''َبرىاَیٍ ربورىێً يەعەنەي حىکًً
ئیعذاو نە ڕۆژئبوا ثکەیٍَ ،برىاَیٍ
کۆڵەکە لىونەکبًَ ثجیُیٍ ،ئەگەس ثێزى
ئەو گىربسە ریۆنۆژي  -عیبعییە
نەثەسچبو َەگشیٍ کە نە ڕیؾەکبَیذا
پەَهبَە ...چىَکە هەيیؾە حىکًً
ئیعذاو نەژێش کبسیگەسیً هبوپەیًبَیً
پەیبيً ئبییًُ و عەسوەسیً دەوڵەرذا
کبسا دەثێذ''.
ژاك دێریدا
حىکًەکبًَ ئیعذاو،
نە کزێجً :چً دەسثبسەي عجەیُێ؟
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یبعبي رۆڵە
يبوەیەک نەيەوثەس دادگبي کیُیب عضاي ئیعذايً
ثەعەس "وسوط کبيبَذ"ي ؽبخىاًَ واڵرەکەدا
عەپبَذ .خیغی نیغیذ ،دادوەسی دادگبی ثباڵی
کیُیب ڕای گەیبَذ'' :دەيەوێذ ئەو پەیبيە ثە
گەَدبٌ ثگەیەَى ،کە ثە هیچ ؽێىەیەک دادگب نە
کەط خۆػ َبثێذ کە ربواَی کىؽزٍ ئەَدبو
ثذاد ،ئەو ربواَە نێخۆؽجىوَی ثۆ َییە ''.هەڵجەد
کبيبَذي هبوڕێ کىڕەکەي خۆي ثە چەلۆ
کىؽزجىو .لغەکەي خیغً نیغذ خێگبي
عەسَدە'' :دادگب ثە هیچ ؽێىەیەک نە ربواًَ
کىؽزٍ خۆػ َبثێذ ''.ثە چً نێی خۆػ َبثێذ؟
دیبسە ثە کىؽزُەوەي ثکىژ ،ثە وەسگشرُەوەي
ژیبٌ نەو کەعەي ژیبًَ نە کەعێکً دیکە
عەَذووەرەوە .ئەيە فۆڕيە هەسە عەسەربیً و
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رەلهیذییەکەي عەدانەرً ''لەسەثىوعەَذَەوە''یە
نە ربواَجبس نە ثەسايجەس ربواَەکەیذا .هەيبٌ
یبعبي ''رۆڵە'' کە ڕیؾەیەکً ئیجشاهیًً و ثگشە
عەسەربییزشیؾی هەیە'' :چبو ثە چبو ،داٌ ثە
داٌ''ي َێى یبعبکبًَ حبيىوڕاثً .رۆڵەػ رب
ڕادەیەکً صۆس نە کۆيەڵگە پێؾًۆدێشَەکبَذا
کبسي کشدووە ،وارە نە کۆيەڵگە فیىدانً و
خێڵەکی و َەسیزییەکبَذا .ثە ؽێىەیەکً ئبعبیی
پێکهبرە کۆيەاڵیەرییە پێؾًۆدێشَەکبًَ وەکى
''هۆص'''' ،ریشە'''' ،خێڵ'''' ،عەؽیشەد'' و ''َبوچە''
کبرێک کەعێکیبٌ نێ کىژساوە ،یبٌ
دەعزذسێژییەکً دیکە کشاوەرە عەسیبٌ ،هەيبٌ
کبسیبٌ ئەَدبو داوەرەوە (هەَذێک خبس ثە
صیبدەیەکیؾەوە).
نە عەسدەيً يۆدێشَەدا ڕێغبي رۆڵە کۆربیً
َبیەد ،ثەڵکى ثە ؽێىەیەکً هبوچەسخ ڕێک
دەخشێذ و ثکەسي دیکەي َىێ کبسەکە دەگشَە
دەعذ ،یبٌ ثبؽزش ثڵێیٍ ''يیذیۆيێک'' دێزە
َبوەوە کە هەس صوو رشاَغێُذَزبڵ دەثێزەوە و
خۆي وەک يیذیۆو هەڵذەوەؽێُێزەوە ،دەثێزە
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الیەًَ عەسەکیً ربواَهێکشاو؛ ئەو يیذیۆيە
''دەوڵەد''ي يۆدێشَە کە خیبواصە نە فۆڕيە
عیبعییەکبًَ پێؾزش .دەوڵەد وەک پێکهبرەیەکً
َىێً عیبعً  -کۆيەاڵیەرً ،دەثێزە ڕێکخەسي
یەکەو و عەسەکیً کۆيەڵگە ،عەپێُەسي یبعب،
ڕاگشي ئبسايیً کۆيەڵگە .ثۆیە یبعبي رۆڵە وەک
فۆڕيێکً عەسەربیً عەدانەد کە دەگىاصسێزەوە
ثۆ َێى يۆدێشَە و دەکەوێزە دەعزً دەوڵەد،
گۆڕاًَ ثەعەسدا دێذ ،ثەو يبَبیەي چیزش
رۆڵەعەَذَەوەیەکً عبکبسي َێىاٌ دوو ثُەيبڵە
یبٌ دوو الیەٌ َییە کە ثە ؽێىەیەکً غەسیضي
هێشػ دەثەَە عەس یەکزش ،یبٌ نە ڕێگەي
لبصییەکەوە هەق نە یەکزش وەسدەگشَەوە ،ثەڵکى
نەثشي غەسیضە ،یبعب و دادوەس ،ثە پبعبوي
عەلاڵًَ و دەلً َىوعشاو ،کبسەکە ڕێک دەخبد
و يیکبَیضيەکبٌ دیبسی دەکبد .نەيەوە
الیەَەکبَیؼ دەگۆڕێٍ .ئەوەي ربواًَ نێ کشاوە
ثە رەواوەرً کەیغەکەي دەعپێشێزە هێضێکً نە
خۆي گەوسەرش و دەیکبرە َىێُەس و لغەکەسي
خۆي ،دوارش ئەو َىێُەسە دەثێزە لغەکەسي ڕەهب
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ثە َبوي عەسخەو کۆيەڵگە و يبفەوەَ ،ەک
رەَهب ثە َبوي ثُەيبڵەي ربواَهێکشاوەوە .ثەو
خۆسە ربواَەکە دەکەوێزە َێىاٌ دوو الیەًَ
َبهەوعەَگەوە :دەوڵەد  -ربواَجبس (کەعً
ربواَجبس) .ثەو يبَبیە نە يۆدێشَەدا یبعبي رۆڵە
ثەسهەو دەهێُشێزەوە ،ثەاڵو ثە خۆسێکً دیکە و
ثە َێىاَگیشییەک کە خۆي نە َێىاَگیشي صیبرشە،
هەسوەهب ثە َێى ئبڵۆصیً دیکەؽذا رێذەپەڕیذ،
کە نەو وربسەدا هەَذێک نە ڕەهەَذەکبًَ ثبط
دەکەیٍ.
ئەنجێش کبيۆ دسوعذ ثۆ ئەيە چىوە کبرێک
ثبط نەوە دەکبد کە یبعبي رۆڵەعەَذَەوە ( the
 )law of retaliationپەیىەَذیً ثە عشوؽذ و
غەسیضەوە هەیە َەک ثە یبعبوە ،چىَکە
گشیًبَەي یبعب ،یبٌ چبوەڕواًَ نە یبعب ،ئەوەیە
چبکغبصی نە غەسیضەدا ثکبد َەک ثەسهەيً
ثهێُێزەوە .کبيۆ نە وربسێکً دسێژیذا ثە
يەلغەڵە"
نە
"رێڕايبَەکبٌ
َبوَیؾبًَ
( )Reflections on the guillotineئەوە ڕووٌ
5

دەکبرەوە کە رۆڵە ثە رۆڵە دەؽێذ رەَیبورەَیب نە
َێىاٌ دوو ربکەکەعذا ئیؼ ثکبد ،کە یەکێکیبٌ
ثە رەواوەرً ثێزبواٌ و ئەوی رشیبٌ ثە
رەواوەرً ربواَجبس ثٍ ،ثەاڵو پشعیبسي کبيۆ
ئەوەیە :ئبیب نە کەیغێکذا کە کۆيەڵگە یبٌ
دەوڵەد ئەو فۆڕيە عەسەربییەي رۆڵەیبٌ
دەوێذ ،دەرىاٍَ ثبَگەؽەي ئەوە ثکەٌ کە
ثێزبواٍَ؟ دەرىاَیٍ پشعیبسەکەي کبيۆ ئبوا
داثڕێژیُەوە :ئبیب ربواٌ کشدەیەکً ثە رەواوەرً
عىثێکزیڤە کە ربواَجبس رەَهب ثە پبڵُەس و غەسیضە
َبوەکییەکبًَ خۆي حەص نە ئەَدبيذاًَ ربواٌ
دەکبد ثەسايجەس کەعێکً کۆَکشێذ یبٌ
يەعُەوی (دەوڵەد  -کۆيەڵگە) ،یبخىد
هەنىيەسخً کۆيەاڵیەرً و پەیىەَذییە ئبثىوسي
و عیبعییەکبٍَ نە دۆخێکً ربیجەریذا ،دەثُە
ئەَگێضەي دەسەکً و عەسەکی ثۆ ربواٌ؟ ئەو
پشعیبسە دەچێزە َێى پشعیبسێکً دێشیٍ و
رەلهیذیً َێى يیشارً فەنغەفەؽەوە :ئبیب يشۆڤ
ثە عشوؽزً خۆي خشاپەکبسە یبٌ چبکەکبس؟
ربورىێکشدًَ ئەو پشعیبسە و ثەعزُەوەي ثە
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عەسەربکبًَ
ئەَزشۆپۆنۆژییەکبًَ
والیعە
يۆدێشَە و فیکشي ثۆسژواصییەوە ،هەس نە
يبکیبڤیههً و رۆيبط يۆسەوە ثە رێپەڕیٍ ثە
رۆيبط هۆثضدا ربوەکى دەگبد ثە هیگڵ ،ثبثەرً
عەسەکیً رىێژیُەوە گشَگەکەي يبکظ
هۆسکبیًەسە ثە َبوَیؾبًَ "ئەَبَیەد و
ثضاورەکبًَ ڕصگبسي" .کبسي هۆسکبسیًەس نەو
رىێژیُەوەیەدا دووثبسەکشدَەوەي پشعیبسەکە و
گەڕاٌ َییە ثە دواي وەاڵيً ئەو پشعیبسەدا ،پزش
ئەو نە َێى والیعً يۆدێشَەدا ثە دواي
رىێژاڵەکبًَ ئەو صەيیُەیەدا دەگەڕێذ کە وای
کشد نە َێى فیکشي ثۆسژواصیذا ئەو پشعیبسە
ثجێزە ثبثەرً گفزىگۆي چڕ و ثەسیەککەورًُ
ئبیذیبکبٌ ،عەسەرب ڕووَەکەیؾً نەو لۆَبغە
َىێیەي دواي عەدەکبًَ َبوەڕاعزذا ،نە
ثەسیەککەورًُ ئبیذیبي يبکیبڤیههً و ئبیذیبي
رۆيبط يۆسدا (دەسثبسەي یۆرۆپیب) ثەسخەعزە
دەثێذ .نە ثەؽێکً رىیژیُەوەکەیذا هۆسکبیًەس
ثبط نەو هەنىيەسخە کۆيەاڵیەری و ئەسگىيێُزە
فیکشییبَە دەکبد کە پێؾضەيیُەي ربواَەکبًَ
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عەسدەيً دواي ؽۆڕؽً فەڕەَغً و خىدي
دەوڵەد و ڕۆثغپیشیؼ ثىوٌ؛ ثە دیىەکەي
دیکەؽذا ثبط نەوە دەکبد کە نەو لۆَبغەدا
يەعشیفە دەسثبسەي خىدي يشۆڤ و
کەؽفکشدًَ خۆي دەثێزە یەکێک نە يەعەنەکبًَ
عشوؽذ ،ثەو خۆسە يشۆڤ رىاَبي خۆي ثۆ
گۆڕاٌ و ثضواٌ هەعذ پێ دەکبد و دەیەوێذ
َەخؼ و دەوسي نەعەس خیهبَەکەي هەثێذ .نەو
دیذە دیبنەکزیکییەوە هۆسکبسیًەس پشعیبسە
رەلهیذییەکەي چبکً و خشاپیً يشۆڤ ثۆ ئەوە
َبخبرەوە ڕوو کە الیەَگیشیً یەکێک نەو دوو
ثەسەیە ثکبد ،ثەڵکى ئەو ثبط نە "ئەَبَیەد"ێک
دەکبد کە نەگەڵ هەنىيەسخً چیُبیەرً و
ویغزً ثباڵدەعزیذا ثە یەکذا چىوە،
دژایەریکشدًَ ئەو ئەَبَیەرەػ پەیىەعزە ثە
ویژداًَ خەيعییەوە َەک ثە ویغزً ربکەکبَەوە.
ثە هەسحبڵ ،گەس یبعبي رۆڵە ثەو خۆسە ثێذ کە
کبيۆ نە وربسەکەیذا ثبعً دەکبد و ئەو
یبعبیەػ رەَهب نەو دۆخەدا ڕاعذ ثێذ کە
کەعێک ثە رەواوەرً ربواَجبس ثێذ و ئەوی رش
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ثە رەواوەرً ثێزبواٌ ،ئەوا کەوارە دەوڵەرً
يۆدێشٌ کبرێک کبس ثە یبعبي ئیعذاو دەکبد،
هەس نە ثُەڕەرەوە گشیًبَەي ثێزبواَیً ڕەهبي
کۆيەڵگە و دەوڵەرً کشدووە ثەسايجەس
ربواَجبسێک کە ثە ڕەهبیً ربواَجبسە ،ڕێک ثە
هۆي عشوؽزً خۆیەوە ،چىَکە دەوڵەد
رێپەڕیُە نە عشوؽزە خشاپەکبسییەکەي ئیُغبٌ
ثۆ دۆخً ؽبسعزبَیەد ،نە ثەسثەسیەد ثۆ
يەدەَیەد .ئەوەؽً ئەو کۆَزشاکزە پێؾێم ثکبد
ئەوا ربواَەکەي رەَهب نە ئەعزۆي خۆیەرً .ثە
يبَبیەکی رش ،يشۆڤ دەرىاَێذ ثەؽێک نە
خىاعزە عشوؽزییەکبًَ خۆي ڕاثگشێذ ،ثەاڵو
نە ڕێگەي دەوڵەرەوە .کىؽزُەوەي ثکىژ
خىاعزً عشوؽزیً يشۆییە ،ثەاڵو نەثەس ئەوەي
ئەو دەعەاڵربَەي دۆخً عشوؽزً عپێشساوە ثە
دەوڵەد ،کەوارە رەَهب دەوڵەد يبفً هەیە
ثەگىێشەي یبعبیەک کە نە عشوؽزً يشۆییەوە
َضیک ثێذ (ثەثێ ئەوەي نە دۆخً عشوؽزیی
ثەسثەسییەوە َضیک ثێذ) يبيەڵە نەگەڵ کىؽزُذا
ثکبد .ثۆیە ثە ثڕواي کبيۆ یبعبداَەساٌ ثە َبوي
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عشوؽزً يشۆییەوە یبعب هەڵذەهێُدێٍُ ،ثەالو
نە ڕاعزیذا یبعب هەيیؾە عبکبسرشە نە
َبرىاَێذ
یبعب
يشۆڤ[،
عشوؽذ]ي
ئبڵۆصییەکبًَ ژیبًَ کۆيەاڵیەرً و ربسیکبییەکبًَ
ئبگبیً (یبٌ َبئبگبیً) نەثەسچبو ثگشێذ .یبعب
گشیًبَەي هبوعەَگیً هێضەکبًَ َبو يشۆڤ
دەکبد ،گشیًبَەي عشوؽزێکً خێگیش ،ثەاڵو
هێضەکبٌ و غەسیضەکبٌ نە عشوؽزً يشۆییذا
هبوعەَگ و خێگیش َیٍ ،خبسي وا هەیە
یەکێکیبٌ دەرەلێزەوە و هەژيىوٌ نەعەس هەيىو
هێضەکبًَ رش دەکبد (ثۆ ًَىوَە عەؽك ،کیُە،
يیهشەثبًَ ،رىوڕەیً ،ثشعێزً ،رشط ،چێژ.)...
ئەگەس ربواَجبس ثەو خۆسە گشیًبَە ثکشێذ،
کەوارە کىؽزُیؾً صەسووسەرە ثۆ ئەوەي
دەوڵەد پبسێضگبسي نە دۆخً يەدەَی ثکبد .ثەو
خۆسە ئیعذاو وەک کبسێکً "َبثەدڵ" و
َەخىاصساوي دەوڵەد پیؾبٌ دەدسێذ ،کبسێک کە
دەوڵەد ثە َبچبسي و نەعەس ثُچیُەي
هبوعەَگیً هێضە َبوەکییەکبًَ يشۆڤ دەعزً
ثۆ دەثبد؛ کبيۆ َبو نەيە دەَێذ " regrettable
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] ''necessityصەسوسەرً ئەعەفهێٍ و خێگبي
داخ[ .ثەو ڕیزۆسیکە یبعبداَەساٌ رەيً گىيبٌ و
دوودڵً نەعەس پیبدەکشدًَ ئیعذاو نە الیەٌ
دەوڵەرەوە دەڕەوێُُەوە و پەیىەَذی نە َێىاٌ
ربواٌ و لەَبسەدا ثەسلەساس دەکەٌ .ثە گىرەي
کبيۆ ''يەلغەڵە هەیە ،نەوالؽەوە ربواٌ هەیە :نە
َێىاٌ ئەو دواَەدا هیچ پەیىەَذییەکً ڕووٌ
ثىوًَ َییە ،رەَهب پەیىەَذیً یبعب َەثێذ''.
