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.بشی یکم

...پویستپشکی 

ل ناوەندەکانی رۆشنبیریی و ئکادیمیدا، مشتوم لسر دوای دەیان ساڵ و سدە، ھتا ئستا 
بتایبت نتوە چیی و ب . چمکی نتوە ب دوا قۆناخ و فۆڕمی چسپاوی خۆی نگشتووە

ئم .. ک دەووترێ نتوە و ل چی پکھاتووە؟، نتوە گرەک کام بنما و خستی ھبت؟
ئایا . ی ئاۆزی تریشی بدوای خۆیدا ھناوەت ئاراوەکشی ھر بوەوە نوەستاوە و پرسک

ھاوکات ...ناسیۆنالیزم، نتوە دروست دەکات؟،یاخود بۆخۆی ل ھناوی نتوەدا سرھدەدات؟
نتوە یاخود نتوە دەوت و نتوە وی چندان چمکی تری وەک  دەوت خونر ڕووبڕو
نتوە و دەوت یک مانا و ئاماژەیان وەرگرتووە و ل باسگلکی تریشدا، . کولتور دەبتوە

وات ھر نتوەیک دەوتی نبوو، وا بنتوە ھژمار . بوونت دوو دیوی یک مدالیا
ھبت مخابن چندین چمک و . دەوت نتوە دروست دەکات،یاخود ب پچوانوە...ناکرێ

و و داگیرکراو،ھڕەش لسر و نککۆی لکراو زاراوەی تری وەک نتوەی بندەست و،دابشکرا

. پنداون

 ی لووردی و قوو ت، بک برچاوەیس ستا تاکتا ئردەستمان، ھی بمرھم بئ رەنگ
فی و سۆسیۆلۆژی و سیاسییلسبوو دیدی ف سترجدا بوە تتمکی نوەی بۆ چندنوە، خو

لبر گرنگی باسک و ئاۆزی و سختی ماناکیی . کارک رەنجی فرھادی لگدا دراوە..بت
و فراوانی رووبری کارکردنکی،وام ب باش زانی،لبرەوە، پ ب پی باس و ناونیشانکانی 

یار و گرنگکانی بکم و ھوڵ بدەم لم کناوە و ب کتبک، قس لسر بگ و تزە ھست
زمانکی بەک سادە و کراوەتر، ل رگی خوندنوە و دەربینی تبینییکانموە،گوھرەکی 

ھاوکات باسکانی بشی چوارەم و پنجم، ک ڕاستوخۆ گردراون ب . ب خونر بناسنم
کانی گرنگ و ھتوە، بابویستیان پرسی کوردبوونختن، پجارانیش ناڕوون و س لستیار و گ

یر وەستانی زیاتر ھسل ی د. بی پرسیارم ئاڕاستندە کۆمب . ویش بعرفان کردووە، ئ
ئم کارەش بۆ . وەمیدانوەیان، تیشکی ڕووناککردنوەی خستۆت سر الین دژوارەکان

.کۆیک دەیخوین برچاوی خونرئاسانکاری باشتر تگیشتنی بابتکان، وەک پاش

 ل تی،بریتییردارردەستی و سباتیدا بۆ سخ ل ،تی بندەست و کۆیلی میللشھاوک
ونیکی دروستی واقعی کوردی،ک بدرژایی مژوویکی زۆر،ئامادەگی نبووە و ھشتا لم 

ت،چما الی کورد،وا ئاخر گر مژوو یاسای پرەسندنی شتکان ب.دۆخش رزگاری نبووە
کات کورد ل نو . وەرنچرخاوە و گرفت و ھۆکارەکانی چین و کورد چ رۆکی تدا گاوە؟



لیتاوی رووداوەکاندا، دەچق و ھرخریکی ئم پو ئو پکردنکی بھودە دەبت،یاسای 
تی بگات پلی بواتایکی تر، کورد ن خۆی پ رزگارکراوە و ن توانیوی. ناوبراو نایگرتوە

ناچار کاری وەک پیشکی سیزیف، ھر خریکی . سردار و جوی دەست بدەست بگرێ
.سرخستنوەی بردی خلۆربووەوەی و ھتا ھنووکش ن گشتۆت ئامانج

ئم ھوش دوای چندبارە بوونوە،چ گۆڕانکی تدا روونادات و ل ئاکامدا،بۆ کورد وناو و 
ل یاسا و رسا و تیۆریی برفراوانکان دەنخشن، ڕیزپڕ،تاقان و بونیپناسیکی

کورد .جیاواز لچاو ئوانی دیکی رۆژھتی ناوەڕاست و رەنگ ل تواوی جیھانیشدا
ھودان و "کاراکترکی کۆڵ و جست ھالھالبووی پانتایی مژوویکی نوان 

وە"شکستخواردنم دۆخژوودا،تا ڕادەی وونبوون و نادیاری و نائامادەگی دەقگرتن بم ل،
کوات ندەکوت خانی ئو نتوە بندەستانوە، ک ژرچپۆکی بۆت قدەریان . گیاندووە

و ئای خۆبدەستوەدانیان بند کردۆتوە، ن ل نو ریزی نتوە سردارەکاندا 
ئم سیفت و . دەوت بت،ی قوارەی خۆیدەبینرتوە،ک ب سربخۆیی گشتب و خاوەن

دۆخی کورد، ئا لودا ئالۆز و گرفت دروستکرە، ک لکۆرەوەیک دت و دەیوێ ب  دەقی 
تیۆریی مۆدرنکان، یاخود ھموو ئو تیۆرییانی دیکی، ک ل دەرەوەی کۆمگای کورد بۆ 

 ل بوویکی نادیار و بزر بکات و بای پناس اڤشیکار و ڕواقیع و بارودۆخکی تر داڕژراون ،  
.داھنراوەکی خۆی دا/ ی دروستکراوەکییرببێ ب قابی تیۆھنگری کورد،

ئو حاتی ک کوردی تدای ن حاتی کۆیلکانی ئو جیھانی و نحاتی " 
 ل تم حایشتن لگک بۆ تدانور ھھ تی،بۆیردارەکانییو میتۆد و سی ئگر

 نیابوونمان دەکات و نامانگگوم ک لناون،تووشی جۆرمی ھرھرنیزم بمۆد وە کتیۆران
)١١". (ب ناسینکی راستقینی ئم بوونوەرە

م رۆژگارەدا، مۆدو ینرل وانو پ ر و روانگژ و ئامدەستاو تاک زم و میتۆدەکانی، کراوەت
ک، بۆ خور دیاردەکانئاینزایسوە و کارکردن لوە . ندننزم ھی ئنی مۆدمکدا تکات ل

بیریارانی ئم نیی، مژوویکی چند ھزار سای کوردی پ بخوندرتوە و ھاوکات،
وانین، ھندە ناواقعین ھرچی لدەرەوەی  تیۆریکی خۆیاندا بت و ب گز و پوانی ئوان ڕ

. اری بۆ ناکن و ب الدەر و دەرچوو ل ئاینی دادەننھسوکوت نکات، ھژم

وەی بۆ ینرمۆدندنخو ،قازانجیشی نیی و ل تی کورد نییر حاسکی جددی لیزم چ قس
کاندایدەرەوەی دەقی تیۆرییت و لتی کورد تایبحا ر . بکات، چونکوە، ھنییاییدب

بۆ . اندنوەی تقکانی تیۆرە دەستکردەکانیانخوندنوەیک لسر کورد، دەکات ھوەش
 رنن و داکۆکییان لتی مۆددەو رەکانی کوردستانی پداگیرک ترنیزم، دەومۆد نموون

وە، جا با لسر خون و ئسکی کورد و گالنی تریش درندەکات و رازی نیی ھبوەشن
ی الی  مۆدرنکان ھی و چند ب تماشاکن ئتاتورک چ پگیکی گورە. ھچنرا بن

توو  نرخاندوویانشکوتوو و پرککی سینموون  .



لکدانوەی بوونی کورد  لناو مژوودا ب پی ئو لۆژیکی ک مۆدرنیزم بۆ لکدانوەی "
بوونوەرەکانی ناو جیھان مۆدرنک ھیتی،نامانگین ب ھیچ ،چونک کورد لناو ئو 

وت مۆدرنی ک بسریاندا دابشکراوە ب پی یاساکانی ئو یارییی ک چوار دە
)١٢". (دۆڕاوەکان دەکات ب کۆیل و براوەکان دەکات سردار یاریی نکردووە

کورد، گر لناو مژووشدا نبت، وا ھر بوونوەرکی ناو کایی سروشت و ب خۆڕسکی 
کرینب جیھان وەڕساکاوە و ھاتۆتتییڕەوت . ی مرۆڤای کسروشتیی حوکمی پرۆس ب

مۆد ل بریتی نانی تیۆری دروستکراو، کز و پاویست و ھ ک بینردەکات، نزم . واتک
بدەر ل بنماکانی مۆدرنش، کورد ب قورسایی خۆیوە، ب زمان و کولتوور و مژووەکیی و 

و دەشمنت و ب ھیوا نیی ل گیشتن ب ھواری کۆم سیفتی دیکوە، ھر ھی و ماوە 
.ئامانجکانی

کشی کورد لگڵ جیھان مۆدرنکدا ئوەی ک مۆدرنیزم کوردی وەک دڕندەیکی " 
سروشتی بۆ ئو جیھان وناکردووە و ب ھۆی ئمشوە بواری بۆ کورد نھشتووە ک بوونی 

)١٦". (یستم بکات ک بوای پیتیخۆی ئاشکرا بکات و بگکاری بۆ ئو س

ئاخر سات مۆدرن، دەڕوانت بوونی کورد و دەزان، سرباری ھموو یاسای تیۆرەکانی و  
ئیدی قسی کتب دەق نشکاوەکان ھی و ڕەگی ب بوونی خۆیی و زمان و کولتور و مژوودا، 

ئاخر مۆدرنیزم لو شوندا . ەکاتڕۆچووە، مۆدرنیزم وەک دوزم و لی دەڕوان و پناسی د
شیاوی پسنکردن نیی، ک بیریاران و الینگران و الساییکرانی، دەیکن خواوەندی دروستکر 

بتایبتی ئو شتگلی بوون و پکھاتی سروشتییان ھی، . و داھنری بوونوەر و دیاردەکان
.و فرھنگییکانیانوەوەک مرۆڤ و نتوە، ب ھموو رەھندە کۆمیتی 

کورد وەک ئو سیزیف وای ک ل دووپاتکردنوەی سرخستنی بردەکدا سرقاڵ نیی بوەوە " 
بردەک سر بخات سر لوتکی شاخک،بکوو سرقا ب دروستکردنی بوارکوە بۆ 

دەکرتوە بۆ ئاشکراکردنی ئو سیستمی ک تن قورسکانی ل زەوییوە پ برز 
)٢١".(ئاسمان

زۆرن ئوانی ب پشخانکی زانین و زانیاری، ل پشت چاویلکی ڕەشوە، تماشای کۆمگای 
و کوردەواری دەکن،  دەستی تۆمت بۆ کورد درژ دەکن و بزووتنوەکانی ب خکی و ناتواو 

.  و چ پناسیک وەرناگرێوبردایل دۆخکی ب سرپیان وای کورد، . ئیفلیچ بوو دەزانن
ب کات مۆدرنیزم . ئم قسان زۆر ل نووسرە کوردەکانیش تووتی ئاسایی دەیکووتنوە

ی  ھموو شت و دیاردە و بوونوەرەکان، ئیدی جی ھناسدان بۆ و خوقنردەکرت دروستکر
ژووییکان و مبووە خۆڕسکوەرە سروشتی و ھوە و بوونتوە، یاخود مرۆڤ و نتنکان نام

.بوار زۆر تسک دەبتوە

ئاخر گر نتوەیکی وەک کورد، بوا بو بانگاشی مۆدرنیزم بھن ک فتوای بۆ داوە، وا 
ئی . دەبت دەستبرداری ھموو بھای سروشتی و کولتوری بوونکی بت، و خۆی نابووت بکات



ەت دەرەوەی جیھانکی خۆیوە و ئافرین و ئوە نیی تیۆری مۆدرن، کوردی توڕ داو
دەستخۆشی ل تورک و فارس و عرەب و ناسیونالیزمکیان دەکات و وەک ئایدیا تماشا 

.دەوتیان دروست کردووە و کورد بم ئرک ھنساوەدەکرن، ھر لبرئوەی،ئوان

ان بوەی ک مۆدرنیزم مرجی یکمی ژیان لناو ئم جیھان مۆدرندا ئیمان ھن"
دەتوانت ل رگی زانست و تکنلۆجیاوە ھموو کشکانی مرۆڤی ئم سردەم چارەسر 

) ١٩"(بکات و ژیانی بۆ بکات ب بھشت

است تکنلۆژیا و زانست، بشدارییکی بھاوتایان ل ئاسانکردنی ژیانی مرۆڤدا بی ڕ
رگیزیش کردووە، لیانتوانیوە و ھکارننرگیز جیی مرۆڤ نن، ـ رۆبۆت ھمرۆڤ دروست بک

ناگرتوە،تنیا ل ئیشکردندا نبت ـ  و ھروەھا ب سدان کش و گرفتی دیک ھن، ئم 
 تنای کی سروشتیان پلرگیز شتگس ھرین، بری رۆبۆت و مرۆڤی ئامنقخو وتاندەستک

ی تکنلۆژیا و زانستیی ناوبراو دەرکوتی بۆ. گۆڕێ، ب تایبت بوونوەرکی وەک مرۆڤ
ھروەک دەبینین کورد، کموزۆر ب . نرتیشیان ھی و نیانتوانیوە، ب قازانجیان ھسوڕێ

ب ،بش ل دەستکوتکانی زانست و تکنلۆژیا و بگرە ئم دوو دیاردەی لگل حاتدا
ی رۆک و تانک و تۆپیان ھی و نیشتمانکی فکبۆ نموون داگیرکرانی وت. زیانی شکاوەتوە

ن و رۆسوتماک دەک دەکوژنپکانیکوردی پ  .تانیی زانکۆکانی وری زۆربداگیرک
چ ەخسنن، تا بھرەمند بن ل خوندنناڕکوردستان، دەرەتانی پویست بۆ خوندکاری کورد 

ێ و بشدرێ،ڕژەی بشداریی نیی پرۆژەیکی پیشسازی گورە ل کوردستاندا ئنجام نادر
وە. د. یاخود زۆر نزمکشھاوک وە بتستم جۆرە کورد دەبعرفان ب       .

