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پ ش گوته:

ههنگاوی دوايينی گهشهسهندن
له کت بی "کورته م ژووی مرۆڤ" دا که به ش وەی زنجيرە بابهت لهسهر ما پهڕی
ڕۆژهه ت  -بۆکان ب و بۆوە ،ڕوونمان کردەوە چلۆن ئونيو رزام پ کهات و به چ
ش وەيهك وەچهی مرۆڤ دەستی بهسهر زەويدا گرت و حوکمڕانی خۆی وەدەست ه نا.
لهم کت بهی بهردەستتاندا ههو ی ڕوونکردنهوەی داهاتووی مرۆڤ و چۆنيهتی هه س
و کهوتی له ههنبهر ژينگه و ئهو جيهانهی ت يدا دهژی ،دەدرێ .چی بهسهر مرۆڤ و
پﻼن تهکهی دێ ،ئهگهر دوو ل هاتوويی خودايی واته "خو قاندن" و "توونا کردن" به
ت کنۆلۆژی نوێ بسپ ردرێ و ژيان لهسهر ههنگاو کی نو ی گهشهسهندن بونيات
بنرێ؟
بارودۆخی هۆمۆساپيهن چی ل بهسهر دێ ئهگهر بوونهوەر كی نوێ به ه زی
ت کنۆلۆژی )هۆمۆی نوێ( بخو ق ندرێ و جياوازيی ه ندە ڕوونی لهگهڵ مرۆڤی
ئهوڕۆيی ههب که له ن وان هۆمۆساپيهن و نئادرتاڵ دا ههيبوو؟ چ شت ك له ئ مه و
ئايينه مود ڕنهکهمان واته هومانيزم ياخود "هۆگريی و خۆشهويستيی له ههنبهر
مرۆڤ" دەم ن تهوە ئهگهر ئ مه کهرەسه و ماش نی چ کراو به يارمهتی ه زی
ت کنۆلۆژی نوێ ساز کهين که له ههموو بوار كدا باشتر و ووردبينتر بن له ئيمهی
مرۆڤ؟ ب ی لهسهر تهماحی مرۆڤ بۆ گهيشتن به س مهتی ،بهختهوەری و
وەدەسته نانی ه ز بتوانين خۆمان وەها بگۆڕين که ئيتر هيچ هه س و کهوت کی
ئينسانيمان پ وە نهم ن تهوه.
"هۆموی نوێ" سهرمان لی دەش و ن  .به ڕاشکاوييهوە له داهاتوودا سهرمان وا
گهرم دەکا و ناچار به بير کردنهوەمان دەکا که تا ئهمڕۆ هاوچهشنيمان نهبينيوە.
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ئهو نووسراوەيه دەتوانی ڕەنگدانهوەی داهاتووی ژيانی مرۆڤ ب  .هيوادارم به
که كوەرگرتن له ئهزموونهکانی ئهو نووسراوەيه کارت کهری ئهرييمان لهسهر
چۆنيهتی ژيانی مرۆڤ و بوونهوەرانيتر و ههروەها هه س و کهوتمان له ههنبهر ژينگه
ژيرانه ب .
ما پهڕی ڕۆژهه ت – بۆکان

نادر فهتحئ )شوانه(
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ﺑهشی يهك
ياسا و ئهرکهکانی مرۆڤی نوێ

به ههنگاوهه نان بۆ ناو ههزارەی س ههم ،مرۆ له خهو هه دەست  ،خۆی ل ك
دەک ش تهوە و دەستی به چاوەکانيدا دەخش ن  .ئاسهواری خهون کی ناخۆش و سامناك
له دەوری سهری دەخول نهوە " .ج ی و شو نی خهونهکه به سيمی خاردار دەوری
گيراوه و ههور کی ڕەش دايپۆشيوه و و نهی له کارگ دەچ  .به  ،خهون کی ناخۆش
بوو ".ئهو)مرۆ( لهشی خۆی بۆ حهمامی ناوما هکهی ڕادەک ش  ،دەم و چاوی دەشوا
و چين و چرووکی ن وچاوانی له ئاو نهی حهمامهکهدا سهير دەکا .مرۆ قاوەيهك بۆخۆی
ساز دەکا و ڕۆژژم رەکهی هه دەداتهوە" :بابزانين بهرنامهی ئهمڕۆمان چييه؟"
ههزار ساڵ ت پهڕ بووە و ه شتا وە می ئهو پرسيارانه ،نهگۆڕ ماونهتهوە .ه شتا
س ک شهی زەقی کۆمه گاکان جا ئهو س ک شهيه چ له سهدەی بيستهمی چين ،ياخود
سهدەی ناوەڕاستی هيند يا له ميسری کۆن بووب  ،ماوهيهکی دوور و در ژه م شکی
مرۆڤيان بهخۆوە خهريك کردووە .ئهو س ک شه ناوەندييه واته "ﺑرسيهتی"،
"نهخۆشيی" و "شهڕ" ه شتا له سهرووی ليستهی ک شهکانی کۆمه گا ڕاوەستاون.
وەچه به وەچه مرۆڤ سهری بۆ خوداکانی دانهواندووە و دوعای بۆ ههر خودايهك،
ههر فريشتهيهك ،ههر مرۆڤ کی پيرۆز کردووه و بهو هۆيهوە چهندين کهرەسه،
ڕ کخراوە و سيستهمی کۆمه يهتييان دۆزيوەتهوە به م سهرەڕای ئهوەش چهندين
مليۆن مرۆڤ بههۆی نهخۆشييهکان ،برسيهتی و شهڕی بهردەوام له ناوچوون و توونا
کراون .ژمار کی زۆر بيرمهند ،زانا و پ غهمبهر بۆ ﻻبردنی ئهو ک شانه هاتوون و
ڕۆيشتوون به م له کۆتاييدا ک شهی برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ له ناوەندی
کۆمه گاکاندا ئهگهر زياتر نهبووب  ،کهمتر نهبۆتهوە و وەك بهش کی پتهوی پﻼنی
خودايی ههر ماوەتهوە و رەنگه تهنيا لهگهڵ کۆتايی پی هاتنی ئهم جيهانه ،له ناو بچن.
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له بهرەبهيانی ههزارەی س ههمدا مرۆ له خهو هه دەست و زۆر به سهرسووڕماوی
بۆی ڕوون دەب تهوە :مرۆڤ کهمتر بير لهو ک شانه دەکاتهوە و له چهند سهدەی
ڕابردوەوە توانيويانه لغاوی برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ له خوداکان بست ننهوه و له
دەستی خۆياندا ڕايگرن و کونتڕۆلی بکهن .سرووشتيه ه شتا ک شهکان به تهواويهتی
لهناو نهچوون ،به م ئهو ک شانهی تا ئهو سهردەمه ل ی ت نهدەگهييشتن و به ه زی
سرووشتييهوە دەلک ندران ،ئ ستا وەك ئهرک کی سهر شانی مرۆڤی ل هاتووە که لهوانهيه
کونتڕۆل بکرێ .ئيتر بۆ مهارکردنی ک شهکان مرۆڤ پ ويستيی به سهردانهواندن و
دۆعای خودا ،فريشته و مرۆڤه پيرۆزەکان نييه .ئ ستا ئيترمرۆڤ بۆ پ ش پ گرتن به
برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ ،به ڕوونی دەزان چ ئهرک کی لهسهر شانه.
ديارە ههر وەك پ شتريش جار و بار مرۆڤ ه شتا تووشی ههرەسه نان دێ .به م
ئيتر وەك سهردەمی پ شوو شانهکانمان هه ناه نين و ب ين" :ئهوە ئيتر چارەنووسه،
کاری خودايه و هيچی لهگه دا ناکرێ!" نا ،ئهگهر برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ له
دەستمان دەرچن ،ئيتر ئهوه شت کی ڕوونه که دەب کهس ك له ج گايهك ئهرکهکهی
خۆی به باشی بهڕ وە نهبردب  .کوميسيۆنيکی پشکنينی بۆ دادەنرێ و پ ی
ڕادەگه يندرێ که جار کيتر ئهرکهکهی به باشی بهڕ وە بهرێ .دەب قهناعهت به
خۆمان ب نين که ئهو کارە زۆر به سوودە و ئهزموونی باشی دەب ئهگهر کهمتهرخهميی
لهو چهشنه کهمتر بهڕ وە بچ  .بۆ يهکهم جار له م ژوودا مرۆڤ ڕهنگه له سهر زەوی
ژمار کی زۆری ل بمرێ ،به م ئهمجارهيان نهك بههۆی برسيهتی ،به کوو بههۆی
زۆرخۆريهوە .زۆربهی مرۆڤ بههۆی پيريی و ﻻوازييهوە دەمرن نهك بههۆی
نهخۆشييهکانهوە .ههروەها زۆرينهی مرۆڤ بههۆی خۆکوژی ،ت ڕۆر يا ڕووداوی
جينايی دەمرن نهك بههۆی شهڕ .سهرەتای سهدەی  ٢١زۆرينهی مرۆڤ بههۆی
خواردنی لهڕادەبهدەری خواردەمهنی ناسالمی وەك "مهك دونالد" له ناو چوون و
مردوون نهك بههۆی نهخۆشييهکان يا ه رشی القاعيدە.
ئهگهر ئ مه له ڕاستيدا بتوانين ک شهکانی برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ کونتڕۆل
بکهين ،ئيتر چ ک شهيهك له سهرووی ليستهی ک شهکاندا ڕادهوهست ؟ وهك چاﻻکانی
ئاگرکووژ نهر له دنيايهکی ب ئاگردا مرۆڤی سهدهی بيست و يهکهم دهب گه ك
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پرسياری نوێ له خۆی بکا :چيمان ل بهسهر دێ؟ چ چاوهڕوانييهك له کۆمه گايهکی
سالم و مرۆڤ خۆشهويستانه بهتايبهت له ههنبهر ههستی ڕۆحی سرنجڕاک شی و
ب يمهتی نو ی مرۆڤ دهب بکرێ؟ مرۆڤ ئهو پرسيارانه زۆر به جيددی له خۆی دهکا
کات بيری ل بکاتهوه به چ ه ز کی به توانای بيۆت کنۆلۆژی و ت کنۆلۆژی زانستييهوه
تهياره .چی دهتوانين لهو ه زه به توانايه بکهين؟
پ ش ئهوهی سهری خۆمان به وه مدانهوهی ئهو پرسيارانهوه خهريك کهين ،دهب
چهند ووشهيهك لهسهر برس تی ،نهخۆشی و شهڕ ڕوون بکر نهوە .ئهو بۆچوونه که
ئ مه دهتوانين ئهو ک شانه لهژ ر کۆنتڕۆ ی خۆماندا بگرين ،ڕهنگه بۆ تاقم ك نهبيسراو،
بۆ بڕ کيش ب مانا و تهنانهت لهوانهيه بۆ ههند ك مرۆڤ به ب ههست و سارد و سڕ
بنو ن  .ئهدی ئهو مليارد مرۆڤانهی ه شتا ههر مووچهی ڕۆژانهيان له دوو دۆﻻر
بڕناکا چی؟ ئهدی هه س و کهوتمان له ههنبهر ک شهی ئيدس له ئهفريقا يا شهڕی
مرۆڤ کووژی له سوريا و ع ڕاق چلۆنه؟ ئ مه دهب له سهرهتاوه جيهانی سهدهی
بيست و يهکهم به ووردی سهير بکهين و ل ی ت بگهين.
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سنووری ﺑيۆلۆژيکی ههژاريی

له سهرهتاوه به ک شهی برسيهتی دهست پ دهکهين که به ههزاران سا ه يهخهی
مرۆڤی گرتووه و وهك دڕهندترين دوژمن س بهری خستووه سهری و دهستی ل
هه ناگرێ .تا ماوهيهکی کورتيش زۆرينهی مرۆڤ و کۆمه گاکانی ،بار و دۆخی
ژيانيان له سنووری بيۆلۆژيکی ههژاريی ت پهڕ دهبوو .هه هيهکی بچووك يا
کارهسات کی سرووشتی دهيتوانی بۆ ههموو بنهما هکه ياخود بۆ کۆمه ك به مانای
مهرگ و نهمان تهواو ب  .ئهگهر باران کی توند مهزرای گهنمی توونا کردبا يا گورگ
و دز ،گاڕان کی مهڕ و بزنی هه دڕيبا يا بيدزيبا ،خ وهکهی و بنهما هکهی ئهگهر
لهبرسانيش نهمربان و گيانيشيان ڕزگار ببا ،دهکهوتنه بارودۆخ کی خراپی
ئابوورييهوه .کار کی به ئهنجام نهگهييوی بهکۆمهڵ يا سهرش تييهکی چاوهڕوان نهکراو
له ﻻيهن مرۆڤ دهيتوانی ههموو گوند و بنهما هکانی بخاته ن و بارودۆخ کی پڕ له
مهترسيهوه .ئهگهر ويشك سا يی يهخهی به ميسری کۆن يا سهدهی ناوهڕاستی هيند
گرتبايه و له ڕاستيشدا به ههر چاند ساڵ تووشی ئهو ک شهيه دهبوون ،ژمار کی زۆری
خه کی له برسانه قڕيان ت دهکهوت و گيانيان له دهست دهدا .پاشهکهوتی خۆاردهمهنی
پهکی دهکهوت ،هات و چۆيان به دژواری و زۆر به گران بهڕ وه دهچوو و
حکوومهتهکانيش زۆر لهوه ﻻوازتر بوون که بتوانن يارمهتی به خه کی بگه ينن.
ههر کهس چهند ﻻپهڕەيهك له پهرتووکه نووسراوهکانی م ژوويی بخو ن تهوه ،به
ڕاشکاوييهوه تووشی به تووشی ڕووداوی زۆر سامناکی لهو چهشنه دهب  .له مانگی
ئابريلی سا ی  ١٦٩٤کارمهند کی فهرانسی باس له شاری " "Beauvaisدهکا و
و نای دهکا که چلۆن ئاسهواری برسييهتی به گورجييهکی لهڕادهبهدهر بههای شتومهکی
خواردهمهنی بهرز کردۆتهوه و مرۆڤی ه ناوهته سهر ئهژنۆ :به پتوونی ههموو
ناوچهکه پڕ بووه له مرۆڤی کز و ﻻواز ،نهخۆش و برسی و ههژار که بهدوای کاردا
دهگهڕان و پارهی کڕينی تهنانهت لهت ك نانيان نهبووه .له ڕووی ناچاری و ههژارييهوه
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ههوڵ دهدهن بۆ ماوهيهکی کهميش ئهگهر بب در ژه به ژيانيان بدهن و ﻻی کهم بڕ ك
برسيهتييهکهيان به خواردنی بهرماوهی گۆشتی پشيله و ئهسپ و ئاژه يتر که لهسهر
تهپۆ که زوبلهکان فڕێ دراون ،ساڕ ژ بکهن .تاقهم کيش له پهنا قهسابيهکان
ڕاوهستاون و خو نی ئاژه ی کوژراو لهسهر زهوی که لهگهڵ خۆڵ و قوڕ و چ پاو
ت که و بووه ،دهخۆنهوه .بڕ ك ههژاريتريش خهريکی خواردنی گياو گژی سهر ئاوه
١
گنخاوهکانن.
سناريۆی هاوچهشن له سهرهتای سا ی  ١٦٩٤له سهراسهری فهرانسه بينراوه .کهش
و ههوای خراپ و تۆفان له دوو سا ی ڕابردوهوه ههموو و ته شانشينهکهی داگرتووه
و بۆته هۆی تووناکردنی بهرههمی کهشاوهرزان و کاولکردنی دار و ميوه و
دانهو هکان ،به ش وهيهك که پاشهکهوتی شارهکهی به تهواوی خا ی کردووه.
دهو همهندهکان بۆ فرۆشتنی ماکهی خواردهمهنی داوای پارهيهکی يهکجار زۆريان
دهکرد که کهس نهيدهتوانی خۆڕاگريی له ههنبهردا بکا .له ن وان سا هکانی  ١٦٩٢تا
 ١٦٩٤زياتر له  ٢،٨مليۆن مرۆڤی فهرانسی واته نيزيکهی  ١٥له سهدی کۆمه گای
ئهو سهردهمه له برسانه گيانيان له دهست دا له حا کدا لودويگی چاردهههم لهگهڵ
ژنهکانی و بنهما هکهی له ناز و نيعمهتدا دهژيان .سا ک دواتر واته سا ی ١٦٩٦
نۆبهی و تی فينﻼند هات و نيزيکهی يهك له چوار تا يهك له س ی مرۆڤ گيانيان له
دهست دا .و تی سکاتلهند له ن وان سا هکانی  ١٦٩٥تا  ١٦٩٨تووشی سهردهم کی
٢
برسييهتيی ئهوتۆ هاتن که نيزيکهی بيست له سهدی مرۆڤی کۆمه گا له ناو چوون.
ڕهنگه زۆربهی مرۆ بزانن و ههستيان به چ ژی برس تی کردب و خۆيان تاقيان
کردب تهوه بۆ و نه کاتی ڕۆژووگرتن که ئيزنی خواردنی چ شتی نيوهڕۆيان نهب ،
Tim Blanning, The Pursuit of Glory, New York ٢٠٠٨, S. ٥٢.

١

٢

Ebd., S. ٥٣. Siehe auch J. Neumann und S. Lindgrén, «Great
Historical Events That Were Significantly Affected by the Weather:
٤, The Great Famines in Finland and Estonia, ١٦٩٥–٩٧», in: Bulletin
;of the American Meteorological Society ٦٠ (١٩٧٩), S. ٧٧٥–٧٨٧
Andrew B. Appleby, «Epidemics and Famine in the Little Ice Age»,
;in: Journal of Interdisciplinary History ١٠:٤ (١٩٨٠), S. ٦٤٣–٦٦٣
Cormac Ó Gráda und Jean-Michel Chevet, «Famine and Market in
Ancien Régime France», in: Journal of Economic History ٦٢:٣ (٢٠٠٢),
S. ٧٠٦–٧٧٣.
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ه ش و ئازاری برسی بوونيان چ شتب  .ئهدێ دهب ئهو بارودۆخه چلۆن ب که
مرۆڤ چهندين ڕۆژ هيچی نهخواردب و برسی و ﻻواز نهشزان کهنگ و له کوێ
بڕ ك خواردهمهنی وهگير دهکهوێ؟ زۆربهی مرۆڤی ئهوڕۆيی ناچار به تاقيکردنهوهی
ئهو چهشن ئهزموونه ناخۆش و سامناکه نين به م پ شينيانی ئ مه به دهيان جار ناچار
به برس يهتی و ئهزموونکردنی ئهو چهشن ڕووداوه ناخۆشانه کراون و ڕوويان له
ئاسمان کردووه و له ڕووی ناچارييهوه بۆ ڕزگار بوون لهو بارودۆخه له خوداکهيان
پاڕاونهتهوه.
له چهند سهدهی ڕابردوهوه مرۆڤ بههۆی پهرهسهندنی ت کنۆلۆژی ،ئابووری و
سياسی بارودۆخ کی قايم و بهه زی خو قاندووە که مرۆڤی ههژار له سهرووی
سنووری بيۆلۆژيکی ههژاريی ڕادهگرێ .ڕهنگه چهندين ناوچه ل رهو لهوێ بهردهوام
بکهونه بهر شا وی برس هتی به م ئيتر تهنيا بهش کی بچووکی کۆمه گاکان و
حهشيمهتی زهوی دهگر تهوه که هۆکارهکهشی کارهساتی سرووشتی نييه ،به کوو
بهڕ وهبردنی سياسهتی هه هی برپرسانی کۆمه گاکانه .ئهگهر له سوريا ،له سوودان
يا سۆماليا مرۆڤ له برسانه دهمرن ،هۆکارهکهی به د نياييهوه دهگهڕ تهوه سهر شانی
سياسهتوانان.
له زۆربهی و تانی ئهم پﻼن ته بهو ش وازهيه :تهناهت ئهگهر کهس ك کارهکهی و
ههموو داراييهکهی له دهست بدا ،ج ی باوهڕکردن نييه که له برسانه بمرێ .سيستهمی
بيمهی شهخسی ،سيستهمی کۆمه يهتيی و تان و ڕ کخراوه جيهانييهکانی يارمهتيدهر
ڕهنگه نهتوانن له بار و دۆخی ههژارييان ڕزگار کهن به م به د نياييهوه ناه ن له
برسانه بمرن .زنجيرهی ئابووری جيهانی له کاتی شهڕ يا کهمبوونهوهی ماکهی
خواردهمهنی و پ داويستييهکانی ژيانی مرۆڤ ،دهتوانن به هۆی بهربهرهکانی لهگهڵ
شرکهتهکانيتر کاﻻکانيان به بههايهکی کهم به دووکاندارهکان بفرۆشن و بازاڕهکانی پ
پڕ کهنهوه .دياره ڕهنگه ئهو بارودۆخانه ببنه هۆی برسيهتی مرۆڤی ههژار به م بهو
هۆيهوه کهم کهسی پ دهمرێ.
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ب شك ههژاريی بهردهوام بۆته هۆی پيکهاتنی نهخۆشيهکان و ههروهها کهمبوونی
خواردهمهنی و نهگهياندنی ويتامين به لهشی مرۆڤ و تهنانهت له و ته
دهو همهندهکانيش دەتوانی بب ته هۆی کهمکردنهوهی ماوهی ژيانی مرۆڤ .بۆ و نه له
فهرانسه شهش مليۆن مرۆڤ واته ده له سهدی دانيشتوانی بههۆی ههژاريی و
کهمخۆری و نهگهييشتنی ويتامينی کافی به لهشی ئهو مرۆڤانه ،نهخۆشن و ئازار
دهک شن .ئهگهر ئهو مرۆڤانه بهيانی لهخهو ههستن د نيا نين که نيوهڕۆ شت کيان بۆ
خواردن وهدهست دهکهوێ يا نا .زۆربهيان به زگی برسيهوه دهخهونهوه يا ماکهی
خواردهمهنيی ناسالم واته کۆلنهيدرات وهك شهکر و خوێ دەخۆن و پرۆتئين و ويتامينی
کهم به لهشيان دەگهيينن ٣.به م فرانسای سهدەی بيست و يهکهميش ئيتر هی سهردەمی
١٦٩٤ەکان نييه .تهنانهت له ههرە ناوچه ههژارەکانی ئهو و ته مرۆڤ نامرن ،چونکه
چهندين حهوتوو خواردەمهنيان وەگير نهکهوتب  ،به کوو زۆربهيان بههۆی
خواردەمهنی کهم ويتامين و ب که ك نهخۆش دەکهون و دەمرن.
پرۆسهيهکی هاوچهشنيش له زۆربهی و تانی دنيا بهڕ وە دەچ و بهتايبهت له و تی
چين .به ههزاران سا ی ڕەبهق برس يهتی يهخهی يهك بهدوای يهکتری ههموو
حکوومهتهکانی ئهو و تهی گرتووە جا له قهيسهری زەردەوە ههتا کومۆنيسته
سوورەکان .تا چهند دەيه لهمهوبهريش و تی چين وەك سومبول ك بۆ کهمبوونی ماکهی
خۆراکی له دنيادا ناسراو بوو .به مليۆنان مرۆڤ گيانی خۆيان بههوی برس يهتی و
ههژاريی له دەست داوە .سا ی  ١٩٧٤يهکهم کونفرانسی جيهانی خوادەمهنی له شاری
ڕۆم بهڕ وەچوو .مرۆڤ هاتبووە سهر ئهو قهناعهته که و تی چين به هيچ ش واز ك
ناتوان حهشيمهته ملياريهکهی ت ر بکا و به کارەسات کيان دادهنا که ڕ گاچارەی نهب .
به م وەك پهرجۆيهك بارودۆخی ئابووری چين گهشهی ساند و له سا ی ١٩٧٤بهوﻻوە
ههنگاو کی بهرزيان بۆ خۆ خهﻻسکردن له برس يهتی هه يناوە و سهرەڕای ئهوەيکه

٣

Nicole Darmon u.a., «L’insécurité alimentaire pour raisons
financières en France», Observatoire National de la Pauvreté et de
l’Exclusion Sociale, https://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Darmon.pdf (aufgerufen am ٣. März
٢٠١٥); Rapport Annuel ٢٠١٣, Banques
Alimetaires, http://en.calameo.com/read/٠٠١٣٥٨١٧٨ec٤٧d٢٠١٨٤٢٥
(aufgerufen am ٤. März ٢٠١٥).
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ئهوڕۆش مليۆنان مرۆڤ ه شتا ههر له بارودۆخ کی ناگۆنجاوی ئابووريدان ،و تی
چين بۆ يهکهم جار له م ژووی ڕابردوويدا بهسهر ک شهی برس يهتيدا زاڵ بووە.
لهڕاستيدا ئهمڕۆ له زۆربهی و تان ک شهيهکيتر يهخهی به مرۆڤ گرتووە و ئهويش
زۆرخۆرييه .له سهدەی ١٨دا ماری ئانتوانت " "Marie Antoinetteشاژنی و تی
نهمساوی)ئوتريش( گوتوويه "ئهگهر خه کی ههژارن و نانيان بۆ خواردن وەگير
ناکهوێ ،با کهيك و شيرينی بخۆن!" لهمرۆدا ئهو قسهيهی شاژن بهڕاست وەڕگهڕاوە.
به پ ی ئاماری سا ی  ٢٠١٤نيزيکهی  ٢،١مليارد مرۆڤ لهسهر ئهم ههردە تووشی
نهخۆشيی قه هوی بوون له حا کدا تهنيا  ٨٥٠مليۆن کهس له ژ ر کهمخواردن ئازار
دەک شن .بۆ سا ی  ٢٠٣٠مرۆڤ گومانی ئهوە دەکا که نيوەی مرۆڤی سهر ئهم ههرده
تووشی نهخۆشيی قه هوی دەبن ٤.سا ی  ٢٠١٠نيزيکهی يهك مليۆن مرۆڤ بههۆی
کهمخواردنهوە مردوون ،کهچی نيزيکهی  ٣مليۆن کهس بههۆی قه هوييهوە گياناين له
٥
دەست داوە.

٤

Richard Dobbs u.a., «How the World Could Better Fight Obesity», McKinseys & Company,
November ٢٠١٤,
http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the_world_could_better_ (aufgerufen
am ١١. Dezember ٢٠١٤).
٥ «Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors Study ٢٠١٣», in: Lancet, ١٨. Dezember
٢٠١٤, http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease (aufgerufen am ١٨. Dezember
٢٠١٤); Stephen Adams, «Obesity Killing Three Times As Many As Malnutrition», in: Telegraph,
١٣. Dezember ٢٠١٢, http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/٩٧٤٢٩٦٠/Obesitykillingthree-times-as-many-as-malnutrition.html (aufgerufen am
١٨. Dezember ٢٠١٤).
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نهخۆشييهکان و ﺑوونهوەری ﺑچووکی ميکرۆسکۆپی

دووههمين دوژمنی مهزن و گهورەی مرۆڤ دوای برس يهتی ئالوودە بوون به
ميکرۆب و تووش بوون به نهخۆشييهکان بوون .لهو سهردهمهدا تاجر و مام هچی و
زيارهتکهران به هات و چۆی خۆيان گوند و شارهکانيانان ل ك نيزيك کردبۆوە که له
ﻻيهکهوە ببووه هۆی کۆ هکهيهکی قايم بۆ پ کهاتنی شارستانيهت و گهشهسهندنی
بارودۆخی ئابووری ،به م له ﻻيهکيترەوە ببووە سهرچاوهيهکی باش بۆ گۆڕينهوهی
ميکرۆبی نهخۆشييهکان و ب وکردنهوهيان له ناوچهکاندا .مرۆڤی ئات نی کهوهن له
يونان يا مرۆڤی فلۆر نسی ئيتاليای سهدهی ناوهڕاست ههميشه چاوهڕوانی ئهوهيان
دهکرد که حهوتوويهك يا مانگ کيتر نهخۆش کهون و بمرن ،يا لهپڕ کدا نهخۆشييهکی
ما و رانکهريان ل پهيدا ب و به جار ك ئهندامانی بنهما هيهك يا زۆربهی مرۆڤی
کۆمه گاکه توونا بکا.
ناودارترين کارهساتی لهو چهشنه به هۆی باکتری تاعوون که ناوی مهرگی ڕهشيان
لهسهر دانابوو ،دهگهڕ تهوه بۆ سا هکانی  ١٣٣٠و له ناوچهی ڕۆژهه ت يا ناوهڕاستی
ئاسياوه بههۆی پ وهدانی ک چ و ئهسپ لهسهر پ ستی مرۆڤ دهستی پ کرد .لهو وه به
گورجييهکی سهرسووڕه نهر وهك ئهڕتهش ك له جرجهمشك و ئهسپ  ،خۆيان بهسهر
ههموو قوڕنهی ئاسيا ،ئورووپا و باكووری ئهفريقادا ب و کردهوه و له ماوهی کهمتر
له بيست سا دا خۆيان گهيانده ناوچهکانی ئاتﻼنتيکيش .به گشتی نيزيکهی  ٧٥تا ٢٠٠
مليۆن مرۆڤ بوونه قوربانی ئهو کارەساته .له و تی ئينگليز له ده کهس چواريان
بوونه قوربانی و ژمارهی حهشيمهتهکهی که لهو سهردهمهدا  ٣،٧مليۆن کهس بوو،
تهنيا  ٢،٢مليۆن گيانيان ڕزگار بوو .له شاری فلۆر نس نيوهی حهشيمهتهکهی قوربانی
٦
ئهو نهخۆشييه بوون.
Robert S. Lopez, The Birth of Europe, London 1967, S. 395.
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مرۆڤی سهدهی ناوهڕاست نهخۆشيی تاعوون ياخود مهرگی ڕهشيان وهك جندۆکه و
د و و درينج سهير کردووە
بهڕ وەبهرانی دەو هتيی لهههنبهر ئهو کارەساته دەستيان بهسرابوو و هيچ کار کيان
له دەست نهدەهات و تهنيا چاﻻکييان ببوە ئهوەيکه خه کييان بۆ دۆعاکردن لهدەوری
يهکتر له کليسا و زيارەتگاکان کۆ دەکردەوە .مرۆڤ هيچ زانيارييهکيان نهبوو که چلۆن
پ ش به نهخۆشيی تاعوون بگرن ياخود بهربهرەکانی له ههنبهردا بکهن .تا دەسپيکی
سهردەمی نو ش مرۆڤ بۆ کارەساتی ئهوتۆ به ج ی باکتری و ويرووسهکان يا پيس
بوونی کهش و ههوا ،ڕۆحی شهيتانی ياخود تووڕە بوونی خوداکانيان به بهرپرس بۆ
ئهو کارانه دادەنا .زۆرينهی مرۆڤ باوەڕيان به جندۆکه ،ڕۆح ،فريشته و د و و درنج
بوو به م نهياندەتوانی و نای بکهن بوونهوەر کی بچووك که به چاو نابينرێ بتوان
مهترسی بۆ مرۆڤ پ ك ب ن و کۆمه گاکهی بخاته ژ ر مهترسييهوە.
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١٦

هه هکار و بهرپرسيی ڕاستهقينه باکترييهکی بچووك بوو به ناوی ""Yersinia pestis

نهخۆشيی تاعوون ڕووداو کی تاقانه يا ناخۆشترين کارەسات کی م ژوويی نييه.
ئهمريکا ،ئوستراليا و دوڕگهکانی پاسيفيك )زەريای ئارام( دوای گهييشتنی يهکهم
مرۆڤی ئورووپايی بهو ناوچانه کارەساتی زۆر خراپتر له نهخۆشيی تاعونيان بهسهردا
باريوە .به ب ئهوەی خۆيان ئاگادار بن مرۆڤی پشک نهر ،ميکرۆب و باکتريی نهخۆشی
ئهوتۆيان لهگهڵ خۆيان بۆ ئهو ناوچانه به دياری بردووە که سيستهمی لهشيی ئهو
مرۆڤانه هيچ پار زگارييهکيان لهههنبهر ئهو نهخۆشييانهدا نهناسيوە .ئهزموونهکهی
٧
بۆته هۆی تووناکردنی نيزيکهی  ٩٠له سهدی مرۆڤی ئهو ناوچانه.
ڕۆژی  ٥ی مارسی سا ی  ١٥٢٠ناوگان کی بچووکی سپانيايی دوڕگهی کوبای
بهرەو و تی م کزيك بهج ه شت .لهسهر ئهو کشتييانه له پهنا چهندين ئهسپ،
چهکهمهنی و چهند کۆيلهيهکی ئهفريقايی ٩٠٠ ،سهربازی سپانيايی بهڕ وە بوون .يهك
لهو کۆيﻼنه به ناوی فرانسيسکۆ د ئهگويا " "Francisco de Eguíaنهخۆشييهکی گهل ك
ما و رانکهر له لهشی دابووە .ديارە ئهو خۆی ئاگادار نهبووە به م له يهك له خانهکانی
بيۆلۆژيکيی لهشيدا بۆمب کی مهترسيداری کاتيی له حا ی ل دان بووە" :ويرووسی
تاو ه".
کات فرانسيسکۆ د ئهگويا له سهر خاکی م کزيك دابهزی ،ويرووسی ناو لهشی به
گورجييهکی گهل ك زۆر پهرەی سهند و تهواوی پ ستی لهشی داگرت و پلهی گهرمای
٧

Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492,
Westport, CT ١٩٧٢; William H. McNeill, Seuchen machen Geschichte. Geißeln der Völker,
München ١٩٧٨.
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هه مهتی لهشی چووە سهرەوە .بۆ پشوودان و ئيستراحهت له شاری کمپۆواﻻن
" "Cempoallanفرانسيسکۆيان بردە ناو ما ی بنهما هيهکی ئهو شارە .لهوێ ئهندامانی
بنهما هکه ئهو نهخۆشييهيان ل گرتووە و لهوانيشهوە دەر و جيران و ههروەها به پ ی
کات مرۆڤی شارەکهش تووشی ئهو ويرووسه بوون .له ماوەيهکی کهمتر له دە ڕۆژدا
شارەکه بوو به گۆڕستان ك .ئهو مرۆڤانهی له ترسی س مهتی خۆيان لهو شارە
هه تبوون ،نهخۆشييهکهيان لهگهڵ خۆيان بۆ شار و گوندەکانی دەوروبهريان
گوازتهوە .له ماوەيهکی کهمدا تهواوی و تی ميکزيك و تهنانهت دەور و بهری ئهو
و تهش تووشی ئهو نهخۆشييه هاتن.
مرۆڤی "مايا"ی دوڕگهی يوکاتان " "Yucatánد نيا بوون که س خودای تووڕە واته
" "Uzannkak" ،"Ekpetzو " "Sojakakشهوانه گوند به گوند و شار به شار له ڕ دا
بوون و مرۆڤيان تووشی ئهو نهخۆشييه کردووە .ئازتکهکان " "Die Aztekenلهسهر
ئهو باوەڕە بوون که خوداکانی وەك " "Tezcatlipocaو " "Xipe Totecياخود جادووی
ڕەشی سپی پ ستهکان بهرپرس بۆ ئهو کارەساتهن .مرۆڤی ڕۆحانی و پيرۆز خه کييان
بۆ دۆعاکردن و پاڕانهوە و سهدەقه دان بۆ ناو زيارەتگاکان بانگ شتن دەکرد .حهکيم و
پزيشکهکانی ئهو سهردەمهش نهخۆشهکانيان هاندەدا حهمامی ئاوی سارد بگرن،
لهشيان به گ ی زەوی داما ن و قالۆنچهی ڕەشی ههل و پهل کراو لهسهر برينهکانيان
دان ن .به م هيچکام لهو کارانه يارمهتيی مرۆڤه نهخۆشهکانی نهکرد .به دەيان ههزار
ﻻشهی مردوو لهسهر شهقام و کووچهکان کهوتبوون ،چونکه له ترسانه کهس
نهيدەتوانی دەستيان ل بدەن ياخود له گۆڕيان ن ن .به پتوونی بنهما هکان له ماوەيهکی
کورتدا له ناو دەچوون و توونا دەکران .بهرپرسانی و تهکه پ شنياريان دەکرد که
خانووبهرەکان بهسهر مردووەکاندا بڕوخ نن و به کۆمهڵ لهژ ر گ يان بن ن .له زۆربهی
ناوچهکان زياتر له نيوەی دانيشتوان گيانی خۆيان له دەست دا.
مانگی سپتامبری سا ی  ١٥٢٠نهخۆشييهکه ههموو و تی ميکزيكی گرتهوە و
مانگی ئوکتوبر خۆی گهياندە پ تهختی ئازت كهکان واته شاری " "Tenochtitlanکه لهو
سهردەمهدا نيزيکهی  ٢٥٠ههزار کهسی ت دا دەژيا .له ماوەی تهنيا دوو مانگدا يهك له
س ی دانيشتوانی ئهو ناوچهيه گيانيان له دەست دا .تهنانهت حاکمی ئهو سهردەمهی

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

١٨

شارە کهش به ناوی " "Cuitláhuacبووە قوربانی ئهو نهخۆشييه .لهو دەمهوە ناودانه
سپانياييهکان له پهنا و تی م کزيك لهنگهريان خستبوو ،ژمارەی دانيشتوانی و تهکه
به پتوونی نيزيکهی  ٢٢مليۆن کهس بوون .له مانگی ديسامبردا تهنيا  ١٤مليۆن
کهسيان ل مايهوە .به م ئهو نهخۆشييه تهنيا و يهکهم ههنگاو و شا وی نهخۆشييهکان
نهبوون .دوای داگيرکردنی ئهو و ته له ﻻيهن سپانيايهکانهوە سهرەڕای شهڕ و پياو
کووژيی ،نهخۆشييهکانيتر وەك ئانفوﻻنزا ،سور ژە و هتد .کار کی وايان کرد که تا
٨
سا ی  ١٥٨٠تهنيا  ٢مليۆن کهس لهو و ته مانهوە.
دوو سهد ساڵ دواتر ڕۆژی  ١٨ژانويهی سا ی  ١٧٧٨پشک نهری بريتانيايی جيمز
کۆك " "James Cookدوڕگهکانی هاوايی " "Hawaiiدۆزييهوە .لهو دوڕگانه
حهشيمهت کی زۆری ت دا کۆ ببوونهوە و نيزيکهی نيو مليۆن کهس به ب هيچ
پهيوەندييهك لهگهڵ دنيای دەرەوە ژيانيان دەکرد .کاپيتان کۆك و پياوەکانی بۆ يهکهم
جار ئانف نزايان بۆ بهدياری بردن .ميوانهکانی دواتريش له بوخچهکانياندا نهخۆشيی
تيفووس و سوور ژەشيان ل زياد کرد .له سا ی  ١٨٥٣وە تهنيا  ٧٠ههزار مرۆڤ
٩
لهو دووڕگانهدا گيانيان ڕزگار بوو.
تا سهرەتای سهدەی بيستهم ئهو نهخۆشييانه گيانی زياتر له دە مليۆن مرۆڤيان کردە
قوربانی خۆيان .له مانگی ژانويهی  ١٩١٨بههۆی ئانفوﻻنزای سپانيايی ههزاران
مرۆڤی سهرباز له باکووری ئهفريقا گيانی خۆيان لهدەست دا .لهو ناوچه شهڕ بهسهردا
سهپاوەدا شهبهکهيهکی بازرگانی ل پ ك هاتبوو که تا ئهو سهدەمه نهبينرابوو .له
بريتانيای مهزن ،ئهمريکا ،هيندوستان و ئوسترالياوە ژمار کی گه ك زۆر مرۆڤ و
چهکهمهنی بۆ ئهو ناوچانه بهڕێ دەکران .ڕۆن له ڕۆژهه تهوە دەهات ،دانهو هکان
و گۆشت له ئارژانتينهوە ،کائوچۆ له نيمچه دوڕگهکانی مال زياوە و ماکهی مس له
و تی کۆنگۆوە .له بهرابهريدا بههۆی ئهو هات و جۆيانهوە دانيشتوانی ئهو ناوچانه
٨

Hugh Thomas, Die Eroberung Mexikos. Cortés und Montezuma, Frankfurt am Main ١٩٩٨, S.
٥٩٦–٦٠٠; Rodolfo Acuna-Soto u.a., «Megadrought and Megadeath in ١٦th Century Mexico», in:
Historical Review ٨:٤ (٢٠٠٢), S. ٣٦٠–٣٦٢; Sherburne F. Cook und Lesley Byrd Simpson, The
Population of Central Mexico in the Sixteenth Century, Berkeley, CA ١٩٤٨.
٩

Jared Diamond, Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften, Frankfurt am
Main ١٩٩٩, S. ٢٥٦.
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تهنيا ئانفوﻻنزای سپانياييان پ دەگهييشت .له ماوەی چهند مانگدا زياتر له نيو مليارد
مرۆڤ واته يهك له س حهشيمهتی جيهان نهخۆش کهوتن .له هيندوستان پينج له
سهدی دانيشتوان واته  ١٥مليۆن کهس بوون به قوربانی .له و تی تاهيتی  ١٤له
سهدی خه کی ،له سامۆئا  ٢٠له سهد و  ...ئهو کارەساته له ماوەی نيزيکهی سا کدا
له ن وان  ٥٠تا  ١٠٠مليۆن کهسی کردە قوربانی خۆی و توونای کردن .تهنيا بۆ
هه سهنگاندن :له شهڕی يهکهمی جيهانی ،له ن وان سا هکانی  ١٩١٤تا  ١٩١٨نيزيکهی
١٠
 ٤٠مليۆن کهس کووژران.
له ماوەی چهند سهدەی ڕابردووەوە مرۆڤی جيهان بهردەوام ليهاتوويی توشبوون به
نهخۆشييهکانی زۆرتر بۆتهوە چونکه له ﻻيهکهوە حهشيمهتی ئهم جيهانه بهرەو
زۆربوون ڕۆيشتووە و له ﻻيهکيتريشهوە پهيوەندايهتی ن وانيان و گورجبوونهوەی
کهرەسهی سهفهر و هات و چۆکردنيان بهرز بۆتهوە .به م سهرەڕای ئهوانهش بههۆی
ناسينی نهخۆشييهکان له ﻻيهن زانايانی ئهو بوارەوە و پ شگيريی و واکسن ل دان له
مرۆڤ ،مردن و تووش بوون بهو نهخۆشييانه به ش وەيهکی بهرچاو کهم کراونهتهوە.
له پهنا ئهو چهشن سونامی  -نهخۆشييانه که ﻻی کهم ههر چهند دەيهی جار ك
ه رشکاريی خۆيان بۆ سهر کۆمه گاکان بهڕ وە بردووە ،مرۆڤ لهگهڵ نهخۆشييه
بچووکهکانيتر به م به ش وەی بهردەوام دەست و پهنجهيان نهرم کردووە و مليۆنان
قوربانيان داوە .بهتايبهت ئهو منا نهی ک شهی بهرگريی پار زراو لهشيان ﻻواز بووە
کهوتوونهته بهر ه رشی ئهو نهخۆشييانه و ههر بهو هۆيهشهوە زياتر ناوی نهخۆشيی

١٠

Jeffery K. Taubenberger und David M. Morens, «١٩١٨ Influenza: The
Mother of All Pandemics», in: Emerging Infectious Diseases ١٢:١ (٢٠٠٦), S. ١٥–٢٢; Niall P. A. S.
Johnson und Juergen Mueller, «Updating the Accounts: Global Mortality of the ١٩١٨–١٩٢٠
;‹Spanish› Influenza Pandemic», in: Bulletin of the History of Medicine ٧٦:١ (٢٠٠٢), S. ١٠٥–١١٥
Stacey L. Knobler u.a. (Hg.), The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop
Summary, Washington, D. C. ٢٠٠٥, S. ٥٧–١١٠; David van Reybrouck, Kongo. Eine Geschichte,
Berlin ٢٠١٢, S. ١٩٩; Siddharth Chandra, Goran Kuljanin und Jennifer Wray, «Mortality from the
;Influenza Pandemic of ١٩١٨–١٩١٩: The Case of India», in: Demography ٤٩:٣ (٢٠١٢), S. ٨٥٧–٨٦٥
George C. Kohn, Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present, ٣.
Aufl., New York ٢٠٠٨, S. ٣٦٣.
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 تا سهرەتای سهدەی بيستهم يهك له س ی منا ن پ ش ئهوەی به.منا نيان لهسهر داناوە
.تهمهنی ميرمندا يی بگهن قوربانی ئهو چهشن نهخۆشييانه دەبوون
به م به خۆشحا ييهوە بههۆی پهرەسهندنی زانستی پزيشکی ئهو چهشن نهخۆشييانه
.زۆر زوو دەناسر ن و پلهی قوربانيان به ش وەيهکی سهرسووڕه نهر کهم دەکر نهوە
،ئهمڕۆ تهنيا پ نج له سهدی ئهو منا نهی ه شتا به تهمهنی ميرمندا ی نهگهييشتوون
 تهنانهت له و ته.بههۆی نهخۆشييه جۆراوجۆرەکان گيانيان له دەست دەدەن
 هۆی سهرەکيی ئهو پهرجۆيه١١.پ شکهوتووەکان ئهو ئامارە له ژ ر يهك له سهد دايه
دەگهڕ تهوە بۆ پهرەسهندنی زانستی پزيشکی له سهدەی بيستهمدا که به واکسن ل دانی
منا ن و بهکاره نانی ئانتيبيوتيکهکان ههنگاو کی گهورەيان بهرەو س مهتيی
 کۆمپانيايهك سهبارەت به نهخۆشيی خول رکه١٩٧٩  بۆ و نه سا ی.هه ناوەتهوە
ڕايگهياند که زانستی پزيشکی بهسهر ئهو نهخۆشييهدا زاڵ بووە و ميکرۆبی ئهو
 بۆ وەبير ه نانهوە سا ی.نهخۆشييه له ههموو ناوچهکانی ئهم جيهانه توونا کراوە
 مليۆن٢  مليۆن مرۆڤ نهخۆشيی خول رکهيان گرتبوو و زياتر له١٥  نيزيکهی١٩٥٧
 تهنانهت تاقه کهس كيش٢٠١٤  به پ ی ئاماری سا ی.کهس گيانيان لهدەست دابوو
 ئهو کارە تا ڕادەيهك سهرکهوتووانه بوو که ئيتر واکسن.تووشی ئهو نهخۆشييه نهبوون
١٢
.ل دانی ئهو نهخۆشييه وەست ندراوە

١١

Die Durchschnittswerte für die Jahre zwischen ٢٠٠٥ und ٢٠١٠ lagen bei ٤٬٦ Prozent weltweit,
٧٬٩ Prozent in Afrika und ٠٬٧ Prozent in Europa und Nordamerika. Siehe «Infant Mortality Rate
(Both Sexes Combined) by Major Area, Region and Country, ١٩٥٠–٢٠١٠ (Infant Deaths for ١٠٠٠
Live Births), estimates», World Population Prospects: the 2010 Revision, UN Department of
Economic and Social Affairs, April ٢٠١١, http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm
(aufgerufen am ٢٦. Mai ٢٠١٢). Siehe auch Alain Bideau, Bertrand Desjardins und Hector PerezBrignoli (Hg.), Infant and Child Mortality
in the Past, Oxford ١٩٩٧; Edward Anthony Wrigley u.a., English Population History from Family
Reconstitution, 1580–1837, Cambridge ١٩٩٧, S. ٢٩٥ f., ٣٠٣.
١٢

David A. Koplow, Smallpox: The Fight to Eradicate a Global Scourge, Berkeley, CA ٢٠٠٤;
Abdel R. Omran, «The Epidemiological Transition: A Theory of Population Change», in: Milbank
Memorial Fund Quarterly ٨٣:٤ (٢٠٠٥), S. ٧٣١–٧٥٧; Thomas McKeown, The Modern Rise of
Populations, New York ١٩٧٦; Simon Szreter, Health and Wealth: Studies in History and Policy,
Rochester ٢٠٠٥; Roderick Floud u.a., The Changing Body: Health, Nutrition and Human
Development in the Western World since ١٧٠٠, New York ٢٠١١;
James C. Riley, Rising Life Expectancy: A Global History, New York ٢٠٠١.
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بهههر چهند ساڵ جار ك ئ مهی مرۆڤ له ﻻيهن نهخۆشييهکی نوێ وە شا ومان
دەکر ته سهر :سا ی  ٢٠٠٣/٢٠٠٢نهخۆشيی سارس " ،"SARSسا ی ٢٠٠٥
ئانفو نزای با ندە ،سا ی  ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ئانفو نزای بهراز و سا ی  ٢٠١٤ئبۆﻻ
" ."Ebolaبه م بههۆی دۆزينهوەی زۆر زووی ميکڕۆبی ئهو نهخۆشييانه به
هه سهنگاندن لهگهڵ سهردەمی پ شوو ،مرۆڤ کی کهم گيانی خۆيان له دەست داوە.
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شکاندنی ياساکانی جهنگهڵ )ياسای ه زداريی(

س ههم ههوا ی خۆش بۆ مرۆڤ ئهوەيه که شهڕەکانيش بهرە بهرە له جيهاندا
کۆتاييان پ دێ .ئهگهر به ش وازی م ژوويی سهير بکرێ ،بۆ زۆربهی مرۆڤ شهڕ
وەك ئهرک کی ئاسايی ل هاتبوو ،ئاشتيش تهنيا بارودۆخ کی کورتی کاتيی ن وان
شهڕەکان بوو .له هه س و کهوتی ن ونهتهوييدا تهنيا ياسای جهنگهڵ حاکم بوو و
تهنانهت له کاتی ئاشتيی ن وان دوو و تيشدا بهردەوام درگای شهڕخوازيی کراوە
مابۆوە .بۆ و نه سهرەڕای پهيمانی ئاشتيی ن وان دوو و تی ئا مان و فهرەنسه له سا ی
 ١٩١٣مرۆڤی ههر دووك و ت ب گومان دەيانزانی که سا ی  ١٩١٤دەتوانی له
سهڕڕاوه شهڕ پ ک ب تهوە .کات سياسهتوانان ،ژ نرالهکان ،سهرمايهداران و تهنانهت
خه کانی ئاساييش پﻼنی داهاتوويان دادەڕشت ،شهڕ ج گايهکی تايبهتيی بۆخۆی له
سهررووی ليستهی بهرنامهی ئهو مرۆڤانهدا کردبۆوە .له سهردەمی بهردەوە ههتا
سهردەمی ماش نی هه م ،له سهردەمی کهوەنهوە ههتا ههر سات و کات کی سهر ئهم
ههردە ههر مرۆڤ ك لهسهر ئهم جيهانه دەيزانی جيرانهکهی له بههانهيهك ياخود له
ههل ك دەگهڕێ ،ه رشی بکاته سهر .ديکتاتۆران و حاکمانی و تهکان ل هاتوويی
ئهويان ههبوو بهسهر ﻻشهی مردوودا باز بدن بۆ ئهوەی ناوچهی حوکومڕانييهکهی
خۆيانی پ گهورە بکهنهوە.
له دووههم بهشی سهدەی بيستهم بهوﻻوە ئهگهر به تهواويی ياسا شهڕخوازييهکان
ب ه ز نهکرابن ،ﻻی کهم ياسای جهنگهڵ شک ندراوه و وەﻻ نراوه .له زۆربهی
ناوچهکانی ئهم جيهانه شهڕ و شهڕخوازيی کهمتر بۆتهوە .ئهگهر شهڕخوازيی له ﻻيهن
مرۆڤهوە له کۆمه گا وەرز رييهکانی سهردەمی کهوەن بۆ  ١٥له سهدی کوشتن و
مردن لهسهر زەوی بهرپرس بووبن ،له سهدەی بيستهمدا ئهو ژمارهيه گهييشتۆته ٥

٢٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

لهسهد و تهنانهت له سهرەتای سهدەی  ٢١دا تا ژ ر  ١لهسهد نهزم بۆتهوە ١٣.سا ی
 ٢٠١٢به گشتيی له ههموو جيهان  ٥٦مليۆن مرۆڤ گيانيان له دەست داوە٦٢٠ .
ههزاريان بههۆی کاری تووڕەيی مرۆڤهوە له ناو چوون ) ١٢٠ههزار له شهڕدا و
 ٥٠٠ههزار مرۆڤيش بههۆی کاری جيناييهوە مردوون( ٨٠٠ .ههزار مرۆڤ بههۆی
خۆکوژييهوە گيانيان له دەست داوە و نيزيکهی  ١،٥مليۆن کهس قوربانی نهخۆشيی
شهکر بوون ١٤.لهمڕۆدا شهکر مهترسيدارترە له فيشهك .لهوەش گرنگتر :بۆ بهش کی
بهرچاوی مرۆڤ شهڕ بۆته کار ك که ئيتر و ناکردنی بۆيان زۆر چهتوونه .ئهگهر
حکوومهتهکان ،سهرمايهداران و مرۆڤی شهخسيی بير له داهاتووی خۆيان بکهنهوە،
بۆ يهکهم جار له م ژووی بهشهردا شهڕخوازيی بۆ زۆربهيان ڕووداو کی چاوەڕوان
ل نهکراوە .ئهگهری شهڕی ئهتۆمی ن وان ه زدارانی جيهانی به کار کی سهرش تانه
و خۆکووژييهکی ب ئهمان دادەنرێ ههر بۆيه ه زدارانی جيهانی ناچار به دۆزينهوەی
ڕ گاچارەی ئاشتيخوازانه دەکر ن .هاوکاتيش بارودۆخی ئابووری جيهان له پ کهاتهی
ماتريالييهوە بهرەو پ کهاتهی ئابووريی زانستيی ئا وگۆڕی بهسهردا هاتووە .سهروەت
و سامان له سهردەمی پ شوو له ههنگاوی يهکهمدا بههۆی کۆکردنهوەی سامانی
ماتريالی وەك کانزای ز ڕ ،مهزرای گهنم و کانزا نهوتييهکان پهرەيان دەساند به م
لهمڕۆدا ناوەندە سهرەکيهکهی سامانی زانستييه .بهو هۆيهی زانست بۆته گرنگترين
١٣

Azar Gat, War in Human Civilization, Oxford ٢٠٠٦, S. ١٣٠ f.; Steven Pinker, Gewalt. Eine neue
Geschichte der Menschheit, Frankfurt am Main ٢٠١١; Joshua S. Goldstein, Winning the War on
War: The Decline of Armed Conflict Worldwide, New York ٢٠١١; Robert S. Walker und Drew H.
Bailey, «Body Counts in Lowland South American Violence», in: Evolution and Human Behavior
٣٤:١ (٢٠١٣), S. ٢٩–٣٤; I. J. N. Thorpe, «Anthropology, Archaeology, and the Origin of Warfare»,
;in: World Archaeology ٣٥:١ (٢٠٠٣), S. ١٤٥–١٦٥
Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War, Ann Arbor, MI ٢٠٠٠; Lawrence H.
Keeley, War before Civilization: The Myth of the
Peaceful Savage, Oxford ١٩٩٦; Slavomil Vencl, «Stone Age Warfare», in: Ancient Warfare:
Archaeological Perspectives, herausgegeben von John Carman und Anthony Harding, Stroud
١٩٩٩, S. ٥٧–٧٣.
١٤

«Global Health Observatory Data Repository, ٢٠١٢», Weltgesundheitsorganisation,
http://apps.who.int/gho/data/node.main.RCODWORLD?lang=en (aufgerufen am ١٦. August
٢٠١٥); «Global Study on Homicide, ٢٠١٣», UNDOC,
http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/٢٠١٤_GLOBAL_HOMICIDE (aufgerufen am ١٦. August
٢٠١٥); http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index١.html (aufgerufen
am ١٦. August ٢٠١٥).
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کانزای ئابووريی ،شهڕکردن ئيتر سهرفی ت دا نهماوە و تهنيا له چهند ناوچهی ئهم
جيهانه وەك ڕۆژهه تی ناوەڕاست و ناوەڕاستی ئهفريقا قهتيس کراوە که ه شتا ههر
پ کهاتهی ماترياليی وەك مود ل کی کۆن ڕەواجی ههيه.
سا ی  ١٩٩٨و تی ڕواندا " "Ruandaدەستی بهسهر کانزای کۆلتان " "Coltanدا
گرت که بهش كه له و تی کۆنگۆ " ."Kongoئهو کانزايه واته "کۆلتان" بۆ
دروستکردنی تهل فۆن دەستی و لپ تاپ گرنگايهتييهکی گهل ك زۆری ههيه و نيزيکهی
 ٨٠له سهدی ئهو ماکه سرووشتييه له و تی کۆنگۆ کۆ بۆتهوە .به فرۆشتنی ئهو ماکهيه
له سا دا  ٢٤٠مليۆن دۆ ری ئهمريکايی به و تی رواندا دەگا که بۆ ئهو و ته ههژارە
پارەيهکی يهکجار زۆرە ١٥.بۆ و تی چين کار کی گهل ك سهرش تانه دەبوو ئهگهر بۆ
وەدەسته نانی سيليکۆن " "Silicon Valleyه رش بکاته سهر کاليفۆرنيا ،تهنانهت ئهگهر
له ڕوانگهی نيزاميشهوە سهرکهوتوو بووبايهن .به ج ی ئهو کارە سا نه ملياردان
دۆ ری ئهمريکايی بههۆی هاريکاريی لهگهڵ دوو شهريکهی گهورەی ئاپل ""Apple
و مايکرۆزۆفت " "Microsoftدەخهنه گيرفانيانهوە .ئهو پارەيهی و تی ڕواندا به
شهڕخوازيی و ڕووتاندنهوەی کانزای "کۆلتان"ی و تی کۆنگۆ له سا كدا
وەدەستيد نن ،چينييهکان تهنيا له ڕۆژ كدا و له ئاشتی تهواودا وهريدهگرن.
لهو پهيوەندييانهدا ووشهی "ئاشتی" مانايهکی نو ی پ دەدرێ .بۆ وەچهکانی
ڕابردوو" ،ئاشتيی" بارودۆخ کی کاتيی کهم خايهن بوو له ن وان شهڕەکاندا .لهمڕۆدا
و دەچ چهمکی ئاشتی وەك بارودۆخ کی نامومکين بۆ شهڕ سهير بکرێ .کات
مرۆڤ له سا نی  ١٩١٣لهسهر ئاشتيی ن وان دوو و تی ئا مان و فهرانسا ئاخهفتنيان
دەکرد لهسهر ئهو باوەڕە بوون" :له حا ی حازردا له ن وان ئا مان و فهرانسا شهڕ نييه.
به م ک دەزان سا ی داهاتوو دۆخهکه چی ل بهسهر دێ" .به م کات ئ مه ئهمڕۆ
لهسهر دۆخی ئاشتی ن وان ئا مان و فهرەنسه دەدو ين ،بهو مانايهيه" :به پ ی ههموو
بار و دۆخهکان ج ی باوەڕ نييه و نامومکينه له ن وان ئهو دوو و ته شهڕ پ ك ب ".
لهمڕۆدا بار و دۆخ کی ئهوتۆ تهنيا له ن وان دوو و تی ئا مان و فهرەنسه دا نييه،
به کوو له ن وان زۆربهی و تانی جيهاندايه .هيچ سناريۆيهك بهدی ناکرێ که سا ی
Van Reybrouck, Kongo, S. ٥٣٧ f.
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داهاتوو له ن وان ئا مان و لههستان ،ئيندۆن زی و فيليپين يا له ن وان برزيل و ئرۆگوئه
شهڕ پ ك ب .
ئهو "ئاشتييه نوێ يه" تهنيا فانتازيای چهند مرۆڤ نييه ،تهنانهت سهرمايهداران و
ئهو حکوومهتانهی تينووی ه زيشن باوەڕيان پ ی ههيه .کات کارخانهی مرسدس بنز
پﻼنی ستراتژی دروستکردن و فرۆشتنی سهيارەکانی له ڕۆژهه تی ئورووپا بههۆی
نهزمکردنهوەی باری ئابووری دادەڕ ژێ ،ئيحتمالی ئهوە نادا که لههستان له ﻻيهن
ئا مانهوە داگير بکرێ .ئهو کۆنس رنهی به ههرزان ه زی کاريی له فيليپينهوە وارد
دەکا ،لهسهر ئهو باوەڕە نييه ،که سا ی داهاتوو ئيندۆن زی ه رش بکاته سهر دوڕگه
جيرانهکهی واته فيليپين .ئهگهر حکوومهتی برزيل لهسهر پﻼن بۆ هاسانکردنهوەی
کهل و پهلی ناوماڵ لهگهڵ وەزيرانی حکوومهت پرس و ڕا بکا ،ج ی باوەڕ نييه که
وەزيری بهرگريی ههست ته سهر پ و مستی بقووچ ن و به تووڕەيی لهسهر ميزەکهی
بوەش ن و ب " :بوەستن! ده ن چی ئ مه ه رش بکهينه سهر و تی ئرۆگوئه و
و تهکهيان داگير بکهين؟" چونکه لهمڕۆدا تهنيا ﻻيهنی ما يی هه يساندنی شهڕ که
ملياردان دو ری ئهمريکايی پ ويسته ،له سهرووی ليستهی ههموو شتهکانيترەوە ج
دهگرێ .سرووشتييه تهنانهت لهمڕۆشدا و ت ياخود چهند ناوچه لهم جيهانهداههن که
ه شتا وەزيری بهرگريی و تهکهيان به ش وەی تووڕە و داگيرکهرانهوە ئاخهفتن
دەکهن .ناوچهی وا لهسهر ئهم زەوييه ههن که ئهو ئاشتييه نوێ يه ڕيشهی خۆی له
و تهکهيان دانهکوتاوە .من ئهوە باش دەزانم چونکه خۆشم له ناوچهيهکی واوە د م.
به م به د نياييهوە دەتوانم ب م" :ئهو و تانه زۆرينهی جيهان نين".
شت کی ڕوونه که هيچ گارانتييهكيش له گۆڕدانييه ،ئهو ئاشتييه نوێ يه که و دهچ
ب سنوور ب  ،بۆ ماوەيهکی ب کۆتايی ڕابگيرترێ .ههر وەك چۆن ترس له چهکی
ئهتۆمی له پلهی يهکهمدا دۆخی ئاشتيان مومکين کردووە ،به ههمان ش وە پهرەسهندنی
تکنۆلۆژی داهاتوو دەتوان لهسهر سهکۆی ئهم جيهانه ش وەيهکی نوێ له شهڕ پ ك
ب ن  .بهتايبهت شهڕی سايبری " ١٦"cyberwarدەتوان سهقامگيريی جيهانی بخاته ژ ر
 ١٦شهڕی سايبری شهڕ که له ن وان دوو و تدا که له فهزايهکی ناڕاستهقينهدا و لهسهر تيکنۆلۆژيی زانياريی بهڕ وه دهچ .
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مهترسييهوە ئهگهر و ته بچووکهکان و چاﻻکانی غهيری دەو هتی هان بدا دژ به
ه زدارە گهورەکان بهربهرەکانی بکهن .کات ه زی نيزامی ئهمريکا له سا ی ٢٠٠٣
دژ به و تی ع ڕاق شهڕی دەستپ کرد ،شارەکانی بهغدا و موسڵ کاول کران ،به م
له شارەکانی لۆسانجلس يا شيکاگۆ تاقه فيشهک کيش نهتهقينهوە .له داهاتوودا ڕەنگه
بتوانن و تانی وەك کورەی باکوور يا ئ ران "بومبای لۆژيکی" ١٧ئهوتۆ بهکار ب نن
که ناوەندی ووزەی کاليفۆرنيا ئيفليج بکهن يا ناوەندی نهوتيی له ت کزاس لهناو بهرن
يا له ناوچهی ميشيگان شهمهنهفهر بتهق ننهوە.
ئ مه ناب دوو چهمکی "ل هاتوويی" و "هاندەر ياخود پا نهر" بههه ه بگرين و
لهگه يهکتر بيانگۆڕينهوه .ديارە شهڕی سايبری " "cyberwarکهرەسهی نوێ بۆ
کاولکاريی دەخاته بهر دەستی مرۆڤ به م ڕەنگه نهتوانی هاندەری نو ی بۆ پ ك ب
که بب ته هۆی بهڕ وهبردنی .له حهفتا سا ی ڕابردووەوە بهشهر نهك ههر ياسای
جهنگه ی لهناوبردووە به کوو ياسای چخۆفيشی ١٨توونا کردووە .له ڕاستيدا م ژووی
ڕابردوو به ڕاست وهرناگهڕێ که دهگوترا :ئهگهر شا و قهيسهر له کرداردا خاوەنی
چهک کی نوێ بووبن ،درەنگ يا زوو ههو ی بهکارهينانی دهدهن .به م له سا ی ١٩٤٥
واته ڕووخانی ناسيۆنال سووسياليستهکانی ئا مانهوە مرۆڤی جيهان ف ر بوون له ههنبهر
تاقيکاريی ئهوتۆدا بوەستن و بهربهرەکانی لهگه دا بکهن .ئهو چهکانهی له يهکهم
ههنگاودا و له شهڕی ساردی ن وان زله زاندا له سهر ديوار هه واسرابوو ،هيچکات
بهکار نههيندرا و نههاويشترا .لهمڕۆدا خوومان بهوە گرتووە له جيهانيکی به ب
تهقينهوەی بۆمب و ڕاکيتدا ژيان بکهين و وەك پسپۆر کی به ئهزموونمان ل هاتووە
که دەتوانين ههم دژ به ياسای جهنگهڵ و ههم دژ به ياسای چخۆفيش ڕاوەستين .ئهگهر
ئهو ياسايانه بتوانن ڕۆژ ك له ڕۆژان وەپ شمان بکهونهوه ،نيشاندەری چارەنووسی
ئيمه نين ،به کوو ئهو کارە هه هيهکه که تاوانهکهی تهنيا دەکهو تهوە سهر شانی ئيمهی
مرۆڤ.

 ١٧بۆمبای لۆژيکی بهش ك له نهرم ئهفزاری پرۆگرامی کامپيۆت رين که لهڕ ی دوورەوە کونترۆل دەکر ن.
 ١٨ئانتۆن چۆخۆف نووسهری ڕووسی له د ر کی بهناوبانگيدا دە  ":ئهگهر له يهکهم ههنگاودا تفهنگ ك به ديوارەوە ها واسراب  ،له
ههنگاوی دواييندا دەهاويشترێ".

