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نوام چامسکی، زمانناس و رشۆڤەکاری سیاسی، لە پارێزگای ئاریزۆنای    

خۆی لە  ،ئەمریکا، لە شوێنێکدا کە بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا

، ڕۆژی (Self-isolation)تەریک ختسووە  دوورپەرێزیی دڵخوازانەدابڕگە و  

ناڵی تەلەڤیزیۆنیی ”دیمۆکراسی ەو، لە وتووێژێک لەگەڵ کو شەممەی ڕابرد

کۆرۆنا قسەی  کێشەی ەبارەت بە س ،(DiEM 25“) ٢٠٢٥ ورووپاەلە بزاڤی ئ

 .کرد. لەم بەشەدا، بیروڕاکانی چامسکی دەخوێننەوە
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قەیرانی تەندروستی کە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە پێکهاتووە و مرۆڤی 

و  ڕەتییەزۆر مەترسیدار و بنە کێشەیەکی ی تووشی دژواری کردووە،  ۆ ئەمڕ 

سازبکاتەوە. بەاڵم ئەم قەیران   ڕەنگە ئاکام و بەرەنجامێکی پڕمەترسی و ئاستەم

و بارودۆخە کاتییە و لە کۆتاییدا چارەسەر دەبێت. لە کاتێکدا کە ئێمە لەگەڵ 

دوو قەیرانی بەردەوامی زۆر مەترسیدارتر و گرینگرتدا بەرەوڕووین کە 

دوو قەیرانە بریتین لە شەڕی دەتوانن لەناکاودا ژیانی مرۆڤ بڕووخێنن. ئەم 

کی و گەرمبوونی گۆی زەوی. دەبێ ئاماژەی پێ بکرێت کە ئەم ەناو 

کی و گەرمبوونی گۆی ەهەڕەشەگەلە، کە بریتین لە قەیرانی کۆرۆنا، شەڕی ناو 

زەوی، بەهۆی بەکارهێنان و داسەپاندنی سیاسەتگەلی نیۆلیبێڕالیسم 

 سازبوونەتەوە و ڕۆژ بە ڕۆژیش بەهێزتر دەبن.

کە پاش تەواوبوونی قەیرانی کۆرۆنا،  ەحەقیقەتێکی ڕوون و بەڵگەنەویست

جیهان لەگەڵ دوو بەربژێری شیامنەییدا بەرەوڕوو دەبێت؛ یان ژمارەی 

حکوومەتە گشتخواز و سەرەڕۆکان زیاد دەبێتەوە، یان داڕشتنەوەیەکی 

ت. بنەڕەتی لەگەڵ بارودۆخێکی مرۆییرت لە نێوان کۆمەڵگاکاندا دروست دەبێ

گەلێکی گاڵتەجاڕ دەستی  ژێربەاڵم لەم کاتەدا، چارەنووسی هەموومان لە 

هاوبڕوا و  داروودەستەامپ و ڕ ئاسای کۆمەاڵیەتی وەکوو تنەخۆش

یەکدەنگەکانی لە سەرانسەری جیهاندایە. وەکوو وێنە، هێز و دەسەاڵتی 

ە ئەمریکا تەنیا واڵتێکە کە زۆربەی گوشار  ووئەمریکا زور بەرباڵوە، چونک

دەروونی و ئابڵۆقە ئابوورییەکانی لە سەر واڵتانی دیکەدا، وەکوو ئێران و 
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رووپییەکان( ناچار ەو ، بەکار هێناوە و واڵتانی دیکە )بەتایبەت واڵتە ئکووبا

شک تەنیا خەڵکی ئەم ی سیاسەتە نامرۆییەکانی بکەون. بێ و دو   لەدەکات کە  

لە دەبن. بەاڵم لەم و خەساری ئەم ئابڵۆقەگە ئازارتووشی  ن کەواڵتانە

ڕۆژانەدا، هەڵکەوتێکی سەرنجڕاکێش لە واڵتێکی ئابڵۆقەدراو، سەبارەت بە 

بایی، لە ناوچەی وو جاودوو پزیشکی کەنقەیرانی کۆرۆنا ڕووی داوە. پ

لۆمباردیدا جێگیر بوون تا یارمەتیدەری ئەندامانی پزیشکیی ئیتالیا بن کە لە 

دوامدا خەریکی کار و ژێر گوشاری سەخت و ماندوویەتییەکی بەر 

مە پزیشکییە ەڵامنیا تەنانەت بە سیستتێکۆشانن. ئەمە لەکاتێکدایە کە ئه

 گومان،یۆنانی نەبووە. بێ اڵتی و  ی پێشکەوتووەکانیشیەوە توانای یارمەتیدان

لەم قۆناغەدا، بەبوونی کارەساتگەلێک کە هەموو جیهانیان داگیر کردووە 

(، ەرانەنابەر لە زەریای ناوەڕاستدا )مەدیت)وەکوو خنکانی هەزاران کۆچەر و پە

ری یبەکارهێنانی بەرباڵوی ئابڵۆقە نامرۆییەکان، شەڕە ماڵوێرانکەرەکان، پشتگ

وەکوو اوا ئڕۆژ لەم قۆناغەدا جیهانی  (،  هتدو دەسەاڵتە سەرەڕۆکان و    ڕژێملە  

 دەور دەنوێنێت.ڕووخێنەری مرۆڤایەتی 

ئێستا ئەگەر دەمانەوێت لەبەرامبەری قەیرانی کۆرۆنادا بوەستین، دەبێ 

هەڵسوکەوت و ڕەوشتی سەردەمی شەڕ بەڕێوەببەین. دەبێ هەموو هێزەکان 

ی هێزە کردن. دابینەرنئەم دوژمنە ون و نادیارە لەناوب تاکوودابین بکەین 

باش بۆ   مادیەکانی ئەمریکا لە سەردەمی شەڕی جیهانیی دووهەمدا وێنەیەکی

ئەم بابەتەیە. کەوابوو، باشرت ئەمەیە کە واڵتە دەوڵەمەندەکان، وەکوو ئەمریکا، 
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واڵتانی دیکە، سەر ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بۆ  گەردانی سپاهێرش و بەجێی 

 هاودەستەکانیاندا جیهاندا، لەگەڵ  ی یان ئەمەیکە لە هەموو شوێنێک

ن، هێز و بکەن و داهێنەری شەڕ و تێکهەڵچوون ب ئەنگێزیشەڕ 

 دەسەاڵتەکەیان بۆ وەدیهێنانی چاکبوونەوەی ژیانی مرۆڤایەتی بەکاربهێنن.

کە  بڕیار بدەنقەیرانی کۆرۆنا، خەڵکی جیهان دەبێ  هاتنیبەسەرکاتی 

ەوێ بەپێی چ سەرباشقە و بیروباوەڕێک بناغەکانی داهاتوویان ساز هدیان

دۆخە و بارو دەزانین کە ژێدەر و سەرچاوەی هەموو  ووبکەنەوە. چونک

قەیراناوییەکان و گیروگرفتگەلی قووڵی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسی، تەنیا 

ی و بازاڕی جیهانییە. وەکوو وێنە، تالیسڕ بەکارهێنانی سیاسەتگەلی نیۆلیب

 تاڕادەیەکالیسم لە پێشرتەوە ئاگادار بوو کە نەخۆشییەکی بەرباڵو و ڕ نیۆلیبێ

لە ڤایرۆسی کۆرۆنایە، هەموو جیهان جیاواز لە نەخۆشیی سارس، کە تیرەیەک  

کردن لەم داگیر دەکات. سیاسەتی نیۆلیبێڕالیسم دەیتوانی بۆ بەرگری 

نەخۆشییە وەکار بکەوێت و واکسێنەکەی دابین و ئامادە بکات. بەاڵم لە 

تایبەت و لۆبییە  کانی کەرتی سازییەرماندەکۆمپانیا ڕوانگەی 

پوودرگەلی جۆراوجۆری نوێ، و م رێکانیانەوە، دروستکردنی کەبەستهاو 

ە لە سازکردنی واکسێنی کۆرۆنا. ڤایرۆسێک کە گیانی خەڵکی رت قازانجبە

خستووەتە ژێر مەترسییەوە و هەمو ڕۆژێک خەروارێک کوژراوە لە 

 سەرانسەری جیهاندا بەجێ دێڵێت.
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، بەهۆی واکسێنی (polioشەپڵەی مندااڵن)ئاگادار بن کە هەڕەشە و مەترسیی  

( چارەسەرکرا، واکسێنێک کە لە الیەن دامەزراوەیەکی (SALKساڵکەوە 

و تۆماری  داهێنان ی دەوڵەتییەوە دروست کرابوو و بەبێ بەڵگە

بەردەستی هەمووان. دەیانتوانی وەها هەوڵ و کەوتە ( Patent)چێکردن

نیۆلیبێڕالیسم  پەتایهەنگاوێک بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا جێبەجێ بکەن، بەاڵم 

انیارییە پێویستەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لێ کرد. هەموو ز  یگریڕێ

، ئاماژەمان پێدابەڵگە پێشووەکان کە هەمان لەبەردەستامندا بوو بەاڵم بەهۆی 

، ٢٠١٩ری ساڵی ەوێنە، لە مانگی ئۆکتۆب بۆنەدایەوە. لێ کەس ئاوڕی 

ڤایرۆسێکی بەرباڵوی جیهانی، لە واڵتی ئەمریکادا  بۆهاوشێوەسازی 

بیر کرا. لە ن قۆناغی هاوشێۆەسازیدا بەجێ ما و لە، بەاڵم لە هەماکراجێبەجێ 

چین ڕێکخراوی تەندروستیی واڵتی ردا، ەمبەسێی مانگی د٣١ڕێکەوتی 

کە ڤایرۆسێک بوونی هەیە و یەک حەوتە دواتر، ئاگادار کردەوە  جیهانی

یان لە ئاستی چینییەکان، ئەو ڤایرۆسەیان ناسییەوە و زانیاریی پێویست زانستڤانە

ی ۆریا. هێندێک لە واڵتانی ناوچە، وەکوو چین، کخستە ڕۆژەڤەوەجیهانیدا 

لەو بوارەدا رووپاشدا ەو دەست بەکار بوون و لە ئ ییخێرابەو تایوان،  باشوور

 تەندرووستیمی ەڵامنیا کە خاوەنی سیستتا ڕادەیەک هەوڵ درا. ئه

پێشکەوتوو و جێی متامنەیە، بەبێ یارمەتیدانی واڵتانی دیکە، کارەکانی 

و کۆنتڕۆڵ کرد.   ڕاپێچلەسەر وەخت جێبەجێ کرد و تا ڕادەیەک قەیرانەکەی  

رووپییەکانی دیکە، هەوڵێکی زۆریان نەدا و تەنانەت ەو بەاڵم واڵتە ئ

لە  ئینگلیز نەگرت. خراپرتین واڵتەکان،بە هەند وەر هەندێکیان قەیرانەکەیان 
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( لە ئەمریکای باکووردا United Statesتە یەکگرتووەکان )الیەرووپا و و ەو ئ

 بوون.

دیسان دەبێ ئاماژەی پێ بکەین کە پاش تەواوبوون و چارەسەرکردنی ئەم 

قەیرانە جیهانییە، دوو بەربژێری شیامنەیی دەبن بە دیاریکەری داهاتووی 

ان ژمارەی حکوومەتە گشتخواز و مرۆڤایەتی. پاش تەواوبوونی قەیرانەکە، ی

ژێر بەزەییەوە گیان و ماڵی مرۆڤەکان دەخەنە سەرەڕۆکان، کە بەوپەڕێ بێ

مەترسییەوە، زیاتر دەبێتەوە، یان بەهۆی ویست و بەرخۆدانی جەماوەری 

خەڵکی سەرانسەری جیهان، داڕشتنەوەی بنەڕەتیی حکوومەتە 

ژیانی خەڵک بەرز ببێتەوە دەسەاڵتدارەکان دەست پێ دەکات تا بارودۆخێ  

 و گەشە بکات.

بەاڵم لەم سەردەمەدا، مرۆڤایەتی لەگەڵ وەدیهاتنی شەڕی ناوەکی لە الیەک 

ترەوە بەرەوڕووە، کە دەتوانن هەموو و کارەساتی وێرانکاریی ژینگە لە الیەکی 

ن. کەوابوو، کات و ساتی ئێستا، یەکێ لە ەر مرۆڤەکان بەیەکجاری لە ناو ب

 .دێتە ئەژمارت و ساتگەلی مێژووی مرۆڤ گرینگرتین کا

لەگەڵ ڤایرۆسی   ەوەو ساتە، تەنیا بەهۆی ڕووبەڕووبوون  تگرینگایەتیی ئەم کا

ودەزگا جیهانییەکان و ماڕیی دۆوکنییە، بەڵکوو ئاگاداری لە کەم کۆرۆنا

پێدانە کە دەبێ یەکانیان شیاوی گرینگی یمە ئابوورەسیست  کارکردیناتەواویی  

 نەوەی داهاتووی مرۆڤایەتی بگۆڕدرێن.بۆ چاکرتکرد
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ی مەترسی بۆ ێکو زەنگ ۆشدارکەوابوو، ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکوو ه

کردن لە کارەساتگەلی داهاتوو وەبەرچاو دێت. بە واتایەکی دیکە، بەرگری 

وبناوانی ئەم ارە و هەڵنەسەنگاندنی بنجۆشدکردن بە ئەم هکەمتەرخەمی 

شک داهاتوویەکی مەترسیدارترمان بۆ دیاری قەیرانە بەرباڵو و گشتگیرە، بێ 

دەکات. بەاڵم خاڵی سەرنجڕاکێش ئەمەیە کە دابڕگەیەک کە زیاتر لە دوو 

ملیارد کەسی خستووەتە گۆشەگیری و پەراوێزەوە، تەنیا تایبەت بە سەردەمی 

یەتی تووشی چەشنێک ئەمڕۆ نییە، بەڵکوو ماوەیەکی زۆرە کە مرۆڤا

دەکات. دەبێ پێ   ڕاستیدا هەستی  ە و ئەمڕۆ لەهاتوو گۆشەگیریی کۆمەاڵیەتی  

(، Bondsکۆمەاڵیەتی) یوەرگرتن لە داهێنانەوەی بەڵگەی قەرز بەکەڵک

 سەرانسەری جیهان یارمەتی بدەین.لێقەوماوانی 

ڕووبەڕوو دەست نادات،  و دانیشتنی  بەاڵم لە سەردەمێکدا کە کۆبوونەوە

رنێتی بۆ ڕێکخسنت، پێکهێنان و پەرەپێدانی ڕێکخراوە تێنیپێوەندیی ئ

مرۆییەکان، گەشەپێدانی شیکاریی کێشەگەلی کۆمەڵگاکانی ئەمڕۆ و 

. سۆگەرەڕاوێژکاری بۆ هەڵێنانی گیروگرفتەکانیان، شێوەیەکی گونجاو و م

کە بووەتەوە  دژواریگەلێکی ئاستەمرتبەرەوڕووی مرۆڤ لە ڕابردووشدا 

 ، هەموویانی چارەسەر کردوە.هاوگرتووییزانیاری، تێکۆشان و  بەهۆی
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 2سێرجیۆ بێنڤێنتۆ،1بە خێر بێن بۆ ژیانی دابڕاوانە

 

 

 

  دام كه سههه نه و كه ئەڕیزی  له  و ئپسهههته  ڕیوهەفته  تپهه حرچی تەمەنم لە گه ئه 

  چی ل پەت ن سهش،، ك  نە ڤ یرۆسها سهم و ن هەروەه  ن گرن و الوازن و،  رگ ب 

ن ترسههمال الی مۆم ئ وا بشر   کۆرۆن زۆر لە ڤ یرۆسههی   بواری تەندرووسههتششەوە

دەکەمەوە، ئەم پەته یە  وەکوو هەر ڕووداوکیی تر وایە، بۆ ووونە سهههەفەر  

ئەمە  بە دەگمەن   -ۆکەکە بیەوێ ڕ هەیە فبە فڕۆکە، کە ئەگەری ئەوەی 

 ڕوو دەداتال

 
1 Welcome to Seclusion 
2 Sergio Benvenuto 
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ئەوەی ڕاسهههتی به، هەته  ئپسهههته  نزییەی سهههه هەزار کەم بە هۆی ئەم  

مردن بە   ڤ یرۆسههەوە مردوون، بەمەوههەوە هپڕههت  ڕکدەی مردووان، بەراورد ب 

 - کەم ٨٠،٠٠٠کە گەیڕهتوووە  - ٢٠١٩ی سه یی ئ سه یهۆی ئەنفلۆنزای ب و و 

چۆ و ڕکدەی  و ووداوی هه تو ڕ مردووانی  تر، بەراورد به  کەم دەنوکاهال وەکی 

ووداوی ئش، و کرکیه ری گشه نشه ن لە دەسهههه  داوە،  ڕ ئەو کرکیه رانەی بە 

وە مردوون  کۆرۆن ش  بە هۆی للە ئشت  کەمرتە )هەت  ئپسهت  ڕکدەی ئەو کەسه نەی 

 (ال3پەنج  کەسە

ئ بووریشەکەوە دەسه  په   پەرۆوهششە سهەرەکششەکە لە وەتەکەی مل لە ئ ك م 

پ   نەوەدەک نەوە هەرەسههی هپا وەال لە بەر ئەم هۆک رەیە، پپم  دەک ت، کە ل 

ئه بوری و هەێاریشە،   داڕوومه نی وایە ئەوەی مەیه  دەکوێکه  برسهههششەتی، 

  کۆرۆنه زۆر لە مەڕ ی مل، ئەگشاه  مەترسهههششەکی که ئەمەیە نشگەرانششە باچشاەیه 

   ن بشامال

وەکی تر، بە گوکرەی ئەقه،، مەترسهههی و تۆقه ن الم به یەمپیی ڕکدەیی هەیە،  

بەەم لە سهۆنگەی مەدەنشی و وه رسهت نششەتەوە ب وهرت دەرکی په دەکرک ، کە  

كه ت  هەیسهههوکەوتی مل دەبه بەو ەۆرە به کە گوایە تۆقشوم و ئەمە  وا ده

کردەوەی تپیڕای ئەو  ال ئه مه نجی به ك وههه رۆمەنهدکیی به   دیه ر بممل وه

شهه  کهران، وەکهوو دامسهههتهاهی قهۆتهه بهیهه نە، مهۆزە، تهشهه تهر و  له کهه رانەی لە ئهشهتهه 

 
ئەم بەراوردانە لە کاتی نووسینی بابەتەکەدا کراوە کە هێشتا ڕادەی تووشبوون و مردن لە ئاکامی    ٣

 وە زۆر کەمرت لە ئێستا بوون.)وەرگێڕ(  کۆرۆناپەتای 
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ئپسههت دیۆمەک ن و هتدالالال بە تەواوی پپڕههگرتاە، کە پپ، لە تەوههەنەسههەندنی  

ری وبهه نههدۆڕی مۆی دانهه  و، الی  ڤهه یرۆسهههەکە بگرن، بەمجۆرە كهه ریگهه 

 ی پپدراالب یەخ بوو و گرنیششەکی زۆر مەییش، ب 

شه  زایە، لە سهههەرەته وە لە الیەن  لی کە لە ئشته قپاەرەتۆ  ەلە باەڕەتهدا ئەو کەوههه 

دەسهههتی پپیرد و بە پپی قسهههەکەی   4ڕکییراوەی تەندرووسهههتی ەشی نششەوە

سهش سهششە، ئەیوەت وەه  کە   -کی سهش سهی ی ن بشۆە، بداردەی5ڕۆبپرتۆ ئسههۆزیتۆ

 هەموو ەشی نی تەنشوەالش  بەییوو لو دۆمپ  نەک بە تەنه ئشت 

کتەوە بۆ دکمۆکراسهششە هەرە ب وهەک نی هەنووکەی ەشی ن  ڕ هۆک رەکەوهی دەگە

پۆوهه  ئ سه  وەبەرهەم دکاه و بەرگی نوکی ف وهشزم دهوەرایەتی گرۆتسه ککە ڕ 

و مەراق بۆ گەڕانەوە بۆ فه وهههشزم دەکه ی وەکی دییە  لەنه وچوونی دەور و  

رە ڕاسهههتەقهشهاەکهه ن لە الیەن  سهههەربەمهۆیهی دەویەتەکهه ن و دەرکهردنهی بهڕیهه 

 زرگ نی ەشی نی، سهههادووقی سهههەرم یەی نپونەتەوەیی، ب نیی  ب ڕکییراوەی 

  ینه وەنهدی ئەورووپه  و به نیە نه وەنهدیشەکه نی تری دونشه ال که رگپڕی گڕهههتش

، کە مەییی  6ەشیهه نی، تپههدرۆم ئهه دههه نۆم ی ڕکییراوەی تەنههدرووسهههتش

مۆمه ن بیەیلال   ری له رگئۆتۆپشه یە، دەیه پپویسهههتە مۆمه ن بهه رکزیل و به 

دا دەڕوات: یهه ن بهه   دەزانه  ئهه ڕاسهههتە، بە دوو ١٩ -کە کۆڤشههدی پسهههتهه ئ

دەرەنجه می که رەسههه توه ری له نه کەوکتەو و لەوانەوهههە لە کۆته یشهدا وەکوو  

 
4 WHO- World Health Organization 
5 Roberto Esposito 
6 Tedros Adhanom 
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نەمۆوهششەکی سه دەی ئەنفلۆنزا دەسهتاشڕه ن بیرێ، ی ن ئەگەری هەیە وهپوە 

ی، کە ک تی مۆی  بگۆڕێ بۆ نەمۆوهششەکی کۆوهادە وەکوو ئەنفلۆنزای سهه ن

دا توووهی یەک لە سهەر سهپی ەشی ن بوو و ێم رەی مردووانی  ١٩١٨لە سه یی 

کە قورب نشش نی ئەم پەت یە زی تر   -وپپاج ملوکل کەم گەیڕهتە بشسه  ت  بشسه 

بوو لە قورب نشش نی ەەنگی یەکەمی ەشی نیال مەترسششەکە لەو ڕەهەندەوە دی رە  

ڤ یرۆسهە، ئەوەی لپی دەزانشل زۆر کەمرتە   ر ئەمسه ل  م کە زانش ریامن زۆر ك 

به و،  ر ئەم ڤه یرۆسهههە پرت دهسههه لەوەی نه یزانشلال بەەم ته دکه  زانشه ریامن له 

ر وهتپیی  رامو بوونی پەرۆوهی و دیەڕاوکه ب   دەبپتە هۆی درووسه م ئ 

 نەن رساو، کە لە باچشاەدا عەقاڵنی نششەال

لۆنزای سهههه نشدا، دەسهههەەتی  ی سهههەرنج ئەوەیە کە لە ح یەتی ئەنفپم یی ە

سهش سهی ڕکگ ی پپچەوانەی ئەمڕۆی ن گرتوووە بەر، م دام وەتە گشرۆدەک ن لە  

تە یەکگرتووەک نی  ە دا بوونال لە ڕاستشدا، ئەنفلۆنزای سه نی لە و ڕ ەەرگەی وە

م یەکەم ووکل کە باڵوبوونەوەی ڤ یرۆسەکەی  ە وە دەستی په کرد، بەئەمریی 

ڕۆێن مە و مشدی  سهههه نششەک ن بوون، ئەوەوهههامن لە بشر  لە وەتەکەیدا ڕاگەی ند 

لەو وهەڕەدا سهه نش  بەوهدار نەبوو، لە بەر ئەو هۆیە ن وی ن ن  ئەنفلۆنزای   ه نەچ

سه نیال لە دونش ی ئەمڕۆدا، دەسەەتی سش سی )دووپ تی دەکەمەوە دەسەەتی  

  دەسهەەتی پپا سهە-سهەرووسهش سهی بە ت یوەت لە بواری ئ بووریدا هەت  دک  

ر ڕکی ری  ب  سهههەر پەت کەدا گرتوپتشش  دەکرک ( ت قە ڕکی رکك بۆ زایووون ب 

ە، بۆ ئەم مەبەسهههتە  په   بە مەییەوە دەنپه  لپیرت ەشه بواەوەال بە  دنتۆقه نه 
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ڕوونی دیه رە، ڕکیه ری ەشه کردنەوە و هه وکرکردنی توووهههوووان هەته  چەنهد  

رەسههەرنەکراوەک ن  سههەدەی تر وەکوو بەهپزتریل ڕکی ر بۆ لەن وبردنی پەت  چ 

تهه عهوون لە   بهاڵوبهوونەوەی گهرنهگهی و دەوری بەرچهه وی دەمهپهاهپهتەوەالکهه تهی 

ئەورووپ ، وەک چۆن فۆکۆ ب سی دەک ت، بە گوکرەی توان  دەسەەتی سش سی  

ڕکیه ری ەشه کردنەوەی پەته گرتووان و زۆر ەه ری، دوورمسهههتاەوەیه ن بۆ  

کهی دوورەدەسهههتهی گهرتهوهووە بەرال نهه وی یەکهپهه  لەو دوورگهه نە  ەدوورگەی

 ڕش ن لەسەر س ز کردوونالزۆری لە ه وایی، کە فشلمی  ه"مۆلۆک ی "

بووم، نزییەی سهههه تەوەمتی هەییردنی   ئەمرییه دا لە ٢٠١١لە ئه گوسهههتی 

  ٨بوو، ئەو گەرەدەلوولەی پپڕهههرت لە نه وچەی ئه نتشلشسهههی 7گەردەلوولی ئپریاە

وهپوازی دەرکەوتای   ك کردبووال وهتە سهەیر و سهەرسهووڕهشاەرهدابوو و وکرانی 

به دوو و سهههه پەیه می   پسههههۆڕ و سهههشه سهههششەکه ن بوو لە مشهدیه که نهدا، كه 

ی  "لە بەر ئەوه  تۆقپاەرانەی ن باڵودەکردەوەال سەرقسەی هەمووی ن ئەمە بوو ك 

لەمۆبه یی نشۆیۆرک مەییپیی گوکڕایە  نشل،   و مەییی مۆویسهههه  كه 

تەواو دەبپ "ال لە ئەنج مدا، گەردەلوولەکە ه ت و لە نشۆیۆرک   ک رەسهه تپیی 

تپهەڕی و هشچ مەسه ر و زی نپیشڕهی بە ەه نەهپڕه ، بەەم یەک وه  الی  

ڕ و سههش سههششەک ن دای نڕوههتووو بە  ۆمل ڕوون بووەوە : ئەو ڕکووههوکاەی پسههه

پپیی ەپوەەپشه ن کرد، ەۆرکه  تەنه نەت مل مۆم، بۆ ڕکزلپاه ن لەو  وڕکی

ی مۆمم بە ەی هپڕهههتووو و چۆیم کردبووال بەم پپشە، ئەم  كه به مه فەرمه نە، 

 
7 Hurricane Irene 
8 Antilles 
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پرسش رانەم ال گەەیە دەبه، دامۆ پسهۆڕەک ن بە هەیە لە ب بەتەکە تپگەیڕتووون  

ی مەرییی تۆقه نهدنی مەییی نشۆیۆرک  ڕ یه ن تەنشه  بۆ پپیەنشل و گه یتەەه  

راال لە زۆر بوون؟ وەەمەکە نه  دەبه، لە بەر ئەو هۆیە ڕکگە لە که رەسههه تەکە گش

لە لپدوان و رشۆڤە   پاەرکردنی کەوهی تۆقووونەدا، باڵوکردنەوە و درووسه 

 فەلسەفششەک ن ک ریگەری زۆرتر دادەنهال

لە مشدی ک نەوە بگرە هەت  بەرپرسهە   –ش  بە گڕهتی لب  ئەم کەوهە وکا  بیەیل، ئشت 

هشچ ڕکگریپیشه ن   ەلەسهههەر ڕکیه رەکەی سههههه نشه  چووبه  وات –حیوومششەکه ن 

  ١٩ردب  و هشچ ئ گ داریپیشڕه ن باڵو نەکردب ، بەمجۆرە ڤ یرۆسهی کۆڤشدی نەک

وەکوو ئەنفلۆنزایپیی سههه دە باڵو بووبه یەوەال بە پپی ئەم دۆمە ویاه کراوەیە،  

مپرا تپیڕای وەتەکه ن، بە ته یوەت وەتە ئەورووپششەکه ن دەرگه ی پپوەنهدیشه ن  

ان و قەیران دی ریش ن  ش  دادەمسه  و، هەروەه  وەکوو ن وەندی ت و للەگە  ئشت 

ش  له  لدەکردال لە ئەگەری وەه  دۆمپیدا، زی نی زۆرتری لەوەی ئپسههت  بۆ ئشت 

دەکەوتەوەال ئپمە هەسهههتامن بە مەترسهههششەکە نەدەکرد ەگە لەو وەمتەی بۆ  

چوونە نهه و وەتهه نی دییە ڕکگەیهه ن نەدەدایل، لە بەر ئەوە بۆ ئپمە قەدە ە  

و کردەوەی ههه نههدان بە دیهه ر  دەکراال هەنههدێ ەهه ر، مەترسهههی مۆی وەکو 

دەکەوێال به  وای وکاه  بیەیل، دوابەدوای باڵوبوونەوەی ڤه یرۆسهههەکە بشسههه   

ملوکل کەم توووهههی دەبل، لە سهههەرەەم ئەوانەی هەیگری ڤ یرۆسهههەکەن،  

پپی زانسههه  و بەو مەرەەی ڕاسههه  به، دوو لە سهههەدی دەمرن کە دەبپتە  بە

شه ، لە ێمه رە و ڕیزی مردووانهدا زۆربەی  لکەم لە ئشته  4٠٠٠٠٠هۆی مردنی 
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زۆری بەتەمەنەکه نلال بە گوکرەی ئەم گریامنەیە، مردنی بەتەمەنەکه ن و   ەهەر 

پشرەکه نی کۆمەیگه  الی زۆر کەم بە نەرکای دانه نرکه ، چونیوو پپشه ن وایە  

بەم هۆوە سهشسهتەمی مووچەی م نەنڕهشایراوەک ن وچ نپ  دەگرێ، الی ئەم  

لە وەتپیدا کە ب یەخ   ی ك م پرسهش رهورووێک ، ئ کەسه نەوە پرسهش رک  دە

بە تەمەن نه درێ و ڕکدەی بەتەمەنەکه ن چرکە بە چرکە ڕووی لە زیه د بوونە،  

بهۆچهی هەنههدکهه  لە بەتەمەنەکهه ن کەم نەبهاەوەال بە پهپهی دۆمهی وکهاهه کهراو،  

ن کۆکششەک ن دەسههتی په دەکرد و گەوههەی دەسههت ند و بە تۆکمەیی دەویەت  

نگ ریی مەییی دەبووەوە، کە دەبووە هۆی البردنی دەویەت  بەرەوڕووی بەرە

لە الیەن مەییەوە و سهەرەڕای ئەوە  الیەنی ڕاسهتیواز بە ڕابەری سه لیشای  

لی هەیوداردندا بە بردنەوەی وهههەسههه  لە  و بەهپز دەبوو و لە ئ ک مشڕهههدا لە م

سهههەدی دەنگەکه ن دەویەتی پپه  دەهپاه ال بە کورتی، هەرچەنهدە ئەو ڕکیه رە  

بپزارکەر و کووهههاهدەیە، بە ته یوەت لە الیەن   ڕەچه و کراوەدەرانە کە هۆوهههدار 

مەس ری ئ بووریشەوە، بەەم ن سۆر و مەیاەتی کەمرتەال کەوایە، ئەو ڕکی رانەی  

شه  بە که رهپواون ئه که می  ەریزەی هپزموازانە و دییته تۆرانەی چشای  للە ئشته 

فەرم نی "دۆمی  سهەردەسه  ی ن ح کم نششە، کە هەمشڕهە مەراق بۆ دەرکردنی 

، فەیلەسهووفە مۆوهەویسهتەکەی مل،  ١٠بیەن، چەمیپ  کە ئ گ منب ٩ئ وارتە"

 پپداگری لەسەر دەک تال

 
9 Exception State 
10 Giorgio Agamben 
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ئەگەر ئه وا بشر بیەیەنەوە کە ئەو ڕکووهههوکاه نەی لە وەته نی چشل، کووریه ی  

ش  ڕەچ و کران دەرئەنج می پشالنپیل، ئەوا بەو وات یە دکتەوە کە  لب وهوور و ئشت 

ە پشالنگپڕەکه نی  یشرۆ ەتە نپو ئەو وهههتەی فەیلەسهههووفه ن بە تشئەوان کەوتون

،  شه نەپشاه سهههەی دەکەنال الی مل، ئەم ەۆرە ڕوانشل و رشۆڤە په رانۆی ١١مپدوو

سههپهت موپر   ١١پپش ن وابوو ڕووداوی  ە کەئەو کەسهه نەیبۆچوونی ڕک  وەک 

په کە،  مزمەتیه رەکەی مل، کە زۆری، ێنپیی نشیه ت پشالنگپڕیی سهههشه  بووال

پشالنی ئەم پەتهه یە لە الیەن "عەرەبەکهه نەوە"   ههه توووە سهههەر ئەو بڕوایە کە

سهامامن نەال ئەم وهپوازە بشرکردنەوانە بەندە بە  و داڕکدراوە کە پپم وایە مەبەسهتی م

   شه که ر  وهههم نکه ریگەری ڕکییراوە قەوهههەیشە نه وچەیشەکه نی کەنشسهههە یه 

بەم   ؟لەسهههەرمه ن، دامۆ زانه یی و نەزانی مۆمه ن بە هەنهد وەردەگریل یه ن نه 

 ت عوونی دەروونی مۆم ن هەیەال یای بۆنەوە ئپمە پپویستامن بە گۆڕ

دەبه هەندێ لە فەیلەسهههووف ن تپوگەن کە لەسهههەر   پ بە داڕوهههتاەوەی هەمام

کهردن زۆرتهرە لەوەی لە  وەهۆری سههههشهه سهههەتائهه سههههامنههدا ەهۆر  ئەرز و

فەلسههەفەک نش ندا مەونی پپوە دەبشالال ڕوانشای مل بۆ دۆمەکە گەوههوشا نەیە و  

ۆێانی داهه توو بۆم دەردەکەوێ بەهەیەدا چووبوومال لە  ڕ کەچی چه ک دەزانم 

ئهه بهووری بە   و دەرەنهجهه مهی  ومەرەەدا لهپهیەوتەبەر ئەو ههۆیە کە لەم هە 

 زیڕیششەوە زۆر ک رەس تو رتر دەبهالنشسوەت پ

 
11Conspiratorial theories of history  
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سهههەرەڕای گه یتەەه ری، لە سهههوەیاپوە لە مه یەوە دەمپامەوە و تەوقە لەگە   

کەسهههش، نه کەم، وەکی دییە  سهههەردانی کەم نه کەم و هەموو مزم و  

 سەردانم نەکەنال ه ن دەدەمش  دەێیل له وڕکش نشڕم کە لە ب کووری ئشت 

ری باچشاەیی مۆی دانه وە و هەته   زکهدە تر لەمه نە ، ئەم پەته یە که ریگە   

دکه  به نهدۆڕەکه نی بەهپزتر و تۆکمەتر دەبهال هەنهدکه  لەو که ریگەریشه نە  

بە دوورەمەودا و لە م یەوە ئشڕههیردن، هەروەه  بۆ دەوام نەچوونال   :بریتششل لە

ڕکاشل،  په ادهڕ دەبه بە ئۆفشس و ئشڕهههەکه وه ن بە کۆمهشۆتپر   بەم پپشە، مه 

ە مەو ڕابوونی بەی نشش نی زوو و گەیڕهتاە دەوام بە هەر  تپیڕای ئەم نە لەگە  ل

مەک، کتپب و دەرچوون لە  و وههپوازک  ەپش ن دەگۆڕدڕێال بۆ کڕیای وههتو 

م یەوە و چوون بۆ سه لۆنی تش تر چشدی پپویسهتامن بەوە نششە په لە م   بیپاشاە  

دەرەوە، چوونیوو ئهه مهه زۆن و نتفلشیس، کە لەم چەنههد سهههه یەی دوایشەدا  

نال گڕهه  فرۆوههگە و کتپوفرۆوههششەک ن  ك سههەری ن هەیداوە، ئەوانەم ن بۆ ده

دادەمهرکهل و وهههوکهاهی کهه سهههوهشهشهه ن بهۆ مهه   دەگهوازرکهاەوەال چەمهیهی بە  

)پپویسهههتە بشر لەوە بیەیاەوە ووهههەی نوکی بۆ بیەملپاشل(   ١٢"بەمه یەوەکردن"

کگه ی  دکتە نپو قه مووسهههی ێیه نەوەال قۆته بیه نەکه ن دیه ر نه مپال، قۆته بششه ن لە ڕ 

ئ مپرگەلی وەکوو سههی یل لە م یەوە لەگە  م مۆسههت ک نش ن پپوەندی چڕی ن  

وازە دەیشاەوەال بەم پپشە ێی ن بەرەو ئ ق ری لپیوڕاوەیی  پدەبه و وانەک ن بەم وهه 
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وات و گڕهههتگشری، دەبپتەوە، ەگە لەمە  هەیمەت و هەویەکه ن بۆ  ڕ دە

 پپڕگرتل دەبپتە وپوازی ئ س یی ێی نال

 

 سەرچاوە:

https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-

philosophers/ 
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 13ئامیندا سمیت

 

 ٣4كاتێك زانیم لی وێن لێنگ، پزیشكی چاو و ڕاستیدەرخەری تەمەن      

ترس و خۆف   یسااڵن مردووە، شەپۆلێك لە پەژارە و پاشان ھەستێكی بەھێز 

بەرۆكی پێ گرتم. ئەم دوو ھەستە دایانچڵەكاندم. ئەگەرچی د. لی ناسیاوی 

من نەبوو، بەاڵم بە وردی سەرنجم دابوویە ژیان و كارەكانی، ئەوەی كە بە 

ھۆی ئاگاداركردنەوەی ھاوكارەكانی و پاشان خەڵك لە پەتای پیسی 

 یرچاوی كوژراو پنومۆنیا)ئاوسانی سییەكان(، كە وێ دەچوو ھەژمارێكی بە

لێ بكەوێتەوە، لەالیەن حكوومەتەوە ڕووبەڕووی سانسۆر ببووەوە. تەنانەت 

سی. پی. سی. )حیزبی كۆمۆنیستی چین( دانیان دوای ئەوەی كاربەدەستانی 
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بەوەدا ھێنا كە جۆرێكی نوێی ڤایرۆسی كڕۆنا خەڵك نەخۆش دەخا و 

دا بوون، كە خۆی كردنی لی لە گەڕ دەیانكوژێ، ھێشتا ھەوڵەكان بۆ بێدەنگ

و حەوت كەسی تر دەستبەسەر كران و فەرمانیان پێ درا تا دەست لە 

"باڵوكردنەوەی قسە و قسەڵۆك" ھەڵبگرن. لی بوو بە قارەمانی خەڵكێكی 

تۆقاو و قەرەنتینەكراو؛ كەسێك كە بوێرانە لە بەرامبەر دەستەاڵتدا ڕاوەستا و 

ی دەدا پێشی پێ بگرێ، سەی لی ھەوڵۆ حەقیقەتی دركاند. كاتێك ئەو ڤایر 

خۆیشی كوشت، دۆخەكە لە كارەسات خراپرت بوو، لەبەر ئەوەی بە تەواوی 

ھاوئاڕاستەی ھەم مەنتقی ڕژێم و ھەم مەنتقی بەرھەڵستكارەكانی بوو. شەڕ لە 

 دژی ڤایرۆسی كڕۆنا، كە دەسەاڵتی لە پشت بوو، شەھیدی دا.

ندوویانەتە پەتای لەوەتەی ڤایرۆسی كڕۆنا پەیدا بووە، زۆر كەس شوبھا

رە قارەمانەكان، ۆ باڵو بووەوە. بەاڵم چیرۆكی دوكت 2002سارس كە ساڵی 

پۆشەكان و ئیستعارەی ڕەگەزپەرستانەی -حیكایەتی سیاسەمتەدارە ڕاستی 

لە سانفرانسیسكۆ. ئەو   1900"پەتای چینی" خستمیەوە بیر تاعوونەكەی ساڵی  

ی سامناك بوونە ھۆكاری نارساو وێڕای مێژوویەككاتەش نەخۆشییەكی تازە

گرتن لە گەندەڵیی بوونی ترسی ڕەگەزپەرستانەی "ئەویدی"، ڕەخنەچێ 

 دەسەاڵت و بایەخداركردنی بەرخۆدان.

لە سەروبەندی دەستپێكی سەدەی بیستەمدا، چین )یان النیكەم چینییەكان( 

ئامریكاییەكان، بۆ سەر وكاری  بۆ سەر كسم  –وەكچۆن ئێستا، وەكوو ھەڕەشە  

، تەنانەت وەك ھەڕەشە بۆ 1900و پاش شۆڕشی باكسەر لە ساڵی    انشێوەژیانی
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سەری ژیانی ئامریكاییەكان سەیر دەكران. ھەروەھا شتێك كە وەبیرھێنەری 

بەشكردنی یاسای بێ  –سەدەی بیست و یەكەمە، ھەڵقوڵی  ی یبازرگانشەڕی 

بچنە ناو خاكی ئەمەریكاوە؛ ، كە نەیدەھێشت كرێكاری چینی ١88٢ساڵی 

ھای و ، شانگۆژ كرانی كەلوپەلی ئەمریكی لە گوانگبووە ھۆی بایكۆت

شارەكانی دیكە. لەو سەروبەندەدا، پەتای تاعوونی خەیارۆچكە لە باكووری 

ژوو زیاتر لە تەنیا لە شاری گوانگ ١8٩4چین باڵو ببووەوە و تا ساڵی 

-ر، كاتێك كابرایەكی چینی كەسی كوشتبوو. پێنج ساڵ دوات ١٠٠.٠٠٠

فرەنسیسكۆ بەو تاعوونە گیانی لە دەست دا، كەم ەمریكی لە چایناتاونی سەنئ

كەس ئەو ئیدعایەی دەخستە ژێر پرسیار كە ئەو نەخۆشیە بە ڕێگای كەشتی 

 لە ڕۆژئاوا ڕا ھاتووە.

 ١٢١، )لە ناو ١٩٠4تا  ١٩٠٠پەتاكەی چایناتاونیش كە لە نێوان سااڵنی 

سەدونۆزدە كەسی كوشت، دوكتورێكی قارەمانی ھەبوو، كە لە  تووشبوودا(

ھەمبەر دەسەاڵتدا حەقیقەتی دركاند. د. ژۆسێف كین یون، ئەستێرەیەكی 

درەوشاوە كە لەگەڵ لویس پاستۆر كاری كردبوو، ھەروەھا لە نەخۆشخانەی 

یۆرك ماستەری وەرگرتبوو، پەی بە باڵوبوونەوەی تاعوون ۆبێڵ ڤیوی شاری نی

فرەنسیسكۆ بردبوو. وەكوو د. لی وێن لێنگ، د. كین یون ری سەنلە شا

ویستبووی زیلی خەتەر بخاتە دەنگ، كەچی كاربەدەستانی شار 

ھەواڵەكەیان سەركوت كرد و ئەو قەرەنتینە كورتەی تازە ڕایانگەیاندبوو، 

قەرەنتینەیەك كە تەنیا بۆ دانیشوانی بە ڕەگەز ئاسیایی دانرابوو.   –ھەڵوەشاندەوە  
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ھێرنی گەیج، پارێزگاری كەلیفۆرنیا لە ڕاگەیەندراوێكی گشتیدا وتی كە ئەو 

یون دەرزیی تاعوونی باسیلووسی لە تاعوونە گاڵتەیەكی فێڵبازانە بووە و كین

تەرمی چینییەكان داوە. ھاوكات كە كاربەدەستانی حكوومەت ھەبوونی وەھا 

دا بڕۆنە ناو پەتایەكیان ڕەت دەكردەوە، ڕێگەیان بە چینییەكان نەدە

كالیفۆرنیاوە و دانیشتووانی چایناتاون بە چەكی قورسەوە، ماڵ و حاڵی 

یا ، چینییەكانیان دەپشكنی و ھەموو شتێكی "پیس"یان لێ زەوت دەكردن

لێیان دەسووتاندن. كاتێك "شەش كۆمپانیای چینی" ئەو شارەی بە ھۆی ئەم 

رد، ئەوانیش ھەڵسوكەوتەی لەگەڵ دانیشتووە چینییەكانی شەرمەزار ك

یون فێڵبازە و بە تەمای سازكردنی گیروگرفتە. تەنانەت ڕایانگەیاند كە د. كین

كاتێك كاربەدەستانی حكوومەت لە شاری كالیفۆرنیا ڕایانگەیاند كە بێگومان 

فرەنسیسكۆ باڵو ببووەوە، ئەوان پەتای تاعوونی خەیارۆچكە لە شاری سەن

كەسێكی كێشەساز بناسێنن و لە ئەنجامدا لە یون وەك دیسان ھەوڵیان دا كین

 ئەمریكا وە دەریان نا.

وێژان، دەشوبھێتە دادپەروەری و پارێزكاری. -ڕێزگرتن لە ڕاستی 

یون، كە دەسەاڵت بە ئامانجی یادكردنەوەی قارەمانەتیی د. لی و د. كین

ناڕوون ھەوڵی دا بێدەنگیان بكا و بیانكاتە قۆچی قوربانی، وەك سەركەوتنی 

استی بە سەر ناڕاستیدا وایە. بەاڵم قۆچی قوربانەكان و شەھیدەكان دەرخەری ڕ 

بزاوتێكی كتوپڕ كە دەستنیشانكەری وەحشەت، –پێچەوانەی ھەمان بزاوتن 

ناھومێدی و ھەست بە ترس كردنن، كە ھەموو ئەمانە لەو ئاگاییەی ئێمەوە 
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تەنراوی سەرچاوە دەگرن كە زۆربەی كاتەكان ئێمە لە ھەمبەری تۆڕی تێك

پاتۆژێنە كۆمەاڵیەتی، سیاسی و بیۆلۆژیكەكاندا الوازین )ئەو ھێزانەی كە 

رسووشتی وە بەر چاو دێن، بەاڵم دەكرێ دەستكردی مرۆڤ بن و دژوار فام 

دەكرێن، چ بگا بەوەی تیۆریزەیان بكەین(. ئەگەر چەوساندنەوەی ھێزی 

ۆڤە بكەین، ، بە زمانێكی ساكار رش تژیان كە وێ دەچێ شكستی پێ نەیە

واتە بیكەینە چیرۆكی زاڵبوونی ڕاستی بەسەر درۆدا، دەبێ كەسێكامن ھەبێ 

 تاوانباری بكەین و كەسێكیش كە خەمی بۆ بخۆین.

بەاڵم بە ھەمان ڕێژە كە ھەستی ترسی خۆم لە مەرگی لە ڕادەبەدەر مەنتقیی لی 

ی ، لەگەڵ مەنتقبە تەواویلێنگ دەردەبڕم، لەگەڵ ئەو گێڕانەوە كە وێن

ااڵنەی ڕاستی، بژاردە و سەربەستیی تاكدا، گونجاوە؛ كێشەم ھەیە. ڕ نیۆلیب

ی، ڕۆژنامەی نیویۆرك تایمز ڕاپرسییەكی لە ژێر ر ەیو ی مانگی فێرب7ڕۆژی 

س: واڵتی چین لە جیاكردنەوەی ڕاستی لە ۆ ناوی "سەرۆك مائۆ و كڕۆناڤایر 

وسەری بابەتەكە واقیعەكان خۆ دەبوێرێ" باڵو كردەوە. دەیوید لیۆنھارد، نو 

كردووە، كە زۆرجار  ١٩78ئاماژەی بە مشتومڕی "پێوانەی ڕاستی"ی ساڵی 

وەك خاڵێكی وەرچەرخان سەیر دەكرێ كە ھۆكار بوو بۆ سەركەوتنی 

( و empiricism"ئەزموونگەرایی") ،سەردەمی دەنگ شیاوپینگ

كراوەبوونی ڕاستی بە ڕووی درۆ و گوێڕایەڵیی ئایدیۆلۆژیك، كە لە 

ییەكانی سااڵنی مائۆ بوو. لیۆنھارد لە درێژەدا دەڵێ: "واڵتی چین بە دمتەنتایبە

ناوی تۆمار  بەرچاوەوە وەك ئابوورییەكی ھەرە ١٩78ھەڵكەوت لە ساڵی 
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كراوە." ئەم ئەستوون نووسەی ڕۆژنامەی تایمز وا دیارە "كاتی خوێندنەوەی 

و ئەمە وای لێنگ لەو مێژوویە تێفكریوە،" ڕووداوە دڵتەزێنەكەی لی وێن

ژێر دەسەاڵتی شی  ی ڕ مبێنێ كە "حكوومەتولێكردووە سەری سو 

پینگ، سەرۆكی ئێستای چین، لە ڕوانگەی فەرماندەرانەی دەنگ جین

(Deng دوور بووەتەوە و بۆ دواوە، بەرەو ئایدۆلۆژیای سەخت و دژواری )

مائۆ ڕۆیشتووە. قەیرانی كرۆناڤایروس منوونەیەكە لە خەسارێك كە ئەو 

"ھەرچەند لیۆنھارد ھاوخەمیی خۆی بۆ   ڕوانگەیە دەتوانێ درووستكەری بێ.

لێنگ دەردەبڕێ، بەاڵم دەرئەنجامی قسەكانی دەرخەری شەخسی لی وێن

ئەوەیە كە خەمی سەرەكیی ئەو چینییەكان نین: "و بە پێچەوانەی نیو سەدە 

جیھانییە، ھەر بۆیە  هاوگرتووی لەمەوبەر، چین واڵتێكی بەھێزی 

 ساتەكانی زۆر بە ئاسانی دەتوانن ببنە كارەساتی جیھانی."كارە

"تر، بەاڵم نە خوازلیۆنھارد بە بەرزنرخاندنی "چین"ێكی سەرەتایی، "كاركرد

بە تایبەتی كاتێك ئەم بەرزنرخاندنەی تێكەڵ بە ترسی  –اڵ ڕ كەمرت نیۆلیبێ

ئەو دژبەرییە گرینگە  –خۆی لە "چین"ی یەكپارچە و بەھێزی ئەمڕۆ دەكا 

كراوە. كە بە مانی  ی ڕۆنا پێشرت ئاشكراۆبەرجەستە دەكاتەوە، كە قەیرانی ك

ااڵنەیە لەسەر سەربەخۆیی تاك و ڕ مشتومڕی نێوان پێداگرییەكی نیۆلیبێ

ھەڵسووڕانی سەربەستی سەرمایە لە الیەكەوە، و سوودی گشتی و ئاسوودەیی 

 14CCPچین  جیھانی، لە الیەكی دیكەوە. گوزارشتەكان لە دەرەوە و ناوخۆی  
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كردنی ڕاستی بە شێوەیەكی بەرپرسیار دەكەن لە مەڕ بێدەنگ 15PRCو 

مەترسیدارانە و تەنانەت شەیتانی، كە دەتوانێ پەیوەندی ھەبێ بە مەرگی 

كەسێكەوە كە ھەوڵی دا ڕێگەیان لێ بگرێ. بە بێدەنگی، و دژایەتیی 

لەگەڵ پێوانەكانی حكوومەت بۆ ڕەدكردنەوە، ھەمان ئەو  دخوازانەتركاركر 

دەسەاڵتە بەرز دەنرخێنن بۆ ئەوەی توانیویەتی -ڕاگەیاندنانە ھەمان ئەو حیزب

قەرەنتینە بە سەر میلیۆنان خەڵكدا بسەپێنێ. دیسكۆرسی  کردەوەدالە 

ڕاگەیاندنێكی جیھانی كە دوو الیەنی دژبەری ڕاستگۆ و گەندەڵ، قۆچی 

شەھید، حەقیقەت و درۆ دەخاتە ھەمبەری یەكرتی، وێ دەچێ تا  قوربان و

-كە جیھانی  –ڕادیەك بە ئەنقەست ساز كراوبێ تا حەقیقەتێكی تر بشارێتەوە

كردنی پێداویستییەكان و تێكچوونی كەشوھەوای سەرمایەداریی نیۆلیبێڕاڵ 

بوونی ڕكابەری بۆ ژێرخانە سنووردارەكان كە "ئێمە" دەبێتە ھۆی درووست

ەخاتە ھەمبەری "ئەویدی". نامۆ بوون، ترس و خۆفی ئەو دیمەنە دەتوانێ د

ییەكانەوە بگۆڕێ بۆ ژینگە ڤایرۆساوییەكان. ئەو بازرگانبە سانایی لە بازاڕە 

سازی و ئەو ھێز لێ ئەستاندنەوەیە كە ھۆكارەكەی ئەم ڕەوتانەن، ڤنامرۆ 

من و  نەست و هەستی كردنی زاڵبوونی كاردانەوەی یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤە

زاڵكردنی فیگۆری شەھید، كە لە ئەنجامدا  مەوداھەموومان لە مەڕ بە كورت

 مرۆڤ بوو، مەحكووم كرا.هەرەبە ھۆی ئەوەی كە 
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وەتی هشاد لە مپدە م وەن مەیی نپیی ەش وازه و دەستەواێەی "دەویەتی      

م ن  دەک تال بەرەهمەنەک ن ەندن" ئەم مەبەستە به ەش واز" ی ن "پەرەس

توکدکیی ەش وازنی چونیوو تەنش  دەتوانل فەرم ندەر و رکیەری وپوازک  

لە ئ یشل بل کە تۆکمەی کۆمەەیەتی نەترازکاهال ئەمە لە ک تپیدایە کە کەس نی 

چشای مواروو وەکوو مرۆڤ نپیی پشس و پەس  ن رساون بۆ چشای سەروو و 

ەوتای ئەم ئ یشا نەی ن نششەی تەن نەت ن توانل داواوی بیەنال بەەم لە م فی قەرەک

وکورتی ئ ودەستی نەی ت یوەت بۆ ئەم چشاە دابشل دا بە کەمسەردەمی مۆدکڕن

کراوەال دالشتەک ن کە لە زنجشرەی ئەم چشاەدا نزمرتیل توکدنی ئەگەری نزی  
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ن پەسترتیل ەۆری بوونەوەی ن لە چشای سەروو نششەال لە بەر ئەوەی کە ئەوا

مرۆڤ دکاە ئەێم رال هەروەک دەبشاشل ەش وازی بەرەهمەن وەکوو ت راندنی 

دالش  نششەال یەکپ  لە ئەندام نی دالش  بە ن وی "پ ری " لە الیەن ئ رکاتەوە بوو 

بە تشهپ  بۆ دەرمستای نەه مەتی و رەنجی ئەم توکدە زۆرلپیراوەال لە س یی 

ۆبۆنش  ه تە بەموەئیی وەتی ئەو ک تەی نەمۆوی ت عوونی ب ١٨٩6

داگشرکەری بریت نش  بە بەک رهپا نی ی س ی نەمۆوششە ئشهشدیمششەک ن لە س یی 

هەویی بەربەرەک نپی دێ بەم نەمۆوشاە داال بە هۆی بوونی لەمهەرە  ١٨٩7

(ەوە کە بریتی بوو لە داواکردنی castچشا یەتششەک نی سشستەمی ک س )

نەکردنی ی رمەتششە و هەروەه  قووو نەمۆوی نەی ت یوەت بۆ ک ستەک ن 

بوو بە ، پزیڕیششەک ن لە الیەن ئەندام نی مواروو لە نپو پپرسپاپلی پزیڕیی 

ملشۆن مرۆڤ لە هشادووست نال پەرەسەندنی کڕۆن   ١٠هۆی مردنی زی تر لە 

ڤ یرۆم لە ئ ستی ەشی نی مەیی نپیی زۆری توو  کردووە کە پرسش رکیی 

وی، ئەوەیە کە ئ ی  ئپمە ب یەمی ڕزگ ربووو ن هەیە باەڕەتی دکتە ئ راوە و ئە

و بە چ نرمپ ؟ لە الیپیەوە تشۆریشەک نی پشالن لە "چەکە ب یۆلۆێیشەک ن" و 

کردن پپیی توونال پڕۆێەیپیی ەشی نی بۆ هپا نە موارەی ئ ستی کۆچ

لەوالوەوە هەندێ بۆچوونی ن ڕاس  هەیە کە بۆتە هۆی تپاەگەیڕنتی 

"وە باڵو بۆتەوە یا کۆرۆنا  ی ەم نەخۆشینە لە رێگای "بیرەهەروەک ئەوەی کە ئ

لێکدانەوەی ڕەگەزپەرستانە دژ بە خەڵکی چین. بەاڵم نیگەرانی سەرەکی لەم 

بڕانەوە سەبارەت بە بایەخی خۆی تووش دۆخەدا کە مرۆڤی لە قەیرانێکی بێ 

کردووە مەرگی خودا و سەرهەڵدانی خودای میکانیکیە. ئێمە لە قەیرانی 
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وهەوا و "زۆر و می قەیرانی کەشنرخی ئینساندا ماوینەتەوە. ئەمەش لە وەاڵ 

 " بە دی دەکەین.کۆرۆنازەبەندی تەکنۆلۆژیا و ڤایرۆسی 

لە ئاوەها بارودۆخێکی سەرسووڕهێنەردا دەبێ دوایین وتەکانی جۆرجیۆ      

 covid 19پێشخەرییەکانی راگرتنی ئاگامبێن بخرێتە بەرچاو کە دەست

ت بە هپزە دەویەتشەک ن بدا وەکوو دۆمپیی ئ وارتە بە ک ر دەهپوێ ت  دەرفە

بۆ ئەوەی هەرچی زی تر بواە بەرگری ئ زادی ئپمەال بە وات یەکی دی زۆربەی 

کەوتە دەویەتششەک ن لە بەراموەری ئەم ڤ یرۆسە کە بە وپوەی هەویە درەنگ

مۆڕس  دەتوانه النی کەم یەک لە سەدی کۆی مەی  بیوێێی دەتوانه 

گ موپل دەییەوێ لە نپوانی "ئ وارتە" ئ ستی دییەی "ئ وارتەیی" بدرکپاهال ئ 

یەکش ن هەیودکریلال هەرچەندە نشگەرانی ئەو لەوەیە کە ئ وارتە  و رێسامەندی

 یاسا و رێسا.بوپتە 

ئ وارتەک ن بەاڵم دواتر ژان لۆک نانسی بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە ئێستا تەنیا 

و وت نەی کە بەم ڕەماە وەەم دەداتەوەال بەم ەۆرە کە هەموو ئە ،بوونش ن هەیە

شکاون. دۆلووز لە دوایین نوورساوەی رێسامەند بوون ئێستاکە تێکپپڕرت 

و  ی س  و رکس  خۆیدا باس لە شتێک دەکا کە لە دوای هەموو کایەکانی 

تر واتە ک تپ  کەسپ  ێی نی کەسه ؛ ئ وارتەک ن "ێی نپ  ب نگامن دەک 

اشارێتەوە و ؛ بەرپرسیاریەتی خۆی ندەبشاه کە مەترسی مەرگی لە سەرە

 "البەمجۆرە مەرگ و بەرپرسیاریەتی وێڕای یەک بەرەو پێش دەچن
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ئپست  ب سی ئ وارتە نەبوونی ئەو دۆمە ئ وارتە بیەیلال ت  دوایشل دەیەک نی 

زۆرک  لە ێن نی نەمۆوی دووگش ن دوای سیووزا بە هۆی ی وی نزم  ١٨٠٠

بە ن وی  بوونش ن دەمردنال پزیڕیپیی مەییی نەمس و زوومی دوای مادا 

Ignaz Semmelwies  لە هۆک ری ئەم ڕووداوە تپگەیڕ ال ئەو بۆی

دەرکەوت کە دەستی ئەندام نی پزیڕیی بواری لەویۆیی بۆ نەمۆوی دواتر 

ی ن لە مادایدانی ێنپیەوە بۆ ێنپیی دی دەباە هۆی گواستاەوەی ئەم 

نەمۆوشاەال پپڕاش ری ئەو بۆ چ رەسەرکردنی ئەم دۆمە وۆردنی دەستەک ن 

وای هەر ەۆرە ک رکیی پزیڕیی بووال هەر بەم بۆنەوە ئەو وەکوو د

ئ وارتەیەک ن رسا و لە الیەن کۆمەیگ ی پزیڕیشەوە ت رکادراال ه وک ت کە 

توووی زوومی موکل بووو لە نەمۆوی نەیەکی دەروونی بە هۆی 

ئەویەنجەدانی پ سەوانەک نەوە گش نی لە دەس  داال لە ڕاستشدا م ن گەلپیی 

 ارتەک ن بەدی دەکرکلالزۆر لە ئ و 

کگ ی مەس رن سششەکی مشیرۆبی ڕ سەرچەواپیی ەش واز و قوت ر لەئ رادا نششەال  

لە ئ س  ڕکگ ک نی تر ەش وازەال بۆ ووونە ئپست فشلۆکۆکەک ن لە نپو لەوی 

مرۆڤەک ن به هشچ کپڕەیپ  دەێیلی هەرچەندە ک تپ  وەەمی سشستەمی 

پ راستای لە  لە ڕادەبەدەر بپ  لە  توووی زووخ دەبپ  و چام  

ن هەویی کووتای ئەو هەیدکاپ ال ئەوەی کە گرنگە ڤ یرۆم و ب کرتی ک 

لەوەی وا لپی نشڕتەەه بوون ن دەنی چونیوو هەموو ک ت بەرێەوەندیش ن 

لەوەدا نششە کە ئەو هۆیەی پپشەوە دەێیل لە نپو بەرنال بە ملشۆن س یی رسوووتی 
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دەم یەنپ  کە بوونەوەرەک ن فپر دەبل لە گە  ئەویدیدا بدیلال ی ن النشیەم 

س  یەکرت دەستەبەر بیەنال ئەوە هەستی بۆ م وەیەکی درکد ه وسەنگی لە ئ 

 ب یۆلۆێیس  بە ک ت و زەمەوەندیی رسوووتەال

ئەو  ،وک  لە چەند س یی ڕابردوو بە هۆی وپوازە ەۆراوەۆرەک نی کڕ 

ەش  دەێی ن پپیەوە کۆبوونەوە و مشیرۆئۆرگ نشسامنەی کە پپڕرت لپ 

راستای لەوی وگۆڕی م دە ێکاپتشیششەک ن کردال سشستەمی پ دەستش ن بە ئ  

ئپمە ئەم مشوانە نوکشە لە ن ک وە وەکوو وامەێکاەرک  پپا سە دەک  و لە دوایشدا 

ی و و گەرم یپیی فراوان درووس  دەکەن کە زۆربەی ک ت ئپمە و 

مشیرۆئۆرگ نشسمەک ن دەکوێرکشلال لە ب ری ڕیڕەن سششەوە ووەی "ڤ یرۆم" 

کە دەکرێ هەر وتپ   پپوەندیی بە ووەی "ێەهر"ەوە هەیەال ئەمە بەو م ن یە

بەو مەرەەی  ،لە مۆدکلی دەرم نس ز)هەم ێەهر و هەم دەرم ن(دا وکا  بیەیل

کە زەمەنی رسوووتشامن تپهەڕاندبهال ئەمە لە ح یپیدایە کە ەش وازیی نپوان 

دەرم ن و ێەهر لە زۆربەی ک تەک ن بە زەمەنی مرۆڤەک نەوەی ئەم ئ ێەیە 

 ن مۆیەوە، گرێ دراوەال 

ڕەتی لپرەدا بوونی هەیە: ئپمە بە پپییپا نی دابڕان و کپڕەیەکی باە

هەروەک وۆردنی دەس  و واکسشا سشۆن  ،ئ وارتەگەله لە دیی رسووتدا

توانشوم نە سوودی سشستەمی پ راستای لەوی مۆم ن دابشل بیەیلال لەوالوەوە 

ئپمە  بەوکاەی رسووو  توووی هەیەک نی کۆدنووسی و مۆت سشۆن لە 

ل و بە هەر ەۆرە دۆمپیی قەیران وی و هەستش ر بە ڕکس ی رسووو  دەبش
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ب ورتیل وپوەی گونج و وەەم دەدەیاەوەال بەو ەۆرەی ن نسی بۆ مۆی دەیه 

مۆیدا ب بەتپیی ڕازاویشە، لەتەکاشیی کە مۆی -مرۆڤ وەکوو دانەری ئ وارتە

لە مپدەوە لە قەسشدەک نی سۆفۆکلۆم بۆ مرۆڤدا ڕەنگی داوەتەوەال هەر بەم 

ۆڤ بە پپچەوانەی زەمەنی رسووو ، گشرۆدەی ئەم س تەیە کە دەبه وپوە، مر 

بۆ س تپیی دییە ڕابوێی لە ح یپیدا کە دەوزانه بۆ مۆی وک، و وەیالن 

دەرەت ن کە لە هۆی بوونی مۆی ن دەکۆیاەوە بە به کراوەال واتە کەس نپیی به

ئەوەی وەەمپیش ن بۆی هەبهال ی ن هەر ئەو ەۆرەی کە ن نسی لە 

کراوی هشچ ی ن وەیالنی به مەبەس " وەک نی مۆیدا بە ن وی "وک،نوورسا

ەپیپڕتای وتپ  کردنە وەکوو بەن ودکری دەک ال تپگەیڕنت لە هپزی ئەم وک،

نششە کە بە بوون ی ن نەبوونی ئەو وتە پپا سە بیرێال هەروەک ێیل دۆلووز وی 

 نپ  کردنە موازی ری بەرزنرم ندنی هەر وپوە ێیدەک تەوە کە ئەم وک،

وەکوو وتپیی پڕب یەمەال لەهەم ن ک تدا دەزانشل کە لە کۆمەیگ یەکی کراوە و 

کراودا بە بشستای ه واری کەسپیی وک،، دەتوانشل هەر بۆمۆم ن لەو  وک،

دۆمە لیپز و کراوەدا بەوداری بیەیلال لە ووکاپیی تردا ئەم ب نگیپڕتی 

پپوەندی لە نپوان بوونە و هەروەه  ئەگەری سەرهەیدانی کۆمەیگ ی ه ووک،

 مشت فشزی  و هشهۆفشزییدا بە ئەنەست ز)*( ن وزەد دەکەیلال

)*(: ئەنەستاز: دەستەواژەیەکی سازدراوی نووسەران بۆ رشۆڤە و پێناسەی ئیالهیاتی  

گاندی؛ ئەوەی کە رسووشت ئیالهییە و بابەتی ئیالهییش رسووشتییە؛ واتە چەشنێک  

 ژیانەوە.
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 :  16ساتكارهدوای 

 وتەى وەرگێڕ:

، مالۆی ڕۆمانی  ی، سیانهرچی بێكێت خۆی پێی وابوو تریلۆگیاكهگهئه   

كی یهاڵم شانۆنامهون، به، گرنگرتین كاری ئهگرڵنهناوهه و مرێتمالۆن ده

ن الیه ك" نوسیوێتی، دواتر لهك "پشوویهیوت وهبێكێت ده یی كهردهدووپه

نرێت، م دادهی بیستهدهی سهترین شانۆنامهورهگه ، بههو سانێكی زۆرهكه

ڕوانیی چاوه لهكات،  دا باسی دهم وتارهك گریگۆر مۆدێر لهكاتێكدا، وهله

كانی مهرههرچی بهگه. ئهكانی بێكێت نییهی كارهوهرهباشرتین نوێنه گۆدۆدا

 
16 After Catastrophe 
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 مان كاتیشدا لههه اڵم له، بهنوێننكردن دهر ڕاڤهرامبهڵستی بهرههبێكێت به

موو هه كه م ئادۆرنۆ الی وایهن "یان النیكهكهده داوای ڕاڤه وهناوه

رۆكی نێ ناوهئادۆرنۆ ناویده كه وهو شتههۆی ئهری، بهمێكی هونهرههبه

 ر بهزای سهمك و فهچه به نێ كه(، پاڵامن دهtruth contentقیقی)حه

ت پاش ڵبه) ههكهمهرههفسیری بهته ینهست بدهده كهمهرههی بهوهرهده

م ". ئه١7واو كردمان تهكهمهرههكی یان ناونشینی بهی ناوهخنهڕه ی كهوهئه

( Endgame)مهكۆتایی گهی ی شانۆنامهبارهرهادپوور لهی فهئیقتیباسه

ی كهكێتیش ڕاست بێت. ناونیشانی  وتارهكانی تری بێمهرههبۆ به نگهڕه

 یشنت لهوڵ بۆ تێگههه: رنجه، جێی سهمهكۆتایی گه ت بهبارهدۆرنۆ سهئه

ی ڵستی نواندنهرههو بهاڵم ئهیشتنێكی بنجبڕ. بهك تێگه، نهمهكۆتایی گه

بگیرێت، ڵكردنیان ههڕاڤه ست لهبێت دهده نییه وهكانی بێكێت واتای ئهكاره

ی یهوهدحاڵیبوون و خراپ لێكدانهبه مووهم هههۆی ئهت بهتایبه به

ناتوانی بێكێت  نییه وهست ئهبهكورتی" مه. بهئارادایه یان لهربارهده

دواییدا وای دانانێ ئیرت من كات لهده  م كارهی ئهسهو كهاڵم ئه، بهوهیتهشیبكه

ڵ گه. بێكێت شتی وای لهوهكم بڕی و كردمهیهووتكهبێكێت ناس یان ل  بوومه

زانێ تۆ ك دهری زیرهی خۆیتان كرد، خوێنهكهراست قسهبه ر كهناكرێ. هه

كانی بێكێت خۆی رهشمهقه ردێنی و لهریكی بێكێت بازیی دهخه

 
 ١64یفوری، ال نسوور ته رهادپوور، و مه شكست، موراد فه جوانیناسیی   ١7
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(. ٢67")ه.س.پ ال ڕاندووهیان تێپهو شتانهموو ئهوان ههئه جاڕتری، كهگاڵته

ك ڕوانیی گۆدۆدا وهچاوه ی لهی شانۆنامهوهوڵی خوێندنههه م وتارهئه

م نیگادا كهیه دات. لهك دهك  "تراژیكۆمیدیا"یهك نه"كۆمیدیا"یه

 تراژیكۆمیدی شیاو و ماقووڵه به كهپۆڵێنكردنی شانۆنامه وێتكهردهواده

و ر ئهرامبهبه اڵم لهنین، بهكهدهڤالدیمێر و ئیسرتاگۆن پێ به " ئێمه چونكه

م گرێت") بێكێت ئهمگینییش داماندهژین غهتیایدا ده ی كهرجهلومههه

پاریس  دا له ١٩٥٣ساڵی  مجار لهكه، یهنسی نوسیوهڕهفه ی بهیهشانۆنامه

ر زمانی ئینگڵیزی، سه تهریگێڕاوهر بێكێت خۆی وه، دواتر ههمنایشكراوه

ڵگرتبوو شی ههكییهالوه م ناونیشانهئه كهئینگڵیزییه ژنهڤێر 

 وه خت لهجه م وتارهری ئهیی"(. نوسهردهكی دووپه"تراژیكۆمیدیایه

، مادام بێكێت واشهمتازۆر درووست و ڕهكه م  ناونانهرچی ئهگهئه وهكاتهده

 ك تراژیكۆمیدیا كهی وهتیهوهر ڕێك خوێندنهاڵم هه، بهخۆیشی وای كردووه

كو، خۆشكردووه، وه كهی زۆری شانۆنامهوهی بۆ خراپ لێكدانهڕێگه

ت تیۆلۆژیش. نانهرا، مرۆیی و تهكی بوونگهیهك شانۆنامهی وهوهخوێندنه

 له كهشانۆنامه كانی بێكێت ناتوانن تراژیدی بن؟ چونكهوانهاڵم بۆچی پاڵهبه

 خته ڵکوو پێشوه، بهڕێگا نییهله كهساتهات، كارهدڕووده دوای كۆتایی

 وانهی پاڵهوڵی نائومێدانهك بۆ ههیهك بناغه،" و ناتوانێت وهڕوویداوه

الی  كرداری مومكین له كاربێت". تاقهگرتن لێی، بهكان بۆ ڕێگهتراژیدییه
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 كه  وهتهخار خاڵێكی گرنگامن بیرده. نوسهكرداره-كان ناپرۆتاگۆنیسته

ك وه ، كۆمیدیا ناچارهرامۆشكراوهی كۆمیدیا فهكهكۆمیكه چۆنچۆنی  دیوه

ك ژانرێكی مامك بپۆشێت تا بكرێت وهكی درككراوی تراژیدی دهیهفۆرموله

"  نوسێـت كهبۆ ئەلێنكا زوپانچیچ، ده وهڕانهگه ژمار بكرێت، بهجدی ئه

 وهڵکوو، ئه، بهتراژیكه ربگرین كهجدی وه به یهو ڕادهنابێت كۆمیدیا تا ئه

ی بۆچی وهریبگرین. هۆكاری ئهند وههه بێت بهتی دهیهكهكۆمیكه كرۆكه

 -كك تراژیكۆمیدیایهك وهنه  -كك كۆمیدیایهڕوانیی گۆدۆدا وهچاوه  بێت لهده

ی سهسوهوه له بێت خۆمانده ی كهوهبۆ ئه وهڕێتهگه، كتومت دهوهبخوێنینه

ر سهواهیدانێكی تراژیك لهی بۆ گهكهكۆمیكییه زینهبهی نهوهكورتكردنه

مكی ر دواتر چهیی مرۆیی بپارێزین". نوسهڵی و شكستهكۆتادارێتی و فشه

 ك لهدات ژیژهوڵدهپشكنێت و ههك دهالی سالڤۆی ژیژه سات لهكاره

ی نێو چوارچێوه و بیخاته ربێنێتده كهبادیۆییه چوارچێوه

زۆپانچیچ  وهڕانهگه ی مۆدێر بهو مانایهت، كۆمیدیا بهڵبه"كۆمیدیا")هه

ی...(. کارەساتیش الى كهمانا باوه ك بهكاردێنێت، نهر بهرت فۆلهوڕۆبه

ژیژەک دیسان وەک ئۆبێکتى لەدەستچووى ئارەزوو وایە و پێشوەخت 

مەوە وەرگێڕدراوە کە کۆرۆنا لەڕووى لۆژیکییەوە ڕوویداوە. ئەم ئیشە بەو مەرا

پێش و پاىش نییە و پێشوەخت ڕوویداوە. هێند هەیە شێوازى مامەڵە و 

گۆڕینى ڕوانینامنە بۆ کارەسات. سەرەنجامیش گۆدۆ کەوتووەتە پێشەوە نەک 

 پاشەوە, بۆیە کارەسات بونیادە نەک هەڵکەوىت ڕووت.
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                                    *** 

 ی ساموێل بێكێت، بهكهكالسیكییه ، شانۆنامهڕوانیی گۆدۆداچاوه له

 الدان و پشوووەرگرتنێك له  ك جۆرهی، وهكهرهی خودی نوسهی وتهگوێره

 كانی له، ڕووداوهنورساوه  ]ی كهڕۆمانه  سیانه[ر تریلۆگیاسهی لهكهجدییه  كاره

و موو ئهن. ههدهكراودا ڕوودهنراو و كاتێكی دیارینهشوێنێكی ناونه

شوێنێكی نزیك   ختێك له: درهیهمهدرێت ئهستپێكدا پێامندهده  ی لهزانیارییه

ی وهخوێندنه . بهیهوئێوارهمه، كاتیش دهوتووهڵكهكی ئاوایى ههیهجاده له

مینێكی داڕووخاو، رزهڵ سهگهروكارمان لهین سهكهستده، ههكههتێكست

كانی خواردن پێویسته[رچاوهسه ش له، بێبهیهرامۆشكراودا ههچۆڵوهۆڵ و فه

جۆرێك  موو شت، بههه ش لهژین، بێبهم تیایدا دهڵكانێكی زۆر كه، خه]و...

