه دهکرێت.
ههروهها ،ماف نهرێیهکی ڕووت ه و سنوره بۆ ڕێگرتنی کهسانی دیک ه ل ه سودوهرگرتن
و لهناوبردنی ئهو ش���تانهی ههمه .بێگومان ،دهتوانین پێناسهی خاوهنێتی لهسهر
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کارکردنی کۆمهاڵیهتی بکهین .بهاڵم ،لهپێش ههموو شتێکدا ،ههرچهنده کۆمهڵ مافی
خاوهنێتی بهگوێرهی یاسا دهسهلمێنێت ،هێشتا پهیوهندی خاوهنێتی دروستناکات.
ئهوپهڕی دهتوانێت بیکات ب ه یاسایی .ئهگهر خاوهنێتی بخرێت ه ئاستی پیرۆزییهوه
دهبێ���ت لهنێوان بوون-بۆ-خ���ۆ و بوون-لهنێو-خۆیهکی کۆنکرێتیدا پهیوهندی بێت.
ئهگهر بیر ل ه داهاتووی ڕێکخراوێکی کۆمهاڵیهتی بکهینهوه ،ک ه خاوهنێتی تاکهکهسی
تیادا ناپارێزرێت و داگیردهکرێت ئهوه ناگهیهنێت پهیوهندی خاوهنێتی لهناودهچێت؛
لهگ���هڵ پهیوهندی تایبهتی نێوان مرۆڤ و ش���تهکاندا دهمێنێت���هوه .لهکۆمهڵگا
سهرهتاییهکاندا ،ک هپهیوهندی هاوسهریبوون نهکرابوو ب ه یاسا و میراتی لهدایکهوه
دهستیپێدهکرد ،پهیوهندی سێکسی ،لهشێوهی دۆستایهتیشدا بووبێت ،ههرههبوو.
کهوابوو ،پێویست ه خاوهنێتی و مافی خاوهنێتی لهیهکدی جیابکهینهوه .لهبهرههمان
هۆکار ،پێناس���هکهی پرۆدۆن ،ک ه دهڵێت“ ،خاوهنێت���ی دزیکردنه“ ڕهتدهدهمهوه.
بێگومان خاوهنێتی ل ه دزییهوه پهیدا دهبێت یان لهپێناوی خاوهنێتیدا کهس���ێکی
دیک ه ت���ااڵن دهکهین .دزێک خۆی بهخاوهنی پاره دزراوهکهی دادهنێت .کهوابوو،
کێشهکهمان روونکردنهوهیهکی تهواوی پهیوهندی نێوان دز و شت ه دزراوهکان و ئهو
شتانهی ه ڕهوایان ه ب ه یاسا بوون ب ه ماڵ.
ئهگهر بیر لهو بابهت ه بکهمهوه ،ک ه ماڵی منه ،دهبینم خهسڵهتی بوونی بهتهواوی
ئام���اژه بۆ ناولێنانی دهرهکی و بابهت��� ه دهرهکییهک ه بۆ من ناکات؛ بهپێچهوانهوه،
خهس���ڵهتهک ه ب ه قووڵ���ی کاریتێدهکات؛ بۆ من و کهس���انی دیکهش دهریدهخات،
ک ه بهش���ێکی بوونی بابهتهکهیه .لهبهر ئهمهش��� ه ل ه کۆمهڵگا سهرهتاییهکاندا ب ه
ههندێک کهسیان دهگووت‘ ،داگیرکراو’ ،وات ه سهر بهشتێکی دیکهیه ...بۆ ئهمهش
مردووهکانیان ب ه کهلوپهلهکانیانهوه دهناشت ،تاکو لهدواییدا بهکاریان بهێنن .ههڵبهت ه
ئهو کاتهی ئهمجۆره کهلتووره س���هریههڵدا وا بیری لێنهدهکراویهوه .کهلوپهلهکان
خهس���ڵهتی مردووهکهیان ههڵدهگرت و ههمووی بوونی ئهویان پێکدههێنا؛ ناشتنی
مردووهک ه بهبێ کهلوپهلهکانی ،وهکو ناشتنی الشهکهی بهبێ قاچهکانی بوو .الش ه
و لێوانهکهی ئاوی پێدهخواردهوه لهگهڵ چهقۆکهی کهس ه مردووهکهیان پێکدههێنا.
س���وتاندنی بێوهژنیش ل ه ناوچهی (مالهبار) لهگهڵ الش���هی م���ردووی مێردهکهدا
سهربهم بنهمای پهیوهندییهیه؛ ژنهک ه بوونێکی داگیرکراوی ههیه؛ پیاوهمردووهک ه
لهگهڵ خۆی���دا دهیبات ه نێو گۆڕ .بهگوێرهی کۆمهڵ و یاس���ای ئهو کۆمهڵ ه ژنهک ه
الشهیهکی مردووه؛ سوتاندنهک ه یارمهتی دهدات ب ه مافی مردن لهدهست ئهم مردن ه
دهربازبێت .ئهو بابهتانهی ناخرێن ه نێو گۆڕهکهوه دهبن ب ه دێوهزمه .خێو بیرۆکهی
داگیرکردنی خانویهک [لهالیهن هێزێکی نادیارهوه] دهکات ب ه بیرۆکهیهکی کۆنکرێتی.
ل���هکاتێکدا دهڵێین ،خانوهک ه خێوی تێدای ه مهبهس���تمان ئهوهی ه پاره و ههوڵدان
کارناکهن ه سهر ڕهههندی مێتافیزیکی و فاکتۆری ڕههای خاوهنێتییهکهی کهسهکهی
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پێشو .دروسته ،ک ه ئهو خێوانهی لهنێو قهاڵ کۆنهکاندا ههن(الریس)ی نزمن .بهاڵم
ئهمان ه بێجگ ه لهو نهۆمانهی خاوهنێتی بهسهر دیوارهکانهوه چین؟ یهکهم ،دهربڕین
بۆ دیاریکردنی پهیوهندی نێوان ش���تێک و خاوهنهکهی بهتهواوی دهچێت ه ناوهوهی
چهمکی خاوهنێتییهوه؛ مهبهس���ت ل ه داگیرکردن ئهوهی ه کهسێک خاوهنی تۆ بێت.
واته ،بابهت ه داگیرکراوهک ه دهستی لهبوونی دراوه .ههروهها لهناوبردنی خاوهنهک ه
دهبێت ه هۆکاری لهناوبردنی مافی داگیرکراوهکه .بهپێچهوانهش���هوه ،مانهوهی شت ه
داگیرکراوهک��� ه دهبێت ه هۆکاری مانهوهی مافی خاوهنهکه .بهندی خاوهنێتی بهندی
ن���اوهوهی بوونه .م���ن لهنێو بابهت ه داگیرکراوهک���هدا خاوهنهکهی دهبینم .ئهمهش
گرنگی پاشماوه کۆنهکانه؛ مهبهستمان تهنیا پاشماوهی ئایینی نییه ،بهڵکو ههموو
کهلوپهلهکانی مرۆڤێکی ناوداریشه ،ک ه لهوانهی ه ئهو مرۆڤ ه بناسین(.بۆنموونه ،بیر
ل ه مۆزهخانهی ڤیکتۆرهۆگۆ یان کهلوپهلهکانی بلزاک و فلوبێرت بکهوه).
ئهم بهن���ده ئۆنتۆلۆجیی ه ناوهکیی ه لهنێوان ش���تهک ه و خاوهنهکهیدا بیردۆزهی
خاوهنێتی ڕیالیستان ه ڕاڤهناکات .ئهگهر پێناسهکهمان بۆ ڕیالیزم ،وهکو خۆ و بابهت
بهدوو الیهنی سهربهخۆ دابنێت و دروستبێت ،ئهوا بۆ خاوهنێتی بهکارنایهت .بهاڵم
زانیمان ک ه بوونی جهوههری ب��� ه بابهت ه زانراوهک ه دهدرێت .ئهمهش بۆ خاوهنێتی
دهبێت :ش���ت ه داگیرکراوهک ه بوونی خۆی ههیه ،شتێک ه بهردهوام و لهکات-بهدهر.
کهوابوو ،دهبێ سهربهخۆیی پێببهخشین .جهوههرێک نابێت ب ه خاوهنی جهوههرێکی
دیکه .ئهگهر خهسڵهتی ‘داگیرکردن’ ب ه شتێک بدهین .لهبهر ئهوهیه ،ک ه پهیوهندی
بنهڕهتی و ناوهکی بوون-بۆ-خۆ لهگهڵ بوون-له-نێو خۆدا ،ک ه دهبێت ب ه خاوهنێتی
ل��� ه نات���هواوی بوون-بۆ-خۆوه پهیدا دهبێت .ئهوهش دروس���ته ،ک��� ه بابهتهک ه به
داگیرکردنی کارناکرێت ه سهری و وهکو بابهتی زانین وایه .بهبێ دهستلێدان(مهگهر
لهو حاڵهتهدا بابهت ه داگیرکراوهک ه مرۆڤێکی دیکه ،بۆنموون ه کۆیل ه یان لهشفرۆشێک
بێت) دهمێنێتهوه .ئهمهش کارناکات ه س���هر واتاکهی؛ واتاکهی ئهم خاوهنێتیی ه بۆ
بوون-بۆ-خۆ دهردهخات.
ئهگهر خاوهن و ش���ت ه داگیرکراوهک ه ل ه پهیوهندییهکی ناوهکییدا لهسهر کهمی
بوونی بوون-بۆ-خۆ یهکبگرن ،دهبێت واتا و سروش���تی ئهو یهکگرتن ه دووالیهنیی ه
ڕوونبکهین���هوه .لهڕاس���تیدا ،پهیوهن���دی ناوهک���ی تێههڵکێش���هی ه و کاردهکات ه
س���هر ههردوو الی���ان .واته ،ههردوو الیهنهک ه ب ه بیرۆک ه ڕاس���تهقینهیهکی تایبهت
دروس���تدهکهن .خاوهنێتی یهکگرتن ه لهگهڵ بابهتهک���هدا .حهزکردن لهبابهتێکی
دیاریکراو حهزکردنێکی ساده بۆ ئهو بابهت ه نییه؛ ئارهزووکردن ه ل ه یهکگرتن لهگهڵ
بابهتهکهدا و بهس���تنی پهیوهندییهکی ناوهکیی ه ل ه شێوازی یهکگرتنی “داگیرکهر و
داگیرکراوهکهدا ”.ئارهزووک���ردن ل ه ههیهتی دهبێت ب ه ئارهزووی پهیوهندی لهگهڵ
بابهتێکدا و ل ه پهیوهندییهکی دیاریکراو لهگهڵ بووندا.
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لهگ���هڵ دامهزراندن���ی پهیوهندییهک���هدا ،بهوجۆرهی تهماش���ای ههڵوێس���تی
زانس���تکارهکه ،ههنهرمهندهک ه و وهرزشزانهکهمان کرد ،بۆ ئێمهش سودی دهبێت.
لهههڵوێستی ههریهکێک لهواندا شێوازێکی خاوهنێتیمان دۆزییهوه .دهرکهوت ،ک ه
بابهتهک ه جۆرێک ه ل ه ههڵقواڵوی الیهنی خۆیهتیمان و لهدهرهوهشدا سهربهخۆییهکهی
پارێزراوه“ .هی منه“ ،وهکو پهیوهندی بوون لهنێوان الیهنێکی خۆیهتی ڕههای من
و الیهن���ی دهرهکی ڕههای ئهوهی من-نیی ه دامهزرا .لهنێو ههمان س���ازاندنی خۆ و
نا-خۆدا و نا-خۆ و خۆدا س���هریههڵدا .بهاڵم ،پێویست ه ل ه باسی ئهم پهیوهندییهدا
وریاتر بین .ل ه پڕۆژهی خاوهنێتیدا ڕووبهڕووی بوون-بۆ-خۆ دهبینهوه .س���هربهخۆ
و جیا لهو ئهگهرهوه ڕادهوهس���تێت ،ک ه ئهوه .ئهو ئهگهرهش ئهگهری داگیرکردنی
بابهته .ههروهها ،ئ���هو بههایهش دهبینین ،ک ه دهبێت ب ه دێوهزمهی بوون-بۆ-خۆ،
وهکو بیرۆکهی ههمووی بوون و یهکگرتنهک ه دروس���تیدهکات .کهوابوو ،خاوهنێتی
پهیوهن���دی بوون ه لهنێ���وان بوون-بۆ-خ���ۆ و بوون-لهنێو-خۆیهک���ی کۆنکرێتیدا و
یهکگرتنهکهی نێوانیان پێکدههێنێت.
خاوهنێتی وات ه شتێک ههی ه بۆ منه؛ واته ،من کۆتاییهکی تایبهتی ئهو بابهتهم.
ئهگهر خاوهنێتی بهتهواوی شتێکی دراوبێت کهسهک ه دهبێت ب ه خاوهنی بابهتهکه.
م���ن ئهو پاندانهم ههی���ه؛ وات ه ئهو پاندان ه بۆ من ههی ه یان بۆ من دروس���تکراوه.
لهس���هرو ئهم���هوه ،من ئهو بابهتهی دهیخوازم دروس���تدهکهم .دابهش���کردنی کار
بناخهی ئهم پهیوهندیی ه لهقدهکات ،بهاڵم لهناوینابات .خۆشگوزهرانی ل ه پلهوپای ه
نزمکردنهوهیهتی؛ لهخۆشگوزهرانییدا من بابهتێکم ههی ه کهسانی دیکه(وهکو کۆیل ه
یان نۆکهرهکانی نێوماڵ) بۆ من دروس���تیان کردوه .خۆش���گوزهرانی ش���ێوازێکی
خاوهنێتییه ،بهاڵم س���هرهتاییه .لهنێو کۆمهڵدا ،کاتێک باس���ی دابهش���کردنی کار
دهکهین ،ئهم پهیوهندیی ه س���نورداردهکرێت و دادهپۆش���رێت ،بهاڵم خهفهناکرێت.
ئهو بابهتهی ههم ه ئهوهیه ،ک ه کڕیومه .پاره دهبێت بهدهس���تهاڵتی من؛ ئامێرێک ه
بۆ خاوهنێتی .لهبهر ئهمهش ،بێجگ ه ل ه حاڵهت ه نائاس���اییهکانی چاوچنۆکی ،پاره
بۆ ئهگهری کڕین دهوردهبینێت؛ ش���تێکی کهم خایهن ه و بۆ دهرخس���تنی بابهتهک ه
دروس���تکراوه و بوونێکی گوێزراوهی ههیه .بهاڵم بۆ من دهس���تهاڵتێکی داهێنهره:
کڕین���ی بابهتێک ،وهکو داهێنانی بابهتهک ه کارێکی هێماییه .لهبهر ئهمهی ه پاره ب ه
دهستهاڵت دادهنرێت .لهبهر ئهوه نیی ه دهتوانین ئهوهی ئارهزوومان ه پێی پهیدابکهین
بهڵکو نوێنهری کاریگهرێتی ئارهزووهکهش���مه .ش���تێکی بهرزه ڕووهو بابهتهک ه و
نوێنهری پهیوهندیی ه جادوگهرییهکهم ه لهگهڵ بابهتهکهدا .پاره پهیوهندی تهکنیکی
نێ���وان خۆ و بابهت دادهپوش���ێت .ئارهزوو دهخاتهگ���هر و دهبێت بهجادوی نێو
داس���تان ه جادوگهرییهکان .لهب هردهم جانتایهک پارهی نێو گیرفانت ڕاوهسته؛ ئهو
شتانهی بۆت دانراون نیو ساڵ کهمتر کۆنن .لهم ڕووهوه ،پاره بهندێکی خاوهنێتی
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لهنێوان بوون-بۆ-خۆ و ههموو بابهتهکانی نێو جیهان دهبهس���تێت .ب ه هۆی پارهوه
ئارهزوو دهبێت ب ه زانیاری بهخش و داهێنهر.
لهڕێگهی کهمکردنهوهی بهردهوامی پلهوپایهبهرزهک ه بهندی داهێنانی نێوان خۆ
و بابهت دهمێنێتهوه .ههیهتی ،یهکهمجار داهێنانه .کهوابوو ،بهندی خاوهنێتی بهندی
داهێنانی بهردهوامه؛ ئهو بابهتهی دامهێناوه خراوهت ه نێو ژینگهی منهوه؛ بوونی به
ههڵوێس���تی منهوه گرێدراوه .چرای سهرمێزهکهم گلۆپ و چهتری سهری و وایهری
کارهباک ه نییه؛ هێزێکی ڕووناکی تایبهت ه لهسهر مێزهکهم و الی پهرتووکهکانمهوه؛
بهشهو ڕووناک کهرهوهی کارهکانمه و پهیوهندی ب ه خوێندنهوه و نوسێنمهوه ههیه.
ڕۆش���ن و ڕهنگداره بهوجۆرهی من سودی لێوهردهگرم و بهکاریدههێنم؛ لهڕێگهی
س���ود وهرگرتنهکهوه ههیه .ئهگهر ل ه مێز و کارهکانم جیابکرێتهوه و لهسهر زهوی
دوکانێک لهنێو شتهکانی دیکهدا دابنرێت ،چراکهم ڕادیکااڵن ه لهناودهچێت؛ نابێت ب ه
چرای من .بهڵکو دهبێت بهئهندامێکی جۆری ههموو چراکان و بۆ ڕهس���هنی خۆی
دهگهڕێتهوه .بهم ش���ێوهی ه من لهبوونی ئهو شتانهی ههم ه بهرپرسم .بهخاوهنێتی
بوونیان دهگۆڕم .ژیانیشم داهێنانه ،چونک ه ب ه بهردهوامی ژیان بابهتهکانیش دهبن
بههی من .کۆمهڵێک ش���تی کۆکراوه لهگهڵ بوونی خۆمدا دههێنم ه بوونهوه .ئهگهر
ل ه من دابڕێن ،وهکو جیهانهکهم دهمرن.
بهاڵم پهیوهندی ڕادیکاڵ و بنهڕهتی داهێنان پهیوهندی ڕێژهنانهیه .ئهو گرفتانهی
توش���ی بیردۆزهی جهوههری دێکارتی بوون یارمهتیم���ان دهدهن ئهم پهیوهندیی ه
بدۆزین���هوه .ئ���هوهی دایدههێنم خودی خۆم ه ئهگهر داهێن���ان دهرهێنانی فۆرم و
ماتهر بێت بۆ بوون .تراجیدیای داهێنهری ڕهها ،ئهگهر داهێنهر ههبێت ،نهشیاوی
دهرچوون��� ه لهبوونی خۆی���هوه بهرهو دهرهوه چونک ه ئ���هوهی دایدههێنێت بوونی
خۆیهتی .چۆن شتێکی داهێنراو ،ک ه فۆرم و ماتهری سهر ب ه بوونی من ه دهرهکیی ه و
سهربهخۆیی خۆی دهپارێزێت؟ تهنیا شتێکی نهجواڵ و دهتوانێت ڕایگرێت .ئهو شت ه
نهجواڵوهش پێویس���ت ه من بهردهوام ب ه داهێنان ڕایوهستێنم .بهو ڕادهیهی خۆم ب ه
داهێنهری بابهتهکان دهبینم ب ه پهیوهندیش خاوهنێتی بابهتهکان دهکهم ب ه موڵکی
خۆم .پاندان و سهبیلی جگهرهکهم ،جلوبهرگ و مێزهکهم و خانوهکهم منن .کۆی
ههموو ئهو ش���تانهی ههم ه کۆی بوونی منه .من ئهوهم ،ک ه ههمه .کاتێک دهس���ت
ل ه لێوانهک ه دهدهم دهس���ت لهبوونی خۆم دهدهم .ئهو شاخهی پیایدا ههڵدهگهڕێم
بوونی خۆم ه و دهمهوێت پیایدا س���هرکهوم؛ کاتێک ب ه لوتکهکهی دهگهم و لهوێوه
تهماشای دامانی چیاک ه دهکهم من خودی دیمهنهکهم؛ دیمهن ه گهورهک ه بوونی من ه
ل ه ئاسۆدا چونک ه ب ه هۆی منهوه و بۆ من ههیه.
داهێنان چهمکێکی چاوبرس���ییه ،بهجواڵنهوه ههیهو ب ه وهستان وندهبێت .ئهگهر
بهزۆریش وهریگری���ن ،ههرلهناودهچێت؛ من بهتهنیا الیهنی خۆیهتیم دهدۆزمهوه یان
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ڕووبهڕووی مات هرێکی ڕووتی ناجۆر دهبمهوه ،ک ه هیچ پهیوهندییهکی ب ه منهوه نییه.
مانهوهی داهێنان لهسهر گۆڕانێکی بهردهوام ل ه دۆخێکهوه بۆ دۆخێکی دیک ه ڕادهوهستێت.
بهوجۆرهی بابهتێک لهنێو جیهانی مندا سهرههڵدهدات دهبێت ئهویش بهگشتی من بێت و
منیش نهبێت .ئهمهش ل ه خاوهنێتیدا ههیه .بابهت ه داگیرکراوهک ه داهێنانێکی بهردهوامه؛
بهاڵم سهربهخۆش ه و بوونێکی-لهنێو-خۆیه .ئهگهر پشتی تێبکهم وننابێت؛ ئهگهر دوور
بکهومهوه بوونم الی مێزهکهوه ،لهنێو ژوورهکهدا یان لهنێو جیهاندا دهستنیشاندهکات.
بهاڵم لهسهرهتاوه مهحاڵ ه بچین ه ناوی .ئهو پاندان ه بهتهواوی منه ،تهنانهت کاتێک پێی
دهنوس���م ل ه نوسینی جیاناکهمهوه .لهالیهکی دیکهوه ،وهکو خۆیهتی؛ خاوهنێتی من
نایگۆڕێت؛ تهنیا پهیوهندییهکی بیرۆکهیی لهنێوانماندا ههیه .واته ،ئهگهر سودبهخش
بێت چێژ ل ه خاوهنێتییهک���هی وهردهگرم .کاتێک بیر لهبوونی دهکهمهوه پهیوهندی
خاوهنێتی نامێنێت .س���هبیلی جگهرهکهم لهسهر مێزهک ه بوونێکی سهربهخۆی ههیه.
ههڵیدهگرم ،ههستیپێدهکهم و تهماشایدهکهم تاکو پهیوهندی خاوهنێتییهکهم لهگهڵیدا
ببینم؛ ئهم جواڵنان ه چێژی خاوهنێتیم پێدهبهخش���ن .من ههست بهبوونی بۆڕییهکی
نهجواڵوی لهداردروستکراو لهنێو پهنجهکانمدادهکهم .چێژوهرگرتنهکهم ب ه بهکارهێنان و
سود بهخشینهکهیهوه وهستاوه.