٢٧

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

ئهدی چ له ت رۆريزم دهکهين؟ ڕەنگه زله زەکان و حکوومهته ناوەندييهکان بۆ
بهرژەوەنديی سياسيی ،خۆيان ڕاه ناب خۆڕاگريی لهههنبهر ئهو بارودۆخه نالهبار و
کارهسات سازانه بکهن به م و دەچ ت رۆريزم و ت رۆريستهکان بۆ لهکاره نانی چهك
و ش وازی نوێ هيچ ههست کی ئهخﻼقيان نهب و له هيچ کار كی ناحهز نهس هم نهوه.
ب شك ئهو کارە ج نيگهرانييه .به م ت ڕۆڕ سترات ژييهکه که له ﻻوازييهوە
سهرچاوە دەگرێ و له ﻻيهن ئهو کهسانهوە بهڕ وە دەچ که دەستيان به "ه ز"ی
ڕاستهقينه ڕاناگا .ﻻی کهم له ڕابردوودا ت ڕۆر به ش وەی ب وکردنهوەی ترس و
نيگهرانی لهناو کۆمه گاکاندا بهڕ وە دەچوو ،نهك وهك ئ ستا بههۆی زيان گهياندن و
تووناکردنی گيان و ما ی کۆمه هکان .ت رۆريستهکان به گشتی خۆڕاگريی و ه ز کی
ئهوتۆيان نييه که بتوانن لهشکر کی نيزامی ت کبشک نن ،و ت ك داگير بکهن ياخود
چهندين شار کاول بکهن .هاوکات لهگهڵ مردنی  ٣مليۆن مرۆڤ بههۆی نهخۆشييهکان
و بهتايبهت قه هوی له سا ی ٢٠١٠ی زايينيدا ٧٦٩٧ ،کهس بههۆی چاﻻکيی
ت رۆريستييهوە له ههمان سا دا گيانيان له دەست داوە ١٩.بۆ زۆربهی مرۆڤی ئهمريکايی
و ئورووپايی کارخانهی کۆکاکۆﻻ مهترسييهکی گه ك مهزنترە ههتا ت ڕۆريستهکانی
ئهلقاعيدە.
به م چلۆن دەتوانن ت ڕۆريستهکان سهرنجی ﻻپهڕەی م دياکانی جيهان بۆ ﻻی
خۆيان ڕاک شن ياخود ئاڵ و گۆڕ بهسهر بارودۆخی سياسيی له زۆربهی ناوچهکانی
ئهم جيهانهدا ب نن؟ وە مهکهی زۆر ڕوونه" :به هۆی هاندانی دژبهرەکهيان بۆ
بهڕ وهبردنی دژکردەوەيهکی ز دەڕۆيانه!" لهڕاستيدا ت ڕۆريزم نمايش ك ياخود
شانۆيهك زياتر نييه .ت ڕۆريستهکان سناريۆيهکی تووڕە و ڕاچ هک نهری ئهوتۆ دروست
دەکهن که م شکی مرۆڤ بهخۆيهوە خهريك دەکا و ئهو ههسته له مرۆڤدا پ ك د نن که
کۆمه گا دەگهڕ تهوە بۆ سهردەمی شپرزاوی سهدەی ناوەڕاست .له زۆربهی
١٩
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حا هتهکانيشدا حکوومهتهکان له ﻻيهکهوە به ئهرکی خۆيان دادەن ن دژ بهو شانۆيه به
هه س و کهوت کی پار زگارييانه هه و ست بگرن و لهو ﻻشهوە ههليان بۆ هه دەکهوێ
هاوکات لهگهڵ بهربهرکانيکردن دژ به ت ڕۆريزم گرووپهکانی ناو کۆمه گا کونتڕۆل
بکهن يا ه رش بکهنه سهر و تانی ب گانه .له زۆربهی دژکردەوکانياندا که به بههانهی
بهربهرەکانی دژ به ت ڕۆر بهڕ وە دەچ  ،مهترسی گهل ك زياتر بۆ کۆمه گاکان و
مرۆڤهکانی پ ك د نن ههتا له ﻻيهن خودی ت ڕۆريستهکانهوه.
ت ڕۆريستهکان وەك م شوولهيهك وان ،کات بيانهوێ دووکان کی پڕ له قاپ و
فينجانی چينی ت ك بش و نن .م شوولهکه ه ندە ب ه زە که ناتوان تهنانهت
ژ رپيا هيهکی چايی لهج ی خۆی بجوو ن تهوە .ل رەدا م شوولهکه بهدوای گام ش کی
بهه زدا دەگهڕێ ،دەچ ته ناو گۆ ی کام شهکهوە و دەست دەکا به وزەوز کردن.
گام شهکه دەترسی و لهڕووی تووڕەييهوە دووکانه چينييهکه ت کدەش و ن  .له چهند
سا ی ڕابردوودا تهواو بهو ش وازە له ڕۆژهه تی ناوەڕاست هه س و کهوت کراوە.
ئيسﻼمييه ز دەڕۆيهکان بهتهنيا ههرگيز نهياندەتوانی ڕژيمی سهدام حوس ن بڕووخ نن.
بهج ی ئهوە ،بههۆی بهڕ وەبردنی کارەساتی ت ڕۆريستی ١١ی سپتامبر له ئهمريکا
دەبنه هۆی تووڕەيی بهرپرسانی حکوومهتی ئهمريکا و ئهزموونهکهی بووە هۆی
تووناکردنی دووکانه چينييهکهی سهدام .ئ ستا ز دەڕۆيه ئيسﻼمييهکان له ناوەڕاستی
ئهو کاولکارييهدا سهريان هه داوە و گهشاونهتهوە .لهڕاستيدا ت ڕۆريستهکان زۆر لهوە
ب ه زترن که بتوانن کۆمه گا بۆ سهدەی ناوەڕاست بگهڕ ننهوە و ياساکانی جهنگهڵ
ههميسان زيندوو بکهنهوە .ديارە ئهوان دەتوانن ههستی ئ مه بجوو ننهوە و بۆ
دژکردەوە و تۆ هساندنهوه هانمان بدەن به م له کۆتاييدا کاردانهوەکهی به هه س و
کهوتی ئ مهوە بهستراوەتهوە .ئهگهر ياساکانی جهنگهڵ ههميسان زيندوو بکر نهوە،
ئيتر ئهوە گوناه و تاوانی ت ڕۆريستهکان نييه به کوو تهنيا هه هی ئ مهی مرۆڤه.
برسيهتی ،نهخۆشی و شهڕ به ئهگهری زۆر له سا نی داهاتووشدا يهخهی مرۆڤ
دەگرن و دەبنه هۆی قوربانيکردنی گهل ک ژيان .به م ئيتر ئهو کارەساتانه
پهيوەندايهتی ڕاستهوخۆی لهگهڵ تڕاژ ديی ل حا ينهبوون و کونتڕۆلی ب يارمهتيی
مرۆڤ و بهستنهوهی به ه زی ئيﻼهی ناب  ،به کوو زياتر وەك ئهرک کی
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ملمﻼنهکردنی ل دروست دهب که دەب مرۆڤ قۆ ی لی هه کا و ڕ گاچارەيان بۆ
بدۆز تهوە .مليۆنان ش وازی ئازارک شان له ههناوی مرۆڤی ههژارەوە د ته دەرێ،
مليۆنان مرۆڤ بههۆی ماﻻريا ،ئهيدس يا نهخۆشيی سيل)ديق( و زهردوويی دەبنه
قوربانی و گيانی خۆيان له دەست دەدەن يا مليۆنان مرۆڤ له سووريا ،ئ ران ،کۆنگۆ
يا ئهفغانستان له بازنهی شهيتانيی شهڕخوازيدا قوربانی دەکر ن .به م پهيامی ئهو
کارەساتانه به مانای ئهوە نييه برسيهتی ،نهخۆشيی و شهڕ له ن وچاوانمان نووسراوە
و ئيتر ئ مهی مرۆڤ ناتوانين هيچ کار ك له ههنبهر ئهو دۆ پايانهدا بهڕ وەبهرين .له
ماوەی ئهو م ژووە دوور و در ژە مرۆڤ ئهو ههستهی ت دا پهروەردە ببوو ک شهکان
ڕ گا چارەيان نييه و بۆ ﻻبردنيان پ ويست به هيچ چاﻻکييهکی مرۆڤ ناکا .مرۆڤ به
ج ی ڕاوەستان ،خۆڕاگريی و بهربهرەکانی له ههنبهر ئهو ک شانه دەبوو پهنا بۆ خودا
بهرێ و بۆ ﻻچوونی ئهو کارەساتانه چاوەڕوانی پهرجۆيهکی ئيﻼهی بکا .ههر کهس
لهسهر ئهو بۆچوونه ب کاردانهوەی کارەساتی جيهانی سا ی  ٢٠١٦له ڕوانگهی
ک شهييهوە به قهرا سا ی  ١٩١٦ب ت ،ه شتا خۆی له بۆچوونی کۆنی ئهو سهردەمه
ڕزگار نهکردووە .ئهو کهسه ههموو ئهو پهرەسهندنه زانستيی ،پزيشکی ،کۆمه يهتی،
ئابوورييانه و ههو دان بۆ ژيان کی پڕ له ئاشتی که مرۆڤ له سهدەی بيستهمهوە ههو ی
بۆ دەدا ،لهبهر چاو ناگرێ و ڕەد دەکاتهوە .ئهگهر ئهو بۆچوونه ڕاست ب  ،ئهدی
بۆچی دەب ئ مه کات و ماکه سرووشتيهکانمان بۆ تاقيکاريی و پهرەسهندنی بوارەکانی
پزيشکی ،زانستيی ،ئابووری و ههروەها ههوڵ بۆ گهييشتن به ژيان کی پڕ له ئاشتی
به ههدەر بدەين؟
ئهگهر ئ مه دەسکهوتهکانی ڕابردوومان به فهرمی بناسين و ههستيان پ بکهين،
پهيامی هيواداريی و بهرپرسايهتی ت دا دەدۆزينهوە که زياتر له پ شوو هاندەری
داهاتوويهکی پڕ له چاﻻکی ت دا بهدی دەکهين .به پ ی سهرکهوتووييهکانی سهدەی
بيستهم ئ مه دب بۆ ئازار ک شانی ئهو مرۆڤانهی ه شتا لهژ ر برسييهتی ،نهخۆشيی و
شهڕدا ڕەنج دەک شن ،ئيتر خودا و ئاسمان و سرووشت به بهرپرس دانهن ين .ئ ستا
ئيتر ڕ گا چارەی ئهو ک شانه له دەستی ئ مهی مرۆڤ دايه و دەتوانين له داهاتوودا به
دۆزينهوهی ڕ گاچارهی کونجاو و بهڕ وەبردنی سياسهت کی دروست ئازاری ئهو
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مرۆڤانه کهمتر بکهينهوە .دەب ئ مهی مرۆڤ دەسکهوت و ئهزموونهکانمان به کهم
نهگرين و بزانين بۆ سهدەی  ٢١چ پڕۆژەيهکمان بۆ بهربهرەکانی له ههنبهر ئهو
ک شانهدا ههيه.
پرۆژهيهکی سهرەکی دەب له خزمهتکردن و پار زگاريکردنی بهشهر و پﻼن تهکهيدا
ب  .کليلی ڕزگاربوونيشی تهنيا له دەستی خۆدی مرۆڤدايه .له پلهی يهکهمدا سپاس بۆ
پهرەسهندنی ئابووريی لهڕادەبهدەر ،که به ش وەی بهرچاو مرۆڤی له بوارەکانی
خوارەمهنيی ،پزيشکی ،ووزە و ماکهی خاو دەو همهند کردووە و ئهو ل هاتووييهی
پ داوە ک شهکانی برسيهتی ،نهخۆشيی و شهڕ به هه سهنگاندن لهگهڵ سهردەمی پ شوو
له کونتڕۆلی خۆيدا ڕاگرێ .به م تهواو ئهو پهرەسهندن و دەو همهنديی و
گهورەبوونهوەيه هاوسهنگيی ژينگهی لهسهر پﻼن تهکه له چهندين ڕوانگهوە خستۆته
ژ ر مهترسييهوە که ئ مه ماوهيهکی کهمه دەستمان به ناسين و دۆزينی
کارت کهرييهکانی کردووە .بهداخهوە مرۆڤ ئهو مهترسييهی زۆر درەنگ ناسی و تا
ئهمڕۆ زۆر کهم له ههنبهريدا هه و ستی گرتووە ياخود ههنگاوی پۆزيتيڤی بۆ
هه ناوەتهوە .سهرەڕای ئهو ههموو ئاخهفتن و ئاماژهکردنانه بۆ ڕوونکردنهوهی
ک شهکان ،پيسکردنی ژينگه ،گهرمبوونهوەی کهش و ههوای جيهانی و ئاڵ و گۆر
بهسهرداهاتنی کهش و ههوا ،بهداخهوه زۆرينهی و تان گو ڕايه ی له پسپۆرانی ئهو
بوارانه ناکهن و له ڕاستيدا ههتا خۆيان له ڕوانگهی ئابووری و سياسيهوه بهو
ئهزموونه نهگهن و قوربانی بۆ نهدەن نايانهوێ به ش وەی گلۆبال ههنگاو بۆ باشکردنی
بارودۆخهکه هه ننهوە .ئهگهر لهسهر ئهو بڕيارە ب که ئيمه له ن وان هه مسان و
گهورەبوونهوەی بارودۆخی ئابووری و سهقامگيرکردنی ئکۆلۆژی تهنيا يهکيان
هه بژ رين ،ئهوە سياسهتوانان و سهرمايهداران و تهنانهت زۆربهی دەنگدەران وەك
خووی ههميشهيی بڕياری خۆيان بۆ هه مسان و گهورەبوونهوەی بارودۆخی ئابووری
دەدەن .له سهدەی  ٢١دا ئهگهر بمانهوێ پ ش به کارەسات کی مهزنی ئهوتۆ بگرين،
دەب ش واز کيتر هه بژ رين و هه س و کهوتهکانمان بگۆرين.
چ شت کيتر لهسهر ئهم جيهانه سهرنجی مرۆڤ بۆﻻی خۆی ڕادەک ش ؟ ئايا ئ مه
بهوە ڕازی دەبين بهو ئهزموونانهی وەگيرمان کهوتوون شاد بين و برسييهتی،
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نهخۆشييهکان و شهڕ لهژ ر کۆنتڕۆلی خۆماندا ڕاگرين و ئکۆلۆژی به ش وەيهکی
سهقامگيرانه ڕاگرين و ههنگاو بۆ خاو نکردنهوەی ژينگه هه گرين؟ ئهوە دەتوان
باشترين و ژيرانهترين سترات ژی ب  ،به م به ئهگهری زۆر مرۆ ئهو کارە ناکات و
وەدوای ئهو سترات ژيه ناکهوێ .مرۆڤ زۆر کهم ڕازين بهو شتانه و بارودۆخانهی له
ژيانياندا ههيانه و بۆيان هه دەکهوێ .ڕۆحی مرۆڤ له حا هتی ئاساييدا لهسهر
دەسکهوتهکانی ژيانی ،نهك بههۆی ڕازيبوونهوه هه و ست دەگرێ ،به کوو بههۆی
داواکاريی بۆ گهييشتن به ئارەزووی زياتر .مرۆڤ به ش وەی بهردەوام بهدوای ئهو
شتانهدا دەگهڕێ که باشتر ،بهچ ژتر و گهورەتر ب  .ئهگهر مرۆڤ ل هاتووييهکی نو ی
ههب و ڕ گاچارەی بۆ ک شهکانی برسييهتی ،نهخۆشييهکان و شهڕ دۆزيبيتهوە ،ئيتر
دوای ئهوانه دەب چ پﻼنيکيتری لهسهردا ب ؟ پشکينهران ،سهرمايهداران ،بانکهکان
و سهرۆکی دەو هتهکان ئيتر دەب چ ئهرک کيان ههب و تهوای ڕۆژ دەب چی بکهن؟
شيعر بنووسن؟
سهرکهوتوويی ،داواکاريی و چاوهڕوانيی بۆ ژيانی نوێ دەکا و چاﻻکييهکانی
ئهمرۆی مرۆڤ بهرەو ئهو دۆخه هان دەدا که ئامانجی بو رانهيتر بۆ خۆی دابن .
دوای ئهوەيکه ئ مه به نموونهيهکی ب ژومار زۆر ،له خهنی بوون ،بهختهوەری،
س مهتی ،ئاشتی و ئاراميی گهييشتبين له ڕوانگه و پ وەری ڕابردووەوە و ئهرزشی
ئهمرۆييهوه ،ڕەنگه ئامانجی دوايينمان ببنه ژيانی جاويدان ،بهختهوەری و توانايی
خو قاندن .دوای ئهوەيکه بهسهر ک شهکانی برسييهتی ،نهخۆشييهکان و شهڕ زاڵ
بووبين و تا ڕادهيهك کهممان کردب ننهوە ،ئينجا ههو ی بهربهرەکانی دژ به پيريی و
مردن دەدەين .دوای ڕزگارکردنی مرۆڤ له ناخۆشترين ئازارەکان ئامانجی
دواڕۆژمان بهرەو بهختهوەربوونی پۆزيتيڤ دەب  .ههروەها دوای ئهوەيکه مرۆڤ بۆ
شهڕی ڕزگاربوون له سهرووی بوونهوەرانيترەوە دادەنرێ ،دهب ته خو ق نهر و
هۆمۆساپيهن دەکر ته هۆمۆی نوێ.
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له سهدەی  ٢١دا به ئهگهری زۆر مرۆڤ به ش وەی جيددی بۆ گهييشتن به ژيانی
ههميشهيی تهواوی ههو ی خۆی بهکار د ن  .بهربهرەکانی دژ به پيربوون و تهنانهت
مردنيش دەخر ته سهرووی ليستهی ئارەزووەکان و ههر وەك دابی پ شوو که دژ به
برس تی و نهخۆشی بهربهرەکانيان دەکرد ،ئهو بهربهرەکانييه در ژە پ دەددەن بۆ
ئهوەی به بهرزترين لوتکهی ئهرزشی ئينسانی بگهن و بتوانن بهو ش وەيه بههای
کولتووريی پ بهرز کهنهوه" :ڕ ز و ﺑايهخدان ﺑه ژيانی مرۆڤ" .به ش وەی بهردەوام
وەبيرمان د تهوە که ژيانی مرۆڤ پيرۆزترين خه ته لهسهر ئهم ههردە .ئهو درووشمه
له ﻻيهن ههموو مرۆڤ كهوە دووپات دەکر تهوە :مامۆستا له قوتابخانه ،سياسهتوان له
پارلهمان ،دادپهروەرەکان له دادگاکان و هونهرپيشه لهسهر سهکۆی شانۆگهريی و
پهردهی سينهماکان .بهياننامهی گشتيی مافی مرۆڤ که دوای شهڕی دووههمی جيهانی
له ﻻيهن و ته يهکگرتووەکانهوە ب وکراوە – ههروهها و نا کردنی ئهو ياسا
سهرەکييانه بۆ ههموو و تانی جيهان که ڕەنگه له ههنگاوی دواييندا ههو ی بۆ بدرێ،
ڕوونی دەکاتهوە ئهرزش و بههای سهرەکی مرۆڤايهتی شت ك زياتر له "مافی ژيان"
نييه .بهوهۆيهی مردن به ڕاشکاوی دژ بهو مافه ڕاوەستاوە ،له ههنبهر مرۆڤ
تاوانکارە و بهو هۆيهوە دەب شهڕ كی ههمهﻻيانه له ﻻيهن مرۆڤهوه دژ به مردن
بهڕ وە بچ .
به در ژايی م ژووی مرۆڤ هيچکات ئايينهکان و ئيديۆلۆژييهکان ژيانيان لهسهر
زهوی به پيرۆز دانهناوە .تهنانهت به پ چهوانه ئهوان بهردەوام زەختيان لهسهر ژيانی
دووههم واته دنيای دووههم کردووە و ههروهها لهههنبهر مردندا هه س و کهوتی
تولهرانسيان لهخۆ نيشان داوه .تاقم کيان ههستی خۆشهويستيشيان لهههنبهر مردندا
ههبووە .بهوهۆيهی جيهانی يههوودی ،مهسيحی ،ئيسﻼم و هيندووەکان بهردەوام
مهبهست و مانای ژيانی ئهم دنيايهيان به چارەنووسی مرۆڤ لهو دنيا بهستۆتهوە،
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مردن به شت کی پۆزيتيڤ و گرنگ بۆ ئهم دنيايه دانراوە و به تامهزرۆييهوە پ شوازييان
ل کردووە .مرۆڤ مردوون چونکه ويستی خوداکهيان بووە و چرکهی کۆتايی کاتی
مردنيان له ئهزموون کی پيرۆزی متافيزيکی و پڕ مانا گر داوە .کات مرۆڤ ك
ههناسهی کۆتايی ژيانی ک شاوە ،ئينجا کهشيش ك ،ڕابييهك ،مهﻻيهك يا شامان ك هاتۆته
سهر سهری و به پ ی چۆنيهتيی ژيانی ،بۆی ڕوونکردۆتهوه که رۆ ی نو ی ژيان له
دنيای دووههمدا له ئهستۆ بگرێ .يههوودی ،مهسيحی ،ئيسﻼم يا هيندوو له دنيايهکی
به ب مردن – دەب ته جيهان ك به ب بهههشت و جهههنهم و به ب زيندوو بوونهوەی
دوبارە.
زانستی مود ڕن و فهرههنگی مود ڕنی ئهوڕۆ تهواو ڕوانگهيهکی جياوازيان
لهههنبهر ژيان و مردندا ههيه .ئهوان مردن وەك پهرجۆيهکی متافيزيکی سهير ناکهن
و به ڕاشکاوييهوە وەك سهرچاوەيهکی بهمانا بۆ ژيانی دانان ن .ﻻی مرۆڤی مود ڕن
مردن زياتر ک شهيهکی ت کنيکييه که ئ مه دەتوانين و دەب ڕ گاچارەی بۆ بدۆزينهوە.
به م مرۆڤ به ڕوونی چلۆن دەمرن؟ عالمانی سهدەی ناوەڕاست مردن به
فيگۆر کی ڕەشپۆشی ک وبهسهرەوە دەلک نن که داس کی گهورەی بهدەستهوەيه:
"مرۆڤ ژيانی خۆی دەکا ،لهسهر ئهم يا ئهو تهوەر بير دەکاتهوە ،جار ك بهم ڕ گايهدا
و جار کيتر بهو ڕ گايهدا دەڕوا ههتا لهپڕ کدا و ڕۆژ کی دياريکراو ئهو فيگۆرە
ڕەشپۆشه داس بهدەستهی ل پ دا دەب و به قامکی لهسهر شانی دەدا و دە " :وەرە!"
مرۆڤ دەپاڕ تهوە" :تکايه ئ ستا نا! سا کيترم لهسهر ڕاوەسته ،مانگ ك ،ڕۆژ ك!،
چرکهيهك!" به م ئهو ڕۆحه به ک وی ڕەشيهوە که ههموو دەم و چاوی داپۆشيوە،
دە " :نا! تۆ دەب ههر ئ ستا لهگه م ب ی ".بهو ش وازە مرۆڤ دەمرێ".

مردن لهسهر بۆچوونی سهردهمی سهدەی ناوەڕاست
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له ڕاستيدا ئ مهی مرۆڤ بهوهۆيهی فيگۆر کی ڕەشپۆشمان ل پهيدا دەب  ،يا لهسهر
ويستی خودايی ياخود دانانی مردن به بهش کی گرنگ بۆ پﻼن کی ئيﻼهيی ،نامرين.
مرۆڤ تهنيا بههۆی ههرەسهينانی ئهندامانی لهش و ک شهی ت کنيکييهوە دەمرن .بۆ
و نه دڵ ڕادەوەست و ئيتر خو ن بۆ ن و ڕەگهکان نان رێ ،ڕ گای رەگه سهرەکييهکان
بههۆی کۆبوونهوەی چهوری له دەوروبهريان دەگير ن ،خانهکانی ش رپهنجه له
جهرگدا کۆ دبنهوە يا ميکرۆب له ن و گهرودا ج ی خۆيان خۆش دەکهن .ئهدی هۆ و
بهرپرس بۆ تووش بوون بهو ک شانه چين؟ دياره" :ک شه ت کنيکييهکانيتری لهش" :بۆ
و نه دڵ ئيتر ناتوان ل بدا چونکه ماسوولکهکانی ئوکسيژ نيان پ ناگا .خانهکانی
ش رپهنجه پهرە دەست نن چونکه موتاسيۆن)گۆڕان بهسهردا هاتن( کی ژ ن تيکی
"کۆد"ەکهيان دەگۆڕێ .ميکرۆبهکان له ناو گهروودا ج خۆش دەکهن چونکه کهس كی
نهخۆش لهناو تاکسيدا پشميوە .تهواوی ئهو ک شانه هيچ پهيوەندييهکيان به متافيزيك و
جڕ و جانهوەريترەوە نييه .ههر ههموويان تهنيا ک شهی فهننی و ت کنيکين.
بۆ ههر ک شهيهکی ت کنيکيش ڕ گاچارەيهکی ت کنيکی ههيه .ئ مه ناب بۆ ئهوەی
بهسهر مردندا زاڵ بين دەست لهسهر دەست دان ين و چاوەڕوانی ڕۆژی قيامهت و ئهو
دنيا بکهين .بۆ ئهو کارە تهنيا بوونی چهند مرۆڤی ژير له ژووری تاقيگاکان کافييه.
سهردەمی پ شوو مردن کار و پيشهيهك بوو بۆ مهﻻ ،ڕابی ،قهشه و شامان ،به م
ئهمڕۆ ئهو کارە به زانايان ئهسپ ردراوە .لهمرۆدا دەتوانين خانهکانی ش رپهنجه به
شيمۆت راپی يا "نانۆ ڕۆبۆت" لهناو بهرين و بيانکووژين .ئ مه دەتوانين به هۆی
ئانتيبيۆتيك دژ به ميکرۆبهکانی ناو گهروو بهربهرەکانی بکهين .ئهگهر دڵ ڕاوەست
و ئيتر ل نهدا ،به دەواو دەرمان و شۆکی ئهلکتريکی وەکاری دەخهينهوە ،ئهگهر
ه شتا ههر ل نهدا دەتوانين د کيتری ل پهيوەند بدەين .دەب دان بهوەش دابن ين که
تا ئهمڕۆ بۆ ههموو ک شهکان ڕ گاچارە نهدۆزراونهتهوە ،به م ههر بۆ ئهو مهبهستهيه
مرۆڤ کات و سهرمايهيهکی زۆری تهرخان کردووە بۆ ئهوەی هۆکاری نهخۆشييهکان
و ک شه ت کنيکييهکانی پ چارەسهر بکهين.
تهنانهت مرۆڤی زۆر ئاساييش که هيچ پهيوەندايهتييهکيان به تاقيکاريی زانستييهوە
نييه ،زۆربهيان مردن به ک شهی ت کنيکيهوە دەلک نن .کات ژن ك دەچ بۆ ﻻی دوکتۆر
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و ل ی دەپرس " :دوکتۆر گيان من چمه؟" به گشتيی دوکتۆر وە م دەداتهوە" :ئ وە
نهخۆشيی سيل يا ش رپهنجهتان ههيه ".به م ئهو دوکتۆرە هيچکات نا " :ئ وە
نهخۆشيی مردنتان ههيه ".ئ مهی مرۆڤ ههموومان لهسهر ئهو بۆچوونهين که
نهخۆشيی هه مهت ،سيل يا ش رپهنجه ک شهيهکی ت کنيکين که درەنگ يا زوو
ڕ گاچارەيان بۆ دەدۆزينهوە.
تهنانهت ئهو کاتهی مرۆڤ له کارەساتی تۆفاندا يا له پ کدادانی سهيارە يا له شهڕدا
دەمرن ،وەك ک شهيهکی ت کنيکی سهير دەکر ن ،که مرۆڤ دەيتوانی پ شيان پ بگرێ.
ئهگهر حکوومهتهکان وەدوای سياسهت کی باشتر بکهوتايهن ،بهرپرسانی کۆمه گا
ئهرکهکانيان باشتر بهج ه نابا ،ه زی نيزامی بڕيار کی ژيرانهتری دابا – ئهو کات
ڕەنگه مردنهکان پ شيان پ بگيرايه .مردن لهمڕۆدا به ش وەی ئوتۆماتيك هۆکار ك بۆ
ههو دان و ت کۆشين کی دادپهروەريی و ل کۆ ينهوەی ل هاتووە " :چلۆن دەب ئهو
مرۆڤه مردب ؟ کهس ك له ج يهك دەب هه هيهکی کردب ".
زۆرينهی ههرە زۆری زانايان ،دوکتۆرەکان و کارزانان ههر وەك پ شتريش به
ڕاشکاوی بۆ گهييشتن به ئارەزووی "ژيانی ههميشهيی" ههوڵ بۆ س مهتی مرۆڤ
دەدەن و دە ن" :ئ مه ههو ی دۆزينهوەی ک شه تايبهتييهکان دەدين" .بهوهۆيهی پيری
و مردن شت ك جيا له ک شهی تايبهتی نين ،هيچ خا ك بهدی ناکرێ دوکتۆرەکان و
زانايان دەست له پشکنين و دۆزينهوەيان هه گرن و ب ن" :ئ مه بهسهر نهخۆشييهکانی
سيل و ش رپهنجهدا زاڵ بووين به م نامانهوی له ههنبهر نهخۆشی خهمۆکی هيچ
پشکنين ك بهڕ وە بهرين!" دياره مرۆڤ به ب شك دەتوانن بههۆی نهخۆشيی خهمۆکيی
يا ههر نهخۆشييهکيتروە گيانيان لهدەست بدەن .له ڕوونکردنهوەی گشتيی مافی مرۆڤدا
نههاتووە که "مرۆڤ تا تهمهن کی دياريکراو بۆ و نه تهمهنی  ٩٠سا ه مافی ژيانی
ههيه ".لهو دا تهنيا باس لهسهر مافی ژيانی مرۆڤ کراوە و تهواو .ئهو مافه
ر ککهوت کی دياريکراو ناناس .
کهمينهيهك له زانايان و بيرمهندان لهمڕۆدا کراوەتر لهسهر ئهو تهوەرە دەدو ن و
بههۆی زانستی مود ڕن ههوڵ بۆ زەفهر ه نان بهسهر مردندا دەدەن بۆ ئهوەی مرۆڤ
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بۆ ههميشه گهنج ڕاگرن .باشترين نموونه پسپۆری پيرناسيی " "Gerontologeئاوب ری
دی گ ری " "Aubrey de Greyو ههروەها پشک نهر و زانياری ناودار ]ڕ ی
کورزويل[ە) "Ray Kurzweil" ،که سا ی  ١٩٩٩ميدا ی ت کنۆلۆژی ئهمريکای
وەرگرت( .سا ی ٢٠١٢کۆرزويل بوو به سهرۆکی ت کنيکيی گووگل و سا ك دواتر
شرکهت کيتری به ناوی کاليکۆ " "Calicoدامهزراند که مهبهستی سهرەکی ئهو
ڕ کخراوەيه بهربهرەکانی لهگهڵ مردندا بوو ٢٠.له سهدهی بيستهمهوه تهمهنی
مامناوهنديی مرۆڤ له نيزيکهی  ٤٠سا هوه گهيشتۆته  ٧٠ساڵ .ڕهنگه له سهدهی
بيست و يهکهم بهوﻻوه بتوانين ئهو ژمارهيه به  ١٥٠سا يش بگه نين .دياره ئهو دۆخه
ه شتا مهودايهکی گهل ك زۆری لهگهڵ ژيانی ههميشهيی دهب  ،به م ههر ئهو
ههنگاوهش خۆی وهك شۆڕش ك له م ژووی مرۆڤدا تۆمار دهکا .دياره گهييشتن به
تهمهنی  ١٥٠ساڵ لهوانهيه گۆڕانکاريی بهسهر ستروکتوری بنهما ه وهك هاوسهريی
و پهيوهندايهتی ن وان منداڵ و دايك و بابدا ب ن  :بۆ و نه کهس ك که له  ٤٠سا هييدا
زهماوهندی کردووە و له تهمهنی  ٦٠سا ه دا مندا ی بب  ،ه شتا  ٩٠سا ی ژيان له
پ شه .ئايا دهتوانن دوو کهس ئهو ههموو سا ه پ کهوه بژين؟ له ژيانی سياسيدا ئهو
ئا وگۆڕه زۆر بهرچاوتر خۆی دهنو ن  .چلۆن مرۆڤ دهتوان و نای بکا که وﻻديمير
پووتين  ٩٠سا يتر حاکمی کرملين بم ن ؟ لهوهش سامناکتر مرۆڤی وهك هيتل ر،
خومهينی يا سهدام حوس ن له باشترين تهمهنی ژيانياندا ه شتا ههر ديکتاتۆر دەمانهوە.
به م با بگهڕ ينهوه بۆ دنيای ڕاستهقينه .دياره کار کی هاسان نييه که مرۆڤ بير
له مردن بکاتهوه ،به م لهويش ئا ۆزتر بير کردنهوه و باوهڕ ه نان به ژيان کی
ههميشهييه .دياره تهمهنی مامناوهنديی به هه سهنگاندن لهگهڵ چهند سهده لهمهوبهر
ڕهنگه دوو بهرابهر بووب تهوه ،به م کار کی سهرش تانهيه ئهگهر ب ين چهند سهدهيتر
تهمهنی مرۆڤ ههميسان دوو بهرابهر دهب تهوه .تا سهدهی  ١٩تهمهنی مامناوهنديی له
سهراسهری ئهم جيهانه  ٤٠ساڵ بووه چونکه زۆربهی مرۆڤ له ژ ر کهمخواردن،
نهخۆشييهکان و بارودۆخی شهڕخوازيدا ڕهنجيان دهک شا و دهمردن .ههر لهو
٢٠
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سهردهمهدا گهل ك مرۆڤ لهو مهترسييانه بهدوور بوون و شانسيان ه ناوه و تا  ٧٠يا
 ٨٠سا يش تهمهنيان کردووه ،چونکه تهمهنی  ٧٠و  ٨٠تهمهنی سرووشتی هۆمۆ
ساپيهنه.
له ڕاستيدا زانستی پزيشکی مود ڕن تهمهنی سرووشتی مرۆڤی تهنانهت سا کيش
در ژ نهکردۆتهوه .مهزنترين کاريان ئههوه بووه که ژيانی ئ مهيان له ههنبهر مهرگ کی
له ناکاو پاراستووه بۆ ئهوهی بتوانين به قهرا تهمهنی سرووشتيی مرۆڤ کی ئاسايی
ژيان بکهين .به م تهنانهت ئهگهر ئ مه لهم سهردهمهدا بير له تهمهنی ههميشهيی
نهکهينهوه ،بهربهرهکانی دژ به مردن يهك له ئهرکه سهرهکييهکانی مرۆڤی داهاتوو
دهب  .زانست و ئۆکۆنۆمی سهرمايهداری به شانازييهوه در ژه بهو بهربهرهکانييه
دهدهن .بۆ زۆربهی پسپۆران و بانکداران فهرقی پ ناکا به چ کار کهوه خهريك بن،
بۆ ئهوان تهنيا گرنگ ئهوهيه شانس کيان بۆ دۆزينهوه و سهرکهوتوويی پ بدرێ و
سامانهکهيانی پ زياد بکهن.
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دووههم پڕۆژهی مهزن بۆ سهرکهوتوويی بهرنامهی کاريی مرۆڤ ،دهب
دۆزينهوی کليل ك بۆ گهييشتن به شانس و بهخت ب  .به در ژايی م ژووی مرۆڤايهتی
ژمار کی زۆر بيرمهند ،پ غهمبهر و مرۆڤی ئاسايی نهك خودی ژيان به کوو بهخت
و شانس ه نانيان له ژياندا به مهزنترين دارايی و سامان بۆ مرۆڤ داناوە .له سهردهمی
کهوهنی يۆنان فيلهسۆفی ناودار ئهپيکوور " "Epikurڕوونی دهکاتهوه" :پهرهستينی
خوداکان کار کی ب سووده ،ژيانی دوای مردن بوونی نييه و تهنيا ئامانج بۆ ژيان
گهييشتن به بهخت و شانسه" .زۆربهی مرۆڤی ئهو سهردهمه بۆچوونهکهی
ئهپيکووريان ڕهد کردهوه به م لهمڕۆدا يهك له ههره ت ئۆرييه بهه زهکانی سهردهمی
ل دروست بووە .گومان له ههنبهر ژيان له دنيايهکی دووههم مرۆڤی هان داوە ،نهك
ههر بير له ژيانی ههميشهيی لهسهر زهوی بکاتهوه ،به کوو تامهزرۆيی گهڕان بهدوای
شانس لهسهر زهوی پهره پ بدا ،چونکه ک پ ی خۆشه بۆ ههميشه ژيان کی ناخۆش
و پڕ له ئازار و ک شهی ههب .
بۆ ئهپيکوور ههو دان بۆ گهييشتن و دۆزينهوهی بهختهوهريی کار و ويست کی
شهخسی بووه به م به پ چهوانهی ئهو ،بيرمهندی مود ڕنی ئهوڕۆيی وهك پڕۆژهيهکی
گشتيی بۆ ههموو مرۆڤی جيهانی سهير دهکهن .به ب داڕشتنی پﻼن ،ههبوونی ماکهی
خاو ،لهبار بوونی بارودۆخی ئابووريی و پشکنينی زانستييانه و پشتيوانيکردنيان له
ﻻيهن دهو هتهوه ،کهس ناتوان بۆ گهڕان بهدوای بهختهوهريدا ماوهيهکی زۆر
خۆڕاگری بکا .ئهگهر و ت ك بههۆی شهڕهوه خاپوور کراب  ،ئهگهر بارودۆخی
ئابووريی ئيفليج بووب و ئهگهر سيستهمی س مهتی ههرهسی ه ناب  ،ئهو کات به
ئهگهری زۆر مرۆڤ ناڕازی دهب و ههست به چارهڕهشی دهکا .کۆتايی سهدهی ١٨
فيلهسۆفی ئينگليزی جر می ب نتهام " "Jeremy Benthamڕايگهياند پڕبايهخترين سامان
که مرۆڤ دهتوان ههيب بهختهوهرييه" :شانس و بهخت ه نان له ژياندا گهورهترين
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سامانه" هاته سهر ئهو بۆچوونه" :تهنيا ئامانجی ڕاستهقينهی بهرپرسانی حکوومهتی،
بازاڕهکان و کۆمه ه زانستييهکان ئهويه که پهره به شانس و بهختی گلۆبال)جيهانی(
مرۆڤ بدهن .سياسهتوانان دهب ههوڵ بۆ ئاشتی بدهن ،سهرمايهداران ههوڵ بۆ
ئاسوودەيی و خۆشبژ وی بهشدارانی کۆمه گا بدهن و زانايان سرووشت بپشکنن  -نهك
بۆ ڕازيڕاگرتنی شا ،و ت يا خوداکان ،به کوو بۆ ئهوهی تۆ و من ژيان کی ئاسوودە
و بهختهوهرانهمان ههب ".
له سهدهکانی نۆزده و بيستهمدا سهرنجی زۆر کهس بۆ ﻻی خهونهکهی ب نتهام
ڕاک شرا ،به م چاوی تهماحی حکوومهتهکان ،سهرمايهداران و زانايان و تاقيگاکانيان
له ئامانج کی تهواو پ شتر دڕشتراوهوه سهرچاوهی دهگرت .و تهکان پ وهری
سهرکهوتووييهکهيان به گهورهيی حوکمڕانييهکهيان ،گهورهبوونهوهی حهشيمهتی
و تهکهيان و بهرزبوونهوهی فرۆشی کاﻻکانيان دهپ وا .نهتهوه پ شهسازييهکان وهك
ئا مان ،فهرانسه و ژاپۆن به تاقم ك سيستهمی س مهتی ،پهروهرده و کۆمه يهتی
گهييشتن ،به م ئهو سيستهمانه تهنيا بۆ ئهوه دانرابون که نهتهوهکهيانی پ بهه ز بکهن،
نهك دهو همهنديی و سامانداريی ههموو مرۆڤهکانی جيهانی پ گارانتی بکهن.
قوتابخانهکانيان بونيات نا بۆ ئهوهی شاروهندانی بهئهخﻼق و گو ڕايهڵ له کۆمه گادا
پهروهرده بکهن و وايان ڕاه نن له ناخی د هوە و به ئهمهکهوه خزمهت به نهتهوهکهيان
بکهن .گهنجان له تهمهنی  ١٨سا هييدا نهك ههر مرۆڤ کی نيشتمان پهروهر و و ت
خۆشهويستيان ل ساز دهکرا به کوو له هونهری خو ندن و نووسينيشدا به تهواوی
بهه ز دهبوون بۆئهوهی بتوانن له فهرمان و دهستووری سهروهرانی و ت به باشی ت
بگهن و بهڕ وهيان بهرن .ئهوان دهبوو ل هاتوويی حيسابکردنيان زۆر باش بايه بۆ
ئهوهی بتوانن به وردی مهودای هاويشتنی خۆمپارهی پ بهراوهرد بکهن يا ڕهمزی
نه نی دوژمنی پ بدۆزنهوه .ههروهها دهبوو له بوارهکانی ئهلکترۆنيك ،مکانيك و
پزيشکی ه نده زانيارييان ههب که بتوانن پهيوهندی ب سيم دامهزر نن ،تانك هيدايهت
بکهن و يارمهتی ههڤاله بريندارهکانيان بدهن .کات ئهڕتهشيشيان بهج دهه شت،
مرۆڤ چاوهڕوانی ل دهکردن وهك مامۆستا ،حيسابدار يا ئهندازيار خزمهت به
نهتهوهکهيان له ناو کۆمه گا در ژە پ بدەن.
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ههر ئهو پرەنسيپه بۆ سيستهمی س مهتيش به ههمان ش وە بوو .کۆتايی سهدەی ١٩
و تانی وەك ئا مان ،فرانسا و ژاپۆن سيستهم کی س مهتی گشتيان له و تهکانيان پ ك
ه نا که مرۆڤ به ب دانی پارە بتوان لهو سيستهمه که ك وەربگرێ ،واکس نی مندا ن
له سهراسهری و تهکهيان به خۆڕايی وەك ئهرک کی گرنگی حکوومهتی ل هات،
خواردەمهنی بهکه ك و ويتامينداريان بۆ ههموو قوتابيان ئاماده دهکرد و  ...هتد.
حکوومهت دەستيکرد به پڕۆژەی خاو نکردنهوەی ژينگه .زەلکاو )ب قاو( ە بۆگهن و
گنخاوەکانيان ئيشك هه گهڕاند ،م شوولهکانيان توونا کرد و سيستهمی کانا ی پيساو
واته ئاوی ت کهڵ به پيساييان له ههموو و ت وەڕ خست .به م ئامانجيان لهو کارانه
نهك بههۆی ڕازيڕاگرتن و بهختهوەرکردنی مرۆڤ به کوو تهنيا له پيناو بهه زکردنی
نهتهوەکهيان بوو .و ت پڕ ببوو له سهرباز و کر کاری بهه ز ،ژنانی سالم تهنيا بۆ
لهدايکبوونی سهرباز و کريکاری بهه زيتر و فهرمانبهری وەخت ناس که کاتژم ری
ههشتی بهيانی لهسهر کار ئامادە دەبوون و نهخۆش و ﻻواز له ما هوە له ج گادا
نهدەمانهوە ،دووگيان دەبوون.
تهنانهت سيستهمی ئاسوودەيی حکوومهتيش له سهرەتاوە دەبوو له خزمهت هۆگريی
و ناساندنی نهتهوەيی داب  ،نهك بۆ که کل وەرگرتنی مرۆڤی چاولهدەست و ههژاری
دنيا .کاتی ئۆتۆ فۆن بيسمارك " ٢١"Otto von Bismarckله کۆتايی سهدەی نۆزدە له
و تی ئا مان بۆ يهکهم جار سيستهمی بيمهی بۆ مرۆڤی پير و نهخۆش وەڕێ خست،
مهبهستی لهو کارە تهنيا ڕاک شانی ههستی پ زانينی شاروەندان بوو نهك بۆ ويستی
گهشهپ دانی بارودۆخی ئاسايشی خه کی .مرۆڤ له تهمهنی  ١٨سا ه دا به گشتی بۆ
و ت و نيشتمانهکهی بهو پهڕی ووزەوە چاﻻکی دەکرد ،له تهمهنی چل سا هييشدا
ما ياتی به حکوومهت دەدا بۆ ئهوەيکه له تهمهنی  ٧٠سا هييدا له ﻻيهن حکوومهتهوە
٢٢
بهخ و بکرێ.

 ٢١سياسهتوانی ناوداری ئا مانی )( ١٨٩٨ - ١٨١٥
٢٢

Beatrice Scheubel, Bismarck’s Institutions: A Historical Perspective on the Social Security
Hypothesis, Tübingen ٢٠١٣; E. P. Hannock, The Origin of the Welfare State in England and
Germany, 1850–1914, Cambridge ٢٠٠٧.
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له سا ی  ١٧٧٦باوکه گهورەی و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا له پهنا "مافی ژيان"
و "مافی ئازادی"" ،مافی گهييشتن به بهختهوەری"يشی خسته ناو بهرنامهی دەو هتهوە.
ل رەدا به گشتی مافی گهييشتن به بهختهوەری ) (pursuit of happinessگارانتی دەکرا
به م نهك مافی شانس و بهختهوەری يا شت کی ئهوتۆ بۆ تاك تاکی مرۆڤ .نوکتهی
بڕياردەر ئهوە بوو :تۆماس ج فرسۆن " "Thomas Jeffersonبۆ بهختهوەری خه کی،
حکوومهتی به بهرپرس دانهنا .ل رەدا زياتر دەيويست ه زی حکوومهتی پ سنووردار
بکا .له پشت ئهو بيرۆکهيهدا ئهو بۆچوونه ڕاوەستابوو که دەب مافی ژيانی شهخسی
بۆ ههر شاروەند ك پار زگاری بکرێ و به ب چاوەد ريکردنی حکوومهت ئازادانه
بتوان بير و بۆچوونی خۆی دەرببڕێ .کات مرۆڤ لهسهر ئهو بڕوايه ب که
بهختهوەره ئهگهر لهگهڵ جۆن " "Johnزەماوەند بکا و نهك لهگهڵ ماری " ،"Maryله
شاری سانفرانسيکۆ بژی و نهك له شاری نيۆيۆرك ،ياخود ئهگهر له ڕەستوران و بار
کار بکا و نهك له کارخانهی شير ،ئهوکات مافی ئهوهی ههيه وەدوای دۆزينهوەی
شانسی ژيانی بکهوێ و حکوومهتيش ئيزنی ش واندن ياخود دەستت وەردان له کار و
باری ئهوی نهب  ،تهنانهت ئهگهر له ژيانيدا تووشی هه ه و ههرەسه نانيش ب .
به م له چهند دەيهی ڕابردووەوە نيشانهکان گۆڕانيان بهسهردا هاتووە و و دەچ
م تۆدی جر می ب نتهام زۆر به جيدديتر بگيرترێ .زۆرينهی مرۆڤ به ش وازی
ڕ ژەيی ،لهسهر ئهو بۆچوونهن ئهو سيستهمه مهزنانهی که له سهدسا ی ڕابردووەوە
بۆ بهه زکردنی نهتهوەکان بونيات نراون ،له ڕاستيدا دەب خۆيان به بهختهوەربوونی
تاك تاکی شاروەندانهوە خهريك بکهن و له خزمهت ههر مرۆڤ كدابن .مافی گهييشتن
به بهختهوەری که له ههوە هوە تهنيا به مهبهستی سنووردارکردنی حکوومهتهکان
پيکهاتووە ،به ش وەيهکی چاوەڕوان نهکراو بۆته مافی گهييشتن به ژيان کی پڕ له
خۆشيی و سامان – به ش وەيهك که مرۆڤ به مافی سرووشتی خۆی دادهن و دياره
له ڕوانگهی ه زدارانيشهوه ههموو ئهو کردەوانهی مرۆڤ ڕازی و قانع ڕادەگرێ،
وەك بريندارکردنی کۆلکهی سهرەکی مافی خۆيانی چاول دەکهن ،ههر بهو هۆيهشهوە
حکوومهتهکان دژی دهوهستن.
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له سهدەی بيستهمدا "بههای بهرههمی ناوەوەی و ت" به پ ی ژمارەی مرۆڤ
گرنگترين يهکه بۆ پ وانی سهرکهوتوويی حکوومهتهکان بووە .لهو ڕوانگهيهوە بۆ
و نه له و تی سهنگاپوور بههای چاﻻکيی کۆمه يهتيی مرۆڤ بۆ ههر کهسهی
نيزيکهی  ٥٦ههزار دۆ ر له سا دا بووە و چاﻻکييان به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی
و تی کاستاريکا که نيزيکهی  ١٤ههزار دۆﻻری ئهمريکايی بووە ،گهليك
سهرکهوتووانهتر و زياتر بووە .به م بيرمهندان فيلهسۆفان و تهنانهت زانايانی
ئابووری لهمڕۆدا ههوڵ بۆ پڕکردنهوەی ج ی "بههای بهرههمی ناوەوەی و ت"
بههۆی "بههای بهرههمی بهختهوەری" دەدەن .چۆنکه مرۆڤ له ڕاستيدا چی دەوێ؟
ئهوان نايانهوێ بهرههمی لهڕادەبهدەر پيکب نن ،به کوو دەيانهوەێ بهختهوەر بن .ديارە
بهرههم پ که نان گهل ک گرنگه ،چونکه ئهو بهرههمانه خۆيان کۆ هکهيهکی بهه زن
بۆ بهختهوەری مرۆڤ .به م بهرههم تهنيا کهرەسهيهکه ،نهك ئامانج.
ڕەنگه له يهکهم چاول کردندا وەك پرۆژەيهکی هاسان بنو ن کات برسييهتی،
نهخۆشی و شهڕ کۆتاييان پ ب  .ئهگهر مرۆڤی سهر زەوی ههوڵ بۆ ژيانی پڕ له
ئاشتی و ئاسوودەيی بدا ،به د نياييهوە ئهوکارە دەب ته هۆی ڕازی ڕاگرتنی مرۆڤ،
ياخود نا؟
کات ئهپيکوور " "Epikurبهختهوەريی مرۆڤ وەك باشترين سهرمايه و نا دەکا،
هاوکات قوتابييهکانيشی ئاگادار دەکاتهوە که بۆ گهييشتن به بهختهوەريی دەب
ڕ گايهکی گهل ك دوور و دژوارە بپ ون .دەسکهوتی کهرەسهکانی ژيان به تهنيايی بۆ
ماويهکی زۆر مرۆڤ بهختهوەر ناکهن .به پ چهوانه ڕاوی کو رانه بهدوای
بهختهوەريی ،ناودار بوون و خوشگوزەرانی تهنيا ئ مهی مرۆڤ بهرهو ناڕازيبوون و
چارەڕەشی هيدايهت دەکا .بۆ و نه ئهپيکوور پ شنيار دەکا مرۆڤ دەب به ئهندازە
خواردەمهنی بخوا و بخواتهوە و پ ش به ز دەڕۆيی له کرداری س کسی خۆی بگرێ.
ئهپيکوور " "Epikurبه باشی ڕوونی دهکاتهوه" :بهختهوهربوون کار کی هاسان
نييه ".سهرهڕای ئهو ههموو نموونه زۆرانهی م ژوو بۆ سهلماندنی پهرەسهندنی
پ شهسازی و خو قاندنهکانی مرۆڤ له چهند دهيهی ڕابردووه ه شتا ڕوون نييه ئايا
مرۆڤی ئهمڕۆيی بهختهوهرتر و ڕازيتر له مرۆڤی پ شتر له خۆيهتی يا نا .به م ئهو
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شته ڕوونه که پلهی خۆکوژی مرۆڤ به هه سهنگاندن لهگهڵ چهند دەيهی پ ش ئ ستا
گهل ك بهرز بۆتهوە!
سرووشتيه له بهرابهريدا به ش وەيهکی بهرچاو هاندان بۆ گهشهسهندنی ژيانی مرۆڤ
و گهييشتن به س مهتی ،پڕۆژەگهل کی زۆر له ڕ دان .بۆ و نه پلهی مردنی مندا ن
به ش وەيهکی بهرچاو کهم بۆتهوە که به د نياييهوە ڕۆ کی گرنگ بۆ بهختهوەربوونی
مرۆڤ و بنهما هکان دەگ ڕێ و ستر س و سهره شهی دنيای مود ڕنی بۆ مرۆڤ
قهرەبوو کردۆتهوە .باوەکوو ئ مه لهمڕۆدا بڕ ك بهختهوەرتر له پ شينيانی خۆمانين،
به م گهورەبوونهوە و پهرەسهندنی خۆشگوزەرانی و ئاسوودەيی زۆر کهمتر لهوەيه
که مرۆڤ چاوەڕوانی کردووە .له سهردەمی بهرددا مرۆڤ پ ويستيی به  ٤ههزار
کالری بۆ کاری ڕۆژانهی ههبووە .ئهو ووزەيه نهك ههر خواردەمهنی به کوو ووزە
بۆ دروستکردنی کهرەسهکان ،جل و بهرگ ،هونهر و کردنهوەی ئاگريشی لهخۆ
گرتوبوو .لهمڕۆدا به ش وەی مامناوەنديی مرۆڤ کی ئهمريکايی  ٢٢٨ههزار کالری له
ڕۆژدا پ ويسته ،ئهو ووزەيه نهك ههر بۆ ت رکردنی زگی به کوو ووزهی پ ڕاگهييشتن
و لهکارهينانی ماش ن ،کامپيۆتر ،سهﻻجه و تلهڤيزيۆن و  ...هتد دهگر تهوه .٢٣پلهی
مامناوەندی ووزەی ڕۆژانهی مرۆڤ کی ئهمڕۆيی له ئهمريکا نيزيکهی شهست جار
بهرزترە له مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهری سهردەمی بهرد .ئايا له بهرابهريدا پلهی
مامناوەنديی مرۆڤی ئهمريکايی شهست جار بهختهوەرترە له هی سهردەمی بهرد؟
نيوهی دووههمی سهدهی بيستهم بۆ و تی ئهمريکا وهك سهردهمی ز ڕين ناوی ل
دهبردرێ .سهرکهوتووييان له شهڕی دووههمی جيهانی و بهدوای ئهويشدا
سهرکهوتوويی له شهڕی سارد و تهکهی کرده ه ز کی بڕياردهری جيهانی .له ن وان
سا هکانی  ١٩٥٠تا " ٢٠٠٠بههای بهرههمی ناوەوەی و ت" له دوو بليۆن دۆﻻرهوه
گهييشته  ١٢بليۆن دۆﻻری ئهمريکايی .داهاتی سا نهی ڕاستهقينه بۆ ههر مرۆڤ ك
دوو بهرابهر بۆتهوە .دۆزينهوەی حهبی پ شگر له دووگيانبوونی ژن بارودۆخ کی
ئازادی سيکسی بۆ مرۆڤ پ ك ه ناوه .ژنان ،مرۆڤی هۆمۆس کسو ل ،مرۆڤی پ ست
٢٣

Ian Morris, Wer regiert die Welt? Warum Zivilisationen herrschen oder beherrscht werden,
Frankfurt am Main/New York ٢٠١١, S. ٥٩٦–٦٠١.
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ڕەش و کهمينهکانيتری ئهمريکايی بهش کی گهورەيان له سامانی گهشهکردنی ئابووری
پ دهبڕێ .س و ك له ههزاران کهرەسهی وەك سهيارە ،سهﻻجه ،کهرەسهی ف نك
کهرەوە ،کهرەسهی جل شۆر ،تهلهفۆن ،تلهڤيزيۆن و کامپيۆتر و  ...وهڕێ کهوتووه و
گۆڕانکارييهکی ئهوتۆيان بهسهر ژيانی ڕۆژانهی مرۆڤدا ه ناوه که ئيتر گهڕانهوە بۆ
ژيانی پ شووی ل نامومکين کردوه .به م تاقيگاکان نيشانی دەدەن که پلهی ئاسوودەيی
زەينی مرۆڤی ئهمريکايی سا نی  ١٩٩٠بهرزتر نهبۆتهوه به هه سهنگاندن لهگهڵ
٢٤
سا نی ١٩٥٠کان.
له و تی ژاپۆن داهاتی ڕاستهقينهی مامناوەنديی له ن وان سا هکانی  ١٩٥٨تا ١٩٨٧
پ نج جار گهورەتر بۆتهوە که به تهقينهوەيهکی ئابووری  -م ژوويی له ئهژمار هاتووە.
رنوويهکی سامان ك که گهل ك ﻻيهنی ئهر نی و نهر نی له ش وەکانی ژيانی کۆمه گاکهدا
دروست کردووه ،به م کارت کهرييهکی کهمی لهسهر سامانداريی و ئاسوودەيی زەينی
ژاپۆنييهکان داناوە .ئهو نهتهوەيه له سا نی  ١٩٩٠به هامان ڕادە ڕازی يا ناڕازی
٢٥
بوون به هه سهنگاندن لهگهڵ سا نی ١٩٥٠کان.
ميچی شووشهيی بهختهوەريی مرۆڤ ،به دوو کۆ هکهی مهزنهوە بهستراوەتهوە،
کۆ هکهی ڕەوانی و بيۆلۆژيکی .له ڕوانگهی ڕەوانييهوە شانس و بهخت زياتر به
چاوەڕوانييهکانی مرۆڤهوە بهستراوەتهوە ههتا بارودۆخی بهرچاوەکی .ئ مه ههو ی
چ ژوەرگرتن بۆ ههستکردن به ژيان کی ئاشتيخوازانه و سهرکهوتووانه نادەين،
به کوو زۆر زوو ڕازی دهبين ئهگهر ڕاستهقينهی ژيانمان و چاوەڕوانييهکانمان وەدی
David G. Myers, «The Funds, Friends, and Faith of Happy People», in: American Psychologist

٢٤

٥٥:١ (٢٠٠٠), S. ٦١; Ronald Inglehart u.a., «Development, Freedom, and Rising Happiness: A
–Global Perspective (1981–٢٠٠٧)», in: Perspectives on Psychological Science ٣:٤ (٢٠٠٨), S. 264
٢٨٥. Siehe auch Mihaly Csikszentmihalyi, «If We Are So Rich, Why Aren’t We Happy?», in:
American Psychologist 54:10 (1999), S. 821–٨٢٧; Gregg Easterbrook, The Progress Paradox:
How Life Gets Better While People Feel Worse, New York 2003.
٢٥

Kenji Suzuki, «Are They Frigid to the Economic Development? Reconsideration of the
Economic Effect on Subjective Well-being in Japan», in: Social Indicators Research 92:1 (2009),
S. 81–٨٩; Richard A. Easterlin, «Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of All?»,
in: Journal of Economic Behavior and Organization ٢٧:١ (١٩٩٥), S. ٣٥–٤٧; Richard A. Easterlin,
«Diminishing Marginal Utility of Income? Caveat Emptor», in: Social Indicators Research 70:3
(2005), S. 243–٢٥٥.
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ب ن .هاوا ی ناخۆش ئهوەيه که بارودۆخی ژيانی مرۆڤ سهرەڕای باشتر بوونی،
هاوکات چاوەڕوانييهکانيشی به ش وەيهکی بهرچاو گهورە بوونهتهوە .باشترکردنی
دراماتيکی بارودۆخهکه ههر وەك مرۆڤ له چهند دەيهی ڕابردووەوە لهگه ی دەژی،
نيشاندەری چاوەڕوانيی مهزن ترن ههتا ڕازيبوونی زياتر .ئهگهر ئ مه ههوڵ بۆ
گۆڕانی ئهو بارودۆخه نهدەين پلهی ناڕازيبوونمان ه ندە کهم دەب تهوە که له هيچ
سهردەم کی م ژووی ژيانی مرۆڤدا نهبينراب .
له ڕوانگهی بيۆلۆژيکييهوە چاوەڕوانييهکانمان و ههروەها شانس و بهختمان بههۆی
کارت کهريی بيۆشيمی يهوە بڕيار دەدرێ و نهك بههۆی بارودۆخی ئابووری،
کۆمه يهتی يا سياسی .به پ ی بۆچوونهکهی ئهپيکوور ئ مه بهختهوەرين ئهگهر ههست
به خۆشی بکهين و ئازاد و ڕزگار دەبين ئهگهر خۆمان له ههستی ناخۆش دوور
ڕاگرين .به پ ی زانايانی سهدەی  ٢١شانس ،بهخت و ئازارک شانی مرۆڤ چ شت ك
زياتر له ههسته فيزيکييهکانی جياوازی لهش نين .ئ مه هه س و کهوت له ههنبهر
ڕووداوەکانی دەرەوە ناکهين به کوو بههۆی ههسته دەروونييهکانی ناو لهشمان هه س
و کهوت لهخۆمان نيشان دەدەين .مرۆڤ ئازار ناک شی چونکه کارەکهی له دەست
داوە ،خۆی له هاوسهرەکهی جيا کردۆتهوە يا دەو هتهکهی خهريکی شهڕە .تهنيا شت کی
مرۆڤ ناڕازی و چارەڕەش دەکا ههسته دەروونييهکانی ناو ﻻشی خۆيهتی .ديارە
ب کاربوون ڕەنگه بب ته هۆی تووش بوون به نهخۆشيی خهمووکی به م ئهو چهشن
خهمووکييه تهنيا فۆرم کی هستپ کرنی ناخۆش و ناسازگاری لهشه.
بهرپرسايهتی ههموو ئهو کارانه له پهرەسهندنهوه سهرچاوه دهگرێ .به در ژايی
چهندين وەچه سيستهمی بيۆشيمی لهشمان ههو ی خۆگونجاندن بۆ گهورەبوونهوی
شانسی ژيانمان دەدا .ئ مه ههوڵ بۆ خواردن و گهييشتن به چ ژی لهشيی دەدەين بۆ
ئهوەی ههستی ناخۆشی برسيهتی پ دەرمان کهين يا به ههستی چ ژوەرگرتن له
کردەوەی س کسی ،خۆمانی پ خۆشحاڵ و ڕازی ڕاگرين .به م ئهو چ ژوەرگرتنانه
در ژخايهن نام ننهوە و مرۆڤ بهردەوام ههو ی دۆزينهوەی خواردەمهنی نوێ و
ههڤالی نوێ بۆ چ ژل وەرگرتنی نوێ دەدا.
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ئهگهر بوونهوەر ك بهدوای شت کدا بگهڕێ بۆ ئهوەی شانسی زيندوومانهوەی خۆی
پ زياتر کاتهوە)بۆ و نه خواردەمهنی ،هاوسهر يا ژيانی به کۆمهڵ( له م شکيدا
ههستپ کردن به سرنجڕاک شيی و د هکوته پ ك د ن که بوونهوەرەکه بۆ گهييشتن به
ئارەزووەکهی هان دەدا .ئهگهر زانست ڕاست بکا و شانس و بهختی ئ مه بههۆی
سيستهمی بيۆشيميايی ناو لهشمان پ ک دێ ،ئهوکات ههستی ڕازيبوونی بهردەوام
بههۆی کارت کهريمان لهسهر سيستهمهکه گارانتی دەکرێ ٢٣٠٠ .ساڵ بهر له ئ ستا
ئهپيکوور قوتابييهکانی ئاگادار کردۆتهوە که تامهزرۆيی و گهڕان به ش وەی بهردەوام
بهدوای چ ژ و خۆشگوزەرانی دەتوان مرۆڤ به ج ی بهختهوەری بهرەو چارەڕەشی
هيدايهت بکا .چهند سهدە پ شتر بوودا پهند کی ڕاديکالتری به مرۆڤ داوە و گوتوويه:
" له ڕاستيدا تامهزرۆيی گهڕان بهدوای ههستی خۆشيی و چ ژ بنهڕەتی ههموو ه ش
و ئازارەکانه".
لهمڕۆدا مرۆڤ زياتر تامهزرۆيی بۆ ڕ گاچارەی بيۆشيميايی ههيه .به پ ی ت پهڕينی
ههر سا ك تولهرانسبوونمان له ههنبهر ههستی ناخۆش کهمتر دەبيتهوە .هاوکاتيش
تامهزرۆييمان بۆ ههستی چ ژدار و خۆش بهرز دەب تهوە.

٤٧
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خوداکانی پﻼن تی زەوی

مرۆڤ به هۆگريی و تامهزرۆيی بۆ گهييشتن به شانس و بهختهوهری و
در ژکردنهوهی ماوهی تهمنی لهسهر زهوی پلهی خۆی وهك خودا بهرز دهکاتهوه.
نهك تهنيا بهو هۆيه که "ژيانی ههميشهيی" و "بهختهوهريی" دوو تايبهتمهنديی خودايين
بيانهوی خۆيان له پلهی خودا دان ن ،به کوو مهبهستيان زهفهربردن بهسهر پيريی،
ههژاريی و چارهڕهشيدايه و بۆ بهڕ وهبردنی له ههنبهر ئهو دوو کۆسپهی ژيان
پ ويستييان به چۆنيهتی و چلۆنايهتيی و ناسينی ستروکتووری ژيان له ڕوانگهی
بيۆلۆژييهوهيه .ئهگهر ئ مهی مرۆڤ له داهاتوودا ل هاتووييهکی ئهوتۆمان ههب ،
دەتوانين مردن و ئازارک شان له سيستهمی ژيانمان بسڕينهوه و توونايان بکهين .ڕهنگه
ئهو ل هاتووييه بۆ دروستکردنی سيستهم کی نوێ لهسهر ئارهزووی خۆمان کافی ب
و بتوانين ئهندامانی لهشمان ،ههستهکانمان و ژيريمان له چوارچ وهيهکی گهل ك
بهرب وتردا پهرە پ بدەين و مانيپوليره )دهستکاری( بکهين .ڕەنگه مرۆڤ لهبهر چاوی
خۆی بهه زبوونی ه رکۆل ك ،ههستی دەروونی ئافرۆديت "]"Aphroditeخودای
خۆشهويستيی[ بۆ گهييشتن به چ ژی ژيان ،پلهی بهرزی زانياريی خه کانی ئات ن يا
سهرش تبوونی ديۆنيزووس "]"Dionysosخودايهکی يۆنانی[ لهبهر چاوی خۆی و نا
بکا ،بهو مهرجهی ئهو کردەوانه ئهو شته بن که مرۆڤ ئارەزووی دەکا .له داهاتوودا
ڕەنگه ئهو کارە به مانای پهرپ دان به ئهندامان و لهشی مرۆڤ و ڕۆحی ب  ،ياخود
مهبهست ت که ويی و هاوکاريی ڕاستهوخۆی ئهندامه سرووشتييهکان لهگهڵ
کهرەسهکانی چ کراوی دەستی مرۆڤ ب .
نو ژەنکردنهوە ""Upgradeی ئينسان بهرەو ل هاتوويی خودايی دەتوان له س
ڕ گاوە پ ك ب  :بههۆی بيۆت کنۆلۆژی " ،"Biotechnologieبههۆی ت کنۆلۆژی
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سايبۆرگ " ٢٦"Cyborg-Technologieو ههروەها بههۆی پ که نانی ئهو کهرەسه
چ کراوانهی پهيوەندييان به بوونی سرووشتيی بوونهوەرانی زيندووەوە نهب .
بيۆت کنۆلۆژی " "Biotechnologieله ڕوانگهی لۆژيکی و ناسياوييهوە که ئ مه
لهمرۆدا زۆر ل ی دوورين ،سوود ل وەرگرتنی تهواو له لهشی بوونهوەرانی زيندووە.
به در ژايی چوار مليار ساڵ هه بژاردەی سرووشتی لهسهر گهشهسهندنی لهشی ئهو
بوونهوەرانه چاﻻکه ،به ش وەيهك نو ژەنيان دەکاتهوە که له ئاموبه " "Amöbenتهك
خانهييهکانهوە تا بوونهوەرە خزۆکهکان ،شيردەرەکان و تا هۆمۆساپيهن پهرەيان پ
دەست ن  .هيچ به گهيهکيش بۆ ئهو بۆچوونه نييه که هۆمۆ ساپيهن و ستگهی کۆتايی
ب  .ههر وەك دەشزانين گۆڕانکارييهکی بچووكی "ژ ن"" ،هۆرمۆن" و "خانهکانی
دەماريی" بوونه هۆی گۆڕانی هۆمۆ ئ ر کتۆس " "Homo erectusکه به ههزار حاڵ
توانيويه بهرد تيژ بکا و وەك چهقۆ که کی لی وەربگرێ ،بۆ هۆمۆ ساپيهن  ،که ه زی
دروستکردنی کهشتی فهزايی و کامپيۆتر و  ...کهرەسه ئا وزەکانيتری ژيانی ههيه.
ک دەزان پهرەسهندنی هۆمۆ ساپيهن چی ل بهسهر دێ ئهگهر "د .ن .ئا" ،سيستهمی
هۆڕمۆنی يا ستوکتووری م شکمان بڕ ك گۆڕانکاريی بهسهردا ب  .بيۆت کنۆلۆژی
ب گومان لهسهر ئهوە ڕاناوەست که هه بژاردەی سرووشتی سيحر و جادووەکهی به
ش وەی پ شوو و له ماويهکی دوور و در ژدا بهڕ وەبهرێ .زياتر ئهگهری ئهوە ههيه
که ئهندازيارانی بيۆت کنۆلۆژی بتوانن له داهاتوودا لهشی کۆنی هۆمۆ ساپيهن و "کۆد"
ياخود "د .ن .ئا"ی ژيانی به ش واز کتر بنووسنهوە ،ڕەوتی شهپۆلئ م شکی ميزان
بکهن ،هاوسهنگيی بيۆشيمياييهکهی بگۆڕن و ئهندام و تايبهتمهنديی و کردەوەی گهل ك
نو ی ل بخو ق نن و بهو ش وەيه ژمار کی گهل ك زۆرخودای بچووکی نوێ بخو ق نن
که جياوازيی ن وان ئهو مرۆڤه نو يه و هۆمۆ ساپيهن به قهرا جياوازی هۆمۆ ئ ر کتۆس
و هۆمۆ ساپيهن ب .
پهرەسهندن و پ شکهوتوويی زانستی ت کنۆلۆژی سايبۆرگ ههنگاو ك زياتر
هه د ن تهوە و ئهندامانی زيندووی لهش بههۆی کهرەسهی چ کراوی جيا له ئهندامانی
زيندوو وەك دەستی بيۆلۆژيکی ،چاو و گو ی چ کراو ياخۆد مليۆنان نانۆ
 ٢٦ت کنۆلۆژی سايبۆرگ ت که ويی و هاريکاريی ن وان ئهندامانی بوونهوەرانی سرووشتی و کهرەسه چ کراوەکانی دەستی مرۆڤن.
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ڕۆبۆت" "Nano-robotsدەخو ق ن که لهناو خو نی لهشماندا بهڕ وە دەبن ،ک شهکان
دياری دەکهن و خهسارەکان قهرەبوو دەکهنهوە .سايبۆرگ کی ئهوتۆ دەتوانن ل هاتوويی
گهل ك زياتريان له ل هاتوويی سرووشتيی ئهندامانی لهش بۆ بخو ق ن  .ئهگهر م شکی
فيل ك له هيندوستان ،چاو و گو يهکانی له چين و قاچهکانی له ئوستراليا بن ،به ئهگهری
زۆر ئهو فيله مردووە ياخود ئهگهر به ش وەيهکی سهرسووڕه نهر زيندووش ب ،
ناتوان ببينی ،گو ی ل ب ياخود بهڕ گادا بڕوا .به م له بهرابهردا ت کنۆلۆژی
سايبۆرگ دەتوانی هاوکات له چهندين ج گای جياواز بوونی ههب  .دوکتور کی
سايبۆرگی سوئ دی دەتوانی نهشتهرگهری له شيکاگۆ ،تۆکيۆ يا کهشتييهکی فهزاييدا
بهڕ وەبهرێ به ب ئهوەيکه خۆی لهو شو نانه ب و ئيدارەکهی له ستوکهۆلم بهج
ه شتب  .بۆ ئهو کارە تهنيا پ ويستی به شهبهکهيهکی ئينت رن تی بهه ز)گورج( و دوو
چاو و دەستی چ کراو ههيه .به م بۆچی دوو چاو و دوو دەست؟ بۆچی چوار نا؟
لهڕاستيدا پ ويستی به هيچکاميان نييه .دوکتور کی سايبۆرگ تهنانهت پ ويستيی به
چهقۆ بۆ نهشتهرگهريش نييه ،کات دەتوان ڕۆح و بير و م شکی خۆی ڕاستهوخۆ به
کهرەسهی بهڕ وەبهری ئهو کارەوە )ڕۆبۆت( پهيوەند بدا!
ڕەنگه ئهو کارانه بۆ مرۆڤ وەك فيلم کی ئهفسانهيی بنو ن  ،به م دەم که به ڕاست
وەرگهڕاوە .ميموون له تاقيگا زانستييهکان دەتوانن لهمڕۆدا له دەست و قاچی چ کراو
که ك وەرگرن که هيچ پهيوەندييهکيان به لهشيانهوە نييه و تهنيا بههۆی پهيوەنددانی
م شکيان له ڕ گای ئهلکترۆدەکانهوە کونتڕۆڵ دەکر ن .نهخۆشی ئيفليج بارودۆخ کيان
بۆ ڕەخساوە که تهنيا به که كوەرگرتن له م شك و بيرکردنهوەيان کاری ڕۆژانهيان
بهڕ وەدەبهن يا له کامپيۆتر که ك وەردەگرن .ههر کهس بيهوێ دەتوان بههۆی
ک و کی ئهلکترۆدی که ڕاستهوخۆ پهيوەنديی لهگهڵ م شکی مرۆڤهکهوە دەب  ،کار
و باری ئاسايی ما هوە وەك هه کردن و کووژانهوەی چرای ناوماڵ و زۆر کاريتر
بهڕ وەبهرێ .ک و کی تايبهتيی ئهوتۆ دەکرێ لهمڕۆدا به  ٤٠٠دوﻻری ئهمريکايی
٢٧
لهسهر ئينت رن ت بکڕدرێ.
٢٧

