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بی  ک لهسهر کت رزاد حهسهن " کارگهکانی تابووت" چهند سهرنج  ی ش

 

بی   تابووت "کت حهسهنه،  "کارگهکانی  رزاد  ش نووسهر  هی  سا چهندين  هزری  کاری  و  ڕەنج  که   ،
تی ناوين بهتايبهتی   گهکانی ڕۆژهه کی ڕۆحی بهرفراوانه لهسهر کۆمه کی قووڵ و ناوەڕۆک سهرنجدان

تری   گهکانی  کۆمه بهو  لهمهر  .  گشتی جيهان  نووسهرە  پيشخواردنهوەی  و  دەروونی  ئازاری  بابهتهکه 
مرۆڤ   سروشتييهکهنی  مافه  ساکارترين  تيايدا  که  گهيهک،  کۆمه سياسييهکانی  و  يهتی  کۆمه دياردە 

ژويهکی دووبارەبووەوە و به قهولی خۆی خهڕەکئاسا دانی م شکاو و  .  خراونهته زب نووسهر توڕە و د
دە له   گهکنائوم ندراو انی ڕۆژهکۆمه تی ناوين، که مرۆڤی مهرگدۆست و کۆيله و خهس نن   ه .  بهرههمد

يداوە له ڕوانگهيهکی سۆسيۆ بهکه ههو گانه بکات، که تياياندا  - کت کی ئهو کۆمه پسيکۆلۆژييهوە شيکار
جار  ڕوانينهکانی نووسهر ههند نراو و الوازکراون،  بهالم ت کشک وەيه ت نه  بابهتيا  مرۆڤهکانيان بهو ش

نه  نجراون، هۆی ئهمهش زۆرجار نهگهڕانه به دوای سهرچاوە زانستييهکان و کهمی زانياری له  هه ه
 . مهڕ ههبوونی ئهو سهرچاوانهوە 

زەکانی سيگمۆند فرۆيد دەربارەی شعور و  نووسهر   تهوە به ت ههندێ اليهنی دەروونی تاکهکان دەبهست
ەوە، که ئارەزووەکانی مرۆڤيان  "من -بهرزە"ا به  ە ههروەهدەرەوە و ناوەوە، و)  نهستی(ههستی  \ناشعور 

ت  دا بهرجهسته ئهکر بهکهدا دەستنيشان نهکراون، .  ت گانه له کت که    بهالم تهنيا يهک سهرچاوەی ئهم به
نهرن زاره کی گهلهک پڕ هيالکی و ب ن برينهکانی  .  کار ئهمه بهمانای ئهوە نايهت، که نووسهر بهشو

گايانادا نه کی بۆ چارەسهری برينهکانی    انی نهکردوون، دەستنيش  گهڕاوە وئهو کۆمه تهرناتيڤ کو ئه به
بکات .  دانهناوە فهزح  ڕەخنهييانه  شهکان  ک ت  بييهو تهنيا  ئهو  گايهکی  .  ڕەنگه  کۆمه باسی  نووسهر 

و   ت  ئهن ههنگاو  ميانهدا  بهو  و  بهمهرگئاسايی  نوسينهکهش  زی  ت ئهکات،  کتيڤئاسا  کۆل و  مهرگدۆست 
کی   نهدۆزراوەتهوئهلتهڕناتيڤ وەيهی  .  ە بۆ  ش بهم  باشه  م  پ نوسينهکه  ستايلی  ڕوونبونهوەی  زياتر  بۆ 

ن  . خوارەوە شيکار بکر

 بهشی يهکهم 

وان ستايلی ئهدەبی و زانستيدا   : له ن

بژی" ت  نازان که  گياندارەی  ئهو  له  "مرۆڤ  ئيتر  مرۆڤ،  لهسهر  حهسهنه  رزاد  ش ڕوانينی  ت ئهمه   ،
ئ  کی  ن ت ههرشو جيهانهداب وان    . هم  لهن که  سۆسيۆکولتورييانهی،  جياوازييه  ئهو  يداوە  ههو نووسهر 

ژوويی و کولتوری دەستنيشانيان بکات  کی م ت و ڕۆژئاوەدا بهرجهستهن، وەکو فاکت يداوە  .  ڕۆژهه ههو
خۆيان   سروشتی  کی  ماف وەکو  تاکڕەوايهتی  ئازادترن،  ئهوروپا  مرۆڤهکانی  بۆچی  که  ڕوونيبکاتهوە، 

گهلپهرست  دەبينن و الی ئ بۆ ڕوونکردنهوەی  .  و مهرگدۆست و ئازادييهکانی تاک بههايان نييهمهش م
و   ژويی،سۆسيۆکولتوری  م بنهمايهکی  چهند  وەری  پ به  دياردەيه  ئهم  يداوە  ههو نووسهر  ئهماناش 

ته اليهنه زانستييهک.  دەروونناسی شيکار بکات  رەدا نووسهر ههنگاو دەن انهوە، زانستی  به بيروڕای من ل
يهتی  ک داگۆگی( پهروەردەناسی    ،)پسيشۆلۆگی(دەروونناسی    ،)سۆسيۆلۆجی (ۆمه ههووەک  )پ  ،

ههر  ).  پۆليتۆلۆگی (   ڕامياريناسی  بۆ  ل  ناکات،  ئاسان  جۆرە  لهم  کی  ب کت نوسينی  کاری  ئهمهش 
ت  دەب زانستييهکان  سهرچاوە  و  بنهما  به  ويستی  پ نووسهر  زانستی  کی  نت ته.  ئارگوم واوی  له 

نته س ئارگوم و  بنهما  که  کاندا  دەستنيشانکراون،  بهکهمی  زۆر  يان  بهديناکهين،  زانستييهکان  هرچاوە 
به کهمدەکاتهوە  .  بهداخهوە له نرخاندنه زانستييهکهی ئهم کت

بی   گانی  "  کارگهی تابووتهکانی"کت يهتييه به پلهی يهکهمی دژی کۆمه کی ڕەخنهگرانهی کۆمه سهرنچ
ناوە تی  نووسهرڕۆژهه که  تی   ڕاست،  تاريکهه ناوزەندی    به  ناوەڕاست  تی  ڕەشهه يان  ناوەڕاست 

کی ئهدەبی  .  ئهکات  کست ت، که نووسهر زياتر ت بهکهدا بهڕوونی بۆمان دەردەکهو ندنهوەی کت لهکاتی خو
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گه  کی زانستی، که له ههندێ به ناوە، نهک ستايل کی چيرۆکنووسی يان ڕۆماننووسی بهکاره   و به ستايل
د زانستييهکاندا   زانستی  ت بنهمای  م  .  ەخواز به ڕوونبکاتهوە،  زانستييهکان  بنهما  يداوە  ههو نووسهر 

کستهکهندا  ت زۆربهی  له  زانستييهکان  نهکراون   سهرچاوە  کی  .  دياری  بابهت زياتر  کارەکه 
ناويانهينراوە رەدا  ل که  تر،  بنهمای زانستهکانی  لهسهر  گومان  .   سۆسيۆکولتورييه،  رزاد  ب مامۆستا ش

ه و چهندەها کاری ئهدەبی و ڕۆمان و کوورتهچيرۆکی نوسيوە، ديارە  چيرۆکنووس و ڕۆماننووس زياتر  
پهنجهی   و  دەست  بهڕوونی  ناوە،  ه بهکاری  کارەيدا  ئهم  نووسينهوەی  له  نووسهی  پ و  پهنچه  ئهو 

که  چيرۆکنووس يان  خۆيهتی .  ڕۆماننووس  نووسهر  سروشتی  کی  ماف يداوە    نووسهر.  ئهمهش  ههو
ک (ک  هاوسهنگييه  نس م به بيروڕای من  )  به کسته ئهدەبی و شيکارە زانستييهکاندا بکات، با وان ت له ن

هيهکه له ههردووکيان  که  . ستايلهکه ت

بهندی  : خا

کی ئهوتۆ   بهندی دەور ڕەنگه له ستايلی نوسينهوەی چيرۆک يان ڕۆمان يان زۆر بهرههمی ئهدەبيدا خا
ف ئاخر  ت،  ههستی  نهبين و  بير  سنووهنتازتای  ب نووسهر  ننهوە ناوەوەی  دەم له  .  ر  باس  ک  کات م  به