پهیوهن���دی بهردهوام���ی داهێنان لهنی���و خۆیدا ناکۆکیی���هک ههڵدهگرێت ،ک ه
لهگهڵ س���هربهخۆیی بابهت ه داهێنراوهکاندا پهیدادهبێت .خاوهنێتی پهیوهندییهکی
جادوگهرانهی���ه؛ من ئهو بابهتانهم ،ک ه ههمن ،بهاڵم ل���هدهرهوهدا ڕووبهڕووی خۆم
دهبمهوه؛ من وهکو ش���تێکی س���هربهخۆ لهخۆم دروستیاندهکهم .ئهو شتانهی من
خاوهنیانم لهدهرهوهی بوونی مندا و خۆیهتی مندا ههن .وهکو بوون-لهنێو-خۆ لهژێر
دهستم ڕادهکهن .بهاڵم لهبهر ئهوهی من ههمیش ه لهدهرهوهی بوونی خۆمدام ،وهکو
ش���تێکی ناتهواو خۆم دهناسم .کاتێک دهبم بهخاوهنی بابهتێک بوونم بۆ بابهتهک ه
دهگۆڕم .لهپهیوهندی خاوهنێتییدا الیهنی بهدهستهاڵت بابهتهکهیه؛ بهبێ بابهتهک ه
م���ن بێجگ ه ل��� ه خاوهنێتییهکی ڕووت ،ناتهواو ،ک ه ت���هواوی و پڕی ب ه بابهتهکهوه
بهستراوه ،هیچ دیک ه نیم.
ل ه خاوهنێتیدا من دهبم ب ه بناخ ه بۆ بوونم چونک ه لهنێو بوون-لهنێو -خۆدام .بهو
ڕادهیهی خاوهنێتی داهێنانێکی بهردهوام ه ئهوا بابهتهک ه بهشتێکی داهێنراو لهالیهن
خۆم���هوه دهبینم .لهالیهکی دیکهوه ،لهبهر ئ���هوهی داهێنان ڕێژهن ه ئهوا بابهتهک ه
جارێک���ی دیک ه لهبوونی مندا دهتوێتهوه و دهبێت ب ه من .لهکۆتاییدا ،مادام لهنێو
خۆیدای���ه ،ئهوا من نییه ،بهڵکو منم و ڕووم لهخۆم کردووه .ش���تێک ه دهرهکی و
ههمیشهیی ،ناچێن ه ناخییهوه و پهیوهندییهکی دهرهکی لهگهڵ مندا ههیه.
مادام من پهیوهندییهکی ناجۆری بوون-لهنێو-خۆم لهگهڵ بوونی خۆمدا ههیه ،ئهوا
بناخهی بوونمم .ئهمهش پڕۆژهی بوون-لهنێو-خۆی-بۆ-خۆیه .ئهم بوون ه ئایدیایی ه
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ب���هو بوونه-لهنێو-خۆی ه دانرا ،ک ه تیایدا بوون-بۆ-خۆ دهبێت بهبناخهی بوونی یان
ئهو پڕۆژه بنهڕهتییهی ،ک ه بوون-بۆ-خۆ نایهوێت تیایدا ببێت ب ه شێوازێکی بوون،
بهڵک���و بهو بوونه-لهنێو-خۆیهی ههیه .دووالیهنی بوون-بۆ-خۆیهکهی دهیهوێت ببن
ب��� ه خاوهن و بوون-لهنێو-خۆکهی داگیردهکرێت .لهو بوون ه دهچێت دهیهوێت ببێت
ب ه خاوهنی داهێنانی خۆی یان ببێت ب ه خوا .کهوابوو ،داگیرکهر دهیهوێت خۆشی
ل ه بوون-لهنێو-خۆی خۆی یان بوونی دهرهکی خۆی وهرگرێت .ل ه خاوهنێتییدا من
ئ���هو بابهت ه دهدۆزمهوه ،ک ه وهکو بوون-بۆ-ئهوان وایه .لهبهر ئهم ه س���هرههڵدانی
کهس���انی دیک ه سهرسامم ناکات؛ ئهو بوونهی کهسێکی دیک ه حهزدهکات بیهێنێت ه
نێو جیهانهوهمنم-بۆ-کهسانی-دیکه .ئهو بوونهی ه خۆشی لێوهردهگرم .خاوهنێتی،
بهمجۆره ،بهرگریکردن ه ل ه خۆمان دژی کهسانی دیکه .ئهوهی هی من ه خودی من ه
لهش���ێوازی نا-خۆیهتیدا و منیش بناخ ه سهربهستهکهیم .ناتوانم جهختی زۆریش
لهس���هر ئهو خاڵ ه بکهم ،ک ه ئهم پهیوهندیی ه بیرۆکهیی و هێماگهریانهیه .ئارهزووی
بنهڕهتیم بۆ بوون ههرگیز ل ه خاوهنێتیدا ،وهکو نهخۆشهکهی فرۆید نییه ،ک ه گرێی
ئۆدیبی ههی ه و خهو دهبینێت سهربازێک(بۆنموون ه پاشای ڕووس) ،ک ه نوێنهرایهتی
باوکی دهکات دهکوژێت و ڕازی نابیت ،منیش ڕازی نابم .لهبهر ئهمهش ه خاوهنێتی
الی خاوهن وهکو ش���تێکی دراو بهیهکجار ل ه ئهزهلهوه دراوه و کاتێکی نهبڕاوهشی
دهوێت لێیتێبگات .هیچ کارێکی تایبهتی سودوهرگرتن خۆشی خاوهنێتی بهتهواوی
دهرناخات؛ تهنیا ئام���اژه بۆ کردهوهکانی دیکهی خاوهنێت���ی دهکات .ههریهکێک
ل��� ه ئهوان بههایهکی جادوگهرانهی ههیه .پێش ئهوهی پاس���کیلێکت ههبێت دهبێ
تهماشای پاسکیل بکهیت و دهستی لێبدهیت .بهاڵم دهستلێدان بهس نییه؛ گرنگ ه
سواری پاسکیلێک ببیت و سوڕێک بدهیت .ئهم سواریی ه سوپاسگوزارهش بهس نییه؛
پێویست ه ب ه پاسکیلهک ه بۆ شوێنێک بڕۆیت .ئهمهش ئاماژه بۆ بهکارهێنانی زۆرتر و
گهشتی زۆرتر بهناو فهرهنسادا دهکات .ئهم گهشتانهش ئاماژه بۆ ههزار کردهوهی
دیک���هی خاوهنێتی دهکهن و ئهوانیش ئاماژه بۆ ئهوانی دیک ه دهکهن .ل ه کۆتاییدا،
بهو جۆرهی پێش���بینی دهکرێت ،نوس���ینی چهکی بانقێک بهس ه تاکو من بکات ب ه
خاوهنی پاس���کیلهکه .بهاڵم تێگهیشتن ل ه خاوهنێتییهکهی ههموو ژیانمی دهوێت.
ب ه دهس���تکهوتنی بابهتهک ه تێدهگهم ،ک ه خاوهنێتی پڕۆژهی ه و مردن لهناویدهبات.
ئێستا تێدهگهین بۆچی؛ چونک ه مهحاڵ ه لهپهیوهندییهک تێبگهین هێماکردن ببێت
بهخاوهنی .لهڕاستیدا ،خاوهنێتی کۆنکرێت نییه .چاالکییهکهی ڕاستهقینه(وهکو
خ���واردن و خواردنهوه و نوس���تن) نیی��� ه تاکو بههێما بۆ ئارهزوویهکی ناس���راو
دابنرێت .تهنیا وهک���و هێما ههیه؛ هێماکان واتاکهی بوونی و پێکهوه لکاندنهکهی
دهردهخ���هن .لهدهرهوهی بهها هێماگهرییهکهیدا خۆش���ی لێوهرناگیرێت؛ ئاماژه بۆ
خۆشییهکی بهرزی خاوهنێتی(ئهو بوونهی بناخهی خۆیهتی) دهکات .هۆی ئهمهش
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مهحاڵبوونی بڕوانام ه ب ه خاوهنێتی بابهتێک بوون-بۆ-خۆ توشی توندو تیژی دهکات
تاکو لهناویبهرێت .لهناوبردن توانهوهی ئهوشت ه لهبوونی خۆمدایه؛ ئهو ئاگرهی من
بهرمداوهت ه کێڵگهیهک کاردهکات ه سهر یهکگرتنی من و کێڵگهکه .کتوپڕ پهیوهندی
بوون ل ه داهێنانهکهدا وهردهچهرخێت؛ من دهبم ب ه بناخهی کایهن ه سوتاوهکه .من
کایهنهکهم چونک ه لهناویدهبهم .لهناوبردن باشتر ل ه داهێنان خاوهنێتی دهناسێتهوه.
بابهت ه لهناوبراوهک ه نامێنێت تاکو بهرگری بکات .ئهو لێوانهی لهسهر میزهک ه دانرابوو
من ش���کانم ،هێشتا لهوێیه ،بهاڵم بووه ب ه شهفافییهتێکی ڕهها .من دهبینم ههموو
ههبووهکان بهزۆر س���هپێنراون .ئهمهی ه دهرهێنهره سینهماییهکان ل ه فلیمهکانیاندا
نیش���انیدهدهن .بابهت ه لهناوبراوهک ه ل ه ئاگامهندی دهچێت ههرچهنده ،وهکو بوون-
لهنێو-خۆیهک ئومێدی چاکبوونهوهی نییه .ههروهها ،من خاوهنیم .ئهو ڕاستییهی من
دهکات بهوهی ههم بابهت ه لهناوچووهک ه دهپارێزێت .من لهگهڵ دروستکردنی خۆمدا
ئهویش دروس���تدهکهم؛ لهم بۆچوونهوه لهناوبردن لهگهڵ ناسینهوهی لێپرسینهوه
بهرانبهر ههموو ئهو شتانهی ههیه ،داهێنانه.
پێویس���ت ه لهناوبردن بخرێت ه ڕیزی ئهو کردهوانهی خاوهنێتی دادهمهزرێنن .زۆر
ل���هو کردهوانهش بونیادێکی ڕوخێنهریان ل ه تهنیش���ت بونیادهکانی دیکهوه ههیه.
بهکارهێنان س���ودوهرگرتنه .سود لهبهکارهێنانی پاسکیلهکهم وهردهگرم و سواری
دهب���م؛ بهردهوامی داهێنانێکی خاوهنێتی ل ه ڕوخانی بهش���ێکیدایه .بهکارهێنانهک ه
لهبهر ههندێک هۆکار پهرێشانی دروستدهکات ،بهاڵم خۆشییهکی نهێنیش دههێنێت،
ک ه وهکو خۆش���ی وهرگرتن ل ه خاوهنێتیی���ه؛ چونک ه لهئێمهوه دهردهچێت و ئێم ه
کهس���هکهین بهکاریدههێنین .دهبێت ئهو خاڵ ه فهرامۆش نهکهین ،که‘بهکارهێنان’
واتای لهناوبردنی خاوهنێتی خۆشی وهرگرتنیش دهبهخشێت .بهکارهێنان لهناوبردنه،
خواردنه؛ لهناوبردنی شتێک ه تاکو بیخهیتهسهر بوونی خۆت .ئهگهر سواری پاسکیلهک ه
ببم ب ه کۆنبوونی تایهکانی پهرێش���ان دهبم ،چونک ه کهس نادۆزمهوه بۆم بگۆڕن؛
وێنهی خۆشییهکهی لهشم لهسواربوونهکهوه وهریدهگرێت خاوهنێتییهکی لهناوبردنی
“داهێنان-لهناوبردنه“ .پاسکیلهک ه دهخشێ و بهو جواڵنهی من دروستیدهکهم دهبێت
ب ه هی من و دهمگوێزێتهوه .داهێنانهک ه لهس���هری مۆردهکرێت و لهگهڵ کۆنبوونی
تایهکان ،وهکو نیشانهی خاوهنێتی بهسهر کۆیلهوه ،خۆی دهچهسپێنێت .بابهتهک ه
ب���ۆ من ه چونک ه من بهکاریدههێنم؛ بهکارهێنانی ئهو ش���تهی م���ن خاوهنیم دیوی
دووهمی ژیانی منه.
ئهم بۆچوونان ه یارمهتیمان دهدهن باش���تر ل ه واتای ههندێک لهههس���تکردن و
ئهو ڕهفتاران ه تێبگهین ،ک ه گوای ه کهمناکرێنهوه؛ بۆنموون ه س���هخاوهتی .لهڕاستیدا
دی���اری فۆرمێکی س���هرهتایی لهناوبردنه .ئێم ه دهزانین ئاههنگ���ی دیاریگۆڕینهوه
دهبێت ه هۆکاری لهناوبردنی چهند کهلوپهلێک .ئهم لهناوبردن ه بۆ کهس���ێکی دیک ه
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قهدهغهن؛ دیارییهک ه دهیبهستێتهوه .لێرهدا گرنگ نیی ه بابهتهک ه لهناوبرابێت یان ب ه
کهسێکی دیک ه درابێت؛ لهههردوو حاڵهتهکهدا ئاههنگی دیاری گۆڕینهوه لهناوبردن و
بهستنهوهی کهسهکهی دیکهیه .من ب ه بهخشین ئهو بابهت ه لهناودهبهم .خهسڵهتی
خاوهنێتی من بۆ بابهتهک ه دهشارمهوه ،ک ه لهنێو بوونیدای ه و لهبهرچاوم الی دهبهم.
وهکو پهیوهندیم لهگهڵ مێز و ژوورهکهمدا ب ه ئامادهنهبوو دایدهنێم ،س���هخاوهتی،
لهبهرئهم هۆکاریه ،ڕۆڵی ڕوخێنهر دهبینێت .حهزکردن ل ه بهخشینی کهلوپهل ،ک ه
زۆرجار توشی چهند کهسێک دهبێت حهزکردنێکی قووڵ ه ل ه ڕوخاندن؛ وهکو شێتیی ه
یان خۆشهویستیی ه بۆ وردوخاش���کردنی بابهتێک .حهزه قوڵهکهی لهناوبردن ،ک ه
لهسهخاوهتیدا ههی ه حهزکردن ه ل ه خاوهنێتی .ههموو ئهو شتانهی وازیان لێدههێنم
و دهیانبهخشمهوه زۆر خۆشییان لێوه وهردهگرم چونک ه دهمهوێت وازیان لێبهێنم؛
بهخشینهوه خۆشی پێگهیشتنێکی تیژ و کورته ،لهچێژوهرگرتنی سێکسی دهچێت.
بهخش���ینهوه خۆشی وهرگرتن ه لهو بابهتهی ههت ه و دهیبهخشیتهوه؛ ههڵوێستێکی
خاوهنێتی ڕوخێنهرانهی���ه .لهههمانکاتدا دیارییهک ه جادو لهو کهس���هدهکات ،ک ه
وهریدهگرێت؛ زۆری لێدهکات داهێنهربێت ،بهردهوام داهێنهران ه ئهو بهشهی من ،ک ه
نامهوێت و لهناومبردوه و تهنیا وێنهکهیم الماوه ،الی خۆی بهێڵێتهوه .بهخش���ین
بهکۆیلهکردن���ه .بهاڵم ئهم الیهنهی دیاری بهخش���ین بۆ ئێم��� ه گرنگ نیی ه و تهنیا
بۆ پهیوهندیمان لهگهڵ کهس���انی دیکهدا باس���یدهکهین .جهخت لهسهر ئهو خاڵ ه
دهکهین ،ک ه سهخاوهتی کهمنهکراوهیه؛ بهخشین خاوهنێتیی ه ل ه ڕێگهی لهناوبردنهوه
و بهکارهێنانی لهناوبردنهکهش��� ه بۆ بهکۆیلهکردنی کهس���ێکی دیکه .سهخاوهتی،
کهوابوو ،ههستکردن ه و بوونی کهسێکی دیک ه بونیادهکهی پێکدههێنێت .ئاماژهش
ب���ۆ خاوهنێتی بهڕوخاندن دهکات .ل���هم ڕووهوه ،زۆرتر بهرهو نهبوون نهک بوون-
لهنێو-خۆمان دهبات(لێ���رهدا نهبوونی بوون-لهنێو-خۆمان ههیه ،کهخودی بوون-
لهنێو-خۆکهیه ،بهاڵم وهکو نهبوون هێمای ه بۆ ئهو بوونهی دهبێت بهنهبوونی خۆی).
ئهگهر سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی لهکهسێکدا خهسڵهتی سهخاوهتی بینی
پێوس���یت ه بهدوای پڕۆژه بنهڕهتییهکهیدا بگهڕێت .پێویس���ت ه بپرسێت بۆچی ئهو
کهس ه ههڵیبژاردووه بهڕوخان خاوهنێتی بچهسپێنێت نهک ب ه داهێنان .وهاڵمی ئهم
پرسیاره پیوهندیی ه بنهڕهتییهکهی ئهو کهسه ،ک ه کهسایهتییهکهی پێکدههێنێت،
لهگهڵ بووندا دهردهخات.
مهبهس���تمان لهم ڕوونکردنهوهی ه ڕۆشنایی خستنهسهری خهسڵهتی پهیوهندی
خاوهنێتی و کارکردنی هێمایی ههموو کردهوهکان بوو ،ک ه ههوڵی خاوهنێتی دهدهن.
پێویست ه ئهوهش بزانین ،ک ه هێما لهگهڵ بابهتهکهیدا یهکناگرێت و شتێکیش نیی ه
لهودیو ئاگامهندییهوه س���هریههڵدابێت ،بهڵکو ل ه بونی���ادی بوون-لهنێو-جیهانهوه
پهیدا دهبێت .لهو بهش���هدا باسی بهرزێتیمان کرد ،ئاماژهمان بۆ ئهو خاڵهش کرد،
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ک ه سیس���تهمی ئامێرهکان لهنێو جیهاندا لهئاکامی پڕۆژهدانانی من بهرهو بوون-
لهنێو-خۆ ،وێنهی ئهگهرهکانم ،ک ه بوونی منن ،پهیدا دهبێت .بهاڵم ههرگیز ناتوانم
لهگهڵ ئهو وێنهیهی جیهاندا ببم بهیهک چونک ه تهنیا بهتێڕامانێک دهتوانم خۆم له
شێوازی بابهتدا ببینم .مادام سوڕانهوهی خۆ تێڕامانان ه نییه ،ئهوا بهیهکدانانی ئهو
بوونهی ههم ه دهبێت ب ه شتێکی نا-بیردۆزهیی ،ک ه “بوون-لهنێو-خۆ”ی بوونی منهو
بهب���ێ ئهوهی من بزانم جیهانیش ئاماژهی بۆ دهکات .منیش بههۆی کارهکانمهوه
دهتوانم لهگهڵیدا بگونجێنم .لهئاکامدا ،ل ه خاوهنێتیدا مهرج نیی ه کهس���هک ه بزانێت
بابهتهکهی بهدهس���تهوهیه؛ بهڵکو خاوهنێت���ی وات ه لهنێو پهیوهندییهکهدا بێت یان
باشتره بڵێین ،خودی پهیوهندییهک ه بێت .بابهت ه داگیرکراوهک ه بۆ ئێم ه ڕاستهوخۆ
خهس���ڵهتی ناس���راوی ههیه ،ک ه بهتهواوی گۆڕانی بهس���هردا دههێنێت و دهیکات
بهو بوونهی من خاوهنیم .بهاڵم ئهم خهس���ڵهت ه نابێت ه هۆکاری یهکگرتنهکه؛ تهنیا
ب��� ه کردن خۆی دهردهخات .واتایهکی دیاریکراو دهبهخش���ێت و لهو ساتهش���هوه
دهمانهوێ���ت کهمێک خۆمانی لێ دوور بخهین���هوه و بیر لهبوونی بکهینهوه .بهبێ
دهرخستنی واتای بونیادهکهی خهسڵهتهک ه لهناودهچێت .خۆ دوور خستنهوهکهمان
لهناوبردنی پهیوهندی خاوهنێتییه .لهپێش���تر من لهگهڵ وێن ه گشتیهکهدا مامهڵهم
دهکرد و نهمدهزانی؛ س���اتێکی دیک ه و ئهو وێنهگشتیی ه دهڕوخێ و منیش ناتوانم
واتاکهی لهنێو پارچهکانیدا بدۆزمهوه .ئهمهش ل ه نموونهی ب ه نا-کهسکردنی ههندێک
نهخۆش���دا ،ههرچهنده خۆیان نایانهوێت ،دهبینرێت .کهوابوو ،ب ه زۆر دهبێت پهنا
بۆ سایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی بهرین تاکو لهههموو حاڵهتهکاندا واتای
تێههڵکێشهی خاوهنێتیمان بۆ دهرکهوێت ،کهواتا گشتی و ڕووتکراوهکهیمان لهسهر
ئۆنتۆلۆجی دامهزراند.
ئهوهی باس���مان نهکردووه واتای گش���تی بابهت ه داگیرکراوهکهیه .ئهم باسکرن ه
کۆتایی ب ه زانیاریمان لهسهر پڕۆژهی خاوهنێتی دههێنێت .کهوابوو ،ئهو شت ه چیی ه
ئێم ه دهمانهوێت ببین ب ه خاوهنی؟
یهکهمجار ئاس���ان ه ببینین ئێم ه لهبنهڕهتهوه ئامانجمان داگیرکردنی ش���تێکی
ڕاستهقین ه و بابهتێکی دیاریکراوه .لهڕاستیدا ،ئهوهی من ئارهزووی خاوهنێتی دهکهم
نوێنهرایهت���ی بوون-لهنێو-خۆ دهکات؛ من دهمهوێ بب���م ب ه بناخهی بوونی چونک ه
بهش���ێک ه لهمن .ههروهها دهمهوێت بزانم ،ک��� ه لهڕوانگهیهکی ئهزمونییهوه بابهت ه
داگیرکراوه ،ک ه لهنێو خۆیدا ش���تێکی ڕاس���ت نیی ه و بهتهنیاش سودبهخش نییه.
هیچ خاوهنێتییهک ل��� ه دهرهوهی درێژبوونهوهیدا واتابهخش نییه :پاندانهکهی پێی
دهنوس���م ،وهکو ههموو پاندانهکانی دیکهیه؛ من خاوهنی شتێکم ،ک ه لهنێو جۆری
پاندانهکاندایه .لهسهرو ئهمهشهوه ،من لهگهڵ ئهوهدا خاوهنی ئهگهری نوسینم ،فۆرم
و ڕهنگهکان بهکاردههێنم(سود لهو ئامێر و مهرهکهبهپێکهوه وهردهگرم).
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ئهم خهسڵهت ه واتای ڕهنگ و پاندان و الپهڕهکه ،بهرگریکردینان و بۆن و هتد
پێکدههێنێت .لهگهڵ خاوهنێتییهکهدا ئهو بلوره شوشهییهی ستێنداڵ دروستبووه،
ک ه ب ه تێههڵکێشهی خۆشهویستی ناوزهدیدهکات.
بهوجۆرهی دهرکهوتنی ئهو ئافرهتهی خۆشمدهوێت لهگهڵ خۆیدا ئاسمان ،کهناری
دهریا و دهریاکهی دهوروبهریش���ی دهردهخات ،ههریهکێک ل ه بابهتهداگیرکراوهکان
لهنێو جیهاندا ههموو جیهان بهرجهستهدهکات.
کهواب���وو ،خاوهنێتی ئهو بابهت ه خاوهنێتییهک���ی هێماگهرانهی ههموو جیهانه.
ی بۆ دهکات :نموونهیهکی خۆم دههێنمهوه،
ههریهکێک لهوان ه لهئهزمونهکهیدا ئاماژه 
نهک بۆ ئهوهی خاڵهک ه بس���هلمێنم ،بهڵکو دهمهوێت یاریدهی خوێنهر بدهم باشتر
تێبگات.