نێشەدا لەسەثىوکشدَەوەي ربواٌ رەَهب نە ڕێگەي
يەسگەوەیە ،وارە وەسگشرُەوەي ڕەهبي ژیبٌ نە
کەعە ربواَجبسەکە (یبٌ نەوەي رۆيەرێک ربواَجبس
کشاوە)؛ گەس ئەيە يبَبیەکً هەثێذ ،هەس ئەوەیە
کە یبعب پێىاَەي ژیبٌ دەکبد ،وارە ؽزێک کە نە
خىدي ژیبٌ خۆي کەيزشە .ثەو پێیە یبعب رەَیب
نەعەس فبکزێک ،یبٌ ڕووداوێکً ڕاثشدوو
ربواَە
ثۆ
ثەڵکى
َبکبد،
نێپێچیُەوە
گشیًبَەییەکبًَ داهبرىویؾە .یبعب عضاي
ربواَجبسەکبٌ دەداد رەَیب نەعەس ئەو ربواَبَە َب
کە نە ڕاثشدوودا کشدوویبَە ،ثەڵکى رۆڵەي ئەو
ربواَبَەیؾیبٌ نێذەکبرەوە کە نە داهبرىوداٌ ،ئەو
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ربواَبَەي هێؾزب َەیبَکشدووٌ و دەؽێذ
ثیبَکەٌ .گەس کەعێک ثە کىؽزٍ رۆيەرجبس ثێذ،
ئەوا کىؽزُەوەي ثکىژ ڕۆحً کىژساو
َبگەڕێزەوە و هیچ ؽزێکیؼ نەو والیعە
هەَىکەییەي کۆيەڵگە َبگۆڕێذ کە ربواَەکەي
رێذا ئەَدبيذساوە و کۆربیً هبرىوە ،ثەڵکى
عضاکە ثۆ ئەوەیە کە "ئەگەس ثکىژ َەکىژسێذ
دەؽێذ کەعێکً دیکەیؼ ثکىژێذ" .ئەو
ڕەهەَذە پێؾجیُیکبسییەي یبعب هەيیؾە عضا ثۆ
ئەو ربواَبَە دادەَێذ کە نە داهبرىوداٌ و
َبرىاَێذ ثە خۆسێکً دیکە ڕێگشییبٌ نێ ثکبد.
ئیعذاو رۆڵەي هەسدوو ربواَەکەیە .ئەيە
گشیًبَەي "ربواًَ هێضەکً" (ثبنمىە) یبٌ
"ربواَجبسي هێضەکً" دەکبد .ئیعذاو ثۆ ئەوەیە
ئەو رىاَب هێضەکییە َەثێذ ثە کشداس .ثۆیە کبيۆ
هەس نەو وربسەیذا ئەوە ڕووٌ دەکبرەوە کە
عەسپەڕاَذٌ رەَیب ثۆ عضا َییە ،ثەڵکى ثۆ
رشعبَذَیؾە ،ثۆ ئەوەیە ربواَجبساًَ هێضەکً ئەو
عەس و خەعزەیە ثە ئبعًبَەوە ثجیُیٍ و
چبسەَىوعً خۆیبٌ نەثەسچبو ثێذ.
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يبفً يەسگ/يبفی نێخۆؽجىوٌ
ثەؽذاسیی فەیهەعىوفً فەڕەَغً ژاک دێشیذا نە
دۆصي ئیعذايذا ،ثەؽذاسیی صۆسوصەثەَذ و
فشاواٌ و ئێدگبس گشَگە .رب ئێغزب هیچ
فەیهەعىوفێک هێُذەي دێشیذا گشَگیً ثەو
کێؾەیە َەداوە و ثە ئەَذاصەي ئەو چڕوپڕ کبسي
نەعەس َەکشدووە .ثەسهەيً ئەو نەو ثبسەیەوە
صَدیشەیەک واَەوربسە کە نە يبوەي دوو عبڵذا
پێؾکەؽً کشدووٌ ،نەگەڵ دەیبٌ کۆڕ و
عیًیُبس و چبوپێکەورٍ نە واڵرە خیبواصەکبًَ
خیهبٌ ،نە پبڵ ئەيەدا کبسي يەیذاًَ و
پشاکزیکییؾً نەعەس ئەو پشعە کشدووە و
هەڵىێغزً دژ ثە عضاي ئیعذاو هەثىوە ،ثەاڵو
هەڵىێغزێکً هەڵمىاڵوي فیکش و ئبیذیبکبٌ ،ثە
دەسثڕیًُ رەحەفىص و خۆپبسێضییەوە نێشە و
13

نەوێ دەسهەق ثە هەَذێک کێؾەي فەنغەفیً
َێى ئەو پشعە ،کە رب ئێغزب َە ثۆ ئەو و َە ثۆ
هیچ کەعێکً رشیؼ عبغ َەثىوَەوە .دیبسە
ثەؽً صۆسي واَەوربسەکبًَ دێشیذا عەثبسەد ثە
ئیعذاو نە دوو ثەسگذا چبپ ثىوە ،کە هەسیەکیبٌ
صیبرش نە  033الپەڕەٌ .يٍ نێشەدا خىێُذَەوە ثۆ
فیکشي دێشیذا َبکەو ،ثەڵکى يەثەعزًە هەَذێک
عەسَح نەعەس ئیعذاو نە ڕواَگەي دێشیذاوە
دەسثجڕو.
ثەالي دێشیذاوە يەعەنەي ئیعذاو نە َێى نۆژیکً
عەسوەسیذایە ( )soverigntyو نەعەس ئەو
ثُەيبیە کبس دەکبد کە حبکى (عەسوەس) يبفً
ژیبٌ و يشدٌ ،يبفً ثەخؾیًُ ژیبٌ و
وەسگشرُەوەي ژیبًَ ثە دەعزە .ڕیؾەکبًَ
عەسوەسي (حبکًیەد) وا نە َێى فەسيبَەکبًَ
خىدادا کە دواخبس نە خەعزەي پیشۆصي پبؽبدا
ثەسخەعزە دەثێذ .خەعزەیەکً پیشۆص کە دەثێذ
هەيىو خەعزەکبًَ رش ڕۆڵً ئەَذايً ثۆ ثگێڕٌ
و پێیەوە ثهکێُەوە .ئەو ڕیؾەیەي عەسوەسي نە
َێى يۆدێشَەدا عێکیۆالسیضە دەثێذ ،ثەاڵو َبوکە
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ریۆنۆژییەکەي خۆي دەپبسێضێذ .وەک کبسڵ
ؽًیذ دەڵێذ ،ریۆسیً يۆدێشَە هەيىو چەيکە
ریۆنۆژییەکبًَ عێکیۆالسیضە کشدووە .ثۆیە ئەو
خەعزە پیشۆصە چیزش خەعزەي يەعیح َییە،
ثەڵکى يەنیک یبٌ ''دەوڵەد''ە ،یبٌ يەنیک -
دەوڵەرە ،ثە گؾزً وارە ریۆنۆژیبي عیبعً .ثە
ثڕواي دێشیذا ریۆنۆژیبي عیبعً ،عیغزەو و
ثُەيبیەکً عەسوەسییە کە عضاي ئیعذاو رێیذا
ئیؼ دەکبد و نە هەس کىێ ریۆنۆژیبي عیبعً
هەثێذ ،نەوێ ئیعذاو هەیە .ثۆ ًَىوَە دەوڵەربًَ
ئبییُە ئیجشاهیًییەکبٌ دەوڵەربًَ عەسوەسیٍ و
حىکًً ژیبٌ و يەسگ دەدەٌ ثەعەس
يشۆڤەکبَذا .گەس نە ڕیضثەَذیً ئەو واڵربَە
ثڕواَیٍ کە صۆسرشیٍ عضاي ئیعذايیبٌ رێذا
خێجەخێ دەکشێذ ،دەثیُیٍ ئەواَەٌ وا ئبییٍ
رێیبَذا وەک ثُەواَێکً عەسەکً ئیؼ دەکبد.
چیٍ و ئەيەسیکب و کۆيبسي ئیغاليً و
ععىدیەي عەسەثً ،هەسهەيىویبٌ دەوڵەربًَ
عۆڤەسیًُ خبوەٌ ریۆنۆژیبي عیبعیً ربیجەد
ثە خۆیبٍَ ،ئبییٍ و عیبعەد ثە خۆسێکً صەق
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رێکەاڵو و ئبوێزەي یەکزشیٍ .نە ڕواڵەرذا دواَیبٌ
عێکیىالسٌ و دواَیبٌ ئبییًُ ،ثەاڵو ثە ئەَذاصەي
ئەوەي عێکیىالسیضو ئبییٍ دَیبیً دەکبرەوە،
ئبییُیؼ ثە هەيبٌ ئەَذاصە عیبعەد ریۆنۆژي
دەکبرەوە .نەثەس ئەيەیە نە یەک کبرً َضیکً
یەکزشدا ،ئەيەسیکب نە دادگبي رەکغبعەوە،
عضاي ئیعذايً ثەعەس عەنی يەحًىود عۆص
عەسعبَی ثە ڕەچەڵەک ئىسدَیذا عەپبَذ ،کە
وەک پەَبثەس نەو واڵرە دەژی و رۆيەرجبسە ثە
کىؽزُی عێ کەط؛ ععىدیەػ هەيبٌ عضاي
ثۆ ئیغشا غەيغبيً چبالکىاًَ يەدەًَ و
ثەؽذاسثىوي ثەسچبوي خۆپیؾبَذاَەکبًَ دوو
عبڵ نەيەوثەسي واڵرەکەیذا عەپبَذ؛ ئێشاَیؼ
ثڕیبسي ئیعذايً ثەعەس ڕايیٍ حغێٍ پەَبهً و
هبوڕێکبَیذا عەپبَذ و نە چەَذ ڕۆژي پێؾىودا
عضاکەي خێجەخێ کشد.
ئەو خۆسە دەوڵەرە ئیجشاهیًییبَە فەسيبًَ
''ثکىژە'' و ''يەکىژە''یبٌ نەدەعزذایە ،يبداو
هەسدوو فەسيبَەکەیبٌ پێیە ئەوا الي ئەواٌ
وەعێزً ''يەکىژە'' نە دە وەعێزەکەي يىوعبدا
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نێکذژ َییە نەگەڵ ئیعذايذا .گەس ثە
پێچەواَەؽەوە ثیڵێیٍ هەس هەيبٌ ؽزە ،فەسيبًَ
''ثکىژە'' نەگەڵ کىؽزُێکذا کە وەعێزەکبٌ
لەدەغەي دەکەٌ ،نێکذژ َییە ،ثەڵکى دوو ڕێگبي
خیبواصي کىؽزٍُ :یەکەيیبٌ کىؽزًُ یبعبیً و
ئەوی رشیبٌ کىؽزًُ رىَذوریژاَە .فەسيبًَ
''ثکىژە'' نەعەس کەعێک خێجەخێ دەکشێذ کە
فەسيبًَ ''يەکىژە''ي ؽکبَذثێذ ،ئەيەػ نە
لغەکەي خێغً نیغزذا ثە رەواوەرً دیبسە:
''دەوڵەد نە هیچ کەعێک خۆػ َبثێذ کە ربواًَ
کىؽزًُ ئەَدبو داثێذ ''.ثەاڵو ئەوەي دواخبس
ئەو ربکە کىؽزُە ڕەوایە ئەَدبو دەداد ،کێیە؟
ریۆنۆژیبي عیبعییە کە دەوڵەد فۆڕيە
يۆدێشَەکەیەرً .نە َێى ئەو دەوڵەرەدا عضاکبٌ
چیزش ثە فەسيبًَ وەعێزەکبٌ خێجەخێ َبکشێٍ،
ثەڵکى نە یبعبي عضاداًَ دەعزىوسیذا دیبسی
دەکشێٍ .نەيەؽذا دەوڵەد ربکە ثکەسە کە
يۆَۆپۆڵً رىَذوریژیً ڕەوا دەکبد و هەس
رىَذوریژییەکً دیکە ثە ربواَێکً وەهب نەلەڵەو
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دەداد کە پێىیغزە ثە رىَذوریژي ڕووثەڕووي
ثجێزەوە.
دێشیذا ثە ثە پەیڕەوکشدٌ نە ''ڕەخُەي
رىَذوریژي''ي ڤبڵزەس ثُیبيیٍ ،نە پەیىەَذیً
ئبوێزەیً َێىاٌ رىَذوریژي و یبعبَ ،ێىاٌ ربواٌ
و ڕێچبسە یبعبییەکبًَ رێذەگبد .یبعب ''عضاي
ئیعذايً دادوەساَە'' و ''عضاي ئیعذايً
َبدادوەساَە'' نێک خىدا دەکبرەوە .ثەالي
دێشیذاوە ،ئیعذاو وەک خۆسێک رىَذوریژیً
یبعبیً وەدەگیشێذ ،کە خىداکشدَەوەي
''عەدانەد و رۆڵە'' پەک دەخبد؛ عەدانەد دەثێزە
فۆڕيێکً يۆڕاڵیضەکشاوي یبعبي رۆڵە .کبرێک
دەوڵەد دەکىژێذ و پبعبو ثۆ کشداسەکبًَ
دەهێُێزەوە ،ئیذي ''رىَذوریژیً یبعبیً''
خیبواصیً َبيێُێذ نەگەڵ ''رىَذوریژیً
َبیبعبیی''دا ،ڕێک نەو پُزەدا کە هەيىو
رىَذوریژییەک ثۆ دەوڵەد ثە ڕەوا دەصاَێذ .ثە
دەسثڕیُێکً رش ،یبعب ثە فۆڕيێکً يۆڕاڵً و
ڕێکخشاو هەس ئەوە ثەسهەو دەهێُێزەوە کە نە
َەثىوًَ یبعبدا هەثىوە .يبداو دەوڵەد (یبٌ
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حبکى) يبفً کىؽزٍ ثۆ خۆي يۆَۆپۆڵ دەکبد،
ئەوا يبفً نێخۆؽجىوَیؼ هەس ثۆ خۆي
يۆَۆپۆڵ دەکبد .ثە ڕووًَ نە پێُبعەي
عەسوەسێزیذا دەسدەکەوێذ کە حبکى يبفً ژیبٌ
و يشدًَ ثە دەعزە ،يىيبسەعەي ئەو يبفە
يۆَۆپۆڵکشاوەػ دەکبد و دەیغەپێُێذ .نەيەؽذا
ثە ڕووًَ دەعەاڵرً خىدایبَەي حبکى
دەسدەکەوێذ ،کە يبَبي رێکەڵجىوًَ ئبییٍ و
عیبعەرە .نێخۆؽجىوٌ رەَهب نە دەعەاڵرً
خىداوەَذدایە ،خۆي يبفً هەیە لغەي خۆي
هەڵجپەعێشێذ .نێخۆؽجىوًَ خىدا نە داود
ًَىوَەیەکً ثبؽە :داود دوو ربواًَ گەوسە
دەکبد :صیُب (رەوساد :عبيىێهً دووەو-1 :11 ،
 ).2و کىؽزٍ (عبيىێهً دووەو،74-11 :11 ،
 ،)6 :17کە ثەگىێشەي فەسيبَەکبًَ خۆي ،دەثىو
داود ثە ئیعذاو عضا ثذسێزەوە .خىداوەَذ داود
دەثەخؾێذ ،نەثەس ئەوەي خىدا يبفً ئبواسرەي
هەیە و دەرىاَێذ چبوپۆؽً نە ربواَەکبًَ
هەَذێک کەط کە خۆي دەیەوێٍ ،ثکبد
(عبيىێهً دووەو.)12-10 :17 ،
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ثىاسي نێخۆؽجىوٌ ثە پبڵُەسي ئیًبٌ و
يیبَڕەویً ئبییُی ،نە َێى ئیًبَذاساًَ يیههیذا
فەصیڵەرێکً گەوسە َییە ربوەکى ثُەيبڵەیەک نە
یەکێکً دیکە خۆػ ثجێذ کە کەعێکً نێ
کىؽزىوٌ ،چىَکە هەس ثە عبدەیً ئەواٌ ئەو
يبفە رەَهب نە لىدسەرً خىدادا دەثیٍُ .ثۆ
ًَىوَە نە دۆخً کۆيەڵگەیەکً ثبوەڕداسي وەک
و
کىؽزبس
خبس
صۆس
کىسدعزبَذا
دوژيُبیەرییەکبٌ گەوسەرش دەثێذ ،نە ؽەڕي
عبدەي دوو کەعەوە دەثێزە ؽەڕي دوو
ثُەيبڵە و عەؽیشەد .ئبؽزەوایً و عىڵحیؼ
یبٌ ثە هۆي هەعزً خێڵەکییەوەیە ،یبَیؼ ثە
پبڵُەسي ثەسژەوەَذی و دەعزکەورً يبدییە و
نەو دۆخەؽذا ،کىسد ورەًَ ،کۆَەڕق هەس
دەيێُێذ .ئبوەهب ،ئەوەي دەعەاڵرً ڕاعزەلیُەي
نێخۆؽجىوًَ هەیە دەوڵەرە ،حبکًیەرێک کە
پەیىەَذیً ثە خىداوە َەپچڕاوە .کەوارە لغەي
دادوەسە ثباڵکەي کیُیب صۆسیؼ ڕاعذ َییە کە
دەڵێذ'' :دەوڵەد ثە هیچ خۆسێک نە کەط خۆػ
َبثێذ ''.وەک چۆٌ عەپبَذًَ يەسگ ثەؽێکە نە
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يبفً حبکى ،نێخۆؽجىوٌ و ثەخؾیُەوەي
ژیبَیؼ ثەؽێکە نە هەيبٌ يبف کە دەوڵەرً
عۆڤەسیٍ يىيبسەعەي دەکبد'' .عبفىاد''ەکبًَ
عەداو حغێٍ و هبوؽێىەکبًَ نە هەيىو دَیبدا
نە صۆسثەي واڵربًَ خیهبَذا هەیە و هەثىوە ثە
ربیجەرییؼ نە دەوڵەربًَ عەدەي ثیغزذا.
''عبفىاد'' ثەسخەعزەکەسي يىيبسەعەي نۆژیکً
عەسوەسي ثىو نە الیەٌ حبکًەوە ،کە خبوەًَ
خەعزە و وؽەي پیشۆص ثىو .عبڵ و َیىێکیؼ
نەيەوثەس ثە هەيبٌ ؽێىە ،ثە ثڕیبسي عەسۆکً
ئەوکبرً هەسێى ،يەععىود ثبسصاًَ ،پەسنەيبٌ
یبعبي نێخۆؽجىوًَ صیُذاَییبًَ پەعەَذ کشد
کە ڕێژەیەک نە ئبصادکشاوەکبٌ نەواَە ثىوٌ وا
ربواًَ کىؽزُیبٌ ئەَدبو داثىو .ثەاڵو
نێخۆؽجىوٌ هەو نە دەسەوەي یبعبیە و هەو
عەس ثە یبعبیە ،نە عەسووي یبعبوەیە و عەس
ثە یبعب خۆیؾیەرً .وەک دێشیذا دەڵێذ،
''ئبواسرە یبعبي نێخۆؽجىوَە'' .نە واَەوربسي
دووەيذا ،کە نە واَەوربسي عێیەو و پێُدەيیؾذا
دەگەڕێزەوە ثۆي ،دێشیذا ثە خىێُذَەوەي
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ؽًیذ ،ثبط نەوە دەکبد کە حبکى يبفی
ئبواسرەي ثە دەعزە .هەيىو نێخۆؽجىوَێک
ئبواسرەي ڕێغب گؾزییەکە ،ثەاڵو دەثێذ
یبعبییؼ ثێذ'' :ئبواسرە نە ڕێغب ،ئبواسرە کە
خەخذ نەعەس ڕێغب دەکبرەوە'' .ئەيە
هیزشۆژیُیەرً َێى یبعبیە .دوارش دەگەڕێیُەوە ثۆ
ئەو ثبثەرە.