بين  بهندی  خا اليهنی  ئاگاداری  گهلهک  ت  دەب دەکهين،  زانستی  کی  بابهت بهرههمه  .  نووسينهوەی 
بهندی دەوری زۆر   کچونی جياجيا له خۆيان دەگرن، که خه ک له فهنتازيا و تهوس و ل ئهدەبييهکان جۆر

نابيننگرنگي تيا  بهن.  ان  له  خا لهبهر  دی  ههر  نتهکانن،  ئارگوم پنتی  دەستنيشانکهری  زانستيدا  کی  کار
ت سهرەتا و کۆتايی ڕستهيهک چيمان  .  ئهوەشه دانانی خاڵ له ڕستهکاندا زۆر گرنگن  مان ئه بهندی پ خا

بهندی زۆر بهالوە نراو بهدا خا م له ستايلی نووسينی ئهم کت نووسهر له الپهڕەی  .  ە ئاڕاسته ئهکات، به
بهندی ئهکات ٧٢ وەيه دانووستوانی کاری خا بهکهدا بهم ش بهندی بگرم،  :"ی کت ز له خا ه بتوانم ڕ مهحا

ئهو داڕسکان و داڕژران و داڕووخانه وەها کوشندەيه که من گهمارۆ دەدات له قۆناغی هاوار و زريکهدا  
نهک  ئهکاديمييانه  و  باو  بهندييهکی  خا فريای  و  فرمبژيم  و  ن  بۆ خۆيان  هوم، چونکهخو ئارەقه  و  سک 

ت، چونکه  ".زمانن  ک هيالکی دەب بهکهدا تووشی جۆر ندنهوەی کت نهر لهکاتی خو م به ڕای من خو به
ت مهبهستی نووسهر چييه  نهريش نازان ک، که باس له زانستهکان  .  ماناکان شاراوە دەبن و خو نووسين

ت، ئهب  گهی زانستی بخواز ئهرکی کاری زانستی  .  ڕوون بن   ڕستهکانی زۆر شهفاف و  بکات و به
ڕمان"نووسهر له شيکاری بابهتهکاندا وشهی  .  ئاسانکارييه نهک گرانکاری  به  "  ت بۆ سهرنجهکانی ئهم کت

ت  ن گومان  .  بهکاردەه نراوە، که له دەرگای زانستهکانی تر بدات، ئهوە ب ئهگهر وشهکه بهو مانايه بهکاره
بهندی زۆر گرنگ  .  ه خا

 : دوبارەبوونهوە 

کی ئهخالقی و کهسی،  ستسي کی پهروەردەيی داڕماو و کۆن و خهڕەکئاسا بوونهته هۆکاری داڕمان هم
يهتی و سياسی و ئهخالقی کردووە مهی تووشی چهندەها کارەسات وداڕمانی کۆمه گاکانی ئ .  که کۆمه

ی ئهو کارگانهن، که   گهلپهرست کا کشکاو و مهرگدۆست و م اکو مردن  له لهدايکبوونيانهوە ت مرۆڤی ت
تاب و  لهن ننهوە خۆ  دەم ن و  دەن دەبنه  .  وتهکانيان  داگۆگی  پ له  ئهم جۆرە  کاريگهرييهکانی  سهرئهنجامی 

نانی زەبروزەنگ  ئهمه جهوههر و ناوەڕۆکی بهشه سهرەتاييهکانی  .  ئهنجامگهياندنی جهنگهکان و بهکاره
بهن  ن و .  ئهم کت زە له زۆر شو بهکهدا د   نووسهر ئهم ت ڕەنگه نووسهر  .  ووبارە دەکاتهوە بهشهکانی کت

تی و بهتايبهتی کوردی   گای ڕۆژهه ندە داخلهدڵ و برينداری ئهو ههموو دياردە ناشرينانهی کۆمه ه
ت، که ڕستهکان دووبارەو چهندبارەيان بکاتهوە  نهر هيالک ئهکات  .  ب م ئهم دووبارەبوونهوەيهش خو به

کستی و فۆرمی بهريان  و له کۆنت کۆتايی له ستايلی زۆر  .  بکات   کاری زانستی ب ژ و پنتی ب ڕستهی در
بارە بوونهوە تهرز  .  نووسينی تازەدا، به تايبهتی زانستييهکاندا، بهسهرچووە  ڕەنگه دياردەی دووبارە و س

کی کۆمۆنيکاسيۆن واز مهدا  و ش گهکانی ئ ت له کۆمه  .ب

 : دەستنيشانکردنی سهرچاوەکانی کارەکه 
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نانی کهس ک نووسهر  هکانی ناو بابهتهکاندا سهربهداخهوە له ناوه چاوە و زانيارييهکان ونن، بۆ نموونه کات
ناس دەکات، ئهوا دەستنيشانی هيچ سهرچاوەيهکی ئهم فهيلهسوفه   ل فۆکوی فهيلهسوف و کۆمه باسی ميش

ناکات  بگ.  فهڕەنسيه  ن سهرچاوەکاندا  بهشو ت خۆی  دەب نهر  بارەيهوە خو جار  .  هڕت لهم  ڕەنگه ههند
نه ويستبکات يان  ئا خو ن ههموو  ر پ م نهک به شو ت، به ن ههندێ سهرچاوەدا بگهڕ ت، خۆی بهشو زاب

بهدا باسکراون،  .  سهرچاوەيهکدا ک له نووسهران و فهيلهسوفهکان و زانستهوانهکانی جيهان لهم کت گهل
ن  کی ئهوهادا که باديارە ل.  بهب ئهوەی سهرچاوە زانستييهکان ناوزەند بکر س له زانستهکان  ه نووسين

ت، سه ت،  دەکر نهوارانی کورد له و بهشبن له نووسينهکهدا، بهتايبهتی خو ت ب رچاوە زانستييهکان ناب
ئهوروپييهکان   و سهرچاوە  کست  ت لهسهر  زانياريان  و  شارەزايی  زۆر  ڕەنگه  ئهوروپی که    بهزمانی 

ت   .   نهب

ت  وان ڕۆژهه  : و ڕۆژئاوا   جياوازييهکانی ن

با وەک  ڕۆژههنووسهر  و  سکرا   مهرگدۆست  به  مرۆڤهکانی  ت،  تاريکهه و  تاريکستان  به  ت 
رئاسا، پهروەردەکهی به خهڕەکهی ئاش و بهسهرچو و   گهلپهرست، دەزگاکانی به خهڕەکهشکاو و ئام م

ناودەبات  ن.  کۆنهپاتاڵ  دەه بهئهنجام  نهرانه  قهدەره و  پڕتاريکی  گهيهکی  کۆمه زانيارييهکانی  .  ت بۆيه 
بارەن تاکو دەگاته  دووبارە   گهی زانستی که زانکۆکانهو س سياسييهکانی ملهوڕ و گهندەڵ،  .  بهرزترين ج

ی گهورەکانيانن ڕايه ش و شاگردەکانيشيان ماستاوچی و گو گهيهکی  .  ناديموکرات و خۆبهرەپ له کۆمه
ت  ز و کهمئيلهام دروست دەب ه  .  ئهوتۆدا مرۆڤی ب

خ تهڕۆژئاوا  شۆڕشی  و  نيسانس  ڕ ئازاوەنی  مرۆڤهکانی  تاکهکهس  کنهلۆجيايه،  ئازادی  و  ادتر 
تی  ( زراوە)   ئينديڤيدواليزم  /ئينديڤيدوال هت دابهشکراون، ژنان  .  پار سياسهت شهفاف و دەزگاکانی دەو

گهی دانوستان و له پهرەسهندندايه رەش مرۆ.  له ههموو بوارەکانی ژياندا بهشدارن، پهروەردەش ج ڤی  ل
رايهل و ملهوڕ ههنه، ژەيهکی کهمتر   گو م به ڕ تدابه گاکانی ڕۆژهه  . له کۆمه

ت و ڕۆژئاوا به ڕای من بهووردی دەستنيشان نهکراون، چونکه زۆر   وان ڕۆژهه چواندنه له ن ئهم ل
تر و زانستيانهتر شيکاريان بکهين  ت قوو کهدا  ديارە له ههردوو جيهانه.  اليهن و بواری تر ههن، که دەب

