
کوردبوون و ناسیۆنالیزم       بشی شانزدەیم

رۆحی نتوە و دەوتـ 

ئاماژە بوە دەدات، کوا نتوە ئایدیالکی عقیی و گواستنوەی ئم ئایدیال ل . نووسر
دەبت ئو ئامازەی.عقوە بۆ واقیع، کار و کردەکانی تاک کسکانی ناو میللت خۆیتی

ئیرادەی ،وەیو گواستنستا . ھۆی کارای ئئ ر لنگاوەکانی بھ گوزارشت ل وەیم شب
دەکات و دە:

" ویستی بو پ مکتوخمی ی و ئایدیاو ئ ییقکی عئایدیا موو شتش ھوە پتن
 توخمی دووەم توخمکی ترە تا ل عقوە بیگوازتوە بۆ واقیع،ئوەشمان روونکردەوە ک

 ،یوەیو گواستنوەش کارای ئو ئ تکانی ناو میللسککانی تاککاروکردەوە خودیی
ئیرادەی تاککسکان ک عق بب ئاگایی ئوان ئاڕاستی پدەدات بۆ وەدیھنانی ئو 

٢٣١"لوەش دواین ک ئو ھیوالی جستی کۆیی میللت.ئایدیا ل ھیوالیکدا

 دەرەوەی خود، ھوشیاری ھیگ یی بستواب خۆ و دوور لربھوشیاری خودی س ،ی وایپ
کانتی شتخودی ماھی /دیاردەکان .یش ئازادییقتی عماھی . تدا بدەو نیا لرۆح ت

ئازادیی و رەھا دەگات، ک ی باپل.

ھرتاکک ل : دەنووسدواتریش لم کورتدا، پاشماوەی بیرۆککی خۆی ئاڕاست دەکات و 
تاککانی میللت، خاوەنی ئایدیالکی خودی و کسیی، ئم ئایدیالش، ساز و ھموارە، لتک 

دیارە ھر تاک دەبت پی برت بو ئایدیال عقییی ناو خودی خۆی و . توانا و ئیرادەدا
زەمین نانی لوڵ بدات، وەدیھئامانج و ھ یدا کاری بۆ  بکات و بیکاتکتی گشتی میلل

ئو عیشقی بۆ ئو ئایدیال، لو کسدا پیدا دەبت، ئو . بدەست بھن و جبج بکات
 و تین دەدات دۆخی شاراوەیی و متبوون دەردەچ ل ،ناویدا متبووە و شاراوەیل ک یوزەی

کنانی ئامانجدیھو بۆ ب سو کی ئیرادە، الی ئپل ڕەوەخۆی، تا دەگاتگ دەیخات.

پیادەی ش کارایی ئو عشقی لسر شانکوات عشقک بۆ ئایدیالکی، دواتر ئیرادە
بکات و جستی تاک کسکش، کرەس و ھیوالی، ئایدیاک ل جو و کارکردنیدا، شوەگیری 

دا دەبینتوە خۆی تئو ئامانجیشی ک وەدی دت، ئو کسیتییی، ک تاک کس. دەکات
:دواتر نووسر دە. ازی دەبتو دی پی ڕ

ھر تاکک ل تاککانی ناو میللت ک دواتر دەبن تاکی پکھنری دەوتی عق،دەبت " 
ن ھموو لپناو یدیاک ببن و پاشان ژیانی خۆیالناو خۆیاندا پی ب بوونی خۆیان وەک ئا

. ) ٢٣٢"(وە بۆن ببن بوەی ک ل خۆیاندا بینیویانتوەئوەدا برن سر،بتوانن برەو ئ

بۆ راڤکردنی تواوی ئم بۆچوونان  و باس ل ئایدیالی عقی ک رۆحی نتوەی، لگڵ 
 الی الیبنیتز و ھیگ وار و بنھ ،کی دیکئیرادەی کۆیی و ھیوالی کۆیی و ئامانجی کۆیی، جار

.ەڕوات،تا قناعتکی دروست ب خونر دەبخشو لسر باسکی دھدەداتوە



ـ رۆحی نتوە و دەرکوتکانی

" ت کوەگیر دەبتدا شدەو ک لکات،کتی کۆیی میللقی ناو عئایدیا وە کترۆحی ن
خۆی ل کۆم دەرکوتیکدا ئاشکرا کرد بت،کۆی ئو دەرکوتان کولتوری نتوە 

نتوە بوە کولتوری نتوەی ک رۆحی نتوە ئایدیاکی بت و ل پکدنن،کولتوری 
رگیوە ل خۆشوەگیرکردن  نوەستت و حزورکی بردەوامی لناو ھیوالی ئو کولتوورەدا 

).٢٣٦"(ھبت

کولتوری نتوە، ب مانا فراوانکی نا، بکو کولتوری نتوە ئوەی ک ل ساتی 
زەمینی ڕووبر و دەوت . ی نتوەدا ل زەمنی ئستادا دت ئاراوەشوەگیربوونی رۆح

کانی ئازادی تاکقیندا،.راست کی وەک ئاماژەمان پوەیش و ب کی گرنکت دەزگایدەو
گشتی کاری ئاسانکاری و خۆشگوزەرانکردنی ژیانی تاک کسکانی ناو سنوورەکی ل ئستۆ 

ئاڕاستکردنی خک و تنانت پروەردە و فرکردنیشیاندا دەگرێ و رۆڵ ل رکخستن و
.ئو بۆتیی، ئم ئاوتبوون  و یکبوون ئنجام دەدات، دەوت. دەگێ

گر رۆحی نتوە خۆی ل کارە ھونرییکان و یاسا و ئاکار و ئاین و چاالکییکانی تری " "
ت ک ئو دەرکوتانی تیا عینی میللتدا ئاشکرا بکات و دەوتیش  ئو جستی ب

دەبتوە،ئوە رۆحی نتوە حزوری بردەوامی ل کۆی جستی دەوتدا ھی و ل شوەی 
کسایتییکی تایبتدا لیوە خۆی دەخات ڕوو،بمش دەرکوت ھمجۆرەکان ھموویان 

وناس و ھر یک بنمایان دەبت و ھموویان رۆح نونن و رۆحیش لناو ئواندا ش
ھر ئو چۆنایتییی دەرکوتکردنی رۆحیش ل دەرکوتکاندا .خۆیتییکی خۆی پاراستووە

وا دەکات ئدەبیات و ھونر و ئاین و دەستووری نتوەیک جیاواز بت ل ھی نتوەیکی 
) ٢٣٨"(تر

. گیر دەکنکۆی دەرکوتکانی وەدیھاتنی رۆحی نتوە، وەک ئایدیالکی کۆیی، عق شوە
ئمش پکھاتیکی ھمکی ل دروست دەبت، ک کستی نتوە، لجستی دەوتدا 

رۆحی میللت ئوەی ک ژیان دەخات ناو دەوتی راستقین و ھموو کاروبارە . دەخاتروو
ئوەی لرەدا گرنگ و پویست، گرەک مرۆڤ . شڕەکان و دامزراوەکان: بشکییکانی

. ری بو رۆحی خۆی و ب سروشت جوھرییکیی و شوناس رەسنکی پیدا بکاتھۆشیا
ئاین ،یعریفیاخود م و ھۆشیارییوە تیشکۆی ئگلالی ھب .

ھگل لم زیاتر دەڕوات و پی وای ئاین تنھا ب دەرکوتیک ل دەرکوتکانی رۆحی 
. الیوە ئاین خاستکی جوھری دەوتنتوە ل جستی دەوتدا نازان، بکو ب

دیسان . و کشان ب خاسیتی جوھری ماددە دەزان) من(ھروەک چۆن دیکارت خاسیتی 
تتی دەور و ماھیوھوە، جتری رۆحی نوھکی جتوە ئاین، خاسیگلالی ھب .