چهندس���اڵێک لهمهوبهر بڕیارمدا واز ل ه جگهرهکێش���ان بهێن���م .ههوڵدانهکهم
س���هخت هات ه بهرچاو .ئهوهنده گوێم بهتام���ی توتنهک ه نهدهدا ،ک ه جارێکی دیک ه
ناکهوێت ه س���هرزارم .بایهخدانهکهم زۆرتر ب ه جگهرهکێشان دهدا .لێرهدا بهتهواوی
بلوره شوش���هییهک ه دروستدهبێت .من لهسهر ش���انۆ ،بهیانیان ل ه کاتی نوسیندا،
ئێواران دوای نانخواردن جگهرهم دهکێشا .ههستمدهکرد وازهێنان ل ه جگهره خۆشی
سهرشانۆ لهناودهبات ،نانخواردنی ئێواران بێتام دهکات و گیانی نوسینی بهیانیانیشم
دهکوژێت .ههموو ئهو ش���تانهی چاوهڕوان ناکرێن دههاتن ه بهرچاوم .ئهو خهسڵهت ه
کۆنکرێتییهی ه بهسهر ههموو شتێکهوه دهبینرا تهوانایی بوونم بهرانبهر جگهرهکێشان
بوو .دهردهکهوت من لهههموو شتێکی دهسهنم و لهنێو ئهم جیهان ه ههژارهدا ژیان
شیاوی ههوڵدانه .بهاڵم جگهرهکێش���ان کردهوهیهکی خاوهنێتی ڕووخێنهره .توتن
هێمای بوونه ‘داگیرکراوهکهیه‘ چونک ه لهههناس��� ه ههڵمژینهکانمدا لهناودهچێت و
لهش���ێوازی لهناوچوونی بهردهوامدایه .ئهو دهچێت��� ه نێو من و بۆ دووکهڵ خۆی
دهگۆڕێت .لهپهیوهندی نێوان ئهو دیمهنهی ل ه کاتی جگهرهکێشاندا تهماشامدهکرد
ل ه ب ه سوتوکردنهکهدا توتنهک ه هێمایهک بوو بۆ دیمهنهکه .واته ،لهناوبردنی توتنهک ه
هێمای خاوهنێتییهکی ڕوخێنهری ههموو جیهانه .لهگهڵ توتنهکهدا جیهانێک ههبوو
م���ن ئاگرم تێب���هردهدا ،دهبوو ب ه دووکهڵ ،دهچووه ههواوه و جارێکی دیک ه بۆ ناو
ههناسهم دهگهڕایهوه .لهگهڵ بڕیاردانم بۆ وازهێنان ل ه جگهره دهبێت بلوره شوشهک ه
بش���کێنم؛ نابێت بیر ل ه کردهوهکهم بکهمهوه .توتنهک��� ه تهنیا ب ه توتن دادهنێم و
بێجگ ه ل ه ڕووهکێک ،ک ه دهسوتێت چی دیک ه نییه .پهیوهندیی ه هێماییهکانی لهگهڵ
جیهاندا دهبڕم؛ خۆم ڕازی دهکهم ،ک ه وازهێنان ل ه جگهره هیچ ل ه شانۆ ،دیمهنهکه،
ئهو پهرتووکهی دهمخوێندهوه کهم ناکاتهوه .من بهبێ جگهره بیریان لێدهکهمهوه؛
بهبێ جگهرهکێش���ان لهش���ێوزێکی دیکهی بووندا دهبێت بیانناسم .ئهگهر بتوانم
خۆم ڕازی بکهم پهش���یمانییهکهم کهمدهبێتهوه .بیر لهوهدهکهمهوه ک ه ئیتر بۆنی
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جگهره ناکهم و ههس���ت ب ه گهرماییهکهشی لهنێوان پهنجهکانمدا ناکهم .بهاڵم ئهم
پهشیمانیی ه بهئاسانی لهناودهچێت و دهتوانم بهرگری لهخۆم بکهم.
ئ���هوهی لهبابهتێکدا دهمانهوێت خاوهنێت���ی بکهین بوونی بابهتهک ه و جیهانه.
ئهم دوو کۆتاییهی ه خاوهنێتی یهک ش���تن .من لهودی���و دیاردهکهوه بۆ خاوهنێتی
بوون���ی دیاردهک ه ههوڵ���دهدهم .بهاڵم ،ئهم بوون ه ل ه دی���اردهی بوونهوه جیاوازه؛
بوون-لهنێو-خۆیه ،نهک بوونی شتێکی دیاریکراوه .ئهمهش پهڕینهوه بۆ الیهنێکی
ههمهک���ی نییه .ئهو بوون���هی بهڕووتی دهرکهوتوه ڕاس���تهوخۆ دهبێت ب ه بوونی
س���ارتاپاگیر .ئهمهش پهیوهن���دی خاوهنێتی بۆ ئێم ه ئاش���کرادهکات :خاوهنێتی
ئارهزووکردن ه بۆ خاوهنێتی جیهان لهودیو ش���تێکی ههندهکییهوه .مادام خاوهنێتی
ئهو ههوڵدانهی ه بۆ تێگهیش���تن لهبوونی خۆمان ،وهکو بناخهی بوونی ئهوا ههموو
پرۆژهیهکی خاوهنێتی ههوڵدهدات بوون-بۆ-خۆ بکات ب ه بناخهی جیهان یان بناخهی
سهرتاپاگیریی ه کۆنکرێتییهکهی بوون-لهنێو-خۆ .ئهم سهرتاپاگیریی ه بوون-بۆ-خۆی ه
لهش���ێوازی بوون-لهنێو-خۆدا .بوون لهنێو جیه���ان دانانی پڕۆژهی ه بۆ خاوهنێتی
جیهان؛ وات ه تێگهیش���تن ل ه ههمووی جیهان ،وهکو ئهو شتهی بوون-بۆ-خۆ کهمه،
لهبهر ئهم ه پێویست ه ببێت ب ه بوون-لهنێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ .دهبێت مامهڵ ه لهگهڵ
ههمووگیرییهک���هدا بکرێت ،ک ه بیرۆک ه و بههای ه یان ههمووی س���هرتاپاگیرییهکهی ه
و لهڕێگهی پێکهوهبوونی ئایدیااڵنهی بوون-بۆ-خۆ و جیهان ،وهکو س���هرتاپاگیری
بوون-لهنێو-خۆی ئهو بوونهی ههیه ،پێکدێت.
پێویس���ت ه بزانین پ���ڕۆژهی بوون-بۆ-خۆ بوونی هۆش ،ئ���هو بوونهی یهکهمجار
ره و دوایی دهیهێنێت ه بوونهوه ،پێکناهێنێت.
بوون-بۆ-خۆ دهیناسێت و فۆرم و ماته 
ئهمج���ۆره بوون ه ڕووتکراوه و ههمهکییه؛ چهمکهکهش���ی پێش بوون-لهنێو جیهان
ناکهوێ���ت؛ بهپێچهوان���هوه ،چهمکهکهی لهس���هر بوون-لهنێو-جیهان دهوهس���تێت
و پێویس���تی ب ه تێگهیش���تنی پێش-ئۆنتۆلۆجییانهی بوونه ،ک ه کۆنکریتیی ه و ل ه
س���هرهتاوه لهوێ���دا یان بوونی-لهوێ���دا ئامادهیه؛ ئهوهش بوون���ی جیهانه .بوون-
بۆ-خۆ لهپێش���دا نیی��� ه دوایی بیر ل ه چهمکی ههمهکیی���هکان بکاتهوه .بوونی ئهو
ههڵبژاردن ه و ههڵبژاردنیش ڕووتکراوه نییه .بوونی بوون-بۆ-خۆ تاکهکهس���ییهکی
بوێ���ره ،ههڵبژاردنهکهش���ی دهبێت ههڵبژاردنی تاکهکهس ب���ۆ بوونێکی کۆنکرێتی
بێت .ئهمه ،وهکو بینیمان ،بۆ ههڵوێس���تیش دروس���ته .ههڵبژاردنی بوون-بۆ-خۆ
ههمیش��� ه ههڵبژاردنی ههڵوێستێکی کۆنکرێتییه ،ک ه مهودایهکی ئۆنیۆلۆجی ههیه.
کاتێک دهڵێین ،بوون-بۆ-خۆ پڕۆژهی بوونه ،مهبهست ئهوه نییه ،ک ه بوون-لهنێو-
خ���ۆ ،ئهو بوونهی پڕۆژهی بوونهک ه پێکدههێنێ���ت ،بونیادێکی ههمهکی بۆ ههموو
ههب���ووهکان ههڵگرتوه؛ پڕۆژهکهی بههیچ جۆرێ���ک چهمک نییه .ئهوهی پڕۆژهی
بوونهک ه پێکدههێنێت س���هرتاپاگیرییهکی کۆنکرێتییه؛ ئهو ههبووه ههندهکییهیه.
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ههڵبهت ه دهتوانین لهم پڕۆژهیهدا پێش���بینی ئهگهرهکان بۆ پێشخس���تنی ههمهکی
بکهین؛ بهاڵم ،ئهم ه بهههمانش���ێوهیه ،ک ه دڵدارێک بوونی ئافرهتی لهڕێگهی ئهو
ئافرهتهوه خۆش���دهوێت ،ک ه دڵداری لهگهڵدا دهکات .بوون-بۆ-خۆ پڕۆژهی بوونه.
بهاڵم ،وهکو دهبینین ،بناخهی ئهو بوون ه کۆنکرێتیی ه ناناسرێت چونک ه کۆنکریتیه؛
ب ه ئهندێشهش دروستناکرێت ،چونک ه شتهکانی نێو ئهندێش ه بوونی دهرهکیان نییه.
لهبهر ئهمه ،ئهو شت ه دهبێ ههبێت؛ بۆنموونه ،ئهوهی ه بوون-بۆ-خۆ دروستیدهکات.
بوون-بۆ-خۆ ههڵبژاردنێکی بهرهنگارییه .بهو ههڵبژاردن ه پێناسدهکرێت ،ک ه بناخهی
بوونی بابهتهکهی بهرانبهرێتی .ئهمهش ئهو واتای ه دهبهخش���ێت ،ک ه بوون-بۆ-خۆ،
وهکو پڕۆژهیهکی تاکهکهسی ،ههڵبژاردنی ئهم جیهانهی ه و تاکهکهسێکه ،ک ه خۆی
دهکات ب ه س���هرتاپاگیر بۆ بوون؛ بۆ گهیشتن ب ه چهمکێکی ههمهکی لۆجیکمهندان ه
تێپهڕیناکات ،بهڵکو ئهو کات ه تێپهڕیدهکات ،ک ه بیهوێت ب ه بارودۆخێکی کۆنکرێتی
ههمان جیهان بگات .ههروهها ،لهنێویدا بوون دهبێت بهو بوونه-لهنێو-خۆیهی بوون-
لهنێو-خ���ۆ دایمهزراندوه؛ وات ه بوون-بۆ-خۆ بهرهو بوونێکی کۆنکرێتی لهودیو بوون ه
کۆنکرێتییهکهی بوون دهڕوات .کهوابوو ،بوون-لهنێو-جیهان پڕۆژهی خاوهنێتی ئهم
جیهانهی���ه .ئهو بههایهی دهبێت ب ه دێوهزم���هی بوون-بۆ-خۆ کۆنکرێتیی ه و ئاماژه
بۆ بوونی تاکهکهس دهکات ب ه تێههڵکێش���کردنی ئهم بوون-بۆ-خۆی ه و ئهم جیهان ه
پێکدێت .بوون ،ل ه ههرچ ش���ێوازێکدا و ل ه ههرشوێنێکدا بێت ،بوون-لهنێو-خۆ یان
بوون-بۆ-خ���ۆ بێت ،بیرۆکهی نهگونج���اوی بوون-لهنێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ بێت ،ل ه
ههڵکهوتن ه بنهڕهتییهکهیدا تاکێکی بوێره.
لێرهدا دهتوانین پێناسهی ئهو پهیوهندییان ه بکهین ،ک ه دوو کاتیگۆرییهکهی بوون
و ههیهتی پێکهوه دهبهستن .ئێم ه باسمانکرد ،ئارهزوو بۆ بوون یان بۆ ههیهتییه.
ب���هاڵم دووهمیان کهمناکرێتهوه .لهکاتێکدا ئارهزوو بۆ بوون ڕاس���تهوخۆ لهس���هر
بوون-بۆ-خۆ کاریگهره و سهلماندنیش���ی پێویس���تی ب ه ناوهندی بوون-لهنێو-خۆی
بوون-بۆ-خ���ۆ نییه ،بوون-بۆ-خۆ لهنێو جیهاندا دهبێت ب ه ئامانجی ئارهزووکردن ل ه
ههیهت���ی .ل ه ڕێگهی خاوهنێتی جیهانهوه پڕۆژهی ههیهتی دهیهوێت ،وهکو ئارهزوو
ب���ۆ بوون ههمان بههای دهس���تکهوێت .لهبهر ئهم هۆیهش���ه ،ئ���هم ئارهزووان ه به
شیکردنهوه جیادهبنهوه ،بهاڵم لهڕاس���تیدا جیا نین .مهحاڵ ه ئارهزووکردنی بوون
بهبێ ئارهزووکردن بۆ ههیهتی بدۆزینهوه و بهپێچهوانهشهوه دروسته.
ل ه بناخهوه دهبێت تهماش���ای دوو الیهن���ی یهک ئامانج بکهین ،یان بهدووجۆر
ڕاڤهی ههمان ههڵوێس���تی بنهڕهتی بکهین؛ یهکێکیان بوون بهسهر بوون-بۆ-خۆدا
بهبێ الدان دهسهپێنێت ،ئهوی دیکهیان سوڕانهوهی خۆیهتی دادهمهزرێنێت؛ جیهان
لهنێوان بوون-بۆ-خۆی و بوونی خۆی دادهنێت .سهبارهت هوڵوێست ه بنهڕهتییهک هش،
بوونی منه ،ک ه کهمییه؛ ئهو بوونهمه ،ک ه دروستیدهکهم.
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بهاڵم بوونی من کۆنکرێتی و تاک ه کهسییه؛ ئهو بوونهی ه ههی ه و منیش لهنێویدا
دهبم بهکهمی .من نهبوونێکی کۆنکرێتی و تاکم ،وهکو بوونیش ئهم لهناوبردنهم و
هێشتا نهبووم ب ه لهناوبردنێکی دیکه .ههریهکێک ل ه بوون-بۆ-خۆکان ههڵبژاردنێکی
سهربهسته؛ ههریهکێک ل ه کردهوهکانی ،گرنگ و ناگرنگ دهربڕینی ههڵبژاردنهکهیه.
ئهمهش سهربهس���تییه .ئێس���تا ل ه واتای ههڵب���ژاردن تێدهگهی���ن؛ ههڵبژاردنهک ه
ههڵبژاردنی بوون ه ڕاستهوخۆ یان لهڕێگهی خاوهنێتی جیهانهوه یان ههردووکیان ل ه
یهک کاتدا .بهمجۆره سهربهستییهکهم ههڵبژاردنی بوون بهخوایه .ههموو کردهوه
و پڕۆژهکانم زمانی حاڵی سهربهس���تییهکهمن و ب ه ههزار شێوه دهریدهبڕن چونک ه
بوون و ههیهتی فرهجۆرن .ئامانجی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی ئهوهی ه به
هۆی ئهم پڕۆژه کۆنکرێتیی ه ئهزمونگهریانهوه ڕیگا بنهڕهتییهک ه ل ه ههموو مرۆڤدا،
ک ه بوونی خۆی ههڵدهبژێرێت بدۆزێتهوه .ئهوهی دهمێنێتهوه لهس���هری بکۆڵێنهوه
هۆکاری بهخاوهنێتی جیهانه ،ک ه سهربهستییهکی دیاریکراوی تێدا دهبینرێت.
لهگهڵ ئهمهش���دا خودی بوونی بابهتهک ه کهمناکرێت���هوه .دهمانهوێت لهنێویدا
لهڕێگهی شێوازێکی بوونییهوه یان چۆنییهتییهوه بوونی بگرین .چۆنیهتی ،بهتایبهتی
چۆنیهتی ماتهری ،وهکو شلی ئاو یان ڕهقی بهرد شێوازێکی بوون ه و ل ه شێوازێکی
دیاریکراودا ئهو بوون ه دهردهخات .ئهوهی ههڵیدهبژێرین ڕێگهیهکی دیاریکراوه ،ک ه
ئهو بوون ه تیایدا خۆی نیشاندهدات و خۆی بۆ خاوهنێتی بهدهستهوه دهدات .ڕهنگی
زهرد ،سور یان تامی تهمات ه یان نهرمی لۆبیا شتێکی دراوی کهمنهکراوهن .بههێما
نوێنهرایهتی بوونێکی دیاریکراو دهکهن و بۆ ههستکردنمانی دهردهخهن .ئێمهش ب ه
ئارهزوو یان ههرس���کردن ،بهگوێرهی بینینمان بۆ بوون ،ئهو بوون ه ئامادهدهکهین.
سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی دهبێت واتای ئۆنتۆلۆجی چۆنیهتییهکان بخاتهڕوو.
لهبهر ئهمهشه ،نهک تێگهیشتنمان ل ه سێکسگهرایهتی ،ک ه بۆنموونه ،ههندێک شتی
نهگۆڕ لهنێو ‘ئهندێش���ه‘ شیعرییهکاندا(وهکو جیۆلۆجی ڕامبۆ و شلی ئاو الی پۆو)
دهدۆزینهوه .یان زهوقی ههریهکێک ل ه تاکهکانه ،ئهو زهوقانهی ڕێگهمان پێنادرێت
باسیان بکهین و نموونهن بۆ ههمووی ئایدێۆلۆجی ،ههمووی ههڵبژاردنی بوون و ل ه
چاوی ئهو مرۆڤانهی دروستیانکردوه بهڵگ ه نهویستن .ههنگاوی دووهممان ،کهوابو
نهخشهدانان ه بۆ توێژینهوهی زۆرتر لهسایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتیدا .لهسهر
ئاستی تام و شیرینی یان تاڵی ههڵبژاردنی سهربهست نابێت ب ه کهمنهکراوه ،بهڵکو
ئهم کاره ل ه ئاستی ههڵبژاردنی الیهنێکی بووندایه ،ک ه لهڕێگهی شیرینی یان تاڵی
نهجواڵنی بابهتهکهوه دهردهکهوێت.
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ئهوهی لێرهدا ههوڵیبۆدهدهین س���ایکۆلۆجی ش���یکاریی ه بۆ ش���تهکان( .میم.
باچ���هالرد) ئهم ههوڵهی داوه و لهدوا پهرتووکیدا(ئاو و خهونهکان) تهوانایی خۆی
دهربڕیوه .ئهم نوس���هره ل ه کهرهسهی ئهندێش���هیدا زۆرشتی گرنگی دۆزیوهتهوه.
لهڕاستیدا چهمکی ئهندێش ه بۆ ئێم ه ناگونجێت و خۆی بهو دیو شتهکان و خهسڵهتی
جهالتینی ،ڕهقی و ش���لی وێن ه ئهندێشاوییهکانمان ناگهیهنێت .ههستکردنیش ،ک ه
له ش���وێنێکی دیکهدا باس���مانکردوه هیچ هاوبهش���ییهکی لهگهڵ ئهندێشهدا نییه؛
ل���هیهکدییهوه جی���اوازن .ههس���تکردن دامهزراندنی وێنهکان لهڕێگ���هی ئهندام ه
ههس���تکهرهکانهوه نییه؛ ئهم تێزه ل ه بیردۆزهی پێکهوه بهس���تنی سایکۆلۆجییدا
سهرههڵدهدات و دهبێت وازی لێبهێنرێت .لهبهر ئهمه ،سایکۆلۆجی شیکاری بهدوای
وێنهکان���دا ناگهڕێت و ڕاڤهی واتای ش���تهکان دهکات .ههڵبهت ه واتای ‘مرۆڤانه‘ بۆ
لینجی یان باریکی س���هر ب ه بوون-لهنێو-خۆ نیی���ه .تهنانهت الیهن ه هێزهکییهکانی
ههڵنهگرتوه .ههمانکات ئهو شتانهی ه جیهان پێکدههێنن .کهرهسهی نێو ئهندێشه،
ههس���تکردنی مرۆڤ بۆ دهرزییهکان ،بهفر ،تهخت ه و بۆ قهرهباڵغی ،گریس���اوی و
هتد ،وهکو جیهان ڕاس���تهقینهن .هاتن ه نێو جیهانیش���یانهوه ڕاوهستانیان ه ل ه نێو
ئهو واتایان���هدا .بێگومان جیاوازیی ه بچوکهکهیان ب��� ه چهمکهکان جیادهکهینهوه.
میم باچهالرد بوێران ه بناخهی ئهم بیرۆکهیهی ل ه س���ایکۆلۆجیی ه شیکارییهکهیدا بۆ
ڕووهکهکان دهستنیشانکردوه .یهکێک ل ه نوسراوهکانی ناوناوه(سایکۆلۆجی شیکاری
بۆ ئاگر) .ئهو میتۆدی ڕاڤهکردنی بابهتێتی بۆ شتهکان نهک خۆ دهکات و ئاماژهی
لهپێشتریش بۆ(خۆ) ناکات .کاتێک دهمهوێت واتای دهرهکی بهفر بدۆزمهوه دهبینم
ل ه پلهیهکی گهرمی تایبهتییدا دهتوێتهوه و توانهوهکهشی مردنه .ئێم ه لێرهدا مامهڵ ه
لهگهڵ زانیاری چهسپاندنێکی دهرهکییدا دهکهین .کاتێک بمهوێت واتای توانهوهک ه
ساخبکهمهوه پێویست ه لهگهڵ بابهتهکانی نێو شوێنهکانی دیکهدا بهراوردیبکهم ،ک ه
ئهوانیش دهرهکین و بهرزن ،بۆنموون ه بیرۆکهکان ،هاوڕێیهتی یان کهسهکان ،ک ه ل ه
بارهیانهوه دهتوانم بڵێم توانهوه .پاره لهنێو دهس���تمدا دهتوێتهوه .من مهلهدهکهم
و لهنێو ئاوهکهدا دهتوێم���هوه .ههندێک بیرۆکه ،لهوڕووهوه ،ک ه واتایهکی دهرهکی
کۆمهاڵیهتییان ههیه“ ،تۆپهڵ ه بهفر” یان شتهکانی دیک ه دهتوێنهوه .ئێم ه دهڵێین،
“ئهو چهند باریک بووه! چۆن پوکاوهتهوه!” ،بێگومان دهبێت پێکهوهبهستنی چهند
فۆرمێکی بوون لهگهڵ ئهوانی دیکهدا بدۆزمهوه.
گرنگ��� ه نموونهی توان���هوهی بهفر لهگهڵ ههندێک توان���هوهی نادیاری دیکهدا،
وهکو ناوهڕۆکی ههندێک میتۆلۆجی ،بهراوردبکهین .ل ه چیرۆکی پهریانی گریمسدا،
600

بهرگدرووهک��� ه پارچهیهک پهنیر ههڵدهگرێ���ت ،وا بیری لێدهکاتهوه بهرد بێت و ب ه
ههموو هێزی دهیگوشێت تاکو پهنیراوی ئۆزیسی لێ چۆڕا؛ ئهوانهی لهگهڵیدا بوون
لهو باوهڕهدابوون ئاوی لهنێو بهرد دهرهێناوه .ئهم بهراوردکردن ه لهبارهی خهسڵهتی
شلی لهنێو ڕهقییدا زانیاریمان دهداتێ ،ل ه ئۆدیبێرتیش دهچێت ،ک ه باسی ڕهشێتی
ڕهنگی ش���یر دهکات .ئهو ش���لێتییهی لهگهڵ ئاوی میوه و خوێنی مرۆڤ بهراورد
دهکرێت ،بۆ پیاویش ،وهکو ئاوی نهێنی خۆی وایه ،ئێم ه بۆ ئهگهرێکی ههمیشهیی،
که“پهستراوێکی دهنگداره“ ،خۆ بۆ بوونێکی هاوڕهگهزی شل و ناجۆر دهگۆڕێت.