يهتی و بينينسياسی و کهسی ههن، که سهر  دياردەی کۆمه سهرەڕای ئهوە نووسهر  .  نجی ڕەخنه و ت
تدا به مرۆڤی نائاسايی و   گهنی ڕۆژهه زۆر به وردی و کارامه باسی ئهو کهسانه ئهکات، که له کۆمه

فه  و  ڕۆژنامهوان  و  نووسهر  له  بريتين  ئهمانهش  ن،  دەبر ناويان  ڕەخنهگر  و  ش  و  سهرک يلهسوف 
ستاش ڕاستيهکی ڕوون و ئاشکرايه،  .  شنبيران هونهرمهندان و رۆ ت  "به داخهوە ئهم بارە تاکو ئ ڕۆژهه

ژوويی  ".  بير و هزر کوژە ۆزی م چنين و ئا گهکهنی ئهوروپاش به چهندەها قهيران و تهنگهه ديارە کۆمه
ڕەخ  نته  کۆم و  نووسين  ههموو  ئهو  ئهپهڕن،  ت و  پهڕيون  ت نووسهرە جۆراوجۆردا  اليهن  له    ناييانهی 

سهدەکا له  يهتی و کهسی مرۆڤی  ئهوروپيهکانهوە  کۆمه باری  ناههموواريی  بۆ  گهن  به ڕابردوودا  نی 
 . ئهوروپی

 اليهنی ڕۆحی و ناخ له نوسينهکهدا

گهيهکی پڕ دڕکاوين،   ئازاری دەروونی نووسهر به پهنچهی دەستهکانييهوە ديارن، تووڕە و ماندووی ڕ
کۆ له  مرۆڤپهسته  رن،  دژەمۆد گهيهکی  دووبارەبوونهوەيهمه له  بهردەوامدانهکانی  ههستی  .  کی  ئهمه 

ک بريندارکردووە کی سايکۆلۆژی.  نووسهری گهل سهخت    ئهم اليهنه ڕۆحييه، ههژانی دەروونه، بار
ته گۆڕێ، بۆيه نووسهر له تهواوی نووسينهکهيدا  ن پهخشاندەکات،  تووڕە و ماندوبوونی ناوەوەی ڕۆحی    د

که گايهک،  کۆمه مرۆڤدۆستانهو  ئازارەکانی  کی  ههست به  ڕۆژانه  ئازاری  نووسهر  و  ت  دەياننۆش ە 
ئهدەن حهسهنيش  .  ناوەوەی  رزاد  ش وەک  بهرپرسياری  و  ههستيار  و  هۆشمهند  کی  نووسهر ديارە 

ت لهم ئازارانه  بهرناب  .  ب
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 ژياندۆستی و مهرگدۆستی 

تهکراون، به جۆر  بابهتی ژيان و مهرگ له زۆرينهی هيان  ئهدەبياتی جيهاندا ئاو نراون و مامه ژ اوجۆر تو
ک تر.  راوە لهمهردا  زيندەوەرانی  بۆ  سهرەتايهک  ته  دەب که  کۆتايی،  وەکو  بی  .  مهرگ  کت تهواوی   له 

کی ڕۆشن بهئاڕاستهی "کارگهکانی تابووت " ک مهيل و الدان .  مهرگدۆستيدا ئهکهين   دا ههست به جۆر
با  لهو  تدانووسهر  ڕۆژهه گهکانی  کۆمه له  که  له    وەڕەدايه،  ههر  ئهبهديدايه،  کی  مردن له  مرۆڤ 

گهکان خۆيانهوە  .  يکبوونهوە تاکو کۆتايی ژيانی دا بهته ئهم ئاڕاستهيه له بيرکردنهوە له ناوەڕۆکی کۆمه هه
کی بهردەوام و نامرۆڤدۆستانهدا نوقمکراون  نجراون، که ڕۆژانه له جهنگ ه يو.  هه ايه، که  نووسهر پ

ل  لهکهشمناڵ دوای لهدايکبوونی به تون ت و له کۆتايی تون تی،  کی ڕەشدا دەبر ک چاوەڕوان دا تابووت
و خانهکانی   کهلهن ک،  تراديتسيۆن قوربانی  و  دەبنه کۆيله  لهدايکبوونيانهوە  لهدوای  هکان ههر  منا واته 

ن ب ئهدر گادا لهقا بدانه له زۆربهی کۆما.  کۆما مهد ديارە ئهم لهقا گای ئ ا،  گاکاندا، به تايبهتی له کۆمه
ه داگۆگيدا زا که،  .  بهسهر سيستهمی پ دانی عهبهسييهت ڕوانينه لهدايکبوون و سهرهه ئهم جۆرە ديد و ت

مهدا گهکانی ئ دانی ماتهمينيه له کۆمه  . که سهرهه

له فهرە  بهتايبهت  شودا،  له ئهوروپا لهسهدەی پ دانی فهلسهفهی عهبهسييهت  نسا، که ژان پۆل  سهرهه
س کامۆ،  رت  ئهلب باسارتر،  و  گر  هه ل  مارس ل  گابر و  ديبڤوا  نموونهی  يمۆن  بوون،  نراوی  ه وەڕپ

وانکاريانه بوون، که له ئهوروپا بهرپاکراون ت نووسهری  .  دژەکاردانهوەی ئهو جهنگه و بهته دەتوانر هه
ڕۆ نهی  ئاو که  ت،  نر بچو نووسهرانه  لهم  ک  ههند به  بهش  کت به  ئهم  خۆی  قهولی  به  تمان،  ژهه

پ تی  نوکی  .  ئهدات   شانڕەشهه وەديارە،  پ زۆری  جگار  ئ کی  ماندووبوون و  هيالکی  نووسهر 
ی و زەخنهخ به قوڕگيدا   تهوە، چوون تا ڕ ک باسی ئهو دەڤهرەمان بۆ ئهگ ت، کات نووسهکهی دەلهرز پ

رەدا ئهوەيه، که ئايا ژيان به مانای  .  کراوە ت به  ل پرسيارەکه ل نر مردنه؟ يان ژيان ڕاستهخۆ دەچو
می ئهم پرسارانه نموونهی مم بير و هزری ههنا  هرگ؟ بۆ وە دەستنيشانی  رەدا  ژويی زۆرن، که ل

نت  نمهوە به نموونه* ئاڕ  . دەه

ک ژەرەوەناس تو به  زياتر  خۆی  که  ئهمهريکيه،  ـ  مانی  ئه فهيلهسوفه  ژنه  سهرەڕای    ئهم  ت،  دەبين
کی يههوکارەساتهکانی جهن دی، گهشبين سهيری ژيانی کردووە،  گی جيهانی دووههم و خۆشی وەک ژن

ييهی له ژيانی وەکو ژنه يههودييهک بهسهر بردووە   سهرەڕای له ههموو نووسينهکاندا  .  ئهو ههموو تا
تهنيا   به  پلوڕاليستی  م سيستهمی  به وەستاوەتهوە،  تلهر  ه مهکهی  و ڕژ ۆکۆست  و هۆ فاشيستی  دژی 

گر و ئه کی ههمهاليج ت بۆ ژيان ک دەزان کی ژيندۆست مايهوە،  .  هنی و جۆرەکانتهرناتيڤ نت کهس ئاڕ
کی   جۆر ههموو  دژی  بۆيه  هاتووە،  يههودييهکاندا  بهسهر  که  کارەساتانهی،  ههموو  ئهو  سهرەڕای 

ن.  تۆتاليتاريزم بووە له جيهاندا  نهر پ کی جياواز و داه اسه دەکات،  ئهو مرۆ ههر له دايکبوونييهوە به کهس
بيرکردنهوەکانی لهسهر بناغهی لهدايکبوونهوە، نهک لهسهر  .  بووە )  رد مج(بۆيه دژی تاکی ئهبستراکت  

نجراون  ه هه تردا  .  مردنهوە  مرڤهکانی  لهگهڵ  کهوەيی  پ ژيانی  تهنيا  به  که  يوابووە،  پ ههر  ئهو 
ک سهرەتايهک،  هۆيهوە  به  که  ت،  ن د بهرههم  ههمهجۆر  و  پلوڕال  گهيهکی  سهرەتای  کۆمه به  ه 

