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  زمونه ژیان ئه

 

 مین   ده مه هاوڕێ حه

بردن بۆ  ست نه دانیشتن و ده  مرۆڤ به

كانی ناگات و  ئامانجه  هیچ كارێك به

و   جوله  له  وێت ،ژیان بریتیه پێشناكه

كیش  و چاالكیه موو جوڵه چاالكی ، هه

موو  زمونن بۆ مرؤڤ ، هه تادا ئه ره سه  له

خت و  تادا سه ره سه  زمونێكیش له ئه

 ..   خشه ئازار به

  وه كانه زمونه ختی ئه ئازارو سه  مرۆڤ له

مووی تاریكی و  ن هه مه گات، ته پێ ده

زمونی  ئه  له  نگه ، ره  م و ئازار نیه خه

بووبین  وتو نه ركه ویستیدا سه خۆشه

ی گۆتمان بێ تۆ ناژین  وه ،ئه

ندێك   جێیهیشتین و ژیایین، هه به

  زمونی تاڵ برینی قولیان له ئه

ریژ اڵم سا جێهیشت به ماندا به سته جه

مان ال  بوون ، هیواو ئومێدی دیكه

و   وه دروست بوو ، رێگامان گرته

 .  وه ست پێكرده كمان ده تایه ره سه

 

ی  مایه  بوونه كانی ژیان نه ورازو نشێویه هه

  گریان و رۆژه  كۆڵدان و بێ هیوابوون، 

زمونی  ئه  ، له  وزه  بوونه كان  تاریكه

و گوڕ و هێز  فێربووین ، به  وه كانه شكسته

ھەنگاومان نا شەکەت   وه تێنێكی زیاتره

قمان رشت ماندوو  بووین ، ئاره نه

مان  بووین ، ئازارمان کێشا و وره نه

ساتدا زۆر   ندێك چركه هه  دا ، له رنه به

اڵم  یت ، به ر ناگه یانگوت هه س ده كه

 گەیشتین .

برینداربوون ، گریان ،    له  ژیان پڕه

ختی  ،  ، سه  پێکەنین  ، چاوەروانێ

،   وه ستانه وتن و هه شكست و كه
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دەستپێك و   مانه گەیشتن ، ھەموو ئه

 زمون .. ئه  بنه و ده  یه کۆتاییان هه

 

دەی ئێستا با تێبگەین  ناخۆش ی و   

ئـازارەکانمان کاتین دلنیابە، مڕۆف هیچ 

کاتێک تەواوی تەمەنی دلخۆش ی نابێت و 

رێ به گول رێگاکانی ژیانی گولڕێژ ناک

هەمیشە مەینەت و ناخۆش ی دێنە سەر 

رێگاکانمان و بەرەو ساردبوونەوە دەمان 

بات بەالم مڕۆفی گەورە و پڕ هێز هەرگیز 

بەجارێک کەوتن و بەجارێک نەخۆش ی و 

بەجارێک زەرەرو دۆران ناکەوێت چونکە 

مادام دەستەکانی هێزیان تیایە و 

قاچەکانی بەرێگادا دەڕۆن  دەتوانێت 

پێچەوانە بکاتەوە ،  مڕۆفی ئەم بارودۆخە 

گەورە پالن دادەرێژێت و رەنگە سەدان 

هۆکار بێتە پێش بۆ لە نێوچونی خەون و 

ئامانجەکانی بەالم وەک چیایەک دەبێت 

چۆن چیا بەرگەی هەموو بروسک و 

الفاوێک و سەرماو گەرما دەگرێت ئەم 

مڕۆفەش بەهەمان شێوە بەرگەی 

  له  هەموو ناخۆشیەک دەگرێت ، بۆیه

 گات ... كانی ده ئامانجه  كۆتاییدا به
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 گۆڕانکاری: بۆ سەرتایەك خۆناسیین

 

 ئاماج ئەنووەر

  بەردەوام کە گرنگانەی بابەتە لەو یەکێ

 وەکو دەکرێت لەبارەوە خواس ی و باس

"  بابەتی  نوێن کۆنی بابەتی وتراوە

 ئاستی لەسەر چ.  یە"  گۆڕانکاری 

 لە یاخود بەگشتی کۆمەڵگا تاکەکانی

 مەعریفی توێژینەوە ناوەندی و دەزگا

 .  زانستییەکاندا

 خواس ی باس ی مەبەستە ئەوەی لێرەدا

 و سەرەتایەك وەکو بکەین لەبارەوە

 بریتییە گۆڕانکاری  بۆ وەچەرخان خاڵێکی

 " .  خۆناسیین"  لە

 

 گرنگی خۆناسیین بابەتی و چەمك دیارە

 لە بەتایبەت پێدەدرێت تایبەتی بایەخیو 

 گەشەپێدانی بابەتەکانی و ناوەندەکان

 دەزانن وەچەرخانی خاڵی  بە کە.  مرۆیی

 هەر ئەنجامدانی سەرەتای لە

 هەر بۆ دواجار چونکە.  گۆڕانکارییەك

 تاکەکانی لە تاکێك هەر مرۆڤێك

 و توانست ناسینی هەوڵ  کۆمەڵگا

 ئەوەی لەگەل بدات خۆی  تواناکانی

 بیانناسێت ئاسانی بە بتوانێت مەحاڵە

 ناسینی هەوڵی دایە لەوە سەیر بەاڵم

 ئەوە بێت گۆڕانکاریش ی ئامانجی نەدات

 لە"  غەزالی"  ئیمامی وەکو زانایەکی
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 خۆناسیین"  دەڵێ خۆناسین گرنگی

 خۆناسین بۆیە"  ناسینە خودا پێشەکی

 ناخی لە شاراوانەی توانا بەو بوونە باوڕ 

 شایەن کە شاراوەیە ئێمەدا لە هەریەك

 . بەکارهێنان بە

و  دیارده گۆڕانکاری  بۆ هەوڵ  کاتێك بۆیە

 لە دەبێت سەرەتا دەدەین ێك بابه

 عەقڵ دواجار بێت بەرجەستە خۆماندا

 خۆمان ناخی دەبێت سەرەتا زانستو 

 تاریکی لە ئەوکەسانەی تا بکاتەوە ڕوون 

 بۆ گۆڕانکارییان هەوڵی ئێمە دان نەزانی

 وتەیە ئەم زۆرجار لێرە.  بمانبینن دەدەین

 ئەو دا لەکاتێك بەرگوێمان دەکەوێتە

 خەریکی بەردەوام کەسانەی

 بەردەوام دەوروبەر لە نڕەخنەگرتن

 باس ی باسوخواسەکانیان وتاری 

 ڕەفتارو  لەم زۆرێك بەاڵم گۆڕانکارییە

 دەدەن ئەنجامی هەڵسوکەوتانەی

 وەکو بۆیەدێتەوە  وتەکانییان یپێچەوانە

 ئەبینێت خەڵکا چاوی  لە مێش"  دەڵێن

 کاتێک بۆیە"  نابینێت خۆیا چاوی  لە گا

 گۆڕانکاری  دروستکرنی هەوڵی

 خۆتا لە کاتێك دەدەیت لەدەوروبەردا

 چاوەڕێی نابێت نەبوو  بەرجەستە

 لە بۆیە هەبێت لەدەوروبەردا گۆڕانکاری 

 دیاری  و ناسین واتا خۆناسیین کۆتاییدا

 ئامانجەکات کاتێك ئامانجەکانت کردنی

 قۆناغەکانی لێرەوە بوو  ڕوون  لێوە

 بۆیە پێدەکات دەست گۆڕانکاری 

 بەسەرەتای ببێت با خۆناسینمان

 . گۆڕانکاری 
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 ژیانی مرۆڤدا :  دان له ئامانج و كۆڵنه

 

 دڵدار عمر

  وره ، ئامانجی گه  ژیان تێكۆشانه

وێت ،  ی ده وره ماندووبون و قوربانی گه

ڵێن  ڵناس ی ده زانایانی كۆمه  ندێك له هه

بات بۆ  ملمالنێ ، خه  له  ژیان بریتیه

ڵ سروشت و  گه ر له ، شه  وه مانه

و  وه كانی ژیان ، مانه ختیه رو سه وروبه ده

وتن و گۆرانكاری  كردن و پیشكه شه گه

 ئامانج ..  بریتین له

كانی مرۆڤ جۆراوجۆرو جیاوازو  ئامانجه 

كانی ژیانی  كایه  شنن، چونكه چه مه هه

  ک له ریه هه  مرۆڤ جیاوازن، بۆ نمونه

و بچوك ،  وره ڵیك ئامانجی گه كۆمه  ئێمه

س ی و  كه  ودا، تاكه و دوورمه كاتی و رۆژانه

وی و مادی،  عنه یی ، مه ڵگه كۆمه

ندروستی  یی و ته رده روه و په یی كاروپیشه

  ژیانی خۆماندا به  ، له یه و هتد مان هه

یشتن  پێی تواناو ئاستی هۆشیاری و تێگه

ستمانن  رده به  ی له ستانه ره و كه و ئه

  و ئامانجانه یشتن به رێژی بۆ گه  رنامه به

 ین.  كه ده

شبینی و تاموچیژی ژیان  هۆكاری گه

  مرۆڤ ئاسودهی ژیانی  وه ، ئه ئامانجه

خشێت  به ژیان ده  ك به كات و مانایه ده

  زۆر گرنگه  كانن، بۆیه ئامانجه

و روون و دیاریكراو   وره كانمان گه ئامانجه

ژیان  ، بتوانین میكانیزم و   بن له

و توانای  ی گونجاو و كات و وزه سته ره كه

پیی   ین و به م بكه راهه پێویستیان بۆ فه

ی زانستی كاریان بۆ  رنامه و به خشه نه

 ین .. بكه

كانی مرۆڤ   ك ئامانجه یه توانین تا راده ده 

 ین: بۆ )س ێ( جۆر پۆلێن بكه
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  م جۆره : ئه م: ئامانجی ساده که یه

  سته یوه ، په رباڵوترین ئامانجه به  ئامانجه

  که  کو کرێکارێك وه  وه ژیانی رۆژانه  به

كی ی كارێ وه ئامانجی ئه  چێت بۆ کار به ده

كانی  وێت و پێویستیه ست كه ده

، ئامانجی دوور   وه ی پڕ كاته كه خێزانه

ڵگای  رزتری ژیانی كۆمه ودا و ئاستی به مه

وڵێکیش نادات  ژیانی خۆی  هه  نیه

 بگۆڕێت.

  م جۆره ند: ئه م: ئامانجی مامناوه دووه

  که  وه گرێته ده  سانه و که ئه  ئامانجه

  ی ژیانی خۆی لهکان ساده  وێ ئامانجه یه ده

ی بۆ  كانیدا بگۆڕێت ، روانگه ژیانی مناڵه

كات بۆ ئاستێكی  ، كار ده جیاوازه  ئاینده

  میش له كانی ، ئه رزتری ژیانی مناڵه به

 ڕێت .. و سنوری خێزاتدا تێناپه چوراچێوه

م  زن(: ئه )مه  وره م: ئامانجی گه سێیه

یی مرۆڤ  وره گه  ئامانجه  جۆره

و  وره گۆانكاری گه  ر لهخات ،بی رده ده

ی زانستی و ژیانی  وه داهێنان و دۆزینه

كی زۆر ژیانی  یه ، تا راده  وه كاته ڵگا ده كۆمه

  س ی خۆی و خێزان و بازنه كه  تاكه

،   بیر كردووه  ری له وروبه كانی ده بچوكه

  مرۆڤی به  میشه کان هه وره گه  ئامانجه

نی قوربا  وێت و پێویستی به تی ده جورئه

ین  بێت بیانده ده  که  یه دانی زۆر شت هه

زاران  هه  ، به  و ئامانجه ین  به کو بگه تاوه

ی  وه هید ئامانجیان باڵو كردنه شه

ملاندنی  ڕیك یان سه ئاینێك یان بیروباوه

ل و نیشتمان  ك یان رزگاری گه یه بیرۆكه

پێناو   ك بوو،  له یه  وه ته و نه

  خش ی و له بهكانیاندا گیانیان  ئامانجه

دی و  كانیان هاته دووای خۆیان ئامانجه

  تی شانازیان پێوه مرۆڤایه  میشه هه

  كات ..  ده

د'' ڕێگای  ''نۆسه  دیسۆن(  زیاتر له )ئه

  بۆ دروستکردنی گڵۆپ، له  وه تاقیکرده

  ی به یه ره وه گه  ته و خزمه كۆتاییدا ئه

 وی میژووی گۆری .. تی كرد و رێڕه مرۆڤایه
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 خود پەیوەندی بە کۆمەڵگا

 ڤێراس مزوری 

( لە ١٩٢٩-١٨٦٤چارلس هۆرتن کولی )

یەکێک لە ووتە بە ناوبانگەکانی ''خود و 

کۆمەڵگا'' وەک دووانەیەک کە پێکەوە لە 

دایک بووبن دەناسێنێت. ئەمەش 

دەربڕینە لەو ڕاستییەی کە پەیوەندی 

نێوان خود و کۆمەڵگا، چوارچێوەی 

رکردنەوەکانی کولی سەرەکی نووسین و بی

پێک دەهێنن. باسکردنی ئەم 

پەیوەندییەش بە زیادەیەکی گەورە بۆ 

سەر دەروونزانی کۆمەاڵیەتی و 

کۆمەڵناس ی لە قەڵەم  دەدرێت. کولی  پێی 

وابوو بابەتە پێک هێنەرەکانی ژیانی 

کۆمەاڵیەتی، بریتین لە هەمان ئەو 

شتانەی کە هۆش و خود دروستیان 

 کردووە.

ڵگا هەرگیز دوو دیاردەی خود و کۆمە

لێک جیا نین، بەڵکو بە شێوەیەکی تەواو 

پێکەوە گرێدراون و بە مانایەکی تر دوو 

ڕووی هەمان دراون. خودی هەر 

کەسێک لە ئەنجامی پەیوەندییەکەی 

بەوانی ترەوە گەشە دەسەنێت. بنەڕەتی 

کۆمەاڵتی کەسێک دەرئەنجامی ئەو 

رێگایەیە کە پەیوەندییەکانی لە گەڵ 

سانی تر لە خۆ دەگرێت. بە بڕوای کە

کولی، خود لەسەرەتادا  تاک نیە و دواتر 

ببێت بە کۆمەاڵیەتی، بەڵکو لە ئەنجامی 

کارلێک کردنەوە سەرهەڵدەدات. شتێک 

بە ناوی خودە پەراوێز خراوەکان بوونی 

نیە، بە واتایەکی تر، شتێک بە ناوی من 

بە بێ گەڕانەوە بۆ تۆ یان ئەو یان ئەوان 

نیە. خود بریتیە لە پرۆسەیەکی  بوونی

کۆمەاڵیەتی کارلێکی ئاڵوگۆڕ لە هۆشیاری 

خودی  کەسەکە ڕەنگ دەداتەوە.

ئاوێنەیی یەکێکە لە چەمکە دانراوە 

هەرە بە ناوبانگەکانی کولی. ئەم خودە 

پێکهاتەی س ێ توخمی  سەرەکییە کە 

ئەوانیش: خەیاڵکردنی چۆنییەتی 

ر، دەرکەوتنی ئێمە لە الیەن ئەوانی ت

خەیاڵکردنی چۆنیەتی بڕیاردانی ئەو 

کەسانە لەسەر دەرکەوتنی ئێمە 

هەروەها هەندێک جۆر لە هەستی 

خودی وەک شانازی یان شەرم لە 

کولی پێی وایە کە کۆمەڵگا لە  خۆکردن. 
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ناخی مرۆڤدا بوونی هەیە و بریتیە لە 

پێکەوە کارکردن و بە یەکگەیشتنی خودە 

ەبێتە ئەقڵی و هۆشییەکان. کۆمەڵگا د

بەشێک لە خۆدی تاک، ئەمەش لە 

ڕێگای کارلێک و پەیوەندی نێوان 

ژمارەیەکی زۆری تاکەکان و گرێدانی 

 تاکەکان وەک گشتێک بە یەکەوە.

کۆمەڵناس ی کولی بە شێوەیەکی ئاشکرا 

لە جۆری کۆمەڵناس ی گشتییە، ئەمەش 

بە واتای دیراسەی کۆمەڵگا لە 

چوارچێوە گشتییەکەی نەک 

بەش ی. بەم پێیەش  دیراسەکردنێکی

بێت، پەیوەندییەکی سیستەماتیک لە 

نێوان هەموو پرۆسە کۆمەاڵیەتییەکان 

بوونی هەیە. ئەگەر وەک ئۆرگانێک 

تەماشای کۆمەڵگا بکەین، ئەوا 

مەبەستمان ئەوەیە کە کۆمەڵگا بریتییە 

لە شێوە ئالۆزەکانی پرۆسەکان کە لە 

کارلێکی بەردەوام لەگەل یەکتردا دەژین 

دەکەن. ئەوا کاریگەری لەسەر و گەشە 

هەموو بەشەکانی تر دروست دەبێت. 

