
کوردبوون و ناسیۆنالیزم

یمبۆ پانزەبشی یازدەیم

ئم بو واتایی، مرۆڤ تنیا ل دەرەوەی ویستی خۆیدا دەکوت ژر کاریگرتی و باندۆڕی 
خودای وە، ککی دەرەکیزھ.

تا ل ئاکامدا . وونی لسر مملکتکی الیبنیتز دەڕوات و شیتکاری بۆ دەکاتنووسر بڕ
:پشکش دەکاتئم پوختیمان 

کسانی ناو مملکتی خوا وەک پارچ ونبووەکانی یک ونن و ئم ونیش وەک ئایدیاڵ "
و لناو رۆحی کۆیی ھر یکیاندای و ھر یکیان بوە بشداری ل شوەگیرکردنی ئو 

ناوخۆیاندا ھی لیو پارچئ کنکانی تری وپارچ دانگو ب ن کدا دەکینو و ی
)١٨٠"(بوونی ئو لناو کۆی ونکدا دیاری دەکات،شوەگیر بکات

وات ھر تاکک بشکی بچووکی پکھنری مملکتکی و بۆ کۆی گشتی تاککان 
پاش تۆزێ لدوان و شی . مملکت دروست دەبت،ھروەک کۆی پارچکان ونک تواو دەکات

:قسکانی و دەکردنوە ئم بۆچوونش ،دەخات سر 

رۆحی کۆیی ناو تاککانی مملکتی خوا  ل ڕگی رۆحی تاک کسکانوە،ھر یکیان "
برەو ئامانج تاککسییکی خۆی ئاڕاست دەکات و بم ئامانج کۆییکی خۆی وەدی 

ن١٨١"(دەھ(

ناویدا ھتی خوا لکملموو متی خوا، ھکملکانی متاک ل ر تاکک ھر تاکو ھ ی
کوات ھر تاککی بشک ل ناسنام . الینکی بوونی مملکتی خوا ڕەنگ پدەداتوە

ب کۆی گشتی ھموویان، مملکتی . گورەکی مملکتی خوا ل خۆیدا نونرایتی دەکات
خشخوا دەن.

ـ مملکتی خوا و نتوە

زکردن بۆ تگیشتن ل بنج و بناوانی بیرۆکی درژەدان بم باس، ب ئامانجی زەمین سا
چونک ھر فیلسوف، وەک دەن، کوڕی سردەمکی خۆیتی، بپی . نتوە الی ئمان

فلسفی الیبنیتزیش . کات و شونی خۆی، بشدارییکی کردووە، ل داڕشتنی چمکی نتوەدا
الیبنیتز وەک فیلسوف سرەتاییکانی سرەتای دەرکوتنی ئم باس، تا ل دوا وستگدا،

وەیتکی نمی ھم بیرۆکو ئمانی، الی ئو . ئ یتی ھکی پوە بوونتالی الیبنیتز ن
موەدا دەختن ل کبیرۆک تا الی ھیگ ،نگاو دەنبوون ھ رەو کامپاشان ب .



سیستمی مۆنادەکان، ک دەکات ئستا زانیمان الی الیبنیتز تنیا سیستمک ھی و ئویش
ل ھشتا بیرۆکی نتوە لرەدا، ب تواوی نچسپیوە و ب دوا . سیستمی تاککانی نتوە

دواتر الی کانت، ل مملکتی ئامانجکاندا، . قۆناخی پرۆسی دەرکوتنی نگیشتووە
ی ھردەر و فیخت و ھگ، بستن دەڕوات و ل دوا منزگادا، الدیک برەو شقھنگاوکی

.ب تواوتی دەخم و وەک نتوە ب دیار دەکوێ

ـ دەرکوتنی بیرۆکی نتوە ل کۆمگای ئاکاریدا

مۆنادەکانی مملکتی خوای الیبنتز ب سیستمک ھسوکوت دەکن، لناخی خۆیان
نیان ناسووڕک ھزدەرەوە ھیچ ھو ل یوان خۆیان  یان ھخۆ. بوونی ھنگی نمئاھ

ب کورتی زیگنای ھسوکوتکردنیان ل ناخی .سازدەکنو کاروبارەکانی خۆیان ئنجام دەدەن
الی کانتیش ل مملکتی ئامانجکان دا، مرۆڤ ھر جو و . خۆیانوە بۆ دت، نک لدەرەوە

ئمیش محکوم نیی، ب ھیچ کردەیک بکات، یاسا و ڕساکی ل ئقی خۆیدا بوونی ھی و 
چ ن ئاغای خۆیانن و ملکچ و یخسیریب دەربینکی تر، ئمان خۆیا. یاسایکی دەرەکی

بیار و کاریکرتیی بگانی دەرەکی نین و ل ڕگای  ھز و ئق و سیستمکی ناوەکییوە 
.دەبزون

مملکتیدا بوون پیدا تاک کس الی ئو ب بوونی ئیرادەی چاک لناو ئو " 
دەکات،ئیرادەی چاکیش الی کانت،ئو ئیرادەیی ک بۆ کارکردنی،دەستوور ل یاسا 
عقییکانی ئاکار وەردەگرت و کاتکیش دەتوانت ئم بکات ک خۆی دامایب ل ھموو 

زموونییرەکیی و ئس وەی کزدا. ئھ وان دوو جۆر لن گشتی خۆی ل ئیرادە ب و ل ی
)١٨٦."(ئیختیاری خۆیدای بۆ خوقاندنی کاروکردەوەکانی مرۆڤ دەستوور لم جۆریان وەردەگرێ

ویستی چاکیش، ک کار ب یاسا . تاک کس ب بوونی ویستی چاک، بوون پیدا دەکات
ی عقییکانی ئاکار دەکات، کاتکیش دەتوانی ئم ئرک ئنجام بدات، ک کاریگرتی دەرەک

ویست و خواست لبردەم دوو ڕیانکدای، ل . ووداوە ئزموونیکانی لسر ئنجام بداتو ڕ
.نوان بنما پشینکانی خۆیدا و ھاندەرە پاشینانی ھیدەنن و ماددین

ئیرادە بۆ شوەگیرکردنی کردەکان بۆی ھی ل دوو سرچاوەوە دەستوور "
ییکانن ک لناو عقی مرۆییدان و ب ئزموون بنما پشین ون: وەرگرت،سرچاوەیکیان

پروەردە و فرکردن ل زەینیدا جگیرنبوون و بخۆیان لناو عقدا بشوەیکی پشینیی 
سرچاوەکی تریان ئو بنمایانن ک لدەرەوەی مرۆڤوە و لو ژینگ کولتوری و .ھن

و فربوون و پروەردەی فرمی میللییوە پروەردەییوە ک تیایدا دەژین،بھۆی ئزموونکردن
دەگوازرنوە بۆیی و ل زەیندا بشوەیکی   نائاگایان کار ب ئیرادە دەکن و  ل کار و 

کانت بنما ونییکانی عق ب یاسا ناو دەبات و (...)  "کردەوەکانی مرۆڤدا شوەگیر دەبن
١٨٧"بنما ئزموونیی مادییکان ب رسا ناو دەبات



عرفان، پ ب پی ئم ھاوکشی لگڵ بابتکدا ھنگاو ھدن و پوختی . د
یوەیم شی بکبۆچوون : زموونییما ئیاسا و بن ب قکانی عیینما وکانت بن

یاسای ئاکاریش دەبت ب شوەیکی ئۆتۆماتیکی ل عقی . ماددییکان ب ڕسا ناو دەبات
کات دواتر ئو بنمایانی ل کولتوری میللی یان . یکی پشین ھبتمرۆڤدا، ب شوە

 ی بمایانو بنوە لوتی کردەیی و جیایان دەکاتسوکساکانی ھڕ ن،ناودەنرمیدا ھف
لبرامبر کولتووری دەرەکی و . خۆڕسک ل عقدا ھن، ک یاسا ئاکارییکانی ئاکاری مرۆڤن

تاک کس ب ". کولتووری عق"کولتورکی تر باس دەکات، ناوی دەنت ب میللی و فرمییوە، 
ئیرادەی چاک و ئیرادەی چاک کار بۆ دەستوور و یاسا عقییکانی ئاکار / ویست و خواستی