Betsy Isaacson, «Mind Control: How EEG Devices Will Read Your Brain Waves And Change
Your World», in: Huffington Post, ٢٠. November ٢٠١٤,
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سهرەتای سا ی  ٢٠١٥له ناوەندی نو ژەنسازی شاری ستۆکهۆلم تاقم ك له
هاوکارانی ئهو ناوەندە "ميکرۆچيپ"يان به هۆی نهشتهرگهريی له بهری دەستياندا ج
سازی کردووە .ئهو ميکرۆچيپه گهوەرەييهکهی به قهرا دەنکه برينج که و له ژ ريدا
تايبهتمهندييه کهسييهکانی ههرکام لهو کهسانه پاشهکهوت کراون که ئهو ئيمکانهيان بۆ
دروست دەکا به ڕاگرتنی دەستيان يا جوو نهوەی دەستيان دەرگهی ناوەندەکهيان بۆ
بکر تهوە يا بتوانن له کهرەسهکانيتر وەك پرينت بۆ چاپکردنی نووسراوە و و نهکان
که ك وەربگرن .مرۆڤ هيوادارە لهو ڕ گايهوە له کات کی زۆر نيزيکدا به ب پارە
بتوانرێ شت و مهکی له دووکانهکان و سۆپ رمارکتهکان پ بکڕێ.
به م تهنانهت دۆزينهوەی "ت کنۆلۆژی سايبۆرگ"يش به کار کی تا ڕادەيهك
خۆپار زانه دادەنرێ ،ئهگهر بهو بۆچوونهوە بلک ندرێ ،که م شکی ئورگانيزم يا
م شکی سهرەکی ه شتا ههر به ناوەندی کونتڕۆ ی ژيان دابنرێ .شهبهکهی دەماريی
بوونهوەرەکه ج ی خۆی خا ی دەکا بۆ پڕۆگرامی ب يمهت و ژير .دوای چوار مليارد
ساڵ پاشايی ،پهيوەنديی ئۆرگانيزمی زيندوو به ژيانهوە ،چارەنووسی ژيان به
ئورگانيزمی مردوو واته ئهندامانی چ کراوی دەستی مرۆڤ دەسپيردرێ .چوار مليارد
سا ی ڕەبهق ژيانی بوونهوەران لهسهر ئهم پﻼن ته بچووکهی زەوی يهخسير مابۆوە،
چونکه هه بژاردەی سرووشتی بهش وەی هه کهوت چارەنووسی دياری دەکردن .بۆ
و نه تهنانهت باکتری و م کرۆبيش ناتوانن لهسهر پﻼن تی مارس زيندوو بم نن ،به م
م شك و کهرەسهی ژيری چ کراوی دەستی مرۆڤ )کامپيۆتر ،ڕۆبۆت و  (...به ب
ک شه دەتوانن له ههر بارودۆخ کدا ژيان بکهن .ئورگانيزمی ""Organische
سرووشتيی ژيان بهرەو ئان ئۆرگانيزم " "Anorganischeواته ئورگانيزمی چ کراوی
دەستی مرۆڤ پهرە دەست نن چونکه مرۆڤ تينووی گهڕان بهدوای دنيای نو ی
دەرەوەی پﻼنيتهکهی خۆيهتی.

http://www.huffingtonpost.com/٢٠١٢/١١/٢٠/mind-control-howeeg- devices-readbrainwaves_n_٢٠٠١٤٣١.html (aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤); «EPOC Headset», Emotiv,
http://emotiv.com/store/epoc-detail/; «Biosensor Innovation to Power Breakthrough Wearable
Technologies Today and Tomorrow», NeuroSky, http://neurosky.com/.
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ديارە ئ مه ه شتا نازانين ئهو ڕ گايهی گرتوومانهته پ ش بهرەو کو مان دەبا ،و
ههروەها ب يمهت و ج گری داهاتووی هۆمۆ ساپيهن چ شکڵ و شهمايل کی دەب .
پ شبينيکردنی داهاتوو له هيچ کات و سات کی ئهم جيهانهدا ساکار نهبووە و شۆڕشی
بيۆت کنۆلۆژی ه ندەيتريشی ئا ۆز کردۆتهوە .ديارە له بوارەکانی هات و چۆ ،پهيوەنديی
و ووزە ،دەکرێ کارت کهری ئهو ت کنۆلۆژييه نو يه ههست پ بکرێ ،به م
ت کنۆلۆژی پ ويست بۆ گۆڕانی مرۆڤ ياخود ""Upgradeی هۆمۆ ساپيهن تهوەر کی
تهواو جياوازە .بهو هۆيهی به يارمهتی ت کنۆلۆژی نوێ بيرکردنهوە و ئارەزووەکان
گۆڕانيان بهسهردا دێ ،مرۆڤ لهمڕۆدا دەتوان تهنيا خۆی به بيرکردنهوە و
ئارەزووەکانی کاتيی خۆيهوە خهريك بکا.
به ههزاران ساڵ م ژووی ت کنۆلۆژی ،ئابووری ،کۆمه يهتی و سياسی پڕ بوون
له وەرچهرخان و گۆڕان بهسهردا هاتن .به م لهو ناوەدا شت ك بهردەوام نهگۆڕ
ماوەتهوە :ئينسانييهت لهسهر تايبهتمهنديی مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن .کهرەسهکان و
دامودەزگاکانمان جياوازيان لهگهڵ بۆچوونی ئايينی ههيه به م ستوکتووری قوو ی
ڕۆحی ئينسنای وەك خۆی ماوەتهوە .ههربۆيه لهمڕۆشدا خۆمان لهناو پهرتووکه
ئايينيهکان ،نووسراوەکانی کونفۆسيوس ياخود تراژ دی سوفوکل " "Sophoklesو
ئوريپيد " "Euripidesدا دەبينينهوە .ئهو مرۆڤه کﻼسيکيانهش تهنيا له ﻻيهن مرۆڤی
وەك ئ مهوە خو ق ندراون ،ههر بهو هۆيهشهوە ههست دەکهين دەتوانين له ناو ئهواندا
خۆمان بدۆزينهوە .دايبن ين ئ ديپووس " ،"Ödipusهملت " "Hamletيا ئۆتللو ""Othello
لهسهر سهکۆی مود ڕنی ئهمڕۆيی پاتۆ ی جين و تی ش رتی ڕەنگاوڕەنگی ئهمڕۆيی
لهبهر کهن و لهسهر فهيس بووك باس لهسهر بۆچوونهکانيان بکهن ،به م ک شه عاتفی
و سۆزدارييهکانيان وەك خۆی دەم ن تهوە.
به م ههر ئهوندەی ت کنۆلۆژی بارودۆخ کمان بۆ ئامادە بکا گۆڕانکاريی بهسهر
بيرکردنهوەماندا پ ك ب  ،م ژووی مرۆڤ به کۆتايی دەگا و دەب ته هۆی وەڕ خستنی
پرۆسهيهکی تهواو نوێ که ئيتر مرۆڤی وەك من و تۆ ل ی ت ناگهين .زۆربهی زانايان
ههو ی پ شبينيکردنی داهاتوو دەدەن بۆ و نه له سا ی  ٢١٠٠يا  ٢٢٠٠دنيای ئ مه چی
ل بهسهر دێ .ئهو کارە تهنيا کات بهههدەر دانه .ههر ئيدە و ڕ گايهکی پ غهمبهريی
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دەب ئهو ل هاتووييهی ههب که بتوان له چۆنيهتيی بيرکردنهوەی ههموو مرۆڤ ك ت
بگا ،که خۆی لهخۆيدا کار کی ناموومکينه .گهل ك وە می لۆژيکی لهسهر پرسياری
"مرۆڤ به ت گهييشتوويی خۆی چ هه س و کهوت ك لهگهڵ ت کنۆلۆژی نوێ دەکا؟"
ههن .به م ئ مه تهنيا دەتوانين ب ين :تاقم ك لهو مرۆڤانهی له ئ مه دەچن ،ڕەنگه
زانستی بيۆت کنۆلۆژی بۆ ئهوە بهکارب نن که مود لی ت گهييشتوويی خۆيانی پ بگۆڕن
و ل حا بوونی ئهمڕۆی ئيمه ناتوانی ل ی ت بگا چ شت ك له داهاتوودا دەقهوم .
کهوابوو ووردەکارييهکانی له تاريکيدا دەم ننهوە ،به م ﻻی کهم ئ مه دەتوانين
لهسهر ﻻيهنی سهرەکی م ژووييهکهی د نيا بين .س ههم پرۆژەی مهزنی مرۆڤ له
سهدەی  ٢١دا ئهوە دەب که ل هاتوويی خودايی واته ه زی خۆ قاندن و تووناکردن
بهدەست ب ن و بب ته هۆی گۆڕانی هۆمو ساپيهن بۆ هۆمۆی نوێ .ئهو ل هاتووييهی،
گۆڕانکاريی بهسهر لهش و ڕۆحی ئ مهی مرۆڤ دا ب ن و ئارەزووی مرۆڤ واته
زەفهر بردن بهسهر پيريی ،مردن و ههژاری وەدی ب ن  ،ک دەتوانی بزان چ کار ك
دەتوانين بهو ل هاتووييه بهڕ وەبهرين کات له داهاتوودا ئهو ل هاتووييهمان ههب  .له
ڕاستيدا دەتوانين ب ين دەستووری کاريی هۆمۆی نو ی تهنيا له پڕۆژەيهك )به م لق
و پۆيهکی زۆری لی دەب تهوە(دا پوخته دەکر تهوە :بۆ گهييشتن به سفهت و پله و پايهی
خوايهتی.
ئهگهر ئهو چهمکه )گهييشتن به سفهت و پله و پايهی خوايهتی( نا زانايانه ياخود نا
ئاسايی د ته گۆێ ،هۆيهکهی ئهوەيه که مرۆڤ له مانای پله وپايهی خودايی به هه ه
ت دەگهن .پله وپايهی خودايی تايبهتمهندييهکی شاراوەی متافيزيکی نييه .به مانای
توانايی کاميليش نييه .ئهگهر باس لهسهر ئهو چهمکه ب  ،مرۆڤ تا پله و پايهی خودايی
بهرز بکر تهوە ،باشتر وايه زياتر بير له خوداکانی يۆنانی يا هيندييهکان بکهينهوە و
کهمتر له خودای ئاسمانی ئينجيل و قوڕئان .وەچهکانی داهاتوومان کارەکتهری تايبهت
بهخۆ ،خوو و خدە و ﻻوازيی تايبهت به خۆيان دەب ههر بهو ش وەيهی زئوس ""Zeus
و ئيندرا " "Indraبوويانه .به م ئهوان له ڕەههند کی گهل ك جياوازدا ههستی
خۆشهويستی ،ڕق و کينه ،خو قاندن و تووناکردن له خۆيان نيشان دەدەن.
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به در ژايی م ژوو ئاخهفتنی مرۆڤ مهبهست ه زی تهواو و کاميل نييه به کوو
زياتر قسه لهسهر تايبهتمهنديی و ه زی "سهرووی مرۆڤه" :گۆڕانکاری بهسهر
بوونهوەردا هينان و خو قاندنيان ،گۆڕانی ئهندامانی لهش ،کارت کهريدانان لهسهر
ژينگه و کهش و ههوا ،خو ندنهوەی بير و بۆچوون و له ڕ گای دوورەوە لهگهڵ يهکتر
پهيوەنديگرتن ،به گورجييهکی زۆر له ڕ گادابوون و ههروەها ڕوون و سرووشتييه،
زەفهر ه نان بهسهر مردن دا بۆ ژيانی ههميشهيی .مرۆڤ به ش واز کی ﻻسار و
خۆڕاگرانه ههوڵ بۆ وەدەسته نانی ئهو تايبهتمهنديانه و لهوانهيه زياتريش لهوە بدا.
ل هاتوويی تايبهتيی که چهندين ههزار سا ی ڕەبهقه به ليهاتوويی خودايی به مرۆڤ
ناسراون لهمرۆدا هيندە ئاسايی بوونهتهوە که مرۆڤ زۆر کهم بيريان ل دەکاتهوە.
مرۆڤی ئهمرۆيی به ش وەی مامناوەندی به خ راييهکی ئهوتۆ پهيوەند دەگرێ و هات و
چۆ دەکا و دەخو ق ن که هيچ خودايهکی يۆنانی ،هيندی يا ئهفريقايی نهيتوانيوە له
کردەوەدا بهو پلهيه بگا.
ئ مه دەتوانين به د نياييهوە ب ين له داهاتوويهکی زۆر نيزيکدا مرۆڤ ل هاتووييهکی
ئهوتۆی دەب که تا ئهمڕۆ هيچ خودايهك له کردەوەدا ناتوانی هاوتای ب  .ڕەنگه
زۆريهك له ڕ گا و تاقيکارييهکان ههرەس ب نن ،به م ڕ گايهکی يهکجار زۆر له بهر
دەم مرۆڤ ه شتا ههر بوونيان ههيه و ماون و چهندين دەروازی دانهخراو له پ ش
ڕ گاکانماندان و ههنگاو به ههنگاو ئارەزووەکانی مرۆڤ وەدی د نن.
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تکايه ،ئايا کهس ك دەتوان پ ی لهسهر تورمز دان ؟

زۆربهی مرۆڤ به بيستن و بينينی ئهو پ شکهوتوويی و پهرەسهندنانهی
ت کنۆلۆژی نوێ تووشی نيگهرانی دەبن و ترسيان ت دا پ ك دێ .به مهيل و خواستهوە
گوێ له پهندی سمارتفۆن واته تهلهفۆن دەستييهکهيان دەگرن و ههر دەوا و دەرمان ك
له ﻻيهن دوکتۆرەکهيانهوە بۆيان بنووسرێ دەيخۆن به م کات ووشهی "سهرووی
مرۆڤ"يان گوێ ل دەب  ،که دەب له داهاتوودا ج ی خوداکان بگر تهوە ،دە ن:
"ئهگهر ئهو کارە بهڕاستی پ ك ب  ،هيوادارين تا گهييشتنی ئهو ڕۆژە له ژياندا
نهمينين ".کچ کی ههڤالم جار کيان گ ڕايهوە ترسی له ههنبهر پير بوون ههيه،
بهتايبهت ترسی لهوەيه ژن کی پير و چرووکی ب بهها و ب ئهرزشی لی دەرب که
ئيتر له جيهانی دەوروبهری ت نهگا و بوونی ب سوود ب ياخود هيچ کارت کهرييهکی
لهسهر ژيان و دنيای دەوروبهری نهم ن  .ئهوە ئهو شتهيه که ئ مهی مرۆڤ به کۆمهڵ
ترسمان ل ی ههيه کات چهمکی "سهرووی مرۆڤ" مان گوێ ل دەب  .ههست دەکهين
له دنيايهکی ئهوتۆدا شوناسمان ،خهونهکانمان ،خهمهکانمان ،ئهرکهکانمان و
ترسهکانمان پووچهڵ بکر نهوە و ئيتر هيچ کارت کهريی و چاﻻکيهکمان بۆ نهم ن تهوە.
لهمڕۆدا به ههر ش وە و ههرچۆن ك بين ،ﻻيهنگری ئايينی هيندوو ئيسﻼم ،مهسيح يا
ههر ئايين کيتر ،ب باوەڕ يا ههر بۆچوون کمان ههب  ،پ مان خۆش ب يا نا ،مرۆڤی
ب يمهت له لووتکهی ئهم جيهانه ڕاوەستاون و خۆيان وەك ڕاوچييهکی سهردەمی
مرۆڤی نئاندرتاڵ ههست پ دەکهن .ئ مه وەك مرۆڤی ئاسايی تهنيا سهيری
گۆڕانکارييهکان دەکهين و کارت کهرييهکی ئهوتۆمان له پهرەسهندن و پ شکهوتوويی
زانستی نييه.
مرۆڤی نئاندرتاڵ ک شهی بير کردنهوە له خۆدا ،مووسا،عيسا و محهمهديان نهبووە
و چهند سهد ههزاران ساڵ به بی ئهوانش ژيانيان کردووە .تهنانهت ئهگهر له سا نی
 ٢١٠٠بهوﻻوە ئيتر هيچ خودايهك لهسهر شهقامهکان پياسه نهکهن ،مرۆڤی هۆمۆ
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ساپيهن ههوڵ دەدا خۆی بگه ن ته پلهی خوداکان و به ش وەيهکی ب سنوور خۆی به
ئا وگۆڕبهسهرداه نانی ئهم جيهانهوە خهريك بکا .پشکنينه زانستييهکان و پهرەسهندنی
ت کنيکی به گورجييهکی چاوەڕوان نهکراو پا پ وەنهری ئهو گۆڕانکاريانه دەبن.
کات مرۆڤ لهگهڵ زانا يا مرۆڤی کارزان ئاخهفتن دەکا ،تاقم کيان لهسهر ئهو
بۆچوونهن ه شتا بۆ گۆڕانکاری و دەست وەردان له "ژ ن"ی مرۆڤ و خو قاندن ياخود
چ کردنی مرۆڤی ب يمهت مهودايهکی زۆری ل دوورين .به م زۆرينهی زانايانی ئهو
بوارە گومانی کات کی زۆر کهم بۆ گهييشتن بهو ئارەزووەی مرۆڤ دەکهن.
من خۆم لهبيرمه کات بۆ يهکهم جار سا ی  ١٩٩٣ووشهی ئينت رن تم بيست ،لهگهڵ
چهند له ههڤاﻻن به ميوانی چووبووينه ﻻی دۆست کم به ناوی ئيدۆ) که ئهمڕۆ پسپۆری
زانستيی کامپيۆترە( .له ڕاستيدا دەمانويست پ کهوە ياری پينگ پۆنگ بکهين .ئيدۆ
لهو سهردەمهدا ﻻيهنگر کی گهل ك فهناتيکی کامپيۆتر بوو و پ ش ئهوەی ياری بکهين
دەيويست ب سهبرانه کار کی نه نيمان پ شان بدا .کابلی تهلهفۆنهکهی به
کامپيۆترەکهيهوە پهيوەند دا و قامکی به چهند دوگمهوە نا .نيزيکهی يهك خولهك تهنيا
گو مان له سووت و فيتو و دەنگی له چهشنی ب سيم بوو و دوای ئهو سکووت کی تهواو
ژوورەکهی داگرت .گوتی بهداخهوە نهبوو .ئ مه بڕ ك بۆ هبۆ مان لهسهر کرد به م
ئيدۆ کۆ ی نهدا و چهند جاريتر ههو هکهی دووپات کردەوە .دوای ماوەيهك به دەنگ
و هاوار کی بهرز گوتی ج به ج م کرد .کامپيۆترەکهم به کامپيۆتری ناوەندی
زانستگهوە پهيوەند دا .ئ مه ههموومان به سهرسووڕماويهوە پرسيارمان ل کرد" :دەجا
لهسهر کامپيۆتری زانستگه چی لهسهرە؟" .ئيدۆ وە می داينهوە" :ئ ستا هيچی لهسهر
نييه" ،به م دەتوانين گهل ك شتی جۆراوجۆری لهسهر دان ين" .شتی چی ،مهبهستت
چييه؟" ههموومان دەمانهويست بزانين" .منيش نازانم" وە می داينهوە" ،ههموو شت ك
ئيتر" .کارەکهی گه ك سهير و سهمهڕە بوو و سهرنجی ئ مهی نهتوانی ڕاک ش  .دوای
ئهو ڕووداوە چووين بۆ ياری پينگ پۆنگ و له ماوەی ئهو حهوتووەدا جار و بار
شۆخيمان به ئيدەی کامپيۆترەکای ئيدۆ دەکرد و پ ی پ دەکهنين .تهنيا  ٢٥ساڵ بهسهر
ئهو ڕووداوەدا ت پهڕ بووە و دەبينين که چ ههنگاو کی بهرزمان بۆ زانستی کامپيۆتر

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٥٦

هه ناوەتهوە ،ک دەزانی  ٢٥سا يتر ئهو زانسته چی ل بهسهر دێ و به کو مان
دەگه ين ؟
ئهوە خۆی به گهيهکی گهل ك قايم و ڕوونه که بۆچی کهسهکان ،ڕ کخراوەکان،
کارخانهکان و حکوومهتهکان بهردەوام بهدوای تامهزرۆيی بۆ گهييشتن به ل هاتوويی
ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و خو قاندندان .بيمهکان ،سيستهمی س مهتی و ناوەندی
سهرمايهی دارايی ،دوو چاويان ههيه و دووی تريش قهرز دەکهن بۆ ئهوەی چاوەد ری
پ شکهوتووە زانستيهکان بکهن و بتوانن بهرنامهکانين لهگهڵ زانستی نوێ بگونج نن
و زيانی ما يان پی نهگا .مرۆڤ لهمڕۆدا زۆر لهوە زياتر دەژی که ئهو ڕ کخراوانه
پﻼنيان بۆ داناوە و پارەی کافيان بۆ سهردەمی خانهنشينی و بهرنامهی س مهتی تهمهنی
در ژتر له پﻼنهکهيان تهرخان نهکردووە.
ئهگهر مرۆڤهکان ههست بکهن به چ گورجييهك بهرەو ئهو داهاتووە نهديار و
نهبينراوە له ڕ گا دان و تهنانهت نهتوانن حيسابی ئهوە بکهن که مردن پ ش بهو
پهرەسهندنه بگرێ ،هه س و کهوتهکانيان ئهو هيوايهيان ت دا پ ك د ن که ڕەنگه کهس ك
پ به تورمزدا ب ن و ئهو پهرەسهندنه بر ک سهبر بکاتهوە .به م ئيمه ناتوانين پ
به تورمزدا بک شين به هۆی چهند هۆکارەوە:
يهکهم ،هيچکهس نازان تورمزەکهی له کو يه .ديارە زانايان متمانهی تهواويان به
هزری دەستکرد ،نانۆ ت کنۆلۆژی و زانستی ژ ن تيك ههيه ،به م هيچ کهس به تهنيا
زانای ههموو ئهو بوارانه نييه .کهسيش تا ئهمرۆ لهو بارودۆخهدا نييه ههموو ئهو
تهوەرانه ل ك گرێ بدا و و نهيهکی ڕوونی بۆ داهاتوو ل دروست بکا .بوارە
جياوازەکان به ڕادەيهکی ئا ۆز کارت کهری لهسهر يهکتردادەن ن که تهنانهت زانا
ب يمهتهکانيش ناتوانن حيسابی ئهوە بکهن که بۆ و نه هزری دەستکرد تا چ ڕادەيهك
دەتوانن کارت کهريان لهسهر نانۆ ت کنۆلۆژی ههب يا به پ چهوانهکهی .کهس ناتوان
ئهو ههموو پهرەسهندنه زانستييانهی سهردەمی نوێ له بيری خۆيدا ڕاگرێ ،کهس
ناتوان پ شبينی بکا بارودۆخی ئابووری له دە سا ی داهاتوو چی لی بهسهر دێ،
ههروەها کهس ئهو زانياريهی نييه بهو گورجييهی ئ مه وەڕێ کهوتووين ،بۆ کۆێ و
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به کو مان دەگه ين  .بهو هۆيهی کهس ئهو سيستهمه ناناس  ،کهسيش ناتوان پ شی
پ بگرێ.
دووههم ،ئهگهريش ئ مه به ش وەيهك له ش وەکان بتوانين پ به تورمزی ئهو
پهرەسهندنه دا بن ين و ڕايوەست نين ،بارودۆخی ئابووری و کۆمه گاکهمان ت ك
دەڕووخ  .ههر بهو ش وەيهی له بهشهکانی دوايينی ئهو نووسراوەيهدا ڕوونی
دەکهمهوە ،بواری ئابووری مود ڕن بۆ در ژە پ دان به ژيانی خۆی پ ويستی گرنگی
به پهرەسهندنی بهردەوام و گهورەبوونهوەی ب سنوور ههيه .ئهگهر ب توو ئهو
گهورەبوونهوەيهی ڕۆژ ك کۆتايی پ ب  ،ناتوان ئيتر هاوسهنگی خۆی ڕابگرێ و
ت ك دەڕووخ  .ههر بهو هۆيه سهرمايهداری ئ مه هان دەدا تامهزرۆييمان بۆ ژيانی
ههميشهيی ،بهختهوەری و خو ق نهری ههب  .ديارە ئ مه ناتوانين ب سنوور پ و له
قاچمان کهين ،ناتوانين ب سنوور ماش ن ل بخوڕين و ههروەها ناتوانين ب سنوور
وەرزش بکهين ،به م بارودۆخ کی ئابووری که بيهوێ بهردەوام گهورە بب تهوە
پ ويستی به پڕۆژەی ب سنوور ههيه ههر وەك تامهزرۆيی و هاندانی مرۆڤ بۆ
گهييشتن به ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و خو ق نهری.
به م ئهگهر ئ مه ئ ستا پ ويستيمان به پڕۆژەی ب سنوور ههيه ،ئهدی بۆ ناتوانين
بههۆی پڕۆژهی ژيانی ههميشهيی و بهختهوەری خۆمان ڕازی کهين و ﻻی کهم دهست
له گهڕانی پڕ له مهترسی بهدوای ه زی سهرووی ئينسانی هه گرين؟ چونکه ه زی
سهرووی ئينسانی به ب گومان لهو دوو پڕۆژهيه که وهك ئامانج بۆخۆمان داناوه،
گرێ دراوه .کات مرۆڤ دهتوانی قاچی چ کراو بۆ مرۆڤی ئيفليج دروست بکا و
بتوان پ ی بڕوا ،دهکرێ له ههمان تکنۆلۆژی که ك وهرگرين بۆ ئهوهی کهم و
کهسريهکانی مرۆڤی نائاسايی پ ئاسايی بکهينهوه .ئهگهر بتوانين بيدۆزينهوه که چلۆن
بيرهوهرييهکان له م شکماندا دهسڕ نهوه ،دهتوانين بۆ پهرهسهندنی م شکی گهنجهکانمان
و گهشه پ دانيان له ههمان ت کنۆلۆژی که ك وهربگرين بۆ ئهوەی ژيرانه بير بکهنهوە.
خهت کی ڕوون ،جياوازيی ن وان چارهکردن و نو ژهن کردنهوه دياری ناکا .له
سهرهتاوه زانستی پزيشکی ئهرکی خۆی لهوهدا دهبين تهوه مرۆڤ ئاگادار بکاتهوه
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بههۆی نۆرم و فۆرم کی دياريکراو ژيان بکا ،به م ههمان کهرهسه و زانياريی
دهتوانن بههۆی تاقيکارييهوه ئهزموون و زانياری نوێ پ ك ب نن .بۆ و نه حهبی وياگرا
له سهرهتاوه به مهبهستی چارهکردنی نهخۆشيی گوشاری خو ن دروستکرا .چاوهڕوان
نهکراو و له شانسی مرۆڤی پير و ئهو کهسانهی توانايی جينسيان نييه ،دواتر دهرکهوت
که حهبی وياگرا يارمهتيدهره بۆ هه س و کهوتی جينسی ئهو مرۆڤانه .ئهو دۆزينهوهيه
بووه هۆی خۆشحا کردن و چ ژبردنی مليۆنان پياو که ئيتر دهيانتوانی به ش وهی
ئاسايی هه س و کهوتی جينسيان بهڕ وهبهرن .تهنانهت ئهو پياوانهی ک شهشيان نهبوو
که کيان لهو حهبه وهردهگرت.
هاوکات لهگهڵ شهڕی يهکهمی جيهانی کهس ك به ناوی هارۆلد گيليز "
 "Gilliesله نهخۆشخانهی نيزامی دهموچاوی سهبازه بريندارهکانی نهشتهرگهری
دهکرد ،هاته سهر ئهو ئيدهيه به ش وهيهکی جوانکاريی و بۆ ئهوهی دواتر کهمتر ج گای
برينهکان و تهقه هکانيان بم ن تهوه ،نهشتهرگهرييهکهی به ووردی بهڕ وهبهرێ ٢٨.کات
شهڕ کۆتايی پ هات دوکتورهکان دۆزيانهوه که به ش وهيهکی هاوچهشن دهتوانن ئاڵ
و گۆڕ و جوانکاری بهسهر ئهندامانی مرۆڤی تهواو و سالميشدا ب نن .لهمڕۆدا زانايانی
نهشتهرگهری جوانکاريی ،باشترين داهاتيان له نهخۆشخانهکاندا ههيه و کهمتر ژن و
٢٩
پياو ههن که نهشتهرگهريی جوانکارييان لهسهر نهکراب .

Harold

کار کی هاوچهشنيش دهکرێ له بواری زانستی ژ ن تيکی بهڕ وه بچ  .مرۆڤ
بههۆی م دياکانهوه دهبيست که مرۆڤی دهو همهند و ملياردر ههوڵ دهدهن به دهست
ت وهردانی "ژ ن"ی ]د .ن .ئا[ کهيان وهچهکانی داهاتوويان له ڕوانگهی بيرکردنهوه
ب يمهت و جوانی و س مهتييهوه تهواو و کاميل ب ننه سهر ئهم جيهانه .به ئهگهری زۆر
له داهاتوودا بهو ش وەيه دەتوانرێ پ ش ئهوەی منداڵ له دايك ب ] ،د .ن .ئا[ی دايك و
٢٨

Brian Morgan, «Saints and Sinners: Sir Harold Gillies», in: Bulletin of the Royal College of
Surgeons of England, ٩٥:٦ (٢٠١٣), S. ٢٠٤ f.; Donald W. Buck II, «A Link to Gillies: One Surgeon’s
Quest to Uncover His Surgical Roots», in: Annals of Plastic Surgery ٦٨:١ (٢٠١٢), S. ١–٤.
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Paolo Santoni-Rugio, A History of Plastic Surgery, Berlin/Heidelberg ٢٠٠٧; P. Niclas Broer,
Steven M. Levine und Sabrina Juran, «Plastic Surgery: Quo Vadis? Current Trends and Future
Projections of Aesthetic Plastic Surgical Procedures in the United States», in: Plastic and
Reconstructive Surgery ١٣٣:٣ (٢٠١٤): S. ٢٩٣e–٣٠٢e.
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بابيان کونتڕۆڵ بکرێ ،ئهگهر ب توو نهخۆشييهکی بنهما هيی له گۆڕێ داب ياخود له
]د .ن .ئا[ کهيدا ئهگهری پ کهاتنی موتاسيۆن كی نهر نی ههب  ،دەکرێ پ ش له دايك
بوون پ شيان پ بگيرێ .ديارە ئهگهر له داهاتوودا ئهو گۆڕانکارييانه له ڕوانگهی
ما ييهوە ههرزانتر بنهوە ،نهك ههر دەو همهندەکان به کوو زۆرينهی مرۆڤ دەتوانن
بههرەی ل وەرگرن .ههر مرۆڤ ك له ]د .ن .ئا[ کهيدا هه هی ت دايه و دەکرێ به هۆی
موتاسيۆن له ]د .ن .ئا[ی منا هکهی به ش وەی نهخۆشيی سهرهه بدا.
ديارە ڕ کخراوە ئايينيهکان و بهتايبهت ئايينه ئيبراهميهکان دژ بهو کارەن و به
دەست وەردان له کاری خودای دادەن ن .سهرەڕای ئهوەش بۆ و نه له پارلمانی و تی
بريتانيا له ڕۆژی ٣ی فوريهی سا ی  ٢٠١٥ياسايهکيان پهسهند کرد که ئيزن بهو
٣٠
چهشن گۆڕانکارييانه دەدا.
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Rowena Mason und Hannah Devlin, «MPs Vote in Favour of ‹Three- Person Embryo› Law»,
in: Guardian, ٣. Februar ٢٠١٥, http://www.theguardian.com/science/٢٠١٥/feb/٠٣/mps-votefavourthree-person-embryo-law (aufgerufen am ٣. Mai ٢٠١٥).
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پارادۆکسی زانست

گومانی ئارەزووی مرۆڤی سهدەی بيست و يهکهم بۆ تامهزرۆيی گهييشتن به
ل هاتوويی ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و خو قاندن ،تاقم ك مرۆڤ خۆشحاڵ دەکا و
بڕ کيشيان به چاوی ترس و هه س و کهوتی ب گانهوە سهيری دەکهن .ههر بهو
هۆيانهوە پ ويستيمان به ڕوونکردنهوە ههيه.
يهکهم ،له ڕاستيدا ئهوە کار ك نييه که زۆرينهی مرۆڤی سهدەی بيست و يهکهم
بهشداری ت دا بکهن و بهڕيوەی بهرن .مرۆڤ به ش وەی گشتی و کۆلکتيڤ
تامهزرۆييان بوی دەب به م زۆرينهی مرۆڤ له ئهگهری بهشداربوون بۆ
بهڕ وەبردنی ئهو پڕۆژەيه ڕۆ کی گهل ك بچووکيان ت دا دەب  .تهنانهت ئهگهر
برس تی ،نهخۆشی و شهڕەکان کهمتريش کراب تنهوە ،ه شتا ملياردان مرۆڤ به تايبهت
له و ته وەدواکهوتووەکان له ملمﻼنی و خهبات دژ به ههژاريی ،نهخۆشييهکان و
شۆڕشی خو ناوی و پڕ له تووڕەييدا دەميننهوە .ديارە بارودۆخ کی به ڕاستی
نادادپهروەرانهيه .مرۆڤ دەتوانی ب  :تهنانهت ئهگهر مندا کيش له داهاتوودا بههۆی
ک شهی برس تی گيانی له دەست بدا ،يا مرۆڤ کی با غ بههۆی مادەسڕکهرەکان لهناو
بچ  ،ه شتا ههر زۆرە و ئينسانييهت دەب ههموو ه زی خۆی بهکار ب ن بۆ ئهوەی
دژ بهو ه ش و ئازارانهی کۆمه گا بهربهرەکانی بکا .تهنيا ئهو کاته ئاخرين شمشير
لهو شهڕە ما و رانکهرانهدا بهج ی کوشتنی مرۆڤ بۆ لهتکردنی نان ،ک نی زەوی و
چاندنی ماکهی خواردەمهنی بکار به ندرێ ،دەب مرۆڤ بيری خۆی بۆ " next big
 "thingکاری مهزنی داهاتووی وەکار بخا .به م م ژوو بهو ش وازە هه س و کهوت
ناکا .تهنانهت ئهو تاقهم کهسانهی له کۆشك و سهرادا ژيان دەکهن و بهردەوام پﻼن و
پڕۆژەيان بۆ ژيانی داهاتوويان داڕشتووە ،به هه سهنگاندن لهگهڵ زۆرينهی مرۆڤ
که له کهلهوا و ما ی ئاساييدا ڕۆژانه بۆ در ژەپ دانی ژيانيان خۆڕاگری دەکهن ،له
سهدەی بيست و يهکهميشدا گۆڕانيکی ئهوتۆيان بهسهردا نههاتووە.
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دووههم ،ئهو کارە پ ش بينييهکی م ژوويی سهلميندراوە و مانيفيست ياخود
ڕوونکردنهوەيهکی سياسی نييه .تهنانهت ئهگهر ئيمه گرنگايهتيی به چارەنووسی
ههژاران و دانيشتوانی ناو کهلهواکانيش نهدەين به هيچ ش وەيهك دياری نهکراوە که
ئيمهی مرۆڤ تامهزرۆييمان بۆ گهييشتن به ل هاتوويی ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری
و خو قاندن نهب  .ئهو پرۆژە تايبهتييانه دەتوانن ههلی مهزن له ژياندا پ ك ب نن .به م
ههر وەك دەزانين سهرانسهری م ژوو پڕە له هه ه و په هی مرۆڤ .ئهگهر چاو ك
بهسهر ئاماری م ژوويی و ئهرزشی ئينسانی ئهوڕۆماندا بگ ڕين ناچار دەبين
تامهزرۆيی بۆ گهييشتن به ل هاتوويی ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و خو قاندن بخهينه
سهرووی ههموو پﻼنهکانمانهوە ،تهنانهت ئهگهر گ انيشمانی لهپيناودا بدەين.
س ههم ،تامهزرۆيی له خۆ نيشاندان بۆ شت ك يا ويست ك بهو مانايه نييه که مرۆڤ
دەب پ ی بگا .م ژوو زۆر جار له هيواداربوونی لهڕادەبهدەر دروست بووە .بۆ و نه
له م ژووی رووسيا به در ژايی ماوەيهکی زۆر له سهدەی بيستهمدا شاهيدی
بهربهرەکانی کومۆنيستهکان له پ ناو پ کهينانی بهرابهری له ن وان چينهکانی کۆمه گادا
بووين ،که به ب سهرکهوتوويی نههايی بهردەوام ههو يان بۆ داوە .پ ش بينيکردنی
مرۆڤ باس لهسهر ئهو چاﻻکييانه دەکا که ئينسانييهت له سهدەی بيست و يهکهمدا دەب
ههوڵ بۆ وەدەست ه نانی بدا – نهك ئهو شتانهی لهڕاستهقينهدا پ ی دەگا .داهاتووی
ئابووری ،کۆمه يهتی و سياسی ئ مه بۆ زەفهر ه نان بهسهر مردن پڕ دەب له ههو دان
و ت کۆشان .به م ئهو چاﻻکی و ههو دانه بهو مانايه نييه که مرۆڤ له سا ی ٢١٠٠
تهمهنی ههميشهيی دەب .
بهتايبهت خا ی چوارەم گرنگايهتی گهل ك مهزنی ههيه که پ شگۆيی ياخود
پ غهمبهرييهکهی ،کهمتر پ ش بينی و زياتر باس و دياکۆگ لهسهر هه بژاردنی
بارودۆخهکانی ژيانی ئهوڕۆيی مرۆڤ دەب  .ئهگهر ئهو ديالۆگه بب ته هۆی
هه و ست کی نوێ و پ شبينييهکه به هه ه دەرچ  ،ه شتا هيچ شت کمان له دەست نهداوە،
چونکه پ ش بينی کردن چ مانايهکی دەب ئهگهر نهتوان گۆڕانکاری پ ك ب ن ؟
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تاقم ك سيستهمی ئا ۆز وەك کهش و ههوا لهههنبهر پ ش بينييهکانی مرۆڤ وەك
بهرد هاويشتن له تاريکيدايه .به م پرۆسهی پهرەسهندنی زانياری ئينسانی بهردەوام
هه س و کهوتی نو ی لهگه دا دەکا .ل رەدا تهنانهت بهو ش وەيه دەب  :ههر چهند
پ شبينييهکانمان باشتر و وورد تر بن ،بهو ڕادەيهش مهيدانی دژکردەوەی مرۆڤ
گهورەتر دەب تهوە .بهو مانايه که به ش وەيهکی پارادۆکس ههرچهند زانياريی زياتر
لهسهر تهوەر ك کۆ کهينهوە و ئهو زانيارييانه باشتر بهکارب نين ،به ههمان ڕادە
ڕووداوەکان ئا ۆزتر و چاوەڕوان نهکراوتر دەبنهوە .بۆ و نه مرۆڤ و نای دەکا،
کارناسان و کارزانان دەتوانن ڕۆژ ك له ڕۆژان ياسای سهرەکی سهرکهوتوويی
زانستی ئابووری بدۆزنهوە .به گورجی بانکهکان ،حکوومهتهکان ،سهرمايهداران و
بهکاربهران واته ئهو کهسانهی کاﻻکان دەکڕن ،لهو زانيارييه نو يه که ك وەردەگرن
بۆ ئهوەی به ش واز کی نوێ هه س و کهوت بکهن و خا ی ئهر نی له بهرابهر
ڕەقيبهکانياندا بۆ خۆيان وەدەست ب نن .زانياريی نوێ چلۆن بتوان له خزمهت مرۆڤ
داب ئهگهر هه س و کهوتی نو شی بهدوادا نهيه؟ ههر کات مرۆڤ هه س و کهوتهکانی
بگۆڕێ ،ت ئۆرييهکانی ئابووريش پووچهڵ دەکر نهوە .ئهو کات ئ مه دەتوانين بزانين
له ڕابردوودا چلۆن بواری ئابووری بهڕ وە چووە – به م ئ مه ئيتر نازانين له حا ی
حازردا چلۆن کار دەکات ،داهاتووشی ههر تهواو ناديارە.
بۆ و نه له سهدەی نۆزدەدا کارل مارکس ئيدەيهکی ئابووری ز ڕينی دۆزييهوە .به
ش وازی گشتی مارکس پ شبينی بهربهرەکانييهکی مهزن له ن وان چينی پرۆلتاريا و
سهرمايهداريدا دەکا که له کۆتاييهکهيدا پرۆلتاريا سهرکهوتوو دەب و دەب ته هۆی
ڕووخاندن و تووناکردنی سيستهمی سهرمايهداری .مارکس د نيا بوو شۆڕشی
پرۆلتارييايی لهو و تانهی بهتايبهت سهرمايهداريی ت ياندا بهه ز بوون ،وەك ئينگليز،
فرانسا و ئهمريکا دەست پ دەکا و ههموو و تانيتريش دەگر تهوە .به م مارکس بيری
لهوە نهکردبۆوە ياخود سهرنجی بهوە نهدابوو که سيستهمی سهرمايهدارانيش ليهاتوويی
خو ندەواريی و دەرسوەرگرتنيان ههيه .له سهرەتاوە چهند قوتابييهك دەستيان به
خو ندنهوەی کت بی سهرمايهی مارکس کرد و دوای بهه زبوونی و ته
سوسياليستييهکان ههموو کهس گوێ بيستی ئيدەی مارکس بوون .ههروەها
سهرمايهدارەکانيش ڕانهوەستان و ت ئۆرييهکهی مارکسيان به ووردی خو ندەوە و
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چهندين کهرەسه و ئيدەی نو يان بۆ پ شگرتن و لهمپهردانان لهههنبهر ت ئۆرييهکهی
مارکس ديارە بۆ بهرژەوەندی خۆيان ل خو قاند .له سهدەی بيستهمدا زۆرينهی مرۆڤ
به چاويلکهی مارکسيستی سهيری بارودۆخی ئابووری و م ژووييان دەکرد .تهنانهت
سهرمايهدارەکان خۆشيان له دۆزينهوەی ئيدەی مارکسيستی به باشی که کيان
وەردەگرت .کات سی ئای ئهی " "CIAله سا نی ١٩٦٠ەکاندا بارودۆخی "ويتنام" يا
"شيلی" يان ئاناليزە کرد ،کۆمه گاکانيان بهسهر چهندين کﻼسهدا دابهش کرد .کات کيش
نيکسۆن " "Nixonيا تاچر " "Thatcherجيهانيان لهژ ر چاوەد ری خۆيان گرت،
لهخۆيان پرسيار کرد ک و چ کهس ك کهرەسهی بهرههمهينانی بڕياردەر کونتڕۆڵ
دەکا .جۆرج بۆش " "George Bushله ن وان سا نی  ١٩٨٩تا  ١٩٩١کارت کهرييهکی
مهزنی لهسهر ڕووخانی سيستهمی کۆمۆنيستی ههبووە .سا ی  ١٩٩٢له هه بژاردنی
سهرۆك کۆماريی ئهمريکا دژ به کلينتۆن دۆراندی .سترات ژی بهربهرەکانی
هه بژاردنهکهی بهکورتی له د ڕ کدا بهو ش وەيه بهيان کردIt’s the economy, " :
 "stupidتهنانهت کارل مارکسيش نهيدەتوانی لهوە باشتر فۆرمۆليرەی بکا.
کاتی مرۆڤ ل کدانهوەکانی مارکسيستيان وەك ڕ نو نييهك بهدەستهوە گرت،
گۆڕانيان بهسهر هه س و کهوتی خۆياندا هينا .له و تانی وەك بريتانيای مهزن و
فرانسا سهرمايهداران تامهزرۆييان بۆ باشترکردنی بارودۆخی کر کاران،
بهه زکردنی ئاگايی نهتهوەيی و گونجاندن و لکاندنيان له سيستهمی سياسی و تهکايان
ت دا پهروەردە کرا .کات دامهزراوان له هه بژاردنهکاندا بهشدار بوون و له و تهکان
يهك بهدوای يهکدا حيزبه کر کارييهکان ه زيان بهدەستهوە گرت ،سهرمايهدارەکان له
ئاسوودەيی و ئاراميدا پا يان دابۆوە .بهڕ وەبهرانی نهتهوە پ شهسازييهکان وەك
بريتانيای مهزن ،فرانسا يا ئهمريکا هيچکات له شۆڕشی کۆمۆنيستيدا نوقم نهکران و
ديکتاتۆری پرۆلتارياش هيچکات چرای کاری م ژوويی ئهو و تانهی نهکووژاندەوە.
ئهوە ،پارادۆکسی زانستی م ژووييه .زانست ك که هه س و کهوت نهگۆڕێ ،ب
مانايه ،به م ئهو زانستهی بب ته هۆی گۆڕانی هه س و کهوت ،بهگورجی گرنگايهتی
خۆی له دەست دەدا .ههرچی زانياريی زياترمان ههب  ،ههرچهند باشتر له م ژوو ت
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بگهين ،به ههمان ڕادەش ڕەوەندی م ژوويی گۆرانی بهسهردا دێ و لهويش گورجتر
زانيارييهکان کۆن و پووچهڵ دەکر نهوە.
سهدان ساڵ بهر له ئ ستا زانياريی مرۆڤ زۆر به سهبرا و به کورتی ههنگاوی بۆ
هه دەه نرا و پهرەی دەسهند و ديارە ئهزموونهکهشی پ کنههاتنی گۆڕانی کۆمه گا و
بيروباوەڕی مرۆڤهکانی بوو .ههر ئهوەش ببوە هۆی گۆڕان بهسهردا نههاتن و پتهو
مانهوەئ بارودۆخی سياسی و ئابووری .لهمرۆدا زانياريی به گورجيهکی يهکجار زۆر
خۆی بهسهر جيهاندا ب و دەکاتهوە و له ت ئۆريدا دەب مرۆڤ زۆر باشتر لهم دنيايه
ت بگا .به م تهواو به پ چهوانهکهی دەقهوم  .ديارە دۆزينهوەی زانياری نوێ دەب ته
هۆی گۆڕانکاريی بارودۆخی سياسی ،ئابووری و کۆمه يهتی؛ به م تا ههوڵ بدين و
ت بگهين و بزانين چی قهوماوە ،هيندەيتريش زانياريی نوێ و ڕووداوەکان و
کارت کهرييهکانی گورجتر دەبنهوە .ئهزموونهکهی دەب ته هۆی ئهوەيکه ئيمهی مرۆڤ
لهو بارودۆخهدا نهم نين کاتی ئ ستامان به ش وەيهکی گونجاو و تهواو ل ك بدەينهوە يا
پ شبينی داهاتوو بکهين .بۆ و نه له سا ی  ١٠١٦به ش وەی ڕادەيی زۆر ساکارتر بووە
پ شبينی بۆ سا ی ١٠٥٠ی ئورووپا بکرێ .ديارە ئيمکانی ئهوە ههبووە که ه زدارانی
ئهو سهردەمه ههرەس ب نن ،کارەساتی سرووشتی پ ک ب ن؛ به م ڕوون بوو که سا ی
 ١٠٥٠ش ههر وەك سا ی ١٠١٦و تهکه له ﻻيهن شا و پاپای مهسيحيهکانهوە ئيدارە
دەکرێ ،کۆمه گای وەرز ڕی وەك خۆی دەم ن تهوە ،زۆرينهی بهشدارانی کۆمه گا له
وەرز ر و کهشاوەرز پ کهاتوون و ههروەها وەك پ شتر مرۆڤ لهژ ر ک شهی برس تی،
تووش بوون به نهخۆشيی و شهڕەکان ئازار دەک شن .به م به پ چهوانهکهی مرۆڤ له
سا ی  ٢٠١٦نازان و ناتوان پ ش بينی بکا قوڕنهی ئورووپا سا ی  ٢٠٥٠چی ل
بهسهر دێ .ئ مه ناتوانين ب ين چ سيستهم کی سياسی لهسهر کار دەب  ،بازاڕی
ئابووری چلۆن دەنو ن و تهنانهت ناتوانين بزانين بيچم و شهمايهلی مرۆڤی سا ی
 ٢٠٥٠چلۆن دەب .
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م ژوو و چلۆنايهتی پ کهاتنی

ئهگهر م ژوو وەدوای ياسايهکی پتهو و قايم نهکهوتب و ههروەها ئهگهر ئ مه
ڕەوەندی داهاتويمان پ شبينی نهکردب  ،بۆچی دەب خۆمانی پ وە خهريك بکهين؟ زۆر
جار مرۆڤ ئهو ههستهی ههيه که بهرزترين ئامانجی زانايان پ شبينيکردنی داهاتووە.
مرۆڤ له کهش و ههواناسان چاوەڕوانی دەکا به وردی بۆمان ڕوون کهنهوە ئايا
بهيانی باران دەبارێ يا ڕۆژی ههيينی تاو و ساو دەب ؛ چاوەڕوانی له زانايانی بواری
ئابووری دەکهين بزانن ئهرزش و بههای پارە يا ز ڕ له چهند ڕۆژی داهاتوودا نهزم
ياخود بهرز دەب تهوە ،ههروەها چاوەڕوانيمان له دوکتور کی باش ههيه بۆ مرۆڤی
تووش بوو به نهخۆشيی ش رپهنجه پ شبينی بکا چ م تۆد ك باشترە و کارت کهری
باشتری بۆ نهخۆشهکه دەب  .به ش وەيهکی هاوچهشنيش چاوەڕوانی له م ژوو ناسان
دەکرێ هه س و کهوتی پ شينيانی ئ مه له ژ ر ل کۆ ينهوە بگرن بۆ ئهوەی وەدوای
بڕيارە باش و ژيرەکانيان کهوين و هه س و کهوت و بڕياری نادروستيشيان وەﻻ بن ين
و هه هکانيان دووپات نهکهينهوە .به م ئهو کارانه زۆر جار بهو ش وازەی مرۆڤ
دەيههوێ پ ك نايه و بهڕ وە ناچ  .چونکه ئهو کاتهی ئ ستا ئ مه ت يداين جياوازييهکی
گهل ك مهزنی لهگهڵ ڕابردوودا ههيه .به م کات به ههدەردان دەب ئهگهر تاکتيکی
شهڕخوازی له شهڕەکانی خو ناوی سهردەمی سهدەی ناوەڕاست بپشکنين بۆ ئهوەی
له س ههم شهڕی جيهانيدا که کی ل وەرگرين .ئهو شارەزاييهی مرۆڤی ئهو سهردەمه
له هاويشتنی تير و کهمان يا کهرەسهيتری ئهو سهردەمهدا بوويانه به د نياييهوە هيچ
يارمهتيدەر ك بۆ شهڕی سايبری داهاتوو ناب .
کاری زانستی تهنيا ئهوە نييه که مرۆڤ بتوانی پ شگوويی داهاتوو بکا .عالمانی
ههموو بوارەکان زۆر جار تامهزرۆييان ههيه که مهيدانی بيرکردنهوەی مرۆڤ پان و
بهرينتر کهنهوە ،بۆ ئهوەی دەرگای نهناسراوی نو ی داهاتوومان بۆ بکر تهوە .ئهو
کارە بهتايبهت بۆ زانايانی م ژوويی زۆر گرنگه .باوەکوو م ژووناسان ههوڵ دەدەن
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به پ ی گونجان و دەستدان هونهر کی پ غهمبهری لهخۆيان نيشان بدەن )به ب
سهرکهوتوويی بهرچاو( به م ئهزموونی م ژوويی دەيههوێ بهتايبهت ئ مکان کمان به
ئانقهست بۆ ئامادە بکا که ئ مه لهسهر ڕەوا ی ئاسايی خۆی بيرمان ل نهکردب تهوە.
م ژووناسان خۆيان به ڕابردووەوە خهريك ناکهن بۆئهوەی هه هی پ شووی مرۆڤ
دووپات کهنهوە ،به کوو بۆ ئهوەی خۆمان لهو هه ه م ژووييانهی کردراون ڕزگار
بکهين.
ههرکام له ئ مه له بارودۆخ کی تايبهتيی م ژوويی ڕاستهقينهدا ،له ج يهك که نۆرم
و ئهرزش و بههای تايبهتی برەوی ههيه و سيستهمی ئابووری و سياسی تايبهت بهخۆی
ههيه ،له دايك بووين .بۆ ئ مه ئهو ڕاستييه شت کی تهواو ئاساييه ،ئ مه ئهو
تايبهتمهندييانهی ژيانمان به سرووشتی و نهگۆر دادەن ين و ناتوانين چاوپۆشيان لی
بکهين .کهچی لهبيرمان چۆتهوە ئهو دنيايهی ت يدا دەژين له چهندين زنجيرە ڕووداوی
بههه کهوت پ ك هاتووە که بهدوای يهکتردا هاتوون و م ژووش نهك ههر تکنۆلۆژی،
سياسهت و کۆمه گای شکڵ پ داوە ،به کوو گۆڕانی بهسهر بير و بۆچوون ،ترس و
خهونهکانيشمانی دا ه ناوە .دەستی ساردی ڕابردوو لهناو گۆڕی پ شينيانی ئيمهوە د ته
دەرێ و خۆی بهرز دەکاتهوە ،ملمان دەگرێ و ڕووی چاوەکانمان بهرەو ڕەوگه و
تهنيا ڕ گا واته "داهاتوو" دادەن  .ئ مهی مرۆڤ لهو کاتهی هاتووينهته سهر زەوی
ههستمان بهو چارەنووسهی بۆمان دياری کراوە ،کردووە و ههر بهو هۆ هشهوە
چاوەڕوانيمان ههيه کار کی سرووشتی جيانهکراوە له ژيانمانه و هه س و کهوت که که
دياری دەکا ئيمهی مرۆڤ ک ين .بهو هۆيهوە مرۆڤ کهمتر ههوڵ دەدا خۆی لهو
بارودۆخه ڕزگار بکا و چاوی له داهاتوويهکيتر ببڕێ.
خۆ خهريك کردن به م ژووەوە ئهو ئامانجهمان بۆ دياری دەکا هه س و کهوتمان له
ههنبهر ڕابردوو بۆ کراوەتر بکاتهوە .ئهو کارە بارودۆخ کمان بۆ دروست دەکا که
بتوانين سهيری ههر ﻻيهك بکهين و له ئهگهری ههرەسه نان بتوانين خۆمان نهدۆڕ نين
و به هه بژاردنی ڕ گايهکيتر که ڕەنگه بۆ پ شينيانمان نامومکين بووب  ،يا ئهو
ڕ گايانهی ئهوان نهيانويستووە هه يبژ رن ،به ش واز کی نوێ و هه بژاردنی
ئالترناتيو کيتر بير و خهونهکانمان به ڕاستی وەرگ ڕين .خۆ خهريك کردن به
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م ژووەوە پ مان نا چلۆن بڕيار بۆ ژيانمان بدەين ،به م ﻻی کهم ڕيگايهکی
زۆرترمان بۆ هه بژاردنيان لهسهر ڕێ دادەن .
ئهو چاﻻکی و بزووتنهوانهی دەبنه هۆی گۆڕان بهسهرداهاتنی جيهان زۆر جار
بهوە دەستپ دەکهن که له م ژوودا تۆمار بکر ن و بارودۆخ ك بۆ مرۆڤهکانی پ ك ب نن
که بتوانن خۆيان ڕەنگاوڕەنگبوونی داهاتوويان نهققاشی بکهن .جا ئهگهر ئ ستا مرۆڤ
بيههوێ کر کاران دژ به سهرمايهداران مان بگرن ،يا ژنان بڕيار لهسهر چۆنيهتی
گهورە و چکوولهيی لوت ،چاو يا برۆيان بدەن ياخود بۆ کهمينه چاوساوەکان له
کۆمه گادا مافی سياسی دياری بکهن – يهکهم ههنگاو ههميشه بهوە دەست پ دەکا به
ش واز کی نوێ ههوڵ بۆ گ ڕانهوەی م ژوويی ئهو کر کارانه ،هی ئهو ژنانه ياخود
ئهو کهمينانه بدرێ .م ژووی نو يان ڕوونی دەکاتهوە که بارودۆخی ئ ستای ئيمه نه
سرووشتی و نه ههميشهيی يه .ئهو چاﻻکييانه له ههر سهردەم کدا ش وەی تايبهتيی
خۆيان ههيه .له سهرەتاوە زنجيرەيهك ڕووداوی به هه کهوت بهو ش وەيهی ئ مه
دەيناسين ،دنيای نادادپهروەری ئهمرۆيی خو قاندووە .ئهگهر ئ مه هه س و کهوتی
ژيرانهمان ههب  ،دەتوانين گۆڕانکاريان بهسهردا ب نين و جيهان کی گهل ك باشتر
بخو ق نين .ههر بهو هۆيهوە مارکسيستهکان م ژووی کاپيتاليزم دەگ ڕنهوە ،ژنان
کۆمه گای پياوساﻻری ئاناليزە دەکهن و ڕەش پ ستهکان چارەنووسی پڕ له خهمباری
کۆيله فرۆشی ڕوون دەکهنهوە .ههموو ئهو مرۆڤانه نايانهوێ چۆنيهتيی ژيانيان لهسهر
ڕەوا ی ڕابردوو در ژەی ههب  ،به کوو له ناخی د هوە ئارەزوو دەکهن خۆيانی ل
ڕزگار بکهن و چهشن کی نوێ له ژيان بخو ق نن.
هاوسهرييهکی گهنج بڕيار دەدەن له بهر دەرکهی ما ه تازەکهيان باخچهيهکی چيمهن
دروست بکرێ .بۆچی؟ "چونکه سهوزايی شت کی جوانه" ،ئهو دوو گهنجه به دوو
قۆ ی وە م کی وەك يهك بۆ پ که نانی ئهو جوانييه دەدەنهوە .به م بۆچی هردووکيان
لهسهر ئهو بۆچوونهن؟ له پشت ئهو کارەوە م ژوويهك ڕاوەستاوە.
ڕاوکهر و کۆکهری سهردەمی بهرد له بهر دەمی ئهشکهوتهکانيان چيمهن و
سهوزاييان نهبووە .ههروەها بۆ دروستکردنی چيمهن و دەشتی سهوز له ئاکرۆپۆليسی
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ئاتن ،کاپيتۆل له ڕۆم ،زيارەتگای يههوودييهکان له ئورشليم يا شاری قهدەغهکراو له
پکينگ بهخ رهاتنی ل نهکراوە .ئيدەی دروستکردنی چيمهن و سهوزايی لهبهر
دەرکهی ماڵ يا کۆشك له سهدەی ناوەڕاستهوە و له ﻻيهن حکوومهتدارانی ئهشرافی
فرنسی و ئينگليزييهوە دەستی پ کردووە و له سهردەمی نوێ بۆته نيشانهيهك بۆ به
فهرههنگبوونی مرۆڤی نهجيب و دەو همهند.
پ ڕاگهييشتن به باغچهی چيمهن لهو سهردەمهدا که نه ماش نی چيمهن بڕينهوە
ههبووە و نه ئاودانی ئوتۆماتيکی ،کار کی گهل ك زۆر بووە و پ ويستی به باغهوان و
کر کار بووە که له ڕوانگهی ما ييهوە ههموو کهس نهيانتوانيوە بهڕ وەی بهرێ .زەوی
چيمهنی ماقووڵ و گران بهها که زۆر جار شاهيدی ڕووداوی م ژوويی بووە ،له
زۆربهی کاتهکاندا ئيزنی چوونهسهری به مرۆڤ نهدراوە .له بهر دەرگهی کۆشکهکان،
خانوبهری حکوومهتی يا شو نه گشتييهکان تاب ۆيان لهسهر داوە" :مرۆڤ مافی
چوونهسهری نييه"! حکوومهتی پاشايی و کۆشکهکانيان چيمهنيان کردبووە سومبۆل ك
بۆ ه زداری .دوای ڕووخانی پاشاکانيش سهرکۆمار و ه زداران نوێ زەويه
چيمهنهکانيان بۆ خۆيان ڕاگرتووە .هاوکات زەوی چيمهن دنيای وەرزشيشی گرتۆتهوە.
سا يانی دوور و در ژ مرۆڤ لهسهر زەوی خۆ ين ،بهفرين ههتا زەوی بيابانهکان
ياری تۆپ ،ئهسب سواری و  ...کردووە به م له دوو سهدەی ڕابردووەوە زۆربهی
ئهو ياريانه تهنيا لهسهر زەوی چيمهن بهر وە دەچن و شت کی تهواو ئاسايی ل هاتووە.
له ههنگاوەکانی دوايينی ئهو پهرەسهندنانهدا مرۆڤ زەوی چيمهن لهگهڵ ه زی
سياسی ،ستروکتوری کۆمه گا و سامانداری ئابووری هه دەسهنگ ن  .سهير نييه که له
سهدەی  ١٩دا تهنيا بانکداران ،دادپهروەران و ماقو نی ئهو سهردەمه که ژيان کی به
ش وەی ڕادەيی لوکسيان بهڕ وە بردووە له دەوری ما هکانيان زەوی چيمهنيان دەتوانی
ههب  .به م کات شۆڕشی پ شهسازی چينی ناوەڕاستی کۆمه گای دەو همهند کرد و
هاوکاتيش کهرەسهی چيمهن بڕينهوە و ئاوپڕژينی ئوتوماتيکی خو قاند ،له پڕ کدا
مليۆنان له بنهما هکان توانيان ئهو کارە بهڕ وە بهرن و ئهگهر مرۆڤ ئهمڕۆ سهيری
زۆرينهی گهڕەکهکان بکا و نهيهکی جوان و سهوزيان له مهيدانی چيمهن و دار و گوڵ
ساز کردووە و ديمهن کی جوانی بۆ کۆمه گا و ژينگه خو قاندووە.
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ئهو نموونهيه سهرەڕای گرنگ نهبوونی له ژيانی مرۆڤدا باشترين به گهيه بۆ خۆ
خهريککردن به م ژووەوە :نهك بۆ ئهوەی پ شبينی داهاتوو بکرێ به کوو خۆ
ڕزگارکردن له ڕابردوو و دانانی ئامانجی نوێ له ژياندا .سرووشتيه ئهو ئازادييهی
مرۆڤ شت کی تهواو و کاميل نييه و بهردەوام کارت کهری ڕابردوومان به ش واز ك
لهسهردا دەمين  .به م بڕ ك ئازادی باشترە له نهبوونی ئازادی.
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هومانيزم و خهونهکانی مرۆڤ

ههموو ئهو ئاناليزەکردن و شيکردنهوانه که بنهڕەتی پ کهاتنی ئهو پهرتووکهی
بهردەستان پ ك د نن ،باس ك لهسهر ک شهکانی ئهمڕۆی جيهانی مرۆڤ دەکهنهوە و
بانگ شتن که بۆ گۆڕانکاری بهسهرداهينانی داهاتوو .ئهگهر مرۆڤ پ شبينی ئهوە بکات
ئينسانييهت له داهاتوودا ههو ی زەفهربردن بهسهر ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و
خو ق نهريدا بکا ،چهشنی پ شبينييهکهی وەك ئهوە وايه که مرۆڤ ك بۆ دروستکردنی
خانوبهرەيهکی نوێ پﻼنی داناب لهبهر دەرکهکهی باغچهيهکی گهورەی چيمهنی ل
ساز کا .کار کی نامومکين نييه و دەتوان پ ی بگا .به م کارەکه ئهو کاته پ ك دێ که
مرۆڤ به دەنگی بهرز و وورەی قايمهوە باسی ل وە بکا ،ههو ی بۆ بدا و ههنگاوی
بۆ هه ين تهوە و ڕ گا و ئالترناتيوی بۆ بدۆز تهوە.
مرۆڤ هه س و کهوت لهههنبهر ئارەزوو و خهونی وەك "ژيانی ههميشهيی"،
بهختهوەری يا "خو ق نهری" بهو هۆيهوە ناکهن که کردەوەيهکی نامومکين بن ،به کوو
چونکه کردەوەيهکی نائاسايين بۆ مرۆڤ و خووی بهو چهشن خهونانه نهگرتووە .به م
ئهگهر مرۆڤ به وردی بير لهو کردەوانه بکاتهوە ،به پ ی کات زۆربهيان ههست
دەکهن که نهك ههر کار کی نامومکين نييه به کوو تهواو پڕمانايه و ئهرزشی
تاقيکردنهوەيان ههيه .سهرەڕای شانازيکردن به ه زی ت کنۆلۆژيهوە ،ئهو خهونانه له
ڕوانگهی ئيديۆلۆژييهوە شت کی تازە و نوێ نييه .زياتر له س سهد سا ه جيهان
س بهری هومانيزم ياخود مرۆڤ خۆشهويستی کهوتۆته سهر و بهسهر ژيان ،شادی و
ه ز و توانايی هۆمۆ ساپيهن دا هه دە  .له ڕاستيدا ههو دان بۆ گهييشتن به ژيانی
ههميشهيی ،بهختهوەری و خو ق نهری ،ئهو ههسته هومانيستييهی لهم ژە له جيهانی
مرۆڤدا بوونی ههيه ،به ئهزموون دەگه ين  .بهڕاشکاوی ئهو خهونانه ماوەيهکی زۆرە
لهسهر ميزی کاری مرۆڤ داندراون ،کهچی زۆربهی مرۆڤ لهژ ر کارت کهری و
داب و نهريتی کۆن و ڕابردووياندا سهرنجی نادەن و گرنگايهتی پ نادەن.
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من ل رەدا پ مخۆشه شت کيتر لهسهر ميزی کاری مرۆڤ دان م :چهک ك ،چهک ك که
له پهردەی نمايشيی ياخود بهشی يهکهمدا سهروگو ﻼکی وەديار دەکهوێ و له پهردەی
نمايشيی س ههمدا دەتهق ندر تهوە .بهشهکانی داهاتووی ئهم پهرتووکه ڕوونی دەکهنهوە
که چلۆن هومانيزم بههۆی ئارەزوو و ويستی ئينسانييهت ياخود مرۆ – دەستی بهسهر
جيهاندا گرتووە .به م سهرهه دانی هومانيزم دەتوان بب ته چاندنی ناوک ك بۆ
ههرەسه نان و توونا کردنی خودی مرۆڤ .چونکه ئهو ههو دانه که مرۆڤ بهرەو
ئهرکی خودايی بهرزدەکاتهوە نهك ههر هومانيزم به ئهزموونی بير و بۆچوونه
ژيرەکهی دەگه ين  ،به کوو هاوکات ﻻوازييهکانی ناو هومانيزميش دياری دەکا و
ڕوونيان دەکاتهوە .ئهگهر مرۆڤ به ئيديال کی کهم و کورت و ناتهواوەوە دەست پ
بکا ،تهنيا کات کی کورت پ ش به وەديه نانی ههست به ناتهواوييهکهی دەکا.
دەکرێ چهشنی ئهو پرۆسهيه له نهخۆشخانهکانی پهيوەنديدار به مرۆڤه پيرەکانهوە
سهير بکرێ .سپاس بۆ باوەڕی مرۆڤ خۆشهويستانه و ڕ زل نان بۆ بههاکانی ژيانی
ئينسانی که ئ مهی مرۆڤ زيندوو ڕادەگرێ تا بارودۆخ کی باشی س مهتيمان بۆ پ ك
ب و ناچارمان دەکا ئهو پرسيارە لهخۆمان بکهين " :چ شت ك له هۆمانيزمدا ئاوا
پيرۆزە؟" بۆ ت گهييشتن دەب ئاوڕ ك بۆ ڕابردوو بدەينهوە و پرسيار بکهين ،لهڕاستيدا
هۆمۆ ساپيهن ک يه ،چلۆن هومانيزمی بۆخۆی کردۆته ئايين کی جيهانی و بۆچی
ههو دان بۆ به ڕاست وەرگهڕانی خهونی هومانيزم دەب ته هۆی به تهنيامانهوە و
تووناکردنی خودی مرۆڤ .ههنگاوی يهکهمی ئهو تهوەرە چاو ك بهسهر پهيوەندايهتی
ن وان مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن و ئاژە هکانيتردا دەگ ڕێ و ههوڵ دەدا ت بگا وەچهی ئ مه
چ کار ك و چاﻻکييهکی تايبهت بهڕ وە دەبا .ڕەنگه تاقم ك له خۆ نهران ئهو پرسيارە
له خۆيان بکهن بۆچی ئاژە ن له پهرتووکی داهاتوودا ه ندە گرنگايهتيان پ دەدرێ.
به بۆچوونی من مرۆڤ ناتوان به ب لهبهرچاوگرتنی ئاژە ن و بوونهوەرانيتر به
ش وەيهکی جيددی لهسهر داهاتووی خۆی باس و ل کۆ ينهوە بکات .ديارە ڕەنگه مرۆڤی
هۆمۆ ساپيهن ههر کار ك له توانايی داب بيکا بۆ ئهوەی ڕاستييهکان لهبير بهر تهوە،
به م ناب لهبيرمان بچ مرۆڤ خۆشی ئاژە که وەك ئهوانيتر .تهواو لهو کاتهدا
ئ مهی مرۆڤ دەمانهوێ ج ی خوداکان بگرينهوە ،دەب زۆر گرنگتر و جيدديتر خۆمان
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وەبير ڕابردوو و بنهڕەتی پ کهاتنمان به نينهوە .هيچ تاقيکارييهك بۆ گرتنهوەی ج ی
خودا له داهاتوودا ناتوان ئاژە بوونی ئ مه له ڕابردوو يا پهيوەندايهتی ئ مهی مرۆڤ
لهگهڵ بوونهوەرانيتر لهبهرچاو نهگرێ – پهيوەندايهتی ن وان مرۆڤ و ئاژە ن
باشترين مود له بۆ پهيوەندايهتی داهاتووی ن وان مرۆڤ و سهرووی مرۆڤ واته
خو ق نهرە .دەتانهوێ بزانن چلۆن بوونهوەری داهاتووی ژير واته "سايبۆرگ" هه س
و کهوت له ههنبهر مرۆڤی پيکهاتوو له گۆشت و خو ن دەکا؟ کهوابوو باشتر وايه
ئهو پرسيارە له خۆمان بکهين ئايا هه س و کهوتی مرۆڤ له ههنبهر ئاژە ندا چۆنه؟
دووههم ههنگاوی تهوەرەکه ل کۆ ينهوە لهسهر دنيای سهير و سهمهڕەی ئ مه دەکا
که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن له ههزارەکانی ڕابردوودا بهو چاﻻکی و بهرههمانهی پ کی
ه ناون ،چهندين ڕەوگه و ﻻيهنهی جياوازی لهسهر ڕ گای ئ مهی مرۆڤ داناوە .چلۆن
بوو که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن باوەڕی به هۆمانيزم پهيدا کرد ،ئونيو رزام و مرۆڤی
سهر زەوی لهڕووی چ لۆگيک کهوە هه دەسووڕێ و ئايا مرۆڤ سهرچاوەی ههموو
مانا و ه زەکانی جيهانه؟ ئهو باوەڕە چ ئاکاميکی ئابووری ،کۆمه يهتی و سياسی
بهدواوەيه؟ تا چ ڕادەيهك کارت کهری لهسهر ژيانی ڕۆژانه ،هونهر و ئارەزوو و
خهونه نه نييهکانی ئيمهی مرۆڤ دادەن ؟
س ههم ههنگاو واته بهشی کۆتايی دەگهڕ تهوە بۆ سهدەی  ٢١و به پ داگری کردن
لهسهر ت گهييشتوويی قوو ی مرۆڤی ئهو سهردەمه و باوەڕی هومانيزم بارودۆخی
کاتی ئ مه و داهاتوومان هه دەسهنگ ن  .بۆچی تاقيکارييهکانی مرۆڤ بۆ کاميلکردنی
هومانيزم دەبنه هۆی ههرەسه نان و تووناکردنی خودی مرۆڤ؟ تا چ ڕادەيهك گهڕان
بهدوای ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و خو ق نهری دەتوانن باوەڕی ڕاستهقينه به
مرۆڤ وە لهرزە دەرب نن؟ نيشانهکانی ئهو کارەساته کامانهن و چلۆن خۆی له
بڕيارەکانی ڕۆژانهی مرۆڤدا دەبين تهوە که پهيوەندايهتی ڕاستهوخۆی به ههرکام له
ئ مهوە ههيه؟ ههروەها ئهگهر هومانيزم له ڕاستيدا مهترسی لهسهرە ،چ شت ك دەتوانی
ج ی بگر تهوە؟ ئهو بهشهی کت بهکه تهنيا له فيلهسۆفيکردن کی بهتهنيا يا
پ شبينيکردن کی ڕازاوە پ ک نههاتووە ،به کوو زياتر پرسيارە لهسهر بازاڕی کاريی
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وەك خا کی بڕياردەر و به گهيهك بۆ ئهو ک شانهی له داهاتوودا لهسهر ڕ گامان شين
دەبن.
بۆ ئهو کهسانهی به ش وەی جيددی باوەڕيان به هومانيزم ههيه ڕەنگه ئهو بۆچوونانه
گهل ک ناهوم دوارانه ب  ،به م مرۆڤ دەب خۆی بۆ دەرەنجامی پ شبينی نهکردوو
ئامادە بکا .م ژوو به در ژايی کات شاهيدی سهرکهوتوويی و ههرەسه نانی چهندين
ئايين ،حکوومهت و ئيمپراتۆری جياواز بووە .ڕووداوی ئهوتۆ ناب ههر به ش وازی
ناهوم دانه سهير بکرێ .هومانيزم زياتر له س سهد سا ه دنيای لهژ ر کارت کهری
خۆی گرتووە ،و به هه سهنگاندن لهگهڵ م ژووی مرۆڤ کات کی زۆر نييه .تهنيا
فهرعوونهکان نيزيکهی س ههزار ساڵ حکوومهتيان کردووە و ئايينه ئيبراهميهکان
چهند ههزار ساڵ کارت کهرييان لهسهر مرۆڤ داناوە .ڕووخانی فهرعوونهکان،
کزبوونی ئايينه ئيبراهميهکان و مردنی خوداکان دەگهڕ نهوە بۆ پهرەسهندن و
گهشهسهندنی ئهر نی .لهوانهيه ههرەسه نانی هومانيزميش به ش وەيهك بهکه ك و به
بههرە ب  .مرۆڤ به پ ی داب و نهريتی کۆن ترسی لهههنبهر گۆراندا ههيه ،چونکه
بهردەوام ترس و خۆفيان له شتی نهناسراو ههبووە .به م مهزنترين سهقامگيريی
م ژوويی ئهوەيه که به پ ی کات ههمووشت ك گۆڕانی بهسهردا دێ.
هۆمۆ ساپيهن جيهان داگير دەکات