بۆیەش، کۆمەڵگایەکی ئایدیاڵ و 

نموونەیی دەبێت لە جۆری ئۆرگانی گشتی 

بێت، بۆ ئەوەی بتوانین بە شێوەیەکی 

کولی بە هۆی   ڕاستەوخۆ لێی تێبگەین.

جەختکردنەوە لە سەر گشتگیربوونی 

ژیانی کۆمەاڵیەتی، ئەوا بەرەو 

دنەوەی کۆبوونەوە مرۆییەکان شیکر 

دەڕوات. ئەو پێی وایە کە ئەم گروپانە بە 

گروپی سەرەتایی لەقەلەم دەدرێن لە 

ڕووی گرێدانی مرۆڤ بە کۆمەڵگاکەی و 

یەکخستنی تاک بە بونیادی 

کۆمەاڵیەتییەوە. بیروبۆچون و سروشتی 

کۆمەاڵیەتی تاکەکان بە شێوەیەکی 

رلێک بنەڕەتی و بەرفراوان لە ئەنجامی کا

کردن و هاوکارییان لە گەڵ یەکتر شێوە 

دروست بوونی گروپە   دەگرێت.

سەرەتاییەکان تەنیا لە سەر بنەمای 

خۆشەویستی و تەبایی نی یە، بەڵکو ئەم 

گروپانە زیادتر لە یەکەیەکی کێبرکێکارانە 

دەچن کە مەیل و ئارەزوو خودییەکان لە 

خۆ دەگرن. لە گرنگترینی ئەو گروپانە 

روپ بوونە سەرەتاییانەش یان بە گ

دەکرێت ئاماژە بە: خێزان، گروپی 

یاریکردنی مندااڵن، و هەروەها 

دراوسێکان بکەین. تاک لە ناو ئەم 
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گروپانەدا بەرە بەرە و لە پێناو بەرزترین 

ئاستی بەرژوەندییەکانی، لە خودە 

خۆپەرستانەکەی دوور دەکەوێتەوە و بە 

شێوەیەکی هەمیشەیی لە سەر بنەمای 

ویستن و سۆزداری بە ئەوانی ترەوە خۆش

گرێ دەدرێت. بەم پێیەش، گروپی 

سەرەتایی لە سەر بنەمای تەبایی 

ئەندامەکانی بونیاد نراوە نەک ئالۆگۆری 

هەندێک جۆر لە خزمەتگوزاری و سود و 

هەر دوو چەمکی خودی    قازانج.

ئاوێنەیی و گروپی سەرەتایی بە 

ە شێوەیەکی تەواو پەیوەندییان بە یەکەو 

هەیە. لە گروپی سەرەتاییدا، تاکی خۆ 

پەرست و خۆویست بەرە بەرە لەم 

تایبەتمەندییە خۆویستانەی خۆی دوور 

دەکەوێتەوە و بەرەو پێداوستی و حەز و 

ئارەزووی ئەوانی تر دەڕوات. تاک خۆی 

لەگەڵ ژیانی کۆمەاڵیەتی بونیادنراو 

لەسەر بنەمای پێدان و وەرگرتن لەگەڵ 

هێنێت. گروپە تاکەکانی تر ڕادە

سەرەتاییەکان  هۆکارن بۆ خێراکردنی 

پرۆسەی دورکەوتنەوە لە خود و پێدانی 

توانا بۆ تاکەکان تا خۆیان لە شوێنی 

ئەوانی تر دابنێن. لە نێوان ئەم 

گروپانەدا کە ژیانی کۆمەاڵیەتی و 

دواتریش سروشتی مرۆیی بەرهەم دێت، 

و بە بێ بوونی ئەم گروپانە شتێک بە 

  تی مرۆیی بوونی نیە.ناوی سروش

فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی کولی لە سەر 

بنەمای فراوانکردنی تەبایی مرۆیی 

بونیادنراوە، بەو پێیەی کە گروپی 

ئایدیاڵی سەرەتایی لە خێزانەوە بەرەو 

کۆمەڵگای خۆجێیی، نەتەوە و لە 

کۆتاییشدا بۆ کۆمەڵگای جیهانی پەرە 

دەسەنێت. لە کۆتاییدا دەکرێت بڵێین کە 

کولی تیۆریست زانێکی کۆمەڵگا بوو، 

بەاڵم کۆمەڵگا وەک بەشێک لە خودی 

تاک. هەروەها بە پێی تێگەیشتنی 

پارسۆنز بۆ کولی و بە پێچەوانەی 

دۆرکهایم، کۆمەڵگا بریتیە لە دیاردەیەکی 

عەقالنی و هۆش ی کەوا کەسایەتی تاک 

بە شێوەیەکی بنەڕەتی گرێدراوی 

چۆنییەتی ژیانی کۆمەاڵیەتی و 

 ەیوەندییەکەی لە گەل ئەوانی ترە.پ
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 :رونی ده پێویستییەکی وەک ڕووداو و كارەسات

 قادر عەبدوڵاڵ هاشم

 کارامازۆفی برایانی ڕۆمانی لە

 دەچێتە ئیڤان کاتێک( دۆستۆیڤسکی)

 لەسەر شاهێدحاڵێک وەک دادگا

 باوکی، کوشتنی بە تاوانبارە کە براکەی

 دەدا شاهێدی دادوەر پێش لە سەرەتا

 پاشان. نەکوشتووە باوکی براکەی کە

 بەردەم دەچێتە دەکا دادوەر لە پشت

 :دەڵێ دادگا ئامەدبووانی بە و خەڵک

 چاوەڕێن و ببینن تا هاتوون ئێوە دەزانم"

 خۆی  باوکی کوڕێک کە ببنەوە دڵنیا

 ببینن، کارەساتێک تا هاتوون. کوشتووە

 دەوێ، ئەوەتان بەاڵم ناخۆشە پێتان

 تراژیدیا بە پێویستتان هەمووتان چونکە

 خۆتان غەمگینی تا کارەساتێکە و

 ."بکەن لەبیر خۆتان ڕۆژانەی وکێشەی

 یان کەتنێک دەبینم کە ڕۆژێک هەر

 و جەماوەر و ڕوویداوە کارەساتێک

 و نووسین و قسە ورووژاندووە، خەلكی

 تۆڕە و میدیاکان لە خەڵک هەڵوێستی

 بەشەی ئەو دەبینم کۆمەاڵیەتییەکان

 دێتەوە( کارمازۆف برایانی) ڕۆمانەکە

 و ماندوو  نوێیە جیهانە ئەم مرۆڤی. بیرم

 و کەرستە نوێیە جیهانە ئەم. غەمگینە

 سەکۆی . کردووە فەراهەم زۆری  ئامرازی 

. بەردەستن و هەن بەرفراوان میدیایی

 و غەمگینی ئەوەی بۆ دەرفەتە ئەوەش

 بەرامبەر خۆی  ناڕازیبوونی و هەست

 ڕوودا کەمە، شتێک بەاڵم دەربخا ژیان

 ناڕازایبوون و دەربڕین. تراژیدیا یان

 ئەوەی بۆ بەهانەیەکە بە پێویستی

 ئەوانیتر و خود نێوان لە بەستەرێک

 و بێمانایی لە پرسیار دەوروبەر هەبێ

 غەمگینی نێو لە مانەوە بەردەوام

 وەک ڕۆژانە ڕووداوی . نەکەن

 سۆزی و هەست ئەوەی بۆ بەهانەیەک

 و باسکردن بە. دەربخا لەپاڵتدا ناخی

 خەمی تر ئەوانی تراژیدیای وەسفکرنی

. بکاتەوە بەتاڵ خۆی  هاوخەمی و خۆی 

 پرسەکاندا لە هاوخەمییە ئەو جاران

 کاتی لە. پێشاندان بۆ بوو  دەرفەت

 پەیوەندیی کە کەسانێک پرسەدا

 ئەوەی هەبووایە مردووەکە بە دووریان
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 ئەو و بەبیرهاتنەوە دەیگریاندن

 خەمیان داوە دەستيان لە کەسانەی

 الواندنەوە نموونەی لە ئەم. دەبۆوە نوێ 

 بەدی فۆلکلۆری بەستەی و گریان و

 لە. دەوترێتەوە پرسەکاندا لە کە دەکرێ 

 دەوروبەرمان و ناوچەیە لەم ئێستادا

 لە دوورە کە دەژی  کۆمەڵگایەک لە تاک

 پێویستییەکانی و,  بەختەوەری 

 ژینگەیەکی و,  کەمن ئاسوودەیی

 راوەستاوی . هەیە غەمگینی کۆمەاڵیەتی

. دەکات بێهیوای غەمگینیە لەو مانەوە و

 لە بێهیواییە. ڕووبدا شتێک چاوەڕێیە

 ئەو تا خراپترە چاوەڕێی بۆیە باشبوون،

 کاتێک. نەخواتەوە پەنگ خەمە

 یان کێشیەیەک بۆ بەدواداچوون

 بۆ ڕاستیدا لە دەکرێ  تراژیدیایەک

! نەبێ نەک هەبێ کە ببنەوە دڵنیا ئەوەیە

 لە هاوواڵتیەک کاتێک لەمە نمونەیەک

) یەکگرتووەکان نەتەوە بارەگای بەردەم

UN )میدیاکاران بسووتێنی، خۆی  ویستی 

 نائاگاییان لە بوون دەوروبەری  لە کە

 خۆی  کە هەبوو  بێئومێدیەکیان

 و هاتوون پووچ هەواڵێکی بۆ ناسووتێنێ

 پێیان سوتاند خۆی  کە وەلێ. ڕوونادا

 نائومێدیەکە لە بەاڵم بوو، ناخۆش

 نائومێدی کە مەحاڵەی ئەو هاتنەدەر

 شۆکێک. کردن شۆکی تووش ی کردبوون

 بەخۆڕایی لەوەی کردنەوە بەتاڵی کە

 کە جەماوەرەش و خەلك ئەو. هاتبن

 بەاڵم بوون، غەمبار بینیان ڕاستەوخۆ

 پڕ هەڵچوونیان و نائاگایی پێویستییەکی

 کە بوو  نەجاتیان بێهیواییە لەو. بۆوە

 دروست ناڕازیبوونیان و خەمباربوون

 وتارە ئەم خوێندنەوەی لە ڕەنگە. نەبێت

 ئاوا جەماوەر و نییە لۆجیکی ئەمە بڵێی

 ڕاست خوێنەر گومانەی ئەم ڕەنگە. نییە

 گەر ڕاستە ئەمە ڕێژەیەک بە بەاڵم بێ،

 لە کاتێک. بهێنمەوە تر نموونەیەکی

 هاوواڵتییەک کۆمەاڵیەتی تۆڕی الیڤێکی

 کۆمێنت لە بسووتێنێ خۆی  ویستی

 جەماوەرەکەی لە کەسانێک

 خۆت. دەکەیت درۆ " کە دەیاننووس ی

 کە هەبوون زۆرتر کۆمێنتی." ناسووتێنێ

 و نییە ئەوەت بوێری " دەنووس ی بۆیان

 دواجارخۆی  بەاڵم." ناسووتێنی خۆت

 !سووتاند
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كراو رده روه په باش قڵێكی وعه كتێب ی وه خوێندنه

 نازێیی گرده ر عومه  

 ی ڕێگه له ئێستا كانی وتووه پێشكه  له گه

  وه هوشیارییه و كتێب ی وه خوێندنه

 جێهێشت؛ به كانیان ڵه مبه ته  ڵگه كۆمه

 و تی اڵیه كۆمه و سیاس ی سیستمی

 و ئایینی و ئابوری و یی رده روه په

  گۆڕی مكاریان سته. گۆڕی ندروستیان ته

 ی جێگه تاك هوشیاری  ری، روه دادپه  به

 كانی وه نه و خۆیان ژیانی  ؛ وه گرته زانی نه

 شۆڕشه. باشكرد خۆیان دوای

  ڵگه كۆمه ژیانی ی ئاراسته كه كان، وره گه 

  وه كانه نێوكتێبه له گۆڕی كانیان ڕۆژئاواییه

 كانیان نده بیرمه زاناو. پێكرد ستی ده

 تێك رمیلله هه: وت یان ئه

  وه داخراوه چاوی  به واربێت خوێنده نه

 زاناكان!  وه بێته ئه  ئاینده ڕوی ڕوبه

 و هوشیاری  و زانیاری   وه كتێبه ی ڕێگه له

  ڵگه كۆمه و تاك به ش پێشكه زانینیان

.   وه بێداریانكردنه كانیان مافه له كردو 

 ك وه قڵ بۆعه  وه خوێندنه وابو ڕیان باوه

 كان ئایینه مو هه!  سته بۆجه  رزشوایه وه

 ی ڵگه كۆمه ، وه رتوكه په ی ڕێگه له

 یان ئاراسته و وه كرده بێدار تیان مرۆڤایه

  نده وه ئه كان كۆنه  میسرییه  .كردن ده

 ڕوانی، ده كتێبیان  له  وه خه بایه به

  ئێره: )نوسیبویان دا كتێبخانه م رده هب له

!(  رونه ده خۆراكی و قڵ عه پزیشكی

 گرنگی به ركیان ده باش كانیش رونزانه ده

  یاند ڕایانگه رزو هه كرد، وه خوێندنه

 ك نه ،( الحاجه)پێویستییه  عریفه مه

 ماسلۆدا ی كه مه ره هه له ك وه  !زو  ئاره

 ی كه تیۆره له ك وه یان.  هاتووه

 پێویستی مرۆڤ  هاتووه ردا گالیسه

  واته كه ، هێزه ش عریفه مه  ( القوه)هێزه به

 .خشێت به پێده هێزمان  وه خوێندنه

 ندین چه نی خاوه رچی گه ئه كورد تی میلله

 ، توانابووه به ری  سه نو و شاعیر و دیب ئه

 ك وه من تێبینی پێی به ئێستاداو له چی كه

  بڕیاره  كه زانكۆ ندی ناوه له ك مامۆستایه

 و گۆڕانكاری  و  عریفه مه ندی ناوه

 ك نه اڵم به قوڵبێت، ی وه خوێندنه

 جێگای ڵكو به ، نییه دڵخۆش ی جێگای
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 فێرخوازێك  له  بپرسه!  رانییه نیگه