ناو نوێ  کردنهوەيهکی  د دەستپ مهرجداری  پهيوەندييهدا  لهم  دەکات،  مرۆڤ  زەد  چاالکييهکانی  به  ەکات 
هکردنهوە لهتهک يهکتردا.  خۆيهوە  نان و مامه تهوە به کارکردن، بهرههمه کسه دەبهست ت ئهم کۆمپل .  ئاڕن

ت به سهرەتايهکی ئاڕن  مهش ههر له ئهنجامدا دەب گهکانی ئ گهيهکی ديموکراتی،  کۆمه تيدا بڕوات، کۆمه
يهتی سهروەرە و ئهنج   که وەيهکی ديموکراتی ناههڕەمی  عهقالنييهتی کۆمه ومهنهکانی شارەوانی به ش

تن کهوە دابهشکراب نهرانی خه نت  .  له اليهن نو رزاد حهسهن به هانا ئار ت ش رەدا نهمهو ديارە من ل
ڕوانين  کو دياريکردنی دوو ت نم، به رزاد ح.  ی جياواز بۆ دياردەکانی کۆمهڵبچو ناکييهک  هسهن ڕوو ش

ت، بداته   ت و هيوايهک، ئهگهر کهميشب مهدا ڕوناکييهک ببهخش ستاو لهم دەڤهرەی ئ ت، که له ئ نابين
 . نهوەکانی داهاتومان 
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برينی   نهترسانه  به  کت ئهم  نووسهری  که  ت،  بکر ئهوە  دەستنيشانی  گرنگه  بهشهدا  ئهم  کۆتايی  له 
و وانل ل که  دەداتهوە،  هه بۆ  گايهکمان  نراو،    کۆمه سهپ ههڕەمی  کی  سيستهم هۆی  به  بريندارە 

ک، که کۆپی   پهروەردەيهکی کۆن و پاتاڵ، نقومبوو له بهناو دينداری سياسی ڕاديکال، باوک و دايکان
دەکهن  بيرووبۆچونه.  مناڵ و وەچهکانيان  بهم جۆرە ڕەخنهو  ويستی  پ زياتر  مه  ئ گای  هزريانه    کۆمه

ت  ژ کی کوردی دەب سۆزته ":  ههيه، وەک پهند ته گريان، د ن  ."  ئهو کهسهی دەته

ژەرەوەناس*   تو نت  ئار ی  /هانا  سا مانی،  ئه ناسی  کۆمه و  له    ١٩٠٦فهيلهسوف  ههنۆڤهر  شاری  له 
ی    .  له شاری نيۆرک کۆچی دوايی کردووە   ١٩٧٥دايکبووە و له سا

 

 دووەم  بهشی 

گهی  نامۆبوون ی)مفهوم( ت

گهی بی  له  نامۆبوون  ت گهيهکی زياتر دا"وت بو تا  کارگهکانی " کت  و  کولتووريی -سۆسيۆ ت
کتيڤييه(گهلهکييه ک ل ،)کۆل ته ههنگاو جار ههند و دەن . يهوە )پسيکۆلۆژی ( دەروونناسی  بواری  ن
تهوە گهلهکيدا نامۆبوونی بازنهيهی لهم بهڕوونی زۆر نووسهر ن  خۆی  قهولی به يان دەکات، شرۆڤهی و دەم

ت  خۆی ئهو وەک. دەکات  ناوزەدی ڕۆحی و همعیتهجدەس هيستريايهکی و شيزۆفرينيا به  خودی : "دەنووس
 ڕۆحی  و دەستهجهمعی هيستريايهکی و شيزۆفرينا مايهی بووەته ڕاميارييهوە باری له لهتوکوتکردنه ئهم

مهی له يهک ههر  نهوەکانی  ئاگاداری و هۆشداری  نووسهر ديارە). ٤٥ الپهڕە..." ( و کردووە داغان ئ
گ داهاتووی  ت  و  دەکاتهوە کوردەواری هیکۆمه ت، دەيهو ن هک هکانی لتوورەکو که ڕايانبچ  ههزار زا

هی کی  بهرەو ئهويان کولتوورەکهی و  کوردی مرۆڤی کارەکتهری  فارسی و  تورکی  و  ئهرەبی  سا  ئاستهنگ
ژوويی کی به که دەبات، و بردووە  دەروونی  و  م کتيڤی( گهلهکی نامۆبوون  تاکهکهسی  و) کۆل

لئينديڤيد ( ت  کۆتاييان) و ش. د مباشه ە،باسهو ئهم ناوەڕۆکی بچينه ئهوەی پ کی پ ژوويی ئاوڕ گهی  له م  ت
ناسی و) فيلۆسۆفی ( فهلسهفه بوارەکانی له نامۆبوون ک و) سۆسيۆلوژی( کۆمه  دەروونناسی  کهم

 .بدەينهوە) پسيکۆلۆژی(

ک ژەر له زۆر ناس و فهيلهسوف و تو تنۆلۆژە( گهلناسهکان و کۆمه ژينهوەی  و شيکار جيهان ی)کان ئ  تو
گهی  لهسهر  جياوازيان ليس،: لهوانه  کردووە، نامۆبوون  ت گ ، )1( ڕۆسۆ ژاک ژان  ئهرستۆت  مارکس،  و  ه

ک لهوە جگه نکفۆرت، قوتابخانهی فهلهسوفهکانی له زۆر رەبوونگهرا هزرمهندانی به دەگات  تا ف  و  ل
رت  بوڤوا،  دی  ۆن سيم سارتهر، پۆل  ژان  وەک ،)عهبهسيی ( نيهيلستی  کی  و  کامۆ  ئهلب  تری  زۆر

ژينهوەيان  بوارەدا لهم  هانييهکان جي ناوبانگدارە ت  و  دەکات  باسی  بهڕوونی  نموونه  بۆ  ڕۆسۆ . کردووە تو  دە
ک  تهوە، سروشت  له مرۆڤ  کات ت، نامۆ  خۆی له ئيتر جيادەب ت  زاڵ خۆپهرستی بارەشدا لهم دەب  بهسهر  دەب

ک  واته. خۆخۆشويشتندا تهوە، جيا  سروشت  له مرۆڤ کات سۆز باوەشی که دەب  دايکانهی  ستیخۆشهوي و پ
دەکات  نامۆبوون  پرۆسهی  ئهوە،   .دەستپ

زەکانی ڕوونکردنهوەی  زياتر لهوە م ڕوسۆ، ت نانی ههروەها به گل ه وەی  له باس، بهر  بۆ ه  چوارچ
ژينهوەی ئهوان له يهک ههر ئاخر دەردەچن، نووسينه  ئهم شيکاری   . گهرەکه  خۆی به هت تايب تو

 

گهی کتيڤهکهی مانا به نامۆبوون ت  )گهلهکييهکهی ( کۆل

شهی  مارکس  کارل ۆسهی له  نامۆبوون  ک ناندا و  کار پ وە به بهرههمه کتيڤ( گهلهکييهکهی ش  يهکهی )کۆل
. دەکات  ناوزەد ) 2(خۆدەردان به نامۆبوون يهکهيدا"ئابوری-فهلسهفی" دەستنووسه  له  ئهو . دەکات  ئاوە 
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زەی  ئهم  رکسام گلهوە ئايدياليستييهکهی -فهلسهفی زە ت له ت شتۆتهوە  ماتهرياليستيانه  و وەرگرتووە ه . داي
يوايه مارکس ۆسهی له نامۆبوون پ ناندا و کار پ تهگۆڕێ بهرههمه ۆسهی  له. د کار  بهرههمی کاردا پ  کر

ۆليتاريا  به  مارکس (  ودی خ  بهرههمهکهی نداری وەخا  چونکه  نامۆيه،  خۆی ئهو به ) دەکات  ناوزەديان  پ
کو  نييه، خۆی  کی سامانی به کار. نامۆيه ئهم  خودی به که ترە، کهس ۆسهيهدا لهم کر  خودی  له تهنانهت  پ
ت  نامۆ خۆی ک به بووە ههستدەکات  وا يان دەب نهکانی له  بهش  به  نامۆبوونه ئهم مارکس. بهردەستی ماش