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ئیعذاو ،خۆکىؽزٍ ،یىعەَەیژیب
ثە ثڕواي يیؾێم فىکۆ ،نەگەڵ رەکُیکە
َىێیەکبَی دیغپهیٍ و کۆَزشۆڵذا ،نۆژیکً
دەوڵەد نە عەسوەسێزییەوە دەگۆڕێذ ثۆ
حکىيەرًەَذي  .Governmentalityحبکى کە
يبفً يشدٌ و ژیبًَ ثە دەعزە ،نەوەدایە خۆي
عەسي ثپەڕێُشێذ و حکىيەد خێگبي ثگشێزەوە.
ئەو گۆڕاَە ،الثەالثىوَەوەیە نە صۆس ؽزً
دیکەؽذا .نەو لۆَبغە َىێیەدا عضاي ئەؽکەَدە
و ئیعذايً ؽبَۆیً و ًَبیؾیبَە ثەسەو کۆربیً
دەڕواد و نەثشي ئەوە رەکُیکەکبًَ کۆَزشۆڵ و
عىثێکزغبصي (وەک لىربثخبَە و چبکغبصیخبَە
و َەخۆؽخبَە و )...نە َێى ژیبَذا چبالک دەثٍ.
ئەو فۆڕيە َىێیەي ثەڕێىەثشدٌ نە ڕواڵەرذا ثە
دواي پهەي عفشي يشدَذا دەگەڕێذ و دەسکەورە
هەسە صەلەکەیؾً نە ''کۆيب''دا ثەسخەعزە
دەثێذ .کۆيب هێؾزُەوەی ژیبَە و هەوڵە ثۆ
پهەي عفشي يشدٌ ثە هەس َشخێک ثىوثێذ،
کەوارە دەعەاڵرً کۆَزشۆڵ ،وەک فىکۆ دەڵێذ،
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ڕاعزەوخۆ نەعەس ژیبٌ يىيبسەعە دەکشێذ کە
ئەو َبوي دەَێذ ''ثبیۆ – دەعەاڵد'' .ثەاڵو
نەگەڵ عەسهەڵذاًَ پبساعزًُ ژیبٌ نەژێش
کۆيبدا ،ؽزێکً دیکەػ پەسە دەعزێُێذ کە پێی
دەگىرشێذ ''يەسگً ئبعبٌ (.'')Euthanasia
یىعەَەیژیب ثڕیبسي يەسگً ئەو کەعەیە کە نە
کۆيبدایە ،یبٌ ئەوەي ثە خۆسێکً چبسەهەڵُەگش
َەخۆؽە ،يەسگێک نە ڕێگەي دەسصي یبٌ خۆسە
دەسيبَێکً پضیؾکییەوە و نە الیەٌ پضیؾکً
پغپۆڕەوە ثە ؽێىەیەکً یبعبیً و ثە
ڕاصايەَذیً َەخۆػ یبٌ کەعً یەکەيً
َەخۆؽەکە ثە ثێ ئبصاس ،ئەَدبو دەدسێذ .کۆيب
و یىعەَەیژیب وێڕاي ئەوەي ثبثەرً
هبوکبد
ئەخاللیٍ،
چڕي
گفزىگۆیەکً
يەعەنەیەکً عەخزً یبعبییؾٍ (کە ئەو وربسە
خێگبي ئەوەي رێذا َبثێزەوە) .يەثەعزًە ثڵێى نە

ڕواَگەي فىکۆوە ثذوێیٍ يەسگ نە دوایٍ
ڕادەي خۆیذا ،نە ئیعذايەوە دەثێزە يەسگً
ئبعبٌ .ئیعذاو َىێُەسەوەي نۆژیکً دەعەاڵرً
عەسوەسێزییە و يەسگً ئبعبٌ َىێُەسەوەي
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فۆڕيە
نە
کۆَزشۆڵە
دەعەاڵرً
حکىيەرًەَذییەکەیذا .ئیعذاو نە دەسەوەي
ڕەصايەَذیً ثُەيبڵە و خێضاًَ عضادساوەکەیە و
يەسگێکً عەخزە کە يشدٌ ثە صەق و ڕەلً
خۆي پیؾبٌ دەداد؛ دێشیذا دەڵێذ'' :ئەعزەيیً
هەڵجژاسدًَ ئیعذاو ئەوەیە کە يەحکىويکشاوەکە
کبرً يشدَەکەي دیبسی کشاوە و صاَشاوە ،نە
الیەٌ ئەواَی رشەوە ڕێک خشاوە .ئەوەي ئیعذاو
دەکشێذ دەصاَێذ ئەگەس ئیعذاو َەکشێذ
دەرىاَێذ صیبرش ثژي ''.خیبواصیً ئەيە نەگەڵ
''خۆکىؽزٍ''دا ئەوەیە ،کە ئەيەي دووەيیبٌ
ثڕیبسێکً فەسدییە و ثە ویغزً ئەو کەعە
خۆیەرً وا خۆي دەکىژێذ ،خب پبڵُەسەکبًَ
هەسچییەک ثٍ .ئەوەي خۆي دەکىژێذ ثڕیبس
دەداد رەحەيىنً رشط و ئبصاسي يشدًَ خۆي
ثکبد نەثەس ئەوەي رەحەيىنً ؽزێکً دیکە
َبکبد .يبسکظ پێی وایە خۆکىؽزُیؼ نەژێش
فؾبسي کۆيەاڵیەرً و دەسووَیذا ،هەس ئیعذايە؛
نەيەدا يبسکظ صۆس دەلیك َییە .خۆکىؽزٍ
رەَهب نەو کبرەدا دەثێزە ئیعذاو کە کەعێک نەژێش
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خەثشي ڕاعزەوخۆدا َبچبس ثە خۆکىؽزٍ
ثکشێذ ،ثۆ ًَىوَە يەسگً عىکشاد .عىکشاد نە
الیەٌ دادگبي ؽبسەوە ثە ئیعذاو يەحکىوو
دەکشێذ ،ئەویؼ خىاسدَەوەي پەسداخێک
پشۆربَیۆٌ هەڵذەثژێشێذ .خۆکىؽزٍ (ئیُزیحبس)
هەسگیض ئیعذاو َییە ،رەَبَەد ئەگەس ثۆ
خۆکىؽزُەکە پەد یبٌ ثە فیؾەکیؼ ثە کبس
ثهێُشێذ .ئەوەي خۆي هەڵذەواعێذ هەس ثە
عبدەیً خۆي کىؽزىوە ،ثەو يبَبیەي ''خۆ-
ئیعذايکشدٌ'' نە دەسەوەي دەعەاڵرً ئەو
ربکەکەعەیە وا دەیەوێذ خۆي ثکىژێذ .گەس نە
صيبًَ ئیُگهیضیذا عەیشي وؽەي ''''execution
ثکەیٍ ،ئەوا ثە يبَبي ''ئیعذاو ،خێجەخێکشدٌ،
ڕاپەڕاَذ''یؼ دێذ ،کە ئەيە نە یبعبي عضاداَذا
دەثێزە خێجەخێکشدًَ حىکًً يشدٌ ( The
 )Death Penaltyیبٌ عضاي نەعێذاسەداٌ
( .)Capital punishmentنە صيبًَ عەسەثییؾذا
وؽەي ''إعذاو'' َبوە و کشداسەکەي دەثێذ
''أعذو ،یعذو :أعذو انمبرم أٌ َفز فُه حكى انًىد
لصبصب''َ :بوي ثکەس'' ،إعى فبعم''ەکەؽً
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دەثێزە ''عبدو'' .ئەو يبَبیبَە هەيىو دەسەکییە و
حضووسي هێضێکً دیکەی دەخىاصێذ کە
''عەدەو'' دەعەپێُێذ .نە داربؽشاوي ''إَعذو''ەدا
وا دەسدەکەوێذ کشداسەکە عىثێکزیڤ ثێذ؛
''إَعذو ،یُعذو ،إَعذايب فهى يُعذو'' کە ''إَعذاو''
نەعەس وەصًَ ''إَفعبل''ە و هبوؽێىەي
''إَزحبس''ە .ثۆ ًَىوَە ''إَعذو األيٍ'' وارە
ئبعبیؼ و ئبسايً َەيب ،نە صيبًَ کىسدیذا
رەلشیجەٌ چبوگەکەي ثە يبَبي ''َەيبٌ'' دێذ،
وەک ثڵێیذ ''کزێجەکە َەيب'' .ثەاڵو کشداسەکە
پەیىەعذ َییە ثە خىدي ثکەسەکەوە کە
کزێجەکەیە ،کزێت َبرىاَێذ خۆي َەيێُێذ
(هەڵجەد نە ئبعزً فەنغەفیذا ئەيە کێؾەیەکً
لىوڵە ،ئبخۆ ؽزێک دەرىاَێذ ثە کشداسي خۆي
خۆي ثخبرەوە عەدەو؟ یبٌ چۆٌ نە لغەکەي
هبیذیگەس رێجگەیٍ'' :انعذو یزعبدو''؟ ثۆیە نێشەدا
وؽە عەسەثییەکبٌ ثە کبس دەهێُى ،چىَکە
ئبپۆسیب فیکشییەکە ڕووَزش رێیذا دەسدەکەوێذ،
هەس نەثەس ئەيەؽە نە ثبعەکەيبَذا نەخیبریً
وؽەکبًَ ''عێذاسە ،لەَبسە ،نەداسداٌ'' ،وؽە
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عەسەثییەکەي ''ئیعذاو''يبٌ ثە کبس هێُبوەرەوە).
ثە کىسرً ئیعذاو دەسەکییە و دەعەپێُشێذ و نە
دەسەوەي ویغزً عضادساوەکەیە .ڕەَگە ئەوەي
عضا دەدسێذ ،ئبيبدەیً ثۆي هەثێذ و ثە پبڵُەس
یبٌ ثُەيبیەک کە نە ژیبَذا ثڕواي پێیەرً،
پێؾجیُیً ئەوەي کشدثێذ کە کشداسەکەي ثە
ربواٌ نەلەڵەو دەدسێذ و دەؽێذ ئیعذايً ثە
دواوە ثێذ ،ثەاڵو ثڕیبسي خىدي کشداسي ئیعذاو
خۆي ثۆ خۆي َبیذاد ،دەَب گەس وا ثێذ ،دەثێزە
''ئیُزیحبس'' .نەثەس ئەو هۆکبساَە دەرىاَیٍ َبو نە
''ئیعذاو'' ثُێیٍ ''يەسگً عەخذ'' ،وەک يەسگێکً
يەسگێکً
کە
خۆکىؽزٍ
نە
خیبواص
خۆویغزبَەیە ،ئیُدب وەک ثەسايجەسێکیؼ ثۆ
یىعەَەیژیب کە ''يەسگً ئبعبٌ'' و ثە
ثەصەییبَەیە .یىعەَەیژیب ثە پێچەواَەي ئیعذاو و
خیبواص نە خۆکىؽزٍ ،پێؼ هەيىو ؽزێک
ڕەصايەَذیً خێضاًَ َەخۆؽەکەي نەعەسە و
عُىوسي ژیبٌ و يەسگ رێیذا نە یەک َضیکە ،ثە
ربیجەد ثۆ ئەو َەخۆؽبَەي نە کۆيبداٌ ،ثۆیە
رەَهب پێىیغزً ثە خىسعەیەکً عبکبسە رب ئەو
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عُىوسە ثە رەواوي هەڵجگیشسێذ ،ئەو کبسەػ ثە
رەکُیکً پضیؾکً ئەَدبو دەدسێذ کە يشدٌ ثە
ؽێُەیً و ؽبساوەیً کەعەکە ''َەخبد'' دەداد.
ئبوا ئیعذاو خۆسێکە نە نەَێىثشدٌ و یىعەَەیژیب
(نە ڕواڵەرذا) خۆسێکە نە ڕصگبسکشدٌ .عەسەڕاي
هەيىو ئەيبَەیؼ ،نەو عەسدەيەي عڕیُەوەي
عُىوسي َێىاٌ ؽزەکبَذا ،ئەو دوو خۆسە يشدَە
هەرب ثێذ صیبرش خیبواصییەکبًَ َێىاَیبٌ ال
دەثشێٍ؛ نە داهبرىویەکً َضیکذا ثە رەکُیکە
پضیؾکییەکبٌ ئیعذاو خۆیؾً ئبعبٌ دەکشێزەوە،
هەيبٌ ئەو ؽزەي دێشیذا َبوي دەَێذ
''پبکژکشدَەوەي حىکًً ئیعذاو'' .نەو دواییبَەدا
نە ئەيەسیکب هەَذێک حبڵەرً ئیعذاو ،دواي
عڕکشدًَ ربواَجبسەکە ،ثە دەسصیً کىؽُذە
ئەَدبو دساٌ؛ ئەگەسچً ئەيە ثبثەرێکً ئبڵۆصە،
ثەاڵو ثە وسدثىوَەوەيبٌ نەو عەسدەيە،
دەرىاَیٍ ئەَدبيگیشي ئەوە ثکەیٍ داهبرىوي
ئیعذاو خۆیؾی ثەسەو يەسگً ئبعبٌ دەڕواد.
ئەو يەسگً ئبعبَە ئبصاسەکبًَ يشدٌ کەو
َبکبرەوە ،پزش ئبيشاصە رەلهیذییەکبًَ وەک
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يەلغەڵە و ؽًؾێش و پەد نە کبس دەخبد؛ ثە
گؾزً ،ڕێىڕەعى و ڕیزىاڵەکبًَ ئەَدبيذاًَ
ئیعذاو دەعڕێزەوە.
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ئیعذاو نە ؽبؽەکبَەوە
دێشیذا هبوڕاي فىکۆیە نەوەدا کە ئیعذايً
ؽبَۆییبَە پبؽەکؾە دەکبد و چیزش ؽبَۆ ثۆ
يەسگ داَبَشێذ (ئەنجێش کبيۆیؼ هەيبٌ
ثۆچىوًَ هەیە) ،ثەاڵو الي دێشیذا هێؾزب ئەوەي
کبس دەکبد ،نۆژیکً عەسوەسێزییە ثەو
رەکُیکبَەوە کە فىکۆ دەسثبسەي حکىيەرًەَذي
ثبعیبٌ دەکبد .ڕاعزە ئیعذاو نەعەس ؽبَۆ و
ؽىێًُ گؾزیذا ثەو صەلییە خۆي پیؾبٌ َبداد
کە دەعەاڵرً پبدؽبیەرً و خەعزەي پیشۆصي
ئیپًڕارۆس دەیخىاعذ ،ثەاڵو نە ؽىێًُ دیکەي
صۆس فشاواَەوە ثاڵو دەکشێزەوە کە رەکُیکەکبًَ
ثیُیُە .رەنەڤیضیۆٌ و رۆڕە کۆيەاڵیەرییەکبٌ
گۆڕاَیبٌ ثەعەس کبیەي ثیُیُذا هێُبوە و نە
ریبرشیکەوە کشدوویبَە ثە عیُەيبریک .ئەو
ڤیشچىاڵیضەیؾٍ )(virtualizationـە ڕێکبسەکبًَ
يشدًَ رێکەڵ ثە رەکُیکەکبًَ ثیُیٍ کشدووە،
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یبٌ وەک دێشیذا دەڵێذ'' ،يێژووي یبعب و
يێژووي رەکُۆنۆژیبي پەیىەَذیگیشي ،يێژووي
دادوەسي و يێژووي يبؽێًُ صاَیبسی (یبٌ
ئیُفۆسيەیؾُەڵ)ـیبٌ رێهەڵکێؾً یەکزش کشدووە''.