 ند چه كاندا، كادیمییه ئه  نده ناوه له

 كان اڵمه وه ی زۆرینه ؟ وه خوێندۆته كتێبت

 كی یه دانه ند چه یان! هیچ یان  وه داخه به

 ست ده و تی ئاشنایه نیش گمه ده به! م كه

 نوسینی و وه خوێندنه ڵ گه له ی نجه په و

. رمكردووه نه كاندا باشه  كتێبه ندو بیرمه

 زیاتر كه ڕۆمان، نها ته كیشیان یه ژماره

 و وه دۆزینه خود بۆ ك نه  بۆچێژه

 مرۆڤ  پێویسته كاتێكدا له. یشتن تێگه

 واوی  ته كه  وه بخوێنێته  وكتێبانه ئه

 .گۆڕێت ده عریفی مه ی خشه نه

  به  نه واربێت خوێنده نه تێكیش میلله

 پێشبینی نه و ئێستا  به  نه و  ئاشنایه مێژو

 و ئه ش مه ئه.  یه هه  بۆئاینده پالنی و

 كان مكاره سته مێژو درێژایی به كه  یه دۆخه

 و  بۆكردوه كاریان و  خۆشبووه پێی دڵیان

 هاواڵتییان هوشیاری  و وه بێداربونه دژی 

 ڕ، مه به  كات ده ت میلله زانینیش نه! بوون

 گۆڕانكاری  بونی بێ به  ش وه خوێندنه

 !مردووه بونێكی دا ڵگه كۆمه له ن سه ڕه

  ؟ وه بخوێنینه چۆن 

 ی كه و چی و چۆن  ڕاستیدا له

 م ئه اڵمی وه بۆ ؛ زۆرگرنگه  وه بخوێنینه

 ند چه و خۆم زمونی ئه له  جگه ، پرسیاره

 زۆرسودم گرنگ، كی یه رچاوه سه

 مختار محمد دكتۆر  كانی بۆچونه له

 Eva)پرۆفیسۆر  و الشنقيطي

Lantsoght  )كی یه شێوه به كه ، رگرتووه وه 

 یان وه ئه اڵمی وه كادیمی ئه و جی نهه مه

 ؟ وه بخوێنینه چۆن  كه  وه ته داوه

  بكه دیاری   وبواره ئه  تاوه ره سه له

 وێڕای   .تێیدا وه قوڵبیته وێ  ته ده كه

 ی رچاوه سه و كتێب  زۆرگرنگه كه ی وه ئه

 ش وه ئه اڵم به ، وه بخوێنیته نگ ڕه مه هه

 و  هره به ی وه دۆزینه  شوێن به  كه  گرنگه

  وه قوڵبیته و خۆتبیت س ی كه یی كارامه

 ڵكی خه ی زۆرینه مڕۆ  ئه. تێیدا

  وه خۆیانه واناكانیوت هره به ی وانه پێچه به

 و  دۆڵێكه له كانیان هره به ن، كه كارده

 كاتی له دواتر. كیتر الیه له ی پیشه كارو 

 كانی هره به له شێك به ندا مه ته ڕینی تێپه

  ماوه نه ی وه ئه كاتی  كه  وه دۆزێته ده خۆی 

 ی وه دۆزینه. وێت كه شوێنی

 ربوارێك هه له ، ئاسانه وتواناكانیش هره به



 ( (یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
17 

 و  یه هه بۆی  ئاواتت خولیاو زو  حه زانیت

 كاری  بێزاربون  و ماندوبون  بێ به

  وه چێژه به  وه خوێنیته ده یان یت كه تیاده

  كێكه یه  مه ئه ؛ خۆته ی كه بواره  وه ئه

 ی وه دۆزینه كانی گرنگه  ئاماژه له

 .وتواناكان هره به

 كان ته بلیمه  وه نه كه وابیرده ڵكی خه مڕۆ  ئه

 ی پێكهاته ڕوی له جیاوازن  ڵكانێكی خه

 وه توێژینه اڵم به ، وه قڵییه عه

 مو هه  كه  ملاندویانه سه كان  مارییه ده 

  كه جیاوازییه تن؛ بلیمه كان مرۆڤه

 ی تانه بلیمه و ئه  كه  دایه وه له

 خۆیان تواناكانی و هره به ون، كه رده ده

 اكاند كێشه و دیارده ڵ گه له و وه دۆزنه ده

 خۆی  نیشتاین ئه.  وه مێننه ده زیاتر

 تر ڵكی خه ڵ گه له من جیاوازی  ڵێت، ده

 كدا یه كێشه ڵ گه له زیاتر من  یه وه ئه

 م له.  وه مێنمه ئه

( Concentration)شدا قۆناغه

 ری  كاریگه  وه مانه هاوشانی ش وه چڕبونه

 . فێربون  و داهێنان ر سه له یه هه ی وره گه

 كانی ستراتیجه گرنگترین كورتی به دا لێره

 ی وشێوانه ئه و  وه خوێندنه

 ی وه بۆئه ڕو   ینه یخه ده  پێویستمانه كه

 ند سودمه  وه یخوێنینه ده ی وه ئه بتوانین

 ی وه له ین بكه رهێنانیش به وه لێی، بین

 ی كێشه ش مه ئه ؛ وه یخوێنینه ده كه

 كان داره  بڕوانامه چینی له  زۆره ڵكێكی خه

 .ڕۆشنبیر ری  خوێنه و

 زانینی ، وه دۆزینه ی وه خوێندنه-١

 ت پرسیاره م ئه اڵمی وه دا لێره.  كه كتێبه

  كتێبه م ئه بۆچی وێت، كه ستده ده

  كه كتێبه  واته ؟ وه خوێنیته ده

 م ئه ئایا بزانین بێ ده ڵكو به  وه ناخوێنینه

 زۆری  كاتێكی  كه  یه وه ئه شایانی  كتێبه

 مومان هه  ین؟ بكه رخان بۆته

 ، یه هه  كنیكه ته  جۆره م به پێویستمان

 و  كورته منیش ته ، زۆره كتێب  نكه چو

 ش مه ئه.  زۆره زانستیش و  مه كه كاتیش

  چینه ده یان بینین ده نوێ  كتێبێكی كاتێك

 ناسینی.  وه پێشانگاكانه و  كتێبخانه

 تێیدا كه بێت ده  وه كه الیه ند چه له كتێبیش

. وێت ربكه ده ی هاكه به و كه كتێبه دیدی

 و كی پێشه ی، كه پێرسته له ش مه ئه



(  ( یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
18 

 رنجی سه ر گه ئه  وێت كه رده ده ی كه نجامه ئه

 نجامی ئه و كان شه به كی پێشه بڕۆ  ڕاكێشای

  یه شێوه م به ، وه ره بخوێنه كانی شه به

 . گونجاوه نه یان  گونجاوه بۆتۆ بزانی توانی ده

 ی وه ئه دوای فێربون، ۆب  وه خوێندنه-٢

 م له یت، كه ده دیاری  و ناس ی ده   كه كتێبه

 ڵكو به  نییه  وه خوێندنه  نها ته دا نگاوه هه

 ك وه ، وه فێربونه ی نێوپرۆسه  چیته ده

 ك نه كرێت ده ڵ گه له ی ڵه مامه خوێندن

 ڵ تێكه قوڵ  كی یه شێوه به  واته  ، وه خوێندنه

  كه كتێبه رۆكی ناوه له  بیت ده كه كتێبه به

 كانی كییه ره سه  كتێبه تی تایبه به. یت گه تێده

 زاناكانی نوسراوی   واته. پسپۆڕێتی

.  وه بینیته تیائه تۆخۆتی كه ی وپسپۆڕێتییه ئه

 كتێبدا، ی وه خوێندنه كاتی له  زۆرگرنگه

  به بێت هه تت تایبه تێبینی ری  فته ده

 پێویستت و  گرنگه  كه ی وه ئه تۆماركردنی

 .تی پێیه

  ڵه مامه دا لێره ، وه توێژینه بۆ  وه خوێندنه-3

  كه ی وه ئه ك وه ی ناكه كتێب ڵ گه له

 ڵ گه له ی ڵه مامه عێك رجه مه ك وه وێ، ته ده

 كانی ته بابه مو هه ناچیت تۆ  واته یت، كه ده

  له نها ته ڵكو به  وه بخوێنیته  كه كتێبه نێو

 و ئه  وه كه كتێبه كانی ته بابه پێرستی ی ڕێگه

 كانی گۆڕاوه بۆ  كه بژێریت ڵده هه  ته بابه

 شێك بۆبه یان ت كه وه توێژینه

  جۆره م ئه.  پێویسته ت كه وه توێژینه له

 قۆناغێك  له تی تایبه به  گرنگه  یه وه خوێندنه

 خوێندنی كانی وتووه پێشكه  قۆناغه له

 بۆ دواتر دكتۆراو و ر ماسته و كالۆریۆس به

 پێی پێویستت وام رده به به  وه توێژینه نوسینی

 . كتێبێك نوسینی یان. بێت ده

 م ئه باشكردن، یان-بۆچێژ  وه خوێندنه-٤

 ستهێنانی ده به بۆ متر كه  یه وه خوێندنه  جۆره

 و رگرتن چێژوه بۆ زیاتر ڵكو به ، زانیارییه

  چنه ده ڕۆمان و چیرۆك زۆری  به.  خۆشییه

 م ئه زۆری  شێكی به.  وه یه چوارچێوه م ئه

 ك وه ر خوێنه و ییاڵین خه زیاتر  نوسینانه

 یان ڕۆمان نێو ری  كاراكته له شێك به

  شچێته ئه لێدێت، ی كه  چیرۆكه

 و بی ده ئه ستی هه باشتركردنی ی چوارچێوه

 و ربڕین ده توانای پاراوی، زمان

 ر گه ئه ڕۆمان، و چیرۆك. گوزارشتكردن

 ی كه ئامانجه  وه ئه دات نه گرنگیش زانیاری 

 هاكان به و كات ده ویژدان ی ئاراسته

 باش كادیمی ئه سانی بۆكه اڵم به. چێنێت ده

 ی وه خوێندنه له ڕۆیی زیاده  نییه

.ڕؤماندابكات



 ( (یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
19 

 کۆمەڵناس ی چ پرسێکی کۆمەڵگامان بۆ چارەسەر دەکات؟

 

  د. هیوا عەلی عومەر

 بەش ی دووەم:

هەر زانستێک بۆ گەڕان و چارەسەری چەند پرسێکی دیاریکراو هاتوونەتە دی. 

کۆمەڵناسیش وەک زانستێکی کۆمەاڵیەتی چەند پرسێکی سەرەکی لە کۆمەڵگا و ژیانی 

اڵیەتییەکانن کە زەروورەتی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵی دەگرێتە ئەستۆ. واتە ئەوە پرسە کۆمە

سەرهەڵدانی زانستی کۆمەڵناسییان ڕەخساندووە. بەگوتەی کارل پۆپەر ژیان هەر 

 لەئەمیباوە بگرە تا ئەنشتاین هەموویان لەهەوڵ و کۆشش دان بۆ چارەسەری پرسەکانیان.

بۆیە لێرەدا دەمەوێت کۆمەڵناس ی و پرسەکانی بکەمە بابەتی سەرەکی ئەم ووتارە. بەگشتی 

کۆمەڵناس ی لەدوو ڕەهەندی سەرەکی پێکدێت: ڕەهەندی تیۆری و ڕەهەندی پراکتیکی 

)بەدەربڕینی ئیمانۆیل کانت عەقڵی تیۆری عەقڵی کرداری(. لەالیەکی تر کۆمەڵناس ی وەک 

بەاڵم چۆن  بەکاردێت زانست بۆ ناسیین و شیکردنەوەی واقیعیەتی کۆمەاڵیەتی.

یەکەوە دەبەسترێنەوە ئەوە بۆ خۆی بابەتێکی کۆمەڵناس ی و واقیعیەتی کۆمەاڵیەتی بە

گرنگە. واتە ئێمە پێویستیمان بە شارەزاییەکی باش و نوێ هەیە بۆ بەستنەوەی عەقڵی 
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کۆمەڵناس ی و واقیعیەتی بەرجەستە و بەرهەست. دیارە ئەوە ئەرکی توێژەران و دام و 

تی و عەقڵی و دەزگاکانی زانستییە کە پردی پەیوەندی لەنێوان واقیعیەتی کۆمەاڵیە

ئەندیشەی کۆمەڵناس ی دروست بکەن. ئەزموونی چەندین ساڵە لەزانکۆ و ناوەندی 

 ئەکادیمی ئەوەمان پێنیشان دەدات کە ئەو لینکە زۆر بەالوازی بوونی هەیە.

کێشەی پەیوەندی زانستی کۆمەڵناس ی بە واقیعیەتی کۆمەاڵیەتی کێشەیەکی جیددیە. 

بەداخەوە بۆشاییەک دروست بوو لەنێوان توێژینەوەکانی کۆمەڵناس ی و پرسە کۆمەاڵیەتییە 

هەنووکەییەکانی کۆمەڵگای ئێمە بەجوانترین شێوە لەو تەوەرەیەدا دەردەکەوێت. واتە 

ەبوایە ئەنجامی بدات ئەوە بوو کە ببێتە چاوساغی کۆمەڵناس ی تەنها کارێک کە د

دامەزراوەکان بۆ پێدانی داتای واقیعی لەهەمبەر پرسەکانیان. لەوانەیە ئەو بابەتە 

ڕەهەندێکی تریش ی هەبێت. ئەوەی کە مایەی نیگەرانیە خودی کۆمەڵگایە کە بەپێویستی 

و پێیان ئاشنا ببێت. لەم  نازانێت ئاریشەکانی لەڕوانگەی تێۆرییەکانی کۆمەڵناس ی ببینێت

ەڕای من بەرپرسە لەداشکاندنی ڕۆڵی بناوەندەدا نابێ ڕۆڵی حکومەتیش لەبیر بکرێت 

کۆمەڵناس ی لە کۆمەڵگا. کۆمەڵناس ی لەکۆمەڵگای ئێمەدا بەشدار نەکردووە لە جۆشدانی 

ڕەوتە سیاس ی و کۆمەاڵیەتییەکان. وەک نموونە کام لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی و 

کانی کوردستانی عێراق پاڵپشتی خۆیان بەڕوونی و بێ دوودڵی بۆ تێورێکی سیاسییە

کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵناس ی دەڕبڕیوە بۆ بەرەوپێشبردبی پرسەکانیان؟ یان لەسەر ئاستی 

حکومەت، ئایا لەلێدوانی بەرپرسێکی بەپرسانی حکومی بیستراوە کە پێمان بڵێت ئێمە بە 

و چوارچێوەیەدا پابەندی خۆمان ڕادەگەێنین تاکو فاڵنە تێوری سیاسەت کار دەکەین و لە

هاواڵتیانیش بەڕچاو ڕۆشن بن بەرە و کوێندەر هەنگاو دەنێن؟ ئەگەر ئاوڕێک لە بواری بازار 

 و پەروەردە و تەندروستی.. بدەینەوە هەمان کێشەمان هەیە.

 لەڕوانگەی تیۆری رێکخستنیش ئەو بابەتە دەکرێ ئاوا ڕوون بکرێتەوە کە پرسەکانی

کانی کۆمەڵگا  گرفتهتوێژینەوەی کۆمەڵناس ی پەیوەستن بە دوو پانتایی: ئەوەی کە ئاگای لە 
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خۆی؛ هەروەها وزە و توانستی پێویستیش لە کۆمەڵگا  گرفتیبێت وەریان بگرێت و بیانکاتە 

وەربگرێت تاکو هەم دەزگای زانستی هەم توێژەرانیش بتوانن بەردەوام بن و خۆیان نوێ 

 بکەنەوە. 

ئەگەر وێنەی سەرەوە بەکاربێنین بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخی ئێستای توێژینەوەکانی 

کۆمەڵناس ی، دەتوانین بڵێین ئەو لینکانەی کە دەبوایە)دۆخی پێوەری( هەبێت لەنێوان چوار 

بەش ی سەرەکی پێکهێنەرەکانی توێژێنەوەی کۆمەڵناس ی بەشێوەیەکی کزۆڵە بوونیان هەیە. 

ی توێژینەوە، وەک هەموومان ئاگادارین دۆخەکە تەعبیر لە لەپەیوەندی نێوان ستراتیژ 

نەبوونی وەها ستراتیژێک دەکات هەم لەالیەن حکومەت و هەمیش لەالیەن ناوەندەکانی 

خویندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی. باشترین بەڵگەش نەبوونی بنکەی ئاماری و داتابیس ی 

واری پەیوەندی دامەرزاوەکانی سەرتاسەری توێژینەوەکانە لەهەرێمی کوردستان. لەب

حکومەت بە ناوەندەکانی خوێندنی بااڵ سەبارەت بە ئەنجامدانی توێژینەوە بۆ ئەو 

دامەزراوانە و بووجەدارکردنی توێژینەوەکان لەالیەن ئەو دامەزراوانە و وەرگرتنی قوتابی 

رێن. لەبارەی بەپێی ئەو داخوازیانە لەوانەیە ئەو جۆرە توێژینەوانە بەپەنجەی دەست بژمێرد

توانستەکانی توێژەرانی کۆمەڵناس ی ئاستەنگەکانی بەرەوپێشبردن و نوێکردنەوەی ئەو 

توانایانە لە پاکێجی هیچ زانکۆیەک و ناوەندێکی توێژینەوەی زانستی نیە وەها هەڵێک نیە 

بێجەگە لە کۆرس ی ئەکادیمی، کە بەداخەوە ئەویش بەرەو نەمان چووە، هیچ هەلێکی تر بۆ 

ان گرنگیدان بە بەرزکردنەوەی توانستەکانی ئەنجامدانی توێژینەوە بە کۆاڵیتییەکی توێژەر 

باشتر لەوەی کە ئێستا هەیە نادەن. بەچاوخشاندنێکی خێرای هەندێک لە توێژینەوەکان، 

کەمترین ئاوڕدانەوە بەدیدەکرێت سەبارەت بە داهێنان و نوێکاری لە بواری توێژینەوە و 

لە توێژینەوەکانی پێشوو، بەمەش هەمان شت بەرهەمدێتەوە بۆیە عەقاڵنیەتی ڕەخنەگرانە 

توێژینەوەکانیش بێسوود دەردەچن. کۆمەڵگای کوردستانی لەئێستادا گیرۆدەی دوو جۆر 

کێشەیە: کێشە مێژووییەکان و کێشە هەنووکەییەکانی کە بەهۆی گۆڕانکارییەکانەوە 

ری، سیاسەتکردن، دامەزراوەیی و هاتوونەتەدی لەوانە پرسە نوێیەکانی پەروەردە، ئابوو 
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سەروەری یاسا، گەنجان، ژینگە، گەشەپێدانی بەردەوام )ئاو، خۆراک(، گەندەڵی، 

 پرسەکانی ئومێد و مانای ژیان، ئاوارەکانی...