.وەدەگرێ

کولتووری عق کولتورکی وەرگیراو نیی ل کۆمگا و دەرەوەی مرۆڤ، کولتورک ب خۆی "
)١٨٧".(ھی و مرۆڤ ئوەندەی لسرە لناو خۆیدا پی  پبباتلناو عقی مرۆییدا

کولتووری ناوەکی و دەرەکی الی مرۆڤ و کاریگرتی لسر مرۆڤ، قورسایی ئم بش داگیر 
نووسر درژە بم باسان دەدات، بۆ ئوەی ل ھموو گۆشکانوە، سرنج ل جیاوازی . دەکات

. دەرووبرەکی بداتیرۆڤ و کاریگرتنوان عقی م

بم پی ئیرادەی مرۆڤ لگڵ بوونی مرۆڤ لناو کۆمگادا،دەکوت بردەم دوو کولتوری "
جیاواز ،کولتورکی دەرەکی ک ئو کولتورەی لناو کۆمگاکدا ھی و حازرە و لرگی ژیان 

و کۆمگای،لگڵ لناو کۆمگادا وەریدەگرت،بمش دەبت تاککی قبوکراوی ناو ئ
کولتورکی ناوەکی ک ل مرۆڤ خۆیدا بخۆی ھی و ئوەی لسر مرۆڤ تنھا دۆزینوەیتی 

قویش کولتوری ع١٨٨".(ئ (

غایتکان، یان ب جیھانی / کانت زۆر لسر کۆمگاکی دەڕوات و ب مملکتی ئامانجکان
لسر ئو ڕسایانی کولتوری دەرەکی دەیانخات ک تیدا شگیری خۆی . معقول ناوی دەبات

ندی بھکردەوەکانماندا ب ل  قرەو یاساکانی ناو عردەستمان، بۆ ھاندانی بب . وات
 قع رجموە، ببدەیت قالنی رەنگی پدا، عقناو عوەرگری ل دەرەوە شتدەکرێ ل

.بووە ڕەسنکی تدا نبت قوربانی 

نتز ھماھنگی کولتوریی ناو ئو کۆمگای بگڕنتوە بۆ ھماھنگی پشینی گر الیب" 
نوان مۆنادەکان و ھگیش بیگڕنتوە بۆ پالنکی پشین ک رۆحی جیھان دایناو، ئوەی 
کانتیش دەیگڕنتوە بۆ ئو یاسا ئاکاریانی ک لناو عقی تاککسی ئاکاریدا ھن و 

ناو ئو کۆمگایش ل ھسوکوت و کار و کردەوە جیاوازەکانیاندا  ھموو تاککانی
).١٩٠ـ١٨٩".(ئیرادەیان دەستوور لو یاسایان وەردەگرێ

نووسر کۆمی نموون، ل . تاککس ئو یاسایان جبج دەکات، ک لعقی خۆیدا ھن
اوی دەن فرمانی ئاکاری و بتایبت ئوەی ن. باسکانی کانت، دەخات بردەست خونر



فرمانی تکنیکی، سرچاوە ل رنمایی زانستییکانوە وەدەگرێ و ئاکاریش ل ئاکارەکی و 
.فرمانی ئاکاری راستقینش سرچاوە ل کولتوری عقییوە وەردەگرێ

ک بۆ ئوەی پیوەندییکی عقی و پشین ل نوان کسکانی ناو مملکتی غایتکان ـ "
ھر یکیان بۆخۆی غایتک ل غایتکانی ئو مملکت ـ بت ئاراوە، نابت کسکانی 
 ت ککی وا دروست ببت دۆخناب ن، واتکتر بکیری یس وەک وەسیل تکملو مناو ئ

ئمش کاتک دەبت ک مرۆڤ ئیمکانی ب . کس تیایدا وەک وەسیل دەرکوت بکات
بوەسیلبوونی تیا نمابت، کاتکیش مرۆڤ  ئو ئیمکانی تیا نامنت ک وەسیلکردن و 

ئیرادەی  لژر رکفی ھموو سوودخوازییک دەرچوو بت، با ئو سوودخوازییش 
)١٩١".(سوودخوازییکی گشتی بت و خودی نبت

بشی دوازدەیم

 ک دوور لوەیش وان خۆیاندا، بن ژی خۆشگوزەرانی لھۆکار و دەستاو  بنکان نر مرۆڤگ
ی ئم خون. دادۆشین و بکارھنانی یکتر، وا ماورانی بسر خۆیاندا دنن

وەربوونختکان بدی، مرۆڤ تد ت و بۆ ش ساتدەست ب خوازیان بائامانجی چاک
ھموو مرۆڤکان ل . برژەوەندی و سوودی کسی و خۆپرستان مام لتک یکتردا نکن

زیرەکی و تمی و ( لمرۆڤبووندا یکن، ل بھرە و توانا و لھاتوویی سروشتی جیاوازی
ئامانجکانیش بردەوام دەبت، بۆ کاتک مملکتی . دا ھی)ھتد...ترسنۆکی و ئازایتی

وانی دیکموو ئگری ئامانجی ھھ تک ببر مرۆڤوەی ھنگی . ئماھیوەندی و ھپ
کانت ل مرۆڤدا دوو شت .  تنانت بختوەریش نایت ئاراوە، ب ل خۆبووردوویی مرۆڤکان

:جیا دەکاتوە

.عق و ئایدیا عقییکانی ناو مرۆڤ: یکم

. ئو ئیمکانیت سروشتییانی، ک ل سروشتی مرۆڤدا ھن: ووەمد

مرۆڤایتی مرۆڤ ل بوون . بوونی عقی مرۆڤ وا ل مرۆڤ دەکات بخۆ غایت بت
ی مرۆڤدایکییقع.

" ھرە سروشتییو توانا و بر ئو ھ یھرە و توانای سروشتی جیا جیایان ھکان بمرۆڤ
وازی نوان مرۆڤکانی خوقاندووە،ئوەی مرۆڤکان تیایدا دەبنوە بیک جیاوازانی ک جیا

مرۆڤیتی مرۆڤ،وات بوونی عقی مرۆڤ،بم ئوەی مرۆڤکان وا لدەکات یک نبن، بوونی 
کانی مرۆڤوت .سروشتیانی دەرککییقع کاندا بوونتتی غایکملناو ممرۆڤ ل

ەرکی عقی ھست ب بوونی خۆی دەکات نک وەک بوونوەرکی دەکات و لوێ وەک بوونو
)١٩٢"(.سروشتی



فیلسووف کانت باس ل ئۆتۆنۆمی تاککس دەکات و بم  نتوەخوازەکان باسی ئۆتۆنۆمی 
.نتوە دەکن

ئۆتۆنۆمی نتوە الی نتوەخوازەکان لوەوە سرچاوە ناگرت ک رۆحی نتوەیی ھر " 
بخۆی ئامانج و دەبت ئم نتوەی وەک بونوەرکی عقی مامی لگڵ نتوەیک

نتوەکانی تردا بکات و نتوەکانی تریش وەک غایتک مامی لگڵ بکن و ھیچیان 
).١٩٤"(.ئوەی تریان نکات ب وەسیل بۆ گیشتن ب ئامانجکانی خۆی

وور و ھاوکشی کار دەکات، چونک ئرکی ل ڕاستیدا نتوەخوازی پچوانی ئم دەست
سرەکی نتوەخوازی، وەک پشتریش ڕوونکرایوە، ئوەی کۆمگا و گرووپکانی دیکی ناو 

ئوانی دیک . چ چیاوازی و فرەییک نھ. سنووری دەوتکی، لناو خۆیدا بتونتوە
تواندنوەی ئوانی ەوت گیرکردن وبکات بردەبازی پڕینوە و زیاتر چنگ ل دەست و د

.دەرەوەی خۆی ئامانجتی

وەک ئوەی نتوەخوازی تورکی ل تورکیا و، فارسی ل ئران و عرەبی ل عراق و سووریا دا، 
یکن،ئیسپانی ل ھمبر باسک دەرھق ب کورد و ناتورک و نافارس و ناعرەبکانی دیکی دە

ل فۆڕمکی ترداینگلیز ل برامبر سکۆتی و وزی و ئیرلندیدایاخود ئ.تاد..و کاتاالنی و
. دەیکات

ب پی بنمای نتوەخوازی لناو دەوتی نتوەیدا کۆم کۆمگایکی جیاواز دەبت "
 توە دتوە جا نتن ک بگایکۆم نانی ئامانجی بوونی تاکبۆ وەدیھ وەسیل ببن ب