ئێم��� ه لهبنهڕهتییهوه و ل ه گرنگی ئۆنتۆلۆجیی���هوه لهالیهن ه بهردهوام و بڕاوهکانی،
مێین��� ه و نێرینهکانی تێدهگهین و بیردۆزهی کوهنتهم و میکانیزم و پهرهس���هندنی
دیالیکتیکییانهی ب���ۆ دادهنێین .کهوابوو ،دهتوانین واتایهکی نهێنی یهکگرتوو ،ک ه
ئۆنتۆلۆجییانهی��� ه بۆ بهفر دابنێین .لهنێو ئهمان���هدا چ پهیوهندییهک لهگهڵ خۆدا
دروس���تدهبێت؟ یان ب ه ئهندێش���هوه ههیه؟ ئێم ه تهنیا بونی���ادهدهرهکییهکانمان
بهراورد کردووه و ههوڵمانداوه گریمانهیهک بۆ یهکگرتنی بونیادهکان دروستبکهین.
لهبهر ئهم هۆیهش ه سایکۆلۆجی شیکاری پشت ب ه خودی شتهکان دهبهستێت نهک
مرۆڤ .لهبهر ئهمهش��� ه کهمتر باوهڕ ب ه ههوڵدانهکهی میم باچهالرد بۆ دۆزینهوهی
کهرهس���هی ئهندێش���هی ش���اعیرهکانی ،وهکو لۆتریمۆنت ،ڕامب���ۆ و پاوو دهکهم.
بهدڵنیاییهوه ،خۆش ه بهدوای نوسراوهکانی لۆتریمۆنت ،ک ه لهسهر زاری ئاژهڵهکان
نوس���راوه بگهڕێیت .ب���هاڵم گهڕانهک ه لهوێدا بایهخداره ،ک��� ه ئاکامهکان بۆ الیهنی
خۆیهتی بگهڕێینهوه و لۆتریمۆنت بهسهرچاوه و بنهڕهتی ئاژهڵگهری دابنێین و واتا
دهرهکییهکهشی دیاریبکهین .ئهگهر لۆتریمۆنت ئهوهی بوێت پێویست ه سروشت ئهو
شتهی بوێت بناسین.
ئێم ه دهزانین ئهو شتێکی جیاوازتر لهوهی من دهخات ه نێو جیهانی ئاژهڵهوه .بهاڵم
دهوڵهمهندکردن ه خۆیهتییهکه ،ک ه زانیاریمان س���هبارهت لۆتریمۆنت دهداتێ لهسهر
بونیاده دهرهکییهکهی ئاژهڵگهری دهبێت ب ه دووالیهنی .لهبهر ئهمهش ه سایکۆلۆجی
شیکاری بوونگهرایهتی بۆ لۆتریمۆنت داوای ڕاڤهکردنی واتا دهرهکیی ه ئاژهڵگهرییهکانی
لێدهکات .بهههمانشێوهش بۆ ماوهیهکی زۆره بیرم ل ه زهڕهنگهری بۆ ڕامبۆ کردۆتهوه.
بهاڵم بهبێ دامهزراندنی گرنگی زهویناسی چ واتایهک دهبهخشێت؟
ئهو بۆچوونهی جهخت لهسهر بوونی پێش واتا دهکات ڕهتدهدرێتهوه .مرۆڤیش،
لهبهر ئهوهی بوونێکی بهرزی ههیه ،لهگهڵ هاتن ه نێو جیهانییهوه واتا دروستدهکات.
بهرزێتی ئهو ئاماژه بۆ بهرزێتییهکانی دیک ه دهکات ،ک ه دهکرێت بهبێ گهڕانهوهیان
بۆ الیهنی خۆیهتی ڕاڤهبکرێن .وزهی لهش خهس���ڵهتێکی دهرهکی ئهو لهشهیه ،ک ه
دهتوانرێت لهدهرهوهدا لهبهر ڕۆش���نایی بارودۆخ ه بابهتگهرییهکاندا بپێورێت .ئهو
وزهیهش لهپهیوهندییهکهیدا لهگهڵ بوون-بۆ-خۆ دێت ه نێو لهش���هک ه و جیهانهوه.
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بهههمان ش���ێوهش ،سایکۆلۆجییهکی شیکاری بابهتگهری و وردبین دهیدۆزێتهوه،
ک ه ئهوهی ل ه ناخی ئهس���توهکاندا کاردهکات ههموو ش���تێک نییه .چهند الیهنێکی
هێزهک���ی دیکهش ههن ،ک ه ب ه ب���هرزی دهمێننهوه و بۆ ههڵبژاردن ه بنهڕهتییهکهی
ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ،ک ه ههڵبژاردنی بوونه ،دهگهڕێنهوه.
ئهم���هش ئێم��� ه ب ه خاڵ���ی دووهم���ی ناتهباییهکهم���ان لهگهڵ می���م باچهالرد
ئاش���کرادهکات .نکۆڵی لهوهناکرێت ههموو سایکۆلۆجییهکی شیکاری دهبێت بنهما
لهپێش���ترهکانی ههبێت .بهتایبهتی دهبێ بزانێت بهدوای چیدا دهگهڕێت یان چۆن
ئهو ش���ت ه دهدۆزێتهوه .مادام ئامانجهکهشی ب ه سایکۆلۆجی شیکاری بهبێ کهوتن ه
نێ���و س���وڕانهوه نادۆزرێتهوه ،ئهوا دهبێت ئهو کۆتایی ه پێش���مهرج بێت؛ لهڕێگهی
ئهزمونهوه دهیگهیهنێ یان لهسهر بنهمای زانستێکی دیک ه دروستیدهکهین .لبیدۆی
فرۆید پێش���مهرجه؛ ویستی هێز الی ئهدلهر ل ه زانیاریی ه ئهزمونییهکانهوه لهڕێگهی
بهههمهکیرکردنێکی بێ میتۆد پهیدابووه .نهبوونی ئهم میتۆدهش ه هانیداوه گوێ ب ه
بنهماکانی میتۆدی سایکۆلۆجی شیکاری نهدات .میم باچهالرد پشتی بهم بیریارانهی
پێش خۆی بهستوه؛ پێش���مهرج ه سێکس���ییهکان توێژینهوهکهیان داگیرکردهوه؛
ههندێ���ک جاری دیکهش ئاماژه بۆ مردن ،کارهس���اتی لهدایکبوون و ویس���تی هێز
دهکات .بهکورتییهکهی ،سایکۆلۆجیی ه شیکارییهکهی لهمیتۆدهکهی دڵنیاتره وهک
لهبنهماکانی و پش���ت ب ه ئاکامهکانیشی بۆ گهیش���تن ب ه ئامانجی توێژینهوهکهی
دهبهستێت .بهاڵم ئهم ه ل ه دانانی ئهسپهک ه لهپشت گالیسکهکهوه دهچێت؛ ئاکامهکان
ڕێگ ه نادهن دابمهزرێنین .دهردهکهوێت ئێم ه واز لهم بنهما ئهزمونیان ه یان پێشمهرجان ه
بهێنین ،ک ه مرۆڤ دهکات ب ه ش���تێکی لهپێش���تر ،سێکسگهری یان ویستی هێز و
ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاری ب ه بۆچوونی ئۆنتۆلۆجییهوه ببهستینهوه .ئێمهش
ئهم ههوڵهمان داوه .ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی ،بێ ئهوهی ب ه لبیدۆ یان ویستی هێزی
دابنێین ،ڕاستهوخۆ یان لهڕێگهی خاوهنێتی جیهانهوه ،ههڵبژاردنی بوونه .بینیمان،
ههڵبژاردنهک ه بهخاوهنێتی دهردهبڕێت .ههریهکێک ل ه شتهکان لهدوا شیکردنهوهدا
ههڵبژێردراون نهک لهبهر ئهوهی الیهنی هێزهکی سێکس���ییان تێدایه ،بهڵکو لهسهر
شێوازێکی بوون دامهزراوه و لهوێوه سهرههڵدهدات .سایکۆلۆجی شیکاری شتهکان
ههوڵ���دهدات بزانێت چۆن ههریهکێک لهو ش���تان ه دهبێت ب ه هێمایهکی دهرهکی بۆ
بوون و پهیوهندی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتیش بهو بوونهوه.
من ناڵێم پێویس���ت ناکات هیماگهری سێکس���ی لهسروشتدا بدۆزینهوه ،بهڵکو
ئهو کاره س���هرهکی نیی ه و کهمدهکرێتهوه و پێویس���تی ب ه سایکۆلۆجی شیکاری
پێش-بونیادهکانی س���ێکس ههیه .کهوابوو ،توێژینهوهکهی میم باچهالرد لهس���هر
ئاو پێش���نیار و کۆکردنهوهی بابهتهگرنگهکان ه بۆ ئهو س���ایکۆلۆجیی ه شیکارهی
بنهماکانی خۆی دهناسێت.
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ئۆنتۆلۆجی بنهڕهتی ڕاستهقینهی واتای شتهکان و پهیوهندی ڕاستهقینهیان ب ه
مرۆڤهوه بۆ سایکۆلۆجی شیکاری دهردهخات .ب ه تهنیا ئۆنتۆلۆجی دهتوانێت لهنێو
پانتایی بهرزێتی و ل ه گۆش���هنیگایهکهوه بوون-لهنێو-جیهان ب ه دوو چهمکهکهیهوه
بناس���ێت چونک ه بهتهنیا ئۆنتۆلۆجی لهنێو تێڕوانین���ی کۆجیتۆدا جێگهی خۆی
داگی���ردهکات .ههروهه���ا بیرۆکهکانی فاکتۆر و ههڵوێس���ت یارمهتیمان دهدهن ل ه
هێمادانانی بوونگهران ه بۆ ش���تهکان تێبگهین .ئهمهش ل���هبیردۆزهدا دهگونجێت،
بهاڵم ب ه کردهوه مهحاڵ ه فاکتۆر و ئهو پرۆژهیهی ههڵوێست پێکدههێنێت لهیهکدی
جیابکهینهوه .ئهم تێبینیی ه لێرهدا بۆ ئێم ه سودبهخش���ه؛ بینیمان ،ک ه پێویس���ت
ن���اکات بڵێین ‘ئهوه‘ ،کاتێک لهدهرهوهدا بهبێ جی���اوازی و بێ بوون-بۆ-خۆ ههیه
و خاوهنی واتایه .لهڕاس���تیدا ،خهس���ڵهتهک ه بوونی ئهوه .زهردی لیمۆ شێوازێکی
خۆیهتی تێگهیشتن ل ه لیمۆ نییه؛ خودی لیمۆکهیه .ئهوهشمان باسکرد ،ک ه بوونی
لیمۆک ه لهنێو خهس���ڵهتهکاندا درێژدهبێتهوه و ههریهکێک لهو خهس���ڵهتان ه بهسهر
ئهوانی دیکهدا کهوتوه؛ ئهمهش ‘ئهوه‘یه ،ک ه بهدروس���تی باسمانکرد .ههریهکێک
ل ه خهسڵهتهکانی بوون ههمووی بوونه؛ ئامادهبوونی ههڵکهوتنهڕههاکهیهتی؛ بێ
جۆره کهمنهکراوهکهیهتی .لهکهرتی دووهمی ئهم نوسراوهش���دا جهختمان لهس���هر
جیانهکردنهوهی پ���ڕۆژه و فاکتۆر ل ه چۆنیهتییهکدا کرد“ .بۆ ئهوهی چۆنیهتییهک
ههبێت پێویس���ت ه بوون ههبێت چونک��� ه نهبوون ،ک ه بهسروش���ت بوون نییه...
چۆنیهتی ههمووی بوون ه و لهنێو سنوری ئهو بوونهی لهوێدای ه خۆی دهردهخات”.
لهسهرهتاوه نهمانتوانی خهسڵهتی واتا بۆ بوون-لهنیو-خۆ دابنێیین ،چونکه“لهوێدا
ههیه“ شتێکی پێویس���ت بوو؛ ک ه تێڕامانی لهناوبردنی بوون-بۆ-خۆی ه و پێویست ه
لهوێدا بۆ بوونی خهس���ڵهتهکان لهوێدا ههبێت .ئاسانیش��� ه لهو خاڵ ه تێبگهین ،ک ه
گوای ه واتای چۆنیهتی ئاماژه بۆ ش���تێکی دانراو “لهوێ���دا ههیه“ ،دهکات ،بهرهو
بوونێک ،ک ه لهبوونێکی ڕهها و لهنێو-خۆ دهچێت ،دهڕوات.
لهتێگهیش���تنی چۆنییهتیدا ههوڵدانێکی میتافیزیکییان ه بۆ ڕاکردن لهدهس���ت
بارودۆخی خۆمان ههی ه و دهیهوێت کون بکات ه نێو قاوغی نهبوونهوه؛ سهبارهت ب ه
“لهوێدا ههیه“ و بچێت ه نێو بوون-لهنێو-خۆی ڕووتهوه .ئاشکراش��� ه ئێم ه خهسڵهت
ب ه هێمای بوون دادهنێین ،ک ه ههرچهن���ده لهوێدا لهبهردهمماندای ه بهتهواوی خۆی
ل��� ه ئێم ه دوور دهخاتهوه .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ک ه بونیادێکی نوێ بۆ “لهوێدا
ههیه“دروستدهکهین.
ئهم بونیادهش ناودهنێین واتا گهیاندنی میتافیزیکییانهی خۆدهرخس���تنهکانی
بوون لهنێو درککردندا .ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاریش وهدهستهێنانی ئهم واتا
گهیاندنهیه .ئایا واتا گهیاندنی مێتافیزیکی زهرد ،س���ور ،بریقهدار یان چرچ و لۆچ
چییه؟ پاش ئهم پرسیاره سهرهتاییان ه دهپرسین ،ئایا الیهنی مێتافیزیکی نهگۆڕی
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لیمۆ ،ئاو ،ڕۆن و هتد چییه؟ پێویس���ت ه س���ایکۆلۆجی شیکاری چارهسهر بۆ ئهم
گرفتان��� ه بدۆزێت���هوه ئهگهر بیهوێت بزانێت بۆچی پیرۆ ح���هزی ل ه پرتهقاڵ ه و ل ه
ئاودهترسێت؛ بۆچی حهزی ل ه تهماتهی ه و ڕقی ل ه لۆبیایه ،بۆچی دهڕشێتهوه ئهگهر
بهزۆر گوێماسی یان هێلکهی بۆگهن بخوات.
ئێم ه ئهوهش���مان باس���کرد ،چۆن ل ه دانانی پڕۆژهدا لهسهر شتهکان ،ڕۆشنایی
خستنهسهر یان ڕهنگکردنیان توشی ههڵ ه دهبین .یهکهم ،ههستکردن ئامادهبوونێکی
ناوهکی نیی���ه ،دهرهکی و پهیوهندییهکی بهرزه بۆ ناس���ینی بابهتهکهی .ئهمهش
ههموو الیهنهکانی ناگرێتهوه .ئهو باس���هی لهپڕۆژهکهدا سهرههڵدهدات و دهڵێین،
“دیمهنهک ه گیانهکییه“ .ئاکامهکهی ئاشکرایه .بۆنموونه ،بیر ل ه خهسڵهتی “باریکی”
بک���هوه .بۆ ههرزهکارێکی ئهوروپ���ی ئاماژه بۆ کۆمهڵێک ڕهفت���اری مرۆڤانهوه و
ڕهوشتی دهکات ،ک ه دهکرێن ب ه پهیوهندی لهگهڵ بووندا .تهوقهکردن ،زهردهخهنه،
بیرۆک��� ه و ههس���تکردنیش دهکرێ باری���ک بن .بۆچوونهگش���تییهک ه ئهوهیه ،ک ه
یهکهم ،من ههس���ت ب ه جۆرێک ڕهفتار و ههڵوێس���تی ڕهوشتانهی قێزاوی دهکهم.
ئهو ڕهفتاره تاوانباردهکهم .لهس���هرو ئهمهشهوه ئهزمونی ههستهکیم بۆ ‘باریکی’
ههیه .لهدواییدا ،بیردۆزهک ه دهڵێت ،پێویس���ت ه پهیوهندی نێوان ههس���تکردنهکان
و باریکییهک��� ه دروس���تبکهم .باریکیش ڕۆڵی هێما بۆ جۆرێک ل ه ههس���تکردن و
ههڵوێستی مرۆڤان ه دهبینێت .من ب ه پڕۆژه دانانهکهم ‘باریک’م دهوڵهمهندکردوه و
زانینم خستۆت ه سهر .چۆن ئهم باس ه ب ه پڕۆژهدانان وهرگرین؟ ئهگهر بڵێین ،ئێم ه
لهپێش���دا ههستکردنهکان ،وهکو خهسڵهتی س���ایکۆلۆجی ڕووت دهناسین ،چۆن
پهیوهندییهکانیان لهگهڵ ‘باریک’یدا دهدۆزینهوه؟ ئهگهر ‘باریک’ لهس���هرهتاوه واتا
نهبهخشێت و ب ه بابهتی خهسڵهتێک دابنرێت ئهوا کهس نازانێت چۆن بۆ یهکێتییهکی
ناس���راوی دهروونی دهبێت ب ه هێما .ئهگهر بهئاگاوه و ئاشکرا پهیوهندی هێمایی
لهنێوان باریک و لینجاوی کهمی تاکهکهس���هکان دروس���ت کهین ،دهبێت لهکهمی
لهنێو باریک و باریک لهنێو کهمییهکهدا تێبگهین.
باس���کردن لهالیهن پڕۆژهکهوه هیچ ڕوونناکاتهوه چونک ه ئهوهی باس���یدهکات
بڕیاری لهس���هر داوه .ئهگهر خۆی لهم ڕهخنهیهش بپارێزێت توش���ی ڕهخنهیهکی
دیک ه دهبێت ،ک ه ل ه ئهزمونهکهوه دهردهچێت؛ باس���کردن لهالیهن پڕۆژهکهوه ئهوه
دهردهخات ،ک ه ئهو خۆیهی پڕۆژهکهی خس���تۆتهگهر ب ه ئهزمون و شیکردنهوه ب ه
جۆرێک زانین سهبارهت بونیاد و ههڵوێستهکانی ئهوهی به‘باریک’ ناوزهدیدهکات،
گهیش���توه .بهگوێرهی ئهم چهمکه ،کهرهس���هکانی الوازی ،وهک���و زانین ئهزمونی
کهمی مرۆڤ دهوڵهمهند ناکهن .تهنیا دهتوانین ب ه یهکێتییهکی بیرۆکهیی دابنێین.
لهالیهکی دیکهوه ،خودی باریک بهجیا و بهکردهوه زیان بهخشه(چونک ه شتێکی
باریک و لینجاوی ب ه دهس���ت و جلهوه دهنوس���ێت و پهڵهدروس���تدهکات) ،بهاڵم
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باریکی نهگونجاو نییه .لهڕاستدا قێزکردنهوه لهسهر پێکهوه دانانی ئهم خهسڵهت ه
و خهس���ڵهتێکی تایبهتی ڕهوش���تیدا ڕاڤهدهکرێت .تهماش���اکردنیش فێرماندهکات
منداڵی���ش حهز لهش���تێکی باریک ناکات .ل���هو کاتهوه زمان دهگ���رن ل ه بههای
وش���هکانی ،وهکو نهرم و نزم و هتد کاتێک بۆ ههستکردنهکان دادهنرێن ،تێدهگهن
ههموو ئهمان ه تێپهڕدهبن و دهڵێن ئێمهش دێین ه نێو جیهانێکهوه تیایدا ههستهکان
و کردهوهکان خاوهنی کهرهسهن ،جهوههریان ههی ه و نهرمن ،ناخۆش ،باریک ،نزم
یان بهرزن؛ لهنێویاندا جهوههره مهتهرییهک ه واتای دهروونی ههیه ،ک ه دهیانکات به
شتێکی نهگونجاو ترس���ناک .ئێم ه بههیچ ڕاڤهکردنێک لهالیهن پڕۆژهکهوه یان ب ه
لێکچون ڕازی نابین.
بهگشتی ،مهحاڵ ه بههای هێمای دهروونی ‘باریکی’ ل ه خهسڵهتی ڕووتی ‘ئهوه‘
دهربهێنین .مهحاڵیش��� ه واتای ‘ئهوه‘ ل ه پڕۆژهکهدا ب ه زانین بۆ ههڵوێس���تهکانی
دهروون دابنێی���ن .ئایا چۆن لهم هێماگهرێتیی ه ههمهکی و بێ ئهندازهی ه تێبگهین،
ک ه لهسهر وهرگێڕانی ڕقهکانمان ،بهزهیی و سهرنجڕاکێشانمان بۆ بابهت ه بێ واتاکان
ڕادهوهس���تێت؟ بۆ بهرهوپێشهوه چوون ل ه توێژینهوهکهماندا پێویست ه واز ل ه چهند
پێشمهرجێک بهێنین .بهتایبهتی پێویست ه پێشمهرجی لهپێشتری خهسڵهتی باریکی
بۆ ههستکردنێکی تایبهت ،وهکو وێن ه نهک زانین وازلێ بهێنین .گرنگ ه نکۆڵی لهوهش
بکهی���ن ،تاکو زانیاری تهواومان پێدهگات ،ک ه الیهن ه دهروونییهک ه ڕێگهمان دهدات
بابهت ه ئهس���توییهک ه بههێما یان ئهزمونمان بۆ کهمی مرۆڤ پێش تێگهیشتنمان
لهواتای ‘باریکی’ دهرکهوێت.
با بۆ پڕۆژهی بنهڕهتی بگهڕێینهوه .پڕۆژهی بنهڕهتی پڕۆژهی خاوهنێتییه .زۆر
له‘باریکی’ دهکات بوونی خۆی دهربخات؛ چونک ه سهرههڵدانی بوون-بۆ-خۆ لهنێو
بووندا خاوهنێتییه ،ئهو شت ه باریکهی دهناسرێت دهبێت ب ه باریکییهکی داگیرکراو؛
بهندی بنهڕهتی نێوان باریکی و من لهوهدای ه من پڕۆژهی بوونهک ه دهکهم ب ه بناخهی
بوونهکهی و لهڕوویهکی بیرۆکهیشهوه ئهوه بوونی منه .لهسهرهتاوه دهردهکهوێت
بگونجێت بوونی خۆم دابمهزرێنم؛ چۆنیهت���ی دهروونی ههیه .بهدڵنیاییهوه ،ئهم ه
بهخش���ینی ‘دهروون’ ب ه بوونی خۆم ،وهکو زیندهوهرێکی سهرهتایی ،ناگهیهنێت؛
چاکهیهکی میتافیزیکیش ب ه خۆم نادهم .زۆرکردنی داگیرکهران ه بۆ ئهوهی ‘باریکی’
واتای خۆی بۆ من دهربخات دهش���ێ وهکو شتێکی لهپێش���تر دابنرێت ههرچهنده
پڕۆژهک ه سهربهست ه و ب ه بوونی بوون-بۆ-خۆ دادهنرێت .شێوازی خاوهنێتی پێویستی
ب ه ش���ێوازی بوونی باریکی نییه ،تهنیا پێویستی ب ه بوون ه ڕووتهکهیهتی لهوێدا و
ڕووب���هڕووی دهبێت���هوه؛ ئهمهش لهڕووبوونهوهکانی دیک��� ه جیاوازتر نیی ه چونک ه
پڕۆژهیهکی سادهی خاوهنێتیی ه و له“لهوێدا ههیه“ی ڕووت جیانابێتهوه .بهتهواوی
دهکهوێت ه نێو س���نوری پڕۆژهی خاوهنێتی باریکیی���هوه .باریکییهک ه وهاڵمدانهوهی
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داواکارییهکهی منه؛ لهدهرهوهدا دهردهکهوێت ،وهکو زهروو خوێنم دهمژێت و وهاڵمی
پرس���یارێکی کۆنکرێتییه؛ ب ه ههموو بوونیهوه وهاڵم دهداتهوه .وهاڵمدانهوهکهی به
پڕی پرسیارهکهیه .ههمانکات تاریک ه و ههموو کهرهس ه نهناسراوهکانی ههڵگرتوه،
ک ه دهربڕینیان مهحاڵه.