وات ل بنچینوە دەوت لسر ئاین دادەمزرێ و ڕەگکانی ب قوی بناویدا ڕۆچوون،
دەوت ل ئاین کوتووەتوە، ئو گردانکردنش تا ئستا بردەوام و ل داھاتووشدا بردەوام 

وات بنماکانی دەوت پویست وا سیریان بکرت، ل خۆیاندا و بۆ خۆیان . دەبت و ناوەستت



دەوت و بەکیش ئاین و ۆحی نتوە ویک بوو ل توانی ھگ لسر ڕئم پوخت. دروستن
:عرفان دە. د

" یرۆحیی و زەمینو، ئم ئاین الی ئت دیاری دەکات،بوەی دەووەی ئاین شش گالی ھ
ک ئایدیاڵ بھۆیوە ل واقیعی مرۆیی مرۆڤدا شوەگیر دەبت و دەردەکوت،گر لم 

مدی خانیدا بکین،ئوە عاشق روانگیوە سیری حاتی مم ل داستانی مم و زینی ئح
بوونی بو ئایدیای ک لناویدا ل شوەی زیندا خۆی نواندووە و گرتنبری رگای ئاین،بوون 

 ل وەی کعیشقی ئ م لم ک دایو قۆناغناو ئایندا لرەو عیشقی ) زین(لوە بتدا دەیبین
)٢٣٩"(ت ب کسکی خواپرستھمان شت دەڕوات ل دەرەوەی زین دا،لرەوەی مم دەب

 رمی ککی فریتئاین وەک دابون رەدا باس کراوە وەک بوون، جیاوازە لی لو ئاینئ
ئاین ئوە نیی، ک کۆملگا لناوماندا دەیچنت، ئوەی . لمنداییوە دەخرت مشکمانوە

نووسر . یشقی تی دەکوینک ل پی بردن ب ئایدیاکی لناو خۆمان و تووشبوونمان ب ع
نرخاندنکی ورد بۆ بۆچوونکانی ھگ لم بوارەدا دەکات، ل گشت الیکوە تیشکی 

و دەنووس م پرسر ئس رەوە دەخاتروونک:

رۆحی ھر نتوەیک ک لناو دەرکوتکانی دەوتکیدا دەرکوت دەکات،مۆرککی "
مۆرکش دەرکوتکان و کسیتی نتوەیک ،ل تایبت دەبخشت ب دەرکوتکان و بو

کسیتی نتوەکانی تر جیا دەکرتوە،ئو مۆرکی ک دەرکوتکان ھیانگرتووە،ئو 
ئو بنمای ل مژوودا خاسیتی (بنمایی ک ھموو دەرکوتکان تیایدا دەبنوە ب یک
ک لوەیتن ب توەیی تایبتکی نتییبلیم،و رۆحناو سنووری ئوەکان و لتن

نموو الیھ ی خۆیدا گوزارشت لکینییوە عدرەوشان وە لتدا رۆحی نتخاسی ک ل
وات لسر ئاستی تواوی وەدیھاتن .ئیرادەی دەکاتالینکانی ھۆشیاری نتوە 

نانی،تکی،یاساکارییی،ئاکارەککسیاسیی می،سیستکی،ئاینکت کارە کارەکیی
ھونرەییکیی ئو خاسیت بشکیی تایبتان ل خاسیت گشتیی ھاوبشکیدا 

ھر ب ھمان .پنھان،وات ئو بنماتایبت ک ب سیماکانی خۆی گلک سیمادار دەکات
شوە دەکرت ل الیکی ترەوە ئو بنما گشتیی جیاکرەوە لم رووداو و راستیاندا 

٢٤١ـ٢٤٠"". مژوو بدرژی دەیانخاتڕووبدۆزرتوە ک

کوردبوون و ناسیۆنالیزم ،  بشی حڤدەیم

دە روەردە دەکات: ترایشکزان دروست و پسروشت خ، ،کلروەھا گنیش ھتی رەسدەو
دوای ئوەی قۆناخ ب قۆناخ، شون پی فلسفی ئمانی، . ک خاوەنی کاراکتری خۆیتی

ناوبراو ب تیۆرە عقییکمان، لسر بیرۆکی نتوە ھگرت، ئستا لم رگیوە، 
عقی زانستییوە، چنک ل رگی تگیشتنکی. ونیکی دروست و تواوی ئو دیاردەیمان

سدەی ئمش نیشانی بایخی گورەی فیلسوفانی ئمان، ب درژایی دوو. کوت
تواو،ک زۆر ژیربژان ب دەوری ئم مژارەدا مۆیان خواردووە و بیر و ئایدیای خۆیان تدا 

.خست کردۆتوە و بشدارییکی جددیان ل نخشاندنیا کردووە



:و دەنووسدەمانخات بردەم بۆچوونکی ھستیارل کۆتایی ھاتنی ئم بش، نووسر، بر 

ئوەی لم سردەمدا ناونراوە نتوە،تاککانی تاککسی ئاکاری نین و پیەوی لوە " 
ناکن ک لناو عقیاندا ب شوەیکی خۆڕسک بوونی ھی و ب شوەیکی زۆر ریزپڕ 

 دەرەوەی خۆیانوە بۆیان ھاتووە و ل ناویاندا وەک کولتورک پیەوی لوە دەکن ک ل
)٢٤١"(چنراوە

تاککانی نتوەش لم پەونکردنی ئوەی ل عقدا ھی،دیاردەی نامۆ دەنوێ و 
. پەوی ل عقی خۆیان ناکن،چونک  سردەمدا، ب تاک کسی ئاکاری ل قم نادرن

ل پەوی لوە دەکن، ل غیری خۆیاندا ھی و ک نتوە، وەلسر ئاست کۆییکش 
ئو میللتانی وا ئا لموەیلبارکی ئاوھادا،. ب نامۆیی بۆیان دتدەرەوە وەری دەگرن و 

.نتوەتترورەفتار دەکن، پیان ناو

تیۆری سروشتی و سروشت وەک بنمای بوونی نتوەـ 

بسر کارەکیدا لمڕ تیۆریی عقییکی فیلسوفانی ئمانیدا نووسر، لرەدا ب کورتی 
دەچتوە، گرەکتی لرەوە بچت سر تیۆرییکی دیکی گرنگ لمڕ بیرۆکی نتوەوە، 

یکسروشتیی ویش تیۆریییدا . ئک تتمیلل ی کیر و ژینگو سروشت و دەوروبتیۆری ئ
نی . ژیان دەگوزەرھاوسات پ م تیۆرییری ئدانرۆسۆ، بناخ وای . کی دیکیم دەستب

لم سروشتخوازان، ئوانن ک سروشت ئو سروشت کۆییی ک رەنگ و روو و زمان و کولتوری 
گۆستاف . وات سروشتی مرۆڤکان، نک ژینگکیان. میللتک جیا دەکاتوە ل میللتکی تر

عرفان زۆر ژیران، . شایانی ئاماژە پدان، کوا د. ا باسی دەکاتلۆبۆن ل کتب بناوبانگکید
رەنگ پشتر، ھیچ لکۆرک ئاوڕی ل کارەکانی لۆبۆن بو مانا و . پی بم تیۆریی بردووە

.ناوەڕۆک ندابتوە

ـ ژینگی سروشتی و پیدابوونی نتوە

ئم جیھانبینیی، پی وای، . رۆسۆ ژینگی سروشت دەکات بنما بۆ لکدانوەی جیھانی مرۆیی
 ک ،داییو ژینگتی ئرر کاریگژرچی دەکات، لو ھ یداندا نییم کی لمرۆڤ چ رۆ

یدایت .

ھر وەک شاعیرک ھیچ نیی، جگ لوەی ل برھمکانیدا، ڕەنگ ب دەوروبرەکی 
ئیدی تایبتمندتی عق و ھۆش و بھرە و داھنان ل مرۆڤ کوڵ دەکن و ئم . داتوەدە

ئمش ھیچ . لرەدا کاریگر سروشت و کارلکراو مرۆڤ. ھبووان ناکون ناو ھاوکشکوە
رۆسۆ، لرەدا قس لسر دوو . نیی،جگ ل زەلیلکردنی مرۆڤ و بدەستوسان دانانی مرۆڤ

پویستییکانی بژوی مرۆڤکان، وات پویستی دنیایی و مادییکان، بۆخۆیان . اتتوخم دەک
لناو مرۆڤدان و ئوی دیکیان دەوروبر یاخود ژینگ سروشتیکی، ئو پداوستیانی تدا 

. دەستبر دەبن



ت بۆ ئوەی نتوە ل مردن رزگاری بت، دەب. ھبت ئم دوو توخمش بۆ خۆیان سروشتین
.تاککانی بژوی خۆیان ل سروشت وەرگرن

گر بنمای بیرکردنوەی سروشتییانی نتوە بگڕتوە بۆ ئم بۆچوونی رۆسۆ،ئوە نتوە "
بوە ئایدیاکی دەردەکوت ک خکی چۆنایتییکانی پیوەندیی نتوەییکانیان و 