پیؾبَذاًَ ڕاعزەوخۆي ئیعذاو ڕەَگە وەک کبيۆ
دەڵێذ ،ثۆ ئەوە ثىوثێذ رشط ثخبرە دڵً
ربواَجبسە هێضەکییەکبَەوە ،ثەاڵو ئەگەسي
رەلیُەوە و رىوڕەثىوَیؾً رێذا ثىوەًَ .بیؾً
ؽبَۆیً يەسگ هەيیؾە ثەو خۆسە َبڕواد کە
دەسهێُەسي ؽبَۆکە دەیەوێذ ،الَیکەو ئیًکبًَ
ثۆ ئەوە هێؾزىوەرەوە ثیُەساٌ ؽبَۆکە رێک
ثذەٌ؛ نەو دۆخەدا يەسگ خۆي َبثێزە يبیەي
رشعبَذٌ ،ثەڵکى دەثێزە يبیەي ؽکبًَ رشط .نە
ئێغزبدا يیذیبي فەڕيی ،عیبعەرً فەڕيً
دەگىاصێزەوە و نێشەونەوێ هەواڵً حىکًً
ئیعذاو و خێجەخێکشدًَ عضا ثەعەس ربواَجبساَذا
دەگىاصَەوە .ثۆ يیذیبي َبفەسيییؼ پەساوێضێکً
فشاواٌ هەیە کە ئەگەسچً دەعەاڵریؼ ثە
ؽێىاصي خۆساوخۆس خضاوەرە َێىیەوە ،ثەاڵو
هێؾزب پبَزبییەکە ثۆ َبڕەصایەرً دژ ثە
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هەواڵەکبًَ يیذیبي فەسيً و هەَذێک خبسیؼ
صاَیبسیً ئەورۆي رێذا ثاڵو دەثێزەوە ،کە
عیبعەرً فەسيً حەص ثە ثاڵوثىوَەوەیبٌ
َبکبد؛ ثەاڵو ئەو هەوااڵَە نە َێى صۆسیً
صاَیبسییەکبًَ دیکەدا وٌ دەثٍ .پشعیبسەکە
ئەوەیە :ئبیب رەنە-رەکُیکەکبًَ ثیُیٍ کە نەيڕۆدا
رۆڕە کۆيەاڵیەرییەکبًَ وەک فەیغجىوک و
یىوریىة و ئیُغزبگشايذا گەیؾزىوەرە ئبعزێکً
صۆس ثەسفشاواٌ ،ئەو ئیًکبَەیبٌ رێذایە کە
دیًەًَ ئیعذاو ثکەَە ئەَگێضەي َبڕەصایەرً؟
گەس ثە ریۆسییەکەي هبثەسيبط خىێُذَەوە و
هەڵغەَذَگبَذٌ ثۆ رۆڕەکبًَ پەیىەَذیگیشي و
عۆؽیبل يیذیب ثکەیٍ ،ئەوا دەرىاَیٍ ثڵێیٍ
ئبيشاصەکبًَ پەیىەَذیگیشی ؽیًبَەي ئەوەیبٌ
هەیە ثەؽذاس ثٍ نە ثەعیبعیکشدَەوەي گەَدبٌ
و ئبعبَکشدًَ صەيیُەي گفزىگۆدا .ئەو ئىيێذي
پەیىەَذیگیشیی
ڕێگەي
نە
ثىو
وا
َبدەعەاڵرخىاصاَە و یەکغبَەوە ،گفزىگۆي
عەلاڵَیً هەيەالیەٌ ثەسپب ثجێذ و نەيیبًَ
گفزىگۆکەوە حەلیمەد خۆی دەسثخبد .ئەو
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پشۆعەیە ویغزً ؽۆڕؽگێڕثىوٌ دەپبسێضێذ،
چىَکە دەعزەخەيعییە و گشووپەکبٌ ئبيبَدیبٌ
گەیؾزُە ثە حەلیمەد .عەسەربي ؽۆڕؽە
ثە
(کە
رىوَغەوە
نە
عەسەثییەکبٌ
خۆعىوربَذًَ ثىعەصیضي دەعزً پێ کشد) ،ئەو
رێضە رەواو رۆخ ثىوەوە و َىوعەسێکً وەک
خۆسج رەڕاثیؾً نە چبوپێکەورُێکذا گىرً
رەکُۆنۆژیب خێگبي ئبیذیۆنۆژیبي گشرىوەرەوە،
ثەاڵو ؽۆڕؽگێڕەکبٌ ئەڵزەسَبریڤ و ثەسَبيەي
ڕووًَ عیبعییبٌ َەثىوە .ثۆ ئەوەي صۆس نە
ثبثەرەکە دووس َەکەویُەوە ،پێچێک نێ دەدەیٍ
و دەگەڕێیُەوە عەس يەثەعزەکەيبٌ .دێشیذا ثە
ؽێىاصي خۆي نە ئیًکبًَ ئەو رەنە رەکُیکییبَە
َبئىيێذ َییە ،ثەاڵو ثۆ وەاڵيً ئەو پشعیبسە
وەک هبثەسيبط صۆسیؼ گەؽجیٍ َییە؛ یبٌ
ثبؽزش ثڵێیٍ دێشیذا ڕادیکبڵیضيً ئەو رەکیُکبَە
نە ؽىێُێکً رشدا دەثیُێذ کە صۆس خیبواصە نە
ڕواَیُە ڕاعزەوخۆ و عبدەکەي هبثەسيبط.
ثە ثڕواي دێشیذا ثاڵوثىوَەوەي ئەو ژيبسە
ثێؾىيبسەي ڤیذیۆي دیًەکبًَ ئیعذاو و
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کبسەعبرەکبًَ دیکە ،هێؾزبػ هەس پەیىەَذیً
ثە ثیُیًُ دیًەًَ ًَبیؾییەوە هەیە ،ثە َەلغً
ؽزێک و ئیضافەي ؽزێکً دیکەوە .نە الیەک ،نە
ثیُیُی ؽبؽەییذا ئێًە ڕاعزەوخۆ دیًەَەکە
َبثیُیٍ ،کەيێک دووسیٍ نەو کبسیگەسییە
دەسووَییەي کە دەؽێذ نە َضیکەوە ثیُیًُ
ڕووداوەکە ثیخبرە عەسيبٌ .کەوایە ثڕێکیؼ
نەو رۆلیٍ و ؽڵەژاَە کەو دەثێزەوە کە نە
رەيبؽبکشدًَ ڕاعزەوخۆدا دسوعذ دەثێذ؛ ثەو
خۆسە نە ؽبؽەدا ئیعذاو هەَذێک نە صثشییەکەي
خۆي نە دەعذ دەداد و دەثێزە کشدەیەکً
َەسيزش .دووثبسەثىوَەوەي ثەسدەوايیؼ کبڵزشي
دەکبرەوە .نە الیەکی رش ،ؽبؽە ثڕێک چێژیؼ
ثۆ عەس دیًەَەکە صیبد دەکبد کە چێژي ثیُیُە
ثە ؽبساوەیً و دووس نە چبوي ئەواَی دیکە،
صۆس خبس ئێًە کە ثە رەَیبیٍ چەَذیٍ خبس
رەيبؽبي دیًەَە رۆلێُەسەکبًَ َێى رۆڕە
کۆيەاڵیەرییەکبٌ دەکەیٍ ،دووثبسە رەيبؽبیبٌ
دەکەیُەوە و چێژي نی دەثیُیٍ ،هەَذێک
خۆساک ثە عبدیضو یبٌ يبعۆؽیضيً خۆيبٌ
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دەدەیٍ .نەيڕۆدا هەيىو ؽزێک دێزە َێى فەصاي
يەخبصییەوە و نە ؽبؽەکبَەوە پیؾبٌ دەدسێذ،
ثۆیە َبرىاَیٍ نە خیهبًَ ؽبؽەکبٌ دووس
ثکەویُەوە .ژاٌ ثۆدیبس ثۆ ئەيە َبوێکً هەیە:
''پۆسَۆگشافیب''.
هێؾزب ئەو ثبثەرە ڕەهەَذی رشیؾً هەیە ،کە نە
ڕووداوي ئیعذايکشدًَ ڕايیُذا ثە ڕووًَ
دەسکەود .هەس نە عەسەربوە هەواڵەکبًَ حىکى
و عضاي ئیعذاو ثەعەس ڕايیُذا ثە خێشایً نە
فەصاي يەخبصي و خیهبًَ ؽبؽەدا ثاڵو
ثىوَەوە ،عەداٌ وێُەي ڕايیٍ نەعەس
پشۆفبیهەکبٌ داَشاٌ ،وێُەکبٌ کشاٌ ثە ڕەيضي
پشۆرغزۆکشدًَ کۆيبسي ئیغاليیً ئێشاٌ ،ثە
عەسصەَؾزەوە َبوي ''کۆيبسي عێذاسە''
گىرشایەوە ،نە ڕێگەي رۆڕە کۆيەاڵیەرییەکبَەوە
هبوپؾزً دسوعذ کشاو و ڕێکخشاوە
خیهبَییەکبٌ ئبگبداس کشاَەوە ،چەَذ ڕۆژیک ثەس
نە خێجەخێکشدًَ حىکًەکەػ کىسرەپەیبيێکً
ڤیذیۆیً ڕايیٍ نە عۆؽیبل يیذیبدا ثاڵو ثىوەوە
(پەیبيً پێؼ يەسگ نە ڕووي فیکشییەوە ئبڵۆصە،
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ثە ربیجەریؼ نەيڕۆدا کە رێکەڵ ثەو فەصا
يەخبصییە ثىوە)؛ دواخبس ڕايیٍ نە عێذاسە دسا و
خەڵکیؼ دڵگەسيزش هەڵىێغزً خۆیبٌ دژ ثە
کۆيبسي ئیغاليً دەسثڕي .ثەاڵو وەک هەيىاٌ
دەڵێٍ ،ئەو هەڵىێغزبَە هەَگبوي کشداسي َیٍ و
پبػ يبوەیەک هەيىو ؽزێک دەڕەوێزەوە و
کەعیؼ ثیش نە ڕايیٍ َبکبرەوە .کە گىێًبٌ نەو
لغەیە دەثێذَ ،برىاَیٍ ثیش نە پشعە (يبرەو)
َەکەیُەوە ،وەک ثڵێیذ فەصاي يەخبصي
( )syberspaceڕۆڵً يبرەو دەگێڕێذ ثۆ يشدوو.
پشعە یبٌ يبرەو ،پشۆعەي لجىوڵکشدًَ يەسگً
يشدووەکەیە نە ڕێگەي َکۆڵی نێکشدَیەوە،
هەوڵێکە ثۆ دەسکشدَە دەسەوەي ئبصاسي غیبثً
ڕەهبي ئەویزش و ڕەواَذَەوەي ئەو ؽۆکەي کە
ئەویزش چیزش نێشە َییە ،نەو کشدەیەؽذا
يشدووەکە دەهێًُە َبوەوەو ،نە خۆيذا
دەیُىێًُەوە و ''ئەویزشێزً''یەکەي دەیغڕيەوە،
دێشیذا َبو نەيە دەَێذ ''َەسعیضاعیۆًَ ئەویزش".
ئەيەػ نەثشي ئەوەي وەفب ثێذ ،خۆسێک نە
ثێىەفبییە .ثە یەک وؽە يبرەو پشۆعەي
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نەثیشکشدًَ ئەویزشە نەو ڕێگەیەوە کە ثیکەيە
ثەؽێک نە ''يٍ'' (ثۆ ًَىوَە ''هەيىويبٌ
ڕايیُیٍ'') .ئبیب ئەوەي نە فەصاي يەخبصیذا دواي
ئیعذايً ڕايیٍ کشا ،خۆسێک ثىو نە يبرەو؟
ثێگىيبٌ هەيىاٌ نەو فەصایەدا هەعزً
غەيگیُبَەي خۆیبٌ دەسثڕي ،هەَذێکیؼ
گىصاسؽزیبٌ نە هەڵچىوًَ َبخ و رىوڕەیً
خۆیبٌ کشد ،ثەاڵو ئەگەس فەصاي يەخبصي پبَزبیً
يبرەيگێڕی ثێذ ،ئەي داخۆ دەؽێذ ؽکغذ
ثهێُێذ و ثجێزە يبخىنیب؟ ثەگىێشەي رەفغیشي
فشۆیذ ؽکغزً يبرەو ثۆ نەثیشکشدٌ دەثێزە
يبخىنیب ثۆ ئىثێکزً نەدەعزچىو ،دەثێزە
غەيگیُیً دسێژخبیەٌ ثۆ ئەو ؽزەي کە چیزش
نێشە َییە .گەس ثەو نۆژیکەي يبرەو و يبخىنیب نە
فەصاي يەخبصي ثڕواَیٍ ،ئەوا وێُەي کبسەعبد
و خەَگ و نەعێذاسەدساواٌ چەَذە صۆسیؼ ثٍ،
هێؾزب چبوەڕواَیً ئەوە نەو فەصایە َبکشێذ هیچ
ثەؽذاسییەکً نە َبڕەصایەریذا هەثێذ ،چىَکە یبٌ
دەثێزە پشۆعەي نەثیشکشدٌ یبٌ دەثێزە يبخىنیب.
ثەاڵو نەو عەسدەيەدا ؽزەکبٌ هەسوا عبدە و
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یەکذیى َیٍ ،چیزش نەثیشکشدٌ و يبخىنیب دوو
پشۆعەي خىدا َیٍ ،نە دەسووًَ عىثێکزذا صۆس
ؽذ پێکەوە رێکەڵ ثىوٌ ،چىَکە ژیُگەي
عىثێکزەکبَیؼ وەک خبساٌ خێضاًَ و عبدە
َەيبوەرەوە .ئێغزب عەسدەيً ئىثێکزە صۆسەکبَە،
ثەاڵو ئىثێکزە کۆَەکبَیؼ ثە خۆسی رش و نە
ؽێىەي ربصەثبو و ئىثێکزً َىێذا دێُەوە ،ثۆیە
ثە رەواوي نە دەعذ َبچٍ ،یبٌ ثە چەيکً
دێشیذا لغە ثکەیٍ ،ئێًە نە عەسدەيً
''ربسيبییەکبٌ''دا دەژیٍ ،يشدووەکبٌ نە ؽێىەي
ڤبيپبیەسەکبٌ،
خێىەکبٌ،
يەعخجىوي
صۆيجییەکبَذا دەگەڕێُەوە .هێؾزب فەصاي
خۆي
ئیًکبَەکبًَ
هەيىو
يەخبصي
دەسَەخغزىوە ،ثۆیە ڕەَگە ئەو کبرە ڕادیکبڵ
ثجێزەوە کە يبرەو و يبخىنیب پێکەوە ؽکغذ
ثهێٍُ و ربسيبییەکبٌ وەک ڕۆحً ثبوکً هبيهێذ
ثگەڕێُەوە .کزىيذ ئەيە دیىە ڕادیکبڵەکەي
رەکُیکە عبیجەسییەکبَە کە دێشیذا ریۆسیضەي
کشدووە و هبثەسيبط ثەالیذا َەچىوە.
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ربواٌ وەک لەسص
خىدیذ ثبرهەس ،ثە گەڕاَەوەي ثۆ َیچە نە
ڕێگەي دێشیذاوە'' ،ربواٌ وەک لەسص'' ڕاڤە
دەکبد .ئەوەي ربواًَ کشدووە لەسصداسە .لەسص
پەیىەعزە ثە کۆَزشاکزەوە ،ئەو کۆَزشاکزە
دەؽێذ خىصئی و ثچىوک ثێذ ،ثەاڵو هەيىو
کۆَزشاکزە ثچىوکەکبٌ نە َێى چىاسچێىەیەکً
گەوسەرش و گؾزیزشداٌ کە ''پەیًبًَ
کۆيەاڵیەرً''یە .ثە ثۆچىوًَ َیچەػ پەیًبًَ
کۆيەاڵیەرً نەعەس ثُەيبي گشێجەعزً ثبصسگبًَ
دايەصساوە کە لەسص ( )debtڕۆڵێکً عەَزشاڵً
رێذا دەگێڕێذَ .یچە نە ثەؽً دووەيً
خیُبنۆژیبي ئەخاللذا ثبط نەوە دەکبد ''ربواٌ''
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وەک چەيکیکً گەوسەي ئەخاللی نە چەيکێکً
صۆس يبرشیبڵیً وەک ''لەسص''ەوە عەسی هەڵذاوە.
ئەو دەلبَەي َیچە کە دێشیذا ثۆیبٌ دەگەڕێزەوە
ڕاعزەوخۆ نەثبسەي ئیعذايەوە َبدوێٍ ،ثەاڵو
وەک دێشیذا دەڵێذ'' ،يەسخەکبًَ دۆکزشیًُ
دادوەسي عضاي ئیعذايٍ'' .ثە ثڕواي َیچە
عضاداٌ وەک فۆڕيً ثەسخەعزەکشدًَ عەدانەد
نە ثەسايجەس صیبَێکذا کە کەعً ربواَجبس پێًبًَ
دەگەیەَێذ ،ڕیؾەکەي وا نەو ثۆچىوَەدا کە
پێی وایە هەيىو صیبَێک نە والیعذا ثەسايجەسێکً
هەیە'' ،ئبصاسداٌ'' یبٌ ''عضا''ي ئەو کەعەي
صیبَەکەي گەیبَذووە ،ؽێىە ثەسايجەسێکە ثۆ
صیبَەکە کبرێک ربواَجبسەکە َەرىاَێذ یبٌ ڕێً
َەدسێذ ثە خۆسێکً رش لەسەثىوي صیبَەکە
ثکبرەوە .ئەو ئبیذیبیە هێضي خۆي نە پەیىەَذیً
گشێجەعزبَەي َێىاٌ ''لەسصدەس'' و ''لەسصداس''ەوە
وەسدەگشێذ ،نە ثەڵێُێکەوە کە ثۆ داَەوەي
لەسصەکە دەکەوێزە َێىاٌ هەسدوو الیەَەکەوە،
وارە هەيبٌ ئەو وەعذەي نە "ثبصسگبَەکەي
ڤیُیغیب"ي ؽەکغپیشدا ئەَزۆَیۆ ثە ؽبیهۆگً
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دەداد .ثبرهەس پێی وایە وەعذ ثشیزییە نەوەي
''يٍ يزًبَەو ثە خۆو هەثێذ و خێگبي يزًبَەي
ئەواَی رشیؼ ثى'' ،ئەو يزًبَە دووالیەَەیە
ئیهزیضايً خۆيە ثە ئەسکێکەوە کە دەیخەيە
ئەعزۆي خۆو ،حغبثً ئەواَی رشیؾە نەعەس
يٍ؛ ثە يبَبیەکً رش وەعذ ئەوەیە نە خۆو
ڕاثجیُى و ئەواَی رشیؼ نێى ڕاثجیٍَُ .یچە
دەڵێذ'' :لەسصداس ثۆ ئەوەي يزًبَە دەسهەق ثە
وەعذەکەي ثۆ گەڕاَەوەي لەسصەکە دسوعذ
ثکبد ،ثۆ ئەوەي صەيبَەرً خیذیەد و پیشۆصیً
ثەڵێُەکەي ثکبد ...الي لەسصدەس گشەوي ئەوە
دەکبد کە ئەگەس َەیزىاًَ وەفبي ثۆ ثەڵێُەکەي
هەثێذ ،ئەوا ثە ؽزێکً دیکە کە هێؾزب 'هەیەرً'
و نە ژێشدەعزً خۆیذایە ،لەسەثىو]ي
لەسصەکەي[ ثکبرەوە .ثۆ ًَىوَە ثە خەعزەي
خۆي ،یبٌ ژَەکەي ،یبخىد ئبصادییەکەي و ثگشە
ثە ژیبَیؾً ''.هەيىو کبد لەسصداس َبرىاَێذ
لەسصەکە ثگەڕێُێزەوە ،نە ثەسايجەسدا لەسصدەس
ؽزێکً دیکە وەسدەگشێذ نەخیبریً لەسەثىوي
ڕاعزەوخۆ و هبوؽێىەي لەسصەکەي ،ؽزێکً
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وەک ئبعىودەیً دەسووًَ ،عەسگەسيً ،چێژي
عێکغً ،یبخىد چێژي ئبصاسداٌ و عزەو ،ثۆ
ًَىوَە نێکشدَەوەي پبسچەیەک خەعزەي
ئەَزۆَیۆ نە الیەٌ ؽبیهۆگەوە ربوەکى کیُە و
عبدیضيێک دەسهەق ثە ئەَزۆَیۆ هەیەرً ،رێش
ثکبد .نێشەدا دەسەَدبيە گشَگەکەي َیچە ئەوەیە
نە ڕێگەي ئەو عضایەوە وا لەسصدەس ثەعەس
لەسصداسیذا دەهێُێذ ،لەسصدەس دەثێزە ثەؽذاس نە
خبوەَذاسێزیً يبفً عەسداسەکبَذا .ثە ثڕواي
دێشیذا وەخزێک لەسصدەس پەیىەعذ َبثێذ ثە
ثەڵێُەکەیەوە ثۆ داَەوەي ئەوەي الیەرً ،ئەوا
یبعب رەدەخىل دەکبد ربوەکى يبفً خبوەٌ
لەسصەکە وەسثگشێزەوە ،ثەاڵو ثۆ ؽزێکً رشیؼ
رەدەخىل دەکبد :پبساعزًُ خۆي .ثە
دەعزىەسداًَ یبعب ،ربواَجبس و خبوەٌ يبف
دیبسي دەکشێٍ ،صیبٌ و عضا پێىاَە دەکشێٍ،
ئەيەػ ثۆ هێؾزُەوەي کبسایً یبعب خۆیەرً،
چىَکە دواخبس نەو دۆخەدا کە لەسصەکە وەک
خۆي و نە کبرً دیبسیکشاوي خۆي و ثە ؽێىەي
هەژيبس و حیغبثً خۆي َبدسێزەوە ،ئیذي
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هەسگیض َبدسێزەوە ،خب لەسصداسەکە هەس
ثبخێکیؼ نەو پێُبوەدا ثذاد و لەسصدەسەکەػ
هەسچییەکً دەعذ ثکەوێذ .ثۆ ًَىوَە گەس
خیبَەد نە ؽۆڕػ (خب ئەو خیبَەرە ثە هەس
پێىەسێک و نەعەس هەس ثُەيبیەک دیبسي
کشاثێذ) خۆسێک ثێذ نە ؽکبَذًَ ثەڵێٍ و لەسص،
ئەوا ثە عضاي کىؽزٍ و نەعێذاسەداًَ
خیبَەرکبساَیؼ هێؾزب لەسصەکە َبدسێزەوە و
هیچ پبکجىوَەوەیەک ڕوو َبداد .خیبَەرکبس
دواي ئەوەي ثە يشدَیؼ ثبخەکەي دەداد ،هەس
خیبَەرکبسە .ثە يبَبیەکی رش ،گەس لەسص دەلیك
وەک خۆي و ثە هەيبٌ يبرشیبڵً خۆي ،نە
وەخذ و حیغبثً دیبسیکشاوي خۆیذا
َەدسێزەوە ،هەسگیض َبدسێزەوە .ثۆیە یبعب
ؽزیکً دیکە دەگەڕێُێزەوە َەک هەيبٌ ؽذ.