شای ئاشوور ،ئاشووربانيپال ش ر ك دەکووژی :دەستبهسهرداگرتن بهسهر جيهانی ئاژە ن
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جياوازی ن وان مرۆڤ و بوونهوەرانيتر له چی دايه؟
وەچهی مرۆڤ چلۆن دنيای داگير کرد؟
ئايا مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن فۆڕم کی سهرووی ژيانه ياخود نهزان کی ئاسايی
ناوچهکهيه؟
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ﺑهشی دوو
ئانترۆپوسن
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له ڕوانگهی بوونهوەرانيترەوە مرۆڤ ماوەيهکی دوور و در ژە ج ی خوداکانی
گرتۆتهوە .ديارە ئ مهی مرۆڤ به ووردی و تامهزرۆييهوە بير لهو تهوەرە ناکهينهوە
چونکه خودايهکی دادپهروە نين .ئهگهر مرۆڤ سهيری بهرنامه تلهڤيزيۆنييهکانی
" "National Geographicبکا و فيلم کی سينهمايی و تی ديسنی ببينی يا گ ڕاوە و
چيرۆكه خيا ييهکان بخو ن تهوە ،ئهو ههستهی ت دا پهروەردە دەب  ،پﻼنيتی زەوی له
ش ر ،گورگ ،بهبر و ئاژە نيتر پڕ بۆتهوە و مافی بهرابهری وەك مرۆڤيان ههيه.
"زيمبا" ،پاشای ش رەکان حکوومهت بهسهر ئاژە هکانی ناو ل رەوارەکاندا دەکا؛ کيژە
بچکۆ هی ک و سوور ههوڵ دەدا له دەست گورگی ئاکار ک وی ڕابکا؛ ههروەها
"موگلی" بچووك ،ئازايانه دژ به "شيرکان" ببری دڕەندە ڕادەوەست  .له دنيای ڕاستيدا
ئهو فيگۆرانه بوونيان نييه و تهنيا ئاو تهی دنيای کارتۆنی ،پهرتووکهکان و فانتازيا و
خهونهکانی ئ مه کراون ،به م گورگ و ببهر و ش ر و زۆربهی ئاژە هکانيتر له دنيای
ڕاستهقينهدا بهرە بهرە کهم بوونهتهوە ،ژينگهيان ل تهنگ کراوەتهوە و به دەستی
ئ مهی مرۆڤ توونا کراون .جيهانی ئهمرۆ به گشتی له مرۆڤ و ئاژە ه ڕامکراوەکانی
دەستی خۆدی مرۆڤ پڕ بۆتهوە.
لهمڕۆدا چهند گورگ له و تی چيرۆکی کيژە بچکۆ هی ک و سوور ،واته و تی
ئا مان زيندوو ماونهوە؟ به گشتی ژمارەيان به  ١٠٠گورگ ناگا) .ئهويش زۆربهيان
گورگی و تی پۆلۆنيان]لههستان[ ،که له چهند سا ی ڕابردووەوە بههۆی تووناکردنی
 ٣١ئانترۆپوسن چهمک که بۆ ناولهسهردانان لهسهر سهردەم ك که مرۆڤ وەك گرنگترين بوونهوەری سهر زەوی ل هاتووە و
کارت کهری لهسهر پڕۆسهی ژيانی بوونهوەران و ژينگه دادەن .
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ژينگه و ج ی ژيانيان له برسانه و بۆ زيندوو مانهوەيان هاتوونهته ئهم ديوی سنووری
. مليۆن سهگی دەستهمۆکراوی مرۆڤن٥  له کات کدا ئا مان ج ی ژيانی،و تی ئا مان
 ههزار گورگ لهسهر زەوی دەژين لهحا کدا زياتر٢٠٠ لهمڕۆدا به گشتی نيزيکهی
 له جيهاندا٣٢. مليۆن سهگ له ﻻيهن مرۆڤهوە لهسهر زەوی دەستهمۆکراون٤٠٠ له
 ههزار گای وەحشی٩٠٠ ، مليۆن پشيلهی ما ی دەژين٦٠٠  ههزار ش ر ههن به م٤٠
. مليارد گا و گام شی خۆما ی بوونيان ههيه١،٥ ئهفريقايی گيانيان ڕزگار بووە به م
 سهرەڕای گهورەبوونهوەی ههستی٣٣. مليارد مريشك٢٠  مليۆن پنگوين به م٥٠
 تا ئهمڕۆ ژمارەی ئاژە نی١٩٧٠  له سا ی،هاودەردی مرۆڤ له ههنبهر ئاژە ن
 به پ ی سهرژماری پسپۆران له ئورووپا نيزيکهی١٩٨٠  سا ی٣٤.وەحشی نيوە بۆتهوە
. مليارديان ماونهوە١،٦  تهنيا٢٠٠٩  سا ی.دوو مليارد با ندەی وەحشی له ژياندابوون
 مليارد مريشكيان پهروەردە کردووە بۆ١،٩ له ههمان سا دا ئورووپاييهکان نيزيکهی
 له سهدی بوونهوەرە٩٠  له کاتی ئ ستادا زياتر له٣٥.خواردنی گۆشت و ه لکهکانيان
.گهورەکانی سهر ئهم ههردە له مرۆڤ و ئاژە ه دەستهمۆکراوەکانی پ ك هاتوون
،"Pleistozän"زانايان م ژووی پﻼن تی زەوی بهسهر س دەورەی کاتيی پﻼيستۆسن
 ئهمڕۆ ئ مه له دەورەی."دا دابهش دەکهنMiozän" " و ميۆسنPliozän" پليۆسن
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«Canis lupus», IUCN Red List of Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/(aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤); «Fact
Sheet: Gray Wolf», Defenders of Wildlife http://www.defenders.org/gray-wolf/basic-facts (aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤);
«Companion Animals», IFAH, http://www.ifaheurope.org/companion-animals/about-(aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤); «Global
Review ٢٠١٣», World Animal Protection,
https://www.worldanimalprotection.us.org/sites/default/files/us_files/global_review_(aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤).
٣٣ Anthony D. Barnosky, «Megafauna Biomass Tradeoff as a Driver of Quaternary and Future Extinctions», in: PNAS ١٠٥:١
(٢٠٠٨), S. ١١٫٥٤٣–١١٫٥٤٨; zu Wölfen und Löwen: William J. Ripple u.a. «Status and Ecological Effects of the World’s Largest
Carnivores», in: Science ٣٤٣:٦١٦٧ (٢٠١٤), S. ١٥١; laut Dr. Stanley Coren gibt es auf der Welt rund ٥٠٠ Millionen Hunde: Stanley
Coren, «How Many Dogs Are There in the World», in: Psychology Today, ١٩. September ٢٠١٢,
http://www.psychologytoday.com/blog/caninecorner/
٢٠١٢٠٩/how-many-dogs-are-there-in-the-world (aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤); zur Zahl der Katzen siehe Nicholas Wade,
«DNA Traces ٥ Matriarchs of ٦٠٠ Million Domestic Cats», in: New York Times, ٢٩. Juni ٢٠٠٧,
http://www.nytimes.com/٢٠٠٧/٠٦/٢٩/health/٢٩ihtcats. ١٫٦٤٠٦٠٢٠.html (aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤); zum afrikanischen
Büffel siehe «Syncerus caffer», IUCN Red List of Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/details/٢١٢٥١/٠ (aufgerufen am
٢٠. Dezember ٢٠١٤); zur Rinderproduktion siehe David Cottle und Lewis Kahn (Hg.), Beef Cattle Production and Trade,
Collingwood ٢٠١٤), S. ٦٦; zur Zahl der Hühner siehe «Live Animals», Food and Agriculture Organization of the United Nations:
Statistical Division, http://faostat٣.fao.org/browse/Q/QA/E (aufgerufen am
٢٠. Dezember ٢٠١٤); zur Zahl der Schimpansen siehe «Pan troglodytes», IUCN Red List of Threatened Species,
http://www.iucnredlist.org/details/١٥٩٣٣/٠ (aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤).
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«Living Planet Report ٢٠١٤», WWF Global,
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/(aufgerufen am ٢٠. Dezember ٢٠١٤).
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Richard Inger u.a., «Common European Birds are Declining Rapidly While Less Abundant Species’ Numbers Are Rising», in:

Ecology Letters ١٨:١ (٢٠١٤), S. ٢٨–٣٦; «Live Animals», Food and Agriculture
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٢٠. Dezember ٢٠١٤).
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هۆلۆسن ""Holozänی زەوی ناسی دەژين که دوای کۆتايی دەورەی پﻼيستۆسن دەستی
پ کردووە .ڕەنگه باشتر ب  ٧٠ههزار سا ی ڕابردوو به ناوی ئانترۆپوسن
" "Anthropozänبناساندرێ] :تهمهنی کاتيی مرۆڤايهتی [.چونکه له پڕۆسهی ئهو چهند
ههزار سا هدا مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن وەك گرنگترين ه ز کارت کهری لهسهر ژينگهی
٣٦
بوونهوەرانی سهر زەوی داناوە.

قورسايی ئاژە ه گهورەکانی سهر زەوی

ئهو پهرجۆيه له م ژوودا ب و نهيه :له دەسپ کی ژيان لهسهر ئهم ههردە واته چوار
مليارد ساڵ بهر له ئ ستا هيچ چهشن کی بوونهوەری جيهانی به قهرا مرۆڤ نهيتوانيوە
به تهنيا ه ندە کارت کهری لهسهر زەوی دان  .باوەکوو هيچکات شۆڕشی ئۆکۆلۆژی
و مردنی بهکۆمهڵ پ شيان پ نهگيراوە به م هۆکار بۆ ئهو ڕووداوانه مارم لکه،
شهمشهمهکو رە يا کارگ کی تايبهت نهبووە به کوو زياتر بههۆی کارت کهريی مهزنی
کارەساتی سرووشتی وەك گۆڕانبهسهرداهاتنی کهش و ههوا ،ج گۆڕک ی بهشه
پتهوەکانی زەوی ،چاﻻکبوونی ئاگرفشان و ل کدانی ئاسترۆئيد لهسهر زەوی بووە.
تاقم ك له خه کی ترسيان ههيه ههميسان بههۆی ئاگرفشانی مهزن و ئاسترۆئيد
ه رشمان بکر ته سهر .به م ئهو ترسه له ﻻيهن فيلمسازانی هاليوودەوە پيکهاتووە که
Simon L. Lewis und Mark A. Maslin, «Defining the Anthropocene», in: Nature ٥١٩ (٢٠١٥), S. ١٧١–١٨٠.
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سا نه بهو کارەيان ملياردان دۆ ر دەخهنه گيرفانيانهوە .له ڕاستيدا ئيمکانی پيکهاتنی
ئهو کارەساته مهزنانه زۆر کهمه .مردنی بهکۆمهڵ به ههر چهند مليۆن ساڵ جار ك
ژيانی بوونهوەرانی خستۆته ژ ر مهترسييهوە .به  ،ڕەنگه له چهند سهد مليۆن سا ی
داهاتوودا ئاسترۆئيد ك لهگهڵ زەوی ل ك بدر ن ،به م ئهوەيکه س شهممۆی داهاتوو
ئهو کارە پ ك ب  ،ئيمکانی گهل ك کهمه .به ج ی ترس له ئاسترۆئيد باشتر وايه ترسمان
له خۆمان ههب  .چونکه مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن ياسای يارييهکهی به دەستی خۆی دوبارە
نووسيوەتهوە .ئهو مرۆڤ – مهيموونه له ماوەی  ٧٠ههزار سا ی ڕابرودا کار کی
کردووە که ئۆکۆسيستهمی جيهانی به ش وەی ڕاديکاڵ و ب و نه گۆڕانکاری بهسهردا
ب  .کارت کهری ئيمهی مرۆڤ لهسهر زەوی دەکرێ لهگهڵ کارت کهری سهردەمی
سههۆ بهندان و ج گۆڕک ی بهشه پتهوەکانی زەوی هه بسهنگ ندرێ .لهوانهيه له چهند
سا ی داهاتوودا زيان گهياندنی مرۆڤ به قهرا زيانی ئاسترۆئيديشی ل ب که ٦٥
مليۆن ساڵ بهر له ئ ستا دايناسۆڕەکانی بۆ ههميشه توونا کرد.
ئهو ئاسترۆئيدە تهنانهت ڕەوەند و ڕەوگهی گهشهسهندنيشی گۆڕی ،به م نهيتوانی
گۆڕان بهسهر ياسا سهرەکييهکاندا ب ن که هاوکات لهگهڵ ژيانی يهکهم ئورگانيزمهکان
نيزيکهی چوار مليارد ساڵ بهر له ئ ستا چاﻻکييان دەست پ کرد .لهو کاته دوور و
در ژەوە بوونهوەران جا ويرووس يا دايناسۆر ،لهسهر پرەنسيپيکی هاوچهشن و
هه بژاردەی سرووشتی ،گهشهيان ساندوە و ههر لهسهر ئهو پرەنسيپهی ژيان در ژەی
به مانی خۆی داوە .لهمرۆدا مرۆڤ دەيههوێ دەست له پرۆسهی هه بژاردەی
سرووشتی وەردا و بهج ی ئهو ،فۆڕم کی ژير و ب يمهت له سهر ج ی دان و ژيانی
پيکهاتوو له خو ن و گۆشت و ئ سقان بهرەو ژيانی چ کراوی خو ق ندراو له ﻻيهن
خۆيهوە پهرە پ بدا.
تهنانهت ئهگهر ئ مه سهرنج نهدەينه پ ش بينيکردنی داهاتوو و تهنيا ئاوڕ ك له ٧٠
ههزار سا ی ڕابردوو بدەينهوە ،به ڕوونی دەبينين که ئانترۆپوسن به ش وەيهکی ب
و نه و تا ئ ستا نهبينراو گۆڕانی بهسهر جيهاندا هيناوە .ئاسترۆئيد ،ج گۆڕک ی بهشه
پتهوەکانی زەوی و گۆڕانبهسهرداهاتنی کهش و ههوا ڕەنگه به ش وەی خۆيان
کارت کهريان لهسهر بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە و ژينگه داناب  ،به م

٧٩

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

کارت کهرييهکهيان به پ ی ناوچهکان تايبهتمهندی خۆی ههبووە .پﻼن تی زەوی هيچکات
تهنيا له ئۆکۆسيستهم ك پ ك نههاتووە ،به کوو له کۆی چهندين ئۆکۆسيستهم له
پهيوەندی لهگهڵ يهکتردا دروست بووە .کات ج گۆڕک ی بهشه پتهوەکانی زەوی
باکوور و باشووری قوڕنهی ئهمريکای پ کهوە نووساند ،زۆربهی بوونهوەرانی
کيسهداری باشووری ئهمريکا توونا کران به م هيچ زيان ك به کانگۆرۆکانی ئوستراليا
نه گهيی .کات ئاخرين سهردەمی سههۆ بهندان  ٢٠ههزار ساڵ بهر له ئيستا به
لووتکهی ساردبوونی خۆی گهيی ،دەبوو چهتری دەريايی له کهنداوی فارس و توکيۆ
خۆيان لهگهڵ بارودۆخی کهش و ههوای نوێ ڕاه نن .به م چونکه ئهو دوو کهنداوە
هيچ پهيوەندييهکيان به يهکهوە نهبووە ،ههر کام لهوان به ش وەی تايبهت به خۆيان
هه س و کهوتيان کردووە و گهشهيان سهندووە.
به م مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن ئهو سنوورانهی بهزاندووە که پﻼن تی زەوی بهسهر
ناوچهی ژيانی بوونهوەران واته ژينگهدا دابهشی کردوون .له ئانترۆپوسن پﻼنيتی
زەوی بۆ يهکهم جار يهکهيهکی مهزنی ئ کۆلۆژی ل دروست بووە .ئوستراليا،
ئورووپا و ئهمريکا سهرەڕای جياوازبوونی کهش و ههوا و تۆپۆگڕافی ن وانيان،
مهترسييان له مرۆڤدا پ کهيناوە که ئورگانيزمهکانی ههموو جيهان به ش وەيهکی
داڕ ژراو و به ب بهستراوە به مهودا و پانتايی جوغرافييايی ن وانيان له ڕوانگهی
ژ ن تيکييهوە لهگهڵ يهکتر ت که و بکر ن .ئهو کارەی مرۆڤ بۆ پهيوەندی لهگهڵ
ناوچهکانيتر به لۆتکهی دروستکراو له دار ،دەستی پ کردووە ،ئهمڕۆ به هۆی فڕۆکه،
شهمهنهفهر کهشتی و  ...سنووری زەريا و ئاسمانهکان بهز نراون و ههر ناوچه و
قوڕنهيهکی ئهم جيهانه پ کهوە پهيوەند دراون.
قوربانيانی سهرەکی لهو ناوەدا ئاژە ه گهورەکان بوون .چونکه به هۆی ژمارەی
کهميان ،زا و ز شيان کهمتر کردووە .بۆ و نه مرۆڤ دەتوان فيلی ماموت که وەچهيان
له ناو چووە لهگهڵ کهرو شك که زۆر به گورجی زا و زێ دەکهن ،لهگهڵ يهکتردا
هه سهنگ ن  .گرووپيکی فيلی مامۆت له چهند دووجين زياتر ت پهڕ نهبووە و ههر
جووتهی له سا دا تهنيا يهك يا دوو فيلی گهنجيان ه ناوەته سهر دنيا .ئهگهر ئهو گرووپه
فيﻼنه له ﻻيهن مرۆڤهوە له سا دا تهنيا س فيليان ل کوژرابن ،کافی بووە بۆ ئهوەی
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وەردە وردە وەچهيان لهسهر جيهان توونا بکرێ .بهو هۆيهی ژمارەی کوژراوان زياتر
بوون له ژمارەی زا و زێ ،چهند وەچهی نهک شاوە و به تهواوی له ناو چوون .به م
کهرو شك له بهرابهريدا ژمارەی زاو ز يان به گورجييهکی لهڕادە بهدەرە و ئهگهر
مرۆڤ له سا دا ههزاران کهرو شکيان ڕاو کردب ه شتا نهيانتوانيوە وەچهيان له ناو
بهرن.
پ شينيانی ئ مه بۆ لهناو بردنی وەچهی فيلی ماموت بهرپرسيار نين چونکه ئهوان
بهو ڕاستييهيان نهزانيوە .توونا بوونی ماموت و ئاژە ه گهورەکانيتر ڕەنگه به پ ی
پ وانی کاتيی گهشهسهندن زۆر به گورجی بهڕ وە چووب  ،به م به پ ی پ وانی کاتيی
تهمهنی مرۆڤ کات کی زۆری ک شاوە و زۆر به سهبرا بهڕ وە چووە .مرۆڤ زياتر
له  ٧٠يا  ٨٠ساڵ تهمهن ناکا ،لهحا کدا پرۆسهی لهناوچوونی وەچهی ئهو ئاژە نه
چهندين سهدە در ژەی بووە .مرۆڤی کۆنی ساپيهن تهنانهت ههستيشی بهوە نهکردووە
که به ڕاوکردنی ئهو ئاژە ه گهورانه دەتوانن ببنه هۆی لهناوچوونی وەچهکانيان.
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هه س و کهوتی ئانيميستی مرۆڤ

به گهکانی کۆنهناسی و مرۆڤ ناسی ڕوونی دەکهنهوە که ڕاوکهر و کۆکهری
سهردەمی پ شوو ئانيميست ٣٧بوون :ئهوان لهسهر ئهو بڕوايه بوون له ن وان مرۆڤ
و ئاژە هکانيتردا درز و مهودايهکی مهزن بوونی نييه .مرۆڤ خاوەنی جيهان – دۆڵ
و زنجيرە شاخهکان بوون و ههموويان پهيرەويان له ياسا گشتييهکان کردووە .يهك لهو
ياسايانه ئاخهفتن و گفت و گۆيهکی بهردەوام له ن وان ههموو بوونهوەرانی بهشدار له
کۆمه هکهدا بووە .مرۆڤ لهگهڵ ئاژەڵ ،دار و بهردەکان ئاخهفتنيان کردووە و به ههمان
ش وە که لهگهڵ ئاژە ه خهيا ييهکان ،جندووکه و ڕۆحهکانيش له ئاخهفتندا بوون .بههۆی
ئهو شهبهکه پهيوەندايهتييه ياسا و نۆرمهکان پ ك هاتوون که بههاکهيان بۆ مرۆڤ،
٣٨
فيل ،ئاسکه ک وی و ئهرواح و جندۆکه به قهرا يهكتر بوون.
ئهو چهشن ڕوانگه ئانيميستی  -جيهانييه ه شتا ش وەی ژيانی ئهو گرووپ و
مرۆڤانهی تا ئهمڕۆش له سهردەمی ڕاوکهر و کۆکهر بهج ماونهتهوە ،دياری دەکا.
يهك لهو کۆمه نه خه کانی ناياکا ""Nayakaن که ل رەوارەکانی باشووری هيند دەژين.
مرۆڤ ناسی ناودار د نی ناوە " "Danny Navehکه چهندين ساڵ پشکنينی لهسهر
کۆمه ی ناياکا کردووە ،دە  :کات مرۆڤ کی ناو ئهو گرووپه له ل رەوارەکاندا بهڕ وە
 ٣٧ئانيميست باوەڕ کی سهردەمی کۆن بووە و مرۆڤ

لهسهر ئهو بۆچوونه بوون که ڕۆحهکان خاوەنداری ههموو شت کی ناو

سرووشتن.
٣٨

Graham Harvey, Animism: Respecting the Living World, Kent Town ٢٠٠٥; Rane Willerslev,
Soul Hunters: Hunting, Animism and Personhood Among the Siberian Yukaghirs, Berkeley, CA
٢٠٠٧; Elina Helander-Renvall, «Animism, Personhood and the Nature of Reality: Sami
Perspectives», in: Polar Record ٤٦:١ (٢٠١٠), S. ٤٤–٥٦; Istvan Praet, «Animal Conceptions in
Animism and Conservation», in: Routledge Handbook of Human-Animal Studies, herausgegeben
von Susan McHaugh und Garry Marvin, New York ٢٠١٤, S. ١٥٤–١٦٧; Nurit Bird-David, «Animism
Revisited: Personhood, Environment,
and Relational Epistemology», in: Current Anthropology ٤٠ (١٩٩٩), S. s٦٧–٩١; N. Bird-David,
«Animistic Epistemology: Why Some Hunter- Gatherers Do Not Depict Animals», in: Ethnos ٧١:١
(٢٠٠٦): S. ٣٣–٥٠.
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بايه و له سهر ڕ گاکهی تووشی به تووشی بهبر ،فيل ،مار يا ههر ئاژە کی دڕەندی
ل رەوار هاتبايه ،لهگه يان ئاخهفتنی کردووە و گوتوويهتی ":تۆ ل رە له ل رەوار دەژی،
منيش ههر ل رە دەژيم .تۆ ل رەی بۆ ئهوەی خواردەمهنی بۆخۆت بدۆزيهوە ،منيش ههر
وەك تۆ ل رە بهدوای خواردەمهنی وەك بنچك و کارگ و گر ی دار و گياکاندا دەگهڕ م.
من کارم به ئ وە نييه و ئازارتان پ ناگه ينم".
جار کيان مرۆڤ کی ناو کۆمه ی ناياکا له ﻻيهن فيل کهوە ه رشی کراوەته سهر و
مردووە ،کات بهرپرسانی و تی هيند ويستويانه فيلهکه که ههميشه به تهنيا بووە،
بگرن ،مرۆڤی ناو گرووپهکه يارمهتيان به بهرپرسانی هيندی نهکردووە .کات د نی
ناوە لهسهر ئهو هه س و کهوتهيان له کۆمه ی ناياکای پرسيوە ،وە ميان داوەتهوە" :
ئهو فيله پهيوەندييهکی نيزيکی لهگهڵ فيليکيتردا بووە و بهردەوام پ کهوە بوون .کات
بهرپرسانی ل رەوارەکه يهك لهو فيﻼنهيان گرتووە و کوشتويانه ،فيلهکهيتر بههۆی
کوشتنی ههڤا هکهی و به تهنيا مانهوەی ،هه س و کهوتی زۆر تووڕە و توندوتيژی ت دا
پ ك هاتووە .ئ وە چ هه س و کهوتيکتان دەکرد کاتی هاڤالی ژيانتانيان کوشتبايه؟ ئهو
٣٩
فيلهش به ههمان ش وە هه س و کهوتی کردووە".
و نهيهکی جيهانی ئانيميستی ئهوتۆ بۆ زۆربهی مرۆڤی سهردەمی پ شهسازيی
ئهمرۆيی شت کی ب گانهيه .زۆربهی ئيمهی مرۆڤ به ش وەی ئوتوماتيك ئاژەڵ به
چاو کی سووك و کهم بهها سهير دەکهين .ئهو هه س و کهوته پهيوەندايهتی بهوەوە
ههيه که تهنانهت کۆنترين داب و نهريتی مرۆڤ چهندين ههزار ساڵ دوای کۆتايی
پ هاتنی سهردەمی ڕاوکهر و کۆکهر پ کهاتووە .بۆ و نه گوتهکانی پهرتووکی تهوڕات
که ههزار ساڵ بهر له ئايينی مهسيحی له ناو مرۆڤدا ب و بوونهتهوە ،ئاو نهی
ڕاستيهکانی ژيان له سهردەمی پ ش مهسيحن .سهردەمی ڕاوکهر و کۆکهر له
ڕۆژهه تی ناوەڕاست  ٧ههزار ساڵ پ شتر کۆتايی پی هاتووە .شت کی سهير نييه که
دوای ئهو ماوە دوور و در ژە پهرتووکی ئينجيل بۆچوونی ئانيميستی ڕەد بکاتهوە.

٣٩

Danny Naveh, «Changes in the Perception of Animals and Plants with the Shift to Agricultural
Life: What Can Be Learnt from the Nayaka Case, A Hunter-Gatherer Society from the Rain
Forests of Southern India?» [hebr.], in: Animals and Society ٥٢ (٢٠١٥): S. ٧ f.
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تاقه چيرۆکی ئانيميستی که له سهرەتای کت بی ئينجيلدا هاتووە" ،چيرۆکه ناودارەکهی
فريودانی حهوا له ﻻيهن مار کهوەيه".
به پ ی پهرتووکی ئينجيل ئادەم و حهوا له باغی بهههشت بههۆی کۆکردنهوە و
خواردنی ميوەی ئهو باغه ژيانيان کردووە .دەرکردنيان له بهههشت به ش وەيهکی
سهرسووڕه نهر دەب ته هۆی دەسپ کی شۆڕشی وەرز ری لهسهر زەوی .به ج ی
ئهوەی ههر وەك پ شتر به ئادەم ئيزن بدرێ بۆ در ژەدان به ژيان ميوە کۆ کاتهوە،
خودايهکی تووڕە ههڕەشه و ب زاری ل دەکا" :به عارەقهی ناو چاوانی خۆت دەب
نانی ژيانت وەدەست ب ن  ".ڕهنگه ئهو کاره به هه کهوت نهبووب که له پهرتووکی
ئينجيکدا ئاژهڵ لهگهڵ مرۆڤ ئاخهفتنی کردوە .پهرتووکی ئينجيل بههۆی گ ڕانهوهی
ئهو چيرۆکه چ شت ك ف ری مرۆڤ دهکا؟ مرۆڤ ناب گوێ به قسهی مار بدا يا مرۆڤ
به گشتی ناب لهگهڵ ئاژهڵ و گياو گوڵ ئاخهفتن بکا؟ ب ی ئهوکاره بهد شانسی بۆ
مرۆڤ به دياری ب ن ؟

مايکل ئانجل س لهو و نهيهدا دهرکردنی مرۆڤی له بهههشت ک شاوهتهوه .مارهکه که
بهشی سهرهوهی لهشی مرۆڤه ،له دوو بهشی سهرهتايی پهرتووکی ئينجيلدا چيرۆکی
خو قاندنی مرۆڤ و چۆنيهتی دهرکردنيان له بهههشت ڕوون دهکاتهوه.
به م ئهو چيرۆکهی ناو پهرتووکی ئينجيل ئاماژه به چيرۆکی به مانا قوو تر و
کۆنتر دهکا .له زۆربهی زمانهکاندا "حهوا" به مانای مار ياخود ماری م و مانا

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٨٤

دهکر تهوه .له پشت ئهو چيرۆکهی پهرتووکی ئينجيلدا ئانيميست کی کهوهن خۆی
حهشار داوه که به پ ی ئهو داب و نهريته کۆنه مار دوژمنی مرۆڤ نين به کوو ئهوان
پ شينيانی ئ مه بوون ٤٠.زۆربهی ئهو چهشن فهرههنگه ئانيميستييانه لهسهر ئهو بڕوايه
بوون که مرۆڤ له ئاژه هوه سهرچاوهی گرتووه و بهتايبهت له مار و ئاژه ه
خزۆکهکانيترهوه .زۆربهی خه کانی ئوستراليايی لهسهر ئهو باوهڕه بوون ماری
کۆلکهز ڕينه ئهم جيهانهی خو قاندووه .هۆزهکانی ئاراندا " "Arandaو ديری ""Dieri
گوتوويانه پ شينيانمان له مارهوه سهرچاوهيان گرتووه که دواتر گۆڕانيان بهسهردا
هاتووه و بوونهته مرۆڤ ٤١.لهڕاستيدا مرۆڤی مود ڕنی ئهمڕۆييش له ڕۆژئاوا لهسهر
ئهو باوهڕهن که مرۆڤ له خزۆکهکانهوه گهشهی سهندووه.
نووسهری چيرۆکی خو قاندن له پهرتووکی ئينجيلدا ڕهنگه لهژ ر کارت کهری داب
و نهريتی کهوهنی ئانيميستی و ناوی حهوادا ئهو باوهڕهی ت دا بووب  ،دهنا دهبوو ههو ی
تووناکردنی ئهو بۆچوونه بدا و هيچ ئاسهوار کی ل نهه تهوه .چيرۆکی خو قاندن
ده  ،که مرۆڤ له مارهوه پ ك نههاتووه به کوو له ﻻيهن خوداوه و له ماکهی مردوو
خو ق ندراوه .مار پ شينيانی ئ مه نيين :مار فريو دهری مرۆڤه و هانمان دهدا دژ به
باوکی خو ق نهرمان ڕاوهستين .هاوکات لهگهڵ بۆچوونی ئانيميستی که مرۆڤ وهك
ئاژه ك له ناو ههموو ئاژه هکانيتردا سهير دهکا ،پهرتووکی ئينجيل ده  ،مرۆڤ
بوونهوهر کی جياواز و تاقانهيه و ههر ههو ك بۆ و کچوون و دانانی ئاژهڵ و مرۆڤ
له يهك پلهدا بدرێ ،ه ز و فهرمانڕهوايی خودا بهسهر مرۆڤدا ڕهد دهکاتهوه .به م
کات مرۆڤی مود ڕن دۆزيانهوه که له ڕاستيدا له خزۆکهکانهوه گهشهيان ساندووه ،دژ
به خودا ڕاوهستان و ئيتر گو ڕايه يان لی نهکرد  -ياخود تهنانهت باوهڕيان به بوونيشی
نهماوەتهوە.
٤٠

Howard N. Wallace, «The Eden Narrative», in: Harvard Semitic Monographs ٣٢ (١٩٨٥), S.
١٤٧–١٨١.
٤١

David Adams Leeming und Margaret Adams Leeming, Encyclopedia of Creation Myths, Santa
Barbara, CA ١٩٩٤, S. ١٨; Sam D. Gill, Storytracking: Texts, Stories, and Histories in Central
Australia, Oxford ١٩٩٨; Emily Miller Bonney, «Disarming the Snake Goddess: A Reconsideration
of the Faience Figures from the Temple Repositories at Knossos», in: Journal of Mediterranean
Archaeology ٢٤:٢ (٢٠١١), S. ١٧١–١٩٠; David Leeming, The Oxford Companion to World
Mythology, Oxford/New York ٢٠٠٥, S. ٣٥٠.
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پ داويستی و نيازهکانی پ شينيانمان

پهرتووکی ئينجيل لهگهڵ دانانی مرۆڤ به بوونهوەر کی تايبهتی و باوهڕی به
جياوازبوونی له ئاژه نيتر ،فاز کی نو ی له م ژووی مرۆڤدا پ ک ه نا .دەسپ کی
وەرز ری شهپۆل کی نو ی مردنی به کۆمه ی پ ك ه نا به م لهو گرنگتر فۆڕميکی
تهواو نو ی بۆ ژيان لهسهر ئهم ههردە خو قاند" :ئاژە ی دەستهمۆکراو" .له سهرەتاوە
ئهو دۆزينهوەيه گرنگايهتييهکی ئهوتۆی نهبوو چونکه به هه سهنگاندن لهگهڵ ئهو تاقهم
ئاژە هی مرۆڤ دەستهمۆی کردبوون ،ههزاران وەچهی ئاژە ن به ش وازی "وەحشی"
مابوونهوە .به م به پ ت پهڕبوونی کات و دوای سهدان ساڵ مرۆڤ ههستی به
گرنگايهتی دەستهمۆکردنی ئاژە ن کرد .لهمرۆدا زياتر له  ٩٠لهسهدی ئاژە نی
گهورەی جيهان ڕامکراوی دەستی مرۆڤن.
به م ئهو سهرکهوتووييه ب و نهيه ،به تووناکردنی ئاژە ن و ه ش و ئازار کی
گهل ك زۆر و بههايهکی له حيساب نههاتوو که تا ئ ستا هاوتای نهبووە ،تهواو بووە.
ديارە له جيهانی سرووشتيدا بوونهوەران به مليۆنان ساڵ ه ش و ئازاريان چ شتووە،
به م شۆڕشی وەرز ری ش وەيهکی نو ی له ه ش و ئازار پ ك ه نا که به پ ی کات
سامناکتر و دڕندانهتر بۆتهوە.
به چاوپ خشاندن کی ئاسايی و دهچ که ئاژه ی دهستهمۆ کراو له بارودۆخ کی باشتر
و ژيان کی ئارامتر دان به هه سهنگاندن لهگهڵ ئاژه ی وهحشی .بهرزای وهحشی دهب
تهواوی ڕۆژ بهدوای دۆزينهوهی خواردهمهنی و ئاو و ج گايهك بۆ حهسانهوه بگهڕێ
و بههۆی مهترسی کارهساتی سرووشتی ،ويرووس و نهخۆشی و ه رشی ش ر و
ئاژه هکانيتر بۆ سهريان بهردهوام ئاگايان له دهور و بهريان ب  .بهرازی دهستهمۆ کراو
به پ چهوانه خواردهمهنی و ئاويان لهبهر دهست دادهنرێ ،ج ی خهويان ههيه و له
ئهگهری نهخۆشبوونياندا مرۆڤ دهواو دهرمانيشيان دهدات  ،خاو نيان دهکاتهوه و

٨٧

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

لهههنبهر کارهساتی سرووستی پار زگاريان ل دهکا .به د نياييهوه زوو يا درهنگ
ههموو بهرازه دهستهمۆ کراوهکان ڕ گايان بهروه قهسابخانهيه به م :ئايا چارهنووسيان
سامناكتر له بهرازی وهحشييه؟ ئايا باشتره له ﻻيهن ش رهوه هه دڕ ن يا به دهستی
قهساب ك بکووژر ن؟ ئايا ددانی کرۆکۆديل تيژتره له چهقۆی قهساب؟
به م ل رهدا چۆنيهتی کوشتنی ئاژه ی دهستهمۆکراو گرنگ نييه به کوو گرنگ
ئهوهيه که چلۆن و له چ بارودۆخ کدا ژيان دهکهن .بارودۆخی ژيانی ئاژه ی ما يی له
سهردهمی کهوهنهوه تا ئهمڕۆ به دوو فاکتۆرهوه بهستراونهتهوه :ئارهزووی مرۆڤ و
نيازی ئاژه هکان .مرۆڤ بهراز پهروهرده دهکهن بۆ ئهوهی که ك له گۆشتهکهی
وهرگرێ ،به م ئهگهر بيانهوهی به ش وهی بهردهوام گۆشتيان لهبهر دهست داب  ،دهبوو
بيری ل بکهنهوه که بۆ کات کی در ژ خايهن بهرههمی گۆشتی بهراز دابين بکرێ .له
ڕوانگهی تيئۆرييهوه دهبوو ئاژه هکه پار زگاری بکرێ چونکه ئهگهر ئاژه دارهکه
خۆی به بهرازهکانيهوه ماندوو نهکا ،له کات کی کهمدا دهمرن و وهچهی بهرازهکان
لهناو دهچن و دهب خۆی و مندا هکانی برسی بم ننهوه.
بهداخهوه سهرهڕای ژيانی پڕ له ڕهنج و ناخۆشی سرووشتی ئاژە ن ،مرۆڤ بۆ
دابينکردنی خواردەمهنی خۆ ی ،دهتوان ه ش و ئازار کی زۆر به ئاژه ی ما يی
بگه ين  .ناوکی ک شهکه لهوه دايه که ئاژه ی دهستهمۆ کراو له ﻻيهن پ شينيانيان واته
ئاژه ی وهحشيهوه گهل ک حا هتی فيزيکی ،ڕۆحی ،ههستپ کردن و پ داويستيی
کۆمه يهتييان به ميرات پ گهييوه که لهسهر مهزراکانی مرۆڤ ناتوانن دهريانببڕن
و وهك شت کی زياديی لهگهڵ خۆيان دەيگ ڕن .ئاژه داران له کردهوهدا ههستهکانيان
لهبهر چاو ناگرن .ئهوان ئاژه هکان له ج گايهکی تهنگ و بچووکدا ڕادهگرن ،کلك و
شاخهکانيان دهبڕنهوه ،دايکهکان له مندا هکان جيا دهکهنهوه و بارودۆخ کی گهل ك
ناخۆشيان بۆ دروست دهکهن .ئهو ئاژه نه له ناخی دهروونيانهوه ئازار دهک شن ،به م
سهير ئهوەيه زيندوو دهم ننهوه و وهچهی خۆيان پهره پ دهدهن.
ئايا ئهو کاره دژ به پرهنسيپی سهرهکی هه بژاردهی سرووشتی نييه؟ تيئۆريی
گهشهسهندن ده ههموو وارسکه )غهريزه( و ههستهکان بۆ تامهزرۆيی در ژهدان به
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ژيان پهره دهست نن .ئهگهر واب  ،در ژهپهيداکردنی ژيانی ئاژه ی دهستهمۆکراو
نموونهيهکی باش بۆ سهلماندنی ئهو تيئۆرييه نييه .چلۆن دهتوان بهراز ك نيازی ههب
به م له ڕاستهقينهی ژيانيدا بۆ وەچهی داهاتوو و در ژه به ژيان که كی ل وهرنهگرێ؟
ديارە ئهو شته ڕاسته که ههموو وارسکهکان و ههستهکان پهرەيان سهندووە که وەك
شۆڕش ك بۆ ڕاگرتنی ژيان و پيکهينانی وەچهی داهاتووی بوونهوەران چاﻻك بن.
ئهگهر له پڕ کدا ئهو خۆڕاگری و شۆڕشه لهناو بچ  ،لهگه يان وارسکه و ههستهکان
و پا پ وەنهرانی بهردەوامبوون و در ژەپيدانی ژيان لهناو ناچن ،ﻻی کهم زۆر زوو نا.
تهنانهت ئهو کاتهی ههستهکانيان بۆ ڕاگرتنی وەچهی بوونهوەرانيش بهرپرس نهبن،
ههر وەك پ شوو ئهو ههستانه ئهزموونهکانی زەينی ئاژە هکان پ ک د نن .بۆ ئاژەڵ و
بۆ مرۆڤيش شۆڕشی وەرز ری لهژ ر گوشاری هه بژاردەی سرووشتی ،بووە هۆی
گۆڕانکاری بهسهردا هاتنيان ،به م حا هته فيزيکييهکان ،ههستهکان و پا پ وەنهران و
هاندەرانی ژيان به ب گۆڕان ههر وەك خۆيان مانهوە .ديارە کار کی سرووشتيه که
گهشهسهندن هيچکات ناوەست و مرۆڤ و ئاژە يش زياتر له  ١٢ههزار ساڵ واته
دوای شۆڕشی وەرز ری گهشهسهندنيان بهردەوام بووە ،بۆ و نه مرۆڤی ئورووپا و
ڕۆژئاوای ئاسيا ئهو ل هاتووييهيان ت دا پ ك هاتووە شيری گا ههزم کهن ،هاوکاتيش گا
ترسی لههنبهر مرۆڤدا نهماوە و لهمڕۆدا بهرههمی شيری گا هيچکات ه ندە زۆر
نهبووە وەك ئهمڕۆ .به م به پ چهوانه پرۆسه و پيکهاتهی ههستهکانی گا ،بهراز و
مرۆڤ له سهردەمی بهردەوە تا ئهمڕۆ هيچ گۆڕان کی بهسهردا نههاتووە.
بۆچی مرۆڤی مود ڕنی ئهمڕۆيی تامهزرۆيی و چ ژيان بۆ خواردەمهنی شيرين
ههيه؟ ئهو کارەيان بۆ ئهوە نييه که له سهرەتای سهدەی بيست و يهکهمدا زگی خۆيان
به بهستهنی و شوکوﻻد پڕ بکهن بۆ ئهوەی بتوانن ژيانی وەچهی داهاتووی خۆيانی
پ گارانتی بکهن ،به کوو ئهو کارە زياتر بهوەوە پهيوەندی ههيه که پ شينيانی سهدەمی
بهردی ئيمه ئهو شيرنيجاته چ کراوانهيان نهبووە دەنا کات بهسهر خواردەمهنی
شيرينی وەك ميوە يا ههنگوين دا کهوتوون به ڕادەيهکی زۆريان ل خواردووە .بۆچی
گهنجانی ئهوڕۆيی به مهيلهوە سهيارە ل دەخوڕن ،بۆچی شهڕ و ل کدانيان ت دا
دروست دەب  ،ههروەها بۆچی له ﻻيهن گهنجانهوە ما پهڕە ئينت رنهتييهکان که
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زۆربهيان تهنيا بۆ خزمهت به کۆمهڵ دانراون ،هاك دەکر ن؟ چونکه ئهوەن وەدوای
"ژين"ە کۆنهکانی مرۆڤ کهوتوون که لهمرۆدا به بی که كل وەرگرتن ماونهتهوە و
تانانهت دژ به بهرههمهينانيان ڕاوەستاون .به م لهوانهيه  ٧٠ههزار ساڵ پ ش ئ ستا
ئاکتيڤ بوون و که کيان ل وەرگيراوە .گهنج کی ڕاوچی که بۆ ڕاوی فيلی ماموت
گيانی خۆی له مهترسی دەخست ،تهواوی ئهو ههست و هه س و کاوتانهی له "ژ ن"
٤٢
ەکهيدا پاسهکهوت کردووە که ئهمرۆ له لهشی ئيمهشدا ههر بوونی ههيه.
تهواو گهشهسهندن کی لۆژيکی هاوچهشن ژيانی گا يا بهراز و ب چووەکانين لهسهر
مهزرای مرۆڤ دياری دەکا .بۆ در ژەپ دانی ژيانيان و پهرە پ دانی وەچهکانيان لهو
جيهانه وەحشييهدا دەبوو بهرازە پيرەکانی پ شينيانيان ناوچهيهکی گهورە لهژ ر
چاوەد ری خۆيان بگرن ،لهگهڵ ژينگه بارودۆخ کی متمانهدار پ ك ب نن و ئاگاشيان
له دوژمنان و ئهو داوانهی بۆيان نابوونهوە ههب  .هاوکات دەبوو لهگهڵ هاو
ڕەگهزەکانيان پهيوەندی خۆيان قايم کهن و گرووپيکی ئا ۆز ساز کهن که گهنجهکان
چاويان له ئاژە ه پيرە بهئهزموونهکان بڕيب و ﻻساييان بکهنهوە و هه س و
کهوتهکانيان بۆ وەچهی داهاتوو پ راگو زن .گهشهسهندن بههۆی گوشاره نان لهسهر
چۆنيهتی ژيانی ئهو ئاژە نه سيستمه کی کۆمه يهتی ژيری ل دروست کردوون که
پ کهوە ئهرکهکانی کۆمه هکهيانی پ بهڕ وە دەبهن ،پ کهوە ياری دەکهن و لهگهڵ
ژينگهی خۆيان ناسياوی پهيدا دەکهن ،ف ر دەبن بۆ در ژەدان به ژيان سترات ژييهکی
تايبهت بهخۆيان بدۆزنهوە و له کۆتاييدا ههموو ئهو تايبهتمهنديانهيان وەك کۆدی ژيان

٤٢

Jerome H. Barkow, Leda Cosmides und John Tooby (Hg.), The Adapted Mind: Evolutionary
Psychology and the Generation of Culture, Oxford ١٩٩٢; Richard W. Bloom und Nancy Dess
(Hg.), Evolutionary Psychology and Violence: A Primer for Policymakers and Public Policy
Advocates, Westport, CT ٢٠٠٣; Charles Crawford und Catherine Salmon (Hg.), Evolutionary
Psychology, Public Policy and Personal Decisions, New Jersey ٢٠٠٨; Patrick McNamara und
;David Trumbull, An Evolutionary Psychology of Leader–Follower Relations, New York ٢٠٠٧
Joseph P. Forgas, Martie G. Haselton und William von Hippel (Hg.), Evolution and the Social
Mind: Evolutionary Psychology and Social Cognition, New York ٢٠١١.
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واته "ژ ن" که له د .ن .ئای ههر کام لهو ئاژە نهدا پاشهکهوت کراوە ،وەك ميرات به
٤٣
وەچهی داهاتوو دەسپ ردرێ.
لهمڕۆدا بهرازی دەستهمۆ کراو له ﻻيهن خاوەنهکانيانهوە)مرۆڤ( له ج گايهکی
تهنگدا زيندانی کراون .زەوی ژ ر قاچيان به ج ی چيمهن و خۆڵ له بتۆن دروست
کراوە ،له قهفهس خراون و ه ندە ج گاکهيان تهنگه تهنانهت ناتوانن خۆيانی ت دا
وەرگ ڕنهوە يا لهسهر ﻻتهنيشت ڕاکش ن جا چ بگا به ياری و هه بهز و دابهز و
هه تن .دوای ماوەی س مانگ و نيو له بارودۆخ کی ئهوتۆدا بهرازەکان ج گاکهيان
دەگۆڕدر تهوە بۆ ج يهکی بڕ ك گهورەتر و لهوێ ب چوولهکانيان له دايك دەبن .هاوکات
لهگهڵ ئهوەيکه له ش وەی سرووشتی خۆيدا دەب ب چووەکان بيست حهوتوو شيری
دايکيان بخۆن ،دوای دوو تا چوار حهوتوو له دايکهکانيان جيا دەکر نهوە بۆ قه هو
کردنيان و له نههايتدا بۆ کوشتنهوەيان ئامادە دەکر ن .دايکهکانيان ههميسان باردار
دەکر نهوە و بۆ دوپاتکردنهوەی پرۆسهکه دەيانگهڕ ننهوە بۆ بارودۆخی پ شوويان.
ههر کام لهو بهرازانه دەتوانن له ن وان پ نج تا دە جار ئهو پڕۆسهيه دووپات کهنهوە.

٤٣

S. Held, M. Mendl, C. Devereux und R. W. Byrne, «Social tactics of pigs in a competitive
–foraging the task: the ‹informed forager› paradigm», in: Animal Behaviour ٥٩:٣ (٢٠٠٠), S. ٥٦٩
٥٧٦; S. Held, M. Mendl, C. Devereux und R. W. Byrne, «Studies in social cognition: from primates
to pigs», in: Animal Welfare ١٠ (٢٠٠١), S. ٢٠٩–٢١٧; H. B. Graves, «Behavior and ecology of wild
and feral swine (Sus scrofa)», in: Journal of Animal Science ٥٨:٢ (١٩٨٤), ٤٨٢–٤٩٢; A.
Stolba und D. G. M. Wood-Gush, «The behaviour of pigs in a seminatural
environment», in: Animal Production ٤٨:٢ (١٩٨٩), S. ٤١٩– ٤٢٥; M. Spinka, «Behaviour in pigs», in:
;P. Jensen (Hg.), The Ethology of Domestic Animals, ٢. Aufl., Wallingford, UK ٢٠٠٩, S. ١٧٧–١٩١
P. Jensen und D. G. M. Wood-Gush, «Social interactions in a group of free-ranging sows», in:
Applied Animal Behaviour Science ١٢ (١٩٨٤), S. ٣٢٧–٣٣٧; E. T. Gieling, R. E. Nordquist und F. J.
–van der Staay, «Assessing learning and memory in pigs», in: Animal Cognition ١٤ (٢٠١١), S. ١٥١
١٧٣.
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بهراز که له ش وەی سرووشتی خۆياندا وەك ئاژەل کی ژيری کۆمه يهتی ڕاه نراون،
له ﻻيهن مرۆڤهوە لهو ج گا تهنگ و چ کراوە که هيچ فڕ کی به ژينگه و سرووشتهوە
نييه و تهنيا بۆ که کوەرگرتنی ئابووريه ،زيندانی کراون.
ئهوە وانهی سهرەکی ڕەوانناسيی گهشهسهندنه :نياز ك ،که له ﻻيهن ههزاران
وەچهوە بهڕ وە چووە و خۆی وەك "ژ ن" له د .ن .ئا دا پاشهکهوت کردووە ،به ش وەی
زەينی ههستی پ دەکرێ ،سهرەڕای ئهوەيکه له ژيانی ئهمرۆدا بۆ ڕاگرتنی وەچهی
داهاتوو بهکار نهه ندرێ .به ش وەيهکی خهمناك گهشهسهندن ئهو ه زەی به مرۆڤ
داوە که ڕاگرتن و در ژەپ دانی وەچهی داهاتووی ئاژە ه دەستهمۆکراوەکان
بهڕ وەبهرێ به ب ئهوەيکه سرنج بداته ڕوانگهی زەينی ئهو ئاژە نه.
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ئورگانيزمهکان "ئالگاريتم "ن

به م لهڕاستيدا چلۆن دەتوانين د نيا بين که ئاژە ی وەك بهراز جيهان کی زەينيان بۆ
نيازەکانيان ،ههستهکانيان و ئيماپتيهکانيان ههيه؟ بهو کارەمان نابينه هۆی پ کهاتنی ئهو
مهترسييه که ئاژە هکان له ڕەدەی مرۆڤدا دان ين )له ڕوانگهی ئايينييهوە( ،واته نهك
ئينسان بوون  -به کوو تايبهتمهندی ئينسانيان بۆ دياری بکهين ،وەك مندا ن ،که لهسهر
ئهو بڕوايهن ،بووکه شووشهکانيان ههست به خۆشهويستی و تووڕەيی دەکهن؟
لهڕاستيدا بهراز و مرۆڤ جياوازييهکی ئهوتۆيان نييه ،کات مرۆڤ به وردی
ههستهکانيان دەست نيشان بکا ،چونکه ههستکردن به سۆز و بهزەيی ،تهيبهتمهندييهك
نييه که تهنيا بۆ مرۆڤ ب  ،به کوو ههموو ئاژە ه شيردەرەکان پ کهوە)ههروەها
با ندەکان و به ئهگهری زۆر بڕ ك له خزۆکهکان و تهنانهت ماسيهکانيش( ئهو
ههستانهيان ت دا بهدی دەکرێ .زۆربهی ئاژە ه شيردەرەکان ل هاتوويی ههستکردنی
بهزەيی و سۆزداريان ههيه و ههموو ئهو ههستانه لهگهڵ نيازەکانيان پهرەدەست نن و
لهسهر ئهو ڕاستييهش که بهرازەکان ئاژە ی شيردەرن ،دەتوانين به د نياييهوە ب ينه
٤٤
سهر ئهو باوەڕە که ئهوانيش ل هاتوويی ههستکردن و سۆز و ئيمپاتيان ههيه.
ههر وەك پسپۆرانی زانستی سرووشتی له دەيهکانی ڕابردووەوە سهلماندوويانه
ههستی سۆزداری و ئيمپاتی ف نۆم ن کی سهير و سهمهرەی ڕۆحی نييه که تهنيا له
خزمهت ئهوە داب شيعری پ هه بهستن يا سيمفۆنيای پ دروست کهن .ههسته
سۆزدارييهکان زياتر "ئالگاريتم "ی بيۆکيميايين که بۆ در ژەپ دان به ژيانی زۆربهی
ئاژە ه شيردەرەکان گرنگايهتيهکی گهل ك بڕياردەريان ههيه .ئهوە به چ مانايه؟ له
سهرەتاوە دەب ڕوونی بکينهوە لهڕاستيدا ئالگاريتم چييه .ئهو کارە نه تهنيا بههۆی
٤٤

Oliver Turnbull und Mark Solms, Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und
Psychoanalyse, Düsseldorf ٢٠٠٤, S. ١٢٧–١٣٠.
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ئهويه ئهو وشهيه لهم بهشهدا چهندين جار دووپات دەب تهوە به کوو چونکه سهدەی
بيست و يهکهم لهژ ر کارت کهری ئالگاريتم دا دەب " .ئالگاريتم " به ئهگهری زۆر
گرنگترين چهمکه لهم جيهانهی ئيمهدا .ئهگهر ئيمه بمانهوێ له ژيانی خۆمان و
داهاتووی خۆمان ت بگهين ،دەب بۆ تيگهييشتن له چهمکی ئالگاريتم ههموو توانايی
خۆمان تهرخان کهين و بزانين ئهو چهمکه چ پهيوەندايهتييهکی لهگهڵ ههستی سۆز و
بهزەييدا ههيه.
ئالگاريتم بريته له در ژەی ش واز ك له ههنگاوەکان که به يارمهتی ئهو حيساباته
دەکرێ ک شهيهك ڕوون بکر تهوە ياخود دەتوانرێ بڕيار ك لهسهر کار ك بدرێ.
ئالگاريتم ڕ گاچارەيهکی تايبهت نييه ،به کوو م تۆد که که ئهگه بمانهوێ شت ك ڕوون
بکهينهوە ،بههۆی ئهوەوە دەتوانين حيسابی بکهين .بۆ و نه ئهگهر مرۆڤ بيههوێ
ژمارەی مامناوەنديی ن وان دوو ژمارە دياری بکا ،دەکرێ له م تۆدی ئالگاريتم که ك
وەربگرێ .ئالگاريتم بهو ش وەيه دياری دەکرێ" :يهکهم ههنگاو :دوو ژمارەکه کۆی
يهکتر دەکر ن ،دووههم ههنگاو :کۆی ژمارەکان بهسهر تعدادی ژمارەکاندا )ل رە تهنيا
دوو ژمارە( دابهش دەکرێ ".بۆ و نه ئهگهر ژمارەکان " "٤و " "٨بن ،کۆی دوو
ژمارەکه دەکاته " "١٢و بهسهر دوو دا دابهش دەکر ن ،که دەب ته "."٦
نموونهيهکی بڕ ك ئا ۆزتر دەستووری دروستکردنی ماکهی خواردەمهنييه .بۆ و نه
"ئالگاريتم "ی دروستکردنی سووپ کی سهوزيجات دەتوانی بهو ش وەيه ب :
و ...

نيوە ليوان ك ڕۆن له قابلهمهيهکدا داغ دەکرێ
چوار پيواز به ووردی لهت دەکری
پيوازەکه سوور دەکر تهوە ،تا ڕەنگيان تهواو قاوەيی دەب
س يهرە ماسی لهت لهت دەکرێ و دەخر ته ناو قابلهمهکهوە
کهلهم ك وورد وورد دەکرێ و ئهويش دەخر ته قهبلهمهکهوە
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مرۆڤ دەتوانی چهندين جار ئهو ههنگاوانه دووپات کاتهوە و ههر جارەی له چهشن
سهوزييهکيتر که ك وەرگرێ ،ديارە ههرجارەی سووپيکی تر به چ ژی نوێ دروست
دەب  .به م "ئارگۆريتم"ەکه وەك خۆی دەم ن تهوە و گۆرانی بهسهردا نايه.
ديارە دەستووری دروستکردنی سووپ ك به تهنيا يارمهتيدەر ناب  ،دەب کهس کيش
ههب ئهو دەستوورە بخو ن تهوە و به پ ی ههنگاوەکان سووپهکه دروست بکا .دەشکرێ
کهرەسهيهکی بۆ دروست بکرێ که "ئالگاريتم "ەکهی ت دا گونجاب و به ش وەی
ئوتۆماتيکی کارەکه بهڕ وەبهرێ .لهو حا هدا دەب ئاو ،سهوزی و کارەبا بۆ کهرەسهکه
دابين بکرێ – ئهويش خۆی به ب يارمهتی و به ش وەی ئوتۆماتيك لهسهر ئهو
"ئالگاريتم "ەی بۆيان دياری کردووە ،سووپهکه دروست بکا .ڕەنگه له دنيای
ڕاستهقينهدا ئهو چهشن کهرەسهی دروستکردنی سووپه بوونی نهبی به م بۆ کاريتر
وەك خواردنهوەی گهرم ،بۆ و نه چايی ،قاوە ،کاکائۆ و کاپۆچينۆ دەکری به ش وەی
ئوتۆماتيکی دروست بکر ن .ئهو کهرەسه ئوتۆماتيکيانه له حا هتی ئاسايی خۆياندا
ج گايهکيان بۆ ت خستنی پارە ،دەرگايهك بۆ هاتنه دەری ليوان ك و چهندين دوگمه بۆ
هه بژاردنی ويستهکانی مرۆڤ بۆ دروست کراوە.
 له ههنگاوی يهکهمدا مرۆڤ دەتوانی له ن وان چايی ،قاوە ،کاکائۆ يا کاپۆچينۆيهکيان هه بژ رێ.
 دووههم ههنگاو بۆ ههلبژاردنی شهکر ،به ب شهکر يا دووجار شهکرە. س ههم ههنگاو بۆ هه بژاردنی شير ،شيری گيايی يا به ب شيرە.کهس ك لهبهر کهرەسه ئوتۆماتهکه ڕاوەستاوە ،وردە پوو ی ت دەهاوێ ،بههۆی
دوگمهکانهوە ويستهکهی به کهرەسهکه ڕادەگه ين و به ب کهم و کورتی ويستی
٤٥
مرۆڤهکه بهج د ن  .ئهوە "ئالگاريتم "ە.
٤٥

;David Harel, Algorithmics: The Spirit of Computers [hebr.], ٣. Aufl., Tel Aviv ٢٠٠١, S. ٤–٦
David Berlinski, The Advent of the Algorithm: The 300-Year Journey from an Idea to the
Computer, San Diego ٢٠٠٠; Hartley Rogers Jr., Theory of Recursive Functions and Effective
Computability, ٣. Aufl., Cambridge, MA und London ١٩٩٢, S. ١–٥; Andreas Blass und Yuri
Gurevich, «Algorithms: A Quest for Absolute Definitions», Bulletin of European Association for
Theoretical Computer Science ٨١ (٢٠٠٣), S. ١٩٥–٢٢٥; Donald E. Knuth, The Art of Computer
Programming, ٢. Aufl., New Jersey ١٩٧٣.
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له دەيهکانی ڕابردووەوە بوونهوەرناسان هاتوونهته سهر ئهو بۆچوونه که ئهو
مرۆڤهی قامك به دوگمهکاندا د ن و بۆ و نه قاوەيهك له ئۆتۆماتيکهکه داوا دەکا،
ئهويش خۆی "ئالگاريتم " که .ب شهك و سرووشتييه مرۆڤ ئالگاريتم کی گهل ك
ئا ۆزتر له هی ئوتوماتی خواردنهوەی گهرمه ،به م ئهويش ههر ئالگاريتم ە .مرۆڤ
ئالگاريتم که که نهك چايی يا قاوە بهرههم د ن  ،به کوو خۆی کۆپی دەکاتهوە و
ههو ی ڕاگرتنی وەچهی داهاتووی خۆی دەدا.
ئهو ئالگاريتم ەی ئوتوماتی چايی يا قاوە هيدايهت دەکا ،بههۆی کهرەسهی وەك
موتۆڕ و بازنهی کاری ئهلکتريکييهوە کار دەکهن که له ﻻيهن مرۆڤهوە دروست
کراوە .ئهو ئالگاريتم ەی مرۆڤ هيدايهت دەکهن بههۆی پ زانين بهههست ،سۆز،
ئيمپاتی و بيرکردنهوەکانی کار دەکهن .به ههمان ش وە ئالگاريتم ی بهراز و ئاژە ه
شيردەرەکانيتر بهڕ وە دەچن .بو و نه سترات ژييهك بۆ در ژەدان به ژيانی ئاژە ن بهو
ش وەيهيه :پاويان ك )چهشن مهيموون که( لهسهر دار کی مهوز ،چاوی له چهند مهوز
بڕيوە که به دارەکهوە شۆڕبۆتهوە .هاوکاتيش ئاگای له ش ر که که لهوێ خۆی مات
داوە .ئايا دەب ئهو مهيموونه ژيانی خۆی بۆ ئهو چهند مهوزە بخاته مهترسييهوە؟
ئهو کارەی مهيموونهکه ک شهيهکی بيرکاری و حيسابکردن کی ئيحتمالی پ ك د ن :
له ﻻيهکهوە ئهگهری ئهوە ههيه که ئهگهر مهيموونهکه دەستی به مهوزەکان ڕانهگا له
برسانه بمرێ ،لهوﻻشهوە ئيحتمالی ئهوە ههيه که له ﻻيهن ش رەکهوە هه بدڕێ و گيانی
خۆی بهخت کا .بۆ چارەکردنی ئهو ک شهيه دەب مهيموونهکه ئاگاداری گهل ك پرسيار
ب  .مهودای ن وان خۆی و مهوزەکان چهندەيه؟ ش رەکه چهندە ل ی دوورە؟ به چ
گورجييهك مهيموونهکه دەتوان ڕا بکا؟ گورجی هه تنی ش رەکه چهندەيه؟ ش رەکه
بهخهبهرە يا خهوتووە؟ ئايا ش رەکه برسيه ،يا ت ر دەنو ن ؟ ژمارەی مهوزەکان
چهندەيه؟ گهورن يا بچووك؟ سهوزن ياخود گهييون؟ له پهنا ئهو زانيارييانه
مهيموونهکه دەب بارودۆخی خۆشی بزان که ئايا ه ندەی برسييه که گيانی خۆی له
مهترسی بخا؟ ئهگهر زۆری برسييه و ناتوان ماوەيهك ڕاوەست  ،دەب بۆ
وەدەسته نانی مهوزەکان ڕيسکی مهترسی لهدەستدانی ژيانی له ﻻيهن ش رەکهوە بکا.
ئهگهريش برسی نييه بۆچی دەب گيانی خۆی بخاته مهترسييهوە؟
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بۆ هه سهنگاندنی ههموو ئهو ئيمکان و ئهگهرانه ،مهيموونهکه پ ويستی به ئالگاريتم
کی گهل ك ئا ۆزتر له هی ئوتوماتی چايی و قاوە ههيه .لهڕاستيشدا بۆ حيسابکردنی
به ووردی گهيين به مهوزەکان ،بههاکهی گهل ك زياتر و قورسترە" :گيانی خۆی
لهسهر ئهو کارە دادەن " .مهيموون کی خو ڕی – که ئالگاريتم ی مهترسيداربوونهکهی
گهل ك زياتر لهوەيه که گيانی خۆی بۆ بخاته مهترسييهوە ،له برسانه دەمرێ و "ژ ن"ی
خۆی )واته خو ڕی بوونی( ناتوان به وەچهکانی داهاتووی ڕاگو زێ .مهيموون کی
سهر ش ت و ب سترات ژی که به ب پﻼنی پ شتر داڕشتوو خۆی بخاته داوی مام
ش رەوە ،هه دەدڕی و دەخورێ و ئهويش "ژ ن"ی سهرش تييهکهی ناتوان به وەچهی
داهاتووی بدا .ئالگاريتم ەکان لهژ ر کارت کهری کونتڕۆ ی هه س و کهوتی سرووشتی
و وارسکهی ژيرانهی بوونهوەران دايه .تهنيا ئهو ئاژە نهی ليهاتوويی به ووردی
حيسابکردنی ئيحتماﻻتهکانيان ههب دەتوانن زيندوو بم نن و وەچهی داهاتوو له خۆيان
بهج ب ن.
تا ئ رە ههموو کارەکان به ش وەی ئابستراکت واته ههست پ نهکراوە .به چ
ووردييهك ميمونهکه دەتوانی ئهو ئيحتماﻻته حيساب بکا؟ به ڕاشکاوييهوە قه م
بهدەستهوە ناگرێ و کاغهز له باغه ی دەر ن و به کهرەسهی حيساب دەست بکا به
حيسابکردنی ئيحتمالهکان و به قه همهکه لهسهر کاغهز هانگاوەکان دياری بکات.
کهرەسهی حيسابهکهی ههموو لهشی مهيموونهکهيه .ئهو شتهی ئ مه وەك ههست،
سۆز ،ئيمپاتی و ل هاتووييهکانيتر ناويان ل دەبهين و لهڕاستيشدا تهنيا ئهوانه ئالگاريتم
ن .مهيموونهکه ههست به برس هتی دەکا ،ههست به ترس دەکا و گيانی دەلهرزێ کات
سهيری مام ش ر دەکا ،ههست بهوەش دەکا که تهنيا به سهيرکردنی مهوزەکان ئاو له
دەميدا خڕ دەب تهوە .له ماوەی چهند چرکهدا تۆفان کی ڕاستهقينهی ههست ،ئيمۆسيۆن
و ئارەزووەکانی لهناو لهشيدا پ ك د ن که شت ك نييه جيا له حيسابکردن به کهرەسه.
ئهزموونهکهشی خۆی وەك ههست پ كردن ك نيشان دەدا :مهيموونهکه له پڕ کدا ههست
به ئازايهتی دەکا و مووی پشتملی بهرز دەب تهوە ،ماسوولکهکانی لهشی بهه ز دەبن،
سينگی پان دەب تهوە و ههناسهيهکی بهرز دەک ش و دواتر" :بۆ پ شهوە! من دەتوانم
ئهو کارە بکهم! بۆ ﻻی مهوزەکان!" ئالترناتيڤ بۆ ئهو کارە کات ههست به ترس
بکا ،شانهکانی بهردەبنهوە ،ههست کی ناخۆش له ناو گهدەيدا پ ك دێ و قاچهکانی
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دەلهرزن" :دايه! يارمهتيم بدە! ش ر!" زۆر جاريش ئيحتمالهکان وەك يهك وان ،به
ش وەيهك ،بڕياردان بۆی زۆر دژوار دەب  .تهنانهت ئهو هه س و کهوتانهشی دەکرێ
نيشان بدا" .با  ...نا  ...با  ...نا  ...من نازانم چ بڕيار ك بدەم"
بۆ ئهوەی مهيموونهکه بتوانی "ژ ن"ی خۆی به وەچهکانی داهاتووی ڕاگو زێ،
تهنيا کافی نييه که ک شهی ڕزگارکردنی ژيانی له چنگ مام ش ر چارە بکا .ئاژەڵ ههر
ههموويان دەب خۆيان لهگهڵ پرسياری زاوزێ و مناڵ خستنهوە ڕاب نن و ئهوەش
خۆی بهستراوەتهوە به حيسابکردنی ئيحتمالييهوە .هه بژاردەی سرووشتی وەك
ئالگاريتم يکی گورج بۆ شانسی زاوزێ ،پهرە به شهوق و مهيل و ب زاريی دەدا .بۆ
و نه "جوانی" شانس کی گهل ك باشه ،بۆ پ کهينانی وەچهی داهاتوو .کات پياو ك
ژن کی با جوان و خو نشيرين دەبين  ،به پهله سهيری دەکا و سرنجی بۆی ڕادەک ش .
کات کيش تاوس كی ن ر تاوس کی م وی جوان ببين بۆ ﻻی ڕادەک شرێ و ئيحتمالی
منداڵ خستنهوەی گهل ك زياتر دەب تهوە .واته د ينه سهر ئهو بۆچوونه که به هۆی
هه بژاردەی سرووشتييهوە وەچهی داهاتوو بهه زتر ،جوانتر و کاميلتر دەب تهوە.
ئهو ئالگاريتم انه ژيانی ئاژە نی شيردەر هيدايهت دەکهن و کات مرۆڤ ،بهراز يا
مهيموون ههست به ترس بکهن ،له م شکياندا پرۆسهی هاوچهشنی دەماری پ ك د ن.
٤٦
به ئهگهری زۆر مرۆڤ ،مهيموون يا ئاژە ی خو ڕی ئهزموونی هاوچهشنيان دەب .
سرووشتييه که له ن وان ئاژە نی شيرداردا جياوازيش ههيه .بۆ و نه بهراز به
ش وەی مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن ناتوانی سۆز و ههستهکانی ياخود ناخۆشی و
ناڕەحهتييهکانی دەرببڕێ .به م و دەچ ناوەندی ههستپ کردنی ئاژە نی شيردار له
خا يکدا وەك يهك بن" :دايك وەك ئهندام کی گرنگی پهيوەندايهتی ﺑۆ مندا ه ".دايکی
ئاژە نی شيردەر ه ندەيان خۆشهويستی لهههنبهر مندا هکانياندا ههيه که ئيزنيان پ
دەدەن مهمکيان بمژن .مندا ی ئاژە ه شيردەرەکانيش ههست بهوە دەکهن که دەب له
پهنا دايکهکانياندا بم ننهوە و ل يان دوور نهبنهوە .ڕەنگه لهسهر ههستهکانيتر به گشتی
٤٦

–Justin Gregg, Are Dolphins Really Smart? The Mammal Behind the Myth, Oxford ٢٠١٣, S. ٨١
١٧; Jaak Panksepp, «Affective Consciousness: Core Emotional Feelings in Animals and
Humans», in: Consciousness and Cognition ١٤:١ (٢٠٠٥), S. ٣٠–٨٠.
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٩٨

باس و ل کۆ ينهوەی ههمهڕەنگ ههب  ،به م بهو هۆيهی مندا ی ئاژە نی شيردەر به
ب نيزيکايهتی لهگهڵ دايکيان ناتوانن زيندوو بم نن ،خۆشهويستيی دايك و پهيوەندايهتی
بهه ز له نيوان دايك و منداڵ تايبهتمهندييهکی گرنگی ن وان ههموو ئهو ئاژە نه پ ك
٤٧
دن .
زانست بۆ سهلماندنی ههست و سۆزی ئاژە نی شيردەرچهندين سا ی پ ويست بووە،
ماوەيهکی ه شتا ه ندە زۆر نييه که ڕەوانناسان تهنانهت لهسهر مرۆڤيش شك يان ههبوو
که پهيواندايهتی سۆز و ئيمپاتی ن وان دايك و باوك و منداڵ له ژينياندا گرنگايهتی ههيه
يا نا .له نيوەی يهکهمی سهدەی بيستهمدا سهرەڕای تيئۆرييهکانی فرۆيد زۆربهی
پسپۆران لهسهر ئهو باوەڕە بوون هه س و کهوت و پهيوەندايهتی ن وان منداڵ و دايك
و باوك بههۆی خه تی ماديهوە دياری دەکرێ؛ مندا ن له يهکهم ههنگاودا پ ويستيان
به ماکهی خۆراکی ،پار زگاری و دەوا و دەرمانه ،ههروەها مندا ن تهنيا بهو هۆيهوە
به دايك و باوکيانهوە هه واسراون چونکه ئهوان پ داويستی مادييان بۆ ئامادە دەکهن.
ئهو مندا نهی بهدوای ج ی گهرم ،باوەشی دايك و باوك و خۆشهويستيدا دەگهڕان به
ڕاهينانی نادوروست له قه هم دەدران .پسپۆرانی ئهو بوارە دايك و باوکانيان ئاگادار
دەکردەوە که خۆ له باوەشگرتن يا ماچکردنی مندا هکانيان بپار زن دەنا حا هت کی
٤٨
خۆپهرەستانهيان ت دا پهروەردە دەب .