گهيهکی کتيڤ( گهلهکی ت  تايبهتی  خاوەنداريی هوە ڕوانگهي  لهم. دەکات  رشيکا ) دەستهجهمعی / کۆل
کارە، نامۆبوونی هۆکاری ته کارەکهی بهرههمی و کار سوودی ل کر کی دەستی دەچ  که  ترەوە، کهس
 سهرەکی  پنتی و سهرچاوە به کار پرۆسهی مارکس. دەکات  ناوزەدی کهپيتاليست  / سهرمايهدار به مارکس

دانی  ژوودا تهواوی له نامۆبوون  دياردەی  سهرهه ت، م ن  سيستهمه  و  فۆرم  ههموو به دەناس
يهتيهکانهوە، گهی له خاوەنکۆيلهدا، و کۆيله جڤاکييهکانی پهيوەندييه له ههر ئهوە کۆمه ی  کۆمه  فيۆدا

دانی به  دەگات  تا) دەرەبهگايهتی( ناوەنددا سهدەکانی   و  فاشيزم و  سهرمايهداری  سيستهمی  سهرهه
دەکات  باسيان نووسهر  که سۆسياليزميش، کیچا به گهر. ل وانينه ڕەخنهگرانهوە و زەکهی ب  مارکس  ت

گهی  لهمهر کار تهنيا  ههر  سهرمايهداريدا  سيستهمی و  فۆرم له  که  دەبينين،  نامۆبوون،  ت  نامۆيه  که  نييه  کر
کو  خۆيشی، به و کارەکهی بهرههمی بهرامبهر  ييهتيهکان پهيوەندييه به  له  سيستهمهدا لهم کۆمه

کیئاسته وان به مرۆڤايهتی تهواوی که هوتۆدان،ئ گهلهکی و تاکهکهسی نگ کی و ن  ئهبهديدا  نامۆبوون
ت  ن دەپهڕ گهی کهواته. ت گهی تهنيای مۆرکی نامۆبوون ت رن کۆمه کو نييه، مۆد ژووی  تهواوی له به  م
يهتييهکاندا، سيستهمه و فۆرم له ههروەها مرۆڤايهتيدا، کخهرە به مارکس که کۆمه يهتيهکان  ڕ  کۆمه

ت  و بووە بهرجهسته دەکات، ناوزەديان ۆش تاکو. دەب ت  سهرمايهداری سيستهمی ئهم ت  يان ناتوان  نايهو
کی وەيهکی به  نامۆبوون دياردەی  بۆ  مرۆڤدۆستی چارەسهر تهوە گشتی  ش تهوە،  بهرەنگاری  يان بدۆز  ب

ۆسهيه ئهم بهرەنگاربوونهوەی چونکه  زە  و  توانا له پ . نهماون شداسيستهمه ئهم  مادييهکانی و  سروشتی ه
کی به جيهان تری شوينهکانی زۆربهی و ئهوروپا مرۆڤهکانی  به  که وابهستکراون، ئهوتۆوە سيستهم

سوکهوت  کاپيتاليستييه / سهرمايهدارييه سيستهمه ئهم ئارەزووەکانی ک ڕەنگه. دەکات  هه  باس  تيۆری گهل
ورکردنهوەی له گه له نامۆبوون ه رنهکاندا مۆ کۆمه ستا  تاکو تايبهتی دەروويهکی ل بکات، د  ئهم  بۆ ئ

يهتييه دەردە تهوە و نهدۆزراوەتهوە کۆمه  .ناشدۆزر

 

گهی ناسيدا( سۆسيۆلۆژيدا له نامۆبوون ت  )کۆمه

  

ناسی ميل  فهڕنسی  کۆمه  تراديسيۆنه  لهدەستدانی به نامۆبوون  که  باوەڕەدايه، لهو  )3( دورکهايم  ئ
ت  بهرجهسته  دينييهکان و  ڤاکيهکان ج ) سونهگهراييه ( ناسی ( سۆسيۆلۆژی  زۆر  بۆ . دەب  له  ئهوروپی) کۆمه

گهی  دا ٢٠ سهدەی سهرەتای  و ١٩ سهدەی گهی نامۆبوون ت ژينهوەکانيان و سهرنج  ج  بهو  بوو، تو
انی، و تاکگهراييهوە پرۆسهی ئهنجامی  له مرۆڤ نامۆبوونی که مانايهی، زانهوە،  نموونه  بۆ داب  خ

داوەسهريه گهی له نامۆبوون کهواته. ەبوو گيرۆدەی و ه ناسيدا ت ت، مانايه بهو کۆمه  له  مرۆڤ که د
 خۆی  بنهڕەتييهکهی و سهرەتايی پهيوەستييه) ئينديڤيدواليزاسيۆن( بهتاکبووندا پرۆسهی دەرئهنجامی

زان بهرامبهر ۆسهی ئهنجامی له نامۆبوون ڕوونه، هاوسهنگييهکه. لهدەستدەدات  خ  رستانيبوون بهشا پ
ۆسهی له نامۆبوون  ،)ۆسيۆلۆژييهکهس  اليهنه( داويستيی  پ نانی  پ ۆسهی له تهکنيک بهرههمه  و  کاردا پ

انی  وەک  خۆی مرۆڤ سۆسيۆلۆژييهوە ڕوانگهی له). ئابورييهکهی  و فهلسهفهيی اليهنه( سروشت  له داب
ته ههنگاو نامۆيهک گهوە، ناو دەن گهدا له تاک ئاخر کۆمه کداپا له کۆمه  لهم  و  خوات دە دەوران ڕادۆکس

ۆسهيهشدا تهوە سهرگهردان و ئاوارە پ ن کسهکانی هۆکاری به ( دەم ۆزييهکانی  / کۆمپل گه ناو  ئا ). کۆمه
يهتييهکان ميکانيزمه و وابهستهيی گهی  له کۆمه ی زۆر نامۆبووندا ت نراون بهچ سهنگ  فهيلهسوفانی . هه
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مانی زەکانی له )4(هۆرکهايمهر و ئادۆڕنۆ ئه کتيکی" ت گهی  دا"ڕۆشنايی ديال  بواری  له نامۆبوون ت
بوونی  و  دەستبهسهراگرتن که ڕووندەکهنهوە،  سۆسيۆلۆژيدا  له  سروشت  بهسهر  مرۆڤ  زا

ۆسهی له هۆرکهايمهر و  ئادۆڕنۆ  مهبهستی ڕەنگه ( بهشارستانيبووندا ت  بهشارستانيبووندا پ ) بووب
ت  کۆتايی  نامۆبوون  به  نرخهکهی  به  نامۆبوونه  لهم) سنووردارکراو  دەرچونی( نهدەرەوەاته. د

ت  بهئهنجام کولتوور  و) هۆشمهندی( هزر سهر  تهرکيزکردنه  .دەگهيهنر

 

گهی رنهکهی بهمانا نامۆبوون ت ل نامۆبوونی( مۆد ەوايی  /ئينديڤيدو  )تاک

 

شتر  و ناوەند  سهدەکانی  نامۆبوونی ئايا که ئهوەيه، پنتهدا لهم گرنگ پرسياری  به  ڕووەوە  چهند  له  نيا پ
گهی له مرۆڤ نامۆبوونی رندا کۆمه وەی له  جياوازيانه ئهم ڕەنگه. جياوازن مۆد  نووسينه  ئهم  چوارچ

ژوودا تهواوی له ئهوەی. دەربچن ناندا و کار پرۆسهی له مرۆڤ که ئهوەيه ڕوونه، م  بهردەوام  بهرههمه
کی له لی  نامۆبوون ەوايی( ئينديڤيدو کتيڤيدا و )تاکهکهسی / تاک . پرۆسهيهدا  لهم بهردەواميشه و  ژياوە کۆل

ک ديارە ماکانی له يهک گهی ه رن کۆمه دانی دياردەی مۆد . ماناکانيهوە ههموو به ئينديڤيدواليزمه  سهرهه
پهڕيون، ئهوتۆدا تاکگهرايی پرۆسهيهکی به ئهوروپا  دەڤهری مرۆڤهکانی  بوارەکانی  زۆربهی له  تاک که ت