گورەترین کشی کوردیش لناو جیھان مۆدرنکدا ئوەی نیتوانیوە بوا بو "
او سردەم خواوەندە بھن ک ئم جیھانی دروستکردووە،ئمش وایکردووە وەک کافرکی ن

 تت و بخرش  بکرلکپ م جیھانکانی ناو ئرەو دۆزەخت و بنابکرو کرنمۆد
)١٩".(بردەستی جالدەکانی

بزان  چۆن کورد، ب کافر . رکیا، ل دیدی مۆدرنیزموە بکینوبا، ب نموون باس ل دەوتی ت
و تیرۆریست و چت و شاخاوی پناس کراوە، ھر لبر ئوەی کورد، ملکچی یاسا و رسای 

ەزامندیی خۆی لداوە و ک مۆدرن مۆری ڕئو دەوت نبووە و تسلیمی حوکمکانی نابت، 
.ێپشتیوانی ل دەکات و دەیپارز

تا سردەمانکی پش . ئاخر کورد ھر ئامادە نبووە، دەستبرداری ناسنامی کوردبوون بت
ئستا، گل ل ئوروپاییکانیش، لژر کاریگرتی پروپاگندەی دەزگا بشومارەکانی 

رکیادا، توانینی نرنییان لسر کورد ھبوو، کورد بۆ ھمیش کاری تکدان و ئاژاوەگی وت
ل کاتکدا تورک و دەوتکیان، گورەترین . رکدا بژینوەکن و ناتوانن ب ئارامی لگڵ تد

زوم و ناحقی لم . کورد ب دەستوور، نکۆی ل بوونی کراوە. بربستنی بردەم کوردبوون
.گورەتر، ڕەنگ ل ھیچ دەڤرکی جیھاندا برچاو نکوت



...بشی دووەم

ماھیتی مۆدرنیزم بواھنان بوەی ک مرۆڤ بوە دەگات خۆشبختی ک بوونوەرەکانی "- 
وای ئمش لم مادە سرەتایی بو \ناو جیھانی سروشت بکاتوە ب مادەی سرەتایی و د

ت جیھانکی نوێ و کۆم بوونوەرکی نوێ دروست بکات و \شوەیی ک خۆی حزی پدەکا
)٢٠".(ماھیتی مۆدرنیزم دروستکردن.ەندی ناو ئو جیھان نویاو\ببت ب خو

. ی بوونوەرەکان\مان پدا مۆدرنیزم دەکرت کارخانی سرلنوێ دروستکردنوە\وەک ئاماژە
شتییکانییوە، دەب ملکچی مۆدرنیزم \مرۆڤیش ب خۆیی و مژووەکیی و خست سرو

وت بکات و بیر بکاتوە و بیار بدات، دەنا بر نفرەت سوک\بت و ل ژر فرمانیدا ھڵ
تییی \کوات مرۆڤیش بو شوە سروش. و فێ دەدرت دەرەوەی کایی ژیانوە\دەکوێ

کوا ب تکا ھموو کرەسی \ئافریدە بووە، دەبت وا لخۆی ڕامن و ل  مرۆڤکانی تریش،
ساتوەخت مرۆڤ بو . نزمرخالقک ب ناوی مۆدی \خاون بۆ دروستکردنی شتگلک بدەست

، دەستبداری ئو ھموو تیھینیی و شت سرسوڕھنرەکانی \ھموو پنھان و نھ
اوەیی و داھنانی خۆی \خست سروشتی و وزە گورە و نھنیی شاراوەکانی توانا و لوەش\

براستی . بکارھنان دەبینتوەتقی ئامادە  بۆ\دەبت، خۆی وەک مادەیکی سارد و رەق و 
ھیچ نیی مە \،جگئ نت و دەیخمرۆڤ بوون دەخر کی وەک مرۆڤ لوەروەی بوونل

ی نووسرەکی \نی ماددەوە،ھر لبر ئوەی تیۆرییکی ئوان وای داناوە و تڕدەماغ\خا
ل مرۆڤ ناکرێ، وەککاییکدا \زومی وا قورس و گورە و گران ل ھیچ. وای پ خۆش بووە

ئم ب کۆیلکردنی . ۆدرنیزموە ل مرۆڤ دەکرت\ب ناوی تیۆرییکانی مادی و مئوەی
ەرە نزمکی و ھرکس ئم پسند بکات، وا ل موکایتی و \مرۆڤ بۆ ئاست ه

.ئالرەوەی نووسر د.. تایبتمندتی خۆیدا دەستبرداری مزنایتییکی گورە دەبت
وانین و سیستمی بیرکردنوە ب پی ڕعرفان، دەچت ناو باسگلی دروستکردنی نتوەکانوە،

وا ئویش محکوم . چونک گر نتوە ل کۆی چندین مرۆڤ پکھاتب. و کارکردنی مۆدرنیزم
دە، بۆ دروستکردنی شتگلکی نوێ، بدەستی وەستاکانی دب یاسای  کرەسی خاو و ما

ئمش چقی ئو باسانی، ک دەبن کرۆکی ئم برھم و ل الپڕەکانی .. زممۆدرنی
.داھاتوودا تاوتۆیان دەکین

مۆدرنیزم بۆ ئوەی بگات ئامانجی خۆی، بو دەست ماددیی و مۆڕاییانی ھا ل پشتییوە، 
کی خاو، ی)ھیوال(وا دەیوێ ھموو بووە سروشتییکان، سرلنوێ وەک کرەس و مادە

و . تھشلتوە و ب پی ئارەزوو و مرام و قابکانی خۆی، ل فۆڕمی نودا دایانژتوە
کارخانی دروستکردن، دروستکردنک ک ) زمیماھیتی مۆدرن(ب کورتی .. شوەگیریان بکات

:  لب واتایکی تر، ئرک و بایخی مۆدرنیزم بریتیی. ھاوئامانجی ڕەوتکی خۆی بت
داماینی خست و تایبتمندیی سروشتییکان، ل مرۆڤ و نتوەکان و بووە خۆڕسککان و 

ئمش گورەترین ھڕەش !. کردنیان، ب کرەسی پداویستی سازدان و داڕشتنی ئایدیای نوێ
خاوەنی ھیچ شتکی خۆیمرۆڤی کورد بتایبت، ک. و سووکایتیی لسر چارەنووسی مرۆڤ

ندراوە. نییوی شی دزراوە و لی زەوت کراوە و لو ل ییان ھ.



ھر مرۆڤک یان ھر میللتک خۆی ب مادەیکی رەق و تق نزان و قبووی ئوە نکات " 
ئم خواوەندە بوونی پ ببخشت و وا بیربکاتوە ک سیستمی بوون پرەسندنکی لناو 

ل تایتاھوە ھئ ،خۆیدای ت بوە و نابتنکان بۆ خۆی دەمقدۆزەخی مادە و رەقوت
) ٢٢".(ھیچ

: اوە، مارکسیزم قۆناخکانی گشسندنی کۆمگای ب\ھروەک نووسریش ئاماژەی پد
اوسات \ه. ەتی، سرمادایری و دوا قۆناخ کۆمنیزم، دەستنیشان و ناوزەد کردووە\دەرەبگای

ئوەی . ەسازی دابشی دەکات\کار، کشتوکای و دوا قۆناخ پیشاووشڕ: ناخیمۆدرنیزمیش بۆ قۆ
ئقی و سروشتی، لم دوو تیۆریی و قوتابخانیدا، \جی سرسوڕمان نتوە، وەک بوویکی

ن و کموزۆر ل یک سرچاوە ئاو دەخۆنوە، دیاردەیکی  نگریس و \ک ھاومبست
\تییھامکی نردەمتۆقیوی سھ .کگی و الی دووەم \م ، زادەی  قۆناخی دەالی یرەب

ییگای  کشتوکاکی ناو کۆمم دیارد. بووەیسازیدا، \ئنیزم و پیشقۆناخی کۆم ل ،ە کاتیی
نت و نامر دەچسوانین، دەبین \. بکی وەک  شورەوی جاران بتو ت و لر بکدا گکات ل

ەتوەکانی \قۆناخی پرەسندنی خۆی و کچی نئو دەستداڕتیی، گیشت ب دوا \
تمبوون و تایبرداری بوون و ھرگیز دەستببوون\بندەستی، ھکانی خۆیان نندیی . ل

سترۆیکا و گالسنۆسدا، ھموو ناسنامی نتوەیی خۆیان \چرکساتی کرانوەی ناسراو، ب پرۆ
\.و سنووری دەوتیان کشا و دیاری کرد\بندکردەوە 

زی و دواپیشسازیشدا تدەپڕی و ی، ئوروپا ب قۆناخی پیشسا\ەھا ئوە دوو سدەھرو
نتوەکان دەبت، \ەنگ بجیشی ھشتبت، کچی تازە ب تازە، گومان ل ھاوار و نایڕ\

بنموون، کاتاالنی، سکۆتلندی، . ەخۆ\بۆ تایبتمندیی بوونی نتوەیی و قوارەی سرب
زمدا، بۆ ینرەک ھموو ھوکانی ئم ھژموونی مۆد\لت. ھتد... ئیرلندییکانباسک و 

و نتوەکان \ایکردنی  خست و بووە سروشتییکان، ھشتا نیتوانیوە مرۆڤ \کوی و م
زمک مبستتی و کاری بۆ یمۆدرن\لقاب بدا و چوارچوەبند بکات، بو شوەیی تیۆرە

گرەکیان ئامانجکی گوی سیاسیی، زلھزەکانی دنیا ل \ۆرەەی ئو دوو تیچونک ئو.دەکات
کوات مرۆڤ و . سری ک کوتوون و ل برەکی دەخۆن و ل ساییدا حساونتوە

نتوەکان، بوویکی زۆر ڕەسنترن، لو چوار خت و خای بیریارک کشاوتی و گرەکتی 
مبست و ، ل ل پشت پردەی ڕەش و بدەم ژەھری ئایدۆلۆژیا وخوندنوە بۆ مژوویان بکات

.گومانی ناپسندەوە خواست و ئامانجی دیک خراوەت برناموە

د دەمسعوود محم:

 >> ک ،وەی دیار بوەی پئ تیدا بیی گۆڕانی کۆملسم قلیدی لبیریاری مادی ت
:و ڕاستی ھرە گورە ھدەچقھست بخۆی دەکا دوو جاران دژی دو

ک دێ لگڵ دان ھنان ب گۆڕان و برەوپش چوونی مرۆڤدا داوامان ل دەکا : جارکیان
بسلمنین گۆیا دەستوورەکانی ئو دۆزیویتوە بۆ برەوپش چوون دەستووری ئبدین و 

پش چوونی شقام ڕی ئوپڕی گۆڕانن، ئمش خۆی ل خۆی دا دژی گۆڕان و برەو



بردەوام چونک کۆمیتیمان ل دەکاتوە ب کیمیا و فیزیا ک دەستوورەکانیان ئبدین، 
دژی ڕاگیاندنکانی خۆشیتی لوەدا ک گۆڕان ب شتکی ئزەلی و ئبدی دادەن بم 
دەستوورە قاب بستوەکانی خۆیشی ئزەلی و ئبدی دادەن بم  دەستوورە قاب 

ووەکانی خۆیشی ب ئبدی ل قم دەدا، ئینجا خۆیشی دەکات مامۆستای زانا و بست
فیلسووف و رابری دوارۆژ  ب ھۆی ئبدی بوونی نزەریکیوە ک ئیتر ھموو 
مامۆستایکی دوارۆژ ھر قوتابی دەب و ھموو بلیمت و زانا و ھونرکارکیش کاوژکرەوەی 

ھر ل ئستاکوە خق  ڕازی نیی ب مامۆستایی ئو کچی ! ایبعج. برماوەی فکری ئو
مامۆستای قالوب عین کردووە بر خۆی خۆی تھ...

کی گرنگی خاسیت بردەوامکانی مرۆڤ دەباتوە بۆ \دا ک دێ بشەجاری  دوەمیشیان، لو
ب ئیرادە و \ئاونیکیوی ری گوزەران وەک ئوەی مرۆڤ بتواەوامکی جۆ\عامیل نابرد

 بڕق بوون خۆش ویستخواییشتی دەروونی و ب تی \وە و بدی تایبما و ئومن و ترس و ت
ھاندەرە مادیی یکسران بداتوە ک دەوریان ل \ب ک ھر دەب تیشکی ئو...و... و....

\.>>لشی داوە

ل دەکات و پشووودرژان ،لسر ەم پرسگ\عرفان ب وردیی و ب دیقتوە تاوتوی ئ. د
ی دەڕوات و دەنووسکباس\:

ڤک،مرۆڤیش ب ئس بوونوەرکی \نتوە پکھاتیکی کۆمیتیی ل کۆم مرۆ"
سروشتیی و بوونوەرکی دروستکراوی دەستی ئم خواوەندە نوی نیی،ھر شتک ل بشدا 

ش \و زیندووە،ئمش ئوە دەگین نتوەو بت،ل گشتیشدا سروشتی\سروشتی و زیندو
رۆڤکی زیندوو و \بوونوەرکی زیندوو و سروشتیی، چونک پکھاتیک ل کۆم م

سیستمی بوون و پرەسندنکی ھر \سروشتی،بۆی بۆ تگیشتن ل ئایدیای نتوە و 
\)٢٣ـ٢٢".(نتوەی ئو کۆمگای رامنین ک بووە ب\دەبت ل بوون و پرەسندن

دن و ناسین و  دیاریکردنی نتوەی دروستکراو و زیندوو و \ئیدی لم میاندا، دوای ھست پکر
تیۆری \تیۆری مۆدرنیزم و {{ەگین ب دووجۆر تیۆری جیاواز و پچوانی یکتر\سروشتی،  د

. }}فلسوفانی ئمانی

شکاندن ب مانای . دادەن"مۆدرنیزم"نووسر، کتبکی ب ھوک  بۆ تکشکاندنی 
ەو رسا و یاسایانی، کردوویت پوەر و نۆرم، بۆ کار پکردن و ناونانی \ھوەشاندنوەی ئ

کانی دیکوتوە و دەرکتیدانی نکانی متیییوەی داڕمانی ڕووخاندنی. دیاردە کۆمش ب
ھوەشانوە و ڕووخانی ئو . نکۆشکی خیای ئوانی ب شوارەی مۆدرنیزم کوتوو

. ھيچنراوەب ناسروشتی و بەک ب زۆرداری دیوارانی ل بردەم ئاسۆی بیرکردنوەمان دا
ی ڕامامومژەی ڕو تکی ئدید و بینینمان گرتووەین ستکرد. لی بۆ بنبزانییو الڤاوی ننی ئ

ەشدا پشت دەبست، ب میتۆدە لم کار. نی ھموو بھا سروشتییکان،خراوەت گڕلوولدا
زانستییکانی مژوو و سروشت، فلسف و واقعی بوون و کۆمیتی ، ک ل واقیعی سروشت و 

. ژیان دا ھن و وەک تن و بوونکی سروشتی نمر  و نگۆڕ برجستبوون



رگا و بھای ئم رەنج گورەی، ل ھتکاندنی مۆدرنیزمدا، بۆ ئوە دەگڕتوە، دە
پنجرەیکی دیک ب رووی ئاسۆی توانین، لمڕ پرسی کوردەوە، وا دەکات و دەرفتکی 

بۆ .قوتر بیرکردنوە و بدیقت ڕوانین، ل پرسی خود و کوردناسیسرلنوێ ساز کردووە، بۆ 
).کوردبوون(دەستپککی نوی بیرکردنوە و تگیشتن ل بنما و ڕیش و ڕەھندەکانی 

...بشی سیم

بیرۆکی نتوە ل نوان عق و واقیعدا: ـ بشی یکم 

پناسیکی گشتی نتوە ل بۆچوونی باوی مارکسی و فلسف، ب تایبت نووسر، 
لم دەروازەیوە دەچت نو باسکانوە قس لسر کۆمگا و . فلسفی ئمانی دا دەکات 

لرەشدا دوو رگا . س ل چۆنییتی سرھدانی نتوەی دەکات ژیان و تا دەگات ئوەی با
:دەخات برچاو

!.رگی باو و برفراوانکراوەک،ک ل ناواخندا مبستی مۆدرنیزم: یکم

.ی ئمانیا١٩رگای فیلسووفانی سدەی : دووەم

سراسۆیی بدوای کرۆکی باس ئوە نیی مریشک ل ھلکی یاخود ھلک ل مریشک، بکو
 ،کانی دیکلر و شتگکی دەستکردە و وەک ئاموە بووەیتئایا ن  دا، کو ڕاستییئ
برھمی دەستی مرۆڤ و مرۆڤ  ل ڕگی ئو بیروباوەڕ و ئایدۆلۆژیای باوەڕی پیتی و ئو 

و النک و دەورووبری مادیش کرەس. ؟سیستمی دروستی کردووە، نتوەی ھناوەت کایوە
یکر . ؟ھۆکاری دروستبوونسکی قورس و گران، بت، حوکمبڕاستی و دروستی ھ مر ئگ

ئمش بیروڕا و ڕوانگی دەستی یکم،و . مرۆڤ دا وەک بوونوەرکی سروشتی دەدرێ
م بۆچوونر ئسگرانی  بیری مارکسیش، ھاوڕان لھ .