. هیچ تێگە و كهرانییهۆشگوزهت و خنیعمه رێك جۆرهگێزه تیایدا تاقه كه

ڕوانی نیا چاوهداهاتوو، ته ڕابردوو، نه ، نهفهومێكی كاتی تیادا نییهمه

ن سڵههادا ئهشوێنێكی وه كرێت بپرسین ئاخۆ كۆمیدیا له. دهگۆڕێدایهله

 رییه وهو كوێره نگانهم تهئه چۆنه وهچێت، و ئاخۆ ئهچۆن ڕێی تێده

كانی ی ژانرهڕێگهك لهكان نهتییهڕهبنه بوونی پێداویستییه، و نهانهندبهزۆروزه

ن قریبهژانرێكی ته ڵکوو لهتییەوە، بهاڵیهتراژیدیاوە  یان ڕیاڵیزمی كۆمه

ی كی لێبووكانهیهغمهڵ نهگهی كۆمیدیا و هاوشان لهرهمهیروسهسه

ی، كهئینگڵیزییه ڤێرژنه هیمهر ئهبهئاخۆ له سفكراون.ییدا وهقۆشمه
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ڤالدیمێر  به ئێمه چونكه واته -تراژیكۆمیدی پۆڵێن كردووه ی بهكهشانۆنامه

ژین ی تیایدا دهرجهلومهو ههر ئهرامبهبه اڵم لهنین، بهكهو ئیسرتاگۆن پێده

 گرێت؟ یش داماندهمگینی غه

  ١8كان"التڤیاییه ناوی "نوكته ی بهرنێتی ئەنتهمدواییهكی ئهیهپشكنینی دیارده

شی ڕی بێبهوپهندی نێوان كۆمیدیا و ئهیوهیشتنێكی باشرتی هاوپهتێگه له

موویان هه ، كهی نوكتهم لێشاوهموو شتێك، ئههه ر له. بهوهكاتهنزیكامن ده

ی و یی ئوستورهمان چوارچێوهنێو ههگرن و لهڵدهمان لۆژیك ههشوێنپێی هه

 و واڵته التڤیا، ئه كیان بهندییهیوه، هیچ پهیان گرتووهیاڵییدا جێى خۆخه

. هێنا، نییهتی پێكدهكێتیی سۆڤیهشێكی یهبه ١٩٩١ی تاكو ساڵی ڵتیكییهبه

 به  میشهی ههكهڵكه، خهدایم سارد و تاریكه  ]كانالتڤیاییه  ی نێو نوكته[التڤیا

ن، منااڵن كهی ژنان دهكان القهربازهناڵێنن، تێكڕای سههد وهستی برسێتییهده

بوونی  كهترین خۆشییهورهكیش گهیهتاتهپه ، تاقهپۆڕیانههەموو شین و شه

جۆرێك   ، بهمینەکەرزهی سهونههێجگار زبر و قێزه  ندییهمتهم تایبهبێت. ئههه

نیا ك تهی نهكهزمانه ، چونكهوهتهنگیداوهیشیدا ڕهكهزمانه كان، لهجۆره له

: وهله مرته، زۆر زیاتر، یان وردتر، زۆریش كهكی تێكشكاوهئینگڵیزییه

، كی ڕاشكاوی ڕابردوو و داهاتووی تیادا نییهیهی هیچ تێگهكهڕێزمانه

التڤیا تروسكایی  م پێكدێت. لهكی كهیهند وشهچه نیا لهی تهكهدانهوشه
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 نگهبێت. ڕهئومێدێكیش بوونی هه ، و ناشكرێت تاقهێك دیار نییهئومێد

 بێت:  وهی خوارهمهی التڤیایی ئهكورترتین نوكته

 .م: تا بڵێی ساردهكهالتڤیایی یه

 ؟ سارده ندهم: چهالتڤیایی دووه

 . ها تاریكیشهروهم: زۆر. ههكهالتڤیایی یه

كی الدێیدا، یهجاده  ، لهوئێوارهمهده  كان لهاییهالتڤی  می نوكتهرجهكرێت سهده

زای ی فههاوشێوه [نڕێی ڕوودانی هیچ شتێك ناكهڵكی چاوهكاتێكدا خهله

كانی كییهرهسه رهكتهن. ناوی كاره، ڕووبده]ی بێكێتكهشانۆنامه

تی اڵ ڵكی خۆرههك ناوی خهی بێكێت، ڤالدیمێر و ئیسرتاگۆن، وهكهشانۆنامه

كان التڤیاییه نوكته چێت التڤیاییش بن. لهرچاو، ڕێی تێدهبه ورووپا دێنهئه

اڵم ، بهوهدا گرتۆته]ڕوانیی گۆدۆچاوه له  له [ری ڕۆڵی گێزه تاتهپه

كرۆكی  گێڕێت: بچووكرتین خواردن كهمان ڕۆڵ دههه وئاشكرایهڕوون

 . وهنوێنێتهكان دهمرۆییه زووهماح و ئارهتێكڕای ته

 .وهدۆزێتهكی تیادا دهیه، جنۆكهوهكاتهك  فانۆسێك خاوێندهالتڤیاییه

وێت بۆت تهده چین كه زووهو سێ خواست و ئارهڵێت: " ئهده كهجنۆكه 

 دی؟" بێنمه
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 وێت!"م دهتاتهڵێت: "پهده كهالتڤیاییه 

 وێت! كهردهده كهتاتهپڕ پهپووف! له تاتهپه

 !"تاته! پهیهتاتهپه مهڵێت: " ئاه! ئهو ده هێجگار شادومانه كهالتڤیاییه

 ؟"مت چییهڵێت: " خواستی دووهده كهجنۆكه

 كهتاتهپه  رچاوم الچیت تاكو بتوانم چێژ لهبهوێت لهمهڵێت: "دهده  كهالتڤیاییه

 رگرم"وە

 كهنیا فانۆسه. تهنگهزۆر دڵته كهبێت. التڤیاییهونده كهپووف! كتوپڕ جنۆكه

 ١٩.وهتهماوه

چێژێكی  هیچ جۆره ین كهن، ناتوانین واخۆمان نیشان بدهبعهته

ڕدا گهدا لهنوكتانه شنهم چهنێو ئهمریكی، خۆرئاوایی( له)ی ئه٢٠سادیستانه

رچاو به كی، وادێنهشهكی الوەکى و بهیهشێوه م به، النیكههم نوكتان؛ ئهنییه

ند بن. به  ]كاننوكته  [رگری تی وهزی یان چینایهگهلتوری، ڕهر بااڵیی كهسهله

 ٢١یر  پێشگریامنهسهق لهقاودهده  بۆراتڕاستیدا، كازاخستانی نێو فیلمی له

 
، كی تێكشكاو نوورساوهئینگڵیزییه  خۆی به  یهم نوكته ئه  بدات كه   وهرنجی ئهر سهبێت خوێنه ده  19

 بگات.   كهڕۆكی نوكته ناوه ستكاریامن كرد، تا شتێك له مێك ده كه كهكوردییه له بۆیه
20 Shadenfreude 
21 Premise 
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 وهندان دیوهچه ، لهندهمریكا بهئه لتوری لهی بااڵیی كهبڕاوهستێكی نههه

 كه ، ئاشكرایهبۆراتی فیلمی رحاڵ، هاوشێوههه. بهی "التڤیا"یههاوشێوه

ڕی باوه  ڕاستی  كه به  نییه  سهو كهكانیش ئهالتڤیاییه  ی نوكتهقینهرگری ڕاستهوه

اران تی جكێتیی سۆڤیهستی باكووری یهدهڵكی واڵتێكی دوورهوابێت خه

یشدا، بۆرات ت لهنانهوهۆڵدا بژین. تهواڵتێكی هێند چۆڵ ناچاركراون تا له

 گات كهتێده وهڕوون و ئاشكرایی له به كهقیقیی فیلمهرگری حهوه

 كه  یاڵكردهواو درووستكراو و خهواڵتێكی ته ]كهنێو فیلمه["كازاخستان" 

مریكی، ی )ئهئێمه كات كهده و شتهت بهك شاشەیەک خزمهنیا وهته

 مۆدێرنمێژوویی، پێشلتوری، پێشكهك پێشخۆرئاوایی( وه -وروپی ئه

ی كهك تاریكرتین مۆتهوه لتوری ئێمهی كهو شتهبۆ ئه ین، واتهكهوێنای ده

 كات. وێنای دهخۆی 

لتور و تیی خواردن، كهواوهبوونی تهشی، نهڕی بێبهوپهئه چۆنه وه، ئهواتهكه

 نین له؟ چۆنچۆنی پێكهوهونهكهك شتێكی كۆمیدی دهزمان وه

نیا ، تهئۆبێكتیڤبەشێوەیەکى بابەىت و  مدێت، كهرههرجێكدا بهلومههه

ربكێشێت؟ بۆ سات سهو كارهرهتی، بهاوهو كی تهاڵیهو بهرهكرێت بهده

 له  كه وهبیربهێنینه وهڕێن  ئه، لێگهم پرسیارانهی ئهوهاڵمدانهوه ستدانهده

و  وهكالبوونهنیا مانای یهسات تهی كارهتیۆری كۆنی درامادا، زاراوه

یان  هكی  خۆش یاند، ئاخۆ كۆتاییهگهی دهكهنجامی كۆتایی گرێچنهرهده
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ڵ گهكات ئاخۆ چ شتێك زیاتر لهده  وهرستۆ مشتومڕی ئه، ئهناخۆش. بۆمنونه

 وهكهاڵیهست بهده به كهی پرۆتاگۆنیستهوهگونجێت: ئهتراژیدیادا ده

 وهنووسێكی باش ببینێت، باسیش لهخت و چارهبه ئازاربكێشێت یان چێژ له

ڵگرتنی هه ڵ كۆمیدیادا. بهگهله ترهكات كۆتایی خۆش و شاد زۆر گونجاو ده

كاتێك پرسیار  ستامنهبهی مهو شتهینامندا، ئهزه له كهی زاراوهم مانا دێرینهئه

: چۆنچۆنی كۆمیدیا یهمهین ئهكهسات دهندیی نێوان كۆمیدیا و كارهیوهپه له

كان تیایدا كردارهتێكڕای  چێت، كهكاندا ڕێی تێدهموو كۆتاییهكۆتایی هه له

كانیش پووچ و ن و كۆی ترسهكان بێهوودهم ئومێدهرجه، سهوهتهبڕاونه

 تاڵن؟ به

ی ڵکوو زۆربهبه، ڕانیی گۆدۆداچاوه لهنیا  ك تهنه یهوهئه كه، خاڵهدیاره

ك دوای كرێت وهده ن كهدهكاتێكدا ڕوودهكانی بێكێت كتومت لهشانۆنامه

گشتی، كانی بێكێت، بهكرێت بڵێین شانۆنامهسفیان بکەین. دههو ٢٢كۆتایی 

 وهودیوی كۆتاییهت لهنانهكۆتایی ته له ساتبار"ن كه"كاره و مانایهكتومت به

 م زنجیره قلیدی، ئهتیكای تهپێی پۆیهوردی بدوێین، بهر بهگهن. ئهدهڕووده

ڵ گهله ڵ تراژیدیا و نهگهله ی نهوپێیهكان، بهی ڕووداوهندهكامته-ناكۆتا و نا

ڕاستیدا، . لهوهی بواری دراماتیكییهوهرهده ونهكهگونجێـن، دهكۆمیدیاشدا ده

ك ئوستادی سانێك، وهكی دوورودرێژ، تا ئێستاش الی كهیهبێكێت ماوه

 
22 After the end 
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ری ی تیۆ قینهرچی ئامانجی ڕاستهگهشانۆ سەیردەکرێت. ئه-ی دژهسهموماره

ستكاریكردنی و ده وهداڕشتنه ر، لهی مارتین پوچنهوته شانۆیی، به

، یان نهانهخۆبگرێت، پهبێت چ شتێك لهی شانۆیی دهوهیشتنامن لهتێگه

كانی بێكێت)و زۆرێكی تر كاره ی لهوهر ئهسهتیشكخسته ت لهنانهته نگهڕه

و كات ئهده وهر مشتومڕی ئهچنه؛ پو رخراوهكان( دهمۆدێرنه شانۆنوسه له

كی یهشێوه ڕاستیدا بهڕوانرێت، لهشانۆیی لێی ده-ك دژهی زۆرجار وهشته

 .وهكرێت ڕوونبكرێتهك ڕیفۆرمكردنی شانۆ دهباشرت وه

کات( و -ند)دەرەكی ناكامتهبۆشاییه بڵقه له ڕوانیی گۆدۆداچاوه له، دیاره

ڕابردوو  ت بهبارهی ڤالدیمێر و ئیسرتاگۆن سهكاته ودات. ئهناكۆتادا ڕووده

ین دیاریبكه وهبتوانین ئه حاڵیشهتی نادڵنیان لێی، مهواوهته دوێن ئیدى بهده

ك یهیهن ڕۆژێك یان دهكهیان پێدهوان ئاماژهی ئهو ڕووداوانهئاخۆ ئه

. هاتنی یان درووستهی داهاتووشربارهمان شت ده. ههر ڕوویانداوهوبهمهله

رتاپا ناڕوون و سه ]ڵکووبه[، رهتی نادڵنیا و نامسۆگهواوهته نیا بهك تهگۆدۆ نه

ساڵی تر   یان ده  ی ئێوارهیان سبه  یهم ئێوارهئه  رارهئاخۆ گۆدۆ قه  مومژاویشهته

و [نت یشڕێكردنی گهچاوه له یان هێند بریتی نییهكهڕوانییهجێ. چاوه بگاته

، كهمانای پڕاوپڕى وشه به ڕوانییهنیا چاوهڵکوو تهی داهاتوو، به]پاشهاتێك

ت، رگیزیش دوایینایهو هه كردووهستیپێنهرگیز دههه ك كهڕوانییهچاوه

ندیی یوهپه كاران لهڕاڤه دا. زۆرێك لهدی بهكی ئهئێستایه ڕوانی لهچاوه
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ی كهرییههایدگه مكهچه به ٢٣دیدی و گۆگۆڕوانیی ناكۆتای ی چاوهپێگه

و ڕاماون، هەر به (Thrownness)هەڵدران راییەکەى یان بوونگه سیهڕ وه

ئاستێكدا،  . لهی پێداوهره، پهبوون و كاتیدا، كهناوداره كتێبه ی لهجۆره

درووست و  كهشانۆنامهی نێو ریزمی شاراوهی هایدگهبارهمشتومڕكردن له

خاڵی كۆتایشی   ستپێك و نهخاڵی ده  ریش بوون نه، مادام الی هایدیگهوایهڕه

بێت. ین، بوومنان ههجیهاندا هه  له  ختهی پێشوهو جۆرهنیا بهكرێت ته؛ دهیههه

و و ئهرهكرێت بهی دهیهو ڕادهتا ئه ترسناكه ییهم هاوشێوهرحاڵ، ئهههبه

یشتنی تێكڕای و تێگه وهكلیلی كردنه ڕامانبكێشێت كه نجامگیرییهرههد

، كهكانی شانۆنامهالی پرۆتاگۆنیسته ست. لهردهبه خاتهمان دهكهشانۆنامه

م ناكرێت ئه دیاره ، كهستیشهبهڵکوو بێ مه، بهكۆتایهنیا بێ ك تهڕوانی نهچاوه

ڕاوكێی سی و دڵههڕ وه تی حاڵه ری بگوترێت. لهمەڕ دازاینی هایدیگهله شته

-ڕی ئیمكانی خۆی)ئیمكانی نهوپهبۆ ئه وهڕێتهگهقووڵدا، كاتێك دازاین ده

 ]اڵمبه[ك ئیمكانێك. ی وهكهنهسهڕه بۆ بوونه وهڕێتهگهوا ده( ئه٢4بوون

ڕووی هیچ جۆرێك ڕووبه یاندا، بهكهڕوانییهچاوه ڤالدیمێر و ئیسرتاگۆن، له

 . یهنیا بوونیان ههوان ته؛ ئهوهیان نابنهكهتییهنایهسهڕه

 
  ٢٣دا.  كهشانۆنامه مێر و ئیسرتاگۆنن لهی ڤالدیدیدی و گۆگۆ ناوی كورتكراوه 
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ڕای رهین. سهربار بكهرنجێكی تر سهپێویست بێت سه نگهدا، ڕهئا لێره

 نگه، ڕهڕوانیی گۆدۆداوهچا لهناوبانگ و دانپیانان و ئیعتیباری جیهانیی 

ر بهق لهقاودهش زیاتر، دهمهبێـت. لهكانی بێكێت نهی كارهوهرهباشرتین نوێنه

داوی رهكی بێشومار كلیل و سهیهوێت ژمارهكهردهواده كهی شانۆنامهوهئه

 ران، واتهستی خوێنهردهبه خاتهیشنت لێی دهڵامڵین و تێگهبۆ هه ساده

یان ربارهكی باشامن دهئاگاییه ی وادیارهت و مۆتیفانهو بابهكارهێنانی ئهبه

تا پرسی ئازاركێشان  بیگره بێ خوداوه كانی مردن و بوون بهپرسه له -یههه

 نگهش  ڕهمهئه -وهكانهناكامڵه كان و ڕۆحهو كۆتاداره شكسته ستهنێو جهله

م زا تێكڕای ئهزموون و ناشارهئهرێكی بێ نهبكێشێت خوێ وهر بۆ ئهسه

 یه وانه، لهم پێیه. بهوهلێكبداته خۆوهپڕووزكێ و لهلهپهزۆر به زانهگهڕه

، كهی كارهوهشیكردنه نهدهستنهت دهنانهرانی بێكێت تهلێكۆڵه ندێك لههه

 رحاڵ، له هه. بهی زۆر سەرکێشانە یان ناپێویستهوهر ئهبهش لهمهئه

خۆی   رباڵوهبه  وهلێكدانهدحاڵیبوون و خراپم به، ئهوهم وتارهنیگای ئهگۆشه

ك یهوهرپێخستنی شیكردنهوڵدان بۆ سهبۆ هه رومڕههۆكارێكی ماقووڵ و سه

 بۆی. 

نیا ته ڕوانیی گۆدۆداچاوه لهی بۆچی وهتێڕوانینی خۆم، هۆكاری ئه به

 له : چونكهوهتهشاراوه ٢٥یداكهندییهكامته ك بێت لهیدیایهتوانێت كۆمده
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، ڕوویداوه ختهپێشوه كهساتهدات، كاتێك كاره" ڕوودهدوای كۆتایی"

كان بۆ تراژیدییه وانهی پاڵهوڵی نائومێدانهك بۆ ههیهك بناغهناتوانێت وه

ر گهنیش دەیڵێت: "ئهی تێری ئیگڵتۆ وهكئهكاربێت. وهگرتن لێی، بهڕێگه

كانی بێكێت رهوا فیگهوتن بنب، ئهكان تووشی كهتراژیدییه رهفیگه

وتن تیایدا مومكین كه ڵبكشێن كهك ههرزاییهو بهرهی بهوهشكستدێنن له

، كردارێكی ٢6كردار-كرداری شیاو و ڕێتێچوو بۆ ئەوان بریتییە لە نا  بێت". تاقه

ردانی هێزێكی ستتێوههۆی دهك بهنه مانا، كهبێ و پووچ و  بێهووده

یی و هۆی خودی بێهوودهڵکوو بهكی، بهكی یان ناوهرهڵستكاری دهرههبه

سوودی   به  ن  بوترێن كه. شتانێكی زۆر ههوهتهڵكراوهپووچه  وهیهڵكێتی كهبێ 

ت مادام تایبه  ، بهوهتراژیكۆمیك بشكێنه  ها بهتێكی وهناونانی بارودۆخ و حاڵه

مان شتی دا ههكهی شانۆنامهكهئینگڵیزییه ڤێرژنه ش لهكهرهخودی نوسه

ی ناوبنێم، ”كۆمیك“ ی بهوهر ئهسهرحاڵ، من پێداگرم لههه. بهكردووه

ی وهی ئهربارهرگیری مشتومڕێك ببم دهوێت دهمبه نا كه وهر ئهبهش لهمهئه

ی وهر ئهبهڵکوو له، بهوهكاتهتراژیدیا جیاده میدیا لهكتومت چ شتێك كۆ 

 كەوەكی ترسناكی شانۆنامهیهوهخوێندنهنێو داوی خراپ ومهكهوێت نهمهده

تراژیكۆمیدیا  به كهناونانی شانۆنامه . وادیارههێشتاش زاڵ و باوه پێموایه كه

كاتێكدا  ن: لهبكه نجامگیرییهرهم دهئه ران داوهخوێنه زۆرێك له تی بهرفهده
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 چی هێشتاش، به نین، كهپێكه نهمانخهكان دهرهكتهكانی كاره(كرداره-)نا

مهێنی ر و هێجگار غهتی بارودۆخێكی تۆقێنهقیقهكان، ههجۆره جۆرێك له

 كه  هییهم زاراوهق ئهقاودهده ربڕینێكی تر، پێموایهده دركێنن. بهمرۆیی ده

گشتی را، تیۆلۆژی یان بهبوونگه زهگهو دیاریكردنی ڕه وهناسینه

 كات. هێند ئاسانده كهكان"ی شانۆنامه"مرۆییه

میان هێجگار كه. یهوهم داوهنێو ئه ونهكهن دهكردن ههڕاڤه شنهدوو چه

، ڵیزمكانی بێكێت بۆ مینیامتێبینیكردنی خولیا گشتییه ، بهیهساویلكانه

كان ینی و فیزیكییهزه برین و ڕیسواییه كان،ییهستهجه وتن و نوقسانییهككهپه

شی نێت: "بهیهگهده و مانایهئه مهئه دەردەهێنن كه نجامگیرییهرهم دهئه

سیحدا ڵ مهگه". یان كاتێك ئیسرتاگۆن خۆی لهر ئازار و مردنهتی ههمرۆڤایه

ڵ گهله لێكی هاوشێوهڵێن: " بێگومان، بێكێت هێڵگههكات، دراورد دهبه

". وهوی بۆ ڕوونبكاتهر زهسهشتنامن لهكێشێت، تا گوژمی ئازارچهسیحدا دهمه

، ڵێك وشهیی تێبینیی كۆمهساده به ن چونكهساویلكانه بۆیه وانهم خوێندنهئه

تێكی ئاسان كایهڵ حهگههاوتان له بڕن كهریدهن و دهكهتێام و مۆتیف ده

كاىن ئەوانە ڕۆڵ و كاركرده ی لهوهاڵم شكستدێنن لهدرككراو و نارساودا، به

 نیا لهته یهوهخوێندنه رزهم ته، ئهن. دیارهدا تێبگهكهناوی كارههە له

 له م شێوازه، ئهوهداخه؛ بهوهكانی بێكێتدا كورتنابێتهی كارهوهخوێندنه

تا  دات كهكان نیشاندهمرۆییه ستێكی گرفتسازی زانستهبنبه وهێندنهخو 
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چەمکایەىت و كۆنسێپچواڵ و  ڵییهوپێكهڵژێر باری تێكهئێستاش له

رچاوی شێكی به، بهوهنیگایهم گۆشهن. لهكهده یاندا هاڕهكهمیتافیزیكییه

ت نانهته نگهی، ڕهر هایدگهرجێكی پێشلومههه كان لهمرۆییه زانسته

 . وهمێننهده مۆدێرنهپێش وهدڵنیاییهاڵم بهسێكوالریش، بهپێش

مرت رچی كهگه، ئهرنج ڕاكێشرتهكردن زۆر سهمین جۆری ڕاڤهدووه

كانی بێكێت یی كارهسادهكار وا بهدا، ڕاڤهنانهتهم حاڵه. لهر نییهالڕێدابهبه

ر، نوسه ی كهقلیدی و میتافیزیكییهته هاییهبه همو سیستهنێو ئه ناخاته

. وهدا، خۆی لێ جیاكردۆتهری ی هونهسهئاستی موماره له ختهپێشوه

ی ورهگۆڕانێكی گه نێت كهدا دهوهست دان بهمودهكار دهڕاڤه ]ڵکووبه[

 انی بێكێت بهك، پرۆتاگۆنیستهگۆڕێدایه می بێكێتدا لهرههكۆبه پارادایمیانە له

، ٢7چاالكی-كان نین؛ نادێرینه تراژیكه وانهی پاڵهڕوون و ڕاشكاوی هاوشێوه

 یهوهئه كهرگۆمێنتهدا، ئههێنێت. لێرهكانیان پێكدهدراماتیكییه تێكڕای كرداره

غیابی  له ی تراژیدیای)مۆدێرنیستی( ڕێك بریتییهفۆرموله كه

ی كهوهخوێندنه له ندریاس كهر ئهیكی(. گونتهوانێتی، كالستراژیدیای)پاڵه

م تراژیدیای ئه "نوسێت: ، دهستووهر بهرحێكی هایدگهشه بۆ گۆدۆ پشتی به

لی ت ههنانهته كه وهتهدا شاراوهو ڕاستییەله ٢8بوون  له شنهچه
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یی خۆیدا گشتێت ، هاوكاتیش، لهمیشهبێت ههده ، كهتراژیدیاشی نییهبهبوون

ی وانهكرێت كتومت پێچهی من دهكهتێزه ]اڵمبه[. "كۆمیدیا ببێته

تراژیدیا  كه نییه وهمڕۆدا ئهله كه: گرفتهوهندریاس دابڕێژرێتهی ئهكهشهبانگه

ڵ كۆمیدیا تا گهش و"نارسووشتی" لهكی هاوبهندییهیوهنێو په تهزۆر خراوهبه

، یهوهئه كهییهنووكههه : گرفتهوهوانهپێچه واو بهكۆمیدیا. ته بشێت ببێته

مامك كی درككراوی تراژیكی دهیهك فۆرمولهوه كۆمیدیا هێشتاش ناچاره

م دوا ك ژانرێكی جدی بنارسێت. بهبپۆشێت و خۆی بگۆڕێت تا بكرێت وه

ندریاس ی ئهكهمان خاڵههه ی بهن ئاماژهقریبه، سایمۆن كریچڵی تهدواییانه

ی ڕاده به یهوهئه وانانهپاڵه -فتی پارادایمی تراژیكگر  "نوسێت: ، دهداوه

. "ینكهدیدهكۆمیدیادا به نیا لهته قینه، تراژیدیای ڕاستهپێویست تراژیك نییه

الی  له بێت كه و خاڵهنیا ئهدا تهندریاسڵ ئهگهجیاوازیی كریچڵی له نگهڕه

بێت تراژیدیا ده رووری كهكی زهیهخراپه له كریچڵی، كۆمیدیا بریتی نییه

مهێن رههڵکوو فۆرمێكی بهكات، بهڵدهڵیدا ههگهبێت چۆنچۆنی له  وهفێری ئه

 نگهده ستی بهده  وههۆیهتراژیدیا به كه یهو فۆرمهق ئهقاوده، دهو ویسرتاوه

یدا اكهئایدی گات. سایمۆن  كریچڵیش  لهدا ڕادهمۆدێرنه ی لهكهنهسهڕه

، و ستووهر بهی هایدیگه٢٩مكی كۆتادارێتیچه ی كۆمیدیاوە پشتی بهبارهله

ستێكی ئاشكرا و هه "له ی كهوهكات بهی بێكێتیش دهكهنینهستایشی پێكه
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 وهیهحاڵێتی نی، الوازی و مهسهتوانایی، ناڕهستی  بێ ردهبه

 گرێت". رچاوەدهسه

گشتی،  ی  گۆدۆ و بێكێتیش، بهكهكردنهم جۆری ڕاڤهرچی دووهگهئه

ژێر چنگی اڵم هێشتاش لهكات، بهرحدهندكێشرت تهمهرگۆمێنـتێكی زۆر كهئه

ربازی ورووپی دهفیزیكی ئهریتی میتائایدیۆلۆژیای "هیومانیست"ی نه

رخی تراژیدیا، ك فۆرمێكی هاوچهر بێتو كۆمیدیای)بێكێت( وهگه. ئهبووهنه

كی ك "كۆمیدیایهڕوو، یان وهیخاتهی سایمۆن كریچڵی دهو جۆرهبه

وا ،  ئهوهینهڕوو، شیبكه ندریاس خستوێتییهر ئهی گونتهوهكئهئۆنتۆلۆژی" وه

ك ، و وهوهینهكهڵیدهسێرین و پووچهپهڵدهی ههكهۆمیكییهك فیعلی هێزهبه

 . به وهینهكهدهی تراژیدیا ڕاڤه -دوای -ك تراژیدیای ك، وهتراژیدیایه

ستایشی كۆمیدیا  یهو ڕادهنیا تا ئهته كردنهڕاڤه شنهم چهربڕینێكی تر، ئهده

عبیر كان، تهجۆره جۆرێك له ی، بهیهو ڕادهنیا تا ئه، ته"تراژیك"ه كات كهده

ژانرێكی جدی  كات" بهوی دهر زهسهندی مرۆیی لهبه"ئازاری زۆرزه له

 گرتنی دیوه رنهندوههههۆی به، بهكردنهڕاڤه م جۆرهكات. ئهژماریدهئه

تی و اڵیهفی، كۆمهلسهمیتافیزیكی، فه ، پێگه٣٠ی كۆمیدیاكهكۆمیكییه

خودی  وهڕاستیدا، ئهخات. لهی كۆمیدیا پشتگوێدهكهنهسهڕه سیاسییه
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ر نرخێك هه بێت بهده ڕوو كهخاتهكی كۆمیدیا دهیهفۆرموله كه كریچڵییه

 . ٣١: كۆمیدیای كۆتادارێتیوه، دووربخرێتهبووه

تادارێتیی ئایدیای كۆ   ، ژانری تراژیدیا بهوهریتییهڕووی نه  ،  له، ئێمهك دیارهوه

یی رزۆكی و شكستهیی و لهئایدیای تاقانه ، بهواته -وهستینهبهده وهمرۆییه

، "كۆمیدیای م پێیهڵكێتی دوایینی كردار: بهكهری و بێ بوومنان و بێبه

ك شێوازێك بۆ دانان و وه ق ویسرتاوهقاودهالی  كریچڵی دهكۆتادارێتی" 

 ، من بهوڵهم هه. دژ بهڕوونێو كۆمیدیادا بخرێتهڵكۆڵینی كڕۆكی تراژیدیا لههه

یدا كهكتێبه ئەلێنكا زوپانچیچ له م كهكهده بۆچوونەو تی پشتگیری لهواوهته

ر " فیزیكی سهكات له، و تیایدا پێداگری دهوهڵیگرتۆتهی كۆمیدیاوە ههبارهله

ی كهوانهپاڵه ندىدا بهیوهپه ". زوپانچیچ، له٣٣میتافیزیكی كۆتا دژ به ٣٢ناكۆتا

بێت، مر نهنه نگهو ڕهكات:" ئهلفرێد سایمۆن قەرزدهی ئهكهبێكێتەوە، وته

، ٣4شكێرناوی و نەبەزینەچوون و نهناونهم له". زوپانچیچ ئهشكێرناوهاڵم نهبه

گشتی. پاڵ كۆمیدیا بە  داتهین، دهڵی بكهمریی ڕۆحدا تێكهڵ نهگهنابێت له  كه

 به یهو ڕادهنیا تا ئه: نابێت كۆمیدیا تهوهكورتی ببڕێنمه له كهلهسهر مهگهئه

تی یهكهكۆمیكییه و ڕێك كرۆكهڵکوو، ئه، بهتراژیكه ربگرین كهجدی وه
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ڕوانیی  چاوه لهبێت ی بۆچی دهوهریبگرین. هۆكاری ئهند وهههبێت بهده

، كتومت وهبخوێنینه -كك تراژیكۆمیدیایهك وهنه -كك كۆمیدیایهوهگۆدۆدا 

ی وهی كورتكردنهسهسوهوه بێت خۆمان لهده ی كهوهبۆ ئه وهڕێتهگهده

ر كۆتادارێتی و سهواهیدانێكی تراژیك لهی بۆ گهكهكۆمیكییه بەزینەنه

 یی مرۆیی بپارێزین. ڵی و شكستهفشه

م ی ئهوههێنانه ییكردن بهی گلهفهلسهی فهبارهی لهكهر وتارهئارۆن شوسته

 كات: ستپێدهده وهی خوارهیهنوكته

 بێت و لهرێك دهفهندهمهڕووسیا، موسافیرێك سواری شه شوێنێكدا، له له

كی زۆری پێناچێت، یهنیشێت. ماوهداده كەوەپیاوێكی جوولهنیشت پیرهته

 كه". موسافیرهمنگكردن:" ئۆی، تینوومهمنگه كات بهستدهده كههپیاو پیره

ڵناگرێت: "ئۆی ست ههر دههه كهمێردهاڵم پیرهك گوێی پێنادات، بهیهماوه

ی رگهچیرت ناتوانێت به كهنجام، موسافیرهره". سه. ئۆی تینوومهتینوومه

ی لێ وهی خواردنهشوێنه وئه چێتهر پێ، دهسه ستێتهڵدهبگرێت. هه

لێی  وهسوپاسگوزارییه به كهمێردهكڕێت. پیرهئاوێك ده فرۆرشێت، بوتڵهده

كێك ند خولهنیشێت. چه، كڕوكپ لێی دادهوهخواتهده كهگرێت، ئاوهردهوه

 كهپیاوهناوی پیرههه ك لهكات گرژییهستدههه كهڕێت، موسافیرهپهتێده

ی مهبێت و ئهریدا زاڵدهسهبه كهێت. دواجار، گرژییهكشڵدههه

 چێت:" ئۆی، من تینوو بووم!". ردهمدهدهله
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رچاو، بهكی بچووك دێتهزوویهك ئارهتی وهواوهته به كهمێردهزووی پیرهئاره

ی تێربكات. كهزووهکردار ئارهش ناتوانێت بهوهت ئاوخواردنهنانهاڵم تهبه

بتوانین   نگهشتێك ڕه  -نوێنێتڵستی دهرههبه  كه  یهیدا ههكهزووهئاره  لهشتێك  

ئاخۆ ڤالدیمێر و ئیسرتاگۆنیش  ٣٥شكێرناویی  كۆمیك.ناوبنێین نەبەزین و نه

نین؟  وهییكردنی ناكۆتا و بێ بڕانهمان لۆژیكی  كۆمیكی گلههه ر بهسه

كی یهشێوه چێت و بهردهۆڵ دهكۆنرت  یان لهكهڕوانییه، چاوهئاشكرایه

یاندا كهڕوانییهچاوه دات. شتێكی ناكۆتا لهخۆی ده به رچوو درێژهستدهدهله

رچی گهڕوو، ئهكاران خستوویانەتەی ڕاڤهیەی زۆربهو گریامنه. ئهیههه

یان  ت،رگیز نایهگۆدۆ هه كه یهوهوان، ئهكی ڕوون و ڕهیهشێوه ن بهگمهدهبه

ش شتێكی مهی بین. ئهكهڕوانی هاتنهندا چاوهمهكۆتایی زه نیا لهبێت تهده

ن تهڕوانی عادهچاوه ستامن لهبهمه ئێمه ، چونكهرتاپا رسووشتییهسه

 له ڕاستیشدا، ڕوون و ئاشكرایه، لهڕێكردنی ڕووداوێكی داهاتووهچاوه

م دا، ئهتهم حاڵهله یهوانهاڵم لهادات. بهدا هیچ ڕووداوێكی وا ڕوونكهشانۆنامه

م و نادرووست بێت، یان النیكه ڵهكان، ههجۆره جۆرێك له ، بهیهگریامنه

 وه كان ئهی پرۆتاگۆنیستهقینهستی ڕاستهبنبه نگهواو بێت. ڕهموكوڕ و ناتهكه

ی كهاڵم هاتنهبه ،هاتووه خته. گۆدۆ پێشوههاتووه ختهگۆدۆ پێشوه بێت كه

نیا مانیفێستبوون ته ، كهكهتینووه مێردهالی پیره له یهكهی بوتڵی ئاوههاوشێوه

 
35 The indestructibility of the comic 



 

 

P
a
g
e 

5
6

 

 له یهو شتهئه مهگۆڕێت. ئهی دهكهبڕاوهناكۆتا و نه ییكردنهوتنی گلهركهو ده

ی وهلهڕوونی    بێت بهده  ر" كهوترێت پێداگریی "پاڵنهروونشیكارىدا پێی دهده

 ریزمێكی خۆڕسكانهی هایدگهوهبری ئه. لهوهزوو" جیابكرێته"ئاره ناونراوه

ندی ههنێو ڕه ینهیان بخهكهڕوانییهپاڵ ڤالدیمێر و ئیسرتاگۆن، و چاوه ینهبده

ی كهشیكارییه ر لههایدگه یهو شتهئه مهئه تییەوە)چونكهڕهكی بنهداهاتوویه

)ی تیی بوونی ئێمهڕهندیی بنهكات: كامتهنجامگیری دهرههبۆ دازاین د

بوون  -بۆنێو-مانوهناوهك خودی هاتنهوه ، ئێمهوهداهاتووه وتۆتهمرۆیی( كه

یان كهڕوانییههاتنی چاوهكۆتایینه ین كهبكه وهی ئهشهبێت بانگهین(، دههه

و  ختهپێشوه كهگونجاوه كاته ی كههو كات، ئهی دهكهشكێرناوییهبۆ نه ئاماژه

 كان، لهجۆره جۆرێك له به شی كهوه، ئهڕیوهتێپه ستچوودهكی  لهیهشێوه به

 نوێنێت. ڵستی دهرهه، بهوهمێنێتهدوای كۆتایی ده

 كالی سالڤۆی ژیژه سات لهمكی كارهچه •

فهومی باو و ی مهۆمیدیانهالدانی ك له كه یهكی سیاسیی گرنگ ههیهوانه

ی موو شت، پێگههه ر لهن فێری ببین. بهمهوتنی زهی پێشكهڕۆژانه

ردا، رت فۆلهڵ ڕۆبهگه، هاوشان لهیهو شتهی گشتیی كۆمیدیا ئهسیاسیانه

ئارای نواندنی بۆ هێنانهڵستی رهه، بهی، واتهكهبڵێین ماتریاڵیزمهتوانین پێی ده

 جێكردنهكارهێنان و جێبهكان و بهندهنێوان ئایدیا شكۆمهدیلێك لهبه

 -كان هێجگار گرنگهوتنی شتهركهكۆمیدیادا چۆنێتیی ده كاندا. لهژارههه
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نیا ت تهقیقههح ی كهیهو ڕادهت تا ئهنانهته -كاردێنئایدیاكان چۆنچۆنی به

كات. ده مهبۆ ئه وتن ئاماژهركهنسیپی سهك پرهر وه. فۆلهتهمێكی ڕواڵهرههبه

شفكردنی ی پشكنین و كهڕێگه، لهوهتهڕهبنه  ش، زوپانچیچ، لهمهرباری ئهسه

و  قینهیەوە، كۆمیدیای ڕاستهكهپارێزییهی یان كۆنهكهسیاسییه رییهتێكده

 رهت فیگهنیشان بدا وهر بێتو كۆمیدیا ئهگه. ئهوهكاتهكرت جیادهیهله ساخته

ڵکوو مرۆڤێكی ئاسایی، نیا ئایدیاڵێك بهك تهنه كهدانهاڵتدار و خانهسهده

 وهشی ئهو كاتهوا كۆمیدیاكی کۆنەپارێزە. ئه، ئهند و كۆتاداریشهمهستهجه

كتومت  مرۆڤێكی ئاساییه كهدانهاڵتدار و خانهسهده رهفیگه ربخات كهده

سێكی كه ]كی خۆڕسكانهیهشێوه و به[ڕاستی به كه ڕی وایهی باوهوهرئهبهله

كی وا كۆمیدیایهفتار بكات، ئهر واش ڕهو هه دانهاڵتدار و خانهسهده

و  وهڕێژێتهداده كه. زوپانچیچ، ئایدیا الكانییه]یهو شۆڕشگێڕانه[رتێكده

زانێت پادشا ده به ی خۆی وازهژار و النههه و پیاوهك ئهنوسێت:" نهده

ی و پادشایهڵکوو ئه(، بهییەزهبهسێكی داماو و جێ و زیاتر كه)ئهكۆمیدییه

ی نانهسهندی الپرهرحاڵ، كامتههه". به، كۆمیدییهڕاستی پادشایهبه وایهپێی 

ی بارهكامن لهنیگایهكۆمیدیاكان گۆشه ندێك( لهساتی )ههكارهپۆست

 ناكرێت به ست كهردهبه نهخهكانی كۆمیدیا دهسیاسییه شهاتهت و پااللهده

، كهبۆكراوه مانا ئاماژه ری، بهك ماتریاڵیزم یان تێكدهتی وهواوهته

 . وهڕوونبكرێنه
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 ی بهدا پهكی سالڤۆی ژیژهمدواییهكانی ئهكتێبه ندێك لههه توانین لهده

سات، مكی كارههەق بە گرنگیی چهرچاو ببەین دەر ڵكشانێكی بههه

اڵم هاوكات ، بهتاییدا ونهرهكانی سهكتێبه ن لهقریبهته مكێك كهچه

دا لێره ماتیكی كۆمیدیای سیاسی، كهپرسی پرۆبله كی توندوتۆڵ بهیهشێوهبه

م ر كامێك لههه ینهستبده. دهستهیوهین، پهكهرمدهڵدا نهگهی لهنجهستوپهده

ك  تا وهرهسه، ٣6(٢٠٠8)ۆکى لە ئایدیاڵە لەدەستچووەکانداك كتێبانه

(، ٢٠١٢)38هیچ مرت لهیان كه ( ٢٠٠٩)37ك كۆمیدیاتراژیدیا، دواتر وه

وا ، ئهوهتهدا باڵوبوونهیهم ماوهله بێنین كه و كتێبانهندێك لهر ناوی ههگهئه

 وێت لهكهرده. جیهان وادهوهمێنیتهك خۆی دهك وهی ژیژهكهرگۆمێنتهئه

ش كهن، پرسیارهبعه؛ تهتیدایەاڵیهساتێكی ئیكۆلۆژی یان كۆمهلێواری كاره

 ین. بپارێزین یان ڕێگریی لێ بكه ساتهو كارهنی خۆمان لهچۆنچۆ  یهوهئه

شدا  كۆك و هاوڕا ستپێكهم خاڵی دهڵ ئهگهت لهنانهگرێك تهخنهكرێت ڕهده

و هیچ  ك الوازهی ژیژهكهنگاندنهڵسههه بكات كه وهبێت، و باس لهنه

، تیدا نییهم مرۆڤایهردهبه ی، لهكهمانا گشتییه ڕێكراو، بهساتێكی چاوهكاره

 سته یوهڵێك "ئاڵنگاری"ـى جیاجیا و ناپهیی كۆمهساده به كهلهسهڵکوو مهبه

 وهر ئهسهخت لهجه سهبه دا، ھیندهوه. لێرهڕوویان ببینهبێت ڕووبهده كه

 
36 In defense of lost causes  
37 First as tragedy, Then as comedy 
38 Less than nothing 
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، و وهبێتهڕێتێچووە ده خنهم ڕهرگیری ئهڕاستیدا دهك لهژیژه كه وهینهبكه

رخستنی توانای ی دهڕێگهنیا لهك تهنه م كارهك ئه. ژیژهوهكاتهتیشی دهڕه

ڕووی ئەزمووىن و  له تۆمی( كهناوبردنی خۆی)بۆمبی ئهتی بۆ لهمرۆڤایه

، و ڕیزكردنی داتاكانی تری ویست و ڕێتێچووهنهڵگهواو بهته وهئیمپریكییه

ی شهڵكشانی گهكان، ههرچاوهی سهوهبوونهم، كهكو ناجێگیریی ژینگهوه

و ی ورووژاندنی ئهڕێگهش گرنگرت، لهمهڵکوو لهكات، بهدانیشتوان و هتد ده

 به وهینهتی بكهمرۆڤایه ناكرێت بیر له كه وهشهفییهلسهفه رگۆمێنتهئه

 مهئه نگه. ڕه]ناوبردنو خۆله[ی بۆ كۆتاییتواناكه كی دابڕاو لهیهشێوه

ی اڵم شتێكی تریش ئاماژهك. بهسەر ژیژه ریزم بێت لهوارێكی هایدگهئاسه

 ی گۆڕانكاری و چاكسازییهچارهڕاشكاوی ڕێگه ك بهژیژه یهوهین ئهپێبكه

می كانی سیستهرهئاشكرا و تۆقێنه  رههه  لێنهڕۆكردنی كهوپهكان و پینهبچووكه

ك تراژیدیا، تا وهرهسهكتێبی  و، له. ئهوهكاتهتده( ڕهپیتاڵیستیی)جیهانی كه

نجامی رهبه له كات كهده واڵنههه م جۆرهسفی ئه، وا وهك كۆمیدیادواتر وه

بری كی سۆسیاڵیستی لهداهاتوویه درێن كهكان دهپیتاڵیستییهكه ساتهكاره

ی وهتكردنهك دوای ڕهبژێرن. ئاخۆ ژیژهڵدهكی كۆمۆنیستی ههداهاتوویه

نێت، چ سات ملدهو كارهرهبه مێكدا كهسیسته كان لهچاكسازییه

 كانگیر، لهنگ و یهماههكی ههیهشێوه ك، بهڕوو؟ ژیژهخاتهك دهیهچارهڕێگه

وشاو و رایی درهساتگهبۆ "كاره ی ناومانربدن، ئاماژهو كتێبانهكێك لهر یههه
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كی پارادۆكسانەش یهكات، و جووڵهژان پیێر دوپوی دهی ٣٩ر"ڕۆشنگه

 یهوهسات ئهكاره گرتن لهبۆ ڕێگه قینهی ڕاستهڕێگه تاقه كات كهرحدهته

 ین. ی قبوڵبكهكهتهمتییهحه

 كهساتهنیا كاتێك كارهڕوو: مادام تهخاتهكی ڕادیكاڵ دهیهچارهدوپوی ڕێگه"

بۆ نواندىن کردە   نگهین )و ئیرت زۆر درهكهڕدهباوه  وساڕاستی ڕوویدابێت ئهبه

كانی نجام و پاشهاتهرهڵ بهگهروكارمان لهبێت وایدابنێین سهو ئەکت( ، ده

پاڵ  ینهبده ڕوویداوه خته پێشوه تی شتێك كه هواقیعیی، یهكەداساتهكاره

نگاوێك ین: ههتاكتیكییه و جووڵهزای ئهموومان شاره. ههكهساتهكاره

 م ڕێكارهیت؛ دوپوی ئهبازبده وهو پێشهرهتا زیاتر به دواوه ڕێوهبگه

سات كانی كارهنجامهرهنێو پاشهات و به ینهبێت بازبده: دهوهڕێنێتهگهڵدههه

 . بهدواوه وهڕێینهبگه كهساتهلێواری كاره نگاوێك لهتاكو بتوانین هه

. "نووسی خۆمان دابنێینسات بە چارهبێت كارهربڕینێكی تر، دهده

 (کە زیادكراوهوهختكردنه)جه

کەوانە وەرگیراوەکەدا  له و دێڕەدا، كهمان لهگرنگرتین خاڵی گفتوگۆكه

ساتبار، ی كۆتایی كارهوهڕووبوونهڕووبه ین: بهكهدیده، بهنكردووهبۆڵدما

ها، كی وهیهستپێكی جووڵهم دهی سیاسی، یان النیكهقینهی ڕاستهجووڵه

 
39 Enlightened catastrophism 
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 ڕوویداوه ختهپێشوه تی شتێك كه" واقیعیهیهوهین ئهسفی بكهكرێت وا وهده

ر بێتو گه: ئهیهوهئه  وهمهكهختی لێ دهجهی من  وه." ئهكهساتهپاڵ كاره  ینهبده

ی سیاسیدا ناوی كایههه  كان لهبچووكه  ك بۆ چاكسازییهی ژیژهكهوهتكردنهڕه

ین، ئاخۆ ر گۆڕانێكی زۆر ڕادیكاڵرت بكهسهگوزاری لهرمایهین، و سهقبوڵبكه

گونجاو كی سیاسیی یهك جووڵهك وهی ژیژهوهئه ناتوانین بڵێین كه

كی ڕاستودرووست یهشێوه  ر بهگه؟ ئهكی كۆمیدییهیهكات... جووڵهرحیدهته

 ؟ ت، كۆمیدیایهین ئایا ناتوانین بڵێین سیاسهبكه قسه

ت تایبه  ت، به. سیاسههایهكی وهیهشهكانی بانگهترسییهمه  باشی ئاگام لهمن به 

ری، ماوهتی میدیای جهرا، و سیاسهڵبژاردنگهمانتاری و ههرلهتی پهسیاسه

جاڕی، سێرك، لێبووكی، یی، گاڵتهقۆشمه -ڕاستیدا شتانێكی زۆریان ناوناوهله

 موو شتێك بێجگه هه واته -ریبوون و كۆمیدیاماوهپێشبڕكێی پۆپوالر و جه

كاندا تهی حاڵهزۆربه  ڕاست و درووستیش له  كی جدی بن. بهی چاالكییهوهله

كانی میدیای ژانره ی منایشكردنیان لهڕێگهكان له: سیاسییهیهشنهم چهبه رهه

 م لهمتی، النیكهكی حهیهشێوه  رنێت، بهفزیۆن و ئەنتهلهكو تهرییدا وهماوهجه

و یان درووسترت، ئهر و كۆمیدی، رمكهرگهسانی سهكه بنه، دهوهدیوێكه

  یهمی ههبێت شانس و چانسێكی كهێكی باش نهر رمكهرگهسه ی كهسیاسییه

. وهوتوویی مبێنێتهركهسه  رمییدا بهتی فهسیاسه  ن لهكی درێژخایهیهبۆ ماوه  كه
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ڵێم كاتێك ده نییه وهستەکەی منهبهمه كی بهندییهیوههیچ په مهاڵم ئهبه

 .، كۆمیدیایهقینهتی ڕاستهسیاسه

تی بۆ سیاسه هیچ جۆرێك ئاماژه ت بهڵێم سیاسهكاتێك ده ، چونكهمكهیه 

ی وهر ئهبه، لهمیشدووهم. ر ناكهرمكهرگهرخ و سهمانتاریی هاوچهرلهپه

 له شهبێبه كه شتێك نییه ستم لهبه، مهكۆمیدیا شتێكی ناجدی نییه ستم لهبهمه

 ، لهتی... باشهاڵیهی ئیتیكی یان كۆمهكستییهیوهگرنگی و په  ر جۆرههه

 گرنگیی سیاسی. 

تێكی ر سیاسهپێش هه وێتهكهده ی سیاسی شتێكهجووڵه ستم لهبهمه

پێش  ك كهیهكایه به ستهیوهپه مانتاریش، شتێك كهرلهپه-مانتاری  و نارلهپه

یی را یان بۆماوهاردنگهڵبژ زمی سیاسی، ههی نهوهمهێنانهرههر فۆرمێكی بههه

 كاردێنم كهی سیاسی بهجووڵه و مانایهوێت. كتومت بهكهبێت، ده

مۆدێلی  بێته"دواتر" ده كه یهو شتهختی درووستكردن و پێكهێنانی ئهوهساته

 وه نێو وێرگوڵه  ی دواترم خستهوشه  ڵگای)جیهانی(. بۆیهسیاسیی گشتیی كۆمه

م تیڤی لهر و فۆرمهختێكی پێكهێنهوهساته كه ایهڕوون و ئاشكر  چونكه

كات، و ستنیشاندهده  دیاریكراوه  سیاسییه  م مۆدێلهتێكڕای مێژووی ئه  شنهچه

 كه سیاسییه مۆدێله كه ختهوهم ساته. ئهوهمێنێتهشدا دهو مێژووهنێو ئهله

 وێـتهكهی، "دهكهنییهمهمانا زه  هك بی، نهكهمانا لۆژیكییه  نیا بهكات تهدیاریده

 ی كهو شتهم ئهكهت دهسیاسه به كورتی، كاتێك ئاماژه . بهكهپێش" مۆدێله
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ی كایه توانای پێكهێنان یان گۆڕانكاری له له ڕێك بریتییه ینمدایهزه له

شكرا بێت مووان ئابێت الی هه، دهوهكۆمیدیاشه ندی بهیوهپه دا. لهسیاسی 

تریاڵیزمی كۆمیدیا یان زوپانچیچ  پێی ڵێت مادهر پێی فۆله  یهو شتهستم لهبهمه

ڕوون و ئاشكرا  وهبێت ئهكۆمیدیا. ده ]و شۆڕشگێڕیی [ری ڵێت تێكدهده

، كی ئاشكرای تیایهرپرسیارێتییهبه كه كۆمیدیا شتێكه ستم لهبهمه بێت كه

نیا ك تهدات)نهی سیاسی دهئارای پێكهێنانی كایهتیی هێنانهیارمه شتێك كه

 وه رهده له پاچانهستهكی الواز و دهیهشێوه بكات یان به كهكایه القرتێ به

ر و یشتنی فۆلهتێگه ی لهیهو وانهر ئهگهڕاستیدا، ئهبدوێت(. له وهیهبارهله

 قینهكۆمیدیای ڕاسته بێت كه وهبین ئهی كۆمیدیا فێری دهبارهدا لهزوپانچیچ

ی و شتهموو ئههه نگهوا  ڕهتیڤ(، ئه)فۆرمهرهپێكهێنه-كی سیاسیكۆمیدیایه

سات، كاره ك لهیشتنی ژیژهتێگه دا بهندی یوهپه دا، لهم خاڵهوێت لهمبه

 تی ڕادیكاڵ،ك بۆ سیاسهرشۆڤەکەی ژیژه كه یهوهم ئهی بۆ بكهشهبانگه

ی یهو ڕاده. تا ئهكی قووڵ كۆمیكاڵ و كۆمیدییهیهشێوه  به  كه  ی شتێكهرشۆڤه

ی نانهسهندی الپرهكامته سنت بهیوهت و كۆمیدیا پهبكرێت بوترێت سیاسه

 .  وهكرتییشهیه سنت بهیوهردووكیان پهههئیدى كۆتایی، -دوای 

كردنی كتومتی شنت و فۆرمولهداڕ  بێت كه وهر ئاگاداری ئهبێت خوێنهده

دا، وهرهی سهكهبڕگه . لهنگهڕهمهك ناجێگیر و ههالی ژیژه له كهرگۆمێنتهئه

ڕێكراودا ساتێكی چاوهڵ كارهگهرگیربوون لهماتیكی دهتێكڕای پرسی پرۆبله
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بێت ی بۆچی دهوه: هۆكاری ئهڕكردن داڕێژراوهی باوههۆی تێگهبه

 یه وهر ئهبهله ڕوویداوه ختهپێشوه سات كهپاڵ كاره ینهشتێك بده تیواقیعیه

م تێام ڕاستی ڕوویدابێت". ئهبه كهساتهین كارهكهڕدهباوه و كاتهنیا ئه"ته

ڵێت دهی وا ئاالن بادیۆ پێی و شتهڵ ئهگهله یهڕ هاوشێوهی باوهگیرهمههه

ڕاستیدا، ڵیدا. لهگهكی نزیكەوە لهندییهیوهپه  تهخاشامن دهكه"ڕووداو" و باسه

فیعلی ی بهوهكئهكات، وهبۆ دوپوی و بادیۆ ده  ها ئاماژهندێكجار وهك ههژیژه

فاداری بۆ ڕووداو داهاتووی الی بادیۆش، كاتی وه"مان شت بڵێن: هه

رزێكی ته  تا بهر داهاتوودا، ئێسرامبهبه  ڕاندنی خودی خۆی لهتێپه :4٠پێشووتره

 [یهئا لێره  ختهوێت ڕووبدات پێشوهمانهی دهوهبڵێی ئهكوه  وهجوڵێینهها دهوه

م دوپوی ئایدیای م بادیۆ و هههه خات كهردهده وهك ئه. ژیژه"] هو ڕوویداو

ش دژ مهوروژێنن، ئهده  وتووهپێش خۆی كه  ك كهپارادۆكسیكاڵی داهاتوویه

ئێستادا  ڕێكردنی داهاتوو لهی چاوهگریامنه پارادایمی هێرمۆنۆتیكی كه به

تی ڕوون و واوهته ، بهوهكیشهت خودی ژیژهنیسبه رحاڵ، بهههكات. بهده

 ی كهو مانایهپێش خۆی، به وێتهكهی دهو داهاتووهئاخۆ ئه ئاشكرا نییه

ك یان وهڕووداو ك كات، وهستنیشاندهكامنان( قاڵبڕێژ و ده)سیاسییهكرداره

ڵكردنی دانان و تێكهچوارچێوه له به كژیژه . وهینهبیری لێ بكه ساتكاره

ی ڵ تێگهگهله یهلێره -ختهپێشوه-كه-ی و داهاتووهماتیكی ئههپرسی پرۆبل

 
40 Futur anterieur  
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ساتی ی دانانی پرسی گرفتسازی كارهی تا ڕادهوهش داڕشتنهوێوهڕ، لهباوه

وێت جاڕ بۆ كهردهفاداری، وادهماتیكی وهنێو پرسی پرۆبلهڕێكراو لهچاوه

ی جووڵه تاقه مهم ئایا ئهاڵ دات. بهده ساتكارهو  ڕووداویی نێوان هاوشێوه

م اڵمی ئهوخۆ وهكی ناڕاستهیهشێوه متازۆر بهی كهوه؟ بۆ ئهتیۆریی مومكینه

كاتێكدا ئایدیای ڕوو: لهمهكی كاتی بخهڕێن جیاكارییه، لێگهوهمهبده  پرسیاره

 ر كهساتێكی تۆقێنهنی دوای كارهمهزه ، واته4١كات-رهده ژیانكردن له

مان شت چی ناتوانین هه، كهكی كۆمیدییه، ئایدیایهڕوویداوه ختهپێشوه

 فاداربوون بۆ ڕووداوی بادیۆیی یان بۆ ئایدیای ڕووداوێك كهی وهبارهله

كاتێكدا ، لهفاداربوون بۆ ڕووداو كۆمیدی نییه، بڵێین. وهڕوویداوه ختهپێشوه

ی وهی كۆمیدیا"، جیاكردنهانه. ئاخۆ "و سات كۆمیدییهقبوڵكردنی كاره

مان وهرڤاتیڤ، ئهكۆنسه-كرداری سیاسی تیڤ لهفۆرمه-كرداری سیاسی 

سات؟ ئاخۆ جیاوازیی نێوان ڕووداو و كاره  م بڕوانینهكه  نابێت به  فێرناكات كه

مانا  بێت، كتومت بهكۆمیدی نه كی سیاسی كهیهو و جووڵهگره

ی پێكهێنانی كایه شداری لهتوانێت بهن دهسڵهی، ئهكهساتییهكارهپۆست

 تێزه كه وا و درووست نییهواو ڕهئایا ته -وابێت مهر ئهگهسیاسیدا بكات؟ ئه

نێو  ینهو بیخه وهینهجیابكه كهبادیۆییه چوارچێوه ك لهی ژیژهكهسیاسییه

ینمدا بوو كاتێك زه  له  كه  یهو شتهئه  مهكورتی، ئه  ی كۆمیدیاوە؟ بهچوارچێوه

 
41 Idea of existing in the extra-time  
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ر كردارێكی هه  وه كهكرده  یهو ڕستهر ئهسهختم لهكدا جهی ژیژهكهتێكسته  له

وێت یهی دهساتهو كارهبێت وای دابنێت ئهتا دهرهتیڤ سهفۆرمه-سیاسی

نیا ته  كهشه. بانگهڕوویداوه  ختهی لێبگرێت یان خۆی لێ البدات پێشوهڕێگه

، كی ئیامنێنت و خۆنشین سیاسییهیهشێوه به قینهكۆمیدیای ڕاسته نییه وهئه

ی بێت شێوهی، دهكهتیڤهمانا فۆرمه تی ڕادیكاڵیش، بهڵکوو سیاسهبه

ی پرۆسه ك لهنه ، كردارێك كهكردارێكی كۆمیدی بگرێتەخۆی، واته

ڵكی كهزۆك و بێ نه ،یهم پرۆسهك پاشهاتی ئه، وهدیهێنانی، واتهخۆبه

. ستهبهمهڵك یان بێ كهزۆك و بێ نه  تاوهرهتای سهرهسه  ڵکوو له، بهملێتسهده

ی كهتهتایبه م جۆرهن و ههسهی ڕهم كرداری سیاسییانهربڕینێكی تر، ههده به

 ختهخراپرتین شت پێشوه ن كهبكه وهدابنێن و قبوڵی ئهبێت وای كۆمیدیا ده

و ندیدا بهیوهپه . زوپانچیچ، لهكۆتاییهاتووه ختهپێشوه كهمه، گهڕوویداوه

نوسێت: كاریدێنن، دهگشتی بهكانەوە بهكۆمیدییه رییهشانۆگه 4٢یشویقهته

ی وهر و كاتی ئهگهی ئهلهسهمه  له  شویقی كۆمیدی بریتی نییهپرۆتۆتایپی ته"