جیاوازەکانی ناو سنووری سیاسی دەوتک ھر یکیان ل خۆیاندا ئاراوە، گر کۆمگا
)١٩٤"(ئامانج بن و برەو ئوە بۆن ببن ب نتوە،نتوە دروست نابت

ب پی ئم سیستم ئاکارییی کانت، لناو دەوت دا، کات نتوە سرھڵ دەدات و بوون 
ەی سنوورە سیاسییکی، وا مام لگڵ پیدا دەکات، ک کۆمگا جیاوازەکانی چوارچو

یکتردا بکن، ھر یکیان کار بۆ بوون و نتوەی خۆی بکات و چ کاریگرتیی نرتی لسر 
ئوی دیکیان دروست نکات، یاخود یک  لم الینان، ئوی تر نکات پیژەو ب ھر 

.نرخک بت، بسریدا بۆ بوون نتوەی زاڵ سرکوێ

وەخوازییتی کرۆکی ئامانجی نوانچش کتومت پمتی . ئرەکوەخوازی گتن چونک
ھموو تنکی نامۆ، بخات ژر ڕکفی خۆیوە و بیتوونتوە و بیکات پارچیکی ھمیشیی 

.ل خودی خۆی

ـ ل کۆمگای ئاکارییوە بۆ نتوە

الیبتنزدا، دەگین سیستمی تاک کسکانی کانت، ک کۆمگایکی یل سیستمی مۆنادەکان
ئاکاریشی پ دەن، فیخت بدوای ئم دواندا دێ و ب پی سردەمکی خۆی، لسر 
بنچینی دووبارەکردنوەی بیرۆککانی ئو دووان، ل برگکی تر لبر گوزارشتکی دەکات، 



وەیتن س. ک ل ،وانماندا، چ جا بسووفانی ئیلو فن نیا لکی کورتدا تردەم
 ر دەستی فیختسوە لتی نکردنی بیرۆکسترجسپاندن و بناوی چپ مبازێ لق

. دراوە و چیمان بۆ ئامادە دەکات

فیخت لگڵ ئوەشدا جخت لسر ئوە دەکاتوە ک الیبنتز و کانت ل بارەی تاکی سر "
و سیستئاستی ب ت لدەب مو سیستمان ئھ وە کوەش رووندەکاتم ئن، بدەی م

گر الی کانت ئو سیستم تنھا سیستمی تاککان بت، ئوە الی . کۆییشدا پیەوی لبکرت
فیخت سیستمی میللتکانیش و چۆن  تاککان دەبت پیەوی لوە بکن ک لناو عقیاندا 

پشین و خۆڕسک ھی،دەبت میللتکانیش  پیەوی لوە بکن ک ب ب شوەیکی 
 ل ن ککک نھیچ شت ەوی لیو پ یی کۆییاندا بوونی ھقناو عکی خۆڕسک لوەیش

ئو میللتی توانی تنھا پیەوی لوە بکات ک لناو عقی . دەرەوەی خۆیانوە بۆیان دت
وەی و ئوەش نیتوانی پیەوی لبکات و پیەوی لوە کرد ک کۆیی خۆیدا ھی ئوە نت

وە نییتوە نوە ئناویی دەرەوە ھاتووەت ل . وە کتن ت بک دەبک کاتتمیلل
کن ک لناو عقی خۆیاندا وەک سیستمکی عقی بوونی تاککانی تنھا پیەوی لوە ن

ک بترجی بوونی میللم وات،یھ مو سیستەوی لیکانی پتاک ک وەیوە ئتن
ئاکاریی بکن ک الیبنتز ب سیستمی مملکتی خوا ناوی دەبات و کانت ناوی دەنت 

)١٩٧ـ١٩٦"(.مملکتی غایتکان

. ل شونکی پشووتردا باسمان ل  فیخت و ھلومرجی پش پشکشکردنی وتارەکانی کرد
بایخکی زۆری ب  پروەردە و فرکردن داوە و فیلسووفی ناوبراو،دان کشایانی ئاماژە پ.

لم رگایشوە ویستوویتی  عیشقی قوتابی بجونی بۆ جیھانی ئقلی و گران بدوای خۆدا 
ئاماژەیکی دیکش بریتیی لوەی بو . و رزگاربوون ل نامۆیی و خۆناسینی ئمانکان

وات مبست خۆ . ک ل عقیدا ھیپەو لوە بکات،کوەی، ئتوە،نتوەی دەوترت، ن
خوندنوە و لبرچاوگرتنی تایبتمندیی و برژەوەندی بای نتوە و ڕەھندەکانی تری 

نگی و سیاسیشرھتی فیوە، . کۆمدەرەوەی خۆی ت و لر بوە، گتن ت بوە نابتن
گرەک نتوە . انی کارکردن و نخشی جموجوکانی بۆ بتسیگنالی بزواندن و فرم

لسرپی خۆی ھسا بت و ڕەفتار بکات، نک داگیرکراو و پاشکۆ و ملکچی، فرمانی دەرەکی 
.بت

 ر بک ھوروپا، نی ئمان و زۆربر ئرنسا بۆ سکانی ناپلیۆن و فڕ و داگیرکارییش
نی ئوروپا دادەنرت، بکو ب وەرچرخانکی مژوویی سرەتای وریابوونوەی نتوەکا

.ھستیار و گرنگ، ل مژووی جیھانیشدا، دەدرت قم

الی فیخت ھۆکاری ئو داگیرکردن دەگڕتوە بۆ ئوەی ک ئمانکان دەستبرداری ژیانی "
ن ب ژیانی ماددی و عقی خۆیان و ترکردنی  غریزە عقییکانیان بوو بوون و سرقابووبوو

)١٩٧."(ترکردنی غریزە سروشتییکانیانوە



بنۆڕە، چۆن بزەقی پنج لسر ئو برین دادەن، ک بریتیی ل دوورکوتنوەی 
کییقکولتورە ع کان، لمانئ .م نامۆ بوونشیان دەکاتئرەو بندەستی کو زەلیل ،چۆن ب

.خۆ دەنونن

گلک ل کۆیالیتی و ملکچبوون رزگاری ببت،دەبت ئیرادەی کۆیی الی فیخت  بۆ ئوەی"
خۆی ل حز و ئارەزوو و برژەوەندیی دنیاییکان پاک بکاتوە و بکوت ژر ڕکفی یاسا    

ییقع و جیھانکانی  ئییقو .عیی وا دەکات ئقجیھانی ع وە لتانی ئیرادەی  نداب
وەیتوە بزر بک(نتئنکدەھی پکخۆییربی و سکشوناس ١٩٧)"(ات ک(

جیھانک بۆ برژەوەندیی شخسییکان، و ترکردنی حز و ئارەزووە ڕواتیکان بت، سا 
مرۆڤ ل سای و سبری ئاوھا جیھانکدا پروەردە بت،الواز و شکست خواردووە و جوی 

وە نییدەست خۆیوە،. ئیرادەی بوانچپ روەردە بدا پ قع کی پجیھان ل کر یگ
ھر بۆی  ئامانجکانی فیخت،  پروردەکردن بووە ب ئیرادەی . دەردەچپتو و نبزیو بت،

یمان ئیرادەی چاکھ باش، ک . ل،دا نیییار بکرێ،گومانی تت وییم بژکیش بتاک
.گرنگ دەبتنتوەدا و بۆ نتوە، خزمتگووزار  ب سوود و 

" ی،رووی قوتابی لقیل بۆ جیھانی عویستی و مچاندنی خۆش ت بروردە دەبپ
برژەوەندیی دنیاییکان وەرگت و بیخات سر ری دۆزینوەی یاسا ئاکارییکانی ناو خۆی 

)١٩٩"(و دامزراندنی ئیرادەی چاک

گاری بت ل بندەستی، ل دیدی باشترین دەرمانی چارەسریی بۆ نتوەیکی بندەست، تا رز
قسی جددی خۆی فیخت بۆیکا . فیختوە ل رگای پروەردە و فربوونوە ب ئنجام دەگات

لم کایدا، ب ڕوونی دەکات و مانا و بھایکی تایبتی پ دەبخش، تا قوتابیان و نوەی 
.ئو داوا و پویستییبرەو پیری بچن نوێ، ب ئارەزووەوە 

بت پروەردە  خۆشویستی چاک بوەی ک چاکی،نک وەسیلی گیشتن ب دە"
)١٩٩"(خۆشگوزەرانی،لناو تاکدا بچنت

فیخت  ب . جیھانی عقی ل بوون مومکینکیوە برەو بوونکی کردەیی ھنگاو دەنت
زمان و لرەشدا ئاماژە ب. پرۆشوە قس لسر پاراستنی ڕەسنایتی ئمان دەکات

چاک و چاک کردنیش بۆ نتوە و بۆ مرۆڤ، گوھر و ستراتیژی چاالکیی . گرنگییکانی دەدات
کانمرۆڤدۆستیی.