یانسروشتی ژینگ کان لیی و عادەتییی کولتورە پیشسروشتیی و ژینگل وە وەرگرن و جگ
خۆشیان ل ھیچ سرچاوەیکوە ھیچ چۆنایتییک یان ئایدیاک ناھنن ناو 
کولتوورەکیانوە،ئمش لبرئوەی کولتورەکیان ب چۆنایتیی بگانکان پوختیتی خۆی 

انی بژوی خۆی گر کولتووری نتوەیکیش وای لھات ل پداویستییک.  لدەست ندات
دابا،ئوە دەرگاکی وا دەبت بۆ وەرگرتنی چۆنایتی کولتوورە بگانکان و بمش 
زیندوویتی خۆی لدەست دەدات و پیوەندیی نتوەییکان الواز دەبن نتوەک برەو مردن 

٢٤٥".دەڕوات

ی ئمانی ھردەر و گل ل لکۆران، دوو فیلسوفک ەتدەکاتوە، وسر ئو بۆچوون ڕنو
بس کتومت . لراستیدا ھردەر سرسام بووە، ب رۆسۆ. فیخت، دەخن ئم خان ھزرییوە

نووسر، بیروڕای سمیس ب نموون دنتوە، بدرژی لسر ئم . بیرۆککانی وەرنگرتووە
.ان دەکاتالین تکویی تیۆریی و فیلسوفکان دەڕوات و باس ل بونیاتی جیاوازیی

ھاوکات باس ل خاکی مترسیدار دەکات،ک نابت نتوە ل ڕەگوڕیشی خۆی ھکندرێ و 
چونک ھر .ل سرچاوەی ژیانی دوور بخرتوە نتوان ئاو سرچاوەکی خۆی بخواتوە

نتوەیک بو تایبتمندیی ھیتی،کات سرکوتوو دەبت و دەتوان پارزگاری ل بوونی 
.ۆی بکات،ک وەک نمامک لسر ڕەگی خۆی ھسابتخ

فرەنسییکان ب نموون بو ھموو ئیمکانتی دامودەزگای ھمچشنوە و دەوتوە 
ھیان، دژ ب کولتوری ناسراو ب کۆکاکۆال و ماکدۆناڵ،ک سیمبۆلی ھژموونی 

ی فرمییان ترخان کردووە،بۆ ئمریکای،وەستاونتوە و چندین دەزگا و دامزراو و بیار
.پاراستنی زمان و فرھنگکی خۆیان و بربرەکانی کولتووری بگانی ئمریکی

سروشتی مرۆیی  بوون و  پرەسندنی نتوەکانـ 

ئم تۆری سروشتی مرۆییی لۆبۆن، تیۆریی عقییکی ھرس فیلسوفکی ئمان 
بن ،یان وایپ وە،کرەتدەکاتوەکانتندنی نرەسھۆکاری پ قالی . مای عب

ئوەشی .دنیانلۆبۆنوە،ئوەی لناو مرۆڤدا سروشتیی،بنمای بوونی نتوەکان و پرەسن
میزاجی عقی،ئو ". ی مرۆییکدا، دەبت بنما، میزاجی عقییلناو بنما سروشتی

انی نتوە ل پکھاتی    نتوەدا رک ئایدیای، ک ھموو پیوەندییکانی نوان تاکک
دەخات و حوکمیان دەکات،ئوەش بووەت ھیوالی برجستبوونی ئو ئایدیا، ھست و سۆز و 

یوەیتو نکانی ئتی تاکسایکۆلۆجی. ل و ئایدیاوەگیربوونی ئنجامی شرئبوەش لئ



 کک و خوخو،کئامانج وە،واتتودا دەکھیوالک وە لتی جیا دەبوە پتو نئ ک
) ٢٤٧".(نتوەکانی تر

لالیکی . الی ھگ ئایدیاکی جوھری نییجی عقی لۆبۆن، وەک رۆحی نتوەمیزا
دیکوە، میزاجی عقی توخمک نیی، ل عقدا بدی بکرێ، بکو دیاردەیک وەک بۆماوە و 

ھ وە لنیایید و ب کی مرۆڤم سروشتردەم لھ قع ،رج نییو م زدایز و دابب
ووداویبکو بردەوام میزاجی کسی، پاوانی ڕ. تیۆریدا جگی بتوە یاخود ھر نییتی

رشانۆیزن،. سکی فرە مجیاوازیی واتک دا فرە ھلم دوو بۆچوونوان ئنی.

ـ بۆماوە و رۆحی نتوە

عقیین ک کار لپرەسندنی نتوەکان دەکن و لپشت کۆم سیفتکی رەوشتی و"
رۆحی نتوەش .سیستمکان و ھونرەکان و بیروباوەڕەکان و کۆدەتا سیاسییکانوە پنھانن

٢٥١"ل کۆی ئو سیفتان پک دت

کورتیکی ئم بیرکردنوەی لۆبۆن لرەدا دەخین برچاو، بریتیی لوەی ئم بیرکردنوە 
سی بۆماوەلزراوە/ ر بنچینوراثی، دام . وە لتزروە دەگوترۆحی ن ،ی وایلۆبۆن پ

نوەیکوە بۆ نوەیک پاش خۆی، چونک ئوەی شاراوە نیی، ھر جستیک یاخود تاکک و 
ئویش . کسایتییک، ل خودی خۆیدا ھگری کۆم تایبتمندی و خستی خۆیتی

. وە بۆ نوەی پاش خۆی دەگوازرتوەوە بۆ ماوەتوە، لمیشئمانی ل باوان

یوا دوو جۆر بۆماوە ھک ،دانیی و بۆماوەی سایکۆلۆجی. شایانی ئاماژە پستبۆماوەی ج .
ستبۆماوەی سایکۆلۆجی دەب یدا پشت بتیۆرەک سپ . لۆبۆن لئل یی، واتستبۆماوەی ج

و و لر کو ھک سپ و لر ئوەھتور ماسی دەکبواری . ماسی ھ بۆماوەی سایکۆلۆجی، ل
لۆبۆن . مرۆڤکان دەبستەنگی پست و شوە و قبارەی ئسک پیکری ، پشت ب ڕمرۆڤیش دا
بۆچوونکی تریش ھی، جیاوازی نتوەکان و . ەخنی لسر ئم بیرکردنوەی ھیکۆم ڕ

لۆبۆن ئم یکانی زمان و ئاین و کۆمگای سیاسی دەکات، دابشکردنیان لسر بنمای جیاوازی
.است نازانبنما کولتورییش بڕ

لۆبۆن باوەڕی ب کۆم سیفتکی رەوشتی و عقی ھی، وەک پکھات باسیان دەکات، نک 
دیارە بۆماوەکانیش، بۆماوەی خزانی و بۆماوەی . وەک جوھر، ب تایبت رۆحی نتوە

.میللتین

کوردبوون و ناسیۆنالیزم بشی  ھژدەیم

ئوەی وا دەکات تاککانی نتوەیک جیاوازبن ل تاککانی نتوەکانی تر پکھاتی ئو "
یتان٢٥١"سیف

ڕەنگ ئم . نووسر گشتکی ورد بناو ئم تیۆرەدا دەکات و بیروڕاکانی لۆبۆن شیتڵ دەکاتوە
چونک تاککی کوردی لدایک بووی نو دابونریت . نبتبۆچوون، چ شیکردنوەیکی گرەک 



و کولتور و ژینگییکی کوردی و کوردستانی، ب خۆیی و توخم و سیفتکانییوە، ک زادەی ئو 
نک . واقیعن، بگومان جیاوازە، ل تاک نتوەیکی تری ،وەک ئفریکاییک، ئوروپاییک

زیکترین نموونر نندە، گمر ئک، جیاوازە، وا ھمانئ ک لرەنساییوە، چۆن فنینبھ
ھروەک چۆن سو ل پرتقاڵ و گنم ل . کوردکیش،ل عرەبک و فارسک و تورکک جیاوازە

جودای ریشۆ ل کجۆ و چۆل .کی سروشتیی و خۆڕسکم و دیاردەیرھش بم جیاوازییئ.
تر باترە، لبرئوەی ھموو مرۆڤن و ن باندەیک ئمش مانای ئوەی، ن کوردک لوانی 

. لوانی تر گرنگترە

مرۆڤ ھر کارکی ھبت ئوە بردەوام کوڕی نتوەکیتی،کۆی ئو بیر و ھست و "
سۆزانی ک تاککانی ھر نتوەیک ل رۆژی ل دایکبوونیانوە لگڵ خۆیاندا 