 یهو شتهڵکوو ئهكات؛ بهشفدهیدا كهكهژووره له یكهرهمێرد، دۆستی هاوسه

ك ژانرێكی  ، كۆمیدیا وهوهدڵنیاییه دات. بهڕووده شفكردنهو كهدوای ئه كه

خۆبگرێت، شویقی كالسیكی لهكانی تهباشی ڕێكاره كرێت بهدراماتیكی ده

ڕاستیدا له ، كهوهشویقی كۆمیدی جیابكرێنهته له م ڕێكارانهبێت ئهاڵم دهبه

 
42 Suspense 



 

 

P
a
g
e 

6
7

 

 ختهوهو ساتهنیا ئه": ته]و ڕووداوه [ی دوای فاكتشویقێكی "پارادۆكسانهته

 ڕوویاندابێت.  ختهپێشوه شێكی(ند بهكه) یان چهساتهكاره كات كهستپێدهده

شویقی ی تهبارهی زوپانچیچ لهرچاوڕوونییانهو بهی ئهڕێگهبێت لهده

 مهین. ئهك تێبگهالی ژیژه  مكی پرسی سیاسی لهچه  ڵێت، لهكۆمیدی پێامنده

 -ڕ نییهی باوهگوێره فتاركردن بهڕ یان ڕهڕكردن، پاراستنی باوهی باوهلهسهمه

كی یهشێوه  به  ئێمه  كه  نییه  و شتهستی لهبهك مهه، ژیژ ت، دیارهنانهرچی تهگهئه

 مكهكی چهیهڵکوو شێوهین، بهگهڕی دینی لێی تێدهك باوهریتی و گشتی وهنه

ڕ، هیوا، ترس یان هیچ باوه كی بهندییهیوه. هیچ پهفاداربوونهی وهكهبادیۆییه

تیایدا  كات كهنی دهمهزه كی یهی ماوهپێشگریامنه كه مكێكی تر نییهچه

ڵکوو كردارێكی بگیرێت. به كهمتییهحه ڕوودانی شته له كرێت ڕێگهده

نی مهی زهكانی ماوهندهكۆتوبه له ، كردارێك كه، واتهرتاپا ئازادهسه

 یههیچ شتێك هه ، نهڕوویداوه ختهخراپرتین شت پێشوه ، چونكهدەربازبووە

ر بۆ كۆتاجاریش گههیوای بۆ  بخوازین، ئه هیچ شتێکیش کە نهلێی برتسین، 

ین. ڕوانی بكهچاوه كه زمانی بێكێت بدوێین، هیچ شتێكیش بوونی  نییه به

مر نا، دی و نهبهكی ئه، پێداگرییهتییهكی په، ناكۆتایهوهمێنێتهی دهوهئه

 به ڕوانیی گۆدۆداچاوه لهی كهسیاسییه بەزیو. وانهكی نهڵکوو پێداگرییهبه

 :وێـتكهڵدهتیڤ ههتی فۆرمهی سیاسهكهكۆمیدییه ڵ وانهگهتی لهواوهته

 كردن". ڕوامنان ده چاوه ین كه سانهو كهخۆمان ئه  " ئێمه 
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 سەرچاوە: 

After Catastrophe: From Beckett to Žižek: Gregor Moder. 

www.http://www.lineofbeauty.org 
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 کی پێشه

لپیی گریاگ  بۆ م ب  گڕتی ه ردهندانی س دۆمی کۆرۆن یی بۆ بشرم    

ه وکڕت  رو دهی ئ رب رهی ەشدی و پپداگران  دهوهتپڕام ن و بشرکردن 

ی ک  ب  هۆی پەرەسەندنی پەت ی تی، ئ بووری و ڕامش ریش ن ەی کۆم 

ر ەشی ندا زا  بووهال "ڤ یرۆسی ئ یدیۆلۆێییی ڤ یرۆسی کۆرۆن  ب  س 

ستپای کی دیی  ب ی ر بداردهیراندا زی تر ل  ه می ق ردهوه" ل  س بشرکردن 

م داتال ل ق و دهل   (State of Exception) یدانی دۆمی ئ وارت ره س 

ت و مشی نشزمی وی هک نی دنگ وهس رن سشی ه وه وشی ری و م ی سۆنگ 

 ی دۆمی ئ وارت وهبوون بوون و پ ت داری ل  بەردەوامرم ی یگ ی س کۆم 
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 رس ل یەدا مڕتوومڕکیی زۆری م م وهی  ک  ل رچ وان و مداره ب کپ  ل ی 

ندک  ل  لی ه ریاگ ویدراوه ن س  ه ردهی ب م نووسشا کراوهال ل 

می کۆرۆن  و پ   کۆرۆن  ردهی پ وی تی س رب رههم دردهندانی س بشرم 

ی رب رهک دهر ڕاڤ  و لپیدانەوەال ئ گ موپل، ن نسی، ڤپرنۆ و ێیدهبیرکت  ب 

ندیل وت ر و دا چ   دۆمی ئ واڕت وه ل  گ ڕووبوون تی ڕووب چۆنش 

رکای رکای و ن ندی ئ ه ر دوو ڕهی ن ئ ڕاست  کردووه ک  تپشدا ه نوورساوه

 چ و کردووهال  ه  دۆمپیش ن ڕهوه

تپشدا ب م ل   ی دۆمی کۆرۆن یی نووسشووه ک رب رهئ گ موپل دوو وت ری ده

م ک تال وت ری دووه ی دۆمی ئ وارت  ده(Reproduction)وهمیپا ن ره ب 

و ڕەماە توندانەی کە بەرەوڕووی وت ری ر ئ رامو کردارک  بوو ب رچ پ 

ک دۆمپیی دا کۆرۆن  وهک ر دوو وت رهیەوەال ب  گڕتی ل  ه می کراک ی 

ک  ڕۆی ن  دۆم ت ب  وپوازکیی زکدهوی د کراوه ک  تپشدا دهئ وارت  ن وزه

م ت ل  س زدانی ئ  وی ستی دهب ترسشدار و ن ئ س یی لەقەیەم ئەداتال م م 

نی مرۆڤپیی ه  پپییپا روهک ن  و ه ی م ف و ئ زادیش وهدۆم  سڕیا 

نوێ رل ەتی مۆی س س ی هپز و ده ز و ب زن ی ە وهداڕووم وه بۆ ئ 

مل ک  ردهندی ن رساوی س وهال ن نسی، ویرنۆ و ێیدەک سه بشرم مویپاپت ره ب 

ی دۆمی کۆرۆن یی بەوپوەیەک لە پەیوەندی رب رهی ن دهک کۆی نووسشا 

و ر ب گرک ال ه وارەوە ئ مپز دهک نی ئ گ موپل لەم بیوکست لەگە  ه 
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توانشل هەیوکستی سەرەکشی ئ گ موپل لەو دوو وت رەیدا لەسەر   دهست ب م 

 ر پۆلپل دەکرکل:ندی دێب ه دوو ڕه

ی ئ گ موپل ک ی بۆچوون رب رهئ مپز دهما ریای ڕهم سه ن ک ندی ی ه ڕه

ندی وهرێهی ب م ل  ب وان م، ب  پپچ ک لەمۆ دەگرک  ک  بریتشل ل : ی 

ک نی دۆمی ئ وارت  مو رهت لەم دۆمەدا، ل  ئپست دا داڕووم وه م وی ده

ک نی نگ وهمی کۆرۆن دا هپزی ک ر و ه ردهم، ل  س ت نل )ن نسی(ال دووه وی ده

پپویستی  (Labor-Power) ی هپزی ک روهمیپا ن ره ی ب رب رهت دهوی ده

میی ئ وارت  ک  ئ گ موپل وپلگشران  ل  ی چ وهبوون ک پ ت ، ن کشش رهس 

ی وهم، نواندن ک ت )ویرنۆ(ال سپی موو دۆمپیدا پپداگریی لەسەر دهه 

نووک  نشش ، دۆمی ه  رب زبوون ل نش  ڕکگ ی دهت ک  ن  ت بوونی پ ئ س یی 

ک و ن نسی(ال  ب ت )ێیدهترسشدارتر دهو ئ ق رکیی م رهک  ب یران ییوو ق ب 

ومۆی ب  ندی ڕاست یوهگۆڕێ ک  پ  کی دکت رهدا سه پرسش ری س لپره 

بپت  ڕکس ؟ ی : ئ ی  ل  دۆمی کۆرۆن یشدا ئ وارت  دهوه ه ک ن ن وبراوه  وهکردهدێه

ن ی ندنی دۆمی ئ ورات  ل  الی ک نی ڕاگ رکاشش رکای و ن ن  ئ الی 

ی هپزی وهمیپا ن ره ەت بۆ ب س ک نی دهنگ وهن؟ ه وه ک م ن ک ن ت وی ده

 ک ر چشش ؟ 

یوکستی ئ گ موپل ک نی ه رکاشش ن  ئ ی الی م ب م ل  رشۆڤ ندی دووه ه ڕه

تی و ندیی کۆمەەی یوهک نی بزربوونی پ س رهی م و بۆچوون ک ت، ئ ده

ک(ال دات )ێیدهق و دهوه ل ت وی ن دهالی پ و ل  ه  ساووردارکتی داس روهه 
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مووک ت پپویستی ب  وه ک  مرۆڤ ه هپاپت ه  دۆمی ئ وارت  بشرم ن دهروهه 

یگ ی مۆی ک نی کۆم ندیش مت وه ت یو م ڕوانشا ی  ت کوو ل س ت ه ک ره

مدا ندی دووه ه ک نی ڕهک ل  پرسش رهوه ێیدهی م سۆنگ ر ل با سپ ال ه 

 (Quarantine)ەوکردهپرسپ : دامۆ ه نگی ئ گ موپل دهه وڕا و ه وده

رییی چوون  ک ن نشش ؟ ئ ی  ئپم  م رهی دەسەەتە توت لشت قشا مۆلش ی ڕاست 

توانشل دا ده(Isolation)رییپتی نی ت یل؟ ل  ک م الی ن و دۆمی ئ وارت 

 یل؟چ و بی ی هشوا و ڕزگ ری ڕهالق ده

 

 ی دۆخی ئاوارته وهمهێنانهرههئاگامبێن: به 

ی دۆخی کۆرۆنایی دوو ربارهده (Giorgio Agamben)ئاگامبێنەۆرەشۆ 

کات ده  دۆمی ئ وارت مک و تیۆری  چه  رسهلهخت  وه که جهوتاری باڵو بۆته

دات. دۆخی ئاوارته نجام دهر ئهسهکه سااڵنێکه لێدوان و شیکاریی له

ندی و قازانجی وهرژهژێر ناوی بهتان لهوڵهدۆخێکی نائاساییه که تێیدا ده

شنه م چهن و بهکهوی دههڕگشتی له دانانی ڕێسا و بەربەستەکان زێده

پانێک بۆ پێنن. دۆخی ئاوارته گۆڕههساڵتیان زیاتر دادهسهوه هێز و دهدیسانه

وام له ردهوه بهوانهڵکوو به پێچهاسی نییه، بهر رگری کردن له دیمۆکبه

ت له یاسا شنێکی تایبهکاندا بووه. دۆخی نائاسایی چهندی پانخوازهوهرژهبه

م ی ئهمکی یاسایه. ئاگامبێن بۆ پێناسهری سنووری چهڵکوو ناسێنهنییه، به

وه. له دۆخی تهورووپای لێکداوهکناسیی مێژووی سیاسی ئهڵهچهه ڕهمکچه

تان وڵهرینی ئاگامبێن دهلێکی دیکه به نهدا و به سازبوونی ههنووکههه
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ن و ترسی و تۆقان ساز بکهشنێک مهکه چهکردنی دۆخهواشهتوانیویانه به چه

وه و نهن بکهۆیان نۆژهاڵتی خسهوه دهله پڕ لە قازانجەدا دیسانهم ههله

کان دابهێنن. مافه گشتییه (Suspension)ساردنی ڵپهشێوازێکی نوێ بۆ هه

و رهنگاوی بهی دۆخی کۆرۆنایی ههوهکردنهورهاڵت به گهسهده

یامی پێی پهڵێناوه. ئاگامبێن بهکان ههی ئازادی تاکهوهکردنهسکته

ک له نێوان ی وایه هیچ جۆره جیاوازییهیاندراوی ئیتالیا پێرۆکی ڕاگهناوه

مووساڵێک واڵتانی جیهان تی ئاسییدا نییه که ههاڵمهکۆرۆنا و هه

 .  [١]وهبنهڕوویی دهڕووبه

     

کردارکی  رچ می ئ گ موپل پ م ن پپیرد وت ری دووه ێهک ئ م ر وهه 

ی ما ه تۆتە گۆڕێال ڕهسەر وت ری یەکەم ی ک  ل ما ن و ڕهر ئ رامو ب 

همی وه، توووووونی ئ گ موپل ب  ەۆرک  وهن م الی کی ل رهس 

کی مۆوش کی ل  نپوان کۆرۆن  و ن ک  هشچ ەش وازیش   و بۆنەوەیە ب گپڕان پشالن

ی ب  الڕکدا بردووهال ئ گ موپل ک ت ن وه  و لە بەستپای تشۆریدا ب ب ئ س یی دان 

ه  به روهک ن و ه ما ر چ وگرتای ڕهمشدا به ل  ب ل  وت ری دووه 

وه وپلگشران  ل  ئ یدی  ت ک ، دیس ن تی پ ندکتی و چۆنش نگ ندی چ یس ه 

رچ و دا ب م ڕست ومۆ ل   ڕاست وهک تال ئ رگری دهی مۆی ب ک ت یش رهس 

ت  لپ  ب ب دانی گ ق و ەم هۆک ری ل وک : ترم ڕاوکدک رکیی مراپ ، ب ک ده

م دۆم  پپویستە بوه بە ره وکڕتی ئ ده [٢] نوکاشل ن بشوکلالک  ئپم  واده
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س  دۆمی ره توانه ب  وپوازکیی ب وه، ک تپ  مرۆڤ دهمداری بشرکردن 

 ئ وارت  پپا س  بی تال 

م دۆم  ەپگشربوونی م وشل ل  ەش تی مرۆڤ  ک  ک نی ئ س رهکپیشرت ل  م ی  

بشاپ ال ب  تی توندئ ێۆتریل داڕووم ن ب  مۆیەوە دهەی ندی کۆم یوهپ   تپشدا

ک  ب  وات ی ب  تی دۆم ی گریاگ ی رب رهگڕتی نیۆیی ئ گ موپل ده

نج م  رهنده ل  دهم بشرم ی ئ ی ەشدی و وپلگشران ما گرتای ڕههپادن 

ک   ی م بۆچوون ئ  یوهبوون ییوو پ ت ک ن نشش ال ب مالقی و سش سشش ئ 

نشش    وهب ت، وش وی ئ ردهس ب   مووک ت ل  دۆمی ئ وارت ک ک  ه یگ ی کۆم 

م کی ئ گ موپل بریتشش  ل رهی س د بیرک ال دایغ یگ ی ئ زاد ن وزهک  ب  کۆم 

به چۆن می زیادووم ن ، دهه  و ب ی نش  ب ک ک  ت یگ ی پرسش ره: کۆم 

 بپ ؟   ک یگ ی کۆم 

 

 ی ڤایرۆسینانسی: ئاوارته 

نسشش  ک  هر ندانی ف کپ  ل  بشرم ی  (Jean-Luc Nancy) ێان لووک ن نسی 

رکای گرتووهال ن نسی ب  یوکستی ن ک نی ئ گ موپل ه ر بۆچوون مو ه 

ندی و یوهمڕۆدا پ ی  ک  ل  ەشی نی ئ ڕهم ب وهئ  رس ل ی ئ گ موپل وان پپچ 

رز و کی ب ی وه ب  ڕادهک نشش وا موو چ ک ن ب  ه کاشیشش ت  وهلپیدان 

توانه بوپت  ڕکس  وه ئ وارت  دهی م سۆنگ ر ل ه و ه یڕتوو کراو گ ڕوانا چ وه

(Rule) تپ  می ئپست دا کۆی و رست نشش ردهی ک  ل  س وهال ەگ  ل

ی ڤ یرۆسی ل  بوونی ەۆرک  ئ وارت وه و ه ێه بۆت نگ ڕووی ت ڕووب 
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ک ن ل  دۆمپیی ت گرهال ل  دۆمی کۆرۆن یشدا حیووم یا مووم ندا ح و ه ه 

ت  رهما کی دۆمی ئ وارت  س رانی م ڕکوب یران ویدان، بۆی  ب  ئ س یی و ق ن

میی دۆمی ئ وارت  ڕای ئ م ێه ب  گریاگی چ رهن نسی س   [٣] ت نلالوی ده

    [4]زانپ ال  گونج و دههزراو و ن ه  دۆمپیدا ن م ڕوانشا  ل  وهی ئ وهبوون پ ت 

م ندنی کۆرۆن ، ڤ یرۆسی و ەشی نگشر بووه و ل س ن و دۆمی ئ وارت  پپ، ت 

ریای وتووهال ب  ن رک ری ن ب دهب س رکیی ل  ڕادهک ن م ت دا حیووم نپوان 

ی ک  وهم بش نووه پپ، ئ ک ن ب ت و  ل  حیووم ڕندن و ه س ن نسی تۆی 

م ک ن و ل ت ش یاشدابردنی زهی ڕام نپیی ڕامش ری بپ ، م نۆڕکی  بۆ ب  ه 

س  ره وه ک  دۆمی ب وکت ک رکای لپدهی ن ره وکڕت نش  دهودا ت نپوان 

ک تال نیۆیی ل  گریاگی و ەش وازی کۆرۆن  ن کرێ و ن توانشل واو  دهچ 

ملپال یس ک ن دهموو زانش ریش یلال ه یری بی تپیی ئ س یی س ەم ک ه وه

وهال ت دۆزراوهک  ن مۆوشش رم ن و کوت نپ  بۆ ن دهت  ئپست  هشچ ەۆره ک  ه 

 ی ال ک وه ئ وارت  مودی ڤ یرۆس ی م سۆنگ ر ل ه 

 

 ی هێزی کاروهمهێنانهرههڤێرنۆ: به

ی  ک  س ن و ک کپیشرت ل ندی ئشت لش یی ی ( بشرم Paolo Virnoپ ئۆلۆ ڤپرنۆ )

ی ما داتال ڕهک نی هەیوکستی ئ گ موپل دهدێوازیش ق وی وپلگشران  ل 

(، bio-politicsت )سش س -میی ێیلی چ رب رهنده دهم بشرم کی ئ رهس 

ک تال میپ  ک  ئ گ موپل ب  درکدایی مپدووی هزری مۆی پپداگری لپدهچ 

کی سش سی رپرسش رەتشش وا  ب رنۆ، هەیوکستی ئ گ موپل هشچ چ ڤێریای ب  ن 
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 میپیی بوونا س نەتی ت  ئ ستی چ سش س -تی ێیلله ن کەوکتەوە و ب ب 

(ontological) ی ما پ نی ڕهگۆڕه رکای ل ەم ک رتپیردنی ئ زاندووهال ب داب

س  ره لی دهمیگ مدک ال چ ره ک نی ک ر ب ست رهبوونی ک سش سشدا ب  ه 

ست  ڤپرنۆ ب و م ر ب وش ونال ه یی ن ی ندنپو و ڕاگ و ه  دۆمپیدا ب نگ ل  وه

ک ت و پپی وای  ک  د دهت ن وزهسش س -ی ێیلت و باچشا ڕههپزی ک ر ب  با 

ریی هپزی ک ر دکت  ک نی ک ریگ ندهه کپ  ل  ڕهنش  ی ت ت سش س -ێیل

 [5]ێم رال ئ 

کپ  ل  ک ی هی  ک  هپزی ک ر و وهدا ئ کی ئ گ موپل لپرهرهی س ەم کپڕ ب 

ک ت ق  ت وهسش س -ک ت و ێیلچ و دهت ڕهسش س -ک نی ێیلن الی 

ک نشرت موو ڕووداوهک ت ک  ب  ن چ ر ه یر دهیی س مشڕ کی ه ی ویستگ 

کرداری رچ وه ئ گ موپل ل  پ و ندهه م ڕهر ل وهال ه ڕکا و بگ به بۆ ئ ده

ی رچ وهت ب  س سش س -وه ێیل  دیس ن ی کۆرۆنوهمۆیدا بۆ باڵوبوون 

داری رم ی ی دۆمی دایا مشیی هپزی ک ر و س وهزانهال به ئ کی دهرهس 

وام ردهک مادایپیی تۆق و ک  ل  ک تی ترس ندا ب ت وتوێ و وشی ری بی ت، وه

مداری ن وبراو،  ەگ  ل [ 5]تال سش س -یه: ێیلک ت، دهب نگی داییی ده

ت بۆ وی ک نی دهنگ وهکی ب  ه ی وا  ئ م ێهئ گ موپل هشچ چ 

وه ن توانشل کی دیی ه  ل  الی روه کردووهال ه ی هپزی ک ر ن وهمیپا ن ره ب 

ت ل  وی ک نی دهوت سی ندی و دهوهرێهووشا ن  ب سی ب نش  ب  ڕوانشاپیی ڕهت 

وه وان توانه ب  پپچ ندک  ە ر دۆمی ن ئ س یی دهیلال ه بی  دۆمی ئ وارت 

 داری بوپتەوەال  رم ی ەت و س س ک نی توووی دهس رهچ و بیرک  و م ڕه
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 ریکێتیداک: ڕزگاری له ناخی ته ژیژه

ی رب رهی  ک  دهندان و بشرم کپیشرت ل ی (Slavoj Zizek) سالڤۆی ێیدەک

ندیل وت ر و ک نی دۆمی کۆرۆن یی چ تشش ەی نج م  ڕامش ری و کۆم رهده

ندانی س و پ  ی ەش وازی نووسشوهال ێیدەک ەگ  ل  رشۆڤ وهلپیدان 

ک نی دۆمی کۆرۆن  و پ   کۆرۆن  رکاشش رکای و ن ن  ئ موو الی ک ، ه دۆم 

توانشل دێی ی  ک  چۆن ده مک ئ کی ێیدهرهک تال پرسش ری س پۆلپاوەندی ده

مۆرانە ب  واپیی ن دی ر ل  ێی نپیی مڕ یل ک  ب  چ ڕ بی ڤ یرۆسپ  و 

رسشیی ستپاپ ال ب دهرهوه و پ بپت ن رساو، وپلگشران  باڵو دهوپوازکیی ن 

ەم ال ب  (Isolation)رییپتی ی : ت ک وو م پرسش ره گریاگ  ی ێیدەک بۆ ئ 

رکای و مراپی نی ن نه ل  دۆمی  ئپست  و پ   کۆرۆن ودا الی توارییپتی دهت 

وه لپڕش ن مرۆڤ توووی تۆق ن و ت س ن ت بشرکردن ن ن وه ک  ت وکت لپوی 

ی  ک  مرۆڤ ل  دۆمی پ   وهترسشدارتر  ئ ت  م یی م ک تال ب  ت یو ده

ت پ   ن ن پ ال ت زموون ن  ال ئ س یی بم ەۆره ئ ی بۆ ئ وهڕان کۆرۆن ودا گ 

ت ن ن  ک ن ب  وپوازی نوێ و ت و ڕهوه ه پۆلی کۆرۆن  باشڕپت ی و وهئ 

ت  ڕوان بشل ک  پ به چ وهوهال بۆی  دهن دهیدهره ترسشدارتری، س م 

ر ک ن و ه   مرۆڤ ک و ن ل  گ وت یسووک ت یرتیل ه رهک ن س ڤ یرۆسشش 

رم ن ل  ێکر ک رتپیردنی مۆی ن ورووب لی دهووپ لک و ک ه  وتووم وه

رووی ئ گ موپاشڕەوە نگ وک  لە س ریای مۆی ه داباپلال ێیدەک ب  ن 

و به ل وپ  دهی مۆوامن ب ست ت ە ن ن گرک  و پپی وای  ت یدهه 

ت ی ن وی نش  دهیلال بۆی  ت وام کۆنتڕۆیی بی ردهبه ب ی ک  دهپ ن گۆڕه
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ییوو مۆوامن ن، ب رپرسش ری پڕیاشای ئپم ک نشرت نشل ک  ب راوهڕکیی

 ال [7]بشلوان و چ ودکری مۆم ن دهپ س 

 

ک  ن توانه ڕکگ  رکای دۆم سادانی ن وه ل  ئ ستی پ ێیدەک پپی وای  ک  م ن 

ک ت ک  ک ئ ڕاست  دهی   رشۆڤ ست ب و م ر ب ی ڕزگ ری بپ ال ه چ ره

ک تال چ و دهریای ئ گ موپل ڕهت ن ک ن، ب  ت یو پپڕوه ماەپپچەوانەی ڕە

ک ن ڕام نی ەشدیامن تپدا ره ئ وارت مه س ردن و ل یه به ه ندک  ە ر دهه 

رکای پ   مۆی ن بەەه بیپاملال وات  ل  دۆمی ن و ئ ک می ئ س ز بی 

ڤ ل  دیی ک نی ڕزگ ری مرۆ الق ڕان ب  ووکل دهترسشدار و ن ئ س یی گ م 

ک ن رهکی پپویس  و گریاگ  و دۆم  تۆقپا رپرسش ریش رییپتشدا، ب ت 

  ێیدەک ست ب و م وهال ب هپاا م دهره ی ئ وارت  ب مووک ت ڕکگ چ رهه 

ی وهم نواندن ک ی  ک ت:چ و دهرکای دۆمی کۆرۆن یی ڕهنی ئ سه الی 

داریی رم ی کراوی دێه س ڕوانا یۆتۆپش یی و چ وهکی ی و ری ووه ن وکا 

م وپوازه بشادراوهال ەشی نپیی م یی ن ل  ڕابردوودا ب گم مویق ندووه ک  ب  ده

ی مپیی ک ن، پ ق م رایی و ەوانی مەمولش یی و گ فرسهل  هپامک نی م 

نگ ل  ه ودهکرداری رچ م  پ ال دووه [7]نک ن ئ ڕاست  دهگم وات دار و ده

پ نی گڕتی کگرتووی گۆڕهکپتی و ی ی وەت ن و ی ئ ستی ەشی نشدا ل  زۆرب 

ک نی دۆمی ئ وارت  ره وکڕت  هپامیش کی دیی  ل  دهی ر بداردهزی تر ل  ه 

نووک  ب  وه گریاگرتیل ئ ک می دۆمی ه ی سۆنگ  مر ل ێم رال ه دکت  ئ 

م م یپیی یگ  کۆت یی دک ال سپی ۆم ت و کی حیووم گۆڕانی پپیی ت 
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ندیی وهرێه  ئ گ موپل ب م ل  ب ی ەش وازیی ێیدەک ل  گ رچ وی دیی ب 

ندی و وهرێهدای ال ێیدەک دۆمی کۆرۆن یی ل  ب ەت ل  دۆمی ئ وارت س ده

لی ندگ ه چ و ن ک ت و پپی وای  دەرکەوتای ڕهک ندا ڕهت ق زانجی حیووم 

ک  نیۆیی له ر دۆم رامو ک ن ب ەت س یی و نەوش وی ک رکردی دهن ک رام 

ی وەت ن تش، ل  زۆرب روهمیپا نی س م ن و س ره ی ب وهل  ن کرک ال ەگ 

 ال [7]ست وهڕاوه

مووم ن توووی مۆی ت ی  ه م پ ک ئ پپویست  ڤ یرۆسپیی ئ یدیۆلۆێی  وه

وه و کی ەپگرهیگ ی ی کۆم رب رههوه و ڕام ن دبی ت: ڤ یرۆسی بشرکردن 

کپتی و ک نی ی واوی م ک ک ک  ت یگ ی نووک ، کۆم   دۆمی ه ر ل  گ دێب 

 چ و بیرک ال ه ریی ری ەشی نی تپدا ڕه

  کاننجامهرهده

بوونی ی  ی ن ڕاس ڕای ه رهی ئ گ موپای، س ی دۆمی ئ وارت هرب رال ده١

وه رشۆڤ  بیرک ال کی دیی ی و ل  سۆنگ ریای ئ  به نت ک ، دهئ ستی پ 

ت ن ک  وی ئ گ موپل پپی وای  دۆمی ئ وارت  بۆت  پ ڕادایمپیی ئ س یی بۆ ده

موو ڕووداوک  ب  بش نووی ڕۆن نی ی س  و ڕکس ی نوێ بۆ ر ب  ه رامو ب 

 وهالهپاپت مدهره ەتی مۆی ن ب س ق زانجی گڕتی، وپلگشران  هپز و ده

تی ەی وادای کۆم لی دۆمی ن ئ س یی ی ن م میگ ت ب  داهپا نی چ ن ن ت 

رچ وتریل ن و ب ک یگ   چ ودکری دهک نی کۆم ئ وەز و مپڕیی ت ک 

نش  ق زانج و ی نشۆلشوڕای  ک  ت یدانی سوێهره م کرداره س نج می ئ رهده

م پرسش ره به ئ ەم دهال ب ک تچ و دهسشی مۆی ڕهک ندیی ت ک وهرێهب 
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ک  ل  ی ندنی ئ س یی دۆم وه ک  دامۆ ڕاگ یا ڕووی ئ گ موپل بی ڕووب 

ک ت رکاشامن ن نج می ن رهم ن دهوه توووی ه ەتداران س ندک  دهن ه الی 

وه؟ وەک دەزانشل هەندێ لە وەت ن بشا ڕووی دهک  ل  دۆمی ئ وارت  ڕووب 

زیای پ وی نی ب ستی سش سی ی ن ب  هۆک ری دان ب ی ن ب  م  دۆمی ئ وارات

  ل  ئ ستی دۆمی یوکست وا  ه م چ ندووهال پپویست  ئ ی گ ئ بووری ڕان 

ت ن وی کرداری دهی ەشدی ئ ڕاست  بیرک ال دێهما ق و بدرک  و ڕهئ وارت  ل 

دنی ئ زادی و م فی س ر یه ندی ن وبراودا ب  وات ی ه ر دوو ڕەه ل  ه 

 ێم رال  مۆپ راسنت دکت  ئ 

وه ت وتوێ ندهه ند ڕهال دەکرێ لپیچوویی ن نسی، ویرنۆ و ێیدەک ل  چ ٢

ڕای رهی دۆمی ئ وارت  پپش ن وای  س وهبوون ی پ ت رب رهت  دهرهبیرێال س 

 یوهیران ، نواندن م ق رب زبوون ل ی دهک ، ڕکگ چ رهمی گریاگی چ 

ب   ک نی دۆمی ئ وارت نج م رهبوونی دۆمی ئ وارت  نشش ال پ و ن دهئ س یی 

رانی ڕکوەب ک ب ت ن وهوی ی لپیدانەوەی ئ گ موپل بریتشل ل :  دهوان پپچ 

ی  ک ر و ست رهرکتی ک مو ری دۆمی ئ وارت  )ن نسی(، س م 

ت ل  دۆمی سش س  -میی ێیلر چ س  ی هپزی ک ر ب وهمیپا ن ره ب 

داری ەشی نی و رم ی دا )ویرنۆ(، ڕزگ ری ل  چاگی س ئ وارت 

 کی نوکی ئ بووری ەشی نی )ێیدەک(ال ی وهڕکییستا 

ن بۆ گم کی دهی ک ووون ال ێیدەک و ئ گ موپل دۆمی کۆرۆن یی وه3

تل بۆ رف ک ن ب ورتیل دهیران نال ق ک د دهی دۆمی ئ وارت  ن وزهوهنواندن 

وه ترم و ڕام ن ل  و ی م سۆنگ یدانی ب رودۆمی ەش واز و ل ره س 
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ران  ک  مه و کپڕ  و ل موو ئ ق ودانی ه با  هۆک ری ل می کۆرۆن دا دهردهس 

 نوکال ک  ن ی نوشاشلال  مووک ت وادهه 

می ئ مپز ل  دۆ ما نگ وی ڕام نی ڕهال ل  کۆت یشدا گریاگرتیل ئ ک م و ه 4

م پرسش ره گریاگ  بپ  ک  دروومی مۆپ راسنت و ل  به ئ کۆرۆن یشدا ده

وه ک ن تی، ئ بوری و سش سشش ەی ن  کۆم موو الی به ل  ه وه دهم ن م  

ی ما ک  بیرکتە مداری وشی ری و ڕهی بۆ بیرک  و مودی درووم رشۆڤ 

م گورزی مۆی ل  ک ی ک ن و مۆپ رکزی، ندبوون ب  ڕکاوم یش ەشدیال پ ب 

س ت  ڕ و ک رهک ن ل  و تشش ه م موو ن م بل ه داتال م ێاران دهی ه ست ە 

ر ن  س ک ک ن هپروی دڕندان  دهمۆوشش ت  و ن ت  پ ک ن ه رسوووتشش 

وه ل  ڕووبوون ت ن بۆ ڕووب وی ک نی دهنگ وهه  وهی م سۆنگ کرکی رانال ل 

وه و نج می بشرکردن رهبپ ؟ دهپرسپیی ەشدی ب  چ وپوازک  ده ه   وهگ 

یگ  و رگری ل  کۆم به ب یران ب  گڕتی، دهیی و ق کۆرۆن تپڕام ن ل  دۆمی 

پ نی گڕتی هپزکردنی گۆڕهتی ب رف بی ت ک  ده و ئ ڕاست ن موو ئ ه 

تر یی پپویست  مرۆڤ ن کۆرۆن وه ەشی نی دۆمی و ی م سۆنگ مسپالال ل ڕهده

 بکرێتەوە.
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- Slavoj Zizek, The End of the World as We Know It: 
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(1) 

ک ندا پپویستە بە م کەڕایشەوە بامپشل شەزانش ریدەیت  و لە سەردەمی سەروپتشی    

ئەگەرچی ئپمە ال 43کە توووی نەزانشاپیی دووچەندان و ئ پۆری  ه توویل

هەمشڕە لە ێکر گوو ری بوولپ، و ن دی رکتشی مەیلی ئەویدیی مەزندا 

ڕاه توویل بەەم تەمی ئەم سەردەمە و ڕادەی ن دی رکەوتاەک نی ئەویدی، 

و بەریارت  دی ردەیەکی ئپجگ ر ەش وازە و گپداو و تەنگدەک ن ت  دک  بەریل

گوت ری زانستە کە لە  دەباەوەال  زان ی مەزن و وۆڕەسواری ئەم گۆڕەپ نە

 
ن زاوگەریی، بە گڕتی ڕەوتپیی فەلسەفششە کە سەرەڕای  نەزانی ی ن ی کەم ئاگنۆستیزم 43

لە ئ س  حەقشقەتە مەزنەک ن و دی ردە   یقوووییردنی ەشی نی واقشع و هەندێ لە ڕاستششەک نی، مۆ 

ڕەچ و  ە قەیەم و گوم ن و ئەگەرمەندی لە ەپگ ی بڕوای ڕەه  و دۆگام اتئ یۆزەک ن بە نەزان دەد

 ال  دەک ت
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(ی all-seeing-eye of god)چاوی هەمەبینی خوداڕاستشدا ەپگرەوەی 

سەردەمی ڕابردووەال گوت ری زانستی بڕی ری داوە بەپپی چ وە دوورپەڕ و 

(دا panopticon)بینسەرانسەر وردیلەبشاەک نشەوە لە وپوازی سشستەمپیی 

و  هەموو ف کتپ  هەر چەواە ەوویە و گۆڕانی ریشەک چ وەدکریی بی ت 

لە ڕەوتی نواندنەوە و پرۆسپسشاگی مۆیدا وات دار و هۆک ردۆزیی بی تال  

فەوەلی سەرەکی و پ رادۆکسی باەڕەتشی گوت ری زانستی لە ب نگەوەی هۆ  

و لپزانشادا ئەوەیە کە ڕەگەزی نەزانشل و بپیۆوشی ن ودیی مۆی ن بشاپتەوە و 

ەیپ  ئەوەی کە ن تەواویی مۆی هەس  په ن ک تال ئ دۆرنۆ د

هووش ری)بەهۆوی( دەبه بە دەبەنگی، لە ڕەوتی مپدوویشدا دی ردەیەکی 

گوت ری عەقامی بۆرێوازی و حسپوگەرانەی ب زاڕ  بۆ ووونەباەڕەتششەی 

ب نگەوەی تەواوکۆیی و ئ یووکری بەرابەر دەک ت بەەم ن بەرابەریی و 

عەقامی بۆرێوازی ب نگەوەی تەواوکۆیی  ال  44مەودای چشا یەتی له دەکەوکتەوە

ئەو عەقامە (ی symptom)دەردئاماژەوەکوو  داسەرهەیدانی ف وشزملە 

ن تەواویشەک نی ئەو گوت رەی زەقرت کردەوەال لەم پ وانیوازە فەوەلی هپا  و 

رۆن یی، ن تەواویشەک نی ۆ (ی ف وشزمی کgaze)  45نیگای تێڕاماویسەردەمەدا  

 
 ئەم ب سە دەورووێکالال دادیالێکتیکی ڕۆشنگەری لە کتپوی  هۆرکهایمێرو  ئادۆرنۆ  44
، و پێی وایە نیگا لە الیەنی سووژەوە نییە بەڵکوو  نیگاو  چاوجیاوازی دادەنێ لە نێوان  الکان 4٥

هێامی خاڵێکی کوێر و نەبیرناوە کە لەوێوە  نیگا نیگای تێڕاماو لە الیەنی ئۆبژەوە دەهاوێژرێ. 

وێنە، خودی بینەر دەکێشێتەوە. هیچ هاوسەنگییەک لە نێوانی چاوی سووژە و نیگای تێڕاماوی  

ژەی خستۆتە داوی نیگای خۆی، کەوایە خەیاڵگەردانی ئۆبژەدا بەدی ناکرێ. ئۆبژە لەپێشدا سوو



 

 

P
a
g
e 

8
6

 

مودای زانس "ی بۆ ە رکیی دییە ڕوون کردۆتەوە و کوکرایی ئەم -"چ وە

گوت رەی دەرمستووهال پ رادۆکسی چ وی زانستی لپرەدا ئەوەیە ه وک ت کە 

ڕووداو دەبشاه و دەتوانه بە زم نی مۆی لەسەری بدوێ بەەم ن توانه ڕەگەزی 

زمی با سپ  و الیەنی ئ یۆز و پەڕیوەی، لە بە ڕووداومەندیی ڕووداو

هپامیشای مۆیدا وات چل و گشرۆدە بی تال نشگ ی تپڕام وی رسووو  کە لە 

م یپیی کوکر و ن دی رەوە دەڕوانپ  "چ وی زانس "ی توووی وەوارە 

کردووە، هەر بۆیە ئەم چ وە بەتەواوی چەتەیی و چاۆکششەک نششەوە ن توانه ئەو 

پتەوەال مەیلی گۆوەنشگ یە بۆمۆی دەستەبەر بی ت و لەوکوە ئۆبدەی مۆی بوشا

تەواوگرانەی چ وی زانس ، بۆو یی و سش چ یی نشگ ی رسووو  بە 

ڕکتۆرییی فرەبپدانەی مۆی پڕ دەک تەوە و لە ڕکگ ی وەهمی ئ ک دکمش  و 

(، مۆی لە ئ س  کەلپل و symbolic violence) 46توندووتیژیی هێامیین

توان ی  ن تەواویشەک نی، ن بەرپرسش ر و نەب ن دەک تال سووێەی زانس  کە

نواندنەوەی ئۆبدەی رسوووتی په نەم وە، پەن  دەب تە 

( و instrumental)کەرەسەمەندانە(یەکی projection)دیهاوێژی

پ رانۆیشد، و بە عەقامپیی ف وشستی و هەمەمۆر لەگە  رسووو  ڕووبەڕوو 

 
بریتی نییە لە ڕاکێرشان بەرەو دیمەنێکی سەرنجڕاکێش بەڵکوو نیگایەکی وەهمی و نادیارە کە  

 چاوی بڕیوەتە ئێمە؛ واتە نیگای ئەویدیی مەزنە. 
ەکی ی بەوات ی چەواه توندووتشدیی و راوە و هەستهپاەکراو کە بە وپوەیبۆردیۆییچەمیپیی    46

سیستەمی  پپیی تەیی ڕەوایی پپدراوە و لەالیەن بیەر و وەرگریەوە بە ئ س یی و پپویس  دادەنرێال  

 پەرەوردە و هەروەها میدیاکان مەکۆی نواندنی ئەم چەشنە توندووتیژییەن.
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دەبپتەوەال لەم دۆمەدا سووێەی پ رانۆیشدی زانس ، بە وتەی ئ دۆرنۆ، تپڕام ن 

لەسەر مۆی دۆڕاندووە و لە ەپگ ی دەنگی ویددان دەنگی وەهم و 

(ی بەگوکدا دەچرپهال هەرچی سووێە لە تپگەیڕنت outsiders)ئەوانییەکان

 و تپڕام ن لەسەر مۆ، دوورتر دەکەوکتەوە، زۆرتر لە لشت وی دەبەنگی و

ئ س دا ڕۆ دەچهال ک ته ستەیتەک نی داگشرک ریی پراگامتشزمی پەتی و نەمۆ 

رسوو  و کۆمەیگ ، پەرەدەستپای و ه وک ت ڕادەی ئ یۆزک وی و 

پپچیەیهپچشش ن بەرفراوانرت دەبپ ، م یە نەبشواوەک ن و ن ووکاە 

سەربزکوەک نی ئۆبدەی رسووو  تەوەنە دەکەن و بەوپوەیەکی ڕیزۆم تش  

ە و هەن وی دەزگ ک نی دەسەەتەوە دەئ یپلال لە هەڕەتی سەرهەیدانی لە ەەست

ک رەس تدایە کە ئەم ڕاستششە سەرەکششە ئ ویرا دەبپ : عەقامی ئ مپرمەند و 

(، لە الیەن هۆ  و زیرەکی مۆیەوە meta language)47پەڕزمانی زانست

 توووی ویس  ه تووەال 

(2) 

ک رەس ت لە ن ه وسەنگشی باەم یی سووێەی ف وشستشی داگشرک ر و ئۆبدەی 

ک ته بە دەربڕیاپیی کالسش  واتە رسوووتشی داڕووم ودا دکتە ئ راوەی 

کۆیلەیەک بۆ ن سشاەوەی سەروەریی ئەرب ب لەئ رادا ن مپاهال چشدی 

 
زم نپیە کە ب نگەوەی پەڕزم نووون دەک ت واتە پپگەی مۆی لە سەرووی هەموو   زانست 47

  ت و بەم چەواە ڕەوایی باەڕەتشی بۆ مۆی لەبەرچ و دەگرک الزم نپیەوە ڕەچ و دەک 
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 کوت یش ن ن توانه پپوەندیکوکلە و مڕتومڕی به -فۆرموویی کالسشیی ئەرب ب

ستەیتەک نی دەسەەتدار و ئۆبدەی رسووو  لەم سەردەمەدا باوکاپتەوەال 

 being in theبوون)مرۆڤی سەردەم بە دەستپوەردانی پپگەی لەەشی ن

world) بەرەو نەم ن و برزکردنی ئەویدیشەک دەڕواتە پپ، کە ت  ئپست  مۆ،    ی

ن س نە دەوری نواندووەال ئەم بزربوونە وەکوو چەواپ  پڕتشوانی بوون

هەموو توانەوەی "ی ئ م ێەپپدراوی نشچە و "مردنی ب بی مەزن"سەرووتر لە 

 "ی بەرئ م ێەی م رکس، بزربوونپیی باەڕەتششە کە هشچ4٨ک نتۆکمەپتەو و  وتە  

سەرهەیدانی ێەڤەرمرۆڤ و نە ال بۆ ڕەچ و ن کرک ەپگرەوەیەکی 

ی ەکۆمەیگمرۆڤی داهپاەر و ڕزگ ربووی و نە ، سەنگ ندنەوەی ب یەمەک ن

و ەوە ن نشڕتووە ن گرن کە لە بۆو یی و نەم نی ، بەرگەی ئەم یەکس ن

 ش ب و بزربوونی ئۆبدەی ەوە سەرچ وەی گرتووەال 4٩"ئەویدیی رسووو "

رسووو  لە ڕەوتی گۆڕانی ریشەکی مەزندا ه تۆتە ئ راوەال بەڕای مل 

-فەزا( گۆڕدراوە بۆ bio-politics)سیاسەت-ژینپ رادایمی 

و  جەستەی ئاناتۆمیکی مرۆڤ(ی واتە چشدی space-politics)سیاسەت

وەکوو یەکەیەکی م وەن پپگە و  جەستەی دیمۆگرافیکی جەماوەر

سش سەتدا هەموو -دی رییراو لەئ رادا نەم ونال ئەگەر لە قۆن  ی ێیل ساووری 

(یەک ڕۆ دەچپتە ق و ی ەەستەی ب یۆلۆێی  و entities)هەبوونایەتی

سش سەتدا -هەرچەواە سش سەتپ  دەبه بە ب یوسش سەتی لە سەردەمی فەزا

 
48 All that is solid melts into air (Karl Marx). 

 رسووو  واتە رسوووتی ه وبەوی مرۆڤ و تەبشعەتال    4٩
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(ی cyborg)5٠سایبۆرگکۆمەیگ یەکی -کۆمەیگ ی ەەستە)ک ن( لە ەەستە

(یدا دیی وکدی و ه ووپوەس زی دەکرکلال cyberspace)5١سایبێرسپەیسو 

ن وی بیپاشل ەەستە لە  5٢کۆتایی رسووشتلەم ڕەوتەدا کە دەکرێ بە 

دا سەرلەنوێ 53هۆشی دەسکردپپوەندی لەگە  س یوپرسهەیس و 

دادەڕکدرکتەوە و لە نەرمەئ مپرکیی مپت بوولشیی و پرۆگرامپیی س یوۆرگشدا 

کۆمەیگ  دەبپتە ئۆبدەی دەستپوەردان و گۆڕانی ری و -ەەستە دەنوورسکتەوەال

لە ڕکگ ی تپیدان و پپیەربەندیی بەردەوامەوە وون سپیی ن ەپگرتووی 

سش سەت بەم چەواە -دیجشت یی و ێکاپتشیی وەردەگرک ال م تریسی فەزا

کۆمەڵگای -خێزانکۆمەیگ  لە ووکای تی کالسشیی مۆی واتە ه وسەنگشی 

فراگمپاتپیی ن ه وسەنگ و بگۆڕدا -ترازکاه و لە فەزادە دەوڵەت-مەدەنی

(ی ئپست  state of exception)54دۆخی ئاوارتە دیی وکدی دەک تال 

 
  بوونی ئۆرگ نشزمی زیادوو و م وشل بەرهەم دک البوونەوەرک  کە لە پپوەندی و تپیە    50
گرەکانەوە وەکوو کەمپیۆتەر و هەروەها لە  پێوەندییەکان کە لە ڕێگای دەزگا پێوەندیتۆڕێک لە   ٥١

   فەزای ویرچواڵدا دەبەسرتێ.
ی ن داڕوتاەوەی مرۆڤ و رسووو  لە وون سپیی ەش وازدای وون سپیی   کۆتایی رسووشت  52

 بزربوو ون دی رکەوتوودا
53 Artificial intelligence  

بۆ پێناسەی دۆخی ئاوارتە کەڵک وەردەگرێت و پێی  بێنیامین  و    شمیت لە تێزەکانی    ئاگامبێن  54

دەرەوەی قانوون بەڵکوو   وایە دۆخی ئاوارتە نە بۆشاییەکی ڕووی ناوەوەی قانوون و نە شتێکی 

مەودایەکی نادیارە کە تێیدا جیاوازی قانوون و پەڕقانوون، ناوەوە و دەرەوە، یاسا و توندووتیژی  

، ئاوارتەی  تێکەڵکردنەوە-سڕینەوەلە ڕێگای میکانیزمی  کەوایە دۆخی ئاوارتە بەتاڵ دەبێتەوە. 

تێکەڵ بە بازنەی قانوون و پانتایی سیاسەتی سەردەم   ژینەوەریی ڕووتەڵ، مەرگ و توندووتیژیی

 دەکات.  
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سش سەتپیە کە ەەستەی تپیچڕێاو و -گەیڕتای ڕاستەقشاەی فەزابەئەنج م

هەالهەالی کۆمەیگ ی مەدەنی لە کووالێکیی فرانیڕت یاشدا بەرهەم 

(ی کۆمەیگ  organs without body)55ستەکانجەئەندامە بێدەهپاپتەوەال  

کە ئ ک می دەستپوەردانی رسووو  و ک ردۆێەکردنی کرۆکی مرۆڤەک نل، لە 

وپوازی زاموششە زامدار و نەمۆوەک ندا دەگەڕکاەوە و ێیای کۆمەیگ  لە 

(دا بەردەوام bare life)56ژینەوەریی ڕووتەڵوپوازی دۆمی ئ وارتە و 

سش سەت، لە -سی وەکوو سشهمتۆمی فەزادەکەنال  مپردئەزمەی ڤ یرۆ 

پ تەبوونەوەیەکی بپیۆت یشدا هپر  دەک تە سەر دوو ڕەهەندی سەرەکشی 

، و بەم ساتی ڕووبەڕووبوونەوەو  بوونشوێنی بەگشتیب بەتی سش سی واتە 

چەواە وون سی یەکگرتوو و پراکتشسی کۆمەەیەتی بەرەوڕووی تەنگدە 

 
" دەکات و پێی وایە ئەم جەستەیە شێوازێکی دیاریکراوی  ئەندامجەستەی بێ باسی"  دۆلووز 55

نییە و بەپێچەوانەی جەستەی ئۆدیپی کە ئاڕاستەی هەست و کردەوەکان دیاری دەکات،  

ڕێسایەکی دیاریکراو لە حاڵی گۆڕانی  و  بوونە کە بە بێ هەرچەشنە کرۆک کۆمەڵێک هێزەکی 

" و دالی کاستێرەیشن نێودێر  جەستە ئەندامی بێ فالۆسی الکانی بە " ژیژەکبەردەوامدایە. 

سڕینەوەی بۆ ڕەچاو دەکات.  ئۆدیپیی کارکردی جیاکاری و بەستێن دەکات و بە ڕاڤەیەکی پۆست 

جەستە الی من  ە بەڵکوو ئەندامی بێیچکام لەو خوێندنەوە پۆزەتیڤانە نییهمەبەستی من لێرەدا 

 . چەشنێک لەخشتەبردنی یەکگرتوویی کۆمەڵگا و هەالهەالکردنی بابەتی گشتی و هاوگرتووە
دا سنووری نێوان پۆلیس و ئۆیکووس، مەودای نێوان بایوس و زۆئە؛  ئاگامبێنلە پێناسەی  56

ئاستی جەستەی بایۆلۆژیک دادەشکێت و گیرۆدەی دۆخی  تا فەزایەکی لیمیناڵ کە مرۆڤ تێیدا 

بەردەوام   جەستە لە پێگەی ژینەوەریی ڕووتەڵدائاوارتەی حاکم و توندووتیژیی قانوون دەبێت. 

 تێیدا تێکەڵ دەبێت.  کردن و سنووری نێوان کوشنت و قوربانیدەژیت  لەهەڕەشەی مەرگدا
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(ەک نی ێی نی heterotopia)57شوێندیدەکەنەوەال لەم هپروەدا ووکل و 

(ەک نی ڕوودانی ک رەس تی و dystopia)5٨خراپەشوێنئ س یی دەبل بە 

مۆمێنتی  س تی ڕۆێانە و ک رن وایی دەگۆڕدرکل بۆ زەمەنی مەرگەس ت و 

(ی dysteleological suffering)ئامانجی ڕەنجقەرەبوونەکراوە و بێ

مردنی ڤ یرۆسی، -ەبوونێکردەستە و چەوس وەک نال داو و بۆسەی گشرۆد

ەەستەداربوونی دۆمی ئ وارتە و ڕوومس رمەندبوونی ێیاەوەریی ڕووتەیە، 

کە مرۆڤەک ن لە ەە زی ڕەنجی ەەستەیی و ئ زاریی هپامیشادا ئ بلۆقە 

رۆن یی لە مەرگی هپامیشاەوە بەرەو بزربوونپیی تەواو ۆ ئەداتال مرۆڤی ک

بپوەری دەکرک ال لپرەدا ئەو ڕادەنرک  و لە ئەزموونی ڕکس مەندی مەرگ 

بڕی رە دێە ه یدگپریشە بەوپوەیەکی دێواز مۆی دەنوکاه کە ئەوە ن مومیشای 

مەرگ و ێیاەمەرگی بەردەوامە کە بڕگەک نی ئ زاری ێی ن تۆم ر دەک ت 

رۆن یی ه وک ت م فی ێی ن و م فی مەرگی ۆ نەوەک ئشمی نی مەرگال مرۆڤی ک

پیی تراێی  نوم ی، دەک ت کە له زەوت دەبه و بەم چەواە چ رەنووس

تپشدا فۆرمی تراێی  پووچە  دەبپتەوە و هشچ فۆرمپیی دییە  ن توانه 

ڕابوونی  ڕەوتی گپڕانەوەی ئ زاری قورب نی وەئەستۆ بگرێال ئەم ک رەس تە 

 
شوێنێکدا بوونی نییە بریتییە لە  ۆتۆپیا کە لەهیچ هێرتۆتۆپیا لە پێناسەی فۆکۆدا بە پێچەوانەی ی 57

شوێن شوێنێکی واقیعییە بەاڵم  حوزووری حەقیقەتی یۆتۆپیا لە پێگەیەکی شوێنمەند و دیاردا. دی 

بۆ جۆرێ لە پەراوێزی کۆمەڵگای فۆرماڵ و جێگرتوودایە. زیندان، ئاسایشگەی بەسااڵچوان، بار  

 انەن کە ئاماژەیان پێ دراوە.  شوێنو خواردنگەکان و هتد هەندێ لەو دی 
 دیزتۆپیا واتە شوێنێک کە هەموو شتێ تێیدا خراپە.   58
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ی ن تۆیەسەندنەوەی دەستی رسووو  نششە بەو وات  ب وەی  5٩فالۆسی جەستە

( بەنپوی رسووو  لە present)کە هەبوون یەتششەکی زیادوو و ئ م دە

عەداڵەتی  ئ رادابپ  و بۆ هپا نەوەی ه وسەنگی و بەڕکوەبردنی 

رۆن یی لە ۆ ( سزام ن بداتال بەپپچەوانەوە ک رەس تی کtheodicy)ئیالهی

نەم ن و بزربوونی رسووتی مرۆڤ و تەبشعەت ئ مپز دەگرک ، بۆو یشەک کە 

( کە لە مەودای نپوان voice acousmatique) 6٠دەنگدەردەنگی بێوەکوو  

دوو مەرگدا ەپگ ی گرتووە، بۆسە و هەڕەوەیەکی ن ووکادار و هەمشڕەیی 

بەسەرم ندا زا  کردووەال بۆو یی و بزربوونی رسووو  مەترسششەکی 

هەرەمەزنە کە لە گەڕانەوەی هەت هەت یی ترۆم ی ڤ یرووسشدا، ەەستەی 

، و لۆێییی زاموش یی دام یراوی کۆمەیگ  بەردەوام دەک تە ئ م نجلەسش سەت

 پ تەبوونەوەی مەرگ و زیادووبوونەوی بەردەوام بەسەریدا دەسەپپاپ ال  

(3) 

سش سەتدا کۆت یی ن یەت بەییوو -سش سەت لە پ نت یی فەزا-ک رکردەک نی ێیل

( و بپساووردا باڵوەی ن په دەکرێ و بەپپی spatialلە بەستپاپیی فەزایی)

سش سەت لە -ر دەباەوەال ئ پۆری ی ەەستەمەنتقی فەزایی چ الکرت و بەرباڵوت

 
)زەکەر( ئەو بەشە لە جەستەی مرۆڤە کە لەژێر کۆنتڕۆڵیدا نییە، ئەو  فالۆسپێی وایە   ۆستینئاگ 59

ڕابوونی  شوێنەیە کە جەستە بۆ هۆی خۆبایی نابەجێی مرۆڤ، تۆڵەی لێ دەکاتەوە. کەوایە 

 تە واتە داڕووخانی دەسەاڵت و شکۆی پڕووپووچی مرۆڤ.  جەس فالۆسی
واتە زاری خۆی   ؛دەنگێکی سەرگەردانە و تاکوو جەستەمەند نەبێتەوە دەنگبێژ دەنگی بێ  60

 وەکوو هەڕەشەیەکی مەترسیدار بەردەوام لە بۆسە و کەمیندایە.   ،نەدۆزێتەوە
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سش سەتدا مۆی لە فشگۆری هۆمۆس کپر و ێیاەوەریی ڕووتەیدا دەنوکاهی -ێیل

واتە سش سەت دادەویپتە ئ ستی ەەستەی ب یۆلۆێی ، و دۆمی ئ وارتە و 

سش سەتدا ەەستەی ئۆرگ نشیی -توندووتشدیی ق نوون ەپگشر دەبپ ال لە فەزا

اتی و پچڕپچڕ دەبپتەوەی واتە بەوپ  لە ەەستە باڵوەی په دەکرێ و فراگمپ

لە دەرەوەدا و لە فەزای مەە زی، ئ مپری پشزیڕیی، کۆدی ب یوێکای، وکاە 

سشاەم یی و فۆتۆگرافششەک ندا ڕۆ دەچپ ال ئەم فەزا بگۆڕ و ن سەق مگشرە 

( ڕا spectral)و شەبەنگەییئ ێنی بەردەوام هەبوون یەتشی مرۆڤ بەرەو وەهم

چەواە ئشمی ن و توانستەک نی سووێە لە م تریس و تۆڕە دەنه و بەم 

یی ک رکردی فراگمپاتشزەکردن کۆرۆن ن ڕاگشرەک ندا پرێوباڵو دەک تەوەال دۆمی  

و فۆرم یشزەکردنی ەەستەک نی لە توندئ ێۆتریل وپوازدا سەمل ند و وات ی 

(ی کۆمەیگ ی medicalization)بوونئاژنپزیشکیدەرم نگەریی و 

سەردەمی لە وات یەکی نوکدا هپا یە ڕۆێەڤەوەال تەنه باڵوەی گوت ری 

دەرم نگەریی و سەپ ندنی ئۆتۆریتەی پزیڕ  لە هەموو ڕەهەندەک نی ێی ندا 

بوونەوەی سش سەت لە نششە کە ئپمە ق یل بەم دی ردەیە دەک تی بەییوو فەزایی 

ڕوون  دایە کە دەاللەتی نوکی مشدیی یشزەبووو ن بۆگوت ری پزیڕیی 

وەمتی وەت ن بۆ پپڕگریی لە باڵوەی دەک تەوەال نەتەنش  بڕی ری درەنگ

گەیڕتای و ەوی رۆن ، بەییوو بڕی ری قوووییردنی بەترۆپ ۆ ڤ یرۆسی ک

پەت ، کە مەرگی زۆرتر و مەس ری ئ بووری کەمرتی بەدواوەیە، ئەم 

ەم لە سرتاتپدیشەم ن بۆ ئ ویرا دەک تال ەەستەی پەرست ر و پزیڕیەک نش، ه

بوونش ن لە ئەرک و زەحمەتی بپوچ نش ندا و هەم لە توووووون و قورب نی 
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رۆن یشدا بەدەر لەم ڕکس یە نشل و  وەکوو ۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دۆمی ک

رۆن یی ۆ دەرەت نەک ن قورب نشی پ کت وی کزۆربەی بەس ەچوو و نەمۆ  و به 

نی مۆی لە سش سەتی سەردەملال هەروەه  کە سەرم یەداری فشگۆرەک -فەزا

سش سەتی هەیگری سرتاتپدیی -قەیران و دێوازیدا ڕۆ دەب ت، فەزا

ئ ێنیردنی کۆمەیگ ، لە گۆڕەپ نی سڕیاەوە و پ قدکردنەوەدا پشزیڕ 

ساوورەک ن ن پ رکزێ و سەرووتر لە ئ ک ری سۆبدکیتشو و هەستی ئەمالقی 

-زارۆن یی ئەو ڕاستششەی ڕوون کردەوە کە فەۆ کردار دەنوکاپ ال  دۆمی ک

سش سەت ه وک ت لۆی ت نی دەویەت و پپگەی نشوەسەربەمۆی کۆمەیگەی 

کردنی مەدەنشی لە ەەستەی مۆیدا ڕۆ بردووە و لە ڕکگ ی بەڤ یرۆسی 

رۆن یشەوە دۆمی ئ وارتەی وەکوو دۆمپیی ۆ ەەم وەر و پ کت وکردنی ک

سش سەت -واقشعی ێی نی هەرڕۆێە و ئ س یی سەپ ندووەال ئ پ راتووسەک نی فەزا

ئ گ یی مرۆڤش ن لە ف نت زی ی وکاە و دەزگ ک ندا دیی وکدی -وپ  لە ەەستەبە

ئ م ندا هپڕتۆتەوەال کردووە و پ واموەکەی ن لە وپوازی لەوی ڕووتە  و به 

کۆمەیگ دا و لەێکر -ئ گ یی مرۆڤەک ن لە ڕەوتی ڕۆچوون لە ەەستە-ەەستە

ا هەرچەواە کرانەوەی بەردەوامدن وەرۆکک ریگەریی فۆرم لپزەبوون و به 

هەستی ەەستەمەندی و ئ گ یی بەسووێەبوون دەدۆڕکال و بەتەواوی 

رۆن یی دەبلال پ واموەک نی ئەم دۆمە لەوی ۆ تەسلشمی کۆمەیگ ی نوم یڕی ک

فڕکدراوی کۆمەەنی مەییە کە بۆ وەرگرتل و لەکۆییپڕ نی ن تەواوی و 

کاه کە رۆن یی وادەنو ۆ ع رزەک نی سشستەم ساووربەندی کراونال نوم یڕی ک

ڕەنجی ئەم دۆمە قەیرانئ ویشە، یەکس نیوازە و  ەش وازی ڕەچ و ن ک تال 
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هەروەه  وا دەنوکاه کە ق رەم ن و ڕزگ ریدەری کۆت یی چ لەسەر تەمتی 

دەرم نگە و چ لە کونجی م یەک ندا دەزگ ک نی بڕی ردەری دۆمی ئ وارتە و 

ا ق رەم نی سەرەکی سرتاتپدیستەک نی دروومی م نەوە لەم یلال بەەم لە ڕاستشد

دۆمی ئ وارتەی سەردەم ئەو پ واموە نەفرەتیراو و فڕکدراوانەن ه وک ت کە 

سش سەت ن ی نیوکاپتەوە، تەواوی ترۆم  و دەردئ م ێەک نی -ئ یدۆلۆێی ی فەزا

سشستەم ئەستۆگری ن دەبپ ال لەوی بەکۆمەیی ئەم بپدەنگیراوانە ئۆبدەی 

رگ و بەک ەبوونلی دۆمپ  کە لە برسششەتی، ڕەنج، وەرم، توندووتشدی، مە

سش سەتدا توووی دەستپوەردان و بەرئ وەێووکردنەوە دەبپ  -ڕیتۆرییی فەزا

 و هشچ زم نه بۆ وات چایردن و دەربڕیل ن دۆزکتەوەال 

(4) 

گۆشەنیگایەکی  رۆن یی لە ۆ تپڕام ن لەسەر دۆمی ک   

بوونەوە و (ەوە چۆنشەتی پرۆبلپامتش anamorphic)خواروخێچ

وەرگرتای پرسە گرنگەک ن بەدەستەوە ئەدەن، ئەو پرسش رانەی کە لە وەەم

سش سەتی سەردەمدا تەنش  ئ ڕاستەی مومیشای مۆی ن لەم -ئ سۆی فەزا

 وەەم نەدا دەبشااەوە: 

 یی که دەزانه چ مەبەرە؟ کۆرۆن سەب رەت بە دۆمی  -

 ک رن س ن و پسهۆڕانال 

 که دەتوانه بڕی ری دۆمی ئ وارتە بدات؟ -

 دەویەت و پپگەی ئپیسپهتۆی ح کمال 
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 که دەتوانه نەمۆوی چ رەسەر بی ت؟ -

 پزیڕ  و دەزگ  دەرم نگەرەک نال 

 که دەتوانه ی رمەتی ئ بووری بدات؟ -

 دەویەت و ک رتپلەک نی سەرم یەداریال  

 که ئەم دۆمە دەنوکاپتەوە و رشۆڤەی دەک ت؟ -

  رن س نی ب وەڕپپیراوی سشستەمال مشدی  و ک

وەک لەم ڕوونیردنەوەدا دەردەکەوێ ئ پۆرەی ەەم وەر تەنش  وەکوو 

سووێەی چ ولپیردن و ب وەڕکردن دەور دەگپڕنال ئەیوەتە ب وەڕکردنی 

حشی یەتپ  کە ستەیتەک نی ئەروشو و فەرامۆوشی دەیگپڕنەوە و چ وی 

تال ئەم چ وبەستەکردن و سش سەت دیدەوەرانەی دەک -مەعریفەن س نەی فەزا

 false)هوشیاریی درۆیینەهەییامەت ندنە ئەگەرچی وەکوو چەواه 

consciousness مۆی دەسەپپاه بەەم لە دۆمپیدا کە پ رادۆکسەک نی ئەم )

گوت رە بەردەوام دەردەکەوێ و ه وک ت ئ گ یی و بشرم نی دێبەر لە الیەن 

کۆم مەییەوە بەرهەم دەهپوێ، ن توانه تەنه لە پپگەی ئ گ یی درۆیشاە و 

 بەالڕکدابردنی ڕاستششەک ن ک ریگەریی داباهال هەر بۆیە پپویستامن بە مودکل

و نەمڕەیەکی ەش واز لە مۆدکلی کالسشیی م رکسشستی هەیە ت  چۆنششەتشی 

ک ک ته بداتەوەال بە وتەی ێیدهسش سەت لپ -ک رکردی ئ یدۆلۆێی ی فەزا

(ی سەردەمی بە cynicism) مەسلەکیکەلبیمشی نشزمی  سلۆتێردیک

نشڕ نەی کۆت یی ئ یدۆلۆێی  ن س ند توووی ئەو هەیەیە بوو کە ووکای 
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خەڵک ئێستێ  ۆێی ی بە ه وووکای ئ گ یی دان ی واتە ئەم بۆچوونە کە "ئ یدۆل

دەزانن چ خەبەرە و ڕووبەندەکانی ئایدۆلۆژیا بەباشی دەناسنەوە بەاڵم 

"، دیس نەوە کەوت دەکەنو دیسانەوە بەپێی درۆی ئایدۆلۆژیا هەڵسو 

تەوەر بۆ پپا سەی ئ یدۆلۆێی دەستەبەر دەک تال موکادنەوەیەکی ئ گ یی 

ک کە پپی وایە هپڕت  سەردەمی ئ یدۆلۆێی  کۆت یی نەه تووە دەیه ێیده

ئ یدۆلۆێی  لە دەڤەری واقشع و ووکای ێی نی بەرهەستی مرۆڤەک ن تپیئ ەوەی 

-بۆیە تەنش  بە وەرگرتای ئ گ یی ەش واز ن ڕەوکادرکتەوەال  ئ یدۆلۆێی ی فەزا

ه بەییوو لە سش سەت تەنش  لە پ نت یی ئ گ یی و هووش ریدا کردار ن نوکا

کۆمەیگەی -مپزان"بەستپای واقشع و بە تپیدانی ه وسەنگشی نپوان سش نەی 

کردن و دەتوانه هەێمۆنی مۆی ەپگشر بی تال م نەنڕشل "دەویەت-مەدەنی 

گەڕانەوە بۆ چوارچپوەی مپزان دی ردەیەکی نوێ نششە و تەنش  لە دروومی 

 یشدا مۆی نشڕ ن رۆنۆ )بەوپوەیەکی ئ یرۆنش (ی دۆمی کلەماڵدا مبێننەوە

سش سەت لە -نەداوەی ئەم دی ردەیە لەمپدە لە ئ ک می دەستپوەردانی فەزا

کۆمەیگەی مەدەنی و دام یشای سش سەت لەم بەستپە ه تۆتە ئ راوەال یۆتۆپش ی 

ەوویە و کۆم مەی  و مەودایەکی به سش سەت کۆمەیگ یەکی به -فەزا

به گرێ و سشمهتۆم، ی مەبەستەی واتە وەبەرگرکیی  (volkloser raum)بۆ 

سووێە و بشرم نال ئەم دۆمە لە بەستپاپیی ت یوەت و ساووردار ەەستەیەکی به 

کە هەموو وته تپشدا لە چوارچپوەی چپدی پەسشڤ و مۆن دی دامراوی 
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کردن، ت قەکەسدا بەراورد دەکرک  بەئەنج م دەگ تال مەرسەف

لە کەرتی  کپڕ ن و مردننواندن، ێی نی ه وبەوی و بەگڕتی ڕەنجچ الکی 

ت یوەتشی ت کەکەسدا سەرچەول و ئ یدی لی سەرەکشی پ رادایمی سەردەمی 

-رۆن  ئەو دەرفەتەی ڕەمس ند کە ه وچەواشی یۆتۆپش ی فەزاۆ رۆن یەال کۆ ک

کۆم مەییدا  کۆمەیگ ی به -سش سەت و قووەیی ک رەس ت لە ەەستە

دەربیەوێ و لەوی فڕکدراوی سووێەی بەکۆمە )کە هشچ م یپ  ەپگ ی 

 ن بپتەوە( لە ێیاەوەریی ڕووتە  و وەرمی قورب نشدا بەرەوڕووم ن بوپتەوەال 

(5) 

سش سەتی -ەەستەی دزراوی کۆمەیگ  لە ڕیزبەندیی هپامیشای فەزا   

سەردەمدا توووی چەمی ندن و ڕووت ندنی بپیۆت یی ه تووە و دەرکەوتل و 

دەنگیەیوڕیای لە هەیهەس ردنپیی هەمشڕەیی و گەمەگۆڕکپی بپساووری 

مرۆڤدا بەرەو وەبەنگەیی و ن دی ری ڕانراوەال   دالەک نی دیموکراسی و م فەک نی 

یەکه لە پ رادۆکسەک نی دیموکراسشی مودکڕن ئەوەیە کە دەنگی 

ێکردەستەک ن لە ڕکتۆرییی هەمشڕەهەیهەسپردراوی ق نووندا ق  دەبپ  و 

- هەروەه  ق نوون لە ئشرادەی ح کمدا تپگالوەی ئ وارتەی ڕکس بەزکل

و دواتر ئاگامبێن ئاماژەیان پێداوە ھیچ   شمیتوەک  ڕکس پپییپاەر دەکرک ال  

بە بێ بابەتی ئاوارتە سەقامگیر ناکرێت، کەوایە سەپاندنی دۆخی  یاسایەک

هەروەها قانوون نە پێگەی  ئاوارتە بەشێکە لە سیاسەتی ئاسایی قانوون.