قکی عبووی وە بتی دووەم، نسروشتی دەست دا، بقع شوەخت لپ ی دەبینین، ک
لم . ئامادەیی ھی، یاخود لناو بیردا ھی، پاشان ب ڕەوتکی سروشتی خۆی نمایشت دەکات

گر ئق و ھۆش . ڕوانگیوە بووە سروشتییکان ل عقدا ھن و دوایی خۆیان شوەگیر دەکن
و ھن،  وا سرلبری دنیا مادییک بوونستو بیر نب، ک ھر ھموویان ل مرۆڤدا برج
.دروست بکات،نتوە/ ناتوان بووەیکی ب سروشت بووی وەک مرۆڤ

ری مرۆڤ دەکات و دەسنی گرنگی و کاریگد،ئاوا پمسعوود محم:

>> " و ل لماندووموە سشپ وە لیب و عاریموو عھ م بم باسی مرۆڤ دەکد من ک
کردووە ب ئایین ک مرۆڤ ھرچند ل پلی زدە کز و برەژری تگیشتن و ب خۆنازین خۆم 

گری مژوو و کۆمیتیی و ب ئو یو ڕەفزی بندەییدا بت دیسانوە ھر خۆی تاک کار
ڕووت و ڕەجای ک جارکیان دەبت میری سرب و جارکیشیان پوی ئاغا و شخ و ڕابری 



اچ دەکات و ل الیکی دیکشوە چرای زانست و داد و شرافت ھدەگرت،ب ئو سیاسی م
مخلووق ھرچی سروشت ھی گیانی شانازی و نرخی برز و ئیبداع و دۆزینوە و داھنان 

مرۆ ئیعجازی ھرە ھرە ھرە ..دەدۆڕنت و دەبت قپیلککی حتاڵ و بتاڵ،بئاگا و بنیاز
رخوفورەی چردەمی زانست و گوەی سانسنوور و بزای بو ف کی نۆ نھۆمی کۆنینل

کنیکدوارۆژدا .(ت ر لگوجا ئق دەزانم،ئڕاستی موتلم بکقس م نووسینتا دەمی ئھ
ئیعجازی گورەتر پیدا بوو،وات دۆزرایوە،ئوسا قسک دەگۆڕت ب ھنان خواری پلی 

ژمارە ی وە بۆ ژممرۆڤ لارە دووک<<.

ڵ و کاریگرتییان، ل بر، و ڕۆئیدی ملمالن و دیالکتیکی  یکمایتی نوان مرۆڤ و دەوروو
فیلسووفانی ئمان  ڕۆی سروەریی و گرنگیی و . بردەمماندا خۆی قووت دەکاتوە

.  یکمایتی دەگنوە بۆ مرۆڤ و عقکی

الپرەدا، ب تانووپۆی ئم باسگلدا ٦١٥ێ ب وردی و ب دیقتوە ل دووتونووسر
.نتوەمان بۆ دەکش و پشکش دەکات/،تا ون  جوان و دروستکی مرۆڤدتخوارێ

ـ کۆمگای پیشسازی وەک زەمینی سرھنی بیرۆکی نتوە

وەیتی ندانی بیرۆکرھی سسازی، وەک زەمینگای پیشکۆم..،یم بیرۆکخاوەنی ئ
، پرۆفیسۆری زانست سیاسییکان ل زانکۆی ئیکۆنۆمی Elie Kedourieئیلی قدووری

: ، کتبکی بناوی نتوەخوازییوە بودەکاتوە،دەنووس١٩٦٠لندەن،کات سای 

نتوەکان بوونکی سروشتییان نیی و بوونکی دروستکراویان ھی و مژووی "
تناپڕت،وات بر ل سرھدانی مۆدرن و کۆمگای دروستکردنکشیان ل دوو سدە 

)٣١".(پیشسازی بوونیان نبووە

و Ernst Gellnerئرنست گلنر(دوای ئویش دیارترین کسانک، ک ھمان رچک دەگرنبر 
و بندیک Anthony Smith، ئنتۆنی سمیس Erich Hobsbawmئریک ھۆبزباوم

، ئمان لژر کاریگرتی مارکسیزمدا، توانینی خۆیان )Benedict Andersonئندرسۆن
. لمڕ نتوە داڕشتووە

ئگرچی  لم برھمدا ناویان نھاتووە،ل کارە زەبالحکانی دوو بیرمندی ئم بوارە 
Deutsch& Miroslav HrochKarl.W.وەمان بازنھ وندەک . ۆش، خاوەنی کۆمھ

ە،لم میداندا و ل دنیای ئیمۆی کارە ئکادیمییکاندا،ل ریزی پشوە لکۆینوەی دیار
٣وتی ئوروپاییدا کردووە و بسر ١٢توژینوەکی لسر بزوتنوەی نتوەیی ل . دادەنرێ

. گروپ ئتنیکییکان، ناسنامی نتوایتی و نتوەخوازی تایبت: قۆناخدا دابشی کردوون
ککتدۆیچیش یکی زۆر بۆ کارەکانی دادەنرخۆدا،بایدنیای ئیم ی لو زانستکارانل .

وەندی کۆموگۆڕی پکۆمۆنیکاسیۆنی ئا وە بتر نسوە گرێ قورسایی کارەکانی لتییی
/گای قۆناخکانی سازدانی جڤاتی،توانوەی کولتوری و خۆگونجاندنیئمش ل ڕ. دراوە

. ک خاوەنی دەوت بتباوەڕی وای نتوە گلک،. دت دیئینتگراسیۆنی سیاسییوە 



سرەتا دەست و گرووپی ھبژاردە، شاعیر و نووسران و مژوونووسان، سرمشقی مسلی 
تکبوون کولتورییکن و پاشان رکخراوە بچووککان دن میدانوە و درژە ب پرۆسی 

،ل رگی بوکردنوەی سیمبۆڵ و ھما نتوەییکانوە، ھاوشانی ئمان.نتوەسازی دەدەن
وەک سروودەکان، پرە ب کارەکان دەدرێ و دواتر جماوەر و مندان ل رگای گرووپ و 

. بم پی نتوەسازی ب ئنجام دەگات. ماسمیدیاوە، دەخرن گڕ

الی ئندەرسۆن، . دەبتب گورەی تیۆری گلنر، نتوە ل کۆمگای پیشسازیدا دروست
نتوە تنھا ل مشکدا بوونی ھی، سرەڕای . کۆمگایکی فنتازیاکراوە و ڕامان دەکرت

ئوەی ئندامکانی ھشتا یکتر ناناسن و نیانتوانیوە یکتر بناسن، کچی لگڵ ئوەشدا 
یگا ھیان بۆ کۆمو ڕامانمی کولتو. ئسیست ،ی وایندەرسۆن پر ئسل ری ک

ئمش ل ڕگای . ڕەگوڕیشی کولتووری ساز دەبن، ل ئاکامی ھۆشیارییکی نتوە دەخوقت
ھوەشاندنوەی کۆمگای ئایینی و بنماییوە، بتایبت ئایین گورەکان ل سدەی 

. ناوەڕاست دا، ملمالنیی لسر ئینجیل و قورئان یاخود زمانی التینی و عرەبی بووە

دروست " بنما و ئایین"توە ھر ب تکدان و ھوەشاندنوەی فۆڕم کۆمیتیی کۆنکن
 گای رۆژنامڕ ناکراو، لوەی وتوەی نوکردنئاراوە، بۆ ب تژی تر بدەستاو ویستپ ،ناب

ی و کاپیتالیزمیش زەمینی چارەنووسسازی نتوە. و رۆمان نووسین و ب گشتی چاپمنییوە
وەخوازییتناسیونالیزمی . فاکتی گرنگی ن ی وایکی گرنک دەکات و پندەرسۆن ئاماژەیئ

شقی ناسیونالیزمی ئاسیایرممریکایی ئایدیال و سڕ و . ئنجامی شوروپاش دەرئئ ل
ل ئمریکا، ل ئنجامی شڕەکانی . داگیرکاری ناپلیۆن و فرەنسا، نتوەخوازی سری ھدا

، نتوەکان لسر بنچینی زمان و کولتور ل یکتر جودابوونوە و سنووریان ١٨و ١٧ەی سد
لم کیشوەرە،چینی ناوەندی ھگری نتوەخوازی نبوون، بکو دەستبژرک .بۆ خۆیان کشا

سدیان لوکاتدا ٥٠٠، ھزار رۆژنام،ک ٢٠٠٠دا، نزیک ب ١٨لسدەی . ڕابربوون
الی سمیسش بردەوامتی . ساڵ زتر دەبوو، ڕۆی سرەکی لم پرۆسیدا گاوە١٠تمنیان 

تی ڕەواجدارەئرتنیک و کاریگ.

عرفان بیروباوەڕەکانی گلنر، وەک دیارترین کسانی ئم گرووپ ھدەبژرێ و دەیکات . د
دا ئم باسگل و نونری، ھموو ئوانی دیک و ب چیی و خستی لیان دەدوێ و ل راستیش

بیروڕاکانی گلنر تا دوا الپڕەکانی ئم برھم، ھاوشانی باسکان، ئامادەیی ھی و، 
زەکانی ڕادەوەستر تسو ل ننگیان دەسر ھکانی . نووسریش وەک مارکس، قۆناخلنگ

ەدا قۆناخی پیشسازی، دوا وستگی گۆڕان و لر. گۆڕانی کۆمگای ڕیزبند کردووە
گای خستنکاری دنی بیرۆکی نتوە دەخم، ل ڕھلومرجی پویست بۆ دروستکر

.نتوەخوازییوە

ب پی ھیپۆتزەکانی ئم خاوەن تیۆریی، ناسیۆنالیزم دەستاوژ و ھۆکاری دروستکردنی 
وەیتژووەش . نو موە دەکات و ئتبوونی سروشتی و واقیعی ن شدا چاوپۆشی لمل

بووەلسروشتی ھ ر بوە ھتسازیش، نردەمی پیشش سزۆر پ رچاو ناگرێ، کب.



د دەمسعوود محمامۆستا م:

بھمحاڵ دابینی فکر ل واقیع کک ل فکرەک دەبێ و وای ل دەکات بچت ریزی << 
ب ئیسپات دام و شترەنج ک زانین و نزانین ل سنووری خۆیدا دەمنتوە و ھیچ شتان 

س  سپی ناکاتک وە و ھیچ درۆیان لت و ھیچ روون ناکاتنئر ھیچ ناکاتناگوە،ھ<<.

کۆمگا پیشسازییکان ک کۆمگای نتوەیین، برھمی تقلیدکردنوەی واقیعکی " 
،ک داھنراو و نون،ئو واقیع داھنراوە نویش بھۆی ئو ئامرە نویانوە ھاتووەت ئاراوە

کۆم کسک دایانھناون و کسانکی تر پرەیان پداون و کردوویانن ب کۆم ئامرکی 
)٤٠"(.ناو بۆ برھمھنانی پداویستیی مادییکان

:ل کۆمگای پیشسازیدا،کۆم گرووپ ھن،نووسر بم جۆرە دابشیان دەکات

ئقوە بۆ یکمجار ئامرەکانیان ئوانی ل رگای معریف و..ـ ئامرخوقنرەکان
.داھناوە

ئامرەکان دروست تنیا ئوانی ب الساییکردنوەی گرووپی یکم،دەتوانن ...ـ ئامر سازەکان
.بکن

نکارھر بس دەزانن ..کانرەـ ئامب ن،لر بکنان و سازکردنی ئامی ناتوانن داھوانئ
.بکاری بھنن

. ئیسالمیی تقلیدییکان،ئاکار جی ئامر دەگرتوە و ھمان کار ئنجام دەداتالی کۆمگا 
ئاکار خوقنرەکان، ئو .. وات داھنان و سازکردن و بکارھنان، ل ئاکاردا پەو دەکرێ

ئمان ھر .کسانن لسردەمی موحمد دا ئاکارکی نویان خوقاندووە، ک پشتر نبووە
ر ننقژخو و ئاکارەبوون لری ئر و سازکوەگیرکدابوون، شئاکارسازەکان. یانی رۆژان :

ئاکار . یاسا خولقاوەکان ب پرۆسیکدا دەبن شیاوی السایکردنوە و کۆپیکردن بتنانئو
جیاوازی ئم دوو . جبجکر، لشکری جبجکر و پەوکری یاسا خولقاوەکانن

وەیش ئگایکۆم:

.دووەم، کۆمگایکی ئاکاری ی .م،کۆمگای پیشیی ییک

بشی  چوارەم

بیرۆکی نتوە ل نوان کلتوری پیشیی و کلتوری ئاکاریداـ 

ھوی ئم کۆم بیریارە، یاخود دیدی ئم قوتابخان ھزریی، کشمان دەکاتوە بۆ ناو 
ئوە دەکنوە،بوونی نتوە، ل واقیعدای ئوان جخت لسر. ملمالنیی  نوان مادە و ھۆش



فکرەوە نیی کی بیوەستیرەکان ئاغان و . و چ پو ئام رەسر و واقیع و کیاخود دەوروب
لمشدا ھکوت و . ئوان پویستی ھر شتکیان ب گرنگ زانی، بیاری دروستکردنی دەدەن

ی فخان ،نھا و گرنگی مرۆڤ و ھزر و ھۆشی دەخکی بژماروە و چ ھرامۆشیی و ناکارایی
:مامۆستا مسعوود محمد دە. لسر ھناچنن

دەموێ بزانین ل تفاعولی مرۆڤ لگڵ سروشت ک بنمای ھموو ژیان و << 
برەوپشچونک ئایا کاریگری یکم مرۆڤکی یا مادەک؟ ئایا مرۆڤ ک دت و دەچت و ڕاو 

نوت دەردەھنت و فۆک برەو بندایی دەبات و بۆ بنی دەریا قوڵ دەکات و دەچنت و 
دەبتوە و فابریقان دادەنت و ھنگوین ل ھنگ دەستنت و ھزی ئاو و با و کارەبا و ئاتۆم 

و ملیۆنھا )دەشی الونتوە(بکار دەھنت و مرۆڤی دیک دەکوژت و دەیگرت و دەیفرۆشت و
ندە یاخود شتی چاک و خراپ و نر و ئیرادەتمر و کاریگکخراپ دەکات خۆی کارتچاک ن

و شتاندەست ئکی کۆک کراوە بیشوشرن مرۆڤیش بووکر و کاریگکوان کارتو ئ
.>>کارتکراو و ب ئیرادەی؟

یی و ئاکاریدا دەچلتوری پیشوان کن وە لتی ندوای بیرۆکر بنووس ،م خادوای ئ.