نتوەی ئمان لناو جرمنکاندا تاک نتوەیک ک بۆ ھیچ شتک و ل ھیچ " 
بردەوام ھوی بارودۆخکی سختدا دەستبرداری سروشتی خۆی و ئوە نبووە ک عقیی و 

)٢٠٩".(ئوەی داوە خۆی ساز بکات تا ل رگیوە بدی بت و شوەگیر ببت

عرفان ئاماژە ب بۆچوونکی ھگ لسر ئم حات تایبتمندییی نتوەی ئمان . د
دەدات و پی وای، پرس فلسفییکان لناو ئماندا نمردوون، وەک ئوەی الی نتوەکانی 



ھگ تنانت پی وای، سروشت ئم ئرکی ب . پچاوەتوەانئوروپا  بار و بنیتری 
فلسفش بو مانایی ئو دیاردەیکی عقیی . ئمان سپاردووە، کار لسر فلسف بکات

یدا ھقجیھانی ع و ل .

ر دواتر دەونی خۆ:" نووسئایدیاڵ و خ وەی کردووە بتوەخوازی نتتی نکملک می، ن
ب واتایکی دیک، . الی فیخت دەوت دادوەری دەکات و ئاسایشی ناوخۆ دەپارزێ". غایتکان

نیی خی الی فیختی بایندە جکی ھو مانای گت پکی . دەودیاردەی ت بدەو فیخت
ییقکی عوەی ال بوونتن ل ،ردەم . دنیایی دادەنھ ،وەوەیش لمسنووری سیاسی ئ

بۆ نموون ئمان ل دەوتانی . دەوت ھاوئاھنگ و ھارمۆنی نیی لگڵ بوونی نتوەدا
بس .نمسا و سویسرا دا دەژین، ل نو سنووری سیاسی ئم دەوتاندا/ ئمانیا و ئاوستریا

قسکردنی ئمش دوا تزی. و ناکوننکوتوون ل ئمانیبوونی خۆیانھیج الیک لمان
م خار ئسل یفیخت :

فیخت ل رووی ئنتۆلۆجییوە نتوە جیادەکاتوە ل دەوت و باس لوە دەکات ک نتوە "
بوونکی عقی ھی و سر ب جیھانی سروو ھستکی مرۆڤ،بم دەوت بوونکی مادیی و 

)٢١١".(ۆڤھستکی ھی و سر ب جیھان ماددی و ھستکییکی مر

کوردکی باکووری . کوات سنووری دەوت چ مرجک لسر نتوەبوون دروست ناکات
کوردستان، خۆی ب ھاوچارەنووسی کوردکی باشوور و رۆژھتییک ب  ھی رۆژئاواییک 
 تی جیاوازدا بو سنووری سیاسی چوار دەون ستادا لئ رچی کورد لگئ ،دەزان

٢٠ئم بۆچوون و قسیش بۆ عرەب ھمان شت، ک ئیمۆ ل نزیکی . ژیداگیرکراوی دە
کوات ھکی سوور، ک نخشی سیاسی دەوتک دیاری دەکات، . دەوتی جیاوازدا دەژین

ناتوان بت کوشن و لمپر لبردەم جیھان کولتوورییک و ناسنامی نتوەیکی 
ھتد،ب سنووری سیاسی ...بشک دانان، کوردبوون، ئمان بوونیاخود ھستی خۆ ب . خمیودا

.ڕگری ل ناکرێ

بشی سیازدەیم 

دەوت وەک دوا پرەسندنی بیرۆکی نتوەـ 

 کان دروستیان کردووە، لرەنسییمجار ئینگلیز و فکت یوا دەوک ،دانشایانی ئاماژە پ
ڕگای شۆڕشی نوخۆییوە، ھاووتی بیاری لسر دەوت و بھا سیاسییکان دا، ب چمکی 

ل رۆژئاوای. برقرار بوو، دەرئنجام نتوە وەک ویستی ھاوبش ساز بوو) ئیرادەی گل(رۆسۆ
 پارچ وە و نیشتمانی پارچتوەی نکخستنتی، بۆ یوایتباتی ننجامی خرئوروپا، بئ

لرە نتوە پش دەوت . Unifyingوەک نموونی ئمانیا و ئیتالیا ک پی دەوترێ . بوو
Giuseppe Mazziniھردەر ل ئمانیا ماتزینی . ھبووە، ل ڕووی کولتوریی یاخود مژووییوە



ھندێ دەوتی دیکش دروست بوون ل رگای . ل ئیتالیا، ڕابری ئم بزاڤ بوون1805-1872
داڕمانی ئیمپراتۆرەکانی وەک ھابسبۆرگ و عوسمانیی و دواتر یوگسالڤیا و شورەویش دت ئم 

ریزەوە و ناسراون، بSecessionist .

 ،ژوویی دادەنکی مدیاردەی ت بت تیۆدۆر شیدەر، دەوژووی دەوی بۆ مو تایپۆلۆگییئ
ئو : جی خۆیتی وتیکی ستیوارت میل، بکین دوا وتمان لسر دەوت، ک دە. کردووە

خکانی ک خۆیان مافی حکومتی خۆیان بڕوە نابن، بکو کسانکی تر، بڕوەی دەبن، 
.ون  دەچنئوان ل ڕووی مۆڕای و عقنتییوە، برەو لناوچو

دەوت برزترین دەرکوتنی گیان و ئق ل مژوودا و ل لوتکی پرۆسیکی دوورودرژدا، 
ک لسرەتای شارستانتی مرۆڤوە دەستی پکردووە و بردەوام، ھتا دروستکردنی دەوتکی 

نگاو دەنوە ھشرەو پقالنی بتی. عکی کۆنکرتقیقت ھوە دەوالی ھیگلیشینی / بع
ئازادیی.

ھر بۆیکا بیریارکی . ھگلیش پی وای، ژیانی نتوە ب دەوت، وات ژیانی دەرەوەی مژوو
ک: سویسرایی دەوەیتبۆ ن تر دەوو ھ تک دەووەیتر نھ .

 نن و مامھنگاو ھوە ھم پنتت لکان دەبیاری تاکرچاوەی بس قر عرەدا، ھل
نلمدا بکتی . ناو سیستکملتز، وەک می الی البنکشخانوە پتی نوەک وتمان بیرۆک

دەکشدەکات و ھگای ئاکاریدا . خودا، دەست پکۆم ژێ و لکی تر دەھاوقاوالی کانت ش
خۆی نمایش دەکات و فیخت تکانکی تری پ دەدات و وەک نتوە دەیخات روو، ل ھشتا 

بووە بئاکام دەگات و ن ت و بند دەبوەبچوارچ  الی ھیگ ستگواو، دوا ووەی تتن
.مۆرکی خۆی دەگرێ ودەچت قابی نتوەی تواوەوەدەچسپ و 

گوزارشتکی ھیگ ل گوزارشتکی فیخت جیا دەکاتوە ئوەی ک فیخت دەوت ل ئوەی "
ک پیوەندی ب نتوە نیی و نتوە سرچاوە نتوە دوور دەخاتوە و بوە وەسفی دەکات

کی و دەرەکییستھ ت کوە دەگررچاوە لت سو دەو ی و ناوەکییقئ ت کوە دەگرل.