گەیشتنی عەداڵەت بەڵکوو پێگەی ئاوارتەی بڕیاری حاکمە کە بەئەنجام
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قانوون و سەرووقانوون دیاری دەکرێت. لەوێوە سنووری دۆست و دوژمن و  

پێوەندیی حاکم یان دەسەاڵتدار یە قانوون بە نێوەنجیی پێگەی نادیاری کەوا

-سشستەمی فەزادەهێنێتەوە. بەرهەم توندووتیژی بنەمایی خۆی لەگەڵ 

 inclusive)تێکەڵکردنەوە-سڕینەوەسش سەت لە ڕکگ ی مشی نشزمی 

exception) لەشی فڕێدراوی خەڵک هاوکات وەدەردەنێ و ڕادەگرێ، واتە ،

بگرێ. ئاکامی ئەم دۆخە دژوازە وەدەری دەنێ کە بەردەوام ڕای بۆ ئەوەی 

( و liminalنێوی فەزای بەیناوبەنی)دەرکەوتنی شوێنێکی ناشوێنمەندە بە

سنووری. لەم ناشوێنەدا قەدەری سەرەکیی هۆمۆساکێر، واتە ژینەوەریی 

ڕووتەڵ، لەژێردەستی بڕیاری ئاوارتەی حاکم و توندووتیژیی قانووندا تۆمار 

 دەکرێت. 

مپزان، کۆمەیگ ی "ئپمە لە ن ووکای ەومگەبەندی سه ووکای سەرەکی 

یپتە ئ س  دا دەێیلی واتە پپگەی کۆم مەی  دان و "مەدەنی و دەویەت

هشچی م لەو ووکا نەی بەییوو وەکوو  ش ب و ه وک ت پپییپاەر و مۆتۆربەی 

رۆن یی تپیدانی ئەم ه وسەنگششە و ۆ ئەو بەو نە دەور دەبشاهال دۆمی ک

سش سەتی ئ ویرا کردی ف وشزمپ  کە ک رکردە -سەرهەیدانی ف وشزمی فەزا

ی ت  سووچی کالسشیەک نی دەویەتی بەت   کردۆتەوە و کۆمەیگ ی مەدەنش

رۆن یی ۆ نپوم ەن و ئ ستی چ رەنووسی ت کەکەم ڕام   داوەال دۆمی ک

ن ووکای ئپمەی لە ووکای بەرتەسیی ێیاەوەریی ڕووتەیی نپوم ەن قەتشس 

کردووە و دەویەتی بە ەپگرەوەی کۆمەیگ ی مەدەنی ن س ندووەال دابڕانی 
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ڕ و کۆم مەی  لە پپگەی ن ووکل، و ووکادارکردنی لە پپگەی پچڕپچ

سش سەتی سەردەمە کە لە دۆمی ئ وارتەی -دامراودا ئەرکی سەرەکی فەزا

رۆن یی لەسەر ۆ ک-رۆن یشدا بە ب وی ەپوەەه کراوەال ەشی نی پ  ۆ ک

سش سەت واتە پ رادایمی ساوور بەرەوپپ، -ساووربەندیی سەرەکشی فەزا

دەچپ  کە تپشدا دابڕانپیی ڕیزۆمی بۆ تپیچڕێاندنی بەردەوامی پپگەی 

رۆن یی سەردەمی هپزگرتای ۆ کال ەشی نی پ   دەبپ درکدەی ەی  کۆم م

، نارسیسیستسش سەت واتە سووێە ساوورئ ێنیراوەک نی -سووێەک نی فەزا

کە لەدێی هەرچەواە حوزووری  دەسەاڵتخوازەو  پەرستبەرژەوندی

دەرەت نەک ن و ن ونشڕ نەک ن، به ب بەتی گڕتی و ه وبە  لە پپیەرەی به 

دەوەستاەوەال پ رادایمی ساوور، بەوپوەیەکی دێوازانە لە  بپدەسەەتەک ندا

دەهپاپتەوەال ڕەوتی سڕیاەوەی ساوورەک ندا هپ، و ساووری ن بەزکل بەرهەم

وک رن سی، ساوورئ ێنیردنی کۆمەیگ  لە پەرەپپدانی وەهمەک نی زانس 

فتشڕشزمی ک ەیی، نشیشلشزمی دەسەەتدا بەردەوام دەبپ  و پراگامتشزمی 

ۆی لە ەپگ ی گوت ری ڕادیی   و سەربزکو دەن سپاهال سەرەڕای نەمۆ  م

لە پپگەی  کۆرۆن هەموو ئەم نە، ن ووکای کۆم مەی  ووکای ڕزگ ریشە، 

ن ووکادا بەوپوەیەکی پ رادۆکسشی   زایەیە و ڕەنگدانەوەی پپگەی مۆم نە، 

رۆن  ۆ واتە پپگەی ئ وارتەی ڕاستەقشاەال هەر بۆیە گف  و ئەزموونی سەرەکشی ک

دا باوکاشل و دۆمی ەبۆ ئپمە ئەوەیە کە ه ووون سی لەگە  ئەم ن ووکا

 ئ وارتەی ڕاستەقشاە بیولقپاشلال  
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بۆیە پرت بە نێوانگریى بەش و  ،کارەسات خۆى زاراوەیەکى گشتییە   

بەسەر لۆکاڵ و  ،دەگەین. کارەساىت ئەمڕۆى مرۆڤکۆنکرێتى دیکە تێى 

بەىش جیاجیادا دابەشبووە. ئەوەى رسووشتى کارەساتەکان لێکدى 

بەش و لۆکاڵەکانە. لە دۆخێکى بەڕواڵەت گشتى و یونیڤێرساڵى   ،جیادەکاتەوە

ە بووەوە. کۆرۆنایەکى کوردى و دیسان کارەساتەکە لۆکاڵیز   ،وەک کۆرۆناشدا

کۆرۆنایەکى چینى و سویدى بەتەواوى یەکێک نەبوون. مەبەست لە 

بیرخستنەوەى ئەو پرەنسیپەیە کە  ونرخێکى مرۆیى نیە. بەڵکو  ،یەکنەبوونەکە
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لۆکاڵ و گڵۆباڵ)یونیڤێرساڵ( بەڕەهایى نابنە یەکێک و هەریەکە تایبەمتەندیى 

ۆکاڵ و گڵۆباڵدا تراومایەک هەیە و ل ،خۆى هەیە. لەنێوان بەش و گشت

وەندییان یپە ،ناهێڵێت سەداسەد ببنە یەکێک. دۆخى جیهان و دۆخى ناوخۆ

رێکى و بەاڵم لە یەکرتدا ناتوێنەوە و سنو  ،زۆرجار یەکرتى دادەپۆشن ،هەیە

ڕەق و تراومایى و بەزەبریان هەیە)هاوشوناسکردىن تەواوەتیى لۆکاڵ و 

 ،هەر لێرەشەوەیە پێموایە کارەسات بۆ ئێمەگڵۆباڵ هەڵەیەکى تیۆرییە(. 

پێشوەخت مانایەکى لۆکاڵی و کۆنکرێتیى هەیە و لە کات و شوێن و 

کۆمەڵێک بەهاى دیاریکراودا گەمارۆ دراوین و ناچارین بەپێى ئەم ڕەگەزانە 

 بکەینەوە.  "بیر لە "کارەسات

 تێکەڵەیەکە لە کارەساىت  ،کارەسات لە زەینى کەسێکى ئاسایى کورددا

رسووشتى و بەشێک لە ژیانە مۆدێرنەکەى کە لەدەستداىن کاسپى و نەهاتنى 

مووچە و جێامىن لە هاوتوێژ و هاوماڵ و هتدە. کارەسات بەو مانا مۆدێرنەى 

کە لە عەقاڵنیەىت خۆرئاوایى و هزر و هونەر و ئەدەىب مۆدێرندا هەیە غایبە. 

نکرێتیى هەیە. رێکى زۆر کۆ و هێشتاش هەر سنو  ،کارەسات بۆ تاکى کورد

ناوى جۆرێک پووچیى وجودى و نیهیلیزمى هزرى و نامۆیى کۆمەاڵیەىت 

ما کۆمەاڵیەتییە بەرجەستەیەیە کە یان ۆ ە. لە ئاستى تاکدا کارەسات ئەو تر ینی

بەر شوناسە کۆمەاڵیەتییەکەى دەکەوێت یاخود قەوارە بایۆلۆژییەکەى 

ڕاکەڕاک و هەڵهاتنە لە  ،کۆیشدادەکەوێتە مەترسییەکى نزیکەوە. لە ئاستى 
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دەسەاڵىت ئەویرتى داگیرکەر کە دەبێت ئەم بوونەوەرە بەکۆمەڵ لە شوێنە 

قەرەباڵغەکان هەڵکەنێت و بەرەو پەناگە و شوێناىن ترى ببات. گەر لە ئاستى 

 ،دابنێت نیشتەجێى شارە و بەپرۆسەى هاواڵتیبووندا ڕۆیشتووەیوا ،دائاگایی 

دا شپرزەیە و ئامادەى هەاڵتنە. ئەم نائاگایى  ئەوا لە ئاستى نەست و

وادەکات فەزاى هاوبەش زۆر درووستنەبێت و شتەکانیش بە  ،ناسەقامگیرییە

هى خۆت نەزانیت: »سااڵىن درێژى ژێردەستەیى هەستى 

تاك و چ وەكو كۆمەڵ  وچ وەكو  ،"ـى لەالى كورد"لەخۆبێگانەبوون

لە ناو ئەو کۆمەڵەى تێیدا   ،ى داە کورد لەناو دەروىن خۆ خوڵقاندوە. واى كردو 

خۆى بە بێگانە بزانێ. ئەم هەستە بە  ،لەناو ئەو نیشتامنەدا کە تیا ئەژى ،ئەژى

جۆرێکى بیرناو لە بوارەکاىن ژیاندا هەستى پێ ئەکرێ: بگاتە هەر مەلێکى 

گۆشتى بخورێ ، بگاتە هەر دەعبایەکى کێوى  ،بۆى بکرێ ئەیکوژێ ،کێوى 

دەستى ، وژێ. بگاتە هەر گوڵ و گژوگیایەکى کێوى بتوانێ ئەیک ،یا نەخورێ

لقەکاىن  ،بۆى بکرێ ،هەڵى ئەکەنێ. بگاتە هەر دارودەوەنێ  ،بیگاتێ

«. ئەم ڕەفتارە کە هێشتاش بە شێوەى 6١ئەشکێنێتەوە و دارەکە ئەبڕێتەوە...

بەاڵم خۆى  ،لەڕواڵەتدا ڕەفتارێکى بەدەوى و رسووشتییە ،جیاجیا بەردەوامە

ێوان دوو جۆر بوونەوەرى ناو شارستانیەتدا درووستبوە کە ڕەفتارێکە لەن

بەرەیەکى تر  ،سەردەستە و ژێردەستەن. لەپاش ڕاپەڕینەوە ئەم دابەشکارییە
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لەناو خۆیەوە دەکاتەوە و خەڵک ئینتیامیەکى ئەوتۆى بۆ خاکوئاوى واڵتەکە 

گەنجان ئەو  ،نەماوە. لە سااڵىن پاش پرۆسەى بەناو ئازادیى عێراقەوە

ەیەى شاعیرى سوورى )محەمەد ماغووت(یان دەوتەوە کە: ئەوەى من بە ڕست

ئەم  ،بنى پێاڵوەکامنە. ئەمجارەیان دەسەاڵىت کوردى ،نیشتامنەوە دەبەستێت

دیوێکى  ”کارەسات“لەخۆبێگانەبوونەى بۆ مرۆڤى کوردى درووستکرد و 

خۆماڵیى وەرگرت و تێگەیشتین کوردیش زۆر بەئاساىن کوردێکى تر 

شوێنەوارى دڵسۆزى  ،دەچەوسێنێتەوە. بەسەر خاکوئاوى کوردستانەوە

ئەوەى هەیە پرت وێرانکارییە. دڵسۆزى ڕەنگە زاراوەیەکى بنەڕەىت  ،نابیرنێت

دڵسۆزى و دێرین بێت هێشتاش پەیوەندییامن بە کارەساتەوە بپارێزێت. یان 

ە و ییى ئۆبێکتیڤ کە سۆزى دەروونناسییانە نیییان دڵسۆز ،بە مانا کۆنەکەى 

بەرەنجامى گرێبەست و ئیدارەى مۆدێرنە. کاىت خۆى ڕۆشنبیرى کۆچکردوو 

چەند لەسەر حەق بووم کە دەمگوت، ئەگەر ود محەمەد نوسیى: »و مەسع

ت دەدەمە چارەنووسی کورد لە دەست مندا بێت حکومەتی کوردی بە قۆنتەرا

شەریکەیەکی سویدی، نەرویجی، سویرسەیی... بە نیوەمەرسەف 

ی کوردەواری پێم ̎دەوروبەر̎دەمحەسێنێتەوە. لەگەڵ ئەم ڕاستییە تفتوتاڵەشدا 

دەسەملێنێ دوعاگۆ و ئاواتەخوازی ئەو پێشمەرگانە بم کە خەریکن بە 

د محەمەد بە و «. لێرەدا مەسعو 6٢هەڵدەبڕنەوە ̎کورد̎خوێنی خۆیان دەماری 
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هێڵى حیزب لەو شتە جیادەکاتەوە کە ناوى  ،شێوەیەکى کاڵ و شاراوە

ەک بە باشرت دەزانێت وەک نوخبەى بەڕێوەبردن و هاوکات يە و بياني"ـ"کورد

درک بە پێگە و دۆخى کوردیش دەکات و دەست شل دادەگرێت. ڕەنگە 

ەیە و زیاتر بۆمان سەملابێت ئەو قسەیە میسداقیەىت ه ،پاش دوو دەیە

دوو دیو و دوو دەمى  ،کارەسات"یش وەک ژانۆس"جۆرێک لە بوێرییش. 

 هەیە کە دەمە تیژەکەیان لە هەناوى کورد خۆیەوە درووستدەبێت.  

بەاڵم ناتوانین دیدمان بۆ چەمکگەىل وەک  ،ئەمڕۆ کە لەناو جیهانیشداین 

ە جیهاىن بێت و لێرەشەوە بەجۆرێک ناهەقییەکە تەواو ناخەین ""کارەسات

ئەستۆى مرۆڤێکى ژێرووى کۆمەڵگاى کوردى. هۆکارى دەرەکى و ناوەکى 

 ،بەیەکداچوون و درێژەشیان دەبێت. کاتێک دەنگۆى پەتاى کۆرۆنا دەگات

دەکرێتەوە بە تاعوون لە ئاوایى و دەڤەرە دێرینەکاندا و بە الى  یەکسەر هاوتا

رێک خۆى دا نابرێت. ڕەنگە لێرەدا پرسیا"لە تازەکاىن "کارەساتو مەدلو 

ە هەروا ئاسان کۆرۆناى نەبەستبێت بە یقوتکاتەوە و بڵێین کەس نی

ڕەنگە درووستیش بێت. بەاڵم ئەمە کێیە کە  ،کارەساتێکى جیهانییەوە

هەموو هەڵوێستێکى پیا هەڵدەواسین و پاشانیش " و ناومانناوە "ئەم کوردە

ێکى "ئەم کوردە" هەر خۆمانین بەاڵم لە فۆرم  خۆماىن لێ دەردەکەین؟

واتە  -گریامنەکراو و ئەبسرتاکتدا نەک تاکەتاکەى کەسە واقیعییەکان

هەموومانین بەبێ هەموانە کۆنکرێتییەکە. ئەو شتەین کە ژاک الکان 
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رە گریامنەیى و خۆکردانەین کە و ئەویرتى گەورە". واتە ئەو سنو "ناویدەنێت 

 هەر خۆمان بەسەر خۆمانەوە درووستامنکردووە و حوکمیشامن دەکات.

کارەسات مانایەکى کوردییانەى بۆ ئێمە  ،بەپێى ئەویرتى گەورەى کوردى

هەیە. کارەسات بەو دەاللەتەى کە دەستەبژێرى ڕۆشنبیرى بەکاریدەهێنێت لە 

ە و یژیاىن ڕۆحى و دەرووىن و هزریى تاکى کورددا تەواو نیشتەجێ نی

 بەڕێوەبردن" بە مانا مۆدێرنە"خۆنشین نەبووەتەوە. بۆمنونە چەمکى 

گەشەى رسووشتیى نەبڕیوە و گەر بۆ ساتێکى کورت میقاىت  ،بابەتییەکەى

کۆرۆنا جیهانییەکە بووبێتەوە ئەوا لە ناوەوە پرت ڕووبەڕووى خۆماىن کردەوە. 

تا ئاستێکى زۆر بەرەو ناوەوەى ڕووىت هێناین:  ،واتە دەرەوەى ڕووت

 ین. ئایپێکداچووىن سیانەى حیزب و خێڵ و 

دەسەاڵتەکان ڕووى هاوبەشیان هەیە و لە  ،گڵۆباڵدالە ئاستى گشت و 

ساتەکاىن »نزیک« لە کارەساتیشدا میکانیزمى هاوبەشیان هەیە. گەر درمێکى 

ە لەم ساتانەى دونیادا یهیچ دەسەاڵتێک نیگشتى و گڵۆباڵ وەربگرین ئەوا 

یان ژویسانس و چێژە جڵەوبڕەکاىن  ،کەیف بە ئۆتۆریتەى خۆیەوە نەکات

بڵێى نەکات. وەک دونیاییەکان-ە ڕەهەندە رسووشتییە سەرووخۆى تێکەڵ ب

پەیامنێکى شاراوە و ژێرەوانکێ لەنێوان »رسووشت«ـى رسووشتى و 

»رسووشت«ـى دەسەاڵتدا هەبێت: بەاڵکان دەچنە سەر حسێب و بااڵنىس 

دەسەاڵتە سیاسییەکاىن دونیا. ئێمە لەڕێگەى ئەوانەوە دەترسین. ئەمە وانەیەکە 

مرۆڤەکان یەکسان نین.  ،لەم ساتانەشدا کان باشرت تێى دەگەین.بۆ پاش بەاڵ 



 

 

P
a
g
e 

1
0
7

 

بەاڵم  ،ڕاستە چەمکى ژیان وەک داراییەکى هاوبەش دەکەوێتە مەترسییەوە

وەردەگرێت.   ژیان هەمیشە بەهۆى ژیانێکى کۆنکرێتى و بەرجەستەترەوە مانا

وە ژیاىن کۆنکرێتى و واقیعیى مرۆڤەکان جیان لە یەک. ئیدى لەڕووى مادییە

بیگرە تا مەعنەوى و کەلتورى و شەخىس و هتد. بەاڵکان عەدالەت نین وەک 

کەمێک لە عەدالەت تیژترن. هەموان لە ساتێکى ئارامدا   وبەڵکو   ،باسدەکرێت

ژیانە کۆنکرێتییەکە لەوالوە  وبەڵکو  ،نین کە یەکسانیى خۆیان بە یەکرت بپێون

بەاڵکان   ،دادەنێین و دەستکاریى ناکەین تا بەاڵکە تێدەپەڕێت. بۆیە بەم مانایە

دەستکارییەکى ئەوتۆى پرىس عەدالەت ناکەن. هاوکێشەکان هەروا 

ماى ڕاستەقینە لە بەاڵکە بکەوێتەوە(. ۆ مێننەوە)مەگەر لە حاڵەتێکدا کە تر دە

هەرکەسە لە ژیاىن خۆى وردبێتەوە کە چۆن پێوەر و پارامەترە  هێندە بەسە

رەکاىن و دێرینەکان لەژێرەوە هەر ئیشدەکەن. بەجۆرێک ئیشدەکەن کە سنو 

ائاگایانە( ژیان و مانەوەش تێدەپەڕێنێت: هەموومان )ئاگایانە بێت یان ن

ئامادەین مبرین و دەست لە کۆمەڵێک هێڵى داڕێژراوى نێو ژیامنان 

کارەسات  ،وێناکردىن مردن ئاسانرتە لە زۆرێکیان. بەم پێیە -هەڵنەگرین

 ،ە بەسەریەکەوە و لەجێیەکدا دانرابێت و چاوەڕێ بین ڕووبداتیشتێک نی

لە واقیع  ،شتێکە لە شیرازەى کۆمەاڵیەتییامندا نیشتەجێکراوە وبەڵکو 

شتێکە پێشوەخت ڕوویداوە. بەاڵم نابێت لێرەشدا پەیوەندیى  ،هەڵژەنراوە

گشت و بەش لەبیرکەین: کارەسات وەک دۆخێکى گشتى و لە وێناى گشتییدا 

بەاڵم بۆ ئەوەى بە فیعىل ڕووبدات پێویستە بەشەکى و کۆنکرێت  ،ڕوویداوە

کەوە. لە ئاستى ببێتەوە و خۆى بنوسێنێت بە واقیع و مێژوو و بەروارێ

بەاڵم وەک ئەکچواڵبوونەوە  ،تدا کارەسات هەمیشە لێرەیە و ڕوویداوەپکۆنسێ
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و خۆدەرخسنت بیانوویەکى جوزىئ و بەرجەستەى دەوێت و داواى جۆرێک 

 لە پۆزەتیڤیتبوون و تۆخبوونەوە دەکات.

چیرۆکى ئێمە بڕێک جیاوازترە.  ،بەاڵم لە ئاستى بەش و کۆنکرێت و لۆکاڵدا

 ،ىن چەندین دەیەى حیزىب کوردى لەسەر کۆنەستى مرۆڤى کوردئیشکرد

 ،نەتەوە. حیزب-نەتەوە نەک دەوڵەت-وایکردووە دۆخەکە ناوبنێین حیزب

هاوکات کەرتکەرى نەتەوەشە. جۆرە حەکایەتێکە   ،هێشتاش بەدیىل نەتەوەیە

بۆ ئێمە کە گشتێتیى کارەساتەکانیش لەتدەکات و دابەشیدەکات بەسەر 

کە بۆ بەشێک لە  ،ى لەمێژینەى »سەوز و زەرد«دا. دوو ڕەنگهەردوو ڕەنگ

کۆمەڵگا وەک »بوونناىس«یان لێهاتووە و بۆ ڕەتکەرەوە و ڕەخنەگرەکانیىش 

جگە لەوەى  ،خەریکە دەبنە مەحاڵ. دوژمنایەتیى ئەم دووانە بۆ یەکرت

 ،دوژمنایەتییەکاىن خوارەوەى کۆمەڵگاش-مۆدێلێک بووە بۆ مایکرۆ

دۆستایەتیى ئەوان لەگەڵ کردووە. یىش لێڵ”دۆستایەتی “هاوکات چەمکى 

ناوى   ،دووجا و سێجاى هەر دوژمنایەتییەکى ناوخۆییە. کۆرۆنا  ،واڵتاىن بیاىن

چونکە لەوە گەورەتر ئێمە هیچ سەنگ و  ،کارەساتێکى لۆکاڵى بوو بۆ ئێمە

ەبێت ئەو پارە و پاداشتە ن -ەیقورساییەکامن لەناو هاوکێشە جیهانییەکانیشدا نی

 کە لە گڵۆباڵەوە بۆ لۆکاڵ و بەدیاریکراوییش حیزبەحکومەت گەڕاوەتەوە.

»مووچە« سەمپتۆمى پوخت و پاراوى حکومڕانیى ئەم حیزبەحکومەتەیە کە 

تەفسیرى ئابورى و سیاىس بەتەنیا ناتوانن بونیادەکەیامن بۆ هەڵدەنەوە. دوا 

لە رەیە: »چیرۆک کە لە ڕاگەیاندنەکانەوە دەیبیستین شتێکى لەم جۆ 
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و دەستیان لەسەر  كدا براكان بەرامبەر بەیەكرت راوەستاونو ڕووبەرێكی بچو 

میلی چەكەكانیانە، فڕۆكەكانی توركیاش لە ئاسامنەوە تەماشایان دەكەن، ئەمە 

( ١٢٢ملمالنێی قەڵەمڕەوییە لەزەمەنی كۆرۆنادا، یەكێتی داوا دەكات لیوای )

تەوە، پەكەكەش هەڕەشەی شەڕ ەتیدەكاڕ لەناوچەكە جێگیربكرێت، پارتی 

ڕێگەی ئەنجومەنێكەوە  دەكات، لەم نێوەندەدا خەڵكی ناوچەكە لە

بخەنەوە، ئەمە چیرۆكی )زینی  رو دەیانەوێت مەترسی شەڕ لەناوچەكەیان دو 

وەرتێ(یە كە ئەم رۆژانە لەپاڵ قەیرانی كۆرۆنادا بووە بە ناونیشانی تەنگژەیەكی 

" لێرەدا دەقیقە و نە تەنگژەکەش نوێیە. تەنگژەکە نە ئاوەڵکارى "لەپاڵ  .«6٣نوێ

ما ناومانربد و تەنگژەیەکى بونیادییە و سرتاکتۆرى وەرگرتووە ۆ لەسەرەتاوە بە تر 

 و ڕۆژى لەدایکبوون و ڕۆژى ڕووداىن تەواوەتییىش هەر دەمێنێت. 

ئێمەدا چەکەرەى ڕەنگە چەمکى کارەسات بە مانا مۆدێرنەکەى لە زەینى 

نەکردبێت و پێنەگەیشتبێت. کارەسات یان لە رسووشتدا ڕوودەدات یان لە 

بەاڵم ئەوەى  ،شار و شارستانیەتدا. ئاشکرایە ئەم دووانە پەیوەندییان زۆرە

گرنگە ئەوەیە کە کارەسات بە مانا شارستانییەکەى بۆ مرۆڤى کورد چەندە 

وە. گەر بومەلەرزە کارەساىت بو  لەو ڕوویداوە و چەندیش لە زەینیدا فۆرمو 

رى کارەساىت ناو شارە. ئاخۆ زەینى و ئەوا قەیراىن ئابو  ،رسووشتى بێت

 
63 www.rwangauraxna.com/detail.aspx?IDNews=1607&fbclid=I 
wAR3daw4z7qVIWns63Sj5rDgy2zYoJ-t88rnL3AwIVhcP04jFYWD_XtysHQU   
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( لەنێوان کارەساىت contradiction)تەناقوزکوردى دەتوانێت ناکۆکى و 

دا بخولقێنێت؟ یان ئاخۆ کارساتەکان دەتوانن ئەم ناکۆکییە یرسووشتى و شار

 ،کارەسات لە ژیاىن شاردا ڕوودەدات بەسەر زەینى کوردییدا بسەپێنن؟ کە

ناکۆک دەکەوێتەوە بە کارەساىت ئاسامىن و رسووشتى؟ کاىت خۆى لە ساڵى 

لە ئەورووپا و دەیان  (Lisbon)کە بومەلەرزە داى لە شارى لیشبۆنە ١7٥٥

النیکەم ناکۆکییەکى لە زەینى نوخبەى ڕۆشنبیرى و  ،هەزار کەىس کوشت

ڕۆشنگەریى ئەودەمدا درووستکرد. لەپێش هەمویانەوە ڤۆڵتێر کۆمەڵێک 

پیتک و پرسیار ڕووبەڕووى خودا و عەقڵى تیۆلۆژیى ئەو سەردەمە دەکاتەوە. 

سەربارى کۆمەڵێک باس تیشکدەخاتە سەر  ،کەیدا بۆ لیشبۆنەالوانەوەلە 

و بە »تێکەولێکەى سەیروسەمەرەى ناکۆکییەکان«  (levi)چەمکى خراپە

لە  ،ناویدێنێت. چەمکى خراپە کە تا ئەودەم پرت لەالیەن کڵێساوە پێناسەکراوە

ئایدۆلۆژیا ئاسامنییەکەى پاکدەکرێتەوە و وەک فاکتێک دەخرێتەڕوو. 

بومەلەرزەى لیشبۆنە زۆرجار وەک هیچ حیکمەتێکى نەشاردووەتەوە.    ،خراپە

سەیردەکرێت کە ڕێ بۆ مشتومڕى عەقاڵىن  64ساىت مۆدێرنیەکەم کارە

خۆشدەکات. واتە لەرزینەکە تەنیا زەوى نالەرزێنێت بەڵکو نەریت و 

سونەتیش لەناوەوە دەلەرزێنێت و پرسیارى نوێ دێنێتەدەرێ. رسووشت 
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ڕاپێچى ناو شارستانیەىت مۆدێرن دەکرێت و لە ڕازى زیادە دادەماڵێرنێت. 

گۆییەکاىن نێو شارستانیەىت مۆدێرن خۆى ئیدى ئەوە دواترە کە ناکۆکى و دژ 

 ، بەها ،لەالیەن بیرمەنداىن ترەوە شیدەکرێتەوە و چەمکگەىل وەک سەرمایە

بوون دەکرێنە چەمکگەىل مرۆیى. بەاڵم ئاخۆ بۆ زەینى  ،هێز، ڕەچەڵەک

ئەم ناکۆکییانە  ،کە ئێستا نیشتەجێى ناو کات و زەمەىن مۆدێرنە، کوردى 

خۆ ڕووداوگەىل وەک پەتاى کۆرۆنا دەتوانن درووستبوون یان دەبن؟ ئا

بکەنەوە؟ کاتێک ئەمە زەینامن کەمێک لە مانا زەمینییەکاىن کارەسات نزیک

کردنەوەى عەملانی   کردنەوە وئەوا دەزانین لەڕووى تیۆرییەوە زەمینی   ،دەڵێین

چونکە پشتخانێکى  ،ە کە دەردەکەوێتیزەین کارێکى هێندەش ئاسان نی

مێژوویى دوورودرێژ لەپشتامنەوەیە و وێنا و زاراوە و تۆپۆلۆژیاى زەینى 

داڕشتووین: بۆمنونە چەندین جارى تریش لەڕووى زانستییەوە بیسەملێنین کە 

پرۆسەى درووستبووىن باران بەهۆى بەهەڵمبووىن ئاوى دەریاکان و 

ئەوا خڵتەى ئەو  ،رێتساردبووىن لە ئاسامن و کێىش زەوى و هتدەوە دەبا

وێنایە لە زەینامندا هەر ماوەتەوە کە باران لە »قوواڵییەکى نادیار«ـەوە دێت و 

شتاش ێجۆرێک لە ڕێکەوىت تیایە. کە دەگاتە الى زۆرینەى خەڵک ئەوا ه

بەشێوەیەکى ئاگایانەش  ونەبارین نەک هەر نائاگایانە بەڵکو باران

بەرهەمى  ،وە. ئاشکرایە نوێژەبارانە«ەسەرووتر» یەکیبەسرتاوەتەوە بە ئیرادە

ئەم ئاگاییە دینییەیە کە ڕیشەى کارەسات دەباتەوە بۆ دەرەوەى زەوى. واتە 
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ئەم ئاگاییە هێشتا ناتوانێت و ڕەنگە نەشیەوێت کارەسات بگۆڕێتە سەر 

 .   ئەوڕۆیی پرسێکى زەمینى و 

ەروا ئێمە شارى گەورە و پیشەسازیى گەورەمان نەبووە تا چەمکى قەیران ه

- هێشتاش لە پاروویەکى ئاسامىن ”مووچە“ئاسان وەرگەڕێت بۆ کارەسات. 

ێرەومەندانە دەچێت کە نە بەرهەمى پیشەسازییەکى بەرهەمهێنە و نە خ

هەڵقەیەکى ونبوو  یشە بە ماناى تەواوى وشەکە.چینى کۆمەاڵیەتی بەرهەمى 

لەم نێوانەدا هەیە و ڕووى کارەسات بە مانا شارى و مۆدێرنەکەى دەشارێتەوە: 

ریى کرێخۆرییەوە بۆىن کارەساىت لێ و رى لە ئاکامى ئابو و گەر قەیراىن ئابو 

ئەوا یەکسەر کۆمەڵێک نێوانگر لەالیەن ئەم عەقڵیەتە کۆمەاڵیەتییەوە  ،بێت

پرۆژە خێرخوازییەکان و   ،ات؛ بۆمنونەدەکرێت تا کارەسات ڕوونەددرووست

ڕاکێشاىن دەوڵەمەندان بۆ ناو دۆخەکە و هتد. خێرخوازى گەرچى لەڕواڵەتدا 

بەاڵم خۆى نیشانەى نەخۆشیى ئیدارەداىن کوردییە.  ،ئەرێنى دەردەکەوێت

خەڵک  ،واتە بەر لەوەى چەمکى خەڵک وەک »خەڵک« لەدایک ببێت

ووشتیى رس  ی ەدان و هتد گەشەخۆى ناهێڵێت چەمکى کارەسات و ئیدار 

سۆزێکى شاراوە بڵێى خۆى ببڕێت و دێنە هاناى نەخۆشییەکەوە. وەک

لەالیەن خەڵکەوە بۆ دەسەاڵت هەیە و پێیانوایە هەر هێندەى پێ دەکرێت. 

ئەم سۆزە ژێرەوانکێیە ڕیشەى دەچێتەوە سەر ئەوەش کە مرۆڤى ئێمە ڕیشەى 

خۆى لە چارەنووسە میتافیزیکییەکە نەبڕیوە و لێدەگەڕێت ژیان خۆى 
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مرۆڤ لە  ،کاندابسووڕێت و بڕوات. هەتا لە شار و شارۆچکە پەراوێزییە

مردنەوە خۆى بە نزیکرت دەبینێت تا چەمکى ژیان بە ماناى مۆدێرنەکەى. 

ـى لەڕێگەى بایۆپۆلەتیکەوە ”ژیان“گەرچى دەسەاڵت چەمکى 

گاییەکى سیاىس و ئابەاڵم ئەمە بەتەواوى نەبووەتە خود ،بەرهەمهێناوەتەوە

 مەدەىن الى زۆرینەى خەڵک. گۆڕستانەکان وەک قەدەر و کارەساىت 

پێشمۆدێرن دەمێکە لە چەقى شارەکاندان و مەیخانەکان نەفیکراونەتە 

ڕێى لەوە گرتووە کارەسات  ،دەرەوەى شارەکان. ئەم شوێنناىس و تۆپۆلۆژییە

بە مانا تەواو مۆدێرنەکەى لەدایک ببێت. سێبەرى مردن وەک دواچارەنووس 

ان بە مانا خۆى بەربەستە لەبەردەم ئەوەى قورساییەکە بخرێتە سەر چەمکى ژی

شارییەکەى. ئەم وێنایە لە قوواڵیى دەرووىن خەڵکدا -مۆدێرنە-ئیدارییە

ئیشدەکات و هیچکام لەو بۆچوونانەى خۆیشیان وا دەیڵێن هیچ لەم ڕاستییە 

ئیمکانێکە بۆ ئەوەى ئەم پرسانە ڕاتەکێنێت و  ،کەمناکاتەوە. دۆخى کۆرۆنا

گەرچى رسووشت مردن  مردن ڕاستەوخۆ ببەسرتێتەوە بە دەسەاڵتەوە. واتە

بەاڵم ئەوە دەسەاڵتە سیاسییەکانن ناوبژیى هەموو ئەم چەمکانە  ،دەسەپێنێت

چەمکە  ،دەکەن و بەىش مرۆڤى لێ دادەتاشن. واتە سیاسەت و دەسەاڵت

رسووشتی و میتافیزیکییەکان بە نێوانگریى خۆیان بەرهەمدێننەوە و مۆرى 

 مرۆیى لێ دەدەن.
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 ،بوو "ئەوەى ڕوویدا "هیچى  ،کۆرۆنا لە هەرێمى کوردستان ڕووینەدا

لە ناواخنى ملمالنێى حیزىب  ،ڕووداىن هیچى: بەاڵم ئەم هیچییە و ئەم فۆرمە

چووە سەر ملمالنێکە. ئەمە  ،ایەوەئاخرنا. ئەو گوڕەى بۆ نەخۆشییەکە هێرن 

ڕێسایەکى تیۆرییە کە ئەگەر هاتوو شتێک بەو جۆرە ڕووینەدا کە چاوەڕێ 

کاتالیزۆر  ،ئیدى ناوەڕۆکەکەى بە توخمگەلێکى تر پڕدەبنەوە. کۆرۆنا ،دەبین

و خێراکەرەوەى بوغزى سیاىس و حیزىب بوو. واتە کۆرۆنا تا ئەوپەڕ سیاىس 

یام نیوەناچڵە تەواو بنەماڵەییەى کە هەڵگرى سیاسەتیش بەو س، بووەوە

ماکە ڕووبدات ملمالنێى ۆ مایەکى بنەڕەتییە و هەمووجار بەر لەوەى تر ۆ تر 

بنەماڵە هەمان دوالیزمى سەدە بەرهەمدێننەوە: مەالیى و جەالىل و جووت

بەپێى ئەم دوالیزمە  ،ەسات لە هەرێمى کوردستانر ڕیشەکانیان. ئاسۆى كا

ئیدى لە  ،کۆکەرەوەى زۆر ڕەهەندە ،ەم دوالیزمەدەپێورێت. چونکە ئ

ـەوە بیگرە تا ڕەهەندى کۆنکرێتیى ”سەرمایە“ڕەهەندى ئەبسرتاکتى وەک 

چەمکى ى و کەلتورى لە کۆمەڵگاکەدا. ئایینوەک دابونەریتى ڕۆژانەى 

جیهان و دۆخى کۆنکرێتیى کوردەوە خۆى کارەسات سەرەتا لەنێو ژین

بەیەکەوە)هاوشان بەو تێبینییەى کە کورد خۆى چەمکێکى زۆر دەنێت 

ت اە(. یەک دیدگا بەتەنیا ناتوانێت کارەسییەکانگیر و پتەو و بێ گرژى نی

بەسەر زەینى کوردییدا بسەپێنێت و یەکسەر مرۆڤى کوردى ببەستێت بە 

مێژووى جیهانەوە. لەڕاستیدا سەرمایەدارى خۆى ناوێکى گشتییە شتێکە 

هەمیشەش لەڕێگەى کۆمەڵێک بەش)جوزء(ـەوە  ،ڕاستەوخۆ بووىن نیە



 

 

P
a
g
e 

1
1
5

 

 ،بووىن خۆى دەردەخات. قسەکردىن ڕاستەوخۆ لەسەر سەرمایەدارى بۆ ئێمە

ناوەڕۆک و دەرەواقیعییە. قسەکردنێکى ئەبسرتاکتە. واتە چەمکێکى پەىت و بێ 

سەرمایەدارى بۆ ئێمە خۆى گشت)کل(ـه و بەبێ وردکردنەوەى بۆ 

وەک وشەیەکى گشتى و فۆرماڵ و موجەڕەد دەمێنێتەوە. ڕەنگە  ،بەشەکاىن

زۆر قورس نەبێت گەر بڵێین سەرمایەدارى لە کوردستان بەرهەمى 

خیڵ. بۆ  ،ینئای ،بەرهەمى سێ بەىش واقیعییە: حیزب ،سێکوچکەیەکە

 ،گەنجێکیش هەر ئەم بەشانە گرنگن. سەرمایەدارى وەک گشتێکى هەمەکى 

ئەم سێ بەشەیە. ئەم سیانە پەیوەندییەکى ناوەکییان خۆى پنتى کۆبوونەوەى 

سێ بازنەکە  ،بەیەکرتەوە هەیە و یەکدى بەرهەمدێننەوە. بە البردىن یەکیان

چەندە جیهاىن بێت هێشتا لە  ،هەڵدەوەشێتەوە. سەرمایەدارییەکەى ئێمە

 ،لۆکاڵەوە چەمکى ژیان درووستدەکات. لە سەرمایەداریى جیهانییدا

کەلتورێکى دى جیاوازن. لێرە تەنیا پارە مرۆڤ مرۆڤێکى کورد و 

ش دەیچەوسێنێتەوە کە حیزب نییئایکەلتورى خێڵ و  وناچەوسێنێتەوە بەڵکو 

دەکاتەوە و مۆرى خۆى لە  وەک ناوى سێیەم دێت و سێکوچکەکە سیاسی 

 ،حیزب لە ناوەڕاستى سەدەى بیستەوە بۆ بیستویەک .مێژووەکە دەداتەوە

چ ئەوانەى بەسەر  ،نەرى چەمکى کارەسات بووەهاوپەیوەست یان بەرهەمهێ

خەڵکدا هاتوون و چ ئەوانەىش خۆیان درووستیانکردووە. چ ئەو کاتەى 

وەک فریادڕەس دەرکەوتووە و چ ئەو کاتەىش بە بیانووى حیزبێکى 

کوردییەوە خەڵکى کورد  لە کات و شوێنێکى دیاریکراودا بەر مەترىس 
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چەمکى کارەسات  ،سێ بازنەکەوەکەوتوون. چەند دەیەیەکە لە سەرووى 

بەسرتاوەتەوە بە میزاجى حیزب و بەرژەوەندییەکان و دانپیانەکانیانەوە. گەر 

ئەوا دوا جێکەوىت   ،ئەم گرژییەى ئێستا وەربگرین لەنێوان پارىت و یەکێتى دا

زەینى و ئیتنتیباعى زەینى لەمەڕ کارەسات الى هەر کوردزمانێک بیردەخاتەوە 

و کارەسات بۆ ئێمە ئەمەیە نەک کۆرۆنا. سێکوچکەکە پرىس لۆکاڵ 

کە دەچێتە سەر ئەم  (یەکەsurplusدادەڕێژن و گڵۆباڵ خۆى زیادە)

ە مادییەکانەوە تا پریشکەکاىن گڵۆباڵ و جیهان هەر لە پانتایی سێکوچکەیە.

پانتاییە مەعنەوییەکان بەر ئێمە دەکەون و بە دەورى ئەم سێکوچکەیەدا 

هاموشۆ دەکەن و جاریش هەیە سێکوچکەکە دەڕووشێنن و دزەى تێدەکەن. 

غەریزەى سیاىس و ناسیاسیى مرۆڤەکان لەم  ،بەاڵم وێڕاى ئەمەش

سێکوچکەیەوە ئاودەخواتەوە و هەر هەاڵتنێک بەرەو دەرەوەى 

سێکوچکەکە بریتییە لە جۆرێک سڕکردىن ڕێڕەوى کۆنکرێتیى ژیان و 

واتە لەبرى  ،(sublimationلەوێشەوە کشان بەرەو جۆرێک لە بڵندبوونەوە)

 شتێکى تر دەژین. ،شتێک

(ن و شێوازى structuralدیارە گرفتەکاىن حیزب لە مێژووى ئێمەدا بونیادى)

ە لە خۆرئاوا. ڕەنگە یحیزب نیکێشەکاىن بەتەواوى هەمان کێشەى چەمکى 

واى کردبێت ئەم دانپیانەنانە بۆ حیزىب  ،دانپیانەناىن ئەویرتى سەردەست

کوردى ناواخن ببێتەوە و لێرەوە دان بە یەکرتیدا نەنێن. بەاڵم بەشێوەیەکى 
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دانپیانان لە ئەویرتى  ،دیسان لەڕێى حیزبەوە نەک نەتەوەوە ،دراماتیکى 

نەوە بە نەیارى بنچینەیى یەکرت. ئەم سەردەست وەردەگرنەوە و دەب

لە ڕووداوەکاندا بە فۆرمى تر و سیامى ترەوە بۆ مێژووى  ،دانپیانانەش

هەردوو چەمکى کارەسات و  ،حیزبەکان دەگەڕێتەوە. ئەم گرژییەى ئێستا

دانپیانان لێکدى گرێدەدات. دانپیانەنان بۆ دۆخى کۆنکرێتیى ئێمە تەنیا 

سێکە. بۆمنونە پارىت دان بە و چارەنو  وە بەڵکو یچەمک و وشەیەک نی

دەخات. ئەمەش ئەو شتەیە کە یسەرکردایەتیى تازەى یەکێتییدا نانێت و دوا

ئەویدى شێت و هاردەکات. بۆمنونە دانپیانان و ناسین لە یەکێک لە وشەکاىن 

کە بتناسن ،  recognizeی:دا دەچنەوە سەر یەک لۆژیکى زمانەوانیئینگڵیز

واتە هەروا  ،کاتێک بە کەسێک دەڵێیت ببورە ناتناسم جۆرێکە لە دانپیانان.

ئاسان دانت پیانانێم و تۆش بەر شڵەژانێک دەکەویت. دانپیانان واتە ناساندىن 

تۆ بە ڕێسا و یاسا جێکەوتووەکاىن نێوان مرۆڤەکان لە یەک سەردەمدا. هێندە 

 وبەڵکو  ،ە بەشاراوەیى لە بەرامبەر برتسیت و حیساىب بۆ بکەیتیبەس نی

دەبێت ئەم حیسابکردنە بێنیتە ناو زمانەوە و لە پانتایى ڕەمزى و لەبەردەم 

ئەویش  ،ئەویرتى گەورەدا گۆى بکەیت. کاتێک دان بە کەسێکدا دەنرێت

ریى دەروونیى و بڕى لیبیدۆى هەڵدەکشێت و لەڕێگەى وشەکانەوە ئابو 

ە ڕەمزى دەچێتەسەرەوە و قبوڵکردىن ئەو لە زماندا قبوڵکردنیشیەىت لە پانتایی

و کۆمەاڵیەتییەکەدا. نوخبە سیاىس و کۆمەاڵیەىت و ڕۆشنبیرى و 

ئێستا کە سەرەتاى ملمالنێکاىن   .یان هەیەانبازرگانییەکاىن کورد فۆبیاى دانپیان
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دانپیانان ڕۆڵێکى هەستیارى هەیە. چەمکى  ،نەوەیەکى تازەى حیزبییە

درەنگ بێتەوە لەپاڵ هەر کارەساتێکى تردا کە بەو زووانە یان  ،کارەسات

 بەسرتاوەتەوە بەم بازنە ناوەکییانەوە کە حیزب سەنتێزەکەیەىت. ،بەردەمامن

بیرى گۆڕانکارى لە دونیادا وەها لێڵ و تەمومژاوى بووە کە مرۆڤ   ،سەرەنجام

بڵێى هەستدەکات گەر نەبەسرتێت بە کارەساتێکەوە ئەوا ناڕەخسێت. وەک

کارەسات خۆى ڕزگارکەرە و هەر خۆى دەتوانێت ڕەهەندە مردووەکاىن 

خۆیىش زیندووبکاتەوە: واتە کارەسات خۆیىش شۆکێکى ئەوتۆى نەماوە و 

نێگەتیڤیتە و نەفیکارانەى دۆڕاندووە و یەکسەر دەڕەمزێرنێت و ڕەهەندى 

کارەسات   ،شوێنەکەى پڕدەکرێتەوە و »ساڕێژدەکرێت«. بە دەربڕینێکى تر

خۆى دەبێت لەڕێى ڕوودانیەوە شۆک و هەژانەکاىن خۆى تازەبکاتەوە و 

ە. بەاڵم گەر کارەساتیش بە یبیرمانخاتەوە باسکردىن کارەسات بەتەنیا بەس نی

هەمان گوژمەوە بەر هەموو کۆمەڵگاکان نەکەوێت ئەوا هەریەکە پشکێکى 

لێ دەبات کە ڕەنگە پەیوەندیى بە ماناى کارەساتەوە بگۆڕێت لە ئاستە گشتی 

و گەردوونییەکەیدا. هۆیەکەش ڕوونە: هەر کۆمەڵگایەک لەناوەوە کۆمەڵێک 

ەپچڕێن و لێکد ،مانا و بەها دەیبەنەڕێوە کە لەوپەڕى گەردوونیبوونیاندا

 لۆکاڵى دەبنەوە و تەنیا ماناى بۆ دانیشتواىن نێو ئەو کۆمەڵگایە هەیە.
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ی     یاـس ت لەو کاتەدا کە دەزگای ـس تی بەرەی  -درووـس ئابووری چین و بەگـش

اڵی  ــەرـقاڵی تیـت   بۆاڵ ڕ لیبیۆ ەـکانی جیـهانی نیکردن و ـگاڵتەن بە الوازیچەپ سـ

ی ۆ ڤایر ووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ڕ  یالیزم ئەمەی لە بیر  کۆرۆناـس وـس ، جیهانی ـس

اســتەوخۆ کەوتووینەتە داوی  ڕ کردووە کە لە ئەنجامدا ئێمە هەر هەموومان نا 

  کۆرۆناـسی ۆ لیبڕاڵیزم. ڤایر یۆ ـسیاـسی ن-پرۆـسەیەکی نوێ لە داڕـشتەی پزیـشکی 

هــانەوە  ۆ لە نــاوچەی و  ئەمریکــادوای ئەوەی لە چینی پــاش ئــابلۆقەکــانی 
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ه گ بووە  خێرایی تەو ـب اـن د ـم اوەی کورترت لە چەـن او جیهـانی گرتەوە و بۆ ـم

ــتی ناوەتە ئەوکی تەواوی خێڵ و جەماوەر، لە خۆیدا بووەتە   دێوەزمە و دەسـ

ژیک بۆ شێوازێکی نوێ لە بەرهەمهێنان کە  لۆهۆی بازێکی ئابووری و ئایدۆ 

انی کە  ــتەمی بەرهەمهێـن ــیسـ دا سـ ایبەت تێـی ای  بە ـت ــکی لە پەـن وپەلی پزیشـ

ترین ـشێوازی بەرهەم و  ـسەکان بووەتە ـسەرەکی ۆ بوون به ڤایر دەگیرۆ مەترـسی 

بەرخوران لە ئێســتادا)بۆ وێنە بەردەمامک که تاکوو ئێســتا چین چوار میلیارد  

ارـخانەـکان،   انەی د ان ـک انی جیـه ــوێنەـک اردە کردووە، و لە زۆربەی شـ لێ هەـن

ێوازی بەرهەمی خۆیان گۆ ک(.  یووە بۆ بەرهەمهێنانی ماـسک و بەردەمامڕـش

ــی ۆ ـئاـید-ـئابووری دانە ئەم ـباز  ـــیاسـ ــی  -لۆژیکە چەـند الیەنی سـ کۆمەاڵیەتیشـ

ابووری ن ــتەمی ـئ ــیسـ ــکرا کرد، یەکەم ئەوەی کە سـ اشـ اڵ نەیتوانیووە  ڕ لیبیۆ ـئ

ــەـندوویی   ـهاوـکات لە گەڵ ـبه ـبازاڕکردنی جیـهان، رێگە خۆش بـکا بۆ پەرەسـ

ــەکــان و هەر بۆیە ترامــپ  ــکــاوانە پەنــا بۆ چین دەبــا بۆڕ ئیش و پیشـ   اشـ

ک کە  اـم اردەکردنی بەردەـم ه  ەنگە درووســــتڕ هەـن ــتی ـب کردنەکەی پێویسـ

کردنی جیهان  پزیشــکی تکنۆلۆژیایەکی ئەوتۆش نەبێ. دووهەم ئەوەی کە به

کردنی دەزگایەکی  ەکان ـسەرچاوەیەک بووە بۆ درووـستڵاڕ لیبیۆ ئەگەر الی ن

کۆمەاڵیەتی  -زاڵ بە ـسەر مڕۆڤەکان بۆ ـشێوەیەکی نوێ واته داڕـشتەی ـسیاـسی 

ــەر مڕۆڤ ـبه واتـ و زاڵ ــهابوون بە سـ می  ردهی بوونەوەرێکی جۆرەکی، ـله سـ

ــاپــاش  زیشــــکـی وه، بەکـۆرۆن کـردن وای کـردووه جەمــاوەر لە قەوارەی  ـپ

ــەری  بوونەوەرێکی جۆرەکی تەواو، وه ــەرانسـ ــه بکرێتەوە کە لە سـ ـها پێـناسـ

اوخۆ و  جیهان خاوەن یەک چارەنووس بێ و کێـشەکانیـشی ئیدی تایبەت به ن
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بوون و   زەقرتبێ؛ ئەمە به باشـــرتین شـــێوە نیشـــانەی کهاتە ناوچەییەکان نهێپ

ە کە خۆی بووەتە هەنگاوێک  یلیبڕاڵییۆ ودەزگا نشــتنی زیاتری ئەو دامێپەلهاو 

تنی نیگایەکی پزیـشکی ڕ بۆ  یاـسی کە ئیدی جیاکردنەوەی دەزگای  -ێکخـس ـس

هەم ئەوەی کە  ێادەیەکی زۆر ئەسـتەمە. ـس ڕ پزیشـکی لە دەزگای سـیاسـی تا 

اڵیزم هەرکام به شــێواز و  ڕ لیبیۆ ئەو چەمکانەی وا ســوســیالیزمی ســەرەتایی و ن

ه اـن ه خۆـی ایبەت ـب ــیپلینی ـت هدیسـ ــتی وه، ـب ازادی،  ڕ گشـ ان دەکرد واتە ـئ ەـچاوـی

ــانەوە، له ــی و حەس ــەرخۆش ــهگهدادوەری، س وه ئیدی  کۆرۆناڵدانی رههڵ س

یاـسی  ژیک کاری پێ ناکرێ،  لۆئایدۆ -هیچکام وەکوو بەـشێک لە دەزگای ـس

ەنگە لە بەر ئەوەش بێ کە ئەوندە ژەندراون کە ئیدی تامیان نەماوە.  ڕ هەڵبەت  

ــتە و  ـــێوە داڕشـ ـێـکی  ڕ بەاڵم لەم شـ ـل نە ـنوـێیەدا ئەوەی بــاوە مەـی ـــت ـێـکخسـ

ە بۆ مانەوە نەک ئازادی و حەســـانەوە و فراژینی. تەواوی ئەو  یســـەرانســـەری

لە مردن و پێشــوازی لە مردنیان   دەزگا فیکری و باوەڕیانە کە هەمیشــە ئاگایی 

ژێر ئەم شـــێوازە نوێیە لە  ۆڤ دانابوو، لەر م-ۆڤ لە نار به نیشـــانەی جیاوازی م

 ژیان، چیرت بڕست و هێزێکی ئەوتۆیان نەماوە.  

اشــکاوی جێگەی خۆی داوە به خۆپاراســنت و وریابوون ڕ ئاگایی به -مەرگ

بۆ ئەوەی کە کەس نەمرێ و نەبێتە هۆی مردنی کەسیش. ئەوەی لە سەردەمی  

ادەیە ـئاـگای لە خۆی بێ و خۆی بـپارێزێ،  ڕ وای کردووە ـتاک ـتا ئەم  کۆرۆـنا

ـێیــدا تــاک دەـتواـنێ مـبرێ بــهیئەم ـگۆڕاـنکــارـی  ــاـتواـنێ  ە لە ـمردن کە ـت اڵم ن

ــەرچـاوەیەک بێ  کردنی تـاکەکـانی دیکە و هەر ئەمەش وای  بۆ تووش سـ

بوو نەک وەکوو تووش ەاڵت، تاکی تووـش بوویەکی  کردووە کە دەزگای دەـس
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ەچاو بکا کە دەتوانێ  ڕ کوو وەکوو هێرشــبەرێک ڵوو لە مردن، بەڕ ئاســایی و 

ەخنەگرانەتر، ببێتە ماشــینێک  ڕ ببێتە هۆی پەرەســەندنی مردن یان به زمانێکی 

ــکی  ی ەوەی چـاوەدێریبۆ مردن لە دەر  ــەاڵتی پزیشـ ــی. واتە  -دەسـ اسـ ـــی سـ

ـــبووـنی تــاک بــه  ــاـتووشـ ــی و بە تــاـیبەت   ـکۆرۆن ــنە نەـخۆشـ و هەر چەشـ

کا که ئیدی تاک نە وەک ئەندامێکی سـیاسـی، بەڵکوو  ، وا ده6٥66پاندێمیەک

ه ه ـئ ــبەرـێک بێـت ای هێرشـ ه واـت ار کە ـب ەنگە ببێتە هۆی هەڵوەشـــانەوەی  ڕ ژـم

ر ئەمە وا دەکا دەزگای سیاسی، قەاڵفەتێکی  ئاسایش و هێمنی جەماوەر و هە

پزیشکی به خۆوە بگرێ و ببێتە دەرمانگەیەکی سیاسی. دەنا جگە لە مردن به  

، رۆژانە دەیان شێواز و جۆری مردن هەیە کە هیچکام ئاوا نەیانتوانیووە  کۆرۆنا

ــتی ـئاـمادەبوویی رـێک بخەن. لە مردنی مـندااڵنی   ا ـئاسـ ــێوە ـت جیـهان بەم شـ

وچۆ  ووداوی هاتڕ هۆی برـسێتیەوە بگره تاکوو مردن به هۆی  پێـست بەەشڕ 

او و بوومەلەرزە و  ه خنکـان و الـف ــەڕ و مردن ـب د،و مردن بە شـ کە هەر   هـت

ــەدان و هەزاران نــاوی مردووی تێــدا تۆمــار دەکرێ،  ڕ هەموویــان  ۆژانە سـ

ــین و لە ـتاکێتی ـهه ــتی خۆـیانمووی ئەـمانە مردنی ـتاکەکەسـ وو  ڕ دا ترین ـئاسـ

ایبەت دەدا؛ بە ه ـت ان و ـب دێمیەـک اـن ه هۆی ـپ ااڵم مردن ـب اکی  کۆرۆـن ، گۆڕینی ـت

ـــێـکی ـنزیــک لە مەرگەوە ـبۆ دەزگــا و ـبوونەوەرـێـکی  ـتووش ـبووە لە کەسـ

دەخاتەوە  ێکڕ ساز. لێرەدایە کە دەزگای بیۆپالیتیک، بە تەواوی خۆی  مەرگ

ــێوە و یەک   ه یەک شـ ــەری جیهـان ـب ــەرانسـ و بە خێراییەکی زۆرەوە لە سـ
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66 communicable 
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ــی ئەم تاکە مەرگڕ رێگەچارە و یەک فۆرمەتی  ــازە  ووبەڕوو بوونەوە، پێش س

پیدیمیک. واته کێشــە لە  ێابگویزێتە کێشــەی ئڕ شــە لە مەرگەوە ێدەگرێ تا ک

وڵەتان لەوە  ه که پێامن وابێ دەییه، چون شــتێکی ئاســایی نیین داخودی مردن

بوونی تاکە  پیدمیکێدەترـسن ئاـستی جەماوەر کەم ببێتەوە، بەڵکوو کێـشە لە ئ

ــتە یەک کەســــی   ۆ کـوشــــنت. تــاک لەم ئــاســ ێـتە دەزگــایەک ـب کە دەـب

ــکەرەوە ــکەرەوە به مانای کامیونیکەیبلی ئینگلیزی  67تووش ــەی تووش یە. وش

مانای  جگە لە مانای تووشکردنی جەماوەر به جۆرێک نەخۆشی، دەتوانێ به 

دی  دی. ئەمە  پێوەـن ــتکەرەوەی پێوەـن گرتن بێ. واتە منوونەیەک لە درووسـ

خۆی به هەمان مانای تووشــکەرەوە دەتوانێ دژی ئەو ســیاســەتە بێ کە هەر  

چەشنە پێوەندیەکی تاک لە دەرەوەی قەبارەی داڕێژراو یان لە دەرەوەی کایە  

ــتەو  ێ دەسـ ــی و دەـب ـکراو، مـنوونەیەکە لە نەـخۆشـ ـن ـی بەـجێ  و گەمەی داـب

ەی دەسـڕیەوە  یلیس ئەم پێوەندیۆ سـەرکووت بکرێ. ئەگەر پێشـرت دەزگای پ

ســـازی دەهێناوە ناو کایەی دیاریکراو، ئێســـتا ئەم هەوڵە لە  و تاکی پێوەندی 

ــکیەوە دەکرێ؛ ـتاکی پێوەـندی  ــتەمی پزیشـ ــیسـ ــاز هەـمان ـتاکی  الیەن سـ سـ

ووش ووە کە ئەگەری ـت ووشــــب ی خەڵــک بە نەـخۆشـــی ـت ردـن دەزگــای   ،ـک

ی پ یاـس ێوە دووری بخاتەوە. ئیدی لێرە ـس کی ناچار دەکا به توندترین ـش زیـش

ن کە ۆ دایە کە دەزگــای ـپ  ێـکەڵ دەـب زیشــــکـی وەهــا ـت س و ـپ ـی گە  ڕ ـل ەـن

ــتەکەی دەوڵەتی   جیــاکردنەوەیــان نــاموومکینیش بێ؛ منوونەکەی هەڵوێسـ
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ایان کردووە یان  ڕ کۆریای باکوور لە گەڵ تووشــبووانێک کە لە نەخۆشــخانە 

ی تووـشی  ایلەند، واجیرئیلۆنگ کۆرن بۆ کوـشتنی ئەوانەدەـستووری پاـشای ت

 بوون.     کۆرۆنا

ان کە   اقی کراوەـک ه هەموو جۆرە ـت اک دەتوانێ مبرێ، ـب ا نوێیەدا ـت لەم دەزـگ

رسووـشت بۆی دیاری کردووە، بەاڵم ئەوەی کە خۆی ببێتە هۆی مەترـسی بۆ  

ــانی دیکە، لێرە بە دوا ـتاوانی ک ــەر ژـیانی خۆی و ـبه ـتایبەت کەسـ ردووە.  سـ

کاندنی قەرەنتینە، تاوانی بێ  اکان،  ڕ تاوانی هاتنە دەرێ لە ماڵ و ـش ێزی به یاـس

؛ لە هێند به  هتدتاوانی هەڕەشــەکردن بۆ ســەر ژیان و ســاڵمەتی جەماوەر و 

ســەر شــەقامەکان  لیســەوە لەۆ خەڵک لە الیەن پ ی ناحەزترین شــێوە دارکاری

اکوو پێامن بڵێ تۆ دەتوانی مبری، بەاڵم ــە بۆ   دەبیرنێ ـت اتوانی ببیە هەڕەشـ ـن

ــادەترین و داـماڵراوترین  ر مردنی کەس. هەمووی ئەـمانە م ۆڤی کردووە ـبه سـ

ا بوو  ـــت اکوو ئێسـ اکی پەتی، کە  نی هەبوو بوونەرـێک کە ـت ە. بوونەوەرێکی ـت

ــە الی  ڕ  ــەرەکی ئەو خولیایە بێ کە هەمیشـ ەنگە ئەم جۆرە تاکە ناوەرۆکی سـ

ێگە پـێدراوە کە ـتاک بێ،  ڕ لیبڕاڵەـکان ـباو بوو. ـتاکـێک کە تەنـیا ـتا ئەو ـکاتە یۆ ن

ه   اکی ـچاوەڕوانی مەرگەوە بوو ـب ان لە ـت ه کۆ، ـی اکەوە بوو ـب بەاڵم هەر کە لە ـت

ئاژن کراوە، ئیدی ئەمە ســـەرەتای  کی مەرگاوی، واتە تاکێک کە مەرگێتاک

ـماـنای تووڕدران و لە   ـتاوان و بە دوای ئەوەش مەرگە. لێرەدا مەرگ ـبه واـتای 

ــتێکە کە  پیــدیمیــک و پـانـدمیــک  ێووداوی مەرگ، ئڕ نـاوچوونی هەر شـ

ــکــاوی لە فـیـلـمەکــانـی ڕ دەکــاتەوە. منـوونەی ئەم کــارانە بە  ۆژ  ڕ 28 اشــ



 

 

P
a
g
e 

1
2
5

 

ــازکــراوی دەنــی بــۆیــل ــەرزەویــ 2002 68دواتــر)ســ   ی( یــان فــیــلــمــی سـ

دەبیرنێ کە جیهانی پاش ئاخرزەمانی    (،2010 6٩نائارام)سازکراوی جیم میکل

ۆڤ بووەتە ـتاکێکی مەرگـئاژن  ر دا وێـنا دەکەن کە ملە قەوارەی کۆمەڵگەیەک

یان بڵێین تاکێکی تووشــکەرەوە و کامیونیکەیبڵ. ئەم فیلامنە منوونەیەکن لە  

ــی ـهاتوون و   ــی نەخۆشـ اـکانەی کە تووشـ انی بەزەیی لە بەرامبەر ئەو ـت وەالـن

دەخاتە   پزیشـکی -بوونەتە زامبی و لە خۆیدا چەشـنێک دەزگایەکی سـیاسـی 

ڵگه لە هەر  کۆمهلەم وێنانەدا  .اشــکاوی دیارهڕ بەردەســت کە لەم فیلامنەدا به 

جۆرە بنەمایەکی ئەخالقی داماڵڕاوە و هاوکات چەشــنێک لە ئەخالق بنیات  

ــبوو و  ڕ نراوه کە  ێگە دەدا بە لە نــاوبردنی هەر تــاکێــک کە بووەتە تووشـ

 کامیۆنەیبڵ و مەترسی بۆ سەر کۆمەڵگە.

س و نەخۆشـــی تاقە  ۆ ەڵ ســـەرهەڵدانی ئەم ئەخالقە نوێیە، ڤایر هاوکات لە گ

ێک  ڕ ە یپزیشــکی-چەمکێکە کە دەتوانێ واقعیەتی ئەم دەســەاڵتە ســیاســی 

بخاتەوە و هەر بۆیەش به ـشێوەیەکی فونکـسیۆناڵ و به زمانی دۆـسۆـسۆری به  

شــێوەی جێنشــینی چەمکی قەیران بەردەوام ئاســتێکی نەخۆشــی به خۆیەوە  

دا  شـێوازی پزیشـکی لە خۆ دەگرێ و لە قەوارەی نەخۆشـی دەبینێ و کێشـە، 

باشــرت دەتوانێ   ،کردنی قەیران به واتای نەخۆشــی بنیات دەنرێتەوە. بەرجســتە

ک بۆ خۆتێوەردانی کۆمەاڵیەتی،  ڕ چەمکی قەیران لە  ووداوەوە بکـاتە هەلـێ

ــی دەزـگای ـحاکمی ـــیاسـ ەت. ـکاتـێک میلتۆن فرـیدمەن دوای  یـئابووری و سـ

 
68 Danny Boyle 
69 Jim Mickle 

https://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Boyle
https://www.imdb.com/name/nm0585344/?ref_=tt_ov_dr
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ــەـبای نیۆئۆرلێڕ  ــاتە لە خۆـیدا هەلـێک بووە، لە  ـی ەشـ ان کوتبووی ئەم ـکارەسـ

ەچاو کردبوو  ڕ اڵیزمی ڕ لیبیۆ وە ئەم کایە زێدەڕەوانەی نێدا بە باـشرتین ـش اـستی ڕ 

ــتی ــتێوەردان لە کــاروبــاری گشـ   یکە قەیران دەتوانێ هەلێــک بێ بۆ دەسـ

ــە ــتی سـ رەکی فریدمەن چەمکی ماڵی و بەرهەم  جەماوەر. هەر چەند مەبەسـ

ان  ڕ لیبیۆ بوو، بەاڵم ن ــکەوتەـک د و دەسـ دی تەواوی کۆبەـن اتەدا ئـی اڵیزم لەم ـک

ــکی ــتێوەردانی پزیشـ انەوە، بەڵکوو دەسـ ــتێ بە چەمکی بەرهەمهێـن ابەسـ -ـن

یاـسیش بە بەـشێکی ـسەرەکی لە دەـسەاڵتی خۆی دادەنێ. واتە نەخۆـشی و   ـس

ــنت و وەگڕ بەرهەم لە یەک قەوارەن. بەرهەم بۆ  ایە  ڕ ێکخسـ ــەرـم ــتنی سـ خسـ

انـ  ــەـپ ــیش بۆ داسـ انە و نەخۆشـ اڵیەـک ایی  دنـم انـت ــەاڵت و پەرەدان بە ـپ ی دەسـ

بەرهەمی هەیە لە   ی م پێیه قەیران و نەخۆشـــی هەمان تایبەمتەندیبوون. بهزاڵ

 دەزگای  ئابووریدا.  