لناو کلتوریی پیشیی ئو کولتورەی ک ھریک ل ئم پویست فری بت  تا کارکی"
٤٧".کۆمگادا دەست کوت و ل ڕگیوە بژوی خۆی دابین بکات

ھموو . لرەشدا درژە ب باسک دەدا و نتوە برھمی کلتووری پیشیی، نک ئاکاری
دیدی قوتابخانکی گلنر، ئوەی . اندنی ئم بۆچوونھوڵ و تقالیک دەدرێ بۆ سلم

 وتاقمی جیاواز جیاوازەوە، کگای بوونی دەستر لتوورین لکان، فرە کییگا کشتوکاکۆم
وانیان زەقکانی نرخۆیاندا داخراون و جیاوازییسسانایی . ب ش بم گرووپانئ

 ل وستگی دواتردا، قۆناخی پیشسازی، چ ل. دەستبرداری تایبتمندییکانی خۆیان نابن
جیاوازی و تایبتمندییک، الی کس و گرووپکان نامن و ھموویان ل سایی، یک کلتوور 

. و جۆری ھسوکوت دا، ک باڵ بسر تواوی کۆمگادا دەکش دروست دەبن و دەبن یک

کار و پیش سازی واتگای پیشم س. کۆمئ گواییفتانکی ھمامانی کولتوور دەبن ندە با
نتوە دەتوانن کۆمگایک ل مرۆڤ دروست بکن و ناوی بننو کاریگر و تروتسل ،

خکک پکوە گرێ ،لرەدا ئم فاکت. یاخود ئوان ئارەزووی ل بکن،وا ناوزەدی دەکن 
 ،نلتووری ئاکاری نامت بۆ کو یاخود کز و الواز و ڕدەدات و ئیدی دەرف نش خۆی دەنوووک

.کلتوورە پیشییک  بادەست و ھراشتر دەبت

کلتوری ئاکاریش ئو کولتورەی ک دەبت مرۆڤ فری ببت تا بتوانت بکوت ناو پیوەندی "
٤٧".لگڵ دەوروبرە کۆمیتییکی خۆیدا

سیاست و نموونی ل برنام و نخشی سیاستی  نووسر، لم ڕاڕەوەوە، دەمباتوە بۆ دنیا 
رک و فارس و عرەب دنتوە، ک چۆن پەوییان لم سیاست ودەوتانی داگیرکری ت

.سیاستی سراپاگیرکردنی  یک کلتوور،ل چوارچوەی دەوتکانیاندا. کردووە



گشتیی وانینم تقوربانی ئ بۆت میشکورد ھ ،لتووری . بۆ نموونک ،کی دیکواتای ب
 ترمی دەوت و ئیدیۆلۆژیی فژی سیاستی، رەنگرەبچتی و عتی و فارسچتورکچ

رەکانداگیرک . رەکانداگیرک تلتوورەی، دەوسا و کم یاسا و روساوەی دەستی ئکورد چ
شرێ، بکو دەیانوێ  و لم پانتایی کولتورییدا، نک ھر جگ و پگی نیی و پی نابخ

نموونیکی دیک، گر دەرفت . ئوەیشی ک ھیتی لی بسننوە و بتوای بیسنوە
ھب، وا جارکی دیکش ئاماژە ب وتکی وەک شورەوی جاران بدەینوە، ک کۆمگایکی 

یدا ھەوەکمسنووری ق ژایی بوونی خۆی، لدرسازی بوو، بی دا، سۆسیالیستی، پیشو
پەوی ل سیاستی کولتوورکی سرتاسریی و یک رەنگ، بسر تواوی نتوە جیاجیاکان 

دوای ترخانکردنی وزە و توانایکی ئابووری و میدیایی و رۆشنبیریی و . جبج بکاتدا
 تایتاھیتوانی، بۆ ھن کتی سیاسبیرۆک نانی زەبروزەنگ و تۆقاندنی زۆر، لکارھب

ل ئاکامدا، دوای . چلوورە بستوو بت و، ئوەی لبرچاوی گرتبوو، پی بگات و بیھنت دی
. ورەوی، سیاست کولتورەکشی  شکستی خواردداڕمانی ش

دە نبووچونک بگنویست، ن ھیچ کس و ن ھیچ نتوەیک ل شورەوی جاران دا، ئاما
ئرمنی، لتوانی، کازاخی و گورجی، ھروەک . دەستبرداری تایبتمندییکانی خۆی بت

سات . ەییکانی خۆیانوە گرتخۆیان مانوەو زیاتر ل جاران دەستیان ب بنما نتو
. دەرفتکیان بۆ ھکوت، دەستبج مای خۆیان جیاکردەوە و شوناسی خۆیان ھگرتوە

وتی یوگسالفیا بھمان شوە نتوەکانی ناو  دەوتکانی عوسمانی و ھابسبۆرگی جارانیش 
. ھمان کاریان کرد

کات، ک پ ب پستی باسکمان، گلنر و گرنگ، باس دەو عرفان، لرەدا چمککی جوان . د
بیرۆکی (ئویش چمکی. ھاوڕاکانی، لم قوتابخانیدا  کردوویانت، دروشمی خۆیان

خساندنی الینکانی پکھنری فرەکلتووری، ب ئامانجی سازدانی یک . ە)خساندن
کی مارکسیزمیش جخت وات قوربانی دان ب بش بۆ گشت، ھر وەک دروشم زەق. یکلتووری

مرج بوو لسر ،سردەمی شورەویی. لسر ئم پرنسیپ دەکاتوە و کاری جددی پ دەکات
.، قوربانی ب برژەوەندی خۆیان بۆ مۆسکۆ بدەنچپۆکی ڕووسیانتوەکانی ژر 

کس ل کۆمگای پیشسازی دا کلتوورەکی، دەکوت ژر یاسا و رساکانی چاودری و ھر
کوات دەبت لم . ناتوان سربستان بو جیاوازییانی ھیتی ھسوکوت بکات

کولتورک وەک تۆ و دەیچنن و . کۆمگایدا، کلتوورەک ب پی یاسای رووەک پروەردە بکرێ
کات تۆوی گنمت . چاوەڕی درونی جۆرکی تایبت ل بروبووم و دانوی ل دەکن

وات ھموو دیاردەکان، لم سیستمدا دەکون بر حوکمی . توەاتوانی جۆ بچنچاند، خۆ ن
.یاسای دروستکردن و ل ئاکامیشدا برھمی دروستکراو دت برھم

دیارە ئم لرەدا باسی کرەس و ئامر و مکین و پداویستییکانی ژیانی رۆژان ناکین، 
ین و ب پۆسی تایبتی خۆیاندا ستیدا خۆڕسک و سروشتابکو ل باسگلگ دەدون، ک لڕ

 تین، بیبووی کۆم ،رەوە نییسیاردەرانی دەرەکییان بتی بموزۆر دەخالڕن و کدەپت



وات کارخانیک دەتوان ترومبل دروست بکات، ل نکارێ کولتور و . سروشتی دەڕسکن
ان، وەک کا  بخات قووتووەوە و لبازاڕدا ھلسوکوتی مرۆڤ و خستی سروشتی نتوەک

. ساخیان کاتوە

سعوود دەمامۆستا م :

من ب حاڵ دەتوانم ل کوالنی  براوردکردنی حقیقتی دەوری مرۆڤ و سروشتوە << 
 ت لت و خالقیدەوری فاعلی ی کفکریی واوییو ناتژم بۆ ئکی بیروڕای خۆم بھاوتیشک

ھرە زۆری دەوروبرە کاریگرەک،دەستکردی بۆ دەورەوبر کچی بشیمرۆڤ دەدزتوە
. >>مرۆڤک خۆیتی

 ی لو گوڵ و ڕووەکیی باس دەکات، وەک ئلتووری باخچک ب وم ھر، ئلنگ ر بۆیھ
ری ژیانی گرەکتی کولتو. باخچکاندا لژر سرپرشتی باخوان و جوتیاراندا گش دەکن

کلتوورەکش لسایی چاودری و . برھم بھن و ل بکاتوەپیشسازیش بو شقۆناخی 
نیان نامکوییک نرێ و ئیدی سروشتم دەھرھوە، بتییکی دەوژی دەزگایڕرنامب .

کس بۆی . وەک ئوەی ل تورکیادا ب یاسای پارلمانی ترکیا، زمانی کوردی ربندی ل کراوە
سدان دەزگای جیاواز، چاودری ئم فرمان فرمییی دەوتی . ی بئاخڤنیی، ب کورد

ب کورتی و کرمانجی کلتوورکی دروستکراو و ج ب کلتوورکی سروشتی چۆڵ .  رکیا دەکنوت
ویستگرەوە و، پج ت بخت و دەبر تس تردەکات و خۆی دسموولکھالی ەوی لپ

. یاساکانی بکن

رنیزمکان، ئم خایان کردووە ب پیژە و لوەی برەو لوتکی دیدی خۆیان سرکوتوون، مۆد
بم کارەش چاوپۆشی لو .و نتوە ب برھمی کۆمگای پیشسازی، ل قم دەدەن

سبارەت بم بۆچوونان،بۆچونکی تری . کلتوورە عقیی دەکن،ک مرۆڤ خاوەنتی 
:نوە،ک دەمسعوود محمد،دنی

 >>مرکردنیشدا،دەردی دەستکرد ئچارەس وە،لنینژووی دەستکرد بخوریک بین،مر خگئ
تیمار دەکین،ئوەی لو ناوەشدا خسارەتمند دەب،میراتگری ئو جماوەرەی،ک بزۆر 

.>>ندەر و جنگیزخانیان دا دەھنینئسکبگژ لسر کاغز

) .عقی یاسادۆزی(عرفان ئم حاتی ناوناوە . د

عقی یاسادۆز، عقی بش مرۆیکی مرۆڤ و مرۆڤ بم جیادەکاتوە ل زیندەوەرەکانی "
عقی یاسادۆز ئو عقی ک ل رگی تامانی مرۆڤوە ل بوونی خۆی و بوونی جیھان .تر

ە ک ل سروشتدا پەو دەکرن لگڵ ئو ل خۆیدا دەتوانت ئو یاسایان بدۆزتو
)   ٧١".(یاسایانی ک مرۆڤ ل پیوەندییکانیدا لگڵ دەرەوەی خۆی دەبت پیەویان بکات

 دەگات و ھۆشیاری  بوە زیگنالی پقی عگر زە و لھو ھۆشی ب قمرۆڤ خاوەنی ع
ەوەی ھسوکوتی گونجاو و دیاردەکان پیدا دەکات و ب پی یاسا عقییکی ناو



ئا لرەوەی مرۆڤ دەکوت سر . ھاوسنگیان لتکدا دەکات، ب شوەیکی شایستیی
ککی یاسادۆزی، بۆ زابوون بسر دەوروبر و بڕوەبردنی مرامکانی ل ژیان و 

نھنی گورەیی مرۆڤ، ک خاوەنیلوەشاوەیی و مزنی و گرنگی ئمش . جیھاندا
بم  ئامر و ماددەکان، لم ھۆش و دەتوان بیر بکاتوە و داھنان بخوقن،تایبتمندتی

:مامۆستا مسعوود دە.خست بزونرە ببشن

شرەفی مادە لوەدای خزمتی فکر بکا چونک فکر چرای مرۆڤایتیی،ل چرا بوالوە << 
(..)ناوەڕۆکیتیی،ل چاویش بوالوە چاویت

گاسن نتوان ل الی خۆیوە برەو پشتر بتوە، چۆن دەبت مامۆستای ئرەستۆ و شافیعی 
و نالی؟ خڕەک و ئبوونواس؟تپک و فیساغۆرس؟ تشی و سالحدین؟ ئاش و لۆغارتیم؟ 

و ئدەب ئوەندەی سر دەھنم و دەبم، ب خیاڵ و ب وڕنش خۆم پ ئیقناع ناکرێ زانست 
.>>و ھونر مارەباوی پست ڕیوی و مزەی ئاش و لوەڕگی مڕ و مازووچنین بکم

وان فکر و ماددەیتی نرکانی جیاوازی و کاریگگشتیی ھ  مئ ر . بسر لنووس
و دەنووس ردەوامی بکباس:

اکانی بکارھنانی جستی ئامر و یاس: مرۆڤ وەک ئامرک دابش دەبت بۆ دوو توخم" 
لم قۆناغشدا یاساکانی بکارھنانی ئامر لناو مرۆڤدا دەمنتوە و تنھا جستی .ئامر

)٧٥".(ئامر دەکوت دەرەوەی مرۆڤ

مودای فراوانی جموجوی مرۆڤ و دیاریکردنی جۆری پوەندییکان، مرۆڤی ب درژایی ملمالنی 
فتی دیکدا بردووە ، وەک بایخی ئامرە پیشسازییکان ل نوان کۆیل و سردار و کۆمل گر

پرۆسی گشی مژوودا، بوون مایی ئوەی سرھدانی توانینی نوێ، الی زانا و 
خای دەرچوونی ئم توانین نوی ئوروپا کیشوەر و چقی،. فیلسووفانی ئوروپا دەرکوێ

.و النکی سرەکی ل دایک بوونتی

پنجمبشی 

عقی یاسادۆز لناو مرۆڤی ئوروپاییدا چاالک دەبت و دەست دەکات ب دۆزینوەی ئو یاسا "
سروشتی و ئاکاریانی ک لناو عقی مرۆڤدا بوونکی پشینیان ھی و ئمش ل کارەکانی 

)٧٧".(دیکارت و الیبنتزدا ب روونی دەردەکوت

ش بۆ برچو ڕوونی زیاتر، نموونیکی دیک بخین بۆ دەومندکردنی باسک ، وابا
د دەمسعوود محرچاو، مب:

 >> دا کرا بوانرە خوو ئاموە لرەو چاکتریکی بک و گۆڕانوتنش کر پیری ، ھتۆ س
ھرگیزاو ھرگیز ! مشککی غیری مشکی فلالح و شوان و گا ب دەلوان کردووەیتی

خڕەک ل ..ۆر و ئاشی ئاگر و فۆک فالح و ئاشوان و کاروانچی نبوونداھنری تراکت
کابانی ماڵ منج ڕەشی نگۆڕی ب ..بلیمتی خڕەک ڕسوە نبوو ب فابریقی قوماش



ھمیش فکری برەژوورتر ل :منجی کارەبا،ئاگردانیشی نگا ب تباخی غاز و کارەبا
و خڕەک تپک و چکوچ زەفری بردووە ب داھنان و گۆڕین و ڕکاری جووت و ئاش و ئاگردان 

.>>برەوپش چوون

ب کورتی کلتووری پیشسازی، کلتوورکی ئامریی و ئامانجی نھشتن و سینوەی، 
جیاوازیی کلتووریی سروشتییکانی گرووپ جیاوازەکان، برەو ستانداردکردنی زۆربی لک 

ھر وەک کارخانی کۆکاکۆال، دەیانوێ مرۆڤ . کمکردنوەی رژەی جیاوازییکاننچووەکان و 
ئمش . ەنگ دروست بکنکیان، بیک شوە و بارستایی و ڕو نتوە و خاست و کولتورە

لبرئوەی کلتورەک،بۆ یک شوناس تدەکۆش و تقلید و دروستکراوە و ئامانج و 
 پشتوەی و مرۆڤ دەکات، بشک ل میکانیزمی ئیش مبستکی ئیدیۆلۆژی سیاسی ل

پکردنی ئامرەکان و بورغوویک لو سیستم پکدن و کوڵ دەکرت، ل ھموو بھا رۆحی 
.ئاخر چونک کلتوورکی عقی نیی. و سروشتییکان

ڵ کگل ،سازییگای پیشو کۆمرەکانی نمی ئامرھیی، بلتووری پیشڕی کلتوورە ش
جیاوازەکاندای . ،لتوورە جیاوازەکانکردنی کک لوە و وەک یینناوبردن و سی لئامانج ل

ئم کلتوورە دروستکراو و دەستکردان، بۆ ئو . برامبر ب کلتوورە دروستکراوە دەستکردەکان
تکرد و نتوە و قوارە و چوارچوان ساز دەکرت، ک ھاو مانا و ھاوشوە خۆشیان دەس

ل گل باریشدا،ڕەنگ خاوەن کولتوور و فرھنگکی ڕەسن .دروستکراون و قوتکراونتوە
یڕەگوڕیش تی ناویندا، بڕۆژھ ل بن،وەک تورک کن.