سەبارەت بە دەستنیشانکردنی پرس ی توێژینەوە کە بنەڕەتیترین هەنگاوی هەر 

ی زانستی ئەو پرسەیە کە توێژەر توێژینەوەیەکی کۆمەڵناسییە، کە دەستنیشانکردن

دەیبەستێتەوە بە واقیعیەتێکی دیاریکراو، پرۆسە و هەنگاوەکانی دواتری توێژینەوە 

بەیەکەوە دەبەستێتەوە. دیاریکردنی پرس ی توێژینەوە پەیوەندی بە دوو توانستەوەیە: عەقڵ 

و توێکاری و  و ئەندێشەی کۆمەڵناس ی؛ لێهاتوویی و کارامەیی کرداری توێژەر لە هەڵکۆڵێن

شیکاری توێژاڵەکانی ئەو واقیعیەتەی کە توێژەر لەگەڵیدا دەرگیر بووە. چەندە توێژەر 

ئەزموونی هەبێت لەو بوارەدا ئەوەند باشتر تەماس ی دەبێت لەگەڵ پرسەکەی زانستیتر بۆی 

 دەچێت. 

( دەتوانین پوتانسییەلەکانی ١٩3٤- ١٨٩٦بەسوود وەرگرتن لە تیۆری لیڤ ڤیگۆتسکی)

 ێژینەوە کۆمەڵناسییەکانی دەستنیشان بکەین:تو 

 .ئەوەی توێژەر دەتوانێت خۆی ئەنجامی بدات بەبێ یارمەتی وەرگرتن لە کەسانی تر.١

 . ئەوەی توێژەر دەتوانێت ئەنجامی بدات بەهەندێک یارمەتی وەرگرتن لەئەوانی تر.٢

 لەئەوانی تر.. ئەوەی کە توێژەر ناتوانێت ئەنجامی بدات هەتا بەیارمەتی ورگرتن 3
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 ٭ ئەدەب بۆ سۆسیالیزم هزری ڕوانگەی

 

  حەسەن عەبدولڕەحیم

 سۆسیالیزمەوە، هزری ڕوانگەی لە

 رۆشنبیر ی ندیشه یاڵ و ئه می خه رهه به

 لەخزمەتی ئەگەر هونەرمەند یان

 تازەبوونەوەی و کۆمەڵ پێشکەوتنی

روانی  و چاوه دارێكی زڕه ، نەبێت ژیاندا

 بەرهەمێک ،تەنهاناكرێت، یمی ل رهه به

 ،ئەو بمێنێتەوە بەنەمری  کە

 دەربڕی  گۆیانە ڕاست کە بەرهەمانەیە

 ئارەزووکانیانە و ویست و مرۆڤ ناخی

 کاییەکی لەهەر هونەرمەند یان ،نووسەر

 بەرجەستە دیاردەیەک کە ی هونەر 

 یان بیانەوێت دەکەن

 خامۆش یا بکەن پێ نەیانەوێت،هەستی

 کۆمەاڵیەتی هێزێکی لە ،پشتگیری  بن

 .. دەکەن کراو دیاری 

 چەوساوەو هێزی  لە کردن پشتگیری 

 لە مرۆڤ دادۆشینی ڕاستی دەرخستنی

 بوونی پابەند واتا ،بە مرۆڤەوە الیەن

 و گەشەکردن ڕەوتی بە نووسەرە

 ڕاستیانە ئەم لەبەر.. مێژوەوە فراژۆبوونی

 کایەکانی د،یاخۆ  یاشاعیر ،یان نووسەر

 هەڵوێستی لەسەرییانە نووسین تری 

 دیاری  چەوسێنەران چینی لەسەر خۆیان

 .. بکەن

 کۆمەاڵیەتی چینی لە کەس هەندێک

 ،ئەدەب ئەدەن ئەوە هەوڵی دەسەاڵتدار

 و ڕاستی لە بەشەکانیەوە بەهەموو 

 ،ئەم دابڕن  خەڵک ژیانی وێنەی

 ڕێبازێکی ئەدەن ئەوە هەوڵی ئاراستەییە

 خۆیان ئەژماری  بە تر دیدێکی ترو 

 کایەو لە نەبێت ڕۆڵی ،کە بهێننەکایەوە

 یەکالکردنەوەی و کۆمەاڵیەتی ئەرکی

 نەکۆکییەکان شیکردنەوەی و ڕاستی
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 چینە ڕوانینە و دیدە ئەم ،لەبەرانبەر

 هاتە هزری سیستەمێکی شۆڕشگێڕەکان

 و ،نووسەران هەوڵیاندا یەوەکا

 چینە پاڵ لە هونەرمەندانیش

 بێ کۆمەڵگەدا تری  کۆمەاڵیەتیەکانی

 بڵێن یان و نووسین ،هونهرو  ،نەبن الیەن

 با بێت نووسین تری  ڕەگەزێکی کایەو هەر

 ژیانی ڕاستی بەرجەستەکراوی 

 .. بێت کۆمەاڵیەتی

 کاری  تەنیا هونەر  ) وتراوە بارەوە لەو

 نییە ژیان دوبارەکردنەوەی

 کردنی درووست و بەڵکوخوڵڤاندن

 .. هەبێت پێویستە کە ژیانێکە

 سۆسیالیزمەوە هزری ڕوانگەی لە

 ،هەر کۆمەاڵیەتیە بوونەوەرێکی ،مرۆڤ

 داهێنرانەی یان کۆمەاڵیەتی چاالکییەکی

 هێنانەوە بەرهەم چاالکی ،لە هەبێت

 مارکس بارەوە ،لەو دەگرێت سەرچاوە

 ئەو ،تەنها سۆسیالیست مرۆڤی:  دەڵێ

 کە سۆسیالیست موڵکی بە بەرهەمە

 بەرهەم مرۆڤ کۆششیی و بەهەوڵ 

 گەشەکردنی واتە مێژوو  کەواتە. هاتوە

 ئادەمیزاد یان مرۆڤ بەخزمەتی سروشت

 روانگەی کەمەبەستمان روانگەیەوە لەم

 بەهەموو  ئەدەب سۆشیالیزمیە

 دەتوانێت کاتە ئەو بەشەکانیەوە

 بگەیەنێت بەچاکی خۆی  پەیامەکەی

 پەیوەندیە راستگۆییەوە کەبەوپەری 

 لەهەمان روو بخاتە کۆمەالیەتیەکان

 روانینانە ئەو بڵێن یان بیرورایانە ئەو کاتا

 پەیوەندیانەوە بەو  وه روون بكاته

 سوسیالیزم هزری.  هەڵبەستراوە

 راستەوخۆ نوسەر نازانێت بەمەرجی

 بڵێن یا رابکێش ی مەسەلەیە ئەم دەستبۆ

 گۆرانی پرۆسەی بەژداری  کردوە بە

 وایە باوەڕی  ئینگلس بکات کۆمەاڵیەتی

 بەجۆرێک هەریەک ئەدەبیەکان شاکارە

 هەیانە دەکەن لەجیهان گوزارشت

 ئاوات هیواو هەشیانە رەخنەگرانەو

 ئەمەشە لەبەر هەر دڵەوە خاتە هد

 داهێنانی دەکرێت بەدی هزرە لەم ئەوەی

 دەبێتە ونەتەوەیەک گەل هەر هزری

 وردە وردە تر نەتەوەکانی گشتی مولکی

 کەچیتر دەکەوێت بەدەر راستیە ئەو

 و بەگۆشەگیری  تر جیاجیاکانی نەتەوە
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 چوارچێوەیەکی لە بمێنیتەوە دورەپەرێزی 

 لەئەدەبیاتی بەڵکو بخوا، گیر تەسکدا

 خۆی  جیهانی ئەدەبیاتی ، نەتەوەییەوە

 ئەوەمان روانگانە  ئەو هەموو  دەنوێنیت

 بەمرۆڤی نەبەهرە سوسیالیزم دەڵێت پێ

 نەنوسەرێکی دەبەخش ێ بەهرە بێ

 نەمروو نوسەێکی دەکاتە بێتواناش

 جێی دەخاتە برێکیش نەبەرد

 رەنگینی دەست پەیکەرتاشێکی

 قالبێکی انگلس و کسر ما بەناوبانگ

 ئەدەبو شاکارە بۆ ئامادەکراویان

 هەوڵی بەپێچەوانەوە دانەناوە هونەرێکان

 هێنایە مرۆڤیان ویژدانی داوە زۆریان

 ژیانیان داوە بەتاکەکان یان هپەر   جۆشو

 شکۆو  ئادەمیزاد بگۆرن بەبارێکدا لە

 تر بەختیار و پارێزراوتر تێدا کەرامەتی

 هیچ یەک بێنێتەوە لێ بینینی مەودای بێ

 فشار کە نابینێت بەرەوا ئەوە کاتێک

 و نووس چیرۆک شاعیرو سەر بخاتە

 بکەنەوە، بیر فەرمان تابەپێی وێنەکیش

 تەسک لێ تێروانینیان ، دورە لەوە زۆر

 بەرەو هەستیان سەرچاوەی بکاتەوە

 .  ببات بوون وشک

 پێوە پاڵیان دەدات ئەوە هەوڵی مارکسیزم

 ببنەوە نزیک راستی لە دەنێت

 بەو ، هەڵدەچنن لێوە کەبابەتەکانیان

ی  وه دۆزینه  به بە بیریان هۆیەوە

 دەگاو  عریفی دیكه كی مه یه كێشه

 بە هەست چاکتر بنوسن روونتر دەتوانن

 رونتر و باشتر بکەن ئازارەکە و ئێش

 نوسەر روانگەیەوە لەم بچن یانەوەر بەپی

 سەدای و دەنگ بۆ گوێ  مەند هونەر و

 دەکەن شل کەس هەزار هەزار

 دەگرێت دایان شادیەک خۆشیەک،

 هەموو  بۆ ئازادی و گوڵ  و کەنان

 .. دەبێت فەراهەم کەسێک

 نووسینێکی لە سوودم بابەتە ئەم بۆ٭ 

 .. وەرگرتوە میسری  مەجید فواد نووسەر
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 ھونەر و سیاسییەکان

 

 ئاشنا عومەر 

"من ھونەرمەندم باس ی سیاسەت ناکەم" ئەمە 

قسەی زۆربەی ھونەرمەندانە، بەاڵم قسەی 

من نییە، ئاخر دەربڕینی ئەو قسەیە جۆرێکە لە 

 تێنەگەشتن لە سیاسەت، چونکە ئەوە

سیاسییەکانن بڕیار لەسەر ئاو و ھەوايش 

 دەدەن.

گرفت ئەوەیە لەم واڵتەدا ھونەرمەند خۆی لە 

باس ی سیاسەت نادات، بەاڵم سیاسییەکان 

خۆیان لە پرس ی ھونەر دەدەن، بڕیاری ھونەر و 

داھاتووی ھونەریش ھەر الی ئەوانە. نەگبەتی 

ھونەری کورد لەوەدا نییە کە سیاسییەکان، 

ن، چونکە لە دنیای  دەده بڕیاری لەسەر

پێشکەوتوویش ئەوە سیاسییەکانن بڕیار لە 

پالنی حکوومەتەکان دەدەن و بڕیار دەدەن بازاڕ 

چۆن بێ و چۆن ماف بپارێزن بە بازاڕی 

ھونەریشەوە، بەڵکو نەگبەتی ھونەر لەم واڵتە 

ئەوەیە، کە سیاسییەکانی لە ھونەر و گرنگی 

 ھونەر ناگەن.

سیاسییەکان ماکیاژە، لەم واڵتە ھونەر الی 

ماکیاژی جوانکردنی خۆیان و ئەوەی کە خۆیان 

دەیانەوێت و ھیچی تر. گەر وا نییە بۆچی بۆ 

ئاھەنگە حزبییەکانیان ھونەرمەند بانگھێشت 

دەکەن، تا گۆرانی و مۆزیك تەواو دەبێت لە 

بەرانبەریان دادەنیشن و چەپڵەیش لێ دەدەن، 

نەرمەندێک بەاڵم ئامادە نین بچنە کۆنسێرتی ھو 

و تا کۆتایی کۆنسێرتەکە وەک ئاھەنگە 

حزبییەکانیان بەدیار ھونەرمەند و 

بەرھەمەکانیانەوە دانیشن. کەواتە تەنیا 

بەبیرکردنەوە لەوەی ھونەر و ھەموو بوارەکانی 

ژیان سیاسییەکان بڕیاری لەسەر دەدەن، 

دەگەیتە ئەو ئەنجامەی کە "من ھونەرمەندم و 

م" قسەیەکی بێ قسە لەسەر سیاسەت ناکە

مانایە و خۆشاردنەوەی ھونەرمەندە لە 

 ئەرکێکی گرنگی خۆی.

ھەروەھا بە بەراورد و گەڕان بەدوای ئەو 

پرسیارەی کە بۆچی سەرکردە و سیاسییەکان لە 

ئاھەنگی حزبی خۆیان گوێ لە بەرھەمی 

ھونەرمەندان دەگرن و چەپڵەی ھاندانیان بۆ 

دڵنیا لێ دەدەن، بەاڵم ناچنە کۆنسێرتەکان؟ 

دەبی لەوەی کە بەڵێ ھونەر الی سیاسیی کورد 

تەنیا رێگەیەکە بۆ ماکیاژی ئەوەی خۆیان 

 دەیانەوێت و ھیچی تر. 

تێبینی : رەنگە تاکوتەرا سیاس ی ھەبن بچنە 

 کۆنسێرتەکان، بەاڵم دەگمەنن.



 ( (یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(  ( یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
30 

 تایبەتمەندییەکانی زمانی مرۆڤ

 رێدار فاتیح

لە ژمارە سفری ئەم گۆڤارەدا باس ی  

سەرەتاکانی پەیدابونی زمانمان کرد. لەم 

ژمارەیەدا باس ی تایبەتمەندییەکانی زمانی 

مرۆڤ دەکەین و بەراوردی دەکەین بە 

زمانی ئاژەاڵن. زانای گەورەی بواری 

زمانەوانی، نەئوم چۆمسکی دەڵێت ' 

زمانێک تەنها بریتی نیە لە وشەکانی، 

، داب و نەریتە، یەکگرتنی بەڵکو کلتورە

کۆمەڵگەیەکە، مێژویەکی تەواوە کە 

کۆمەڵگەیەک دروست دەکات. ئەمانە 

هەمو بە دەوری زماندا دەسوڕێنەوە'. 

لێرەدا گرنگترینی ئەو تایبەتەندییانە 

دەخەینە ڕو کە زمانی مرۆڤی پێ 

جیادەکرێتەوە، لە بەرامبەردا زمانی 

خود ئاژەاڵن ئەو تایبەتمەندییانەی نیە یا

. ١بە شێوەیەکی سنوردار هەیەتی. 

رەنگدانەوە مرۆڤ دەتوانێت بە 

بەکارهێنانی زمان باس ی زمان بکات. واتا 

دەتوانێ بە دەربڕینێک، دەربڕینێکی دیکە 

ش ی بکاتەوە. نمونەی ئەمە ئەدەبیات و 

شیکردنەوەکانیەتی، یاخود زانستی 

زمانەوانییە. لە بەرامبەردا ئاژەاڵن 

. مەودا ٢ئەنجام بدەن.  ناتوانن ئەم کارە

مرۆڤ لە توانایدایە بە زمان باس ی 

رابردو، رانەبردو، داهاتو، شتی 

بەرجەستە و شتی نابەرجەستە ) 

ئابستراکت( بکات. بەاڵم ئاژەاڵن دەتوانن 

تەنها باس ی رانەبردو و شتی بەرجەستە 

بکەن. واتا ئاژەاڵن ناتوانن بە زمان باس ی 

دی و دیاردەی نابەرجەستەی وەکو ئازا

خۆشەویستی و رق و هتد... بکەن. ئەمە 

بە هەمان شێوە بۆ دەمەکانی رابردو و 

. هەڕەمەکی یەکێکی 3داهاتو راستە. 

دیکە لە تایبەتمەندییەکانی زمانی مرۆڤ 

بریتییە لە هەڕەمەکێتییەکەی. واتا هەر 

دەربڕینێکی زمانەوانی بە شێوەیەی 

هەرەمەکی دروست بوە و دەاللەت لە 

شتە ناکات. بە نمونە هیچ وێنەی ئەو 

پەیوەندییەکی سروشتی لەنێوان وشەی 

پشیلە و ئاژەڵەکەدا نییە. لەبەر ئەوە لە 

هەر زمانێکدا وشەی جیاواز بۆ ئەو 
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ئاژەڵە دەبینرێت. ئەمە بۆ دەربڕین و 

. بەرهەمداری ٤وشەکانی تریش راستە. 

ئەمەش یەکێکی دیکە لەو 

تایبەتمەندییانەی زمانی مرۆڤ کەوا 

ت زمانێک هەمیشە بتوانێت دەکا

پێشبکەوێت. لەبەر ئەمەیە کە هەمیشە 

وشەی نوێ دەچێتە نێو زمانە زیندوەکان 

و فەرهەنگەکانیان دەوڵەمەندتر دەبێت. 

بەاڵم زمانی ئاژەڵ پێشکەوتن بە خۆیەوە 

. 5نابینێ و لە ئاستی خۆیدا دەمینێتەوە. 