نەخۆـشی و بەرهەم چوارچێوەی ئەو گەمەیە بنیات دەنێن کە دەتوانێ بنەمای  

ه دابین بکا؛ مەرگ و به تایبەت ئەم ـشێوازە لە  یپزیـشکی-تەمە ـسیاـسی ئەم ـسیـس 

ــێوە کەـنارەـکانی ئەم چوارچێوەیە دـیاری  ێمردنی ـپاـند ــرتین شـ مـیک ـبه ـباشـ

ــەرـمایەدا وێـنا دەکرێ.   دەـکا. ئەمە هەـمان گەمەیە کە لە گۆڕەـپان و فیـلدی سـ

ــەاڵـتی   ـــێکە لە ـچوارـچـێوەی داـبـیـنـکراوی دەسـ مەرگ تــا ئەو کــاتەی بەشـ

ـسیاـسی بابەتێکی فونکـسیۆناڵە، بەاڵم کاتێک لەم چوارچێوەیه پای  -ی پزیـشک

تەی   تێکی فۆنکسـیۆناڵ بەڵکوو هەڵمەتێکە بۆ سـەر داڕـش نایە دەرێ، نەک ـش

ێوە  ەرمایە. ئەم ـش ی جیاواز بووەتەوە.  ڕ ـس وانینە لە مردن لە مانای مۆدێڕنەکەـش

  ەچاوڕ مردن لە ســەرەتای ســەردەمی مۆدێڕن وەکوو چەمکێکی تاکەکەســی 
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ه وتەی ئ ه  ێدەکرا و ـب انی خۆی ـب ـــێک بۆ خۆی بوون و ژـی اس "هەر کەسـ لـی

ــەربەخۆ لە خەڵکی دیکە و لە تەواوی جیهان دیاری دەکا و هەر   ــێوەی س ش

ــیــایــی مــانــایەک بــۆ ژیــانــی خــۆی   ــێــک دەبــێ بــۆخــۆی بــه تەن کەســ

دۆزێتەوە")ئ اس،ێـب ه80: 1395لـی ابەتێکە کە ـت اتەدا مردن ـب ا لە  (، بەاڵم لەم ـک نـی

اوخۆی ئە ــی ـن اسـ ـــی ــکی-م گەمە سـ هیپزیشـ دراوه، ـب ه پـێ اڵم لە دەرەوە،  ە رێـگ

بکا،    هەڕەـشەیە. تەنیا ـشتێک کە دەتوانێ ئەم گەمەیە تووـشی کێـشە و فەـشە

ــەرهەڵــدانی گەمەیە لە دەرەوەی  بــه بــارمتەگرتنی خودی گەمەکەیە. واتە سـ

  یئابووری-ە هیچ کایە و گەمەیەک کە پێشرت دەزگای سیاسی یگەمەدا. بڕیار نی

ــەمبڵلیبڕایۆ ن ــتی سـ ژیکی  ۆلۆـئاـید-لـیکۆ یزم لە خۆـیدا تواـندوویەتیەوە و ـئاسـ

ـخۆی ـپـێوە ـگرێ داوە، لە دەرەوەی ئەم کــایە و ـگۆڕەپــانەدا ـبووـنی هەـبێ.  

سـیسـتەمی نوێ، منوونەیەکە لە تەواوی کارامەییەکانی سـیسـتەمانی   ووچونک

تەمی توتالیتەر و  پێشـووتر لە حکوومەتانی سـەرەتاییەوە بگرە تا دەگاتە سـیـس 

یەکانی مۆدێڕنەوە. هەر چەشــنە  یخوداناســ -ژیکی ۆلۆســیســتەمە یەکســەر ئاید

ــازنەدا ـبێ،   نەوەرانەژـی -ئەکــت و ـکردارـێـکی ـکۆمەاڵیەـتی  لە دەرەوەی ئەم ب

ــتڕ جۆرێک  ــیرک و   ی یێتەفزکردنەوەی گشـ بازنەکەیە؛ درووســـت وەکوو شـ

ــابــاوەڕی لــه ده یی،  ۆرۆنــاکدا. مەرگــاوی بوونی تــاکی زگــای ئــایینخودن

ــازبوونی ـکایەیەکی نوێ لە دەرەوەی ـکایەی ژـیان مەرگی   منوونەیەکە لە سـ

ســتێ به دوو  بهاڵت دهســهوخۆ دهتیکی مۆدێڕن که راســتهێســیســتەمی بیۆپال

 وه.  سته و شوێنهمکی جهچه
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نی  ێپزیشکیه هەتا ئەو کاتەی شێوازێکی جەستەیی و شو -ئەم داڕـشتە ـسیاـسی 

وخساری  ڕ ترین تە لە ئاستێکی ئابسرتەدا. سەرەکی لەخۆ نەگرێ، تەنیا دەسەاڵ 

ــی  ران و نەـخۆشـ ی قەـی ــەاڵتە کە ـخۆی لە نــاو دـڵ تەوە،  ئەم دەسـ ـێ ـن ـی دا دەـب

میک کە تێیدا جەســتە  ۆ ەنگدانەوەی جەســتەیە به واتای جەســتەیەکی ئاناتڕ 

ە جگە لە داڕـشتەی کۆی ئەندامەکان. ئەم نیگایە جەـستە دابەش دەکا  یچ نیهی

ان دامەـک ه کۆی ئەـن ات ـب اـن ای  ۆ و ـئ ان دەگرێتەوە. دەزـگ ــووژەـک می جێگەی سـ

خۆی لە پێوەندی لە گەڵ کێشـــەی ئاناتۆمیکی   ی پزیشـــکی کاری ســـەرەکی

یەکان  ینەخۆشــ  ی دا دیاری دەکا و هەر ئەمە دەبێتە هۆی دەســتەبەندیجەســتە

کە بە تایبەت لە سەدەی هەژدەوە دەستی پێ کردووە)وۆڵف و هاوکارەکانی،  

ەکان بوو کە  یەی جەســـتە بۆ ســـەر نەخۆشـــییدابەشـــکاری(؛ ئەم 113: 1380

ەکانی  یسـووژەکان. دواتر دابەشـکاری ی سـەرەتای دابەشـکاریهەروەها بوو بە 

پێی  ی خوێندنەوەی فیزیۆلۆژیک و لە ئەنجامیشــدا بەێپدەزگای پزیشــکی به

ی میکرۆب رت بوونە  ،ناـس تەی  کدابەـش هۆی باـش ووژەکان. ئەم هەڵوێـس ردنی ـس

ــکی ل ــتێکی  و ە خۆـیدا بووە هۆی بنەـمایەکی تۆکمە بۆ هەڵدەزـگای پزیشـ ێسـ

سـیاسـی کە تێیدا جەسـتەی تاکەکان تا نزمرتین ئاسـت دابەزیووە و هاوکات  

ــتنی دەرـمان و  بووە ـــێک لە پڕۆگرامێکی ـئابووری لە ژێر ـناوی فرۆشـ ـته بەشـ

مەتی. به ـشێوەیەک کە مارکێز ناوی دەنێ دەرمان  اڵ وپەلی پزیـشکی و ـس کە 

 (. 54: 2018)مارکێز، فرۆشگەی گەورە

-ئەم هەڵوێسـتە تۆکمەیە سـەرەتایەکە بۆ سـیسـتەمێکی سـەرتاسـەری سـیاسـی

ــتنی پڕۆگرامەپ اییەک بۆ داڕشـ انـت ــتە بە تەواوی دەـکاتە ـپ ــکی کە جەسـ   زیشـ
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ی یاـس کیشـس تە، دابینیەکان و هاوکات پزیـش ردنی پڕۆگرامی  کەکان. ئەم هەڵوێـس

خۆســـۆدۆفســـکی ناوی  ماکرۆئیکۆنۆمیک هەموارتر دەکاتەوە. شـــتێک کە 

ازاڕەوە بەرەو لیبڕالیزمی خـاوەن پڕۆگرام. واتە لە   دەنێ گۆڕان لە لیبڕالیزمی ـب

ێگە بۆ  ڕ ئابووری )میکرۆئیکۆنۆمیکی( جیات دابەســتنی ســیســتەمێکی ورده

ــتەمی ـماکرۆئیکۆنۆمیکی لە قەـبارەی پڕۆگرامە دەوڵەتی ــیسـ ەـکان  یکردنەوە سـ

ان دەز  ــی دەبێتە میراتگری  دەکرێتەوە و لێرە بە دوا دەوڵەت ـی اسـ ـــی ای سـ ـگ

ا لەم ڕ  ابووری. تەنـی ــتەقینەی میراتی ـئ ــتەمە لە  ڕ اسـ ــیسـ ێگەوە دەکرێ ئەم سـ

تی جیهانیدا به   ەندوویی بەرخوران لە ئاـس ەاڵت، دڵ خۆش بکا بە پەرەـس دەـس

نــاـنی کە  ـێ ـــکی.  تــاـیبەت هەمەـگـیرـکردـنی بەکــارـه وپە  و دەرمــاـنی ـپزیشـ

ــتەیەکی  ــتی داڕشـ ــتەیەکی جۆرەکی کە ـتا ـئاسـ ـئاـناتۆمـیک دابەزیووە،  جەسـ

ــی و بە ال  ێــداچوونی  ڕ نــاوەرۆکی ئەم بــازاڕە جیهــانیەیە کە تێیــدا نەخۆشـ

ــەرەکی لەش ان و  ســـاخی و مەرگ سـ دامەـک درانی ئەـن انی گرـێ اکەـک ترین ـم

 بەشەکانی ئەم ئاپاڕاتووسەن.

ی،  یاـس تەم و دەزگای پزیـشکی و ـس یـس تە، ـس هەروەها لە  جیا لە چەمکی جەـس

دەخاتە ژێر دەســەاڵت و چەپۆکی خۆی و لە   کۆمەڵگە "ەوەشــوێن" ڕێگای 

استیشدا ئەمە شێوازێکی کۆن، بەاڵم کارامەیە کە تێیدا دەسەاڵت بە باشرتین  ڕ 

ــێوە حکوومەتی کۆن کە  ــێوە دەتوانێ شـ ه  ڕ شـ ــرتاوەتەوە ـب ــتەوخۆ بەسـ اسـ

ــوێنەوە، دا ــی بشـ ایرووسـ ه هۆی ـڤ ــەپێنێ. مەرگ ـب اسـ ــێکە لە کۆرۆـن  م بەشـ

ــتەبەرکەرەوەیەکی نوێی  ەچەڵەک کۆنە کە پڕ چوارچێوە بە  ــتی به دەسـ ێویسـ

ــێوەی لۆژیکە کەۆ ئــایــد-کۆمەاڵیەتی  ــرتین شـ امــاڵینی  ڕ اهێنــان و ڕ وا بــاشـ
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قەدەغەی  کۆمەڵگەی بە دواوە بووە. ئەم باشرتین شێوە بووەتە منوونەیەک لە  

ــانەت لە نــاو ـحـکوومەت ـنـیزاـمیـ  هــاـتووـچووی  ەکــاـنی واڵتــاـنی  یـنوێ کە تەن

دا هاوتای نەبووە. دە ەاڵت لە  ڕ ت لە وڵهدیکتاتۆریـش ەپاندنی دەـس ێگەی داـس

ــانی و بە مەیل و ویســـتی خودی   ســـەر شـــوێنەکان، توانیویەتی زۆر به ئاسـ

ــتنیـان پێ بکـا.   ــقی خۆلەژووردابەسـ خەڵـک، کۆمەڵگە داگێر بکـا و مەشـ

ســەرخۆشــانە کە لێرەدا لە جیات دەوڵەت   قەدەغەی هاتووچووی جۆرێک 

ان داوە خۆ لە ارـی ان بڕـی انە   ئەمە خەڵکن کە خۆـی ــتنەوە. ئەم ژـی اڵێ ببەسـ ـم

ــینیئوردووگایی و کەمپ ــتەقینەی  ڕ ە، چ نیە جگە لە واقیع و ئەنجامی ینشـ اسـ

 ئەم دەسەاڵتە نوێیە.  

ـسیـستەمی نوێی ـسیاـسی بۆ دابەـستنی ـسازوکاری ماکرۆئیکۆنۆمیک پێویـستی  

چەمکی ترس و شۆکی ئەم   ی به داڕـشنت و وێناکردنێکی گشتی و سەرتاسەری

ەکانی ناو  یپانی ســیاســەتە چاوەدێریخۆیدا داســهلەە خۆی ترســەیە. ئەم ترســ 

ــەروبەـندهکۆمەڵگە زـیاتر زەق دەـکاتەوە. بەم پێیە ژـیانی ـئه ی کۆمەڵگە،  م سـ

ــتەجێکان به   7٠ژیانێکی ئوردووگاییە کە بەرەیەکی تازە لە دێنزینەکان یان نیش

ــاکێر ،وتەی ـهابز ــار 7١ـیان هۆمۆسـ مەـندی  ۆ ی ـئاـگامبێنی جێگەی چەمکی شـ

ــێوەیەک کە  هەـندـێک لە رەخنەگران دەڵێن، فرە ؛گرتووەتە ه شـ بوونی ئەم  ـب

ــاهەڵنەگری کۆمەڵگەی مۆدێڕنە)ئاگامبێن یژانە واقێچین و تو  ،  1995عی حاش

یی وای کردووە، کە ئەم چەشــنە  کۆرۆنا(. ژیانی 2008ک ەژ ی، ژ1999نێگری 

 
70 denizens 
71 Homo-Sacer 
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ک کە  ەتی ژیان. به شـێوەیەیهۆی لەناوچوونی گشـتی قەدەغەی هاتووچوولە 

ارـیا کە "هیچـیان نیژیژه ــیکی پڕۆڵـت ە لە  یک دەڵێ، لە بەرامبەر چەمکی کالسـ

ــی ان، ئەمڕۆ لەو مەترسـ انـی ان بچێ جگە لە زنجیرەـک ـــی ە داین کە هەموو  یکیسـ

شـــتێکامن لە دەســـت داوە؛ مەترســـی لێرە دایە کە ئێمە بووینەتە ســـووژەی  

لیکامن لەکیس  ۆ ئابسرتە و بەتاڵی دیکارتی کە تەواوی ناوەرۆک و زاتی سەمب

وێنێک کە بۆ ژیان نابێ،  ێچووە و بنەمای ژن تکاری کراوە و لە ـش تیکامن دەـس

 (.55ک، هەمان: ەسەرقاڵی ژیانێکی گژ و گیایین")ژیژ 

ــتی بوونەوەرێکی   ــووژەی ـتا ـئاسـ ــنە لە ژـیان کە سـ ــەرهەـڵدانی ئەم چەشـ سـ

ــتەبەر ر گژوگیایی دابەزاندووە و ژیانێکی نام ــوێنی  ۆڤانەی بۆ دەس کردووە، ش

دا تەواوی   ان کە تێـی ــنت و دەورگرتنی ژـی اراسـ ــوێنی ـپ ه شـ انی کردووە ـب ژـی

دەوڵەت و دەزگای ـسیاـسی بە دەوری ئەو ـشتەی ناوی ـسیـستەمی پارێزگاری  

ــتی ــنت و دوورخرانەوە لە  ڕ ە، یلە ژـیانی گشـ ــووژە لەم دابەسـ ـێک دەخرێ. سـ

تەواوی بووەتە  ، بە کۆرۆناەکان به تایبەت دوای ســەرهەڵدانی یشــوێنە گشــتی

دۆخی هەاڵواردنە کە تێیدا ســووژە به   ی ســووژەی وەالنراو. ئەمە تایبەمتەندی

ــوێنێـکدا دەژی کە خۆی   ــەرپەـنا و شـ ــنە وەاڵـنانـێک لەـناو سـ هۆی هەرچەشـ

  7٢ئەم ژیانە درووـست وەکوو فیلمەکەی مندااڵنی پیاوانـسەرچاوەی وەالنانە. 

ــۆ کوارۆن اڵفۆنسـ ه2006)7٣درووســــت کراوی ـئ ه   ( دەچێ ـک ان ـب دا ژـی تێـی

شـێوەیەکی گەمارۆدراو شـێوازێکی قەرەنتینەیی بە خۆوە گرتووە و کۆمەڵگە  

 
72 Children of Men 
73 Alfonso Cuarón 
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بوون چووە و دەزگای دەسـەاڵت بە گشـتی کۆمەڵگەی وەها لە  بەرەو نەزۆک

داڵی ببێ و نە   اتوچۆدا ڕاگرتووە کە کەس بۆی نیە نە مـن دۆخی قەدەغەی ـه

ــهـیل او کەمپی بێکسـ انی ـن اتەوە. ژـی ــی لێ بـک ەم فیلمەدا منوونەی  ل 74بیریشـ

ــتەقینەی ڕووبەڕووبوونەوەی دوو جۆر مڕۆڤه؛ یەکەم مرۆڤی پاکژکراوە و   ڕاس

ام   انی چینی ـم داـم دیش ئەـن پ، و ئەوـی انی کەـم داـم ــرتیلیزەکراو واتە ئەـن ئیسـ

دە کە نەختە اوەـن او دەچن و نەزۆک کەوتوونەتەوە. ئەم  ـن نەختە خەریکە لە ـن

ارۆدر  ــەردەمی فیلمە منوونەیەکە لە کۆمەڵگەی گەـم ااوی سـ دا   کۆرۆـن کە تێـی

کردن ـنه بۆ گەڕانەوەی ژـیان بۆ ـناو کۆمەڵگە، بەڵکوو ـبه  کەـمپقەرەنتینە و ـبه

الیزم وتەی ژیژه اپیـت دی ـک دەیە کە ئـی اوەـن ام ـن اوبردنی ئەو چینی ـم ک بۆ لە ـن

 (.40: 1389ک، هێزی نەماوە لەوە زیاتر راگیری بکات)ژیژه

ـــتی  لـێرەدا لە جیــات ئەوەی کە بـبـێتە  ی ئــاگــامـبـێن، "ژیــان بــه وتــهبە گشـ

ــەرپەـنایەکی ـپارێزەر و بەدیهێنەری بوونێکی ـماـنایی بۆ مڕۆڤ، پڕ بووە لە   سـ

ا و بێ  ــێکی تەنـی ـخانوـمان کە لە  ترس و دڵەڕاوکێ؛ و ـتاک تێـیدا بووەتە کەسـ

ــار  ــی و شـ ــنە ـمافێکی ـتاکەکەسـ مەـندی بەـتاڵ کراوە")ـئاـگامبێن،  ۆ هەر چەشـ

اـستەقینەی  ڕ ـسیاـسی، منوونەی -و ـسیـستەمی زاڵی پزیـشکی  کۆرۆنا  .(6: 1995

ــەر تەنـیا و بێ  ــەرـتاسـ ــەرپەـنایەی بنـیات ـناوە کە تێـیدا ـتاک لە  ئەم ژـیانە سـ سـ

، ژیانی لێ بووەتە دۆخێکی  سـەخت و دژوارقەرەنتینە کراوە و بە شـێوەیەکی 

 پڕووکێن.  ترسناک و تاقەت
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گوایە هزری مشت فۆری  بە هەموو الیەکدا سپوەری کپڕ وە و تپیئ ەوی    

زم ن بووە، بە وات یەکی دییە، مشت فۆر ڕەنگدانەوەی وپوازی بشرکردنەوە و 

هەستەک و نە لە دونش داال بەم پپشە تپگەیڕتای زی تر لە مشت فۆر، کەرەستەیەکی 

ەیپ  لپیدانەوەی لەب رە بۆ بشردۆزیی مرۆڤەک نال بەو ەۆرەی کە سمشاۆ د

وردبشا نەی مشت فۆر دەتوانپ :" ی رمەتشدەری ئ گ یشامن بپ  ت  لە دەستەواێە و 

چەمیەک نی  بەستپای کەالمی ب ورت تپوگەیل و بە ڕوانشاپیی ڕەماەگرانەوە 

بشر لە ڕکیی و درووستشش ن بیەیاەوەال بەم پش هەیدانە، ئەگەر زم ن کەرەستەی 
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، مشت فۆری، ئەو کەرەستەیە کە مەییی سەرەکی بپ  بۆ کۆنتڕۆیی مەی 

دەتوانل بەکەی  وەرگرتل لپی، زم نی په کۆنتڕۆ  بیەن و ئ فەرکاەری 

گوت ری مۆی ن بلال لە ن می وشیردنەوی گوت ردا، مشت فۆرەک ن، بەردەوام 

وەکوو کەرەستەیەکی زم نی دەن رسکل کە لە بەستپاشیی کەالمشدا ەپگ ی ن 

نی گوت ر لەو ب وەڕەدان کە بەک رهپا نی مشت فۆر گرتووەال لەم ڕۆچاەوە وشی را

بۆ بەڕکوەبەردنی پپوەندیشە کۆمەەیەتششەک ن  کە لە نپو ئ مپوەراندایە، بە قەویی 

 چ رتریس:

Analysis of metaphor constitutes an important weapon in the 

armoury of the critical discourse analyst. 

وشیردنەوەی مشت فۆڕ، چەکپیی گریاگە لە ەوەم نەی رشۆڤەک رانی گوت ری 

 ڕەماەیشداال 

 لە(  Critical discourse analysis) وشیردنەوەی ڕەماەیی گوت ر
هەویدایە ت  نشڕ ن بدات چلۆن کرداری گوت ری، ڕەنگدانەوەیش ن بۆ 

کۆمەەیەتششەک ن دەبپ ، بەو مەبەستەی کە -سش سی پپیی تەی هپزە 

ب رودۆمی دێوار و ن ەپگشری ئپست ی مەییی کۆمەیگ ، بگۆڕک  و ب ورتی 

بی تال ئەم بۆچوونە بە ڕاوی وی و به پەردە دەنەدەرە سش سی و 

پپی لە مەکتەبی فڕانیفۆرت و ئ یدۆلۆێی یشەک ن قەبوو  دەک ت کە ەه 

ک ال بە پپی بۆچوونی ئەم مەکتەبە بۆچوونی ڕەماەیشدا بەدی دەکر
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ی مپدووی ڕابردوو، دابەویردنی ن دادپەروەرانەی ئ زار و ڕەنجە"ال سەرانسەر "

لەم ئ ڕاستەیەدا یەکەمشل ئ م نجی وشیردنەوەی ڕەماەیی گوت ر، 

ئ یدیۆلۆێییە کە بە به وشیردنەوەی گوت ری، وەه   ئ وی رکردنی

ب نگەوەی ئشدیع ی سەرەکشی  ئ یدۆلۆێی ی  و راوە و داپۆرشاو دەمپاپ ال

هەر ( Critical Metaphor Analysis) وشی ریی ڕەماەیی مشت فۆری،

وەکوو ڕکگەی وشیردنەوەی ڕەماەیی گوت ر دەچپتە پپ،ال چونیە 

وشیردنەوەی ڕەماەیی گوت ر وپوەیەکە بۆ ئ ویرکردنی ئ یدیۆلۆێی و 

تشۆریشە بۆچوونپیی باەڕەتششە بشرۆکە و هزرە باچشاەیشەک ن، لەم ڕووەوە ئەمە 

بۆ تپگەیڕتای زۆرتر  سەب رەت بە پپوەندیی نپوان زم ن و هزر و بەستپای 

 کۆمەەیەتششەک نال

لەم نوورساوەدا سەرنج دەمەیاە سەر ئەو مشت فۆرانەی کە لە دەوروبەری 

رۆن دا" و لە چ پەمەنششەک ندا مولقپادراونال ئەو سەردکڕانەی کە ۆ "ڤ یرۆسی ک

ئەم چ پەمەنشش نەوە هەیودکردراون ئەوە نشڕ ن دەدات کە ڤ یرۆسی  لە الیەن

رۆن  زی تر لەگە  ووەک نی "وەڕدا" چەمی ندنی بۆ کراوەال لە سەردکڕەک نی ۆ ک

 موارەوەدا وەه  ه تووە:
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 English فارسی کوردی

بەیەکەوە دژی کۆرۆنا،  

 سەردەکەوین

 

ها مقابل کرونا  جهادی

 »روزنامه جوان« 

 

In war against 

coronavirus, 

health experts 

suggest abstinence 

over indulgence 

سفیدپوشان در خط  بۆ فریشتە سپی پۆشەکان

 مقدم »روزنامه رسالت«

Spanish PM Says 

EU Survival at 

Stake in War 

against 

Coronavirus 

شەڕی کۆرۆنا بە کاکە 

کاکە و نەرمی و بەعاتیفە 

 ناکرێ

 بزرگ رزمایش

 مدافعان و جهادگران

 سالمت »فارس«

Beware of Trump 

Using the 

Coronavirus as a 

Cover for War 

with Iran 

سەنگەرگرتن دژی  

 کۆرۆنا

 خط درمانی کادر

 کرونا با مبارزه مقدم

 »مهر« 

Are We Really 

Fighting 

Coronavirus ‘Like 

A War’? 

داعش و شەڕی کۆرۆنا 

دوانەیەکی سەرکەش و 

چەموشن لە سیستەمى  

 جیهاندا ینوێگەری

های سپید در الله

جنگ با کرونا 

 »روزنامه جام جم« 

China-Thailand 

coronavirus social 

media war 

escalates 
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دوای جەنگی کۆرۆنا،  

 چیبکەین؟

بسیج ملی مقابله با 

 کرونا »روزنامه قدس«

Coronavirus: If we 

are in a war 

against COVID-

19 then we need to 

know where the 

enemy is 

جەنگی مرۆڤایەتی دژی 

کۆرۆنا جیاواز لە هەموو 

 جەنگەکان

مجاهدان کرونا 

 »آفتاب«

Officials keep 

calling the 

coronavirus 

pandemic a 'war'. 

سەرجەم هێزەکامنان 

لەئەرکدان بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی 

نەخۆشی ڤایرۆسی  

 کۆرۆنا

جدال سخت با کرونا  

 »روزنامه جوان« 

Hackers Have 

Some of the Best 

Ideas in War 

Against 

Coronavirus 

ئاگری نەورۆز کوردستان 

  دژی کۆرۆنا

سرداران سالمت 

 »روزنامه ایران« 

Spies Are Fighting 

a Shadow War 

Against the 

Coronavirus 

جەنگی کۆرۆنا دەست 

 پێ دەکات

همه باهم علیه کرونا 

 »ایران« 

New Zealand is 

winning the war 

on coronavirus. 

جەنگی باشوور بەرامبەر 

 ڤایرۆسی کۆرۆنا

آمادگی کامل برای 

شکست کرونا 

 »روزنامه حمایت« 

China steps up 

western media 

campaign over 

coronavirus crisis 
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بۆ  نگاوى بوێرانههه

 ى کۆرۆناوهڕوبونهروبه

مبارزه همگانی با 

 کرونا »همشهری«

Coronavirus: who 

will be winners 

and losers in new 

world order? 

لەنێوان پەتایەکی 

و شەڕێکی   رسوشتی

  بایۆلۆجیدا

قربانیان سفیدپوش 

 »صنعت«

Europe's future is 

at stake in this war 

against 

coronavirus 

کۆرۆنا سەرکردایەتی  

جیهان لە ئەمریکا 

 دەستێنێتەوە ؟

مبارزه گیالن با کرونا  

 »سازندگی«

The horror of 

coronavirus is all 

too real. Don't 

turn it into an 

imaginary war 

 

کۆرۆنا هەڕەشە 

 لەبارسێلۆنا دەکات

چهار تاکتیک نبرد با 

 اقتصاد« کرونا »دنیای 

Health workers' 

worst fears 

confirmed as 

Covid-19 reaches 

war-torn Yemen 

ڤایروسی کۆرۆنا جگە لە 

هەڕەشەی تەندروستی، 

شەڕێکی گەورەش 

 لەسەر ئابوری واڵتان

بسیج عمومی برای 

مقابله با کرونا 

 »همدلی« 

We are at war 

with coronavirus. 

Everyone will have 

to muck in 
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لە ڕوانگەی مشت فۆری و لە سش سەت و هەروەه  زۆرک  لە ڕاپۆرتی 

چ پەمەنششەک ندا، وەڕکردن لە دەستەواێەی "وەڕ و بەربەرەک نپی فشزی یی" 

چەمی ندنی بۆ دەکرک ال لەم ڕووەوە دەتوانشل لەسەر وەڕی هەیوداردنەک ن، 

 نەوەی وەڕکردن بە مەبەستی نەڕووم ن بۆ پلەیەکی موارتر، ی  وەڕکردن بۆ م

ئ بووری ب م بیەیلال وەڕ بە وات ی هەویدان ی  کەی  وەرگرتای وزەیە، بۆ 

زایووون بەسەر بەربەستەک نداال ئەم وات  باەڕەتششە  لەگە  ئەم بەو نەدا گرێ 

 دەمواتال 

لە زۆر ب بەتدا، هەیوداردنی مشت فۆر لە ێکر ئ ەی ئ یدیۆلۆێیشەک ندا وی، 

ەوەیەکدا دەیپل: "سەرەەم مشت فۆرەک ن دەگرک ، سمشاۆ و م سیی لە توکدیا

چ بە ه ندەرکیی سش سششەوە وی، بگرن چ دوور بل لە ه ندەری سش سی، 

بەەم  هەندێ لە الیەنە ڕاستششەک ن زەقرت دەکەنەوە و هەندکیی دییەی، 

دەو رنەوەال" لپرەدایە کە بۆچوونی ڕەماەیی بەرانوەر بە زم ن، ئەم ڕکگەم نە په 

پییپل گەلپ  بەسەر هەیوداردنی ووەک ن و دەقە نشڕ ن دەدات کە چ پ

سۆزداریشەک نەوە ک ریگەریی دادەنپ ال لە ڕوانشای لشی ف و ە نسۆن، ئپمە 

ڕاستی و حەقپقەتی مۆم ن لە مشت فۆرەک ندا دەیپشاەوە و دواتر بە پپی ئەم 

 مشت فۆرانە دەچشاە پپ،ال 

نەرمەئ مپری  ووەک نی »بەرەک نی وەڕ، وەڕ، بەرگریی ران، هپامی پپڕەوە،

دا دروس  دەبل، لەو دەستە کۆرۆن وەڕ، سەنگەر و هتد« کە لەگە  
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مشت فۆرانەن کە مرۆڤ دەکوێنال لە کتپوی "روم یل"دا وەه  ه تووە:" گریاگ 

ئەوەیە کە چ مشت فۆرگەلپ  بۆ ێی ن هەیودکریلال ئەگەر مشت فۆرەک ن بە به 

وونشش ندا توووی کپڕە بشرکردنەوە هەیودکریل و ی  لە تپگەیڕتای وات ی دەر 

بوشل، بە دەستی مودی ئەو مشت فۆرانە دەمریلال" لە وت ری پڕ بە پپستی 

چ رتریس وەکوو وت ری روم یل دەیپ :" زی تر لەوەی کە مشت فۆرەک ن 

کەرەستەی ێی نەوەی ێی نی مرۆڤە، ئەگەری هەیە کە بوپتە کەرەستەی لە 

پپویستششەک و تەن نەت بەرچ ونەگرتای مرۆڤ یەتشی مرۆڤەک ن و مردن بە 

چپدبەمڕش، وکا  بی تال" یرنشچ و ی سه لش، لەسەر ئەو ب وەڕن کە 

هەیوداردنی هەیەی مشت فۆر ئەگەری لەن وبردنی مرۆڤ یەتشی هەیەال بۆ وکاە 

نرلشچ و ه وک ران ک تپ  کە پپیی تەی نەمۆوشای ی وی بەفرەکشی 

وەرگرتال حیوومەتی لپیدەدەنەوە، لە دەقی "ق یب و مشت فۆرەک ن" کەییش ن  

بەریت نش  و چ پەمەنشی، کەم ت  فرە لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگە  ی وی بەفرەکی 

بە پپی باەم ی ئەم ق یب  و مشت فۆرانە چەمی ندنش ن بۆ ب بەتەکە کردال نووسەران، 

 ئەم  دی ردەیە وەه  پپا سە دەکەن:

 “When the UK experienced a outbreak of FMD in 2001, 

politicians and the press used words like ‘battle’, ‘enemy’, 

‘defeat’, ‘combat’, ‘front line’ and ‘task force’, setting up 

a metaphor of DEALING WITH FMD IS WAR. This 

metaphorical construction led to drastic solutions such as 
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the killing and burning of thousands of animals, with 

severe consequences for animal welfare and the 

environment: ‘Although the war against FMD was 

metaphoric in nature, its consequences were real and 

tangible’ (Nerlich et al. 2002: 93).” 

ی وی بەفرەکشی تەەروبە کرد، سش ستی ن ن  ٢٠٠١ک تپ  کە بەریت نش  لە س یی 

و چ پەمەنشی لە ووەگەلی وەک ""پپیدادان"، "دوێمل"، "دۆڕان"، "وەڕ"، 

"هپامی بەرگری" و "گرووپی زەربەت" لە ئ فراندنی مشت فۆری:)ی وی بەفرەکی 

وەڕە( کەییش ن وەرگرتال دروستیردنی وەه  گوت رک  بووە هۆی هەیوکستی 

و سووت ندنی هەزاران ەۆری ئ ێە ، کە لپیەوتپیی  توند وەکوو کوونت

دێواری بۆ مۆ  بدکوی ئ ێەەن و ێیاگە بە دوای مۆیدا هپا : "ئەگەرچی 

وەڕ لە بەرابەر ی وی بەفرەکششەوە رسووتپیی مشت فۆرییی هەبوو، بەەم 

 ئ ک مەکەی ڕاس  و هەس  پپیراو بووال"

 وی بەفرەکی بە پپی کەوایە پەم بەو ەۆرەی کە وەرت ن گرت نەمۆوشای ی

دەستەواێەی "وەڕ" چەمی ندنی بۆ کراوە و  ووەک نی دوێمل، چەک و 

کوونت، لە زەیادا دادەکوتپ ال ئەم ەۆرە مشت فۆرانە لە ەۆری مپت فۆری 

هەال موکاەر ئەگەری هەیە بە به ئ وا یشەک (conflict metaphor)پپیدادانە  

کتەوەال بەک ربردنی لەگە  ئۆپەراسشۆنی ەەنگی، وات ی ڕستەک ن بدۆز 

لە نوورساوەک ن و  ( militarization)سرتاتپدیی تەی رکردنی  چەک و چۆ 
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چونیە هەیوکستپیی  ؛گوتراوەک نی مرۆڤدا، دەتوانپ  کووادە بپ 

لەگەلدایەال سەرەڕای ئەوە س نت گ دەیپ ، وات ی  (war-like) وەڕەنگپزی 

وەڕ لە گوت ری تەندروستشدا ک رایشەکی بەریای هەیە: لەو ک تەوە ت  بە ئپست ، 

مشت فۆرە چەکداریشەک ن بە زۆریی هەموو ڕۆێک  الیەنی پش هەیدانەک نی 

ب رودۆمی پزیڕیشش ن مستوەتە ێکر ڕکپفی مۆی نەوەال  نەمۆوشل وەکوو 

شزمەک نی بپگ نە دەبشوک  کە ەەستە بە چ الکششەکی هپروی ئۆرگ ن

چەکدارانەوە وەەمی دەداتەوە، وەکوو دەقەک نی "تەی رکردنی بەرگریی 

لە "، "هپزی بەرگری" و "دەرم نی هپرووەرانە" کە کەوتووەتە سەر زم نی 

بەوپ  لە پزیڕی نی چ رەسەری کشمش ییال چوارچپوەی مشت فۆری ت یوەت 

ڕیشدا ب وە، هەویە پزیڕیششەک ن بە وەڕک  دەووبیپاپ  کە لە گوت ری پزی

کە لەوکدا پزیڕ  ی  نەمۆوەک ن لە وەڕدان و نەمۆوەک نش، بە پپی 

ڕکاامیشە پزیڕیششەک ن، سەرق یی وەڕکردن لەگە  دوێمای دەروونش نلال 

نەمۆوەک ن ئەو هونەروەرانەن ت  لە "ن وچە داگشرکراوەک ندا" ڕۆ  بگپڕن، کە 

شل چ الکششەکی چەکدارانەیە و لە کۆت یدا نەمۆوەک ن و لەوکدا نەمۆو 

نشگەرانششە ت یوەتەک نش ن کەوتووەتە پەراوکزەوە و کەوەکە بۆ بەربەرەک نپی 

نپوان پزیڕ  و نەمۆوەک ن دەگونجپ ال وودز لە کتپوی گوت ری پزیڕیشدا 

دەیپ : "نەمۆوی نەک نی فپرک ریی پزیڕیی، بە کەی  وەرگرتل لە تەنزی 

بە ن وب نگل و ووەگەلی سووک یەتشی نەوش و لە  (black humour)ڕە  
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ن وی ندا زۆرەال بۆ وکاە ک تپ  پزیڕیەکەم ن لە ووەی "وەهشد، بەرەک نی 

وەڕ، هپامی بەرگری و هتد" کەی  وەردەگرن و نەمۆوشای ڤ یرۆسششەکە بە 

ت یوەت دادەنل کە "دوێمل" لە دەروونی زاتشدایە و بپگوم ن ئەمەی، دەبپتە 

 ۆی لەدەستدانی هشوای نەمۆوەکەال ه

بە پپی بۆچوونی وودز، ئەو ەۆرە ن تۆرە، سشفەتە مرۆڤششەک نی نەمۆ  لەن و 

دەب تال بەم پپشە مپت فۆرەک نی پپیدادان، بشرکردنەوەییی سەرەکی بۆ 

پەرەپپدان بە ئ یدیۆلۆێی ی گوت رە ەش وازەک نە و ئ مپرکیە بۆ چەمی ندنی 

بشایال لە کۆت ووەدا، مشت فۆرەک ن کردنی ڕۆن نی ەشی نب بەتە سش سششەک ن و وکا 

ئەوەندە ک ریگەریش ن هەیە کە بە وپوازی ت یوەتەوە ئپمە بەرەو بشرکردنەوە 

سەب رەت بە ەشی ن ه ن دەدەنال بەو ەۆرەی کە چ رتریس 

تپگەیڕتای ب ورت لەم نە، باەڕەتی ئ فراندنی کۆمەیگ یەکی دەیپ :"لپ 

تەنش  لە ێکر سپوەری بۆچوونپیی ڕەماەیدایە کە لەوکدا ب ورتەال و ئەم فرم نە 

 مەییی دەبه بە وپوازک  فپر بیرکل کە توان ی لپیدانەوە و هەیسەنگ ندنی

بوپ ال به ئەم توان یش نە، هشچ دکمۆکراسششەک بوونی ئ یدۆلۆێی ی دەسەەتش ن  

 ن بپ ، چون هشچ هەیوداردنپ  لە ئ رادا نششەال 

ەماەیی گوت ر بۆچوونپیی گریاگ بۆ ئەو لە ئ ک مدا وشیردنەوەی ڕ 

کەس نەیە کە الیەنگری ت وتوێ کردنەوەک نی نپوان زانستشل، چون ه و ن 
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ار ورد؛ ڤایرۆسێک کە لەپاش ئەم هەموو گهەمووی لەبەر ڤایرۆسێکی ئێج     

قەڵغان و کوشتنەی، بە پێی ئەژمارەکان کێشی نەگەیشتۆتە پێنج گرام؛ بەاڵم 

کێشی کێشەیەک کە سازی کردووە ئەوەندە زۆر و بەرچاوە کە قەت لەبیر 

ئاستی بە شێوەیەکی زۆر جیدی مرۆڤی لەگەڵ خۆی و  کۆرۆناناکرێ. درمی 

ۆتەوە. هەرکەس بە جۆرێک لەسەر دۆخی توانستەکانی ڕووبەڕوو کرد

جیدی پێویستە لەسەر الیەنگەلی ماییەکان، بەو ئێستامان ڕۆچووە. بەدەر لە ڕێن

می دیاری کراوە بدوێین، ێجۆراوجۆری ئەم دیاردە و ئەم کارەساتە کە بە پاند
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انە کە ئەم درمە بۆمانی سازکردووە یان یبەتایبەت لەمەڕ ئەو پرسە فەلسەفی

ی خۆمانی بکەین. ئەم وتارە تێدەکۆشێ کە بە زمانێکی سانا ەئاڕاستدەبێ 

بەاڵم نەک ڕووکەشیانە لەسەر هەندێ الیەنی ئاکاری و سیاسی بدوێ کە 

 هێناویەتە پێش. کۆرۆنا

و دەوڵەتەکان لەسەرەتا هەڵوێستێکی  رلە ئاستی جیهانیدا جەماوە     

زۆری تووشبووان یەکسیانیان نەگرتەبەر تاکوو زەبری نەخۆشیەکە و ژمارەی 

شاوی ئەم درمەدا وەهای ێو مردووەکان و دەستەوەستانی زانست لەهەمبەر ل

و تەنیا چارەسەر لە نەهاتنە  (کرد کە زۆربەیان مل بدەن بە دابڕگە )قەرەنتینە

دەر و مانەوە لە ماڵدا ببینن. بەدەر لەوە کە هەڵوێستی دەوڵەتەکان و بەتایبەت 

دەمانەوێ خوێندنەوەیەکی فەلسەفیامن بۆ دەوڵەتی ئێران چلۆن برنخێنین 

هەڵوێستەکان و کردەوەکان ببێ. دەوڵەتەکان و جەماوەر بنەمای 

بۆ کامە ڕێباز و بیرۆکەی فەلسەفی  -ئاگا یان بێئاگا–کردەوەکانیان 

هەڵدەگەڕێتەوە. کۆمەڵگا هەر لە سەرەتاوە تاکوو ئێستا بە دوو تاقمە دابەش 

ماییەکانن و لە ماڵەوە لە و واوی پابەندی ڕێنبووە. یەکێکی ئەوانەی کە بە تە

. تاقمی دووەم ئەوانەن کە ئەگەر نا وەکوو ماونەتەوەدابڕگە)قەرەنتینە(دا 

اییەکانیان بەالوە ومپێشوو، بەاڵم ژیانی ئاسایی خۆیان تێک نادەن و ڕێن

گرینگ نییە. ئەمە کە بۆچی حکوومەت لە هەڵوێست و کارێکی جیدی و 

کەوتی ئەو و شارێتەوە باسێکی گرینگە بەاڵم هەڵسو بەرپرسیارانە خۆ دە

ماییەکان ڕەچاو ناکەن و پابەندی و الیەنەی خەڵک کە بە هیچ شێوەیەک ڕێن
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هەیە و نە لە  مەوداینین، جێگەی تێڕوانینێکی قووڵە کە نە نووسەر ئەو 

دووتۆی دەقێکی وەهادا جێگای دەبێتەوە، بەاڵم بەش بە توانی خۆم و 

پرسەکە ئەوەیە کە چلۆنە  لەسەر ئەم باسەدا ڕۆدەچمەوە.دەرفەتێک کە هەیە 

 خۆی و ئەویدییەکان سەالمەتی و گیانی  واماییانە و مرۆڤێک ئەو ڕێن

 بەگشتی و وەاڵمی ئەم پرسیارە بەتایبەتی   باسەکە  ت؟دەپارێزێ لەبەرچاو ناگرێ

کە مرۆڤ پەیڕەویی  ی. بەاڵم بۆ ئەوە"ەوە هەیە7٥ئاکار"پرسی  بە یپێوەندی

دەبێ سەربەست بێ و بۆ دەستەبەرکردنی سەربەستی  کائاکار ب ی فرمانەکان

مرۆڤ ئازاد بێت. ئەوەیە کە چەمکگەلی ئازادی و ئاکار دەستبەجێ پێویستە  

مان بۆ ساز دەکەن کە واتایان چیە و شێوە یەقوت دەبنەوە و ئەو کێشە

ر کردەوەکانی تاکەکان هەیە ڕوانینەکان بەم چەمکانە چ کاردانەوەیەکی لەسە

 یان باشرتە ببێژین کە چلۆن دکارین کردەوەی تاکەکانی پێ بخوێنینەوە.

 ؛نێوان بیرمەنداندا بە دوو دەستەی گشتی دابەش دەبێ  ەلئاکار  ۆڕوانین ب      

ەها ڕ یەکێکی ئەوانەن کە باوەڕیان بە بوونی یاسا و رێساگەلێکی گشتگیر و 

ناویان لێبەرین. ئەم ڕوانگەیە کە   76ڕەهاباوەڕیانی  هەیە و دەکرێ بە الیەنگر 

زۆرینەی بیرمەندان و رێبازە فەلسەفییەکان دەگرێتە خۆ و لە سەرەتاکانی 

ی کەسەرهەڵدانی فەلسەفە و فەلسەفەی ئاکارەوە دەست پێدەکات. تاقمە

بوونی ئاکار دیکە ئەو بیرمەندانەن کە جەخت دەکەنە سەر بیرۆکەی ڕێژەیی 

؛ ئەم ئەوەیە کە هیچ یاسایەکی گشتگیر و جیهانی لە ئارادا نییەو باوەڕیان 

 
75 . Ethics  
76 . Absolutism 
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ک کە وەکوو دەستەی پێشوو ێتاقم نێودێر کراوە. 77باوەڕیڕێژەیی ڕەوتە بە

مێژوویەکی کۆنیان هەیە و هاوتەریب لەگەڵ ڕەهاباوەڕەکان سەریان هەڵداوە 

ژووە ملمالنێیان لەگەڵ یەک بووە و ئێستاش الیەنگرانی ێو بە درێژایی ئەم م

نێو بیرمەندان و خەڵکی ئاساییدا بە بیر و بە کردەوە بەردەوام   ەلهەر دوو الیەن  

بەرپەرچی بیروبۆچوونی الیەنی دیکە دەدەنەوە. بەهێزترین و بەرچاوترین 

مە کە ز یان بڵێین کانتی 78باوەڕیکانتڕێبازی نێو الیەنگرانی ڕەهاباوەڕی، 

 بۆتەوەر پێداگری دەکا و ڕوانگەیەکی گشتگیری لەسەر ئاکارێکی ئەرک

چاکە و خراپە هەیە کە پێوەندییان بە شوێن و کاتەوە نییە. بەرچاوترین 

 8٠مۆدێڕنەن-پۆستو     7٩باوەڕیبەرژەوەندی  ،ڕێبازەکانی ڕوانگەی بەرانبەر

لە  ڕەوتەش م دوو)و لەنێو ئەم بزوتنەوەش گۆشەنیگای فۆکۆ بەرچاوترە(. ئە

ۆکدا پێوەندییەکیان پێکەوە نییە بەاڵم بەهۆی ئەوە کە ڕێژەباوەڕ و ر ناوە

ز. هەرچەند هەمووی ئەم ڕێبازانە یدەکەونە نێو یەک ڕ 81ئەنجامباوەڕن

 لەگەڵ یەکدی ناکۆکن بەاڵم هەموو مرۆڤ تا ڕادیەکی زۆر ئازاد دەبینن.

کردنەوەی چەمکی ئازادییە. الی کانت لە پێشەنگەکانی ورووژاندن و شی      

کە   دا دەردەکەوێ دوو جۆر لە  کانت عقل تاکەیە و تەنیا لە ناولێناندا جیاوازە و  

 
77 . Relativism 
78 . Kantism 
79 . Utilitarianism   ،کە دەکرێ بە  کەڵکخوازی یان سوودباوەڕییش وەر بگێڕدرێتەوە 

80 . Post-Modernism 
81 . Consequentialism 
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. عەقڵی بیردۆزی 83عەقڵی کردەکی  و 82عەقڵی بیردۆزیبریتین لە 

کە هەموو سەملێنەری زەبر و  خۆیەتی مەڵبەندی زانست و یاساکانی 

. لەم ئاقارەدا ئازادی بەدی ناکرێ و لە مەڵبەندی عەقڵی کردەکیدا 84ناچارین

. لەم ئاقارەدایە کە کانت یەدەبێ بیدۆزینەوە کە دەڤەری ئاکار و سەربەستی

ەوانەی ئاقاری عەقڵی بیردۆزییەوە ئازاد و چمرۆڤ بە پێ ،دەیسەملێنێ 

کە هێزی عەقڵی هەیە،  یۆڤ بەهۆی ئەوە. بە بڕوای کانت مر ەسەربەست

و  8٥خاوەن هەستی ئاکاریشە. لە ڕوانگەی کانتەوە ئازادی تایبەت بە ویستە

بە عەقڵەوە هەیە. تەواوی هەوڵی  ی پێوەندی 86ویستیش بە شێوەیەکی هۆیی

و جیهانی دێتێرمینیستی و ناچارییەوە جێگا بۆ ئازادی و ێکانت ئەوەیە کە لە ن

اری بکات کە بتوانین چاوەڕوانیی کردەوەی سەربەستی مرۆڤ دی

وشتدا ئازادی واتای نییە و و ی لێ بکەین. کانت دەڵێ لە رس مەندانەئاکار 

دەڵی ئەگەر ویستی تاکێکی عاقڵ،  هەروەها.  87رسوشت مەڵبەندی پێویستییە

ئازاد وێنا دەکرێ دەبێ بەو واتایە بێ کە هۆکارێکی دەرەکی ویست و 

حەزەکانی دەستەبەر ناکەن. مرۆڤ دەبێ ئازاد بێ دەنا ئاکار بێامنا دەبێ. 

لەژێر کاریگەری پێوەندییەکانی   وومرۆڤی عاقڵ و خاوەنی سەربەستی چونک

 
82 . Theoretical reason 
83 . Practical reason 
84 . Deterministic 
85 . Will 
86 . Causal 
87 . Necessity 
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و بۆ خۆی دانەری یاسایە و هاندەری   88رییەبەەدەرەکی نییە، خاوەنی خۆبەڕێو 

دا چەمکێکی دیکە قوت دەبێتەوە امبەر بەر  خۆیەتی لەمەڕ کردەوەکانیدا. لە

کە بەپێچەوانەی خۆبەڕێوبەرییە و لە کاتێکدایە کە مرۆڤ نە بەپێی ویستی 

خۆی کە بە زەبری یاسای شت یان کەسێکی دەرەکی هەڵدەسووڕێ کە ئازاد 

ناوی لێدەبا. ئەم دوو چەمکەی  8٩ەستی )گوێڕایەڵی(نییە و کانت بە ژێرد

ئازادی الی کانت دواتر لەژێر ناوی ئازادی ئەرێنی و نەرێنی لەالیەن کەسانی 

 دیکەوە بە پوختی گەاڵڵە دەکرێن.

یان  90ئەرێنیدەوەشێتەوە کە ئازادیی  ی سەرەکیلە ئازادی دوو چەمک      

و ٩٢ئازادی بۆیان بە وتەیەک یان سەلبییە؛  ٩١نەرێنیئیجابی و ئازادیی 

ی ئینگلیز فەیلەسووفی    ٩4تۆماس هیل گرینلەوەی یەکەمدا کە  ؛  ٩٣ئازادی لە

یەکەم جار بەکاری بردووە کە وەکوو کانت دەڵێ، ئازادی بە واتای مافی 

وەردانی دەرەکی و بەند و مەرجە. چەمکی ێبژاردنی سەربەخۆ و بەبێ دەست

جێرێمی  ەی دیکە، واتئینگلیز دووەمی ئازادی، دانراوی فەیلەسووفێکی 

کە جەخت دەکاتە سەر ئەو بابەتە کەسێک کە هەڵئەبژێرێ، تا چ  ٩٥بێنتامه

 
88 . Autonomy 
89 . Heteronomy 
90 . Positive 
91 . Negative 
92 . Freedom For 
93 . Freedom From 
94 . Thomas Hill Green  
95 . Jeremy Bentham 
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ڕادەیەک بۆی هەیە بە دڵی خۆی ببژێرێ و چ بژاردەگەلێکیش لە ڕاستیدا 

پرت لە دووسەد ساڵی پێش ئێستا وای دەربڕی کە لەبەردەستیدا هەیە. بێنتام 

و  ێئازادی بریتییە لە نەبوونی شتێک، یانی نەبوونی هەر جۆر زۆرەمل

یان  ێزەبرێک. گرین دەڵێ ئازادی هەر ئەوە نییە کە ئازادی لە زۆرەمل

ی بەڕێوەبردن ستە یان توانیسنووردارێتی بێ، بەڵکو ئازادی ئەو هێزە ئەرێنی

گرتنی هەبێ. قازانجبردن و لە شتێکە کە شیاوی بەڕیوە وەرگرتنکڵیان کە

 ئەمە هەر هەرمان بیرۆکەی کانت لەسەر خۆبەڕێوبەرییە.

ێزگرتن و لەبەرچاوگرتنی ڕ کانت دانەری ئاکارێکە کە بنەماکەی لەسەر       

 مرۆڤ دامەزراوە. مرۆڤی ئازاد الی ئەو پلە و پێگەیەکی بەرزی هەیە و مرۆڤ 

 پێبەستەی . مرۆڤێکی وەها ئازاد، ژێردەست و یر دەکرێ سە ئامانجە کووەو 

هیچ شتێک و هیچ کەسێکی دیکە نییە و تەنانەت نابێ کە گوێڕایەڵی ئیرادەی 

بوو ئیدی ناکرێ  ەویستئەو ئەگەر مرۆڤ گوێڕایەڵی  ووخوداش بێ. چونک

مرۆڤ  ؛ بەوبۆنەوەناوی بنین ئازاد و بەو هۆیەوە سەربەستییەکەی تێکدەچێ

کردەوەی ئاکاریی خۆی بە چاوەڕێتی پاداشت و خەاڵت و تەمای ڕەزایەتی 

ژێردەستی. بەپێی وتەی کانت ئازادی ئیرادە و دەبێتە خودا گرێداوە کە ئەوە 

ەکانی عەقڵ. بە بڕاوی کانت جگە هەڵسووڕان بەپێی فرمان ویست هیچ نییە

یاسای ئاکار لە   ی مرۆڤی سەربەست پێڕەوی یاساکانی عەقڵە. تەوەری سەرەکی

کە بۆ هەر کەسێک درووستە و یە 96فرمانی ناچارەکی ڕوانگەی کانتەوە 

 
96 . Categorical imperative 
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. کانت دەڵێ فەلسەفەی ئاکار لە چەمکی دادەنێ  بەڕێوەبردنی بەپێویست

وێتەوە. دەبێ هەموو مرۆڤێک دەکە ٩8و یاساگەلی ئاکار ٩7ئەرکهاوبەشی 

یاسایەک بە یاسایەکی ئاکار دابرنێ، واتە بنەمایەکی گەر بنێ کە ێدا دانی پ

هەبێ. کەوایە کانت  ٩٩وشتێکی ناچارەکیو پابەندبوون بێت، ئەوە دەبێ رس 

باس لە یاسایەکی ڕەها و گشتی دەکا کە هەرکەس دانی پێدا بنێ و بە ئەرکی 

دانانی بنەمای متافیزیکی  کانت لە کتێبی  پابەند بێ. یخۆی بزانێ کە پێ

ببێتە بتهەوێ دەڵێ: یەک، تەنیا بەپێی ڕێسایەک بجووڵەوە کە  ١٠٠ئاکاردا 

یاسایەکی گشتی. لە هەمان حاڵدا دەڵێ با کردارەکەت بە جۆرێک بێت، 

تردا هەموو کاتێک وەک ئەوەی تۆ مرۆڤایەتی لە خۆتدا و لە هەموو کەسێکی 

کردنە راز بەکار دێنیت. ئەم گشتگیریی و جەختوەک ئامانج نەک وەک ئام

کاریگەری زۆری لەسەر بیرمەندانی پاش کانت هەبوو  ،سەر ئەرکی ئاکاری 

 زۆریشی لێ کەوتەوە. یو بەرپەرچدانەوە

ئەندێشەی کانت،  یگرینگرتین ڕوانگەی بەرانبەری ڕەهاباوەڕی      

بەرژەوەندباوەڕی یان بەکەڵکێتی، بەو واتایە ە. ییبێنتامیی ەرژەوەندباوەڕب

کردەوەیەک کاتێک چاکە کە ببێتە هۆی زێدەکردنی بەختەوەری و چێژ؛ 

کردنی ڕەنج و ئازار. لە کۆمەڵگای خراپەش ئەویە ببێتە هۆی تەشەنە

خوازراودا، ڕێژەی چێژ زۆرتر لە ئازارە. لەم کۆمەڵگایەدا زۆرینەی تاکەکان 
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وازییەک لە هۆکارەکانی هەستی بەختەوەری بەدی بەختەوەرن. بێنتام جیا

ناکا. هەرچێک کە هەستی خۆشی بەدی بێنێ، لە چێژێکی جەستەییەوە بگرە 

قرەییەکی گیانی، لە خۆشییەکی کاتییەوە بگرە تاکوو خۆشحاڵییەکی ۆ تاکوو ئ

یان دەبێتەوە. پاش ادرێژخایەن، هەمووی لەم هەستی بەختەوەرییەدا جێگ

، بە پێڕەوی لە بێنتام و بە مەبەستی 101رت مێڵجان ستیوابێنتام، 

گۆڕی بەسەر ئەم بیرۆکەدا و دوو ئاڵو  ،کردنی بەرژەوەندباوەڕیگهاوسەن

کە بەختەوەری دۆخێکی تێپەڕە و نە شتێک وەکوو پارە  ی ئەوە ەمهێنا. یەک

کە پێگەی  یکە بتوانی پاشکەوتی بخەی و هەمیشە بتبێ. دووەم ئەوە

دۆخگەلی بنەمایی خۆشبژێوی مرۆڤانەدا دیاری وی تاک لەنێوان شتو پێگەی

و لەسەر ئەو بڕوایەدان کە  ١٠٢دەکا. بەرژەوەندباوەڕەکان بە گشتی، بەشباوەڕن

کۆمەاڵیەتی یان بە  ١٠٣وستی کردەوە بە تەڤناریو وستی و نادر و در 

بەسرتاوەتەوە. بۆ بەرژەوەندباوەڕ ئەزموونگەلی بەرچاو هەمیشە  وەدۆخەو بارو 

لەپێش ڕێساگەلی ئاکاریدایە. ئەوەیە کە بەپێی بۆچوونی ئەمان، یاساگەلی 

پێی دۆخ و بوار دەبێ هەڵوێستی تایبەتی خۆی بۆ بەئاکاری ئاوارتەهەڵگرن و  

باوەڕییە لە دەستەی سێهەمی بیرمەندانی . ئەم ڕێژەیی ڕەچاو بکرێ 

 مۆدێڕنەکان بەدی دەکرێ.-پۆست ەپێکراوی ئەم دەقەشدا واتاماژەئ
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بیرمەندی کە زۆر بابەت و  ەتنەوەیەکی گشتگیر و مۆدێڕنیزم بزو -پۆست      

و بە  ١٠4پێکهاتەخوازەکان-پاشلێرەدا هەوڵ ئەدەین دەگرێتەوە خۆ.  جیاواز

فۆکۆ بەر باس.  بخەینە    105فۆکۆتەواو ڕەخنەگر وەکوو  ایەتییەکی  تایبەت کەس

بەپێچەوانەی زۆرینەی بیرمەندانی پێش خۆی دژ بە سازدانی سیستەم و 

ەک بە یپێکهاتە و دەربڕێنی بیردۆزییە. ئەو دانانی هەر چەشنە بیردۆزی

دەربڕینی حوکم دادەنێ و بەو هۆکارەوە دژایەتی ئەم کارە دەکا. فۆکۆ لەژێر 

دەسبەرداری . فۆکۆ  ١٠7جۆرە سووژەیەکە  ردژ بە هە  ١٠6کاریگەری هایدیگەردا

دەبێ و بۆ پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە لە  ١٠8مەعریفەناسییەک چەشنەهەر 

بوو لە هەر سەردەمێکدا  ەبڕوایلەسەر ئەو فۆکۆ کەڵک وەردەگرێ.  ١٠٩گوتار

بەشێوەیەکی ناهوشیار لە بازنەی هەیە کە تاکەکان بوونی ڕێساگەلی گشتی 

لە   فۆکۆربڕینی ئەو ڕێسایانەدا هەڵدەسووڕن.  و نەزمی دە  ١١٠تەکووزی پەیڤ

، دەڵێ: کۆمەڵێک ڕێساگەلی مێژوویی دای گوتار لێکدانەوەپێناسە و 

نەنارساوە کە هەمیشە و لە هەر کاتێک و شوێنێکدا دەبنە ناسێنەری 

لە  ١١١راو و کارکردی  پێوەندیگەلی زارەکیکسەردەمێکی دیاری

بەمەرجی بوونی   ی رافی یان زمانچوارچێوەیەکی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، جوگ
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بە بڕوای فۆکۆ ئەم  ڕێساگەلە نەنارساون، یانی  بەئەنجام دەگات. ئەوانە

. ئەوەیە کە داریان بێتبەچەشنێک نین کە کەسێکی تایبەت ئاگا

بوونی نییە کە ئەم گوتارە لەژێر ڕکێفیدا   لە پشتییەوە  و هوشیار  سووژەیەکی ئاگا

 .بێ 

گەردا بە جیدی ڕەخنە لە نەریتی یو هاید 112نیچهفۆکۆ لەژێر کاریگەری      

اوا دەگرێت، بەتایبەت کانتیزم و ئەو ڕەهاباوەڕیە کە ئەم ئفەلسەفی ڕۆژ 

اوا کە لە ئڕۆژ  ی . فۆکۆ دژ بە نەریتی ئاکاریتبانگەشەی بۆ دەکا یەفەلسەفە

بازی کانتدایە و فۆکۆ بە ێژێر کاریگەری ئایینی کریستیان و پاشان ڕ 

دەستوورێکی زۆرەمالنە و داسەپێنەرانەی دەزانێ، باوەڕی بە چەشنە 

دەیرنخێنێ و تایبەت بە سەردەمی  ١١٣تیکیەستئەئاکارێکە کە بە ئاکاری 

کە کاریگەری بەرچاوی نیچەی تێدا دیارە،  دانێو ئەم ئاکارەلەکۆنی یۆنانە. 

بەسەر  دەروونیداوەندییەکی مرۆڤ دکارێ بە ئازادی و سەربەستی لە پێ

. خۆی نەدات سەرکەشییەکانی نەفسی خۆی زاڵ ببێ و مل بە ویستەکانی

لەوێدا هیچ چەشنە سەرکوت و سەرکۆنەکردنێکی نەفسی بەدی  ووچونک

باو ە کە پاش سەرهەڵدانی ئایینی کریستیان ڕەوت ناکرێ، بە پێجەوانەی ئەو

ان و هەروەها ئاکاری . هەر وەها کە باسی کرا، ئاکاری کریستیدەبێت

هەروەها کە یەکسانخواز و ڕەهاباوەڕن،  یتە بە هۆی ئەوەیمۆدێڕین ی عەقاڵنی

پابەند بە فرمانن، لە چەشنی ئاکاری دەستوورین و لەهەمبەر کە بەهۆی ئەوە 
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دا سەرکوت و تیکی دادەنرێن. لە ئاکاری ئەستەتیکی ەستئەئاکاری 

خۆیەتی کە بە ئازادی و سەربەستی سەرکۆنەکردنێک لە ئارادا نییە و تاک 

بەسەر نەفس و ویستەکانیدا زاڵە. لە واقیعدا تاک ئاگای لە خۆیەتی و 

تاک هەڵوێستێکی باشی  ی دێری لە خۆ دەکا و ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەەچاو 

لەمەڕ تاکەکانی دیکە وەکوو ئەویدی بگرێ بەو ئامانجە کە خۆشی و 

و  ١١4کۆ لەگەڵ بنەماکانی ڕاستیسەالمتیی ئەویدییەکان دەستەبەر بکا. فۆ 

او و در یەکی دەرەکی، نەگۆڕ یئاکاری مۆدێڕنیتە تەبا نییە. بەبڕوای ئەو ڕاست

بەندی ئاکار دابرنێت. ڵوەرێک بۆ مەێجیهانی بوونی نییە کە بتوانرێ وەکوو پ

ڕاستی و ئاکارێک کە مۆدێڕنیتە بانگەشەی گشگیریی بۆ دەکا، بە وتەی فۆکۆ 

ی مۆدێڕنە کە مۆدێڕنیتە بە ئافراندنی دەیەوێ زاڵێتی بەرهەمی دۆخی مێژووی

پێوەندی لەگەڵ جیهاندایە و بە  ەل یخۆی بسەپێنێ. فۆکۆ دەڵێ کە ڕاستی

می ێژ ڕ خۆ بەدیدەهێنێ. هەر کۆمەڵگایەکیش  ێ شێوەی زاڵێتی و زۆرەمل

تایبەت بە خۆی هەیە. ڕاستی وەکوو دارایی وەبەرهەم دێ. فۆکۆ  ١١٥ڕاستیی

گشتێتی و جیهانێتییە و بەم هۆیەوە دژ بە عەقڵباوەڕیی کانتی   دژ بە هەرچەشنە

ژیانێکی و هەر ئاکارێکی جیهانییە و لەسەر ئەو بڕوایەدایە کە هیچ شێوە

ئاکاری پێی ناکرێ وەاڵمدەرەوەی کێشەکانی هەمووان بێ. ئێستا ناچارین 

ڕوو بکەینە شێوەگەلی ناوچەیی، چکۆلە و کەمینە. ئاکاری فۆکۆ ئاکارێکی 
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ئەنجامباوەڕ و ڕێژەییە و زۆر لە ئاکاری  ،، دەروونی ١١6ئەزموونی

 بەرژەوەندباوەڕەکان نزیک دەبێتەوە.

پەتای ئێستا ئەگەر بگەڕێینەوە سەر باسی سەرەکی ئەم نوورساوە کە       

و  و کاردانەوەی لەسەر کۆمەڵگایە، ڕەنگە تۆزێک باسەکە ڕوونرت کۆرۆنا

ەکان دۆخی قەرەنتینەیان ڕاگەیاند و بێتەوە. زۆربەی دەوڵەت بەرهەسترت

هەندێکیان دۆخێکی مامناوەندیان گرتەبەر، بەاڵم زۆربەی دەوڵەتان مانەوە لە 

ماڵیان وەکوو باشرتین ڕێگە بە خەڵک ڕاگەیاند، هەندێک بە زەبر و زۆری 

یاسا و کەرەستەکانی، هەندێکیش بە زمانێکی نیانرت. پەرستگەکان وەکوو 

سێک هاتووە و ۆ خران. پرسەکە ئەوەیە کە ڤایر مزگەوت و کلێسەکان دا

پەتایەکی سازداوە و بە جیدی گیانی خەڵکی دەستێنێ. عەقڵ دەڵێ دەبێ 

پێشی پێ بگیرێ، بەاڵم تا ئێستا تاکە چارەسەر قەرەنتینیە بووە. زانست و 

زانستڤان بەردەوام لە هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک. چوونە نێو 

ماڵ ئەویش لەم بەهارە دڵگیرە، بە دڵنیاییەوە پرسێکی  قەرەنتینە و مانەوە لە

کە ڕادەسپێرێ و حوکم دەکا کە دەبێ هەموو خەڵک تاکوو   ی ئاکارییە. ئەوە

بچنە نێو قەرەنتینە، پێگەیەکی ئاکاری و  کێشەکە کاتی چارەسەرکردنی

ی بۆ ئەم داخوازییەی خۆی هەیە و لە بەرانبەردا ئەوەش کە دعەقڵپەسەن

تینە تەبا نییە بە هەمان شێوە بڕوای بە ڕاگەیاندنەکان و بنەما لەگەڵ قەرەن

بۆ  یلۆژیکی ئارگیۆمێنتی ئاکاریی و هزرییەکانی پاڵپشتی نییە و هەندێ 

 
116 . Experimental ethics  



 

 

P
a
g
e 

1
5
9

 

ای ڕ . ئێستا وێدەردەبڕێ  بەرامبەرڕەتکردنەوەی پێگەی بەڵگەکانی الیەنی 

وپۆی بابەتەکە بگرینەوە تاکوو پرسی سەرەکیی هەموو ئەم باسانە دەبێ لە لق

و کاکڵەی باسەکە کە پرسێکی ئاکارییە دەربکەوێ. پەتاکە هاتووە و کەس 

و بە پێوەندی و  سەندوەپەرەی ناتوانێ ڕەتی کاتەوە و مەرگ و نەخۆشی 

پارێز و دوورگرتنە. ئێستا ئەم قەیرانە  نزیکێتی خەڵک دەگوازرێتەوە و چارەی  

داخۆ پێکهێنانی ووبەڕوی ئەم پرسیارە ئاکارییە بکاتەوە کە  تاک دەبێ خۆی ڕ 

 ێگومانستە؟ بو درو بۆ ئەویدی کارێکی شیاو و مەرگ و نەخۆشی  یمەترسی

تر زۆر   کۆرۆنائاسایی ئەگەری تووش بوون بە    بەشێوەیەکی   ژیان  پێدانیدرێژە

وایە تاک خۆی دەکەوێتە بەر مەترسی و لە هەمان حاڵدا ، کەدەکاتەوە

کردنی خەڵک بە نەخۆشی و سەکەیە و ئەگەری تووشۆ ری ڤایر گوازێنە

 مەرگ لەئارادایە.