ئم دنیای مۆدرن خاوەن مبست، لتک ھژموون و بادەستیان و ئو ھموو دامودەزگا و 
ان کراوە، دیسان نیتوانیوە ئامانجی خۆی بپک و فرە خرجیی زەبالحی بۆی ترخ

بۆ نموون تورکیا و عراق و ئران و سوریا، ک . کلتوورەکان بۆ ھتا ھتای سرەونگوم بکات
خۆیان دەستکرد و دەستنژی ئیمپریالیزم و بگانن، بو ھموو دامودەزگا تۆقنرەی ھیان بوو 

خۆیان ری ڕەسنی نتوەی کورد، ب کلتوورە دروستکراوەکی و ھیان، نیانتوانیوە کلتوو
کوات محا ب زۆردارەکی . برن، ک یاسا و فرمانی فرمیشی ل پشتوە بووەولنا

فرەکلتوور ل دەوتکدا، بکرت کلتوورکی یک رەنگ و یک دەنگ و یک قابی 
ئیسپانیا، م رووەوە برچاو دەکون، وەک لل مژوودا گل نموونی تریش ل.  داسپنراو

.شورەویی و یوگسالڤیا و ھتد

کورد بھزترینی ئو میللتانی ک برگری لم پرۆسی کردووە و لگڵ ئو ھموو "
سرکوتکردنش لناو برگریکردندا ماوەتوە و تا ئستاش لژر ھڕەشی چوار دەوتی 

ری بوونی خۆی نابت و برگری ل بوون و جیاوازییکانی خۆی نتوەیی جیاوازدا دەستبردا
)٨٦ـ٨٥"(.دەکات

رەنگب مژوویی خوناوی چندین سدەی کورد، لسرتاسری کوردستان دا، ک لم بوارەدا 
مژووی برگریی و داکۆکیی ل بوون و ھبوون و ناسنامی کوردی، بگی نبزین و جی 

.عرفان. باشترین دیکۆمنت بت بۆ بۆچوونکی د.سرسوڕمانی جیھان بت



پش کۆتایی ھاتن بم سرباس، نووسر بم پرەگراف، پوختیکی قسکانی، لسر 
:بیرۆکی نتوە دەخات بردەست

بیرۆکی نتوە سر ب کلتورک ک توانای ئوەی تیابت ئو یکبوونی ک ویستی مرۆڤ "
اوازبوونوەی ک سروشتی مرۆڤ دەیخوازت پکوە کۆ بکاتوە، وات دەیخوازت لگڵ جی

کلتوورک بت لسر ئو بنمای دامزرابت ک یکبوون لناو جیاوازیدا بھنت ئاراوە،ئو 
کلتوورەش ک ئامانجی کۆکردنوەی جیاوازییکان لناو یکبووندا کلتووری عقی ئوجۆرە 

-Gotthold Ephraim Leibniz(1646سوف ئمانکان ل الیبنتزل کۆمگای ک فیل
1716) گەوە تا ھGeorg Wilhelm Friedrich Hegel(1770-1831), یقکی عگایوەک کۆم

ن فیختالی داوە و لرەیان پوە پرووی تیۆریی لJohann Gottlieb Fichte(1762-1879) و
)٨٩"( و ھگوە ب نتوە ناوبراوەJohann Gottfried Herder(1744-1803)ھردەر

نتوە، ل نو ھناوی کولتورکدا، شیاوی ھبوون،ک یکبوونکی بیوێ، ک ویست و خواستی 
تگیشتن . مرۆڤ بیخوازێ و ھاوکات،ئو جیاوازییان بپارزێ، ک سروشتی نتوە دەیخوازێ

ھروا ب سانایی بت دی ب .و فرمانکلم ھاوکشی و راگرتنی ئم ھاوسنگیی، ئرک
بیروبۆچوونی ئم چند فیلسوف ئمانیی، ل . تایبت، ل الین کولتوری پیشییوە

الپڕەکانی داھاتوودا، بدوورودرژی دەخرت برباس و نموونگلکی زۆری 
.بۆچوونکانیان،شی دەکرتوە

فلسفداـ بیرۆکی نتوە ل نوان ئایدۆلۆجیا و

واقیع دەبت زەمینی گفتوگۆکردن ل سر بیرۆکی نتوە و / جارکی دیک ھۆش و دەوروبر
رنمۆد ر لرەکانی و ئایا بنکھپ دەی / توخمش سدانی شۆڕشی ١٨پرھم و سی

قدووری و گلنر و ھۆبزباوم و !. پیشسازی، بوونوەرک  ھبووە ناوی نتوە بت ؟
دەرسۆن و دۆیچ ، ک ب باوکی ئم قوتابخانی دادەنرن، لتک ئوەشدا ک ئن

یکاندا بیروڕای جیاوازیان ھووردەکاریی ل ن، لخت . ھاوقوتابخانمیان جرجم سب
ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیزم، دروستکری / لسر ئوە دەکنوە، بزوتنوە نتوەخوازەکان

وەیتناس. ن ب تواتی واقعدا بوونی نابزەمین وە لتش ئیونالیزم، نرنش مۆدم و پ
. فۆڕم نبووە

 ،یان وایپ می ئوانچپ کانی، بسوفیلمانی و فی ئقوتابخان ،م بۆچوونھاوشانی ئ
یفکردا ھ ست لرھکی بوە، وەک توخمتکانت. ئایدیای نImmanuel Kant(1724-1804)

. دیک رابرایتی ئم قوتابخانی دەکن,و الیبنتز و ھردەر و فیخت و ھگل و چندانی
بدرژایی دوو سدەی رابووردوو، مشتومی گرم و جۆراوجۆر، لسر ئم دوو روانگی، سری 

. ، دوو چمکی دیاری  ئم پرسگلن)نتوە کولتور( یاخود) دەوت نتوە. (ھداوە
ی چمکی نتوە، چندین سدە پش مۆدرن، ل ئدەبیاتی وت ئوروپاییکاندا ئگرچ

دوای چندین سدە ئوجا، قۆناخی پیشسازی دێ و مۆدرن بدوایدا . بکارھاتووە
. سرھدەدات و چمک و بیرۆکی نتوە، دەکوت برباس



بشی ششم

" وەی کبۆ ئ یسروشت ھ ب ک وەیی گۆڕینی ئئایدۆلۆجیاکردنی بیر، پرۆس ی بپرۆس
بدروستکردن ھی، مبستمان لوەی ک بسروشت ھی ھر شتکی زیندووە ک یکجار 
 بوون تاکتد گایم روەش بئ،وەی نییبوونی شیانی دووپات بوونبوون و ھاتن دیت

)٩٨".(بوونوەرک ک شایانی ئوەی بوونکی ب بوونکی مژوویی بزانرت

نتوەیک . مرۆڤ یکجار ل دایک دەبت، ک مائاوایی کرد، جارکی تر نایتوە نو ژیانوە
ئوانشی خۆیان لناو دەبن و . ک مرد، یاخود فوتندرا، محا دروست ببتوە

. یان ئستم و دژوارە، چونک ھردووکیان، بوویکی سروشتیان ھیدەسدڕنوە، ھسانوە
ک ۆی نبووە و ل دروستبوونیشیاندا، ھیچ تیۆری و ئایدۆلۆژییکس ڕانی ئماندا، ل بونیاتن

ئیدی سروشت، یاخود خواوەند سازی دابن، بوونکیان، لدەرەوەی ئیرادەی . رتی نبووەکاریگ
مسعوود مامۆستا.ت بوونیان محکومی خیای خاوەن تیۆرییکان نینی و ھاوکاکسکانوە

:بم وتی باسکمان دەومند دەکاتمحمد، 

ئگر  بۆ جۆرکی ئاسایی برژەوندیی گوزەران و خۆپاراستن و پلی ژیان ھڕەمی << 
 نم و جۆ،نزەوی و گاڕەش و گ ن،نابایھدا نمل کۆم تی بیکۆم قوالب و تۆڕ و ن

ئاش،ن ئستر و بارگیر و گوزانوە،ن بزن و مڕ و گامش،ن مازووچنین و کتیرەگرتنوە و 
 ت وە بخۆی ل نانم ھرھم و ھۆی برھرچی جۆری بھ پووش و کزرەداکردن،ن
 ر و تانووتدەر و ناتوانکخر و ریز ڕرۆک و ناوبژی کویست بوونی سوەی پندنخو

.>>کسدا بھنیت)١٠٠٠(کس و )١٠٠(لسرەتاوە دوو لینکی تاکک بسرشان و ملی 

:چند دک دواتر دەژیران و بکاوەخۆ لسر مژارەک دەڕوات ونووسر

ئوەی ب سروشت ھی و بوونی بوونکی مژوویی،لناو مژوودا ب پرۆسیکی مژوودا " 
دیاریکراودا ک خۆی ھیچ ل بارەیوە نازانت دتبوون و دوای دەڕوات و ل کات و شونکی 

بم ئوەی ب .ئوەش ھات بوون، لناو مژوودا  پرۆسی پرەسندنکی تواو دەکات
دروستکردن ھی بوونکی مژوویی نیی، چوونک دروستکرەکی ھر کاتک بیوێ دەتوانت 

)٩٩".(بکاتوەدروستی بکات و دروستکردنکشی دووپات

عرفان نموونکیی زیندوو بۆ زیاتر رۆشنکردنوەی ئم بۆچوون دنتوە برچاوی خونر و  . د
ئم ونی، برلوەی بت ناو کارە . باس ل کارەکی داڤینشی و ونکی مۆنالیزا، دەکات

ئوسا برجست ھونرییکوە، وەک ئایدیا و بیرۆکک سرەتا ل ھزری داڤینشیدا ھبوو، 
نڕدەپت ژووەکم دا پرۆسومفۆنیا . بووە و لس وەی کارەکانی لرل٩ـ١بتھۆڤنیش ب

ب کورتی سرەتا بیر و ھۆش و دوایی مادە و . برھم بھن، ل بیری خۆیدا تاووتوی کردوون
نر و وم رووە.ھتد...ئامد، لمسعوود محوە چی بۆ تۆمار با بنۆڕین و بزانین مامۆستا م

:کردووین



بالی باوەڕی منوە تنھا ئاغایک ھب ل گۆڕانی کۆمیتیدا ھر مرۆڤ دەوجا بھز << 
تاک . ب یا بھز،سروشتیش لو گۆڕاندا عبد و نۆکرە ئویش سرکش ب یا ھموار

ستی نیی خۆ بکا عامیلی ئیجابی ل گۆڕانی کۆمیتیدا مرۆڤ،سروشت عاملی ب ترەف،دە
ب عاملی ئیجابی،مردووە و جوکی لبرەوە نای تا بگوترێ ب شوەیکی ئیجابی 

مرۆڤ فاعل و سروشت منفعل مرۆڤ کارتکرە و .دەستوەردان دەکات ل گۆڕانی کۆمیتی 
.مسعوود محمد. >>سروشت کارتکراوە

ۆکی نتوەفلسفی ئمانی وەک نشینگی راستقینی بیرـ 

گشتکی ورد بناو فلسفی عرفان، وەک خونر و توژەرکی خاون بھرە و لھاتوو، . د
، گلنر مۆدرنیزمکالی ڕوانگھروەک  چۆن.ئمانی و تزەکانی ھگ دا دەکاتوە

الی ". نونرایتی برەک دەکات،لرەشدا ھگل، دەبت سرتۆپی باسی فیلسوفانی ئمانی
ھگل بیرۆککان وەک تۆوی ھر بوونوەرکی زیندوو بونکی زیندوویان ھی،زەمینی 
دەرکوتن و پرەسندنیان بیرە و بیریش ب ھۆی بیرکردنوەی فلسفییوە پرەدەسن و 

)١٠٥"(بوونی خۆی دیاری دەکات

دەستی بزواندنبندانیش ئاو بیرم ری ژیاننسوڕمۆی ھنبیر داینرەتا . کمرۆڤ س
بیری ل کورتکردنوەی رگای نوان ئاوروپا و ئمریکا کردۆتوە، پداویستی ژیانی مرۆڤ بۆ زوو 
گیشتن و ڕاپڕاندنی ئرککانی، مرۆڤی ناچاری بیرکردنوە کردووە،ئویش لوەدا، ب دوا 

ی بیر و ھۆش، تنیا ئم خست...ئاکامی بیرکردنوە گیشتووە، دروستکردنی فرۆکی داھناوە
!.الی مرۆڤ شیاوی بوون و کار لسر داھنانی بردەوام دەکات

 " ویستی بکی زیندوو پوەرر بونکی زیندووە و وەک ھوەرناو بیردا بوونل بیرۆک
زەمنکی دیاریکراوە،تا پرەسندنی خۆی تواو بکات و بوونی ل بوونکی ھمکی و پتییوە 

ونکی دیاریکراو،ھر بیرۆکیکیش  ل سردەمکی مژوودا لناو زەمندا ببت ب بو
دەردەکوت،ل الین بیرکرەوەکانی میللتکوە پرەدەسن و سوڕی ژیانی خۆی تواو 
دەکات و دواتر ل سردەمکی تردا سرھدەداتوە و برەو پرەسندنکی باتر ھنگاو 

)١٠٩".(دەنت

سرکردەیکی وەک ناپلیۆن، کارە ھونرییکانی پیکاسۆ، دەق شانۆییکانی سرکوتنکانی
شکسپیر و شیعرەکانی نالی، سرەتا بیرۆک بوون و دواتر ل میانی پرۆسیکی کردەیی 

ل قابی ئو کارەی پی ناسراون،  . سروشتیدا تکانیان خواردووە، برەو بوون و برجستبوون
. ی ئدەبییی و کاریتابلۆی ھونرو ل تکنیکی شڕ

بۆ گیشتنی ئم بیرۆکی ب پرەسندنی تواوی خۆی و خۆئامادەکردنی لناو بیردا وەک 
وات بۆ چکرەکردن و پرەسندنی بیرۆکیکی بیرۆکی شتکی دیاریکراو و ھستکی،

و بیرۆکی سراپاگیر و قۆناغی بیر: ھگ س قۆناغی دیاری کردوەوەدیاریکراو ل ھۆشی مرۆدا،
دەرکوتنی بیرۆکک ب تواوی، وەک ئوەی تۆو بونی، سرەتا نزانی چیی، دەیخیت ناو 



ئوسا دەزانی . زەوی دەکی و تۆوەک شین دەبت.زەمینی پرەسندنی سروشتی خۆی 
. رەختکبرەکت گیای، یان درەخت و دواتریش ک بری گرت، دەزانی چ جۆرە گیا یان د

. ب وردی لسر ئم نموونان دەڕوات و برچاوی خونر باش روون دەکاتوەعرفاندوکتۆر
.چند نموونیکی باش بۆ زیاتر روونکردنوەی مبستکی ھگ دنتوە

ـ پرەسندنی بیرۆکی نتوە ل فلسفی ئمانیدا

دواجار الی ھردەر و کسی ئاکاری کانت و ن الی تاکالی البنیتز مۆنادەکان و پاشان دەگی
بیرۆکی ھمکی البنتز، سرەتا دیار نیی، چیی و ب چی . فیخت و ھگل،دەگین نتوە

دەگات ، تا دوای ئو کانت درژە ب پرۆسسک دەدات و بیرۆکک ل ئاست ھمکییکیوە 
ت و ھیگ ب  دوا ویستگی دەگینن، ک پاشان  ھردەر و فیخ. تدەپڕن بۆ خۆدیاریکردن

وەیتروسیمای چ جۆرە . نو س تی نییواو کۆنکرو ت تز مۆنادەکانالی الیبن کبیرۆک
کگایوە خۆ. کۆمتسی ئاکاری ناوی دەباتالی کانت نک تاک   ب دیاری دەکات، ک.