فێربونی زمان مرۆڤ بەشێوەیەی 

لێی گەورە کۆمەاڵیەتی لەو ژینگەی 

دەبێت فێری زمان دەبێت. بەاڵم ئاژەڵ 

زمانەکەی لە دایک و باوکییەوە بە 

شێوەیەکی ویراس ی وەردەگرێت. لەبەر 

ئەوە بە نمونە زمانی پشیلە لە هەمو 

جیهاندا هاوشێوەیە یاخود زۆر نزیکن لە 

یەکەوە، بەاڵم منداڵێک لە هەر کوێیەک 

گەورە بێت زمانی ئەو ژینگەیە فێردەبێت 

گوێدانە زمانی دایک و باوکی. لەم  بێ

تایبەتمەندییانەوە بۆمان دەردەکەوێت 

کە بۆچی مرۆڤ توانیویەتی هێندە 

داهێنان لە زمانیدا بکات و فرەچەشنی 

بکات، هەروەها بیکات بە هەوێنی 

داهێنان لە زانستە جوداکانی تری سەر 

 زەوی 
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 زماندا  وشه له يرزكردن قهرگرتن و  وه

    

 :دڵــدار دانـا   

  ست له به وانیدا مه بواری زمانه  له       

،   رزكردنی وشه یان قه  رگرتنی وشه وه

كی دركپێكراو  ی بۆشاییه وه پڕكردنه  واته

  كاندا به موو زمانه هه  دا ، له كه زمانه  له

بێ جیاوازی  كی گشتی و به یه شیوه

  زمانییه  و بۆشاییه بوونی ئه  ست به هه

ن  خاوه  كه زمانه  نده رچه كرێت ، هه ده

ند و مێژوو  مه وڵه یی ده نگێكی وشه رهه فه

و   وره تێكی گه و شارستانییه

  نگه اڵم ڕه وتووش بێت ، به پێشكه

بۆ زمانیكی تر   وه زمانێكه  كان له بۆشاییه

  كه زمانییه  بۆشاییه  جیاواز بێت ، واته

كانی  نێوان زمانه  له  ییه شتێكی ڕێژه

م  دروستبوونی ئه جیهاندا ، هۆكاری 

و  بۆ ئه  وه ڕێته گه ش ده بۆشاییه

ی بواری  و خێرایه  وره گه  وتنه پیشكه

كنۆلۆجیا وداهێنان و زانیاری ...هتد ،  ته

بینرێت  جیاجیاكاندا ده  بواره  مڕۆ له ئه  كه

  ی ، كه وه هۆكاری ئه  ش بۆته مه ، ئه

  له  رگرتنی وشه ن بۆ وه نا ببه كان په زمانه

و  ی ئه وه كاندا بۆ پڕكردنه بیانییه  هزمان

  له  ی ، كه نگییه رهه فه  بۆشاییه

  و پێویستی به  یاندا دروست بووه كه زمانه

 . یه هه  وه پڕكردنه

بۆ   رزكردنی وشه رگرتن وقه وه             

پیی   ندێكجار به كرێت بڵێین هه زمان ده

زووی خۆمان  پیویستی و ویست و ئاره

پێویستی و   ین ، واته كه ده  م كاره ئه

كانی  م و كوڕییه بۆشایی و كه

ندێك  ، هه  وه ینه كه مانی پێ پڕده كه زمانه

زووی خۆمان  بێ ویست و ئاره جاریش به

   كان دینه هۆكار و ڕێگای جیاواز وشه  و به

كو هۆكاری )ئاینی  ، وه وه  مانه كه ناو زمانه
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، گشتی   وتنی زانست به نگ ، پێشكه ، جه

تی ، بازرگانی و ئابووری ،  اڵیه كۆمه

كانی  وشه  ڕامیاری و ...هتد ، بۆنموونه

بێ  ، ...هتد( به  رفتره كات ، سه ج ، زه )حه

  وه ڕیگای ئاینی ئیسالمه  ویستی خۆمان له

  به  ناو زمانی كوردی و بووه  هاتۆته

ی زمانی  نگی وشه رهه فه  شێك له به

وتنی  پیشكهنجامی  ئه  كوردی ، یاخود له

  ی نوێ هاتۆته دان وشه سه  كنۆلۆژیاوه ته

  ش و وشانه شێك له ناو زمانی كوردی ، به

،   رگیراوه ستكاری وه بێ ده كو خۆی به وه

ر ، الپتۆپ ،  كانی )كۆمپیوته ك وشه وه

ر ،ڕادیۆ ، ... هتد( ،  هارد ، پرینته

شێكی تریشیان گۆڕانكاری  به

ی زمانی  سازگهڵ  گه و له  رداهاتووه سه به

كانی )تلڤژن  كو وشه وه  كوردی گونجێنراوه

    فزیۆن ، ...هتد(  له ی ته وشه  هب  بووه

زووی  بێ ویست و ئاره به  رگرتنی وشه وه

هۆی مردن و   بیته خۆمان زۆر جار ده

،   كه كی زمانه یه ناوچوونی وشه له

  كه كۆنه  ر بێت و وشه گه ت ئه تایبه به

دا ،  كه نگی زمانه رهه فه  كرێت له تۆمارنه

  ی له وره گه  وتنه و پیشكه ، ئه  بۆنموونه

   ، وایكردووه  بواری كشتوكاڵیدا ڕوویداوه

كان   كۆنه  كشتوكاڵێیه  ئامێره

و  ره شیان به كه هێنرێن و ناوه كارنه به

ڕبوونی كات ،  تێپه  مان بڕوات به نه

و   و ئامێرانه هێنانی ئه كارنه به  چونكه

ئامێری نوێ و   یان به وه ێنگرتنهشو 

كات ناو و  كنۆلۆجیای نوێ واده ته

دا  لێره  ست بدات ، بۆیه ده  ی له كه ركه ئه

وانی و  ركێكی نیشتیمانی و زمانه كو ئه وه

كان  كی ئامێره یه بێت نموونه لتوری  ده كه

ڵبگیریت و  ی نیشتیمانی هه خانه مۆزه  له

لدا  گه له ی نوسین شێوه  ش ی به كه ركه ئه

تنی ناو و ستی پاراس به مه  دابنرێت ، به

  له  ی گرنگه وه ئه    .م ئامێرانه ركی ئه ئه

دا ،  رزكردنی وشه رگرتن و قه تی وه بابه

و   كه رگرتنی وشه تی وه چۆنییه  له  بریتییه

  له  كه ی بۆشاییه وه تی پڕكردنه چۆنییه

بۆ   رگرتنی وشه وه  دا ، چونكه كه زمانه

كی نابێت  مه ڕه كی هه یه شێوه  كان به انهزم

رج و  ند مه ژێر چه  بێت له ڵكو ده ، به

رگرتنی  كانی وه نگاوه كدا  هه یاسایه

  جێ بكریت ، بۆنموونه جێبه  كه وشه

كان  دا بۆ زمانه رگرتنی وشه كاتی وه له
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و  ی ئه وه درێت ، بۆ ئهنجامب ئه   وه سانی پسپۆره ن كه الیه  كان  له ڵبژاردنی  وشه بێت  هه ده

  بێته شوێنی خۆی بگریت و نه  كه زمانییه  ی بۆشاییه وه گیرێت بۆ پركڕكرنه رده وه  ی ، كه وشه

  بێت وشه نگاوێكی تردا ده هه  دا ، له كه زمانه  له  وه نانه  هۆی دروستبوونی لێڵی واتایی و كێشه

ك خۆماڵێ  یه وڵ بدرێت  تا ڕاده نرێت و ههی زمانی كوردی بگونجێ ڵ سازگه گه له  كه رگیراوه وه

  وشه  بێت ، واته  كه ته پێی واتای بابه  بێت به ده  كه رگیراوه وه  ها وشه روه بكرێت ، هه

  هك  ل یه ی هیچ كێشه وه بێ نانه به  وه پڕبكاته  كه زمانییه  ك بۆشاییه یه كو زاراوه وه  كه رگیراوه وه

موو  هه  له  كی نوێ نییه یه ش دیارده رزكردنی وشه رگرتن و قه هی و  دیارده   بواری واتاییدا

، كرداری   یه ڵكو مێژووێكی دێرینی هه وانی ، به بواری زمانه  ت له تایبه گشتی و به كان به بواره

بێ جیاوازی . كان به موو زمانه بۆ هه  و یاساییه  كردارێكی  پێویست و ئاساییه  رگرتنی وشه وه
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 مكى مێژوو : ى چه باره  مێك له ڵه قه  ره سه

 م: كه ش ی یه به

 

 محمدخان تحسین حسین

كانى  باوه  ره هه  زانسته  له  كێكه مێژوو یه

  توانراوه كو ئێستا نه تاوه  م, كه رده سه

و ناساندنێكى گشتگیرى بۆ   پێناسه

  كێك له ریه مڕۆ هه كو ئه بكرێت, تاوه

زایی  ڕو شاره ى بیروباوه گوێره زاناكان به

,  ى مێژووى كردووه خۆی پێناسه

توانین  ش  ده و جیاوازیانه ڕای ئه ره سه

كی  یه وه توێژینه  له  بڵێن ) مێژوو بریتیه

ى رابردووێكى  باره  زیندووى  وورد له

ئامانج   كان, كه مردووى بێگیانى مرۆڤه

م  له  ست خستنی زانیارییه لێی ده

ردار  به تى لێی خه مرۆڤایه  ى كه رووداوانه

 نین(.

مانایی  بیدا )التاریخ( به ره زمانی عه  له

  كاتێكدا مێژوو بریتیه ت, لهزانینی كات دێ

كات, مرۆڤ و   ست بوون به یوه په  له

  ی كه و رووداو و كردانه موو ئه هه

نجامدراون  ، ئه  كانیان كۆتایی هاتووه كاته

،   رابردوو ، واته  شێك له و بوون به

م بێت یان زۆر بێت  كى كه یه بۆماوه

 ڕیون. تێپه

انی زم  وانی و له رووی زمانه  ر له گه ئه

دا  كه وانی وشه بنج و بنه  بیدا به ره عه

  ى تاریخ له تدا وشه ڕه بنه ،له  وه شۆر بینه

كانى  كانى )اریخ و یرخ( ى زمانه وشه

ش ی و عیبرانى  به دى, حه كه سامى, ئه

واتای مانگ یاخود كات  به  كه  رگیردراوه وه

ى  وشه  ندێكى تر پێیان وایه دێت, هه

)یاریح(  ى عیبرى  وشه  تاریخ له

زمانى   له  یه م وشه ئه  , كه رگیردراوه وه

  یه م وشه واتایی مانگ دێت. ئه عیبرى به

بیدا  ره زمانى عه ڕبوونى كات له تێپه  به

  تاریخ, له  بێته ر دادێت و ده سه گۆڕانى به
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ن  ندێكى تر هه شدا هه مانه پاڵ ئه

  ى توریخ له وشه  ى تاریخ له وشه  پێیانوایه

ن(  مه بی باشوور)یه ره رى عهزا شێوه

,  رداهاتووه سه و دواتر گۆڕانى به  هاتووه

زمانى   ى تاریخ و توریخ له ردوو وشه هه  كه

مان مانایان  هه  رووى ماناوه  بیدا له ره عه

 مانایی زانینی كات دێت. و به  یه هه

ى مێژوو  زمانی ئینگلیزیدا وشه  له

ى  ر وشه رامبه به  وێته كه ده

م  تدا ئه ڕه بنه  له  ( كهHistoryرى)هیستۆ 

ى ئیستۆریا  ر وشه بۆ سه  یه وشه

(Istoriaى یۆنانى ده) كه وه ڕێته گه ,  

ڕان, زانیارى,  , گه وه واتایی توێژینه به

كان  پشكنین...هتد دێت. دواتر رۆمانه

ى  ( بۆ وشهHپێشگرى )  یان به م وشه ئه

(Istoriaكه )  بوو به  (Historiaبۆ نێو ) 

 . وه نگى خۆیان گواستۆته رهه فه

( Hıstoryى ) تدا وشه ڕه بنه  له  واته

ى ئیستۆریای  وشه  زمانی ئینگلیزیدا له له

  یه م وشه ئه  , كه رگیردراوه یۆنانی وه

( Storyى ستۆرى ) وشه  زیاتریش له

ر  به مانای چیرۆك دێت، له  به  ، كه  نزیكه

كى  یه هره رتادا مێژوو به سه  ى له وه ئه

ڵكى  خه  , كه و بێ گرێ و گۆڵبووه  ساده

  كى ساده یه شێوه كى و به زاره به

بۆ   وه كه یه وه نه  كانیان له رووداوه

  , بۆیه وه كى تر گواستۆته یه وه نه

  شێكبووه توانرێت بگوترێت مێژوو به ده

م  تى ئه تایبه كان, به گێڕدراوه  چیڕۆكه  له

ڵگا و  ۆ كۆمهنێ  ى له چیڕۆك و داستانانه

 . تاندا باوبوینه میلله

زاری  شێوه  تى له تایبه زمانى كوردیدا ،به له

ى )دیرۆك(  كوردى كرمانجی باكوردا وشه

ى ئیستۆریای یۆنانى  ر وشه رامبه به  له

  یڤه م په ت به باره . سه كارهاتووه به

وانی  زاكانى بوارى زمانه شاره  شێك له به

ى  ووشه  لهى دیرۆك  وشه  پێیان وایه

.  ى گرتووه رچاوه سه  وه )دوور(ه

  شێكى تر له شدا به مه ر ئه رامبه به له

  ى دیرۆك له وشه  زایان پێیان وایه شاره

  یه م وشه ئه  , كه هاتووه  وه ى چیڕۆكه وشه

ر  رامبه به له  زیاتر و نزیكتر و گونجاوتره

كو  وه  ى هیستۆریا, چونكه وشه

شێك  به  ستۆریا لهمان پێكرد ، هی ئاماژه

واتایی  كاندا به خۆرئاواییه  مانه زه  له
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زاری  شێوه  ها له روه چیڕۆك دێت. هه

ى  ند وشه زمانى كوردى كرمانجی ناوه

ى  وشه  له كاردێت, كه )مێژوو(  به

مانایی كاتێكى  و به  رگیردراوه وه  وه )مێژ(ه

 دوور پێش ئێستا.

( Tarihى ) زامانى توركى وشه  ت به باره سه

ى تاریخى  وشه  له  هێنرێت, كه كارده به

  كو ئێستا له و تاوه  رگیرداوه بیدا وه ره عه

كى توركى  یه نگى توركیدا هیچ وشه رهه فه

 . نراوه دانه  یه واژه سته م ده بۆ ئه

 تی .... ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان: رچاوه لیستی سه

هرۆ ئیسماعیل محمد,  نه -١

یۆنان و تى  مێژووى كۆنى شارستانییه

ى  ولێر, نوسینگه م, هه كه رگى یه رۆمان, به

 .٢0١٩فسیر,  ته

صائب عبدالحمید, علم تاریخ  -٢

,  الپانیه  و مناهج املورخین, الگبعه

 .٢0١0البصائر,  بیروت: دار و مكتبه

السخاوى, شمس الدین بن  -3

محمد بن عبدالرحمان, االعالن بالتوبیخ 

روزپنال, ملن ژم التاریخ, تحیقیق: فرانز 

  , بدون سنه بیروت: دارالكتب العلمیه

 گبع.