گەلی ئاکاری بەدەر لە هەر هۆکارێکی بڕیار کانتییەکان دەڵێن ئاکار و      

دەکەوێتەوە، دەبێ بەو شێوە بێ کە لەالیەن  ی دەرەکی و ئەنجامێک کە لێ

رێک هەمووانەوە ڕەچاو بکرێ و بە وتەیەکی دیکە تاک دەبێ بەجۆ 

بێ ئەگەر هەمووان وەکوو ئەو هەڕێ کە چاوەڕێی ئەوەی وهەڵبسو 

بجووڵێنەوە، ڕەتی نەکاتەوە و پێی باش بێ. کەوایە پابەندبوون بە دەستووری 

زانست دەبێ هەڵوێستی کەسێکی کانتی بێ و مانەوە لە ماڵ بگرێتەبەر. 

کەوتی و هەڵسو  هۆی کانتییەک دەڵێ هەروەها کە پێم خۆش نییە بە

بەم  نابێمنیش کەوایە ، ئەم پەتایە ببمتووشی  وەسیاری کەسانی دیکەنابەرپر 
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تووشی ئەم مەترسیە بکەم. کەوایە  ی دیکەبجووڵێمەوە و کەس یەشێوە

 یار سزادانی کەسانی نابەرپرسڕێوشوێنی تایبەت و حکوومەتەکان لە دانانی 

و کردەوەیەکی دروست و دادپەروەرانەیان گرتۆتەبەر. کانت  بە دەستەمافیان 

 شیاوی سزادان دەبینێ. بەئاکار  بڕیارەکانی کردنی پێشێل

دا دۆخەکە هەڵدەسەنگێنێ و کۆرۆنابەرژەوەندباوەڕەکان لەم ڕۆژانەی      

ئەوە لە کۆتاییدا قازانج و زیانەکانی هەر هەڵوێستێک دەکا و  چاو لە

رین خێروخۆشی بۆ کۆمەڵگا دەستەبەر دەکا. کەوایە هەڵدەبژێرێ کە زۆرت

لێرە مەرگ و نەخۆشی زۆرترین زیانی بۆ کۆمەڵگا هەیە و مەترسییەکی 

ئەو گەورەیە. ئەوەیە کە الیەنگرانی ئەم ڕوانگەش لەگەڵ کانتییەکان لەسەر 

ئەم   و هاودەنگن.  ی هاوواڵتیانە تەبااستنپار   ایکە قەرەنتینە باشرتین ڕێگ  مژارە

ن ابماییەکان پابەند نو ێستەی ئەوان هەروەها سزادانی کەسانێک کە بە ڕێنهەڵو 

 گشتی دەخەنە ژێر مەترسییەوە. یکە بەرژەوەندی ی گرێتەوە؛ بەهۆی ئەوەدە

هەیە و نکۆڵی   کۆرۆنابەاڵم ئەوانەی کە وەکوو فۆکۆ بیردەکەنەوە دەڵێن کە       

کرێ حوکمێکی گشتیی بۆ لێ بپارێزێ، بەاڵم نا  یلێ ناکرێ و تاک دەبێ خۆ 

پێی دۆخی تاکەکان بڕیار بدرێ. لێرەش بەهەمان شێوە بە  پێویستەدەرببڕین و  

کردنی و ڕەواڵەتی پێشوو ئەو پێوەندییە گوتارییانە بەردەوام بۆ سەرکوت

ێوە ڕ ویستەکانی دەسەاڵت و زاڵێتیی زۆرتر لەسەر کۆمەڵگا و تاکەکان بە

ەوێ هارگەلی دەسەاڵت هەموو دەیانهاتووە گوت کۆرۆنادەچێ. ئێستاش کە 

وەکوو هەلێک هەوڵ ئەدەن  و    تووشی هاتووننکۆڵی بکەن لە نسکۆیەک کە  
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بۆخۆ بیقوازنەوە. دەسەاڵت، ئایین و زانست بە تەواوی شێوەگەلی داسەپاندنی 

پێشوو بدەن. قەرەنتینە باوی ەوێ درێژە بە پێوەندییەکانی هزاڵێتییانەوە دەیان

لە هەمان حاڵدا دەگێڕێ باش چی دەوری ئەگەر  کێوەکوو شێوە دەرمان

سەرەتای سەرهەڵدانیەوە  لە. دەسەاڵتی مۆدێڕن ەسەپێنەری گوتاری زاڵ

خۆی بەسەر  یبەندیخانەی سازداوە و ئێستاش هەر بە داسەپاندنی زاڵێتی

کۆمەڵگا لە دووتۆی پێوەندییەکی ناهاوسەنگدا تاک بە ویستی خۆی یان بە 

زۆر بەرەو بەندیخانەیەکی دیکە ڕەوانە دەکا کە بە پێچەوانەی بۆچوونی 

کانتییەکان و بەرژەوەندباوەڕەکان بە هیچ شێوەیەک بە قازانجی کۆمەڵگا نییە 

هەرجۆرە تەکووزییەک لە وەردەگرێ. فۆکۆ کی لێ ڵو زۆرتر دەسەاڵت کە

ناهەوسەنگی پێوەندییەکان لە  ەوە کەهۆی وبەبەگومانەوە دەڕوانێ 

و لەوالوە داماوی و  ١١7لەالیەکەوە چاالکی و بکەری)ئاستێکدایە

الیەنگرێکی کە تاک بۆ خۆی نازانێ چی بەسەردا هاتووە.  (١١8کارتێکەری

کێشەکە وەها کە  کێشێ فۆکۆ قامک بۆ سەرەتا و بنەڕەتەکانی ئەم کێشە ڕادە

ئەگەر بەرهەمی  کۆرۆناو لە ڕاستیدا  ؛ببێتە قەیرانێکی گشتگیر و جیهانی

مۆدێڕنیتە نەبێ، بە دڵنیاییەوە گەشەسەندن و شێوەی گواستنەوە و 

ڕوووبەڕووبوونەوەکان لەژێر کاریگەری عەقڵی مۆدێڕندان. شێوەژیانی 

سەاڵت مۆدێڕن و عەقڵی گشتبینی مۆدێڕن بە پێکهێنانی گوتارگەلی دە

 خوڵقێنەری ئەم دۆخەی ئێستان.

 
117 . Activity 
118 . Passivity 
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هەڵوێستی کانتی لەگەڵ ئەم هەڵوێستەی فۆکۆ ڕەنگە تەبا بێ کە دەسەاڵت     

چەوسێنەری تاکە و ڕادەی ئازادی مرۆڤ بەرتەسک دەکاتەوە. لێرەدا 

ئازادییەک کە لەئارادایە ئازادی نەرێنییە و تاک دەبێ دەست لە ژیانی ئاسایی 

کۆمەڵگا بۆ ژیانی خۆی و ئاسایشی ەترسیی مپێکهێنانی خۆی بەهۆی 

فۆکۆدا دەڵێ هەڵوێستی من هۆگرێکی  لە وەاڵمی    کانتالیەنگری  هەڵبگرێ.  

پێی عەقڵی خۆم نە بە زەبری دەسەاڵت کە لەسەر ویستی خۆم بووە و بە

کەس و دەسەاڵتێکی دیکە ئەو بڕیارەم هیچ  ی وەرسووڕاوم و لەسەر گوێڕایەڵی

تەنانەت بڕیارێک کە  ،و لە ڕووی سەربەستییەوە بڕیارێکی ئازاد ؛نەداوە

بەهۆی الیەنە  ، بەڵکوووەیەکەسێکی وەکوو فۆکۆ ئەگەر نە لەڕووی تیۆری

، بەاڵم النیکەم تگشتییەکەی ئەم حوکمە هەست بە هاوڕابوون لەگەڵیدا بکا

بۆ پێکهێنانی  یییان بڵێن تاکی فۆکۆ ١١٩بە کردەوە شوێنی دەکەون و خود

 ژیانێکی ئەستەتیکی دانی پێدا دەنێ. 

زۆر هەستیارە و لە ڕووی کردەکییەوە دەبینین زۆر  کۆرۆنادۆخی پاش      

شوێن کە پێکهێنەری پێوەندیگەلی گوتاری دەسەاڵت و سەپاندنی زاڵێتیی 

تە بوون لەکار کەوتوون و هەروەها سیستەمی ئابووریی هاوتەریبی ئەم دەسەاڵ 

و داماوی خۆی لەسەرپێ هێشتۆتەوە. تەنیا بەو  ی نیوەچڵبە  ەشتی بوو کە پاڵپ

هێزی کار، کەوتۆتە مەترسی و بۆ  ەهۆکارە کە هێزەکانی بەرهەمهێنانی، وات

. بۆ دەسەاڵت یاسای تەوەشێێمانەوەی دەبێ ماوەیەک دەست لە کار بک

 
119 . Self 
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ئەو ناچاری کردوون کە لەگەڵ  کۆرۆنابەاڵم زەبری  ،ەیئاکار حاکم نی یگشتی

دەبێ و  لە ئاکامدا ئەم هاوڕێیەتییە کورتخایەن . بێگومانبکەونڕێک بڕیارە

کەوتی دەسەاڵت و و بۆ دەبێنێتەوە. گرینگ هەڵسو جیاوازی ڕێگەیەکی 

ەس کمن و هەر   کردەوەی گوتاری زاڵ نییە، گرینگ ئەو حوکمە ئاکارییەیە کە  

 .١٢٠وەکوو من دەبێ تەیار بکا

 

 

 

 

 

 
کردنەوەی قرەنتینە باس  . زۆرکەس دۆخی هەژاران و تەنگدەستەکان وەکوو میناکێک بۆ ڕەت ١٢٠

کەرەوەی هەڵوێستی دوورەپەرێزی بن، کە ڕەخنەیەکی جیدین  دەکەن. ئەم منوونانە نەک پووچەڵ 

یاڕێک دەردەبڕن دەبێ بیر  لە دەسەاڵت و ڕووبەڕووی حکوومەتەکان دەبنەوە کە کاتێک وەها بڕ

ماییەکان  و لە دۆخی هەژارانیش بکەنەوە. بەاڵم بە دڵنیاییەوە النیکەم لە ئێراندا ئەوانە پابەند بە ڕێن

نەبوون لەوپەڕی بێنیازی و ساماندارێتیدا دەژیان کە دۆخی قەرەنتینە و پشوودانەکەیان بۆ  

پێی خوێندنەوەی هەر سێ  ەستە بەسەفەرکردن بە هەلێک دەبینی و کەوتبوونە نێو ڕێگا. ئەم د

ڕێبازەکە کەسانێکی بێئاکار و نابەرپرسن. حکوومەت بە پێچەوانەی ڕەوتی پێشووی لەگەڵ ئەمان  

و لەگەڵ ئەم دۆخە بە شێوەیەکی نیان مامەڵەی کرد و هیچ قەدەغەیەکی بۆ دانەنان؛ و بەشێوەی  

 بێ هاندەریان دەبوو.  یان دەکرد کە لە جێگای ئەوەی ڕێگرئاڕاستەزارەکی ڕاسپاردەی 



 

 

P
a
g
e 

1
6
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوورساوەی  هەویی سەمل ندنی ئەم بشرۆکەیە دەدات ک  ئەو دۆمەی ئەم    

ڤ یرۆسی کۆرۆن  ل  ەشی ندا س زاندووی  دەکرێ ب  تۆندتربوونەوەی 

ح کمششەتەک ن ن وزەد بیرک ال بشرۆکەی ئەم نوورساوەیە ل   بەندیی ساوور 

لەوان  ەۆرەشۆ -ڕاوبۆچوونەک نی کۆمەیش  ل  فەیلەسووفە ه وچەرمەک ن 

ال ١٢١سەرچ وەی گرتووە ،سەب رەت ب  کۆرۆن  و دەرەنج مەک نی  -ئ گ موپل

 
121  .https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-

philosophers/ www.ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-

unemergenzaimmotivata/? 
Fbclid=IwAR71ciygOzmIpolNxACx8WMoRzrPpePxJMN0Tns1ni96ZfwO_QzmHY

eYXVk%5C. 
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ئەم نوورساوەیە ئەمەیە ک  باڵوبوونەوەی ڤ یرۆسی کۆرۆن    یگریامنەی باەڕەتش

بوونی ی سش سەت، ئەماشەت، ەەستە و پزویشی ەەشی ندا پەیوەندی نەبڕاو ل  

( ل  Bio-politicsتر، ێیل سش سەت )کۆمەیگەک ن و ب  دەربڕیاپیی گڕتی 

کەوتووەتەوەال ئەوەی دەبشوک  ب ییپڕ نی ەەستەی له -چپوەی ئەماشەت

ن، ەتی مۆی ن ب  نپوەنجپتی مپدی ک شتەنگەت وتری دەویەتەک ن بەسەر ح کمش

رم نش نشەک ن ال ئەو چەمی نەی ک  دەتوانل ەرکیراوەک ن و ک دره پزیڕیی و د

 وم دو ئەماشەت ال ئ -مەندی و دەویەتدەربڕکاەری ئەم دۆم  بل، حیوومەت

 ک  سشستەمی زا ڕوونیەرەوەی ئەوەیە چەمی  ل  ڕوانشای فۆکۆ و ئ گ موپادا 

ک ن و ک ن، رکییراوهەشڤ نشک ن، هزرهک ن، مواست است ڕ ب  نپوەنجپتی ئ  

ئەم  بە بۆچوونی استشدا، ڕ ت کتشیەک ن مەی  و ەی کش ن داگشر کردوەال ل  

 ، بەییوو ئەوه شپیی تۆقپاەر و سەرکوتی ر نشب بەتبشرمەندان  هپز لە مۆیدا 

ەک لە هەموەر دەسەەتدا ش  ک  هەر چەوا  بەرەنگ ری"یزایپتی "چەمیی 

بریتششە لە ی ئەم ەۆره دەسەەت  پەلیپ، و البرده دەک تال ئ م نجی سەرەک

ەک نی شسش سی و ئ مرازه تەکاشیش ی زانس ، ئ بووری ی رمی سەرکشۆ ەی ک و ف

(ال بەڕای ئەم دوو بشرمەنده 6٠: ١3٩٠س یتی ئەماشەت )کەرسایی و ه وک ران، 

مەی  لە الیەن سشستەمی -کەوتای کۆمەیگ  ئەوەی دەبپتە هۆی ێکرڕکپف

ه وگرتووی  ک  ل  رکگەی   نەزم و ڕکس یەکیەسەر  لسشستەم    پپداگرییزایەوە،  

ەت، دیسشهلشل و ئشدارەی دەویەتی دکت  بەرهەم )فۆکۆ، شک نی ح کمشچەمی 

( و ل  چپوەی رکییراوەی دەسەەت، ی س  و دامودەزگ ی ٢6٩: ١3٩٢

ی کۆمەەیەتی ب بەترتای ێی ن و داگر پۆلشسەوە لە پپا و زایپتی و دەستوەسە
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ی کۆمەەیەتی ب بەت ال بەڕای ئەوان دەستوەسەرداگرتای ێی ن و  پمۆی دەنوکا

  ت کوو سشستەم لە شنەتەوە مۆدکڕنەک ندا زەروورەتپیی سش سش-تیەلە دەو 

 مەک نیسش سی و  یدی رییردنهەروەه  سۆنگەی ساووردارکردنەوەک ن و 

ی دیوی و راوەی ردن و زایپتشە تەنش  ل  ڕکگ کسەق م بگرک ال ئەم ەوره البرده

استشدا، ڕ سشستەمی زایپتی وات  دامودەزگ ی ئەماشەتەوه دەستەبەر دەبپ ال لە 

کردنە نشڕ ن لە دۆوامنی سشستەم  ل  ک رکردن ئەم دەستوەسەرداگرتل و البرده

(ال ئپست ک  ئەم 5١: ١3٨7هپاەر)ئ گ موپل، ب  به بوون ب  م وشاپیی مەرگ

ەزگ ی ئەماشەت ، ن  ل  چپوەی پۆلشسەک ن بەییوو لە الیەن پزیڕی ن و دامود

دەس   -ەک نشبەگڕتی نەمۆوی ن  و بای  و ن وەندە دەرم نش–پەرەست رەک ن 

 بەسەر هەندێ لەم بوارەانەدا گشراوەال

سش سەت باەم ی بەیگ ندن، وانەک ن و لە بەر ئەوەی ک  چەمیی ێیل

وون بیرکتەوهال الی فۆکۆ، ڕ ویست  لپرەدا پوشی ریەک نی فۆکۆ و ئ گ موپا  پ

  ل  تپیەییردنی ێی ن ل  ن و مپی نشزمەک نی شگڕتی بریتشسش سەت ب ێیل

پا نی مۆدکڕنشت  ێی نی رسوووتی ینداال فۆکۆ دەیه ب  سەرهەڕ سش سەتی مۆدک

ک نی یشەبەرە بەرە لەن و سشستەمی سش سشدا توایەوە و تەکاشیەک ن و سرتاتپد

ۆێ زۆرتر  ل  هەویی تپیەییردنی ڕ ۆێ دوای ڕ ئپدارەی ێی ن،  پپوەندیدار ب 

ێی نی ب یۆلۆێی  دانال بەڕای فۆکۆ مۆدکڕنشت  ئ وکتەی ب زدانپی  ل  م هشەتی 

تەنش  دەسەەتی بەسەر مەی  و ه وەتش ن لەبەر ئەوەی کە   چشدی هپزدا: هپز  

بەسەر  دان، توندتر ن ک تەوەی بەییووفەزایی ت یوەت-پ نت یەکی سش سی ەل
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دەسەپپوک  لەبەر ئەوەی سەر ب  "ەۆری دا بوونەوەرانپیی زکادوو 

 ،Homosapiens)بەوەر"نال وات  مرۆڤ لە بەر ئەوەی ک  هۆمۆس پشەنس )

ال کەوات ، ل  سەرەمی مۆدکڕندا، ئەمە لەوی ەسەپ ندنی هپز ئ م نج و ئۆبدەی 

ی س یشەکەیال هەر ی یردنی هپزه ن  پپگ تپی ک ر زیادووی مرۆڤ  ک  ەپگ 

یای(، بەییوو وتی سەرزەشەبۆی ، هپزی دەسەەتش، ن  ی س یی)ح کمش

«  Zoeزووه»  ل  تپیەییردنی شسش سەت بریتشب یۆلۆێیی ال ب  کورتی ێیل

ێی نی سش سی(ال ئ گ موپل ل  « ) Biosبشۆم)ژیانی رسووشتی( له ناو »

رسوووتی و ب یۆلۆێی  کردنی ێی نی ( پەلیپ،HomoSacerهۆمۆس کپردا)

»ڕووداوێکی دیاریکەری مۆدێڕنیته« پێناسه  ووبەرەو پ نت یی سش سەت وەک

ی چەمی  شمەبەر ل  وەرچەرم نی باەڕەتدەکات، ڕووداوێک که »

«. ئاگامبێن لە ژێر ەک نی هزری کالسش  دەداتشسش سی/فەلسەفش

ان فۆکۆدا جەختێکی تایبەت لەسەر جەستە و ژیانی هاواڵتی یکاریگەری

ڕنیتەی ێدەکات و بەپێی بۆچوونی فۆکۆ پێی وایه که ترۆپکی مۆد

ئەو جێگەیە که چەشن و تاک له چێوەی  هەر ،بایۆلۆژیکاڵی کۆمەڵگا

ەکانی ئەو یسیاسیه پانتایی قەیرانه سرتاتێژییەنجەستەیەکی زیندوودا دەب

(. ئێستاکه، ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم پرسگرەی 10: 1998کۆمەڵگایە)ئاگامبێن، 

جەستەی تاکەکان لەم دۆخەدا وو ئەوەنده قەیراناویرت کردووە. د

 ش ەکی زۆری پەیدا کردووە و بارودۆخی ژیانی ڕۆژانەیگرنگایەتی

 -. بەاڵم لە پانتایی دەوڵەتەکاندا، ئەم پرسه لە چەمکی دەوڵەتێرناوەوەست

که ئەوەی  هەڕەشەیە بۆ سەر دەوڵەت و ئەمنیەتی  ڕوونی دەکاتەوەئەمنیەتدا 
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ی سنوورەکاندایه و ئامادەبوونی، به جۆرێک ەەت، بەردەوام لە ناوەو ییحاکم

ی ئەویدی له نێوان هاوشێوەییە بابەتکردنی ی له نیشتەجی ڕیشه

 ەت له ژێر ناوی »نەتەوە«یرەگەزی کۆمەاڵیەتییەکاندا کوتاوه که حاکمی

ی  یەتبوونهەپپیی هپا وەال ساوور لەم بۆچوونەدا دەبپت  هۆی ئەوەی ک  

ی چەمیی مەی  کۆمەەیەتشدا ەپگ -ەگەزی ڕ وە و مەی  ل  چپوەی  نەتە

بگرکتەوە ک  ل  بوونی مۆی ن مۆ بووهی چشدی مەی  ل  نڕشاگ  

و ئەو ئەزموون  ڕەسەنە ل    کەوتوونەک نش ندا ل  ن و کۆمەیگ دا ئ وارە  شرسوووتش

نپوەنجپتی ی مەییەیە ک  ب   اکەوتری ال ئەم  ئەو ت کۆت یی ه تووەئەویدیدا  

ت  پەیوەندی نپوان پساوورەک ن پەیوەندی نپوان مل و ئەویدی دادەبەزکا

چەمیی  یمۆیی/ن مۆییال ئ وا دۆمپ  چەواپ  ل  دابەزاندنی سش سش

کردنەوەی سش سی بەهۆی ئەماشەت -دەگرک ال وات  دەویەتمۆ مەی  لە

 ی ئپتاشیی و ڕەگەزی، مەی  ل  بشگ نە و دۆێمللپیچوونممی ن سش سشی  و ت

ئەماشەت لەبەرچ و -دەویەت پپویستە سەب رەت بەەش  دەک تەوەال م یپ  ک  

سڕیاەوە بیرکل تەنش  بگشرک  ئەوەیە ک  ئەگەر ه ووەتش ن توووی سش سەت

بوون دەربیپوکل ک  ب  چ وترس ندن پ سشڤدۆمی بە مەرەپ  دەتوانرێ ل   

، کۆ ل  دۆێمای دەرەکی ک  دەکرێ لە دەرەوەی ساوورەک نشڕدا نەبپ 

کۆرۆن  گرنگرتیل  ی (ال ئپست ک ، ڤ یرۆس١6-١5: ١3٩5بیرکاەوە )ئ گ موپل، 

مپدی ک ن ال ئەم  دەبپت  هۆی سەرهەیپا نی ی ئ مرازی کۆکردنەوەی گڕتش

دۆمپ  ک  ئ گ موپل وەک دۆمی ئ وارت  ب سی لپوه دەک تال لپرەدا ئەوەی 

هەیگری دەتوانه گرنگ یەتی دووپ تە و چەندپ تەی هەبه چەمیی مڕتومر 
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رکردنی م ن ی نوکی مەی  و لە هەم ن شساوورهال ساوور لە راستشدا سەق مگ

 ەپگشرکردنیو  ، لەداییووون  ویلک تدا دالپیی م ن بەمڕ  ک  چەمیی سەرزە

دەک تال بەەم سەق مگری و ساوور بە وکاەی دی ری ن ەپگشری 

لەم  ێیاگەال سەرزەویل/ووکاەەپگەس زاندک  ک ر دەک ت ک  تپیدەری 

ا سەیەدا چەواپ  ل  کەمه  ک  وەکوو ەپگەس زاندنپیی تپیدەری ەپگ  پپ

دن ال ر س ەئ وارتە و هەیه ب بەتیی ووکادەەوویپتەوەال کەمل 

کەمل پ ێک  ل  سەرزەویا  ک  لە  ووی نوێ هەروەکسەرزەویل/ێیاگ 

دەرەوەی سشستەمی ی س یشدا نشڕتەەه دەکرک ال ئەم لە دەرەوەبوون  بەرهەمی 

ێی نش ن ل  چپوەی فورمەک نی  ه ووپوەییک  سش س  و ک ن  ساووره

ت کردووەال بەڕای ئ گ موپل، و سەرزەویای/ێیاگەیی بەرتەس  و سەرک

کەمل ب ورتیل ەپگ  بۆ ن سشای سەردەمی نوکش ، لە بەر ئەوەی ک  لەم 

ت کەکەسی و گڕتشدا ن مپاپ  و   ب بەتینپوان  لە  پەن گ یەدا چشدی ەش وازیەک  

ەتەوە کۆنرتۆ  و دەستوەسەر شمۆیدا لە الیەن ح کمش پتی ەەستە ل  گڕت

هەیهەسپردراوه و   داشپدەکرک ال بەم پپش  کەمل ئەو پەن گ یەیە ک  ی س  ت

سش سەت سەرهەیدکاپ  و بەبه ئ وارت  دەبپت  ی س  و ڕکس  و ل  هەن ویدا ێیل

(ال 4٠:  ٢٠١3ۆێییدا بەرەوڕوو دەبپتەوە)ئ گ موپل،  ن وەنجی لەگە  ێی نی ب یۆل

لە سەردەمی کۆرۆن یشدا و ڕەنگ  دوای ئەوی، دەویەتەک ن وەک کەمهپ  

پپا سە بیرکل ک  ئەم دۆمەی ن ب  وپوە ەۆراوەۆرەک ن س زاندووەال لەم 

کردن  نوکو وەک ن ل  چپوەی کەمهدا ح یەتەدا، ساووردارکردنەوە و نشڕتەەه 

ی کالسشیی ن سشون لشزم و ە، دەویەت و سەرزەویل ک  ووونئ یدی ی نەتەوە
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ب  نپوەنجپتی  ش نو نەزمپیی نوک نوەال نراو  ننەتەوە بوو -دەویەت

مولق ندووەال  ت زەداهپواویەکی سش سی س ردنی ی س  و ێیاگ هەیه 

کردنپ  ک  م ن  دەبەمڕشت  ساوورەک نی ئەم کەمه  سەرەڕای نشڕتەەه 

 کڕتاینوێ، دەبپتە هۆی لە بل دەره و  ەرستشی پەگەزڕ لەداییوبوونی 

بوون توووی ئەویدیشەک ک  لە دەرەوەی ئەم ساووران  دەتوانه نشڕتەەه 

گڕتی هەرچەند ک  ساوورەک ن و ساووردارکردنەک ن مەترسی ک تەوەال ب 

ڕای ، بەەم ب ڕان ب ەشی نی مۆدکڕن ملش ن بەرەو داکڕ ن  ی لەگە  بزۆزی ودەبو 

ال هەر بۆی  بەردەوام دەبلەگەله تەنگەت وتر و ئ یۆزتر ئ گ موپل ب  وپو 

گرتای کۆمەیگ ی ئەماشەتی فورمپیی مبشچنەتەوەی مۆدکڕن و دەویەت

نوکو وی دۆمی ساووردارکردنەوەی ن رەمس ندووە ک  لەودا ساوورەک ن 

 پپا سپاەری پپگەی ئەماشەت و زایپتشلال

لەن و  Bio-power)دەسەەت)ئەم پرسگره مۆی ل  چەمیی ێیل

سەرووی م فی لە دەسەەت لەم دۆمەدا ەتشەک ندا نشڕ ن دەداتال ێیلشح کمش

دەسەەت ک تپ  ال ئەم زکدەب یەی ێیلکردار دەنوکاپ گڕتی و دەسەەت 

ەەم م فەک نی ێی ن و مەرگی الی ر مۆی دەردەم ت ک  سشستەمی ح کم سە

زیشەک ەگەزمواڕ مۆی قەتشس کردووە و بەم وپوەیە ل  ن و ساوورەک ندا 

ی نشزمی سەرەکی دەسەەت دکت  شموەکوو ۆک  وڕ سەری هەیپا وە ک  ئە

رکردنی درزی نپوان شمەرەپی  بۆ سەق مگپپ،پەرستششە ەگەزڕ هەێم رال ئەم 

ەگەزموازی ڕ ئەوەی دەبه زیادوو مبپاپ  و ئەوەی دەبه مبرک ال 
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شەکی ب یۆلۆێی  شک  پ نت یدایە  وەست نپیی ب یۆلۆێی  ل  نپوان ەی کپ 

پپ  دکاپ ال بەم وپوەیە دەسەەت دەتوانپ  لەگە  ئەم ەی ک  وەک 

ربڕیاپیی دیی  لە ەب  د  نەگەزەگ ن هەیسوکەوت بی ت ی ڕ ەک ل   شتپیەەوی

کەوت بی ت و چەوا  و سیەگەز هەڕ گە  چەواەک ن وەکوو 

ەگەز ڕ چەواگەلپ  دابە  بی ت ک  وەک ۆییراوەک نی ب  وردهڕ کۆنت

هپاەری ەگەزموازی کردەیەکی مەرگڕ (ال  337:  ١3٩٢پپا سە دەکرکل )فۆکۆ،  

دەویەت  بۆ م نەوەی مەی  و تەفروتوون کردنی ن مەی ، وات  ئەوانەی ک  

 دەرەکی بۆ سەر ەی ک درووس  دەکەنال نمەترسشەکی ن وەکی ی 

کیی ڕ ی دێەکۆرۆن  دەدوکل، وەڕ ئ ویرای  ک  ک ربەدەست نی دەویەتی ل  وە

وێ مەییەکەی ن ل  ن مەی  ەوێ یەنەن رساو ک  دەی ندێ ب  دوێماپیی 

ه ووپوەی گەلپیی بیەنەوەال ەش کردنەوەیەک ک  دەتوانه دەرنج م

بەدواوە بپ ال یەکه ل  گرنگرتیای ئەم دەرنج م ن  سەرهەیپا نی  ی ک رەس ت

وەردەگرنال لەم گوت ری وەڕکیی نوێ ل  سش سەت  ک  دەویەتەک ن کەییی له 

 وەڕینشل بە وتەی فۆکۆ بامپشل سش سەت وتپ  نش  ەگ   دۆمە دایە ک  دەتوا

وه و و رخ کردۆ بەردەوام و هەمشڕەیی ک  ئ مراز و تەکاۆلۆێیشەک نی ق

کردنەوە دەویەتش  رخقۆ ئپیتش ری مۆیدای ال ئەم  پ وان و  بەوپوەیەکی ت ق ن  لە  

ل  پ نت یی کۆمەەیەتی و  ەکەسیئەوەی ک  وەڕی ڕۆێانە و ت ک بۆت  هۆی

و وەڕەک ن، کردە  بسڕدرکتەوەەک نی نپوان مرۆڤ و گرووپەک ن شپەیوەندی

ەک نی شەک ن و رکییراوەک نی وەڕ)بە کورتی( تەنش  ل  ساوورە درەکششوەڕانش
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  نە گەورەک ندا وەکوو پەیوەندیشەکی توندئ ێۆی نپوان دەویەتشیەکە دەویەتش

ک   (ال کۆرۆن  ئەو دۆمەی وەڕەیە٩٠-٩١: ١3٩٠درکدەی په بدرک  )فۆکۆ، 

لەودا دەویەت، هەمووان)چ دەویەتەک نی دیی  و چ  مەییەکەی مۆی( ب  

بەسنت ب  وپوەک نی قەن عەت پپیردن، کەرەنتشا ، دۆێمل دادەنپ  و بە پڕ 

  ی رانەیشەک ن بەتەم ی هەیهەس ردن و شپپداویستەیەک ن و ی رمەتش دابشایردنی

 هپڕتاەوەی ئەم دۆمەی ال

 سەرچاوەکان  

 سەب رەت بەگەلپ   (، ئ مرازە به ئ م نجەک ن، ی دداو ١3٨7ەۆرەۆ )، ئ گ موپل

 وم ال  ەرەگ ن و س یح نەەەفی، ت ران: چیڕامش ری، وەرگپڕانی ئۆمشد مپ

 یال  ە (، ب رودۆمی ئ وارتەیی، وەرگپڕانی پووی  ئشامنی، ت ران: ن١3٩5ەۆرەۆ ) ،  ئ گ موپل 

وت رەک نی کۆید دۆفرانس -بیرک ، وان ری گ، دەبه ل  کۆمەیگ  بەر (1390میشل ) ،فۆکۆ

 ال ێ نو ی مدادو ت ران: ر  زاده،، وەرگپڕانی رەزا نەەەف١٩76_ ١٩75

(، تشئ تری فەلسەفە، وەرگپڕانی نشیوو سەرمۆ  و ئەفڕشل ١3٩٢فۆکۆ، مشڕل )

 یال  ەەەه ندیده، ت ران: ن

ۆ:  (، فۆک١3٩٠حەمەد ) مەزایی، ڕ کەرسایی، محەمەدس الر، مۆرادم نی، هۆم یوون و 

ن مەی زانستە  مەندی، سووێەی ڕامش ری و کردەوەی ڕامش ری، زانس حیوومەت 

 ال  ١لی سپیەم، ێم رەی و شەک نشی تەربششەت مۆدەڕم، کۆمەیا سشی مپدوویی، مشکۆمەەیەت

-Agamben, Giorgio (1991), HomoSacer: Sovereign Power and 

Bare Life, Trans by: Daniel Heller Roazen, Stanford University 

Press. 

-Agamben, Giorgio (3112), the Highest Poverty: Monastic 

Rules and Form-of-Life. Translated by Adam Kotsko. Stanford 

CA: Stanford University Press. 
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یە دژی واڵتی  ئەمریکاهەندێک کەس پێیان وایە کۆرۆنا شەڕی بایۆلۆژیکی 

ــێکە لە   ایرۆسـ ازدانی  ـڤ امی ـب ایە دەرەنـج ان وایە ئەو پەـت دـێک پێـی چین، هەـن

اقمـێک ڕێـکاری   ــەمە کوێرە)چەک چەکی(، ـت ــەمشـ اژەڵگەلـێک وەک شـ ـئ

ــوێنی   ــنـیار دەکەن، هەـندێکی تریش رێوشـ ــتی و ـپاکژکەرەوە پێشـ تەـندروسـ

افیزیکی  ان چ  مێـت ــە بکەین ـی اسـ دەگرنە بەر. بە دوور لەوەی ئێمە چۆنی پێـن

ار بـ  بوونەوەی رێگەـچارەیەک بۆ بەرەنـگار  ــنـی این، دەپێشـ ـکاری خۆی   کۆرۆـن

 دەبێت. الیەنکەمتەرخەم و  بێ  داو لە هەمبەر هەموو ئەو پێناسانەت دەکا

ــەنە دەکـا، دەگوازرێتەوە ا بە خێرایی تەشـ انی  کۆرۆـن دەکەوێتەوە.  و قورـب لـێ

تێن یەکەم،  تاوتوێ بکەین:  ەپرـس ئەم ین ندا بتواکەواتە واوێدەچێ لە دوو بەـس
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وانــدنەوە) ی ـن ـن ـێ ــە دا(representationلە بەســـــت نــاسـ ـێ و   هەوڵ دەدرێ ـپ

ــتێنی رێ، دووهەم بۆ بک ی هێامنوێنی امومکینی لە بەسـ   (یimpossibility)ـن

کۆرۆنا لە بەرامبەر هەموو   ی الیەنی و کەمتەرخەمینواندنەوەدا، کە بەستێنی بێ 

ک انە. بە کەـڵ ــەـک اسـ ان و پێـن انی  هێامنوێنییەـک وەرگرتن لە چەمکگەلی الـک

و بەســتێنی   (symbolic order)ندەتوانین بەســتێنی یەکەم بەســتێنی هێامیی

 بکەین.دێر ناو  (real order)واقیعبەستێنی وەکوو دووهەم 

ایی هێامیی انـت اژەڵ و مرۆڤـن لە ـپ او ـئ ــێکە کە لە ـن ایرۆسـ ا ـڤ ا  دا، کۆرۆـن دا پەـت

و دەبێتە هۆکاری کۆمەڵێک برین و زنچکاوی هەناسەیی،    ێنێتەوەەهبەرهەم د

بووان دەکووژێ و هتد و هتد. لەو پانتاییەدا  ەدی تووـش   بەرەوڕوویدوو لە ـس

ــت دەبینەوە کە قەـبارەیەکی زۆر لە زانـیاری  لە   ـکاندەیـتاومڕی ژـمارە و بە مشـ

ــپێنن. ئە ی ئەوەهەوڵ ــە و واتــاکەی بچەسـ ــا پێنــاسـ   م بوارە ئەودان کۆرۆن

ۆڕەپــانە یــدیــاکــان یەـگ ــەر دەـکرێ و  کە بەردەوام لە ـم وـمڕی لەسـ دا مشــــت

  واقیعدالە پانتایی  کۆرۆنادەسەاڵتداران و کارناسان لە بارەیەوە دەدوێن. بەاڵم 

ت یـس ییە نییە و تێکەاڵو ن،هێامییمی ەگرێدراوی ئەو ـس و   ناودێری و واتابەخـش

ــە گیرۆدەی  اسـ ــەرووی هەموو ئەو پێـن ت. لەسـ ابـێ دەچێ   ـن انە وـێ اریـی و زانـی

دەییەک ادا هە (excess)زـێ ارساوەو بەردەوام لە   بێ لە کۆرۆـن ا نەـن ـــت کە هێشـ

  ادەســتامن دەترازێ. زێدەییەکی لەفام بەدەر کە هەموو زانســت و تەکنەلۆژی

ــی اسـ ایی ن و ملکەچکردنی لە هەوڵی ـن انـت ان  واقیعی دان. ـپ ا هەر هەـم کۆرۆـن

ــیی  ــاموەی شـ اشـ  unmistakable)قڕە و هەڵەو هۆشـــداریی بێ  ەنەکراو ـپ
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reminderکە تێکچوون و بۆشــایی لە هەموو نواندنەوەکاندا ســاز دەکا.   (یە

ــ  رنج ئەوەیە کە لە ـفام بەدەربوونی کۆرۆـنا بەتەنـیا بە هۆی  ەـخاڵی جێگەی ـس

ــت و تەـکـن کەمهەـبووـنی  ـییە، بەـڵـکو لە   داـئـێمە ای ـلۆژیــ ۆ وـکوڕی لە زانســ ـن

ــتندا بەربەرەکانی دەکا ــتێک هەیە  کە لە هەمبەر تێگەیش . ئەو  تکۆرۆنادا ش

اکتەرـێک کە   ایە، ـف ادایە زۆرتر لە خودی کۆرۆـن اوەرۆکی کۆرۆـن ــتەی لە ـن شـ

ــوێن ــوێنێکی بەردەوام لەدەرەوە دەمێنێتەوە و دەبێ ش ــوێن-تر پێی لە ش   -ناش

ـگرـین. ئەم زێــدە ــەهەـڵ ـکی  ە(یother)دی ـکۆرۆنــای ـکردووە بە ئەویــ  بەشـ

مرۆڤی    ی مرۆڤ نییە بەاڵم ژیانی کۆمەاڵیەتیلە ڕەگەز و پێگەی  مەترسیدار کە  

 تێک داوە.

ــەبۆ بەدواداچوونی ئەم زێـدە ــتەواژەی درەوشــــاوەی ژیژەک لە   بەشـ دەسـ

شـکەر  دا دەتوانێ رێگە خۆ (ticklish subject)پەرتووکی سـوژەی هەسـتیار

ابەتبوونی بێ: "زاڵ ــتامن  ـب ــتەی لە ئۆبژەدا لە دەسـ ان ئەو شـ ی ئۆبژێکتیڤ ـی

ــ  ـناوەرۆکی ئەو بەرامبەر بوونی یرت زـێدەچدەردەچێ  ی  ێنـکارانەبە تواـنای ـناـس

ــاراوە لە ناو نکەمبوون یا وەئێمە نییە بەڵکو بە پێچەوانە ئۆبژەدایە   نەبوونی شـ

و   گەلێکی چەسـپاونەبوونهەمان یان شـکسـت پێ و ئاسـەواری واتە شـوێن

 ".داسەپێندراویلە هەبوونی ئەرێنی و  تۆمارکراو،

ئەرکای و  لە ڕێگەی نــاوەرۆکی  واقیعــداکەواتە فــامی کۆرۆنــا لە پــانتــایی 

لی، ـشێوازی هەڵـسووڕان و  و لو ێپێکهاتەی ـس  ئۆبدکیتشیی ئەم ڤ یرۆسهەوە کوو

،  یدا نییەوبوونەوەووبەڕو ڕ  دۆزینەوەی دەرمان لە و ـشێوەی دەـستخـستنی دەوا
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ــتێک نییە جگە لە  ــتیدا کۆرۆنا لەم پانتاییەدا ش ــتێکی بنەڕەتی،  لە ڕاس ــکس ش

ــتە دەبێ لە  بوونەوەیداهەرەس و نامورادی لە بەرەنگار  . شــوێنپێی ئەو شــکس

ناکارامەیی دەوڵەتان بۆ پێشـگیریی لە تەشـەنەی ئەو نەخۆشـینەدا و هەروەها  

ــااڵنێکە هەوا ــتی تەکنەلۆژیدا کە س ــکس ــەروەریلە ش ــەرکەوتن و س   یڵی س

لەو پانتاییەدا کۆرۆنا هەر ئەو   بینینەوە.مرۆڤ بەســەر گەردووندا ڕادەگەیێنێ ب

ــەی زـێدە ــتە کە بەردەوام دەگەڕیتەوەو رسو  بەشـ ای هێامیی شـ ئێمە   نی و دونـی

ــکرا دەکات کەئەو ئەم دۆخە دەکات.  اڵۆزئ ــتییەمان بۆ ئاش ــتەی   ڕاس ئەو ش

ــتی و برایەتی و ئەڤین و لەخۆبردوویی لێی  مرۆڤ ووهەموو ـکات وەک دۆسـ

ــتـێک لەرزۆک و بێ بنەـمایە. لە  ــتەی   ـپاوانکردنی دەدواین ـتا چ ـئاسـ کەرەسـ

ــاردنی پێوەـندییە   ــتی بگرە هەـتاکوو ـتااڵنی دەواـخانەـکان و هەڵپەسـ تەـندروسـ

ان، هەر  ەتییامرۆـڤ  ایەتی خۆـم اـک اڵەـکان و ـت ــووچی ـم ا بردن بۆ سـ یەـکان و پەـن

هەرەسی ڕەوشت و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی  کی و نەزۆ هەموو دەرخەری 

دڕدۆنگی و بۆشــاییەکی لە   واقیعدائەم ســەردەمەیە. کەواتە کۆرۆنا لە پانتایی 

  ،چاوەدێریبەڕێوەبەرێتی،  ووو ئایدۆلۆژییەک وەکبانگەشـە ناو دڵی هەموو 

ییەدا  کڕۆڵو ڕەوشـت و هتد خسـتووە و تەنیا لە ناو ئەو بۆشـایی و  الۆژیۆ تەکن

 ەتوانین شوێنپێی بگرین.د

انی نێولیرباڵ   ــەر جیـه ا لەسـ اریگەریی کۆرۆـن اوتوێی ـک ک ـت اکـێ ا وەک میـن ـب

ــن ــکەیــ ــنە کە لەگەڵ دا ؛بــ ــک وەک   لەو شــــــوێــ ــێــ گەلــ

ــازی ، کەرتی ـتایبەت(globalization)بوونجیـهانی بە ،  (privatization)سـ
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ــاک ــوازی ت ــان هەیە. یەکەم   (individualism)خ ــارم ــەروک ــد سـ ــت و ه

بوون: پاش تێپەڕبوونی سـێ دەیە لە ڕووخانی یەکێتی سـۆڤییەت و  بەجیهانی 

کەســانی وەک   ی جیهانی کە هۆی ســەرمەســتی ی ســەرکەوتنی ســەرمایەداری

ڕۆکە دەتوانین  و، ئەی بەدواوە بووفۆکۆیـامـا و ڕاگەیـانـدنی کۆتـایی مێژوو 

پێش  ڕاـست چ ـشتێک جیهانی دەبێت؟ دا بە بوونبەجیهانی  ڕەوتی بپرـسین لە 

بوو  کرا کۆرۆنا لە کەس شـاراوە نەبوو  ئەوەی تاکوو ئێسـتا بەجیهانی  داهاتنی 

ــازاڕ  ــەرمــایەداری بەس ب ری سـ ووـێ ی ئــاـڵ زـم ـی کــاـن ـی وو کە ئەو و ـم ـجۆرە  ـب

انی  ــتێکی ئەوتۆی لێنەکەوتۆتەوەش بوونەبەجیـه ازاڕی  ،شـ بوونی  جگە لە بەـب

  (commodity)وەک کەرەســتەیەکی  جیهان و بەرهەمهێنانی هەموو شــتێک

جگە   ؛ واتەبۆ دەرخستینالیەنێکی شاراوەی ئاڵوگۆڕ. بەاڵم تەشەنەی کۆرۆنا 

ــات و قەیرانیش کە الیەنی ترۆـماتیکی ـبازاڕ و بەرهەمهێـنانی   لە ـبازاڕ، ـکارەسـ

ەر ئەرکی لەڕادەبەدەری مرۆڤ لە تە، دەتوانێ بە خێرایی بەجیهانی  و رسو  ـس ـش

ببێت. لە ماوەی نزیکەی ـسەد ڕۆژ دووـسەد واڵت لە ئاـستی جیهاندا تووـشی  

  انواڵتلە زای هەندێک دایە کە وەرگرتنی ڤیئەوە لە حاڵێک ،ئەو پەتایە هاتن

 .تزێدەتر لە دووسەد ڕۆژ دەخایەنێ

ـبوون  ـنـیۆـلـیرباڵ وەک دیــاردەی بەـجـیهــاـنـیی  ای کەواتە ئەوەی ئــایــدۆـلۆژیــ 

بوونی کارەسات،  بەجیهانی  نێودێری دەکرد لەکردەوەدا شتێک نەبوو جگە لە

اـیا ئەوە بەو ـماـنایە .بوونی ـڤایرۆسقەیران و بەجیـهانی  ا  ـپاش کە  بەاڵم ـئ کۆرۆـن

ــنوورەکـانی  ە جیهـانی ل ــی و نکۆڵی بکەین و بخزێینەوە سـ بوون چـاوپۆشـ
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اییەوە نەرێ امـاژەی ژە. یخۆمـان؟ واڵمەکە بە دڵنـی یژەک دەبێ هەوڵ  بەپێی ـئ

یــانەی لە  ی  بــازنەی بــدرێ ئەو وزە زێــدەـی ـب ری بەدەرن هــاوتەرـی چــاوەدـێ

ـــتـخوازـییەـکی ـبنەڕەـتـیی  ئەو   دەکــار ـکرـێن.( radical universalism)گشـ

ی  هــاـن ـی یــا  ـت وون و گـشـــ ـب بەـج ی دەدوێ تەـن ـێ زم ـل ـی رباـل ـی ۆـل ـی یەی کە ـن رـی ـی ـگ

ـــتـگـیرییەکی ئــایــدۆلۆژیکە کە بە بەهــای نـکۆڵی  وـتـیژـیی  و کردنی تونــدگشـ

ایەداری ــەرـم انی و لە ی سـ اتیکی ئەو پـێک  جیـه ــتنی الیەنی ترۆـم پەراوێزخسـ

ەڕئەو  هاتووە.   ەڕاـست دەکرێت؛هەاڵتی ناو ڕۆژ کە هەناردەی و ئاژاوانەی  ـش

ــ و ی هەژار  ــینـانی هئەفریقـا و زاڕووبەری کە لە  یننەخۆـش نـدی و  ێغەنشـ

کە هاوتەریب   بەشانەن، هەر ئەو زێدەبەردەوام قوربانی دەگرێتبەنگالدشی 

ــتگیرییەکپێکهـاتنی  گەڵلە ــەرمـایەداری جیهـانی ێو بە ن گشـ بەرهەم   ی سـ

. لە  رـێتدەک ـیان لێ پەراوێز و نکۆڵیرێنە بەردەوام دەخ دەهێرنێن و ـهاوـکات

ــتگیرییە ئــایــدۆلۆژیک بەرامبەر تەواوکۆیی و  دا دەبێ بەرگریی لە ەئەو گشـ

بەـشە پاترێندراو و  ئەو زێدە هێنانە ڕۆژەڤی بکەین کە ئامانجی  گـشتگیرییەک

کردن  کە دەتوانین بە جەخت زێدەبەـشەیە. کۆرۆنا هەر ئەو ـسەرکوتکراوانەیە

خوڵقێنی ســەرمایەداری، هاودژییەکانی  لەســەری وەک الیەنێکی کارەســات

اـیدۆلۆژی دڵی او نـ  ــکرا  ـئ اشـ ــتگیرییە نوێیەـکان  بـئ کەین و لە ئیمـکان و گشـ

دا  ـــی اسـ ـــی اکردنی تیۆرـیک و سـ ــتی وێـن اسـ انەت لە ـئ کەـڵک وەرگرین.  تەـن

سـەبارەت بە دەوڵەتەکانیش هەروەتر دەتوانین جۆرێک شـیکاریی هاوشـێوە  

تە خــانەی  ــت کە هەر دەکەوـێ نە دەســ ـکی بــدەـی ۆژـی یە   ـل رـی ـی ـگ ئەو گشــــت

لە الیەکەوە کۆڵـیان داوە بە ـئابووری جیـهانی و لە الیەکی  کە  وەـئاـیدۆلۆژیکە
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کولتووری خۆیان پتەو نیشـان بدەن.   -ترەوە هەوڵ دەدەن پێکهاتەی سـیاسـی 

ــە کلێرەش کۆرۆنــا هەمــان  ــرتاکچێر لە ە زێــدەبەشـ ی و  ەتیابەڕێوەبەر  ی سـ

ــتنی هاودژیی و کەلێنۆ ر ۆ ب ەکانی هەناوی  کراتیکدا تێکەاڵو نابێ و بە دەرخس

 ەمانە، بانگەشەکانیان بەدرۆ دەخاتەوە.ئەو سیست

دەوڵەتە نیۆلیرباڵەکان لە هەوڵی   ندەی ـسەبارەت بە کەرتی تایبەتیش هەر ئەوە

ــتەمۆکردن ایبەت لە   دەسـ ــتنی دان بەـت اراسـ اری ـپ و لەالیەکی دیکەوە لە ـک

ــەردەمی ئاوقەدبوونی  ــەربەخۆبوونی ئەو کەرتە ڕوون  کۆرۆناس ــەلی س ، فەش

یـرباڵ کە بەردەوام بــاس لە   خـوازی ەکەس. ســــوژەی تــاکدەکــاتەوە یـۆـل ـن

ووـن ڕزگــار  ێ کە   ، لەم دۆخـی ی دەکـرێ ـب ـب گەیشـــــت ـێ ێ ـت نەدا دەـب ـی ـت قەرەـن

هەیە. وەهم و خەیاڵی   داژیانیپاراســتنی لە  انیچ ڕۆڵێکی گرنگ دییەکانئەوی

ــەرکەوتوویی و  ــبینیی بەختەوەریی، سـ ــوژەدرۆیینە  گەشـ ی نیۆلیبڕاڵ  کە سـ

دا دەگەڕا وووەک اک بەدواـی اوە و  کەڕۆ وئە ،ـت ــەلی هێـن دەرکەوتووە کە  فەشـ

ــێو هەمووی ئەوانە  ا بە شـ دی دێنە   ەی تەنـی بەکۆمەڵ و بە بەشــــداریی ئەوـی

 کایەوە.

ــێــوە هەر بەو ــتــێــن ەیشــ ــا لە نــاو دوو بەســ دا ڕۆڵ دەگـێــڕێ،  کە کـۆرۆن

ان ڕووبەڕووبونەوە لەگەڵـی  ا بە هەـم ایی هێامییدا هەروەـه انـت ــێوەیە. لە ـپ دا  ـن شـ

  بەدەمـیان لە کۆـتایـیدا  ببینینەوەبۆ رـمانی بێنین، دە دەکرێ کۆرۆـنا بە چۆک دا

و   . لە ڕاسـتیدا ئەوەی لێی دڵنیاینبڕوابە یەکجاری  وەوهەوابوونی کەشگەرم

ــێ ـبێ  ــۆگەر دەـبێــت  ودووسـ ــابەـتی گەڕانەوەی مسـ بە   .عەـی واـق  بەردەواـمی ب
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ێکی ترەوە دەگەڕێتەوە.  ر دڵنیاییەوە کۆرۆنا بە ڕوخسارێکی تر و بە ناو و فیگۆ 

و   کوشــندەتر ێکی ، ڤایرۆســ ڕشــە وووەک داتر ڕەنگە لە قەیرانێکی  زێدەیەئەو 

ــان بگەڕێتەوە قەیرانی ژینگەیی  ئێمە ـناـچار دەـکا   زـێدەیە. هەبوونی ئەو دیسـ

کە   یەکڕووبەڕووبوونەوە ؛دا ڕووبەڕووی کۆرۆنا ببینەوەواقیعکە لە بەسـتێنی 

 ethics)واقع  بابەتی   بە ئاکاری ژیژەک  دەستەواژەیەکی وەرگرتن لە  بە کەڵک

of the real ـــتـێـنی واـقـیعــدا ـمـلـمالـنێ لەگەڵ ئەم  ـنـێودـێر ـبکەـین.  (ی لە بەسـ

ڕاوێژەکانی  گرنگرت لە ڕەچاوکردنی کۆی  جیاوازتر و  کی بە ڕادە  بابەتێپەتایەدا  

عە گرێدراوی  یتەندروسـتی و ڕاسـپاردەی پزیشـکییە. ئەم ڕەوشـتی ئەمری واق

انە اردەـک اتیکی دـی ان الیەنی ترۆـم ؛ قبووڵکردنی  ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هەـم

ەو  لئەو ڕاـستییە کە ـشکـست و هەرەس لە الیەنە دانەبڕاوەکانی هەر دۆخێکە. 

ی نوێیە. کۆرۆنا بە  اڕووەوە پێویســتیامن بە پێوەرشــکاندن و دۆزینەوەی ڕێگ

کۆمەاڵیەتی،   بوونی کردنی بۆشــایی لە ناو تەواوی ڕەهەندەکانی هەدروســت

ــتی ان و قووڵ ی پێویسـ ــەرلەنوێ تێڕاـم اخامن وەبیر سـ اتەوە.  دەبوونەوە لە ـن ـخ

اوی دەنگـێک لە  او خودی  هەـن ــاز  مێژووداڕەوتی مێژوودا کە لە ـن پچڕان سـ

هەر ئەو مێژوویەی کە لەمێژە گـشتامن لە پەرەگرتن و گەـشەـسەندنی   ؛دەکات

ــی کەی اتەکنەلۆژیـ  ــکەتووشـ ــاگەشـ ــتێنی  ین. ـپانـتایی ـهاتوو شـ واقیع و بەسـ

ــتی پێـداچوونەوە بەم مێژوویەمـان وەبیر دێنێتەوە .  کەتواری کۆرۆنـا پێویسـ

ــت ــیسـ داچوونەوە بە سـ ایەداری و هەموو لقەپـێ ــەرـم انیمی سـ لە   ەوە؛وپۆپەـک

ازاڕەکـانی بو بلیرباڵیزم و بەجیهـانی  اکوو ـب ــتی  و وونەوە بگرە هەـت رس و زانسـ

ــکەوتنە تەکنەلۆژیکەکان، پێداچوونەوە بە   هەروەها تایبەتی بیرمەندان و پێشـ
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ەکەیان، پێداچوونەوە بە  یکراتیکەکان و بەڕێوەبەریۆ ر ۆ دەوڵەت و ســیســتەمە ب

و هەر شتێک تاکوو ئێستا وەک ئەڤین  اڵیەتییەکان و ڕەوشت ەپێوەندییە کۆم

ان کردووە ــەـم اسـ انی پێـن داچونەوە بە   .و هـاوڕێیەتی و دلۆـڤ دا پـێ ایـی لە کۆـت

  داینســەودای ســەروەری بە ســەر جیهانگیرۆدەی خۆماندا وەک مرۆڤ کە 

دا   ایـی ان  لـێدەکردەوە. لە کۆـت ان ڕەق و کزتر لەوەیە کە بیرـم ــتەـم کەچی جەسـ

ــتێک لەرزۆکە،  ێییایەی تکۆرۆنا بیرمان دەخاتەوە ئەو دون دا دەژین تا چ ئاسـ

ــەرمایەداری، دەوڵەتە زلهێزەکان، بازاڕی  ێدونیایەک کە ت یدا زەبەالحەکان)س

(  covid 19ترینەکان)رس و هتد...( بۆیان هەیە دۆڕاوی بچووکو جیهانی بو 

او ئەوە بنب  ــ بنەـم ابەتی مۆڕاڵی  ی یەکر ەی ـس ایەک کە هەموو  یواق ـب عە، بنەـم

ــێ ـمان پێ دەهیوایەـێک ئەو ـکات ــەر کرێ کە دەبەخشـ ـنامومکین   ـبابەتی لەسـ

 بکەین. قومارمەرج ببەستین و 

 رچاوەکان: سه
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 کتیکیی نێوان جڤاک و رسوشت ێپێوەندی دیال

چرکه به چرکه به  ،لەو کاتەوەی که گیاندار له سەر ئەرد پەیدا بوو   

پەرەسەندنی زیاتر، و گۆڕدران بۆ بوونەوەرگەلێکی تواناتر و هۆشمەندتر، بوو 

به خاوەن ئەو ئیمکانەی که بتوانێت دەست بخاته نێو رسووشت، و زیاتر 

دەوری کارا ببینێت و خۆی له دۆخی بەرکاریی رسوشت زۆرتر ڕزگار بکات؛ 

پاسیڤیزم و ملکەچیی بۆ واتە توانیی ببێته سووژەیەک که له جێگەی 

ژینگەیەکی موڕ و دەستئاژۆنەکراو، دەستی تێ بخات و گۆرانکاریی تێدا 

ئۆبژەیەکی  بە بەدی بێنێت. به واتایەکی ساده، رسوشت وردەورده بوو

دەستلێدراوی مرۆڤی جڤاکی. خودی جڤاک)سووژه ئۆبژه(، له نێو خۆیدا 
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تێ  لێنی زۆرتری کەسات بهتووشی ناکۆکییەکی ناوەکی هاتبوو و سات

ئەکەوت. "ملمالنێی کۆمەاڵیەتی"، "زیادبوونی کۆمەڵەی مرۆڤ"، 

"پێشکەوتنی ڕێکخستنه کۆمەاڵیەتییەکان"، "خواستی هێز" و "پاڵنەری 

نەستیی" و "کونجکۆڵیی"ی له باری دەروونییەوه، هۆکار بوون بۆ ئەوەی 

شت و بیگۆڕێت. پەرەسەندنی و دەست بخاته نێو رسو  ۆرترمرۆڤ ز 

اویستییەکانی مرۆڤ و گۆڕدرانی حەزەکانی مرۆڤ له حەزگەلێکی پێد

"هەڵکشاو")به واتای فرۆیدی( و  و ویستی  زیندەوەرانه و بیۆلۆژیک بۆ حەز

 یدەستکاری زێدەترفانتێزیک، دیسان هاندەری مرۆڤ بوون بۆ ئەوەی 

شت بکات و هەڕەمەکیرت، دەسدرێژی و دەستێوەردان بکاته سەری. و رسو 

شت له هەمبەر ئەم کردەوانەی و ەره گرینگ ئەوەیه که رسو بەاڵم خاڵی ه

سیڤ و دەستەوەستان نەبووه بەڵکوو سووژەیەکی کارا بووه، و ەمرۆڤ، پ

دژکردەوەی بەرانبەر مرۆڤ نواندووه که له قۆناغی سەرمایەداری 

 پک.ۆگاته تر دەئەمپریالیستیدا 

 نسەرهەڵدانی سیستەمی سەرمایەداری و بنەبڕکردنی نەخۆشیینەکا

ملمالنێی نێوان هۆیەکانی بەرهەمهێنان و پێوەندییەکانی بەرهەمهێنان، به 

درێژایی مێژوو بوونه هۆی گۆڕانکاریی مەزن و شۆڕشگەلی کۆمەاڵیەتی، که 

دا  ١8تا ئێسته گرینگرتینیان شۆڕشی پیشەسازیی بووە کە له سەدەی 

ڕوویداوه. شۆڕشی پیشەسازی له ئەنجامی مشتومڕ و کێشمەکێشێکی 

ندالیەنه سەری هەڵدا؛ له چەند الیەنەوه ملمالنێی چەند سەدەی نێوان چە
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موسوڵامنان و خاچگەراکان، ملمالنێی نێوان خودی دەوڵەتانی ئەورووپی، 

بەربەرەکانێی نێوان چینی ساوای بۆرژوازی و فیۆدالیته و پەرەسەندنی 

یشەسازییان داگیرکاریی و کۆلۆنیالیزم، لەو بەستێنە لەبارانە بوون که  شۆڕشی پ

پێک هێنا بەاڵم ئەم پیشەسازییه به سیستەمێکی نوێی کۆمەاڵیەتی بەڕێوه 

دەچوو که به سەرمایەداریی ناوزەد کرا. یەکێک له تایبەمتەندییه 

سەرەکییەکانی سەرمایەداریی کالسیک، پەرەسەندنی خێرای زانست و 

ەر تەکنۆلۆژیا بوو. سەرمایەداریی کالسیک توانستی ئەوەی هەبوو کە ه

دیاردەیەکی بەربەست و دژبەر بسڕێتەوە. هەر چەشنە بڕوا، کولتوور، 

ڕێکخستنی کۆمەاڵیەتی یان سیاسی، که دژی سەمایەداریی ڕاوەستابا، 

 دەبوویه قوربانیی و دەخرایە پەراوێزەوە.

(، یەکێک له دەستکەوتەکانی هەره مەزنی Bacteriaدۆزیینەوەی باکرتیا)

ه پێش شۆڕشی پیشەسازی ئەم دۆزینەوه سەرمایەداریی بوو، هەرچەند ک

ڕووی دا، بەاڵم خودی ئەم پێشکەوتنه زانستییانه بێکاریگەر نەبوون له 

بەرپابوونی شۆڕشی پیشەسازی. واتە پێوەندییەکی دیالکتیکی له نێوان 

زانست و گەشەسەندنی سەرمایەداری هەبوو، که دەبێ ڕەچاو بکرێن)ئەڵبەت 

 له قۆناغی کالسیک(.

له سەردەمی فێئۆدالی، نەخۆشینگەلێکی وەکوو تاعوون و گەڕیی، بووبوونه 

قەیرانێکی گەورەی کۆمەاڵیەتی، که ژیان و مانەوەی مرۆڤیان تووشی 

مەترسی دەکرد، کەچی سەرمایەداری توانی به دۆزیینەوەی 
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(، بنەبڕیان بکات. بەاڵم چیرۆکەکه هەر بەمه Antibioticsدژەزیندەکان)

ی کردنبەڵکوو سەرمایەداریی دەستی کرد به دەستەمۆ  کۆتایی نەهات،

کردنی سەرمایه. باکرتیاکان و به کارهێنانیان له پرۆسەی بەرهەمهێنان و کەڵەکه

واتە توێژینەوه زانستییەکان دەریان خست که باکرتیا تەنیا ئۆرگانیزمەکان 

ه کردنی خاک لداناڕزێنێت، بەڵکوو هێندێک له جۆرەکانی باکرتیا بۆ بەپیت

کرنی خۆراک، ترشاندن، بیناکردنی پێکهاتەکانی لەش، کشتوکاڵ، دروست

کردنی خواردن له ڕیخۆڵه، کارکرد و کارامەییان هەیە. بۆیه پاش هەرس

کردنەوەی ئاوی پیسبوو، به کۆنرتۆڵی باکرتیا له گەاڵڵەگەلێکی وەکوو خاوێن

گوزاری تایبەت له مەترۆپۆلەکان، که ئەمه زۆرێک له تێچووەکانی خزمەت

کەم دەکردەوه، و یان گۆڕینی مادەی خۆراکی له کارگەکان، کەڵک وەرگیرا. 

کردن و گۆڕینی خودی دەستکاری  داخۆبەاڵم لێرەدا پرسیار ئەوەیه که 

ژینگەی ئەم باکرتیایانه نابێته هۆی گۆڕان له پێکهاتەی ژێنێتیکی ئەم 

 لێ ناکەوێتەوه؟ ی وردیالنه و ئەمه مەترسی تەندروستی

دەی بیستەمدا و به پێکهاتنی زانستی ژێنێتیک، سەرمایەداری که له سە

ئەمجارەیان گەیشتبووه قۆناغی ئەمپریالیزم و لە ترۆپکی پەرەسەندندا بوو، 

توانیی دەست بگرێت به سەر ئەم دەستکەوته نوێیه زانستییه و بۆ ئامانجی 

یاریی پیرۆزی خۆی بەکاریان بهێنێت واتا بۆ کەڵەکەکردنی سەرمایه. ئەنداز

ئەی و ئێن(ەکانی دی Moleculeکردنی گەرد)ژێنێتیک که دەستکاری 

ئەی وەکوو: البردن، پیتاندن و هتد له تەوەرەی سەرەکی ئاڕئێن
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تاقیکردنەوەکانیدا بوو، زۆر خێرا بوو به پیشەیەکی بازرگانیی و هەر بوارێکی 

ازی دەگرته بەر. بوارگەلێکی وەکوو کشتوکاڵ، خۆراک، چەکسازی، دەرمانس

و بوارانەی ئەندازیاریی ژێنێتیکن که سەرمایەداریی به کاری هێناون بۆ له

سوودی زیادتری بازرگانی و کەمکردنەوەی تێچووەکان. جۆرەها پەینی 

کیمیایی و دەرمانگەلێک که دەکرێنه ناو خاک بۆ زیادکردن یان 

زووپێگەیاندنی بەرهەمەکان. جیاکردنەوەی بۆماوەیەک له ڕووەک، درەخت 

ان میوەیەک و چاندنی له نێو خانەخوێیەکی نوێ. جۆرەها تاقیکردنەوه ی

کردنی ژینگەیان، چ ڕاستەوخۆ و چ سەر ئاژەاڵن و دەستکاریی له

کردنی خۆراکیان، باڵوبوونەوەی پییسیی کیمیایی و ناڕاستەوخۆ، و ئالووده

( یان Mutationپیشەیی له نێو ژینگەی ئاژەاڵن، ئایا نابێته هۆی بازدان)

( و ئایا جۆرەها نەخۆشینی ئاڵۆز دروست Genetic driftالدانی ژێنێتیکی)

 ناکات؟

باران و کارییگەرییەکانی له باڵوبوونەوەی گازه گوڵخانەییەکان و بارینی ترشه

بوونی زەوی و سەر ئاژەاڵن، ڕووەکەکان، سەوزاییەکان و بیناکان، گەرم

بوونەدا باڵوبوونەوەی کونبوونی بەرگەهەوای زەوی و له ئەنجامی ئەم کون

تیشکه زیانبەخشەکان له چەشنی سەرووی وەنەوشەیی، دەبنه هۆی 

تێکچوونی ژینگەی مرۆڤ و الدانی ژێنێتیکی له نێو وردیلەکان. بێگومان 

کەڵکێکی هەره گرینگی زانستی ژێنێتیکی بۆ ئەمپریالیزم، بواری چەکسازی 

ڕی جڤاکەکان، شەڕی بوو. هەر وەکوو به درێژایی مێژوو، ناکۆکیی و مشتوم
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خوێناوی و بێبەزەییانەی لێ کەوتۆتەوه، پێشکەوتنی زانست و تەکنۆلۆژیا نه 

وە، تەنیا نەبووەته هۆی چارەسەری ناکۆکییەکان، بەڵکوو به پێچەوانە

ناکۆکییەکان زیادیان کردووه. واتە کەڵەکەبوونی سەرمایه له دنیای ئەمڕۆ، 

ئاژاوه، تااڵنکەریی، ئەشکەنجه و بووەته هۆی ڕکابەری دەوڵەتان و گرژی، 

کوشتنی دڕندانەتر. به کارهێنانی چەکی كۆمەڵکوژی کیمیایی له زۆربەی 

شەڕەکانی هاوچەرخ و به کارهێنانی چەکی ناوەکی له شەڕی جیهانی 

دووهەم، که له ئەنجامدا گۆڕانکاریی ژێنێتیکی له کێڵگەکان، ئاوەکان، 

ەروەها باڵوبوونەوەی زبڵه کۆرپەلەکان، ئاژەاڵن و هتدی پێکهێنا. ه

(یەکان که له ئەنجامی پیتاندنی یۆرانیۆم دروست ئەبن، Atomicگەردیلەی)

 دیسان هەمان ئەنجامیان لێ دەکەوێتەوه.