نەو کبرەدا کێؾەي پێىاَەکشدًَ ربواٌ و عضا
عەسهەڵذەداد .چۆٌ و ثە چً ئەو لەسصەي وا
َەدساوەرەوە ثە ؽزێکً دیکە ثیپێىیٍ؟ چۆٌ
هبوربیً نە َێىاَیبَذا دیبسي ثکەیٍ؟ ثە يبَبیەکی
رش ،چۆٌ ثضاَیٍ دصیًُ لىرىویەک ؽیش ثبیً
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دوو عبڵ صیُذاَییە؟ ثبرهەس پێی وایە صیُذاٌ
نەعەس يۆدێهً لەسصي کۆيەاڵیەرً دسوعذ
کشاوە ،ثە خۆسێک کە حىکى دەثێزە ئبيشاصي
ڕێکخغزٍ و دسێژکشدَەوەي يبوەي لەسەثىوي
لەسصەکە .ئیعذاو نە یبعبي عضاداَذا عەس ثە
هەيبٌ يۆدێهە ،ثەگىێشەي ئەو يۆدێهە ربواَجبس
لەسصێکً َەثڕاوەي ثەسايجەس کۆيەڵگە دەکەوێزە
عەس ،نە ثەسايجەسدا ثەهبداسرشیٍ و پڕرشیٍ ؽزً
نێ وەسدەگیشسێزەوە کە هەیجێذ ،وارە ژیبًَ.
ئبیب ژیبٌ لەسەثىو دەکبرەوە؟ ڕەَگە هێؾزبػ
کەو ثهێُێذ (خبسي وا هەیە نە دادگبیً ربواَجبسە
فشەکەیغەکبَذا ،عضاي  123عبڵ ،یبٌ  13عبڵ
صیُذاًَ و عضاي نەعێذاسەداٌ پێکەوە ثۆ
ربواَجبسێکً دیبسیکشاو دەسدەچێذ ،نە کبرێکذا
هەيىاٌ دەرىاٍَ ئەوە ثخەيڵێٍُ کە دەؽێذ
صیُذاَییەکە چەَذ عبڵێکً کەو ثژي .نەو دۆخەدا
ربواَجبس پێىیغزً ثە چەَذ ژیبًَ دیکەیە ربوەکى
پبکجىوَەوە ثە دەعذ ثهێُێذ ،ئەيەػ يەحبڵە)،
چىَکە ثەو خۆسەي َیچە ثبعً دەکبد،
خبعیەرً لەسصي َەدساوە ئەوەیە رب َبکۆرب
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کەڵەکە دەثێذ ،هەرب واي نێ دێذ ژیبَیؼ رەَهب
دەرىاَێذ ثەؽێکً ثذارەوە ،ثە َبواخُکشدَەوەي
ئەو حىکًەػ ثۆ َێى دەسووًَ ربکەکەط
"ویژداًَ ثیًبس" و ثۆ َێى دەسووًَ کۆيەڵ "کۆ-
ویژداًَ ثیًبس" دسوعذ دەثێذ.
وێڕاي حضووسي یبعب ثۆ عەپبَذًَ عضاکبٌ،
الي َیچە یبعبکبٌ ئەو ئەعڵە َیٍ کە دڵڕەلی
ثەسايجەس ژیبٌ يىيبسەعە دەکەٌ ،ثگشە
ئیعذايیؼ عضایەکً ئەعڵً َییە ،ثەڵکى ثەؽێکە
نە دڵڕەلییەکً گؾزً کە نە َێى خىدي ژیبٌ
خۆیذایە .عبدیضيً ژیبٌ نە یبعبوە عەسچبوە
َبگشێذ ،ثەڵکى یبعب خۆي کەَبڵێکً
يىيبسەعەکشدًَ عبدیضيە .الي َیچە دڵڕەلً نە
خەنالدەوە عەسچبوە َبگشێذ ،ژیبٌ هەس نە
ثُەڕەرەوە هێؾزب نە دڕەَذەییە ئبژەڵییەکەي
داَەثڕاوە و دڵڕەلبَەیە ،ئیعذاو پهەیەکً ثەسصي
صَدیشەیەک عضا و ئەؽکەَدەیە کە عەس ثە
ژیبَە .ثەو يبَبیە دەکشێذ ئیعذاو نە دەسەوەي
یبعبػ رەفغیش ثکشێذ و ثگشە عەس ثە پێؼ
يێژووػ ثێذ ،ثەاڵو ثێگىيبٌ َیؾبَەي نەعەس
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یبعبػ خێ هێؾزىوە (نێشەدا ثبرهەس دەگەڕێزەوە
ثۆ فشۆیذ ربوەکى نە پبڵُەسي يەسگەوە رێضەکەي
َیچە رەفغیش ثکبد ،ثەاڵو ئەو الیەَە ثەخێ
دەهێڵیٍ ثۆ ئەوەي وربسەکەيبٌ صۆس دسێژ
َەثێزەوە).
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ئیعذاو و رهیبک
نە يەعەنەي حىکًً ئیعذايذا لەسصدەس کێیە و
لەسصاس کێیە؟ ئبیب دەکشێذ ثە دسوعزً پێىاَەي
ربواٌ و عضا ثکەیٍ؟ کێ لەسص چەَذلبد
دەکبرەوە ربوەکى دەگبد ثە ئیعذاو؟ ثەگىێشەي
ریۆسیً پەیًبًَ کۆيەاڵیەرً ئەو کەعەي نە
پەیًبَەکە دەسثچێذ ،ربواَجبسە .الي رۆيبط
هۆثض نیڤیبعبٌ ئەو هێضە ثباڵیەیە کە ثە دەعزً
ئبعُیُەوە پەیًبَەکە دەپبسێضێذ .ثۆ ئەوەي
کۆيەڵگە نە حبڵەرً يەدەَیذا ثًێُێزەوە ،پێىیغزە
صەثشوصەَگە عشوؽزییەکەي ثەسص ثکشێزەوە و
ثذسێزە دەعزێکً يزًبَەپێکشاو کە نە کبرً
پێىیغزذا ثە کبسي ثهێُێذ ،ربوەکى کەط ال
َەداد و غەسیضە عشوؽزییەکبًَ ثەعەس ئەواَی
رشدا صاڵ َەکبد .نیڤیبعبٌ ،کە نە دەوڵەرذا
ثەسخەعزە دەثێذ ،کۆيەڵگە نە خۆیذا لىود
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دەداد؛ کۆيەڵگە ثىوَێکً عەسثەخۆي نە
دەسەوەي نیڤیبعبٌ َییە .ربواٌ ثەسايجەس هەس
الیەَێکً ژیبًَ کۆيەاڵیەرً ربواَە ثەسايجەس لغە
و عەسوەسیً نیڤیبعبٌ و نەکەداسکشدًَ
حبکًیەریً ئەوە ،چىَکە نیڤیبعبٌ فشەحبکًً و
پبؽبگەسداًَ َبخىاصێذ .ثەگىێشەي ئەو ثُەيبیە،
هیچ يهًالَێیەک نە َێىاٌ کۆيەڵگە و نیڤیبعبَذا
َییە .ئەي نە کىێذایە؟ وا نە َێىاٌ َەصو و
ثێُەصيً ،نە َێىاٌ يهکەچً و الداَذا .ربکەکبٌ
َبثێذ ال ثذەٌ و َەصو رێک ثذەٌ .نەو
ڕواَگەیەوە دەوڵەد ڕێکخەس و پبسێضەسي
کۆيەڵگەیە و َەصيپبسێضە ،ئەواَەیؼ کە الدەدەٌ
و دژایەرً کۆيەڵگە و دەوڵەد دەکەٌ ربواَجبسٌ.
ئەو ربواَەیبٌ خیبواصە نەو ربواَەػ وا ثەسايجەس
خەعزە و کەعبیەرً یبٌ يىڵکىيبڵً کەعێک
دەکشێذ .کێؾە و صیبدەڕۆییەکبًَ َێىاٌ
ربکەکەط و خێضاَە کۆَکشیزەکبٌ ڕۆژاَە هەس
ڕوو دەداد ،نە وەهب دۆخێکذا پەَب ثۆ دەوڵەد
دەثشێذ و کێؾەکە چبسەعەس دەکبد؛ یبخىد
یبعب ،نە ڕووي پشەَغیپەوە ،رەدەخىل دەکبد و
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يبف ثۆ يبفخىساو دەگێڕێزەوە .ربواَجبسە
گەوسەکبٌ ئەيبَە َیٍ ،ئەواَەٌ وا دەعزذسێژي
دەکەَە عەس عەسوەسیً دەوڵەد ،هەس
ئەواَەؽٍ ئبعبیؼ و َەصو رێک دەدەٌ.
لغەیەکً عەداو حغێُى ثیش کەورەوە ،دواي
ئەوەي دەعەاڵد دەگشێزە دەعذ ؽزێکً نەو
خۆسە دەڵێذ'' :يٍ دڵێکً يیهشەثبَى هەیە و
َبخى ثۆ يێشوونەیەکیؼ دەثضوێذ ،ثەاڵو ثەلەد
گەسدێک ڕەحى ثەواَە َبکەو کە دژي ؽۆڕػ
دەوەعزُەوە ''.نە فەسهەَگً ئەودا'' ،ؽۆڕػ''
وارە دەوڵەرً کىدەربکەي حیضثً ثەعظ .هەيىو
ئیعذاو و صەثشوصەَگەکبًَ حیضثً ثەعظ ثۆ
عەنًبَذًَ ئەو گىرەیە ثىو .ئەيە ًَىوَەیەکە
ثۆ ربواَێک کە نێخۆؽجىوًَ َییە ،لەسصێکً
ئەوەَذە گەوسە کە َبدسێزەوە ثە وەسگشرُەوەي
ژیبٌ َەثێذ ،ثگشە ثە ژیبَیؼ َبدسێزەوە .نێشەدا
ؽزێک هەیە نە ژیبًَ کەعەکبٌ گشَگزش و
ثەهبداسرش ،ئەویؼ َەصو و ئبعبیؾە .پبعبوي
دادگبي ثباڵي ععىدیە ثۆ ئیعذايکشدًَ ئیغشا
غەيغبو ئەوەیە ،ربواًَ دژي دەوڵەد ئەَدبو
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داوە و خەڵکً هبٌ داوە ثۆ خۆپیؾبَذاٌ و
َبڕەصایەرً .پبعبوێکً رەلهیذی و کبسا کە
صۆسثەي صۆسي دەعەاڵرە دیکزبرۆسییەکبٌ و ئەو
دەوڵەربَەي هێؾزبػ حىکًً ئیعذايیبٌ رێذا
هەڵُەگیشاوە ،ثە کبسي دەهێٍُ ،هەس ثۆ
نەَێىثشدًَ َەیبسە عیبعییەکبَیبٌ َب ،ثەڵکى ثۆ
نەَێىثشدًَ ئەو چبالکبَەؽً کە ثە ؽێىەیەکً
يەدەًَ َبڕەصایەرً دەسدەثڕٌ.
رۆيەرً کۆيبسي ئیغاليیً ئێشاٌ ثۆ ئیعذايە
صۆسوصەثەَذەکبًَ ،دەلبودەق هەس ئەوەي
ععىدیەیە .عەیشیؼ َییە ئەو دوو دەوڵەرە
ئبییُییە خىدا يەصهەثە دژیەکە (نە ئبعزً
فۆڕيبڵذا) ،هەسدووکیبٌ هەيبٌ پبعبویبٌ ثۆ
حىکًً ئیعذايەکبَیبٌ هەثێذ ،هەسدووکیؾیبٌ
نە رشۆپکً نیغزً ئەو دەوڵەربَەدا ثٍ کە
صۆسرشیٍ ڕێژەي ئیعذايیبٌ رێذا ئەَدبو دەدسێذ.
نە کەیغەکەي ڕايیُذا ،دادگب ثە رۆيەرً
دژایەریً دەوڵەد و ئەَذايجىوٌ نە پبسرێکً
َەیبسي دەعەاڵد ،حىکًەکەي دەسکشد .وێڕاي
داواي َەرەوە یەکگشرىوەکبٌ و ڕێکخشاوي
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نێجىسدًَ َێىدەوڵەرً ثۆ ڕاگشرًُ عضاکە ،ئێشاٌ
عضاکەي عەسعەخزبَە خێجەخێ کشد ،چىَکە
ڕايیٍ ڕاعزەوخۆ ربواًَ ثەسايجەس خىدي کۆيبس
ئەَدبو داثىو'' .پبساعزًُ ئبعبیؾً َیؾزًبًَ''
(ئەو رێشيە نە فەسهەَگً دەصگب ئەيُییەکبَذا صۆس
خیبواصە نە ئبعبیؼ و ئبسايیً ڕاعزەلیُە)
رشعُبکزشیٍ پبعبوە ثۆ ئیؾکشدٌ ثە حىکًً
ئیعذاو .ڕاعزە نە واڵرێکً وەک ئەيەسیکبدا ثۆ
حبڵەرً کێؾە يەدەَییەکبَیؼ ،ئیؼ ثە دەلە
یبعبییەکبًَ ئیعذاو دەکشێذ ،ثەاڵو نە صۆسثەي
واڵربًَ ڕۆژهەاڵرذا ئیؾکشدٌ ثە دەلەکبًَ
ئیعذاو ثۆ حبڵەرە َبعیبعییەکبٌ (ثۆ ًَىوَە نە
حبڵەرً وەک ثبصسگبَیکشدٌ ثە رهیبکذا) رەَهب
فێڵێکە ثۆ ؽبسدَەوەي ئبيبَدً ڕاعزەلیُەي
ئیؾکشدٌ ثەو دەلبَە .نە ئێشاٌ هەَذێک نە
َەیبسە عیبعییەکبٌ ،یبٌ هەَذێک نەو کەعبَەي
خێگبي گىيبٍَ ،ثە رۆيەرً رهیبکفشۆؽً و
کێؾەي رشي کۆيەاڵیەرً ئیعذاو دەکشێٍ.
ثەگىێشەي ڕاپۆسرً عبڵً 7102ي ڕێکخشاوي
نێجىسدًَ َێىدەوڵەرییؼ ،ئیعذايکشدٌ ثە هۆي
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ثبکگشاوَذي رهیبکەوە ڕێژەیەکً صۆسي
ئیعذايەکبًَ ئێشاٌ و يبنیضیب پێک دەهێُێذ.
دیبسە ڕاپۆسرەکە داربکبًَ نە دەصگب
فەسيییەکبَەوە کۆ کشدووەرەوە ،ثۆیە دیىە
عیبعییەکەي يەعەنە َبثیُێذ .کەوارە نەيەدا
رەَگژەیەک هەیە :پشعیبسەکە ئەوەیە ثۆچً نە
واڵرێکذا کە رهیبکفشۆؽزٍ عضاکەي ئیعذاو ثێذ،
هێؾزبػ يبدە هۆؽجەسەکبٌ خەعزەي کۆيەڵگە
دەرەٍَ و ڕێژەیەکً صۆسي گەَدبٌ ئبنىودە
دەثٍ؟ ثۆچً نە پبڵ ئیعذايەوە ئبنىودەثىوَیؼ
گەؽە دەکبد؟ نە یەکەو َیگبدا ئەيە وەک
پبسادۆکظ دەسدەکەوێذ ،ثەاڵو هەَذێک
وسدەکبسیً صیبرش هەٌ :هەيىاٌ نە ئێشاٌ دەصاٍَ
دەعەاڵد رەَهب نەگەڵ کەیغە عیبعییەکبَذا
خیذییە ،ثۆیە لەصیەی رهیبک نە پەساوێضي
کەیغً عیبعیذا دەخىێُشێزەوە ،رەَهب نەو
حبڵەرەدایە رهیبکیؼ دەثێزە لەصیەیەکً خیذیً
دادوەسي .ثەو يبَبیە ،هێڵً عىوسي دەوڵەد
رهیبک َییە ،ثەڵکى عیبعەرە .ئەي کەوارە ثۆچً
عىثێکزەکبٌ خۆیبٌ ثە رهیبک وێشاٌ دەکەٌ؟
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يەعەنەکە ثە عبدەیً هەس ئەوە َییە رهیبک نە
ئێشاٌ ئبعبَزش نە واڵربًَ رش دەعذ دەکەوێذ،
ثە پێچەواَەوە ،نە هەَذێک واڵرً ئەوسووپیذا
ئبعبَزش و ثەثێ عضایەکً ئەورۆػ رهیبک
دەعذ دەکەوێذ ،کەچً ڕێژەي ئبنىودەثىوٌ
رێیبَذا کەيزشە نە هیً ئێشاٌ .يەعەنەکە ثۆ
عىثێکزەکبٌ رۆصێک َبئبگبیبَەیە .ئەواٌ
َبئىيێذٌ نەوەي ثزىاٍَ ئەو دۆخە ثبوە ثگۆڕٌ
کە هەیە ،ثۆیە ئەو رىَذوریژییەي کە دەثێذ
ئبڕاعزەي دەوڵەرً ثکەٌ ،ئبڕاعزەي خۆیبًَ
دەکەَەوە و پەسە ثە عیُیضيً ثەَگکێؾً
دەدەٌ .ڕەَگە ئەيە ربکە ڕێگەي عیبعەد ثێذ
کە ثۆ ئەواٌ يبثێزەوە؛ وەخزێک دەصاٍَ هێڵً
ڕەلً دەوڵەد هەیە و گەس ثجُە عىثێکزً
عیبعً ،ئیعذاو چبوەڕواَیبَە ،ئەوا عیُیضو
وەک ڕێگەیەکً هەڵهبرٍ هەڵذەثژێشٌ .ئەو
ڕێگەي هەڵهبرُە حىکًً ئیعذاو وەک
پبسێضثەَذییەکً گؾزً پەک دەخبد .ڕەَگە نە
هەَذێک ثەعزێُذا عیُیضو ڕادیکبڵ ثکەوێزەوە ،ثە
ربیجەد وەخزێک کە هەيىاٌ داواي خیذیجىوًَ
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صیبد نە ڕادە و پەیىەعزجىوًَ صۆسد نێ
دەکەٌ .نەو کبرەدا َەخزێک لۆؽًەیً عیُیکً
دەؽێذ هەيىو ؽزێک رێک ثذاد .وێڕاي ئەيەػ
عىثێکزەکبٌ هەيیؾە ثە خىاعزً خۆیبٌ
عیُیضو هەڵُبثژێشٌ ،ئەوە صەيیُە کۆيەاڵیەرً و
عیبعً و ئبثىوسییە ثبوەکەیە دەیبَکبرە عیُیک.