"می ھزانراوە بیرۆککانی ناو بیر وەک تۆوە نبیرۆک تی نین کی پو بیرۆککین و وەک ئ
ب ھۆی داماینی ئوەوە دەستمان دەکوت ک بیرۆکی ھمکی ل پرەسندنی خۆیدا دەستی 

)١١٣".(خستووە

بوونی ھمکی و پتی، . ووەککان دەگرتوەھموو ڕووەک بیرۆکیکی ھمکی نادیارە، ڕ
:بۆچونکی نزیکدا،مسعوود محمد دەل . وەک دارسو و دار پرتقاڵ،بوونی ھستکین

جانوەری جودا کردەوە ل سروشتی مردوو، ھستی ژیوەری و کاریگری غریزە<< 
و سرلبری سیفتکانی ئادەمیزادیش بوون ب ھۆی پشکوتن و گشکردنی )ھۆش(ھستی

کردووە بۆ بر لھاتوویی و خالقیتی،دەوروبریش ھر  ئوەی ک ب ئیرادە خۆی گامس
ری مرۆیریزەش ئاموەرە و ھۆش و غری جاننھا ئامریزە تران،ئیتر غبئیرادەی گیانل .

نیگۆڕیبای وەک ک غریزە " ھۆش"ندەگۆڕا،ئگر "  مرۆ"ھۆی برھمھنان ل مبندی 
یر گرتن نیتوانی ڕیسیی جاجاۆک و ھالنی لکلک و النی براز بگۆڕت وەیا جۆری نچ

پ ی پندی نوت و فستک ببکان تتت بکات و بابدەم ڕۆژگارەوە فرە بابیدا بکات بۆ ب
.>>خۆژیاندن و حسانوە

خریک بوونی نووسر، بم پرس سرەتایی و گرنگ و ھستیارانوە، ئاماژەی قوی و سنگینی 
بخات قابیلی تگیشتنکی زەالل، ڕوون و کارەک نیشان دەدات، تاوەکو توانینکی گشتگر و 

.بردەستی خونر،ب مبستی ئوەی ل ئاۆزییکانی ئم پرس و خواست ڕزگارمان بکات

نتوە لناو فلسفی ئامانیدا بپی تیۆرەکانی نتوە تیۆریزەکراوە،نک ب پی "
.)١١٨"(تیۆرەکانی نتوەخوازی

کفلسناو فمان،لالی ئ کاوات ندەی لکراوە، ھناسیونالیزم ن ی یاندا  ھیچ باس لی
.پرسی نتوەدا خستبوونتوە 



کات خونر، سرقای خوندنوەی ئم برھم دەبت، باش تدەگات، نووسر چند خۆی 
ماندووکردووە و تا چ ئندازەیک بدوای دۆزینوەی سرەداوی بیرۆکی نتوە، ل فلسفی 

دەستنیشان کردنی مۆنادەکانی الیبنتز، ک نازانرێ بوونوەری زیندوون یان . یدا و بووەئمان
مردوون، یان ئاقن، دواتر فلسفی کانت ئاشکرای دەکات مۆنادەکان مرۆڤن و سیستمی 

کانوانییان ھی مرۆڤیوەندی نکخستنی پسی . رکر باسی تاکس تپاشان کانیتیش د
. ککسی نتوە ل کۆمگاکیداوەک تا،ئاکاری

دەش گڕانوە بۆ الی الیبنیتز و تا ڕادەیکیش کانت، ک ب فیلسوفکی کۆسمۆپۆلتیک 
خاکی سرەکی و عرفان، بۆ قوبوونوە ل فلسفدا،. ناسراوە، نیشانی گرنگی دانی د

بۆ دۆزینوەی ڕەگ و عرفان بت،. بگیکی دیکی حاشاھنگری بھاداری کارەکی د
ڕیشی بیرۆکی نتوە و رزگار کردنی خونر لو وی و سرلشیواوی و کم زانین و 

ھاوکات . زانیارییی لم بوارەدا ھیتی و بخشینی مانا و ڕوانینکی تر بم پرس ھستیارە
ری کورد، لو ئم ئاماژەی بۆ ماندوو بوون و پرۆش خواردنکی ب ھاوتای نووسر، تا خون

. گرێ کورەی قوتار بکات، ک ب ڕوات و سرپیان، بسر ئم پرس گرنگدا بازیان داوە
چونک ل ڕگی تگیشتن ل ڕیش و بنمای ئم چمکوە، دەکرێ داوە تیشکی رووناک 

کارەکی قورساییئمش کرۆکی بنڕەتی.  کرەوە بخین سر شوەزەنگی دۆزی کورد
. وسرەنو

بشی حوتم

نتوە لناو ئم فلسفیدا بوونوەرکی عقیی و وەک بیرۆکی عقیی ھموو ئو "
بوونوەرانی ک دوورن لوەی مرۆڤ توانای دروستکردنیانی ھبت و ب شوەیکی سروشتی 
ھن و بوونکی خۆرسک و سروشتیان لناو عقی مرۆڤدا ھی و دەرکوتنیان لناو 
بیرکردنوەی میللتکاندا لدەستی بیرمندانی ئو میللتدا نیی و ل رگی ئوانوە 

تو میللکانی ئوە بۆ ناو تاکت١١٩"(ناگوازر(

ل الپڕەکانی پش و پاشی ئم باسدا، ئم بۆچوون عقیی لسر پرسی نتوە و الی 
دراوە و دەدەینمان ئاماژە پکانی ئسوفیلورەی . وەفکی دیار و گندییتمش تایبمئ

مانئ. م بوارەدا دیارەبی لنجپ ژایی بوونی خۆی جوروپا و . درر ئاستی ئسل
.جیھانیش دا،ئم راستیی حاشا ھنگرە

بیرۆکی نتوە دەبت خۆی ب شوەیکی سروشتی و لناو رۆحی کۆیی میللتدا سر "
دنوەی کس بیرمندەکانی ئو میللتدا پرە ب بوون عقییکی ھبدات و لناو بیرکر

بدات، یان ل شوەی فلسفییکیدا دەرکوت یان ل شوەی کۆمگایکی 
رۆی بیرمندەکانی . ئمش ئوە دەگین نتوە دەبت و دروست نابت.دیاریکراودا

 زەمینخۆش بکن بۆ پیدابوونی،ئوەی نتوەیکیش ل پیدابوونی نتوەدا ئوەندەی ک



فیخت ل گوتارەکانیدا بۆ گلی ئمان ئنجامی دەدات، دروستکردن و گواستنوەی بیرۆکی 
نتوە نیی بۆ گلی ئمان،بکو بانگھشتکردنی گلی ئمان بۆ زەمین خۆشکردن و بۆ 

ی وای لناو رۆحی ئو میللتدا پیدابوونی نتوە،وات بۆ پیدابوونی ئوەی ک فیخت پ
)١١٩".(ئامادەبووە بۆ ل دایکبوون

 ،بۆچوون پکم چەک ڕئر بگین، موە بکم باسڕ ئمی زیاتر لدا، قست ندەرف ەنگ
بم دیسان جخت لوە دەکینوە، ک چمکی نتوە . لسر ھکوتنی فیخت بدوین
بوویکی عقیی و خۆڕسکان ڕسکاوە و مرۆڤ، چ بالی فلسفی ئمانییوە،

کی سروشتییوەی بوویرئبئاخر ل ،دا نییم دیاردەیبوونی ئ ھاتن کی لتییرکاریگ.

نتوە بو پناسیی ھی، ک بوویکی سروشتیی، وەک ھر دیاردەیکی دیکی ژیان، 
ناکرن، دروستیش بکرن کار و فرمانی مرۆڤ، سروشت، گردوون و ھسارەکان، ئمان دروست

 خۆیان ل مانکو ئکی میکانیکی دەبن ، برنیا ئامن و تناک جبسروشتی ج ب مانئ
دەرکوتنی ئم بووە سروشتیی، ب شوازکی . ھناوی پرۆسیکی سروشتیدا ھاتونت گۆڕێ 

ن . ی خۆیدا، خۆی نمایشت دەکاتەوتی پگیشتندەست توەردانی مرۆڤوە خۆی ل ڕدوور ل
.گری ل بکات و، ن ھیچ کسکیش پی دەکرێ ڕەوتی بگۆڕتکس دەتوان ڕ

و زاناکانی، ھر نتوەیک زەمینسازی ھلومرج کار و ئرکی بیریاران و کس ھۆشمند
حمدی ھر وەک ئوەی ئ. رەخساندن، بۆ سرھدانی نتوە ل قاب سروشتییکی خۆیدا

ئوان دروستکر نین، ل وەک . خانی و حاجی قادر، باس ل نتوە و دەوت دەکن
نتوەی کورد، تا برچاویان دەستگیرۆییکردن و چرابدەستیزەمینخۆشکر و بانگوازکر و 

رۆی بردەبازک دەبینن، بۆ پڕینوە بکورتی . وون بت و برەو ئم ئاڕاستی ڕەوت بکنڕ
کدالبوار.

 ناو شاری ٢٧/١٠/١٨٠٦ناپلیۆن ل تورە، دڕی گوە دوای دوو شیشکرەکخۆی لدا، ب
فیخت ک . وەبرلینی پایتختی دەوت بھز و دیارەکی پرووسیای ئو رۆژگارەی ئوروپا

. دەبیناسپاردەی زانکۆی شاری ئرالنگن، ل برلین دەبت، ئم رووداوان بچاوی خۆی بڕ
 تژ، بچی بدەن، وەک وتاربگکانی پروسیا دەکات، ررکردە سوپاییسندجارێ داوا لچ

ل پناوی ئوەی ورەیان برامبر ب داگیرکری . برەکانی شڕەوە، قس بۆ سربازەکان بکات
ن  ب باشتر بتا باشتر خۆیان بناسن و ل بنچی ئمان بوونی خۆیان. فرەنسی برز بکاتوە

باشبایخی پروەردە و خوندنگرنگی وھاوکات لناوبراو.گی پ نادرێڕ. ا بنوەئاگ
تدەگات، بۆی ھاوکاری دروستکردنی زانکۆی ھومبۆدی برلین دەکات و پاشان ل پشووی 

چند وتارێ بۆ (دا ئو زنجیرە وتارە،٢٠/٣/١٨٠٨تا ١٣/١٢/١٨٧نوەڕواندا، ل ماوەی نوان 
. جار ل ئکادیمیای پروسیا بۆ زانست ل برلین پشکش دەکات١٤،ک ب( وەی ئماننت

ی فرەنسی بیرۆکی پشکشکردنی ئو وتارانی بۆ نتوەی ئمان یکورت و کرمانج، داگیرکار
. ی فرەنسی بوویبشک ل کارەکانی ھیگیش ڕەنگدانوەی ھمان داگیرکار. الی فیخت ڕسکان 

.یش دەووترێ ناپلیۆن و شڕەکانی، شیپووری ھوشیارکردنوەی ئوروپانھربۆ



وکاتمان تا ئمئوە،ئتۆنی ئیمبووەیمان، . ندەستدانی ئڵ بشخران و مڕاب
نووسر و مژوونووس و فیلسوف و ڕۆشنبیرەکان بوون، الیبنیتز ب فرەنسی نوسیویتی و زۆر 

وەک بیتھۆڤن و کایزەر . ان سرسام بوون ب ناپلیۆن و خۆشیان ویستووەسیاسی و رۆشنبیری ئم
.ڤیلھمی دووەم

ئم ئوە دەگین نتوە لناو فلسفی ئمانیدا بوونکی راستقینی ھی و بیرۆکی "
ھتد چۆن لناو ئم فلسفیدا وەک بیرۆکیکی عقی بوونکی ..خوا،حقیقت،دادوەری

ان ھی و ل رگی ھستکانوە لدەرەوەی عقوە نگواراونتوە بۆ ناو عق راستقینی
،ئاوھاش بیرۆکی نتوە بیرۆکیکی عقی راستقینی و ب شوەیکی پشین لناو 
عقی مرۆدا بوونی ھی و وەک ھر بیرۆکیکی عقیش توانای پرەسندن و خۆدیاریکردنی 

ی١٢١"(ھ(

ھر کسک قسیکی لسر فلسف ب گشتی و چمکی نتوە ب تایبت نیی، شاراوە 
ھبت، محا بتوان، ب بیر و ھزر و توانینکانی فیلسوف و بیریارانی ئمانی، کارکی 

ئم راستییش مژوویک، ب درژایی مژووی چمکی . سروم و تواومان پشکش بکات
وە ئامادەگی ھتک دەیان نتداون، لرەوە ئاماژەمان پسی لو ناوانی، ئگر و ل ی

،ک ھاوار دەکن کوا نیشتمان،  Klopstockو کلۆپشتۆک Arnedtشاعیر و نوسری وەک ئارندت  
.نخش بووە

بشی ھشتم

ـ بشی دووەم تیۆرەکانی پیدابوونی نتوە

چوون دەروازەیکی سرەتایی و سرەکی . جیاکردنوەی تیۆری نتوە ل تیۆری نتوەخوازی
یتم بابو  ئی د.نکرمانی کارە تاقانخ ۆ لم ۆ بال دەدەین، مقعرفان .ت

.مستفاوە، پشکش ب ئوەی بکین

ی سروشتییقکی ئبوویوە، ھتوارە و . نر و قو خاوەنی کارەکت ،یقینکی ڕاستبووی
مانا و ئاماژەیکی سربخۆی خۆیتی و چ پوەندییکی ب کاری دەستکردی کس و مکین و 

وە نییکلۆژیایکنتیۆریی و زانست و ت . تر لو ز ی نییقکی ئوەخوازی بووەیتن ل
ی شتبزونرتی و ئودروستکر و ھزک/ ی ئایدۆلۆژیادا، خۆی دەردەخات و دەستکفۆڕم

. برھمی دن، دەچت خانی دەستکردەوە

و سدەی بیستم، کۆمی بیرمند ل ئوروپادا، ل ڕوانگیکی ئایدۆلۆژییوە، ١٩٦٠سای 
ئو ھموو گشکردنانی تیدا سرنج ل نتوە دەدەن و دەیانوێ  خۆیان بکن خاوەنی 

ب مانای ئوەی دروستکر و داھنری بۆ پیدا بکن، ک ل گوھردا دەکاتوە . برپابووە
وات نتوە داھنانکی ئوروپاییوە، دەیگنوە بۆ سرھدانی ئاکامکانی، شۆڕشی . خۆیان

. پیشسازی و قۆناخکانی پاشتر



تیۆری نتوەی، بتایبتی لسردەست و بڕیبڕتی سدەی کامبوونی ١٩سدەی 
ل کایی زانستی و . ئم ڕاستیی بۆت جی بگرە و بردەیکی زۆر. فیلسوفانی ئمان

ج چاوپۆشی ل س نایتوانک م بوارەدا بکاترۆشنبیریدا، لمان لندانی ئی بیرمنجپ .
ندەی لمدەو و پاشخانت دوای ئتایب ی دروست بزەمین تدا، دەبفلسبواری ھزر و ف

Nation(ی ئمانی و ڕەنگژ بوونی تایبتمندییکانی ئم رگای)نتوە کولتور(بوونی 
Building(تمانی دابنری ئقوتابخان دەکرێ ب ک،.

Friedrich Meinecke وە کولتوور، دەکات وتمکی نچ ئاماژە ب ،ژوونووسم مکجیای ، ی
واژەکانی دیکدەست وە لدەکات.