 ماھیتی خۆیاندا پنھان و شاراوەن،بم ل دەیانھنن،رۆحی ئو نتوەن،ئمان ل
ئاسوارەکانیاندا ب دەرکوتنکی تواو دەردەکون،چونک ل راستیدا حاکمن لسر 

٢٥٤"پرەسندنی نتوە

لۆبۆن بۆ ئوەی لناو نتوەدا، تاکی ناو خزان و تاکی ناو نتوە ل یکتر جیا بکاتوە، تاک 
:ۆماوە دەزانتب برھمی دوو جۆر ل ب

ـ بۆماوەی خزانی، سیفت جستیی و سایکۆلۆجییکانی ئم جیاوازە ل خزان و ١
.بنماکانی تر

٢ وەکانی دیکتتاکی نو ل کانمیللیی تری سیفکانی دیاریکتسیف ،تـ بۆماوەی میلل
.جیای دەکاتوە

. ئویش دەوروبری ماددی مرۆی. یمیش ھی، بم کاریگرتی زۆری نیی) ٣(بنمای 
 واتک٣کن، یکارای باوباپیران، دوو: ھۆکار ھ :کارای دایک و باوک، س :کارای ژینگ .

سیفت جگیر و گۆڕدراوەکانی رۆحی نتوەـ 

بتی و قۆناخ جیاوازەکاندا، گۆڕانیان مرۆڤ، ب تاک و نتوە و ب کۆمڵ، ل بارودۆخی تای
بسردا دت، چونک بوونوەری کۆمیتین و ب پی یاسا سروشتییکی گشکردن و 

ئیمۆیان، ناب ل دون بچ و شیاو نیی سبینش ھاوشوەی . برەوپشچوون، ڕەوت دەکن
چونک سیفتکان بۆ . ردا دتدەرئنجامی سیفتکان، کموزۆر گۆڕانکارییان بس. ئیمۆ بت

.ھمیشیی نچسپاون و دیاردەیکی ماددی نین

رۆحی نتوە پکھاتیک ل سیفت گۆڕاو و نگۆڕەکان،سیفت گۆڕاوەکان سیفتی عرەزیی "
٢٥٦"رۆحی نتوەن و سیفت نگۆڕەکان سیفتی جوھریی رۆحی نتوەن 



نی لۆبۆن دەڕوات و باس لو ھلومرج سیاسی و بیروڕاکائاماژەدا بنووسر، لسر
ڕۆحی نتوەش ناچاران، ھاوشانی ئم . کۆمیتیی دەکات،  نتوە پیدا گوزەر دەکات

توژمان، ڕەوت دەکات و ھچوون و داچوون، ب خۆیوە دەبینت و وەک پویست و گل جاران 
. ناپویست دەردەکوت

خاسیت جوھرییی میزاجی عقیی ک لگڵ  گۆڕانی خاسیت خولق و خووی میللی ئو "
گر نتوەیک ل خولق و خوویدا .الوەکیی گۆڕاوەکاندا ئو ناگۆڕت و وەکو خۆی دەمنتوە

بم سردەمک بت پشوە .ئوە دەرکوتبت ک ئازای و مل نادات بۆ ھیچ ھزکی دەرەکی
ک ئو نتوە تیایدا مل بۆ ھزە دەرەکییکان کچ بکات و بارودۆخکی وا دروست بت،

٢٥٧"لراستیدا بم خولق و خووی ئو نتوەی ل ئازایتییوە نگۆڕاوە بۆ ترسنۆکی

و دیاردەی ترسنۆکییو . ئئ ،کختبار و سنال رجلومرچوونی ھسو دوای ب کاتیی
و دلری، جارکی دیک، دتوە دۆخی ئاسایی خستی ئازایتی . نتوەی پیدا تدەپڕێ

ئمش دیاردەیکی سروشتیی، سیفتکان شیاوی ئوەن برز و نزمییان .پشووی خۆی
.بسردا بت

.نووسر داواتر باس ل سیفت جگر و گۆڕاوەکان دەکات 

ـ رۆحی نتوە و دەرکوتکانی

وی میللی پکھاتووە، ب درژایی سدان ساڵ، رۆحی نتوە ل کۆی کۆم سیفت و خولق و خو
. ڕۆکانی ل ھسوکوت و تکڵ بوون و گوزەران و پیداکردنی ئزموونی ڕۆژان ئاوت بوون

ھر نتوەیک ب . ھبت مرج نیی، ئم دیاردان، الی نتوەکان، وەک یک دەرکون
ناو جرگی ژیان کۆمیتییکدا، درژایی ئو ئزموونی پیدای دەکات و ھیتی، ل

ئمانکان ب ھۆی زیرەکی . کۆم خاستی تایبت بخۆی تدا شین دەبت و سرھدەدات
و دیسپیلین و ئیشکردنیانوە، ب درژایی شۆڕشی تکنلۆژیا، میللتکی با دەست و دەست 

ناوماڵ دا، وەک خزان و کولتوری کچی لتا ئستاش ھروا ناسراون ، رەنگینن لم بوارەدا، 
خواردن ئامادەکردن دەومندی ب چشتخانیانوە دیار نیی و پکھاتی خزان تیاندا، کم 

و سست .ھۆی کارکردنی زۆرەوەیش بمم . ئنانن لکان، خاوەنی بیری ئازاد و داھرەنسییف
 لزان الیان،گرچاوەبوارەدا و ھاوکات دیاردەی خواردن و خب. یک ھیت،نوکتنانت

مان خواردن قووت دەدات: دەم ئرەنسی خواردن دروست دەکات و دەیخوات، بف .
ب دیزاینی ،جگ لوەی خاوەن فرھنگکی ھمجۆر و دەومندن ل خواردن دا،ییکانئیتال

و ھۆندی ب کشتوکاڵ ، زۆر خاوەن سلیقن یش  ناوبانگیان ھی جلوبرگ و پو دروستکردن
. ھتد..وەرزش ب خواردن و ئیسپانییکان. و گوڵ و گوزار

ھاوکات دەبت بووترێ، کوا ھندێ دەرکوت ھن، ل نتوەیکوە دەگوزرنوە بۆ 
دیارە لگڵ گوزانوەکدا، . نتوەیکی تر، ب ئاشتی یاخود ب شڕ، وەک ئایین و زمان

ەگوزرتوە، دەنا جوھری دەرکوتک،ک خوق و خووی میللیی تنیا دەرکوتک د



: نتوەی ئوروپایدا٥ل لکۆینوەیکی براوردکاری ل نوان . نتوەکی، ناگوازرتوە
، ئم ئاکاممان ل خستیان Eو ئینگلیزدا S، ئیسپانی Iئیتالی,D،ئمانیFفرەنسی

:برچاو دەکوت

 ریتدالدابوون :F،تماریف ڕیز و ببD،خشندە و راستگۆبI،ئوسوڵ ریت و بخاوەن دابونS
.لخۆبایی و لووت برزEب توس،

.وەک شرEدلر و نترس، Sوەک روی،Iوەک ھۆ،Dبباک و ئازا، F:ل ئیشووکاردا  

Eرکوپک و بدیقت،Sلزان، I،پشنگ و وەستاD،لھر شت شتک دەزانF: ل زانستدا
.فیلسوفکی باش

.ب بایخوەEپوپووچی،Sدابوونریتی،Iلخواترس،Dچاالک و کۆششکر،F: ل ئایین دا   

کاتک زمانی نتوەیک یان ئایینکی لالین نتوەیکی ترەوە وەردەگیرت،ئو زمان و "
نتوەیدا ساز نیی، چونک ئو نتوەی خاوەنی خولق و ئاین لگڵ میزاجی عقی ئو 

 ل ی کیان ئاین و زمانئ ش وا دەکات کمر ئتی،ھخۆی ت بکی تایبخووی
نتوەیکی ترەوە بۆی ھاتووە ب شوەیک وەربگرت ک خولق و خووی خۆی بکات جوھر 

٢٥٩ـ٢٥٨".رکی بکاتبۆیی و ل رگیوە بینونت،وات ب مۆرکی خۆی مۆ

ھندێ دەرکوت ھن، ب زۆر بسر نتوەی تردا، دەسپندرن، وەک ئوەی زمانی تورکی 
یاخود ئایینی ئیسالم، ک ل بنڕەتدا ھی عرەب، برگکی . ب زۆر بسر کورددا، سپندراوە