٤٧

A. S. Fleming, D. H. O’Day und G. W. Kraemer, «Neurobiology of Mother–Infant Interactions:
Experience and Central Nervous System
Plasticity Across Development and Generations», in: Neuroscience and Biobehavioral Reviews
٢٣:٥ (١٩٩٩), S. ٦٧٣–٦٨٥; K. D. Broad, J. P. Curley und E. B. Keverne, «Mother–Infant Bonding
and the Evolution of Mammalian Relationship», in: Philosophical Transactions of the Royal
Society B ٣٦١:١٤٧٦ (٢٠٠٦), S. ٢١٩٩–٢٢١٤; Kazutaka Mogi, Miho Nagasawa und Takefumi Kikusui,
«Developmental Consequences and Biological Significance of Mother–Infant
Bonding», in: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry ٣٥:٥ (٢٠١١), S.
١٢٣٢–٤١٢١; Shota Okabe u.a., «The Importance of Mother–Infant Communication for Social Bond
Formation in Mammals», in: Animal Science Journal ٨٣:٦ (٢٠١٢), S. ٤٤٦–٤٥٢.
٤٨

Jean O’Malley Halley, Boundaries of Touch: Parenting and Adult–Child Intimacy, Urbana, IL
٢٠٠٧, S. ٥٠ f.; Ann Taylor Allen, Feminism and Motherhood in Western Europe, ١٨٩٠–١٩٧٠: The
Maternal Dilemma, New York ٢٠٠٥, S. ١٩٠.
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مرۆڤ وەك تاجی سهری خو قاندن

وەرز ران و کهشاوەرزان چلۆن پاساويان بۆ هه س و کهوتی خۆيان دەه ناوە؟ ئايا
مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهری سهردەمی کۆن دەيانزانی چ زيان ك به ئکۆ سيستهم
دەگه ينن ،به د نياييهوە نا .به م وەرز ران زۆر باش دەيانزان چ کار ك بهڕ وە دەبهن:
ئاژە ه دەستهمۆکراوەکانيان دەڕووتاندەوە بۆ ئهوەی ئارەزووەکان و تهماحی مرۆڤی
پ سار ژ کهن .لهژ ر ناوی ئايينهکانيان پاساويان بۆ کردەوەکانيان دەدۆزييهوە که له
ڕەوەندی شۆڕشی وەرز ريدا وەك کارگ له زەوی هه تۆقابوون و خۆيان به گورجی
بهسهر زەويدا ب و کردبۆوە .ئهو ئايينانه لهسهر ئهو بۆچوونه بوون که ئونيو رسام
وەك پارلهمان ك بۆ بوونهوەران نييه ،به کوو حکوومهت کی ڕووحانييه که له ﻻيهن
گرووپيکی مهزنی خوداکانهوە بهڕ وە دەچ – ياخود ڕەنگه تهنيا بههۆی خودايهکی
تهنياوە کۆنترۆڵ بکرێ .ديارە ئهو و ناکردنه به شۆڕشی وەرز رييهوە نالک ندرێ به م
ﻻی کهم له سهرەتاکانيدا ئايينهکان له خزمهتکردن به سيستهمی وەرز ريدا بوون .له
ئيﻼهيات ،ئوستوورەکان ،ئهفسانهکان و خوڕافاتی ئايينيدا وەك يههوودييهت ،بوودايزم
و مهسيحييهت ،له سهرەتای چيرۆکهکانياندا بهردەوام باس لهسهر پهيوەندايهتی ن وان
٤٩
مرۆڤ ،ئاژەڵ و گيای دەستهمۆکراو بووە.
بۆ و نه کت بی ئايينی يههوودييهکان ڕووی تهنيا له وەرز ران و ئاژە دارانه.
زۆربهی ياساکانی ئهو ئايينه لهسهر ژيانی ناو گوند و زەويداری ساغ بۆتهوە و
٤٩

Jacques Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge ٢٠٠٠; Tim
Ingord, «From Trust to Domination: An Alternative History of Human–Animals Relations», in:
Animals and Human Society: Changing Perspectives, herausgegeben von Aubrey Manning und
James Serpell, New York ٢٠٠٢, S. ١–٢٢; Roberta Kalechofsky, «Hierarchy, Kinship and
Responsibility», in: A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science and Ethics,
herausgegeben von Kimberley Patton und Paul Waldau, New York ٢٠٠٦, S. ٩١–١٠٢; Nerissa
–Russell, Social Zooarchaeology: Humans and Animals in Prehistory, Cambridge ٢٠١٢, S. ٢٠٧
٢٥٨; Margo DeMello, Animals and Society: An Introduction to Human–Animal Studies, New York
٢٠١٢.
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گرنگترين ج ژنيان سهردەمی خهرمان و کۆکردنهوەی بهرههمهکانيان بووە .لهمرۆدا
زۆربهی مرۆڤ زيارەتگا کۆنهکان له ئورشليم وەك کنيسهيهکی گهورە د ته بهر
چاويان که مرۆڤه ڕۆحانييهکان له جل کی سپی در ژدا زيارەتکهرەکان به هاوڕ ی
موسيقا و بۆنی خۆشی عوود بهخ رهاتن دەکهن .نا ،له ڕاستيدا زياتر وەك له چوار
م خ دان ك له مهيدان کی گهورە بۆ کوشتنهوەی ئاژە ه جۆراوجۆرەکان دەچوو.
زيارەتگهران به دەستی خا ييهوە نهدەهاتن .ئهوان مهڕ ،بزن ،گا و مريشك و
ئاژە هکانيتريان پ بوو بۆ ئهوەی لهو مهيدانهدا بيانکهن به قوربانی بۆ خوداکهيان و له
کۆتاييدا به سيخيانهوە کهن ،بيانبرژ نن و نۆشی گيانيانی بکهن .ب ی خۆ نڕ ژی و
هات و هاواری مهڕ ،بزن و گو لکهکان له کاتی کوشتنياندا مۆسيقای قوربانيکردنهکان
نهبووبن؟ مرۆڤی ڕۆحانی له جل و بهرگی سپی خو ناويدا سهری ئاژە ه
قوربانييهکانيان دەبڕی ،خۆ نه ڕژاوەکانيان له کووپه هدا کۆ دەکردەوە و بهسهر
پهرستگهکانياندا ئاوپاشی دەکرد .بۆنی عهتری عودەکانيش لهگهڵ بۆنی خۆ ن و
گۆشتی برژاو ت که و دەبوو و ههزاران م ش و م شوولهی ڕەش و بۆر له دەورياندا
٥٠
کۆدەبوونهوە.
ئايينه کت بييهکانی وەك مهسيحی و يههوودی پاکانهيان بۆ دۆخی ئابووری وەرز ری
به يارمهتی زانيارييه نو يهکانی زانستيی دەکرد .ئايينی ئانيميستی ياخود ئايينی
بهستراوە به جيهان بينييهوە ئونيو رزاميان وەك شانۆيهك به ئاکتهری جۆراوجۆرەوە
لهبهر چاوی مرۆڤ و نا دەکرد که ههموو بوونهوەران ديانتوانی ل ك ت بگهن و لهگهڵ
يهکتر ئاخهفتن بکهن .فيل و دار و گيا ،کرۆکۆديل و چۆمی ئاو ،شاخهکان و
قڕبۆقهکان ،جندۆکه و فريشتهکان – ههرکام لهوانه له سهر سهکۆی شانۆی
ئونيو رزامدا ڕۆ ی تايبهتی خۆيان پ درابوو .ئايينه کت بييهکان ت کست و
نووسراوەکانيان به ش وازی نوێ دەنووسييهوە و ئونيو رزاميان بههۆی درامايهکی
تاريكی نوێ لهسهر دوو ئاکتهری سهرەکی "خودا" و "مرۆڤ" ساغ کردەوە .به
ش وەيهك له ش وەکان دوو ئاکتهری "جندۆکه" و "فريشته" لهو ناوەدا زيندوو ڕاگ ران
و بوون به پهيامن ر و سيخۆری خودا گهورەکان .به م ههموو ئاژەڵ و گيا و
vgl. etwa ٤. Mose ٢٨, Deuteronomium ١٢ und ١. Samuel ٢

٥٠
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بوونهوەران و ف نۆم نهکانيتری ئهم ئونيو رزامه خسترانه دەرەوەی بازنه سهرەکييهکه
و کپ و کڕ کران .ديارە تاقم ك له ئاژە هکان به پيرۆز دادەنران و لهگهڵ خوداکان
پهيوەند دەدران :خودای ميسری ئانۆبيس " "Anubisسهری چهقه کيان بۆ دانابوو،
تهنانهت عيسا مهسيحيش زۆر جار وەك مهڕ نيشان دەدرا.
به پ ی عادەت ئ مه لهسهر ئهو باوەڕەين که ئايينه کت بييهکان ڕ زيان بۆ خودا
گهورەکانيان داناوە به م ئهوەمان لهبير دەچ تهوە که ئهوان نهك ههر خوداکان به کوو
مرۆڤيشيان به پيرۆز داناوە .پ ش سهردەمی هه دانی ئايينه کتيبيهکان هۆمۆ ساپيهن
وەك ئاکتهر ك له ن وان ههزارانيتردا سهير دەکرا به م له درامای نو ی ئايينه
کت بييهکاندا وەك پا هوان کی ناوەندی و سهرەکی خو قاندنی ل هات که ههموو
ئونيو رزام له دەوری سهری ئهو دەخوﻻوە.
خوداکان دەبوو هاوکات له دوو ڕۆ ی لهگهڵ يهکتر گر دراو و ل ك نيزيك ياری
بکهن .يهکهم ،ڕوونيان کردەوە بۆچی مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن له ئونيو رزامدا وا
گرنگايهتی ههيه و دەب بهسهر ههموو بوونهوەرانيتردا حاکم ب و بيانڕووت ن تهوە.
بۆ و نه له ڕوانگهی ئايينی مهسيحييهوە مرۆڤ دەبوو بهسهر ههموو بوونهوەراندا زاڵ
ب  ،چونکه خو ق نهر ئيزن و ه زی ئهو کارەی بۆ دياری کردوون .به پ ی باوەڕی
مهسيحی خودا ڕۆحی ههميشهيی تهنيا به مرۆڤ بهخشيوە .بهو هۆيهی چارەنووسی
ئهو ڕۆحه ههميشهييه به پتوونی ناوەندی ئايينی مهسيحی پ ك د ن و ئاژە هکان و
بوونهوەرانيتر ڕۆحی ههميشهييان نييه له کۆتاييدا تهنيا بوونهوەر کی زيادی و ب
سوودن .لهسهر ئهو بۆچوونه مرۆڤ وەك تاجی سهری خو قاندن دەناس ندرێ و ههموو
بوونهوەران و ئورگانيزمهکانيتر بههايهکی ئهوتۆيان پ نادرێ و وەك شت کی ئيزافی
دەکهونه دەرەوەی بازنهی جيهانی مرۆڤهوە.
دووههم ،خوداکان دەبوو له ن وان مرۆڤ و ئکۆ سيستهمدا ناوبژی ياخود
ن وانجيگهری بکهن .له جيهانی ئانيميستيدا ههر بوونهوەر ك ڕاستهوخۆ لهگهڵ
ئهوانيتردا ئاخهفتنی دەکرد .ئهگهر مرۆڤ شت کی له دار ههنجير يا دار خورما ،ههور
و گاشهبهردەکان يا ههر شت کيتری ئهم جيهانه پ ويست بايه ،ڕاستهوخۆ پهيوەندی
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لهگه دا دەگرتن و داواکهی پ ڕادەگهياندن .له جيهانی ئايينه کت بييهکاندا جيا له مرۆڤ،
کۆتايی به دەنگی ههموو بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە ه نرا .ئهزموونهکهی بووە
ئهوەيکه ئيتر مرۆڤ نهيدەتوانی لهگهڵ بوونهوەرانيتر ئاخهفتن بکا .ل رەوە ئيتر مرۆڤ
دەبوو چلۆن هه س و کهوت بکا کات بيويستبايه دارەکان زياتر ميوە بدەن ،گا شيری
زياتر بهرههم بين  ،ههورەکان بارانی زياتر ببار نن و گيا و گژی ب که ك خۆيان له
دانهو هکان دوور ڕابگرن؟ ل رەدا خوداکان هاتنه کايهوە .ئهوان به نيان بۆ ئاشتی،
بهرەکهت و پار زگاری به مرۆڤ دەدا ،به م بهو مهرجهی مرۆڤ ويستی خوداکان
قهرەبوو بکهنهوە .ئهوە ناوکی سهرەکی مام هی ن وان خودا و مرۆڤ بوو .خوداکان
بهرههمی ئابووريان به بهرەکهت دەکرد و پار زگاريان ل دەکرد ،له بهرابهريشيدا
مرۆڤ دەبوو ئهو بهرههمانه لهگهڵ خوداکانيان بهش بکهن .ئهو ڕ ککهوتنه سوودی
به ههر دووك ﻻيان دەگهياند به م لهسهر حيسابی سرووشت واته ئکۆ سيستهم.
لهمرۆدا ﻻيهنگرانی خودای ف م نينی نپالييهکان " "Nepalبه ناوی گادهيمای
" "Gadhimaiبه ههر پ نج ساڵ جار ك له گوندی بارياپوور " "Bariyapurله دەوری
يهکتر خڕ دەبنهوە و ج ژن دەگرن .له سا ی  ٢٠٠٩ئهو کۆبوونهوەيه ڕ کۆردی جيهانی
وەرگرت کات  ٢٥٠ههزار ئاژە ی بۆ قوربانی کرا .مرۆڤ کی ڕۆحانی لهو
کۆبوونهوەيهدا بۆ ژۆرناليست کی ئينگليزی ڕوون دەکاتهوە" :ئهگهر ئيمه
ئارەزوويهکمان ههب و به قوربانييدان بۆ ﻻی خودای ف م نينی خۆمان ب ينه ئ رە ،له
٥١
ماوەی پ نج سا دا به ههموو ئارەزووەکانمان دەگهين.
بهش کی ههرە زۆری ئوستورەناسی ياخود چيرۆك ناسی "ئايينی کت بی" ڕوونکاری
لهسهر پهيوەندايهتی بهه زی ئهو چهشن خوڕافاتانهوە دەکا .گيلگاميشی م زۆپ تاميا
دە ئ پۆس " "Eposدەگ ڕ تهوە که خوداکان بۆ تووناکردنی جيهان س و کی گهل ک
مهزنيان ڕەوانهی سهر زەوی کرد و بهو هۆيهوە زۆربهی مرۆڤ و ئاژە هکانی له ناو
برد .ئهو کات خوداکان که پ شتر به باشی بيريان ل نهکردبۆوە ،ههستيان بهوە کرد
ئيترهيچ کهسيان بۆ نهماوەتهوە که قوربانيان بۆ ڕ ك بخا .به هۆی برس تی و ه ش و
٥١

Olivia Lang, «Hindu Sacrifice of ٢٥٠٬٠٠٠ Animals Begins», in: Guardian, ٢٤. November ٢٠٠٩,
http://www.theguardian.com/world/٢٠٠٩/nov/٢٤/hindu sacrificegadhimai- festival-nepal
(aufgerufen am ٢١. Dezember ٢٠١٤).
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ئازار وەك ش تيان لی هاتبوو .بهختهوەرانه بنهما هيهکی مرۆڤ به يارمهتی خودای
داهاتوو ئ نکی " "Enkiکه دەيتوانی ئايهندە پ شبينی بکا ،گرووپ ك له مرۆڤ و تاقم ك
ئاژە ی لهسهر کهشتييهك ج کردوە و لهو کارەساته ڕزگاری کردن .کات س وەکه
کۆتايی پ هات ،و نوحی ميزۆپيتاميا له کهشتييهکه هاته خوارەوە له پ ش ههموو
شت کدا چهند ئاژە ی بۆ خوداکان کردە قوربانی .دواتر ئ پۆس دە ههموو خودا
گهورەکان لهو ناوچهيهدا زۆر به پهله هات و چۆيان دەکرد" :خوداکان بۆنی عهتريان
بۆ دەهات ،خوداکان بۆنی عهتر کی زۆر خۆشيان دەکرد ،خوداکان وەك م شووله له
دەوری قوربانييهکان دەخوﻻنهوە ٥٢".چيرۆکی س وی ئايينه ئيبراهيميهکان که
نيزيکهی ههزار ساڵ دوای سهردەمی گيلگاميش دروست کراوە ،به ههمان ش واز
دەگ ڕ تهوە :دوای بهج ه شتنی کشتييهکه نوح زيارەتگايهکی دروست کرد و لهههر
ناوچهيهکهوە گايهکی ه نا ،له ههر شو ن ك با ندەيهکی ڕاوکرد و له زيارەتگاکهی
قوربانی کردن .خودای مهزن ههستی به بۆنی مهسيحييهت کرد له ناخی د يهوە گوتی:
"ئيتر نامهوێ ب زاری و دۆعا له زەوی بکهم بۆ ئهوەی ويستی مرۆڤ )(١. . (...
)Mose ٨٬٢٠–٢١
ئهو چيرۆکهی س وی نوح وەك کۆ هکهيهکی قايمی بونياتنانی سيستهمی وەرز ری
ل هات .ديارە دەکرێ بهو چيرۆکه مانايهکی مود ڕنی ئۆکۆلۆژی پ بدرێ .ئهو
چيرۆکه دەتوان مرۆڤ ف ر کا که کردەوەکانمان دەتوانی به پتوونی ئکۆ سيستهم توونا
بکا و بهو هۆيهی لهمڕۆدا مرۆڤ ئهرکی خوداکانی وەدەست گرتووە ئهو
بوونهوەرانهی ته ئهمڕۆ گيانيان ڕزگار بووە ،پار زگاريان ل بکا .به پ چهوانه بههۆی
ل کۆ ينهوەی داب و نهريتی کۆن چيرۆکی س وی نوح وەك سهروەريی مرۆڤ و
بهها پ نهدان به بوونهوەرانيتر سهير دەکرێ.
چيرۆک ك له تالمود " "Talmudدەگ ر تهوە چلۆن گو لک ك له ڕ گای ڕۆيشتن بۆ
قهسابخانه ڕا دەکا و پهنا بۆ ڕابی يههوود ها ناسی " "Rabbi Jehuda ha-Nasiيهك له
پيکه نهرانی ئايينی يههوودی دەبا .گو لکهکه سهری دەخاته بن عهبای ڕابييهکه و
Das Gilgamesch-Epos, ١١. Tafel, in der Übersetzung von Prof. Dr. Albert Schott.

٥٢
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دەبۆڕ ن  .به م ڕابی پا ك به گو لکهکهوە دەن و دە " :بڕۆ ،تۆ تهنيا بۆ ئهو کارە
خو قاندراوی ".بهو هۆيهی ڕابی بهزەيی به گو لکهکهدا نايه ،خودا تاوانی دەدات و
س زدە سا ی ڕەبهق ه شی نهخۆشی دەچ ژێ .ڕۆژ ک يهك له خزمهتکارانی ناو ما ی
ڕابی چهند جرجهمشك له ما هکهی ڕابی دەدۆز تهوە و ههو ی گرتن و فڕ دانی ئهو
ئاژە نه دەدا ،ڕابی به پهله پار زگاری لهو ئاژە نه دەکا و بۆ ڕزگاريان به
خزمهتکارەکه دە  :ل يان گهڕێ چونکه " :خودا خۆی ئهو ئاژە نهی خو قاندووە و
ئهرکی خۆيانی بۆ دياری کردوون (Psalm ١٤٥٬٩) ".بهوهۆيهی ڕابی ههستی
سۆزداری بۆ ئهو جرجهمشکانه لهخۆی نيشان داوە ،خودا بهزەيی پ ی داهات و له
٥٣
نهخۆشييهکهی ڕزگاری هات.
ئايينهکانيتر و بهتايبهت ئايينی جين " ،"Jainismusئايينی بوودا " "Buddhismusو
ئايينی هيندوو " "Hinduismusئيمپاتی واته سۆزدارييهکی گهل ک مهزن له ههنبهر
ئاژە ن لهخۆيان نيشان دەدەن .ئهوان پ داگری لهسهر پهيوەندايهتی و بهستراوەيی
ن وان مرۆڤ و ئکۆ سيستهم دەکهن و ياسای ئهخﻼقی سهرکييان دە " :هيچ
بوونهوەر ك ناب بکووژر تهوە ".هاوکات لهگهڵ ياسای ئايينی مهسيحی که دە "تۆ
ناب بکووژی" به م مهبهست ل رەدا تهنيا خۆپار زيی له کوشتنی مرۆڤهکانيترە ،ياسای
کۆنی هيندی به ناوی ئاهيمسا " "ahimsaدە ) نا بۆ شهڕخوازی( لهههنبهر ههر کام
له بوونهوەرانی سهر زەوی .بهتايبهت مرۆڤی ڕۆحانی ئايينی جين به نيگهرانييهوە
لهو ک شهيه دەڕوانن و به دەسرەيهکی سپی زاريان دەبهستن که نهکا م شووله يا با ندەی
بچووکيتر له کاتی ههناسههه ک شاندا بکهونه زاريانهوە و بکووژر ن يا خۆ لهسهر
ڕ گای م لوورە و م رووەکانيتر خۆ ﻻدەدەن بۆ ئهوەی پ يان ل نهن ن له گهسک کی
٥٤
ناسك بۆ ﻻدانيان لهسهر ڕ گای مرۆڤ که ك وەردەگرن.

Der babylonische Talmud, Baba Mecia, ٨٥:٧١.

٥٣

٥٤

Christopher Chapple, Nonviolence to Animals, Earth and Self in Asian Traditions, New York
١٩٩٣; Panchor Prime, Hinduism and Ecology: Seeds of Truth, London ١٩٩٢; Christopher Key
Chapple, «The Living Cosmos of Jainism: A Traditional Science Grounded in Environmental
Ethics», in: Daedalus ١٣٠:٤ (٢٠٠١), S. ٢٠٧–٢٢٤; Norm Phelps, The Great Compassion: Buddhism
and Animal Rights, New York ٢٠٠٤; Damien Keown, Buddhist Ethics: A Very Short Introduction,
Oxford ٢٠٠٥, Kap. ٣; Kimberley Patton und Paul Waldau (Hg.), A Communion of Subjects:
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مرۆڤ بهو هۆيانهوە پهيمان کی وەك مام هی وەرز ری بهستووە و بهو مهرجهی
ئهرکی تايبهتی بۆ خوداکان ،سرووشت و ئاژە نيتر بهڕ وەبهرن ه ز و ئيزنی
سهروەری بهسهر ئاژە نی پ دراوە .ئهوەيکه پهيمانيکی ئهوتۆ لهڕاستيدا بوونی
ههبووە ،هه س و کهوتی مرۆڤ وەك ئاو نهيهك له ژيانياندا نيشانی دەدا.
ڕاوکهر و کۆکهر خۆيان وەك سهروەری ئاژە ن ههست پی نهکردووە چونکه
کاريگهری خۆيان لهسهر ئکۆ سيستهم پ نهزانيوە .گرۆپيك لهو مرۆڤانه تهنيا له
تاقم ك مرۆڤ پ کهاتبوون و له دەور و بهريان ههزاران ئاژە ی دڕەندە کۆ ببوونهوە
و ڕزگاربوونی ژيانيان تهنيا بهوەوە بهسترابۆوە که له ويست و ئارەزووی ئهو ئاژە نه
ت بگهن و ڕ زيان بۆ دان ن .ئاژە نی دڕەندە دەبوو بهردەوام ئهو پرسيارە لهخۆيان
بکهن چ خهون له سهری ئاسکهک وی دايه و ش ريش بير له چی دەکاتهوە .دەنا نه
ئاسکهک وی ڕاو دەکرا و نه ش ر دەيانتوانی له ﻻشهکه دوور بکر تهوە.
به م به پ چهوانهی ڕاوکهر و کۆکهر ،وەرز ران له جيهانيکدا دەژيان که بههۆی
خهون و بيرکردنهوەی مرۆڤ بهڕ وە دەچوو .مرۆڤ سهرەڕای ئهوەيکه له ههنبهر
کارەساتی سرووشتی وەك تۆفان و بۆمهلهرزە ب دەسه ت مابوونهوە به م خۆيان به
نيازی ئاژە نيترەوە نهبهسترابۆوە .منا کی وەرز ر زۆر زوو ف ر دەبوون سواری
ئهسب بن ،گا و گام ش ببستنهوە ،قامچيکاری گوێ در ژ کی سهرش ت بکهن و
مهڕەکان بۆ لهوەڕين بهرەو چيمهنزارەکان هاوڕ يی بکهن .شۆڕشی وەرز ری وەك
شۆڕش کی ئايينی ئابووری بوو .هاوکات لهگهڵ تاقم ك باوەڕی نوێ که ڕووتانهوە و
يهخسيريی ئاژە هکانيان به فهرمی دەکرد ،پهيوەندايهتی نو ی ئابووريش پ کهاتن .ئهو
پرۆسه ئهنتيکهيه تهنانهت لهمڕۆشدا له کۆمه گا بهج ماوەکانی وەرز ريدا دەبينر ن.
Animals in Religion, Science and Ethics, New York ٢٠٠٦, insbes.S. ١٧٩–٢٥٠; Pragati Sahni,
Environmental Ethics in Buddhism: A Virtues Approach, New York ٢٠٠٨; Lisa Kemmerer und
Anthony J. Nocella II (Hg.), Call to Compassion: Reflections on Animal Advocacy from the
World’s Religions, New York ٢٠١١, insbes.S. ١٥– ١٠٣; Lisa Kemmerer, Animals and World
Religions, Oxford ٢٠١٢, insbes.S. ٥٦–١٢٦; Irina Aristarkhova, «Thou Shall Not Harm All Living
Beings: Feminism, Jainism and Animals», in: Hypatia ٢٧:٣ (٢٠١٢), S. ٦٣٦–٦٥٠; Eva de Clercq,
«Karman and Compassion: Animals in the Jain Universal History», in: Religions of South Asia ٧
(٢٠١٣), S. ١٤١–١٥٧.
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له چهند سا ی ڕابردوودا ناياکا " "Nayakaله باشووری هيندوستان چهند چاﻻکی وەك
ئاژە داری ،ڕاگرتنی مريشك و که هش ر و چاندنی چايی يان وە ئهستۆ گرتووە .هه س
وکهوتيان له ههنبهر ئاژە ندا گۆڕانی بهسهردا هاتووە و به تايبهت ئاژە نی دەستهمۆ
کراو به هه سهنگاندن لهگهڵ ئاژە نيتر به چاو کيتر سهير دەکهن .له زمانی ناياکا
بوونهوەر که تايبهتمهندی تايبهت بهخۆيان ههب مانزان" "mansanن و دەنر ن .کات
له ﻻيهن پسپۆری مرۆڤ ناس دانی ناوە " "Danny Navehپرسياريان ل کراوە،
گوتوويانه" :ههموو فيلهکان "مانزان" ن" .ئ مه له ل رەواردا دەژين ،ئهوانيش له
ل رەواردا ژيان دەکهن ،کهوابوو ههموومان "مانزان"ين .بهههمان ش وە بۆ ورچهکان،
ئاسکه ک وييهکان و ئاژە نی دڕەندەش ههر وايه .ئهوانه ههموويان دانيشتوانی ناو
ل رەوارن .ئهدی گا؟ گا جۆر کيترن .مرۆڤ دەب گا بۆ ههر ﻻيهك پ ی خۆش ب
هيدايهت بکا .ئهدی مريش و که هش ر؟ ئهوان هيچ نين .ئهوان "مانزان" نين .ئهی
وەرچهکانی ل رەوار؟ ئهوان "مانزان" ن ،ماوەيهکی لهم ژينهيه له ل رەواردا دەژين.
ئهی گه ی چايی؟ ئاخ ،ئهوانه خۆمان دەيانچ نين ،گه کانی دەفرۆشين بۆ ئهوەی
٥٥
پ داويستييهکانی ژيانمانی پ بکڕين .نا ئهوان "مانزان" نين".

Naveh, «Changes in the Perception of Animals and Plants», S. ١١.
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پينج سهد ساڵ ژيانی ﺑهتهنيايی

کات زانستی مود ڕن و پ شهسازيی ڕ گای سهرکهوتوويی خۆيان گرته بهر ،له
پهيوەندايهتی ن وان مرۆڤ و ئاژەڵ دا بوونه هۆی پيکهاتنی شۆڕش کيتر .هاوکات
لهگهڵ شۆڕشی وەرز ڕی ،مرۆڤ ،کۆتايی به دەنگ و ئاخهفتنی ئاژەڵ و گياکانی ه نا
و ئۆپ ڕايهکی ل واول و و سهرڕ ژ له شادی و خۆشی ديالۆگی فانتازيای ن وان مرۆڤ
و بوونهوەرانيتری کردە ديالۆگی ن وان خۆی و خوداکانی .هاوکات لهگهڵ
سهرکهوتوويی شوڕشی زنستيشدا مرۆڤ بووە هۆی ب دەنگکردنی خوداکانيشی و به
تهنيا لهسهر سهکۆی شانۆی ئهم جيهانه مايهوە .لهمڕۆدا تهنيا لهگهڵ خۆيدا ئاخهفتن
دەکا و به ب ماملهکردن لهگهڵ هيچ بوونهوەر ك و به ب هيچ پهيمان و له ئهستۆگرتنی
ئهرک ك يا دانی به نيهك ه زی جيهانی به دەستهوە گرتووە .دوای کردنهوەی پهرجۆ
و کۆدە ئا ۆزەکانی بواری فيزيك ،کيميايی و بيۆلۆژی به ئارەزووی خۆی هه س و
کهوت لهگهڵ ڕووداوەکانی ئهم جيهانه دەکا.
ئهگهر ڕاوکهر کی سهردەمی کهوەن بچووبايهته بيابان و بۆ و نه داوای يارمهتی
له که ی وەحشی وەرگرتايه ،که هکهش شت کی له ڕاوکهرەکه داوا دەکرد .ئهگهر
ئاژە دار کی سهردەمی کهوەن بيويستايه مانگاکانی به ڕادەی پ ويست شيری بۆ
بهرههم ب نن ،داوای يارمهتی له خوداکانی دەکرد و خوداکانيشی ئارەزوو و ويستهکانی
خۆيان پ ڕادەگهياند .به م لهمڕۆدا کات بۆ و نه کارخانهی شوکوﻻت سازی
پ ويستيان به شيری زياتر ههب  ،خۆيان به زانستی ژ ن تيکييهوە خهريك دەکهن و به
ش وەی چ کراو شيری پ ويست بهرههم د نن ،ديارە "ژ ن"ە کانيش هيچ
چاوەڕونييهکيان له مرۆڤ ناب .
به م به ههمان ش واز که ڕاوکهر و وەرز ر چيرۆکی خۆيان ههبووە ،ههرکام له
قۆناخهکانی م ژووی مرۆڤيش چيرۆکی تايبهت به خۆيان ههيه .ناودارترينيان چيرۆکی
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داری زانست و بهههشته .بهدوای ئهودا کات ئيزاك نيۆتۆن لهژ ر دار کی س و
دانيشتووە و س و کی گهييوی بهسهردا بهربۆتهوە ،لهخۆی پرسيار کردووە :بۆچی
س وی سهردارەکه دەکهو ته خوارەوە؟ بۆچی بۆ ڕاست ،چهپ يا سهرەوە ناڕوا؟
کونجکۆ ی و تاقيکارييهکانی بوونه هۆی دۆزينهوەی ياساکانی ه زی ک شی و
م کانيکی  -نيۆتۆن.
م ژووی دۆزينهوەی ياسا سرووشتييهکانی نيۆتۆن چيرۆکی داری زانست له
بهههشت پووچهڵ دەکاتهوە .له بهههشت مارەکه چيرۆک کی دراماتيکی پ ك د ن که
مرۆڤ بۆ تاوان کردن هان دەدا و لهسهر ئهو تاوانه ،خودا ل يان تووڕە دەب  .ئادەم
و حهوا بۆ خوداش و بۆ مارەکهش وەك کهرەسهيهکی ياری پ کردنن .به پ چهوانه ،له
دنيای ئهمڕۆدا مرۆڤ تاقه ئاکتهری ئهم جيهانهيه .ئهگهرکوو نيۆتۆن خۆی
باوەڕدار کی بهئيمانی ئايينی مهسيحی بووە و خۆی زياتر به پهرتووکی ئينجيلهوە
خهريك کردووە ههتا ياساکانی فيزيك ،به م شۆڕشی زانستيی که ئهو خوشی
پا پيوەنهری بووە ،زۆر يا کهم خودای له ژيانی مرۆڤ سڕيوەتهوە .کات زانايانی
دوای نيۆتۆن م ژووی زانستيی خۆيان خو قاند ئيتر هيچ ڕۆ ك بۆ خودا و مارەکه له
م ژووی مرۆڤدا نهماوە و نهياندەتوانی له چيرۆکهکهياندا که کيان لی وەرگرن.
بهههشتی سهر زەوی لهسهر ياسای کو ری سرووشتی بهڕ وە دەچ و دۆزينهوەی
چهشنی کردنهوەی کۆد و چۆنيهتی کارەکهيان تهنيا بههۆی مرۆڤهوە دياری دەکرێ.
ئهوە ڕاسته که ئهو م ژووە به دارە س و کهوە دەست پ دەکا که بهسهر سهەری نيۆتۆندا
بهربۆتهوە ،به م س وەکه هيچ نياز کی تايبهتی نهبووە.
له چيرۆکی بهههشتدا مرۆڤ بههۆی کونجکۆ ی و تامهزرۆيی و ئارەزوويان بۆ
وەرگرتنی زانست ،تاوان دراون و تاوانهکهشيان دەرکردن له بهههشت بووە .له
چيرۆکی بهههشتی سهر زەويدا هيچ کهس نيۆتۆن تاوانبار ناکا ،به پ چهوانه ،سپاس
بۆ کونجکۆ ييهکهی ،مرۆڤ باشتر له ئونيو رزام و دنيای دەوروبهری ت دەگا و
ههنگاوی باشتر و گورجتر بۆ گهييشتن به بهههشتی ت کنۆلۆژی مود ڕن هه د ن تهوە.
به مليۆن مامۆستا لهم جيهانهدا ڕۆژانه چيرۆکی نيۆتۆن له قوتابخانهکاندا دەگ ڕنهوە
بۆ ئهوەی کونجکۆ ی قوتابيان وەڕ خهن و هانيان بدەن ،چونکه له پشت ئهو چيرۆکه
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به گه ڕاوەستاوە :تهنيا کات ههموو مرۆڤ ك زانياری کافی ههب دەتوانين بهههشتی
سهر زەوی دروست کهين.
له ڕاستيشدا خودا له چيرۆکهکهی نيۆتۆندا ه شتا ههر چاﻻك و ديار بووە :نيۆتۆن
خۆی خودا بووە .ئهگهر بيۆت کنۆلۆژی ،نانۆ ت کنۆلۆژی و ميوەکانی تری زانست
گهييو بن ،مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن ل هاتوويی بهدەستهوەگرتنی ه زی خودايی دەب و
کۆتايی به م ژووی داری زانستی بهههشتی ئايينه ئيبراهيميهکان د ن  .سهير ئهوەيه:
مرۆڤی سهردەمی ڕاوکهر و کۆکهر تهنيا چهشن ئاژە ك ﺑوون له ناو ههموو
چهشنهکانيتردا .وەرز ران خۆيان وەك تاجی سهری خو قاندن داناوە .زانايانی
زانستی نو ش مرۆڤ تا پلهی خوداکان ﺑهرز دەکهنهوە!
شوڕشی ئابووری بووە هۆی پ که نانی ئايينهکان و شۆڕشی زانستيش ئايينی
پووچهڵ کردەوە و مرۆڤی له ج ی خودا دانا .هاوکات لهگهڵ پهرەستينی خودای
يۆنانييهکان" "Theisten theosهومانيست واته بهشهر خۆشهويستانيش ،مرۆڤ
دەپهرەستن .باوەڕی سهرەکی ئايينی هومانيستی وەك ليبراليزم ،کومۆنيزم يا ناسيۆناڵ
سوسياليزم دە که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن وەك بوونهوەر کی پيرۆز و ل هاتوو،
سهرچاوەی ههموو ه ز و مانايهکی ژيانه له ئونيو رزامدا .ههر کار ك ،چ چاك و چ
خراپ لهم ئونيو زامهدا ڕوو بدا ،بههۆی کارت کهريی ئهوەوەيه.
و ڕای ئهوەيکه يهکتاپهرەستی وەك پاساو بۆ شۆڕشی وەرز ريی لهژ ر ناو و ويستی
خودا سهير دەکرێ ،هۆمانيزميش پاساو که بۆ پ شهسازی مود ڕن لهژ ر ناوی
خۆشهويستی بۆ مرۆڤ .وەرز ريی پ شهسازيی نيازەکانی وەك ههوەس و
ئارەزووەکانی مرۆڤ به پيرۆز دادەن و ههموو ههست و ئارەزووەکانيتری ژيان
لهسهر ئهم جيهانه ناديدە دەگرێ .وەرز ريی پ شهسازيی هيچ تامهزرۆييهکی بۆ ئاژەڵ
و بوونهوەرانيتر نييه ،چونکه ئهوان وەك مرۆڤ به پيرۆز دانان و له ههنبهر زانستی
ڕوون و ئاشکرای مرۆڤ به بوونهوەری نهزان و ب ههست له ئهژماريان د ن .
ئهوان تهنانهت هيچ نياز کيان به خوداکان نييه ،چونکه ت کنۆلۆژی و زانستی نوێ و
مود ڕن ئهرك و گرنگايهتيی و ه ز کی ئهوتۆيان به مرۆڤ داوە که تهنانهت خوداکانی
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سهردەمی ئهنتيکهش ه زی ئهوتۆيان نهبووە .زانستی نوێ بارودۆخ کی لهباری بۆ
کارخانهکان و ههروەها نالهباری بۆ ئاژە ی ما يی وەك بهراز ،گا و مريشك پ که ناوە
که له ﻻيهکهوە بۆ سهرمايهداران وەك سهردەمی وەرز ری سوننهتی ههست پ دەکرێ
و لهوﻻشهوە بۆ ئاژە ن زيندانيکی پڕ له ئ ش و ئازاريان دروست کردووە.
له ميسری کۆن ،ئيمپراتۆری ڕۆميهکان ياخود له و تی چينی سهردەمی سهدەی
ناوەڕاست مرۆڤ زانيارييهکی کهمی لهسهر پهيوەندايهتی ن وان زانستی ژ ن تيك،
کيميايی ،ئاژە ناسی و نهخۆشييهکان ههبووە .بهو هۆيهشهوە ل هاتوويی مانيپوليرەکردن
ياخود دەست وەردان له چۆنيهتی و چلۆنايهتی ئهو بوونهوەرانايان نهبووە .ئاژە ه
ما ييهکان لهو سهردەمهدا بۆ ت رکردنی خۆيان لهسهر تهپۆ کی زوبل و ل رەوارەکانی
دەوروبهر بهدوای خواردەمهنيدا دەگهڕان .ئهگهر ئاژە دار ك بيويستبايه ههزاران
ئاژەڵ له تهويلهيهکدا لهپهنا يهکتر ج بکاتهوە ،له ڕوانگهی س مهتييهوە کارەسات کی
نهخۆشی پ ك دەهينا که ههم بۆ ئاژە هکان و ههم بۆ مرۆڤ بارودۆخهکه ناخۆش دەبوو
و نه ڕابی ،نه قهشه و نه مهﻻ يا شامان و خوداکان نهياندەتوانی پ ش بهو کارەساته
بگرن.
به م کات زانستی نوێ پهرجۆی بهربهرەکانی له ههنبهر نهخۆشييهکانی دۆزييهوە،
ئيمکانی به ئابووريکردنی ئاژەڵ و ت ترينجاندنی ههزاران ئاژەڵ له شو ن کی تهنگی
بۆ مسووگهر کرا .بههۆی دەرمان ،هۆرمۆنهکان ،ميکڕۆب و ويرووس کوژەکان،
کهرەسهی گۆڕانی ههوای ناو ژوورەکان و دان و ئاودانی ئۆتۆماتيکی ،لهمڕۆدا
ئيمکانی ئهوە پيکهاتووە به دەههزاران بهراز ،گا يا مريشك له تهويله يا قهفهسی تهنگ
و بچووك لهپهنا يهکتر ج بکهنهوە و به زۆر و زو م ل کردن لهو ئاژە نه و له
ژمار کی گهل ك زۆرتر له ش وەی سرووشتی خۆيدا شير ،ه لکه و گۆشتيان ل بهرههم
ب نن.
کات مرۆڤ لهو سا نهی دواييدا له پهيوەندايهتی هه س و کهوتی مرۆڤ لهههنبهر
ئاژە هکانيتر بيری خۆی وەکار خست ،له کردەوەدا مرۆڤی ڕەخنهگهری پي که نا .به م
زۆربهی مرۆڤ خۆی به چارەنووسی ئاژە ه زو مل کراوەکانهوە خهريك ناکهن .ئهگهر
پڕۆگڕامی کامپيۆت رەکان وردە وردە بهسهر ل هاتوويی و ب يمهتی خودی مرۆڤدا
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سهرکهون ،ئايا کار کی دروسته که مرۆڤ بچهوس ننهوە ههر بهو ش وازەی تا ئهمرۆ
مرۆڤ ئاژەڵ دەچهوس ن تهوە؟ ئايا کار کی باشه ئهگهر ب يمهتی ژيری کامپيۆت ری
مرۆڤ ئازار بدەن و تهنانهت گيانی بست نن بۆ ئهوەی به نيازەکانی خۆيان بگهن؟
ئهگهر ئهو کارە بۆ مرۆڤ ج ی باوەڕ نييه و به کار کی تاوانکاری له ئهژمار دێ،
ئهدی بۆچی خۆی دەب ته هۆی ئازاردان و کوشتنی ئاژە هکان؟ ئايا مرۆڤ ل هاتووييهکی
تايبهتيی ههيه که بهرنامه و پڕۆگڕامی کامپيۆتر بتوان جياوازی له ن وان مرۆڤ و
بهراز ،شامپانزە ،گا و مريشك دان ؟ ئهگهر ئا ،ئهو ل هاتووييهی لهکو وە د ن ،و بۆچی
ئ مه ئاوا د نياين که ب يمهتی کامپيۆتريش بتوان ههست بهو چهشن ل هاتووييه بکا؟
به م ئهگهر ئهو چهشن نيشانانه بوونی نييه ،چ شت ك دەب بب ته هۆی به پيرۆز دانانی
ژيانی مرۆڤ به هه سهنگاندن لهگهڵ ژيانی بوونهوەرانيتر ،باوەکوو کامپيۆتر و ه زی
چ کراوی ت کنۆلۆژی ماوەيهکی زۆرە وەپ ش ئ مهی مرۆڤ کهوتوون؟ ژيانی ئ مهی
مرۆڤ چ تايبهتمهندييهکی گرنگتری ههيه که بهو ش وەيه ه زی خستۆته دەستييهوە؟
ئايا ئيمکانی سهرکهوتن و بڕياردانی کامپيۆتر و ه زی چ کراوی ب يمهت لهسهر ژيانی
مرۆڤ تا چ ڕادەيهکه؟
بهشی دوايی ئهو نووسراوەيه خۆی به بوون و ه زی مرۆڤی هۆمۆ ساپيهنهوە
خهريك دەکا – نهك ههر له پهيوەندايهتی ئ مه و ئاژە هکانيتر و بۆ ئهوەی باشتر له
تهوەرەکه ت بگهين ،به کوو لهڕاستيدا بتوانين بهراوەردی کهين چ چاوەڕوانييهكمان
له داهاتوو دەب بب و پهيوەندايهتی ن وان مرۆڤ و ه زی چ کراوی دەستی خۆی
چلۆن دەب .
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ﺑهشی س
پزوسك يا پڕيشکهی ئينسانی

هيچ ج گای شك و گومان نييه که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن بهه زترين چهشن له ناو
بوونهوەرانی سهر زەوييه .هۆمۆ ساپيهن به مهيلهوە باوەڕی بهوەيه که خۆی له
ڕوانگهی ئهخﻼقی و هه س و کهوتهوە له سهرووی بوونهوەرانيترەوە ج ی گرتووە و
ژيانی پڕ بايهختر و گرنگتر له بوونهوەرانيترە .خا ی کۆتايی واته ئايا ژيانی پڕبايهختر
له بوونهوەرانيترە ،کهمتر ڕوون و ئاشکرايه .ئايا ه زداريی مافی مرۆڤ زياتر دەکا؟
ئايا ژيانی مرۆڤ بۆيه پڕبايهختر له ژيانی بوونهوەرانيترە ،چونکه کۆمه ی ئينسانی
بهه زتر له کۆمه ی بهراز ،فيل يا گورگه؟ بهو پ يه چونکه و ته يهکگرتووەکانی
ئهمريکا بهه زتر له و تی ئهفغانستانن؛ دەب بهو مانايهيه ب که ژيانی مرۆڤی
ئهمريکايی پڕبايهختر له هی مرۆڤی ئهفغانييه؟
به م سهير ئهوەيه له کردەوە و له ڕاستيشدا ژيانی ئهمريکايی به گرنگتر و
پڕبايهختر دادەنرێ .بۆ ڕۆشنبيری ،س مهتی و ئاسايشی مرۆڤی مامناونجی
ئهمريکايی پارەيهکی گهل ك زياتر تهرخان دەکرێ به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی
ئهفغانی .ئهگهر مرۆڤ کی ئهمريکايی بکووژرێ ،به ڕوونی دەنگۆی بهرزتر و
ڕوونتر له دنيادا دەبيسرێ ههتا مرۆڤ کی ئهفغانی .به م بهداخهوە ئهو جياوازييه به
پ ی باوەڕمهنديی گشتی ئاکام و ئاسهواری نادادپهروەرانهی دابهشکردنی ه زی
ژ ئۆپۆليتيکييه .ڕەنگه له ڕوانگهی ه زی سياسييهوە به ئاشکرا ئهفغانستان ئهو
کارت کهرييهی نهب که ئهمريکا لهسهر جيهان ههيهتی ،به م ژيانی مندا يك له سهر
شاخهکانی تۆرابۆرا " "Tora Boraبه ههمان ڕادە پيرۆزە وەك ژيانی مندا کی بورلی
هيلز "."Beverly Hills
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ئهگهر ئيمه به ههمان ش وە منا ی مرۆڤ له سهرووی ب چوولهی بوونهوەران کيتروە
دابن ين ،ئهو باوەڕ له خۆماندا دەپهروەر نين که پهيوەندييهکهی گهل ك قوو ترە و ئينجا
به دابهشکردنی ه زی ژينگهوەی دلکينين .ئ مه به زۆر دەمانهوێ باوەڕ ب نين که
ژيانی ئينسانی به ش واز کی گشتی پڕبايهخترە .ئ مهی ساپيهن به مهيلهوە خۆمان قانع
دەکهين که ه ز و تايبهتمهندييهکی سيحراوييمان پ بهخشراوە که نهك ههر بهرپرس
بۆ ه زداری ئ مهيه ،به کوو پاساو کيشه بۆ به تاقانه دانانی مرۆڤ له ڕوانگهی
ئهخﻼقييهوە .به م له ڕاستيدا ئهو پزوسك يا پڕيشکه ئينسانييه چييه و له کو وە دێ؟
وە می تاك پهرەستی ئايينی و سوننهتی دە " :لهناو بوونهوەراندا تهنيا مرۆڤ
ڕۆحيکی ههميشهيی پ بهخشراوە .هاوکات لهگهڵ لهناوچوون و داڕزانی لهش،
سهفهری ڕۆح بهرەو ڕزگاری يا لهعنهت دەست پ دەکا که يا بۆ ههميشه شاد و
بهختهوەر له بهههشت دەژی ،يا بۆ ههميشه ژيان کی پڕ له ئازاری ناو جهههنهمی
دەب  .بهو هۆيهی بهراز و ئاژە هکانيتر ڕۆحيان نييه ،بهشداری لهو دڕاما سهير و
سهمهڕەيه ناکهن .ئهوان تهنيا چهند سا ك دەژين و دواتر دەتۆپن و دەبنهوە هيچ .بهو
هۆيهوە ئ مه دەب زۆر زياتر خۆمان به ڕۆحی ههميشهيی مرۆڤهوە خهريك بکهين".
ئهوە ،چيرۆك ك نييه که له باغچهی مندا ن ببيسترێ ،به کوو داب و نهريت و
گ ڕاوەيهکی بهه زی ئايينی ئيبراهمييه که تهنانهت له سهدەی بيست و يهکهميشدا ه شتا
ژيانی ملياردان مرۆڤ و ئاژە ی پ دياری دەکا .ئهو باوەڕە که مرۆڤ ڕۆح کی
ههميشهيی ههيه ،و ئاژەڵ تهنيا لهش کی لهناوچوويان ههيه ،ناوەندی مافی ئ مهی
مرۆڤ بۆ پيکه نانی سيستهم کی سياسی و ئابووری پ ك د ن  .ئهو ڕوونی دەکاتهوە
که بۆچی بۆ و نه کار کی ئاساييه مرۆڤ ئاژەڵ بکووژێ ،چونکه مرۆڤ پ ويستی به
خواردەمهنی ههيه ياخود چونکه تهنيا بۆ ڕابواردن ئهو کارە دەکا.
دۆزراوە نو يه زانستييهکانی ئ مهی مرۆڤ به ڕاشکاوی ئهو بۆچوونه ئيشكه ئايينيه
ڕەد دەکاتهوە .له ﻻيهکهوە زانست دان بهوە دادەن که تاقيکاريی لهسهر ئاژە نی وەك
بهراز ،جرجهمشك و مهيموون نيشانی دەدا که هيچ ئاسهوار ك که بتوان بيسهلمين
ئهو ئاژە نه ڕۆحيان ههيه ،بهدی ناکرێ .به م لهو ﻻشهوە ههمان ئهو تاقيکارييانه
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بهشی گرنگی باوەڕە ئايينيهکان واته ئهوەيکه مرۆڤ ڕۆحی ههميشهيی ههيه ،دەخهنه
ژ ر پرسيار :زانايان ههزاران تاقيکارييان لهسهر مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن بهڕ وە بردووە
و ههر گۆشهيهکی دڵ و ههر پ چ و خهم کی م شك يان پشکنيوە ،به م هيچ
ئاسهوار کی زانستی که به گه بۆ ههبوونی ڕۆح ب  ،نهدۆزراوەتهوە.
ئهو تاقيکارييه زانستيانه بۆيه دەب ڕاست بن ،چونکه زانايان هيچ به گهيهکيان بۆ
بوونی ڕۆحی مرۆڤ نهدۆزيوەتهوە .به گشتی پرەنسيپی گهشهسهندن دژ به ههبوونی
ڕۆحی بوونهوەرانه .زانستی گهشهسهندن دژ به بوونی ڕۆح ڕادەوەست  ،ههر بۆيه
ئايينيهکان رق و کينهيان له ههنبهر زانست ههيه.
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ک ترسی له ههنﺑهر چارلز داروين ههيه؟

به پ ی تاقيکاريی پرسيارکردنی ڕ کخراوەيهك به ناوی گالووپ " "Gallupله
خه کی ،که له سا ی  ٢٠١٢بهڕ وە چووە ،تهنيا  ١٥له سهدی مرۆڤی ئهمريکايی
باوەڕيان بهوەيه که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن به تهنيا و بههۆی ڕووداوە سرووشتييهکان
و پرۆسهی گهشهسهندن و به ب هيچ کارت کهرييهکی خو قاندن له ﻻيهن خوداکانهوە
گهشهی سهندووە ٣٢ .لهسهدی مرۆڤ لهسهر ئهو بۆچوونهن که مرۆڤ بههۆی
پڕۆسهی چهندين مليۆن سا ه گهشهسهندووە پ کهاتووه ،به م خودا بۆته هۆکار بۆ
پيکه نانی ئهو پرۆسهيه؛  ٤٦له سهد باوەڕيان بهوەيه که ههر وەك له کت بی ئينجيلدا
هاتووە نيزيکهی  ١٠ههزار ساڵ بهر له ئ ستا خودا بۆته هۆی خو قاندنی جيهان،
مرۆڤ و ههموو بوونهوەرانيتر .ئهوەيکه مرۆڤ چهند ساڵ له زانستگه دەرسی
خو ندب يا نا ،لهسهر ئهو بۆچوونه هيچ کارت کهرييهکی ئهوتۆی نييه .تاقيکارييهکی
پرسيارکردنی هاوچهشن له ناو مرۆڤی ڕۆشنبيری زانستگاکان نيشانی دەدا که  ٤٦له
سهدی ئهو مرۆڤانه چيرۆکی خو قاندنی ئينجيليان پ دروسته و تهنيا  ١٤له سهدی ئهو
مرۆڤانه لهسهر ئهو بۆچوونهن که مرۆڤ و بوونهوەرانيتر به ب کارتيکهری خوداکان
له ﻻيهن سرووشتهوە گهشهيان ساندووە .تهنانهت له ن وان مرۆڤ به پلهی دەرس
خو ندنی بهرز وەك مامۆستا يا پرۆفسۆر  ٢٥له سهد باوەڕيان به چيرۆکی ئينجيل
ههيه ٢٩ ،له سهدی ئهو مرۆڤانه سرووشت به هۆکاری ههبوونی بوونهوەران لهسهر
٥٦
زەوی دادەن ن.

٥٦

«Evolution, Creationism, Intelligent Design», Gallup,
http://www.gallup.com/poll/٢١٨١٤/evolution-creationismintelligent- design.aspx (aufgerufen am ٢٠.
Dezember ٢٠١٤); Frank Newport, «In US, ٤٦ per cent Hold Creationist View of Human Origins»,
Gallup, ١. Juni ٢٠١٢, http://www.gallup.com/poll/١٥٥٠٠٣/hold-creationist-view-humanorigins. aspx
(aufgerufen am ٢١. Dezember ٢٠١٤).
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سهرەڕای ئهوەيکه قوتابخانهکان بۆ ف رکردنی قوتابيان لهسهر ت ئۆری گهشهسهندن
زۆر سهرکهوتوو نين ،بهرپرسانی ئايينی لهسهر ئهوە سوورن که ناب ئهو ت ئۆرييه
له قوتابخانهکان ف ری قوتابيان بکرێ .به ج ی ئهو کارە داوا دەکهن که قوتابيان دەب
زياتر لهگهڵ ت ئۆری پﻼندانهری ب يمهت )که زياتر مهبهست خودايه( ئاشنايی پهيدا
بکهن.
پرسيار ئهوەيه بۆچی مرۆڤی ئايينی له ههنبهر ت ئۆری گهشهسهندنی بوونهوەران
ئاوا خۆڕاگری دەکهن ،به م له ههنبهر ت ئۆری ڕادەيی ئهنشتاين يا ت ئۆری کوانتن
ميکانيك هيچ هه و ست ك ناگرن؟ بۆچی سياسهتوانان داوای ف رکردنی منا نی
قوتابخانه بۆ ت ئۆرييهکانی وەك ماکه ،ووزە ،مهکان و کات له پهنا ت ئۆرييهکاننيتر
ناکهن؟ سهرەڕای ئهوەش ئيدەی داروين له يهکهم سهيرکردندا کهمتر مهترسيدارترە له
ئيدەی ئانشتاين يا هايزنب رگ .ت ئۆری گهشهسهندن لهسهر پرەنسيپی مانهوەی
بهه زەکان " "survival of the fittestپ ك هاتووە ،و به ئاشکرا دەتوانين ب ين
پرۆسهيهکی تهواو سرووشتييه .ت ئۆری ڕادەيی ئهنشتاين يا ت ئۆری کوانتن ميکانيك له
ههنبهر گهشهسهندندا دە " :دەکرێ مهکان و کات خوار بکر نهوە ،ههر شت ك دەتوان
له هيچهوە پ ك ب و پشيلهيهك دەتوانی هاوکات زيندوو يا مردوو ب  ".ئهو بۆچوونانه
ههزار پرسيار له م شکی مرۆڤدا پ ك د نن به م هاوکاتيش کهس پ شيان پ ناگرێ،
بۆچی؟
تيئۆری ڕادەيی بۆيه کهس پ شی پ ناگرێ ،چونکه له ههنبهر باوەڕە
خۆشهويستهکانماندا ڕاناوەست  .بۆ زۆربهی مرۆڤ جياوازی بۆيان نييه ئايا مهکان و
کات به ش وەی ئابزلۆت )تهواو و کاميل( يا ڕ ﻼتيڤ )ڕادەيی و نيسبی( بن .ئهگهر
ئهوان لهسهر ئهو باوەڕە بن که مرۆڤ دەتوانی مهکان و کات خوار کاتهوە ،ئيتر هيچ
گوشار ك بۆ خۆيان ناه نن و هه و ستی له ههنبهردا ناگرن .به م به پ چهوانه ت ئۆری
داروين حاشا له ڕۆحی مرۆڤ دەکا .بهتايبهت ئهگهر مرۆڤ له ت ئۆری گهشهسهندن
ت بگا ،ههست دەکا که هيچ ڕۆح ك له گۆڕێ دا نييه .ئهو بۆچوونه تهنيا بۆ
باوەڕپ کراوانی مهسيحی يا موسو مان و ناکردن کی سهير و سهمهڕە نييه به کوو بۆ
زۆربهی مرۆڤی خۆپار ز که باوەڕ کی ڕوون و ئاشکراشيان نييه به ههمان ش وهيه،
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به م سهرەڕای ئهوەش به د هوە پ يان خۆشه باوەڕ بکهن که ژيانيان کۆتايی ناب و
دوای مردن ههميسان زيندوو دەبنهوە.
مانای وشهی "ئينسان يا کهس" دە " "شت ك که ناتوانی خۆی بهش بکا" .ئهوە
ڕاستييهکه من وەك "ئينسان" دابهش ناکر م و کۆی چهندين بهشی جياواز نيم .ئهو
جهوههرە يهكپارچهيه به ئهگهری زۆر له چرکهيهکهوە تا چرکهيهکيتر به ب ئهوەی
شت كی ل کهم بيتهوە ،يا شت ك بهخۆی ئيزافه بکا ،وەك خۆی بووە و وەك خۆشی
دەم ن تهوە .لهش و م شکی من پ کهوە پرۆسهيهکی بهردەوامن بۆ چاﻻکی ،خانهکانی
دەماريی تيشك دەهاو ژن ،هۆرمۆنهکان وەڕ دەکهون و ماسوولکهکان ڕ ك د نهوە.
کهسايهتی من ،ئارەزووەکانم و پهيوەندييهکانم هيچکات ڕاناوەستن و دەتوانن به پ ی
کات گۆڕانيان بهسهردا ب  .به م سهرەڕای ئهوەش له ڕۆژی لهدايکبوونمهوە ههتا
کاتی مردن ،ههر ههمان کهس دەم نمهوە – و هيوادارم دوای مردنيش ههر وا بم.
بهداخهوە )بۆ مرۆڤی ئايينی( ت ئۆری گهشهسهندن ئهو ئارەزووە ڕەد دەکاتهوە،
خودی ڕاستهقينهی من)کهس( شت کی بڕواپ نهکراوە بۆ دابهش نهکردن ،گۆڕانبهسهردا
ناهاتن و بارودۆخ کی ههميشهيی .پرۆسهی ت ئۆری گهشهسهندنی ههموو بوونهوهران
 له فيلهوه تا مهيمون و تا خانهکان و مولکوولی د .ن .ئا  -له بهشی بچووك و ساکارپ کهاتوون که خۆيان بهردهوام ت که ی يهکتر دهکهن و ههميسان ل ك جيا دهبنهوه.
بوونهوهری وهك فيل و خانهکانی لهش ههر دووکيان له ت که ويی و جيابوونهوهی
بهردهوامی خانهکان پ ك هاتوون .ئهو شتهی ناتوان خۆی لهت بکا ياخود گۆڕانی
بهسهردا نايه ،ناکرێ بههۆی هه بژاردهی سرووشتييهوه پ ك هاتب .
بۆ و نه چاوی مرۆڤ سيستهم کی گهل ك ئا ۆزه ،که له چهندين بهشی بچووك وهك
لينزی چاو ،پ ستی چاو ،بيلبيلهی چاو سپ نهی چاو و ...پ کهاتووه .چاو بهو ش وهيهی
ئهمڕۆ دهيبينين له سهرهتاوه وا ئا ۆز نهبووه .کهم يا زۆر بههۆی پرۆسهی مليۆنان
سا هی گهشهسهندن بهم ش وازهی ئهوڕۆيی ل دهرهاتووه .چاوی مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن
زۆر له چاوی مرۆڤی هۆمۆ ئ ر کتۆس دهچ  ،که نيزيکهی مليۆن ك ساڵ بهر له ئ ستا
ژياوه .کهمی کهمتر له چاوی ئاسترالۆپيتيسوس ""Australopithecusچووه که
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نيزيکهی  ٥مليۆن ساڵ بهر له ئ ستا لهسهر زهوی ژياوه .به ڕاشکاوی جياوازييهکی
گهل ك زۆری لهگهڵ چاوی دريۆلس ستس " "Dryolestesههيه که  ١٥٠مليۆن ساڵ بهر
له ئ ستا ژياوه و و دهچ چاوی ئهمڕۆيی مرۆڤ هيچ و چوون کی ئهوتۆی لهگهڵ
چاوی مرۆڤی پ شتر لهوانه نهبووب .
تهنانهت بوونهوهری تهك خانهيی ههن که ئهندام کی زۆر بچووكيان ههيه بۆ
جياوازيدانانی ن وان رۆژ و شهو ،واته ڕۆشنايی و تاريکی و به پ ی چهشنی تهك
خانهييهکه ڕووی خۆيان بۆ ﻻی تيشك يا تاريکی وهردهگ ڕن .ڕ گای گهييشتنی
ئهندامی وا بچووك و ميکڕۆسکۆپی به ئهندام کی ئا ۆز وهك چاوی مرۆڤی ئهمڕۆيی
زۆر دوور و در ژه و ڕ گايهکی پ چه هوپووچه ،به م گهشهسهندن توانيويه له
در ژايی چهندين مليۆن سا دا ئهو پرۆسهيه ههنگاو به ههنگاو پ ك ب ن  .ئهو کاره بۆيه
ئيمکانی ههيه چونکه "چاو" له چهندين بهشی جياواز پ ك هاتووه .ئهگهر به ههر چهند
وهچه بهش ك له چاو بههۆی "موتاسيۆن" کی بچووکهوه گۆڕانيکی بچووکی بهسهردا
ب – دوای ت پهڕبوونی مليۆنان ساڵ دەتوان چاوی ئا ۆزی مرۆڤ پيکب ن .
لهسهر ئهو هۆکارە دەتوان ت ئۆری گهشهسهندن و ناکردنی ڕۆح ڕەد کاتهوە ،ﻻی
کهم ئهگهر مانای ڕۆح له ڕوانگهی ئ مهوە وەك شت کی ههميشهيی و نهگۆر سهير
بکرێ .شت کی ئهوتۆ ناتوانی بههۆی ههنگاو به ههنگاوی گهشهسهندنهوە و به پ ی
کات پ ك هاتب  .هۆکارە سرووشتييهکان ياخود گهشهسهندن دەتوان بۆ و نه چاوی
مرۆڤ پ ك ب نی چونکه چاو له بهشی جياواز پيکهاتووە .لهسهر ڕوانگهی ئايينيهکان
ڕۆح له چهند بهش پيك نههاتووە .ئهگهر ڕۆحی مرۆڤی ساپيهن ههنگاو به ههنگاو له
ڕۆحی مرۆڤی ئيرکتۆس پ ك هاتب  ،ئهو ههنگاوانه چلۆن بوون؟ ئايا بهش ك له ڕۆحی
مرۆڤی ساپيهن بهه زتر و باشتر پهرەی سهندووە به هه سهنگاندن له هی ئ رکتۆس؟
مرۆڤ دەتوان ب ڕۆحی مرۆڤ ههنگاو به ههنگاو پهرەی نهسهندووە ،به کوو
له ڕۆژ کی ڕووندا به پتوونی بهو ش وەيه هاتۆته دەر وەك ئهمڕۆ ههيه .لهسهر ئهو
باوەڕەن ههر مرۆڤ ك که هاتۆته سهر زەوی بههۆی ت که وبوونی سپ رمی پياو و
ژنهوە بووە .ئهگهر مرۆڤ يهکهم کۆرپهی ساوای ڕۆحدار ب ن ته بهر چاو :ئهو کۆرپهيه
زۆر له دايك و باوکی چووە ،تهنيا جياوازی ئهوە بووە که ئهو ڕۆحی بووە و دايك و
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باوکی ب ڕۆح بوون! به ڕوونی زانستی بوونهوەر ناسی دەتوان ب گومان بونی
منداڵ شی بکاتهوە و بيسهلم ن که چ جياوازييهکی لهگهڵ دايك و باوکيدا ههيه.
موتاسيۆن کی گهل ك ئاستهم و ئاسايی له "ژ ن"ی مرۆڤدا دەتوان بهرپرس بۆ ئهو
جياوازييه ب  .به م زانستی بوونهوەر ناسی ناتوان بوونی ڕۆحيکی ههميشهيی بۆ
کۆرپهيهکی لهدايك بوو بسهلم ن .
بوونی ڕۆح لهگهڵ ت ئۆتی گهشهسهندن هيچ هاوئاههنگييهکی نييه .گهشهسهندن به
مانای گۆڕانکاری و گۆڕان بهسهرداهاتنه و توانايی دروستکردنی شت کی نهگۆری
ههميشهيی نييه .له ڕوانگهی گهشهسهندنهوە مولکوولهکانی پيکه نهری )د .ن .ئا(
زياتر موتۆر کن بۆ پ کهينانی پرۆسهی موتاسيۆن نهك پ که نهری خهونيکی
ههميشهيی .ڕەنگه ئهو کارەی گهشهسهندن زۆربهی مرۆڤ بترس ن و ههر بۆيهش
رەدی دەکهنهوە و نايسهلم نن که نهکا له فانتازيا و خهونی ڕۆحی ههميشهيی
ڕايانچ هک ن .
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ﺑۆچی ﺑورسی ئاﺑووری ههستی خۆناسينی نييه