بم ھیگ دەوت ب دوا شوەگیربوونی بیرۆکی نتوە دەزانت و پی وای بیرۆکی نتوە 
و دیاریکردنی خۆی و بب دەوت نتوە لناو دەوتدا دەگات ئوپڕی پرەسندن 

ناتوانت بوونی خۆی تواو عینی بکاتوە،بم ئم ئوە ناگین نتوە بب دەوت 
بوونی نیی،گر دەوتیش نبت نتوە ھر بوونی ھی،بم نتوە بب دەوت وەک 

وونکی عقییوە نابت ب ئوەی ک ھی ھستکی نابتوە و بوونی بتواوەتی ل ب
.بوونکی ھستکی و ماددی

ئمش ئوە دەگین بوونی دەوت پش مرجی بوونی نتوە نیی و بوونی نتوە پش 
گر نتوە قۆناغکانی .مرجی بوونی ئو دەوتی ک دەبت ب دەوتکی نتوەیی

دەوتی .دەوتی نتوەیی بوونی نابتپرەسندنی خۆی نبت و نگات دوا قۆناغی خۆی،



نتوەیی بوونکی عقی لناو بیرۆکی نتوەدا ھی و دوا دەرکوتن و دوا شوەگیربوونی 
ی نبیرۆکت٢١٣".(وەی(

ل راستیدا قسی فیلسووفان و بیرمندان لسر دەوت بدوایی نایت و ئرەش میدانی 
بم گرنگ ئو حاتی الی ھیگ، ک ب دامودەزگا و . نییخستنرووی ھموو بۆچوونکان

ئو چوارچوە یاسایی و سیاسیی، ئستم نتوە، ل ڕەوتی پرەسندن سروشتییکی 
ھر بۆی دەوتیش الی ھیگ ئوەندە جی بایخ و . خۆیدا، ب کۆنکرتی برجست بت

ی ڕەوشتیی: دەتی بیرۆکقیقت حدەو .تی ئازادییتی کۆنکرقیقت حیاخود دەو .
. سوفانی ئمان  قسیان لسر دەوت ھیل فیلھردەر و کانت و نیتچ و زۆری تریش، 

پرسی دەوت لنو فیلسوفانی ئو سردەمی ئماندا، لکاتکدای ک ل شونانی تر، 
دوای رۆحی ڕەھادا دەگڕان تا ل قوارەی بم ئمان ب . سروەری گل، برباستر بووە

دەوت تا ئم چرکسات، گرنگترین دامودەزگای، وەک میکانیزم بۆ . دەوتدا دۆزییانوە
بڕوەبردنی کاروبارەکانی و زامنکردنی بوونی و خۆشگوزەرانکردنی ژیانی، ک مرۆڤ وەک 

ل ڤ دەزانترین داھنانی مرۆدەوت ب گرنگدۆیچیش دەزگای. دەستکوت بدەستی ھناوە
.مژوودا

دەوت یکک لو دەرکوتانی بیرۆکی نتوە ک بیرۆکی نتوە ل دوا قۆناغی "
 وە بتوەی نر ئسل یگش بمدیاری دەکات،ئ دیاریکردنی خۆیدا خۆی پ

ت،ئمش شوەگیربوونی بوونی خۆی دەوت دروست دەکات و دەوت نتوە دروست ناکا
یکک ل گرنگترین جیاوازییکانی نوان تیۆرە عقییکی نتوە لگڵ تیۆرەکانی 

٢١٣"نتوەخوازیدا

ووی باسکی فراوانی تردا دەکاتوە و ل خرمانی بیر و فلسفی بڕعرفان پاشان دەرگا، . د
.ھگ ئم چند ملۆیمان بۆ ئامادە  و پشکش دەکات

یگوە نتوە ن دروست دەکرت و ن برھمی  ملمالن کۆمیتییکان و ل روانگی ھ" 
پداویستیی کۆمیتییکانی مرۆڤ، نتوە پش ئوەی ل واقیعدا دەرکوێ دەبت وەک 

دەرکوتنی نتوە ل واقیعدا عینی بوونی . ئایدیاکی عقی لناو عقدا ھبوو بت
بۆ سلماندنی ئوەی ک نتوە پش ئوەی بوونکی واقیعی .واقیعدائایدیای نتوەی لناو

ھبت، دەبت بوونکی عقی ھبت،ھیگ دەگڕتوە بۆ ئو توانینی کوا سیری 
جیھانی سروشتی و رووداوەکانی دەکات ک ب رکوت و ل خۆڕا روونادەن و عق ل پشت 

ووداوەکانی سروشتوە ھبت،ئوە رووداوە مرۆییکانی روودانیانوە ھی،گر عق ل پشت ر
ئو بۆ ئم مبست . ناو مژووی مرۆڤایتیش ،ل خۆڕا روونادەن و عق جوگیریان دەکات

عق ( گریمانک بم شوەی.گریمانیک پشنیار دەکات و دواتریش ھوی سلماندنی دەدات
ھان وەک رەوکی عقنی لبردەمماندا خۆی جوگیری جیھان دەکات و پاشان مژووی جی

دەخاتروو،ئم زانین ھست و ئم باوەڕھنان تنھا گریمانیک ل بواری مژوودا بوەی 
گر مژووی جیھان جوەکی لدەستی عقدا بت و نتوەش دەرکوتیکی ناو ). ک مژووە



 مژوودا ھبت و ل بارودۆخکی مژوویدا ئو مژووە بت،دەبت نتوە بوونکی عقی ل
٢١٤".دەرکوتی کرد بت

. پموای، ئم بگی ل بۆچوونی ھیگ، پویستی ب ھیچ روونکردنوە و لدوانیک نبت
 ،م بۆچوونانو ھاوکات ئ نکدپ بم کتر و ناوەڕۆکی ئوھج ،لو باسگئ چونک

پشتر باسمان لوە کردووە و ب . دروست بوونی نتوەیڕوانگی تیۆریی عقییک لسر
ل الپڕەکانی دواتردا . درژایی ئم نووسین ھاوشانمان دەبت و ھر دووپاتی دەکینوە
ل بریتیی ستیاردا، ککی تازە و ھند بۆچوونر چسوین بدەک ": جیھان ئاڕاست قع

" ق حوکمی جیھان دەکات و پشتریش حوکمی کردووەع:" و تا دەگات ئوەی بنووس... دەکات
کوات، مامۆستا .ئق رابر و سروەرە، ئقیش بوویک ل مرۆڤ دا، برجستبووە)  ٢١٧(

.ھر مرۆڤ فاکت ئرنییک و ئاغای سر زەویی: مسعوود محمد وتنی

مرۆییداـ ھنگاوەکانی تگیشتن ل شوەگیربوونی عق ل واقیعی 

٢١٨."بوونی نتوە ل عقدا شتک و بوونی ل واقیعدا وەک بوونکی کردەیی و شتکی ترە" 

. بیرۆک و ئایدیاکان ، سرەتا ل ناو عقدا چرۆ دەکن و دواتر ل شوەیکدا، زەق دەبنوە
کاندایکبوونی بیرۆک رەکی، لی سالنالنک و ھ قع واتک. کر بوونھ ت، بۆیدا بی ت

ھبت عق ب فاکتی ھۆشوە، تنیا . جیاوازە لو بوونانی دیک، ک ل شونانی تر دا ھن
ند نییھرەمو ھۆش ب قم ئب ،کی دیکوەرو چ بوون تی مرۆڤرۆحی . خاس یم پب

دایقناو عر لو ھ ییقکی عوە، بوونتن .

وە ھنگاو بن بۆ بوون ب کردە،دەبت بوارک بۆ وەدیھاتن و خۆ بۆ ئوەی رۆح ل بوون بھزە" 
رۆحی نتوە بۆ . ئاشکراکردنکی ھبت، ئو بوارەش ھیگ ب مژووی ھمکی ناوی دەبات

ئوەی ل بوون بھزەوە لناو مرۆڤگلکدا کردەیی ببتوە،دەبت بکوت  سر شانۆی 
بم پی بۆ دەرکوتنی نتوە . نتوەدا ئاشکرا بکاتمژووی ھمکی و لوێ خۆی ل شوەی

 ویستمان بدا و پاشان پقناو عت لوە دەبتی نئایدیا وە واتترۆحی ن ویستمان بپ
و رۆحوەگیربوونی ئھیوالی ش ببن ت کک دەبلوە تیایدا . مرۆڤگتن ش کو واقیعبۆ ئ

مژووی ھمکی بواری دەرکوتنی . مکی دەبتدەردەکوت پویستمان ب مژووی ھ
نتوەی و ئو ئامانجش ک عق دەیوت پی بگات،شوەگیربوونی نتوەی لناو 

قی عرەھاک و ئامانج ی رۆحکی کاموەیینی بوونت عتدا،دەو٢١٩".دەو

بشی چواردەیم

بالی ھیگوە، قۆناخی یکمی دەرکوتنی رۆح، بریتیی ل دنیاییکی ھستکی و دووەم 
رۆحی . دەرپکردن ب رۆح و ل سیم و دوا قۆناخدا، رۆح دەبت مایی تگیشتن و ھز

پویستی ب میدان و . ھخستووەنتوە، ک ل پشینی عقدا وەک بیرۆکیک ھواری 



گۆڕەپانک ھی، خۆی تدا نمایش بکات، تاوەکو ببت ھزکی کارا و دفاکتۆی سر زەوی و 
کوات رۆحی نتوە، پویستی ب کرەس و ھیوالیک، بۆ شوەگیربوون و . بچاوان ببینرێ

ەردەکوێ ب دەربینی ھیگ، ئو بوار و چرکساتی ئم رۆحی تدا، د. برجستبوونی خۆی
کییمژووی ھگای . منزم ی بگات و بیکاتوێ پوە، دەیترۆحی ن ش کیستگو وئ

تخۆی، دەو.