ـ پۆلنکردنی تیۆرەکانی نتوە

ڕەھندی لدوان لسر نتوە زۆر فراوان ب جۆرک، دەرگای بۆ زۆر تیۆری و بۆچوونی جیاواز 
بوویکی ئگرچی ل گوھر و عقدا،ھگری یک مانای، ئاخر چونکنتوە . سازداوە

کات و شونکدا ب تایبتمندتی ھر اجیای ھگرتووە و ل زیندووە، پناسی جی
.خۆیوە،خۆی نمایشت کردووە و دەکات

ی وایپ بیروڕاکانی سمیس ک " یشژووە ھاوبو مک و ئوە ویستی ختمای بوونی نبن
کو خئ وە بۆیان دروست بووەکوە ژیانکھۆی پکدا بردەمسو .)١٢٦"(لل ککی

ویست و .  باسان ب ریست، واتنتر ناونیشانی ویستی  ڤۆژ تدەچ ک م بۆچوونئ
 سروشت ل ب ککو، خ ی ناچاران ک ئۆرگانیستی، واتکی و ویستی ئازاد، نخواستی خ

.چارەیان نوسراوە پکوە بژین

ندانی فوان، بیرمی نڕ و ھش وەندی بش پرایم ھژووی ئمانی، مرەنسی و ئ
وە لسر ناوچی ئلزاس ـ Henrich von Treischkeو ھانیش ڤۆن ترایشکRenanرینان

Elsaßلۆترینگن   -Lothringenوەکای ھات تم دوو ووان ئن ی .لکناوبانگوتارە ب
.ئو ناوچانسررنان، برتکی  گوای ئم داگیرکارییی ئمانیای بۆ

/ دۆخی"ی فرەنسی، وتارک پشکش دەکات، ب ناوی Sieyesلو سروبندەدا، سیسھر 
 ؟ لم چیییستی سو١٧/٦/١٧٨٩ھ . سم، کککانی یوەی دەستکان و دوای ئئایینی

.دووەم بگزادەکانن

ی کات خانوادەکان. پرسی نتوە دەورووژنپرس لسر دەستی دوای ئمان دەکات وئم
ئوانی دیک، وات دەست و بمفرەنسا و چین بادەستکان، خۆیان ب نتوە دەزانی، 

خۆیان لسایی ئوەی . توژەکانی دیکی کۆمگایان خستبووە، دەرەوەی بازنی نتوەوە
گوای نتوەن، باجیان ندەدا و گوشارکی زۆریان بۆ چینکانی تر دەھنا، ئیدی سیس ئو 

باوەڕی ب ناوبراو ، بووئمش بۆ داکۆکی ل جوتیار و ھاوتی ئاسایی. ەی پشکش کردوتار
بنماکانی یاسای سروشتی ھموو خکک بوو، نک گوای تنھا ئوانی، دەوتیان 

،خکی ھژار و ئم شڕە بۆ دەوتی یاسا و ھاوتی ئاسایی و ئازادی تاککان بوو.سازداوە



ات مبست ئوە بوو، چینی سیم ھموو ئوان بگرت خۆی، کسر ب کو. چوساوە
لم وتارەدا باس لوە کرا، . نتوەن، نک تنیا نجیبزادە و خاندانکان و کسانی ئایینی

نتوە کۆمگایک ک لسایی یاسا و رسایکی ھاوبشدا بژین و لالین ھمان 
، دەبت "نتوە چیی"دیارە وتارە بناوبانگکی رنان. کرنیاسادانرانوە نونرایتی ب

. سرتۆپی باس گرموگووڕەکان، لسر نتوە

لتک ئمانیشدا، کۆم سیاستکار و کۆمناس و مژوونووس، بشداری ل گفتوگۆی چوپی 
ب : ەنھروەک د. دەرئنجام جۆرەھا بۆچوون و ڕوانین دروست دەبن. نتوەدا دەکن

یندە بیروباوەڕی جیاواز ھھ ،وە نووسیویانتڕ نمرەکانی لندازەی نووسچی الی . ئک
لسر نتوە و دەوت، بدرژایی سرھدانی ئم و چسپاوئمانکان ڕاییکی پتو

رمل یستماتیکان بدوای یکدا دن و ل قوتابخانیکدا خست دەبتوە و فۆباسگل، س
د. دەب. ل م بۆچوونانوە٣عرفان ئدەکاتناونیشاندا خ.

نتوە ن کۆمگایکی سروشتیی و ن . نتوە کۆمگایکی ئاکاریی: تیۆری عقی
کۆمگایکی سیاسی،نتوە کۆمگایکی ئاکاریی و ب شوەیکی پشین بوونی لناو عقدا 

ژوویدا ئکی مقۆناغ و ل یکی ھبوون ت بکدا دەگۆڕتناو میللی لییقع و بوون
ب پشنگی الیبنتز و . مژوویی و واقیعی و ل شوە کۆمگایکی ئاکاریدا شوەگیر دەبت

. تا ھیگ،پشنگی ئم قوتابخان ھزریینکانت و ھردەر و فیخت

رییی ک ریشکی ئو بۆچوون تیۆ. نتوە کۆمگایکی سروشتی: تیۆری سروشتی
و Jean-Jacques Rousseau(1712-1778)دەگڕتوە بۆ بیرکردنوە سروشتخوازەکی رۆسۆ

ئو بیرمند و سیاسیان ک بنمای بوونی نتوەکان دەگڕننوە بۆ سروشتی میللتکان و  
ری ئم گۆستاف لۆبۆن نون. ئو کلتوور و زمانی ک بشوەیکی سروشتی بوون ب خاوەنی

ییگۆستاڤ لۆ بۆن. روانگle Bon 1841-1931Gustave یکبکت نی "یش، بنھ
.لم خانیدای" پرەسندنی نتوەکان

ئو بۆچوونی ک ل لکۆینوە نوکانی .نتوە کۆمگایکی سیاسیی: تیۆری دروستیی
بۆچوونی ڤۆ وەخوازیدا بتریستی ناوبراوە،بواری ننتڕ م بۆچوونکانی ئفکریی یش

دەگڕتوە بۆ ئو بیرکردنوە ئمپریکییی ک ئزموون و ویستی مرۆڤی دەکات بنمای 
-David Hume(1711و داڤید ھیوم John Locke(1632-1704)جۆن لۆک ...معریفی مرۆیی

1776)ننوم دیدە دەکتی ئرایدەدات رینانی. ن م بۆچوونژە بوش پاشان دردە ":
کۆم گروپکی کۆمیتی ب رککوت رووداوکی  مژوویی کۆیان دەکاتوە و دوای ئوەی 
بۆیان دەردەکوت کۆبوونوەیان لناو ئو رووداوەدا ل برژەوەندی ھموویاندای،ب ویستی 

١٣٣."خۆیان بیار دەدەن ک کۆمگایک پک بھنن،ئم کۆمگایش پی دەوترت نتوە

تیۆری عقی و سرھدان و پرەسندنی بیرۆکی نتوەـ 



دیسان، ب وردتر و قوتر بسر بۆچوونکانی بیرۆکی نتوە، دەچتوە و وەک نووسر 
بوویکی ھمکی الی البنتز و دواتر ل دۆخی پرەسندنی سرەتایی خۆیدا الی کانت و ئوجا 

ا فۆڕمی پرەسندوو و رەنگگرتووی خۆی،ک دەرئنجام شۆڕ چۆن الی فیخت و ھگ دەگات بدو
و ب " تیۆری عقی"دەبینوە تا دەگین بدوا پلی چلوورەبستن، ک پی دەووترێ

وە دەدوێ و دەڕوانتبوونی ن وە لکی ڕۆشنوانیندید و ت خۆ و بربکی سیقوتابخان .
بیردەکموە ) من(ناس بناوبانگکی پRene Descartes(1596-1650)لرەدا دیکارت

. کوات من ھم، باسک دەومنتر دەکات

عرفان، بۆ یکمجار زۆر زیرەکان و ھۆشیاران دەمانگتوە بۆ ناو فلسفی الیبنز و پی .د
ب ،ل کارەکانیدائگرچی ئم فیلسوف. وای ڕیش فکرییکانی نتوەی تدا دەبینرتوە

. اوەھنی ئوکات و ئیمۆش ناوی نتوەی نکچم

وەک گر ب نموون، باس ل نتوەی ئمان بکین، ک سرەتا شت نبوو بناوی ئمان،
،کییقوە ئتک وەک نکگرتوو بوون ،نی نایمکی دەوەیتن نخۆیان دە ک

اکسن و فرانک و تورنگر، و ئوان ، ھر ھمووی ھۆزەکانی باڤاریا و ئلمان سDeutschدۆیچ
کات ئینگلیز و فرەنسی، دەبن خاوەنی . دا ناوی دۆیچیان ل خۆیان نا٩و ٨تا لسدەی . بوون

 مان بی ئییپارچ و پارچئ وێ، چونکدوا دەک یم پرۆسمان لتی خۆیان، ئدەو
وەک نتوە پادشایکوە یکگرن و بوونی سدان میر و پاشای ناوچیی، نیانتوانی ل رگای

دا ل شاری فرانکفۆرت، نزیک ب . ١٨/٥/١٨٤٨ل کۆبوونوەی رۆژی . خۆیان نمایش بکن
،میر و گرووپ ئامادە بوون، تاوەکوو ل ئاکامدا، ب یک دەنگ، ھموو ٥٨٥نونرانی 

لسر اند وسلمسرۆکایتییان بۆ بسمارکی بھز و خاوەن دەستی ھرمی پروسیا
بووە، ل ل ئمانیادا ئازادی ھمیش جیاواز. بنمای لیبرالی و دیموکراسی ڕک کوتن

، وات سا دوای شۆڕش و  یکگرتنکیان، ١٨٤٩تا سای . ئازادیی سرزەمینی دەوتی
وە ل. و ھمیش پکوە بندکراونتوە. چمکی نتوە و دیموکراسی دروشمکی ناوەندی بووە

 ری پرسوھخۆشکردن بۆ گ گناوی ڕپ نا، لداوای دیموکراسی ھ مان وازیان لوە، ئپاش
 یان، ککوەییتوەیی"نتتی نکبوو"ی.

، دەستی کلسا Reichsadelدەستی بگزادە(نتوەی ئمان، بم پرۆسدا تپڕیوون 
Reichskirche تی شارەکاندەس ،Reichsstädten پریر کژ موویان لو دواجار ھ

فاکتی زمان، یکم .  ، رایختاگ دا کۆبوونوە و یکیان گرتReichstagپرلمانی ئمانیدا 
ھۆکاری یکگرتنی ئمانکان، ھر بۆیش ل رووی بابتییوە ئمان ب نتوەکولتور، ناو

ل ". ی نتوەیی ناتوان بب ب نتوەھیچ نتوەیک ب زمانک" :ھردەر دە. دەھنرت
 وتارەک ت ناسراون و لوەدەوتن ب وە کرزەمینھۆی س کان برەنسییکدا بۆ فکات
سیسیشدا، ناوەڕۆککی سیاسی برچاو دەکوێ، ب پچوانی مۆرک کولتوورییکی ھردەری 

و ناوچیک، رزگارکردنتی لدەستی ئمانیوە، و بۆ ئیتالییکان یکگرتنوەی چند ھرم 
. داگیرکران، ک زیاتر مژوو و جوگرافیا رۆی تدا گاوە



ل مژووی ئمان دا سرھدەدات و ئم ڕەوتدواتر بیرۆکی نتوە، ب ھز و دینامیکییوە 
ربوونوە فڕوانین و ل شقی لرمستاش، سوتوون. تا ئکوەی دیار و ھتن تاک ل ،

لتک بوونی ھندێ . نوخۆیاندا،وەک نتوەی ئمان، پەوەی ل سیستمی فیدڕای دەکن
سرکوتووترین و بھزترین، سیستم بڕوە ئیمۆ ل جیھانداسرنج و تبینی بچووک دا،

.دەبن

اۆزکاوی عرفان کرد، ک چۆن ب دوای سرە داوی ئ. ئم باسمان ل وردبینی و دیقتکانی، د
ئم باسدا ڕۆیشتووە، ک ھندە برەو دواوە گڕاوەتوە، یاخود ب قوییدا شۆڕبۆتوە، تا 

لرە ئاماژە ھرە سرەتاییکان و کۆدەکانی بیرۆکی نتوەی دەرک پ . گشتۆت الی الیبنیتز
الیبنیتز و شایانی ئاماژە پدان، بۆ یکمجارە، ناوی. کردووە و دەستی ب کارەکی کردووە

.پرسی نتوە، بو شوازە برچاو بکوت

...بشی نۆیم

بیرۆکی نتوە لسرەتادا ل شوەی  کۆمگایکی عقیدا دەردەکوت ک عق پیوەندی "
).١٣٥".(ئندامکانی رک دەخاتنوان

نوە ناوناھتن ب گایم کۆمتز ئی باسی . الیبنکۆ، باسودانگی ئیمپ واقیعدا ب ل ل
وەیتن . بو کت الی فیخت ی، تا دەگاتکگا ئاکارییالی کانت و کۆم تدواتر دەچ

ب . و ب سرپیش  ھردەر، بسر دەکاتوە" ئمانچند وتارێ بۆ نتوەی"بناوبانگکی 
فرامۆشکردنی ھردەری فیلسووف و شاعیر : کورتی بیرۆکی نتوە بم قۆناخاندا تپڕیوە

چیرۆکنووس و مژوونووس و ھومانیست و ڕابری یکمی چمک و پرسی نتوە ل ئمانیا، و 
عرفان، بم فیلسوف، ک ب . ل الین نووسرەوە، ناگڕتوە بۆ بایخ ندان و ب ئاگایی د

مامۆستای فیخت و ھیگ و شلینگیش دادەنرێ و زۆرجاران ئمان ھانایان بۆ برھمکانی 
. وە، بکو ھۆک دەگڕتوە بۆ نبوونی، یاخود کمی برھم وەرگرداوەکانی ھردەربردو

جگ لوەش ھردەر ل نو خونرانی ئمانیشدا، بەک بزرە و بوە ناوی دەرکردوە، 
بیرکراوەک یاخود ل ،ورە، ونناوەکگ سوفیلر ئاستی دنیا .فسکدا ناوبراو لکات ل

.ە سالڤییکان ب باوکی رۆحی پرسی نتوایتی خۆیانی دەزاننناسراوە و نتو

ھردەر یکم  کس، چمکی نتوەی بکارھناوە و  ل رووی کولتوری زمان و ئدەبوە باسی 
کارەکانیشی زیاتر . الی ھردەر، کولتور و زمان بر ل دەوت و دەستوورەوە دت. دەکات

بالی ھردەوە زمانی مرۆیی، ئامرازک و . برجستکردنی بایخی نتوەیی  زمان و کولتورە
گالن، ل ڕگای زمان و داب سروشت: دەھروەھا . نیکی پرەسندنی کولتوری مرۆییئاو

بالی ھردەرەوە، جیھان وەک باخچیک، ک . و نریت و زەریا و بیابانوە لک جیاکردۆتوە
خۆیان گش . تیدا نتوەکان وەک ڕووەککان، ب پی یاسای خودایی پ ل پنھانی و تایبتن

:نتوە . ەکن، ھیچ نتوەیک پش ئوی تر ناکوتوە، ل ھر یک جیاوازە، لوی دیکد

.ل فلسفی الیبنتزدا، وەک  مملکتی خوا،خراوەت روو



.ل فلسفی کانت دا، ل شوەی، مملکتی ئامانج، نیشان دراوە

ۆڕمدا ب چشنی نتوە، ل فلسفی ھردەر و فیخت و ھگ دا،ل دوا قۆناخ  و ف
.برجستبووە

الی ھیگ ئو دەوتی ک نتوە شوە مادی و ھستکییکی خۆی تیدا شوەگیر دەکات "
دەوتی عق و برجستکری ئو پیوەندیی عقیانی ک ل نوان ئندامانی نتوەدا 

)١٤٢".(دن ئاراوە

ن ئاماژەی پداوە، سرەتا الی الیبنیتز دەردەکوێ، ب عرفا. بنمای ئم بیرۆکی، وەک د
بم وەک کۆمگایکی عقی . ئوەی ئم فیلسوف، ئو کۆمگای، ب نتوە ناو بھنت

دوای ئم کانت پرە بم بیرۆکی دەدات و دواتر الی ھگل بیرۆکک ب . ب ناساندنی دەدات
. تواوی برجست دەت

یلم فی دەرچوون و ئوە، وەک خاتی نی بیرۆککییقما عموو بنھ ،مانانئ سوف
ھموو ئو نتوانی بوونت خاوەنی دەوت و بوونت، . بردەبازی پڕینوە دیاری دەکن

بوویکی واقعی، دەنا وەکوتر سدەھا نتوەی دیک ھن، ک بم ئامانج نگیشتوون، و 
.نتوەی خوتوو تماشا بکرندەکرت ھشتا وەک

ـ مملکتی خوا وەک بیرۆکی ھمکی نتوە

مملکتی خوا،تیۆرەکی الیبنتزە،مملکتی ئو مرۆڤ ئازادانی ک ئوەی لناو "
ھریکیاندا عقیی،حوکمی ھر یکیان دەکات و پیوەندییکانیان لگڵ یکدا 

١٤٤".رکدەخات

دار، دەستبژر بت یاخود ھگری ھر ئایدۆلۆژیایک بت، لم بۆچووندا چینکی دەست
ی و ھیچ کس حاکم نیی و عق ڕکخر و ھر ئندامکی ئو کۆمگای بوونی ھ. نابینرت

ئم مملکتی خودای و کۆمارەکی ئفالتوون، دەکرێ وا براورد . ابری ھسوکوتکانیانڕ
فیلسوف و ھۆشمندەکان جو : عق حاکم و رنیشاندەرە، و ل دووەمدا: دابکرن، ل یکم

. ب دەستن

ئم مملکتی خوای، دنیایک، بس ئق تیدا ڕابر و ڕێ نیشاندەر و دایینمۆی 
سوڕاندنی کاروبارەکانھ.