بهو ڕادهیهی وهاڵمێکی دروست ه ئهوا ئاشکرا و ڕوونه؛ باریکی خۆی بهو کهمیی ه
نیش���اندهدات ،ک ه من ههمه .ڕێگهش دهدات تهماش���ای بکرێت و بگیرێت .باریکی
خۆی بۆ خاوهنێتی دهخات ه بهردهست .بهاڵم هێشتا بهتاریکی دهمێنێتهوه ،فریای
خۆی دهکهوێت و بهش���تی نوێ خۆی پڕدهکاتهوه .ئێم ه توش���ی واتایهکی پڕوچڕ
دهبین و بوون-لهنێو-خۆ دهستنیش���ان دهکات چونک ه باریکی خۆی لهنێو جیهاندا
دهرخستوه .دووهمیش ،نهخشهی(خۆ)شمان بۆ دهکێشێت چونک ه خاوهنێتییهکه،
وهکو کردهوهیهکی بنهڕهتی سهر به ‘باریکی’ نهخش ه دادهنێت.
ئهو خهسڵهت ه دهرهکییهی بهرهو ڕوومان دێت سروشتێکی نوێیه .ن ه ماتهری ن ه
دهروونییه ،بهڵکو ش���تێک ه ناکۆکی نێوان ههردوو ئهو دووالیهن ه ڕهتدهکات و خۆی،
وهکو دهربڕینێکی ئۆنتۆلۆجییانهی ههموو جیهان دهردهخات؛ دهبێت ب ه زهمینهیهکی
نهرم بۆ خانهکردنی ههمووی ‘ئهوانه‘ لهنێو جیهاندا .خاوهنێتی ‘باریکی’ ،ک ه بۆ بوون-
لهنێو-خۆی جیهان دانراوه شێوازێکی دراوه ،ک ه خۆی دایدهنێت .خۆی هێما بۆ بوون
دادهنێت؛ واته ،تاکو پهیوهندییهک ه لهگهڵ ‘باریکی’دا بهردهوام بێت ههموو ش���تێک
بۆ ئێم ه وادهردهکهوێت ،ک ه باریکی واتا بێت بۆ ههموو جیهان .بهههمانشێوهش بۆ
خێڵ ه سهرهتاییهکانی شهوگهردهکان ههموو بابهتێک شهوگهرد بوو.
ئایا چ شێوازێکی بوون ‘باریکی’ بههێما کردهوه؟ یهکهمجار ،دهبینم هاوڕهگهزیی ه
و الس���ایی کردنهوهی شلییه .شتێکی باریک ،وهکو سواخدان شلهیهکی نائاساییه.
لهگهڵ سهرههڵدانی شلیدا ئهو بوونهش بهرجهست ه دهبێت ،ک ه لهههموو الیهکهوه
ڕادهکات و وهکو خۆی دهمێنێتهوه .ش���تێک لهس���هرخۆی بهبێ ترس و بیرهوهری
ههڵدهگرێت .بۆ ههمیش��� ه دهبێت ب ه خۆی و ئێم ه هیچ مۆرکێک بهس���هر ئهوهوه و
ئهویش بهس���هر ئێمهوه جێناهێڵێت .ئهو بوونهی ه دهخلیس���کێ و ئێمهش لهسهری
دهخلیسکێین .شتێک بتوانێت لهسهری بخلیسکێ(وهکو بهلهمی سهولێی ،بهلهمی
ماتۆڕی و بهلهمی خلیسکانی س���هرئاو) .خاوهنێتی دهستدهکهوێت ،بهاڵم ههرگیز
نابێت ب���هخاوهنی چونک��� ه ڕادهکات ،بهردهوام دهگۆڕێت .ب���هاڵم باریکی کتوپر
خۆی وهکو ش���تێکی تهمومژاوی دهردهخات چونک ه شلییهکهی زۆر هێواشه؛ لهنێو
شلییهکهیدا لینجاوی و چڕه .سهرکهوتنی ڕهقی بهسهر شلیدا نیشاندهدات .لینجی
ئازار و ئهش���کهنجهی ه بۆ ئاو .دیاردهیهک ه ل ه پرۆسهی پێکهاتندایه؛ مانهوهی لهنێو
گۆڕاندا پێنییه ،بهو جۆرهی ئاو ههیهتی .ئهم وهس���تان ه بن لهق ه ل ه لینجیدا ڕێگ ه
ب ه خاوهنێتی نادات .ئاو زۆرتر لهجواڵندایه ،بهاڵم دهتوانرێت ،وهکو شتێکی جواڵو
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داگیربکرێ���ت .لینجی بهتوندی ڕادهکات و ل���هو پهیوهندیی ه دهچێت ههڵۆ لهگهڵ
زهویدا ههیهتی نهک مریش���ک .تهنانهت ڕاکردنهکهش���ی ناگیرێت چونک ه باوهڕ ب ه
ڕاکردنی خۆی ناکات .بهئاش���کرا ش���تێکی ڕهقی بهردهامه .هیچ شتێک ئهوهندهی
“جهوههرێ���ک لهنێوان دوو بارودۆخدا” زۆرتر لهو هێواش���ییهی لینجاوییهک ه تیایدا
دهتوێتهوه ،گهواهی لهس���هر خهس���ڵهت ه نادیارهکهی نادات .ئهو دڵۆپ ه ئاوهی بهر
پانتایی ئاوێکی زۆر دهکهوێت ڕاس���تهوخۆ دهبێت بهئاوهکه؛ ئهمهش ل ه توانهوهی
گیانهک���ی تاکهکهس لهنێو فۆرمێکی مهزن دهچێ���ت ،ک ه لێوهی دهرچووه .هێمای
تهنی ئاوهک ه ل ه پێکهێنانی سیس���تهمی یهکانهکی بووندا ڕۆڵێکی گرنگ دهبینێت؛
پهیوهندییهکی تایبهتی لهنێوان ب���وون و ههبوو دیاریدهکات .ئهگهر بیر ل ه لینجی
بکهینهوه ،دهبینین نوێنهرایهتی هیستیریای بهردهوام لهنێو دیاردهی بووندا دهکات.
ههنگوینهکهی بهکهوچکهکهمدا لهسهر شوشهی ههنگوینهک ه دێت ه خوارێ پهیکهریک
ب ه خۆههڵواسینهکهی دروس���تدهکات و یهکگرتنیشی لهگهڵ ههموو ههنگوینهکهدا
نوقم بوونێکی لهس���هرخۆیه؛ کهوتنهخوارهوهیهکه ،ک ه ل ه فشبوونهوه دهچێت(بیر
ل ه خۆشی ئهو منداڵ ه بکهوه ،ک ه لهکاتی یاریکردن بهکهلوپهلهکانی گویی ل ه فیک ه
ب ه پڕ بوونیان و لوورهش ب ه فش���بوونهوهیان دهبێت ).ئهمیش ،وهکو پیشاندان ل ه
مهمک ه پانهوهبووهکانی ئهو ئافرهت ه دهچێت لهسهرپشت ڕاکشاوه.
لهو جهوه���هره لینجاوییهی لهنێو خۆیدا دهتوێت���هوه جۆرێک له بهرگریکردن
دهبینرێت .ئهمهش له ڕهتدانهوهی ئهو تاکهکهس ه بهرانبهر لهناوبردنی لهنێو ههموو
بووندا دهچێت .ههروهها ئهو نهرمییهش���ه فڕێدراوهت ه ئهو پهڕییهوه .نهرمی نیوه
لهناوبردنه؛ وێنهی ئێمه ،وهکو هێزێکی ڕووخێنهر و سنورهکانی نیشاندهدات .هێواشی
لهناوبردن���ی دڵۆپێکی لینجدا لهنێو ههموودا لهنهرمیدا دهناس���رێت .نهرمییهکهش
تاک���و دواتر دهمێنێتهوه؛ تهن���ی جهوههره لینجهکه دڵۆپهک��� ه ههڵدهمژێت .ئهم
دیاردهی ه چهند خهس���ڵهتێکی لینجی ئاش���کرا دهکات .یهکهم ئهوهیه ،ک ه دهستی
لێدهدهیت نهرمه .ئاو بڕژێنهسهر زهوی؛ دهڕوات .شتێکی لینج بڕژین ه ڕادهوهستێت
و خۆی نیش���اندهدات .پاندهبێتهوه و نهرمه؛ ئهگهر دهس���تی لێبدهیت ڕاناکات و
دهچهس���پێت .ئهو خهسڵهتهی ،که بهدڵڕهقی و بێبهزهییان ه ڕێگهنادات ئاو بگرین
به نهێنی دهیکات به کانزا؛ دواجاریش ،وهکو پۆاڵ دهبێت بهشتێک لێی تێنهگهین.
ل ه لینجی تێدهگهین .خۆی وا دهناس���ێنێت ،ک���ه بتوانین داگیریبکهین .باریکی و
خۆبهستنهوهکهشی ڕێگ ه نادات لهدهستمان ههڵبێت؛ دهتوانم بیخهمه سهردهستم.
نهختێک لهههنگوینهک ه جیابکهمهوه .بهردهوام ش���تێکی نوێی تاک دروستبکهم؛
بهاڵم هاوکات نهرمی شتهکه ،که لهنێو دهستمدا پانکراوهتهوه تێمدهگهیهنێت ،ک ه
من بهردهوام ههوڵی ڕووخانی دهدهم.
ئهم ه وێنهی ڕووخاندنێکی-داهێنهرانهیه .لینجی ب ه ئاس���انی دهستهمۆ دهبێت.
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لهکاتێکدا لهو بڕوایهدام داگیرم کردوه ،ئهویش من داگیردهکات .ئهمهش خهسڵهتی
بنهڕهت���ی ئهوه :نهرمییهکهی ،وهکو زهرووه .ئهگهر بابهتهکهی نێو دهس���تم ڕهق
بێت ،ههرکاتێک بمهوێت فڕێی دهدهم؛ وهس���تانی ئهو هێمای ه بۆ ههموو هێزی من؛
بناخهکهش���ی دروستدهکات .بهاڵم بناخهی من دروس���تناکات؛ بوون-بۆ-خۆ بوون-
لهنێو-خ���ۆ لهنێو بابهتدا کۆدهکاتهوه .بابهتهکهش ب���ۆ بوون-لهنێو-خۆیهکی دیک ه
بهرزدهکاتهوه بهبێ ئهوهی هیچ ل ه پلهی خۆی کهم بکاتهوه .ئهو ههمیش���ه ،وهکو
هێزێکی داهێنهر دهمێنێتهوه .بوون-بۆ-خۆیه ،ک ه بوون-لهنێو-خۆ دهتوینێتهوه .ب ه
واتایهکی دیکه ،خاوهنێتی ل ه تێههڵکێشهی بوون-لهنێو-خۆی بوون-بۆ-خۆدا بوون-
بۆ-خۆ لهپێشتر دادهنێت .بهاڵم ،کتوپڕ بوون-بۆ-خۆ واز ل ه مافی خۆی دههێنێت.
من دهستم دهکهمهوه تاکو شت ه لینجهک ه بڕوات ،کهچی لهدهستم نابێتهوه .شێوازی
بوونی ن ه وهستانه ،وهکو ڕهقی ن ه وهکو ئاویش دهجوڵێت .ل ه تاو ڕاکردنی ل ه من
ماندوو دهبێت .ئهو ش���تیکی نهرم ،جوڵێنهر ،تهڕ و مێینهیه .ب ه شاراوهیی لهژێر
پهنجهکانمدا دهژی .منیش ،وهکو گێژبوون ههس���تی پێدهکهم .لینجی خهسڵهتی
دهستلێدانی ههی ه و منیش لهوهزیاتر خاوهنی نیم .بهردهوام دهمێنێتهوه .لهالیهکهوه
شتێکی داگیرکراوی دهستهمۆ و لهالکهی دیکهوه ل ه دڵسۆزی سهگێک دهچێت ،ک ه
کاتێک داواشی ناکهیت ئهو ئهتداتێ .لهژێر دهستهمۆکردنهکهشهوه خاوهنێتییهکی
نهێنی لهنێوان خاوهنهک ه و شت ه داگیرکراوهکهدا ههست پێدهکهیت.
لێرهدا هێمایهک کتوپڕ خۆی دهخات��� ه ڕوو :ئهویش خاوهنێتییهکی زههراوییه؛
ئهگهری توانهوهی بوون-بۆ-خۆ لهنێو بوون-لهنێو-خۆدا ههیه؛ واته ،دهشێ بوونێک
پهیدابێت ،ک ه بهپێچهوان���هی بوون-لهنێو-خۆی بوون-بۆ-خۆیه .لهم بوونهدا بوون-
لهنێو-خۆ بوون-بۆ-خۆ ڕادهکێشێت ه نێو ههڵکهوتن و دهرهکییهکی ناجۆرهوه یان بۆ
نێو بوونێکی بێ بناخهوه .لێرهدا ،من یهکسهر تهڵهی لینجی دهناسمهوه :ئهو شلییهی ه
من دهگرێت و ناچارم دهکات واز ل ه پلهومافم بهێنم .من ناتوانم لهسهری خلیسکاندن
بکهم ،وهکو زهروو پێمهوه دهنوسێت .نکۆڵی ل ه خلیسکاندنهکه ،بهوجۆرهی لهسهر
ڕهق���ی ههیه ،نهکراوه؛ تهنیا پلهک���هی کهمکراوتهوه .وا دهردهکهوێت لینجی خۆی
بۆ من ش���لبکات ،بانگم بکات چونک ه تهنێکی لینجی وهستاو لهدوورهوه لهتهنێکی
ش���لی پڕ دهچێت .بهاڵم ئهم ه تهڵهیه .جهوههرێكی خلیس���کاو خلیس���کاندنهکهی
ههڵوهش���ایهوه و هیچ ئاسهوارێکی بهسهر منهوه جێنههێشتوه .لینجی لهو شلیی ه
دهچێت ل ه خهوی ناخۆشدا دهیبینین ،ک ه ههموو خهسڵهتهکانی زیندوو دهبن و دژی
من ڕادهوهس���تن .لینجی تۆڵهسهندنی بوون-لهنێو خۆیه .تۆڵ ه سهندنێکی مێینهی
ش���یرین و دهردهداره و هێمای ‘ش���هکری’ بۆ دادهنرێت .لهبهرئهم هۆیهش��� ه تامی
ش���یرینی ،وهکو شهکر ش���یرینییهکی ههتاههتایی ،کهپاش قوتدانی لهنێو دهمدا
دهمێنێتهوه ،ناوهڕۆکی لینجی ب ه پڕی تهواو دهکات .لینجییهکی ش���یرین نموونهی
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چاک���ی لینجییه؛ هێمای ه بۆ مردنی ش���یرینی بوون-بۆ-خۆ (وهکو ئهو ههنگ ه وای ه
دهکهوێت ه نێو مرهباکهوه و تیایدا نوقم دهبێت ).ههمانکات لهس���هر ئهو ڕاستییهی
من نهخش ه بۆ خاوهنێتی جهوههره لینجهک ه دهکێشم ،لینجییهک ه دهبێت ب ه بوونی
من .لێسانهوهی شت ه لینجاوییهک ه بهدهستمهوه بهردهوامی ب ه لینجییهک ه لهبوونی
من���دا دهدات .دهزووه نهرم و درێژه لینجاوییهکانی لهپهنجهمهوه ش���ۆڕدهبنهوه و
دهکهون ه سهر لهشی لینجاوی من(کاتێک پهنجهم دهکهم ه ناوی و دهریدههێنمهوه)
خۆتێههڵکێش���انی بوونم ه لهنێو لینجاوهکهدا .ئهو هیس���تیریایهی ب ه گهیش���تنی
کۆتاییهکان ،بۆ ئهو دهزوانهی ب ه لهشێکی گهورهترهوه ههن بهرجهستهیان دهکهم،
ب���ۆ بهرگریکردن ه ل ه توانهوهی بوونم لهنێ���و بوون-لهنێو-خۆدا .ئهگهر بازدهم ه نێو
ئاوهوه و خۆم نوقم بکهم توشی پهرێشانی نابم چونک ه ناترسم لهوهی لهنێو ئاوهک ه
بتوێمهوه؛ لهنێو ئهو شلییهدا ب ه ڕهقی دهمێنمهوه .ئهگهر بکهوم ه نێو لینجاوێکهوه،
ههس���تدهکهم وندهبم؛ لهنێویدا دهتوێمهوه چونک ه لینجی لهپرۆس���هی بهرهو ڕهق
بووندایه .لهگهڵ تێگهیشتنم لهبوونی لینجی جهوههرێکی چهسپان سهرههڵدهدات،
ک��� ه لهپل���هم نزمدهکاتهوه و لههاوس���هنگی بهدهره و ل��� ه دێوهزمهی یادهوهری
کهسێکی دۆخگۆڕاو دهچێت.
ئهگهر دهست ل ه لینجی بدهیت بوونی خۆت دهخهیت ه نێو مهترسی توانهوه لهنێو
لینجاوهکهدا .ئهم توانهوهی ه ترسناک ه چونک ه توانهوهی بوون-بۆ-خۆی ه لهنێو بوون-
لهنێو-خۆدا بهو جۆرهی مهرهکهب ه لهنێو کاغهری وش���ککردنهوهکهدا نوقم دهبێت.
ترسناکتریش ه ئهگهر دۆخ گۆڕینهک ه تهنیا بۆ شتێک نهبێت بهڵکو بۆ لینجی بێت.
ئهگ���هر بیر ل ه توانهوهی خۆش���م بکهمهوه(وهکو دۆخ گۆڕین���ی بوونم بۆ ئاو)
هێش���تا زۆرکاریگهر نابێت چونک ه ئاو ب ه جواڵن و ش���لی و ڕوواڵهت ه ساختهکهی،
ک��� ه ڕهق دهردهکهوێت و ڕاکردنهبهردهوامییهکهی���هوه هێمای ه بۆ ئاگامهندی .ئهو
بیریاره دهروونناس���انهی بۆ یهکهمجار س���هرنجیان دای ه خهسڵهتی بهردهوامبوونی
ئاگامهندی(وهکو جێمس و برگس���ۆن) ئاگامهندییان لهگهڵ ڕووباردا بهراوردکردوه.
ڕووبار وێنهی ڕاڤهکردنێکی بهردهوامی بهشهکانێتی لهنێو ههمووهکهدا و پهیوهندیی ه
پچڕاوه ههمیشهییهک ه و جواڵن ه سهربهستهکهش .بهاڵم لینجی وێنهیهکی ترسناکی
ههیه؛ ترس���ناک ه ئاگامهندی ببێت ب ه لینجی .هۆی ئهمهش خهسڵهتی نوساندن ه له
لینجیدا .هاوکارییهکی فێاڵوی تێدای ه لهسهرو ههموویانهوه لێکچونهکهیهتی لهگهڵ
زهروودا .ئهو ئاگامهندییهی دهبێت بهلینجی بیرۆک ه لینجاوییهکانی دهیگۆڕن.
لهوڕۆژهوه ئێم ه دێین ه نێو جیهان���هوه ،ئهو وێنهیهی ئاگامهندی بهرهو داهاتوو
ی���ان پرۆژهی بوونمان دوامان دهکهوێت .لهکاتێکدا دهگهین ه ئهوێ و ئهویش لهوێدا
دهبێت ب���هو ئاگامهندیی ه ڕابردوو بهفێل ڕایدهگرێت و ههزار مش���هخۆر پهالماری
پڕۆژهک��� ه دهدهن تاکو بهت���هواوی ونی دهکهن“ .فڕینی بیرۆک���هکان” ،ک ه ل ه نێو
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دهروونی کاریگهرێتییدا ههی ه باشترین نموونهی ئهم بارودۆخ ه ترسناکهمان دهداتێ.
بهاڵم ئهو ش���ت ه چیی ه ئهم ترس ه ل ه ئاستێکی ئۆنتۆلۆجییانهدا دهریدهبڕێت ،ئهگهر
ههڵهاتنی بوون-بۆ-خۆ لهبهردهم فاکتۆری بوون-لهنێو-خۆ یان بهکاتبوون نهبێت؟
ترس���ناکی لینجی تۆقێنهره و تیایدا فاکتۆر بهردهوام بهرهوپێشهوه دهڕوات و
بوون-بۆ-خ���ۆ دهتوێنیت���هوه .ئهمهش ترس لهمردن ی���ان لهنێو-خۆیهکی ڕووت و
نهبوون نیی ه بهڵکو ترس��� ه ل ه بوونێکی تایبهت ،ک ه تهنیا لهشێوازی بوون-لهنێو-
خ���ۆی بوون-بۆ-خۆدا ههی ه و لینجییهک��� ه نوێنهرایهتی دهکات .ئهو بوونهی ه من ب ه
بوونه
ههم���وو هێزمهوه ڕهتیدهدهمهوه وهکو بهها بووه ب��� ه دێوهزمهی بوونم .ئهو 
نموونهییهیه ،ک ه تیایدا بوون-لهنێو-خۆی بێ بناخ ه خراوهت ه پێش بوون-بۆ-خۆوه.
ئێم ه ئهم ه بهدژه بهها ناوزهددهکهین.
ل��� ه پڕۆژهی خاوهنێتی لینجیدا ،لینجییهک ه کتوپڕ دهبێت ب ه هێما بۆ دژه بهها:
جۆره بوونێکی نهناس���راوه ،بهاڵم ههڕهش���هکهره و بهردهوام بۆ ئاگامهندی دهبێت
ب ه مهترس���ی و ڕادهکات .کتوپ���ر پرۆژهی خاوهنیتییهکهش���ی دهکات ب ه پڕۆژهی
فڕین .شتێک س���هرههڵدهدات ،ک ه ب ه ئهزموون نهدۆزراوهتهوه بهڵکو ئاکامی پێش
تێگهیشتنی ئۆنتۆلۆجییانهی بوون-لهنێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆیه.
ئهم���هش واتایهکی تایبهتی لینجیی���ه .لهالیهکهوه ،ئهزمون��� ه چونک ه درککردن
دهیدۆزێتهوه؛ لهالکهی دیکهوه ل ه دۆزینهوهی گهشت ه پڕ مهترسییهکهی بوون دهچێت.