ئا بم جۆرە، دەوت دامزراندن و دروستكردن و، کۆنکرت بوونی رۆحی نتوە و 
قسپاندنی ئامانجی  ڕەھای عبوون و چسترجب.

ماھیتی رۆحـ ئازادی وەک 

ئم ل . رۆح وەک چمککی مینۆکی و بوویکی سروشتی، ماھیتی بریتیی ل ئازادی
بارستایی، / کاتکدای، گر ل جیھانبینیی، مادییکوە تماشای جیھان بکین، وا قورسایی

 رۆحی نتوە وەک ئایدیاک لناو عقدا، چیی. ل گردوونداەیکی ھیجوھری ھر ماد
وان رۆح و مادەیکی جیاوازی نش باسمت، ئدەبر ی پی . د. و چۆن پگر عرفان ل

دەدوێ و دەنووس تم بابوە، لبیروڕاکانی ھیگ:

دە وانین:" ھیگماددە ب ی واتوخۆکدژە راست ر لین گبگسروشتی رۆح ت ت لدەکر .
ترەوە دەکرت جخت لسر ئوە بکینوە ھروەک چۆن ماھیتی ماددە قورسیی،ل الیکی

تی رۆح ئازادییر یان ماھیوھج ٢٢٠".ک

ئا لرەدا ئوەی نابت ل بیر بکرێ ئوەی، ئازادیش وەک گوھری رۆح دت میدانوە و 
ھموو بوون و بھاکانی دیک، ب ل ئازادی، ک لرەدا، رۆحی . ئامادەگی خۆی نیشان دەدات

ئازادی ترۆپکی ئو بھایانی، ک . وە دەگرتوە، نرخیان دادەبزێ و ب مانا دەبنتاک و نت
ل ،ردەوامیشکۆشاوە و بکۆشان بۆمرۆڤ بۆی تتیشتن پئازادی وەک . ی گ ب ئاخر چونک

ستیارترین و بھ ل شبت و بکی نابنگ و ڕۆمرۆڤ چ س،رمایھا و سنرخترین ب
رۆحی بریندار و دەستمۆ و دیل، ل ھر کس و میللتکدا بت، نیشانی . و بھاگرنگترین نرخ 

یوەیتو تاک و نتی ئواورەوەریی ناتکو.

ئازادی وەک ماھیتی رۆح جیاوازییکی زۆری ھی، لو ئازادییی ک مبست لی " 
یی جستیی و ئازادبوون دەرەکییکی و پیوەست ب حز و ئارەزوو و پداویس

ئم جۆرە ل ئازادی رگرەکانی ل دەرەوەی مرۆڤدا نین و لناو .سایکۆلۆجییکانی مرۆڤوە
رۆح لناو مرۆڤدا حزور پیدا ناکات گر . مرۆڤدان و پیوەستن ب ویست و ئیختیاری مرۆڤوە

٢٢٠".کاتمرۆڤ رگر بت ل بردەم  ئوەدا رۆح ئازادی خۆی وەک ماھیتی خۆی دەرکوت پب

شایانی ئاماژەپدان، لرەشدا ھر مرۆڤ خۆی ب ویست و خواستی ناوەکی خۆی بیار دەدات و 
ب دیلی دەرەوەی خۆی دەرەتانی، کاریگرتی لسر بیاری مرۆڤ نیی، ئایا رۆحی ل خۆیدا،

. ات ڕوویاخود پانتاییکی بۆ فراھم بکات، تا کرۆک و بوونی خۆی تدا بخقتیس بمنتوە؟
ی مانای ئازادییرزی دیککی بیئازادی ڕۆحی پل.



وە و دیوکی تری گووتی ئازادی ڕوون نووسر  ئقی باسکی، لھاتووان پکوە دەبستت
:دەنووسدەکاتوە و 

"یخۆیدا ھ خۆی ل ب ک وەرەیو بوونرەدا ئازادی ئئازادی ل م .واتگری ئماددە ھ
ی، چونک بخۆی ل خۆیدا بوونی نیی و بردەوام بۆ بوونی پویستی ب غیری خاست نی

ـچونک میلی gravityئازادی تاک حقیقتکی رۆح،ماددە خاوەنی قورسی ـ کشکردن(خۆیتی
بۆ خاکی مرکزی ھی، بزەروورەت ئاوتیکی ترە ل کۆم بشک ک ل یکتری 

ھوڵ دەدات برەو یکبوون بوات،ھر لبر ئمش خۆی وران دەکات ونوە،ماددەکدووردە
 ر بیشیتوانیایت ـ ،گش نابچیتر ب ی کو خائ ی خۆی دەڕوات ـ واتو دژەکرەو نو ب

ماددە ھوی ئوە دەدات بیرۆککی خۆی . بگات ئو خا،ندەبووەوە ب ماددە و لناودەچوو
ئو ل یکبووندای،بم رۆح دەکرت وا پناس بکرت ک چقکی وەدیبھن،بوونی ھزری

لناو خۆیدای،یکبوونکی ل دەرەوەی خۆی نیی،ئو یکبوون کردەییان لناو خۆیدا 
ھی،ئو ل خۆیدا ب خۆی ھی،ل کاتکدا ماھیتی ماددە دەکوت دەرەوەی خۆی،بم رۆح 

٢٢١)".ی ئازادییبوونک ل خۆیدا ئمش خود

 ر بھ وەرێ ئازادە، کبوون کات خۆیشی، وات س بخۆدا و ب ل رەدا توانای بوونئازادی ل
زاتی خۆیوە گرێ دراب و زیگنالکانی فرمانی ل خودی خۆیوە بۆ بت و خۆی / خودی خۆیوە

مرۆڤیش . بکوت جووسربستان رەفتار بکات ل ناوەڕا ل ری عقوە فرمانی بۆ بت و 
کات ئازاد دەبت و ئازادە، ک چ کاریگرتی دەرەکی لسر نب و کس ل بری خودی خۆی، 

وات ھر خۆی ئاغای خۆی بت و دوروبر، ب . خۆیشی لرەدا، وات ئق حوکمی نکات
نیبزون قسعو. ئاگاداری ھۆش و ئومامۆستا مد دە:

وشت ھی گیانی شانازی و نرخی برز و داھنان و دۆزینوە ب مرۆڤ ھرچی سر<< 
.  >>دەدۆڕنت و دەبت قپیلکی حتاڵ و بتاڵ ،بئاگا و بنیاز

:عرفان،مۆیکی دیک دەخات سر خرمانی باسکیی و دەنووس. د

ی ئازادە وەرکی کۆیبوونوەرکی کۆیی وەک نتوەش کاتک لناو خۆیدا ب خۆی ھی،بوون" 
و رۆحی نتوە ل ناویدا حزوری ھی،بم کاتک بۆ بوونی پشت ب ھزە دەرەکییکان 
دەبستت و بم دەگۆڕت بۆ غیری خۆی رۆح تیایدا غائیب دەبت و ئازادییکی لدەست 

مرۆڤ وەک .دەدات و دەبت بشک ل جستی غیر،بمش شوناسی خۆی لدەست دەدات
تاکان و نتوە وەک بوونوەرکی کۆیی بب حزوری رۆح ئازادنین و ناتوانن ل بوونوەرکی

٢٢٢ـ٢٢١".خۆیاندا ب خۆیان ھبن

ئیدی نتوە بخۆی، . ئو پرۆس سروشتیی، وەک پشخان، دەبت زەمینی ڕسکانی نتوە
رھیچ کاریگب ،نیی ستکی کۆیی ئازادە و وابناو خۆیدا، وەک بوویوەلکی دەرەکییتیی .