نێشەدا ئەگەس چەيکێک نە فشیذسیک خەیًغٍ
لەسص ثکەو ،دەڵێى عیُیضو خۆسێکە نە ''َبئبگبیً
عیبعً'' ،ثەاڵو هەسوەهب خۆسێکە نە ''عیبعەرً
َبئبگبیبَە''ػ .هەسدوو دیىەکەػ پێکەوە
ثەعزشاوٌ .ثە دیىي یەکەيیبَذا ئبنىودەثىوٌ
ثەسهەيً چەپبَذٌ و دووسخغزُەوەیە و نە
َبئبگبیً عیبعەرً فەڕيییەوە دێزە دەسێ
ثەسژەوەَذی،
پبڵُەسي
ثە
(ڕەَگە
دەعەاڵرذاساَیؼ ڕێً ثۆ خۆػ ثکەٌ) .ثە
دیىەکەي دیکەدا ،خۆي دەثێزەوە ثە عیبعەرً
َبئبگبیبَە دژ ثەوەي دسوعزً کشدووە ،ثەاڵو
ئەو دژایەرییە ثەعەس خۆیذا هەڵگەڕاوەرەوە و
عىثێکذ نەعەس خۆي يىيبسەعەي دەکبد،
ربوەکى وەک ثبثەرً دەعەاڵد خۆي ثغڕێزەوە؛
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ثە يبَبیەکی رش ،عىثێکذ خۆي وێشاٌ دەکبد،
ثۆ ئەوەي وێڕاٌ َەکشێذ .دەیەوێذ خۆي نە
عەسخەو ئەو لەسصە يبدي و يەعُەوییبَە
ڕصگبس ثکبد کە خێضاٌ و کۆيەڵگە و دەوڵەد
خغزىویبَەرە عەسي ،ربوەکى ثجێزە کەعێک
چبوەڕواَیً هیچ ؽزێکً نی َەکشێذ.
دەسصییەکبًَ يبدە هۆؽجەسەکبٌ دەسصیً
ثەسگشیٍ ثە ڕووي هێضێکذا کە ثەسدەواو ژەهش
دەَێشێذ ،ثەاڵو دواخبس ئەو يبدە ثەسگشییبَە
خۆیبٌ هەيبٌ ئەو وەصیفەیە ئەَدبو دەدەٌ کە
ژەهشەکە دەرىاَێذ ثیکبد .نەو دۆخً
َبئىيێذییەدا رهیبک دەثێزە خێگشەوەي عیبعەد.
ئیعذاو دەکەوێزە کىێً ئەو ثبعەوە؟ ئێًە
گىرًبٌ نە ئێشاٌ دەوڵەد کەیغً رهیبک رەَهب نە
پبؽکۆي عیبعەرذا دەثیُێذ و ئیعذايیؼ
لەصیەیەکً ثە پهەي ئیًزیبص عیبعییە .کەوارە
ئەگەس ئەو يەودایە ثپبسێضسێذ وا نە َێىاٌ رهیبک
و عیبعەرذا هەیە ،ئەوا يەعەنەي یەکەيیبٌ
صۆس خیذي وەسَبگیشێذ ،چىَکە خۆي هەيبٌ
ئەو وەصیفەیە ئەَدبو دەداد کە دەوڵەد نە
56

کۆربییذا دەیەوێذ ئەَدبيً ثذاد؛ ئەو وەصیفەیە
ثەربڵکشدَەوەي نیجیذۆ و ئیًکبًَ ژیبًَ
کۆيبس.
لەسصي
نەثشي
عىثێکزەکبَە
ئبنىودەثىوٌ هەوڵً عىثێکزە ثۆ ڕصگبسثىوٌ
نەو لەسصە ،ثەاڵو نەعەس حیغبثً ژیبًَ خۆي.
نە دۆخە عیبعییەکەدا يەعەنەکە خیبواصە،
دەثێذ ئیعذاو صۆس ثە صەلً دەسثکەوێذ ثۆ
ئەوەي دەوڵەد عەسوەسیً خۆي ثغەپێُێذ.
دژایەریکشدًَ دەوڵەد هەيىو ربواَە ؽەسعی و
یبعبییەکبًَ دیکەي وەک رهیبکفشۆؽً،
يەؽشووثخىاسدَەوە ،کىؽزٍ ،عەيبکشدٌ،
عێکظ ،لبچبغچێزً و ؽزً نەو ثبثەربَەػ ثۆ
رۆيەرجبسەکبٌ دەخبرە لبڵجێکً خیذییەوە.
عىکشاد نە دیبنۆگً "ثەسگشی"ـذا ثبط نە دوو
خۆسي رۆيەد دەکبد" :رۆيەرە کۆَەکبٌ" و
"رۆيەرە ربصەکبٌ" .رۆيەرە ربصەکبٌ رۆيەرە کۆَە
خەفەکشاوەکبَیؼ دێُُەوە پێؼ .رۆيەرً عیبعی
نە ئێشاٌ ڕێک وەک ئەو رۆيەرە ربصاَەیە کە
دەدسێُە پبڵ عىکشاد و هەيىو رۆيەرەکبًَ
دیکەیبٌ پێ عبغ دەکشێُەوە ،وەک عىکشاریؼ
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ثە حەرًً رۆيەرجبس دەثێذ ثًشێذ .نەثەس ئەيەیە
کە دەیەهب گەَدً کىسد ثەو رۆيەرە
خۆساوخۆساَە ئیعذاو دەکشێٍ ،ثەاڵو نە ثُەيبدا
يەعەنەکە ئەيبَە َیٍ ،ؽزێکً ثُەڕەریزشە،
ئەویؼ ثەؽذاسیً کەو رب صۆسە نە عیبعەری
دژەدەوڵەرذا .ئەيەػ ؽزێکە دەوڵەد چبوي نێ
َبپۆؽێذ .گەس نە کەیغەکەي ڕايیٍ و
هبوڕێکبَی ثڕواَیٍ ،دەثیُیٍ ڕايیٍ هیچ ربواَێکً
ڕاعزەوخۆي ئەَدبو َەداوە ،رەَهب ئەوە َەثێذ
نەژێش ثبسودۆخێکذا ثىوە ثە ئەَذايً پبسرێکً
کىسدي .رۆيەرێکً عەسەکییؼ کە دساثىویە پبڵ
صاَیبس يىسادي و نىلًبٌ يىسادی ،ئەوە ثىو
چەَذ عبڵ نەوەوپێؼ کىڕي يەالیەکیبٌ
کىؽزىوە ،ثەاڵو ئیعذايکشدَیبٌ نەگەڵ ڕايیُذا
ئبيبژەیە ثۆ ئەوەي نە ڕاعزیذا نەثەس هەيبٌ
فبکزەسي ئیعذايکشدًَ ڕايیُە َەک ؽزێکً دیکە.
نە کەیغً ئیغشا غەيغبيیؾذا ثە هەيبٌ ؽێىە،
دادگبي ععىدیە داواي ئیعذايکشدًَ غەيغبو و
چىاس چبالکىاًَ رشي کشد ثە رۆيەرً دژایەریً
دەوڵەد ،ثەاڵو هەَذێک ربواًَ دیکەیبٌ دسایە
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پبڵ کە نە دەسەوەي لەصیەي عیبعً صۆس
گشَگییبٌ پێ َبدسێذ .هەس ثۆیە ڕاپۆسرەکەي
هیىيبٌ ڕایزظ وۆچ ثبط نەوە دەکبد داواکبسي
گؾزیً ععىدیە هەَذێک رۆيەرً داوەرە پبڵ ئەو
چبالکە دەعزگیشکشاواَە ،کە ثە وارب ثبوەکەي
ربواٌ ،ربواٌ َیٍ.
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نە دۆخً ئبواسرەدا
کەوارە ربواَجبس کێیە؟ دەرىاَیٍ ثە عبدەیً
وەاڵو ثذەیُەوە :ربواَجبس نە دیىە یبعبییەکەیەوە
ئەو کەعەیە کە دادگبي دەوڵەد ثەگىێشەي
یبعبي عضاداٌ پێی دەڵێذ ''ربواَجبس'' .ئەگەس وا
ثێذ ،ئەوا دەثێذ گشیًبَەي ثەسلەساسثىوًَ
هەيیؾەیً یبعب ثکشێذ ،ثەاڵو داخۆ هەيیؾە
یبعب کبسایە؟ خۆسخیۆ ئبگبيجێٍ نەيە دەيبَخبرە
گىيبَەوە .ئەو ثبط نە دۆخً ئبواسرە دەکبد.
دەعەاڵرً عەسوەس ئەوەیە کە ڕاگەیبَذًَ
دۆخً ئبواسرەي ثە دەعزە .دۆخً ئبواسرەػ
وەک ثُیبيیٍ دەڵێذ'' ،خۆي ثىوەرە ڕێغب'' .ئەيە
ئەو خبڵەیە کە دێشیذا و ئبگبيجێُیؼ (ثە هەَذێک
خیبواصییەوە) ثۆي دەگەڕێُەوە .نە دۆخً
ئبواسرەدا یبعب ،ثەگىێشەي يەسعىويێک
هەڵذەپەعێشسێذ کە دێشیذا پێی وایە هێضي
یبعبیً هەیە .ئبگبيجێٍ ثە چڕي ؽیکبسیً ئەو
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رێًبیە دەکبد و پێی وایە یبعب ثەگىێشەي هێضي
یبعب هەڵذەپەعێشسێذ .نە دەعزىوسدا يبفً
ئبواسرە ثە حبکى دەدسێذ کە دەعەاڵرً
نەَبکبوي هەثێذ ثۆ هەڵپەعبسدًَ یبعب ،نەثشي
ئەوە لغەي خىدي حبکى ڕۆڵً یبعب دەثیُێذ.
ثەو يبَبیە ،نە دۆخً ئبواسرەدا یبعب نە کبس
دەخشێذ ،ثەاڵو ثەگىێڕەي يەسعىويێک کە
خۆي نە کەنێًُ َبو دەعزىوسەوە عەسچبوەي
گشرىوە ،ئەو کەنێُەػ َبوەوەي دەعزىوس ثۆ
دەسەوەي دەعزىوس ئبوەاڵ دەکبد ،یبٌ َبوەوە
نە ثەسژەَذەوەَذیً دەسەوە دەعڕێزەوە .نە
دەعەاڵرە عەسوەسیخىاصەکبَذا ئەيە ثە
ثەسدەوايً ڕوو دەداد ،دۆخً ئبواسرە
هەيیؾەییە ،ثبسي نەَبکبو چەَذیٍ خبس
ڕادەگەیەَشێذ و دسێژ دەکشێزەوە ،حىکًً
عىسفً چبالک دەکشێذ ،کۆيەڵگە يهیزبسیضە
دەکشێذ ،ثەسدەواو عەسثبصي ئبؽکشا و ؽبساوە
نەعەس ؽەلبيەکبٌ و ؽىێُە گؾزییەکبٌ
ئبيبدەٌ ،لەدەغەي هبرىچۆ دەکشێذ و...
دەرىاَیٍ ًَىوَەي صۆس ثهێُیُەوە ،ثەاڵو يٍ
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نێشەدا ثبعً داَەیەکیبٌ دەکەو :رىسکیب نە
وەخزً کىدەربکەي ئەو دواییەوە هەربوەکى
ئێغزب نە دۆخً ئبواسرەدا دەژي'' ،پهەي عفشي
کێؾە'' (ثە دۆصي کىسدیؾەوە) کە داد و
گەؽەپێذاٌ نە یەکەو هەڵجژاسدَیبَذا ثبَگەؽەي
ثۆ دەکشد ،ثە رەواوەرً پێچەواَە ثىوەوە.
نەثشي ئەوە کێؾەي صۆسي َبوخۆ و دەسەکً
عەسیبٌ هەڵذا .نە َبوخۆدا ،ربکڕەویً و
ئبعزێکً
گەیؾزە
ئەسدۆگبٌ
فبؽیضيً
يەرشعیذاس ،کێؾەي کىسد ئبڵۆصرش ثىو،
پبؽەکؾەي گەوسە نە ثبسي ئبثىوسییەوە
ڕوویذا ،ئبصادییەکبٌ رب ڕادەیەکی يەرشعیذاس
ثەسرەعک کشاَەوە ،دەعزىوسي گۆڕسا ثۆ
ثە
ثىوە
عەسکىرکشدٌ
عەسۆکبیەرً،
کپکشدَەوەي
ثۆ
ثُەڕەرً
يیکبَیضيێکً
َبڕەصایەرً ،صیُذاَییەکبٌ پڕرش ثىوٌ و کبسیؼ
ثۆ گەڕاَذَەوەي یبعبي ئیعذاو کشا (و دەکشێذ).
نە ئبعزً دەسەکییؾذا رىسکیب گیشۆدەي ؽەڕ و
يهًالَێ ثىوە ،نە خەَگً عىوسیبوە گالوە،
نەگەڵ دەوڵەربًَ وەک ئەيەسیکب و ڕووعیبدا
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دووچبسي کێؾەي گەوسە هبرىوە ،هەیجەریؾً
وەک دەوڵەرێکً گەوسەي هبوپەیًبًَ َبرۆ رب
ڕادەیەکً صۆس ڕووؽبوە .ئەيە رەَهب یەک يبَبي
هەیە :دۆخً ئبواسرە .ئەگەس نە دیذي
ئبگبيجێُەوە ثذوێیٍ ،دەرىاَیٍ ئەيە ثە
لڵپجىوَەوەي دەوڵەرً دیًىکشاعی ثۆ دەوڵەرً
ئەيٍ نێک ثذەیُەوە .نە دەوڵەرً ئەيُذا هەيىاٌ
ثە ؽێىەي هێضەکً ربواَجبسٌ .کزىيذ نەو
دۆخً ئبواسرەیەدایە کە گەڕاَذَەوەی حىکًً
ئیعذاو ثۆ َێى دەعزىوس دەثێزە کەڵکەڵەیەکً
گەوسەي ئەسدۆگبٌ ،گۆڕیًُ دەعزىوس نە
پەسنەيبَییەوە ثۆ عەسۆکبیەرییؼ نەو پێُبوەدا
ثىو حبکى عەسخەيً ئەو يبفبَە ثۆ خۆي
دەعزەثەس ثکبد ،کە دەرىاَێذ ثە هۆیبَەوە
هەيىو یبعب  -يبفەکبًَ رش هەڵجپەعێشێذ و
دواخبس ئیعذايیؼ ثگەڕێُێزەوە .هەڵجەد ئەيە
دۆخً صۆسثەي دەوڵەربًَ َبوچەکەیە .نە وەهب
ثبسێکذا ربواَجبسي ڕاعزەلیُە و ربواَجبسي
َبڕاعزەلیُە خیبکشدَەوە هەڵُبگشێذ و هەيىاٌ
دەؽێذ نە هەس عبرێکذا وەک ربواَجبسێک
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ثکىژسێٍ ثەثێ ئەوەي ئەو کشدەیە خۆي ربواٌ
ثێذ و ثکىژەکە عضا ثذسێذ .کىؽزًُ
ثەسدەوايً ''کۆڵجەساٌ'' نە الیەٌ عەسثبصاًَ
عىپبي پبعذاساَەوە ًَىوَەیەکً دەلبودەلە.
کۆڵجەس خۆسێکە نە هۆيۆعبکەس کە نە هەس
ؽىێُێکذا ثیُشاٌ دەؽێذ ثکىژسێٍ .ثەاڵو
کىؽزٍ خیبواصە نە ئیعذاو و ئێًەػ خەسیکیٍ
ثبعً ئەيەي دووەيیبٌ دەکەیٍ.
نە دۆخً ئبواسرەدا وێڕاي ئەوەي نۆژیکً کەيپ
صاڵ دەثێذ و کىؽزٍ دەثێزە کشدەیەکً
ثەسدەواو گشیًبَەکشاو ،هیؾزب ئیعذاو هەس
صەسووسە هەثێذ ،چىَکە نە َێى ثێُەصيی نە
کىؽزًُ ثەسدەوايذا ،دەثێزە َەصو و نە َێى
ثێڕێغبییذا ڕێغبداس دەَىێُێزەوە .ثە چەيکً
ئبگبيجێٍ ثذوێیٍ :نە دۆخً ئبواسرەدا ئیعذاو
''َۆيۆط''ي َێى ''ئەَۆيیب''یە ،ربکە کىؽزًُ
ڕێکخشاوە کە دەوڵەد ئەَدبيً ثذاد ،چىَکە
َەصيً خىدي حبکى دەَىێُێزەوە نەو دۆخەدا کە
ثبسي َبئبعبیً ڕاگەیبَذووە .کەوارە گشەوي
دۆخً ئبواسرە نەعەس َەيبًَ یبعب َییە ،ثەڵکى
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نەعەس َبکبساکشدًَ یبعبیە ،ثەو يبَبیەي یبعب
خۆي دەثێزە کەسەعزەي دسێژەداٌ ثە دۆخً
َبئبعبیً .ڕەَگە ئەواَەي ئیعذاو دەکشێٍ
دادگبیً ثکشێٍ ،ثەاڵو دادگبییەک کە عەدانەد و
رەَبَەد یبعبي واڵرەکەػ رێیذا ثەسلەساس َبثێذ.