٤-  MUSTAFA FAYDA. Tarih, 

Islam Ansiklopedisi . 
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 ی مێژووی زانست: باره  ك له تایه ره سه

 م:  ش ی سێیه به

  د. محمد شوانی 

 

  كانی له ی نیوتن و كتێبه كه وه دۆزینه

ی  فه لسه كانی فه ما بیركریه ی بنه باره

كانی  سروشت  وفراوانبوونی كایه

ی  ی رێژه وه رزبوونه خوێندن و به

ی زانكۆ و  واران و ژماره خوێنده

ی  ده سه له  وه كانی هۆشیاركردنه نده ناوه

ی گۆڕانكاری قوڵی  مینه ، زه  ڤده حه

  كانی دوواتر، به خساند بۆ قوناغه ره

مرۆیی و   ی زانسته باره  ت له یبهتا

  زانسته  ، چونكه  وه كانه تیه اڵیه كۆمه

قی گرنگیپێدانی  چه  كانیش كه سروشتیه

  بوون ،به  و قۆناغه ندانی ئه بیرمه

  وه ندی توندو تۆڵ پێكه یوه كی په یه ڵه رایه

ر  سه كردن له سترابوون ،قسه به

نجامی هزری  ئه  سروشت له

شێك  هاتبوو ، هێشتا به  وه فیه لسه فه

رچی  گه ، ئه  فه سه له فه  بوو له

رتبون و  رت كه تاكانی كه ره سه

ناو خودی زانستی   له  وه جیابوونه

  ڵدابوو، كه ریهه سروشتدا سه

خوێندران و  ژێرناونیشانی فیزیكدا ده له

 كرا. ر ده سه یان له وه توێژینه

 مانای  ، به  مكێكی كۆنی یونانیه فیزیك چه

  لقه  له  سروشت دێت، لقێكه

نجانی  ئه  كانی زانست ، له ییه بنچینه

  فه لسه سروشت وفه  كردن له وه توێژینه

رچی  گه ، ئه ی كردووه شه و گه یدابووه په

گردنی  شه وتن و گه هۆی پیشكه  به

یان لقی  ی ده وه كان و جیابوونه زانسته

دا  مه رده م سه فیزیك ، له  خۆ له ربه سه

و  و وزه ی ماده وه تویژینه  ستی فیزیا لهزان

،  وه ته ندی نیاوانیاندا كورت كراوه یوه په
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كو  زانستی  وه  ندین لقه راستیدا چه  له

  له  مانه كناس ی و ئه له میكانیك و  و فه

ر  ی هه وه له  ، جكه وه ته جیابونه  فیزیاوه

ر دوو لقی  سه خودی فیزیا خۆی به

ی و فیزیای نوێدا فراوانی فیزیای كالسیك

دا  مه رده و سه اڵم له ، به ش بووه دابه

ی كۆنی  فه لسه كو میراتێكی فه هیشتا وه

رستۆ  كانی ئه وه ت تویژینه تایبه  یونانی به

كان و  فیزیاییه  ته ر بابه سه له

كان  یبانیه غه  ته كان و بابه رزانیه وه زینده

و بۆ فیزیك و بیركاری الهوت  ئه  ، كه

كانی  اڵم دوواتر قوتابیه كردبوو، به پۆلێنی

دوو    یان داهێنا كه و پۆلێێنكردنه ئه

مكی فیزیك و میتافیزیك بۆ  چه

ی  تانه و بابه ی كۆی ئه وه جیاكردنه

ر  رامبه به  سروشت له  ست بوون به یوه په

  ئارادابوون و له  د له كانی دیكه ته بابه

ت بواری  تایبه  دا به كه ردوو بواره هه

ر  سه  خت كرابووه روشتی جهس

 قاڵنی .  . ی زانستی و ئه وه بیركردنه

یشتنی  تاكانی تیگه ره رچی سه گه ئه

ی  فه لسه سروشت بۆ فه  قاڵنی له ئه

سوفانی پیش  یله كۆنی یۆنانی و فه

كو  وه  كه  وه ڕیته گه سوكرات ده

  د ساڵ پێش له پینج سه  ك له یه وه بزوتنه

اڵم  كات ، به ست پی ده ده  وه دایكبونه

  پیناسه كو شۆرش ی زانستی  ی وه وه ئه

بواری   ی له وره و گۆرانكاری گه كراوه

ی زانستیدا  وه و بیركردنه وه توێژینه

  هڤد ی حه ده بۆ سه  وه كایه  ته هێناوه

زار  دوو هه  بۆ زیاتر له  ، واته  وه ڕیته گه ده

  وه و بزوتنه ستپێكردنی ئه ساڵ دووای ده

  قاڵنی له یشتنی ئه ی بۆ تێگه هزریه

  ستی پێكردبوو له سروست ده

ش  مه ی كالسیكی یۆنانیدا ،ئه فه  لسه فه

وتن و  ی پیشكه ڵگه و به نیشانه

  ، له  ی زانسته ورده  كردنی ورده شه گه

بوون و داهێنان و  كه ڵه نجامی كه ئه

  وه كانه كه دووای یه  ك له یه  وه دۆزینه

 ی ئێستای .  م ئاسته ئه  ته یشتوه گه

  وه دا بزوتنه ڤده ی حه ده سه  له

ستیان پێكرد و داوای  كان ده چاكسازیه

كانی ژیاندا  موو كایه هه  چاكسازیان له

بواری زانستی   و كایانه كێك له كرد، یه ده

و  رده روه كانی په و میتۆده وه و تویژینه

  كرا له ده  وه فێركردن  بوو، داوای ئه
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كاندا  ردهموو دیا كردنی هه  و شرۆڤه راڤه

ی زانستی و  وه شیكردنه  پشت به

ك  سترێت نه قاڵنی ببه یشتنی ئه تێگه

ودیوی سروشت و  هزری میتافیزیكی ئه

  پال داهێنانه  له  ر بۆیه یبانی . هه غه

شۆرش ی   به  یه وه م بزوتنه كاندا ئه نوێیه

وڵ و  می هه رهه به  زانستی ناونرا ، كه

ش خۆیان كانی پی وه ماندوبوون و دۆزینه

ندێكی دیارو  ند بیرمه ت چه تایبه  بوو، به

و  ی شازده ده ناوداری كۆتایی سه

و  ئه  كه  ڤده ی حه ده تای سه ره سه

 .   .  ئاراوه  ی تێدا هاته شۆڕشه

، زانای فیزیكی و بیركاری و   وانه كێك له یه

( ١٦٤٦-١5٦٤كناس ی ئیتالی گالیلۆ ) له فه

و  نگیكی ئه و پیشه  گه و كۆله پایه  به

زمون و  رێگای ئه  نرێت، له داده  شۆرشه

تواناكانی   ی به ره په  وه كانیه وه تاقیكردنه

كناسیدا رۆلی  له بواری فه  تلیسكۆب دا له

ی  وه شیكردنه  ی به ره بوو، په گرنگی هه

چاودیری   دا له و بیركاریانه ئاماریانه

وی و مانگ و  ی خۆر و زه جوله

ی گالیلۆ  وه له  دا ،جگه كانی دیكه ساره هه

كانی یاسا و پزیشكی و الهوتدا  بواره  له

 بوو .  مه رده و سه ندانی ئه نگی بیرمه پیشه

كار  ری به زمونگه گالیلۆ میتۆدی ئه

دان  سه  كانیدا ،به وه تویژینه  هێنا له ده

كی  كو كاالیه دوربینی دروستكرد، وه

و  بازرگانی خۆی كاری فرۆشتنی ئه

موو واڵتانی  كرد و بۆ هه ی ده هدوربینان

  مه دا، ئه و رۆژگاره نارد له وروپای ده ئه

بوو بۆ ناو  ی زۆری هه وه نگدانه ده

ی زانكۆكانی بیزا و   ناوبانگ و پێگه

ت  تایبه  ، به  وه رووی زانستیه  له  بوندقیه

ی بیركاری و  باره  كانی له رسگوتاره ده

رچی  هگ ، ئه  وه ندازیاری و پزیشكیه ئه

  درایه  وه نیسه ن پیاوانی كه الیه  دوواتر له

  نگیری گالیلۆ له ر الیه سه دادگا له

ی  باره  رنیكۆس له ی كۆپه كه تیۆره

  وی ، به ك زه نه  وه ندیتی خۆره ناوه

ژێر   ی له وه ندكردن و دوواتر هیشتنه به

و  كردنی باس ی ئه غه ده چاودیری و قه

 سزادرا.    تانه بابه

ی  ده سه  ی له نگانه و پێشه كیكیتر له یه

بونیادنانی   شداری له دا به ڤده حه
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سوفی  یله فه  له  كاندا كرد بریتی به زانسته

( ، ١٦50-١5٩٦دیكارت )  نس ی رێنیه ره فه

  بوو له ری هه رؤڵی گرنگ و كاریگه

نی  خاوه  ریدا، به زمونگه ی ئه فه لسه فه

ڕی  ت ، باوهنرێ رایی داده نسیپی گومانگه پره

بوو بۆ  هه  ی بیركاریانه و شرۆڤه راڤه  به

  ی له تانه و بابه و دیارده موو ئه هه

 كرد. ستی پێ ده یدا هه كه ژینگه

كانی شۆرش ی  گه كۆڵه  له  كێكه دیكارت یه

قاڵنی ،  ی ئه وه ی بیركردنه زانستی و ئاراسته

كردنی زانست و  شه ی گه باره ت له تایبه  به

ی زانستی  وه كانی توێژینه ی میتۆدهفراوانبوون

می  سیسته به  كان ،كه ره وه داهێنانی ته  ، به

  ، شۆرشێكی له كان ناسراوه دیكاتریه  ره وه ته

 . رپاكرد به  وه ی شیكاریه ندازه ی ئه باره

كانی  وه كانی و توێژینه ی نوسینه زۆربه

بوون،   وه ندازه ی بیركاری و ئه باره  دیكارت له

ی نوێ  فه لسه باوكی فه  شدا به وه ڵ ئه گه له

و تێزو  ی ئه ی زۆربه وه ر ئه به ، له د كراوه ناوزه

وروپا  ئه  ی دوواتر له فیانه لسه فه  بیرۆكه

  ی بیرو بۆچونه وه نگدانه بوون ره یدا ده په

و  كانی دیكارت بوون، ئه فیه لسه فه

  ی له زۆره  وتنه و پیشكه ل ئه گه یوست له ده

و  ئاراوه  دا هاتبونه ندازه ای بیركاری و ئهبور 

ند ورد و  كانیان چه وه نجامی توێژینه ئه

  وه توێژینه  مان شێوه هه  زانستی بوون ، به

  و ئاسته كانیش به تیه اڵیه فی و كۆمه لسه فه

كانیان ورد و زانستی و  نجامه ن و ئه بگه

  كانی دیكارت له نوسینه  دیاریكراو بن، بۆیه

كی زۆر  تایه ره سه  وه ی میتۆدی توێژینه باره

تی و  الیه كۆمه  مێژووی زانسته  گرنگن له

 كاندا. مرۆییه

وڵ و نوسین و  نجامی هه ئه  له 

ڵیك  ، كۆمه  وه ندانه م بیرمه كانی ئه وه توێژینه

تی  ڵگاو چۆنیه ژیانی كۆمه  گۆرانكاری له

بردن و بونیادی  ریوه رێكخستن و به

،   ئاراوه  دا هاته مه رده و سه ڵگای ئه كۆمه

  ی له زانستیانه  وته ستكه و ده كیك له یه

ست هات ، بریتی  ده  دا به ڤده ی حه ده سه

و  ڵه و گروپ و كۆمه ی ئه زۆره  و ژماره بوو له

بواری زانستی   ی له جۆراو جۆرانه  رێكخراوه

  تی له تایبه  ڵدا، به ریان هه دا سه وه و تویژینه

  ریتانیا له به  ڵمانیا و دوواتر له و ئهئیتالیا 

، ١٦٦٦ساڵی   نسا له ره فه  و له ١٦٦0ساڵی 

فی  لسه فه  ی ئاراسته وه هۆی جیابوونه  بوونه

ی  كایه  شبوونی زیاتر له كان و دابه و زانستیه

 زانستیدا...
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 دا 1941ڕۆڵى شارى هەولێر لە  ڕاپەرێنی مایس ی 

 

 وچەر شاکر شێروانى ک

  

لە ماوەى سااڵنی جەنگی دووەمی جیهانی 

(دا، عێراق بەشێوەیەکی ١٩٤5-١٩3٩)

گشتی لەژێر فەرمانڕوایەتی 

ناڕاستەوخۆی بەریتانیادا بوو، 

کوردستانیش  ببووە شوێنی ملماڵنێی 

سیاس ی و پڕوپاگەندەکانی واڵتانی 

شەڕکەر، ئەو ئاڵۆزی و بارگژیە 

سیاسیانەی هاتبوونە ئاراوە یەکێک بووە 

یبەتمەندیەکانی سااڵنی جەنگی لەتا

دووەمی جیهانی. لە عێراق و کوردستان 

چەند ڕووداوێکی سیاس ی گرنگ لەو 

ماوەیەدا دەبینرێ ،بەشێوەیەک لە 

زۆربەی ناوچەکان ڕەنگیان دابوویەوە و 

گاریگەریان دروست کردبوو.هەر 

ناوچەیەکیش بەپێی گرنگی ڕووداوەکە و 

پەیوەندی بە ناوچەکە هەلوێستی 

وە،شاری هەولێریش لەهەمبەر هەبو 

هەر یەکێک لەو ڕووداوە  سیاسیانە 

خاوەن هەلوێست  و تایبەتمەندی خۆی 

 هەبووە.

یەکێک لە ڕووداوە گرنگەکانی مێژووی      

نوێی عێراق بریتیبوو لە بزوتنەوەی 

، ڕووداوێک بوو ١٩٤١مایس ی 

ڕەنگدانەوەی بەسەر زۆربەی شارەکانی 

ەندە عێراق وکوردستان هەبوو،هەرچ

سەرکردەکانی بزوتنەوەکە بە ئاشکرا 

دژی کورد بوونە، ئەمەش بە پشت 

بەستن یاداشتەکانی ێالح حەیدەری کە 

دەڵێت" ئێمە قوتابی کورد وێڕای دژایەتی 

کردنمان بۆ بەریتانیا،ئارەزوو مەنــد نــین 

بە سەرکەوتنی جواڵنەوەکەی ڕەشید 
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عالی گەیاڵنی،لەبەر ئەوەی سەرانی 

وژمانەیەتی و جواڵنەوەکە د

شۆڤێستنیانە بەرامبەر بە کوردەکان نە 

شاردووتەوە کە یەکێک لە سەرکردەکانی 

بزوتنەوەکە وتویوتی:)) دوژمن بە دوژمن 

دەکوژین((" ، ئەگەر ورد بینەوە بۆمان 

دەردەکەوێت کە کورد لە سیاسەتی  هیچ 

کامێک لە سەرانی بەریتانی و حکومەتی 

 عێراق ڕازی نەبووە،بەاڵم لەگەل

ئەوەشدا گەلی کورد هەلوێستی ئەرێنی 

هەبووە لە پشتگیریکرنی ئەو 

بزوتنەوەیە،ئەوەیش بەهۆی هەلوێستی 

خراپی ئنگلیزەکان بوو بەرامبەر بە 

 بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد.

سەبارەت  بە هەلوێستی شاری هەولێر    

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە 

ورد هاوسۆزی بزوتنەوەکە بووە و بە بەرا

لەگەل شارەکانی دیکەی کوردستان بە 

پلەی یەکەم دێت و خاوەن تایبەتمەندی 

خۆی بووە، پشتگیریکردنی شاری هەولێر 

بۆ ئەو بزوتنەوەیە لە ڕێگەی ئەنجامدانی 

خۆپیشاندانی جەماوەری بووە، کە هەر 

یەکێک لە 

)قوتابیان،ماموستایان،پیاوانی ئاینی، 

لە چین و توێژەکانی دیکە( بەشداریان 

 خۆپیشاندانەکە کردووە. 

   

شایەنی باسکردنە کە ماموستایان     

دەورێکی گرنگیان هەبوو لە 

سەرپەرشتیکرن و ڕێنوێنی کردنی 

 خۆپیشاندەران لە شارەکە.

    

یەکێک لەو ڕوناکبیرانەی شاری هەولێر    

کە دەوری دیاری لە هاندان و وروژاندنی 

ەری جەماوەری ئەو شارە هــەبوو،بــەڕێوەبـ

قوتـــابخانەی دووەمی سەرەتــایی) شێخ 

حەسەن نیعمەتوڵاڵ( بوو،بەهۆی ئەو 

بارودۆخەی لەشارەکە هاتبوویە ئاراوە 

فڕۆکەکانی بەریتانی چەند جارێک لە 

ڕۆژانی بزوتنەوەکە بارەگای لـەشکریان 

لــە شاری هەولێر بۆمباران کردووە،بەاڵم 

لە بارەی ڕۆژانی بۆمبارانکردنەکە 

جیاواز هەیە لەالیەن توێژەران بوچوونی 

مایس و هەندێکی  ١٤کە هەندێک ڕۆژی 

مایس بە ڕۆژی بۆمبارانەکە  ١٦تریش 
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دادەنێن، بەاڵم                                                                                                         

دەتوانین بلێین  بۆمبارانی شاری هەولێر 

یەن فڕۆکەکانی بەریتانی لەنێوان لەال 

مانگی مایس بووە،بەهۆی  ١٦و  ١٤ڕۆژی 

ئەو بۆمبارانەوە خەلکێکی زۆر بریندار 

دەبێت و بارودۆخەکە زیاتر تێکدەچێت 

و توندوتیژی 

لێدەکەوێتەوە.خۆپیشاندەران بەسەر 

پەرشتی ماموستا)شێخ حەسەن  

نیعمەتوڵال(کە لە وتارێکیدا بۆ 

ئاگرێک بکەنەوە خۆپیشاندەران دەڵێت" 

لە ناوەندی لەندەن دیاربێ"دواتر لەگەل 

چەند ماموستایەکی دیکە هێرش دەکەنە 

سەر سەرای شارەکە بەتایبەت سەرای 

موتەسەریف )ێالح زەکی ساحێحقڕان*(  

 و ئۆتۆمبێلەکەی دەسوتێنن.

    

عیزەددین فەیزی لە بیرەوەریەکانیدا    

باس ی ئەم هەلوێستەی ) شێخ حەسەن 

ڵاڵ( کردووە ودەلێت" لەسالی نیعمەتو 

لە قوتابخانەی دووەمی  ١٩٤0-١٩3٩

هەولێر بە ماموستا دامەزرام. 