م ژوويهکيتر که به يارمهتی ئهوەوە دەکری پاساو بۆ سهروەری مرۆڤ دروست
بکرێ ،ئهوەيه که له ن وان ههموو ئاژە نی سهر زەويدا تهنيا مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن
ههستی خۆناسينی زەينی ههيه .زەين جياوازييهکی مهزنی لهگهڵ ڕۆح ههيه .زەين
بوونهوەر کی ههميشهيی عورفانی نييه .ههروەك چاو ،م شك يا ههر ئهندام کيتری
مرۆڤيش ئهندامی ههميشهيی عورفانی نين .زياتر خۆناسينی زەينی پڕۆسهيهکی
ئهزموونی ڕۆژانهی مرۆڤه وەك ه ش و ئازار ،خۆشحا ی ،تووڕەيی و خۆشهويستی.
ئهو ئهزموونه زەينييانه له پهيوەندايهتيی ن وان ههستکردنهکان ،بير و خهونهکان و
ههستی سۆزداريی پ کهاتوون که بۆ ماوەيهکی کورت تيشك دەدەنهوە و زۆر زوو گوم
دەبنهوە .دواتر ئهزموونهکانيتری مرۆڤ دەلهر نهوە و دەکووژ ننهوە ،بۆ ماوەيهکی
گهل ك کورت مرۆڤ ههستيان پ دەکا و دواتر لهناو دەچنهوە .ئ مهی مرۆڤ بهردەوام
ههوڵ دەدەين ئهزموونهکان بهسهر چهندين دەستهبهندی جياوازدا وەك ههستهکان ،سۆز
و بيرۆکهکاندا دابهش بکهين ،به م له ڕاستيدا ههر ههموويان لهگهڵ يهکتر گر دراون.
ئهوە کۆکراوە ڕەنگاوڕەنگهکانی ئهزموون و ڕووداوەکانی ژيانن که ههستی خۆناسينی
مرۆڤ پ ك د نن .جياواز له ڕۆح که به ههميشهيی دادەنرێ  ،زەين له چهندين بهش
پ کهاتووە و بهردەوام گۆڕانی بهسهر دادێ و هيچ به گهيهك بۆ ژيانی ههميشهييان
بوونی نييه.
ڕۆح ڕەوايهت که که تاقهم ك مرۆڤ باوەڕيان پ ی ههيه و ههند کيتريش ڕەدی
دەکهنهوە .به م ههستی خۆناسينی زەينی ڕاستييهکی حاشا ل هه نهگرە که ئ مه له
ههر کات و سات کدا دەتوانين ههستی پ بکهين .ئهو ههسته ب مهترسيدارترين شته
لهم جيهانهدا .بوونی ئهو ،هيچ گۆمان كی لهسهر نييه .تهنانهت ئهگهر شك و گومانمان
ت دا پهروەردە ب و لهخۆمان پرسيار بکهين" :ئايا له ڕستيدا ئهزموونی زەينی بوونی
ههيه؟" ،دەتوانين د نيا بين که تهنيا تووشی شك و گومان بووين.
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ئ ستا ئهزموونی خۆناسين چلۆن دەبينرێ ،ئهو ئهزموونهی شهپۆلی زەينی پ ك د ن ؟
ههر ئهزموون کی زەينی دوو تايبهتمهندی سهرەکيان ههيه :ههستپيکردن و تامهزرۆيی
نيشاندان .ڕۆبۆت و کامپيۆتر ههستی خۆناسينيان نييه ،چونکه ئهوان سهرەڕای
ليهاتوويی ب ژوماريان ههست پ ناکهن و ئارەزوويان نييه .ڕۆبۆت يا کامپيۆتر
دەتوانن کهرەسهی س نسهری ٥٧ووزەيان ههب و ناوەندی کونترۆل ئاگادار کاتهوە که
باتری يا ه زی ئهلکتريکييهکهی ﻻواز بووە .ئينجا ڕۆبۆتهکه دەتوان خۆی به ناوەندی
شارژ بوونهوەی ئهلکتريکی پهيوەند بدا و باترەکهی ههميسان شارژ کاتهوە .به م له
ماوەی ئهو پرۆسهيهدا رۆبۆتهکه ههست به هيچ شت ك ناکا .به پ چهوانه بوونهوەر کی
وەك مرۆڤ که ووزەکهی کهم بووبيتهوە و ماندوو بووب  ،ههست به ماندوويی و
برسيهتی دەکا و ههوڵ دەدا کۆتايی بهو ههسته ناخۆشانهی ب ن  .بهو هۆيهوە دەتوانين
ب ين مرۆڤ بوونهوەر که ههستی خۆناسينی ههيه و ڕۆبۆت لهو ههسته ب بهشه.
ههر بهو هۆيهشهوە کار کی گهل ك نائينسانی و تاوان کی گهورەيه ئهگهر بۆ و نه له
کارخانهکهن ه ندە کار له مرۆڤ بک شن تا له برسان و ماندوويی نهتوان بجوو تهوە،
له کاتيکدا دەکرێ بهردەوام کار له ڕۆبۆت بک شرێ به ب ئهوەی ههست به ماندوويی
يا برس تی بکا و ه ندە چاﻻکی بکا ههتا باترەکهی ﻻواز ب تهوە.
لهو پهيوەندييهدا ئاژەڵ چلۆن سهير دەکر ن؟ ئايا ههستی خۆناسينيان ههيه؟ ئايا
ئهزموونی زەينيان ههيه؟ ئايا کار کی درووسته هيندە کار له ئهسپ ك بک شين ههتا
لهبهر ماندوويی لهخۆ ب تهوە؟ ههر وەك ئاماژەمان پ کرد زانايانی بواری
بوونهوەرناسی لهسهر ئهو بۆچوونهن زۆربهی ئاژە ی شيردەر و با هندەکان و ﻻی
کهم تاقم ك له ماسی و خزۆکهکان ليهاتوويی ههستپ کردن و سۆزداريان ههيه.
ههروەها زۆربهی ت ئۆرييهکانی ئهمرۆيی دەيسهلم نن که ههستهکان و سۆزداريی تهنيا
پرۆسهی بيۆکيميايی پاشهکهوتکراوەی زانياريی ئالگاريتمين .بهو هۆيهی ئيمه لهمڕۆدا
دەزانين کامپيۆتر و ڕۆبۆت شت ك زياتر له زانياريی پاشهکهوتکراوە نين ،به بی
ئهوەيکه ههستيکی تايبهتی خۆيان ههب  ،ئايا به ههمان ش وە دەتوانين هه س و کهوت
 ٥٧س نسهر کهرەسهيهکی ئهلکترۆنيکييه که بۆ و نه ههست به بارودۆخی تايبهتی وەك ﻻوازبوونی ووزە يا
چوونی مرۆڤ بۆ ناو مهيدانی کاری ڕۆبت دەکهن.
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لهگهڵ ئاژە يش بکهين؟ لهڕاستيدا ئيمه ئهمرۆ دەزانين تهنانهت بۆ مرۆڤيش زۆرينهی
ههستپيکردنهکان و هه س و کهوته سۆزدارييهکان له م شکماندا به ش وەی کيميايی و
ئالگاريتميی به ب ئهوەی خۆمان ئاگاداری بين پ ك د ن .ڕەنگه له پشت ههموو ئهو
چاﻻکييانه و ههستپ کردنانهی وەك برس تی ،ترس ،خۆشهويستی و وەفادارييهوە تهنيا
٥٨
ئالگاريتمی ههست پ نهکراو ڕاوەستاب و خۆناسينی بهئهزموون بوونی نهب .
" René

ئهو ت ئۆرييه له ﻻيهن باوکه گهورەی فيلهسۆفی مود ڕنهوە واته رنه دکارت
"Descartesەوە دانراوە .له سهدەی  ١٧دکارت لهسهر ئهو بۆچوونه بووە مرۆڤ
ههست پ دەکا و ئارەزووی ههيه ،هاوکات ههموو ئاژە ن و بوونهوەرانيتر ب ڕۆحن
وەك کهرەسهی ئوتۆماتيکی ناو ماڵ .ئهگهر مرۆڤ بۆ و نه سهگ ك دارکاری بکا،
ههستی پ ناکا .به ش وەی ئوتۆماتيکی جهستهی و ك د ن و دەنگی ل دەب تهوە ،به م
تهواو وەك سهماوەر ك که له کاتی کو ندا دەنگی ل وەدێ به بی ئهوەی ههست به
شت ك بکا يا شت کی بوێ.
له سهردەمی دکارت دا ئهو بۆچوونه ﻻيهنگر کی زۆری ههبوو .دوکتوران و
زانايانی زانستی سهدەی حهڤدە سهگ و بوونهوەريتريان به ب سڕ کردن زگيان
هه دەدڕين و وەك مشکی تاقيگا به زيندوويی و به ب بهزەيی لهسهر ئهندامهکانيان
پشکنينيان دەکرد .بۆ ئهوان کار کی تهواو ئاسايی بوو ،ههر وەك چۆن ئيمه لهمرۆدا
سهری قوتوويهکی چايی دەکهينهوە .له سهرەتای سهدەی بيست و يهکهمدا مرۆڤ کی
گهل ك زۆر ههن که ه شتا ههر لهسهر ئهو بۆچوونه کۆنهن.
بۆ ئهوەی بتوانين بڕيار بدەين ئايا ئاژە يش وەك ئ مهی مرۆڤ به ش وەيهکی
هاوچهشن ههستی خۆناسينيان ههيه ،له پ شدا دەب به ووردی سهيری چهمکی ڕۆح
بکهين ،چلۆن کار دەکا و چ ئهرک کی گرنگی ههيه .له بهشهکانی داهاتووی ئهو
نووسراوەيهدا لهسهر ئهو چهمکه به ڕادەی کافی دەدو ين .ئ مه به هيچ ش واز ك
ناتوانين له پهيامهکانی ه زی چ کراوی دەستی مرۆڤ ت بگهين ،ئهگهر نهزانين ڕۆح
چييه .بهۆهۆيهوە دەمانهوێ بۆ کات کی کهم پرسياری تايبهتيی سهبارەت به ههبوونی
Justin Gregg, Are Dolphins Really Smart? The Mammal Behind the Myth, Oxford ٢٠١٣, S. ٨٢ f.
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ڕۆحی ئاژەڵ بخهينه ﻻوە و بزانين زانستی مود ڕنی ئهمڕۆيی چ شت ك لهسهر ڕۆح
و ههستی خۆناسين دەزان و دەتوان به ئيمهی بدا .ئ مه بۆ ئهو کارە خۆ به نموونهکانی
هه قو و له تاقيکارييهکان لهسهر ههستی خۆناسينی مرۆڤهوە هه دەواسين – که بۆ
ئيمه ج ی ل ت گهييشتنه – ،ههروەها دواتر دەگهڕ ينهوە سهر ئاژە ن و پرسيار
دەکهين ئايا ئهو شتانهی لهسهر مرۆڤ دەتوانين چاوەد ری بکهين بۆ ئاژەڵ و
خزمهکانی نيزيك به مرۆڤيش ههر وايه؟
ئهگهر ڕاستگۆ بين ،زانستی ئهوڕۆيی زانيارييهکهی زۆری لهسهر ڕۆح و ههستی
خۆناسينی مرۆڤ نييه .مامۆستايان و زانايانی ئهمرۆيی لهسهر ئهو بۆچوونهن ههستی
خۆناسين بههۆی هه س و کهوتی ئهلکترۆکيميايی ناو م شك پ ك د ن و ئهزموونه
زەينيهکان ڕۆ کی گرنگيان بۆ کۆبوونهوەی زانيارييهکان و پاشهکهوت کردنيان
دەگ ڕن ٥٩.هيچکهس نازانی و ناتوان ب چلۆن پرۆسه و کۆی دژکردەوی کيميايی
و ئهلکتريکی دەبنه هۆی دروستبوونی ئهزموونی زەينی وەك ه ش و ئازار ،تووڕەيی
و خۆشهويستی .لهوانهيه له  ١٠يا  ٥٠سا ی ڕابردوودا بتوانين وە م کی لۆژيکی بۆ
ئهو پرسيارە بدۆزينهوە .به م تا ئ ستا – واته سا ی  ٢٠٢٠وە می ئهو پرسيارە نا
شهفافه و ڕوون نييه.
به يارمهتی کهرەسهی و نه بهرداری ميغناتيسی " "fMRTو کهرەسه
مود ڕنهکانيتری ئهوڕۆيی زانايان به ڕاشکاوی توانيويانه پهيوەندايهتی ن وان ڕەوت و
پرۆسهی ئهلکتريکی م شک و زۆريهك له ئهزموونه زەينهيهکانی مرۆڤ بدۆزنهوە و
بيسهلم نن .بۆ و نه له کاتی چاوەد ريکردنی چاﻻکييهکانی م شك زانايان دەتوانن بزانن
مرۆڤ بهخهبهرە ،خهون دەبينی يا له خهو کی قووڵ دايه .تهنانهت توانيويانه تاك تاکی
خانهکانی م شك لهگهڵ ئهزموونه جياوازەکان ل ك گرێ بدەن .بۆ و نه کات و نهی بيل
کلينتۆن نيشانی مرۆڤهکه دەدرێ ،خانهيهکی تهيبهت له م شکی کهسهکهدا وەبيری
د ن تهوە که باس لهسهر سهرۆکی و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکايه و کات و نهی

٥٩

Stanislas Dehaene, Denken. Wie das Gehirn Bewusstsein schafft, München ٢٠١٤; Steven
Pinker, Wie das Denken im Kopf entsteht, München ١٩٩٨.
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هۆمهر سيمپسۆن ی نيشان بدەن خانهيهکيتری م شك چاﻻك دەب و وەبير کارتۆنی
تلهڤيزيۆنی د ن تهوە.
زانايان ئهوەش دەزانن که کات بهش کی تايبهتی م شك تۆفانی ت دا پ ك دێ ،دەب ته
هۆی تووڕەبوونی مرۆڤ .ئهگهر تۆفانهکه ئارام ب تهوە و بهش کيتری م شك بگر تهوە
– ئينجا ههست به ئارامی دەکرێ .لهڕاستی و له کردەوەدا زانايان دەتوانن به ش وەی
چ کراو ههستی تووڕەيی ،ئارامی و خۆشهويستی مرۆڤ له م شکيدا چاﻻك بکهن،
کات خانهی تايبهت بهو ههستانه بههۆی ئيمپولزی ئهلکتريکی هان بدەن .به م چلۆن
بههۆی جوو نهوەی ئيمپولزی ئهلکتريکی له شو ن کهوە بۆ شو نيکيتری جهسته،
و ناکردن کی زەينی لهسهر بيل کلينتۆن يا هۆمهر سيمپسۆن ،ياخود ههستی وەك
تووڕەيی يا خۆشهويستی له م شکی مرۆڤدا پ ك دێ؟
نو ترين تاقيکارييهکان لهسهر ئهو بابهته ڕوونی دەکهنهوە که م شکی مرۆڤ
کهرەسهيکی ئا ۆز تهيار به  ٨٠مليارد خانهی دەمارييه و له ﻻيهن ژمار کی زۆر
سيناپسهوە بهيهکهوە گرێ دراون .ئهگهر ملياردان خانهی دەماری به مليارد ئيمپولزی
ئهلکتريکی بۆ شو نهکانی جهسته ڕەوانه بکهن ئهزموونی زەينی پ ك د نن .باوەکوو
ناردن و وەرگرتنی ئيمپولزی ئهلکتريکی تهنيا ف نۆم ن کی ساکاری بيۆکيمياييه،
پرۆسهيهکی ئا ۆز پ ك د ن – که له نههايهتدا دەب ته هۆی وەڕێ کهوتنی س وی
ههست به خۆ کردن و خۆناسين .ديناميک کی هاوچهشن له زۆربهی بهشهکانيتريش به
ههمان ش وە بهڕ وە دەچن .وەڕ خستنی سهيارەيهك لهسهر شهقام ك کار کی بر ك
هاسانه ،به م ئهگهر مليونان سهيارە هاوکات بهر وە بن ترافيك پ ك د نن .کر ن و
فرۆشتنی بورس کی ئابووريی به تهنيا کار کی گهل ك ساکارە به م ئهگهر هاوکات
مليۆنان ماملهچی به مليارد بورسی ئابووری ،کر ن و فرۆش بکهن دەتوان قهيرانی
ئابووری پ ك ب ن .
به م ئهو ڕوونکردنهوەيه هيچمان پ نا  .ئهو تهنيا بۆمان ڕوون دەکاتهوە که
سهروکارمان لهگهڵ پرۆسه ياخود ک شهيهکی گهل ك ئا ۆزە .ئهو ڕوونکردنهوانه هيچ
زانيارييهك به ئيمه نادا که چلۆن چهشن ف نۆم ن ك )به مليارد ئيمپولزی ئهلکتريکی که
ل رەوە بۆ ئهوێ له ڕ دان( چهشن ف نۆم نيکيتر پ ك د ن )ئهزموونی زەينی وەك
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تووڕەيی و خۆشهويستيی( .ههروەها به هه سهنگاندن لهگهڵ پرۆسه ئا ۆزەکانيتر وەك
هات وچۆی سهيارەکان يا قهيرانی ئابووری ،گهل ك نامۆ و ئا ۆزترە .ترافيك چلۆن
پ ك دێ؟ ترافيك تهنيا له کۆی چهندين سهيارە لهسهر شهقامهکان پ ك دێ .سهيارەی
يهکم سهيارەی دووههم سووك دەکاتهوە ،سهيارەی دووههم دەب ته هۆی ڕاگرتنی
سهيارەی س ههم و هتد ...ئهوکاتهی مرۆڤ خ رايی و جوو نهوەی چهندين سهيارە
بپ وێ و بزان چلۆن کارت کهری لهسهر يهکتر دادەن ن ،ئينجا دەتوان و نهيهك ﻻی
خۆی دروست کا که چلۆن ترافيك پ ك دێ .کار کی گهل ك ب مانا دەب ئهگهر پرسيار
کهين" :به م به چ ش واز ك ئهو جوو نهوانه ترافيك پ ك د نن؟" چونکه "ترافيك"
تهنيا چهمک کی ئابستراکت واته ههست پ نهکراوە که مرۆڤ بۆخۆی مانايهکی
تايبهتيی بۆ کۆبوونهوەی ڕووداو ك بۆ دروست کردووە و لهسهری ساغ بوونهوە.
"تووڕەيی" له بهرابهريدا چهمک کی ههست پ نهکراو نييه که ئ مهی مرۆڤ وەك
فۆرمۆل کی کورتکراوە بۆ ملياردان ئيمپولزی ئهلکتريکی لهسهری ساغ ببينهوە.
تووڕەيی ئهزموون کی تهواو ڕوونه که مرۆڤ زۆر پ شتر لهو کاتهی زانياريی لهسهر
ه زی ئهلکتريکی بووب  ،ناسيويه .ئهگهر ب م" :من تووڕەم!" ئاماژە به ههست کی
ڕاستهقينه دەکهم .ئهگهر مرۆڤ ڕوونی کاتهوە چلۆن پرۆسهيهکی کيميايی له خانهی
دەماريدا دەب ته هۆی ئيمپولز کی ئهلکتريکی ،و چلۆن ملياردان پڕۆسهی هاوچهشن
دەبنه هۆی پ کهاتنی ملياردان ئيمپولزيتر ،ه شتا ئهو پرسيارە دەم ن تهوە" :به م چلۆن
ئهو مليارد ڕووداوانه بهيهکهوە دەتوانن به تهواوی و کامل ههستی تووڕەبوونی من
دەرببرن؟"
ئهگهر ههزاران سهيارە به ئهسپايی و بهدوای يهکتردا له ن وان شهقامهکانی شاری
لهندەن لهڕ دا بن ،ئيمهی مرۆڤ ناوی ترافيکی لهسهر دادەن ين ،به م ئهو کارە نابيته
هۆی خۆپ زانيين و خۆناسينی شاری لهندەن که له سهر " "Piccadillyهه فڕێ و ب :
"ههست دەکهم دەورم گيراوە!" ئهگهر مليۆنان مرۆڤ به مليارد بورسی ئابووری
بفرۆشن قسه لهسهر قهيرانی ئابووری دەکهين ،به م ڕۆحی وال ستريت " Wall
 "Streetنانا ن و ب " :ههست دەکهم له قهيران کهوتووم!" ئهگهر مليۆنان مولکوولی
ئاو له حهوا پ كهوە کۆ ببنهوە ،ئ مه باس له پ که نانی ههور دەکهين ،به م بهو کارە
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خۆناسين له ههوردا پ ك نايه و ب " :ههست به باران دەکهم!" کهوابوو بۆچی ملياردان
ئيمپولزی ئهلکتريکی له م شکماندا ت ك دەها ن و ئهزموونهکهی دەب ته ڕۆح ك که
ئهو ههستهی ههيه " :من تووڕەم!" ئهمرۆ له سا ی  ٢٠٢٠ەدا ئ مه هيچ
ڕوونکردنهوەيهکمان بۆ ئهو ک شهيه نييه.
ئهگهر ئهو باسه بڕ ك سهری ل ش واندوون ،د نيا بن که به تهنيا نين و تهنانهت
زۆربهی زانايانيش ههمان ههستی ئ وەيان ههيه و ه شتا به چهندين ساڵ لهوە دوورن
بتوانن پهرجۆی ڕۆح و خۆناسين بدۆزنهوە .خا ی تامهزرۆيی زانست لهوەدايه که
ئهگهر شت ك نهزانن ،بۆ زانينی له هيچ تاقيکاريی و ههو ك دەريغ ناکهن و له کۆتاييدا
ترسيان لهوە نييه که ب ن نازانين.
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هاوسهنگيی ژيان

زانست ه شتا نازان چلۆن تهپاندنی سيگنالهکانی ئهلکتريکی م شك ئهزموونی
زەينی پ ك د ن  .لهوەش گرنگتر :زانست نازان بههرەکانی گهشهسهندی دياردەيهکی
ئهوتۆ چ دەتوان بب  .ئهوە گهورەترين بۆشايی زانيارييهکانی ئيمهيه لهسهر ژيان تا
ئهمڕۆ .مرۆڤ قاچيان ههيه ،چونکه قاچهکانی پ شينيانمان به در ژايی مليۆنان وەچه
کهرو شکيان پ ڕاوکردووە و له ترسی ش ر پ ی هه توون و خۆيان له مهترسی پ
ڕزگار کردووە .مرۆڤ چاويان ههيه چونکه به در ژايی م ژووی مرۆڤ چاوەکانمان
ئهو ههلهيان بۆ پ ك ه ناوين که کيان ل وەرگرين ،کهرو شکهکه بۆ کام ﻻ دەڕوا و
ش رەکه له کام ﻻوە ه رش دەکا .به م بۆچی مرۆڤ ئهزموونی زەينی له "برسيهتی"
و "ترس" ههيه؟
زۆرلهم ژ نييه بوونهوەر ناسان لهسهر ئهو پرسيارە وە م کی گهل ك ساکاريان
داوەتهوە .ئهزموونهکانی زەينی بۆ مانهوەی ئ مه گرنگن ،چونکه ئهگهر ئيمه ههستمان
به برس تی يا ترس نهکردبايه خۆمان بهوەوە خهريك نهدەکرد کهرو شک ڕاو بکهين
و له ترسی ش ر ڕا کهين و خۆمان ڕزگار کهين .بۆچی مرۆڤ ڕادەکا کات چاوی به
ش ر بکهوێ؟ زۆر ساکارە :مرۆڤ له ترسانه ڕادەکا .واته ئهو کارەی ئهزموونهکانی
زەينی هه س و کهوتی مرۆڤ ڕوون دەکهنهوە .لهمرۆدا زانست وە م کی گهل ك
باشتر و ڕوونتری بوی ههيه .کات مرۆڤ چاوی به ش ر دەکهوێ ،ئيمپولزی
ئهلکتريکی له چاوەکانييهوە بۆ م شکی دەن رێ .ئيمپولز ياخود سيگنالی گهييشتوو به
م شك ،خانهی دەماريی تايبهتی هان دەدەن و ئهوانيش خانهی دەماريی تر هان دەدەن
و بهو ش وەيه بههۆی بهرزبوونهوەی ئادرنالينی جهسته دڵ گورجتر ل دەدا و
دەمارەکان ئيمپولز بۆ ماسولکهکانی قاچ دەن رن و بههۆی چاﻻکی ماسوولکهکانهوە
)و كهاتن و کرانهوەی پهيتا پهيتايان( مرۆڤ لهبهر ش رەکه ڕادەکا.
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نوکتهی خۆش ل رەدايه :ههر چهند ووردتر بتوانين و نهی ئهو پڕۆسهيه بک شينهوە،
به ههمان ڕادەش دژوارتردەتوانين ههستی ئاگالهخۆبوونمان ڕوون بکهينهوە .ههرچهند
باشتر له م شکمان ت بگهين ،به ههمان ڕادەش کارت کهريی ڕۆح له مرۆڤدا وەك
شت کی زيادی و ب که ك دەنو ن  .ئهگهر به پتوونی سيستهمی ئيمپولزی ئهلکتريکی
کار بکا ،واته سيگنال له شو ن کهوە بۆ شو ن کيتر وەڕێ بکهوێ ،بۆچی دەب ههستی
ترسمان تيدا پيك ب ؟ ئهگهر زنجيرەيهك له دژکردەوەی ئهلکترۆکيميايی له خانهکانی
دەماريی چاوەوە ههتا جوو نهوەی ماسوولکهکانی قاچ لهڕ داب  ،بۆچی دەب ئ مه
ئهزموونی زەينيشی ل زياد کهين؟ ئهوکارە چ بهههريهکی ههيه؟ چهندين بهردی
دۆمينه دەتوانن يهك بهدوای يهکدا بکهون ،به ب ئهوەيکه پ ويستيان به ئهزموونی
زەينی ههب  .بۆچ خانهکانی دەماری بۆ هاندان يا ئهمر به يهکترکردن بۆ پيکه نانی
ئادرنالين له جهستهدا پ ويستيان به ههستهکان ههيه؟ له ڕاستيدا سهلميندراوە  ٩٩له
سهدی ههموو چاﻻکييهکانی جهسته و جوو نهوەی ماسوولکهکان و ڕژانی
هۆرمۆنهکان بهڕ وەدەچن به ب ئهوەيکه پ ويستيان به چهشن ههست کی دياريکراو
ههب  .به م بۆچی خانهکانی دەماری ،ماسوولکهکان و ڕژ نهکان)غدە( له دەرسهد کی
کهمدا پيويستيان به ههستهکان ههيه؟
]ئ ستا مرۆڤ دەتوانی ئهو بۆچوونهی ههب که جهسته ،پ ويستی به ڕۆح ههيه و
ڕۆح بيرەوەرييهکان پاشهکهوت دەکا ،پﻼنهکان دروست دەکا و ئيدەی نوێ پ ك د ن .
ڕۆح ههر وا به ساکاری هه س و کهوت لهسهر هاندەرەکانی دەرەوەی جهسته ناکا.
بۆ و نه کات مرۆڤ چاوی به ش ر ك دەکهوێ ،به ش وەی ئوتۆماتيك له ههنبهر ش رەکه
هيچ ههست ك لهخۆی نيشان نادا .ئهو لهو چرکهيدا بير لهوە دەکاتهوە که سا ك پ شتر
ش ر ك پووری هه دڕ وە ،لهبهر چاوی خۆی و نای دەکا پووری دەب چ ههست کی
بووب کات له ﻻيهن ش رەکهوە ه رشی کراوەته سهر .بير له چارەنووسی منا هکانی
دەکاتهوە که له داهاتوودا به ههتيوی دەب بژين ،ههر بۆيه لهبهر ش رەکه هه دێ و
خۆی ڕزگار دەکا .لهڕاستيدا زۆربهی دژکردەوەی زنجيرەيی به ب يمهتی ڕۆحهوە
پهيوەندی ههيه و کهمتر بههۆی هاندەر کی بيانييهوە پ ك دێ .بۆ و نه بيرەوەرييهکی
ناخۆشی پ شوو سهبارەت به ه رشکردنی ش ر ،کوت و پڕ له ڕۆحی مرڤدا و نا
دەکر تهوە و ناچار به بيرکردنهوە له ههنبهر بارودۆخ کی مهترسيداری دەکات .له
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کۆتاييدا به يارمهتی هۆزەکهی پ کهوە م تۆد ك دەدۆزنهوە له داهاتوودا چلۆن لهههنبهر
ه رشی ش ر ڕاوەستن و ش رەکه بترس نن[ .
به م ڕاوەستن .ئهو بيرەوەرييانه ،بيرکردنهوانه و و ناکردنانه چين؟ له کو دا
پاشهکهوت کراون؟ ئهگهر مرۆڤ باوەڕی به ت ئۆريی بوونهوەرناسی مود ڕن ههب ،
بيرەوەرييهکان ،و ناکردنهکان و بيرکردنهوەکانمان له بهش کی نهبينراو و شو ن کی
ناديار نين .زياتر ،س و کی ئيمپولزی ئهلکتريکين که له ﻻيهن ملياردان خانهی
دەمارييهوە وەڕی دەکهون .تهنانهت ئهگهر ئهو بيرەوەرييانه ،بيرکرنهوانه و
و ناکردنانه بۆ مرۆڤ پ ك ب ن و به ڕوونی ههستيان پ بکا ،ه شتا ههر سهروکاريان
لهگهڵ پاشکۆ و در ژکراوەی دژکردەوەی ئهلکترۆکيميايی ههيه که بههۆی ملياردان
خانهی دەماريی وەڕێ دەکهون و به ڕژاندنی ئادرنالين و چاﻻکی ماسوولکهکان
کۆتاييان پی دێ.
ئايا تهنيا هانگاو كی به تهنيا لهو ڕ گا دوور و در ژە ،واته له ن وان چاﻻکی خانهی
دەماريی و دژکردەوەی ماسوولکهکان ،بوونی ههيه ،که ڕۆح د ته مهيدانهوە و بڕياری
لهسهر دەدا که خانهکانی دەماری ئيمپولزی ئهلکتريکی بن رێ يا نا؟ ئايا ماتريال ك
بهر وەيه که له باتی ئهزموونی زەينی و هه س و کهوتی وەك "ترس" به ش وەيهکيتر
و بههۆی چاﻻکييهکيترەوە پ ك ب ؟ ئهگهر چاﻻکييهکی ئهوتۆ بوونی نييه – و ئهگهر
تاك تاکی ئهلکترۆنهکان بۆيه وەڕ دەکهون ،چونکه پ شتر ئهلکترۆنيتر وەڕێ کهوتوون
 ،بۆچی دەب ههست به "ترس" بکهين؟ ئ مه تا ئهمڕۆ وە می ئهو پرسيارە نازانين.فيلهسۆفهکان بهرگ کی نويان له بهر ئهو پرسيارە کردووە :چ شت ك له ڕۆحدا پ ك
دێ ،که له م شکدا پ ك نهيه؟ ئهگهر له ڕۆحدا چاﻻکييهك پ ك نهيه ،که هاوکات له
تۆڕی مهزنی خانهی دەمارييدا پ ك نههاتب – بۆچی دەب پ ويستيمان به ڕۆح ههب ؟
ئهگهر له ڕاستيدا له ڕۆح شت ك پ ك دێ ،که لهسهرووی چاﻻکييهکانی خانهی
دەمارييهوەيه و پهيوەنديی بهوانهوە نييه - ،ئهدێ لهکۆێ و کام شو ندا ئهو کارە پ ك
دێ؟
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تاقم ك له پشکينهران و زانايانی م شك لهسهر ئهو بۆچوونهن ئهو ڕووداوانه له
بهشی گلۆبالی فهزای کارييدا " "global workspaceپ ك د ن ،که بههۆی هه س و
کهوتی ژمار کی زۆری خانهی دەماريی پ ك هاتوون ٦٠.به م چهمکی "فهزای کاريی"
تهنيا خواز )م تافۆر( ك زياتر نييه .ڕاستهقينهی پشت ئهو خوازە چلۆن دەنو ن ؟ له
کوێ ماکهی پيکهاتهی زانياريی جياواز پ ك د ن و لهگهڵ يهکتر ت که و دەکر ن؟
چونکه به پ ی زانستی نوێ به ڕاشکاوييهوە ئهو کارانه له شو ن کی دياری نهکراودا
پ ك نايهن .و دەچ زياتر لهو شو نه پ ك د ن که له ناکاو بههۆی ئيمپولزی دژکردەوەی
ئهلکترۆکيميايی له خانهيهکی دەمارييهوە بۆ ئهويتريان دەن ردرێ.
ئهو پهرجۆيه له ڕ گای بيرکاريشهوە ههستی پ دەکرێ .ئورگانيزمهکان وەك
ئالگاريتم دەچن ،ئالگاريتميش بههۆی فۆرمۆلی بيرکارييهوە دياری دەکر ن .به
يارمهتی ژمارەکان و نيشانهکانی بيرکارييهوە دەکرێ پاشکۆی ههنگاوەکان ،ههر وەك
چلۆن له کهرەسهيهکی ئوتوماتيکی قاوە به پ ی چهند ههنگاو قاوەکه ئامادە دەکرێ ،به
ههمان ش وەش دەکرێ ههنگاوەکانی م شکی مرۆڤ کات ش ر ك به مرۆڤ
نيزيکدەب توە ،دياری بکرێ .سهرەڕای زانيارييهکی مهزنی زانستی بيرکاری و
کامپيۆت ری که له چهند دەيهی ڕابردووەوە بهردەوام باشتر و ووردتر بوونهتهوە،
ئهزموونی زەينی نياز و پ ويستی به هيچ سيستهم کی حيسابکهری داتاييهوە نييه و
هيج کام لهو داتا کامپيۆت رييانه ناتوانن بوونی ههستکردن به هه س و کهوتی وەك
٦١
"ترس"" ،ه ش"" ،خۆشحا ی" يا "تووڕەيی" بسهلم نن.
به م کهنگ پ ويستيمان به ئهزموونی زەينی ههيه ،کات بير له خۆمان دەکهينهوە؟
ئاژە ك که له سرووشتدا بۆ زيندوومانهوەی خۆی بهربهرەکانی دەکا ،دەب هه س و
Dehaene, Denken

٦٠

٦١

Fachleute könnten auf den Gödel’schen Unvollständigkeitssatz verweisen, dem zufolge kein
System mathematischer Axiome sämtliche arithmetischen Wahrheiten beweisen kann. Es wird
immer ein paar wahre Aussagen geben, die sich nicht innerhalb des Systems beweisen lassen.
In der populären Literatur wird dieser Satz gerne als Beleg für die Existenz des Geistes
vereinnahmt. Angeblich braucht man den Geist, um mit solchen unbeweisbaren Wahrheiten
zurechtzukommen. Es ist jedoch keineswegs offensichtlich, warum Lebewesen sich mit so
obskuren mathematischen Wahrheiten beschäftigen müssen, um zu überleben und sich zu
reproduzieren. Tatsächlich beinhaltet die überwiegende Mehrheit unserer
bewussten Entscheidungen keinerlei derartige Fragen.
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کهوت و بڕيارەکانی لهبهرچاوی خۆی و نا بکا و ئهزموونهکانی به ئاژە هکانيتر و
وەچهکانيتری بسپ رێ .به م کات م شك ههوڵ بدا مود ل ك له بڕيارەکانی خۆی
بخو ق ن  ،دەکهو ته بازنهيهکی داخراوی نامومکين و و دەچ وەك سيحر و جادوو
لهو بارودۆخهدا ووشياری بخو ق ن .
پهنجا ساڵ بهر له ئ ستا ڕەنگه کار کی لۆژيکی بايه ،به م نهك لهمرۆدا .زۆريهك
له ڕ کخراوە نو يهکان وەك گووگل " "Googleيا ت سﻼ " "Teslaسهيارەی ئوتۆماتيکيی
به ب شۆفير دەخو ق نن ،که لهسهر شهقامهکان لهڕ دان .ئهو ئالگاريتمهی دەب ته هۆی
ل خوڕينی سهيارەکان له پهيوەنديی لهگهڵ سهيارەکانيتر ،چرای ڕاهنمايی و مرۆڤ و
هتد  ...له چرکهيهکدا مليۆنان حيسابات بهڕ وە دەبهن .سهيارەی بی شۆف ر بۆخۆی
لهبهر دەم چرای سوور ڕادەوەست  ،مهودای خۆی لهگهڵ سهيارەکانی پ شهوەی
ڕادەگرێ - ،به بی ئهوەيکه هيچ ههست کی ترسی ت دا پ ك ب  .سهيارەکه به بی ک شه
بڕيارەکانی ل خوڕينهکه ههتا دەگا به شو نی مهبهست بهڕ وە دەبا – به م به ب هيچ
خۆناسين ياخود ئاگالهخۆبوون ك .سهيارەی ب شۆفير نموونهيهکی تهنيا نييه ،تاقم كی
گهل ك زۆر پرۆگڕام و بهرنامهی کامپيۆتری کاری لهو چهشنه بهر وە دەبهن و
هيچکام کيشيان بۆ بهڕ وەبردنی کارەکهيان ههستی خۆناسين و ئاگالهخۆبوونيان
٦٢
نييه.
ئهگهر ئ مهی مرۆڤ چهمکی ڕۆح ناتوانين ڕوون کهينهوە ،ئهگهر ئيمه نازانين
ڕۆح چ ئهرک ك به ج د ن  ،ئهدێ بۆچی ناتوانين چاوپۆشی لی بکهين و وەﻻی ن ين؟
له م ژووی زانستييدا چهمکی ئهوتۆ زۆر بينراون .بۆ و نه له ڕابردوودا زانست خۆی
بهوەوە خهريك کردبوو خۆب وکردنهوەی تيشك بههۆی يهکهيهکی وەك ""Äther
٦٢

Christopher Steiner, Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, New York ٢٠١٢,
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ڕوون کهنهوە ،که دەبوو له ههموو ئونيويرزامدا بوونی ههب  .مرۆڤ لهسهر ئهو
بۆچوونه بوو که تيشك له شهپۆلی " "Ätherپ ك هاتووە .به م به پ ی کات زانست هيچ
به گهيهکی بۆ ئهو کارە نهدۆزييهوە و له پهناشيدا ت ئۆريی گهل ك باشتر و لۆژيکتری
بۆ خو قاند که بووە هۆی فڕ دانی ئهو يهکهيه بۆ ناو زوب دانی م ژوويی زانست.
به ش وەيهکی هاوچهشن مرۆڤ ههزاران سا ی در ژە ههوڵ دەدەن ف نۆم ن و
کارەساته سرووشتييهکان بههۆی خوداکانيانهوە ڕوون کهنهوە .بۆ و نه هۆکاری
پيکهاتنی ههورەتريشقه چييه؟ خودا .چ شت ك دەب ته هۆی بارينی باران؟ خودا .چلۆن
ژيان لهسهر زەوی دەستی پ کرد؟ خودا بووە هۆی ئهو کارە .له چهند سهدەی
ڕابردووەوە زانايان و پشک نهرانی م ژوويی هيچ به گهيهکيان بۆ بوونی خودا
نهدۆزيوەتهوە ،به م به پ چهوانهی بۆچوونهکانی چهند ههزار سا ی ڕابردوو ،به گه
و چۆنيهتی پيکهاتن بۆ ڕووداوەکانی وەك ههورەتريشقه ،باران و چلۆنايهتی پيکهاتنی
ژيانيان به ووردی ڕوون کردۆتهوە.
چارەنووس کی هاوچهشنيش بهرۆکی به "ڕۆح" گرتووە .ههزاران سا ه مرۆڤ
لهسهر ئهو باوەڕەن ههر هه س و کهوت و بڕيار کی ئيمه له ﻻيهن "ڕۆح" ەوە پ ك
دێ .بهو هۆيهی به گه بۆ ئهو بۆچوونه نييه ،و گهل ك بۆچوون و ت ئۆری ڕوونتر و
لۆژيکيتر سهبارەت بهوە ههن ،زانستی بيۆلۆژيکی "ڕۆح" پووچهڵ دەکاتهوە .لهوانهيه
تاقم ك دوکتۆر و بوونهورناس ه شتا ههر باوەڕيان به "ڕۆح" ماب  ،به م به ش وەی
جيددی و له باسی گرنگی زانستيدا ئهو چهمکه ئيتر وەﻻ نراوە.
ب ی ئيتر چهمکی وەك "خودا"" ،ڕۆح" و " "Ätherدەب پ کهوە تهنيا له زوبالهدانی
م ژووييدا لهگهڵ يهکتر باس و گفت و گۆ بکهن؟ تا ئ ستا هيچ زانست ك نهيتوانيوە
ئهزموونی ه ش يا خۆشهويستی لهژ ر ميکرۆسلۆپدا چاوەد ری بکا ،به م زانستی
مود ڕنی ئهوڕۆيی پڕيه له ڕوونکردنهوەی وورد و پڕ به گهی بيۆکيميايی بۆ
دياريکردنی ه ش و خۆشهويستی و به گشتی ئهزموونه زەينييهکانی مرۆڤ و تاقم ك
له بوونهوەرانيتر .سهرەڕای ئهوەش له ن وان ڕۆح و خودا يا ڕۆح و ڕەوان دا
جياوازييهکی گهل ك بهرچاو ههيه .چونکه هاوکات لهگهڵ ئهوەيکه ههميشهيی بوونی
ڕۆح يا خودا تهنيا گومان ك زياتر نييه ،ئهزموون لهگهڵ ه ش يا خۆشهويستی هه س
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و کهوت کی ڕاستهقينه و ڕاستييهکی حاشا ل هه نهگرە .ئهگهر بزمار يا دەرزييهك به
دەستماندا بچ  ،به ب به گهی زانستيش ،سهداو سهد و ب گۆمان ه شمان پ دەگا و
ههستی پی دەکهين .به پ چهوانه ناتوانين سهداوسهد د نيا بين که ڕۆحمان ههميشهييه.
به ش وەيهکيتريش دەکرێ ڕۆح و ههستی خۆپيزانين ڕەد بکر نهوە ،ئهويش نهك
بههۆی لهژ ر پرسيار دانانی بوونيان ،به کوو بههۆی ڕەدکردنهوەی
گرنگايهتييهکهيان .تاقم ك له زانايان وەك دان ل دنت " "Daniel Dennettفيلهسۆفی
ئهمريکايی لهدايکبووی سا ی ١٩٤٢و ستانيسﻼس داهين ""Stanislas Dehaene
فهرانسی ،پسپۆری زانستی سرووشتی و له دايکبووی سا ی  ١٩٦٥لهسهر ئهو
باوەڕەن دەکرێ بههۆی پشکنينی چاﻻکيی م شك ههر پرسيار ك به ب گومان بههۆی
ئهزموونی زەينييهوە وە م بدر تهوە .بهو پ يه زانايان دەب بتوانن "ڕۆح"" ،ههستی
خۆپيزانين" و "ئهزموونی زەينی" به د نياييهوە له ووشهنامه و نووسراوەکانيان
بسڕنهوە .به م ههر بهو ش وەيهی له بهشهکانی داهاتووی ئهو نووسراوەيهدا دەيبينين،
به پتوونی پ کهاتهی سياسهتی مود ڕن و ئهخﻼق و مۆڕاڵ لهسهر ئهزموونی زەينی
ساغ بوونهتهوە و زۆر کهم ک شهی ئهخﻼقی و ڕەفتاريی بههۆی سهيرکردن و دۆزينی
چاﻻکييهکانی م شكهوە چارە دەکرێ .بۆ و نه چ شت ك له کردەوەی نالهباری وەك
ئهشکهنجه دان و دەستڕ ژی س کسيدا به خراپ دادەنرێ؟ له ڕوانگهی دەمارگرژييهوە
بهو ش وازايه :ئهگهر مرۆڤ ك ئهشکهنجه بدرێ يا دەستڕ ژی س کسی لهسهر بکرێ،
دژکردەوەی تايبهتيی بيۆکيميايی له م شکيدا وەڕێ دەکهون و چهندين ئيمپولزی
ئهلکتريکی له بهسته سلوول کهوە بۆ بهسته سلوول کيتر دەن ردرێ .ل رەدا و لهو
ڕوانگهيهوە چ خراپييهکی ههيه؟ زۆرينهی مرۆڤی مود ڕنی ئهمرۆيی له ڕوانگهی
ئهخﻼقييهوە دژ به ئهشکهنجه يا دەستڕ ژی س کسين چونکه هاوکات لهگهڵ ئهو
کردەوانه ئهزموونی زەينی ڕۆ کی گرنگ دەگ ڕن .ههر زانايهکی زانستی ب
ئهزموونی زەينی ب مانايه ،دەب ڕوونيشی بکاتهوە بۆچی ئهشکهنجه يا دەستڕ ژی
س کسی به ب پهيوەندايهتی لهگهڵ ئهزموونی زەينی به کار کی نالهبار و خراپ
دادەنر ن.
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ﻻی کهم تاقم ك له زانايان لهسهر ئهو بۆچوونهن ههستی خۆناسين شت کی
ڕاستهقينهيه و به ئهگهری زۆر هاوڕێ لهگهڵ ئهرزشی ئهخﻼقی و سياسييه به م به
هيچ ش وەيهك کردەوەيهکی بيۆلۆژيکی نييه .به واتايهکيتر ههستی خۆ ناسين يا
خۆپ زانين بهرههمی بيۆلۆژيکی ب بههرە و دروستکراوی تايبهتيی م شکن .موتۆری
فڕۆکهيهك دەنگ کی گهل ك زۆری ل پ ك دێ ،به م دەنگه بهرزەکهی ناب ته هۆی
هه فڕينی فڕۆکهکه .مرۆڤ پ ويستيان به دی ئوکسيد کاربۆن نييه ،به م به ههر
ههناسهيهكيان ههوا پڕ دەکهن لهو ماکه کيمياييه .به ش وەيهکی هاوچهشن دەکرێ
ههستی خۆناسين وەك کهرەسهيهکی ههوا پيسکهر دان ين ،که بههۆی تۆڕی ئا ۆزی
خانهکانی دەماريی پ ك دێ .ئهو هيچ کار ك ناکا .تهنيا لهو يه و هيچ .ئهگهر ئهوە
ڕاست ب  ،ههر ههست کی وەك ه ش ،خۆشهويستی و ههموو ئهو خۆشحا ييانهی به
در ژايی مليۆنان ساڵ م ژووی مرۆڤ ئهزموون کراوە زياتر له پيسکردنی زەينی
ههوا شت کيتر نين .به ب گۆمان ئهوە بيرکردنهوەيهکی گهل ك سهيرە ،تهنانهت ئهگهر
ڕاستيش نهب  .خا ی سهير ل رەدايه که لهمڕۆدا باشترين ت ئۆری خۆناسين و ههستی
خۆپيزانينی بوونهوەرانه که زانست به ئ مهی دەدا.
و دەچ زانست ئهو ک شهيه له ڕوانگه و گۆشه و کهنار کی هه هوە سهير بکا.
ئهوان لهسهر ئهو باوەڕە بوون ژيان تهنيا لهسهر کرداری داتای کامپيۆتری پ ك هاتووە
و بوونهوەران وەك کهرەسهيهك وان که دەکرێ حيساباتيان لهسهر بکرێ و ئهو
حيساباته بڕياريان لهسهر بدا .به م ئهو ئهندازيارييهی ن وان بوونهوەران و ئالگاريتم
دەتوانی ڕ گامان ل ت ك دا .له سهدەی  ١٩دا زانايان ڕوونکاريان لهسهر ڕۆح و
م شك کردووە ،که و چوونيکی زۆری لهگهڵ ڕوونکاريی لهسهر کهرەسهی هه م
ههيه .ئهوکارە بۆچی وا دەنو ن ؟ چونکه کهرەسهی هه م لهو سهردەمهدا
ت کنۆلۆژييهکی مود ڕن بووە و شهمهنهفهر ،کارخانه و کهشتييهکانی به ووزەی خۆی
وەڕێ خستووە .کات مرۆڤ ويستوويانه ژيان ڕوون کهنهوە ،لهسهر ئهو بڕوايه بوون
که ئهويش دەب لهسهر پرەنسيپی ئانالۆگ کار بکا .ڕۆح و جهسته له لووله و شيﻼنگ،
سيليندر ،سوپاپ و ش رە درووست کراون که گوشار پ ك د نن و ههميسان ئازادی
دەکهنهوە و ئهزموونهکهی دەب ته هۆی پ کهاتنی جوو نهوە و هه س و کهوتهکان .ئهو
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چهشن بيرکردنهوەيه تهنانهت کارت کهری لهسهر فيلهسۆفی بهناوبانگ فرۆيد يش
داناوە.
بۆ و نه مرۆڤ بهو ش وەيه سهيری به گهه نانهوەی فرۆيدی کردووە" :ئهڕتهش له
هاندەری س کسی که ك وەردەگرن بۆ بهه زکردنی دەستڕ ژی نيزامی .ئهڕتهش پ ش
به توانايی سهربازەکان له دروستکردنی پهيوەندايهتی س کسی و ڕەها بوون له ههر
چهشن گۆشار ك دەگرێ و ههر ئهو کارە دەب ته هۆی چوونه سهری گووشاريان.
ئهڕتهش له کۆتاييدا پهرە بهو گوشارە ڕاگيراوە دەدا و له ناوەندی دەستڕ ژی نيزاميدا
ههميسان ئازادی دەکاتهوە".
تهواو بهو ش وەيهی فرۆيد و نای کردووە ،کهرەسه و ماش نی هه م کار دەکا :هه می
کو و له شو ن کی سهرگيراودا ڕادەگيرێ ،به پ کات گوشارەکهی زياتر دەب  ،کات
له پڕ کدا ش رەکهی بکر تهوە و ئهو گوشارە کۆکراوەيه بۆ ﻻيهنيکی دياريکراو ئازاد
بکرێ ،دەب ته هۆی وەکارخستنی شهمهنهفهر ،کهشتی يا کهرەسهی کارخانهکان.
له سهدەی  ٢١دا هه سهنگاندنی ماش نی هه م و ڕەوانی ئينسانی گهل ك مندا نه
دەنو ن  .لهمرۆدا زانيارييهکی زۆرمان لهسهر ت کنۆلۆژی – کامپيۆتر ههيه  ، -و بۆ
ڕوونکردنهوەی ڕەوانی ئينسانی وەك کامپيۆتر کيان دادەن ين که حيساباتی داتای
کامپيۆتريان لهسهر دەکرێ .نهك وەك ماش نيکی هه م که بتوانرێ گوشارەکهی ميزان
بکرێ .به م ئهو حيساباته دەتوانن له داهاتوودا به ههمان ش وەی پ شوو به کار کی
ب مانا دابنر ن .چونکه دەزانين کامپيۆتر ڕۆحی نييه .ناشمرن ،تهنانهت ئهگهر
پڕۆگڕامهکهيان هه هشی ت داب " ."Bugئينت رن ت هيچ ه ش يا ههست پيکردنيکی نييه
تهنانهت کاتی حکوومهته زا مهکان تۆڕی ئينت رن تی تهواوی و تهکهش بپس نن.
کهوابوو بۆچی دەب کامپيۆتر وەك مود ل ك بۆ ت گهييشتن له ڕۆح که کی لی
وەرگيرترێ؟
به م ئايا ئيمه به تهواوی د نياين که کامپيۆتر و ه زی چ کراو ههست پ ناکهن و
هيچ ئارەزوويهکيان نييه؟ ئهگهر ئ ستا و له بارودۆخی ئهمڕۆدا ئهو ههستهيان نييه،
به م کی دەزان له داهاتوودا کات کهرەسهيهکی گهل ك ئا ۆزيان ل دەرب  ،ههستی
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خۆناسينيان پهرە نهست ن ؟ ئهگهر بهو ش وەيهی ل ب  ،چلۆن دەتوانين ههست
پيکردنهکايان بيسهلم نين؟ ئهگهر له داهاتوودا کامپيۆتر ج گای شوفيری شهمهنهفهر،
ئوتوبووس ،مامۆستای قوتابخانه و رەوانناسهکانمان بگرنهوە ،چلۆن دەتوانين بزانين
ئايا ههستی خۆناسينيان ههيه يا تهنيا کهرەسهيهکی ئالگاريتمی ب ڕۆحن؟
ئهگهر باسهکه لهسهر مرۆڤ ب  ،دەتوانين له ن وان "ئهزموونی مانايی ئاگايانه" و
"چاﻻکيی م شکی خۆ پ نهزان" جياوازی دابن ين .باوەکوو ئهمرۆ زۆر لهوە دوورين
له ههستی خۆناسين ت بگهين ،به م بههۆی تاقيکاريی و کاری پسپۆران ،توانراوە
تاقم ك سيگنالی ئهلکترۆکيميايی بناسر ن که دەتوانی بۆ داهاتوو گهل ك ج ی سهرنج
ب .
بهو ش وەيه زانايان توانيويانه دياری بکهن کات کهس ك تووشی سهکتهی دڵ هاتووە
و له بارودۆخی هه داندا بووە ،ئايا هۆشی لهخۆی نهبووە يا تهنيا کونتڕۆ ی لهسهر
جهسته و قسهکردن له دەست داوە .ئهگهر م شك نيشانهکانی سهکتهی له نهخۆشهکهدا
تۆمار کردب  ،دەبی هۆشی لهخۆی بووب  ،تهنانهت ئهگهر نهجوو تهوە ياخود
ئاخهفتنيش نهکا .له ڕاستيشدا له چهند سا ی دواييندا زانايان توانيويانه به يارمهتی
کهرەسهی و نهبهرداری م غناتيسی " "Magnetic resonance imagingلهگهڵ ئهو
٦٣
نهخۆشانه پهيوەندی بگرن و ئاخهفتنيان لهگه دا بکهن.
ئهو کارە له پهيوەندی لهگهڵ مرۆڤدا به باشی کار دەکا ،به م له پهيوەندی لهگهڵ
کامپيۆتردا چۆنه؟ بهو هۆيهی کامپيۆتر لهسهر بنهمای سيليکۆن ستروکتوريان به
ش واز کيترە ،و جياوازی لهگهڵ مرۆڤ ههيه که لهسهر شهبهکهی دەماريی و لهسهر
بنهمای کاربۆن پ کهاتووە ،ڕەنگه بۆ کامپيۆتر گرنگايهتی ئهوتۆی نهب  .و دەچ ئ مه
له بازنهيهکی شهيتانيدا گيرمان کردب  .جياوازييهکی گرنگ له ن وان مرۆڤ و
کامپيۆتردا ههيه و ئهويش باوەڕداريی مرۆڤه .لهڕووی سيگنالی تۆمارکراوی م شك
زانايان دەتوانن بزانن ئايا ئ مه له بارودۆخی ووشياريداين يا ب هۆشين .به م کات

Dehaene, Denken, S. ٣٠٤–٣١٠
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ب يمهت کی چ کراو )کامپيۆتر( ب من له بارودۆخی ووشياريدام ،ئايا دەب باوەڕی
پ بکهين؟ تا ئهمڕۆ وە م کی ڕازيکهرمان بۆ ئهو ک شهيه نهدۆزيوەتهوە.
به پ ی زانستی مود ڕنی ئهوڕۆيی ههر شت ك يا ڕووداو ك که مرۆڤ ههستی پ
دەکا ئهزموونی چاﻻکيی ئهلکتريکی م شکی خۆيهتی و بهو هۆيهشهوە به ش وەی
ت ئۆری ئيمکانی ئهوە ههيه که مرۆڤ دنيايهکی تهواو مهجازی و ناڕاستهقينه بۆخۆی
دروست دەکا که جياوازيی ئهوتۆی لهگهڵ دنيای ڕاستهقينه نييه .تاقم ك له پسپۆرانی
م شك لهسهر ئهو بۆچوونهن که مرۆڤ له داهاتوويهکی نهك ه ندە دوور توانايی و
ل هاتوويی بۆ ئهو کارانه دەب .

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

١٣٨

ژيانی پڕ له ژانی مشکی تاقيگاکان

دوای ئهوەی بڕ ك لهسهر چهمکی ڕۆح دواين – و ئهوەيکه چهندە زانياريمان
سهبارەت به ڕۆح کهمه – ،دەگهڕ نهوە سهر ئهو پرسيارە ئايا ئاژە نيتر ڕۆحيان ههيه؟
تاقم ك له ئاژە ن و له ن وياندا سهگ ،لهسهر ههستی خهمناك بوونيان تاقيکاريی کراوە
و سهلميندراوە که له بارودۆخی تايبهتدا خهمناك دەبن .ئهگهر ئ مهی مرۆڤ بمانهوێ
بزانين ئايا بوونهوەر ك ههستی خۆناسينی ههيه ،مهبهست توانايی حيسابکردن يا
ههبوونی هۆش و بير کی باش نييه ،به کوو ل هاتوويی ئهو ئيمپاتی و سۆزدارييهيه که
له ن وان ئهوان و ئيمه دا پ ك دێ .مرۆڤ جيا له ئاژەڵ دەتوان هۆگريی و ئيمپاتی بۆ
شت و مهکی وەك ئهس هحه "چهك" ،سهيارە و تهنانهت جل و بهرگيش ههب  ،به م
ئهو هۆگرييانهی يهك ﻻيهنهيه و پهيوەندی دوو ﻻيهنه پ ك نايه .ئهو ڕاستييه که بۆ و نه
سهگ دەتوان له پهيوەندايهتی سۆزداريی ن وان خۆی و مرۆڤدا رۆ يکی گهل ك گرنگ
بگ ڕێ ،زۆربهی ئهو مرۆڤانهی سگ ڕادەگرن د ن ته سهر ئهو باوەڕە که
بوونهوەر کی ڕۆحدارن و ههست پ دەکهن.
ديارە بۆچوونی خاونی سهگهکان بۆ ئهو کهسانهی به چاوی ڕەخنهوە سهيری ئهو
هه س و کهوتانه دەکهن ڕازی ڕاناگرێ ،چونکه له ڕوانگهی زانستييهوە ئهوان دەزانن
ههستی سۆزداريی تهنيا ئالگاريتم کن و بۆ پ که نانيان پ ويستی به ههستی خۆناسينهوە
نييه .کات ئاژە ك هه س وکهوت کی سۆزداريی ئا ۆز لهخۆی نيشان بدا ،ئيمه ناتوانين
بيسهلم نين ئهو هه س و کهوتهی بهرههمی خۆناسين و ئاگالهخۆبوونيهتی .سرووشتييه،
ههمان بۆچوون دەتوانی بۆ مرۆڤيش ههر ڕاست ب  .ههموو ئهو ئهرکانهی مرۆڤ
بهڕ وەی دەبا – جا له ئهرکی ئاگالهخۆبوونی گومانکراوەوە تا ههر چاﻻکيهکيتر،
دەتوانی له ت ئۆريدا کاری ئالگاريتمی ئاگالهخۆنهبوو ب .

١٣٩
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مرۆڤ ك که دە به ئاگالهخۆبوويی و خۆناسييهوە کار ك بهڕ وە دەبا ،به کار کی
باوەڕپ کراوی دادەنين .له ڕوانگهی ئهو بۆچوونهوە دەزانين ئ مه ئهمڕۆ به پ ی
سهلماندنی زانايان دەتوانين سيگنالهکانی م شك لهسهر کار ك که بههۆی خۆناسييهوە
بهڕ وەچووبن ،بناسين و بهيارمهتی ئهوان دواتر به ش وەی سيستماتيك بارودۆخی
ئاگاداريی و ئاگادارنهبوونمان ل ك جيا کهينهوە .بهو پ يهی م شکی ئاژەڵ و کچوون کی
گهل ك زۆور و وەك يهکی لهگهڵ م شکی مرۆڤ ههيه ،ههرچی باشتر له سيگنالی
کرداری بههۆی خۆناسييهوە ت بگهين ،به يارمهتی ئهو سيگناﻻنه دەتوانين دياری
بکهين چلۆن و کهنگ ئاژە هکان به ئاگادارييهوە کردەوەکانيان بهر وە دەبن .ئهگهر
م شکی سهگ ك نيشانه و ئاسهواری هاوچهشن وەك م شکی مرۆڤی ههب  ،دەسهلم
که بههۆی ئاگالهخۆبووييهوە تاقم ك له کردەوەکانی بهر وە دەبا و ئاژە يش ههستی
خۆناسينی ههيه.
تاقيکارييهکانی لهسهر مهيموون و مشك بهڕ وەچوون دەيسهلم ن که ﻻی کهم
سيگنالی م شکيان ئاسهواری ئاگالهخۆبوويی و ناسياوی لهخۆيان نيشان دەدەن ٦٤.به م
بههۆی جياوازيی ن وان م شکی مرۆڤ و م شکی ئاژەڵ و ههروەها بههۆی ئهو
ڕاستييه که زۆر لهوە دوورين که ههموو پهرجۆکانی ئاگالهخۆبوويی بوونهوەران
بناسين ،سا نيکی زۆر دەک ش تا ئيمه بتوانين پرۆژەيهكی هاوبهش بدۆزينهوە که
بتوان ڕەخنهگهرانی ئهو بوارە ڕازی بکا .تا ئهو کاته بگا ،ک دەب کۆ هباری
سهلماندنهکهی بهسهر کۆ ی دادا؟ ئايا ئيمه دەب سهگ وەك کهرەسهيهکی ب ڕۆح
سهير بکهين ،تا به پ چهوانهی بسهلم ندرێ ،يا لهگهڵ سهگ دەب وا هه س و کهوت
بکهين که بوونهوەر کی خۆناسه تا ئهو کاتهی کهس ك پ چهوانهکهيمان بۆ بسهلم ن ؟
له ڕۆژی ٧ی مانگی جوﻻی سا ی  ٢٠١٢زانايانی بواری دەمار ناسی و زانست
ناسيی له زانستگهی کمبريچ کۆ بوونهوە و ئاگاداريهکيان به ناوی " Cambridge
 "Declaration on Consciousnessب و کردەوە که لهو دا هاتووە :به گهی هاوگهرايی
نيشانی دەدا ههموو ئاژە ك بارودۆخی ئاگاداريی وەك ڕەوان و دەمار ،دەماری
Ebd., Kap. ٧ («Die Zukunft der Bewusstseinsforschung»).

٦٤
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١٤٠

کيميايی و نويرۆفيزيۆلۆژيکی يان ههيه و ههروەها ئهو ل هاتووييانهيان ههيه هه س و
کهوتی ناسراو لهخۆيان نيشان بدەن .قورسايی ئهو به گانه دەيسهلم ن که مرۆڤ وەك
تهنيا بوونهوەری سهر زەوی نييه ،ئهو ل هاتووييانهی ههب که دەبنه هۆی پيکهاتنی
خۆناسينی .ههموو ئاژە هکانيتر بهتايبهت ئاژە ه شيردەرەکان ،با ندەکان و  ...ئهو
ل هاتووييهی مرۆڤيان ههيه ٦٥.ئهو ڕوونکردنهوەيه ه شتا باس لهوە ناکا که ئاژە نيتر
ليهاتوويی خۆناسييان ههيه ،چونکه به گهی نيهايی بۆ ئهو بۆچوونه ه شتا به دەست
مرۆڤهوە نييه ،به م باری سهلماندن بۆ ﻻی ئهو کهسانه پاڵ پ وەدەن که ه شتا باوەڕيان
بهوە نهه ناوە.
له وە می ئهو چهشن بيرکردنهوەيهدا پارلمانی و تی نيۆسيﻼند له مانگی مای
 ٢٠١٥وەك يهکهم و تی جيهان ياسايهکهی به ناوی ياسای باشکردنی ئاسايشی
ئاژە ن " "Animal Welfare Amendment Actپهسهند کرد که ئاژەڵ وەك
بوونهوەر کی ههستپ کهر دەناس ن  .ئهو ياسايه ئهرک ك بۆ مرۆڤ دروست دەکا که
ئاژەڵ وەك بوونهوەر کی ههست پ کهر بناس و له کۆنت کستی وەك ڕاگرتن و هه س
و کهوت له ههنبهر ئاژەڵ به ش وەيهکی گونجاو بارو دۆخی ئاسايشيان لهبهر چاو
بگرێ .له و ت کدا که ژمارەی مهڕ زياتر له ژمارەی مرۆڤهکانيهتی ) ٣٠مليۆن ئاژەڵ
و  ٤،٥مليۆن مرۆڤ( ،هه س و کهوت کی گهل ك پهسهند و گونجاوە .له و تی کاناداش
ياسايهکی هاوچهشن پهسهند کراوە و به ئهگهری زۆر و تانيتريش به زوويی بهو
ڕاستييه دەگهن.
زۆربهی ر کخراوە و شرکهتهکانی جيهان ئاژەڵ وەك بوونهوەر کی ههستپ کهر
دادەن ن ،سهرەڕای ئهوەش تاقم ك له ئاژە ن به ش وەيهکی گهل ك ناگونجاو له
تاقيگاکاندا هه س و کهتيان لهگه دا دەکرێ.

٦٥

«The Cambridge Declaration on Consciousness», ٧. Juli ٢٠١٢,
https://web.archive.org/web/٢٠١٣١١٠٩٢٣٠٤٥٧/http://fcmconference.org/img/(a fgerufen am ٢١.
Dezember ٢٠١٤).
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شامپانزەی ههست ﺑه خۆکهر

تاقيکارييهکيتر بۆ ڕزگاريی و سهلماندنی سهروەری مرۆڤ ،سهرڕای دان دانان
بهويکه بوونهوەری وەك جرجهمشك ،سهگ و ئاژە نيتر ههستی خۆناسينيان ههيه،
لهسهر ئهو بۆچوونهيه که خۆناسينی ئاژەڵ جياوازيی لهگهڵ هی مرۆڤ ههيه .ڕەنگه
ئهو ئاژە نه ههست به خهمباريی ،خۆشحا ی ،برس تی و ت ری بکهن ،به م ئهوان هيچ
و ناکردن کيان لهههنبهر ئهو ئهرکانهی خۆيان نييه و به ويستهوە ناتوانن بزانن که ئهو
چهشن ههستانه پهيوەندييان به "خۆيان"ەوە ههيه.
ئهو و ناکردنه چهندە ئاساييی و گشتييه ،به ههمان ڕادەش سهر ل گ ژکهرە .ئهگهر
سهگ ك برسی ب  ،کار کی ئاساييه به لهته گۆشت ك خۆی ت ر دەکا و گۆشتهکهی لهگهڵ
سهگ کيتردا بهش ناکا .کات سهگ ك بۆن به داريکهوە دەکا ،که له ﻻيهن سهگيکيترەوە
دەستنيشان کراب  ،بههۆی بۆنی ميزەکهيهوە زۆر زوو ههست دەکا سگ کيتر له پهنا
دارەکه بووە .سهگ به گشتی هه س و کهوتی جياوازيان لهسهر بۆنی خۆيان و
ئاژە نيتردا ههيه ٦٦.که وا بوو ئهوە به چ مانايه که ههستی خۆناسينيان ناب بب ؟
بۆچوونيکی بر ك ژيرانهی مرۆڤ دە  ،چهندين چهشن خۆناسين بوونی ههيه ،به م
مرۆڤ تهنيا بوونهوەر که ههست به ڕابردوو و داهاتوو دەکا و به يارمهتی
زمانهکهيهوە ل کيان گرێ دەدا و هه س و کهوتی خۆی پ دياری دەکا .تهنانهت بهو
هۆيهی ڕابردوويان وەبيرد تهوە ،ياخود دەتوانن پﻼنی داهاتوويان داڕ ژن ،ناتوانين
د نيا بين ئهو کارەيان پهيوەندی به خۆناسينهوە ههيه ،له ڕاستيدا تهنيا هه س و کهوت
لهسهر هاندەرە کاتييهکانی ئ ستايان دەکهن ٦٧.بۆ و نه کات "سهنجاب" وەبيريان د تهوە
٦٦

Marc Bekoff, «Observations of Scent-Marking and Discriminating Self from Others by a
Domestic Dog (Canis familiaris): Tales of Displaced Yellow Snow», in: Behavioral Processes ٥٥:٢
(٢٠١١), S. ٧٥–٧٩.
٦٧
Zu den unterschiedlichen Ebenen von Selbstbewusstsein siehe Gregg, Are Dolphins Really
Smart?, S. ٥٩–٦٦.
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١٤٢

بۆ زستانيان دەب گو ز و خواردەمهنی بشارنهوە ،لهڕاستيدا نه بير له برسيهتيی
دەکهنهوە و نه خهمی داهاتوويانه! ئهو کارەيان تهنيا ويست کی کاتييه به ب ئهوەيکه
سهرچاوە ياخود ئهزموونهکهی ديار ب  .ههر بهو هۆيهوە سهنجابی مندا يش ئهو کارە
بهڕ وەدەبهن به ب ئهوەيکه ه شتا زستانيان بينيب .
سهرەڕای ئهوەش ڕوون نييه بۆچی زمان دەب پ داويستييهکی گرنگ ب بۆ
وەبيرهاتنهوەی ڕووداوەکانی ڕابردوو يا به ويستهوە کار بۆ داهاتوو بهڕ وە بهرين.
ئهو ڕاستييه که مرۆڤ بۆ ئهو هه س و کهوتهيان له زمان که ك وەردەگرن ،به گه بۆ
سهلماندنی نييه .مرۆڤ له زمان بۆ دەربڕينی خۆشهويستی و ترسهکانيشی که ك
وەردەگرێ ،به م بوونهوەرانيتريش دەتوانن خۆشهويستی و ترس به ب ئاخهفتن
لهخۆيان دەرببڕن .لهڕاستيشدا مرۆڤ ڕووداوەکانی ڕابردوو و داهاتووی خۆی به
ئاگادارييهوە به ب که ك ل وەرگرتنی زمان ،دەتوان هه سهنگ ن و هه س و کهوتيان
لهگه دا بکا .بهتايبهت له بارودۆخی خهون و خهياڵ دا ئ مهی مرۆڤ دەتوانين چيرۆك
و رووداو پ ك ب نين و کات له خهو ههستاين به زمان بيانگ ڕينهوە.
زۆربهی تاقيکارييهکان نيشانی دەدەن ﻻی کهم زۆريهك له بوونهوەران و لهناوياندا
با ندەکان وەك توتی – ڕووداوەکانيان وەبير د تهوە و بۆ داهاتووی پﻼن دادەڕ ژن.
ديارە کار کی گهل ك دژوارە بتوانين هه س و کهوتی ئهو ئاژە نه بيسهلمينين چونکه
ڕەخنهگهرانی ئهو بوارە ههميشه ئارگۆم نت دەدۆزنهوە و بهوەوەی دەلک نن که ئهو
کارانهيان له ناخی دەرونيانهوە نييه و به ئاگاييهوە بهڕ وە ناچن به کوو تهنيا
دژکردەوەی ئالگاريتمی م شکيانن.