وەکانتموو نبۆ ھ ر و، گوایب کی کورد، ش. جیھانییان کردۆتشاعیر ،یعرێ بنووس
ئو زمانی پی ھونرمندکی گۆرانییک بچێ ب تورکی، وا ئو برھم سیما و خستی 

زمانکی بکارھاتووە، دەگرت و دەبت موکی ئدەب و ھونری وتراوە و نووسراوەتوە و 
چونک . ەکرددەنا وا نبوای، تورک شانازییان ب یشار کمال و برایم تاتلیساسوە ند. تورکی

کوردکی موسمان، ل  گوندکی بناری قندیل، . زمانک خولق و خووی تورکی برجستکردووە
دوعا و نزا و پاڕانوە ل خودا دەکات، ب زمانی عرەبی ئم کاران ئنجام بدات، وا راستوخۆ 

و قۆ، بە یاخود ھر لرەوە ب نانسکی و قرز . خزمتی زمان و دینکی عرەب دەکات
پی دەچ بۆ حج و وپارەیک پکوە دەن و بسر ھزاران ئرکی دیکدا، باز دەدات

وە نیی و ب فرھنگی کوردیییان چ پوەندییکیئم کاران . ل بنڕەتداعمرە
بییزھکی میلسم.

کوردبوون و ناسیۆنالیزم بشی نۆزدەیم

دروستکردنی نتوەتیۆری دروستیی و ـ 



ھیگ مانایکی عقی دەدات ب نتوە و دەوت،نتوە الی ئو پش ئوەی ھر شتک بت "
ئایدیاکی ناو عق و ئو ئایدیاش رۆحی نتوەی،بب ئم رۆح نتوە ناتوانت 

ت ھر ئو رۆحش دەبت بنمای یکمیی بۆ ئاین و ئاکار و ھونر و دەکو.ببت
کولتووریکانی تری نتوە،بب ئو رۆح کولتور بوونی مومکین نیی،چونک کولتور پکھاتی 

و رۆحی بوونیان نییبوونی ئ بن و بو رۆحی ئوتدەرک ک یکوتدەرک ٢٦٢"کۆم

ھگل، مانایکی ئقی دەبخش ب نتوە، بم تیۆریی دروستییک، لرەدا 
ککولتورییگل دەدات بی ھوانچمانای پ ،وە، یکوەییتکولتورە ن ل ی وایوە، پتن

ۆحی نتوە بنما یان ئایدیاک نیی، بکو کوات ڕ. ۆحی نتوە سر دەردن و پک دێڕ
کولتورەک ل رگی توخمکانی خۆیوە، ڕۆحی . پکھاتووە ل بیرەوەریی و ئیرادەی کۆیی 

ۆح، یک ئاڕاست و بو ڕسایکۆلۆجتی تاککاندا، ساز دەکات و ئو میللتش، نتوە لناو
ب کورتی گرەکیان پمان بن، کولتوری نتوە، زەمینی ڕسکانی . یک ئامانج دەبن

: بم ھگ دە . نتوەی، لبرئوەی بر ل دروستبوونی نتوە، کولتور ھبووە

 "توە یان نتمای رۆحی نبن تو دەب یدا ھقناو عش کولتور لک پتییوە وەک پ
تاک نتوەییکانی نتوە ل .بوونی ئو کولتورەی ک ل وەدیھاتنی ئو ئایدیا دەکوتوە

)٢٦٣ـ١٦٢".(الی ھیگ ئوانن ک پاک بوونتوە لو کولتورە باوەی کۆمگاکیان  

وەی، پش دەرکوتنی وەک بوویکی پتی، لرەدا ئامادەی و کوات عق، النک و پزدانی نت
یی . ھو ئاماژان نو وئ ،یی بتوانت ھی دروستتایب بووە، کولتور، بن چ کات چونک
 موە ئگایانڕ ین، بۆمان دروست بکاتلوە دەگتن د. ل . م بۆچوونر برامبعرفان ب

ییدروستدە:

 "و تاکانو ئکولتوری ئ ل وەی کگری ئھ نن،دەبنکدەھوە پتدواتر ن ی ک
کۆمگایدا ھاوبش و ھر یک لوان ئامادەیی تیای بۆ ئوەی ئو کولتورە ھاوبش وەک 
کۆم بنمایک لناویدا ریش داکوت و ببت سرچاوە و بنمای ھر  بنمای ھر جوو 

) ٢٦٣".(رکوت دەکاتھسوکوتک ک لودا دە

لرەدا جارکی تر بایخ دەدرێ ب بنما کولتورییک، تا ڕادەی ئوەی ک ماھیتی نتوە 
یندکراوەکسدیاری دەکات، کولتورە پ.

نتوە ل نوان رەگز و کولتورداـ 

ئرنست رینان، یکک لوانی کولتوری ھاوبش، ب پش مرج و پشخانی رۆحی نتوە 
دەکات. دەزان گا کاری پکولتوری کۆم ک ،شی دەزانمسیست لماندنی . ھاوسات ببۆ س

 وەی کوە، وەک " بیرەوەری"ئتنژووەوە دم ل نموون کۆم ،وەیتنی نوش ھھاوب
بۆ . باس ل جیاوازی دین لم دوو دەستدا دەکات. ئیمپراتۆرییتکانی چینی و میسری

ەگز نابت بنما بۆ دروست بوونی نتوە، کوا ڕرەگز و نتوەش نموونی دن، جیاوازی 



نتوە باس ل ەگز ل بۆ جیاکردنوەی ڕ. ی دروستبوونکچونک لرەدا کولتور نابت ھۆکار
. ەگزی زمانی دەکاتڕەگزی جستیی و ڕ

شک دەخات سر بۆچوونی رینان، عرفان، لسر ئم باس و بۆچوونان، ب درژی دەڕوات، تی.د
وەی ئیمپراتۆەکان و دەوەشاندنھۆکاری ھ ش ھۆکاری : لکولتور و بیرەوەری ھاوب ،وای پ

سبارەت ب دەوتی عوسمانیش، ھمان بۆچوون . ھوەشاندنوەی ئیمپراتۆرەکان نبووە
.دووبارە دەکاتوە

شی نتوەکانبنمای پیدابوونی کولتور و بیرەوەری ھاوبـ 

ئم بۆچوون پی وای، کولتوری ھاوبشی نوان کۆم ئتنیککی جیاواز، بنمای دروست 
وەیتکی . بوونی نتنیکئ وان کۆمن ش لکی ھاوبوە سازبوونی کولتورمان شھ ب

م و زۆر ئمان ک. جیاوازدا، دەگڕنتوە، بۆ چند ھۆکارکی کۆمیتی و مژوویی جیاواز
نوسر، جارکی تریش ئم بیروڕایان . بنچینی بیروڕای رینان، بۆ دروست بوونی نتوە

شنوکوو دەکاتوە، ھموو ئو نموونانی رینان بۆ سلماندنی بۆچوونکی دروست بوونی 
عرفان ڕەتیان .د. ھناوتوە و پشتیان پ دەبستت. تاد... نتوەی فرنسی و ئیتالی و

. توە و پی وای دوورن ل لۆژیکوەدەکا

بیرەوەری ھاوبش وەک بنمای راستقینی نتوەـ 

کات رینان پرسیار دەکات و مبستتی بزان، ئو بنمایانی نتوە لیانوە دت ئاراوە 
چیی؟، بۆ گیشتن ب وەرام، بۆچوونکی قورس دەردەبێ و پی وای، رەگز و زمان و جوگرافیا 
و برژەوندی ھاوبش، ھموو ئم توخمان، چ ڕۆکیان نیی و نابن فاکتی دروست بوونی 

وەنت .وەن: بۆ نموونتچی نکھاتوون، ککی جیاواز پزند ڕەگچ مریکا، لسویسرا و ئ .
بالی رنانوە نژادی پاک نیی، وتانی ئینگلستان و فرەنسا و ئیتالیا، ل کۆم خونی 

تاکی سر ب رەگزک جیاوازە ل تاکی ناو نتوەیکی سر ب ھموو . تکو دروست بوون
. ەگزەکان، ئوانی ھموویان گۆڕاون بۆ پکھاتی نتوەر

ل ئمریکا و ئینگلستان و . ەگزە ھیوەک لسر ڕلسر زمانیش،رینان ھمان بۆچوونی، 
بپچوانی ئموە . ئمریکای ئیسپانی دا، یک زمان بکار دێ، بم یک نتوە نین