يارەکانی" زۆربهی" ئازادانه ژيانيدا ۆسهی له جيا ئهمه( دەدات  خۆی ژيانی ب نان، و کار پ  که  بهرههمه
ستاش تاکو  گری ئ ۆسهی  لوتکهی). تاکگهراييهکانه ئازادييه يهکهمی ڕ  بۆ  ئهوروپادا، له  تاکگهرايی پ

مانيادا، له نموونه نهوەکانی ئه نی جو  ئازادی  و شهقامهکان سهر  ڕژانه الوان که بوو، شهستهکان  سا
شهوەی له تاکهکهسييان کی به ئهمهش. بهرزڕاگرت  داواکانياندا پ  پهيوەندييهکانی  درزاندنی له سهرەکی بهش

هوە به تاک ت  کۆمه ردر کی بۆته تاک ئازادی. دەژم گهی  له چهقگر پنت رن کۆمه کی  و مۆد  بهش
اوەی  يهتييهکان پهيوەندييه نهب  .کۆمه

شتر سهدەکانی نامۆبوونی  ئايا که وەيه،ئه استهنگهدائ لهم گرنگ پرسياری  نامۆبوونی  له جياوازييان پ
رن جيهانی سانس  بهرپابوونی  لهدوای چييه؟  مۆد ن شچونی  و ئهوروپا له ڕ کهاتنی  و  پيشهسازی  بهرەوپ  پ

گهی  رن کۆمه ەوايهتی  ڕۆژئاوادا، کولتوورەکانی  له  مۆد گيربوو و  بهرجهسته زياتر  تاک  ون نامۆبو . ج
کیمۆ به بوو اوە رک کنهب ۆزييهکانی. ل ۆزی و  ژيان  ئا کسی( ئا يهتييهکان  پهيوەندييه) کۆمپل  کۆمه

ويی بهرەنگاری  زياتر  تاکهکهسی . کردەوە دەووروبهرەکهی و سروشت  و خۆ به  نامۆبوون  و  دەروونی  پش
کی  به  بوون  دەروونييهکان نهخۆشييه اوەی و  بهردەوام  بهش  ی پرۆسه و مرۆڤ ڕۆژانهی  ژيانی نهب

گهی تاکهکهسی. نامۆبوونی رن کۆمه  دەوری،  مرۆڤهکانی به تهنانهت  و سروشت  و خۆی به نامۆکراوە مۆد
سهندراوەتهوە خۆی سروشتييهکانی و  سهرەتايی پهيوەندييه  ی . ل ک،  به  بووە  خۆی ژيان سهرقا  ميکانيزم

انی  که  و  ژينگهکهی مرۆڤ چونکه نامۆبوونه، ئهمهش. پرۆگرامکراوە سروشتهوە به مرۆڤ داپچ
ته نامۆ به سروشتی شووتر  سهدەکانی. بهرچاو د کتيڤی به زياتر مرۆڤهکانی پ ) گهلهکييانه( کۆل

رنه  نامۆکردووە،  وەيهکی مۆد ، بهش م  ئيندئڤيدو ۆسهيهکی  مۆرکی دەبنه  نامۆبوونهکه  ههردوو  به  پ
رندا سهردەمی  له بهردوام   . مۆد

گهی دەروونيهکانی نهخۆشييه ناوزەدکردنی ەپسيکۆلۆژييهو / دەروونناسييهوە ڕووی له رن  کۆمه  مۆد
 ، )دەروونی برينداربوونی / خورپهی ( تراوما  وەک دەروونيهکانی  نهخۆشييه  ڕاستييهيه،  ئهم  سهلماندنی 

ەوشتی( شيزۆفرينيا وی( هيستريا ، )جوت نس ،)ههستهدەمار  يان دەمارگيری پش هفاوی( ديم  له  خه
س  ،)پيريدا پر کسی ،)غهمۆکی( يۆند ی / کۆمپل ، و ترس خۆبهکهمزانی، گر هڕاوک  کهمهۆشمهندی  د

کچوونی  ،)پسيشۆزە ( واقع لهدەستدانی ، )س.هه.د .أ(  و  خواردن مهيلی  لهدەستدانی کهسايهتی، باری ت
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گه دەروونی نهخۆشی چهندەها رنهکان  کۆمه گومان نهخۆشيانهش ئهم دياردەی بوونی. مۆد  له  ب
و  به و هيهه کوردستانيش  و  ەيهکی ش  . کردووە تهشهنهيان بهرب

 

 )کولتوری-سۆسيۆ( کولتوری  نامۆبوونی

 

زەکانی  له زياتر  نامۆبوونه  ئهم ڕەنگه تهوە، " تابووت  کارگهکانی " نووسهری  ت گهيهکی  به واتا  نزيکب  کۆمه
گالو و ژەهراويکراو  کوردی  نووسهر . ئيسالمی-ئهرەبی کولتوری ) نهريتی و  داب ( سوننهگهرايی به  ت

م دەکات، پسيکۆلۆژيهوە ڕوانگهيهکی له کورد  تاکی دەروونييهکانی ئازارە سیبا  له  ئازارەکان به
وەيهکی کتيڤدا( گهلهکيدا چوارچ ژکراوە) کۆل ب  کاريگهرييه  ئهو نامۆی و  سهرگهردان کورد  تاکی. قا
ييهی  که، ههزارسا هکی کولتووری له که کولتوور  دورگهی  سهرچاوەکهی که ئيسالمی،-ئهرەبی خ

داوە ئهرەبييه، ه  ئهم دا ٣٢٦ الپهڕەی  له نووسهر. سهريانهه که نراوە بهزۆر کولتوورييه ت  بهڕوونی سهپ
ت  ن دەسهنگ زڕاوە و  ڕەش  و  ريکپهرست تا کولتوورە ئهم: "هه ت  هه  داعش  له جوانتری  بهرههمی ناتوان

ت  ت  ههر  ئاشه ئهم ... ههب ت  و دەگهڕ ن بارشهکهيشی  و  دەگهڕ  له  يان !". مليليۆنههايه سکیفرم و خو
ت  دا ٣٤٤ الپهڕەی مهيه، چارەنووسی  خۆی بۆ نامۆيی: "دەنووس کی  له تهواوی به  چونکه  ئ  دۆخ

گانهيه، و نامۆ ناوەوەمان جيهانی به  که  دەژين هيستريادا مه ب گانهين، خۆمان به ههموومان ههر ئ  ههر  ب
گانهين که ئهوەيشه لهبهر رەدا". يهگدی  به ب ک ل هیت کهوە  له که ههيه، نامۆبوون له جۆرە دوو ئهو ه  سهر

ل ( تاکهکهسی کی  له و ) ئينديڤيدو کی  ترەوە  سهر زە  ئهم. کولتووريه  نامۆبوون و  ت وانل  نامۆبوونی  ه ب ل
ردەستهی گهالنی ت، کۆلۆنياليستی سهدەکانی ژ نر هيهکی و سهردەسته کولتوری که دەچو که  ژەهراوی  ت

کی نامۆبوونيش  و کۆلۆنيالهکان  ستهیبندە گهالنی بۆ بووە ه ئهم پرۆگراماتيکی  بهرههم که  کولتورييه  ت
 .بووە

ک گهر ژووی له ئاوڕ کشکان و کۆلۆنياليزم م واندن و ت ردەستهکان کولتورە یش  کۆلۆنياليزەکردنی  و ژ
کی خانهيهکی بدەينهوە، جيهاندا له زۆر  بهش زەوەنئاسا زب يدا که دەبينين، ق  زۆر  کولتووری  نی نامۆبوو ت

وە له بهڕوونی کتيڤهکهيدا ش ت  کۆل ژووی. دەبينر هی ٢٠٠ م  و  بندەستهيی و هيندوستان له ئينگليز سا
کی دابهشکردنی کۆلۆنياليستهکانهوە، به ئهفريقا کيشوەری وابهستهيی تانی له  زۆر  بهش تی  و  خۆرهه

وان له ناوين  کتيڤی نامۆبوونی  ونهینم فهرەنسييهکاندا و  ئينگليز  کۆلۆنياليسته  ن رنن کۆل  ههموو  به مۆد
نراوی کولتووری. ڕووەکانييهوە  کی نامۆبوون به هيندوستاندا ديانهتهکانی و  گهالن  بهسهر ئينگليزی سهپ