٦٨

بۆ ئهوەی بتوانين ئهو ک شهيه ڕوون کهينهوە ،ج ی خۆيهتی سهيری شامپانزەيهکی
ن ر به ناوی سانتينۆ " "Santinoله باغی ئاژە ن )باغی وەحش( له فۆرويك ""Furuvik
له و تی سوئ د بکهين .بهوهۆيهی شو نی ژيانی بۆی ماندوکهر بووە ،سانتينۆ
سهرگهرمييهکی بۆ خۆی دۆزيبۆوە :بهردی بۆ ميوانانی باغهکه هاويشتوە .ئهو کارە
خۆی لهخۆيدا شت کی سهير نهبووە ،چونکه شامپانزەی تووڕە زۆر جار بهرد و شت
٦٨

Carolyn R. Raby u.a., «Planning for the Future by Western Scrub Jays», in: Nature ٤٤٥:٧١٣٠
(٢٠٠٧), S. ٩١٩–٩٢١.
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و مهکی دەوروبهريان بۆ ئهمﻼ و ئهو ﻻ فڕێ دەدەن .به م سهرسووڕه نهر ئهوەيه
سانتينۆ بۆ بهڕ وەبردنی کارەکهی پ ش ئهوەی باغهکه بۆ ميوانان بکر تهوە ،پﻼنی
داڕشتووە و بهردی کۆ کردەۆتهوە و له پهنا خۆی قه پهچنی کردوون .واته ئهو زانيويه
ميوانهکان د ن و پ شتر به ئاگاييهوە و به ب هيچ نيشانهيهك له تووڕە بوون خۆی بۆ
ئهو کارە ئامادە کردووە .ئهو مرۆڤانهی ڕووبهڕووی سانتينۆ دەبوونهوە به پ کات
ف رببوون چلۆن ئاگايان له سانتينۆ ب  ،بهتايبهت کات له کۆگا بهردەکی نيزيك دەبۆوە،
خۆيان ل دەشاردەوە.
له مانگی مای  ٢٠١٠سانتينۆ سترات ژييهکی نو ی دۆزيوەتهوە .بهيانی زوو
باقهيهکی کا له قهفهسی خهوەکهی ه ناوەته دەرێ ،له پهنا ديوار ك که زياتر ميوانانی
باغهکه بۆ سهيرکردنی مهيموونهکان لهوێ کۆ دەبوونهوە ،دايناوە و بهردەکانی لهژ ر
کايهکه شاردۆتهوە ،به ش وەيهك که ميوانان نهتوانن بيبينن .کاتژم ر ك دواتر ،کات
يهکهم ميوانهکان هاتوونهته ناو باغهکهوە ،سانتينۆ زۆر ئاسايی و به ب هيچ نيشانهيهك
له تووڕەيی هه س و کهوتی کردووە .به م کاتی يهکهم قوربانی گهييشتبوە مهودای
گونجاو ،لهپڕ کدا بهردەکانی له ژ ر باقه کايهکه دەردەه نا و بۆ شو نی مرۆڤهکان فڕێ
دەدا و ههرکام به ترسهوە بۆ ﻻيهك هه توون و خۆيان پار زگاری کردووە .هاوينی
سا ی  ٢٠١٢شو نی شارنهوەی بهردەکانی نهك ههر له ژ ر باقه کايهکه ،به کوو لهژ ر
دار و چرپی و شو نيتريش شاردۆتهوە.
تهنانهت ئهو کارانهی سانتينۆش ڕوانگهی ڕەخنهگهرانی نهگۆڕی و ڕازی نهکردن.
چلۆن دەتوانين د نيا بين که سانتينۆ کاتژم ری حهوتی بهيانی کات خهريکی
کۆکردنهوەی بهردەکانی بووە ،له ﻻی خۆی و نای نهکردب  ،چهن خۆش دەب ﻻی
نيوەڕۆ ميوانانی باغهکه بهردەباران دەکهم؟ لهوانهيه سانتينۆش بههۆی ئالگاريتم کی
ئاگالهخۆنهبوون هاندراب  ،ههر وەك مندا ه سهنجابهکهی ه شتا زستانی نهبينيوە ،به م
٦٩
خواردەمهنی بۆ زستانی کۆ دەکاتهوە و دەيانشار تهوە.
٦٩

Michael Balter, «Stone-Throwing Chimp is Back – And This Time It’s Personal», in: Science, ٩.
Mai ٢٠١٢, http://news.sciencemag.org/٢٠١٢/٠٥/stone-throwing-chimp-backand- time-its-personal
(aufgerufen am ٢١. Dezember ٢٠١٤); Sara J. Shettleworth, «Clever Animals and Killjoy
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به ش وەيهکی هاوچهشن ڕەخنهگاران لهسهر شامپانزەيهکی ن ر که ه رشی کردبووە
سهر مهيموونيکيتر که چهند حهوتوو پ شتر له ﻻيهن ئهوەوە بريندار کرابوو ،به تۆ ه
ساندنهوە له ئهژمار ناه نن به کوو به هه س و کهوت کی کاتيی دادن ن و دە ن
تووڕەبوونهکهی به ناسياويی پ شوويهوە نهبووە .کات فيل کی دايك دەبين مندا هکهی
له ﻻيهن ش ر کهوە ه رشی دەکر ته سهر ،خۆی دەخاته ن وانيانهوە و گيانی خۆی
دەخاته مهترسييهوە نهك بهو هۆيهی مندا هکهی چهندين مانگه بهخ و دەکا و
خۆشهويستی بۆی ههيه؛ به کوو زياتر بههۆی ههستی دژايهتی و دوژمنايهتی لهگهڵ
ش ر ئهو کارەی بهڕ وە دەبا .ههروەها سهگ ك که خۆشحا ی لهخۆی نيشان دەدا و
هه بهز و دابهز دەکا کات خ وەکهی د تهوە ما  ،بهو هۆيهوە نييه خ وەکهی بهخ وی
٧٠
کردووە و نان و ئاوی داوەت به کوو تهنيا هه س و کهوت کی ڕووننهکراوەيه.
ئهو چهشن ڕوانگه و بۆچوونانه لهمڕۆدا نه دەکر ن بسهلم ندر ن و نه دەتوانين
هه يانوەش نينهوە ،چونکه له ڕاستيدا بهش ك له ک شهی دەروونی نهناسراون بۆ ئ مه.
بهوهۆيهی ئ مه هيچ ئالگاريتم ك ناناسين بب ته هۆی پ که نانی خۆناسيی ،ههموو ئهو
هه س و کهوتانهی بوونهوەران لهخۆيان نيشان دەدەن به پﻼنی داڕ ژراو دانان ن و
تهنيا به ئهزموونی چاﻻکی کاتيی و ب ههستی خۆناسييهوە دەلک نين .ئهدی چلۆن
دەتوانين هه س و کهوتی سانتينۆ ڕوون کهينهوە؟ دەب وای دان ين که هه س و
کهوتهکانی به خۆناسييهوەيه ،ههرکهس بۆچوون کيتری ههب دەب به به گه بيسهلم نی
که وا نييه؟ ياخود ژيرانهتر ئهو کارەيه ،هه س و کهوتهکانی به ئالگاريتمی
خۆنهناسيهوە دان ين؟

–Explanations in Comparative Psychology», in: Trends in Cognitive Sciences ١٤:١١ (٢٠١٠), S. ٤٧٧
٤٨١.
٧٠
Gregg, Are Dolphins Really Smart?; Nicola S. Clayton, Timothy J. Bussey und Anthony
Dickinson, «Can Animals Recall the Past and Plan for the Future?», in: Nature Reviews
Neuroscience ٤:٨ (٢٠٠٣), S. ٦٨٥–٦٩١; William A. Roberts, «Are Animals Stuck in Time?», in:
Psychological Bulletin ١٢٨:٣ (٢٠٠٢), S. ٤٧٣–٤٨٩; Endel Tulving, «Episodic Memory and
Autonoesis: Uniquely Human?», in: The Missing Link in Cognition: Evolution of Self-Knowing
–Consciousness, herausgegeben von Herbert S. Terrace und Janet Metcalfe, Oxford ٢٠٠٥, S. ٣
٥٦; Mariam Naqshbandi und William A. Roberts, «Anticipation of Future Events in Squirrel
Monkeys (Saimiri sciureus) and Rats (Rattus norvegicus): Tests of the Bischof-Kohler
Hypothesis», in: Journal of Comparative Psychology ١٢٠:٤ (٢٠٠٦), S. ٣٤٥–٣٥٧.
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تهنانهت ئهو کاتهی سانتينۆ ڕابردووی خۆی وەبير نهيهتهوە و نهتوان داهاتووی
و نا بکا ،ئايا بهو مانايهيه که ناتوان ههستی خۆناسی ههب ؟ سهرەڕای ئهوە ئ مه
متمانهبهخۆيی به مرۆڤهوە دەلک نين تهنانهت ئهو کاتهی ڕووداوی ڕابردوويان وەبير
ب تهوە يا خهون به داهاتوويانهوە ببينن .بۆ نموونه کات دايک ك ببين ڕۆ هکهی لهسهر
شهقام کی پڕ له کهرەسهی هات و چۆدا ڕاوەستاوە ،بيرکردنهوە لهسهر ڕابردوو يا
داهاتوو ناتوان پ شی ڕووداوەکه بگرێ .ههر وەك دايکه فيلهکه به ب لهبهرچاوگرتنی
مهترسی لهدەستدانی گيانی ،ڕادەکا بۆ ئهوەی مندا هکهی ڕزگار بکا .ئهگهر بۆ مرۆڤ
فيداکاريی لهو چهشنه به ئاگالهخۆبووييهوەيه ،ئهدی بۆچی ناتوانين بۆ ئهو ئاژە نه
ب ين به ههستی خۆ ناسييهوە ئهو کارانه بهج د نن؟

"هانس" ئهسپ کی ژير له و تی ئا مان
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هانسی ژير ،لهسهر سهکۆی شانۆی سا ی )(١٩٠٤

سا ی  ٢٠١٠زانايان تاقيکارييهکی گهل ك نائاساييان لهسهر جرجهمشك بهڕ وە برد.
ئهوان جرجهمشک کيان لهناو قهفهس کی تهنگدا ڕاگرت ،قهفهسهکهيان له ژوور کی
گهورە دانا و جرجهمشک کيتريان له ژوورەکه بهڕە کرد ،به ش وەيهك که دەيتوانی به
ئيشتيای خۆی له ژوورەکهدا هات و چۆ بکات .جرجهمشکه زيندانييهکه سيگنا ی
ترس ،دەرد و ئازاری لهخۆی نيشان دەدا و ئهو کارەی بووە هۆی پيکهاتنی ئازار و
ترس له جرجهمشکه ئازادەکهش .جرجهمشکه ئازادەکه له زۆربهی هه س و
کهوتهکانيدا ههو ی دەدا ههڤالهکهی له قهفهسهکه ڕزگار بکا و دوای چهند جار
ههو دان ،سهرکهوتووانه دەرکهی قهفهسهکهی کردەوە و جرجهمشکهکهی ئازاد کرد.
دواتر زانايان ههمان تاقيکارييان دووپات کردەوە و ئينجا شوکوﻻتيان له ژوورەکهدا
ب و کردەوە .ئهمجارەيان دەبوو جرجهمشکه ئازادەکه يا ههڤالهکهی ڕزگار بکا يا به
تهنيا بۆ خۆی ههموو شوکوﻻتهکان بخوا .ئهو تاقيکارييهيان چهندين جار لهگهڵ
جرجهمشکی جياواز بهڕ وە برد .زۆربهی جرجهمشکهکان لهپ شدا ههڤالهکهيان
ڕزگار دەکرد و ئينجا پ کهوە شوکوﻻتهکانيان دەخوارد .ديارە چهند جرجهمشکيش
هه س و کهوتی خۆپهرەستانهيان لهخۆيان نيشان دەدا و بهتهنيا شوکوﻻتهکهيان
دەخوارد.
ڕەخنهگران ئهزموونی ئهو تاقيکارييانهيهن ڕەد دەکردەوە و دەيانگوت جرجهمشکه
ئازادەکه لهڕووی ئيمپاتی واته سۆزدارييهوە جرجهمشکهکهيتری ئازاد نهکردووە،
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به کوو تهنيا بهو هۆيه ويستوويه ئازادی بکا که کۆتايی بهو هاوارە ترسه نهر و
ناخۆشانه ب ن چونکه جرجهمشك لهههنبهر دەنگ و هاواری دەوروبهريان گهل ك
ههستيارن و دەيانهوێ زۆر زوو کۆتايی بهو ههسته ناخۆشه ب نن .ڕەنگه ئهو بۆچوونه
واب ت ،به م دەکرێ ههمان هه س و کهوت ئيمهی مرۆڤيش بگر تهوە .کات من پارە
به مرۆڤ کی سوا کهر دەدەم ،تۆب ی بههۆی ڕوخساری مهزلوومی سوا کهرەکهوە
ڕەنگدانهوەيهک بهرانبهر به ههستی ناخۆش بنو نم؟ ياخود لهڕاستيدا ئهو کارەی من
نهك بۆ باشتر کردنی بارودۆخی ناخۆشی سوا کهرەکه ،به کوو بۆ ڕازی ڕاگرتنی
٧١
خۆم ب ت؟
لهڕاستيدا ئ مهی مرۆڤ جياوازييهکی ئهوتۆمان لهگهڵ جرجهمشك ،سهگ ،دۆلفين
و شامپانزەکاندا نييه .ههر وەك ئهوان ،ئيمهش "ڕۆح"مان نييه .ههر وەك ئ مه،
ئهوانيش دنيايهکی ئا ۆزی پڕ له ههستی خۆپ زانين و ههستپ کردن به بارودۆخه
سۆزدارييهکانهوە ههيه .ديارە ،سروشتييه ههرکام لهو بوونهوەرانه هه س و کهوتی
ژيرانهی تايبهت بهخۆيان ههيه .مرۆڤيش وەك ئهوان هه س و کهوتی تايبهت بهخۆی
ههيه .ئ مه لهخۆڕا و به ب هيچ به گهيهك ناب ئاژەڵ له مرۆڤ جيا کهينهوە و دەب
لهبهر خۆمان وای و نا بکهين که ئهوانيش بوونهوەر کی وەك ئ مهن به م به ڕەنگ
و ڕوو و بيچمی جياواز له ئ مهوە .ئهو کارە نهك ههر زانست کی خراپ نييه به کوو
پ شگيری لهوەش دەکا که له جيهانی ئاژە ن ت بگهين و ف ر بين ڕ زيان ل بن ين.
سهرەتای سهدەی بيستهم ئهسپ ك بهناوی "هانسی ژير" له و تی ئا مان ناوی لهناو
ئاژە ندا دەرکرد .هانس ،که بهن و شار و گوندەکانی ئا ماندا دەيانگهڕاند ،لهڕوانگهی
ت گهييشتوويی له زمانی ئا مانی بهتايبهت ل هاتوويی له بواری حيساب کردن و بهگشتی
بيرکاريی ،سهرنجی مرۆڤی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شا .ئهگهر مرۆڤ پرسياری کردبايه:
"هانس  ٣جار  ٤چهندەيه؟" قاچی  ١٢جار لهسهر زەوی دەکوتا .کات مرۆڤ به

٧١

I. B. A. Bartal, J. Decety und P. Mason, «Empathy and Pro-Social Behavior in Rats», in:
Science ٣٣٤: ٦٠٦١ (٢٠١١), S. ١٤٢٧–١٤٣٠; Gregg, Are Dolphins Really Smart?, S. ٨٩.
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کاغهز نيشانی دابايه  ١١له  ٢٠دەربهاو ژين چهندی دەم ن ؟ به ههستی باوەڕبهخۆيی
و شانازيی زۆرەوە  ٩جار پ ی لهسهر زەوی دەکوتا.
سا ی  ١٩٠٤ناوەندی ڕاهينان له و تی ئا مان لهژ ر چاوەد ری ڕەوانناسان
کۆميسيۆن کی زانستيی وەڕ خست بۆ تاوتوێ کردنی ووردی ل هاتووييهکانی ئهو ئهسپه
ژيرە .س زدە مرۆڤی زانا بهشداری ئهو کۆميسيۆنه بوون – له ن وياندا بهرپرس کی
سيرك و دوکتور کی ئاژەڵ لهسهر ئهو بۆچوونه بوون که ئهو کارە جيا له ف بازی و
تهزوير شت کيتر نييه ،به م سهرەڕای سهرنجدانيکی گهل ك وورد نهيانتوانی هيچ هه ه
ياخود تهزوير كی ت دا بدۆزنهوە .تانانهت کات مرۆڤ هانسی له خاوەنهکهشی دوور
دەکردەوە ،و مرۆڤی بيگانه پرسياريان ل دەکرد ،له زۆربهی دۆخهکاندا وە می
ڕاستی دەدايهوە.
سا ی  ١٩٠٧ڕەوانناس ك به ناوی ئۆسکار فوونگست ""Oskar Pfungst
تاقيکارييهکيتری بهڕ وە برد که ڕووناکايی خسته سهر ئهو پهرجۆيه .بهو ش وەيهی
ديار کهوت ،هانس کات به ووردی هه س و کهوتی جهستهی پرسيارکهرەکهی لهژ ر
چاوەد ری خۆی دەگرت وە می دروستی دەدايهوە .کات هانس بههۆی کوتانی قاچی
لهسهر زەوی له ژمارە دروستهکه نيزيك دەبۆوە ،مرۆڤهکه هه س و کهوت کی تايبهتيی
لهخۆی نيشان دەدا و کات ڕاست دەگهيشته ژمارە درووستهکه ،هانس ههستی دەکرد
که دەب ئهو ژمارەيه ڕاست ب و دەستی له کوتان هه دەگرت .هانس چۆنيهتی هه س
و کهوتی دەم وچاو و ڕوخساری مرۆڤی دەگرته ژ ر چاوەد ری خۆی و لهو ڕ گايهوە
زۆربهی وە مهکانی دروست دەر دەهات.
هانسی ژير ،وەك نموونهيهكی ناو ئاژە ن زۆرجار به خۆڕاگريی و ويستهوە
توانيويهتی به ش واز کی ڕوون سهرنجی مرۆڤ بۆ ﻻی خۆی ڕاک ش و ڕوانگهی
ئهو مرۆڤانهی ئاژەڵ به چاوی سووکهوە سهير دەکهن بگۆڕێ ،به م له ڕاستهقينهدا
م ژوو وەك ههميشه ئ مهی مرۆڤ به ش وەی پ چهوانه ڕادەه ن  .م ژوو پيشانمان دەدا
بهردەوام ل هاتوويی ئاژە نيتر جيا له مرۆڤ لهبهر چاو نهگرين .ديارە له ڕوانگهی
بيرکارييهوە هانس بوونهوەر کی ب يمهت نهبووە ،و ڕەنگه ههر مندا کی ههشت سا ه
دەيتوانی ئهو ل هاتووييهی هانس باشتر بهڕ وەبهرێ ،به م دەب دان بهوەدابن ين
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ليهاتوويی هانس که له ڕ ی سهيرکردنی چۆنيهتی هه س و کهوتی جهستهی مرۆڤهوە
بهڕ وە دەچوو بۆ ئاژە ك کار کی گهل ك سهرسووڕ ه نهرە .ئهگهر مرۆڤ کی چينی
به زمانی خۆی پرسياری له من کردبايه  ٣جار  ٤دەکاته چهند ،بۆ من کار کی
نهگونجاو دەبوو له ڕ ی سهيرکردنی جهسته و هه س و کهوتی ن وچاوانييهوە وە می
ڕاستی بدەمهوە .هانسی ژير ئهو ل هاتووييهەی ههبوو چونکه ئهسپهکان له دنيای
خۆياندا بهو ش وەيه له يهکتر ت دەگهن و ههستی خۆيان دەردەبڕن .به م خا ی
سهرسووڕه نهری هانس لهوە دابووە که بهو م تۆد و ش وەيه نهك ههر ههست و ويستی
ئهسپهکانيتری ههست پ دەکرد ،به کوو سهرنجی مرۆڤی ڕەخنهگريشی بۆ ﻻی خۆی
ڕادەک شا.
به م کات ئاژە ن بهو ش وازانه ژيرايهتی لهخۆيان نيشان دەدەن ،ئهدی بۆ مرۆڤ
له عهرابه نابهستن و ل ی ناخوڕن؟ بۆچی جرجهمشك تاقيکاريی لهسهر ئيمهی مرۆڤ
ناکهن؟ مرۆڤی هۆمۆساپيهن به د نياييهوە ليهاتووييهکی تايبهت بهخۆی ههيه و سروشت
و ژينگهی دەوروبهری بارودۆخ کی بۆ پ ك ه ناوە که بهسهر ههموو بوونهوەرانيتردا
زاڵ ب  .کات جيهانبينييهکی گهل ك جياواز لهسهر ل هاتوويی ئاژە ن و مرۆڤ له
ئارادا ب و ئهو ل هاتووييانهيان تهنيا به خۆ گونجاندنيان لهگهڵ سروشت و ژينگهی
دەوروبهريانهوە بلک نين ،ههر چهشنه چهمک کی پيرۆزی وەك ڕۆح ،خۆناسين و ...
لهبهر چاو ناگير ن و ئهو ههلهمان بۆ دەڕەخس نن تهوەرەکه به ش واز کی زانايانه و
کراوە سهير بکهين .زۆربهی تاقيکارييهکان وەك به گهيهکی گهل ك گرنگ بۆ
زا بوونی مرۆڤ بهسهر بوونهوەرانيتردا به دوو توانايی "که ک وەرگرتن له
کهرەسهکانی ژيان" و "ل هاتوويی" ،ب يمهتی مرۆڤی هۆمۆساپيهنی دەچهسپ نن و که كی
ل وەردەگرن .ديارە تاقم ك له ئاژە نيتريش له کهرەسه بۆ هاسانکردنهوەی پڕۆسهی
ڕۆژانهی ژيانيان که ك وەردەگرن به م هيچ گومان کی ت دا نييه که مرۆڤ لهو
بازنهيهدا گهل ك پ شکهوتووتر له ئاژە نيترە .به م بۆ هه سهنگاندنی چهمکی "ب يمهت"
دەب گهل ك ههستيارانه هه س و کهوت بکرێ ،چونکه تا ئهمڕۆ به تهواوی نهتوانراوە
مانايهکی ڕاستهقينه لهسهر چهمکی ب يمهت بدۆزر تهوە .تاقمه ئاژە ك ههن که
ل هاتووييان له بوار کی تايبهتدا ههيه وەك بۆن کردنی سهگ ،يا ههستی بهتواناتر له
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مرۆڤيان ههيه يان ب يمهتييهکی ئهوتۆيان ههيه که مرۆڤ ههرگيز ناتوان پ يان بگا.
به م ههر ڕوانگهيهکمان لهسهر ئهو تهوەرە ههب  ،به خۆشحا ييهوە دەب ب ين که نه
ب يمهتی و نه که كوەرگرتن له کهرەسهی ژيان هيچکاميان نهبوونهته هۆی سهروەری
مرۆڤ بهسهر ئهم جيهانهدا .به گه بۆ ئهو بۆچوونه ئهزموونی به مليۆن سا ی مرۆڤ
ههم له ڕوانگهی بهکاره نانی کهرەسه و ههم ل هاتوويی ب يمهتييان به هه سهنگاندن
لهگهڵ ئاژە نيترە له م ژوودايه .سهرەڕای ئهوەش مرۆڤ ماوەيهکی زۆر نهيتوانيوە
جيهان لهژ ر کونتڕۆ ی خۆيدا بگر ت .بۆ زا بوون بهسهر ئاژە ن و سروشتيشدا
پ داويستييهکی تايبهتيی تريان دەبوو ههب .
به م له کۆتاييدا ڕوون دەب تهوە بۆ بهدەستهوەگرتن و بڕياردان لهسهر سروشت و
ژيانی ئاژە ن پ داويستييهکی س ههم ياخود ماکهيهکی سهرەکی پ ويست نهبووە .ب ی
تهنيا گهشهکردن و پ شکهوتوويی و ب يمهتيی مرۆڤ له دروستکردنی کهرەسهی ژيانی
نهبووب ته هۆی سهروەريی بهسهر جيهاندا؟  ٢٠ههزار ساڵ بهر له ئ ستا به ڕاشکاوی
مرۆڤ له ڕوانگهی پ شکهوتوويی و ل هاتوويی دروستکردنی کهرەسهی ژيانی
ﻻوازتر له مرۆڤی ئهمڕۆيی بووە .بههۆی قوتابخانه ،زانستگه و ناوەندە
ف رکارييهکانهوە مرۆڤی ئهمڕۆيی گهل ك باشتر و به ش وەيهکی زانستيانه ڕادەه ندرێ.
ئهزموونی باشی کاريی و هه س وکهوتی ژيان بههۆی پاشهکهوتکردنيان و
ڕاگو زکردنيان بۆ وەچهکانی داهاتوو ،باشتر بهر وە دەچ  .له در ژەی ئهو ماوە ٢٠
ههزار سا هدا مرۆڤ به ش وەيهکی ئهوتۆ گهشهی سهندووە که له مرۆڤی ڕاوکهر و
کۆکهرەوە بۆ مرۆڤ ك که ههو ی پشکنينی جيهانی دەرەوەی خۆی دەدا و زۆربهی
پرسيارەکانی سهبارەت بهژيانی دۆزيوەتهوە ،پهرەی سهندووە ٧٢.فاکتهری بڕياردەری
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سهرەکی بۆ سهروەری مرۆڤ بهسهر ئهم جيهانهدا زياتر به ل هاتوويی خودی مرۆڤهوە
بهستراوەتهوە و مرۆڤی لهگهڵ يهکتردا پهيوەند داوە ٧٣.مرۆڤ دەستی بهسهر جيهاندا
گرتووە نهك بهو هۆيهی تاقم ك له مرۆڤهکان له ئاژە نيتر ژيرتر بوون ،به کوو تهنيا
بهوهۆيهوە که مرۆڤی هۆمۆ ساپيهن وەك تاقانهيهك لهسهر ئهم ههردە ل هاتووييهکی
ههيه دەتوانی به کۆمهڵ و بهش واز کی خۆڕ کخهر لهگهڵ ژمار کی زۆر له
هاوڕەگهزانی چاﻻکی و هاريکاريی بکا .ديارە ،سروشتييه بۆ ئهو سهروەرييه دوو
چهمکی "ب يمهتی" و "دروستکردنی کهرەسهی ژيان" ڕۆ يکی گرنگيان گ ڕاوە ،به م
ئهگهر مرۆڤ ف ر نهبايهن له کۆمه ی گهورەدا لهگهڵ يهکتر ژيان بکهن و هاريکاريی
يهکتر بکهن ،به ئهگهری زۆر م شکی ب يمهتی ئيمه و دەسته کارزانهکهمان ه شتا ههر
وەك سهردەمی بهرد ئيشی دەکرد و نهماندەتوانی لهمڕۆدا ئهتۆم و جيهانی دەرەوەی
زەوی بپشکنين.
به م ئهگهر تهنيا هاريکاريی و يارمهتی بهکۆمهڵ بوونهته هۆی سهرکهوتوويی
مرۆڤ ،ئهدی بۆچی م رووله يا ههنگ و زەردەوا ه که مليۆنان ساڵ بهر له مرۆڤ
هاريکاريی يهکتريان کردووە ،نهبوونهته سهروەری ئهم جيهانه؟ چونکه له هاوکاريی
بهکۆمه ی ئهواندا ليهاتوويی "خۆڕ کخستن" بوونی نييه .زەردەوا ه و م رووله لهسهر
ش واز کی گهل ك ئا ۆز لهگهڵ يهکتر هاوکاريی دەکهن ،به م ئهوان ناتوانن و
ليهاتوويی ئهوەيان نييه له ماوەيهکی کورتدا ئاڵ و گۆڕ بهسهر سيستهمی ژيانياندا ب نن.
ئاژە ی بهکۆمه ی وەك فيل و شامپانزەکان به ڕاشکاوی باشتر له زەردەوا هکان
هه س و کهوت لهگهڵ يهکتردا دەکهن ،به م تهنيا له پهيوەندی لهگهڵ ژمار کی کهمی
بنهما ه و ناسياوانی دەوروبهريان .هاريکاريکردنيان له چوارچ وەی بنهما ه و
ناسياوانياندا سنووردار ماوەتهوە .دوو شامپانزە که هاريکاريی يهکتر دەکهن،
پ داويستييه سهرەکييهکهی ناسينی يهکتر له نيزيکهوەيه .به پ چهوانه مرۆڤی
هۆمۆساپيهن دەتوان لهگهڵ مرۆڤی بهتهواوی بيگانه پهيوەندی بگرێ و هاوکاريی
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لهگه دا بکا .تهواو ئهو ل هاتووييه تايبهتييه – و نهك ڕۆح کی ههميشهيی ياخود
فۆرم کی تايبهتی له خۆناسين ،بوونهته هۆی سهروەری مرۆڤ بهسهر جيهاندا.

ﺑژی شۆڕش
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م ژوو ،به گهيهکی گهل ك زۆری ههيه بۆ گرنگايهتی پ دان و پانتايی هاوکاريی
ن وان مرۆڤهکان له کاری هاوبهشدا .سهرکهوتوويی به ب ئهمﻼ و ئهوﻻ تهنيا بۆ ئهو
کهسانه بووە که توانيويانه باشتر هاريکاری يهکتر بکهن – نهك ههر له بهربهرکهنی
ن وان هۆمۆساپيهن و ئاژە هکانيتردا ،به کوو له ک شهی ن وان گرووپی جياوازی
مرۆڤهکانيشدا .ه زدارانی شاری ڕۆم سهردەمی خۆی خاکی يۆنانيان داگير نهکرد بهو
هۆيهی ڕۆميهکان م شک کی گهورەتريان له هی يۆنانی بووب  ،ياخود کهرەسه و
چهکهمهنی باشتريان دروستکردب و بهدەستهوە بووب  ،به کوو هۆکارەکهی
دەگهڕ تهوە بۆ هاوکاريی بهشدارانی کۆمه هکهيان و يهکگرتووييان لهژ ر چهتر کی
هاوبهشدا .به در ژايی م ژوو لهشکری ڕ ك و پ ك و يهکگرتوو بۆيان هاسان بووە
گرووپ و دەستهی ناڕ ك و پ ك و يهك نهگرتوو ت کبشک نن .بهردەوام مرۆڤی ژيری
يهکگرتوو حکوومهتيان بهسهر زۆرينهی کۆمه گای ناڕ ك و پ ك و نايهكگرتووەکاندا
کردووە .بۆ و نه له سا ی  ١٩١٤دا  ٣مليۆن مرۆڤی دەو همهندی ڕووسيا ،کارمهند و
کارزان بهسهر  ١٨٠مليۆن کر کار و وەرز ردا حاکم بوون .ئهو گرووپه  ٣مليۆنييه
له ﻻيهکهوە ئهو ڕاستيهيان دەزانی بۆ بهرگريکردن له بهرژەوەنديی هاوبهشی خۆيان
چلۆن هاريکاری يهکتر بکهن ،و لهوﻻشهوە ئهرخهيان بوون  ١٨٠مليۆن مرۆڤی
کۆمه گا ناتوانن خۆيان وا به ساکاری ڕ ك بخهن و يهکگرتوو کهن و مهترسيان بۆ
پ ك ب نن .له ڕاستيشدا ههموو ههو ی خۆيان بهکار د نا که ئهو کۆمه ه  ١٨٠مليۆن
کهسييه ههرگيز نهتوانن ف ری يهکگرتوويی بن.
بۆ دەسپ کی شۆڕش ك ،ژمارەی زۆری بهشدارانی کۆمه گا بهتهنيايی هيچ ڕۆ ك
ناگ ڕێ .شۆڕش ههر وەك م ژوو نيشانی داوە ههميشه له ﻻيهن شهبهکهيهکی بچووکی
بهڕ وەبهرايهتی ئورگانيزە کراوەوە بهڕ وەدەچ و نهك له ﻻيهن زۆرينهی خه کييهوە.
ئهگهر مرۆڤ بيهوێ شۆڕش ك وەڕێ خا ،پرسيار ناکرێ" :چهند له ﻻيهنگرەکانی
شۆڕش ليهاتوويی هاريکاريی کاريگهريان ههيه؟" شۆڕشی ڕووسيا ئهو کات
ت كنهڕووخا کات  ١٨٠مليۆن کر کار و وەرز ڕ دژ به تزار ههستانه سهر پ  ،به کوو
شۆڕشهکه ئهوکات سهکهوتوويی وەدەست ه نا که چهندين کومونيست له کات کی
دياريکراودا له شو نی دروستی خۆی کۆبوونهوە و بهرنامهيان بۆ ڕووخانی دەو هت
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داڕشت .سا ی  ١٩١٧کات ك چينی دەو همهند – و چاﻻك و ه ز بهدەستی کۆمه گای
ڕووسيا ﻻی کهم  ٣مليۆن کهس بوون ،ئهندامانی حيزبی کومونيست تهنيا  ٢٣ههزار
کهس بوون ٧٤.سهرەڕای ئهوەش دەستيان بهسهر ئيپراتووری مهزنی ڕووسيا دا گرت،
بهو هۆيهی به باشی ئورگانيزە کرابوون .کات ه ز له ڕووسيا له ژ ر دەستی ﻻوازی
تزارە پيرەکان و ژ ر دەستی لهرزۆکی هاوکارانيتری حکوومهت لهژ ر فهرمانی
کرنسکی " "Kerenskiکز ببوو ،کومونيستهکان لهو ههله که کيان وەرگرت و به پهله
ه زيان بهدەستهوە گرت .له کۆتايی سا ی  ١٩٨٠کانهوە کومونيستهکانيش ه زەيان ل
بڕا چونکه ئيتر ئهو بهڕ وەبهری و ڕ ك و پ کيهی پ شوويان نهمابوو .بهڕ وەبهريی
دروست و کاريگهر نيزيکهی ههشت دەيه ه زی لهدەست کومۆنيستهکاندا ه شتهوە و
له کۆتاييشدا بههۆی نهبوونی بهڕ وەبهرييهکی دروست و ڕ ك و پ ك ه زيان لهدەست
سهندراوە.
ڕۆژی ٢١ی دسامبری سا ی  ١٩٨٩ديکتاتۆری کۆمۆنيستی و تی ڕۆمانی
نيکۆﻻی چائۆشسکۆ " "Nikolai Ceauşescuله ناوەڕاستی شاری بۆخارست
خۆپ شاندانيکی مهزنی بۆ پشتيوانی له خۆی و حيزبهکهی وەڕ خست .چهند مانگ
پ شتر پشتيوانی ڕووسيا و و ته کومونيستهکانی تری ئيتر له پشت نهمابوو ،ديواری
برلين ڕووخابوو و شۆڕشگ ڕانی دژ به کۆمۆنيزم له و تانی لههستان ،ڕۆژهه تی
ئا مان ،مهجارستان ،بو غارستان و چکسلواکی سهرکهوتوو بوون .چائۆشسکۆ که له
سا ی ١٩٦٥ەوە له رۆمانی حکوومهتی دەکرد ،لهسهر ئهو باوەڕەبوو که دەتوانی
لهژ ر شا وی ئهو سۆنامييه که له ههموو و تانی کۆمۆنيستی وەڕێ کهوتبوو،
ڕزگاری ب  .بهو خۆپ شاندانهی وەڕێ خستبوو ،دەيويست به جيهان نيشان بدا که
ه شتا زۆرينهی خه کانی ڕۆمانی ئهويان خۆش دەوێ و پشتيوانی ل دەکهن – ياخود
ﻻی کهم ترسيان ل ی ههيه .له ﻻيهن حيزبهکهيهوە  ٨٠ههزار کهسيان ئورگانيزە
کردبوو و که ناوەڕاستی شارەکه کۆ کردبۆوە ،کار کيان کردبوو که له ههموو و ت
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خه کی دەست له ئيش هه گرن و لهبهر تلهڤيزيۆن ئهو کۆبوونهوە م ژووييه ڕاستهوخۆ
سهير کهن.
له ژ ر چهپ ه و هۆڕای خه کی که و دەچوو به تامهزرۆييهوە چاوەڕوانی ديتنی
پ شهواکهيان بن ،چائۆشسکۆ هاته سهر با کۆنی ئهو شو نهی دەيويست قسه بۆ خه کی
بکا .لهو بهرزييهوە سهيری دەکرد و سهردەمی پ شووی خۆی وەبير هاتهوە که ه ز
دار بوو و ههميشه خه ک کی زۆر له ل دوانهکانيدا کۆ دەبوونهوە و پشتيوانيان ل
دەکرد .له با کۆنهی شو نهکه که ژنهکهی "ئ ل نا" ،هاوڕ يانی حيزبی و تاقم ك باديگارد
هاوڕ ييان دەکرد ،دەستی کرد به قسهکانی که يهك له ههرە ل دوانه ماندووکهرەکانی
ژيانی له ئهژمار د ن .ههشت خولهكی تهواو لهسهر دەسکهوتهکانی سيستهمی
سوسياليستی و ئهزموونهکانی بۆ و تی ڕۆمانی ئاخهفتنی کرد .به م لهپڕ کدا
بارودۆخهکه گۆڕدرا .له بيچمی سهيرکردنهکهيدا که ويديۆکهی لهسهر يوتيۆب ٧٥ههيه
مرۆڤ دەتوان ههست بکا که لهپر کدا به نيگهرانييهوە سهيری خه کهکه دەکا .دەيهوێ
خۆی ئاسايی نيشان بدا و دەست دەکا به قسهکردنهکانی و دە " :من دەمهوێ سپاس
له بهڕ وەبهرانی ئهو ڕووداوە مهزنهی ئهمرۆی شاری بوخارست بکهم و  ...له ناکاو
و زۆر ئارام د ڕەکهی دەوەست ن  ،چاوەکانی گهورەتر دەبنهوە و سهيری خه که که
دەکا .ئهو ههرگيز کۆتايی به د رەکهی نهه نا .مرۆڤ دەتوان لهو چرکهيهدا ههست
بکا که جيهانی ه زداريی ت كدەڕووخ  .کهس ك لهناو کۆبوونهوەکهدا هۆی ل دەکا.
تهنانهت لهمڕۆشدا مرۆڤ لهخۆی دەپرس ئهو کهسه بهجهرگه ک بووە؟ دوای ئهو
کهس کيتريش هۆ دەکا .يهکيتر ،يهکيتر و  ...ههر بهو ش وەيه دوای چهند چرکهيهك به
گشتی خه کهکه هۆ و فيتوويان ل دەکرد و  ...هاواريان دەکرد."Ti-mi-şoa-ra" :
کات ئهو کارە ڕوويدا تلهڤيزيۆن به ش وەی ڕاستهوخۆ ب وی دەکردەوە ،پۆليسی
نه نی فهرمانی دا به پهله بهرنامهکه بپچڕ نن ،به م تيمی بهرنامهکه گويان پ نهدان.
کام راچييهکه بۆ ماوەيهك کاميراکهی له ئاسمان گرتبوو ،بۆ ئهوەی بينهران ،ش واويی
و ترسی ئهندامانی حيزبهکه که لهسهر با کۆن له هات و چۆدا بوون ،نهبينن .بهو
٧٥

NAEMI٠٩, «Nicolae Ceauşescu LAST SPEECH (english subtitles) part ١ of ٢», ٢٢. April ٢٠١٠,
http://www.youtube.com/watch? v=wWIbCtz_Xwk (aufgerufen am ٢١. Dezember ٢٠١٤).

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

١٥٦

ش وەيه تهواوی خه کی ڕۆمانی ڕاستهوخۆ گو يان له هۆ هۆ و پرته و هاوار و سکاﻻی
کۆبوونهوەکه دەبوو .چائۆشسکۆ دەمی به ميکڕۆفۆنهکهوە نابوو و پهيتا پهيتا ههلۆ،
ههلۆ ،ههلۆ ی دەگوت و دەيويست وای نيشان بدا که ک شهيهکی فهننی پ ك هاتووە.
ژنهکهی ڕووی له مرۆڤهکان کردبوو و داوای ئارام بوونهوەيانی دەکرد.
کات ئهو  ٨٠ههزار کهسهی له دەوری مهيدانهکه کۆببوونهوە ههستيان کرد زۆر
بهه زتر لهو پياوە پيرەن ،سهير و سهمهرە ئهوە نهبوو که ئهو سيستهمه لهو ماوە
کورتهدا ت كڕووخا ،به کوو ئهو ڕاستييه که ئهو سيستهمه لهرزۆکه چلۆن توانيبووی
دەيان سهدە خۆڕاگری بکا .بۆچی مرۆڤهکان سهدان ساڵ چهپ ه بۆ سيستهمی
ديکتاتۆری ل دەدەن و پشتيوانيان ل دەکهن ،ئهمرەکانيان به ج د نن ،سهرەڕای
ئهوەيکه ههمووشيان ڕق و کينهيان ل يان ههيه؟
چائۆشسکۆ و ههڤاله حيزبييهکانی زياتر له چوار سهدە بهسهر  ٢٠مليۆن مرۆڤی
ڕۆمانيدا حکوومهتيان دەکرد چونکه  ٣نيازی سهرەکيان گارانتی کردبوو .نيازی
يهکهم :ههو يان دابوو ههڤاﻻنی کۆمۆنيستی به وەفادارييهوە کونتڕۆ ی تۆڕی
پهيوەندايهتييهکان وەك ه زی ئهڕتهش ،يهکيهتی کر کاری و تهنانهت ڕ کخراوە
وەرزشييهکانيش بکهن .نيازی دووههم :پ شيان به چاﻻکيی ههر ڕ کخراوەيهکی
دژبهر گرتبوو – جا چ سياسی ،ئابووری ياخود کۆمه يهتی .س ههم :پشتيان به
سياسهتوانانی ڕووسيا و ههموو و ته کۆمۆنيستييهکانی ڕۆژهه تی ئورووپاوە گهرم
کردبوو .سهرەڕای دندووکه ک شهی ن وان خۆيان بلۆکی ڕۆژهه ت ئيزنيان به کهس
نهدەدا له کارياندا خۆ ت هه قوت نن .ه زی حيزبهکهی چائۆشسکۆ ئهوکات ڕووخا که
هيچکام لهو س نيازە ئيتر نهمابوون.
چارەنووس کی هاوچهشن له شؤڕشی سا ی  ٢٠١١له و تی ميسر بهڕ وە چوو،
ئهو کارەی له رۆمانی به تهلهڤيزيۆن مسووگهر کرا له ميسر بههۆی فهيسبووك و
تويتر وەدی هات .م ديا نو يهکان هاوکاری خه کيان کرد چاﻻکييهکانيان وا پ کهوە
بهڕ وەبهرن و ميزانی بکهن که ههزاران مرۆڤ له کات کی دياريکراودا بڕژ نه سهر
شهقام و مهيدانهکان و هاوکاتيش مليۆنان کهس لهسر ئينت رن ت چاوەد ريی ئهو
ڕووداوە م ژووييهيان دەکرد و بوونه هۆی ڕووخانی ڕژيمی حوسنی موبارەك.
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دنيای س کس و شهڕخوازی

تاقه هۆکاری ئهوەی ئيمهی ساپيهن بهسهر جيهاندا حکوومهت دەکهين ،ئهوەيه يهکهم
بوونهوەر کين که دەتوانين له گرووپی گهورەدا ئازادانه هاليکاريی يهکتر بکهين.
بهوهۆيهوە دەب باوەڕی ئايينيمان له ههنبهر به پيرۆزدانانی مرۆڤ له گۆڕ ن ين .ئ مه
به مهيلهوە باوەڕمان بهوەيه که بوونهوەر کی تايبهتيين و ههر چهشن خه ت کی ژيان
مافی پ دراوی خۆمانه .بۆ به گه ،بهردەوام ئاماژە به چاﻻکييه ميژووييهکانی خۆمان
دەکهين :ئ مه ئههرامی سهﻻسهمان دروست کردووە ،ديواری چينمان بونيات ناوە،
ئهوە ئيمهين پ کهاته و بنهمای ئهتۆممان دۆزيوەتهوە و د .ن .ئای مرۆڤ و
بوونهوەرانيترمان ههك کردووە ههروەها مرۆڤه توانيويه وەسهر لووتکهی شاخهکان
بکهو ت و ﻻقی گهياندۆته سهر کورەی مانگ .کات ئهو دەسکهوتانهی مرۆڤ به
ڕۆح کی ههميشهيی و نهمرەوە بچهسپ  ،ئهوکات ژيانی مرۆڤ به پيرۆز دادەنرێ.
به م ل رەدا بهو هۆيهی که سهرکهوتووييهکهی له ڕاستيدا ئهزموونی هاليکاريی مرۆڤه
لهگهڵ يهکتر ،ڕوون نييه بۆچی دەب ڕ ز تهنيا له کاسان کی تايبهت بگير ت؟
ژمار کی زۆری زەردەوا ه پ کهوە ،به ڕاشکاويی ه ز کی گهل ك مهزنتريان ههيه
به هه سهنگاندن لهگهڵ پهپوولهيهکی بهتهنيا .به م ئهوە به گه نييه که زەردەوا هيهکی
بهتهنيا پيرۆزتر له پهپوولهيهکه .حيزبی کۆمۆنيستی ڕۆمانيا سهرکهوتووانه
حکوومهتی بهسهرکۆمه ی ل ك هه بڕاو و يهکنهگرتووی و تهکهيدا دەکرد .ل رەدا
پرسيار ئهوەيه ئايا ژيانی ﻻيهنگر کی حيزبهکه پيرۆزتر له ژيانی مرۆڤ کی ئاسايی
و تهکه بوو؟ مرۆڤ باشتر له شامپانزەکان دەزان ت چلۆن دەکرێ به ش وەيهکی
کارت کهر و بهکارهاتوو هاوکاريی يهکتر بکهن ،ههر بهو هۆيهشهوەيه که مرۆڤ
دەتوانی پاپۆڕی فهزايی بن ر ته سهر مانگ ،له حا کدا شامپانزەکان بهرد بۆ ميوانانی
باغی وەحش فڕێ دەدەن .ئايا ئهوە دەب بهو مانايه ب که مرۆڤ ژيان کی پيرۆزتر و
پڕ بههاتريان له شامپانزەکان ههب ؟
ئ ستا ،ڕەنگه ئهو بۆچوونه ڕاست ب  .ڕەنگه کارەکه بهوەوە بهستراب تهوە که مرۆڤ
له ڕيزی پ شهوەی ههموو بوونهوەر کيتردا ڕاوەستاب ت و توانيب تی کاری هاوبهش
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بهڕ وەبهر ت .به م بۆچی تهنيا مرۆڤ ئهو ل هاتووييهی ههيه بتوان کۆمه گای گهورە
و ئا ۆز بونيات بن ؟ چونکه زۆربهی ئاژە نی به کۆمهڵ وەك شهمپانزە ،گورگ و
دۆ فين هاليکاری و ژيانی بهکۆمه يان له گرووپ کی بچووکدا دەم ن تهوە و ل ی دەرباز
ناب  .شامپانزەکان ئهوکات پ کهوە ڕاو دەکهن که پ شتر يهکتريان باش ناسيبی و
ماوەيهك به کۆمهڵ پ کهوە ژياب تن .ههر بهو هۆيهشهوە شامپانزەکان کات کی زۆر
تهرخان دەکهن بۆ پيکهوە هه کردنی هه س و کهوتی کۆمه يهتيی و شهڕ بۆ
بهدەستهوەگرتنی ه زداری له کۆمه گاکهدا .ئهگهر لهگهڵ شامپانزەی ب گانه ڕووبهڕوو
ببنهوە ،له حا هتی ئاسايی خۆيدا ناتوانن هاليکاريی يهکتر بکهن ،به کوو بهسهر يهکتردا
دەنهڕ نن ،کاری تووڕەيی دەکهن يا زوو و به پهله خۆيان ل ك دوور دەخهنهوە.
شامپانزەی با بچووك ههن که به ناوی بۆنۆبۆس " "Bonobosناسراون ،هه س و
کهوتيان به ش وەيهکيترە .بۆنۆبۆس به هۆی نيزيکبوونهوەی س کسی ک شهی ن وانيان
چارە دەکهن و پهيوەندی کۆمه يهتيان قايم دەکهن .ههر بۆيه شت کی سهير نييه که
هه س و کهوتی هاوجينس بازی له ن وانياندا پهرەی ساندووە .ئهگهر دوو گرووپی
ب گانهی مهيموونی بۆنۆبۆس تووشی يهکتر ب ن ،لهسهرەتاوە بڕ ك هه س و کهوتی
ترس و شهڕخوازی لهخۆيان پيشان دەدەن ،به م زۆر زوو ئارام دەبنهوە و له جياتی
شهڕ و تووڕەيی ل ك نيزيك دەبنهوە و چ ژ له يهکتر وەردەگرن.
مرۆڤی هۆمۆساپييهن ئهو چهشنه هاليکارييه زۆر باش دەناسن .هاوکات بۆ
قايمکردنی پهيوەندە کۆمه يهتييهکانيان له ﻻيهکهوە بۆ وەدەستگرتنی ه ز کار کی
هاوچهشن وەك شامپانزە تووڕەکان بهڕ وە دەبهن و لهوﻻشهوە له درفهتهکانيتردا وەك
بۆنۆبۆسهکان به يارمهتيی هه س و کهوتی س کسی پهيوەندايهتيی ن وان خۆيان قايمتر
دەکهنهوە .به م ناسياوی کهسيی – جا لهسهر هه س و کهوتی شهڕخوازی بونياد نراب
يا لهسهر هاليکاريکردنی يهکتر – ناتوان ت بنهمای سهرەکی هاليکاريی له بازنهيهکی
پان و بهريندا دروست بکا .مرۆڤ ناتوانی قهيرانی قهرزداری و ک شهی دارايی و تی
يۆنان بهوە چارەسهر بکا که سياسهتوانانی يۆنانی و بانکدارانی ئا مانی بانگه شتن بکا
بۆ شهڕ و جو ندان به يهكتر ،ياخود بۆ چ ژ له مهجليسی ڕابواردن .ههر وەك
ئهزموونی تاقيکارييه زانستييهکان پيشانی دەدەن ،مرۆڤ کی ساپيهن ناتوان له
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کۆمه کی زياتر له  ١٥٠کهسيدا به ش وەی بهرتهنگ ونيزيك لهگهڵ يهکتر )چ
دوژمنانه يا دۆستانه( ڕابه نر ن ٧٦.جا چ شت ك مرۆڤ دەخاته ئهو بارودۆخهوە که
ژمار کی زۆر لهناو تۆرە م دياييهکاندا پ کهوە ئۆرگانيزە دەکا و ل کيان نيزيك دەکاتهوە
– ناکرێ ئهوە وەک پهيوەنييهکی نيزيك ناو بنرێ.
ڕەنگه ههوا کی ناخۆش بۆ ڕەوانناسان ،کۆمه ناسان ،زانايانی ئابووری و ئهوانيتر
ب ت که بيانهوێ کۆمه گای ئينسانی به هۆی تاقيکاريی تاقيگاکانهوە شی بکهنهوە .له
ڕوانگهی داه نان ههروەها ڕوانگهی ئابوورييهوە زۆربهی ههرەزۆری تاقيکارييهکان
يا له ﻻيهن کهسانی تاک يا له ﻻيهن گرووپی بچووکهوە بهڕ وە چوون و سهرکهوتوو
بوون .کار کی گهل ك مهترسيدار دەب له ئهگهری گونجاوبوونی گرووپ کی بچووکهوە
خۆ به ديناميکی کۆمه گايهکی مهزنهوە هه واسين .به هه سهنگاندن لهگهڵ گرووپ ك
به  ١٠٠کهس ﻻيهنگرەوە ،نهتهوەيهك به  ١٠٠مليۆن کهسهوە به ڕاشکاويی به
ش واز کی ئا ۆزتر بهڕ وە دەچ .
بۆ و نه چاو به ياری ئولتيماتۆم " "Ultimatumيهك له ناودارترين تاقيکارييهکان
لهسهر هه س و کهوتی ئابووريدا دەگ ڕ ن .ئهو تاقيکارييه له ش وەی ئاسايی خۆيدا
لهسهر دوو کهس بهڕ وە دەچ  .يهك لهوان  ١٠٠دۆﻻری پ دەدرێ ،که به ئيشتيای
خۆی دەتوان له ن وان خۆی و چهند کهسيتردا دابهشی بکا .ئهو دەتوان ههموو پارەکه
بۆخۆی هه گرێ ،دەتوان نيوەی بهش بکات يا بهش کی زۆری بهسهر ئهوانيتردا
دابهش کا .کهسی دووههم دەتوانی تهنيا دوو کار بهڕ وەبهرێ :ئهو دەتوان دابهش
کردن کی پ شنيارکراو قهبووڵ کا ياخود ڕەدی کاتهوە .ئهگهر قهبوو ی نهکا هيچ کام
له ﻻيهنهکان پارەيان پ نادرێ.
ت ئۆری کﻼسيکی ئابووری لهسهر ئهو باوەڕەن که مرۆڤ کهرەسهيهکی
حيسابکهری زۆر باشه .ئهوان لهسهر ئهو بۆچوونهن که زۆرينهی مرۆڤ  ٩٩دۆ ر
بۆخۆيان ڕادەگرن و تهنيا دۆ ر ك بهوانيتر دەبهخشن .ههروەها لهسهر ئهو بۆچوونهن
که ئهوانيتريش بڕيارەکهی دەسهلم نن .دە ن :مرۆڤ کی ژير ئهگهر دۆ ر کی بدەن
Robin Dunbar, Klatsch und Tratsch. Wie der Mensch zur Sprache fand, München ١٩٩٨.
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ههرگيز ناب "نا" ب  .زانايانی ئابووريی کﻼسيکی به ئهگهری زۆر هرگيز له
تاقيگاکانيان نههاتوونهته دەر بۆ ئهوەی دنيای ڕاستهقينه له نيزيکهوە سهير بکهن.
زۆرينهی ئهو مرۆڤانهی له ياريی ئولتيماتۆم بهشداری دەکهن پارەی کهم ڕەد دەکهنهوە،
چونکه به وەرگرتنی يهك دۆ رەکه خۆيان وەك مرۆڤ کی پهخمه ههست پی دەکهن.
بهو هۆيهی جيهانی ڕاستهقينه به ش وەيهکيتر ئيش دەکا مرۆڤهکانيش کهمتر پارەی کهم
پ شنيار دەکهن .زۆرينهی مرۆڤ پارەکه نيوە دەکهن ياخود بڕيك کهمتر لهوانيتر بۆ
خۆيان تهرخان دەکهن.
ياری ئولتيماتۆم ڕۆ يکی گهل ك گرنگ دەگ ڕێ بۆ ب ه زکردنی ت ئۆريی ئابووريی
کﻼسيکی و پهرەپ دانی گرنگترين زانستی ئابووريی دەيهی ڕابردوو :هه س و کهوتی
مرۆڤی ساپيهن وەك حيسابگهر کی لۆژيکی سارد و سڕ نييه به کوو زياتر لۆژيک کی
گهرمی کۆمه يهتييه .ههستی سۆزداری دەور و بهری ل گرتووين .ئهو ههسته
سۆزدارييانه ههر وەك بينيومانه ئالگاريتم کی ئا ۆزن که ڕەنگدانهوەی م کانيزمی
مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهری سهردەمی پ شوی خۆمانن .ئهگهر من  ٣٠ههزار ساڵ بهر
له ئ ستا يارمهتيم به مرۆڤ ك داب  ،مريشکی وەحشی ڕاو بکا ،ئهگهر چهند مريشکی
بۆ خۆی داناب و يهك مريشکيشی وەك پ زانين به من داب  ،ﻻی خۆم نهمگوتووە:
"مريشک ك باشترە له هيچ ".زياتر ئالگاريتمی گهشهسهندنم وەڕێ کهوتوون ،ئادرنالين
و ت ستۆست رۆن س ويان له سيستهمی لهشمدا وەڕ خستووە ،خو نم کو وە و به ههموو
توانامهوە له خۆشحا ی دەروونمهوە به دەنگ کی بهرز هاوارم کردووە .ڕەنگه بۆ
ماوەيهکی کورتخايهن برس تيشم ک شاب  ،به م به ش وەی در ژخايهن پهيوەنديی ن وان
مرۆڤهکانی کۆمهڵ بهردەوام له جياتی ئهوەی ف ڵ له يهکتر بکهن ،زياتر بهرەو
هاليکاريکردنی يهکتر پهرەی سهندووە.
زانايانی پشکينهری مرۆڤی سهردەمی ڕاوکهر و کۆکهر پشتيوانيی ئهو بۆچوونه
دەکهن .زۆرينهی گرووپهکانی ئهو سهردەمه مافی بهرانبهرييان ﻻ پيرۆز بووە و کات
يهك له ئهندامانی گرووپهکه به ڕاو کی چهور و قه هوەوە گهڕاب تهوە ،لهگهڵ
ئهندامانيتری کۆمه هکه بهشی کردووە .شامپانزەکانيش هه س و کهوت کی هاوچهشنيان
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ههيه .کات شامپانزەيهك ب چووە بهراز ك دەکووژێ ،ئهندامانی گرووپهکه به ب هيچ
کۆسپ ك لهدەوری يهکتر کۆ دەبنهوە و ههرکام بهشی خۆيانی لی هه دەگرن.
له تاقيکارييهکيتردا فرانس د وال " "Frans de Waalدوو مهيموون له دوو قهفهسدا
له پهنا يهکتر دادەن  ،به ش وەيهك که ههر کام له مهيموونهکان دەتوانن هه س و کهوتی
ئهويتر ببينن .د وال و هاوکارەکانی له ههر دووك قهفهسهکهدا بهردی بچووکی ياريان
بۆ دانابوون و ف ری مهيموونهکانيان کردبوو ههرکات بهرد کيان به مرۆڤهکان
دابايهتهوە ،له جاتييان خواردەمهنيان وەردەگرت .له سهرەتاوە خه تهکهيان لهت ك
خهيار بوو .ههر دووك مهيموونهکان زۆريان پ خۆش بوو و بهختهوەرانه خهريکی
خواردنی خهيارەکهيان بوون .دوای ماوەيهك دەوری دووههمی تاقيکارييهکه دەستی
پ کرد .ئهم جارەيان مهيمون کيان دوای دانی بهردەکه دەنکه تر يهکی وەردەگرت.
ديارە تامی ترێ خۆشترە له خهيار .کات مهيموونهکهيتر بهردی خۆی ه نا ،له جياتی
ترێ ،ههميسان خهياری وەرگرتهوە .ئهو مهيموونه که پ شتر به وەرگرتنی خهيار
گهل ك بهختهوەر بوو ،تووڕە ببوو .خهيارەکهی به دەستهوە گرت ،بۆ ماوەيهك به
سهرسووڕماويهوە سهيری کرد و به ههموو ه زی خۆی بۆ ﻻی تاقيکارەکانی فڕ دا و
٧٧
دەستی کرد به هاوار و هه بهزينهوە .ديارە ئهو گهمژە نهبوو!
ئهو تاقيکارييه خۆش و بهچ ژە )که لهسهر يۆتيۆب يش دەکرێ سهير بکرێ( لهگهڵ
ياری ئۆلتيماتۆم پ کهوە زۆر کهسيان ه ناوەته سهر ئهو باوەڕە که ئهو ئاژە نه مۆڕاڵ
و هه س و کهوت کی سروشتيان ههيه و و کچوونی بوونهوەران شت کی گشتی و
بههايهکی ههميشهيی و دانهبڕاو لهو کاته زۆرەيه که گهشهسهندنی ت دا پ ك هاتووە.
مرۆڤ ههر له سروشتهوە بوونهوەر کی دادپهروەرە و کۆمه گای نابهرانبهر و
نادادپهروەر بههۆی پهرەپ دانی ناڕەزايهتيی له ناو بهشدارانيدا ههرگيز ناتوانی
بهردەوام بم ن تهوە.

٧٧

TVP University, «Capuchin monkeys reject unequal pay», ١٥. Dezember ٢٠١٢,
http://www.youtube.com/watch? v=lKhAd٠Tyny٠ (aufgerufen am ٢١. Dezember ٢٠١٤).
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به م ئايا ئهوە له ڕاستهقينهشدا ههر وايه؟ ئهو ت ئۆرييه ڕەنگه بۆ گرووپی بچووکی
ڕاوکهر و کۆکهر ،شامپانزە و مهيموون بهڕاست وەرگهڕێ و لهوانهيه له تاقيگانيشدا
که لهسهر گرووپی بچووکی مرۆڤ و ئاژەڵ بهڕ وە دەچن ،کار بکا ،به م کات هه س
و کهوتی کۆمه يکی مهزنی مرۆڤ چاوەد ری بکرێ ،ڕاستييهکی گهل ك جياواز ڕوون
دەب تهوە .ئهگهر چاوێ به م ژووی ڕابردووماندا بگ ڕين بۆ مان ڕوون دەبيتهوە
بارودۆخی زۆرينهی مرۆڤی ناو سيستهمی پاشايهتيی و ئيمپراتۆرييهکان گهل ك نا
دادپهروەرانه بوون ،سهرەڕای ئهوەش زۆربهی ئهو سيستهمانه به ش وەيهکی قايم بۆ
چهندين سهدە خۆڕاگرييان کردووە .سهردەمی ميسری کۆن فهرعوونهکان له کۆشکی
مود ڕن و ف نك دا لهسهر پهڕی قوو دانيشتوون ،له ناز و نيعمهتدا ژياون ،پ وی
ز ڕينيان له پ کردووە و له ﻻيهن کيژی جوانی ڕووتهوە زگيان ت ر کراوە .له
پهنجهرەی کراوەی ژوورەکهيانهوە چاويان له وەرز ری ههژار بڕيوە که له ناو قوڕ
و چ پاوی زەويدا و لهبهر تيشکی ههتاو چهندين کات ژم ر کاريان کردووە و
عارەقهيان ڕشتووە .سهرەڕای ئهو نابهرابهرييه وەرز ران زۆر کهم ناڕەزايهتيان
لهخۆيان پيشان داوە و به پ چهوانه سهريان بۆ دانهواندوون و له کۆتاييدا تهنيا بهشيان
لهته خهيارەکه بووە.
سا ی  ١٧٤٠شای پرۆس فر دريکی دووههم ه رشی کردە سهر سيلزی و چهندين
شهڕی خو ناوی پ ك ه نا ،ناوی خۆی پ گهورە کردەوە و سهدان ههزار مرۆڤی
بريندار ،ما و ران و به کوشتدا .زۆرينهی سهربازانی فر دريك بهکر گيراوی ناڕازی
بوون که لهژ ر ديسيپلينی پۆ يينی سيستهمی شهڕخوازيی ئهو سهردەمهدا گيريان
خواردبوو .سهير نييه که سهربازەکان فهرمانبهرەکانيان نهك ههر خۆش نهدەويست
به کوو رەق کی زۆريشيان ل يان بوو .کات فر دريك له قه کهيهوە دەستهيهك لهو
سهربازانهی سهير دەکرد که خۆيان بۆ شهڕ ئامادە دەکرد ،ڕووی کردە ژنڕالهکهی و
گوتی ،و نهيهك بهتايبهت سهرنجم بۆ ﻻی خۆی ڕادەک ش  ،ئهوەش ئهوەيه که ئ مه
ل رە به تهواوەتی خۆمان ب ترس و ب خهم ههست پ دەکهين و سهيری  ٦٠ههزار
سهرباز دەکهين – له حا يکدا دەزانين ئهوانه ههموويان دوژمنمانن ،تهنانهت تاق کيان
ت دا نييه که له ئ مه ب چهك و ب ه زتر ب  .سهرەڕای ئهوەش هيچ ترس کمان لهوانه
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نييه ،چونکه دەزانين ههموويان له بهرمان دەلهرزن ٧٨.سهرەڕای ههموو ﻻيهنه
ناخۆشهکانی شهڕخوازيی ئهو  ٦٠ههزار کهسه چهکدارە له سا نی دواييشدا نهك هيچ
ههو ك يا خۆڕاگرييهکيان لهههنبهر فر دريکی دووههم نهگرتووە – به پ چهوانه
زۆربهيان به ئازايی و نهترسييهوە گيانی خۆيان بۆ بهخت کردووە.
بۆچی وەرز ری ميسری و سهربازی پرۆس هه س و کهوت کيتريان کردووە به
هه سهنگاندن لهگهڵ بناخه و بنهڕەتی ياری ئولتيماتۆم و تاقيکاريی مهيموونهکان؟
چونکه له بنهڕەتدا ههميشه ژمار کی زۆر له مرۆڤ هه س و کهوتی جياوازيان
ههبووە به هه سهنگاندن لهگهڵ ژمارەی کهم .چی دەقهوما ئهگهر تاقيکارەکان له ياری
ئولتيماتۆمدا  ١٠٠مليارد دۆ ريان له ن وان دوو گرووپی يهك مليۆن کهسيدا دابهش
کردايه؟
به يارمهتی ههڕەشهل کردن و به نی دان ،زۆر جار دەکرێ هيڕارکييهتی و تۆڕ ك
له ژمار کی زۆری مرۆڤ بۆ هاليکاريی يهکتر هان بدر ن .تا ئهو کاتهی ئهو مرۆڤانه
لهسهر ئهو باوەڕە بن که ئهزموونی ب ئهمﻼ و ئهوﻻی سروشتين يا چارەنووسيان به
ويستی خوداکانهوە بهستراوەتهوە و دياری کراوە و دەب واب  ،ئهو سيستهمانه دەتوانن
بهڕ وە بچن .ههر هاليکارييهکی ئينسانی ئهم جيهانه له بازنهيهکی گهورەدا
دۆزراوەيهکی ڕ کوپ ک و ئهزموونی باوەڕی خۆمانه .ئهوانه بنهمايهکی ياسايين که
سهرەڕای ئهوەی تهنيا له فانتازيای ئ مهدا بوونيان ههيه و دەشزانين که خۆمان
خو قاندوومانن ،به م ئ مه خۆمان وامان باوەڕ پ ه ناون که وەك ڕاستهقينهيهکی
ژيانمانی له ئهژمار د نين" .ئهگهر تۆ  ١٠مانگا بۆ خودای ئاسمانهکان قوربانی بکهی،
باران دەبارێ؛ ئهگهر تۆ ڕ ز له دايك و باوکت بگری ،دەچيه ناو بهههشت؛ ئهگهر تۆ
باوەڕ بهو شته نه نييهی وا من پ تی دە م نهکهيت– دەکهويه ناو جهههننهمهوە ".تا ئهو
کاتهی ههموو مرۆڤ کی ساپيهن ،که له شو ن کی دياريکراودا ژيان دەکهن ،باوەڕيان
به چيرۆکی وەك يهك ههيه ،ههموويان وەدوای ياسايهکی وەك يهك کهوتوون ،ناتوانن
هه س و کهوتی مرۆڤی بيگانه پ شبينی بکهن و تۆڕی هاليکاريی گشتيی زۆر به
٧٨

Zitiert in Christopher Duffy, Military Experience in the Age of Reason, London ٢٠٠٥, S. ٩٨ f., dt.
in: C. Hildebrandt (Hg.), Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben Friedrichs des Großen,
Halberstadt/Leipzig ١٨٢٩–١٨٣٥, Bd. ٥, S. ٤٥ f.
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ساکاری بۆ ﻻی خۆيان ڕاک ش  ،ناتوانن خۆيان لهو ش وە ژيانه ڕزگار بکهن .مرۆڤی
ساپيهن زۆرجار تايبهتمهندييهکی جياوازيان ههيه وەك پ چ يا ک و ،ڕيش يا جلوبهرگی
بازرگانی که بهو تايبهتمهندييانه دەيانهوێ پ مان ب ن" :تۆ دەتوانی متمانهم پ بکهی،
منيش باوەڕم بهو چيرۆکهيه که تۆ باوەڕت پ ی ههيه ".ئامۆزاکانمان واته شامپانزەکان
ناتوانن چيرۆكی له چهشنی ئ مه بدۆزنهوە و پهرەی پ بدەن ،ههر بهوهۆيهشهوە
ناتوانن له ژمار کی زۆردا پ کهوە هاليکاريی يهکتر بکهن.
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ههسته چاوەڕوان نهکراوەکان

مرۆڤ ک شهی لهگهڵ ت گهيشتوويی "دۆزراوەی ڕ ك و پ کی" ههيه ،چونکه
ئينسانهکهن لهسهر ئهو بڕوايهن که تهنيا دوو چهشن ڕاستهقينه بوونيان ههيه:
ڕاستهقينهی چاوەکی " "objective realityو ڕاستهقينهی زەينی "."subjective reality
له ڕاستهقينهی چاوەکيدا تهوەر ياخود شتهکانی دەوروبهرمان به ب بهستراوەيی به
باوەڕمهنديی يا ههستهکانمانهوە ،بوونيان ههيه .بۆ و نه ه زی ک شيی زەوی
ڕاستهقينهيهکی چاوەکييه .ئهو ه زە زۆر پ ش سهردەمی نيۆتۆنيش بوونی بووە و
ههموو مرۆڤ ك دەگر تهوە ،چ باوەڕيان پ ی ههب  ،چ نهب .

ڕاستهقينهی زەينی به پ چهوانهی ڕاستهقينهی چاوەکی بهستراوەتهوە به باوەڕ و
ههستهکانمانهوە .وای دابن ين که مرۆڤ ههست به سهر شهيهکی گهل ك زۆر دەکا و
بهو هۆيهوە دەچ بۆ ﻻی دوکتۆر .دوکتۆرەکه به وردی سهيری جهستهی دەکا به م
هيچ ک شهيهك نادۆز تهوە .دوکتۆرەکه پشکنينی خۆ ن ،تاقيکردنهوەی "د .ن .ئا" ،
و نهگرتن له ئهندامانی جهسته ،چوونهژير کهرەسهی "م .ر .ت" و چهند تاقيکاريتری
لهسهر دەکا .کات ئهزموونی تاقيکارييهکان د نه بهر دەستی پ ڕادەگه ين ساغ و
س مهته و هيچ ک شهيهکی نييه و دەين ر تهوە ما  .دوای ههموو ئهوانهش مرۆڤهکه
ه شتا ههر ههست به سهر شهيهکی گهل ك زۆر دەکا .سهرەڕای ئهوەی که ههموو
تاقيکارييه چاوەکييهکان س مهتی جهستهی دەسهلم نن ،و لهسهر ئهو ڕاستييه که جيا
له خۆی کهسيتر ههست بهو ئ شه ناکات ،بۆ ئهو سهداوسهد ئ ش کی ڕاستهقينهيه.
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زۆربهی مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕەن ڕاستهقينه ،يا چاوەکی يا زەينييه ،و هيچ
دەرەتان کی س ههم بوونی نييه .ههرکات بهو ڕاستييه بگهن که نهتوانن شت ك به ههستی
زەينييهوە بلکينن ،به پهله د نه سهر ئهو بڕيارە که دەب چاوەکی ب  .ئهگهر مرۆڤ کی
زۆر باوەڕيان به خودا ههب  ،ئهگهر پارە بهسهر جيهاندا حکوومهت بکا و ئهگهر
ناسيۆناليزم شهڕ هه يس ن و ئيمپراتۆريی مهزن پ ك ب ن – ئهوکات ئهو کارانه ئيتر
ههر وا به ساکاريی تهنيا ههست و باوەڕ کی زەينی نين .خودا ،پارە و ناسيۆناليزم
دەکر ن به ڕاستهقينهيهکی چاوەکيی.