لێره بهدواوه ،مهترسییهکی نوێ بۆ بوون-بۆ-خۆ ،بوونێکی ههڕهشهکهر ،ک ه پێویست ه لێی
دوورکهوینهوه لهههموو شوینێکدا پهیدا دهبێت .لینجییهک ه هێمای هیچ ههڵوێستێکی
لهپێش���تری دهروونی نییه؛ جۆره پهیوهندییهکی بوون لهگهڵ خۆیدا دهخاتهڕوو .ئهو
پهیوهندییهش خهس���ڵهتێکی دهروونی ههیه .من ل ه نهخشهدانانهکهمدا بۆ خاوهنێتی
دۆزیمهت���هوه و وێنهی خۆی بۆ گهڕاندومهتهوه .ل���هم ڕووهوه ،یهکهم پهیوهندی به
لینجییهکهوه ،لهس���هر شێوازی ئۆنتۆلۆجی لهودیو جیاوازییهکان لهنێوان دهروونی و
نادهروونیدا ،کهواتای بوون بۆ ههموو ههبووهکان ب ه کاتیگۆرییهکی تایبهت ڕاڤهدهکات،
منیش دهوڵهمهن���د دهکات .ئهم کاتیگۆریی ه ک ه جم جمهیهک دهچێت پێش ئهزمون
لهگهڵ چهند جۆریک ل ه ش���ت ه لینجهکان دانرابێت .من لهگهڵ پرۆژه بنهڕهتییهکهمدا
ئهوم هێناوهت ه نێو جیهانهوه؛ بونیادێکی دهرهکی جیهان ه و ههمانکات دژه بههاشه؛
ئهو ش���وێن ه داگیردهکات ،ک ه بابهت ه لینجهکان تیایدا خۆیان ڕێکدهخهن .ههرکاتێک
بابهتێک ئهم پهیوهندییهی بوونم بۆ ئاشکرا بکات ،ل ه تهوقهکردندا ،زهردهخهن ه یان
بیرۆکهیهکدا بێت ل ه پێناس���هکهیدا ،وهکو لینجی دهناس���رێت؛ ک ه دهکهوێت ه ئهودیو
بهس���تێنی دیاردکهیهوه و بۆ من دهکهوێت ه ڕیزی ش���تهکانی وهکو لهزگه ،کهتیره،
ههنگوین و هتد .ئهمان ه ل ه دهڤهری ئۆنتۆلۆجی لینجیدان.
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بهپێچهوانهش���هوه ،بهوڕادهیهی من دهمهوێت ببم به خاوهنی ئهو شته ،شتهک ه
بۆ من ههموو جیهان���ه و لهگهڵ یهکهم پهیوهندیمدا دهردهکهوێت دهوڵهمهند بێت
و واتایهکی ش���اراوهی لهنێو خۆی���دا ههڵگرتبێت .لینجییهک���ه ،وهکو “زۆرتر ل ه
لینجی” خۆی دهردهخات .له یهکهم س���اتی خۆ دهرخس���تنهکهیهوه ژوور ههموو
جیاوازییهکان���ی نێوان دهروونی و نادهرونی ،بوونێک���ی ڕووت و واتاکانی جیهان
دهکهوێ���ت؛ واتایهکی گونج���اوی بوونه .یهکهم ئهزموونی من���داڵ لهگهڵ لینجیدا
منداڵهکه لهڕووی دهروونی و ڕهوشتیهوه دهوڵهمهند دهکات؛ ئهو چاوهڕێ ناکات
گهورهبێت تاکو جۆری کهمی لینجی بدۆزێتهوه .ئهوه ،لهوێدا ،لهش���ێوازی کهتیره
یان ههنگوین لهبهردهستیایهتی .ئهمهش بۆ ههموو بابهتهکانی دیکهی چواردهوری
منداڵ دروس���ته .مهبهستمان ئهوهنییه لهسهرهتاوه ئهو ‘ناشرینی’‘ ،جوانی’ بوون
دهناسێت .بهڵکو خاوهنی واتاکانی بوونه ،ک ه ناشرینی ،جوانی ،ههڵوێست ،نیشان ه
دهروونییهکان ،پهیوهندیی ه سێکس���ییهکان و هتد ،تیایدا بهرجهست ه دهبن .ئهمان ه
تهنی���ا نموونهن .لینجی و کهتیراوی و تهماویی���هکان و چاڵهکانی نێو لم ،زهوی،
ئهش���کهوتهکان و ڕووناکی و شهو هتد .ش���ێوازی بوونی پێش-دهروونی و پێش-
س���ێکس بۆ دهردهخات ،که بهدرێژایی تهمهن���ی دهبێت لهواتاکانیان بکۆڵێتهوه.
“بێ خهتایی” منداڵ دروست نییه.
لهگهڵ فرۆیدا باوهڕ ب ه ژمارهیهک پهیوهندی لهنێوان سیکس و فۆرم و ههڵوێستی
تایبهتی ژینگهی منداڵدا دهکهین .بهاڵم ناڵێین ئارهزووی سێکسی دهریان دهبڕێت،
بهڵک���و بهجۆرێک بۆ منداڵهک ه دهردهکهون ،ک ه سێکس���گهرایهتییهی پێکدههێنن.
نموونهی سهرنجڕاکێش���انی منداڵ لهبینینی کوندا باس���دهکهین ،ک ه زۆر ل ه بیریاره
دهروونناس���هکانیش ئاماژهیان بۆ کردوه(گرنگ نیی ه کونهک ه چاڵی نێو لم ،زهوی،
ژێرزهمین یان ئهشکهوت بێت ).ئهم بیریاران ه کونهکهیان ب ه ههڵویستی سێکسی کونی
پاش منداڵ ،ههژان لهکاتی لهدایکبووندا و ههستکردن ب ه مهترسییهکی چاوهڕوان
نهکراو لهکاری سێکس���ی الی ههرزهکار دان���اوه .بهاڵم ئێم ه لهگهڵ بۆچوونهکانیان
هاوڕانین .بیرۆکهی ههژان لهکاتی لهدایکبووندا نموونهیهکی چاکه .بهراودکردنی کون
لهگهڵ ئهندامی سێکسی مێین ه پێویستی ب ه ئهزموون یان ههستکردن ب ه مهترسی
چاوهڕواننهکراو لهسێکس���دا ههیه ،ک ه ئهو نییهتی .سهبارهت ههڵوێستی سێکسی
منداڵهکهش���ی ل ه پاش���هوه ،بیر ل ه ڕهتدانهوهی ناکهینهوه؛ بهاڵم ئهگهر ئاماژه بۆ
ئهو کونان ه بکات دهیانبینێت و ب ه هێما دایاندهنێت ،ئهوا پێویست ه منداڵهک ه پاش
خۆی ،وهکو کون ببینێت .ئاشکراتر دهڵێین ،پێویست ه منداڵهک ه ناوهڕۆکی کون یان
دهم بناسێت ،چونک ه پهیوهندییان ب ه کونی پاشییهوه ههیه .بهاڵم ئێم ه بهتهواوی
ههڵوێس���تی ناوهکی “بوونی خۆمم لهگهڵ لهشمدا” باسکرد .مهحاڵ ه بڵێین منداڵ
ئهندامێکی لهشی ب ه بونیادێکی دهرهکی بۆ جیهان دادهنێت .تهنیا بۆ کهسێکی دیک ه
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کونی پاشهوه لهدهم دهچێت .منداڵهک ه ئهم ه نازانێت .تهنانهت بایهخدانی دایکیشی
ئهوهی بۆ دهرناخات ،چونک ه کونی پاش���هوه ،وهکو بهش���ێکی پ���ڕ ئازار دهماری
ههس���تپێکراوی لهکۆتاییهکهدا بۆ دانهنراوه .دایکهکهش لهڕێگهی وش���هوه ،ک ه بۆ
لهشی منداڵهک ه بهکاریدههێنیت دهزانێت ،ک ه ئهو بهش ه کونه .کهوابوو ،ههستکردن
ب ه سروشتی دهرهکی کونهک ه لهنێو جیهاندا بۆ ئهو ڕۆشنایی دهخات ه سهر سروشتی
دهرهکی واتای کونی پاش���هوه و واتاش ب ه بهرزێتی ههس���تکردنهکان دهدات ،ک ه
لهوهوپێش به بوون س���نوردارکرابوون .خودی کون بهتهنیا هێمای ه بۆ ش���ێوازێکی
بوون ،ک ه پێویست ه س���ایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی باسیبکات .لێرهدا ،ئێم ه
بهدرێژی باس���یدهکهین .کهس���ێک دهتوانێ ببینێت ،ک ه کون ئهو نهبوونهی ه داوای
‘پرکردنهوه’ بهگۆشتی خۆم دهکات؛ منداڵهک ه ناتوانێت پهنجهی یان ههموو قۆڵی
نهخات ه نێو کونهکهوه.
کون وێنهی بۆشایی ه لهمندا .من بۆ ئهوهی ببم بهو بوونهی چاوهڕوانم خۆم
بهرهوکونهک ه دهخش���ێنم .کونهک ه دهبێت بهههلکۆڵێن ،ک ه ب ه وریاییهوه گۆشتم ل ه
قاڵبی دهگرێت ب ه جۆریک خۆمی تێبگوشم و جێی خۆمی تێدا بکهمهوه؛ بهشداری
ل ه پڕکردنهوهی بوون ل ه جیهاندا دهکهم .چوون ه نێو کونهوه قوربانی دان ه ب ه بوونم
بۆ پڕکردنهوهی بوون؛ بوون-بۆ-خۆ دهیهوێت بهس���ۆزهوه ههمووگیری بوون-لهنێو-
خۆ ،تهواوکۆییهکهی و مانهوهی دروستبکات.
لێرهدا ،ل ه بناخهکهیهوه یهکێک ل ه مهیلهکانی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی دهناسین،
ئهوی���ش مهیلی پرکردن���ه .لهگهڵ ئهم مهیلهدا رووبهڕووی ه���هرزهکاری و تهمهنی
دوای ههرزهکاری���ش دهبینهوه .بهش���ێکی چاک ل ه ژیانمان ب��� ه پرکردنی کونهکان
دهگوزهرێت .منداڵ لهگهڵ یهک���هم ئهزمونی تێدهگات کونی ههیه .پهنج ه دهخات ه
نێو دهمی و بهدوای کونهکانی دیکهی نێو دهم و چاوی دهگهڕێت؛ ههست ب ه پڕی
بوونهکهی پارمهنیدس���یش دهکات ،ئهگهر پهنج ه بمژێ���ت و بیهوێت لهنیو دهمیدا
بیتوێنێتهوه .ئهو دهیهوێت پهنجهی بکات ب ه ههویرێکی لینج و دهمی پڕبکات .ئهم
مهیل ه ل ه خواردندا بنهڕهتییه؛ خواردنیش پڕکردنه.
لهم بۆچوونهوه بهسێکس دهگهین .ناشرینی سێکسی مێین ه ل ه ‘کونهکراوهکاندا’یه.
ئ���هوهش ،وهکو ههموو کونهکانی دیکه ،داوای بوون دهکات .ژن داوا لهلهش���ێکی
دهرهک���ی دهکات بوونی بۆ پڕی بگۆڕێت .ژن لهبهرئهوهی “ل ه ش���ێوازی کوندا” ی ه
ههست بهمهدهکات .ئهمهش بنهڕهتی تهواوی گرێی ئهدلهره .بێگومان ،سیکس بۆ
ئهو دهمه ،دهمێکی برسی ،ک ه ئهندامی سێکسی نێرین ه دهخوا .ئهمهش فاکتۆرێک ه
بۆ بیرۆکهی خهساندن .شهیدابوون خهساندنی پیاوه؛ چونک ه سێکس کونه .دهبێت
لێرهدا باس���ی کارتێکردنی پێش-سێکسیش بکهین ،ک ه لهدواییدا وهکو ههڵوێستی
ئهزمونی و ئاڵۆزی مرۆڤ دهبێت ب ه یهکێک ل ه بنهماکانی سێکسگهری .بهاڵم هیچ
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شتێکی هاوبهشی لهگهڵ سێکسدا نییه .سروشتی ئهمهشمان ل ه کهرتی سێیهمی ئهم
نوسراوهدا باسکرادوه .لهگهڵ ئهمهشدا ئهزموونی کون ،کاتێک منداڵ ڕاستهقینهک ه
دهبینێت ،ئۆنتۆلۆجی ئهزمونی سێکسیشی بهگشتی لهگهڵدایه؛ منداڵهک ه بهلهشیهوه
لهبهردهم کونهکهدا ڕادهوهستێت ،کونهکهشی پێش ههموو دیاریکردنێکی سێکسی
شتێکی ناشرینی چاوهڕوانکراوه و ڕوو ل ه لهش دهکات.
ئێم��� ه گرنگی ئ���هم کاتیگۆریی ه بوونگهرایهتییان ه بۆ س���ایکۆلۆجی ش���یکاری
بوونگهرایهت���ی دهزانی���ن .بههۆیانهوه بابهتی گش���تی ڕاس���تهقینهی مرۆڤایهتی
دهدۆزینهوه .ئهوهی بیریاریکی دهروونناس دهیهوێت بیزانێت تێگهیشتن ه ل ه پڕۆژهی
سهربهستی تاکهکهسێک ل ه پهیوهندییهکانیدا .دهشێ من حهز بکهم دهست ل ه لینجی
بدهم یان ل ه کون بترسم و هتد .ئهمهش ئهو واتای ه نابهخشێت من واتای ئۆنتۆلۆجی
لینج���ی ،چهوری ،کون و هتد ونبوه .بهڵکو ،ئ���هو واتای ه من ل ه پهیوهندییهکهمدا
لهگهڵ ئهم یان ئهوشت ه بڕیاری لهسهردهکهم .ئهگهر لینجی هێمایهک بۆ بوون بێت،
ک��� ه تیایدا بوون-لهنیو-خۆ بوون-بۆ-خۆ قوت���دهدات .ئایا من ل ه ڕووبهڕووبوونهوهم
لهگهڵ کهس���انی دیکهدا ،چ جۆره کهسێکم ئهگهر حهز ل ه لینجی بکهم؟ ئاماژه بۆ
چ پرۆژهیهکی بنهڕهتی بوونم بکهم ئهگهر بمهوێت باس���ی حهزکردنم بۆ ش���تێکی
نادیار و خۆرا و لهالیهن بوون-لهنێو-خۆوه بکهم؟ بهم جۆره تام نابێت بهش���تێکی
دراوی کهمنهکراوه؛ ئهگهر کهسێک بزانێت پرسیار لهبارهیانهوه بکات ،ئهوا پرۆژهی
بنهڕهتی کهسهک ه دهردهخهن .تهنانهت ئاماژهکردن بۆ خوار دهمیش واتا بهخشه.
ئهمهش لهوێدا دهردهکهوێت ئهگهر ههریهکێک ل ه تامهکان بهبابهتێکی ههس���تهکی
ڕووت دانهنرێت و وهکو بههایهکی ئاشکرا تهماسابکرێت .ئهگهر حهز ل ه تامی سیر
بکهم ههستدهکهم ههمووکهسێک حهزی لێدهکات.
خواردن خاوهنێتیی ه لهڕێگهی لهناوبردنهوه؛ ههمانکات خۆ پرکردن ه ب ه جۆرێک
بوون .ئهو بوونهش تێههڵکێشهی گهرمی ،چڕی و تام ه تایبهتهکهیه.
ئاماژه بۆ جۆرێک بوون دهکات؛ کاتێک دهخۆین ههوڵی زانینی خهس���ڵهتهکانی
ئهو بوون ه لهڕێگهی تامهکهوه نادهین؛ بهتامکردنهک ه خۆمان دهکهین ب ه خاوهنی.
تامک���ردن توانهوهیه؛ دانهکان لهگ���هل گازگرتنهکهدا چ���ڕی بوونهکه ،ک ه بۆ گاز
دهگۆڕێت ،دهردهخات .کهوابوو ،تێههڵکێسکردنی درککردنهکهی خواردن تورانهوه
و لهناوبردنه .ئهو بوونهم بۆ دهردهخات ،ک ه من دیکهم بهگۆشت لهلهشمدا.
لێرهدا بهدواوه ،ئهوهی من وهریدهگرم یان بهقێزهوه وازی لێدههێنم بوونی ئهو
ههبووهی ه یان خواردنهک ه جۆرێک ل ه بوونم بۆ دهردهخات ،ک ه من دهمهوێت ههمبێت
یان نامهوێت .ههمووی ئهو بوون ه بووه ب ه فۆرمێک کهمتر چڕو گهرمه .ش���یرینی،
بۆنموون���ه ،کاتێک کهوچکێک ههنگوین دهخۆین لینجی دهردهبڕیت .ئهمهش وهکو
دهربڕینی کهوانهی ه ل ه ش���یکردنهوهیهکی ئهندازیاریی���دا .ئهمهش ،وات ه ههموو ئهو
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خهسڵهتانهی تامیش دهگرێتهوه ،ک ه تامی تامهک ه نین(.پارچهیهک چۆکلێت لهژێر
دانم���دا ڕهق ه ب���هاڵم دوایی نهرم دهبێت و دهش���کێت و لهوهزۆرتر بهرگری ناکات؛
بهرگریکردنهک ه و ش���کاندنهکهش خودی چۆکلێتهکهیه) .لهگهڵ ئهوهش���دا ،ئهمان ه
لهنێو خهس���ڵهتی کاتی تامهکهدا یهکیان گرتوه؛ بوون بهش���ێوازی کاتی بۆ ئهو.
ههندێک تام زوو خۆیان بهدهس���تهوه دهدهن ،ئهوان���ی دیکهیان دوادهکهون .ئهم
خهس���ڵهتان ه پهیوهندییان ب ه چڕی و پلهی گهرم���ی بابهتهکانهوه ههیه .ههروهها
ش���ێوهی خواردنهکهش ددهردهخ���هن .ئهگهر پارچهیهک کێک���ی پهمهیی بخۆم،
تامهکهشی پهمهیی دهبێت؛ ش���هکره بۆنداره نهرمهکهی ،چهوری کهرهک ه پهمهیی
دهب���ن .کهوابوو ،م���ن پهمهیی دهخۆم .لهئاکام���دا ،تام ،لهبهر ئ���هم هۆکارهیه،
ئهندازیارییهکی ئاڵۆز و کهرهسهی جیاوازی خۆی ههیه؛ ئهم کهرهسهیهی ه بوونێکی
تایبهتیمان پێدهناسێنێت .ئێمهش دهمانهوێت بیتوێنینهوه یان قێزی لێدهکهینهوه.
گرنگ نی ه گوێ نهدهین ه ئهوهی حهز ل ه گوێی ماس���ی یان ڕۆبیان دهکهین .ئهوهی
پێویست ه بزانین گرنگی بوونگهرانهی ئهم خواردنانهیه.
بهگشتی  ،تامی کهمنهکراوهنییه .ههموو ئاماژه بۆ خاوهنێتی جۆرێک ل ه بوون
دهکهن .ڕیزکردن و خانهکردنیان دهکهویت ه سهر سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی.
لێرهدا ئۆنتۆلۆجی وازمان لێدههێنێت؛ یارمهتی دابن دوا کۆتاییهکانی ڕاستهقینهی
مرۆڤایهت���ی ،ئهگ���هره بنهڕهتهکانی و بههاکهی بناس���ین .ههر راس���تهقینهیهکی
مرۆڤایهتی ،ههمانکات ،ڕاس���تهوخۆ پڕۆژهی دۆخگۆڕینی بوون-بۆ-خۆی ه بۆ بوون-
لهنێو-خ���ۆی بوون-بۆ-خۆ .پڕۆژهی خاوهنێتی جیهانه ،وهکو ههمووی بوون-لهنێو-
خۆ لهشێوازی خهسڵهتی بنهڕهتیدا .ههریهکێک ل ه ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی سۆزه،
ک��� ه تیایدا پڕۆژهی خۆ ونکردنی لهپێناوی دۆزینهوهی بووندا بهرجهس���ت ه دهبێت.
دهیهوێ ببێت ب���هو بوون-لهنێو-خۆیهتی بههۆی بوون بهبناخ ه بۆ بوونی خۆی ل ه
ههڵک���هوت ڕادهکات .دهبێت ب ه هۆکار بۆ بوونی خۆی یان ئهو خوایهی ئایینهکان
(هۆکاره بۆ خۆی) باوهڕی پێدهکهن .کهوابوو ،سۆزی مرۆڤ بهپێچهوانهی سۆزی

مهسیحهوهی ه چونک ه مرۆڤ دهیهوێت بوونی خۆی ،وهکو مرۆڤ ونبکات و ببێت به
خوا .بهاڵم بیرۆکهی بوونی خوا ناکۆکه .ئێمهش بوونی خۆمان بێهوده وندهکهین.
مرۆڤ سۆزێکی بێسوده.
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سهرهنجام
 - 1لهنێو-خۆ و بۆ-خۆ :ئاکام ه مێتافیزیکییهکانی

دواجار ب ه سهرهنجامهکان دهگهین .لهپێشهکی نوسینهکهماندا دۆزیمانهوه ،ک ه
ئاگامهن���دی بانگی بوون دهکات .ڕوونمانکردهوه چۆن کۆجیتۆ ڕاس���تهوخۆ ئاماژه
ب���ۆ بوون-لهنێو-خ���ۆ دهکات و بۆ ئاگامهندی دهیکات بهبابهت .پاش باس���کردنی
بوون-لهنێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆ دژواربوو پهیوهندی لهنێوانیاندا دروستبکهین .لهوه
دهترس���این توش���ی دووهلیزمێکی لهچارهبهدهر بین .دووهلیزمهکهش ل ه ڕوویهکی
ترهوه ههرهشهی لێدهکردین .لهڕاستیدا ،لهبهر ئهوهی دهتوانین بڵێین بوون-بۆ-خۆ
شتێکه ،ک ه ههیه ،خۆمان لهبهردهم دوو شێوازی ڕادیکاڵی جیاوازی بووندا دۆزیهوه:
ئ���هو بوون-بۆ-خۆیهی ،ک ه بووه ب���هوهی ههیه ،بۆنموون ه ئهوه ،ک ه نییهو ئهوهش
نییه ،ک ه ههیه .ههروهها بوون-لهنێو-خۆ ههبووهکه .ئهو پرسیارهش���مان کرد ،ک ه
ئایا دۆزینهوهی ئهم دوو شێوازهی بوون بۆت ه هۆکاری پچڕاندن و دابهشکردنی بوون
بۆ چهند بهش���ێکی لهیهک دابڕاو ،ههریهکێک ل ه ئهوانیش واتایهکی بنهڕهتی بوون
ههڵدهگرێت یان نا.