ثەؽێکً دادگبییەکبٌ خێشاٌ و ڕێکبسی پێىیغذ
َبگیشێُە ثەس ،ثەڵگەَبيە و ؽبهیذەکبٌ وەک
پێىیغذ ئبيبدە َبکشێٍ و گشَگییبٌ پێ َبدسێذ،
دەسفەرً پێىیغذ ثە رۆيەرجبس یبٌ پبسێضەسي
رۆيەرجبسەکە َبدسێذ نەثبسەي رۆيەرەکەوە
ثذوێٍ ،دەعزەي عىێُذخۆساٌ خیبَەد دەکەٌ،
دادگب عەسثەخۆیً َییە و عەس ثە دايەصساوەي
حبکًیەرە .نە وەهب دۆخێکذا دادگب دەثێزە دادگبي
دۆخً ئبواسرە یبٌ ؽزێکً وەک دادگبي ؽۆڕػ
کە ثە خێشایً و ثەثێ کبسکشدٌ نەعەس
کەیغەکە ثڕیبسەکە یەکالیی دەکبرەوە ثەو
خۆسەي کە دەوڵەد/حبکى دەیەوێذ .عباڵَێکە
ئێشاٌ نەو دۆخەدا دەژي و نە ئێغزبؽذا صیبرش
کبسا ثىوە .نە کەیغً ڕايیُیؾذا ئەيە ثە ڕووًَ
دیبس ثىو .هەيىاٌ پێیبٌ واثىو دادوەس ثڕیبسێکً
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چبوەڕواَُەکشاوي داوە و پەنە نە ثڕیبسەکەدا
کشاوە ،پبسێضەسەکەي ڕايیُیؼ چەَذیٍ خبس
ثبعً نەوە کشد هەڕەؽەي نێ کشاوە و ڕێگبي
پێ َەدساوە ثەسگشي ثکبد .نە ڕاعزیذا ثڕیبسي
دادوەس چبوەڕواَکشاو ثىو؛ نە دۆخً ئبواسرەدا
هیچ ؽزێکً چبوەڕواَُەکشاو ثىوًَ َییە.
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نە عەدايەوە ثۆ يبو خەالل
ربڵەثبَیً
خەالل
7332دا
عبڵً
نە
عەسۆککۆيبسي ئەوکبرً عێشاق ،واژۆي نەعەس
ئیعذايکشدًَ عەداو حغێٍ َەکشد .هۆکبسي
ئەيە ئەوە ثىو ربڵەثبًَ پێؾزش پەیًبَُبيەي
ڕێکخشاوي عۆؽیبنیغزیً َێىدەوڵەریً ثۆ
هەڵىەؽبَذَەوەي عضاي ئیعذاو واژۆ کشدثىو.
ئەو يەعەنەیە ثۆ ثبعکشدٌ عەسَدڕاکێؾە،
چىَکە ربڵەثبًَ ربکە کەط ثىو نە عبڵً 1661دا
نێخۆؽجىوٌ َەیگشرەوە و نە غیبثً خۆیذا
عضاي ئیعذايً ثۆ دەسکشا .کەوارە کەعێکً
يەحکىوو ثە ئیعذاو واژۆ نەعەس ئیعذايکشدًَ
کەعێک َبکبد کە پێؾزش حىکًً ئیعذايً ثۆ
دەسکشدووە .ئەيە يەعەنەي ''نێخۆؽجىوٌ
(ثەخؾیٍ)'' دەهێُێزە گۆڕێ ،کە دێشیذا گەنێک
کبسي نەثبسەیەوە کشدووە .دێشیذا پێی وایە
هەيیؾە
ڕاعزەلیُە
نێخۆؽجىوًَ
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نێخۆؽجىوَێکً يەحبڵە .ئەوە هیچ گشَگ َییە نە
هەڵەیەک خۆػ ثیٍ کە ؽبیەًَ نێخۆؽجىوَە؛
گەس کەعێک هەڵەیەک یبٌ ربواَێک ثەسايجەسو
ثکبد و ئەو کبسەي ؽبیەًَ نێخۆؽجىوٌ ثێذ و
يُیؼ نێی خۆػ ثجى ،ئەوا کەوارە نە هیچ خۆػ
َەثىوو .دێشیذا ثیش نەو ؽزە دەکبرەوە کە خۆي
يەحبڵ''،
''نێخۆؽجىوًَ
دەَێذ
َبوي
نێخۆؽجىوَێکً پەرً کە نە رىاَبي يشۆیی
ثەدەسە ،ئیًکبَێکً عەسوويشۆییە و ثە
حیغبثبرً عەلاڵًَ نێک َبدسێزەوە .ئەيەػ
يبَبي ئەوە َییە يبداو يەحبڵە ئیذي نێ خۆػ
َەثیٍ ،ثە پێچەواَەوە ڕێک نەثەس ئەوەي يەحبڵە
کەوایە دەثێذ ثیش نە ئیًکبَەکەي ثکەیُەوە .الي
دێشیذا ئەو نێخۆؽجىوَە عەفەوي و هەڕەيەکً
َییە ،ثەڵکى نە َێى هەنىيەسخً ربیجەریذایە ،ثۆ
ًَىوَە دەثێذ نێخۆؽجىوَێکً پەرً ثێذ نە
دەسەوەي ثەسژەوەَذیً الیەَێک ،هەسوەهب
(يەسخێکً دیکە) هیچ ئیًکبًَ َىێُەسایەرییؼ
هەڵُبگشێذ؛ وارە هیچ کەعێک َبرىاَێذ نەثشي
يٍ نە ربواَجبسێک خۆػ ثجێذ کە ربواًَ
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ثەسايجەس کشدووو؛ هەسوەهب نەخیبریً ثۆ ئەوە
ثێذ ربواَەکە نە ثیش ثکەیٍ ،پزش ثۆ ئەوەیە نە
ثڕیبسي
ئەوەي
ثۆ
َەکەیٍ،
ثیشي
نێخۆؽجىوَەکەيبٌ ثجێزە ثەسپشعیبسێزییەک
نەعەسيبٌ و ثًبَجەعزێزەوە ثەو يەسخەوە کە
َەهێڵیٍ ئەوەي ڕووی دا ،ثەعەسيبَذا ثێزەوە.
ئەو نێخۆؽجىوَە دەيبَکبرە ثەسپشعیبس ثەسايجەس
داهبرىوي خۆيبٌ .دێشیذا کە ثیشي نەيە
کشدووەرەوە ،دۆخً خىوی عەدەي ثیغزً
نەثەسچبو ثىوە ،کەوایە َبرىاَیٍ ثیش نە
هۆڵۆکۆعذ َەکەیُەوە .ثۆیە نە چبوپێکەرُێکذا
ئیهیضاثێظ ڕۆدیُیغکۆ نە دێشیذا دەپشعێذ'' :ئبیب
دەؽیب نە ئەدۆڵف ئبیؾًەٌ خۆػ ثجىویُبیە و
ئیعذايًبٌ َەکشدثب؟'' ثۆ ئێًەي کىسد دەرىاَیٍ
َبوي عەداو حغێٍ نە خێگبي َبوي ئبیؾًەٌ
داثُێیٍ؛ هەيىاٌ دەرىاٍَ َبوي نىیغً ،13
ڕۆثغپیش ،يۆعۆنیًُ ،لەصافً و هیی رش داثُێٍ.
ثە خۆسێکً رشیؼ دەکشێذ ثپشعیٍ'' :گەس دژ ثە
ئیعذاو ثیٍ و گەس ثەپێی یبعب ئیعذاو لەدەغە
ثێذ ،داخۆ ئەثێذ ئبیؾًەٌ و عەداو نە ڕێغبکە
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ئبواسرە ثکەیٍ؟ نەو کبرەدا واژۆَەکشدَەکەي
ربڵەثبًَ يەدنىول وەسدەگشێذ ،ثەاڵو هێؾزب نە
ڕووي ریۆسییەوە ثۆ ئەو ثبعە کبڵىکشچ
دەيێُێزەوە ،چىَکە هەڵىێغزەکەي ئەو
ربکەکەعییبَە دێزە ثەسچبو و وادیبسە پزش
خۆالداٌ ثىو َەک نێخۆؽجىوٌ .گەس نەو
دیىەوە نە يەعەنەکە ثڕواَیٍ ،دەرىاَیٍ ثڵێیٍ
ربڵەثبًَ (وەک کەط) پەیىەعذ ثىو ثەو
واژۆیەوە کە دژ ثە ئیعذاو کشدثىوي ،ثۆیە
خۆي نە واژۆکەی رشیبٌ ال دا کە ئەگەس
ثیکشدایە ،واژۆي یەکەيیبًَ پىوچەڵ دەکشدەوە.
هەس واػ ثىو؛ ربڵەثبًَ ثۆ ئەوەي خۆي نەو
رەَگژەیە دەسثبص ثکبد ،عەفەسێک ثۆ دەسەوەي
عێشاق دەکبد و کبسەکە دەعپێشێزە َىسي
يبنیکیً عەسۆکىەصیشاٌ .نێشەدا نێخۆؽجىوٌ
نەئبسادا َییە ،هەس نە ثُەڕەریؾذا نێخۆؽجىوٌ نە
عەداو حغێٍ يەحبڵ ثىو ،پەیىەعزیؼ ثىو ثە
ویغزً گەالًَ عزەيهێکشاوي عێشالەوە َەک
ئیخزیبسێک ثێذ نە دەعزً ربکەکەعێکذا .ثەاڵو
ؽزێکً صیبدەي رش هەیە کە نە عەسووي
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هەڵىێغزەکەي ربڵەثبَییؼ خۆیەوەیە ،ئەویؼ
يەعەنەي گىاعزُەوەي دەعەاڵرە نە حبکًیەرذا.
پێؾزش گىرًبٌ نە دەعەاڵرە عەسوەسییەکبَذا
ثڕیبسي نێخۆؽجىوٌ يبفً ڕەهبي حبکًە.
گىاعزُەوەي ئەو دەعەاڵرە ،ثە ؽێىە
ئبعبییەکەي خۆي ،ئەوەیە نە وەخزً
عەسەيەسگً حبکى یبٌ نە دواي يەسگً حبکى
ثە ڕێىڕەعًێک کەعێکً دیکە ثۆ وەسگشرًُ
پێگەي حبکى دیبسی دەکشێذ ،کە صۆس خبس
ثەگىێشەي ڕاعپبسدە و وەعێزً خىدي حبکًە
يشدووەکە دادەَشێذ .ئبگبيجێٍ ثە وسدي ثبط
نەو پشۆعەیە دەکبد .ثێگىيبٌ دەعەاڵد نە
عێشالً عەداو حغێُذا عەسوەسی ثىو ،حبکى
خەعزەی پیشۆص و گؾزیً دەَىاَذەوە؛ وەک
دەؽضاَیٍ گىاعزُەوەي دەعەاڵد نە 7330دا َە
نە ڕێگەي ڕێىڕەعًً گىاعزُەوەي عەسوەسي
ثىو ثۆ حبکًێکً دیکە (ثەو خۆسەي ئبگبيجێٍ
ثبعً دەکبد)َ ،ە نە ڕێگەي هەڵجژاسدًَ
ڕێگەي
نە
َە
ثىو،
دیًىکشاعییەوە
ؽۆڕؽیؾەوە ،ثە عبدەیً نە ڕێگەي صەثشي
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هێضێکً دەسەکیً داگیشکبسەوە ثىو کە
عەسوەسیً دەعەاڵرً عێشالً پێؾێم کشد و
حبکًیەرەکەي ڕووخبَذ .يبفً ڕاگەیبَذًَ دۆخً
ئبواسرە و دۆخً خەَگ و عەسخەو يبفەکبًَ
رشي حبکى ،وێڕاي هەس ؽزێکً دیکە ،پبعبوي
خۆي نە ثىوًَ هێضي دەسەکیً دوژيٍ نە
َضیکً عُىوسەکبَەوە ،وەسدەگشد .کبرێک هێضي
داگیشکەس دێزە َبوەوە ،ئیذي يبَبیەک ثۆ ئەو
عەسوەسییە َبيێُێزەوە کە حبکى دەعەاڵرەکبًَ
خۆي نێىە وەسدەگشد ،چىَکە ئەوەي نە
دەسەوە حبکًیەرەکەي َبوەوەي ڕادەگشد ،ئێغزب
خۆي نە َبوەوەیە ،ثۆیە عەسخەيً دەعەاڵرە
َبکبوەکبٌ و يبفەکبٌ نە حبکى دادەيبڵشێٍ کە
دەیزىاًَ ثە هۆي يەرشعیً هێضە دوژيُە
ثکبد
يىيبسەعەیبٌ
دەسەکییەَ/ضیکەکەوە
(وەَەثێذ دواي ئەوە ئیذي کۆربیً ثە حبکًیەد
و عزەيکبسي هبرجێذَ ،ەخێش ،ثەاڵو نەو دۆخەدا
عێشاق ثىوە کۆنۆًَ و واڵرێکً داگیشکشاو کە نە
الیەٌ هێضە داگیشکەسەوەکەوە ثەڕێىە دەثشا،
ئەوەػ ثە ریۆسییەکً دیکە دەخىێُشێزەوە و
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کەيێک نە ثبعەکە دووسيبٌ دەخبرەوە) .ئەوەي
يەثەعزًبَە ،يەسگً حبکًە وەک ڕەيضي
دەعەاڵرً عەسوەسی ،کبرێک لەڵەيڕەوییەکەي
داگیش دەکشێذ .ثۆچً دەثىو عەداو حغێٍ،
وێشاي واژۆَەکشدَەکەي خەالل ربڵەثبًَ ،نە
عێذاسە ثذسێذ؟ پێى وایە ئیعذايکشدًَ عەداو
حغێٍ ثەسنەوەي ثە هۆي ربواَەکبَیەوە ثێذ ،ثە
هۆي نۆژیکێکً َبئبگبیبَەوە ثىو ،کە پەیىەعزە
ثە يەعەنەي عەسوەسی  -دیکزبرۆسییەوە.
حبکًً دیکزبرۆس دەثێذ ثًشێذ ثۆ ئەوەي
عەسدەيەکەؽً کۆربیً پێ ثێذ ،ثۆ ئەوەي هیچ
رەيىيژ و ئبڵۆصییەک نە دواي خۆي خێ
َەهێڵێذ و هەيىاٌ دڵُیب ثٍ نەوەي يشدووە .ئەو
هەيىو حیکبیەد و خىسافەرەي عەثبسەد ثە
ئەگەسي َەيشدًَ هیزهەس رب ئێغزبػ
دەگێڕسێزەوە ،ڕیؾەکەي نەوەدایە کە يشدًَ
هیزهەس يشدَێکً َەثیُشاو ثىو نە دۆخً خەَگذا،
َەک يشدَێکً ئبؽکشا ثە ئیعذاو نە دۆخً دواي
خەَگذا .هێؾزبػ رب ئەو دواییەػ ثبط نەوە
دەکشا هیزهەس نە چەَذ واڵرێکً ئەيەسیکبي الریٍ
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ثیُشاوە ،رەَبَەد چەَذ وێُەیەکی کەعێکیؼ
ثاڵو کشایەوە گىایە ئەو کەعە هەس هیزهەسە.
يەسگً عزبنیُیؼ ًَىوَەیەکً رشە؛ هێؾزبػ
ئەوە عبغ َەثىوەرەوە داخۆ عزبنیٍ ثە
َەخۆؽً يشدووە یبٌ دەسيبَخىاسد کشاوە.
ثگشە دواي ئیعذايً عەداو حغێُیؼ خەڵک ثە
ئبعبًَ ثڕواي َەدەکشد ،هەَذێک ثبعً
هبوؽێىەي عەدايیبٌ دەکشد ،هەَذێکً رش
دەیبَگىد ثە ؽێىەیەکً ربیجەد گىاعزشاوەرەوە
ثۆ ئەيەسیکب .ئەو خۆسە خەیبڵغبصییە هەيیؾە
ثۆ يەسگً َبعشوؽزیً دیکزبرۆسەکبٌ دسوعذ
دەکشێذ .عەداو رەَهب خۆي َەثىو ،ئەو
ثەسخەعزەکەسي حبکًیەرێکً دیکزبرۆسي ثىو
کە خەڵکً چبوەڕواًَ يشدَە يەحبڵەکەي ثىوٌ،
ثە خەیبڵً ئەوەي دیًىکشاعیەرً پهىسال و
عەلبيگیشي داثًەصسێذ و دۆخً ئبواسرە
کۆربیً ثێذ .ثە يبَبیەکی رش ،خەعزەي
عۆڤەسیٍ دەثێذ ثًشێذ ،ثۆ ئەوەي خەعزەیەکً
دیکەي َەيش خێگبي َەگشێزەوە.
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نە َێىاٌ هۆگۆ و ثىدنێشدا
دواخبس عەداو حغێٍ ربواَجبسێکً گەوسە ثىو
کە رەَهب دەرىاَیٍ ثە ؽێىەي يەحبڵ ثیش نە
نێخۆؽجىوًَ ثکەیُەوە .ئەي داخۆ دەرىاَیٍ نە
یبعب خۆػ ثیٍ ئەو کبرەي ثە هەڵە
کەعێک/کەعبَێک ئیعذاو دەکبد؟ السط فۆٌ
رشیەس نە فیهًً عەيبکەسی َبو ربسیکیذا
( )Dancer in the Darkچیشۆکً دایکێکً
َبثیُب پیؾبٌ دەداد ،کە ثە هەڵە نە الیەٌ
دادگبوە ئیعذاو دەکشێذ .فیهًەکە ،وێڕاي
ئبیذیبکبًَ رشي َێىي ،کێؾەي ''ؽبهیذ''یؼ نە
خۆ دەگشێذ .ربکە ؽبهیذ نەعەس ڕاعزیً
ڕووداوەکە کبيێشاکەي فۆٌ رشیەسە کە وێُەي
ڕووداوەکەي گشرىوە .نە عەسدەيً دیدیزبڵ و
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رەکُۆنۆژیبي ثیُیُذا يەعەنەي ''ؽبهیذي'' يبَب
کۆَەکبًَ نە دەعذ دەداد؛ ؽبهیذ چیزش
کەعەکبٌ َیٍ ،ؽبیەریذاَیؼ گێڕاَەوەي
ؽبیەرحباڵٌ َییە ،ئەيبَە پهەیەک دێُە دواوە ثۆ
ئەوەي کبيێشا و وێُە و ڤیذیۆ خێگبیبٌ ثگشَەوە.