بم کات نتوە بوونی خۆی . ئالرەدا رۆح ئامادەگی تندروستی خۆی ھی، لناو نتوەدا



 ندا نامئیدی رۆحی ئازادی ت ،ستکی دەرەکی دەبزھ دەست دەدات و پشت بخۆیدا ل ل
.و لم بھای، داماخاس دەبت

ەست بدات و ب گوزەرانی ژردەستی نتوەکی تر رازی بۆ نموون نتوەیک ئیرادەی ژیان لد
ل خۆیدا بت،و ئای سپی خۆبدەستوەدان بند بکاتوە، وا مانا و خستی نتوەبوون

دەرئنجام  ملکچ و زەلیلی فرمانی بگان دەبت، و .ۆحی ئازادیشی تدا نامندەکوژێ و ڕ
.درتلدەرەوەی بازنی ویستی خۆی ھدەسووڕن

ئیرادە و رۆحی نتوەـ 

ت و عقی ھمکی ل جیھاندا وەدی ببۆ ئوەی رۆحی نتوە وەک ئایدیاکی عقی ناو"
 کی کرۆکی رۆح لتی ئازادیش وەک خاسیکی و بیرۆکمژووی ھر شانۆی مس توبک

نتوە . تری پویستواقیعی نتوەدا دەرکوت و ببت خاسیتکی کرۆکی نتوە،توخمکی 
 ویستی بت و بۆ بوونی پخۆی دەرچ ناکات ل وای ل مت،ئدەب م توخمویستی بک پکات

٢٢٢".غیری خۆی ھبت 

ەفتارە مرۆییکان، ئو توخم و کرەسانن، رۆحی نتوە بۆ وەدیھنانی ھسوکوت و ڕ
نکاری دەھب ،ئازادیی ی خۆی کی بی. بیرۆکو شتی ئازادی، واقعی و پراکتیکی ئرۆک

 ربارێ، لس دەکات و دەیخات"رەو " خۆدابوون لناو خۆدا"بپ قاو بھاوێ، " بوون لش
کنیا . کاروکردەکانی خت نابن و ئامادە نابن، رۆح ب ،م چاالکی و رەفتارانئ کات

توان لم خۆئاشکراکردن، ئو ساتی مرۆڤ، دە. دەمنتوە و ھر خۆی بۆ خۆی ئاشکرا دەکات
بوان و ببین، ئو چرکساتی، رۆح ھر ل مملکتی عقدا دەرفتی خۆنونی ھی و 
ھاوکات بۆ ئوەی رۆح ل غیری خۆیدا خۆی ئاشکرا بکات، دەبت مرۆڤ کار و کردەکانی خۆی 

 واقیعداپانتایی و بکات ی خۆئاشکراکردنی رۆح لزەمین .

زانیمان رۆح دەبت بنمای کاروکردە مرۆییکان، ئوسا توخمی دووەم قووت دوای ئوەی 
دەبتوە، دەبت رایکشین ناو ھاوکشکوە، تاوەکو دەرەتانی ئوەی ھبت برەو بوونی 

ھز ھی، بیگۆڕت بۆ بوون ب کردە یان بۆ وەدیھاتنی ی وەک وات تا ئو شت. کارەکی بوات
ئم پوختی بیروڕاکانی نووسرە . ئیرادەی،رەکی ئو توخمی دووەمشپانھزە. کردەیی

کوات ئو چرکساتی مرۆڤ بچت ناو . لسر ھاوکشی نوان ئیرادە و رۆحی نتوە
واری خۆدەرخستنی رۆحرە ھئ ،قتی عکملوەی رۆح. مم بۆ ئدەرەوەی خۆیدا،ب ل،

نمرۆڤ رەفتار،خۆی بنو ی ئاشکرادەبزەمین وتنی رۆح بوون،و کردارەکانی بکاتتا دەرک
ئیرادەی، وەک توخمکی پانر ھزی بزونر برەو ئم ئامانجی.ل نو واقیعدا دت کایوە

ئام بم ھنگاوە وردان، نوسر دەمانگینت ئم خا  . دت میدانی ئو ملمالنیوە
.بایخدارە



بشی پانزدەیم

ئیرادە لرەدا ئیرادەی ل پناوی خۆئاشکراکردنی رۆحی نتوە لناو واقیعدا و ل پناو "
خۆیدا،رۆح ک دت ناو کاروکردەوەکانی میللتکوە،ئو میللت ل ئاستی میللتوە برز 
دەکاتوە بۆ ئاستی نتوە،ئمش بوە دەبت ک جستی میللت خۆی ساز بکات بۆ ئوەی 

نتوە ب خۆئاشکراکردنی رۆحی نتوە .نتوە خۆی ل کاروکردەوەکانیدا ئاشکرا بکاترۆحی 
٢٢٣".ل کاروکردەوەکانی میللتوە ب ھۆی ئیرادەی کۆیی میللتوە دت ئاراوە

 ش بدەین، ککی دیکتوخم ئاماژە ب ویستوە، پترۆح و ئیرادەی ن یشتن لگدوای تدواب
ئویش کار و کردەوەکانی میللت، ک ماھیتی ئوانیش . یھنانی نتوەدابشدارە ل وەد

وە . ئیرادەیرچاوەی رۆحسل ،نمی درھوەی بئ میشئیرادە ھ ،رنجی سوەی جئ
ھربۆی ب پارزەوە قس ل ئیرادە . ھنساوە، ڕەنگ ل دەرەوەی ڕۆحیشوە، کارەکی بکاتوە

وەک ئاماژەمان پدا، ب درژیی . ن، توانینی جیاواز لسر ئیرادە ھیدەکرێ و و گل جارا
 ،تتوخمی دووەم، کار و کردەوەکانی میلل ینستا دەگوە کرا، ئتنی رۆحی نخۆنو باس ل
/ رۆڵ ل بدیھاتنی نتوە، دەگێ ک ماھییتی چاالکی و خباتک، ویست و خواست

ئیرادەی.

سیری ئیرادەی مرۆڤ دەکریت،ئوە لووە سیر دەکرت ک ئیرادە دت ژر کاتک ب خراپی"
ڕکڤی ئو پداویستی و حز و ھچوون و تبیعت و بھرە تایبتانوە ک مرۆڤ ھیتی و 

٢٢٤ـ٢٢٣".ناکوت ژر رکڤی رۆح

نووسر دەست ل کات ھموو مانا و ئاماژە و پناسکانی ئیرادە، لرەدا تواو نابت، 
دەکات و دەنووس کی ژیراندواچوون رنادات و بی بکارەک:

" تا ب جوو ی مرۆڤ چاالک دەکات و دەیخاتستج ک یزە کارایو ھئیرادە ئ
 ک رچاوەیو دوو سک لکئامانجی ی ی کو ئامانجب نیکاروکردەوەکانی خۆی بیگ

٢٢٤".رکڤی ئیرادەیان کردووە

مرج نیییاردەر بن بو لۆژیک زاڵ  و ب قع میشر کردەوەکانی مرۆڤدا،ھس چونک
کوات .بردەوام گوشاری خۆیان بۆ سر مرۆڤ لکاردای،>حز و غریزەکان< ھزەکی تریش
یک ئق و ئوی دیکی حز . جمسری پچوانی یکتردا گیری خواردووەمرۆڤ لنو دوو

. سنوورەکانو غریزە ب

عرفان نموونک ل مژووی کورد دنتوە و براوردی بم . بۆ زیاتر روونکردنوەی مبست، د
دەکات و دەنووس بۆچوون:

حاتی ممی ئاالن ل داستانی  ممی ئاالندا نموونیکی باش بۆ روونکردنوەی ئو " 
یدا دەبن و وزە دەبکان تیایدا پچوونھ ی کتئیرادە بۆ وەدیھاتنی ئایدحا یخشن ب ا

ییقع .کی دوور لتکملم یان لکر یدا ھکداستان م و زین  لتر دەژی، ویم



ھردووکیان ل شوکدا تووشی حاتکی خوئامز دن و لو حات  یکتری دەبینن، لرەدا 
عقی خۆی دەبین،ئم بینین مم ل جیھانی عقی خۆیدا زین وەک ئایدیاکی عقی ناو