بههۆی توێژینهوهکهمانهوه توانیمان وهاڵمی ئهم پرسیارانهبدهینهوه :بوون-بۆ-
خۆ و بوون-لهنێو-خۆ لهنێو تێههڵکێش���هیهکدا یهکیان گرتۆتهوه تێههڵکێشهکهش
خودی بوون-بۆ-خۆیه .بوون-بۆ-خۆ لهناوبردنێکی ڕووتی لهنێو-خۆیه؛ کهلهبهرێک ه
لهناخی بووندا .دهشێ ،لێرهدا بیر لهو چیرۆک ه باوهی سهبارهت یاسای پاراستنی
وزهیه ،بکهین���هوه .ئهگهر بڵێین ههریهکێک ل ه ئهتۆمهکان ،ک ه جیهان پێکدههێنن
لهناوبچێت کارهس���ات ڕوودهدات و ههموو جیهانی���ش دهگرێتهوه .ئهمهش کۆتایی
ب��� ه زهمین و سیس���تهمی خۆر دههێنێ���ت .ئهم مێتافۆره بۆ ئێمه ،لهم باس���هدا،
سودبهخشه .بوون-بۆ-خۆ ،وهکو لهناوبردنێکی بچوک ه و لهناخی بوونیشدایه؛ ئهم
لهناوبردن ه بۆ خرۆشاندنی بوون-لهنێو-خۆ بهسه .خرۆشاندنهکهشی جیهانه .بێجگ ه
ل ه لهناوبردنی بوون بوون-بۆ-خۆ ڕاس���تهقینهیهکی دیکهی نییه .خهس���ڵهتهکهی
لهسهر ئهو ڕاس���تیی ه دامهزراوه ،ک ه ئهم بوون ه لهناوبردنی تاک و بوونێکی-لهنێو-
خۆی ههندهکیی ه نهک بوون بهگش���تی .بوون-بۆ-خۆ نهبوونێکی گشتی نیی ه بهڵکو
کهمییهک���ی دیاریکراوه؛ خۆی بهکهمی ئ���هو بوون ه دادهنێت .کهوابوو ،کاری ئێم ه
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نیی ه لهس���هر یهکگرتنی بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ بدوێین چونک ه بوون-بۆ-خۆ
جهوههرێکی سهربهخۆ نییه .مادام لهناوبردن ه ئهوا بوون-لهنێو-خۆ دروستیکردوه؛
لهڕێگ���هی ڕهتدانهوهی ناوهکییهوه و لهڕێگ���هی بوون-لهنێو-خۆوه ئهوهی نیی ه ب ه
خۆی دهناس���ێنێت .لهئاکامدا دهبێت بهوهی ههی���ه .ئهگهر کۆجیتۆ دهرچوونێکی
پێویس���ت بێت له(خۆ)وه ،ئهگهر ئاگامهندی بهس���هر ئهوهی دهیهوێت بخلیسکێت
بهبێ ئهوهی بتوانێت واز ل ه بوون-لهنێو-خۆ بهێنێت ،لهبهر ئهوهیه ،ک ه ئاگامهندی
بهتهنیا ناتوانێت ،وهکو خۆیهتییهکی ڕووت ههبێت .لهسهرهتاوه ئاماژه بۆ شتهکان
دهکات.
هی���چ بوونێک بێجگ ه لهو تێڕامان ه بۆ ش���تێک ئاگامهن���دی نییه .ئایا ئهم ه ئهو
واتای ه دهگهیهنێت ،ک ه ئاگامهندی ئهوی دی ئهفالتونییه؟ باسی کهس ه بێگانهکهی
نێو دایهلۆگی سۆفستمان لهبیره ،ک ه ل ه “ئهوی دی” دهدوێت،تهنیا “لهنێو خهودا
دهبینرێت” و ئهوی دی(بۆنموونه ،بوونی خۆی دهخوازێ) ناتوانێت بهتهنیا ههبێت.
ل ه کاتێکدا دهردهکهوێت ،ک ه کهس���ێک تهماشای بوون بکات .ئهفالتون خهسڵهتی
دینامیکییهتی ئهوی دی کهسانی دیکهش لهپهیوهندییهکهی لهگهڵ خۆیدا بینیوه.
لهههندێک شوێندا ئهم ه ب ه سهرچاوهی جواڵن دادهنێت .بهاڵم ئهو دهیتوانی زۆرتر
لهکێش���هک ه بدوێت؛ دهیتوانی کهس���ێکی دیک ه یان ئهو نهبوون ه ڕێژهییه ،بههۆی
ئاگامهندییهوه بوون دابمهزرێنێت .ئهوهی ل ه بوون نیی ه لهنێو یهکێتی ڕهههندهکانی
کاتدا دهبێت ب ه خۆ-ئاگایی .ئهگهر ئهوی دیک ه یاری کورسی و مۆسیقاک ه نهبێت ب ه
تێڕام���ان کایهک ه بکات و ئێمهش ب ه ناخی بوون-بۆ-خۆمان دانا ،ئایا چییه؟ تهنیا
ش���ێوازێک بوونی کهسانی دیکهی ،وهکو کهسانی دیک ه تێدابێت ئاگایی ه ل ه بوونی
خۆ ،وهکو کهس���ێکی دیکه .کهسی دیکه ،لهڕاستیدا ،ڕهتدانهوهی ناوهکیی ه و ئهم
ڕهتدانهوهیهش س���هر بهبوونی ئاگامهندییه .کهس���ی دیکهش بهبێ دهرچوونی له
بوونهوه نابێت بهکهس���ی دی؛ لهم ڕووهوه پهیوهندی ب ه بوون-لهنێو-خۆوه ههیه.
ب���هاڵم خۆی دهکات بهوی دیکه؛ ئهگهر وانهبێت خهس���ڵهتی ئهوی دی دهبێت به
شتێکی دراو .دواجاریش دهبێت ب ه بوون-لهنێو-خۆ .پهیوهندییهکهشی لهگهڵ بوون-
لهنێو-خۆدا ب ه فاکتۆری دهبهستێتهوه؛ بهاڵم ،مادام بوونی خۆی دروستدهکات ئهوا
ش���تێکی ڕههایه .ئهو خاڵهشمان لهوێدا باسکرد ،ک ه گوتمان بوون-بۆ-خۆ بناخهی
بوونی خۆی ،وهکو نهبوونی بوون نیی ه و بهردهوام نهبوونی بوونی دادهمهزرێنێت.
کهوابوو ،بوون-بۆ-خۆ بوونێکی نا-جهوههری ڕههای ههی ه و سهربهخۆ نییه .پرسیار
سهبارهت ڕاستهقینهی بوونی دهکرێت .پرسیارکردنی لهبهر ئهوهیه ،ک ه ئهو بوونێک ه
لهنێو پرسیاردا؛ بوونی شتێکی دراو نیی ه بهڵکو پرسیاری لهبارهوه دهکرێت چونک ه
نهبوون���ی بوونی کهس���انی دیک ه بوونی ئهو ل ه خ���ۆی جیادهکاتهوه .بوون-بۆ-خۆ
ههمیش��� ه ل��� ه چاوهڕوانیدای ه چونک ه بوونی دواخراوه .ئهگ���هر لهگهڵ بوونیدا یهک
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بگرێت ئهوی دی لهگهڵ ئهگهرهکان ،زانین و جیهان لهناودهچێت .کهوابوو ،گرفتی
ئۆنتۆلۆجییانهی زانین لهگهڵ دانانی ئۆنتۆلۆجییانهی بوون-لهنێو-خۆ لهپێش بوون-
بۆ-خۆدا چارهسهردهکرێت.
ئهمهش ڕاس���تهوخۆ دهبێت ه هۆکاری سهرههڵدانی توێژینهوهی مێتافیزیکییانه.
س���هرههڵدانی بوون-بۆ-خۆ و دهستپێکردنی گهشتهکهی ب ه بوون-لهنێو-خۆ لهگهڵ
س���هرچاوهی دیالیکتیکی ئهوی دی ئهفالتونیدا ب���هراورد ناکرێت ،ک ه ل ه بوونهوه
دهستپێدهکات‘ .بوون’ و ‘ئهوی دی’ بۆ ئهفالتون جۆرن .ئێمه ،بهپێچهوانهی ئهمهوه،
بهتاکمان دانان .بهههمانشێوه ،دهرکهوتنی بوون-بۆ-خۆ ڕووداوێکی ڕههای ڕووهو
بوونه .کهوابوو ،لێرهدا جێگهی گرفتێکی مێتافیزیکییانهمان کردۆتهوه؛ بۆچی بوون-
بۆ-خۆ ،وهکو بوون سهرههڵدهدات؟ بێگومان ،مهبهستی ئێم ه ل ه ‘میتافیزیکانه‘ ئهو
توێژینهوهیهی ه پرۆس���هکانی تاک ه کهس ،ک ه جیهان ب ه ههمووگیرییهکی کۆنکرێتی
تایبهت دهبینێت ،دهکات بهبابهتی خۆی .لهم ڕووهوه ،پهیوهندی نێوان مێتافیزیک و
ئۆنتۆلۆجی ل ه پهیوهندی نێوان مێژوو لهگهڵ کۆمهڵناسی دهچێت .بێهودهی ه بپرسین
بۆچی بوون ئهوی دییه؟ ئهم پرس���یاره لهنێو سنوری بوون-بۆ-خۆدا دهگونجێت.
تهنانهت بهرایی نهبوون بهس���هر بووندا دهس���هپێنێت .دهتوانین ئهم پرسیاره به
پرس���یارێکی دیکهوه ،ک ه لهدهرهوه لهو دهچێت و هێش���تا جیاوازیشه ،ئاڕاستهی
خۆمان بکهین :بۆچی بوون ههیه؟ ههروهها دهزانین پێویس���ت ه ئهو دووپرسیاره له
یهکدی جیابکهینهوه .یهکهمی���ان هیچ واتایهکی نییه :ههموو ‘بۆچی’ یهکان پاش
بوون دێن و پێویس���تییان بو بوونه .بوون بێ هۆکار و پێویس���تییه؛ پێناسهکهی
خهسڵهتی ههڵکهوتنیمان پێدهڵێت .وهاڵمی دووهم پرسیاریشمان داوهتهوه .لهسهر
زهمینهیهک���ی ئۆنتۆلۆجی نهک مێتافیزیکی دامهزراوه :بوون “لهوێدا ههیه“ چونک ه
بوون-بۆ-خۆ ههیه .خهسڵهتی دیارده لهڕێگهی بوون-بۆ-خۆوه دێت ه بوونهوه.
کاتێک پرس���یارهکان س���هبارهت بنهڕهتی بوون یان جیهان لهواتابهدهرن ،یان
وهاڵمهکهیان س���هر ب ه ئۆنتۆلۆجییه ،کێشهک ه بۆ بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆ دهگۆڕێت.
بوون-بۆ-خ���ۆ دهتوانێ���ت بۆ بنهڕهتی بوون���ی بگهڕێتهوه .ئ���هو بوونهی ‘بۆچی’
دههێنێتهکایهوه مافی ههی ه پرسیاری ‘بۆچی’ ل ه بوونی خۆشی بکات چونک ه بوونی
ئهو پرس���یارکردنه .ئۆنتۆلۆجی وهاڵمی ئهم پرس���یاره ناداتهوه .گرفتهک ه باسی
ڕووداو دهکات و ئاماژه بۆ بونیادی بوون ناکات .ئهوهنده دهتوانێت ڕوونیبکاتهوه،
ک ه ئهو نهبوونهی بوون-لهنێو-خۆ دروستیدهکات شتێکی ل ه واتابهدهر نییه .واتای
نهبوونی لهناوبردن دهبێ دروستبکرێت تاکو بوون دابمهزرێت .ئۆنتۆلۆجی دووجۆر
زانیاریمان دهداتێ ،ک ه دهبن ب ه بناخ ه بۆ مێتافیزیک :یهکهم ،ههموو پرۆسهیهک ل ه
بناخهی(خۆ)دا پچڕان ه ل ه ناسناوی بوونی بوون-لهنێو-خۆدا؛ دوورکهوتنهوهی بوون ه
لهخۆی لهنێو پهیوهندییهکهیدا و ئامادهبوونی خۆی یان ئاگامهندییهتی .ب ه بوون-
617

بۆ-خۆکردن ئهم بوون ه دهبێت ب ه هاندهر بۆ بوونی و ئاگامهندیش ،وهکو لهناوبردنی
ب���وون .کهوابوو ،قۆناخێک زۆرتر خۆی ل��� ه هۆگهرییهکی ناوهکی نزیک دهکاتهوه.
بۆنموون���ه ،دهبێت ب ه هۆکار بۆ خۆی .ب���هاڵم نزیک بوونهوهکهی لهبهر کهمی لهب
وونیدا ڕادهوهستێت .کاتی ئاگامهندی پرۆسهیهکی ژوورکێش بهرهو بوون ب ه هۆکار
بۆ خۆ نییه .هۆکار-بۆ خۆ شتێکی مهحاڵه .بهههمانشێوه ڕاکێشانی ستونی دهریا
لهالیهن مانگهوه دهبێت ه هۆکاری دروستبوونی شهپۆلهکان بێت بهتهختی .زانیاری
دووهم ،ک ه مێتافیزیک ل ه ئۆنتۆلۆجییهوه دهستیدهکهوێت ،لهوهدایه ،ک ه بوون-بۆ-خۆ
پڕۆژهیهک���ی بهردهوام ه بۆ دامهزراندنی بوونی خۆی و بهردهوامیش لهم پڕۆژهیهیدا
سهرناکهوێت .ئامادهبوونی ب ه ههموو الیهنهکانی لهناوبردنهوه(وهکو لهناوبردنی سێ
ڕهههندهکهی کات و لهناوبردنی دووالیهنییهکهی تێڕامانی تێڕامان) س���هرههڵدانی
ئهم پڕۆژهیهیه؛ تێڕامان دابهش���بوونی پڕۆژهک��� ه و گهڕانهوهی ه بۆ خۆ تاکو خۆی
دابمهزرێنێت .س���هرنهکهوتنی پڕۆژهکهش ئاس���تهنگی لهناوبردنهک ه دروستدهکات.
‘کردن’ و ‘ههیهتی’ ،ک ه کاتیگۆری س���هرهکی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتین ڕاستهوخۆ
یان ناڕاس���تهوخۆ دهبن ب ه پڕۆژهی بوون .دواجاریش ،ههردووکیان پێکهوه ڕاڤهی
ههوڵدانی ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی بۆ دۆزینهوهی خۆی دهکات .ڕادیکااڵنهش بوون
و بوونی ئاگامهندی لهیهکدی جیادهکاتهوه.
ئۆنتۆلۆجی فێری دوو ش���تمان دهکات :یهکهم ،ئهگ���هر بوون-لهنێو-خۆ خۆی
دابمهزرێنێ���ت دهبێ���ت ب ه بوونێك���ی ئاگامهند؛ چهمکی بوون ب���ههۆکار بۆ خۆی
ئامادهبوونی لهبهردهم خۆش���یدا دهگرێتهوه .بۆنموونه ،دهبێت ببێت ب ه لهناوبهری
بوون .دووهم ،ئاگامهندی پڕۆژهی خۆ دامهزراندنه؛ دهبێت ب ه لهنێو-خۆی-بۆ-خۆ یان
لهنێو-خۆ وهکو هۆکار-بۆ-بوونی خۆی .بهاڵم هیچی دیک ه دانامهزرێنن .هیچ شتێک
ڕێگهمان نادات ل ه ئاس���ت ه ئۆنتۆلۆجییهکهدا ل ه سهرهتاوه لهناوبردنی بوون-لهنێو-
خۆ لهنێو-بوون-بۆ-خۆدا بسهلمێنین ،واتای ههی ه و پڕۆژهکهی بوونیش هۆکاره بۆ
خۆی .لێرهدا ئۆنتۆلۆجی دژی ناکۆکی ڕادهوهس���تێت چونک ه بوون-بۆ-خۆ ئهگهری
بناخ��� ه دههێنێت ه نێو جیهانهوه .بۆ ئهوهی ببێت ب ه پڕۆژهی بناخهی خۆی بوون-
لهنێو-خۆ دهبێت لهبهردهم خۆیدا ئامادهبێت یان ئاگامهندبێت .کهوابوو ،ئۆنتۆلۆجی
ب ه بانگهش���هکردنهکهی بۆ بوون-لهنێو-خۆ ب���ۆ ئهوهی خۆی بکات ب ه بناخ ه دهبێ
بوون-بۆ-خۆ بگۆڕێت .مێتافیزیک دهتوانێت گریمانهکان بۆ تێگهیشتن لهم پرۆسهیه،
وهکو ڕووداوێکی ڕهها و تاجدانان لهس���هر تاک ه کهس و بوونی دابنێت .ئاشکراش ه
ئێمه ناتوانین بیانسهلمێنین یان پوچهڵیان
ئهم گریمانان ه بهگریمانهیی دهمێننهوه .
بکهینهوه .س���هلماندنهکهیان دهکهوێت ه سهر ئهگهری پێکهوهبهستنی ئهو شتانهی
ئۆنتۆلۆجی پێکیاندههێنێت .پێکهوهبهستنهکهش نابێت ل ه بۆچوونێکی میژووییهوه
بێت .کات ل���هڕێگهی بون-بۆ-خۆوه س���هرههڵدهدات .لهبهر ئهم ه پرس���یارکردن
618

لهبارهی بوونهوه پێش پهیدابوونی بوون-بۆ-خۆ بێ واتایه .بهاڵم مێتافیزیک دهبێت
خهس���ڵهت و سروشتی ئهم پرۆسهیهی پێش مێژوومان پێبناسێت ،ک ه سهرچاوهی
ههموو مێژووه و ههوڵدانهکانی تاک ه کهسی لهسهر ڕادهوهستێت .ئهرکی سهرشانی
بیریارانی میتافیزیک ه بڕیار لهس���هر ئهو خاڵ��� ه بدهن ،ک ه جواڵنهک ه لهالیهن بوون-
لهنێو-خ���ۆوه ب���ۆ دامهزراندنی خۆی یهکهم ههنگاوه یان ن���ا .ههروهها پهیوهندی
جواڵن ،وهکو”نهخۆش���ی ل ه بووندا” لهگهڵ بوون-بۆ-خۆ ،وهکو “ نهخۆش���ییهکی
قوڵتری لهناوبردن” بسهلمێنێت.
ئهوهی بۆ ئێم ه دهمێنێتهوه باس���یبکهین گرفتی دووهمه ،ک ه لهپێش���هکی [ئهم
نوسراوهدا] پێکمانهێنا :ئهگهر بوون-لهنێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆ دوو شێوازی بوون بن،
ئایا کهلێنێک لهنێو بیرۆکهی بووندا پهیدا نابێت؟ ئایا دووجۆر تێگهیشتنی جیاوازیان
بۆ دروستنابێت ،ک ه لهسهر دووجۆره جیاوازه ڕادیکاڵهکهیان ڕادهوهستێت؟ ئهوهی
لێرهدا یارمهتیمان دهدات ئاکامهکانی توێژینهوهکهمانه .ئێم ه روونمانکردهوه بوونی
لهنێو-خۆ و بۆ-خۆ لهتهنیشت یهکدییهوه دانهنراون .بهڵکو بهپێچهوانهوه ،بوون-بۆ-
خۆ بهبێ بوون-لهنێو-خۆ دهبێت ب ه ش���تێکی ڕووتکراووه؛ لهو ڕهنگ ه دهچێت سهر
ب ه هیچ شتێکی ڕهنگدار یان ئهو دهنگهی سهرب ه هیچ شتێکی دهنگدار نهبێت .ئهو
ئاگامهندییهی ئاگامهنیی ه لهبارهی هیچهوه هیچێکی ڕههایه .بهاڵم ئهگهر ئاگامهندی
پهیوهندییهکی ناوهکی لهگهڵ بوون-لهنێو-خۆدا ههبێت ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه لهگهڵ
بوون-لهنێو-خ���ۆدا پێکهاتوه و ههمووگیری دروس���تدهکات .ئایا ئهو ههمووگیریی ه
نیی ه ب ه بوون یان ڕاس���تهقین ه ناوزهددهکرێت؟ بێگومان ،بوون-بۆ-خۆ لهناوبردنه،
وهک���و لهناوبردنیش ههیه؛ لهگهڵ بوون-لهنێو-خۆدا لهیهکێتییهکی پێش���تردایه.
یۆنانییهکان ڕاس���تهقینهی گهردوونیان لهو ههمووگیرییه ،ک ه ئهم یان ئهو بۆشایی ه
نهبڕاوهی دهوری دابوو ،جیاکردهوه .بهدڵنیاییهوه ،ئێم ه گوتمان بوون-بۆ-خۆ هیچ ه
و بێجگ ه ل ه تێڕامان بۆ ئهو هیچه ،ک ه خۆی جیاکردۆتهوه و لهسهر بوون-لهنێوخۆ
ک ه پێناس���دهکرێت ،هیچ لهدهرهوهی بوون-لهنێو-خۆدا نییه .بهاڵم لێرهدا ،ئێمهش
ش���وێن بیریاره یۆنانییهکان دهکهوین و دهپرس���ین ،ئایا ڕاستهقین ه چییه؟ بهچی
بڵێی���ن بوون؟ ب ه گهردوون یان ههمووگیرییهکه؟ ب��� ه بوون-لهنێو-خۆیهکی ڕووتی
دابنێین یان لهنێو-خۆیهکی گهمارۆدراوه لهالیهنئهو نهبوونهوه ،ک ه ب ه بوون-بۆ-خۆ
ناوزهدمانکرد؟
ئهگهر ههمووگیری بوون بهتێههڵکێشهی بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ دابنێین،
ئایا توش���ی ئهو سهختیی ه نابینهوه ،ک ه خۆمان لێی دوورخستهوه؟ ئایا ل ه بووندا
توشی کهلێنهک ه نابین؟ چۆن پێناسی ئهو بوون ه بکهین ،ک ه وهکو بوون-لهنێو-خۆ
شتێک ه ههی ه و وهکو بوون-بۆ-خۆش ئهوه نییه ،ک ه ههیه؟
ئهگهر بمانهوێت چارهس���هری ئهم گرفتان ه بکهین دهبێت بیر ل ه ههمووگیرییهک ه
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بکهین���هوه :فرهالیهتی بونیادهکهی لهنێو یهکێتییهکیدا ببینین تاکو ههر یهکێک ل ه
ئهوان بهڕووتکراوی دهرنهکهون .ئاگامهندی بهتهنیا ڕووتکراوهیه؛ بهاڵم بوون-لهنێو-
خۆ پێویس���تی ب ه بوون-بۆ-خۆ بۆ بوونی نییه؛ س���ۆزی بوون-بۆ-خۆ تهنیا بوونی
بوون-لهنێو-خۆ لهوێدا دهردهخات .دیاردهی دابڕاو لهئاگامهندی ڕووتکراوهیه ،بهاڵم
بوونی دیاردهک ه ڕووتکراوه نییه.
ئهگهر بمانهوێت ههمووگیرییهک بدۆزینهوه تیایدا بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ
ب ه دوو ش���تی ل ه یهکدی دابڕاو دانهنرێن ،پێویس���ت ه ئهو ههمووگیریی ه ب ه جۆرێک
بێت ،ک ه بوونی بوون-لهنێو-خۆ لهناویدا لهو لهناوبردنهوه سهرههڵدات ،ک ه لێی به
ئاگا دێت .ئایا ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ،ک ه ههمووگیرییهک ه لهس���هر ئهو بوونهی
دهبێت ب ه هۆکار بۆ خۆی ڕادهوهس���تێت؟ ئهگهر پرس���یارهکهمان سهبارهت بوون-
بۆ-خ���ۆ ب ه بوون-لهنێو-خۆوه ببهس���تینهوه لهبهر ئهوهی��� ه بوونی خۆمان بههۆی
تێگهیش���تنی پێش-ئۆنتۆلۆجییانهی هۆکار-بۆخۆ ،بهشتێکی لهپێشتر دادهنێین.