ئەمپریالیزم بۆ ئەوەی بتوانێت به کەمرتین تێچوو له شەڕەکان سەر کەوێت، 

 به ڕێکخستنی شەڕی بایۆلۆژیک، الپەڕەیەکی نوێی له بواری سەربازی

بوونی جیهان دەبێته هۆی کێبڕکێی کردەوه. بەاڵم چەندجەمسەری 

جەمسەرەکان بۆ دەستڕاگەیشنت به چەک و جەنگئامیری تازەتر و 

مەترسیدارتر. دزیینی منوونەی ژێنی نەژاد و نەتەوه جیاوازەکان یان منوونەی 

پێناو هێرشی بایۆلۆژیک و ژێنی میوه، سەوزه و ئاژەاڵنی وەاڵتی یەکرتی، له

اڵوکردنەوەی مێمڵی کشتوکاڵی تایبەت به تووی بەرهەمی واڵتی ڕکابەر، یان ب

باڵوکردنەوەی نەخۆشینی تایبەت به ژێنۆمی نەژادی دوژمن. هەڵبەت 

هێندێک جاریش بۆ پیتاندنی خاک و دەرمانسازی و چارەسەری بڕێک 
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نەخۆشیین، کۆمپانیەکانی ئەمپریالیزم)چ ڕۆژهەاڵتی چ ڕۆژئاوایی( جۆرەها 

رۆس دەستکاریی ئەکەن که بڕێک جار دەبێته هۆی بازدانێکی ڤای

نەخوازراوی ژێنێتیکی له ڤایرۆسەکه و سەرهەڵدانی نەخۆشینێکی تازه. بۆ 

ڤایرۆس هەم له سەر ئاژەڵ و هەم دەرمانسازی بڕێک جار جۆرەها ئانتی 

ڤایرۆسه مرۆڤ)به تایبەت له ئەفریقا( تاقی دەکرێتەوه که خودی ئەم ئانتی 

به هۆی ئاڵوگۆڕێکی ژێنێتیکی و دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ڤایرۆسی   دەکرێت

 تازه.

بڕێک جار به هۆی دەرمان یان خواردەنگەلێک که به هۆی دەستکاریی 

ژێنێتیکی دروست کراون سیستمی بەرگری لەش ئەوەنده الواز دەبێت که 

ئیدی بەرگەی ڤایرۆسێکی وەکوو کۆرۆنا ناگرێت. ڤایرۆسی کۆرۆنا که به 

ڵەکی ژێنێتیکی له بنەماڵەی ئەاڵمەتی سادەیه، و له ئاژەڵەوه ڕەچە

دەگوازرێتەوه بۆ مرۆڤ، چەند پرسیاری تازه دێنێته ئاراوه. ئایا کۆرۆنا له 

ئەنجامی بازدانی ژێنێتیکیی ئەاڵمەتی ساده سەری هەڵنەداوە؟ واتە ئایا 

انگەلی ڤایرۆس و دەرمبه هۆی بازدانی باوانەکانی له هەمبەر ئانتی  ١٩کۆڤید

چارەسەریی سەری هەڵ نەداوه که خودی ئەو دەرمانانه له درێژایی سااڵنێکی 

(ەکان و سیسستەمی Antibodyدوور، بوونەته هۆی الوازبوونی دژەتەن)

 بەرگریی؟

ئەگەر ئاژەاڵنی خۆراکی مرۆڤ، سەرەتا خانەخوێی کۆرۆنا بوون ئەویش له 

پێی چ ه دەخوات، بهحاڵێکدا که مرۆڤ هەزاران ساڵه گۆشتی ئەو ئاژەاڵن
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میکانیزمێک ئەم ڤایرۆسه)کۆڤید( وا پێشرت کوشنده نەبوو، ئێستا هەزاران 

مرۆڤی کردۆته قوربانیی؟ واتە ئایا دەستکاریی جۆراوجۆر له ژینگه، هەوا و 

خواردنەکانی ئەو ئاژەاڵنه، نەبوونەته هۆی ئەوەی ئەو ئاژەاڵنه تووشی بازدان 

ەشنێک که خودی ڤایرۆسگەلێک وا دەمێکه یان الدانی ژێنێتیکی بنب، به چ

له نێو لەشی ئەو ئاژەاڵنه ژیاون، به دوایاندا تووشی گۆڕانکاریی بنەمایی بنب 

 و مرۆڤ بکەنه قوربانیی؟

ئایا ئەگەر دەرمان یان واکسەنێک بۆ کۆرۆنا پەیدا ببێت، له داهاتووا 

ەمجارەیان پێکهاتەی ژێنێتیکیی کۆرۆنا تووشی بازدانێکی مەزنرت نابێت؟ و ئ

 کوشندەتر له ئێستا دەرناکەوێت؟

ئایا کۆرۆنا له بنەماڵه و بنەچەی ئەو ڤایرۆسانه نییه که سەردەمانێک، 

سەرمایەداریی به توانستی زانستیی، بنەبڕی کردبوون؟ واتە ئەم ڤایرۆسه 

 وەچەی تازەی باوانه کوژراوەکانی نییه؟

ەوی بۆ زیادکردنی ڕێژەی ئایا بەردەوامبوونی سەرمایەداریی و هەڵلووشیینی ز 

کردنی سەرمایه، له داهاتووا ئەو باکرتیا و ڤایرۆسانەی دیکەش که تا کەڵەکه

 ئێسته داپڵۆسێندرابوون نابووژێنێتەوه؟

 ئیداره و بەرنامەی بلۆکی سۆسیالیست له هەمبەر کۆرۆنا

سەرمایەداری وەکوو هەموو سیستەمێکی دژواز، هەوڵی داوه که هەموو 

کانی نێو خۆی، لە ڕێگای ئایدۆلۆژیاوە بشارێتەوە. له ێنەکەلناکۆکیی و 
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لە ڕێگای سەنعەتی ڕاستیدا شاردنەوەی کێشه کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان 

سینەما، شانۆ، مووزیک، شیعر، زانست و  فەرهەنگ و بەرهەمەکانیەوە وەکوو

هتد بۆته هۆی ئەوەی که کاپیتالیزم وەکوو فریشتەیەکی پاک و بێگەرد خۆی 

 پەردەپۆشکراوەکانی  ێت، بەاڵم ڤایرۆسی کۆرۆنا به ئاسانی ڕاستییەبنوێن

بردنی دەرخست. پەرەسەندنی بەرباڵوی کۆرۆنا له ڕۆژئاوا و هەڵمەت

شارۆمەندانی شارستانی و تێگەیشتووی واڵتانی جیهانی ئازاد بۆ فرۆشگەکان، 

 و کۆکردنەوەی شتوومەکی ڕۆژانه و پێویست یان پاشەکەوتکردنی بەنزین له 

بوونی شەڕ و پێکدادان له سەرەی کڕینی کااڵ له نێو بەنزینخانەکان و دروست

که بۆ زۆرکەس جێگای   ئاشکرا کردخەڵکان، وێنەیەکی له ڕۆژئاوا بۆ جیهان  

سەرسوڕمان بوو. الوازیی نەخۆشخانەکانی جیهانی ئازاد و دیموکراتیک له 

چەوانەی مافی پەرستاریی له نەخۆشان و ئەنجامدانی هەزاران کردەوەی پێ

مرۆڤ له نەخۆشخانەکانی واڵتانی بانگەشەکاری مافی مرۆڤ به تایبەت 

فەڕانسه، ئیتالیا و سپانیا له منوونەی ئەو ڕاستییانه بوون که دەریان خست تا چ 

ها ڕاده، ئەمپریالیزمی ڕۆژئاوایی له قەیرانێکی قووڵدا دەژی. دزینی ملیۆنه

ی تر له ڕاستییەکانی جیهانی ئازادی ماسکی ڕاسپێردراو له یەکرتی، گۆشەیەک

 .ڕوون کردەوەبۆ هەمووان 

ئەمانه هەمووی له کاتێکدا ڕوو ئەدەن، که له واڵتانی سۆسیالیست)که به 

دواکەوتوو ناوزەد کراون( ئیدارەیەکی هێمنانه و زانستییانه له هەمبەر قەیرانی 

وو ئیتالیا کۆرۆنا بەڕێوە چووه، به چەشنێک که خودی واڵتانی ئەورووپی وەک
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ساڵ  6٠و ئاڵامن داوای یارمەتییان لێ کردوون. ئیتالیا له کوبا)وێڕای 

گەمارۆی ئابووری( و چین و ڕووسیا داوای یارمەتی کرد. هەروەها ئاڵامنیش 

بۆ ڕێکخستنی کارگەیەکی دەرمانسازی که دەرمانێکی دەستکردی کوبا)که 

کەم دەکردەوه(ی  زیانەکانی کۆرۆنا و کاریگەرییەکانی له سەر سییەکان

بەرهەم دەهێنا، داوای هاوکاری لەو واڵتە کرد. له واڵتی ڤێنێزۆئێال)سەرەڕای 

گەمارۆ توندەکانی ئەمپریالیزم(، به سەرۆکایەتی مادۆرۆ لەوپەڕی ئاسوودەیی 

جەماوەری زەحمەتکێش،کۆرۆنا کۆنرتۆڵ کراوه و نەخۆشخانەکان باشرتین 

کەن. سیاسەتی نکۆلی و ئینکار له ئەدابین خزمەتگوزاریی بۆ شارۆمەندان 

الیەن بەرپرسانی واڵتانی ڕۆژئاوا به هۆی مەترسی داڕمانی بوورس و داتەپینی 

بازاڕ، تەنانەت له لووتکەی شەپۆلی یەکەمی کۆرۆنا، هەر بەردەوام بوو. بۆ 

منوونه دیسکۆ، بار، قومارخانه، هۆڵەکانی بوورس، بانک و فەرمانگەکان له 

وام بوون و دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی نەدەچوونه ژێر باری ڕۆژئاوا هەر بەردە

ڕاستییەکان. ئەمانه له حاڵێکدان که کۆماری گەلی چین، توانی به قەرەنتیینه و 

کۆنرتۆڵێکی تەندروستیی بەرباڵوی شارۆمەندانی خۆی، کۆرۆنا به باشی 

 کۆنرتۆڵ بکات.

کۆرۆنا سەملێنەری ئەم ڕاستییه بوو که واڵتانی بلۆکی چەپ که به بەشێک له 

پزیشکی و جیهانی سێهەم دێنه ئەژمار، له زۆربەی ستانداردەکانی 

، له ئاستی واڵتانی جیهانی یەکەمدان و ئەمه جارێکی تر تەندرووستی

ەی سەملاندی که "سۆسیالیزمی نیشتامنیی"، ئاڵرتناتیڤێکه وا دەتوانێت بنەچ
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کەم لە بواری )النی چەندسەدساڵه به کۆلۆنیالیزمپێبەستەیی دواکەوتوویی و 

، بنەبڕ بکات. ئەم واڵتانه وێڕای گەمارۆ ئابوورییەکانی پزیشکییەوە(

ئەمپریالیزم به تایبەت له بواری دەرمان، توانییان کۆرۆنا کۆنرتۆڵ بکەن و 

قووڵبوونەوەی ناکۆکی و دژوازی   تەنانەت یارمەتیی جیهانی یەکەمیش بدەن.

ا، دەری یبه تەنانە واڵت خودی ئەوله نێو هەروەها له نێو واڵتانی ڕۆژئاوا و 

خست که میدیاکانی ڕۆژئاوا چەندها ساڵه خەریکی شاردنەوەی ڕاستییەکان 

قەیرانه نێوخۆییەکانن و بڕێک جاریش داپۆشکردنی و 

ەر واڵتانی ی کێشەکانی خۆیان له س(projection)دیهاوێشنت

 دژەئەمپریالیست.

 بەرئەنجام: 

کۆرۆنا له ئەنجامی ئاڵوگۆڕێکی کۆمەاڵیەتی سەری هەڵداوه که به گوێرەی 

ئەم گۆڕانکارییه، سیستەمی سەرمایەداری، هێرش دەکاته سەر ژینگه و به بێ 

تێزێک له هەمبەر ژینگه. هیچ خۆبواردنێک تێکی ئەدات و دەبێته ئانتی 

دان ساڵ تێکدانی سەرمایەداریی که هەموو کۆرۆنا له ئەنجامی سە

پێشکەوتنەکانی ئەم قۆناغه له مێژوو، دەرئەنجامی ئەم تێکدانەیه، سەری 

 لە الیەن ئێستاکه پاش بنەبڕکردنی هەموو ئەو ڤایرۆسانە ١٩هەڵدا. کۆڤید

تێزێک له هەمبەر سیستەمی ، خۆی وەکوو ئانتی ەوەسەرمایەداری

که نه تەنیا قەیرانی تەندروستیی بەڵکوو  ،هاتۆتە ڕۆژەڤەوەسەرمایەداریی 

قەیرانی سیاسی، ئابووریی، ئایدۆلۆژیکی به دوای خۆیدا هێناوه و به ئاسانی 
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بنەبڕ ناکرێت. واتە ئێستاکه کۆرۆنا نەک نەخۆشیین، بەڵکو پارتیزانێکی 

تێزی سەمایەداریی ئەمپریالیستییه. ئەو کێشانەی وا دەوڵەتانی ئانتی 

توانی چارەسەری بکەن، بێگومان کۆرۆنا بەشێکی سەرمایەداری نەیان

چارەسەر دەکات، وەکوو قەیرانی پییسبوونی ژینگه، زیادبوونی کۆمەڵەی 

مرۆڤ، پلەی گەرما و هتد. بێگومان کۆرۆنا پییسکەر نییه بەڵکو 

به درێژایی  ؛ لەو سۆنگەوە کەکەرەوه و دەرمانی زۆرێک له کێشەکانهخاوێن

، و بەم کاریگەر بووە ئاڵووگۆڕەکانی جیهاندا لە ی دیالێکتیک ڕەوتی مێژوو، 

 پێیه هەر دەردێک دەرمانێکه و هەر تێکدەرێک بونیادنەرێکه.
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( کارەسات وەک چەمکێکی مرۆیی هەڵگری چ ماناگەلێکی فەلسەفییە  پ

 هەڵدەسەنگێنی؟و پەیوەندییەکانی ئەم چەمکە لە گەڵ مۆدێرنیتە چۆن 

کارەسات لە شێوازی جیاوازدا)چ کارەساتی رشۆڤەی فەلسەفیی  و(   

رسووشتی و چ کارەساتە مرۆییەکان وەکوو کۆمەڵکوژی، فاشیزم، دیکتاتۆری 

( و پێوەندی نێوانیان evil)شەڕو ھتد( بەبێ خوێندنەوەی چەمکی 

( یان عەداڵەتی خودایی theodicy)تیۆدیسەبەجۆرێک ناتەواو دەمێنێتەوە. 

ی شەڕ لە جیھانی ژێر دەسەاڵتی خودا؛ ئەم واتە پاساوھێنانەوە بۆ ھەبوون

پاساودەرانەی شەڕ لە گۆشەنیگایەکی تئۆلۆژیکەوە)ئیالھیاتی( کارەسات 
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دەخوێنێتەوە و بەشێوەیەکی میتافیزیکی و ژەڤەرمێژوویی وەاڵمی بۆ 

دەھێنێتەوە. گەلێک ئارگیۆمێنتی دژبەری تیۆدیسە ھاتوونەتە ئاراوە، بۆ منونە 

ئارگیۆمێنتی ئێستێقرایی کە پێیان وایە بە ھۆی  ئارگیۆمێنتی لۆژیکی و

ھەبوونی شەڕی رسووشتی و شەڕی ئەخالقی لە جیھاندا ناتوانین بە ھەبوونی 

عەداڵەتێکی تیۆلۆژیکی قایل بین. بەگشتی زۆربەی تیۆدیسەکان بەتایبەت لە 

ئیالھیاتی نەریتیدا ھەبوونایەتی شەڕ بەھەند وەرناگرن و بارستایی و 

ی لە مێژووی مرڤایەتیدا لە بنھەنگڵ دەنێن. ئیالھیاتی کارەسات بەرباڵوییەکە

شەڕ خێرێ مەزنرتی بە ھێنانەوەی پاساوگەلێک وەکوو ئەوەی کە "

 soulبەرەوڕووبوونەوەی شەڕ کار لەسەر گەشانەوەی ڕۆح)"، "بەدواوەیە

makingھەبوونی شەڕ بۆ )جان ھیک("،  "(ی مرۆڤ دەکات

شەڕ پێوەندی بە ئیختیاری مرۆڤەوە "، "گەیشتنی خێر پێویستەبەئەنجام

"، خۆی شەڕ لە جیھانی کەسیفی ماددییەوە سەرچاوە دەگرێ" و "ھەیە

لە تێڕامان و تێگەیشتنی قووڵی کارەسات نەبان دەکات و دژوازی و 

بەو بۆنەوە خۆ ناتەباییەکانی پەردەپۆش دەکات. بەگشتی ئەم جۆرە بۆچوونانە  

( بۆ شەڕ positive)ئەرێنیھەبوونایەتییەکی سەربەخۆ و دانپێدانان بە  لە

( و reductionism)داشکێنەرانەبەردەوام بە شێوەیەکی  دەبوێرن

و تا ئاستێک ئیزن بە ھەبوونی بۆ دەهێننەوە ( پێناسەی negative)نەرێنی

 جیھانی دادوەرانەدەدەن کە ڕیزبەندی و ھاوئاھەنگییەکانی پالنی مەزنی 
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نەشێوێنێت. لە ئیالھیاتی مودێڕندا ئەو خۆنەبانکردن و داشکێنەربینییە تا کتێ

ڕادەیەک وەال دەنرێت و تێڕوانینی نوێ بۆ خوێندنەوەی جێگە و پێگەی شەڕ 

لە جیھاندا دێتە کایەوە. ئیالھیاتی دینامیک، ئیالھیاتی خودای کراوە، 

و ھتد لەو ڕەوتە  پرۆتێستۆ ئیالھیات، ئیالھیاتی فێمێنیستی و ئیکۆلۆژیستی 

نوێباوانەن کە بە گومانەوە لە وەاڵمە پارادۆکسیکاڵ و گشتییەکانی پێشوو 

دەڕوانن و ھەوڵ ئەدەن تاڕادەیەک لەگەڵ ھەبوونی دیاردەی شەڕدا ڕابێن و 

بە ئینکاری تەواو چاوی لێنەکەن. بە گشتی ڕەوایەتی تیۆدیسەکان جۆرێک 

ڕەشەی شەڕ بۆ بەرکەوتووان و میکانیزمی بەرگریین کە شۆکی کارەسات و ھە

تر دەکەنەوە. زۆرجار ئەم چەشنە گێڕانەوانە دەبنە ونیانپاشاموەکان نەرم

فانتازیایەک تاکوو ڕووخساری دزێو و ترسێنەری واقیع جوان بنوێنن و 

قوربانیان بە وەرگرتن و ڕاھاتن لەگەڵ دۆخی سەپاو پێمل بکەن. ئەوەیە کە 

بانییەوە بەڵکوو لە چاوی خوداکانەوە بۆ زۆرجار تیۆدیسە نە لە چاوی قور 

وتەنی تەنیا قوربانیان دەتوانن بەدرووستی لە واتای   نرادۆ ککارەسات دەڕوانن.  

ڕەنج و خۆبەختکردن تێبگەن کەوایە دەبێ تیۆدیسە لە گۆشەنیگای 

مەترسیی داپۆشکردنی واقیعی کۆمەڵگا لە  ڕیکۆرقوربانییەوە بگێڕدرێتەوە. 

نێودێر  باوەڕیی تیۆدیسە""خراپەبە دەستەواژەی  الیەن تیۆدیسەکانەوە

لەسەر شەڕی ڕاستەقینە، بەڵکوو تەنێ بەسەر  دەکات و پێی وایە: تیۆدیسە نە



 

 

P
a
g
e 

1
9
8

 

تارماییی ھونەریی شەڕدا زاڵ دەبێ، ئەگەر تیۆدیسەکان ڕێگر بن لەوەی کە 

 ھاوارەکانی کۆمەڵگا بگاتە گوێ، ھیچ بایەخێکیان نامێنێ.  

ئەڵبەتە ڕوانگەی ئیالھیاتی و تیۆدیسە جۆربەجۆرەکانی تاقە ڕوانگە نەبوون 

ھەروەھا  ڕوانگەی تراژیکلە ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردەی شەڕدا؛ 

ڕووبەڕووبوونەوەیەکی مێژوویی و کەونارایە کە ھەڵوێستی جیاوازی لە ئاست 

ی( وپێگەی شەڕ لە جیھاندا نواندووە. بەکورتی)دوایی دێمەوە سەر جێگە

ڕوانگەی تراژیک پێی وایە چارەنووسی جیھان بە شەڕ و چارەڕەشییەوە 

تێوەگالوە و ھیچ تیۆدیسەیەک ناتوانێ ئەو یاسا بنەڕەتییە بگۆڕێ؛ تەنیا 

دەکرێ لە بەرپەرچدانەوەی تراژێدیا و شەڕی ھەرەمەزنیدا ھەڵوێستی جیاواز 

 انی تراژیک ببینەوە. بێتە ئاراوە؛ واتە ئەرێبێژانە یان نەرێبێژانە ڕووبەڕووی ژی

مودێڕنیتە بریتییە لە پێکھاتن و پەرەسەندنی سیستەمەکانی بەرھەمھێنانی سێ 

؛ بۆ ئەم مەبەستە سیستەمەکان لە دەسەاڵتو  واتا، کااڵئۆبژەی سەرەکیی 

لە ھەموو شتێ  کۆنتڕۆڵو  نواندنەوە، بەرھەمھێنانڕێگای کارکردەکانی 

لە ھەموو  قانوونو  نیشانەو  یەخبابنەماسڕینەوە دەکەن و فۆرمی گشتیی 

فۆرمی  ڕووبەرێکدا باڵوە پێدەدەن. لە ڕەوتی پەرەسەندن و زاڵبوونی "

"فۆرمی  " و فۆرمی پیشەسازیی فەرھەنگ"، "بەرھەمھێنانی سەرمایەدارانە

دراو و ئامادەکان دا تەواوی ناوەرۆکە لەپێشدەوڵەتی بۆرۆکراتیک"

ھەر ناوەرۆکێکی بگۆڕ دێتە  دەسڕدرێنەوە و فۆرمێکی بۆش بۆ وەرگرتنی 
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بەشێوەیەکی  "دۆخی قەیران"بنەما و لخێزە، ئاراوە. پێکھاتنی ئەم دۆخە بێ 

بنەڕەتی جێگیر دەکات و ھاوکات لەگەڵ بەرھەمھێنان و نواندنەوە و 

کونتڕۆڵدا قەیرانی بەرھەمھێنان، قەیرانی نواندنەوە و قەیرانی کونتڕۆڵ دێنە 

نیتە و جێگیربوونی ستەیتەکان لە ھەناوی کایەوە. ڕەوتی پێکھاتنی مۆدێڕ 

خۆیدا ھەڵگرتووی دیاردەی کارەساتە؛ واتە ھەم لە پێکھاتنی فۆرمە 

بۆشەکاندا و ھەم لە سەرھەڵدانی قەیرانە بەردەوامەکاندا کارەسات ڕووی 

خۆی دەنوێنێ و شەڕی خۆی تووشی کۆمەڵگا دەکات. حاکمییەتی 

"ێک بەدی دێنێت کە لە سیاسەت-فەزاکۆمپلێکسی ستەیتەکان لە کۆتاییدا "

پارادایمی سنووردا خۆی دەنوێنێ؛ سنووربەندییەکی بەردەوام کە دۆخی 

ئاوارتە و توندووتیژیی قانوون بەسەر مرۆڤەکاندا دەسەپێنێ و ژیانیان لە 

"کاندا ڕۆ دەبات. لە کۆمەڵگای کوردیدا فیگۆرەکانی ئۆردووگا-ژین"

ئۆردووگای پارادایمی -ەرھەمی ژین" بکۆڵبەر" و "پەنابەر"، "ئەنفالکراو"

سیاسەتی سەردەمن. کەوایە پێوەندی مۆدێڕنیتە و کارەسات -سنوور و فەزا

شێوەیەکی بنەمایی لە میکانیزمی سیستەمەکانی لەوەدایە کە کارەسات بە

بەرھەمھێنانی کااڵ و واتا و دەسەاڵتدا چێرناوە و لە ھەر ساتەوەختێکدا 

وونە کاتێک سیستەمی بەرھەمھێنان تووشی ئەگەری سەرھەڵدانی ھەیە؛ بۆ من

سیاسەتی سەرمایەداری دەدرێ تاکوو بە -قەیران دەبێ ڕێگا بە فەزا

فەقیرخستنەوەی بەردەوام و چەقبەستووکردنەوەی سیستەمی کەڵەکەکردنی 
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سەرمایە و پاوانکاریی بەرفراوان، تەمەنی ئەو کۆمەڵگا نابەرابەرە درێژتر 

ەمی نواندنەوەی واتا تووشی قەیران دەبێ ڕێگا بکاتەوە. ھەروەھا کاتێ سیست

بە فەزاسیاسەتی نواندنەوە دەدرێ لە ڕێگای بەرھەمھێنانی ئایدۆلۆژیای 

داخراو و دژەئەویدی، نەزمی ھێامیینی کۆمەڵگای نومایش و نواندنەوە 

بەرھەم بھێنێتەوە. بۆ ئێمەی کورد ئەم سێناریۆیە زۆر ئاشنایە کاتێک 

قەیران دەبێ، فەزاسیاسەتی کۆنتڕۆڵ لە  سیستەمی کۆنتڕۆڵ تووشی

توندئاژۆترین شێوازیدا دەردەکەوێ تاکوو ئاسایش و نەزمی سیستەم 

مسۆگەر بکاتەوە. کارەساتی ئەنفا  لە ئاوەھا دۆخێکدا ڕوو دەدات کاتێ 

دا فەزاسیاسەتی ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاست لە شێوازی ترحیل و تعریب و تبعیث

و مرۆڤێکی تەسلیمی بەرھەم بێنێ و بۆ ئەم   دەیھەوێ کۆمەڵگایەکی پاقژکراو

مەبەستەش لە تەکنیکی بەئۆردووگاکردنی تەواوی ڕەھەندەکانی ژیانی مرۆڤی 

کورد کەڵک وەردەگرێت. مۆدێڕنیتە بڕیار بوو مەترسیی مەرگ و نەزانین و 

ئاژاوە لە ڕووبەری کۆمەڵگای نوێ بسڕێتەوە بەاڵم بەشێوەیەکی 

(، ئەم شەڕ و inclusive exclusion)تێکەڵکردنەوەسڕینەوەی

وساتی تایبەتدا بەردەوام بەرەوڕووی ژیانی مەترسیانەوەی ھێشتەوە و لەکات

ستەکاندا ۆ مرۆڤیان دەکاتەوە. ڕەوایەتی کارەساتباری مۆدێڕنیتە لە چیرۆکی فا

 ستی پێشکەوتنۆفادەبینین کە لە گێڕانەوەی تراژیکی گۆتەدا وەکوو 

لێرەدا مۆدێڕنیتە بریتییە لە تێخزانی ڕۆحی مفیستۆیی لە دەرکەوتوون. 
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ست بە ئامانجی پێشکەوتن ڕۆحی ۆ فاپەیکەری زانستی و ئینسانی فاۆستدا. 

دەفرۆشی و سەرەڕای ئەوەی کە دەسکەوتی  مفیستۆ)شەیتان(خۆی بە 

مادیی بەرچاو بەرھەم دێنێ، ئازاری زۆر بە ڕۆح و گیانی مرۆڤەکان 

ی مۆدێڕنیزاسیۆن فەرھەنگی مرۆڤایەتی تووشی نامۆیی دەگەیەنێت. بەستەڵەک

خوێنی قوربانیان واتایی دەکات و ھاواری قوربانیان بەرز دەکاتەوە: و بێ 

. جۆگەی بەستبوو و ھاوارەکانی ئەشکەنجە جەستەی شەوی شەق دەکرد

ھەموو شتێ ئاساییە، گوایە ستدا لە زاری شەیتانەوە دەڵێت: ۆ لە فا گۆتە

باسی ئەوە دەکات کە  ئادۆرنۆ. ساتە ڕووی نەداوەھیچکات ئەم کارە

ستی پێشکەوتن سەرەڕای خولقاندنی کارەسات، دەیھەوێ یادەوەریی ۆ فا

کارەسات بسڕێتەوە و لێقەوماوان و بەرکەوتووانی کارەسات لە مێژووی 

فەرامۆشیدا ڕۆ ببات. لێرەدا ئەرکی ئەخالقیی سەرەکی پێکھێنانی ئاوەزی 

ێنانەوە و یادکردنی ئێش و ئازاری قوربانیان، کارەساتە تاکوو بەبیرھ

کۆمەڵگایەکی دەردمەند و بەپەرۆش بونیاد برنێت. میتۆسی ڕۆشنگەریی و 

گێشتێلی مۆدێڕنیتە ئەوڕۆکە لە چوارچێوەی فەزاسیاسەتی سەردەم و 

پارادایمی سنووردا بەرھەمھێنەری سەرەکیی کاتاسرتۆفین و ھاوکات لە 

دەروەستی و ڕەنج و ئازارەکانەوە، بێ  یکردنەوەڕێگای بە میدیایی 

 کەمتەرخەمی کۆمەڵگەی خامۆش و مرۆڤە ھاوشێوازەکان بەرھەم دێنن. 
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( پەیوەندی نێوان چەمکەکانی چارەڕەشی، تراژێدیا و کارەسات چۆن پ

دەبینی؛ بە تایبەت کە ئەو سێ چەمکە بە جۆرێک لە پێناسەی 

 ئەرەستوویی لە تراژێدیادا یەک دەگرنەوە؟

تراژێدیا الی ئەرەستوو فۆرمێکی دراماتیکە کە لە کتێبی بووتیقادا پێناسەی   و(

بۆ ھێناوەتەوە و پێکھاتە و توخمە سەرەکییەکانی دەسنیشان کردووە. 

یان ناتەواوی و ھەڵەیەک کە  ھامارتیائەرەستوو پێی وایە تراژێدیا بە ھۆی 

ەڵبەزین و پێوەندی بە کرداری تراژیک و ئێتۆسی قارەمانەوە ھەیە، لە ھ

یان کارەسات کە کۆتاییەکی  کاتاسرتۆفیدابەزینی ڕەوتی ڕەوایەتدا دەگا بە 

مەرگەساتبار بۆ قارەمان بەدی دێنێت. کەوایە تراژێدیا بەپێی بابەت و دۆخی 

ترژیک پێناسە دەکرێ کە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی مەرگەساتبار و 

ە کۆتایی دێ. زلھێزەکان و بە کارەساتەو -سەرەنجامە لەھەمبەر خودابێ 

بێگومان چارەڕەشی یان وەیشوومە بەشێکە لە چارەنووسی قارەمانی تراژیک، 

بەاڵم ئەوەی کە ئەم وەیشوومەیە قەدەرێکی بێئەمالوال و بەرھەمی 

چارەنووسێکی نادیارە یان بەشێک لە ئیرادە و بژاردەی قارەمانی تێیدا دەخیلە، 

 وەیشوومەیە و  فۆرتیۆنا ئەم قۆناغی ھۆمێریجێگای مشتوومڕە. تراژێدیای 

بەتەواوی بە شتێکی ژەڤەرئاسا و بێ دەخڵ و تەسەڕووفی مرۆڤ دادەنێ؛ 

بەاڵم ھەرچی لە قۆناغی ھۆمێری بەرەو پێشەوە دێین دەوری مرۆڤ لە 

دابینکردنی ئەو فۆرتیۆنایەدا زۆرتر دەبێت؛ بەچەشنێک کە ئەرەستوو پێی وایە 
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دەی خۆی تووشی وەیشوومە ھاتبێ ئەگەر قارەمانی تراژیک بە ئیرادە و بژار 

( لە بەردەنگدا eleos)بەزەیی( و phobos)ترسواتە  کاتارسیسناتوانێ 

بورووژێنێ و ھاوسەنگیی دەروونی و سۆزدارانەی بۆ بەدی بێنێت. 

و بەھێزبوونی عەقڵی فەلسەفی بە ھۆکاری  فەلسەفەی ئیوونیسەرھەڵدانی 

پێی   نیچەقەڵەم دەدرێ بۆیە  سەرەکی الوازبوون و کۆتایی بابەتی تراژیک لە

فۆرمی تراژێدیا تووشی مەرگ و  سوکراتو  ئۆریپیدێسوایە پاش ھاتنی 

فەوتان ھات. وەک ئاماژەمان پێدا ئاوەزی تراژیک لەگەڵ بیری تیۆدیسیدا 

یەک ناگرنەوە، واتە ھەرچەشنە ڕوانینێکی ئەخالقی و ئایینی بۆ جیھان کە 

ر بۆ ژیان دەستەبەر بکات لەگەڵ بەخێئاکامبەندییەکی پیرۆز و عاقیبەت

ڕۆحی تراژێدیا کە ئاکامی جیھان لە ڕۆچوون لە کائۆس و ئاژاوەدا دەبینێ 

لەگەڵ  تێگەیشتنی عیربیدەڵێ نەریت و  ئێشتاینێرناکۆک و ناتەبایە. 

ئاوەزی تراژیکی یۆنانیدا پێکەوە نامۆن کاتێ نەریتی عیربی لە ھەر ڕەنج و 

و ڕزگاربوونی ڕۆژی پەساڵن  یەھۆوە  عەداڵەتیکارەساتێکدا لەدووی 

دەگەڕێ. ئەوەیە کە حەماسە ئایینییەکان لە چەشنی لەخاچدرانی مەسیی 

ئەگەرچی بەسەرھاتێکی تراژیکە بەاڵم ھەڵگری بابەت و دۆخی تراژیک 

نییە. ھەرچەندە ئەوانەی حەماسەی مەسیی لە ڕەھەندێکی تراژێدیائامێزەوە 

مەسیحی " لەھەمبەر فیگۆری "گار مەسیحی بەرەندەخوێننەوە، فیگۆری "

"دا دادەنێن و ئاماژە بە پەیڤی کۆتایی سەر خاچەکەی ئەدەن کە لە تەسلیمی
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خودایا، خودایا بۆ دەسبەردارم  دەگرێ: ھەناوی دۆخێکی تراژیکەوە گۆ

بۆرخێس لە وتارێکدا بەجوانی باسی تێنەگەیشتنی فەرھەنگی  بووی.

ئیبنی  ڕۆژھەاڵتی و ئیسالمی لە تراژێدیا و کۆمێدیای یۆنانی دەکات و دەڵێ:  

وەبیر دێنمەوە کە چۆن لە فەرھەنگی ئیسالمیدا قەتیس کەوتبوو،  ڕوشد

ھیچکات توانای ئەوەی نەبوو لە واتای چەمکەکانی تراژێدیا و کۆمێدیا 

 ت. تێبگا

تراژێدیا لە فۆرمی نومایشدا، ئۆرکێسرتا واتە تەختەی شانۆ بە گۆڕەپانی جیھان 

دەداتە قەڵەم و ھەرکامە لە بەشەکانی پێکھاتەی دراما بەجۆرێک لەگەڵ 

(. لێرەدا mimesisبڕگەکانی ژیان و جیھاندا بە ھاوتەریب دادەنێ)

اژیدیا وەکوو دەسبەرداری تراژێدیا لە شێوازی فۆرمی دراما دەبین و لە تر 

گرتن لەھەمبەر جیھان و چارەنووس جیھانبینی و شێوازی ھەڵوێست

دەکۆڵینەوە تاکوو بە وەاڵمی پرسیارەکە نیزیکرت ببینەوە. بابەت و دۆخی 

تراژیک بریتییە لە کۆتایی مەرگەساتباری چارەنووسی مرۆڤ کە ھاوکات 

و دۆخی  لەگەڵ ڕەنج و ئازار و شکستدا تێکئااڵوە. ئەگەرچی تراژیدیا

تراژیک تێکچرناون بەاڵم ئەمە مێژووی گەشەکردنی تراژێدیایە کە بابەت و 

دۆخی تراژیکی پێناسە کردووە و بەرھەمی ھێناوە. بۆیە دواتر ھەر دۆخ و 

بەستێنێک ھەڵگری کەشووھەوای چارەڕەشی و ڕەنج و داڕووخان بووە 

تراژیک لەخۆیدا ئاوەڵناوی دۆخی تراژیکی لەخۆ گرتووە)کە ڕەنگە خۆی 
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نەبێت(. پێناسەی دۆخی تراژیک لە بیروھزری تراژێدیاناساندا وەکوو 

دۆکسای  باوەڕ و)ئەرەستوو(، ھامارتیا یان ھەڵە و لەخۆبایی ڕووخێنەر

ئیرادەی )ھێگێل(، دژبەر یان دژوازیی بنەمایی الیەنەکانی کۆمەڵگا

چەشنێک )نیچە(، مەرگ و ژیانی بەردەوام)شوپێنھاوێر(، کوێری ھەستی

)لۆکاچ(، نەگەیشتوویی بەردەوامبەئەنجام)برێتۆن(، اتەواوی و ناکامڵین

ئاگایی  )کافکا(، دەستەمۆی ھێزە نادیار و تارماییە مەترسیدارەکان

ھێڵنج و کەڵوکوفی  )کامۆ(، نیھیلیزم)داستایۆفسکی(، ھێنەرڕەنج

)سارتر( و ھتد چارەنووسێ دەگێڕنەوە کە نە بەشێوەی بێھوودەی ژیان

وەکی بەڵکوو بەشێوی بنەڕەتی و پێکھاتەیی لێوانلێوە لە ڕێکەوت و ال 

نەگەیشتوویی؛ و ھیچ بڕیار نییە دەستێک لە دژوازی و ڕەنج و بەئەنجام

غەیبەوە بە ھانای مرۆڤەوە بێت و ھاوئاھەنگی و تەبایی لە بەختەوەریی و 

ڕزگاریدا بەدی بێنێت. ئاگایی و ھوشیاریی تراژیک بریتییە لە تێگەیشنت لە 

سەرەنجامی جیھان. قارەمانی تراژیک ی تراژیک و ئەنجامی بێ دۆخ

سەرەڕای ئاگایی لەم قەدەری فەوتان و داڕووخانە ھیچ ھەوڵی ئەوە ناخاتە 

گەڕ تاکوو لەم دۆزەخی مەرگەساتە ھەڵبێت یان بە ئامرازی سڕکەر و 

ھۆشبەرانە، خۆی لە ژینەمەرگی پڕ لە ئێش و ئازار نەبان بکات. قارەمانەکانی 

سۆفۆکلێس، ئۆدیپی ھۆمێر، ئاشیلی رئاماژەی ئەم تراژیدیاناسانە؛ واتە بە

کامۆ، سیزیفووسی  نیچە،  سووپێرمانی دیۆنیزۆسیی  ئایسخۆلێس،  پرۆمتەی  
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لۆکاچ قارەمانی تراژیکی سارتر و مرۆڤی ئازادیخواز و بەدەروەستی 

سەرەڕای جیاوازی و تایبەمتەندیی خۆیان، ھەموو لە بەستێنی شکست و 

ا پێ ھەڵدەنێن و ھاوکات بەرەنگاری ھێزە سەرکەش و داپڵۆسێنەرەکان مەرگد

بەوبۆنەوە کە چارەنووسی،  دەبنەوە. کامۆ سیزیفووس بە بەختەوەر دەزانێ 

تایبەت بە خۆی و لە ئەستۆی خۆیدایە، بەردەشانەکە پرسی خۆیەتی؛ کەوایە 

 سارتر ئەو کۆیلەیە کە شۆڕشهاوکات گیرۆدەی پووچی و بەختەوەرییە. 

دەکات و لەپێناو ئازادیدا دەمرێ بە مرۆڤی ئازاد وێنا دەکات. نیچە مرۆڤی 

دیۆنیزۆسی کە چاالکانە لە گێژاوی ڕەشایی و بێواتاییەوە ھەڵدەبەزێ و 

ئەرێبێژانە بەدەم ژیانەوە پێدەکەنێ و لەگەڵ دەنگی مووسیقادا ھەڵدەپەڕێ، 

ێی وایە مەرگ بە قارەمانی تراژیک و مرۆڤی ژەڤەر وەسف دەکات. لۆکاچ پ

وەکوو ئاکسیۆمێک لە ھەر بەستێنێکی تراژیکدا ئامادەیە، بەاڵم ئەم ئاکسیۆمە 

بەخش و ڕاچڵەکێنەرە و بە وتەی فرۆید ڕووخێنەر و ڕزێنەرە ھاوکات ئاگایی 

مەرگ ئەگەرچی دەمانکوژێ بەاڵم بیرکردنەوە لە سەر مەرگ، ڕزگارمان 

ێنی ھونەر و جوانناسی نییە دەکات. کەوایە الی لۆکاچ تراژێدیا تەنیا ھەو 

بەڵکوو ئەزموونێکی ھەرەمەزنە کە مرۆڤی مەزن و بەئاگا لە گەوھەری خۆی 

و زەروورەتەکانی ژیان دەخولقێنێ. قارەمانی تراژێدیا ئەگەرچی لە نێو 

جەنگەی شەڕ و کاتاسرتۆفیدا تووشی ڕەنج و ئازاری تاقەتپڕووکێن دەبێ 

ەت و سەربزێوانە ھەڵیاندەبژێرێ و بەاڵم لەم تۆفی ڕەنج و ئازارە ھەڵنای
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لەگەڵیاندا ڕادێ. ھەربۆیە قارەمانی تراژیک ھەڵبژاردن ھەڵدەبژێرێتەوە و 

( بازنەی تەنگی ھەڵبژاردنی سەرەتایی retroactiveبەشێویەکی بەرەودواوە)

ھەراوتر و ئاوەاڵتر دەکاتەوە. ھەڵبژاردنی ڕەنج و مەرگ پاشەکشێ بە 

چارەنووسی سەپێرناوی دۆخی تراژیک و کارەساتبار دەکات؛ واتە لەم 

پراکتیسە ئازایانەدا جەنەم و جەرگی ڕەنج و ئازارەکان دەگۆڕدرێ و 

ن لێ دەکەوێتەوە. بەرپرسێتی تراژیک پاشھاتێکی ڕۆشنگەرانە و داھێنەرانەیا

و ڕەنجی داھێنەرانە ئەو دەسکەوتە مەزنانەن کە ئەگەرچی ناتوانن لە ھێڵی 

( خۆ دەرباز کەن بەاڵم ate)گوناھ( و fortuna)بەخت( و moira)قسمەت

بەخش و بە بەرەنگاربوونەوە و بەرخۆدانی تراژیک، توخم و کرۆکی رزگاری 

سەپاوە ئازاد دەکەن و بەسەرھاتێکی جیاواز ھوشیاریدەری ئەو چارەنووسە 

"دا بۆ ناسینی تراژێدیا، کۆمێدیا و دینلە کتێبی " جان مۆرێلبەدی دێنن. 

ئاوەزی تراژیک پێنج پرسیاری سەرەکی دەپرسێ و بەم شێوەیە وەاڵمەکانی 

 ڕوانگەی تراژیک دیاری دەکات:

، یان ؟و دەکرێ لێی تێبگەینی هەیە ڕەنج نەزمێکی تایبەتداخۆ . 1 

 ناگەین،نەزمە و لێی تێ بێ  ؟تێگەیشتنی ئەستەمەبەڕێکەوتە و 

 ،ان  دەکرێ خۆمان لە ڕەنج ببوێرین؟ .٢ 

 ،ان  ڕەنج خێرێکی مەزنرتی بەدواوەیە؟ .٣ 

 ،ان ھیچ ھیوایەک لەئارادایە؟  .4 
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ڕاوەستان و خۆڕاگریی شکۆمەندانە.  پەرچەکردارمان لە ئاست ڕەنج؟ .٥ 

مۆرێل بەپێی ئەم تایبەمتەندییانە سنووری ئاوەزی تراژیک لەگەڵ کۆمێدیا و 

ھیچ ھیوادارییەک بوارەکانی تر دەستنیشان دەکات و دەڵێ تراژێدیا بەبێ 

بۆ تێپەڕاندنی ڕەنج و ئازار   کۆمێدیاڕووبەڕووی ڕەنج و قەدەر دەبێتەوە بەاڵم  

اڵتەی پێ دەکات. ئایینە ڕۆژھەاڵتییەکان)بوودیزم و بە پێکەنینەوە گ

ھێندویزم( ھەوڵ ئەدەن بە سڕینەوەی ویست و خواستەکانی خۆ، لە ڕەنج 

ڕزگاریان ببێ. فەلسەفە بە پێچەوانەی ئەم چەشنە پەرچەکردارانەوە ھەوڵی 

گوتەنی لە   سپینۆزاتێگەیشنت و تێڕامان لە ڕەنج و ئازارەکانی مرۆڤ دەدات؛  

یمەنی ژیان و کردەوەی مرۆڤ نە دەگریم، نە پێدەکەنم و نەش د بینینی 

 بگەم.  ڕقھاوێژیی دەکەم بەڵکوو ھەوڵ ئەدەم لێیان تێ 

کۆی ئەو شتانەی سەبارەت بە ئاوەزی تراژیک ھاتە باسکردن لە ڕوانینێکی 

ئەرێنیەوە سنووری ئێتۆس و ئاکاری تراژیک لە گەڵ پارادایمی عەقڵچێتیی 

قەمبێژیی ئایینخوازنە دیاری دەکات و وکوو گوتاری مەسڵەحەتگەرانە و ڕ 

بەرەنگاری و شۆڕشگێڕی دەیانخوێنێتەوە. گوتارێک کە ئاکاری ڕقئاژۆیی و 

ھێناوە و خۆی لە وەھم و فانتازیای دڵخۆشکەری ژیانی   ترسئاژنیی بەچۆک دا

دەرد رزگار کردووە. بەپێچەوانەی تەواوی رشۆڤە پۆزەتیڤەکانی پرس و بێ بێ 

تراژێدیاناسان، ڕەخنەگەلێک ھاتوونەتە ئاراوە کە زۆربەی کێشەکان لە 

خودی ئاوەزی تراژیکدا دەبینێتەوە و بانگەشەی تێپەڕان و دابڕان لەو 
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پێی وایە لە بنەمای ڕوانینی  ئالێن رۆب گرییەخستۆتە ڕۆژەڤەوە.   یانگوتارە

تراژیکدا جۆرێک ھیۆمانیزم خۆی حەشار داوە کە ھەموو توانستی خۆی 

لەسەر مەودای نێوان مرۆڤ و جیھان یان زەین و شتەکان داناوە. واتە 

ھیۆمانیزمی تراژیک ئامانجی خۆی بۆ پێکگەیاندنی کەلێن و دابڕانێک 

ەکات کە لەپێشدا پێکگەیشنت و مۆتۆربەکردنیان بە نامومکین و تەرخان د

نەگەر دانراوە. گرییە پێی وایە ھەموو ھاتوھاوار و بانگوڕۆکانی مرۆڤ 

کردەوەگەلێکی وەھمی و مایەپووچن کە لە نەخشاندنی ھوشیارانەی جیھان 

بەشێوەی تراژیک و کاتاسرتۆفیک سەرچاوە دەگرن. گێڕانەوەی تراژیک 

انەوە لە تەنیایی و چارەڕەشی و داڕووخانی بێئەمالوالی مرۆڤ، ئەم واتە کۆری

قەدەرە دەسکردانە دەکاتە مۆیرا و فۆرتیۆنای بنەڕەتی و پێکھاتەیی. لەباتی 

ئەوەی ڕێگایەک بۆ دەربازبوونەوە لەو دۆخە ببیرنێتەوە، دۆخەکە 

بەرسووشتی و ھەتاھەتایی دەکرێت و لێرەوە تەنیا ئەرکی مرۆڤ دەبێتە 

انناسانەکردن و بەحەماسەکردنی ئەو شکست و ھەرەسھێنانەی کە خۆی جو 

بە خۆی کردووە. جوانناسانەکردن و دیتێرمینیزەکردنی دیاردەی ڕەنج و کەشی 

تراژیک درگا لەڕووی ھیچ داھاتوویەکی بەرھەست و دیار ناکاتەوە بەڵکوو 

فرمان  ژیانی ئێـمە بە شینگێڕی و سوکنایی بەردەوام خوو دەدات و دەرفەتی

تراژیکی و دەستێوەردامنان لێ دەستێنێتەوە. کەوایە بەپێی بۆچوونی ئانتی 

گرییە، تراژێدیا نە تەنیا ھیچ مەودایەک ناسڕێتەوە بەڵکوو میتافیزیکی مەودا 
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و ھەرێمەکانی جودایی پان و بەرینرت دەکاتەوە. سەرەڕای ھەموو ئەم ڕوانگە 

ا زیندووە و بەردەوام لە شێوازی جیاوازانە، تراژێدیا و ئاوەزی تراژیک ھێشت

نوێدا خۆی بەرھەم دەھێنێتەوە. گرنگ ئەوەیە بتوانین بە خودئەندێشی و 

مەوداگرتن لە خۆ، پێوەندی و پێگەی خۆمان لەئاست تراژیدیا و کارەسات 

دیاری بکەین؛ واتە تەنێ لە ئیالھیات و مەعریفەناسیی کارەساتدا نەمێنینەوە 

 کارەسات بەرھەم بێنین. و بتوانین ئاکار و ئێتۆسی

    

( ڕۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە تێوەگالندنی کۆمەڵگا لە ڕەنج و پ

 ڕووداوە دڵتەزێنەکان چۆن دەبینی؟  

میدیا و بەتایبەت تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بانگەشەی ئەوە دەکەن  و(   

الیەن و تاکفەزایەکی دیالۆگی و دیالێکتیکییان پێک ھێناوە کە پێوەندیی 

ئۆبژەتەوەریان گۆڕیوە بۆ پێوەندییەکی چەندەنگی 

 all)چاوی خودا(. بەاڵم لە ڕاستیدا ئەم intersubjectiveسووژەیی)نێوان

seeing eye of god یە ھەموو نیگا و گۆشەنیگاکان لەخۆیدا ھەڵدەلووشێ)

و شێوەڕوانینێکی تایبەت و یەکسان بەسەر ھەموو سووژەکاندا زاڵ دەکات؛ 

ەگەرچی بیروڕای جیاواز و ستایلی ژیانی فرەچەشن لەم بەستێنەدا ئ

جیاوازی ڕادەکەم و  لۆفۆردەردەکەون بەاڵم ئەم جیاوازییانە بە قەولی 

مینیامڵن و ھەموو لەسەر فۆرمێکی ئابسرتاکتی ھاوبەش پێکھاتوون کە 



 

 

P
a
g
e 

2
1
1

 

 virtual)مرۆڤی مەجازیمیکانیزمی نواندنەوە بەرھەمی ھێناوە. کەوایە 

human)  زۆرتر لەوەی کەڵکەڵەی تێگەیشنت لە جیاوازییەکانی ئەویدیی لە

دڵدا بێت بە خۆنواندنێکی ئایدیا  لە دووی دانپێدانان و ئەرێوتنی 

فاڵۆوێرەکاندا وەیالن و سەرگەردانە. ھەرچی دۆستایەتیی و فەرھەنگی 

نیزیکی لە فەزای مەجازیدا پەرە دەستێنێ ڕادەی دوژمنکاری و 

(ی queer)شتەسەیروسەمەرەکانلە ئاست جیاوازی و نواندن دژکردەوە

ئەویدی بەرباڵوتر دەبێتەوە. سەرەڕای ئەوەش ئەم قەرەباڵغی و جەنجاڵی 

دیجیتاڵە فۆکووس و تێڕامانی قووڵی مرۆڤ تێکدەچڕژێنێ و بە زێدەکردنی 

دڵەڕاوکێ و ختووکە دەروونییەکانی، سەقامگیریی ڕەوانی و جەستەیی 

تەوە. لە کەشێکی ئاوەھادایە کە ڕێگا بۆ بەرەوڕووی تەنگژە دەکا

تەراتێنکردنی گوتاری دەروونناسی و بەڕێوەبەرێتیی بیر و لەشی مرۆڤەکان 

وتەنی ھەر پێوەندییەک داگری بەستێنی  فرانسوا دۆرتییەئاوەاڵ دەکرێت. 

( یە کە لە شێوازەکانی فیلتەری meta communication) پەڕپێوەندی

ایدۆلۆژیک لەسەر ڕەوت و ئاڕاستەی فەرھەنگی، ناسێنکارانە و ئ

پێوەندییەکە کاریگەری دەنوێنێ. ھەربۆیە نەخشاندنی فەزای مەجازی 

دەردئاماژە و ترۆما ھەڵەیەکی گەورەیە کە پاشھاتی  وەکوو یۆتۆپیایەکی بێ 

پێچەوانەی لێ دەکەوێتەوە. ھەرچی لەم فەزایەدا تووشی پەسیڤبوون و 

ەوەیەکی پێچەوانەدا ھەوڵ ئەدەین لە ئاوەاڵیی و بێسنووری دەبین لە کرد
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فەزای واقیعدا قەرەبووی بکەینەوە، واتە لە ڕێگای تەکنۆلۆژیاکانی 

خودسازی وەکوو بەدەنسازی و جوانکاری، مۆد و ھتد ڕیسکی زۆرتر و 

چێژی فراوانرت ئەزموون بکەین. ئاپاراتووسی میدیا بەشێکە لە ستەیت -زێدە

کییان و دیسپۆزیتیوەکان کە مەبەستی سەرە

(یە و لە جومگەی پێکەوەگرێدانی governmentality)حکوومەمتەندی

سرتاتێژەکانی کۆنتڕۆڵی جەماوەر و تەکنیکی ڕاھێنانی خۆ پێگەیان توند 

نواندنەوەدا مرۆڤ لە نیزیکەوە شتەکانی دوور -کردووە. لەسەردەمی پێش

ناسانەی خۆی لەگەڵیان دەپاراست. بەاڵم لە دەدیت و مەودای ھەستی 

ردەمی ھایپێرنواندنەوەدا مرۆڤ لە دوورەوە شتەکان نیزیک دەبینێ و سە

تەواوی مەودا ئانتالۆژیکییەکانی سڕیوەتەوە. مەوداسازی و سنووربەندیی 

سیاسەتی سەردەمە کە -بەردەوام یەکێ لەو کارکردە مەترسیھێنەرانەی فەزا

دا خۆی لە شێوازی پارادایمی سنووردا دەردەخات. سنوورێک کە لە ڕواڵەت

کەوتنەوەی پێچەوانە دەنوێنێ و ئێمە لە سڕینەوەی سنوورەکان و نیزیک

بوون( بە مەوداسڕینەوە دەیناسین بەاڵم فەرھەنگ و بایەخەکاندا)جیھانی 

ڕاستیدا ئەم سنووربەندییە بێسنوور و نادیارە پڕمەترسیرتین ئێفێکتی لە

ێتەوە. سازی و نەفرەتھاوێژیی لێ دەکەو پارادایمی سنوورە کە ئەویدی 

دووربینیی نیزیک یان پێوەندیی مەجازی، حوزووری ترۆماتیکی دراوسێ و 

ئەویدی بەدی دێنێ و ڕێگا بۆ ترسێکی ڕەقەمبێژانە ئاوەاڵ دەکات. بە قەولی 
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لێرەدا ئەم میوانە مڵۆزمە ھاتووە کە ژۆیسانس و سەرچاوەی چێژیامن   ژیژاک

جیاوازیی   فۆبیایلێ بدزێ ھەربۆیە پەرچەکرداری ئێمە تێکەڵ بە 

( و گوتاری تووڕە و توندئاژۆی ئەویدیسازی xenophobia)ئەویدی

دەبێت. وەک ئاماژەمان پێدا یەکێ لە ڕەھەندەکانی مۆدێڕنیتە بریتییە لە 

گرتندا. گشتگیربوونی کارکردی نواندنەوە و فۆرمی نیشانە لە ڕەوتی پێوەندی 

ە واقعێکی چوونی نواندنەوەگەری گەیشتۆتە ئاستێک کزاڵبوون و قووڵ

( پێکھێناوە کە جیاوازییەکانی نێوان VR)واقعی مەجازیجیاکاری بەنێو 

(ی سڕیوەتەوە. لەم cyber)دەسکرد( و organism)بوونەوەری زیندوو

بەستێنەدا خود ھەموو سنووربەندییەکانی لێ بزر دەبێت و بەم چەشنە 

تووشیاری کۆلۆنیالیزمی جەستەیی و زەینی دێت؛ واتە دەروون ھەمیشە لە 

دەرەوەیە و دەرەوە ھەمیشە لە دەروونە. لەم دۆخی ئاوارتەی سنووربەندیی 

بەرھەم  سایبۆرگبە نێوی سنووربەزێنەدا، بوونەوەرێکی سنووری و لیمیناڵ 

سنوورەکانی نێوان مرۆڤ و حەیوان،  دۆنا ھاراویدێت کە بە قەولی 

ئینسان حەیوان و ماشین، و فیزیکی و مەجازی تێدەپەڕێنێت. لە فیلمە 

تراژیکانە لە شیوازی خەیاڵکردەکاندا وێنای ئەم ژەڤەرمرۆڤە پاش-زانستی 

 نوێنەکاندازامبی و گورگ مێردئەزمە،، گۆدزیال، تێرمیناتۆر، فرانکشتاین

دەبینین کە لە بازنەی کۆنتڕۆڵی مرۆڤ دەرپەڕیون و وەکوو مەترسییەک 

کەوتوونەتە تێکدانی ئاسایشی ژیانی مرۆڤ. وەک ئاماژەمان پێدا تەکنۆلۆژیا 
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یان بە دەستەواژەیەکی ھایدگێری، گێشتێل، بە کۆلۆنیالکردنی رسووشت و 

دەگرێ و شوناسێکی نوێیان لە ئاست مرۆڤ ھەبوونایەتیی سەرەکییان لێ وەر 

"ئۆبژەی کەرەسە و کەڵکوەرگرتن" پێ دەبەخشێ. جەستە لەم دۆخەدا لە 

ئاستی مێژوویی خۆی واتە  پرۆژە و میدیۆمی واتا و ئامانجەکان دادەبەزێ و 

(دا دەردەکەوێ. بەئۆبژەکردن و zoe)ژینەوەریی ڕووتەڵلە شێوازی 

بووە بە  ئێرنێست یۆنگێرا بە وتەی ڕووتەڵکردنەوەی ژیان لە شێوازی لەشد

ھوشیاریی دووھەمی مرۆڤ کە ھاوکات لەگەڵ خۆیدا ئۆتۆریتەی گوتاری 

سایکۆلۆژیای بەرھەمھێناوە. یۆنگێر دەڵێت دەزگای وێنەگرتن نوسخەیەکی 

بەزەییانەی ئێمەیە بۆ شتەکان، واتە ئەم چاوە دەسکرد و چاولێکردنی بێ 

نیزیکامن دەکاتەوە، مەودابەندی و میکانیکییە ھاوکات کە لە شتەکان 

زەخم و جادوویییەی پەرۆشیامن بۆ بەرھەم دێنێ. ئێمە لە پشت ئەم چاوەبێ 

میدیاکانەوە خۆمان دەشارینەوە و مەودای خۆمان لەگەڵ دەرد و ئازاری 

ئەویدی بەرفراوانرت دەکەین. فەزای مەجازی ھەمان خولیای مێژوویی 

ی خەلسە و چێژی بێسنووری بەرھەم بیرۆکەی گنۆسیستیی واتە یۆتۆپیای

( و Pathema)ڕەنجھێناوە، ھەر بۆیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەگەڵ دیاردەی 

ئەزموونی دەرد نامۆتر دەبینەوە. تەکنۆلۆژیای میدیایی لەم ڕەوتی مەوداگرتن 

و سڕینەوەی پامتایەدا، حەشیمەتی سەردەمی لە بەرفراوانیی زانیاریی و 

نابزوێن کردووە. ( سەرگەردان و ھەستMathemaئاژاوەی دەیتاکاندا)
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یەکەکان تەنیا ڕق دوای لەکەوایە لێشاوی ھەواڵی میدیاکان لە کارەساتە یەک

مەبەست دەرھاوێژە دەکات و ھاوکات و تووڕەیی ئێمە بە شێوەیەکی بێ 

سووزان (. ?who caresکەمتەرخەمییەکی بنەمایی لە ھەمووماندا دەچێنێ)

ن لە فۆتۆگرافیدا واتە چوارچێوەبەندیی واقیعەکان، وێنەگرت  پێی وایە    سۆنتاگ

و ئەمەش چاوبەسنت لە ئاست واقیعەکانی دیکەی بەدواوەیە.  لە الیەکی 

دیکەوە باسی ئەوە دەکات کەڵەکەبوونی وێنەکان و شااڵوی هەواڵە 

دڵتەزێنەکان، شۆکی ئەم ڕووداوانەی تا ئاستی کااڵیەکی مەرسەفی 

ێنەربوونی لە ڕەوتی سەودا و سەرگەرمیدا ڕۆ دابەزاندووه و هەژان و شڵەژ 

ن و بردووە. شااڵوی وێنەکان ئیزن بە زەقبوونەوی هیچ وێنەیەک ناده

نواندنی خۆیان بەردەنگەکان لە هیپنۆتیزمی میدیاییدا هەستیارێتی و هاوخەمی 

دەدۆڕێنن. سۆنتاگ ئەگەرچی هێشتا هیوای بە کاریگەربوونی وێنەکانە لە 

ا بەاڵم ئاماژە بە ڕاهاتنی مرۆڤ لەگەڵ وێنەی کارەسات و نواندنی کارەساتد

پەسیڤبوونەوەی هەست و ویژدانی مرۆڤی سەردەمی میدیا)لە چەشنی 

لەم ئەقیانووسی ھاوشێوەسازی و کەڵەزۆرینەی تێلێوێزیون( دەکات. 

کۆمەڵگایەکی تابینەقاقا دەستەمۆکراو  ،بە وتەی ئادۆرنۆ ؛یەکسانبوونەوەدا

ەنیا ئارەزووی بەرھەمھێنانی زێدەئۆبژەکان و و پڕتاوکردنی دێتە ئاراوە کە ت

گەردوونەی بایەخ و نیشانە و دیسیپلینە. لەم بەرزەخی مەیلەدا ھەموومان لە 

ئەزموونی دەرد و ئازاری ئەویدییەکان خۆمان نەبان دەکەین و ھەوڵ ئەدەین 
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اڵ و بۆشایی ژیانی خۆمان بە فرانکشتاین و زامبییەکان واتە فتیشەکانی کا

  پڕ بکەینەوە.دەسەاڵت و سێکسواڵیتە 

 

بابەتی تەرمەکان لە جەغزی ڕەنج، مژارێکی گرینگ و پ( 

حاشاهەڵنەگرە. بە تایبەت لەم رۆژانەدا کە کۆمەڵگا گیرۆدەی نەخۆشیی  

کۆرۆنایە، چارەنووسی تەرمەکان چۆن دەبینی؟ ئەویش لە کاتێکدا کە  

دابونەریتانەی کە بە دەوری مەرگ و تەرمەوە  بەری کراون لە تەواو ئەو 

 هەن؟ 

مێژووی جەستە لە ڕەوایەتی باودا بریتییە لە تێپەڕاندنی ڕووتی و غەریزی   و(   

بوونی جەستە. دوانەی بوونی لەش بەرەو پۆشتەبوون و بەفەرھەنگی 

فەرھەنگ وەکوو زۆربەی دوانەکانە میتافیزیکییەکان ئاماژەدەری -رسووشت

کی ھێڵەکین بۆ بەشارستانیبوون و دەستەمۆبوونی لەش و کرۆنۆلۆژیایە

جێگرتووکردنی لە نێو سیستەمی ھێامیینی فەرھەنگ و یاسادا. گێڕانەوەی 

بوونی لە گوتاری ئانرتۆپۆلۆژیستەکان و ھەروەھا سەفەری جەستە و بەمەدەنی 

"دا بەباشی نۆربێرت ئەلیاسلە بەرھەمەکانی کۆمەڵناسێکی مێژوویی وەک "

وێ. ڕەنگە لە ھەموو ئەم تێڕوانینانەدا بتوانین ئەو پێناسە کالسیکەی دەردەکە

ئەرەستوو بناسینەوە کە مرۆڤ بە حەیوانێکی سیاسی وێنا ئەکات. واتە 

حەیوانێک کە لە ژێر کاریگەریی ژیانی پۆلیسدا لە لە ئاستی ئاژەڵ و 
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ژانەوەریی تێپەڕیوە و بووە بە شارۆمەندێکی سیاسی. کێشەی زۆربەی ئەم 

ئەویدیی  پێناسانە ئەوەیە کە بەشێوەیەکی دوانەبینانە مرۆڤ لە نیگاتیڤیتی "

"دا پێناسە ئەکەن، ئەمە لە حاڵێکدایە کە مرۆڤ لە بەمرۆڤبوونیدا بۆتە حەیوان

خاوەنی حەیوانیەتێ کە ھیچکات پێشرت نەیبووە، یان باشرت بڵێین بۆتە خاوەن 

بوون و نەمرۆڤبوونی دابین کردووە. ئەوەی مرڤ"ێک کە دۆخی مرۆڤ-"نا

یارێتی مرۆڤبوونی ھەیە تەواوی فەرھەنگ و بەرپرس-کە مرۆڤ توانستی نا

ئەخالقیی ئێمە مومکین دەکات. نامرۆڤبوون واتە دۆخێک کە لە 

ھەڵپەساردنی مرۆڤبووندا دێتە ئاراوە؛ کاتێ تەواوی توخمە واتادارەکانی 

فەرھەنگی ھێامیین لەکار دەکەون و لەش لە شیوازێکی نامۆ و مەترسیدار؛ و 

-ژینهەروەها بێدەرەتان و الواز، خۆی پیشان ئەدا. کاتێ سیاسەت لە 

سیاسەتدا ڕۆ دەچێ، ژیانی مرۆڤ تا ئاستی ژیانی ڕووتەڵ و ژینەوەریی  

تەواو دادەبەزێ و دەبێ بە ئۆبژەی خۆشگوزەرانی و ھاوکات سرتاتێژیی 

دەستێوەردان و سیاسەتی مەرگ و پەراوێزخسنت. وەک پێشرت ئاماژەمان پێدا 

ێناندا بە ستەیت و دەزگاکان بەردەوام لە نواندنەوە و کۆنتڕۆڵ و بەرھەمھ

سڕینەوەی سنوورەکان سنووربەندییەکی بەرفراوان بەدی دێنن، بەو واتایەی 

کە بەردەوام لە واقیعی شتەکان و ڕووداوەکان ئاگادارمان دەکەنەوە بەاڵم 

بزوێنی و بەرپرسیارێتی ئێمە بەشێوەیەکی بنەماییرت و بەرفراوانرت ھەست

مەرگ دوورمان دەخەنەوە دەسڕنەوە. لەالیەکەوە لە دەردی نەخۆشی و ترسی  
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بەاڵم ھاوکات ئەگەری نەخۆشینی بەرباڵو و مەرگی بەکۆمەڵ بەدی دێنن. 