لم وتدا . ەزامندی الین جیاوازەکان دروست بووەسویسرا، نموونیکی ترە، چونک لسر ڕ
ئم گرنگ نیی، بکو گرنگ ھبوونی ئیرادەی ھاوبشی خکی . زمانی تدا بکاردێ٤ـ٣

.سویسرای بۆ یکگرتن، سرەڕای جیاوازی زمانکان

دەداتوە و پی وای رینان لوەدا کوتۆت نادروست،عرفان وەرامکی لۆژیکی ئم بۆچوون.د
بۆچوونکشی دروست، بگنویست ک . ھوە، جیاوازی نوان دەوت و نتوەی نکردووە

نموون و : ب دایوە دوو زمانی جیاوازی تتتن، دوو نک دەوراق و تورکیا، یوەتا عئ
ئران فرە . ایی دروستکردنی نتوەیککولتورە دروستیی و نتوەخوازییک، نبۆت م



وەیتوەنتک نی ترگیز نابرژەوەندی . و ھر ئاین و جوگرافیا و بسرینان، ل
. دانانبۆ ھاوبشیش دەدوێ، چ بھایکیان وەک بنما بۆ دروستبوونی نتوە 

، تا ا پ دەکاتلگڵ خۆیدا گشتمان بناو   باسکدوشتگ ب وستگنووسر بمجۆرە
دە نان کی رناسراوەک ناسالی پ دەگات:

"کی رۆحییپرەنسیپ،کوە رۆحتن. م رۆحک شتن ئراستیدا یل ن کدووشت ھ
یککیان بوونی میراتک ل نریت و بیرەوەرییکانی رابردوو، دووەم رەزامندی :پکدەھنن

ی ئیرادەیک بۆ درژەدان بو نریت و ھنووکیی و ئارەزووی پکوە ژیان و بوون
٢٧٤ـ٢٧٣".بیرەوەرییانی ک برھمی  پکوە ژیانن و ب میرات ماونتوە

و R/ پاشان نووسر، دەکوت سر براوردکاری و نیشاندانی جیاوازی ڕۆح ل الی رینان
ھیگ/H:

Rبۆ خۆ نواندنی توخمی ئیرادەی ویستی بـ ڕۆح پ.

Hتیـ ڕۆح تاکانر خۆیو ھ کو ی.

Rک وەردەگرێتنیکئ شی کۆمرابردووی ھاوب ـ ڕۆح ل.

Hیتدا ھکانی ناو میللی تاکقع ـ ڕۆح ل.

R وەستا و ئوە بۆ ئترابردوودا گوزراونل وەردەگرێ، ک ،ریت و بیرەوەرییانو نـ ڕۆح ل
.ئیرادەی برەو ئایندەی  ئاڕاست دەکات

Hر کی ماددیداـ ڕۆح لناو واقیعی خۆئاشکراکردنی خۆی دەدات، لووە ھی ویستگ.

Rکانی ڕابردووویست و بیرەوەریی ل کیکھاتوە پتـ ڕۆحی ن.

Hتک بپ ک ک نییت،شتوەدی د کـ ڕۆح شت.

Rدوو توخم ل کیکھاتپ،نیی و تاکان ر نییوھبیرەوەری و ویست:ـ ڕۆح ج.

Hینیـ ڕۆح کاع ت/ توەگیر دەبکاندا شسکار و کردەوەی کل وە، کتتی دەبدوای . کۆنکر
.شوەگیربوونی ل نوەکانی داھاتوودا نابتوە ب رۆحکی پتی

Rوە و حوکممان دەکاتناومان توە ددەرەوەی خۆمان ـ ڕۆح ل.

Hمی ئگڕ دەرەوە و خۆی ل تو دواتر د ناوماندایوە ئاشکرا دەکاتـ ڕۆح ل.

Rت، ڕۆحک بتنیکئ ی کۆمکھاتوەی پش ئوە پتـ ن.

H ی ناوخۆیکویش ڕۆحشوو، ئوەی پت، وەک ئناو خۆیدا دەبوەی داھاتوو، ڕۆحی لتـن
.شوەگیر دەکات



R یگر رابردوودا و پاشان ل ل کانتنیکشی ئبیرەوەری ھاوب ل کیکھاتپ م ڕۆحـ ئ
.ئیرادەی تاک کسکانوە، ل کار و کردەوەکانیاندا، ڕەنگ پ دەدرتوە

H خۆی و بۆ خۆیخۆیدا و ب کی ترەوە، لھیچ شتب ،یوەست نییخۆی پل ـ ڕۆح ئازادە، جگ
یھ.

Rترابردوەوە بوونی ناب بوونی بستواب بـ ڕۆح ب.

Hبوونی خۆیدا ھ بۆ بوونی ل ویستی نییـ ڕۆح پی . ری ڕۆحوھوە جی ئگب ش بمئ
ئازادیی.

Rڕابردوودای کو لو ب ی نییشینکی پکاندا، بوونسناو کوە، لتـ ڕۆحی ن.

Hخۆیدا ئازادە مرۆڤ ل ک ،وەیشمر لـ ھ.

R ،ییایژی ڕەنج و قوربانی گوکی دوور و درری ڕابردوویس بکوە وەک تاکتـ ن
ئم ب ڕەنجی باوباپیران بووین بوەی ک ئستا . نریتی باوباپیران ل ھموو شتک ڕەواترە

.ھین

R وانبوونی ئ بین و بھ موان ئبوونی ئوە و بکانمانشینپ ب یوەستپ ،مـ ڕۆحی ئ
.ئم بوونمان نیی، ئم ئوەین، ئوە بوون، ئوەش دەبین ک ئوەن

Rرەدا ئریی ڕۆحـ لوھتی جخاسی تازادی ناب.

Rتوەی دەزانتڕۆحی ن رینان ب ک ،یو ڕۆحتی ئتی، خاسیندیبوون و بستـ واب   .

" ک یکی تر ھتوخم ویستی بپ م رۆحئ،کرۆح وات کئایدیا وە الی ھیگتن
٣٧٥." ئیرادەی،تا شوەگیر بت و بنونرت

دەکش، تا بر و پشی بیروڕاکانی رینان، شی وارەدا ماندووبوونکی زۆرعرفان لم ب. د
:دواجار دەنووس. بکاتوە و بوانی ھیگی براورد دەکات

  " ن و خواستوەدا وەدی بتکانی نخواست کانی تاک لکییشب خواست گر الی ھگ
است بشکییکانی تاککانوە ھمکییک عقییکانی نتوەش ل رگی وەدیھاتنی خو

 ت ببنردەوام دەبوە بتکانی ناو نکانی تاکسییک تاک وە الی رینان خواستت،ئوەدی ب
یقوربانی بۆ خواست گشتییکانی نتوە،بب ئو قوربانیی،ئو یکبوونی ک نتوە لسر

دامزراوە،ناتوانت خۆی راگرت،رنان ئم قوربانیدانی تاک ب خواستکانی خۆی بۆ 
خواستکانی نتوە ب ھۆشیاری ئاکاری ناو دەبات و ئو ھۆشیارییش ب ھۆشیاری نتوەیی 

بۆ ئوەی ئو ھۆشیاریی ئاکارییش بوونی خۆی بسلمنت،دەبت تاککس ل پناو .دادەنت
)٢٧٦".(گشتیدا خۆی بکات قوربانی برژەوەندی



 مدا، باس لدەی بیستسوەخوازی لترە بۆ تیۆرەکانی نخۆشکی رینان، رم بۆچوونئ
بمش . دروستکردنی نتوەکان دەکن ل ڕگی ویست و خواست و ئارەزووی خۆیانوە

گربستی کۆمیتیدەیانوێ بن نتوە برھمی ڕکوتنی تاککان، ل نوان خۆیاندا، 
رینان ھر لم بوارەدا الی وای تاک کسکان وەک بش قوربانی ب بھا و شتکانی . بکن

وەیتن ناوی گشتدا، کپ خۆیان دەدەن، ل.

 سادەیی ل ی رینان، بکییوەشدا تیۆرە دروستڵ ئگوەش دەکات، لر ئاماژە بنووس
درت ل الین لکۆرە مۆدرنیستکانی پدەایخی زیاتردا بوکراوەتوە، ب١٩سدەی 

سدەی بیستموە گوزارشتی زیاتری ل دەکرت، تا تیۆرە سروشتیکی لۆبۆن، ک گرنگییکی 
ئوتۆی پ نادرێ دەکوت پراوزەوە و تاوانباریش دەکرێ بوەی ک بۆن و برامی 

یی ھرنیزمو دژە مۆد رستانزپڕەگ .