دادگب حیغبة ثۆ کبيێشاکەي رشیەس َبکبد ،ثۆیە
نەعەس ثُەيبي گێڕاَەوەکبٌ پەَب ثۆ خەياڵَذٌ
دەثبد؛ خەياڵَذَێکً هەڵە .ثەاڵو ئەوە یبعب
خۆي َییە کە دواي هەڵەکەي ثە هەڵەکە ثضاَێذ.
یبعب هەسگیض ثە هەڵەي خۆي َبصاَێذ،
هەسگیضیؼ دووڵ َییە نە ثڕیبسەکبًَ.
ئیعذايکشدًَ هەڵە ثۆ دادگب حبڵەرێکً دەگًەٌ
َییە و ثەسدەوايیؼ دووثبسە دەثێزەوە .ثەاڵو
گەس یبعب ثە هەڵەکەؽً ثضاَێذ ،ئەوا ئەيە
هەڵەیەک َییە لەسەثىو ثکشێزەوە .یبعب هەيیؾە
رۆصێک دسەَگ ثە هەڵەي خۆي دەصاَێذ،
وەخزێک کە ثە ؽێىەیەکً لەسەثىوهەڵُەگش
هەيىو ؽزێک رەواو ثىوە .کێؾەکەػ نە هەڵەي
دادوەسێکذا کىسد َبثێزەوە ،ئیًکبًَ ئەو هەڵەیە
هەيىو کبد و نە هەيىو ؽىێُێکذا هەیە و
76

نێشەونەوێ رەَبَەد نە دادگب هەسە دادپەسوەس و
يەدەَییەکبَیؾذا ڕوو دەداد .کەوایە رەَهب نەثەس
ئەو هەڵەیەػ ثێذ وا پێىیغذ دەکبد دژ ثە
یبعبي ئیعذاو ثیٍ ،چىَکە ئەو هەڵەیە خىدي
یبعب دەیکبد ،وارە ؽزێک کە خۆي ثۆ دادگبیً
َبؽێذ.
خەثبد دژ ثە ئیعذاو دەثێزە گىربسێک کە پێی
دەگىرشێذ ''گىربسي هەڵىەؽبَذَەوەي ئیعذاو
( .'')abolitionist discourseڤیکزۆس هۆگۆ
عەسەربکبًَ ئەو گىربسەي داڕؽزىوە و نە
ؽبَۆَبيەي "کۆرب ڕۆژي حىکًذساوێک"دا
خغزىویەریە ڕوو .ثە ثڕواي ڤیکزۆس هۆگۆ
ئیعذاو رەَهب عضاي ربواَجبس َییە ،ثەڵکى عضاي
خبَەوادە و خۆؽەویغزبًَ ربواَجبسەکەؽە ،ثۆ
ًَىوَە دایک ،هبوعەس ،يُذاڵ و هیی رش .یبعبي
ئیعذاو ربک وەک کەعێکً داثڕاو نە هەيىو
ئەيبَە دەثیُێذ ،وەک کەعێک کە هیچ
پەیىەَذییەکً ڕۆحً و خەعزەیً ثەواَی رشەوە
َبیجەعزێزەوە .هۆگۆ دەڵێذ ،ئەوە ربکگەساییە کە
ربک داثڕاو نە هەيىو ئەواَی رش دەثیُێذ و
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رەَهب وەک ثەسپشعً خۆي يبيەڵەي نەگەڵذا
دەکبد ،ثۆیە وەک خەعزەیەکً ربکەکەعییؼ نە
َێىي دەثبد .گەس نە کەیغً ڕايیٍ وسد ثجیُەوە،
دەصاَیٍ یبعب رەَهب يبيەڵەي نەگەڵ ڕايیُذا
کشدووە و هیچ کەعێکً رشي نەثەسچبو
َەگشرىوە ،نەواَە دایک و ثبوکە پیشەکەي .یبعب
ڕايیٍ نە َێى دەثبد ،ثەاڵو ثشیُێکً
عبڕێژَەثىوػ دەخبرە َبو هەَبوي دایکیەوە،
کە کەعێکً ثێزبواَە .وارە گەس نە ربواَجبسی و
ثێزبواَیً ڕايیُیؼ ثگىصەسێیٍ ،هێؾزب ؽزێک
دەيێُێزەوە کە ثۆخۆي نە ربواَێکً يەعُەویً
یبعب دەچێذ ثەسايجەس کەعێکً ثێزبواٌ:
يەحشوويکشدًَ ئەثەدیً دایکێک نە کىڕەکەي.
ئەيە ئەو ؽزەیە کە نە يەعەنەي ئیعذايذا یبعب
ثەهەَذ وەسی َبگشێذ ،چىَکە یبعبکە خۆي
صیبرش نەعەس ثُەيبي حیغبة و پێىاَەکشدَێکً
پۆصەریڤیغزبَەي ربواٌ و عضا پێک هبرىوە.
ثە پێچەواَەي هۆگۆوە ،ثىدنێش نە الیەَگشاًَ
حىکًً ئیعذاو و نە ڕەخُەگشاًَ گىربسي
هەڵىەؽبَذَەوە ثىوە .دێشیذا ثەو ڕەخُەیەي
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ثىدنێشدا چىوەرەوە وا نە هەڵىەؽبَذَەوەي
ئیعذاو ( ،)abolitionismیبٌ نە گىربسي
abolitionist
ڕەرکەسەوەي ئیعذايی
 )discourseهۆگۆي گشرىوە'' .الي هۆگۆ يبفً
ژیبٌ ربکە يبفً ڕەهبیە ،ثۆیە ئیعذاو
دووخبکشدَەوەي نەَێىثشدًَ ژیبَە ''.ئەوەي
کەعێک دەکىژێذ ژیبَێک نە َێى دەثبد ،ئەوەي
ثکىژەکە دەکىژێذ ژیبَێکً دیکە نە َێى دەثبد؛
ئیعذاو ربواَێکً دیکەیە ثۆ عەس ربواًَ یەکەو
(خۆ ڕەَگە ئەيە عزبیؾکشدَێکً صێذەڕەواَەي
يبَەوە ثێذَ ،ەک ژیبٌ ثە يبَب فەنغەفییەکەي.
ژیبٌ نە پێُبعەیەکً دیکەدا ثشیزییە نە وصەي
خىوڵە و گۆڕاَکبسي ،ئیشادە و ویغذ ثۆ
داهێُبٌ ،يۆریڤً َەگیشاو کە دەچێزە يهًالَێىە
نەگەڵ هەس هێضێکذا ثیەوێذ کۆَزشۆڵ و
عُىوسداس و لبڵجڕێژي ثکبد) .ثىدنێش دژ ثەو
عزبیؾکشدَە صێذەڕەواَەیەي ژیبَە و پێی وایە
''گىربسي هەڵىەؽبَذَەوە دووخبکشدَەوەي
ربواَە ]دوو هێُذە ربواَجبساَەیە['' .الي ثىدنێش
ئەوەي داواي هەڵىەؽبَذَەوەي ئیعذاو دەکبد،
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نە يەسگً خۆي دەرشعێذ؛ ئەواَەي دژ ثە
ئیعذايٍ خۆیبٌ هەعذ ثە ربواٌ دەکەٌ ،نە
نەدەعزذاًَ ژیبًَ خۆیبٌ دەرشعٍ ،نە پێغزً
خۆیبٌ دەرشعٍ ،ثۆیە ثۆ هەس کەعێکً دیکەػ
ڕەرً دەکەَەوە .ئەواٌ دەرشعٍ ،چىَکە
خۆیبَیبٌ ثیش دەکەوێزەوە .ئبوا ثىدنێش ،کەيێک
عىثێکزیڤ
گىربسەکە
دەسووَؾیکبسییبَە،
دەکبرەوە .ئەو ثێئیُغبفییەي ثىدنێش ،هۆگۆ خۆي
پێؾزش َبڕاعزەوخۆ وەاڵيً داوەرەوە .نە
پێؾەکیً چبپً چىاسەيً کزێجەکەیذا ()1507
ڕووًَ دەکبرەوە هەڵىەؽبَەوەي ئیعذاو
پشۆژەیەکً کۆيەاڵیەریە ،ئەو پێی وایە ئەو
داوایە ئەَبَیەرً ثەسژەوەَذیخىاصاَەي هەَذێک
کەعً چیُەکبًَ عەسەوە َییە ،کە نە رشعً
داهبرىوي خۆیبٌ نەعەسي يکىڕ ثٍ'' :ئەگەس
ئێىە عضاي ئیعذاو هەڵجىەؽێُُەوە ،ثەثێ ئەوەي
چبوەڕواًَ ئەوە ثٍ خۆربٌ ثەسژەوەَذیزبٌ رێیذا
هەثێذ ،ئەوا ئێىە کبسێکً عیبعیزبٌ ئەَدبو
داوە ،ثە يبَبي وؽە کبسێکً کۆيەاڵیەریزبٌ
ئەَدبو داوە ''.ئەو پشۆژە کۆيەاڵیەرییە ،ثە
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لەونً هۆگۆ ،ؽۆڕؽەکبَیؼ خۆیبَیبٌ نێ
ثىاسدووە؛ ئیعذاو عضایەکە رب ئێغزب
ؽۆڕؽەکبَیؼ َەیبَغڕیىەرەوە ،رەَهب ثە خۆسي
دیکە و نەژێش َبوي دیکەدا دسێژەیبٌ پێ داوە.
کەوارە ؽۆڕػ پشۆعێغێکً َبکبيڵ دەيێُێزەوە
ئەگەس عڕیُەوەي ئیعذايیؾً ثە ئبيبَح
َەگشرجێ .ؽۆڕػ گەس گۆڕاًَ ڕاعزەلیُە نە
ژیبَذا ثکبد ،پێىیغزً ثە ثەسدەوايێزیً عضاي
ئیعذاو َییە؛ گەس پێؾکەورًُ يێژوویً ؽبیغزە
ثە يشۆڤ نە عەدانەرذا وەدی ثهێُێذ ،پێىیغزً
ثە يەلغەڵە َییە .نە ئبَىعبرً ؽۆڕؽذا هێضە
دژەؽۆڕؽەکبٌ هەس هەٌ ،ڕەَگە هەَذێک نە
ثکەساَیبٌ نە ؽەڕي َبوخۆدا ثکىژسێٍ ،عضا
ثذسێٍ ،صیُذاًَ ثکشێٍ ،ثەاڵو ئیعذايکشدٌ
پشعیبسە ثۆ عەس ئبيبَدً ڕاعزەلیُەي ؽۆڕػ
خۆي.
الي هۆگۆ هێؾزبػ يەعیحیەرێک هەیە کە
دەگەڕێزەوە ثۆ عەس خىدي يەعیحً
نەخبچذساو ،ربوەکى ثیکبرەوە ثە گژ کەَیغەدا کە
پؾزیىاَی نە حىکًً ئیعذاو دەکەٌ .ئەنجێش کبيۆ
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نەيە ڕادیکبڵزش ،پێی وایە ئەعزەيە نە خیهبَێکً
َبئبییُیذا حىکًً ئیعذاو ثەسدەواو ثێذ.
ثەگىێشەي کبيۆ ،کەَیغە هیچ کبرێک دژ ثە
ئیعذاو َەثىوە ،ثە پێچەواَەوە الیەَگیشي ثىوە،
چىَکە ثە ثڕواي کەَیغە کبرێک ربواَجبس خۆي
ڕووثەڕووي يەسگ دەثیُێذ ،دەگەڕێزەوە ثۆ َبو
خۆي و رەوثە دەکبد ،پبک دەثێزەوە و ئبيبدە
دەثێذ ثۆ يەسگ ،ثەو خۆسە کەَیغە ئەَذايێکً
ثشایبًَ ئیًبَذاس ڕصگبس دەکبد .الي کەَیغە
ئیعذاو رەَهب ئبيشاصي ثەسگشیکشدٌ َییە ،ثەڵکى
ئبيشاصێکً کبساي ڕصگبسثىوَی يەعیحییبَەؽە.
کبيۆ ًَىوَەي لغەی یەکێک نە خەنالدەکبًَ
فشایجۆسگ دەهێُێزەوە'' :ئەي يەعیحً گەوسەو،
رۆ خۆد لبصییذ!'' ثەو خۆسە خەنالد نە
وەصیفەیەکً يىلەدەعذا ثەسهەو دەهێُشێزەوە.
نە واڵرە ئیغاليییەکبَیؾذا ثە هەيبٌ ؽێىە:
ؽەسیعەد کە ثُچیُەي یبعبیە ،ثە دەق و
رەئىیم ڕەوایەری ثە ئیعذايذاوە و یبعبکبًَ
دەوڵەرً ئبعًبًَ کشدووەرەوە؛ فەرىاي
يەسخەعیەد و يىفزییەکبٌ نەيغێکً پیشۆص
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ثىوٌ ثۆ عەس حىکًەکبًَ ئیعذاو .نە الیەًَ
دووەيیؾەوە ،دەوڵەد ئەحکبيە ؽەسعییەکبًَ
نە فۆڕيً یبعبي يۆدێشَذا داڕؽزىوەرەوە.
کەوارە یەکێک نە هەَگبوەکبًَ خەثبد ثۆ
هەڵىەؽبَذَەوەي حىکًً ئیعذاو ،پچڕاَذًَ
پەیىەَذیً ئبییٍ و عیبعەرە .ئەگەسچً ئەيە
يبَب گؾزییەکەي عێکیىالسیضيە ،ثەاڵو يەثەعزە
عەسەکییەکە ئەيە َییە (ثە ثڕواي کبسڵ ؽًیذ،
دەوڵەد ئەوەي ثۆ خۆي وەسگشرىوە کە هیً
خىدا ثىو)؛ يەثەعذ دايبڵیًُ پیشۆصییە نە
حىکًەکبٌ.
کبيۆ،
ثۆ
گشَگ
دیکەي
خبڵێکً
هەڵىەؽبَذَەوەي هبوؽىَبعیً دەوڵەد و
کۆيەڵگەیە ،رێکذاًَ ئەو رەثبییەیە کە نە َێىاٌ
ئەو دواَەدا ثەسپبیە .پێىیغزە کۆيەڵگە خۆي نە
دەوڵەد خىدا ثکبرەوە ،ربوەکى دژ ثە ربواًَ
کىؽزُەکبًَ دەوڵەد ثىەعزێزەوە .دسوعزجىوًَ
کەنێٍ نە َێىاٌ ئەو دواَەدا يبَبي عەسهەڵذاًَ
يهًالَێیە نە َێىاٌ دەوڵەد و کۆيەڵگەدا .ثە
ثڕواي کبيۆ ،ئەو ربواًَ کىؽزُبَەي کە ربکەکبٌ
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ئەَدبيً دەدەٌ ،کەيزشە نەوەي دەوڵەد
يىيبسەعەي دەکبد .ثۆ چبسەعەسکشدًَ ئەو
کێؾەیە ،پێىیغزە کۆيەڵگە َەک رەَهب
ثەسەَگبسیً ربکە ربواَجبسەکبٌ ثکبد ،ثەڵکى
پێىیغزە ثەسەَگبسیً دەوڵەریؼ ثجێزەوە .ئەوەي
ثەڵگەَەویغزە ،هیچ کۆيەڵگەیەک ثێ ربواَجبس
َییە ،ثەاڵو هەس ربواَێک هەنىيەسخێکً گؾزً و
هەنىيەسخێکً ربلبَەي خۆي هەیە ،يێژووي
دیبس و ؽبساوەي هەیە (ثۆ ًَىوَە ،کبيۆ ثبعً
ربواًَ ثەديەعزەکبٌ دەکبد) ،کێؾەي یبعبػ
ئەوەیە نەخیبریً پؾکُیًُ ئەو هەنىيەسخبَە،
لبڵت و يبؽێًُ هبوربکشدَەوەي هەیە .وارە
ربواَە نێکچىوەکبٌ ،کە هەنىيەسج و پبڵُەس و
يۆریڤیبٌ خیبواصە ،ثەگىێشەي دەلەکبٌ نەگەڵ
یەکزشدا هبورب دەکبرەوە ،نەيەؽذا ربواَجبس رەَهب
وەک ربکە ثەسپشط نە کبسەکەي خۆي دەثیُێذ.
هەسدوو َىوعەسە دژەئیعذايەکە (هۆگۆ و
کبيۆ) ،هبوڕاٌ نەعەس ئەوەي ئیعذاو ،وێڕاي
ئەوەي نەژێش َبوي صەسووسەرذایە ،هیچ
صەسووسەرێکً ثۆ ژیبًَ کۆيەاڵیەرً َییە .گەس
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ثۆ رۆڵەکشدَەوەي کۆيەڵگە ثێذ نە ربواَجبسەکبٌ،
ئەوا ڕەوایەریً رێذا َییە ،چىَکە رۆڵەکشدَەوە
ؽزێکً فەسدی و عُىوسداسە نە َێىاٌ دوو
الیەًَ کۆَکشێزذا؛ گەس ثۆ ئەوە ثێذ
ربواَجبسەکبٌ دووثبسە ربواٌ َەکەَەوە ،ئەوا
صیُذاٌ هەیە ،وەک هۆگۆ دەڵێذ'' :يبداو صیُذاٌ
هەیە ،ئیزش ئیعذاو ثۆچً؟'' گەس ثۆ رشعبَذَیؼ
ثێذ ،ئەوا ڕەَگە ثجێزە يبیەي دەيبسگشژي ثۆ
هەَذێک و ثێجبکییؼ ثۆ هەَذێکی رش .کبيۆ
ًَىوَەي کەعبَێک دەگێڕێزەوە کە ثە هۆي
ربواًَ دصییەوە ئیعذاو دەکشێٍ ،خەڵکبَێکً
صۆسیؼ نە دەوسي عزەیدەکە کۆ دەثُەوە ،ڕێک
نەو کبرەدا کە ئەواٌ نە دەيً ئەوەداٌ نەعەس
دصي ئیعذاو ثکشێٍ ،چەَذ حبڵەرێکً دصي نە َێى
ئبپۆسەي خەڵکەکەدا ڕوو داد .نێشەدا ئیعذاو
وەصیفەیەکً ثەربڵً هەیە .دواخبس ئیعذاو نەو
يشدَە دەچێذ کە يۆسیظ ثالَؾۆ نەثبسەیەوە
دەڵێذ'' ...ئەو يشدَەي کۆربیً ثە هیچ ؽزێک
َبهێُێذ''.
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