پەتای ، ھێرشی تێرۆریستی، قەیرانی ئێکۆلۆژی، تەقینەوەی ناوەکی

دەستێوەردانی ، شەڕی سایبێری، قاچاخی ئینسان، مادەھۆشبەرەکان

- کە فەزا بەشێ لەو دیاردانەن  سیستەمی ھاوشێوەسازیو  بایۆژێنێتیک

سیاسەتی سەردەم بەرھەمی ھێناون. پێوەندیی جەستە و ڕەوتەکانی 

بەرھەمھێنان، نواندنەوە و کونتڕۆڵ ئەوڕۆکە لە ڕەوتەکانی مەرسەف، 

خوێندنەوە و خۆپارستەسازییدا دەاللەتی جیاوازی بەخۆوە گرتووە. ئەگەر 

ە پێشرت باسی مەرسەفی جەستە، خوێندنەوەی جەستە و پارستەسازیی جەست

دەکرا ئەوڕۆکە دیاردەی جەستەی مەرسەف، جەستەی خوێندنەوە و 

جەستەی خۆپارستەسازی ھاتۆتە گۆڕێ کە مونادەکانی جەستەی لە نێو 

جەستەیەکی یەکگرتوو و گرێچندا ڕۆ بردووە.  جەستەی حکوومەمتەندی 

واتە جەستەیەک کە چیدی بەپێی چەمکە باوەکانی سیاسەت و ئابووری 

جەستەیە مێردئەزمەیەکی فرانکشتاینییە کە لە  ناخوێرنێنەوە. ئەم

جیاوازەکانی جەستەی مردووی کۆمەڵگا پێک ھاتووە؛  (ەfragments)پاژ

کۆمەڵگایەک کە پێشرت پێیان دەگوت کۆمەڵگای مەدەنی و لە سیاسەتی 

چەپ و ڕاستدا واتای ھەبوو. لە کۆمەڵگای مەدەنیدا پێوەندی لەگەڵ ئاخێزی 

کۆمەڵگای ئێستا -شتا ڕێگەی تێدەچوو بەاڵم جەستەکۆمەڵگا و بایەخەکان ھی

لە ئاستی بایەخەکان و ھەروەھا الدان و پاتۆلۆژی تێپەڕیوە و توانستی 
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شیکارانەی ئەم دەستەواژانەی لەخشتە بردووە. کۆمەڵگا لە شێوازی 

کۆمەڵێک یەکەی ناھاوسەنگدا دەرکەوتووە و ئەم ناھاوسەنگییە وای 

ێت. کۆمەڵگایەک کە بە پێچەوانەی دۆخی لێدەکات بەردەوام فۆرم بگۆڕ 

پێشوو کۆمەڵگایەکی ئوودیپی و یاسامەند نییە بەڵکوو نافۆرمێکە کە 

سنوورەکانی ژیان و مەرگی تێکئااڵندووە؛ ھەربۆیە پێویستە لە ڕستەیەکی 

ڕادیکاڵدا بڵێین لەم کۆمەڵگایەدا بەپێچەوانەی تێگەیشتنی باو ھیچ 

رادا نییە و تەنانەت مەرگ ھیچکات ڕوو بژاردەیەک بۆ ژیان و مەرگ لە ئا

دێن و  مەرگی ھێامیینلەم پەڕجیھانەدا مرۆڤەکان سەرەتا تووشی  نادات.

پاش ئەوە بزر دەبن واتە چیدی مەرگ بە شێوەی کالسیک لەئارادا نییە. 

کە ھەبوونایەتی خۆی لە فەزای سایبێری و تۆڕە جیاوازەکان   کۆمەڵگا-جەستە

م لە ژێر ھەڕەشەی پەتای ڕەش و سووردا دەژی. دیھاوێژی دەکات، بەردەوا

کۆمەڵگا نە بە واتای تێگەیشتنی کالسیکی ئۆرگانیستی، بەڵکوو لە -جەستە

ێکی فراگمێنت-فەزادا پارادایمی سنوورو  سیاسەت-فەزاکەشی 

ناھاوسەنگە کە سیاسەت و گۆڕانکاریی بەشێوی ڕابردوو نامومکین کردووە. 

شە ھێامی ئاکار، یەکگرتوویی و بزووتنەوە ئەویدی لە کەشی سیاسەتدا ھەمی

کۆمەڵگادا ئەویدی لەناکاودا دەبێ -بوو، بەاڵم لە دۆخی کۆلۆنیالیزمی جەستە

بە نەخۆشێکی ڤایرووسیی مەترسیدار کە پێویستە قەرەنتینە بکرێت. لێرەدا 

جەستەکان  نە کۆمەڵە جەستەیەکی چاالکوان و بزوێنەرن کە شوناسێکی 
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بەڵکوو ئۆبژەی تێکدان و دەستێوەردانی سایبێری و  یەکگرتوو بەدی بێنن

؛ واتە ڤایرۆسین. مرۆڤەکان شوناسێکی دیجیتاڵی و پیزیشکی وەردەگرن

مەجازیدا ھەبوونایەتییان ھەیە یان ڕادەی چەوری  ە لە بەرەکانی فەزایچەند

و شەکرە و ئانزیمەکانیانی جەستەیان چۆنە و ھتد؛ بە پێی ئەو کارکردەیان 

بێ و نواندنەوەیان بۆ دەکرێ. ئەم شوناسە دیجیتاڵی و پیزیشکییە سەنگیان دە

بەردەوام لە قەیراندایە نە تەنیا بە ھۆی ھێرشی سایبێری و ڤایرووسی بەڵکوو 

بەھۆی ئەوەی کە پێگە و بنەمای شوناسیان لە دۆخێکی دژواز و نادیاردا 

ان بووەکلەنگەری گرتووە. لەم دۆخە سەیروسەمەرەدا چیدی جەستە تووش

بەشێوی کالسیک نامرن و لە فەزای ھێامیینی شینگێڕیی کۆمەڵگادا شوناسی 

مردنیان بۆ دابین ناکرێ بەڵکوو لە پرۆسەیەکدا لە مەرگی ھێامیینەوە تا 

نووقمەساربوونی جەستە بزر دەبن و پێناسەی سەرەکییان واتە شوناسی 

 دیجیتاڵ و پیزیشکییان دەکوژێتەوە.  

  

پرسی سەرەکی کارەسات لە گۆشەنیگای گێڕانەوە، نەک ڕیوایەت پ( 

کردنی ڕەنج، بەڵکوو شێوەکانی فامستی ڕەنجە. ئەمە لە کاتێکدایە کە  

وەک بالنشۆ دەڵێ خود کارەسات ئاستەنگ و نامومکینییەکە لە بەردەم  

 فامستی ڕەنج. ئایا گێڕانەوەی ڕەنج لە دۆخێکی ئاودا مومکینە؟ 
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تێک نییە کە بیناسین و ئەزموونی بکەین بەڵکوو کارەسات فاک و(   

(یەکە کە تێپەڕی دەکەین. کارەسات دۆخێکی facticity)مەندیواقیع

ئێجگار ئاوارتە بۆ بەرکەوتوانی کارەسات بەدی دێنێ واتە دەیانباتەوە بۆ 

 the human in the neighborhood of)بوونسنووری سیفری ئینسان

zero هەربۆیە زۆربەی ئەوانەی لەسەر کارەسات توێژینەوەیان کردووە ،)

ە واتایەکی باوی زانستی نامومکینە و تەنیا پێیان وایە ناسینی کارەسات ب

ئەگەری جۆرێ فامکردن و فامستی کارەسات لە دۆخێکی تایبەتدا لە 

سەبارەت بە هۆلۆکاست دەڵێ ئێمە ناتوانین بیناسین  پریمیۆ لێویئارادایە. 

بەاڵم دەتوانین و دەبێ فامستی کەین کە هۆلۆکاست لەکوێڕا سەری هەڵدا، بۆ 

لە  هابێرماسی داوە جارێکی تر دووپات نەبێتەوە. ئەوەی ئەو شتەی ڕوو 

رشۆڤەی کارەساتەکانی سەردەمی نازییەکاندا پێی وایە 

( و خوێندنەوەی داشکێنەرانە بۆ کارەسات دەبێتە causing)بەهۆییکردن

کردنەوە و لە ئەنجامدا پاساوهێنانەوە بۆ کارەسات و هیچکات هۆی ئاساییه

(ی کارەساتی بۆ دەرناکەوێ. کەوایە singularity)و تاقانەبوونبێوێنەیی 

پێشنیار دەکات هەرچەشنە خوێندنەوەیەک سەبارەت بە کارەسات دەبێ 

هوشیاری و شوناسێکی تایبەت لە ئاستی کۆمەڵگا و نەوەکانی داهاتوو 

تایبەت بە کارەسات بەدی بێنێ کە لەوێڕا هەمووان لە تێگەیشتنی 
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و ڕەهەندەکانی کارەسات هەنگاو ڕووکەشییەوە بەرەو فامکردنی بنەمایی هەمو 

 هەڵێنن و بەرپرسایەتیی سەرەکیی خۆیان بۆ ئەو دۆخە بەدی بێنن. 

"دا دەڵێت پرسیاری سەرەکی پاشاموەکانی ئاشۆویتسلە کتێبی " ئاگامبێن

ئەمەیە کە کێ دەبێ سەبارەت بە کارەسات شایەتی بدات و شایەتحاڵی 

ەی ئەزموونی ڕاستەقینەیان لە ڕاستەقینە کێیە؟ ئاگامبێن پێی وایە ئەوکەسان

کارەسات هەیە تا ڕادەی سیفری ئینسانی ڕۆچوون  و زاریان بەند هاتووە؛ واتە 

-ناپێگەی سووژەبوون و هوشیاریی خۆیان دۆڕاندووە و لە شێواز و فیگۆری  

دەرکەوتوون؛ ئەو کەسانەش سووکە زانیارییەکیان سەبارەت بە  مرۆڤدا

کارەسات و ڕادەی هەژێنەریی و کارەسات هەیە ناتوانن قوواڵیی 

دڵکوتبوونەکەی بگێڕنەوە. خودی ئەم دۆخە ئاپۆریکە مەودایەک دەکاتەوە 

مرۆڤدا سەرهەڵدێنێ و بەڵێن -بۆ پاشاموەیەک کە لە ناهاوگونجانی مرۆڤ و نا

لەسەر مانەوە و خۆڕاگریی مرۆڤ ئەدات؛ بە وتەی ئاگامبێن ئەم پاشاموەیە 

دان ەخالق گرێ دەداتەوە بە دوو بواری شایەتی هەمان شایەتحاڵە. ئاگامبێن ئ

بوونی شایەتحاڵ شایەتی لەسەر نامومکینو بەسووژەبوون؛ واتە 

دان لە زماندا ؛ باری گران و تاقەتپڕووکێنی شایەتی دان ئەداتشایەتی

هەڵدەگرێ و شایەتی لەسەر لەگۆچوون و دەمبەسبوونی زمان ئەدات. 

وەی لە پێوەندی لەگەڵ قانوون و هەربۆیە پێی وایە ئەخالق زۆرتر لە

بەرپرسایەتیدا پێناسە بکرێت لە بەستێنی زماندا سەقام دەگرێت. واتە 
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دان و لەگۆچوونی زمان، هەموو ناوەرۆک و واتا بوونی شایەتی نامومکین

پۆزەتیڤەکانی زمان تووشی هەڵپەساردن دەکات و کرۆکی زمان لە شێوازی 

ەربۆیە پێی وایە ئەخالق بریتییە لە بوونیدا دەردەخات. هقوتاری میدیۆم

دانێک کە سووژە تووشی شەرم دەکات، سووژە لە شەرمی شایەتی 

سڕینەوە و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ مەرگ و کارەساتدا، تووشی سووژە

فەرامۆشیی خۆ دەبێت. لەم دۆخەدا و بەخۆبەستنەوە بە تاکە شایەتییەک کە 

 سووژەی ئەخالقوونی شایەتی، بزمان بتوانێ دەری ببڕێ؛ واتە نامومکین

ئەو کەسەیە کە شایەتی لەسەر  سووژەی شایەتیسەرهەڵدەدات. 

سڕینەوە ئەدات، بۆیە هیچ سووژەی شایەتییەک لەئارادا نییە.  سووژە

دان لە ناشوێنی جومگەبەندی و ناهاوسەنگی مرۆڤ لەگەڵ خۆیدا شایەتی 

کە جیاوازیی و دێتە کایەوە. ناشوێنی جومگەبەندیی واتە ئەو شوێنەی 

ناهاوسەنگیی بێسنووری نێوان ژینەوەر و زمان، فۆنە ولۆگۆس، واتا و حوزوور 

و مرۆڤ و نامرۆڤ دێتە ئاراوە. ئاگامبێن پێداگریی لەسەر ئەوە دەکات کە 

ئەخالق پرسێکی فەلسەفی و زمانییە و بەدەر لە سیاسەت و مێژوو پێناسەی بۆ 

بۆ نووسینەوەی کارەسات هەوڵێکە ناکرێت. هەروەها پێی وایە هەر هەوڵێک  

بۆ دۆزینەوەی زمانێکی نوێ بۆ ئەخالق، زمانێک بەدوور لە زمانی 

 ڕاستیدا هەمان زمانی بێدەنگی و دەمبەسبوونە.      هەراوهوریا و پڕووپاگاندا کە لە
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کەڵک دەگرێ و سەبارەت بە  ئیلیابە نێوی  چەمکێکی لویناسیبالنشۆ لە 

هەر کارەسات و مەرگ و دەرکەوتەکانی لە ئەدبیات دەدوێت. ئیلیا واتە "

شتێک ئەو شتە نییە کە هەیە و سەرووتر لەو شتەش هیچ شتێکی تر لە 

". ئەم دۆخە پارادۆکسیکاڵە لە ئەدەبدا بەشێوەیەکی ئاپۆریک ئارادا نییە

ەربڕیندا؛ واتە ئەو ترس و دەردەکەوێ و دەبێتە کەلێن و شکستێک لە د

دڵەڕاوکێیانە کە داڵدەی مرۆڤ دەدەن لە فۆرمی ئەدەبی و بەگشتی هونەردا 

وتنێکی نامۆ و نەناسدا دەردەکەون. خواردوو و لە هیچبەشێوەیەکی شکست

؟ دەڵێ بوولێڵی و بۆچی جیهان بۆ ئێمە تەماوییەبالنشۆ لە وەاڵمی پرسیاری  

دەبیات هەروەها پێوەندییەکی سەرەکیی تەماویبوون وەاڵمی خۆیەتی و ئە

بووندا هەیە؛ واتە ناڕوونی و بوولێڵی مافی سەرەکیی ئەدەبیاتە. لەگەڵ تەماوی 

لە ڕاستیدا کەشی تەماوی هەروەها خاڵێکی هاوبەشی تیۆرییەکانی مارکس و 

نیچە و فرۆیدە، لەو بابەتەوە کە جیهان چیدی ڕاستەوخۆ ڕوون و دیار نییە و 

بزاڤی  کەوتنێکی ڕوونی جیهان فریودەرانەیە. ئەندامانی هەرچەشنە دەر 

( بەرەوڕووی هەرچەشنە دەربڕینێکی جوانناسانە Dada)هونەریی دادا

چۆن دەتوانشل ئەو کۆگ یە لە تەرمی کوێراوانی وەڕ دەبوونەوە و دەیانگوت 

لەسەنگەرەک ندا بوشاشل و وشعر و وکاە و پەییەری ەوان بیولقپاشل؟ بۆیە 

ی ن هەیدەداال هەروەه  پپش ن وابوو   art is shitی ن    گ بۆ هونەرمەر دروومی  

واقشعی سەردەم ئەوەندە وکران و ک ولیەرە کە هشچ فورمپیی هونەری و 
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ەوانا س نە ن توانه لە دەربڕیاشدا سەرکەوتوو بپ  مەگەر ئەو ن فۆرمەی کە لە 

( بەوپوەیەکی دێەەوانا س نە و Collage)هاوتەنیشتیی شتە جیاوازەکان

 ڕکیەوتگەرانە بەرهەم دک ال 

بەپێی ڕوانگەی بالنشۆ ئێمە ناتوانین بە مەبەستێکی دیاردەناسانە بەرەوڕووی 

مەیلی ن، واتە کارەسات ڕووی خۆی لە کارەسات ببینەوە و بیناسی

ەی ئێمە دادەپۆشێ و هەرچەشنە بڕیار و پالندانانێک بۆ کاراننواندن

وەدەسخستنی ئەم دیاردەیە پووچەڵ دەکاتەوە. هەروەها ئاگاداری سەبارەت 

بەکارەسات یان دیاردەی مەرگ بە هاوچەشنی کردەوەی نووسین دادەنێ و 

اگاداری لەسەر کارەسات یان نووسین، پێی وایە هەرچەشنە هەستکردن بە ئ

خودی ئەو بابەتانە نامومکین دەکات. کەوایە ئەدەبیات لە کەلێنێکی دژواز 

کەوتووە کە لەالیەکەوە پێویستە نواندن و دەربڕینی هەبێ و لەالیەکی دیکەوە 

هیچ کەرەستەیەکی بۆ ئەم دەربڕینە بە دەستەوە نییە. سەرەڕای هەموو ئەم 

تانە ئەدەبیات لە دوو بڕگەدا و بەسەر دوو هەورازدا ئاستەنگ و بەربەس

و  ڕازی ئەدەبیاتهەڵدەبەزێ و لە ئەزموونی نێوان ئەم دوو هەڵبەزینەدا 

-نەلێکردنێکی سادیستیدێنە کایەوە. لە شیوی یەکەمدا زمان لە    مافی مەرگ

دا بە شتەکان واتا دەبەخشێ و سووژەی دەربڕین دەڕسکێنێ. لە دیالێکتیکی

دەگەڕێ و هەوڵ ئەدات  زمانی-دۆخێکی پێشهەمدا لەدووی شیوی دوو 
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شوناسی شتەکان پێش دەستێوەردان و تێکدانیان لە الیەن تەجاوزی 

 توندئاژۆی زمانەوە ببینێتەوە.

دا تراژیدیای سرتانبێژی تاسلە شانۆنامەکانیدا بەتایبەت لە  ئۆژێن یۆنسکۆ

گرتن و شکستی دەربڕینی هاوگرانە نومایش بوونی پێوەندی زمان واتە فەشە 

دەکات. پێرسۆناژەکان لە زیندانی زمانی خۆیاندا بەند دەکرێن و دیالۆگێ بۆ 

دیالۆگەکانی ئەم درامایە بە -پێوەندی لەگەڵ ئەویدی نادۆزنەوە. دژە

شتێ ناڵێن، واتە بۆشایی و شێوەیەکی دژواز قسە دەکەن و لە ڕاستیدا هیچ 

نەبوونی ژیانی دەروونی کەسایەتییەکان لە الڵبێژیی و دەمبەسبوونێکی 

کۆمیکدا خۆ دەنوێنێت. یۆنسکۆ لۆژیکی دیالۆگی شانۆیی و هەروەها -تراژی 

زمانێکی -بنەمای کالسیکی شانۆ بەرەوڕووی کێشە دەکاتەوە و لێرەوە دژە

ئەبزۆردیستەکان لەدووی   نوێ بۆ دەربڕینی شانۆیی بەرهەم دێنێت.

کەوتەی مرۆڤی سەردەمی زمانێک دەگەڕان کە دۆخی ئیزۆلە و تەریکدژە

پێ نومایش بکەن، دۆخێک کە تێیدا تەواوی مەبەستە واتاخواز و ئامانجە 

گەشبینانەکان تووشی نسکۆ هاتوون و هەرچەشنە پەنابردنێک بۆ 

بەڕییەتی خودی ئەو واتادارکردنەوەی ئەو دۆخە تێکەڵ بە دەبەنگیی و بەڕ 

 ڕەوتە دەبێت. 
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هونەر و ئەدەبیات دەتوانن چ ڕۆڵێکیان هەبێ لە نواندنی ڕەنج و پ( 

تێپەڕین لە دۆخی ڕەنجاوی؟ ئایا ئەو دووە توانیویانە ببنە مایەی 

هێنانی کارەسات یان هێشتاش ڕیکۆر وتەنی هەڵگری ڕۆڵێکی  تاقەت

 ؟  ئەخالقین بۆ لە بیر نەکرانی یادی قوربانیانی

بە هێنانەوەی وتەیەکی جەنجاڵی لە ئادۆرنۆ لەم بوارەوە پەیجۆری  و(   

پاش کارەساتی ئاشۆویتس شیعر وەاڵمی پرسیارەکە دەبین. ئادۆرنۆ دەڵی 

جیاوازی بۆ کرا ئێجگار ؛ وتەیەک کە راڤەی (barbaric)دڕندەگەرییەوتن 

و لێکدانەوەکانی خودی ئادۆرنۆش نەیتوانی ئاڵۆزکاوی و تەمی سەر ئەم 

بانگەشەیە بسڕێتەوە. ئەگەر لەدووی بنەمای ئەم ڕستەیە لە کرۆکی فەلسەفەی 

جوانناسیی ئادۆرنۆدا بگەڕێین بەوه دەگەین کە ئادۆرنۆ سێ -پاش

 بووننەرێنی و بوونکۆمەاڵیەتیو  سەربەخۆبوونتایبەمتەندی سەرەکی 

کانتی وەکوو پرەنسیپێک بۆ زمانی   یبۆ زمانی هونەر ڕەچاو دەکات. ئۆتۆنۆمی

هونەر پێویستە تاکوو تێکەڵ بە لۆژیکی بوارەکانی سیاسەت و ئابووری و 

پڕۆپاگاندا نەبێت. پێناسەی مۆنادۆلۆژیکی ئادۆرنۆ بۆ هونەر و هاوکات 

ناوەرۆکی  ە کۆتاییدا بە دیالێکتیکی نەرێنی، ئەم سیکلە تەواو دەکات و ل

(ەوە گرێی دەدات. هونەر هەرچی لە truth content)حەقیقەت

دینامیزمەکانی زاڵی سەردەم سەربەخۆتر بێت، زۆرتر دەتوانی ناسینێک لە 

ئاست حەقیقەت واتە ئاسۆیەک لە کۆمەڵگایەکی باشرت بەدەستەوە بدات. 
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زنەی بازاڕەوە ئەگەرچی دێتە ڕیزی گەڕیانی کااڵ و با هونەری خودئایین

کارکردیی کۆمەاڵیەتی و نەلێکردنی بایەخی بەاڵم بە پێداگریی لەسەر بێ 

ئاڵووێرانە، مەنتقی بەشتکراوی ئەو سیستەمە بەرەوڕووی تەنگژە دەکاتەوە. 

ئادۆرنۆ لە ڕاهێنانی پاش ئاشۆویتسدا دەلێت تەنیا هێزێکی تاقانەی ڕەسەن کە 

(یە و ئەگەر autonomy)ئایینیخوددژ بە بنەچەی ئاشۆویتس دەوەستێتەوە  

توانستی تێڕامان، مبانهەوێ لە دەربڕینێکی کانتی کەڵک وەرگرین واتە: 

. بەم پێیە بانگەشەی نەکردنو بەشداری ،بەڵێندان بەپێی بڕیاری خۆ

" بە واتایەک پێامن دەڵێ نامومکینیی شیعربێژیی پاش کارەسات"

نناسی زاڵ، هاودەست و پێی مەنتق و جواهەرچەشنە دەربڕینێکی هونەری بە

التەنیشت لەگەڵ ئەو گوتارەدا دەوەستێ و نەتەنیا دەنگی کارەسات و 

دەنگیشیان دەکات. کەوایە بەرکەوتووان بەرز ناکاتەوە بەڵکوو کپ و بێ 

داهێنان لە چوارچێوەی فەرهەنگی زاڵدا، یادی قوربانیان و ڕەنجی 

بە فەرامۆشی و پاشاموەکان نانوێنێتەوە بەڵکوو لە هێڵی پەرەپێدان 

دەروەستی لە ئاست کارەسات هەنگاو دەنێت. لێرەدا ڕەگێکی هاوبەش لە بێ 

بۆچوونەکانی ئادۆرنۆ و بالنشۆ و ئاگامبێندا دەبینینەوە کە بە چەشنێک لە 

بوونی بنەڕەتیی ڕەوایەتی کارەسات دەدوێن؛ واتە هەژێن و دڵکوتی نامومکین

"یە کە سیستەمی الکانی( the real)"بابەتی واقیعیکاتاسرتۆفی وەکوو 

کڵۆڵ و الواز کەوتووە.  داهێامیینی زمان لە سیمبوالیزکردن و وەچنگخستنی 
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بەاڵم خودی ئەم پێگە خۆڵەمێشی و مەرگئاسایەی کارەسات هەمان ناشوێنی 

"ە کە زمان-مومکین و نا-مرۆڤ، نا-ناڕاستەقینەی مرۆڤە، واتە ئەوە هەرێمی "

" دەڕەخسێنێ. خۆبواردن لە زمانمرۆڤ، مومکین و ئەگەری "

جوانناسانەکردنی کارەسات و دەربڕینی ڕەنج و ئازاری قوربانیان بە زمانی 

کارەسات؛ نەوەک زمانی لیریکایی و سانتیمێنتاڵ، ئەو ئەرکەیە کە ڕەوایەتی 

شایەتحاڵ بەرەوپێش دەبات و باهۆزی کاتاسرتۆفی لە البیرێنتەکانی ڕۆح و 

ێنێ؛ هەروەها مەودایەک دەبەخشێ کە زەربەتی کڕاکەی زماندا هەڵدەسووڕ 

 کوشندە و تاقەتپڕووکێنی ئەو باهۆزە لە زمانی داهێناندا تاقەت بگرین. 

تەنیا دەربڕینێکی  بێکێت"ی کۆتایی گەمەئادۆرنۆ پێی وایە نومایشنامەی "

شیاو بۆ ئۆردووگاکانی مەرگی نازییەکانە، بەو بۆنەوە کە بێکێت هەوڵی 

امەندکردنی هۆلۆکاست نادات بەڵکوو هێامی نائینسانی و ناودێرکردن و وات

واتایی شااڵوەکانی کۆمەڵکووژیی دەنوێنێتەوە. دۆخی نیهیلیستیی جیهانی بێ 

مودێڕن کە لەژێر کاریگەریی عەقڵی کەرەسەمەندی ڕۆشنگەری و 

پیشەسازیی فەرهەنگی سەرمایەداریدا بەدی هاتووە، دەبێ بەشێوەیەکی 

ەریدا بنوێرنێتەوە؛ واتە نەوەک واتابەخشی و تایبەت لە فۆرمی هون

جوانکردنی ڕووخساری دزێو و دڕندانەی ئەم دۆخە و نەش 

نواندنەوەی واتایی؛ بەڵکوو خۆبەدەستەوەدان و گیرۆدەبوونی پووچی و بێ 

سنووربەندی و نەخشاندنی ، چوون و بزربوونیداواتا لە کاتی لەکیس
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ە بانگەشەی تێپەڕاندنی بدات. کە نە تێکەڵی ببێت و ن ئاقاری نیهیلیسم

چەشنێک ڕزگاربوون لە  ڕێزمانی الڵبێژییو  واتاییواتای بێ کەوایە 

دیالێکتیکی ڕۆشنگەری و ڕزگاری و تێکشکاندنی جەغزی داخراوی 

بەدی دێنێت. بوولێڵی بالنشۆیی الی ئادۆرنۆ هەروەها کەسنەزان  ستوورەوئ

دەروونیی بەرهەمی هونەری، و دیلیامیەکی بنەڕەتییە کە بەپێی دیالێکتیکی 

هاوکات کە چەرخی ڕاڤە و رشۆڤە هەڵدەسووڕێنێ، چییەتی و چامنی واتای 

بەرهەم بەردەوام دەکات و شکان و تێکچڕژانی جیهان لە فۆرمێکی فراگمێنت 

و تێکشکاودا دەنوێنێتەوە. ئادۆرنۆ پێی وایە جیاوازیی فۆرم و ناوەرۆک 

فۆرم هەمیشە و لە هەموو شوێنێک  بانگەشەیەکی نابەجێیە بەو بۆنەوە کە

خۆی ناوەرۆکە. پێشرت ئەرکی فۆرم ئەوە بوو ڕوخسارێکی دڵڕفێن بە 

دزێوترین دیاردەکانی جیهان ببەخشێ و بەردەنگ و جیهان لە یەکگرتنەوەدا 

فۆرمی  ئاشتی بداتەوە، بەاڵم لە جیهانی تێکشکاودا ئەرکی 

ئەم جیهانە لەقاو ( ئەوەیە ڕووی درۆزن و فەشەلی mutilee)تێکچڕژاو

ئادۆرنۆ بەڵێنی بەختەوەری لە   جوانناسییدژەیان    جوانناسیی مەنفیبدات.  

هونەردا دەبینێتەوە و پێی وایە فۆرمە تێکشکاوەکان کە هەڵگریی حەقیقەتی 

مێژوویین بەشێوەیەکی سەلبی و نەرێنی بانگی ئەم حەقیقەتە دەردەبڕن. 

یەکی بەرپرسیارانە هەوڵ ئەدات کەوایە تیۆریی ڕەخنەگرانەی ئادۆرنۆ بەشێو

هەستیاربوونی سووژە لە ئاست ڕەنج و تێگەیشنت لە دۆخ و بەستێنێک کە 
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لە  واڵرت بێنیامینئەو ڕەنج و ئازارە بەرهەم دێنێت زیندوو ڕابگرێت. 

( بۆ destruction of experience)داڕووخانی ئەزموونچەمکی 

ی مۆدێڕن کەڵک پێناسەکردنی دۆخی داهێنان و دەربڕین لە سەردەم

تووشی قەیرانی   دەگرێت و پێی وایە لەم سەردەمەدا ئەزموونە ڕاگوێستنییەکان

ئاسا و ناکاوهات، لە ڕاگواسنت هاتوون و چیدی ناکرێ ئەزموونی چرکەسات

گەرانە و کەڵەکەکراودا بخەینە ڕۆژەڤەوە. شۆک شێوازی ئەزموونی ڕاگوێسنت

لە جەماوەری شاری مودێڕن و و شەکانی دۆخی بزۆز و لخێزی سەردەم کە 

(دا دەردەکەوێ arcadesجمووجووڵی قەرەباڵغی خیابان و پاساژەکان)

بەشێوەیەکی هوشیارانە و ویستەنی ئەزموون ناکرێ. بێنیامین دژەقارەمانی ئەم 

دۆخە لە فیگۆری فالنۆردا دەبینێتەوە؛ پێرسۆنایەکی تەماوی کە ڕووخسار و 

دەبێتە فۆرم و گوتارێک بۆ دەنگدارکردن پێگەیەکی دیاریکراوی نییە بەاڵم 

خستنی الیەنە و خوێندنەوەی شێوازی نەوەستاوەی ژیانی مودێڕن و وەچنگ

فالنۆر ناوەندی نادیار و ناسەقامگرتووەکانی البیرێنتی پێچاوپێچی شار. "

"، ئەگەرچی لە نێو ئاپۆڕەی جەماوەردا دەژی بوومەلەرزەی مۆدێڕنیتەیە

بەاڵم تەریککەوتە و پەراوێزی کۆمەڵگەیە، ئاڕاستەی ڕوانینی فالنۆر سووچی 

نیگای گشتی تێکدەشێوێنێ و واتای دینت و دیدەوەریی دەگۆڕێت. فالنۆر 

بۆ خوێندنەوەی شار ئاقارەکانی خوێندنەوە و رشۆڤەکردن تێدەپەڕێنێ و لە 

ەوە، دەقی ئاڵۆزی شار ڕاڤە و کۆدشکێنی دەکات. فالنۆر پێگەیەکی ناشوێن
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نیگارکێشی جیهانی مودێڕنە لە خوێندنەوەی  بوودلێرکە بە وتەی 

پیاسەگەرانەی خۆیدا زەربەتی ناکاوهاتە و بیرەوەریی ناویستەنیی دۆخی 

داڕووخانی ئەزموون دژوازی مودێڕن وەچنگ دەخات. کەوایە ئەدەبی پاش

مەبەست و سەرگەردانیی بیرەوەرییەکاندا، یاسەگەریی بێ ئەدەبێکە لە ڕێگای پ

 بیرمان و یادەوەرییەکی جیاواز بەرهەم دێنێت.      

ئ گ موپل لە دوانەبشاشی هونەری سەربەمۆ/سش سی تپدەپەڕێ و پپی وایە هونەر 

چەواه ەوانا سی نششە کە دەاللەتی سش سی بەمۆوە بگرێ بەییوو 

کەرەسەی پاک و وو سش سەت لە پ نت یی لەمۆیدا سش سششە، واتە وەکمۆی 

( بۆ ئ م ێە بە gesture)ژێستهەیدەسووڕێال ئ گ موپل چەمیی  پیووردا

زم نی هونەر و تەن نەت سش سەت بەک ر دکاه کە نە بە وات ی 

)ئەفراندن(ەی واتە ئ مپرێ لە مزمەت ئ م نجپیدا، و نە پۆئێسیس

رەسە، بەییوو نواندنی )کردەوە(ەی واتە ئ م نجپیی به ئ مپر و کەپراکسیس

نپوەنجی و ئ ویراکردنی ئ مپره لە کرۆک و زاتی مۆیداال بۆ ووونە ئپمە لە 

زم ن وەکوو ئ مپرک  کەی  دەگریل ت کوو مەبەسته ڕابگەیەنپل ی ن 

وات یەک ڕاگوکزیل، لە ێکستی هونەریدا ئەم چەواە پپوەندیشە لە نپوان 

یدەچپ  و مودی ئ مپری زم ن ئ مپر)زم ن( و ئ م نج)گەی ندنی پەی م(دا تپ

وەکوو نپوەنجی و کەرەسەیەک نوم ی، دەکرک )به هشچ مەبەستپ (ال 

ئەگەرچی ئ گ موپل زۆرتر ئەم چەمیە لە پپوەندی لەگە  سشاەم  و وکاەی 
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فشلمدا دەموکاپتەوە بەەم ه وک ت پپگەی ێکس  لە زم نشڕدا دەبشاپتەوە و 

ەو بوارەک نی سش سەت و ئەمالق تەن نەت سەرووتر لە ەوانا سی و زم ن، بەر 

نیهیلیزمی )هیچ نەوتن( بەرانبەر بە نیهیلیزمی چاالکی ژێستڕایدەنهال 

دەوەستێتەوە بەاڵم نە لە ڕێگای  پەسیڤی فۆرماڵیزمی ئەدەبی و هونەری

تێکەڵکردنەوەی پانتایی هونەر و ژیان)ئاوانگاردیزم(، بەڵکوو لە سەرووی 

ڕاگوێزکردنی فەرهەنگی، کەلێنی نێوان فۆرم و ناوەرۆک ڕەش ئەرکی 

دەکاتەوە و پێش بە کاولبوون و داڕووخانی سووژە دەگرێت. ئاگامبێن 

بەدواداچوون بۆ سەرهەڵدانی مێدیۆم لە چوارچێوی ژێستدا دەکات لە 

)پراکسیس( و سیاسەت)وێنە( و سینەما)زمان(، ئەدەببەستێنەکانی 

دەکات وەکوو مەکۆی دەرکەوتنی ئەم انری شیعر  ژ بەتایبەت جەخت لەسەر  

دیاردەیە. لە هەڵسەنگاندنی شیعر و پەخشاندا دەڵێت لە پەخشاندا 

هاوئاهەنگی لە نێوان ڕێزمان و وشەدا لە ئارادایە بەاڵم لە شیعردا ملمالنێ و 

ناکۆکییەکی بنەڕەتی لە نێوان ڕێزمان و وشە و هەروەها لە نێوان واتای ڕستە و 

بوونی هەیە. کەوایە شیعر لە توانایدایە کە ڕیتم و ناوەرۆکی دەق  ئاهەنگدا

تووشی ئاژاوە بکات و هەڵپەساردن و ڕاگرتنی واتا بە ئەنجام بگەیەنێت. 

داماڵین ( بە گەمەکردن و پیرۆزی poetic atheology)نائیالهیاتی شاعیرانە

تن لە نەو لە زمان، خودی زمان دەکا بە ئۆبژەی خۆی و دەمبەسبوون و هیچ

 پڕووپاگانداو    پۆرنۆگرافیژێستدا دێنێتە ئاراوە. ژێستی شیعری بە پێچەوانەی  
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سڕێنەرەوەی کردارەکانی مرۆڤ پووچەڵ کە توانست و پوتانسیەلی پیرۆزی 

و توانستی  دامب یهبەپیرۆزچێرناو  دەکەنەوە، هەوڵ ئەدات پیرۆزی لە بابەتی 

ەب بەگشتی و شیعر و سینەما بە سەرەکیی زمان بەرهەم بهێنێتەوە. هونەر و ئەد

تایبەتی، دەتوانن بە نەلێکردنی زمان و وێنەی بەکااڵکراو، و هەروەها بە 

تێکشکانی فۆرمی سازشکار و پەسیڤ، وزە و توانستی بنەمایییان رزگار بکەن 

و پرسی هونەر و ئەدەب لە پرسێکی ئەستەتیکییەوە بکەن بە پرسێکی 

ەگەڕخستنەوەی گەمەی ژێستەکانە کە ئەخالقی و سیاسی. کەوایە تەنیا و 

دان و پراکسیسی ئەخالقی بکاتەوە و بەرگەی دەتوانێ پێگەیەک بۆ شایەتی 

بێ ئەوەی لە هاودەنگی و هاودەستیی جەالددا بارستایی کارەسات بگرێت بە

 ڕۆ بچێت. 

 

ئایا ئەدەبیات و هونەر توانیویانە دەستپێشخەری بکەن لە سازدانی  پ( 

تایەکاری بۆ نواندنی ڕەنج یان هێشتاش لە دااڵنی بەدفۆڕمی و فۆڕمێکی  

ناکامڵیدا هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەزموونی ژیان دەکەن و درۆی گشتیەتی  

 دەرکی ڕەنجیان بەجێ هێشتووە بۆ ئەدەبی زەرد و ژوورنالیزم؟

ئەوەی کە بەگشتی ئەدەبیات و هونەر یان شێوازەکانی تری دەربڕین و  و(   

تا چ ڕادەیەک دەتوانن هوشیاری و هەستیاریی ئێمە لەهەمبەر داهێنان چۆن و  

کارەساتەکانی ژیان بەدی بێنن خۆی جێگای مشتومڕێکی مێژوویی بووە. 
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هەموومان ئاگاداری مانیفێستی دژە شیعری ئەفالتوون هەین کە چلۆن 

شاعیران و دراماتیستەکان بە درۆزن و هەروەها مەترسیدار بۆ ئاسایشی کۆمار 

ەڵەم و لە ڕووبەری یۆتۆپیای خۆیدا شاربەدەریان دەکات. هەروەها دەداتە ق

تەواوی ئەو مشتومڕانەی کە ئایاکوو ئەم مەترسییە تەنێ بۆ شیعرە یان 

ستایلێکی تایبەت لە شیعر وەکوو شیعری لیریکایە؛ یان خود ئەمە 

( و نڤیساری بەدەر لە نەزم و بووتیقای ئەدەبییە کە توانستی prose)پەخشان

بەپێی ئەزموونی  میالن کۆندراکردن و بەئایدۆلۆژیابوونی هەیە. بانخۆنە

ژیانی خۆی لە سەردەمی دەسەاڵتی دەوڵەتانی تۆتالیتەر لە ئەورووپای 

ڕۆژهەاڵت، شاعیران بە پێغەمبەرانی بانگدەری فەرامۆشی نێودێر دەکات کە 

وە لە ڕێگای گوتاری سۆزبەخش و ئەنارشیانەی خۆیانەوە پشتیوانی لە کردە

دزێوەکانی دەسەاڵتدارانی سەردەم دەکەن. دەتوانین منوونەگەلێک ببینینەوە 

کە شاعیران و بەگشتی نووسەران قەڵەمی خۆیان دەخەنە خزمەت و پشتیوانی 

دەسەاڵتە سەرکوتکارەکان؛ بۆ منوونە هەندێ لە ئاوانگاردەکانی نیوەی 

تەڤڵی ئایدۆلۆژیای  فیلیپۆ مارینێتییەکەمی سەدەی بیستەم وەکوو 

شەڕخوازانە و بزووتنەوە فاشیستییەکان دەبن؛ یان هونەرمەندی بەناوبانگی 

دەنێرێ و  مووسوولینینامەی پشتیوانی بۆ  سالوادۆر دالیسووڕیئالیست 

هاودەنگیی خۆی بۆ لەسێدارەدانی ڕۆشنبیرانی دژبەری فاشیزم لە ئیتالیا 

بابەتی چۆنیەتی  ڕادەگەیەنێت. لێرەولەوێ منوونەی دژواز لە
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ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دیاردەی دیکتاتۆری، سەرکوتکاری، سانسۆر یان 

کارەساتە کۆمەاڵیەتییەکان دەدۆزینەوە چ لە ئاستی تێکست و بەرهەمدا و چ 

لە ئاستی کردەوە و هەڵوێستدا کە ڕەنگە نەتوانن فۆرمووڵ و سەرچەشنێکی 

ەی سەملێرناوە و دەتوانین بێ یەکتا و یەکگرتوو بەدەستەوە بدەن. بەاڵم ئەو 

هیچ کە  ەپۆل سارترژاندڕدۆنگی بەڵێنی لەسەر بدەین ئەو وتەیەی 

بەرهەمێکی هونەریی مەزن لە الیەنگریی کوشنت و سەرکوتکردنی  

وتاری لەم بوارەوە دەڵێت  ئادۆرنۆهەروەها  مرۆڤەکاندا ناخولقێندرێت.

سیاسەتی خراپ ناپاک دەکات،  یشێوازی جوانناسانە زنانەسیاسی درۆ 

ئەمە سنووری  دەبێ بە هونەری خراپ و هەروەها بەپێچەوانەوە.

بەرزەجێی ئینسانی و هێڵی سووری هونەرە کە ئیزن نادات بابەتی هاودەستی 

کارەسات بێتە پانتایی جیهانی داهێنان و لە مێژووی هونەری مەزندا 

 جێگایەک بۆ خۆی تۆمار بکات.      

رە کە ئایاکوو هونەر و ئەدەب توانیویانە فۆرمێک وادیارە وەسواسی ئەم پرسیا

بۆ هەستکردن و تێگەیشنت لە ڕەنج بەدی بێنن، وەکوو سیمپتۆمێک بەردەوام 

بەرۆکامن دەگرێت و بەرەو دووپاتکردنەوەیەکی نۆرۆتیک ڕاماندەکێشێ. 

بەهەرحاڵ بەدەر لە ڕەهەندی پاتۆلۆژیکی پاتەکردنەوە لێرەدا هەوڵ ئەدەین 

یدەری ئەم کردارە وەگەڕ بخەین. فۆرمی هونەر و وێژە چۆن و الیەنی ڕزگار

بە چ مەبەستێک دەتوانن دیالێکتیکی یادەوەری و فەرامۆشی لە پێناو فامستی 
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ڕەنجدا بەرهەم بێنن؟ ڕەنگە بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە کە ورووژاندنی لە نیچەوە 

تای ئاخێز دەگرێ و لە فرۆید و ریکۆردا بەردەوام دەبێ و دەگا بە ئێس

کۆمەڵگای ئێمە، پێویست بێت دیسانەوە ئاوڕێک لە چەمکەکان بدەینەوە. 

کەشفی  واتە  ،لە لەهەمبەر نەخۆشینی ئەورووپایی سەدەی نۆزدەهەمی  نیچە

هەڵوێست دەگرێ و پێی وایە دەبێ هاوسەنگییەک لە نێوان  هەرێمی مێژوو

 سەرنجی زێدەڕۆیانە بۆ مێژوو)یادەوەری( و فەرامۆشی لەڕادەبەدەر

بدۆزینەوە. هەربۆیە دەبێ زۆرجار لەهەمبەر یادەوەریی توندڕەودا بوەستینەوە 

 تێڕامانی ناوەخت( و active forgetting)فەرامۆشکردنی چاالکو بە 

دەسبەرداری جەستەی مردووی ڕابردوو ببین و رێگە بۆ داهاتوویەکی جیاواز 

یادەوەری لە باسی ماتەم و مەخولیادا ئاماژە بە دەوری  فرۆیدئاوەاڵ بکەین. 

لە پێکهێنانی هاوسەنگیی دەروونی مرۆڤەکان دەکات و پێی  و فەرامۆشی

یان مردوو(  چوو)قوربانی وایە دەبێ پێگەی خۆمان لە ئاست ئۆبژەی لەکیس

بە درووستی دیاری بکەین. هەربۆیە پێی وایە زۆرجار فەرامۆشی ترۆمایەک 

درووست دەکا کە ئاسایشی ئێمە بەردەوام دەهەژێنێ و تاکوو بە یادەوەری 

ڕووداوی مەترسیهێنەر، ئەو ئوبژەیە لە پێگەی درووستی خۆیدا دانەنێین، 

بوون بە ە)پێملپێمل بە یادەوەریی بەردەوام و پاتۆلۆژیک دەبینەو 

پاتەکردنەوە(. هەر بۆیە دەبێ یەکجار بۆ هەمیشە وەبیری بهێنینەوە تاکوو 

لە  مافی فەرامۆشیو  مافی یادەوەری؛ واتە بتوانین فەرامۆشی بکەین
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هاوپێوەندییەکی دووالیەنانەدا بەئەنجام دەگەن. مافی فەرامۆشی نە بە واتای 

ای دۆخێکە کە پاش وەبیرهێنانەوەی لەبیربردنەوە و تۆمارنەکردن بەڵکوو بە وات

یەک لەوەی کارەسات و تۆمارکردنی ڕەنجی قوربانی دێتە کایەوە؛ دڵنیایی 

مافی بەرکەوتووان و ئازارچێشتووان ئەدا کراوە و وەکوو پرسێکی مێژوویی 

کە  کرێسنووسکایابەخشە. بەرەو نەوەکانی داهاتوو کراوە و هۆشداری 

(ی سەردەمی Gulagای کاری زۆرەمڵێ)بۆماوەی دوازدە ساڵ لە ئۆردووگ

ئێستالین ژیانی تێپەڕ دەبێت پاش تۆمارکردنی بیرەوەرییەکانی گووالگ، لە 

گیان ئەوە وەسیەتی کۆتایی  دایەنامەیەکدا بۆ دایکی ئاوەها دەنووسێ: 

ئێوەم بەجێهێنا و بیروەوەری ئەم سااڵنەم هەموو نووسیەوە، ئێستا ئیزنم 

  ؟پێ دەدەی فەرامۆشیان بکەم

ڕیکۆر هەروەها باسی بیرەوەریی بەکۆمەڵ دەکات و لەسەر ئەو باوەڕەیە کە 

دووبارە گێڕانەوەی ئەو بیرەوەرییە بەکۆمەاڵنە، پێوەندی نێوان بیرەوەری 

مرۆڤەکان ساز ئەدات و ئاڵووێرکردنیان دەهێنێتە کایەوە. ریکۆر کە چەمکی 

 ،( بەکار دێنێ truth)حەقیقەت( لە جێگای چەمکی narration)گێڕانەوە

جەخت لەسەر مێژوونووسیی ڕەوایی دەکات و پیی وایە لەم چەشنە 

گێڕانەوەی مێژووەدا سووژەی مرۆڤ چاالکانە و لە ڕێگای دووبارە 

خوێندنەوەی ڕابردوو، ئەزموونی مێژوویی لە داڕێژگەی ڕەوایەتدا 

کرت پێکەربەندی دەکات و بەم شێوەیە بەسەرهاتی مێژوویی مرۆڤەکان بۆ یە
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لە پالتی چیرۆکەکاندا مسۆگەر دەبێت. ڕیکۆر لەهەمبەر ڕەوتی فەرامۆشی و 

(دا دەوەستێتەوە و ئەرکی paramecia) بیرمانو  دەستێوەردانی حافزە

نەکردن بە ئەرکێکی ئەخالقی لە ئاست قوربانیان دەزانێ. هەر بۆیە فەرامۆش

ازیی ڕوانگەی پێی وایە لە پێکەوەگرێدانی بیرەوەری و مێژوودا دەبێ جیاو 

جەالد لە نیگای قوربانی بناسینەوە و بەم چەشنە بەرپرسایەتی خۆمان لە 

هەمبەر مێژووی فەرامۆشکراو و سەرکوتکراوی قوربانی دەرببڕین. هەوڵدان 

ئاکاری نەکردن و هەروەها فامستی ڕەنجی ئەویدی چەشنێ بۆ فەرامۆش

ئازاری قوربانیان ە کە دەرفەتێکامن بۆ دەڕەخسێنێ تاکوو بیر لە کارەسات

بکەینەوە؛ واتە درێژەپێدان بە ڕەنجێک کە ڕەنگە ڕەنجی ئێمە نەبێت. 

پێی وایە هەستکردن بە گوناهی هاوبەش و سووچی گشتی لە ئاست   یاسپێرس

کارەسات وادەکات کە بۆ منوونە ئاڵامنییەکان کۆمەڵکوژیی ئاشۆویتس تەنیا 

ن ببیننەوە. بالنشۆ وتەنی بە تاوانی هیتلەر دانەنێن و بەرپرسایەتی خۆشیا

دا، خواستی کۆتایی بەندکراوانی ئۆردووگاکان ئەویە کە: بزانن چی ڕووی 

 فەرامۆش مەکەن، هەرچەند هیچکات لە قواڵیی ڕووداوەکە تێناگەن.       

بێگومان ئاپاراتووسەکانی فەرامۆشی و دەزگاکانی بەالڕێدابردنی بیرمانی 

 کێسینجەر وێنەیان گرتووە. کاتێ بێ بەکۆمەڵ لەسەردەمی مودێڕندا هێزی 

" دەبێ دەسبەجێ مەترسی دۆخی مێژوو بریتییە لە بیرمانی دەوڵەتاندەڵێ "

ئێستا دامانبگرێ کە سەردەمی هەژمۆنی دەوڵەتەکان و ئاپاراتووسەکانی 
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فەرامۆشی و دەستێوەردانە. ڕۆژنامەگەری ئەگەرچی خۆی خاوەنی 

ەکانی فەرامۆشی هەوڵی نواندووە حافزەیەکی مێژووییە و زۆرجار دژ بە هێز 

بەاڵم شێوازی باو و جیهانگیری ڕۆژنامەگەریی سەر بە پیشەسازیی فەرهەنگ 

و بازاڕی پاپیۆالر، ئەرشیڤ و بیرمانێکی مەزنی لەهەمبەر وەبیرهێنانەوە و 

گرتن یادەوەریدا دامەزراندووە. ئاگامبێن وتەنی ئەوەی لەمپەری پێوەندی 

واتە هەمان شت کە پێوەندیی مرۆڤەکان مسۆگەر دەبێ خودی پێوەندگرییە؛ 

دەکات لێکیان جودا دەکاتەوە. هەربۆیە دەڵێت ژۆرناڵیستەکان و 

تر دەروونشیکاری لە کەرتی تایبەتدا( دامودەزگای میدیاکان)هەروە

پێکهێنەری ئاپاراتووسێکی نوێی ئایینین کە بەڕێوەبەرێتی ئەم چەشنە لە 

 ن دەکەن. نامۆیی رسووشتی زمانیی مرۆڤەکا

بیرمانی من مەزنرتین ڕێگری وەکوو لەم ڕستە ناهاوسازەدا دەردەکەوێ؛ "

"، زۆرجار ئەوەی کە هۆکاری فەرامۆشی و لەبیربردنەوەی وەبیرهێنانەوەمە

مێژوو و بەسەرهاتەکانە نەک خودی فەرامۆشی بەڵکوو ئەو بیرمانە بەرباڵوەیە 

بەاڵم واقیعی شتەکامنان لێ کە ئەقیانووسێ لە دەیتا و زانیاری بەرهەم دێنێ 

دارەکان ڕێگری لە دەشارێتەوە. وەک لە نەقڵی پارادۆکسیکاڵی "

ڕوون دەبێتەوە  شێوەیەکی ئایرۆنیکبە  ،"دەرکەوتنی دارستان دەکەن

ئەوڕۆکە ئەوە حافزەی ڕۆژنامە و میدیا و بە گشتی ئاپاراتووسەکانی 

(ن کە بیرمانی CNN effect)ئاسائێنئێنسیوەبیرهێنانەوەی بەردەوام و 
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تۆنی ڕاستەقینە و پراکتیسی یادەوەریی مێژووی قوربانییان لە خشتە بردووە. 

سەبارەت بە کارکردی مۆزەخانەکان دەڵێ ئەم شوێنانە تا ئەو ڕادەی  بێنێت

کە جێگای یادەوەرین، فەرامۆشیش بەرهەم دێنن. واتە بۆ وەرگرتن و 

هاوجووتبوونی بەردەنگی ئێستا لەگەڵ ڕابردوو دەبێ بەشێ زۆر لە بڕگە 

وتەنی مۆزەخانەکان  فۆکۆناخۆش و کارەساتبارەکانی بسڕدرێتەوە. 

ی ئاخێزە پڕ لە ملمالنێ و شەڕوشۆڕەکانیان شوێنی ئاسایش و بەپێچەوانە

خەڵک لە  هەڵەبجەقڕەن. کاتێ لە دڵنیایین، شوێنی خەوێکی ئارام و بێ 

درێژەی ناڕەزایەتییەکاندا هێرشیان کردە سەر مۆزەخانە و مۆنۆمێنتی یادی 

قوربانیانی کارەساتی کیمیابارانی ئەو شارە، کارەساتێکی شاراوە ڕووی خۆی 

کارەساتی  ئاشکرا کرد کە لە ڕێگای مۆزەخانەوە کاریگەریی دەنواند؛ 

 .  فەرامۆشی لە ڕێگای دەزگاکانی پڕووپاگاندای یادەوەری

 

ئەگەر مبانەوێ دواپرسیارمان تەرخان بدەین بە مژاری مەرگ و  پ(

مەترسیی نەخۆشی کۆرۆنا، شتێک کە زۆر لەبارەیەوە دەوترێ، زەختی  

ەسااڵچووان و کەسانی نەخۆشە. وەک بڵێی  ئەو نەخۆشییە لە سەر ب

بەجێاموانی کرونا کۆمەڵگایەکی منداڵ و گەنجە. وەک کۆمەڵناسێک 

 چۆن لەم وێنایە دەڕوانی؟    
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سنوورێکی بۆ  چەرخی ماڵتووسیمودێڕندا لە سەردەمی پێش و(    

ڕووداوی پەرەسەندنی ڕادەی جەماوەر دانابوو و لە ھەر قۆناغێکدا بە 

نەخۆشین یان قاتوقڕی حەشیمەتی جیھانی کۆنتڕۆڵ دەکرد. رسوووتی، 

سی کۆرۆنا لە دوو ڕوانگەی جیاوازەوە ۆ ئەوڕۆکە ئەم مژارە بۆ ھاتنی ڤایر 

نێک ھاتۆتە ڕۆژەڤەوە. یەکەم ئەوەی کە هێرشی ئەم ڤایرۆسە چەش 

تۆڵەسەندنەوەی رسووشتە لە جەماوەر؛ واتە گوشار و تێکدانی لەڕادەبەدەری 

کۆمەڵگەی مرۆڤ لە ئاست رسووشت ئەم پەرچەکردارەی بەدوادا هاتووە. 

چەرخی بە وەگەڕخستنی  خۆی ناوبەناوێ  کیانی  واتە رسووشت بۆ بەرگری لە  

جیهانگیر دەکات و قڕێن شااڵوی ڤایرۆسی و ڕووداوی مرۆڤ ،ماڵتووسی 

مرۆڤ  کانیەکردەوە دژە رسووشتدارییەک سەبارەت بە ئاکامی ۆش ه

باڵودەکاتەوە. ڕوانگەیەکی تر کە بە شێوەیەکی دەسکرد و سۆبژێکتیو بۆ ئەم 

کەیسە دەڕوانێت پێی وایە ئەمە پیالنێکە بۆ کەمکردنەوە و پاقژکردنەوەی 

ایبەت باری گرانی جەماوەری جیھان لە باری ڕادەزۆریی جەماوەر و بەت

؛ واتە بەکارهێنانی واڵتان ی نەخۆش و پیر و پەککەوتەکان لەسەر ئابووری

. وێرژێنی تری ئەم راوپالنڕێژ  مەبەستمەند وچەرخی ماڵتووسی بە شێوەی 

بۆچوونە ئاماژە بە ملمالنێ و کێبڕکێی ئابووری و ئەمنیی زلهێزەکانە کە لە 

بۆ هەر چەشنە پیالنێکی  پێناوی مەبەستی ڕکابەرانەی خۆیاندا دەست

دژەمرۆڤانە دەهاوێن. سەرەڕای ئەمانە دەیان تێزی پیالنگێڕیی تر لەم بابەتەوە 
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ھاتوونەتە گۆڕەپانی لێکدانەوە و شیکاری ئەم دۆخە نالەبارەوە کە لە 

ھەموویاندا ڕەگێ لە پارانۆیا بەدی دەکرێت. لە نەخۆشیی پارانۆیادا نەخۆش 

 the other of the)ئەویدیی ئەویدی"واتە "پێی وایە ئەویدییەکی مەزنرت 

other لە ئارادایە کە تەنانەت ئەویدیی مەزنیش کۆنتڕۆڵ دەکات. بێگومان )

لەم دۆخە نالەبارەدا جۆرەها پارانۆیای سووک و گران پەرە دەستێنێ کە 

ساکارترین و ساویلکانەترین ڕێگا بۆ لێکدانەوەی ئەو دۆخە بەدەستەوە 

ئەدەن. ڕەنگە لە ڕووی دەروونناسییەوە ئەم پەرچەکردارنە چەشنێک 

بن بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەهەمبەر دۆخی نالەباردا؛ یان  نیزمی بەرگریمیکا

وەک دەڵێن لە ساتەوەختەکانی تەنگانە و قەیراندا باوەڕی 

( و خورافی پەرەدەستێنێت. گرنگ ئەویە و دەبێ paranormal)پارانۆرماڵ

لەسەری ڕاوەستە کەین کە بە دەستربدن بۆ ئەم لێکدانەوانە بەرپرسایەتی 

ئامێز لە ئەستۆمان و تێڕامان لەسەر دۆخی نالەبار و کارەساتتێگەیشنت 

دەکەوێ و بەم چەشنە فەرھەنگی فەرامۆشی و قوواڵیی کاتاسرتۆفی بەرینرت 

دەبێتەوە. سەرەتا دەبێ بە تەوازوع و خاکەڕاییەکی فەلسەفی دان بەوەدا بنێین 

م ک وتەنی ئەەژیژ بەڕاستی نازانین چ خەبەرە و چی لە ئارادایە؟! کە 

نەزانییە کە تێیدا زۆرتر لە ھەر قۆناغە قۆناغی چەشنێک ئاگنۆستیزم و کەس

سەردەمێکی تر پێویستامن بە فەلسەفە و تیۆرییە. نە وەھمی پیالنگێڕی و نە 

ڕاست نازانن چ شتێ لەئارادایە. کام بەگوتاری تەکنۆکرات و کارناسان، ھیچ
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موکادنەوەی نێوان دژوازیی و پارادۆکسی ئەم دۆخە ئەوەیە کە سنووری 

پارانۆیید و تێگەیشتنی درووست لە ئاست کارەسات تەماوی و تێکااڵوە. بۆ 

منوونە ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە میکانیزمەکانی سەرمایە و دەسەاڵت خۆیان 

پیالنی هەرەمەزن و هەرەسەرەکین و بۆ هەر شتێک نەخشە و سرتاتێژیی 

ە مەبەستمەندانە و دەسکرد تایبەتی خۆیان وەگەڕ دەخەن. ڕەنگە ئەم ڤایرۆس

نەکرابێ بەاڵم هەر لە هەڕەتی دەرکەوتنیەوە تا دوا قۆناغەکانی، دەکرێ بە چێ  

سیاسەتی -ئۆبژەی دەزگاگانی بەرهەمهێنان و کۆنتڕۆڵ، و تێکەڵ بە پالنی فەزا

سیاسەتەکاندا کۆتایی نایەت -سەردەم دەبێت. سیاسەتی مەرگ لە ژین

ێکی شاردراوەدا ڕاگیر دەکرێت و لە ساتی بەڵکوو لە نێوانێتی و ناشوێن

پێی وایە کۆمەڵکوژی و پاکتاوی ڕەگەزی  فۆکۆقەیراندا سەرهەڵدەدات. 

لەھەناوی سیاسەتی پاراسنت، پەرەپێدان و بەڕێوبردنی ژیاندا بەردەوامیی 

خۆی پاراستووە. کەوایە ڕەگەزپەرستی یەکێ لە کارکردە دزێوەکانی 

لە ھەناوی  جیاکردنەوەی نابەرابەرتە کە دەسەاڵ دەزگاکانی سەردەمی ژین

دا بەدی دێنن و لەژێر دروشمی پاراستنی گشتێتی ھاوگرتووی جەماوەر

ژیانی خەڵک بڕیاری مەرگ و نەمان بۆ ئەو کەس و کۆمەاڵنە دەردەبڕن کە 

شیاوی زیندووبوون نین و لە ڕێسای پاراستنی ژیانی بایۆلۆژیکدا جێگایان 

ها سیاسەتی ڕەگەزپەرستانەی نازییەکان وەکوو هەروە ئێسپۆزیتۆنابێتەوە. 

( و پاراستنکارانە immunity logic)لۆژیلی ئەمنیتوندئاژۆترین شێوازی 
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دەناسێنێت کە سیاسەتی ژیان لە هەناوی سیاسەتی مەرگدا دەشارێتەوە. 

کە گوتاری زاڵی بیری سیاسی  سازیپارادایمی ئەمنی ئێسپۆزیتۆ پێی وایە 

ریتییە لە پێوندییەکی دەروونی سیاسەت و ژیان؛ بەو مودێڕن پێک دەهێنێت ب

چەشنەی کە سیاسەت ژیان دەپارێزێت و هاوکات بەسەریدا زاڵ دەبێت و 

وزە و توانستەکانی لێ بزر دەکات. شێوازی پۆزەتیڤی پاراستنی ژیان هاوکات 

توانس  و وزەی شێوازی نێگەتیڤی پاراسنت پەرە پێ دەدات و ئاوقەدی 

 ژیانی دەکات. 

بەرھەمھێنانی  و  سیاسەتی سەردەم-ژینارت و نێگری پێیان وایە ھ

بابەتێکی ھاوبەشی جیھانی پێکدەھێنن کە بنەمای دیمۆکراسیی  ژینەوەرانە

( لە multitude)کۆماخەڵکجیھانییە. ئەمان بە درووستی دەڵێن جەستەی 

جیاوازە، بەاڵم دیالێکتیک و بەیەکداچوونی ئەم دوانە  جەستەی جەماور

و سەرنجی ئەوە نادەن کە ھەرچی پانتایی و قەبارەی کۆماخەڵک و کار   نابینن

کردنی ژیان و بواری ژینەوەری پەرە دەستێنێ بەئۆبژەبوون و بەڕووتەڵ

مودێڕن  یبەرفراوانرت دەبێت. ئاگامبێن لە بەرامبەردا، ئاپۆریای دیموکراسی

دەخاتە بەر ڕەخنە و دەڵێ سیاسەتی مودێڕن لە پڕکردنەوەی کەلێنی نێوان 

ژینی  داماوە و تا کاتێ نەتوانێ دۆش ژینی سیاسیو  ژینی ژینەوەرانە

لە بەستێنی ژیانی مرۆڤەکان بسڕێتەوە، توندووتیژیی و سیاسەتی  ڕووتەڵ

ە کە ڕوونی کردەو  کارەساتی ڤایرۆسی کۆرۆنامەرگ درێژەی دەبێت. 
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سیاسەتدا -لە شێوازی مۆرککراوی فەزاجەستەی بایۆلۆژیک و ژینی ڕووتەڵ  

یی و بەخشی بەڵکوو مەکۆی گیرۆدەپێگەی بەرگری و رزگاری نە 

باوەڕی سازی و پارادایمی سنوورە. ئاگامبێن دەستەمۆبوونی لۆژیکی ئەمنی 

ەبێ سیاسی و تایبەت بە ژینی ڕووتەڵە و د-جەستە هەمیشە لەشێکی ژین وایە

لە دەرەوەی ئەم پانتاییەدا لە دووی ناشوێنەکانی ڕزگاری و بەرگری بگەڕێین. 

ناوەندێتی ئێمپراتووریای زاڵی هارت و نێگری ڕەوتی سنوورسڕینەوە و بێ 

سەردەم بە هەوێنی پەرەئەستاندنی بێسنووری هێزی کاری ژینەوەرانە و 

ک لە ئاستی هەروەها ئیمکانی شۆڕشی هەمەالیەنە و هاوگرتووی کۆماخەڵ

سیاسەتدا هیچ -جیهانیدا دەبینن. ئەمە لە حاڵێکدایە کە لە لۆژیکی فەزا

بێ جێگیرکردنی سنووری توندوتۆڵرت و نادیارتر سنوورسڕینەوەیەک بە

-کە سەرەکی ترین پارادایمی فەزا پارادایمی سنووربەئەنجام ناگات. 

ن لە پێناوی سیاسەتی سەردەمە هاوکات کە سنوورە جوگرافی و فەرهەنگییەکا

جیهانگیریی سەرمایە و گەڕیانی کااڵ و هێزی کار ئاوەاڵتر دەکات 

دەرەتانیی ژێردەستەکان و هەروەها دابڕان و هێزی و بێ سنوورەکانی بێ 

جیاکردنەوەیان بەرفراوانرت دەکات. کارەساتی ڤایرۆسی کۆرۆنا نەتەنیا 

لێ  وماوانی بۆ یارمەتیی لێقە کەوتنەوەی دەوڵەتانهاوئاهەنگی و نیزیک

ڕکابەریی دەوڵەتانی نەکەوتەوە بەڵکوو کەلێنێکی مەزنرتی پێک هێنا کە 

حکوومیی دەسەاڵتی لەم پرۆسەیەدا ەروەها ه .)دۆخی جەنگ( لێکەوتەوە
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ش لە یەکرت کۆی خەڵکیو بەزەبرتر و بااڵدەسترت بوویەوە ئاست خەڵک لە 

تۆپۆلۆژیک   یسەنگی. لە ئاکامی ئەم ڕووداوەدا هاو و نامۆتر کەوتنەوەدوورتر  

 دەوڵەت"-کۆمەڵگەی مەدەنی-"خێزانانەی نێوان شوێنەوار-کاتو 

لێکرتازاوە؛ بەو چەشنەی کە کۆمەڵگەی مەدەنی و دامەزراوەکانی لە ڕێگای 

سازیەوە خانەنشین کراون. هەروەها جەستەی کۆمەڵگا سیاسەتی ئەمنی 

ت و ڕەوایی دابەزیوەتە ئاستی لەشێکی ژینەوەرانە و پاتۆلۆژیک کە دەسەاڵ 

دەوڵەت لەپێناو خاوەندارێتی و پاراستنیدا سەملێندراوە. مەبەست ئەوەیە 

بڵێین ئەوڕۆکە ئایدیای کۆمەڵگای سەربەخۆ چووەتە پەراوێز و لە ئارادا 

ی کۆمەڵگا فراگمێنتی جەستە-نەماوە لەبەر ئەوەی ئەم ئایدیایە لە فەزا

شوناسێکی  ە سەر داشکێرناوەت ماڵتیتووددیھاوێژی کراوە و شوناسی 

کە بە میکانیزمەکانی سایبێرنەتیکی و ڤایرۆسی کۆنتڕۆڵ دەکرێت.   سایبۆرگی

کاتێ وادەزانین  ھێشتا ھەواڵی کارەسامتان پێ نەگەیشتووەبێگومان 

پاش کۆمەڵێ ڤایرۆسی کۆرۆنا تەنێ نەخۆشین و پەتایەکی بەرباڵوە و ڕەنگە 

-ڤایرۆسی کۆرۆنا دەرد بێت.و قۆناغێک لە قەیران کۆتایی پێ  قوربانی 

ئاماژەیەکە بۆ وەرسووڕانێکی مێژوویی لە ژیانی سەردەمی ئێمەدا کە 

 سیاسەتی ڕزگاریدەر تێیدا لە ئاستێکی بەرفراواندا تەنگەتاو کراوە.  
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