وردبوون و ناسیۆنالیزم  ، بشی بیستمک

تیۆرەکانی نتوەخوازی و دروستکردنی نتوە: بشی سھم

بپی توانینی مۆدرنستکان،نتوە وەک ھر دروستکراوکی تکنینکی برنام و پالن بۆ "
دروستکردنکی دادەنرت،بمش پالندانان بۆ دروستکردنی نتوە دەبت بشک ل پرۆسی 

پالنی بۆ دانراوە ،پرۆسیکی مۆدرن بوو ک ل پش }پکھنانی نتوە{نتوە،ئم پرۆسی 
دابوو١٧٨٩ی سا٢٨١".دا شتی وا رووین

مۆدرنیست و ئیتنۆسیمبۆلییکان لسری برەینتوە برھمی مۆدرنی، ئمش ھردوو
مرام خراپ و بۆچوون چوتکانی، نووسر ل گوھری ئم خا باش حای بووە، . ھاوڕان

و بۆچوون، سمیسی مۆدرنیزم ل شون ئو بۆی بم کارە قبوە و گشتگرە، ڕەتی دەکاتوە 
نوە خۆی دەنودوو ش وەخوازی :  بتن و ندەکەوی لیکان، پکرۆنۆلۆجی ئیتنۆسیمبۆل

یک نوم دید و : سۆسیۆلۆجی. وەک ئایدۆلۆجیا و ئیتنۆس تارادەیتی ئرایکان رابرنستمۆد
داھ ل وەخوازی  بریتی نییتن ،یان واین پش دەکیوە، روانگنان و شتی کۆن نوێ کردن

نتوەکان و دەوتی نتوەیی و " الی ئمان. بکو نتوەخوازی پشتر  ھر نبووە
مۆدرننسرھنی ، ھموویان بھمان شوە برھمی "ناسنامی نتوەییی

ھنان نتوە الی رینان داھنراوکی نوی و پش شۆڕشی فرەنسا بوونی نبووە،بۆ ئم دا"
نویش دوو توخمی سرەکی ھن، یکیان ریشی ل رابردوودای و خاوەنداریتییکی 
 ی لوی تریان ریشکان،ئندی بیرەوەرییمکی دەوبۆ میرات کتنیکئ شی کۆمھاوب
ئستادای و ئاواتی پکوە ژیان و ویستی ب زیندوو راگرتنی ئو میرات ھاوبشی بوەی ئو 

پ کۆمیتیی جیاوازانی ک خاوەنی ئو میراتن پکوە کاری پکوەیی ئنجام بدەن و گرو
٢٨٣"ئو میرات پرەبسن و گش بکات



بناغ داڕژەری ئم بیرۆکی . رنان باس ل نتوە دەکات، باسی نتوەخوازی ناکات
رنزمو ک. مۆدگای دروستکردنی ئر ندان لموو بیرمر ھوە، ھیولتورە نو

و کولتووری ناوبراو بیرەوەرییکانیان ھاوبش دەب ئاواتی پکوە ژیان الیان سر ھدەدات
بب شرەو گنب .

 نوەخوازی دتوە و نتی نئینجا دیاردەکانی دیک ،کیاخود دوای قۆناخی کولتورە نو
.ئاراوە

اوکی لو جۆرەدا وەک یک ھز لبرامبر ئم گرووپان ب رکوتنکی مژوویی لناو روود"
 ل ژووییم کبوونو یئ وتکو ردەکات،ئیان لڕەشھ دا دەوەستن کزە دەرەکییو ھئ
نوان ئو گروپ ناچونیک و جیاوازاندا دروست دەکات،بمش جۆرک ل ھۆشیاری لالیان 

کوە ژیان و پسوودی پیک ر برامبدەدات برھو سش لم ھۆشیارییوە کارکردن،ئ
٢٨٤".بیرەوەرییانوە سرچاوە دەگرت ک گرووپکان لو رووداوەدا بوونت ھگری

دەرئنجام سیستمکی کۆمیتی بۆ بڕوەبردنی ژیان و گوزەران دروست دەبت و دەبتوە 
گلنر . نتتوە دەب داینمۆی نتوەخوازی و بم میکانیزم ھنگاو برەو دروستکردنی ن

دە:

نتوەخوازی بنمایکی سیاسیی و داوای ھماھنگی یکی سیاسی و یکی نتوەیی " 
٢٨٦".دەکات

ھماھنگی سیاسی و نتوەیی پشتر نبووە، بم کولتوری مۆدرن، ئم ل کۆمگای 
.پیشسازیدا دادەسپن و دەیخات کارەوە

"رنسترە مۆدکۆل کۆکن ک مایانو بنر ئسموویان لوەخوازی ھتکانی بواری ن
ئوەی جیاوازی ل نوانیاندا دروستکردووە،ئوەی ک .نتوەیان لسر دروست دەکرت

 وەی پتن ک یو کولتورە دروستکراوەوە ھبارەی جۆری ئ کی لیان بۆچوونکریھ
.دروست دەکرت

ر و ھۆبزباوم ئلنو زانکۆ الی گ قوتابخان ل ک دروستکراوەی ییو کولتورە پیش
مۆدرنکاندا دەخونرت،الی ئندرسۆن ئو کولتورە ئو کولتورەی ک رۆشنبیران و 
رۆژنامنوسکان دروستی دەکن و ل رگی کتبکان و رۆژنام و گۆڤارەکانیانوە بوی 

ولتورە میللییی ک لناو گۆمگادا ھی، الی سمیس ئو کولتورە ھمان ئو ک. دەکنوە
 داویستی ژیانی پپ کی تر بی  دروستکردندا براوە و جارپرۆس و کولتورە بم ئب

٢٨٩"مۆدرنک داڕژراوەتوە و کراوە ب کولتورکی مۆدرن

ەخوازی الی گلنر نتوە بریتیی ل کۆمگایکی پیشسازی، بم پی میکانیزمی  نتو
نگی سیاسی و کولتوورییماھوە، ھتدەیخوازێ بۆ دروستکردنی ن . ی سیاسی، واتکی



دواتر نابراو، باس ل کولتوری کوی و کولتوری فرمی باخچیی دەکات و بدرژی . دەوت
. ھموو بۆچوونکان رووندەکاتوە

چوانی بۆچوونکی الیبنتز ئویش پ.دەنووس، شتکان ب ڕگای رکوت ساز دەبن پاشان
گو ھ و فیخت . ی رۆح و ئامانجپژوودا روودەدات، بم وەی لئ ،یان وایوان پئ

.عقییک روودەدات

ـ دروستکردنی نتوە ب کولتوری پیشیی قوتابخان مۆدرنکان

ت ھوی مای کردن بۆیکا پویس.لرەدا کولتووری میللی،کولتورکی کویی،وەک رووەکی کوی
.و ب باخچیی کردنی بدرێ 

کولتوری فرمی، کولتورکی باخچیی، وەک ڕووەکی باخچکان، ک ل ژر چاودری و 
. ، ڕک دەخرن و گش دەکندەیچننسرپرشتی دەرەکیدا

 "وە دیاری دەکات کولتوری میللی نییتوەی نوەخوازی،ئتی نکما سیاسییی بنپ و ب
کولتورە پیشیی دروستکراوەکی،کولتوری پیشیی دروستکراو ک سیاستی دەوت بردەوام 
پشتیوانی دەکات،بۆ ئوەی بتوانت زابت بسر کولتورە میللیکاندا،دەبت ب کولتوری 
راستقینی نتوە پناس بکرت و نتوە ھماھنگی ئم کولتورە بت وەک یکی کولتوری 

گوەلتت دەگرەوی دەومسنوورەکانی ق دا ککسیاسیی ک٣٠٦".ڵ ی

ھۆبسباوم، ھاوڕایکی گلنر و بیرمندکی دیاری مۆدرنزمی، کموزۆر کاری لسر 
دواتر ئاماژە ب رەخنیکی ھۆبسباوم عرفان . د.دەومندکردنی بیروڕاکانی گلنر کردووە