ـ خوا ل مملکتی خوادا

لیدییکاندا، ئاماژەی ب ھزکی خاوەن ویست کم و زۆر پناسی خودا، لنو ئاین کۆن و تق
دەستی بسر گردوون و . ئیرادەی بادەستی سرووی ھموو بووەکان/ و خواست

سانایی دەشک رزەمیندا بیاڕ دەدات، ئایا مرۆڤ . سو بئ ،دایو ئاستتی خودا لدەس
یاسا داڕژەرەکان، ونای خودا ب یاسا و رسای،. بچت دۆزەخ یان رگی بھشت بگرت بر



شوەیک دەکن، ک بوونوەرک لسر بنمای ھز و دەستدارتی کارەکانی، خۆی ئنجام 
قق و عمای حر بنسک لو توانای . دەدات، ن تی ڕەھایکی خودا، خاوەنی دەسمادام

.وێ، وا بکاتبسر گردوون و ئادەمیزاد دا دەشک، وا مافی خۆیتی چی دە

الیبنیتز، پچوانی ئم بۆچوون، پی وای، خودا ھڕەمکی و دوور ل پوەر و یاسا، ڕەفتار 
ب واتایکی دیک، خوا ئو . بکو خودا لسر بنمای چاکخوازی، ھسوکوت دەکات. ناکات

.خودایی، ک ب ئق کار بکات، نک ب ئارەزوو و میزاج

 >> و زەردەشت،بکی ناساندووە،ئخ وە، خوای ناسیوە و بیو ڕوانگو بیری خۆی و ل قئ
 ل تی، بریتییزەردەشت ناسیو ی کراستی، پاکی، بیری خاس ، دانایی، ژیری :خوای
فرھاد پاوان. >> ،میھرەبانی، دادگری، توانایی، ئاوەدانی، و چاکی

:دەکات و دەنووسعرفان بدواچوونی قوتر بۆ ئم بابت . د

خوا ل مملکتی خوا و ل مملکتی سروشتدا لو کار و کردەوانی ک دەیکات،نمایشتی "
بھزیی خۆی ناکات ل پناو ئوەدا ل رگی ھزەوە مرۆڤ ملکچ بکات بۆ خۆی و ڕەوایتی 

وستی و دانایی و بدات ب کارەکانی،خوا لم دوو مملکتدا ل کار و کردەوەکانیدا نمایشی در
توانایی و چاکی ئو ئایدیان دەکات،ک بر ل کردنی کارەکانی لناو عقدا بوونیان 
ھبووە،ئمش لپناو ئوەدا دەکات مرۆڤ فری ئوە بکات بپی توانا و ھزی خۆی ل کارو 

دانایی ب کردەوەکانیدا ئوە شوەگیر بکات ک ل عقیدا وەک ئایدیای دروستی و داد و 
 تیدان بما بۆ دروستی و رەوایبن کاتز نو ھ یبوونی ھ شینکی پوەیش

)١٥٤"(کارەکانی

خوا ھزخواز نیی و گرەکی نیی، ل ڕگای گوشاری ھزەوە، بوونوەرەکانی خۆی، مرۆڤ 
ڕرن بی بکمکانی بن و سیستنماییچی ڕی ملکزۆرەمل ت ناچار بکات، بتایبوەب .

 ل ،وەدایی ئوھ ل میشکی ژیر و میھرەبان، ھزوە خودا، وەک ھوانچپ کو بب
ەفتارە شیاو و دانایی و چاکخوازی و توانایی و ڕھرە جوان و برزەکانی ەڕگای ئادگار

گونجاوەکانوە، خۆی نیشانی مرۆڤ بدات و داوایان ل بکات، ئو ڕچکی بگرن بر، ک ئو 
میکانیزمی پیوەندی نوان خوا و مرۆڤ، لسر بنمای بکارھنانی ھز و ھڕەش . باشپی

بکو تواو ب پچوانوە، خودا ل باشترین شوەدا بھانای مرۆڤوە . و سزادان دانمزراوە
ب تر و تسلی لسر ئم بابت دەڕوات نووسر. دت و کار و فرمانکانی ئاڕاست دەکات

.  و بیروڕاکانی الیبنیتز دەخات ڕوو

ـ سیستمی  مملکتی خوا

، ئوەی الی ھر تاککی کۆمگا ھی و بپی ئو برچاو دەکوێلم کۆمگایدائوەی 
دەوروبر چ کاریگریتییکیان نیی و عق . عقی لناوخۆی مرۆڤدای ھسوکوت دەکات

حاکم .کملتی خوا، مکملمکانم الی . تی مۆنادە عاقمای بوونی سیستبن
ەمکییت، سیستم بوونی نابت، بم سیستم ھڕەمکیی و ب بوونی ھڕدروستخوازەکان، 



قتی خودا عکملم ل . وە لنک جیا ناکیاسای بوونی شت وەیئ ،رەیم بی ئھ
و شتت ب. یاسای کارکردنی ئتی خوا دەبکملش، مکتکملوە و مۆنادەکانی ناو متن 
دیارە خۆی ب . ئم پوختی بۆچوونی نووسرە لسر ئم بابت. دەبن ب تاکی نتوەیی

ورتر و ب  چی، لسر ئم خا وەستاوە و بنڕەتی بیرۆککان دەگڕنتوە بۆ الیبنیتزی 
.نتوەدائمش سرەتایکی نوی ل باسی .فیلسوفی ئمانی

الی دروستخوازەکان جیاوازی وەسیلی یکبوون،جیاوازی گرنگییکی ئوتۆی نیی و ئوەی " 
کبوونی ک .گرنگکبوون دەکات،نت داوای یزرابز داممای ھر بنسک لمسیست چوونک
)١٦٧".(داوای جیاوازی

ر قسرنووسسوانی دەکلکی زمانی سۆسۆر،وەک زانایی تیۆرەکبیرۆک ر بس ات، ک
کبوون ئامانجیانو ی کی . دروستخوازەکانیو چ گووت روون و ئاشکرای کبۆچوون موایپ

.دوای بۆچوونکانی دیکی نووسر بکونبۆ زیات روونکردنوەی باسکان،با. زیادە ھناگرێ

بوونی ھبت گر ل برامبر نتوەکان گوزارشتن ل بوونی جیاوازییکان،نتوە ناتوانت " 
بم الی گلنر نتوەکان بوونکی .نتوەکانی تردا جیاوازییکانی خۆی نخات روو

راستقینیان نیی و ئو جیاوازیانش ک نتوەکان بوونیان لسری ھی، جیاوازی 
گایکی راگووزەرن و ھۆکی دەگڕتوە بۆ ئوەی ک کۆمگاکان لیک کاتدا ل کۆم

کشتوکاییوە نگۆڕاون بۆ کۆمگایکی پیشسازی،گر ھموو کۆمگاکان ب تواوەتی  
ب نبگۆڕن بۆ کۆمگای پیشسازی، جیاوازییکانی نوانیان نامنن و نتوەکانیش ک بوونیا

)١٦٨".(ھۆی ئو ناھاوسنگییوە،لگڵ نمانی ئو ناھاوسنگییدا ئوانیش نامنن

بشی دەیم

ھم بریتانیای ئینگلیز و ھم وتی ئیسپانیا، ک کشی کاتالۆنی و باسکی ھی و،  ھم 
.  ئاخر بۆ ئوەی ل خۆیان تک نچ. یکتی ئوروپا ،دژایتی توندی سربخۆییکیان کرد

دەوت دەستکردەکانیان لبر یک نترازن و . و ئو ڕەنجی داویان ب ئاو نڕوات
. شتوەھنوە

و جیاوازیکان و نووسر توانینکانی گلنر و ھۆبسباوم و الیبنیتز، لسر جیھانبینی 
وونکردنوەیکی دیکشمان پشکش ڕ، یدواتر بم نموون برجست. وویکبوون دەخات ڕ

دەکات و دە:

 "کاتی یاریکردندا کات و ل کان گرنگ نییوەی داشترەنجدا شیاری ش ل ک لسپک ئ
ئسپکان بز دەبت،دەکرت بردک لبری ئسپک دابنرت و یارییک بردەوامی 
وەرگرت،ل کاتکدا بردەک ن مادەکی وەک مادەی ئسپکی و ن شوەکی ل شوەی 
 وەی گرنگئ ناوە،چونکدان کر یارییسکی لرییش ھیچ کاریگمت، ئدەچ کسپئ

ستکردنک و فۆرم جیاوازەکی داشک نیی،ئوەی گرنگ تنھا ئوەی  ئوەی مادەی درو
لبری ئسپک داھنرت نیشانیکی پوەبت تا لگڵ داشکانی تردا تکڵ نبت و 



بناسرتوە،بۆی دەکرت لبری ئسپک ھر شتکی تر بھنرت ک خاوەنی نیشانیکی 
". جیاکرەوە بت

بکو توانای ناسینوە ،نیشان جیاکرەوەکان نییلم یاری و سیستمدا، نگ ئوەی گر
گرنگ کو ملمالنزی براوەی نھ .

تاککس ل مملکتی خوادا وەک ھونرمندک وای ک ل کارەکیدا سرقای نواندنی " 
بۆخۆی بیر ل دەرەوەی ئوەی ک ل خۆیدا ھی و ل کارەکشیدا جگ ل نواندنی بوونی خۆی 

خۆی ناکاتوە و دەرەوەی خۆی ھیچ کاریگرییکی نیی لسر ئوەی ک ل کارەکیدا 
نردەوام .دەینوو ب وای کی ناو تۆپی پگا  باوەکاندا وەک یاریزانکۆم س لکم تاکب

ەکانییوە دەبت ب پی ئوە ھسوکوت بکات ک لدەرەوەی خۆیوە ل رگی ھستوەر
بۆی دت،گر ساتک ل دەرەوەی خۆی غاف ببت دەدۆڕت،ئوەی ئم یاریزان ل یارییکیدا 

دایوی تئ ک رەیو دەورووبو بوونی ئ بوونی خۆی نیی ن١٧٤".(دەینو(

کات سیستم برەو کماڵ و پرفکت بوون دەچ، ک جیاوازی ل نوان تاککانی 
ئاخر ب بوونی جیاوازی، بوونی . زیاتر پرە بسن و پارزراو بتمملکتکیدا 

وە و ھموو یکسان دەبن ب یک شوە و رەنگ، ک ردەکانیش ل خایکدا ھاوبش دەبندیا
تاک کس ئو کات برجست دەب، ک : بم توانین دروستییک دە. دەکات سفر

مو سیستکی نری براوەیکانی کارەکتبووە سروشتییرداری ھرخۆی بکات و دەستببل ک
.خۆی بت

" رنو کولتورە مۆدی ئر قبوووە گتن ت بت ببک ناتوانگایر کۆملنالی گ بۆ نموون
کولتووری براوەکان کات،کو ... نت واز لت،دەبوەی ببکان بۆ ئتمیلل ک لتر میللھ

دنی بوونی خۆی ھیتی و جیاوازە ل ھموو ئو فۆرمانی ک فۆرم بنت ک بۆ نوان
میللتانی تر بوونی خۆیان تیا دەنونن و لو فۆرمدا بوونی خۆی بنون ک براوەکان بوونی 

١٧٥"خۆیانی تیا دەنونن

بم پی تدەگین ک تیۆری دروستیی داوامان ل دەکات، بۆ ئوەی ھبیت، دەبت فۆڕمکی 
ئمش ل بنڕەتدا ناھقییکی گورەی . خۆت بنونی و بوونی خۆت فرامۆش بکیتدەرەوەی

برامبر ب مرۆڤ و ل قوارەیکی گورەتردا نتوە،ک وەک ئافریدەیکی سروشتی نا 
ھن، ناھقان ملکچ دەکرن بۆ ئوەی نمایشتکی درۆزنانی دەرکوتنی خودی دەستکرد 

.خۆیان بکن

عرفانتان بۆ راگوزم، ک کۆتایی .تی دەزانم لسر ئم بابت دوا بۆچوونی دب پویس
یشم بکانی ئقس.

ھر میللتک ل میللتکان بۆ ئوەی ببت،دەبت واز لو فۆڕم بنت ک بۆ نواندنی " 
)١٧٥(".بوونی خۆی بنون ک براوەکان بوونی خۆیان تیا دەنوننبوونی خۆی لو فۆرمدا



وات بۆ نموون کورد ل تورکیادا، واز ل ھموو بھاکانی خۆی بھن، مادامکی تورک لو 
  ردا  کورد دا،کرامبب رن،لکی مۆدلتوورت و کخاوەنی دەو وە و بۆتتڕەدا بردوویش

.ژر کوتووە

ـ پیوەندی خوا ب کسکانی ناو مملکتی خواوە

دا کاتک بوونی دەبت ئوە بنون لناو خۆیدا ھی و ئوە تاکس ل مملکتی خوا"
).١٧٦".(خۆی بۆی دت و بشوەیکی سلبی لناویدا دەچنرتننون ک ل دەرەوەی

ھیچ ژینگی دەرەکی،نکوت ژر باندۆڕیپویست ئقی مرۆڤ خۆی، رۆی سرەکی بگێ و
ل درژەی ئم باسدا . داتبیارەکانی وەربدەست ل کار و کس و ھزک ڕگی نبت،

یندەگ:

تاککس لناو مملکتی خودا دەبت وا بژی ک تنھا خۆی و خوا لناو مملکتکدا "
یناو .بوونیان ھدا لکتکملکانی تری مڵ تاکگدا لتکملم مس لکتاک وات

ناو مکو لب،ناو خۆیدا فرمان و دایلۆگدا نییل زەدا کو ھڵ ئگل لۆگداین
کسانی ناو (...) چۆنایتییکانی ژیانی تایبتی خۆی لناو مملکتکدا پ دەبخشت

مملکتی خوا وەک پارچ ونبوەکانی یک ونن و ئم ونیش وەک ئایدیاڵ لناو رۆحی 
اری ل شوەگیرکردنی ئو ونیدا دەکن،ک کۆیی ھر یکیاندای و ھر یکیان بوە بشد

ب گودان پارچکانی تری ونک ئو پارچیی لناو خۆیاندا ھی و بوونی ئو لناو کۆی 
)  ١٨٠ـ١٧٩".(ونکدا دیاری دەکات،شوەگیر بکات