بێگوم���ان هۆکاری-بۆ خۆ مهحاڵ ه و ناکۆکیش لهنێو بیرۆکهکهیدا ههیه .هێش���تا،
مادام ئێم ه پرسیار سهبارهت بوون دهکهین و لهڕوانگهی هۆکار-بۆ-خۆوه دهڕوانین ه
کێش���هک ه پێویست ه لهو بوون ه تێبگهین .ئایا بههۆکاری پهیدابوونی بوون-بۆ-خۆوه
س���هرههڵنهداوه؟ ئایا بوون-بۆ-خۆ لهبنهڕهتهوه نابێت بههۆکاری پڕۆژهی بوونی
خۆ؟ بهمجۆره دهتوانین بهههمووگیری ڕاس���تهقین ه بگهی���ن .ههمووی بوون ئهو
چهمکهی��� ه هیچ کهڵێنێک نایکات ب��� ه دووکهرتهوه و لهناوبردن���ی بوون-بۆ-خۆش
فرێنادات ه دهرهوه .ئهو بوون ه تێههڵکێشهی بوون-لهنێو-خۆ و ئاگامهندی تێدای ه ئهو
لهنێو-خۆیهی ه بوون-بۆ-خۆ پهیدای ک���ردوه و لهبوون-بۆ-خۆ دهچێت .بهاڵم لهبهر
ئ���هوهی ئێم��� ه دهمانهوێت بڕوانین ه ئهم بوون ه تاکو حوکمی بهس���هردا بدهین ئهوا
دهبێت وهدهستهێنانی خۆ-هۆکاری دهبێت ب ه ههوڵدانێکی سهرنهکهوتو .ههرشتێک
ڕووب���دات دهریدهخات مرۆڤ ،جیهان و مرۆڤ لهنێو جیهاندا خوای لهگهڵدا نهبێت.
دهردهکهوێت لهنێو تێههڵکێش���هکهدا ههموو پهیوهندییهکانی نێوان بوون-بۆ-خۆ و
بوون-لهنیو-خۆ ههڵدهوهش���ێنهوه .ئهمهش ئهو واتای ه نابهخشێت ،ک ه یهکگرتنهک ه
ڕوویدابێت  ،بهڵکو ههمیش ه مهحاڵ بووه.
ئهم سهرنهکوتن ه بهردهوامهی ه تێکهڵ نهبوونی بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ و
ههمانکات پهیوهندی کهڵێنهکهی نێو چهمکی بوون دهردهخات .ئهگهر مهحاڵ بێت
ل���هچهمکی بوون-لهنێو-خۆوه بۆ چهمک���ی بون-بۆ-خۆ بڕۆین و لهنێو یهک جۆردا
یهکێتییهکان دروستبکهین لهبهر ئهوهیه ،ک ه تێپهڕبوونهک ه لهیهکێکیانهوه بۆ ئهوی
دیک ه و یهکێتییهکهش���یان کاریگهر نییه .ئێم ه دهزانین بۆ سپینۆزا و هیگڵ ئهگهر
لهنێو تێههڵکێشهیهکدا چهمکهکان پهیوهنیدار و سهربهخۆش بن ئهو تێههڵکێشهی ه
بهههڵ ه دروس���تکراوه .بۆنموونه ،الی سپینۆزا چهمکی خڕی لهسوڕانهوهی نیوه
620

بازن��� ه بهدهوری تیرهکهیدا واتاکهی دهردهکهوێت و دهس���هلمێنرێت .بهاڵم ئهگهر
چهمکی خڕیمان دهس���تنهکهوێت دیاردهی س���وڕانهوهی نیوه بازنهییهک ه س���اخته
دهردهچێت .چهمکهکانی سوڕانهوه و بازن ه پێکهوهن بهبێ ئهوهی یهکیان گرتبێت؛
هیچ کامیان بۆ ئهوی دیک ه کهم ناکرێتهوه.
لهم ئاس���تهدا جارێکی دیک ه چهمکی ههمووگیری نا-ههم���وو دهدۆزینهوه ،ک ه
باس���هکهمان لهسهر بوون-بۆ-خۆ و پهیوهندی ئاگامهندی کهسانی دیکهوه توشمان
بوو .بهاڵم ئهم ه جۆری س���ێیهمی نا-ههمووهکهیه .ل ه ههمووگیری نا-ههمووهکهی
تێڕاماندا ئهو ش���تهی لهبهردهم تێڕاماندای ه دهبێت تێڕامان بکهوێت ه سهری .ئهوهی
تێڕامانیش دهکهوێت ه س���هری دهبێ لهب���هردهم تێڕاماندا بێت .ڕهتدانهوهی دووقات
لهناودهچێت .لهحاڵهتی بوون-بۆ-کهس���انی دیک���هدا تێڕامانهکان جیادهکرێنهوه و
ههریهکێک لهئهوان نابێ کهس���انی دیک ه بێت .کهوابوو ،بوون-بۆ-خۆ و کهسهکهی
دیکهی-بوون-بۆ-خۆ بوونێک پێکدههێنن ،ک ه تیادا ههریهکێک ل ه ئهوان بوونی خۆی
وهکو کهسێکی دیک ه بۆ کهسهکهی دیک ه دهسهلمێنێت .سهبارهت ههمووگیرییهکهی
بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆشهوه بوون-بۆ-خۆ لهنێویدا بۆ بوون-لهنێو-خۆ خۆی
دهکات بهکهس���ێکی دیکه ،بهاڵم بوون-لهنێو-خۆ ل ه بوونی بوون-بۆ-خۆدا نابێت ب ه
ئهوی دی؛ بوون-لهنێو-خۆ ههیهیهکی س���ادهو ڕووته .ئهگهر پهیوهندییهکهی نێوان
بوون-بۆ-خۆ و بوون-لهنێو-خۆ دووالیهنی بێت ئهوا دهکهوین ه نێو پهیوهندی بوون-بۆ
کهسانی-دیکه .بهاڵم بهدڵنیاییهوه ئهمجۆره پهیوهندییهیان نییه .تاکو ئهم ڕادهی ه
پرسیار س���هبارهت ههمووگیرییهک ه بێهوده نییه .کاتێک لهسهر بوون-بۆ-کهسانی
دیکهمان کۆڵییهوه باسی ئهوهمانکرد ،ک ه پێویست ه کهسێکی دیک ه بۆ بوونم ههبێت.
ههروهها ئهوهش���مان ڕوونکردهوه ئهو کهس���هی دیک ه بۆ من دهتوانێت لهدهرهوهدا
ههبێت .لهم بۆچوونهوه پرسیارمان لهبارهی خهسڵهتی پارادۆکسی ههمووگیرییهک ه
کرد .بهو باوهڕهش گهیشتین ،ک ه پرسیار لهبارهی یهکێتی ئاگامهنییهکان بێ واتای ه
چونک ه تێڕوانینی ئێمهی پێویست بوو! ئێم ه لهسهر بناخهی ههمووگیرییهک ه دهژین
و مامهڵهی لهگهڵدا دهکهین.
ئهگهر تێڕوانینمان نهبێت هۆکهی بۆ ئهو خاڵ ه دهگهڕێتهوه ،ک ه کهسێکی دیک ه خۆی
ب ه من دانابێت و منیش خۆم ب ه ئهو دانانێم .پهیوهندی دانهوهی نێوانیان ڕێگهبهستی
تێگهیشتنم ه ل ه ههمووهکه .لهحاڵهتی ڕهتدانهوهی ناوهکی بوون-لهنێو-خۆی-بوون-
بۆ-خ���ۆ پهیوهندییهک ه دووالیهنی نییه .من یهکێک لهچهمکهکانی پهیوهندییهک ه و
پهیوهندییهکهشم .ئهو کاتهی لهبوون تێدهگهم و دهبم ب ه تێگهیشتنهک ه لهبوون.
ئهو بوونهی لێی تێدهگهم ڕووبهڕووی من نابێتهوه تاکو من لهبهردهم خۆی دابنێت؛
ئهو ش���تهیه ،ک ه تێیگهیشتوم .بوونیش���ی نابێت بهو بوونهی تێیگهیشتوین .بهم
واتایه ،دهتوانم پرس���یار لهبارهی ههمووگیرییهک���هوه بکهم .من ههم تاکو مامهڵ ه
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لهگهڵ ههمووگیرییهکهدا بکهم ،ب���هاڵم مامهڵهکردنهک ه ماندووم دهکات چونک ه من
ل ه یهک کاتدا ئاگاییم لهبوون و ئاگاییشم لهبوونی خۆم .پرسیارهکهش سهبارهت
ههمووگیری س���هرب ه ئۆنتۆلۆجی نییه .دهڤهرهکان���ی ئۆنتۆلۆجی بوون-لهنێو-خۆ،
بوون-بۆ-خ���ۆ و هۆکار-خۆییه .بۆ ئۆنتۆلۆجی گرنگ نیی ه بوون-بۆ-خۆ و لهنێو-خۆ
پێکهوه پێکبهێنین یان جیابکرێنهوه .مێتافیزیک بڕیار لهسودبهخشی الیهنێکیان بۆ
زانینن دهدات(بهتایبهتی بۆ س���ایکۆلۆجی فینۆمینۆلۆجییانه ،مرۆڤناسی و هتد:).
مامهڵ ه لهگهڵ بوونێکدا دهکات ئێم ه ناوی دهنێین دیارده و دوو ڕهههندی بوونی،
وهکو بوون-لهنێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆی بۆ دادهنرێت(لهم ڕووهوه تهنیا یهک دیارده
ههیه ،ک ه جیهانه)؛ وهکو ل ه فیزیای (ئانیش���تاین)دا ب���اس ل ه ڕووداوێک دهکهین
ڕهههندهکانی ش���وێنی و کاتی ههبێت یان چۆن ل ه کۆندا باسی دووالیهنی بوون و
ئاگامهن���دی دهکرا .تهنیا تێڕوانینێکی ئۆنتۆلۆجییان ه ههبێت ئهوهیه ،ک ه دهتوانین
چهمکێک���ی نوێ بۆ دیاردهی پێدروس���تبکهین ،ک ه ههمووگیریی��� ه پێکهاتوهکهیه.
ئێمهش دهتوانین بهشتێکی ناوهکی و یان بهرزی دابنێین.
مهترسییهکهش ل ه گهڕانهوهماندای ه بۆ ڕاڕهوی ناوهکییهکی ڕووت(وهکو ئایدلیزمی
هوس���رڵ) یان ڕاڕهوی بهرزێتی ڕووت ،وهکو بابهتێکی نوێ .بهاڵم خودی ڕهههندی
دیاردهک ه الیهنی ناوهکی و ڕهههندی بۆ-خۆ الیهنی بهرزێتی سنوردار دهکهن .پاش
بڕیاردان لهس���هر پرسیاکردن سهبارهت بنهڕهتی بوون-بۆ-خۆ و سروشتی دیاردهی
جیه���ان بیڕیاری مێتافیزیک دهتوانێت چهن���د گرفتێکی گرنگ ،بهتایبهتی لهبارهی
کارکردنهکهیهوه ،بناسێت.
لهڕاس���تیدا ،کارکردن ڕاستهوخۆ دهبێت لهس���هر زهمینهی بوونی بوون-بۆ-خۆ
و بوون-لهنێو-خۆ دابنرێت .مامهڵ ه لهگهڵ پڕۆژهیهکدا دهکات ،ک ه س���هرچاوهکهی
ناوهکیی��� ه و گۆڕان بهس���هر بوون ه بهرزه[دهرهکییهکهدا] دههێنێت .بێس���وده بیر
لهوهبکهینهوه ،ک ه کارکردن گۆڕان بهسهر دیاردهی شتهکهوه دروستدهکات .ئهگهر
دی���اردهی لێوانێک بگۆڕین بۆ ش���تێکی نهبوو ،ههروهه���ا بوونی لێوانهکهش تهنیا
چۆنیهتییهک���هی بێت ئهوا کردهوهک ه دهتوانێت بوون���ی لێوانهک ه بگۆڕێت .گرفتی
کارک���ردن لهوهدایه ،ک��� ه داوای ڕوونکردنهوهی بهرزێت���ی کاریگهرێتی ئاگامهندی
دهکات .ئێمهش دهخات ه سهر ڕێگای پهیوهندی جۆراوجۆر لهنێوان بوون و بووندا،
ک ه بیریاری فیزیاش بهالیهنی دهرهکی دهناسێت .ئهو الیهنهش دهرهکییهکی ڕووت
یان ناوهکیی ه و فۆرمی گیش���تاڵتی بۆ ئێم ه دهردهخات .لهم چهمکانهوه کهس���ێک
دهتوانێت مێتافیزیکی سروشت دابمهزرێنێت.
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 - 2ئاکام ه ڕهوشتییهکان
ئۆنتۆلۆج���ی ب���ۆ چوون ه ڕهوش���تییهکان پێکناهێنێت .ئهو تهنی���ا ل ه چییهتی
دهکۆڵێتهوه ،ئێمهش ناتوانین فهرمانهکان لهوێوه دهربهێنین .بهاڵم ڕێگهمان دهدات
تهماشایهکی ڕهوشت بکهین و ڕووبهڕووبوونهوهمان لهگهڵ ههڵوێستی مرۆڤانهدا بیر
ل ه لێپرسینهوهکانمان بکهینهوه.
ئۆنتۆلۆجی سروشت و بنهڕهتی بههامان بۆ دهردهخات؛ ئێم ه بینیمان ،ک ه بهها
ل ه پهیوهندی نێوان بوون-بۆ-خۆ و بووندا کهمییه .مادام بوون-بۆ-خۆ ههی ه بههاش
سهرههڵدهدات و دهبێت ب ه دێوهزمهی ئهم بوونه .لهبهر ئهم چاالکییهکانی بوون-بۆ-
خۆ دهبن ب ه بابهتی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگهرایهتی چونک ه ئامانجی ههموویان
پێکهوهبهس���تنهوهی ئاگامهندی و بوون ه لهش���ێوازی بهها ی���ان خۆ-هۆکاریهتیدا.
کهوابوو ،س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی توێژینهوهیهکی ڕهوشتییه .واتای
ڕهوشتی پڕۆژهکانی مرۆڤمان پێدهناسێت .ڕێگهنادات شوێن سایکۆلۆجی سودبهخش
و ڕاڤهکردنی سودبهخش���گهری بۆ ههڵوێس���تی مرۆڤ بکهوین .واتا ئایدیاڵهکانمان
پێدهگهیهنێ���ت .ئهم واتایان ه لهژوور خۆگ���هری و خهڵک خواییهوه یان ههموو ئهو
ههڵوێستانهوهیه ،ک ه بهنهویست ناودهبرێن.
ب���ۆ ئهوهی مرۆڤ ببێت بهخوا دهبێت خۆی بکات بهمرۆڤ‘ .خۆ’ لهم ڕووهوه
دهبێت ب ه بناخهی خۆگهری؛ پێوهرێکی دیاریکراویش لهنێوان ڕاستهقینهی مرۆڤایهتی
و خۆ-هۆکاریی���دا نیی ه تاکو بڵێین لهوێدا مرۆڤ خۆی وندهکات بۆ ئهوهی ببێت ب ه
هۆکار بۆ خۆی .لهبهر ئهم ه بوونی مرۆڤ سۆزه ،بوونهوهرێکی ناوداری خۆ-ویسته،
ک ه سهربهستان ه ههڵیبژاردوه بوونی خۆی بهوسۆزه دابنێت.
بهاڵم ئاکامی سهرهکی سایکۆلۆجی شیکاری بونگهرایهتی دهبێت کارمان تێبکات
واز ل��� ه گیانی(جیدی) بهێنی���ن .گیانی(جیدی) دوو خهس���ڵهتی ههیه :بههاکان
ب���هبهرز و دراو لهودی���و خۆیهتی مرۆڤهوه دادهنێت ،خهس���ڵهتی ‘حهزلێکراو’ ل ه
بونیادی ئۆنتۆلۆجی شتهکانهوه بۆ پێکههات ه ماتهریی ه سادهکان دهگوێزێتهوه .بۆ
گیانی(جیدی) ،بۆنموونه ،نان شتێک ه ویستراوه چونک ه بۆ ژیان پێویسته .ئاکامی
گیانی(جیدی) ،وهکو دهزانین ،فهرمانڕهوایی جیهان دهکات.
چڕی بابهتهویستراوهک ه دهخات ه پێشهوه و ڕێگهی کهمکردنهوهی نادات .کهوابوو،
ئێم ه لهسهر زهمینهی ڕهوش���ت ڕاوهستاوین ،بهاڵم ههمانکات توشی بڕوای خراپیش
بووین چونک ه ڕهوشت شهرم ل ه ناوهێنانی خۆی دهکات و ناوێرێ بیدرکێنێت .بۆ ئهوهی
خ���ۆی ل ه دوودڵی ڕزگاربکات ههموو ئامانجهکانی خۆی ب ه ش���اراوهیی داناوه .مرۆڤ
کوێران ه بهشاردنهوهی پڕۆژه سهربهستهکهی ل ه خۆی دهیهوێت دوای بوونی بکهوێت.
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س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگهرایهتی ئامانجی ڕاستهقینهی گهڕانهکهی مرۆڤ
ب��� ه دوای خۆیدا دهردهخات ،ک ه تێههڵکێش���هی بوون-لهنێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆیه؛
مرۆڤ بهسۆزی دهناسێنێت .لهڕاستیدا زۆرکهس ئهم سایکۆلۆجیی ه شیکارییهکان
بهسهرخۆیاندا بهبێ فێربوونی بنهماکانی تاقیکردۆتهوه .زۆرکهس ئامانجی گهڕانیان
ب���هدوای بووندا و بهگوێ���رهی زانینهکهیان ،ناس���یوه .نایانهوێت لهپێناوی خودی
ش���تهکاندا ببن ب ه خاوهنیان و خاوهنێتییهک���ی هێماگهرانهیان بۆ بوون-لهنێو-خۆ
ههی���ه .بهاڵم لهبهر ئ���هوهی ئهم ههوڵدان ه جۆره گیانێکی(جی���دی) پێوه دیاره و
کهس���هکانیش لهوباوهرهدان کاریگهرێتییهکهیان بهس���هر بوون-لهنێو-خۆی بوون-
بۆ-خۆوه نوس���راوهتهوه خهمۆکی دهبن؛ بۆیان دهردهکهوێت ههموو چاالکییهکانی
مرۆڤ(چونک ه لهپێناوی گهیش���تن ب ه بوونێک���ی هۆکار-خۆییدا قوربانی بهبوونی
م���رۆڤ دهدهن) ،وهک���و یهکن .ههمووی���ان لهبنهڕهت���هوه ڕووهو ڕووخان دهڕۆن.
کهوابوو ،جیاوازی لهنێوان مرۆڤێکی س هرخۆش���ی تهنیا و سهرۆکی گهلێکدا نییه.
ئهگهر یهکێک ل ه چاالکییهکان پێش ئهوانی دیک ه بکهوێت لهبهر ئامانجهکهی نییه،
بهڵکو لهبهر ڕادهی ئاگامهندییهکهیهتی ل ه ئامانجهکهی .لهمحاڵهتهدا ،گۆشهگیری و
تهنیایی سهرخۆشهک ه پێش ههوڵدان ه بێبهرهکهی سهرۆکهک ه دهچێت ،ک ه دهیهوێت
کاربکات ه سهر گهلهکهی.
ئۆنتۆلۆجی و س���ایکۆلۆخی ش���یکاری بوونگهرایهتی پێویست ه ئهوه بۆ مرۆڤ
دهربخهن ،ک ه لهڕێگهی بوونی ئهوهوه بههاکان دێنهکایهوه .لێرهدا سهربهستییهکهی
دهبێت ب ه خۆ-ئاگایی و خۆی ل ه دوودڵیدا ،وهکو سهرچاوهی نهبوون و بهها ،ک ه جیهان
دههێنێت ه بوونهوه و بهرجهستهدهکات .ئهو کاتهی سهربهستی توێنێتییهکهمان بۆ
بوون و خاوهنێتی بوون-لهنێو-خۆ دهکات بهئهگهرهکانی تێدهگات ،ک ه ئهگهرهکان
لهڕێگهی ئهگ���هری دیکهوه دهبن بهئهگهر .م���ادام ئهگهرهکانیش ههڵدهبژێرین و
ڕهتیش دهکرێن ،ئهو بناخهیهی یهکێتی ههموو ئهگهرهکان دروستدهکات بههای ه یان
ئامادهبوونی بیرۆکهیی هۆکار-خۆییه .ئایا سهربهس���تی چی بهسهر دێت ئهگهر واز
لهم بههای ه بهێنێت؟ ئایا سهربهستی بههاک ه لهگهڵ خۆیدا ههڵدهگرێت کاتێک واز ل ه
بوون-لهنێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ دههێنێت؟ ئایا س هربهستی لهپشتهوه بهو بههایهدا
دهناس���رێتهوه ،ک ه دهیهوێ بیری لێبکاتهوه؟ یان سهربهس���تی ل ه پهیوهندییهکی
لهگهڵ خۆیدا خۆی دهناسێت و کۆتایی بهبههاکانی دههێنێت؟ ئایا دهکرێت خۆی
ب ه بهها و س���هرچاوهی بههاکانیش دابنێت یان دهبێت لهڕێگهی ئهو بهها بهرزهوه
پێناس���بکرێت ،ک ه بووه ب ه دێوهزمهی؟ ئاگامهندی ئهو سهربهستییهیه ،ک ه ڕوو له
خۆی دهکات ،ئهو بوونهی ه ک ه ئهوه نیی ه ئێستا ههی ه و ئهوهشه ،ک ه نییه ،ههروهها
وێنهی بوونیش لهنێو ئهوهدا دهبینێت ،ک ه هێشتا نیی ه و ئهوهش ه ئێستا ههیه.
ئهم سهربهس���تیی ه نایهوێت خۆی بدۆزێتهوه بهڵکو لهدهس���ت خۆی ڕادهکات،
624

نایهوێت لهگهڵ بوونی خۆیدا یهکس���ان بێت بهڵکو دوور لهخۆی ڕادهوهس���تێت.
چۆن لهم بوون ه تێبگهین ،ک ه خۆی بهترس���هوه ڕادهگرێت و دوور دهوهس���تێت؟
ئایا ئهم پرس���یاره س���هبارهت بڕوای خراپ یان ههڵوێستێکی گرنگی دیکهیه؟ ئایا
کهس ههی ه بهم جۆرهبژی؟ ئایا سهربهس���تی ب��� ه دانانی خۆی ،وهکو کۆتایی له
ههموو ههڵوێستێك ڕادهکات؟ یان بهپێچهوانهوه خۆی لهنێو ههڵوێستدا دهبینێت؟
ئایا خۆی دهخات ه نێو ههڵوێس���تهوه تاکو زۆرتر ببێت بهش���تێکی تاک و پڕۆژهی
بوون���ی بخاتهگهر و لهنێو دوودڵیدا خۆی مهرجدار بکات ،ههموو لێپرس���ینهوهیهک
بگرێت ه ئهس���تۆی و خۆی بهو بوون ه دابنێت ،ک ه جیهان دههێنێت ه کایهوه؟ ههموو
ئهم پرس���یارانه ،ک ه ئێم ه ب���هرهو تێڕامانێکی ڕهوان نهک یاریدهدهر ڕادهکێش���ن،
وهاڵمهکانیان ل ه بهس���تێنی ڕهوشتدا دهدرێنهوه .ئێمهش لێکۆڵینهوهی زۆرتری بۆ
تهرخان دهکهین.

کۆتایی
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