لسر گلنر دەدات و ئوجا خای ھۆبسباوم لسر دوو روانگی جیاواز بۆ نتوە و 
بۆچوونکانی ب . جیاکردنوەی دوو جۆرەکی نتوەخوازی دەوتی و نادەوتی دەکات

.تروتسلیی ل الین نوسرەوە خراوەت بر باس و لکدانوە

وخوازی ل نوان پیشیی و کولتوری ئتنیکیداـ نت

ھۆبزباوم دە": مت لم ناکرت،بوەگیر دەکررەوە شسدا لبنچین وەخوازی لتن
تبگین گر ل خوارەوەش ب ھمان شوە شینکرتوە، وات ب زمانی الفلدان و ئومد و 

ی مرۆڤ ئاساییکان،ئمش بزەروورەت پداویستییکان و ئارەزووەکانی و برژەوەندییکان
وەخوازی نییت٣١٢"ن

وە،ئوە گل لدەوتدا وەک نتوە گوزارشت لخۆی دەکات نک ١٨٣٠لدوای سای "
ئتنیک،گلیش ھموو ئو ئتنیک جیاوازان لخۆدەگرت ک ل سنووری سیاسی ئو 

٣١٥".دەوتدا نیشتجن

ل . سرکوتوو بۆ برپچدانوەی تزەکانی ھوبسباوم تاووتوێ دەکاتعرفان مشت نمووونی .د
باس ل . ڕگی بایخی زمان ل دەوتی نتوە دا، بۆ نموون مۆدلی فرەنسی پ ناسراوە



پرسی زمان خاکی گرنگی جیاوازی . ئیرلندی و وزی بریتانیا و فرانکۆنی بلجیکاش دەکات
کوەخوازیتوان دوو ننتییتی و نادەوی. د. ی دەوچ و ب ماتیکانر عرفان سیستسل

،دا ١٨٧٠ـ١٨٣٠مرج ھبووە بۆ ئو گالنی لنوان ٣باس لوەش دەکات، کوا . ئم دەڕوات
:تا ب پرۆسی ب نتوەبووندا بۆن

ابردوویکی پشینوە یان ب دەوتکوە ک ڕـ پیوەست بوونکی مژوویی ب دەوتکی ١
.درین و قوی ھبت

ـ بوونی دەستبژکی رۆشنبیری درین ک خاوەنی زمانکی شاری و ئدەبی نووسراو بت و ٢
.وەک ئمان و ئیتالی. کاروباری نتوەیی خۆیانی پ بڕوەببن

بوونی ـ توانادارییکی بگدار لسر وتگیری دەرەکی، لرەدا گلکی ئیمپریالی لو جۆرە ٣
 ئاستی خۆیاندا ب بکات ل وە و وایان لدانیشتوان کۆ بکات ورە لکی گگایکۆم ک نیی

.بوونی کۆیی خۆیان ھوشیار بن

:جۆر ل نتوەخوازی دیاری دەکات٤گلنریش 

ـ پورتوگال و ئیسپانیا و فرەنسا و بریتانیای گورە، ک بدرژایی کنارەکانی ئتلنتیکدا، ١
.تی بنمایی بھزبووندەو

ـ ئمانیا و ئیتالیا، لسر زەمینی ئیمپراتۆرتی رۆمانکان خاوەنی کولتوری بای گشکردوو ٢
و سیاستی پرشوبوی برقرار بووە، نتوەخوازی ئم دوو نتوەی، . بوون، نک دەوت

 کانیان بوەندیی خواستقی نوەیانچکگرتنندداوای ییوەبوە و دەربکردۆت.

ئمان ن . ـ رۆژھتی ئوروپا، ل ڕگای زەبر و زەنگ و کوشت و کوشتارەوە کاریان کردووە٣
کولتوری با ت بوون نخاوەنی دەو.

ی، ئم لکۆینوان یش وەک مۆدل و سیستم و ئایندەیک ئو سردەمـ ھبت شورەو٤
گای شۆڕشی بۆلشفیکوە ل ڕشورەوی.کوێ مل دەنتبرەوئنجام دروان، دیار نبووە

.و ل ئاکامدا داڕمااگیرا،تا کۆتایی شڕی ساردڕ

نتوەخوازی نتوە بھزەکان،نتوەخوازیی دەوتی بوو،بم نتوەخوازیی کمینکان "
وە بچووکتدا نردەمم سل وەی کرەڕای ئس متی بوو، ئوەخوازیی نادەوتکانی ن

ناو دەوت نتوەییکانی سردەمی لیبراییتی کالسیک وەک ویزی و سوکتلندییکانی 
بریتانیا و فلیمنکییکانی بلجیکا لگڵ کردنی نتوەکان ب کمینی ناو دەوت و 
جارکی تر بوونوە ب ھگری نتوەخوازیی نادەوتی و برامبر ب نتوەخوازیی 

ھۆبسباوم لرەشدا ھودەدات بو ئاراستی مژوو بنووستوە ک . تانوەدەوتی وەس
 تیدا،لوەخوازیی دەوتر نرامبب شکستدا بووە ل ردەوام لتی بوەخوازیی نادەوتن
رۆژئاوادا نموونی کاتالۆنییکان و باسککان وەردەگرت ک ل دروستکردنی دەوتی 

٣٣٠".ھناوەسربخۆی خۆیاندا شکستیان



یک ل کش بنڕەتی و ھر ب بشت و کاریگرەکان لسر داڕمانی شورەوی، دا، ل ڕاستی 
 ،چی دیکک ،وەکانتی نشوکتو نانئ تی ناوەندی رووسیی سیاسیان دەتوانی قبون

"رەویفاکتی سرەکی داڕمانی شووب بۆچوونی پرۆفیسۆر گرھارد سیمۆن، . ل مۆسکۆە بکن
دژایتیی ب ئابووەکی یکتی ئوروپا برامبر ب بیاری . بوو"نتوەکانپرسی

، پردەیکی چکن و ناشیرینی سیاستی ریفراندۆم و سربخۆیی سکۆتلنییکان  
ستکان ھاوکشک یمۆدرن. نتوەخوازی دەوتی ئینگلیز و ھندێ وتی دیکی ئوروپا بوو

ئوجا بم نتوەخوازی، قووتکردنوەی ، دروست کردندەوتسرەتا : بم جۆرە دادەڕژن
مۆدرن نتوە . ئنجام دەدرێنتوەدوو میکانیزم ب تایبت نتوەخوازی دروستکردنی 

و رابووردووی نیی و ڕیش تیییکی کۆمیکھاتمی نوێ . الی پی سیستپ کار دەکاتب .
کی تر دایفۆرم وە الیان لتکان نی . ئیتنۆسیمبۆلکڵ یگندنی لرمی خوکولتوری ف

کولتوری میللی ئم ھماھنگیی : ئیتنۆسیمبۆلییکان دەن. سیاسییدا ھماھنگ دەکات
نتوەخوازی . زی نوان برەی مۆدرنزیم و ئیتنۆسیمبۆلکانائمان جیاو. دروست دەکات

دەوتی، ب پچوانی نتوەخوازی نادەوتییوە زۆربی کات  خاوەنی پشتیوانی 
 ندە، بخۆیی سکۆتلربپرسی س ر برامبوە بی دژ وەستانکوەک نموون ،تیودەون

ڕژمی بشار ئسد و دەوتی سوریادا، برامبر دا،٢٠١٧قازانجی بریتانیا و ل ئستای
.یب ڕکبرەکان

ـ دروستکردنی نتوە ب داڕشنوەی مۆدرنانی کلتوری میللی

ند خام چدواتر بیم ڕوانگیان دەکات،ئھزری خۆی ب:

.ـ بوونی ئایدۆلۆجیایک ک نتوە بکات ئایدیاڵ١

ئایدۆلۆجییک ،ـ بزوتنوەیکی سیاسی و کۆمیتی ک نونرایتی وەدیھاتنی ئوە بکات٢
وەکردوویتن ی خۆی، واتئایدیا تی ب.

٣و ئایدیاینی ئـ زمان و سیمبۆلیزمی دەرب.

.ـ پرۆسی پکھنانی یان گشپدانی نتوە٤

.ـ ھۆشیاری سر ب نتوەبوون٥

کارایی و دروستکردنی . .ب تکای ئم کرەسان بۆ خوقاندنی نتوە، ب دیاردەخات
ماددەی و ھیوال و ئو کۆم ئایدۆلۆژیا دروست دەکات، ئامانجبزووتنوەی سیاسی و ئایدیای

.دروست بوونی نتوەن