بەڕێەوەبەری قوتابخانەکە 

ماموستا)شێخ حەسەن نیعمەتوڵاڵ( 

بوو، پیاوێکی دڵسۆزو چااڵک بوو و زۆر 

ڕقی لە بەریتانیەکان دەبوویەوە. کە 

بەرپابوو لە  ١٩٤١شۆرش ی مایس لەسالی 

ە ئینگلیز وەستا و عێراق، دژ ب

دۆستایەتی لەگەل ئەملان پەیداکرد. 

شێخ حەسەن هەستێکی کوردایەتی 

هەبوو،دەیزانی هەر کارەساتێک بەسەر 

کورد هاتبێ لە رووی بەریتانیاوەیە،لەبەر 

ئەوەی خۆی بە دۆستی ئەملان و دژ بە 

بەریتانیا دا دەنا.چەند خۆپیشاندێکی 

قوتابیان لەم شارە دا کرا،زۆربەی بە 

سەرپەرشتی )شێخ حەسەن( 

بوو"،ئەمەش بەڵگەیەکە لەسەر 

راپەرینی کورد دژی بەریتانیا لە کاتی 

 بزوتنەوەکەی مایسدا.  

شاری هەولێر لە گەرمەی ئەو    

بارودۆخەی هاتبوویە پێشەوە،هەریەک 

لە )شا فەیسەلی دووەم( و بنەمالەکەی 

دالدەداوە ، ئەمەش دوای ئەوەی 

سەرکردەی بزوتنەوەکە پەیوەندی بە) 

مەالفەندی( کەسایەتی دایار و 
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کومەاڵیەتی شارەکە دەکات ،بەمەبەستی 

گواستنەوەی شا و بنەمالەکەی، 

دە خۆپیشاندەران دەیانزانی کە هەرچەن

شا و بنەمالەکەی لەو شارەن،بەاڵم 

بەهۆی ئەو پێگەیەی )مەالفەندی( 

هەیبوو وازیان لێهێناوە و هیچ 

ێکی  توندوتیژیان نەبووە.
َ
 هەلوێست

دوای دامرکاندنەوە وکۆتایی هینان بە    

خۆپیشاندانەکە و گەڕانەوەی 

بارودۆخەکە وهاتنەوەی بەریتانیەکان 

ێکی زۆر لە شاری هەولێر گیراون ،خەلک

کە بە دووەم شار لە قەلەم دەدرێت 

لەرووی ژمارەی گیراوان لە 

شارەکە.سەبارەت بە ژمارەی گیراوەکان 

( کەس بوونە، ئەمەش بە بەراورد ٤٢)

لەگەل شارەکانی دیکەی عێراق زیاترە 

 جگە لە بەغدا نەبێت. 

دەکرێت بلێین وروژانی شاری هەولێر   

دا چ لە ١٩٤١پەڕینی مایس یلەڕۆژانی ڕا

ناو خودی کوردستان  وە چ لە 

 سەرانسەری عێراق،کەم هاوتا بووە.

 

 

 

 سەرچاوەکان:

سۆران عیزەددین فەیزی،یادی  --١

 .١٩٨٨عیزەددین فەیزی،هەولێر،

محمد ڕمین زکی، مشاهیر الکرد و  --٢

 .١٩٤٨(،بغداد،١کردستان، گ )

کەمال مەزهەر ئەحمەد،چەند  -3

ە مێژووی گەلی کورد،ئا: اڵپەڕەیەک ل

عبدهللا 

 .١٩٩٩(،هەولێر،٢(،ب)١زەنگەنە،چ)

عبدالرزاق الحسنی،االسرار االخفیە  -٤

التحرریە،  ١٩٤١فی حرکە مایس لسنە 

 .١٩٨٢(،بیروت، 5گ )

ێالح حیدری، محتارات من مژکرات  -5

(، السلیمانیە، ١ێالح حیدری، گ)

٢00٤. 
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ئەریک فرۆم لە بارەی دیدگای 

 بەختەوەری 

دوو چاو پێکەوتنە لە دوو کاتی 

                                                                             جیاواز

19٥٨-19٧٧  

 

 زان غازی سا

بەختەوەری ئەو نیشانە یە کە مرۆڤ 

وەاڵمی کێشەی بوونی مرۆڤی دۆزیوەتەوە: 

بەدیهێنان و بەرهەمهێنان ودۆزینەوەی 

انی هه روە ها  لە هەمان کاتدا یە تواناک 

کبوون لەلەگەڵ جیهان و پاراستنی 

نەزاهەی خودی خۆی بە خەرجکردنی 

وزەی خۆی بە بەرهەم هێن و زیادکردنی 

دەستەاڵت و هێزە کەی ، سوتاندنی بێ 

 ١٩٤7ئەوەی بەکار بهێنرێت"، )

لێکۆڵینەوەیەکی دەروونناس ی ئەخالقیە، 

 .١٨٩ .p، ١٩٤7نیویۆرک )ڕینهارت( 

 

بەختەوەری دەستکەوتێکە لە ئە نجامی 

بە رهه می ناوە کی مرۆڤ نە ک دیارییەک 

لەالیان خوداوە،  بەختەوەری تێرکردنی 

پێویستییەک نییە لە کەموکوڕی 

فیزیۆلۆجی یان دەروونیەوە بێت،ئارام 

بونەوە نییە لە سترێسەوە ،بەڵکو هاوەڵە 

، هاوەڵێکە لە هەموو چاالکیەکی 

هزر و هەست و بە رهه  بەرهەمهێنەر لە

می کاردا! خۆش ی و شادی لە کوالێتیدا 

هیچ جیاوازییەکیان نییە؛ ئەوان تەنیا 

وەک خۆش ی ئاماژە بە یەک کردار 

دەکەن لە کاتێکدا کە دەکرێت شادمانی 

ببێتە ئەزموونێکی بەردەوام یان 

 داگیرکردنی بەختەوەری....
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 پێشکە شکار: بە ختە وەری چییە ؟

:زاراوەی بەختە وە ری لە کەلتوری -فرۆم

 پەروەردەییماندا،مایەی شانازی کردنە...

جۆرە  پێم وایە ئە بوایە پرسارە کەت بە م 

 0000بێت

لە ڕۆزژگاری ئەمڕۆدا مە بە ستی خە ڵک 

 لە بە ختە وە ری چییە ؟

:گە یشتنە بە حا ڵە تێکی بە کاربردنی بێ 

 کۆتایی....

کتێبی جیهانی لە و جۆرەی کە هاکسلی لە 

 نوێی ئازاددا وەسفی  دەکات....

پێم وایە ئە گەر لە خە ڵکی بپرس ی بەهە 

 شت الی ئێوە مانای چی ئە گە یە نێت؟

ئە گەر ڕاستگۆ بن ، دە لێن :با زاڕێکی 

 گەورەیە هه فتانە هه موو شتێکی تیا

بە رهه م دە هێنرێت وە پارەی پێویست 

بۆ کڕینی هە موو شتێک ,لە م سەردەمە 

دا بە ختە وەری الی زۆرینەی خە ڵک 

پڕکردنەوەی ئارەزووەکانی  مرۆڤ وە 

دەسکەوتنی زیاترو زیاتر لە هە موو 

 شتێک ....

پێشکە شکار :کە واتە بە ختە وەری ئە 

 بێ چی بێت ؟

فرۆم:ئە بێ شتیک بێت کە بە رهه م نا 

 هێنرێت ، لە کاردانە وەی داهێنەرانەی 

ڕاستە قینە ،هۆشیاری و واڵم دانەوە بۆ 

هەموو شتێک لە ژیاندا ، لە گەڵ مرۆڤ 

 ،لە گەڵ 

 سروست،،،،

بە ختە وەری بە مانای نە بونی خە م 

نایەت، مرۆڤی وەاڵمدەرەوە لە ژیاندا هە 

 ندێجار

 دڵخۆشە ،هە ندێ جار خەمبار...

گرینگتر لە هەرشتێک ...ئە بێت وەاڵم 

 دەرەوە بین....

کار :پێتوایە:لە کۆمەڵگایەک پێشکە ش

 دەژین خە ڵکە کەی نا خۆشحاڵە...

 چۆن گە یشتی بەو ئەنجامە؟
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فرۆم:حا ڵە تێکی ئاساییە، تەنها چاوت 

 بکە وە دەبینی ...

زۆربەی خەڵک وا نیشان دەدەن بە 

 ختەوەرن ،تە نانەت بە رامبەر خۆشیان، 

چونکە ئەگەر وا نەکەن بە 

ئەوە  شکستخواردوودا ئەنرێن، لە بەر

ماسکی بەختەوەری دەپۆشن و ئە گەر وا 

نەکەن ، متمانەی خەڵکی لە دەست 

دەدەن ئەو کاتەش بە کەسێکی ئاسایی 

 ئە ژمارنا کرێن...

تەنها سەیرێکی خەڵک بکە،، ئە بینی لە 

پشت ئەو ماسکەوە چ دوو دڵیو 

کاردادەوەو هەڵچونێک هەیە ،ئەوەی 

فەڕەنسییە کان ناویان ناوە ئەزمە 

سەدە، ئەوەی فرۆیید ناوی  ،ئەزمەی

نابو سترێس ی شارستانییەت، من پێم 

 وایە سترێس ی کۆمەڵگای بۆرژوازییە

ئە وەی خە ڵکی کردۆتە ئامێر وای 

کردووە شتە گرنگە کانییان 

بیربچێتەوە...وەکو خۆشەویستی و 

تێفکرین و هاوکاری کەسانیتر،ئامێرێک 

بۆ خزمەتی ئابووری،بە اڵم لە کۆتایی دا 

وخان ئەبن لە چاالکی توش ی داڕ 

ئابووریدا،ئە مە وای کردووە خەڵک بەم 

 دۆخەی ئێستا بگات.....

خەیاڵی هاوبەش ی خەڵک ئێستا ئە وەیە 

کە مرۆڤی سەردەمی نوێ مرۆڤێکی 

 بەختەوەرە

ئە مە تەنها قسەی من نییە ، دەتوانی 

 لەناو ڕوبەرێکی فراواندا ئەمە ببینیت....

پێویست بە هیچ ناکات تەنها ئاگاداری 

 خۆتبە و بە ڕوکەش هە ڵمەخە ڵەتێ... 

خەڵکی لە ئێستە دا پێیان وایە ڕازینە بێ 

کێشەن، ئەمە کەمێک سەیرو زیادە 

 ڕۆیش ی تێدایە،

بەاڵم من بە گرینگییەوە ئەوەدەڵیم:کە  

س ی نەخۆش وای دەر ئەخات کە 

 نیشانەیەکی

دیاریکراو هەیە تا ئێستا نە  

اردراوەتەوە ، ئەم نیشانانە نا کەونە ش

 ملمالنێ، 
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ئازاریش مانای ئەوەیە کە کێشەیەک 

هەیە،،، مرۆڤی بە بەخت ئەوکەسەیە 

 کە ئەو ئاماژانەی هەیە

بە بەختە چونکە کە هەڵەیەک ڕویدا 

 ئازاری پێدەگات، 

ئە گەر هەست بە ئازار نەکەیت دۆ 

خێکی ترسناک ڕوو دەدات،بەاڵم 

 زۆرینەی خەڵکی

یشتونەتە دۆخێک خاڵی ببنەوە لە گە

هەموو ئەوەی کە هەیانە، وەک ئاماێرو 

 ڕۆبۆتیان لێهاتووە

هە ست بە ملمالنی ناکەن ،مانای 

ئەوەیە خۆ شەویستیو توڕەییان تا 

 رادەیەکی زۆر کەپت

 کردووە 

پێشکەشکار :چی بە هۆکاری ئەمە ئەبینی 

 لە کۆمەڵگادا؟

فرۆم:هۆکارەکان الی من زۆر 

ڵگا لەسەر ئەو پرەنسیپە ڕوونن،کۆمە

دەڕوات کەئامانجی ژیان بریتییە لە 

زیادکردنی بەرهەم هێنان و زیادکردنی 

بەکاربردنیش ی،ئەمەیە ئابوری و 

پێشکەوتنی ئابوری وتەکنە لۆژیا، بۆ ئەم 

ئامانجە دەژین نەک لەپێناومۆڤ وە 

ئەوەی لە سودی مرۆڤدایە جێی بایەخ 

باش  نییە، لەبەر ئەوە بیر لە ئامانجێکی

ناکرێتەوە،،، ئەوە ڕوونە زۆربەی 

ڕیکالمەکانیان بانگەشە بۆ شتی زۆر 

 خرااپ و زیان بەخش ئەکەن....

ئەگەر هەستی ناسنامەم لەسەر بنەمای 

ئەو شتە بێت کە هەمە، لەسەر 

سامانەکانم، ئەگەر بتوانم بڵێم: من ئەو 

شتەم کە من هەمە، ئەوا پرسیارەکە 

ەوەی دروست دەبێت، من چیم، ئەگەر ئ

هەمە لەدەستی بدەم. لەبەر ئەوە، 

هەستی ناسنامە لەسەر بنەمای ئەوەی 

کە من هەمە هەمیشە هەڕەشە لێکراوە. 

کەسێک نیگەرانە لەوەی کە ئەوەی 

هەیەتی لە دەستی نەدات، چونکە لە 

ڕاستیدا ئەو شتەی هەیەتی لەدەستی 

نادات، ئەو هەستی خۆی لە دەست 

 دەدات.....
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 جیاوازەکان ئایدیۆلۆژیا لە ئازادی چەمکی

 ح:محمد فات

 بۆ -پێناسەکردن یان -مێژوو  نووسینیەوەی

 بە هزرییەکان، چەمکە لە چەمکێک هەر

 بە کۆمەڵناس ی بۆ و تایبەت شێوەیەکی

 لە تاڕادەیەک ئاڵۆزە و دژوار کارێکی گشتی،

 بەهۆی  ئەوەش دیارە کلتورەکان، هەموو 

 بۆچوونە بە چەمکانە ئەو بوونی کاریگەر

  جیاوازەکانی کلتورە و سیاس ی و ئاینی

 بەهۆی  هەروەها باردا، هەندێ  لە کۆمەڵگا

 و شوێن بەو پەیوەست بارودۆخەکانی

 ..دەبێت پەیدا تێدا چەمکەی ئەو کاتانەی

 ئێستا بەرهەمی گشتییەکان ئازادییە بابەتی

 مێژووی  کۆنی لەگەڵ کۆنە بەڵکو نیە،

 پێکدەهێنێ، مێژووە لەو بەشێکیش و مرۆڤ

 نەرێنییدا، و ئەرێنی بەشێوەیەکی هەروەها

 و نەریت و داب و هزری ئاراستەی بە

 بۆیە دەبن، کاریگەر ئایینەکانەوە بەیاسا

 و زاراوەکە  تێگەیشتنی لە دەبینین جیاوازی 

 دەبات، بەڕێوەیان کە شوێنانەی و ڕێ  لەو

. دەخات ڕێکیان شێوازانەی ئەو هەروەها

 کرد بۆیان ئاماژەمان هۆیانەی ئەو سەرەڕای

 و هزری پێناسە و چەمک نووسینەوەی لە

 لە بەکارهێنانیشیان کۆمەاڵیەتییەکان،

 کە هۆیەکە زانستیدا، بواری   چەندین

 هەروەک دەکات، دژوار و ئاڵۆز  کارەکە

 کۆمەڵناسان، فەیلەسوفەکان، دیاریشە،

 هێناوە، بەکاریان سیاسەت تیۆرزانانی

 و خۆی  بیروبۆچوونی بەپێی هەریەکە

 الیەنانە ئەو .لەویدیکە جیاواز بەشێوەیەکی

 ئازادی بۆ پێناسە یەک لەسەر

 تایبەتیش بەشێوەیەکی ڕێکنەکەوتوون،

 لەگەڵ ئازادی چەمکی  ڕۆژئاوا، بیرمەندانی

 تیمرۆڤایە ژیانی پێشکەوتنی و پەرەسەندن

 قوڵتری  و فراوان ڕەهەندێکی چەند

 خاوەنداری  فەلسەفە، الی.  وەرگرتووە

 بەاڵم دەگەڕێتەوە، مرۆڤ ویستی بۆ ئازادی

 سەربەخۆی  ویستێکی تاك هاتوو  ئەگەر

 بۆی  کارەکانی ئەگەر یاخود هەبوو،

 پرسیارێکی وەاڵمی ئاشکرایە دیاریکرابوون؟

 بە تێگەیشتن ڕادەی بە پشت جۆرەش لەو

 دەبەستێتەوە، مرۆڤ خودی سروشتی

 بیرو ڕادەی بە پشت گرنگتر، لەوەش بەڵکو

 الی .دەبەستێت مرۆڤە ئەو ئەقاڵنییەتی

 چەمکی کۆمەڵناسان، و ئابووریناسان

 لە بریتییە( دوور تارادەیەکی)ئازادی

 لێرەدا بەاڵم کۆمەاڵیەتی،  پەیوەندییەکی
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 تاك ڕادەیەک چ تا: ئەوەیە پرسیارەکە