کتيڤی /کولتووری ت، کۆل ردر هيهکی به که دەژم که  يهکتر به نامۆ  و جياواز زۆر کولتووری دوو ت
ت، کدەدەن دەناسر هيهکی ت  دەيکهنه  و  ل . نابن يهکتر هاوسهنگی ڕۆژگارەش  ئهم  تاکو  که ئهوتۆ،  که
ت، ناوزەد  ئيمپرياليزميش  به که داگيرکهر، يان کۆلۆنياليزم ی دەکر ک ههو ينهوەی له جۆر  کولتووری  س

ک  ڕونيدەکاتهوە، )5("فانۆن فرانس وەک ههر داوە، خۆی بندەستی گهالنهی  ئهو  ئهم  کۆلۆنياليستهکان کات
ن،به گهالنه دەه ی ڕەشی تهختهی به  کولتوورەکانيان  ج ن قوتابخانهکان بهتا نر  دەڤهرە  ئهو  گهالنی. دەچو

ۆش تاکو  نراوی کولتووری  سياسی و  ئابووری وابهستهی ئهم  ڕاڤهيهی  ئهم ڕەنگه. کردووە  خۆيان  سهپ
تهوە زياتر  فانۆن رزاد  بيروڕاکانی له نزيکب بهکهی. حهسهن ش هکانی " ناونيشانی  به فانۆن کت ۆ  ئهم  ک

 فانۆن  مردنی  دوای  له  که  جيهان، کۆلۆنياليستهکانی دژی گرنگ و  کاريگهر  ئايديايهکی به بووە " سهرزەمينه
وکرايهوە  خۆی  شهکی  سارتريش و ب بی له . نووسی بۆ  پ ستی" کت  فانۆن  دا "سپی دەمامکی و  ڕەش پ

ستهکان  مرۆڤه نامۆبوونی  له باس بهڕوونی گهيهکدا له ڕەشپ ر که دەکات، کۆمه  دەستی  لهژ
نن کۆلۆنياليستهکاندا ستهکانی  بهرامبهر  توندڕەويی  ڕوودەکاته  پهيوەندييهدا لهم  فانۆن. دەنا  له  ئهفريقا  ڕەشپ

 وەک  فانۆن. کراون نهخۆشی و نامۆبوون  تووشی  کولتورەکانيان  که فهڕەنسيهکانهوە، کۆلۆنياليسته  اليهن 
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کی ک چارەسهری دەروونناس دکتۆر ستهکانی دەروونيی ۆشینهخ گهل  ئازارەکانی  له و کردووە ڕەشپ
گهيشتووە ناخيان   . ت

ک وەک کوردستانيش  چون ر ههميشه  کۆلۆنيالی دەورانی به  ل ه ئهم لهژ که ندوويهتی  کولتورييهدا ت  و  نا
کی کی  له کورديشی  تاکی ی)کولتورييهکه-سۆسيۆ( کولتوری نامۆبوونه  زۆری بهش  دەروونی  دەوران
ندووە ييداههميشه رزاد . خهم ت  دا ٣١٨ الپهڕە له ئازايانه بهئاشکراو زۆر حهسهن ش ژ  کوردستان : "دەب

ژايی  که  عهرەبی،  فيکری راتی مي خراپانهی  زۆر نموونه  لهو  نموونهيهکه   لهسهر  سهدەکانی  بهدر
وای  که  بووە، بهند  ناعهقالنيهت  ک  و  گومان  هيچ  به  ب نی  پهروەردەی . نييه پرسيار  فيکری  به  رد کو مندا

کی و شار  ههموو  له  وەهابييهکان  ترسناکی  ڕوانگهيهوە  لهم ." دەدۆزينهوە کوردستان  باشووری گوند
کی دروستکردنی  هزر ەچهيهکی و نوێ، مندا خواز، و  پ رن کهسانی نو ل و مۆد  له  ئينديڤيدو
گهکانی مهدا کۆمه ک يان چارەيهک  تهنيا پلوراليزم ڕەنگه. سهخته زۆر ئ ت  خهون  داهاتوو  نهوەکانی که ،ب

کی له کهوەژيانی و ههمهڕنگی و پلوراليزم چونکه بيبينن، دوورتردا پاشهڕۆژ  تهنها  دەڤهرە ئهو گهالنی پ
يهتيانهيه گرفته ئهو  چارەيهکی کی و  کۆمه ژووييه  حهتميهت  . م

 

 

 

گهی له نامۆبوون دووفاقهيی  کوردەواريدا  کۆمه

وەندەدا لهم ک  ن کی سهخته گهل کسی  بهتايبهتی و نامۆبوونه  فرە ئهم دياريکراوی  ه  له  نامۆبوون  کۆمپل
گهی  کياندا له. دووفاقهيه دياردەيه ئهم هاوکات  بکهين، دەستنيشان کوردەواريدا کۆمه وەند  نامۆبوون  ن
له  نهخۆشييه  ئاخر( دەوروبهرەکهی و خۆی به کوردە تاکی نامۆبوونی واتا ،)تاکگهرايه ( ئينديڤيدو
تهوە، بۆ چارەسهريان و ههن گهلهک کوردستانيش له که کاندەروونييه  پشتگۆييهکی  يان نادۆزر

يهتی  نراوە، بهسهرياندا مۆتهکه وەک  کۆمه وەيهکی  به سهپ نی  و  پهنهانی  ش ون  نه کی). بهرب  تری  اليهن
ۆسهيهکی به نامۆبوونه ئهم  کتيڤ  پ پهڕيوە دا)دەستهجهمعی / گهلهکی( کۆل  ووری کولت  نامۆبوونی و  ت

ناوە) کولتووری -سۆسيۆ (  .  پرۆسهيهدا لهم بهردەواميشه و بهرههمه

گهی دووفاقهيهتی  بیک له  نامۆبوون ت کييهوە  له دا"تابووت  کارگهکانی" ت کتيڤه سهر  نامۆبوونه  ئهم. کۆل
 له  زۆرەمل به که ئيسالمييهوە، ئهرەبی کولتووری اليهن  له کوردييه  کولتووری ئهتککردنی  زادەی

ندووە کوردی کولتوری بۆ نامۆبوونی سهردەستدا کولتووری وەیچوارچ   سهرەکی  بهشيکی بۆته و خهم
 بووە  ڕازی  بهنامۆبوونه ئهم  گهورەی  بهشيکی  به خۆيشی کورد . کورد  کۆی  و  تاک ۆبوونینام کولتووری  له
اکتيزەی  و کی  دەڤهرەدا لهو يهکتريپهسهندکردن کولتووری. کردووە پ  به  ت دەب و  سهخته  زۆر  کار

ۆسهيهکی ژوويی  پ کی و م نيسانس تيدا ڕ ت، ڕۆژهه پهڕ ژووييهدا ساته لهم ئهمهش که ت  گهلهک  م
 .هسهخت

لهکه / تاکهکهسييهکه نامۆبوونه سهرچاوەی که  باوەڕەدايه، لهو نووسهر  کورد  تاکی نائاگايی له ئينديڤيدو
 فۆرموله  باشتر نامۆبوونه ئهم سهرنوو دا ٤٩ الپهرەی له. گرتووە سهرچاوەی و بهرجهستهبووە خۆيهوە
مه: "دەکات  هين و ڕۆح ئهو  خاوەنی نه ئ ز  ئهوەندە نه بکهين، خۆمان نهخۆشييهکانی به دەرک که عهق  بهه

کيدا و خۆمان  بهردەمی له بکهين  زات  که ئازاين و دا دانی خه ين پ  ..." بن

زەکهی  هيهکی نووسهر ت که ژوويی ت گهی  لهسهر کولتوورييه -م کی  مۆبوون، نا ت ک ۆزی  دەستپ  ئا
کی به که ئيسالمييه-ئهربی  بهدەويی بياباناوی-ڕەشۆکی کولتووری  غهيرە  کولتوورەکانی به نامۆ کولتور
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ت  ناوزەد  ئهرەب   ناوچانه  ئهو  کولتوورەکانی  ژەهراويکردنی  نووسهر قهولی  به  تهليسماويکردنی،. دەکر
ۆسهيهکی ئهنجامی له توانيويهتی ئيسالمييه-ئهرەبی کولتوورە ئهم. بوون ژووييدا پ ييهتی  و هزر م  عهق