بینینکی ھستکی و واقیعی نیی، چونک ب ھستی بینین و لناو بینراوەکاندا زەینی 
کاتک مم،زین وەک ئایدیاک لناو جیھانی عقدا .نبووەتوە لناو خۆیدا بینیویتی

 تاک ئامانجی ئو و دەبینت،تووشی عشق دەبت و بینینوەی ئو ئایدیا ل واقیعدا دەبت
ئوەی ک پش ئم حات ل الی ئو خون و ئامانج بووە،بھۆی بینینی ئم ئایدیاوە 

الپڕەیک دواتر باسک لم چند دەدا چ دەکاتوە و .فرامۆش دەکرت و بیردەچتوە
دەنووس : ئاراست ستوەی جئیرادە چاالک دەکات بۆ ئ ک یتو حاشق ئتی عحا

ل خۆیاندا اقیعدا،ئو تاککسانی وەک مم بکات برەو وەدیھنانی ئایدیاکی عقی لو
پی ب ئامانج ناوەکیی عقییکی ناو خۆیان دەبن ل ڕواتدا وا دەردەکوت ئو 

 ئامانجکی تاککسیی و ھیچ پیوەندییکی ب ئامانجی ھمکی ئامانجی ک ھیان
وە نییتمدا وەک . میللم وەی لئ وەی کوردی ھۆشیارە ب دی خانی،زۆر بحمم ئب

ئامانجکی تاککسی خۆی دەنون ل پشتییوە ئامانجکی کۆیی ھی ک وەدیھاتنی 
ی کۆیی میللقع ل وەیتی نو پیی ئایدیا کی سیاسیییستج کدا کھیوالی تدا ل

٢٢٨ـ٢٢٧".دەوترت دەوت

نووسر پرسیارکی لۆژیکی قووت دەکاتوە و دەپرس، چۆن ل ڕگای ئامانجی تاک کسکی 
لم حیکایتدا، ئامانجی کۆیی وەک ئو ئامانج پنھان، ک ئحمدی خانی ل . وەک مم

ب وتیکی ھیگ، وەمی پرسیارەکی خۆی عرفان.د.ئنجام دەدرێ؟مم و زیندا دەیخاتڕوو، 
.دەداتوە

" یکقینکرۆکی و راست وە توخمئ،یینی و وقوەی عوە ئوە رووندەکاتئ رەدا ھیگل
 کتوەیی میللتوەدیھاتنی رۆحی ن ی خۆی ککۆیی و ئامانجکاندا ئناو تاکل قو ع

وەی ئامانجکی تاککسی و راگوزەردا بۆ تاککانی ناو ئو میللت ل شو دەوتدالنا
 توشقی وەدیھاتنی دەکوە و عسی دەیبیننککی تاکوانیش وەک ئامانجو ئ ندەینو

٢٢٩ـ٢٢٨"سریان و برەو وەدیھنانی ئاراستیان دەکات

تدا، دەنووسمان بابژەی ھدر ل:

 "وەی ئم جۆرە بۆ روونکردنوە،لنینبھ قتی عقانی دەوی خوت نمووندەکر م
دەوت ب دامزرانکی تۆکم دادەمزرت و لرووی ناوەکییوە بھز دەبت،گر (دەوتدا

 ک، بی وە بتدا ببنرژەوەندنی گشتی دەوڵ بگتیان لتی ھاورژەوەندی تایبب
ی و وەدیھاتن کردەییکی لویتریاندا ببینتوە، ئم شوەیک ھر یک لوان تربوونی خۆی

مسلی ل خۆیدا گرنگییکی زۆری دەبت،بم ھر دەبت زۆرک ل دامزراوەی ناو 
 یاندا کۆمگدامودەزگای سیاسی و ھاوڕێ ل ک لت زۆرر دەبھ،رپس ونت بکدەو

م ملمالنیکی درژخاین ل عق ئمش کۆ. رکخستنکی سیاسی گونجاو دابمزرن
دەخوازت،تا ئو رکخستن ساز و گونجاو و راستقینان بدۆزرنوە،ھر وەک چۆن ئوەش 



 ،نکان بوورووژکییشب چوونرژەوەندی و ھڵ بگجۆرەھا ناکۆکی ل ت کدەخواز
یدا سازیی دامزراوەک ئمی دواییان رەگداکوتانکی زەحمت و برەنجی دەوت تا ل کۆتای

٢٢٩)".وەدی بت

وزە ل سرچاوەکی خۆی، ک ئایدیا عقییکی وەردەگرێ، عق ڕەشمی ئم دیدە، 
ئیرادەی ب دەستوەی و ناب ئیرادە بچت دەرەوەی کۆنترۆلی عقوە، دەنا رەنگ کارەسات 

قو. بخو رەککورتی کار و کردەوەی مرۆڤ، ئیرادەی گ رچاوەی بس ویستی بئیرادەش پ
یوزە ھ .

بۆ نخشاندنی تابلۆک و .  ھیگ ئم سرچاوەی ب ھچوون ناوەکییکان ناو دەبات
چوارچوە بندکردنی، باس ل ئنجامدانی ئو بزاڤ و چاالکییانی نتوە و تاککانی دەکات، 

ھاوکات کار و کردەکان، . ایبتییکانک دەبن ھاوکار و یارمتیدەرێ بۆ گیشتن ب ئامانج ت
م شوەی بۆمان ب. دەستاوژ و ئامراز و ھۆکارکن بۆ گیشتن ب ئامانج و دەستکوتی گورەتر

. وون دەبتوە، ھر ئق حوکمی جیھان دەکات و دواتریش حوکمی مژووی جیھانیش دەکاڕ
ھر مرۆڤ پاوانی سر شانۆی ئقیش، ل مرۆڤدا برجست بووە، وات ب دیوەکی تردا، 

وە و دواتریش . جیھانتنر الی خانی  دەمست، نووسبوەی مکی تر، بۆ روونکردنجار
دەنووس:

 "م لمی ئاالن(داستانی مت )مووە دەکوەی ئنی وەدیھاتن و بینینشو کسک دا، تاک
ی )مم و زین(ل .پ بردووەک ئایدیایی و وەک ئامانجکی تاککسی ل خۆیدا پی 

ئحمدی خانیدا،مم نموونی تاک کسی میللتک ک وەدیھنانی رۆحی نتوەیی خۆی 
خانی لو ئامانج دەدوت ک عق یان رۆحی جیھان وەک ئامانجکی کۆیی .کردووە ب ئامانج

شوەی جۆراو جۆر و وەک رۆحی نتوەیی نتوەیک لناو تاککانی ئو میللتدا ب رەنگ و
ئوان ل پناو وەدیھنانی ئامانج .بشکی دەکاتوە و ئامانجکی خۆی لوان دەشارتوە

رۆحی  نتوەیی ...باکی خۆیدا برەو ئامانج بشکی و کسییکی خۆیان ئاڕاست دەکات
 مم کورد عق وەک ئامانجکی خۆی لناو تاککانی میللتکدا بشکی دەکاتوە،ک

سانک و تاکل کیرازی . نموون ئاشکرا دەکات،ک و رازە کۆییوە ئمی مگڕ خانی ل
رۆحی نتوەیی کوردبۆ .وەدیھاتنی رۆحی نتوەیی میللتکی لو جۆرەی لناو دەوتدا

وەدیھاتنی پویستی ب توخمی دووەم،ک کاروکردەوەی کۆم تاکک ک ئایدیاکی عقی 
دا پی پدەبات،وەدی بھنن و شوەگیری )ممی ئاالن(ەک ئو ئایدیای ک مم ل داستانی و

رۆحی نتوە ل ڕگی ئو عیشقوە خۆی لو کاروکردەواندا شوەگیر دەکات،ک ھی ئو .بکن
ن عاشقی ئایدیاسکو جۆرەیکی ل .ی ئایدیاڵ و عیشق ونو تاکئیرادەی ناو ئ

٢٣٠"ری وەدیھاتنی شوەگیربوونی رۆحی نتوەی لناو دەوتدامیللت،ھۆکا
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جوھردا بریتیی لوەی ئو بیروباوەڕە، ک عق حوکمی جیھان دەکات و دواتریش حوکمی 
.ئم ناوەڕۆکی بۆچوونکی نووسرە، لسر ئم خا. مژووی جیھانیش دەکات