 لەو ئازادی بریکاری  نوێنەرو  دەبێتە

 چ تا هەروەها کۆمەالیەتیە؟ پەیوەندییە

 خۆی  بژاردەکانی توانایدایە لە ڕادەیەک

 بهێنێ بەدەەت دەسکەوتەکانی و بکات پیادە

 کەسانی لەگەڵ پەیوەندییەکانی میانەی لە

 سیاسەت تیۆرسازانی بەاڵم  دیکە؟

 ئەوان ئاراستەیە، ئەو بەپێچەوانەی

 وەک زاراوەکە لەگەڵ مامەڵەیان بەزۆری 

 دەبێت، ئاکاری  ئایدیالیزمی دیاردەیەکی

 کە پێوانەیی بنەمایەکی وەك یاخود

 جێگای ئەوەی . بنەماکانیەتی گرنگترین

 و وشە ئەو زۆرترین سەرنجدانە

 لە جیهاندا، لە بەکارهێنراون  دروشمانەی

 کە ئەوانەن سیاسەت، و هزر  بواری 

 دیموکراس ی، و ئازادی بە پەیوەستن

 سەردەم کلتورەکانی لە ئازادیش باسکردنی

 بواری  دەکەونە زۆربەیان بەاڵم زۆرن،

 بابەت دوو  کە سیاسییەکان نووسینە

 تاك ئازادی: یەکەمیان  :خۆیان دەگرێتە

 . دەسەاڵت لە ڕەخنەگرتن و لەبەرهەڵستی

 -دەربارەی بڕیاردان کۆمەڵێ مافی: دووەمیان

 بە خۆی  ویستی بە -خۆنووسین چارەی مافی

 .دیکە الیەنی فشاری  لە دوور

 :زمانەوە ڕووی  لە ئازادی چەمکی

 بە عەرەبی زمانی لە ئازادی زاراوەی رەوش ی

 لەیەك ئەوروپیەکان زمانە لەگەڵ بەراورد

 ئازادی دەبینین، التینی زمانی لە. دەبن نزیک

 (Libertes )خەسڵەتی لە ناوێکە 

 لە شێوە هەمان بە . وەرگیراوە( Liber)ئازاد

 مانایە ئەو وشە دوو  ئینگلیزی  زمانی

( freedom) وشەکانی ئەوانیش هەڵدەگرن،

 وەرگیراوە، ئازاد واتە( free) خەسڵەتی کە

 لە هەردووکیانیش( Libert) لەگەڵ

 ڕاڤەکردنی بۆ بەکاردەهێنرێن فەرهەنگەکان

 ئازادی زاراوەی ئەڵمانیش زمانی لە . یەکتری 

(Freiheit )ئازاد خەسڵەتی لە (Frei )

 ڕەوشێکی بۆ ئاماژە هەموویان کە وەرگیراوە

 پایەبەرزی مانای بە و دەکەن کۆمەاڵیەتی

 زاراوەی فەڕەنسیشدا زمانی لە . دێت

 نووسراوە شێوەیە بەو( La Libarte)ئازادی

 جۆرە بەو( Libre)ئازاد خەسڵەتەکەش ی

 عەرەبیدا، فەرهەنگی لە . هاتووە

 دانەرەکەی کە -العرب لسان -فەرهەنگی

 کەس ی واتە............ هاتووە ە( مەنزور ئیبن)

 کۆیلەیە دژی  ئازاد
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 تێڕامان)چەند الپەڕەیەکی فەلسەفیی(-

 بەش ی سێیەم و کۆتایی:

 

 -نەهرۆ حەسەن میرزا-  

لەم بەشەدا پاڕادۆکس و جۆر و 

چەشنەکانی لەگەڵ پاشکۆیەك دەخەمە 

 ڕوو.

 پێشەکیی-

من لەوە بێگومانم کە خستنەڕووی ئەم 

لێکۆڵینەوەیە بناغەدانانی 

دیسیپلینێکی)بەشێك لە بەشەکانی 

(نوێیە لەزانستی Disciplineزانست

فیزیادا،ئەویش فیزیای 

 (.Paradox Physicsپاڕادۆکسە)

ئەگەر چاوێك بە ڕابردووی فیزیادا 

 بخشێنین

دەبینین کەلە دوو بەش ی فیزیای 

(یان Classical Physicsیکیی)کالس

 میکانیکی

 Modernکالسیکیی وە فیزیای نوێ)

Physics) 

 Quantumیان میکانیکی کوانتوم)

Mechanics.پێکهاتووە) 

دەمەوێ بڵێم کە ئەم ڕووهەڵماڵینەی 

 سروشت

پێویستە بە بەرپرسیارێتییەکی مۆڕاڵیی 

 بەرزی

 مرۆڤدۆستیی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت،

ان بکرێت لەالیەن وە دەخوازم تێکۆش

 هێز و 



(  ( یه ری هه ترین كاریگه وره ی گه ساته  و چركه تین ......ئه

 
54 

لێهاتوویی هیزریی تەواوی مرۆڤەکان 

 لەبواری 

پەیوەندیدار بەم بابەتەوە بۆ بونیادنان 

 و بە

بنەمای زانستیی ناساندنی فیزیای 

 پاڕادۆکس

وەك بەشێکی نوێی زانستی فیزیا هەروەك 

 چۆن 

میکانیکی کالسیك و میکانیکی کوانتوم 

 بناغەیان

دانراوە ئاواش فیزیای 

(بناغەی Paradox Physicsادۆکس)پاڕ 

 دابنرێ و ببێتە دیسیپلینێکی

 بەبڕشت و کارای ناو کایەی زانستی فیزیا

 بەتایبەتیی و زانست بە گشتیی.

 ووشەی پاڕادۆکس واتای چی یە؟-

 فیزیای پاڕادۆکس چی یە؟-

جۆرەکان و چەشنەکانی پاڕادۆکس -

 چەندن و چین؟

(ووشەیەکە لە Paradoxپاڕادۆکس)-

کۆندا واتای دژەبەڵگە بووە،بەاڵم یۆنانی 

 لە ئێستادا

بەرفراوانتر بەکاردەهێنرێت و بەواتای 

 دژوازیی 

 دێت.

فیزیای پاڕادۆکس بریتیە لەوەی کە -

 شتێک یان

دەرکەوتەیەك لەگەڵ ئەوەی کە 

 دەرکەوتووە لە

یەکەیەکی کاتدا،بە شێوەیەکی تر 

 دەرکەوێت لە

ماوەیەکی تری کاتدا و بێتە بەر دید و 

 ست.هە

گەر یاسایەکی فیزیایی لە ماوەیەکی کاتدا 

بەجۆرێك دەرکەوێ و لەماوەیەکی تری 

 کاتدا

بەجۆرێکی تر دەرکەوێ ئەوا پاڕادۆکس ی 

 خۆی 
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دەرخستووە،یا ئەو دەرکەوتانەی کە لە 

هەمان کاتدا دوو یا چەندین شتن ئەوا 

 پاڕادۆکسن.

هەروەها فیزیای پاڕادۆکس بریتیە لە 

 گوزارشت بۆ

بارودۆخی دەرکەوتەیەك کە ناتوانرێ 

 مێژووی 

بنەڕەتیی دەستنیشان بکرێت و لە 

 بەردەوامییەکی

ناکۆتا خۆی دەنوێنێ)وەك بەرامبەرکێی 

 کۆتا و ناکۆتا،بوون و نەبوون،..،هتد(.

 جۆرەکانی پاڕادۆکس-

 Local.پاڕادۆکس ی لۆکاڵیی یان خۆجێیی)١

Paradox) 

ئەم جۆرە پاڕادۆکسە خۆی لە هەرس ێ 

 س یپر 

بوون و نەبوون،نەگۆڕی 

 ئەنترۆپۆمۆرفۆوس و

تێپەڕاندنەکەی)

Monomorphous&Binarymorphous

 Free(،وە هەردوو پرس ی ئازادیی ویست)

will و)

 (دەبینێتەوە.Determinismناچارەکیی)

بەجۆرێك لە بوون و نەبووندا ئەمە 

 بوونە کە

دەردەکەوێ و دەبێتە دیاردە،بەاڵم 

 نەبوون کە

شانی بوون خۆی حازرە و شان بە

 دەرخستووە

)دیارە ئەویش وەك دیاردەیەکە(بەاڵم 

تایبەتمەندی شوێنی نییە)وەك 

 دەردەکەوێت(.

ئایا بوون و نەبوون پەیوەندیدارن و گەر 

 پەیوەندیدارن چۆن؟

مادام بوون و نەبوون دیاردەیەکی 

سروشتە ئەوا 

(،بۆنموونProcessismپرۆسێسگەراییە)

 ەرەو نەبوونە بوون لە بەنەبوونیدا)لە ب

چونیدا یان گواستنەوە لە بوون بۆ 

 نەبوون ]بۆنموونە ژیان و مردن[(
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پڕۆسێسێك ئەنجامدەدرێت وە ئەمە 

مادام پڕۆسێسە واتە لێرەدا 

میکانیکێك)پڕۆسێس خۆی واتە 

 میکانیك یان هۆ و هۆکار(بەرقەرارە.

لێرەدا وا دەخوازرێ ئەم پرسیارە بکەین 

 کە ئاخۆ 

نێوانەدا بەرقەرار شتێك یا شتانێك لەم 

 و بگۆڕن؟

وەاڵمەکە بەڵێ یە،واتا شتێك یا شتانێك 

دەبێ هەبن کە بەرپرس بن لەم 

دەرکەوتەیە کە پڕۆسێس ی بوون بەرەو 

نەبوون ئەنجامدەدەن،ئەم هەبووانەی 

 کە بەرپرسن و هۆکارن لەپڕۆسێس ی

بوون بەرەو نەبوون وە بە پێچەوانەکەی 

 من ناوم

لێناون 

 (یParadoxitronپاڕادۆکسیتڕۆن)

بوون و نەبوون یا ژیان ومردن وە یان بە 

 پێچەوانەوە)مردن و ژیان(.

ئەم پاڕادۆکسیتڕۆنە هەبوونی بونیادیی 

 Structural Probabilisticئەگەرییە)

Existence(و گەیێنکەی)Synapse or 

Confluence.بوون بە نەبوونە) 

بۆیە گەر بوون هەقیقەت بێت ئەوا 

یقەتە بەاڵم نەبوون ڕووێکی تری هەق

 پاڕادۆکس ی

 یەکترن.

 وە بۆیە بوون و نەبوون پاڕادۆکس ی 

لۆکاڵین چونکە تایبەتمەندییەکی 

هەرەلکاوی ئێمەی مرۆڤن)زۆر لێمان 

نزیکە(وە دوو پاڕادۆکسەکەی تریش بە 

 هەمان شێوە.

.پاڕادۆکس ی دوورکار یان ٢

 Teleparadox or Non-localنالۆکاڵیی)

paradox) 

ی نالۆکاڵیی دوو پرس ی پاڕادۆکس 

 دەخەمەڕوو،

یەکەمیان بریتیەلە پاڕادۆکس ی 

 ( وەك بونیادوSpatial Paradoxمەکانیی)
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بنەڕەت و تێپەڕبوونی 

 بەردەوامییانە،بۆنموونە؛

من لە کوردستانم وە کوردستان لە ئاسیا 

 و ئاسیاش

لە گۆی زەوی و گۆی زەویش لەکۆمەڵەی 

 خۆر و

کۆمەڵەی خۆریش لە مەجەڕڕەی ڕێی 

(و Milky Way Galaxyشیریی)

 مەجەڕڕەی ڕێی

 Clusterشیریش لە هێشووە گاالکس ی)

Galaxyو) 

هێشووە گاالکسیش لە بەرزە هێشووە 

(و بەرزە Supercluster Galaxyگاالکس ی)

هێشووە گاالکسیش لە تۆڕی 

(و تۆڕی Cosmic Webگەردوونیی)

(و Universeگەردوونیش لەجیهان)

 .(Multiverseجیهانیش لە فرە جیهاندا)

ئەوەی لێرەدا جێی سەرەنج و تێبینییە 

 ئەمەیە کە

 ئەوەی دوای فرەجیهان لەکوێیە و چییە؟

ئەدی ئەوانەی دواتری وان چین و لە 

 کوێوە هاتوون و بۆکوێ دەڕۆن؟

پێمان خۆش بێ یان نا ئەم شتانە لەناو 

هیزری ئێمەدا دێت ودەچێ و هەر 

 بەردەوامیی هەیە کە

ەست و گوزارشتن لە پاڕادۆکس ی دوورەد

 نالۆکاڵیی.

پرسێکی تری پاڕادۆکس ی دوورکار و 

نالۆکاڵیی بریتیە لە پاڕادۆکس ی 

 Temporalزەمانیی)

Paradoxبەجۆرێك گەر ئێمە وا،) 

بێژین کە بوون سەرەتای هەیە و ئافراوە 

و هاتۆتە کایەوە،ئەوا هاتنەکایەوە خۆی 

 زنجیرەی ڕێڕەوی 

زەمانە)زنجیرەی مێژوو(،وە ئەمەش 

 چونکە هاتۆتە

-کایەوە ئەم هاتنەکایەوە خاوەنی)ڕابردوو 

 داهاتووە(و خودی هاتنە-ئێستا

کایەکەش لە هاتنە کایەوە)زنجیرەی 

 مێژوو(یا ڕەهەندی کات بەدەر نییە،
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-ئێستا-واتە ئەمیش خاوەنی)ڕابردوو 

 داهاتووە(و

 هەر ئەمەش پاڕادۆکس ی زەمانە.

 چەشنەکانی پاڕادۆکس:-

 (Monoparadoxیەکەپاڕادۆکس)-١

یە لەو پاڕادۆکسانەی کە تاك بریت

 گوزارشتن و سەر

(ن.وەکو؛پاڕادۆکس ی Teleparadoxبە)

( و پاڕادۆکس ی Spatial paradoxمەکانیی)

 زەمانیی

(.Temporal paradox) 

 (Binaryparadoxپاڕادۆکس ی دووانیی)-٢

بریتیە لەو پاڕادۆکسانەی کە دووانە 

 گوزارشتن و

       (ن.               Local-paradoxسەربە)

وەکو؛بوون و 

،(Being&Nothingness)نەبوون

(Monomorphous&Binarymorphou

s)و ئازادیی ویست و ناچارەکیی، 

(.Free will&Determinism) 

 (Multiparadoxفرەپاڕادۆکس)-3

من سەبارەت بەخۆم وای گریمان 

دەکەم کە ئەم چەشنە پاڕادۆکسە لەم 

جیهانەی ئێمەدا 

گوزارشت  (وUndefinedپێناسەنەکراوە)

لە زیاتر لە دوو پاڕادۆکس دەکات و 

 (ە.Teleparadoxسەربە)

 -پاشکۆ-                            

 (Vacuum Utopiaیوتۆپیای ڤاکیوم)  

یوتۆپیای بەتااڵیی یان ڤاکیوم ئامرازێکی   

هیزراندنی فەلسەفیی قووڵە کە تێیدا 

 کاتیگۆریەکان

بەمەبەست هەڵدەوەشێنرێنەوە بۆ   

 ڵینی هەڵما

 هەقیقەتێکی دیاریکراو و خوازراو.  

 نموونەیەکی بەکارهێنانی:  

 جیهانێك وێنا بکە بە هیچەوە.-١  
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جیهانێك وێنا بکە کە هەموو -٢  

 شتەکانی تێدایە

 جگە لە مرۆڤ.  

جیهانێك وێنا بکە کە لەگەڵ شتەکان -3  

 مرۆڤیش ی تێدایە.

لە قۆناغی یەکەمدا کاتیگۆریەکانی -  

شێنراونەتەوە،ئەمە بوون هەڵوە

 بۆئەوەیە پەی بەوە

 بەرین کەبێ کاتیگۆریەکان چ دەگوزەرێ.  

لەقۆناغی دووەمدا کە مرۆڤ نەماوە -  

لەناو کایەی بوون و دیاردەکەی کە 

سروشتە چ پێشهاتێك ڕوودەدات و 

 سروشت چۆن خۆی 

بۆمان دەدوێت،کە ئەوە موالقاتی   

 سروشت

 خۆیەتی بەڕاستەوخۆیی.  

لە قۆناغی سێیەمدا کەهەم بوون بە -  

کاتیگۆریەکانەوە هەم مرۆڤ وەك نواڕەر 

 و

ڕوانگەکارێك بەرقەرار و پایەدارن،هەر   

 لێرەدایە

کە دەتوانرێت ڕووماڵی کۆتایی بۆ   

 هەقیقەتی

 دیاریکراو ئەنجام بدرێت.  
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