تهوە بهخۆوە دەڤهرە ئهو گهالنی ر نامۆبوون. ببهست ته ەدال هيهکی زادەی دەب که  نامۆلهخۆگری  ت
دان  بهب) ئيسالمی -ئهرەبی ( سهردەستهکه کولتوورە  که  کولتووری، پ  تايبهتمهندييهکانی  رەچاوکردنی و گو

ردەسته  کولتووری( تر  کولتوورەکهی   چاوگی  بهسهر خۆی  کولتوورەکهی  زۆرەمل  به  ، )بندەست  يان  ژ
کی . سهپاندووە  دەڤهرەدا ئهو  کولتوورەکانی  کی  ئايا ئهوەيه، نامۆبوونهوە  بهم پهيوەنديدار گرنگی  خا تۆد  م

ورکردنی( سستکردنی بۆ دياريکراو ۆسهی له يان کورد  تاکی لهسهر نامۆبوونه ئهم) ه کتيڤکردن  پ  بهکۆل
بوون  ئايا  تر بهواتايهکی ههيه،  پۆزەتيڤدا ئاڕاستهيهکی  هب  لهم  کورد  تاکی  مهرجداری ی )ڕزگاربوون ( وا

قهکانی له ئاستهنگهدا  ئهمه  ڕەنگه ههيه؟ ئهگهری نامۆيه کولتورە  ئهم بهندەيبوونی کهلهپچهی ئه
کی  ۆگنۆز کی ( پ شچاوگرتن ت ) لهپ ژينهوەيهک،  بهههر. نهگونجاوب  سۆسيۆلۆژی، فهلسهفی، گهر  تو

ت، کولتوری-سۆسيۆ گهی له ههر نهک نامۆبوون ب ل پرۆسه هب  کورديدا کۆمه کتيڤهکهيدا  و ئينديڤيدو  کۆل
ت  دەپهڕ تهوە، و  ت ن کو دەم کی له جيهاندا کولتورەکانی تهواوی له به تهوە  کۆسمۆپۆليتيکدا ئاستهنگ ن  دەم

اوە دياردەيهکی بۆته و گهی مۆرکی له نهب رن  کۆمه وانينه بابهتيانه گهر. دامۆد گهی ب  کوردەواری،  کۆمه
کیکۆمپل به خۆی نامۆبوون پهڕيوە، ئهوتۆدا کولتوری-سۆسيۆ  کس ين ڕوونتر يان ت  بههۆی نامۆبوون ب

ندە  کورديدا، کولتوری بهسهر ئيسالمييهوە -ئهرەبی کولتوری  بهسهرداسهپاندنی و سهردەستهيی  له  ه
وە، انیجڤاکييهک  پهيوەندييه جومگهکانی ک، ئاخر. زەحمهته زۆر وەبايه لهم ئازادبوون که ئا  که  کولتور

کهاته ميکانيزمی رچاوەیسه کی له کولتورييهکانی پ گانه  کولتور نجراوە،-ههڵ ب ک  به ه  خۆنامۆبوون
وە باسيان نووسهر جۆرەی لهو کی دەکات، ل تۆدەکانی ڕەنگه. حهتمييه کار ۆسهی  نهشونماکردنی م  پ

کی لهدايکبوونی به اليزمئينديڤيدو  و ) يهکسانبهيهکتر  پهروەردەيهکی يان( تهندروست  پهروەردەيی  سيستهم
ی  ت  نوێ نهوەيهکی هاتنهگۆڕ تهوە نامۆبوونه ئهم بهرەنگاری  بتوان  کوردستاندا،  له  ههر نهک ئهمهش. بب

کو موايه. دەڤهرەدا ئهو کولتورەکانی تهواوی له به تۆدانه  لهم يچکامه به بهرەنگاربوونهوەيه ئهم  پ  م
ت، بهئهنجام کو  ناگهيهنر هيهکن به که ...).  و کولتوری -سۆسيۆ سۆسيۆلۆژی، فهلسهفی،( ههموويان له ت

ت  ته ئهوە  پنتهدا لهم  دەب نر گهی به  تهنها  ئيسالمی-ئهرەبی کولتوری سهردەستهيی که  گفتوگۆ، ج
گهی  کو نهکردووە، نامۆبوون  وەبای  توشی کوردەواری  کۆمه گهکانی ک  به کتيڤه  وەبا  بهم  جيهانی  ۆمه  کۆل

ژی. ساريکردووە ستادا  له و کاته لهم) دياردەيه ئهم عهقيدەييهکانی و دينی اليهنه( نهخۆشييه ئهم ساڕ  ئ
کی ه، کار  .گرتوەتهوە مرۆڤايهتی ههموو  دياردەيه ئهم  چونکه مهحا

 

زەکان   پهراو

 

ڤ له 28.06.1712 له ڕوسۆ 1( . کردووە دوايی کۆچی پاريس له 02.07.1778 له  و لهدايکبووە ژن
ژەر  و پهروەردەناس و نووسهر و فهيلهسوف  پهروەردەناسی  لهسهر زۆری کاريگهری. بووە تو

داگۆگی(  ههروەها  ههبووە، ئهوروپادا تهواوی له يش20 و 19 و 18 سهدەی سياسيهکانی تيۆرييه و) پ
ک  خۆشکهرانی له بوو  يهک  .فهڕەنسی شۆڕشی ڕ

زی له مارکس) 2 کهاته  ت يهتيهکاندا پ گهی دوو کۆمه  Entfremdung und( خۆدەردان و نامۆبوون  ت
Entäußerung (، ت  خۆ، خودی  له  نامۆبوون يان ن  . بهکارد

تنۆلۆژ ( گهلناس ) 3 ناسی  و ) ئ  لهدايکبووە،  فهڕەنسا  له دا 05.04.1858 له  فهڕەنسی ) سۆسيۆلۆژی ( کۆمه
ۆ. کردووە ايیدو ۆچیک پاريس  له 15.11.1917 له ک به ئهم  سۆسيۆلۆژی  کالسيکهکانی  له  يهک
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ت، ردر يدا که دەژم ژی ههو ناسی  کۆل کی  وەکو  کۆمه ژينهوە  بهرنامهی له سهربهخۆ  بهش  و  تو
ينهوە. بکات  سهقامگير زانستهکاندا کۆ ناسی مهيدانی نموونهيهکی به بوون ئهزمونگهراييهکانی ل  .کۆمه

مانی هسوفیفهيل ،ئادۆڕنۆ. ڤ تيۆدۆر) 4 ک و ئه  به  ناسراو ڕەخنهيی تيۆريی  فهيلهسوفانی له يهک
نکفۆرت  له دا 11.09.1903 له . فرانکفۆرت  قوتانخانهی   سويسرا  له دا 06.08.1969 له و لهدايکبووە ف

ناسی  و فهيلهسوف  هۆرکهايمهر،  ماکس ( ههروەها. کردووە دوايی کۆچی  مانی کۆمه  چاالکی  ئهندامی و ئه
رگ  له دا 07.07.1973 له  و لهدايکبووە  شتوتگارت  له دا 14.02.1895  له. رانکفۆرت ف قوتانخانهی   نيورنب

 .کردووە دوايی  کۆچی

5(Franz Fanon: Die Verdammten dieser Erde, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg Mai 

1969. 

فرانس  فۆرت  له 20.07.1925 له فانۆن  فرانس  ماريالند  له 06.12.1961 له  بووە،  لهدايک  مارتينيک  له  د
 جهزائيردا شۆڕشی  له. بووە دەروونناس دوکتۆری و سياسهتمهدار و نووسهر. کردووە دوايه کۆچی

ک  چارەسهری. کردووە فهرەنسی کۆلۆنی دژی بهرەنگاری شۆڕسهکهدا بهرەی له و کردووە بهشداری  گهل
ستهکهنی  دەروونييهکانی نهخۆشييه  له وکردۆتهوە بارەيانهوە له  ژينهوەیتۆ  و  کردووە  ڕەشپ  خۆی  فانۆن. ب

کی ست  کهس ستهکان دەروونی ئازاری  ئاگاداری نزيکهوە  له و  بووە ڕەشپ  .بووە ڕەشپ
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مانيا، هانۆڤهر   مهحمود چاوەش  / ئه

 

 