سهرەڕای ئهوەش ڕاستهقينهيهکی س ههم بوونی ههيه ،واته خهونی گشتی
" ."intersubjectiveف نۆم نی خهونی گشتی زياتر به ژمارەی مرۆڤ کی زۆرەوە
بهستراوەتهوە ،نهك به باوەڕ و ههستی تاکهکانهوە .هۆکاری زۆربهی رووداوە
گرنگهکانی م ژوويی خهونی گشتين .بۆ و نه بهها و بايهخی پارە چاوەکی نييه .مرۆڤ
ناتوان پارە بخوا ،بخواتهوە يا لهبهر خۆی بکا .به م تا ئهو کاتهی مليۆنان مرۆڤ
باوەڕيان به بههای پارە ههب  ،مرۆڤ دەتوانی به پارە بخوا و خواردەمهنی و جل و
بهرگی پ بکڕێ .ئهگهر نانهوای سهر کۆ ن لهپڕ کدا باوەڕی به پارە نهم ن و ئيتر
نانهکهی به پارە به مرۆڤ نهفرۆش کار کی سهير نييه .دەتوانين دوو کۆ ن ئهوﻻتر
له نانهواييهکيتر نانهکهمان بکڕين .به م ئهگهر لهو ش به پارە شتمان پ نهفرۆشن و
له شو نهکانيتريش به ههمان ش وە ،ئينجا پارە بههای خۆی له دەست دەدا .ئهو کاغهزانه
ڕەنگه ههر بم ننهوە ،به م هيچ بهها و بايهخ کيان نام ن .
کاری ئهوتۆ بهردەوام ڕوو دەدەن .ههر بهو ش وەيه حکوومهتی ميانمار
" "Myanmarڕۆژی ٣ی نوامبری سا ی  ١٩٨٥بهش وەيهکی چاوەڕوان نهکراو
ڕايگهياند ئهسکيناس و پارەی  ٢٥و  ٥٠و  ١٠٠کيات ""Kyatی ئيتر بههای ياسايی
نييه و مرۆڤ ناتوان شتومهکی پ بکڕێ .مرۆڤ هيچ دەرەتان کيان بۆ نهما که ئهو
ئهسکيناسانه بگۆڕنهوە و پاشهکهوتی چهندين سا هيان له چرکهيهکدا بوو به کاغهز کی
ب بهها .حکوومهت له ج ی ئهوان ئهسکيناسی  ٧٥کيات ""Kyatی چاپ کرد که
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لهڕاستيدا تهنيا بۆ ڕ زگرتن له ڕۆژی  ٧٥سا هيی ژنراڵ نی وين ""Ne Win
ديکتاتۆری و تهکه بوو .مانگی ئاوگوستی سا ی  ١٩٨٦ئهسکناسی  ١٥و  ٣٥کيات
""Kyatيش له چاپ دران .دەنگۆی ئهوە ههبوو ،ديکتاتۆر که باوەڕی به خوڕافاتی
ژمارەيی بووە ،ژمارەکانی  ١٥و ٣٥ی ﻻ پيرۆز بووە و خۆی پ بهختهوەر ههست
کردووە .ديارە بهختهوەريی مرۆڤهکانی ژ ردەستی به کهمتر له بهختهوەری خۆی
داناوە .ڕۆژی ٥ی سپتامبری سا ی  ١٩٨٧له پڕ کدا حکوومهت ڕايگهياند ئهسکناسی
 ٣٥و  ٧٥کيات ""Kyatيش ئيتر بههايان نهماوە!
بههای پارە تهنيا بوار ك نييه که ئهگهر مرۆڤ ئيتر باوەڕی پ ی نهم ن  ،بايهخی
خۆی له دەست بدا .ههر ههمان چارەنووس دەتوان يهخهی ياساکان ،خوداکان و
تهنانهت ئيمپڕاتووريی و ديکتاتۆرەکانيش بگر ت ،بههايان بۆ نهه تهوە و پووچه يان
بکاتهوە .باوەڕی گشتی ه ندە بهه زە ،ئهو کاتهی ديکتاتۆرەکان له لووتکهی
حوکومڕانی خۆياندان ،دەکرێ چرکهيهك دواتر توونا بکر ن و خهونهکانيان پووچهڵ
بکر نهوە .زئۆس " "Zeusو ه را " "Heraگرنگترين ه زی سهردەمی سهدەکانی
ناوەڕاست بۆ مرۆڤ له ئهژمار دەهاتن ،به م لهمڕۆدا هيچ ه ز کيان نييه چونکه هيچ
کهس باوەڕيان پ يان نهماوەتهوە .و تی شوڕەوی "سۆڤيهت" سهردەم ك تواناييهکی
ئهوتۆی ههبوو سهرجهم جيهانی مرۆڤ لهناوبهرێ به م لهپڕ کدا بههۆی پشتيوانی
ل نهکردنی خه کهکهيهوە ت ك ڕووخا .کاتژم ری ٢ی پاشنيوەڕۆی ڕۆژی ٨ی
دسامبری سا ی  ١٩٩١بهرپرسانی و تانی رووسيا ،ئۆکرائين و رووسيای سپی له
نيزيك شاری ديسکۆلی " "Viskuliر کهوتنامهی ""Beloweschskaja Puschtschaيان
ئيمزا کرد .لهودا هاتبوو" :ئيمه ،جومهووری ڕووسيای سپی ،فدراسيۆنی ڕووسيا و
ئوکرائين وەك و تانی سهرەکی سۆڤيهتی پ شوو که سا ی  ١٩٢٢پهيمان کی يهکيهتيمان
ئيمزا کردبوو ،ل رەدا د ينه سهر ئهو بڕيارە که سۆڤيهت لهسهر مافی ن ونهتهوەيی وەك
ڕاستييهکی ژ ئۆپۆليتيکی ئيتر بوونی نييه ٧٩".کۆتايی پ هات و ئيتر سۆڤيهت نهما!
ئهو ههسته که پارە وەك ڕاستييهکی خهونی گشتييه ،کار کی گهل ك ڕوونه .ههروەها
زۆربهی مرۆڤ لهسهر ئهو بۆچوونهن که خوداکانی کهونی يۆنانی ،ئيمڕاتۆرييه
Serhii Ploghy, The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union, London ٢٠١٤, S. ٣٠٩.
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شهڕخوازەکان و بههای کولتووری جيهانی دەرەوەی زەوی )دنيايهکيتر جيا له زەوی(
تهنيا له فانتازيا و خهونی مرۆڤدا بوونيان ههيه .سهرەڕای ئهوەش نامانهوێ دان بهوەدا
بن ين که خودای ئهمڕۆی ئ مه ،نهتهوەی ئ مه يا بههاکانی ئ مه تهنيا ڕەوايهت و
خهون کی کاتين ،چونکه ئهوانه ئهو شتانهن که تهنيا مانا به ژيانی ئهمڕۆمان دەدەن.
ئ مه دەمانهوێ باوەڕ بهوە ب نين که ژيانمان مانايهکی چاوەکی ههيه و خۆ
قوربانيکردنمان به هه سهنگاندن لهگهڵ خهونهکانی ناو م شکماندا ،به باشتر دادەن ين.
له ڕاستيدا مانای ژيانی زۆربهی مرۆڤ تهنيا لهو چيرۆکه چنراوە و گ ڕاوە
دروستکراوە م ژووييانهوە سهرچاوە دەگرن که به پ ی کات پ مان گهييشتوون.
ماناگرتنی ژيان ئهوکات به ڕاست وەردەگهڕێ که ژمار کی زۆر مرۆڤ پ کهوە
گ ڕاوەی م ژوويی وەك يهك بهۆننهوە .بۆچی هه س و کهوت كی تايبهت – بۆ و نه له
کليسا زەماوەند کردن ،له مانگی ڕەمهزاندا بهڕۆژوو بوون ،يا له ڕۆژی هه بژاردندا
دەنگدان – کار کی لۆژيکييه؟ چونکه باوك و دايکمان به کار کی لۆژيکيان پ
ناساندوين ،ههروەك چۆن براکهشم ،جيرانهکانمان و خه کی شارەکانيتری
دەوروبهريشمان ههر بهو ش وەيه دەيناسن .بۆچی ههموو ئهو مرۆڤانه هه س و کهوتی
ئهوتۆ به کار کی لۆژيکی دادەن ن؟ چونکه ههڤا هکانيان و جيرانهکانيشيان به کار کی
باش و لۆژيکی دادەن ن .مرۆڤ خۆيان له بازنهيهکی ک شراو بهدەورياندا بهرتهسك
دەکهنهوە که زياتر پهيوەنديی سهداوسهدی به باوەڕ و بۆچوونی ئهوانيترەوە ههيه .ههر
کام له ﻻيهنهکان دەبنه هۆی باوەڕه نانی بهه زتری ﻻيهن کيتر و ڕ گای هه بژارن به
ڕادەيهك بهرتهسك دەکهنهوە که مرۆڤ ناچار دەکرێ خۆی به باوەڕی گشتييهوە
هه واس ت.
به م دوای ت پهڕبوونی چهند دەيه و سهدە ،م ژووە چندراوەکه بهرە بهرە ل ك
هه دەوەش تهوە و م ژوويهکی نوێ له ج ی دەچندر ت .خۆ به م ژووەوە خهريك کردن
بهو مانايهيه له کاتی دروستکردن و هه وەشانهوەی سهيری کهی و بيدۆزيهوە که ئهو
هه س و کهوتانهی مرۆڤی سهردەمی خۆی که به گرنگ و ڕاستهقينهی ژيانيان زانيوە،
بۆ وەچهکانی داهاتوويان نا گرنگ و گهل ك ب مانايان ل دێ.
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سا ی  ١١٨٧سهﻻحهددين " "Saladinله شهڕی هاتين " ،"Hattinبهسهر
خاچپهرەستاندا سهرکهوت و شاری ئورشهليمی گرت .لهسهر ئهو شکستهی
خاچپهرەستهکان پاپای کاتيی ،قاوی بۆ س ههم ه رش بۆ گرتنهوەی ئهو شارە پيرۆزە
دا .گهنج کی ماقوو ی ئينگليزی به ناوی جان " "Johnله پ ش چاوی خۆمان و نا
دەکهين که و تهکهی خۆی بهج د بۆ ئهوەی دژ به سهﻻحهددين شهڕ بکا .جان
دەب لهسهر ئهو باوەڕە بووب کردەوەکهی مانايهکی قوو ی چاوەکی ههيه .ههروەها
ئهو لهسهر ئهو باوەڕەش بووە ئهگهر لهو شهڕەدا گيانی له دەست بدا ،دوای مردنی
ڕۆحی دەچ ته بهههشت ،ئهو ج يهی بۆ ههميشه له ئاشتی و بهختهوەريدا در ژە به
ژيانی دەدا .رەنگه ئهو گهنجه گهل ك د ی شکابا و بڕەنجابا ئهگهر بيزانيبايه که ههم
ڕۆح و ههم بهههشت له چيرۆک کی دۆزراوەی مرۆڤ زياتر شت کيتر نين .جان
لهڕاستيدا باوەڕی بهوە بووە ئهگهر قاچی بگاته و تی پيرۆز و موسو مان کی ڕيش
در ژ سهری به تهورەکهی دووقاش بکا ،ئ ش کی زۆری پ دەگا ،گو ی دەزرينگ تهوە،
قاچهکانی دەنوشت نهوە ،دنيا لهبهر چاوی تاريك دەب – و چرکهيهك دواتر چاوی به
ڕۆشناييهکی سهير و سهمهرە دەکهوێ ،گو ی له دەنگی فريشتهکان دەب که له ن و
دەروازەيهکی ز ڕينهوە بۆ چوونه ناو بهههشت هاوڕ يی دەکهن.
جان به تهواوەتی باوەڕی به ههموو ئهو چيرۆکه بووە ،چونکه له بازنهيهکی بهه زی
ئايينی ئهو سهردەمهدا چهقيبوو .يهکهم بيرەوەريی شمشير کی ژەنگ ه ناوی باوکه
گهورەی بووە که لهسهر دەرکهی هۆ ی قه کهيان هه واسرابوو .ههر له سهردەمی
مندا ييهوە چيرۆکی باوکه گهورەی له گو دا بووە که له دووههم شهڕی
خاچپهرەستهکاندا گيانی خۆی لهدەست داوە و لهو کاتهوە ﻻی فريشتهکانی ئاسمان ژيان
دەکا و لهو شهوە چاوەد ری جان و بنهما هکهيان دەکا .کات مۆسيقا ژەنان به ميوانی
دەهاتنه قه کهيان ،ههوای پا هوانانهی شهڕکهرانی خاچپهرەستهکانيان دەژەنی که له
و تی پيرۆزدا جهنگيون و گيانی خۆيان بهخت کردووە .ههرکات جان چووب ته ناو
کليساوە به تامهزرۆييهوە شوشهی ناققاشيکراوی کليسای سهير کردووە .يهك له
پهنجهرەکان باوکه گهورەی نيشان دەدا که لهسهر ئهسپ کی سپی دانيشتووە و
شمشيرەکهی کردووە به زگی موسو مان کی ريش در ژدا .پهنجهرەيهکيتر ڕۆحی
تاوانکارانهی تاقم ك مرۆڤی موسو مانی نيشان دەدا که له ئاگری جهههننهمدا
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دەسووتان .جان مرۆڤی رۆحانيی کليساکهی وەك ژيرترين مرۆڤی سهر زەوی سهير
دەکرد .ههموو يهکشهممۆيهك به تامهزرۆييهوە گو ی بۆ ڕادەگرت که به زمان کی
خۆش و ئارام دەيگوت ئيمهی مهسيحی تهنيا ئايين کی پيرۆزين و پاپای رۆم پيرۆزترين
مرۆڤی سهر زەوييه و ئ مه دەب گوتهکان و فهرمانهکانی ئهو له قوو يی د مانهوە
بهج ب نين .ئهگهر ب تو به قسهی پاپا نهکهين خودا له جهههننهمدا به ئاگر
دەمانسووت ن  .به م ئهگهر ئ مه موسو مانی ب دين بکووژين ،خودا خۆی له بهههشت
چاوەڕوانيمان ل دەکا.
رۆژ ك ،کاتی جان تهمهنی گهيشته ههژدە ساڵ ،ئهسپ سوار کی شهڕکهر لهبهر
دەروازەی قه کهيان قوت بۆوە و به دەنگ کی بهرز ئهو ههوا هی خو ندەوە:
"سهﻻحهددين ه زی نيزاميی خاچپهرەستانی له نيزيك هاتين ت کشکاندووە و توونای
کردوون! پاپای پيرۆز قاوی بۆ شهڕ دژ بهو کافرانه داوە ،ههرکهس ژيانی خۆی لهو
ڕ گايهدا بهخت بکا ،ژيانيکی خۆشی ههميشهيی له بهههشت پ دەدرێ!" ب
سهروبهرەيی و ئاژاوە و پرته پرت کهوته ناو کۆمه گاکهوە ،به م جان به ت ڕاديوييهوە
دەستی هه نا و گوتی" :من ئامادەم دژ به کافران شهڕ بکهم و و تی پيرۆز لهدەست
ئهو ب دينانه ڕزگار بکهم!" بۆ ماوەيهکی کهم کۆمه هکه ههموويان ب دەنگ بوون،
سريوە له کهسهوە نهدەهات ،به م چرکهيهك دواتر فرم سك له چاوی زۆربهی مرۆڤی
ناو کۆمه هکه کۆ ببۆوە ،دايکی جان فرم سکهکانی به پشتی دەستی ئيشك دەکردەوە،
جانی له باوەشی گرت و پ ی گوت ،شانازيی به کوڕەکهيهوە دەکات .باوکی دەستی
بهسهر شانيدا دەدا و دەيگوت" :ئهگهر منيش له تهمهنی تۆدا بايهم هاوڕ يم دەکردی.
ئهو بڕيارەی تۆ پهيوەنديی به شانازی و سهرب ندی بنهما هکهمانهوە ههيه – من د نيام
تۆ ئ مه ناهوم د ناکهی!" دوو له ههڤا هکانی جانيش خۆيان ک شا ريزی جانهوە.
کاتی جان قه کهيانی بهج ه شت ،خه کی گوندەکه ههموويان له بهر دەرکهی ما ه
گ نيهکانيان ڕاوەستابوون بۆ ئهوەی ما وايی ل بکهن و کيژە جوانهکانی گوندەکهش
چاويان لهو کوڕە ئازا و شهڕکهرە بڕيبوو که بڕياری داوە دژ به کافران شهڕ بکا.
کات جان له و تی ئينگليزەوە به ن و ناوچه سهير و سهمهڕەکانی سهر ڕ دا ت پهڕ بوو
– له و تانی نۆرماندی " ،"Normandieپرۆڤ نس " ،"Provenceسيسيلی "،"Sizilien

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

١٧٢

گهنجان کی زۆری ئهو و تانه هاتنه ريزی جان و هاوڕ کانيهوە ،ههموويان به ئامانجی
وەك يهك و باوەڕی وەك يهك .کات ئهو گرووپه گهيشتنه و تی پيرۆز و چوونه ڕيزی
شهڕکهران دژ به سهﻻحهددين ،جان وردە وردە ههستی کرد که کافرەکانيش باوەڕ و
بۆچوونی خۆيان ههيه .بڕ ك سهريان ل ش وابوو که موسو مانيش گو ڕايه ی خودان
و له ڕوانگهی ئهوانهوە مرۆڤی مهسيحی کافر و ب دينن و ئهوانيش دوای مردنيان
چاوەڕوانی ژيانی ئاشتی ناو بهههشتن.
تهواو بهو ش وەيه شارستانييهتی سهدەی ناوەڕاست تهقهڵ به تهقهڵ چندرابوو و جان
و ههڤا هکانی وەك م شی دەوری شيرينی له دەوری خۆی کۆ کردبۆوە .بۆ جان شت کی
باوەڕنهکراو بوو که ههموو ئهو چيرۆك و گ ڕاوانه تهنيا خهون و خهيا ك زياتر
نهبووب  .لهوانهيه باوك و مام و پ شينيانی به هه ه چووبن .به م مۆسيقا ژەنهکان،
ههڤا هکانی دەوروبهری و کيژانی جوانی گوندەکه ،مرۆڤی رۆحانی کليساکهيان،
خه کانی ئهو بهری چۆمهکه ،پاپای رۆم ،شهڕکهرەکانی نۆرماندی "،"Normandie
پرۆڤينس " ،"Provenceسيسيلی " ،"Sizilienو تهنانهت موسو مانهکانيش – ئايا ئهوە
ڕاسته که ههموو ئهو مرۆڤانه تهنيا قوربانی خهون و خهيا ی خۆيان بن و ههموويان
به هه ه هه س و کهوت بکهن؟
سا هکان بهو ش وەيه ت پهڕ دەبوون .مرۆڤی م ژووناس دەبين و ههستی پ دەکات
که به پ ی کات باوەڕ ك هه دەوەش تهوە و يهکيتر له ج دەچندر تهوە .دايك و باوکی
جان و ههموو خزمهکانيان يهك بهدوای يهکدا دەمرن ،لهجياتی مۆسيقا ژەنانی ناو کليسا
که بهسهر شهڕکهرانی خاچپهرەستدا هه ياندەگوت ،کۆڕ و شانۆ لهسهر درامای ژيانی
نوێ بوونهته مۆد .قه ی بنهما هکهيان ههتا بهردی بناغهکهی دەسووت و هيچی ل
بهج نامين تهوە .کات کيش بينای نو ی لهسهر دروست دەکر تهوە ،هيچ ئاسهوار ك له
شمشيرە ژەنگاوييهکهی باوەگهورەی نام ن تهوە .پهنجهرەکانی ناو کليسا به و نه
م ژووييهکانيانهوە له سهرمای ساردی زستاندا دەقه هش ن و وورد و پرد دەبن و ئيتر
مرۆڤ ناتوان باوەگهورەی لهسهر ئهسپ و کافران له ناو جهههننهمدا سهير بکا،
به کوو و نهی سهرکهوتوويی مهزنی ئينگليس بهسهر فڕانسادا ج ی دەگر تهوە .به پ ی
کات ،چيتر مرۆڤی رۆحانی ،پاپای رۆم به چاوی "باوکی پيرۆزی ئ مه" سهير ناکرێ
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به کوو ناوی "شهيتانی رۆم"ی ل دەنرێ .له پهنا زانستگاکان زانايان باس لهسهر
دۆزينهوەی مانای بهردە دۆزراوەکانی سهردەمی يۆنانی کۆن دەکهن ،ﻻشهی مرۆڤی
کۆن دەپشکنن و لهپشت دەرگای داخراوە باس لهوە دەکهن که شت ك به ناوی رۆح
ناتوان بوونی ههب .
سا هکان ههر بهو ش وەيه ت پهڕ دەبن .ئهو شو نهی قه کهی لهسهر درووستکرابوو،
ناوەند کی کڕين و فرۆشتنی لهسهر دروست کراوە .له سينهمای شارەکه بۆ چهندەمين
جار چيرۆکی شواليهی ئازا نيشان دەدرێ .له ناو کليسای بهتا ی شارەکه ،مرۆڤی
ڕۆحانی خۆشحاڵ دەب کات چوار تووريستی ژاپۆنی دووربين لهسهر شان ل ی د نه
ژوورەوە .به ووردی چيرۆکی و نهی پهنجهرەکانی کليسايان بۆ دەگ ڕ تهوە و ئهوانيش
سهرەڕای ئهوەی تاقه وشهيهکيشی ل ت ناگهن ،به بزەی سهرل ويانهوە سهريان
دەلهق نن .چهند گهنج لهسهر پليکانهکانی کليسا به تهلهفۆنه مۆبايلهکانيانهوە سهرقا ن.
کر کار کی پاکستانی شهقامهکه خاو ن دەکاتهوە و دەنگی ڕاديۆيهك دەبيسترێ که
ڕايدەگه ن شهڕ و شهڕخوازی له و تی سوريا در ژەی ههيه و دانيشتنی شوڕای
ڕ کخراوی نهتهوەکان به ب ئهزموون کۆتايی پ هاتووە .لهپڕ کدا کون ك له ناو کاتدا
پ ك دێ و ڕووناکييهکی ل دەدرەوش تهوە و دەکهو ته سهر ڕوخساری گهنج ك و
دە " :من دژ به کافران دەچمه ناو ئهو شهڕەوە بۆ ئهوەی و تی پيرۆزم ڕزگار
بکهم!"
کافران و و تی پيرۆز؟ بۆ زۆربهی مرۆڤی ئهمڕۆيی ئينگليز ئهو گوتانه ئيتر هيچ
مانايهکيان نييه .تهنانهت لهوانهيه مرۆڤه ڕۆحانييهکهش ب ی ئهو گهنجه ک شهی ڕەوانی
ههيه! ئهگهر به پ چهوانه گهنج کی ئينگليزی بڕيار بدا بب ته ئهندامی ڕ کخراوەی
ل بووردنی ن ونهتهوەيی و بۆ پار زگاريی مافی پهناههندەکان سهفهر بۆ سوريا بکا ،به
مرۆڤ کی ئازا و قارەمان دادەنرێ ،به م به ئهگهری زۆر له سهردەمی سهدەی
ناوەڕاست مرۆڤ دەيانگوت گهنج کی سهرش ت و ڕەوانييه .چونکه له سهدەی  ١٢له
و تی ئينگليز هيچ کهس نهيدەزانی مافی مرۆڤ چييه .تۆ دەتهوێ تا و تانی
ڕۆژهه ت سهفهر بکهی و ژيانت بخهيه مهترسييهوە نهك بۆ کوشتنی موسو مانهکان
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به کوو گرووپ کی موسو مان له ههنبهر گرووپ کيتری موسو مان پار زگاريی بکهی؟
تۆ دەب هۆش و عهق ت له دەست داب !
ئهوە ،ڕەوەند و بهر وەچوونی م ژووە .مرۆڤ نوقمی بۆچوون و باوەڕە کاتييهکانيان
دەبن .ئهوان له ناخی د يانهوە باوەڕيان ههيه و به ڕاستهقينهی دادەن ن ،به م به پ ی
کات و به به گه و ئارگۆمينتی لۆژيکی وردە وردە وەچهکانی نوێ وەﻻی دەن ن .ئهگهر
ئاوڕ ك له ڕابردوو بدەينهوە ناتوانين ت بگهين چلۆن مرۆڤ توانيويانه ئهو
بۆچوونانهيان به جيددی وەربگرن .ئهوەی که خۆيان چوار خاچ بک شن بهو هيوايهی
که بهههشتی ههمييشهييان بۆ دەستهبهر بکر ت ،له ڕوانگهی زۆربهی مرۆڤی
ئهمڕۆييهوە کار کی گهل ك ش تانه و ب مانايه .شهڕی ساردی چهند دەيه پ ش ئ ستا
لهوەش سهيروسهمهڕەترە .چلۆن دەکرێ مرۆڤی  ٣٠ساڵ پ شتر ،ئامادە بوون ڕيسکی
شهڕی ئهتۆمی بکهن تهنيا بهو هۆيهی که باوەڕيان به بهههشتی کۆمۆنيستی ههبوو؟
ئهگهر ههر بهو ش وازە بهرەو پ ش ڕۆيشتباين ،باوەڕ به د مۆکراتی و مافی مرۆڤ
بۆ وەچهکانی داهاتوومان له سهد سا ی ڕابردووشدا مانای نهدەبوو.
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دياردەی خهونی گشتی

مرۆڤی ساپييهن حکوومهت بهسهر جيهاندا دەکهن چونکه تهنيا ئهوان دەتوانن پ کهوە
لهگهڵ گرووپيکی گهورەی مرۆڤ چيرۆکی خهيا ی بهۆننهوە :هۆنراوەيهك له خودا،
ياسا ،ه زەکان ،بوونی بوونهوەری سهير و سهمهڕە که تهنيا له فانتازيای گشتيياندا
بوونيان ههيه .ئهو هۆنراوە خهيا ييانه بوونهته هۆی خو قاندنی شهڕی خاچپهرەستان،
شوڕشی سوسياليستی و بزووتنهوەی مافی مرۆڤ و  ...هتد
تهنانهت ئاژە نيتريش فانتازيای خۆيان ههيه .پشيلهيهك که له پهنا کونه مشک ك
خۆی مات داوە ،ديارە مشکهکه نابين  ،به م دەتوان زۆر باش ﻻی خۆی و نای بکا
و نهی مشکهکه چلۆنه و تهنانهت دەزان چ تام کی ههيه .به م تا ئهو ج گايهی ئ مه
دەيزانين پشيله تهنيا دەتوان ئهو شته ﻻی خۆی و نا بکات که له ڕاستيشدا بوونی
ههب  ،وەك مشك .به م ئهو شتانهی له ژيانياندا نهيديتوون ،تاميانی نهچهشتووە يا
بۆنی پ وە نهکردوون ،ناتوانن ﻻی خۆيان و نای بکهن – شتی وەك دوﻻری ئهمريکايی
ڕ کخراوەی گووگل يا يهکيهتی ئورووپا .تهنيا مرۆڤی ساپييهن دەتوان ئهو چهشنه
چهمکانه بخو ق ن .
هاوکات لهگهڵ ئهوەيکه پشيله و ئاژە نيتر له سنوور کی ئوبيهکتيڤدا ماونهتهوە ،و
پهيوەنديگرتنيان تهنيا لهسهر ئهو شتانه ساغ بۆەتهوە که له دنيای ڕاستهقينهياندا بوونيان
ههيه ،ساپييهن به يارمهتی زمانهکهی ،ڕاستهقينهی نوێ دەخو ق ن  .له  ٧٠ههزار
سا ی ڕابردووەوە دياردەی خهونی گشتی خو قاندووە و بهردەوام بهه زتر و
پيرۆزتريش بۆتهوە ،به ش واز ك که لهمرۆدا حکوومهت بهسهر جيهاندا دەکهن .ب ی
له سهدەی ٢١دا شامپانزە ،فيل و ل رەوارە بارانييهکان له ئامازۆن و سههۆ ه
پاشهکهوتکراوەکانی سهرجهمی باکوور بتوانن گيانيان ڕزگار بکهن؟ ئهو ڕزگارييه
پهيوەنديی ڕاستهوخۆی لهگهڵ ئارەزوو و بڕيارەکانی دياردەی خهونی گشتی ئهندامانی
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يهکيهتی ئورووپا يا بانکی جيهانييهوە ههيه – ئهو بير و بۆچوونانهی تهنيا له خهون و
فانتازيای گشتيدا بوونيان ههيه.
هيچ ئاژە يکی ئهم جيهانه ناتوان ڕووناکی بداته ئهو ڕ گايهی گرتوومانهته بهر ،
نهك بهوهۆيهی ئهوان ڕۆح يا ڕەوان کی زيندوويان نهب  ،به کوو لهبهر ئهوەی ئهوان
خهون و ئارەزووی گشتيان نييه .ش ر دەتوان به گورج ڕابکات ،هه بهز تهوە،
بريندار بکات و گازبگر ت .به م ناتوان ت حيسابی بانکی بۆ خۆی بکاتهوە يا بچ ته
بهردەم دادگا ،به م مرۆڤ کی بانکی له سهدەی  ٢١دا که دەزان چلۆن داوای
دادپهروەری بکا ،زۆر بهه زتر له دڕەندەترين ش ری ساوانه " "Savanneخۆی ن شان
دەدا.
ئهو ل هاتووييه که مرۆڤ دەتوان دياردەی خهونی گشتی بخو ق ن  ،نهك ههر
جياوازيی ن وان ئاژەڵ و مرۆڤ دياری دەکا به کوو جياوازيی ن وان ڕۆحی ئينسانی
لهگهڵ زانستی ژيان دياری دەکا .م ژووناسان ههوڵ دەدەن له پهرەسهندنی دياردەی
خهونی گشتی وەك خوداکان و نهتهوەکان ت بگهن له حا کدا بوونهوەرناسان له
ڕاستيدا بوونی ئهو چهشنه فانتازيايانه به فهرمی دانان ن و ڕەدی دەکهنهوە .تاقم ك
لهسهر ئهو باوەڕەن ئهگهر ئ مه تهنيا کۆدی ژ ن تيکی بوونهوەران بکهينهوە و ههموو
خانهيهکی دەماريی ناو م شكيان بناسين ،دەتوان ن زۆربهی پهرجۆکانی ژيان
بدۆزينهوە .ئهگهر لهڕاستيدا مرۆڤ ڕۆحی نهب  ،ئهگهر بير و بۆچوونهکانی ،ههسته
سۆزدارييهکان و ههستپ کردنهکانی تهنيا بههۆی پڕۆسهی کيميايی و ئالگاريتميهوە
پ ك د ن ،بۆچی دەب زانستی بوونهوەرناسيی نهتوان هاوچهشنی و گۆڕانکارييهکانی
کۆمه گای مرۆڤايهتی ڕوون بکاتهوە؟ لهو ڕوانگهيهوە شهڕی خاچپهرەستان ک شهی
ناوچهيی بوونهوەران که بههۆی گوشاری گهشهسهندنهوە پ كهاتووە ،ههروەها
شواليهی ئينگليزی که سهفهريان بۆ و تی پيرۆز کردووە بۆ ئهوەی دژ به سهﻻحهدين
شهڕ بکهن هيچ جياوازييهکيان لهگهڵ ئهو گورگانه نهبووە که بهدوای گرتنی چوارچ وە
و قه مڕەوی ڕاوی هاوس کانيانهوە بوون.
به پ چهوانه ،زانستی دەروونناسی يا سايکۆلۆجی ئاماژە به مانای پڕبايهخی دياردەی
خهونی گشتی دەکهن که له ﻻيهن هۆرمۆن و نۆيرۆنهکانهوە کارت کهريان لهسهر نييه.
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بيرکردنهوە به ش واز کی م ژوويی بهو مانايهيه که ئ مه ه ز کی ڕاستهقينه به
ناوەڕۆکی گ ڕاوە و چيرۆکه دۆزراوەکانمان بدەين .ديارە سروشتييه که م ژووناسان
فاکتهری چاوەکی وەک گۆڕانبهسهرداهاتنی کهش و ههوا و موتاسيۆنی ژ ن تيکيش
لهبهر چاو دەگرن ،به م ئهو چيرۆکانهی مرۆڤ دەياندۆزنهوە و باوەڕيان پ د نن،
به ش وەی ز دەرۆ و مانادار دەيانگ ڕنهوە .جياوازيی ن وان باکوور – و باشووری
کوەريا نهك بهو هۆيهيه که مرۆڤ له پيۆنگ يانگ " "Pjöngjangژ ن کی جياواز له
هی سئول " "Seoulيان ههب يا باکوورييهکان ساردوسڕتر له مرۆڤی باشوور بن،
به کوو ئهو جياوازييه زياتر بهوەوە پهيوەندی ههيه که مرۆڤی باکوور لهگهڵ گ ڕاوە
و چيرۆک کيتری جياواز له هی باشوورييهکان ڕاه نراون.
لهوانهيه زانياريی نۆيرۆبيۆلۆژی له داهاتوودا بتوانن له بارودۆخ كدا بن کۆمۆنيزم
و شهڕی خاچپهرەستان بههۆی ستانداردەکانی بيۆکيمياييهوە ڕوون بکهنهوە ،به م
بهداخهوە ه شتا مهودامان تا هاتنی ئهو ڕۆژە گهل ك دوورە .له سهدەی بيست ويهکهمدا
به ئهگهری زۆر سنووری ن وان م ژوو و بوونهوەرناسيی گهل ك ڕوون دەب تهوە به م
نهك به هۆی ڕوونکردنهوەی بوونهوەرناسييهوە ڕووداوەی م ژوويی دياری دەکهين،
به کوو چونکه ئيديۆلۆژييه دۆزراوەکان د .ن .ئای مرۆڤ به ش وەيهکی نوێ
دەنووسنهوە؛ چونکه تامهزرۆيی سياسی و ئابووری ئا وگۆڕ بهسهر کهش و ههوادا
د نن؛ ههروەها چونکه جوغرافيای چيا و ڕووبارەکان ج ی خۆيان بۆ فهزای زەينی
بهج دەه ن .ئهگهر خهون و ئارەزووە گشتييهکانی مرۆڤ بکر ن به کۆدی ژ ن تيکی
و ئهلکترۆنيکی "intersubjective" ،يا چهندبکهريی ڕاستهقينه ،ڕاستيی چاوەکی
هه دەلووش و بيۆلۆژی لهناو م ژوودا دەتو تهوە .له سهدەی بيست و يهکهمدا دياردەی
خهونی گشتی دەتوان وەک بهه زترين کهرەسهی سهر ئهم ههردەی ل دەرب ت و
بهه زتر له ئاسترۆئيد )وردە ئهست رە( و م ترۆئيد و بوونهوەری خهيا ی فانتازيای ناو
م شکی مرۆڤ و به گشت ه زی سروشتی ل ب  .ئهگهر ئ مه بمانهوێ له داهاتووی
خۆمان ت بگهين ،تهنيا ئهو کارە بهس ناب ج نۆم واته کۆدی "ژ ن" تيکی بکهينهوە
و ژمارەکان بخو ق نين .ئ مه دەب ههو ی کردنهوە و ڕوونکردنهوەی خهونه
گشتييهکانی مرۆڤ بدەين که مانا به ژيانی زۆربهی مرۆڤی سهر ئهم ههردە دەدەن.
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ﺑهشی چوار
هۆمۆساپيهن مانا ﺑه جيهان دەدا

مرۆڤ چ جيهان کی ﺑۆخۆی دروست کردووە؟
چلۆن مرۆڤ هاتۆته سهر ئهو ﺑاوەڕە که نهك ههر ﺑهسهر جيهاندا حکوومهت ﺑکا،
ﺑه کوو ماناشی پ ﺑﺑهخش ؟
چلۆن هومانيزم ياخود مرۆڤدۆستی ﺑوو ﺑه گرنگترين ئايينمان؟

ئاژە ی وەك گورگ و شامپانزەکان له ڕاستهقينهيهکی دووپاتهدا ژيان دەکهن .له
ﻻيهکهوە متمانه به بارودۆخی چاوەکی دەرەوەی دەروونی خۆيان وەك دار ،گاشهبهرد
و ڕووبارەکان دەکهن و له ﻻيهکيتريشهوە ههست به ئهزموونه زەينييهکانی دەروونی
خۆيان وەك ترس ،خۆشحا ی و نيازەکانيان دەکهن .مرۆڤی ساپيهن جياواز لهو
ئاژە نه ،له جيهان کی ڕاستهقينهی س قاتدا ژيان دەکات .له پهنا دار ،ڕووبار ،ترس
و ئارەزوو و نيازەکانيانهوە ،جيهانی ساپييهن پڕە له م ژووی پارە ،خودا ،نهتهوە و
سهرمايهداران .له پرۆسهی ت پهڕبوونی م ژووييدا کارت کهريی خودا ،نهتهوە و
سهرمايهداران لهسهر حيسابی چۆم ،ترس و نياز و ئارەزووەکان بهردەوام گهورەتر
دەبنهوە .ههر وەك پ شتر ،ئ ستاش ژمار کی زۆر چۆم لهسهر زەوی ههن ،مرۆڤيش
ه شتا ههر ترس و نياز و ئارەزووەکانی وەدوای کهوتوون ،به م عيسا مهسيح،
کۆماری فهرەنسا و کارخانهی ئاپل " "Appleلهمپهر و ئاوبهنديان له پ ش چۆمهکاندا
دروست کردووە و به که ك وەرگرتن له سهرچاوە سروشتييهکان ف ر بوون که چلۆن
کارت کهرييان لهسهر قوو ترين شو نی ترس و ئارەزووەکانمان ههب ت.
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ت کنۆلۆژی نو ی سهدەی بيست و يهکهم به ئهگهری زۆر دەبنه هۆی بهه زکردنی
ئهو چهشنه خهون و چيرۆکانه ،ئ مه ئهگهر بمانهوێ له داهاتوومان ت بگهين ،دەب
بزانين و فام بکهين له کام ڕوانگهوە سهيری م ژووی عيسا مهسيح ،کۆماری فهرەنسا
و کارخانهی ئاپل بکهين بۆ ئهوەی بزانين چلۆن توانيويانه ئهو کارت کهرييهيان لهسهر
مرۆڤ ههب  .مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕەن ،ئهوە خۆيان م ژوو پ کد نن ،به م له
ڕاستيدا ئهوە م ژووە که دەوروپشتی خهونه هۆنراوەکانی مرۆڤيان گرتووە .ليهاتوويی
سهرەکی ههر کام لهو مرۆڤانه له سهردەمی بهردەوە گۆڕان کی ئهوتۆی بهسهردا
نههاتووە .ئهگهريش بڕ ك گۆڕانی بهسهردا هاتب  ،زياتر بهرەو خراپی ڕۆيشتووە.
هۆنراوەی م ژوويی به پ چهوانه بهه زتر و باشتر بۆتهوە و ه زی پا پ وەنهری گ ڕاوە
و م ژوويی بوون ،له سهردەمی بهردەوە ههتا سهردەمی سيليکۆن "."Silicon age
ئهو م ژووە له نيزيکهی  ٧٠ههزار ساڵ بهر له ئ ستاوە دەستی پ کرد ،کات شۆڕشی
خۆناسيی مرۆڤی ساپيهنی خسته بارودۆخ کهوە لهسهر ئهو شتانه بدو ن که تهنيا له
دنيای خهون و خهيا ی خۆياندا بوونی ههبوو .له  ٦٠ههزار سا ی ڕابردووەوە خۆيان
به هۆندنهوەی ههزاران م ژووی خهيا ييهوە خهريك کردووە که تهنيا له بازنهيهکی
بچووکدا دەمانهوە و کارت کهرييان لهسهر کۆمه کی سنووردار دادەنا .ئهو ڕۆح و
باوەڕەی که ئهندامانی خ ك خۆيان پ هه واسيبوو بۆ کۆمه ی هاوس يان به تهواوی
ب گانه بوو و ئهگهر بۆ و نه نينۆکه شهيتانه ﻻيان به بهها بايه ،مرۆڤی چهند ک و ئهوﻻتر
ﻻيان ب بهها بوو .چيرۆکی سهبارەت به ڕۆح و جڕ و جندۆکه له ﻻيهن مرۆڤی
پيرۆز و گهورەوە ،بۆ مرۆڤی ساپييهن باشييهکی زۆر پۆزيتيڤ و ئهر نيی ههبوو،
چونکه ههزاران و لهويش زياتر مليۆنان مرۆڤ له دەوری کۆ دەببوونهوە و بارو
دۆخ کيان بۆ پ ك د نان هاليکاريی يهکتر بکهن ،ئهو کارەی نيئاندرتاڵ يا شامپانزەکان
نهيانتوانی بۆخۆيانی دروست بکهن .به م تا ئهو کاتهی هۆمۆساپييهن له قۆناخی
مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهردا مابوونهوە ،به ش وەی گشتی نهيانتوانيوە له کۆمه ی
گهورەدا هاليکاريی يهکتر بکهن ،چونکه کار کی گهل ك نهگۆنجاو بوو شار کی گهورە
يا ناوچهيهکی فهرمانڕەوايی له ڕ گای ڕاوکهر و کۆکهرەوە بهخ و بکر ن .سهرەڕای
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ئهوەش ڕۆح ،جندۆکه ،و شهيتان و جڕ و جانهوەر له م شکی ئهو سهردەمهياندا گهل ك
ﻻواز بوون.
شۆڕشی ئابووری که نيزيکهی  ١٢ههزار ساڵ بهر له ئ ستا دەستيپ کرد ،بۆ
وەڕ خستنی تۆڕی خهونی گشتی بهردی بناخهی پ ويست بۆ کۆمه گای گهورەی
داڕشت .وەرز ريی ئهو بارودۆخهی پ که نا ههزاران مرۆڤ له شارە پ کهاتووەکان
له پهنا يهکتر بخز ن و ههزاران سهرباز له سۆپايهکی ڕ ك و پ کدا له پهنا يهکتر
بهخ و بکا .به م دواتر لهسهر ڕ گای خهونی گشتی لهمپهر ك قوت بۆوەوە .به
مهبهستی ڕاگرتنی داب و نهريتی گشتی و ڕ کخستنی هاليکاريی بهرب و ،وەرز رانی
ئهو سهردەمه متمانهيان به ل هاتوويی م شکی مرۆڤ کرد سهرەڕای سنووردار بوونی
پ شکهوتوويی ئهو سهردەمه .وەرز ران باوەڕيان به چييرۆکی خودايانی مهزن ههبوو.
بۆ خودا خۆشهويستهکانيان پهرستگهيان دروست کرد ،بۆ ڕ زنان لهو خودايانه
ج ژنيان دەگرت ،قوربانيان بۆ دەکرد و زەويان پ دەدا ،دانهو ه و خه تيان پ دەدا.
له يهکهمين شارەکانی کهونی سۆم رەکان نيزيکهی  ٦ههزار ساڵ بهر له ئ ستا
پرستگهکان نهك ههر شو ن و ناوەندی دۆعا و پاڕانهوە بوون ،به کوو ناوند کی
گرنگی سياسی و ئابووريش بوون .خوداکانی سۆم ر ئهرک کی وەك بازاڕی مود ڕنی
ئهمرۆييان لهسهر شان بووە .لهمرۆدا سهرمايهداران کهسايهتی دروستکراوی
دادپهروەرن ،سهرمايهيان ههيه و پارە به قهرز به مرۆڤ دەدەن ،کر کار دادەمهزر نن
و مهترسييهکانی قهيرانی ئابووری له ئهستۆی خۆيان دەگرن .له شارە کهوەنهکانی
ئوروك " ،"Urukﻻگاش " "Lagaschو شوروپاك " "Schuruppakخوداکان وەك
کهسايهتی دادپهروەر سهير دەکران ،خاوەنی زەويی و کۆيله بوون ،قهرزيان به خه ک
دەدا و بارودۆخی ئابووری و سياسی ئهو سهردەمهيان دياری دەکرد.
لهبهر ئهوەی خوداکان ههرگيز نهدەمردن ،ههروەها بهو هۆيهی هيچکات مندا يان
نهدەبوو که دواتر لهسهر ميرات لهگهڵ يهکتر بهشهڕ ب ن ،به پ ی کات ه ز و
سهرمايهيان گهورەتر دەبۆوە .خه کانی سۆم ری که به پ کات ژمارەيان گهورەتر
دەبۆوە له خزمهت خوداکاندا بوون ،زەوی و سهرمايهيان به قهرز پ دەدرا ،لهسهر
زەوييهکان کاريان دەکرد و باج و ما ياتيان به خوداکان دەدا .ههر وەك ئهمڕۆی شاری
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سان فڕانسيسکۆ ،که جۆن" "Johnﻻی گووگل و م ری " "Maryﻻی مايکرۆسۆفت
کار دەکهن ،به ههمان ش واز له ئوروکی کهون کهس ك ﻻی خودای مهزنی ئ نکی
" "Enkiدامهزرابوو و هاوس کهشی ﻻی ژنخودای ئينانا " "Inannaخهريکی کار بوو.
پهرستگهی ئ نکی و ئينانا ئاسمانی شاری ئوروکيان کونتڕۆڵ دەکرد و خوداکانيتريش
بهرپرس بوون بۆ خانووبهرە ،بهرههم و جل و بهرگی خه کی .بۆ خه کانی سۆم ر،
ئ نکی و ئينانا به ههمان ش وە ڕاستهقينه بوون ههر وەك گووگل و مايکرۆسۆفت
لهمڕۆدا بۆ ئ مه ڕاستهقينهن .به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی پ ش خۆيان واته
سهردەمی بهرد ،خودای سۆم رەکان گهل ك بهه زتر بوون.
ديارە ،سروشتييه که خوداکانی ئهو سهردەمه له ڕاستيدا خۆيان دووکانهکانيان
بهڕ وە نهدەبرد ،چونکه زۆر به ساکاری ئهوان تهنيا له فانتازيا و خهونی خه کانی
ئهو سهردەمهدا بوونيان ههبوو .کاری ڕۆژانهيان له ﻻيهن مرۆڤی ڕۆحانی له
پرستگهکاندا بهڕ وە دەچوو )ههر وەك گووگل و مايکرۆسۆفت پ ويستيان به مرۆڤی
له گۆشت و خۆ ن ههيه بۆ بهڕ وەبردنی ئامانجهکانيان( .به م کات خوداکان بهردەوام
ه ز و سهرمايهيان گهورەتر و مهزنتر دەبۆوە ،ئيتر مرۆڤه ڕۆحانييهکان نهياندەتوانی
خۆڕاگری بکهن .ڕەنگه ئهوان له جياتی خۆداکان کاری زەوی و ئاسمانيان بهڕ وە
دەبرد ،به م خۆيان تهنيا مرۆڤ کی ﻻوازی پڕ له هه ه و سهردەمی بوون .ديارە ئهوان
ههو يان دەدا ههموو زەوييهکان ،باغانی ميوە و سامانی خوداکان له ناو م شکياندا
ڕابگرن ،به م به وردی نهياندەزانی کام مرۆڤ ﻻيهنگری ئينانا بوو ،زۆر جاريش
لهبيريان دەچۆوە کاميان موچهی خۆيان وەرگرتووە يا ک کر خانووەکهی وەدوا
کهوتووە .ئهوە يهك لهو هۆکارە گرنگانه بوو که بۆچی سيستهمی هاليکاريی کۆمه گا
له سهردەمی سۆم رەکاندا ههر وەك له ههموو شو نهکانيتری ئهم جيهانه ،تهنانهت
ههزاران ساڵ دوای شۆڕشی ئابووريش نهيانتوانيوە پهرە بست ن  .لهو سهردەمهدا
حکوومهتی پاشايی به پانتايی گهورە ،تۆڕی گهورەی بازرگانی و ئايينی جيهانيش
بوونيان نهبووە.
ئهو لهمپهرە مهزنه نيزيکهی  ٥ههزار ساڵ بهرله ئ ستا لهسهر ڕ گا ﻻبردرا کات
سۆم رەکان خهت و پارەيان دۆزييهوە .ئهو دووانه سيامييه " – "Siameseکه له دايك
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و باوک کی وەك يهك و له شو ن و کات کی هاوبهشدا له دايك بوون – سنوورەکانيان
شکاند ،ئهو سنوورانهی م شکی مرۆڤيان لهسهر پاشهکهوتکردنی زانيارييهکان بڕ ك
حهساندەوە .خهت و پارە ل رە بهدواوە ئهو کارەيان دەستهبهر کرد که له ههزاران
مرۆڤ ما يات بست نر ت ،بوروکراسييهکی ئا ۆز دابمهزر ندر ت و حکوومهت کی
پاشايی مهزن بونيات بنر ت .له سۆم ر ئهو حکوومهته پاشاييانه لهژ ر ناوی خوداکان
و له ﻻيهن مرۆڤه ڕۆحانييهکانهوە وەك شای ئايينی بهڕ وەچوو .له ناوچهی هاوس
واته دۆ ی نيل " ٨٠"Niltalههنگاو ك زياتريان هه ناوە و شای ئايينيان لهگهڵ مرۆڤ
ت کهڵ کرد و خودايهکی زيندوويان ل دروست کرد – فهرعوونهکان.
بۆ مرۆڤی ميسری ،فهرعوون نهك وەك ج گری خوداکان به کوو وەك خودايهکی
ڕاستهقينه هاته سهر سهکۆی حکوومهت .ئهو خودايه خاوەنی تهوای و تی ميسر بوو.
ههموو مرۆڤ ك دەبوو سهر بۆ فهرمانی فهرعوون دانهو نن و ما ياتی پ بدەن .ههر
وەك پهرستگاکانی سهردەمی سۆم رەکان ،فهرعوونهکانيش وەك خودای ئيمپراتۆريی
ميسر خۆيان مامه ه و بازرگانيی و تهکهيان ئيدارە نهدەکرد .تاقم ك له فهرعوونهکان
به مستی پۆ يينهوە حکوومهتيان کردووە ،بڕ کيشيان ژيانيان به جهژن و خۆشييهوە
ت پهڕ کردووە ،به م له ههر دووك بارودۆخدا ئهرکهکان و بهڕ وەبردنی کاروباری
و تهکه له ﻻيهن فهرمانبهرانی خو ندەوار که توانيويانه بنووسن و بخو ننهوە ،بهڕ وە
چووە .ههر وەك ههموو مرۆڤهکانيتر فهرعوونهکانيش جهستهيهکی بيۆلۆژيکيان بووە
و نياز و ههست و ئارەزووی خۆيان ههبووە .به م گرنگايهتييهکی ئهوتۆ به جهستهی
بيۆلۆژيکی فهرعوونهکان نهدەدرا .حاکمی ڕاستهقينهی دۆ ی نيل فهرعوون كی خهيا ی
ناو م شکی مرۆڤهکان بوو که له م ژووەکاندا بوونی ههبوو و مليۆنان مرۆڤی ميسری
وەچه به وەچه بۆ يهکتريان دەگ ڕاوە.
له کات کدا فهرعوون له پ تهختی و تهکه ،مهمفيس " "Memphisنيشتهج بوو ،ئهو
شو نهی له کۆشکهکهيدا دەنکی تر ی دەخوارد و لهگهڵ ژن و مهعشووقهکانی
ڕابواردنی دەکرد ،کارمهندانی حکوومهت له باکووری و تهوە تا باشوور له
ڕ دابوون ،ما ياتيان بۆ خه کی گوند و شارەکان دياری دەکرد ،لهسهر کاغهزی
 "Niltal" ٨٠له ئا مانيدا له دوو ووشهی "نيل" و تال واته "دۆڵ" پ کهاتووە و به مانای دۆ ی نيله.
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لولهکراو تۆماريان دەکردن و دەيانناردن بۆ پ تهختی و ت .ئهگهر له پ تهختهوە
فهرمان ك بۆ چاﻻکيی سهربازان يا پڕۆژەيهکی کاريی بۆ کر کاران دەرچووبا ،له
ﻻيهن فهرمانبهرانهوە ههموو ﻻيهنه ما ييهکانيان حيساب دەکرا و به بهرپرسان
ڕادەگهيهنرا و ئهوانيش بهڕ وەيان دەبرد .تهنانهت ئهو کاتهی خودا زيندووەکان
بشمردايهن ،و جهستهی مومياييکراويان له نيزيکی شاری ممفيس له ن کرۆپۆليس
" "Nekropoleبن ژرابايه ،فهرمانبهران کاری خۆيان در ژە پ دەدا و ج و شوينی
بهڕ زی فهرعوون لهناو م شکی مرۆڤدا دەمايهوە.
خوداکانی سۆم ر ئ مه وەبير بازاڕی ئابووری ئهمڕۆيی دەخهنهوە .دەکری خودای
زيندووی ميسرييهکان لهگهڵ کهسايهتی مود ڕنی ئهمڕۆيی وەك ئ لويس پريسلی
" ،"Elvis Presleyمادۆنا " "Madonnaيا جاستين بيبر " "Justin Bieberهه سهنگ نين.
ههر وەك فهرعوونهکان ،ئ لويس پريسليش جهستهيهکی بيۆلۆژيکی بووە پڕ له نيازی
بيۆلۆژيکی ،ئارەزوو و ههستی سۆزداريی .ئ لويس پا ی ل دابۆوە ،دەيخوارد،
دەيخواردەوە و خۆشی دەگوزەراند و دەنووست .به م ئ لويس زۆر له سهرەوەی
جهستهيهکی بيۆلۆژيکی خۆی ج ی گرتووە .ههر وەك فهرعوونهکان ،جهستهی
بيۆلۆژيکی ئ لويسيش م ژوويهك بووە ،ئوستوورەيهك ،مارک ك – و بههای مارکهکهی
زۆر زياتر له جهستهی بيۆلۆژيکيهکهی بووە .له سهردەمی ژيانی خۆيدا به فرۆشتنی
ئاههنگهکانی مليۆنان دو ری داهات ههبوو .به م ئهو کارەی ئ لويس خۆی بهڕ وەی
دەبرد ،بهش کی زۆر بچووكی ئهو داهاتهی لهخۆ دەگرت چونکه زۆربهی کارەکه له
ﻻيهن سوپايهکی بچووك له سيخۆر ،دادپهروەر ،بهرههمهينهر و کارزانانهوە بهڕ وە
دەچوو .کات جهستهی بيۆلۆژيکی ئ لويس مرد و ما ئاوايی لهم جيهانه کرد،
گۆڕانکارييهکی ئهوتۆ بهسهر بازاڕی ئابووری سوپا بچووکهکهی دانهه نرا .تهنانهت
ئهمڕۆش ﻻيهنگرانی و نه ،ئاههنگ و ئالبۆمهکانی دەکڕن و سا يانه زياتر له نيو مليۆن
زيارەتکهر دەچنه سهر گۆڕەکهی.
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ماركه ياخود کهسايهتی ناودار دۆزينهوەيهکی سهردەمی نوێ نييه .ههر وەك
ئ لويس ،فهرعوونهکانيش مارک كن بۆ بوونهوەر کی زيندوو .بۆ مليۆنان ﻻيهنگر
و نهيان گهل ك گرنگترە له جهستهی ڕاستهقينهيان .کورد گوتهنی :زۆربهی خه کان
"مردوو کوژی زيندوو پهرەستن!"
پ ش دۆزينهوەی خهت زانياريی م ژوويی بههۆی ڕاگرتنيان له م شکی مرۆڤدا
سنوور دار مابۆوە .مرۆڤ نهيدەتوانی م ژوو ،چيرۆك و گ ڕاوەی ئا ۆز دروست بکا،
چونکه نهياندەتوانی له م شکياندا ڕايگرن و به پ ی کات لهبير دەچوونهوە .به م به
يارمهتی خهت له پڕ کدا م ژوو و چيرۆکی گهل ك ئا ۆز و دوور و در ژ خو ق ندران.
هيچکام له مرۆڤه به تهمهنهکانی ميسری ههموو ناوچه و ما يات و سامانی
فهرعوونهکانيان له م شکدا نهبوو ،ئ لويسيش ههموو پهيمانهکانی نهخو ندبوونهوە که
لهژ ر ناوی ئهودا ئيمزا کرابوون ،هيچ مرۆڤ ك ناتوان ههموو ياساکانی و ته
يهکگرتووەکانی ئورووپا له م شکيدا ڕاگرێ ،هيچ کارمهند کی بانك يا سيخۆری "سی
ئای ئهی" ئاگاداری دانه به دانهی دۆ رەکانی ئهم جيهانه نييه .به م تهواوی ئهو
زانيارييه ووردانه دەکرێ به يارمهتی خهت و نووسينهوە له شو نی دياريکراو
ڕابگير ن و به ش وەيهك ،ئهو دۆکۆم نتانه ناسنامه و ه زی فهرعوونهکان ،ئ لويس،
و ته يهکگرتووەکانی ئورووپا و دو ری ئهمريکايی پی دياری بکهن.
خهت مرۆڤی له بارودۆخ ك خستووە ،ههموو کۆمه گاکانی ئهم جيهانه به ش وەی
ئالگاريتم ئورگانيزە بکا .پ شتر لهو نووسراوەيهدا چهمکی ئالگاريتممان شی کردەوە،
کات دەمانويست ت بگهين ههسته سۆزدارييهکان کامانهن و چلۆن م شك کار دەکا ،و
وەك م تۆد كی ههنگاو به ههنگاو ڕوونمان کردەوە که به يارمهتی ئهو ههنگاو و
حيسابانه ،ڕ گا چارەی ک شهکان بدۆزينهوە و بڕياريان لهسهر بدەين .لهو
کۆمه گايانهدا که خهت بوونی نهبووە دەبوو مرۆڤ ههموو بڕيارەکان بههۆی زانياريی
م شکيانهوە بدەن .به م لهو کۆمه گايانهی خهت و نووسراوە بوونيان ههيه
زانيارييهکان وەك نووسراوە و دوکوم نت ڕادەگير ن و مرۆڤ تهنيا ههنگاو کی
بچووك له ئالگاريتم کی مهزندا بهڕ وە دەبا و ئهوە ئالگاريتمهکانن که بڕيارەکان
دەردەبڕن .ئهوە ناوەکی سهرەکی بورۆکراسييه.
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ئهگهر مرۆڤ بير له نهخۆشخانهيهکی مود ڕن بکاتهوە :کات دەچنه ناو
نهخۆشخانهکهوە دەب فۆرم ك پڕ بکهنهوە که وەك نموونه ،زۆربهی خا هکان يا
پرسيارەکانی ت دا ڕوون کراونهتهوە .وە مهکانی ئ وە دەدرێ به پهرستار کی بهرپرس
بۆ ئهو کارە و بۆ ئهوەی بتوان بڕيار بدا بۆ چارەکردنی نهخۆشييهکهتان کام ههنگاوتان
بۆ دياری بکات .ئهو ،وە مهکانی ئ وە لهگهڵ نموونهی ستانداردی نهخۆشخانهکهدا
هه دەسهنگ ن  .دواتر پهستاوی خۆ نتان دەگرێ ،نهبزی دەستتان دەپ وێ و نموونهی
خۆ نهکهتان وەردەگرێ .دوکتوری بهرپرس بۆ ئهو بهشه چاو به ئهزموونی
تاقيکارييهکاندا دەگ ڕێ و بڕيار دەدا بۆ کام بهش له نهخۆشخانهکهتان بن رێ .لهو
شو نه به ش وەی وورد تاقيکاريتان لهسهر دەکرێ ،بۆ و نه ،بههۆی کهرەسهی
و نههه گری کامپيۆتری .له کۆتاييدا پسپۆرانی بهرپرس ئهزموونی تاقيکارييهکان
ئاناليزە دەکهن و بڕيار دەدەن که ك له کام دەرمان وەربگرن يا کام تاقيکارييهکيتر
دەب بۆتان بهڕ وە بچ .
ئهو ستروکتورە ئالگاريتمييه ڕوونی دەکاتهوە که ئيتر گرنگايهتی ناب ک له
سهرەتاوە وەرتان دەگرێ ،پهرستارەکه ک يه ياخود کام دوکتور له کام بهش ک شکی
ههيه .کهسايهتی مرۆڤ ،ڕوانگهی سياسی يا بارودۆخی کاتيی ئ وە هيچ ڕۆ کی
گرنگ ناگ ڕن .تا ئهو کاتهی مرۆڤ وەدوای ياسای ههنگاوەکانی بهڕ وەبهری
سيستهمی نهخۆشخانهکه کهوتبن شانسی دياريکردنی نهخۆشيهکه و چارەکردنی زياتر
دەبنهوە .به پ ی ئالگاريتم کی ئيدەئال ،چارەنووسی ئ وە دەکهو ته دەست سيستهمهکه
نهك مرۆڤی دروست بوو له گۆشت و خو ن ،که بههه کهوت ئهم يا ئهو پۆستيان له
سيستهمهکهدا پ دراوە.
ئهو سيستهمهی نهخۆشخانه بهههمان ش وە دەتوان بۆ بوارەکانی سوپايی ،بهنديخانه،
قوتابخانه ،کارخانه – و ههروەها سهردەمی کهونی پاشايی گونجاو ب  .سروشتييه
و تی ميسری سهردەمی کۆن له ڕوانگهی تکنۆلۆژييهوە وەك دنيای ئهمڕۆ مود ڕن
و پهرەس نراو نهبووە ،به م پرەنسيپی ئالگاريتمييهکهی شت کی هاوچهشن بووە.
تهنانهت له سهردەمی کۆنی ميسريشدا زۆربهی بڕيارەکان له ﻻيهن کهس کی زاناوە
نهدراون ،به کوو له ﻻيهن تۆڕ ك له کارمهندانهوە دراوە که لهڕ ی کهرەسهی
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پهيوەندايهتی ئهو سهردەمهوە ئاگاداری کارەکانی يهکتر بوون .ئهو تۆڕە که لهژ ر
ناوی فيرعهونی زيندووی کاتيی هه س و کهوتيان کردووە ،کۆمه گای مرۆڤی به
ش واز کی نوێ ئورگانيزە کردووە و گۆڕانی بهسهر سروشتدا ه ناوە .بۆ و نه بهو
ش وەيه سوزۆستريسی س ههم " "Sesostris IIIو کوڕەکهی ئهمنهمتی س ههم
" "Amenemhat IIIکه له  ١٨٧٨تا ١٨١٤ی پ ش زاييندا له و تی ميسر حکوومهتيان
کردووە ،فهرمانی دروستکردنی کانا کی گهل ك مهزنيان داوە که چۆمی نيلی لهگهڵ
ز قاوەکانی دۆ ی فاجووم " "Fajumtalsپهيوەند داوە .سيستهم کی گهل ك ژيرانهی
ئاوبهند ،خهز نهی ئاو و کانا ی بهردين ،ئاوی چۆمی نيليان بۆ ز قاوەکانی دۆ ی فاجووم
هيدايهت کردوە و لهوێ زەرياچهيهکيان ل دروست کردووە که زياتر له  ٥٠مليارد
کوبيك ميتر ئاويان ت دا ج کردۆتهوە ٨١.بۆ هه سهنگاندن :زەرياچهی م د " Lake
 "Meadگهورەترين زەرياچهی چ کراو له و تی ئهمريکا نيزيکهی  ٣٥مليارد کوبيك
ميتر ئاوی ههيه.
پڕۆژەی دروستکردنی زەرياچهی دۆ ی فاجووم بارودۆخ کی بۆ فيرعهونهکان پ ك
ه نابوو بتوانن به ش وەيهك ئاوی چۆمی نيلی پ ميزان بکهن که پ ش به س و و
کاولکاريی بگرێ و له سهردەمی ئيشك سا يشدا ئاوی پ ويست بۆ و تهکه دابين بکات.
سهرەڕای ئهوەش ز قاوەکانی دۆ ی فاجووم که پڕ بوو له کرۆکۆديل و بيابانی ئيشك
دەوريان گرتبوو وەك عهمباری دانهو هی و تی ميسری ل ب  .له پهنا ئاوی
زەرياچهکه شار ك به ناوی ش دت " "Schedetدروست کرا که يۆنانييهکان ناوی شاری
کرۆکۆديلۆپۆليسيان " "Krokodilopolisلهسهر دانابوو .لهو شارە زيارەتگايهکی
کرۆکۆديل به ناوی " "Sobekل بوو که به ڕادەی فيرعهون ڕ زيان ل
دەگرت)پهيکهری دۆزراوەی ئهو سهردەمه جهستهی فيرعهون به سهری کرۆکۆديل
نيشان دەدەن( .له پهرستگاکه کرۆکۆديل کی پيرۆز به ناوی " "Petesuchosڕادەگيرا
که وەك نو نهری زيندووی خوداکهيان واته " "Sobekسهير دەکرا .ههر وەك خودای
٨١

Fekri A. Hassan, «Holocene Lakes and Prehistoric Settlements of the Western Fayum, Egypt»,
in: Journal of Archaeological Science ١٣:٥ (١٩٨٦), S. ٣٩٣–٥٠٤; Gunther Garbrecht, «Water
Storage (Lake Moeris) in the Fayum Depression, Legend or Reality?», in: Irrigation and Drainage
Systems ١:٣ (١٩٨٧), S. ١٤٣–١٥٧; Gunther Garbrecht, «Historical Water Storage for Irrigation in the
Fayum Depression (Egypt)», in: Irrigation and Drainage Systems ١٠:١ (١٩٩٦), S. ٤٧–٧٦.
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زيندوو فيرعهون "Petesuchos" ،يش به ههمان ش وە ڕ زی ل دەگيرا :ئهو
کرۆکۆديله بهختهوەرە له ﻻيهن مرۆڤهوە خواردەمهنی کافی پ دەدرا و به ز ڕ و
جهواهيرات ڕازاندبوويانهوە .له ڕاستيدا ئهو کرۆکۆديله وەك مارك ياخود نيشانه و
نو نهری مرۆڤی ڕۆحانی سهير دەکرا و ه ز و بژيوی ژيانيان له ر ی ئهوەوە پ دابين
دەکرد .کات ئهو کرۆکۆديله بمردبايه به پهله يهکيتيان له ج ی دادەنا.
هاوکات لهگهڵ سهردەمی حکوومهتداريی سوزۆستريسی س ههم " "Sesostris IIIو
کوڕەکهی ئامنهمتی س ههم " "Amenemhat IIIنه بۆ دز ريان ههبوو نه ديناميکيان
دەناسی .تهنانهت له کهرەسی ئاسن ،ئهسپی کاريی يا چهرخيش )چهرخ نيزيکهی
 ١٥٠٠ساڵ پ ش زايين ه نراوە بۆ و تی ميسر( ب بهش بوون .پ شکهوتووترين
کهرەسهی ئهو سهردەمه له بڕۆنز دروستکرابوون به م ه ندە گران و کهم بوون که
زۆربهی کارەکان لهسهر ماسوولکهی مرۆڤ و کهرەسهی له دار و بهرد ساغ ببونهوە.
زۆربهی مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕە بوون پڕۆژە گهوەرکانی ميسری کۆن وەك ئههرام،
ئاوبهند و زەرياچهکان له ﻻيهن ب گانهی ههن ردراوی ئاسمانييهوە بهڕ وە چوون دەنا
فهرههنگی ئهو سهردەمه که له ئاسن و چهرخ و کهرەسهکانيتر ب بهش بوون ،چلۆن
ديانتوانی ئهو پهرجۆيانه پ ك ب نن؟
ڕاستهقينهی کارەکه شت کيترە .ميسرييهکان ئهو پهرجۆيانهيان به يارمهتی
بوونهوەری ب گانهی ئاسمانی بۆ مسووگهر نهکراوە به کوو لهسهر د ۆڤانی ل هاتوويی
و ئورگانيزەکراوی زۆر باشی مرۆڤی ئهو سهردەمه بۆيان ج بهج کراوە .به
يارمهتی ههزاران کارمهندی خو ندەوار ،دەيان ههزار کر کاريان لهو پڕۆژەيهدا
بهشدار کردووە و ماکهی خواردەمهنيان بۆ چهندين سا ی ئهو کر کارانه ئامادە
کردووە .ئهگهر دەههزار ه زی کر کار به در ژايی چهند دەيه کاری هاوبهش بهڕ وە
بهرن و هاليکاريی يهکتر بکهن ،دەتوانن ئههرام ،ئاوبهند يا ههر پهرجۆيهکيتر
بخو ق نن.
سروشتيه فيرعهونهکان خۆيان تهنانهت قامک کيان لهو پڕۆژانهدا نهبووە ،پﻼنی
دروستکردنيان دانهڕشتووە و به ڕاشکاوييهوە ههرگيز دەستيان له ب ڵ و خاکهناز يا
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ههر کهرەسهيهکی کاريی تر نهکهوتووە .به م مرۆڤی ميسری لهسهر ئهو باوەڕە بوون
تهنيا دۆعا و کڕنۆش بۆ خودای زيندوو واته فيرعهون و خودای ئاسمانی واته
" "Sobekدۆ ی نيل له ئيشك سا ی و س و ڕزگار دەکا .ئهوان ڕاستيان کردووە.
فيرعهون و " "Sobekدۆزراوەيهکی کاتيی بوون که خۆيان هيچ کار کيان بهڕ وە
نهبردووە بۆ ئهوەی ئاوی چۆمی نيل نزم يا بهرز بکهنهوە ،به م لهبهر ئهوەی مليۆنان
مرۆڤ باوەڕی ڕاستهقينهيان به فيرعهون و " "Sobekههبوو ،پ کهوە و به يارمهتی
يهکتر توانيان ئاوبهند و ئههرام و ههموو ئهو پهرجۆيانه پ ك ب نن .به هه سهنگاندن
لهگهڵ خوداکانی سۆم ر– خوداکانی ميسری کۆن بوونهوەر کی بهه ز بوون که بوونه
هۆی بونيات نانی شارە گهورەکان ،سوپای نيزامی بهه ز و ژيانی مليۆنان مرۆڤ،
گا ،کرۆکۆديل و ئاژە يتريان پ کونتڕۆڵ کردووە.
ڕەنگه لهمڕۆدا کار کی سهير و سهمهڕە بنو ن بۆ دروستکردنی پهرجۆکان خۆمان
به بوونهوەری خهيا ييهوە هه واسين .به م لهمڕۆدا شت کی گهل ك ئاساييه و تی
ئهمريکا يهکهم بۆمبای ئهتۆمی دروست بکا يا گووگل تهرحی داڕشتن و دروستکردنی
ئوتوموبيلی ئوتوماتيك و ب شۆفير گه ه بکا .بۆچی نهتوانين ب ن فيرعهون ئاوبهند
و ئههرامی دروست کردووە و " "Sobekکانا يکی ل داوە؟
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م ژوو تهنيا لهسهر کاغهز

خهت بوو به هۆی هاسانکاريی بۆ خو قاندن و ڕاگرتنی خهون و گ ڕاوهی زۆر
بهه ز ،مليۆنان مرۆڤی ئورگانيزه کرد و گۆڕانی بهسهر ڕاستهقينهی چۆم ،ز قاو و
کرۆکۆديلهکانيدا ه نا .هاوکاتيش خهت بووه هۆی هاسانکردنهوهی باوهڕی مرۆڤ به
بوونی ئهو چهشنه خهون و دياردانه ،چونکه ئهوان خوويان گرتبوو ڕاستهقينه بههۆی
و ناکردنی ئابستراکت واته ههست پ نهکراوهوه بناسن.
مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهرە کاری ڕۆژانهی خۆيان بهوهوه خهريك کردبوو وهسهر
دارهکان بکهون ،بهدوای کارگدا بگهڕ ن و وهدوای بهرازی ک وی و کهرو شك
بکهون .ژيانی ڕاستهقينهی ڕۆژانهيان پ کهاتبوو له دار ،کارگ ،بهرازی ک وی و
کهرو شکهکان .وهرز ران تهواوی ڕۆژ لهسهر مهزراکانيان کاريان دهکرد ،زهوييان
دهك  ،ميوهيان ل دهکردهوه ،دانهو هيان دههاڕی و چاوەد ريی ئاژه ی ناو
حهوشهکانيان دهکرد .ژيانی ڕاستهقينهی ڕۆژانهيان پ ك هاتبوو له ههستکردن به زهوی
پيس و چهپهڵ لهژ ر قاچی ڕووتيان ،خۆڕاگريی لهههنبهر بۆگهنی گا و ئاژه نيتر
ههروەها چ ژوەرگرتن له نانی گهرم که تازه له تهندوور هاتبووه دهر .به پ چهوانهی
ئهو سهردهمانه له ميسری کهون مرۆڤی نووسهر کات کی زۆری ڕۆژانهی خۆی بۆ
خو ندنهوه ،نووسين و حيسابکردنهوه تهرخان دهکرد .ژيانی ڕاستهقينهی ڕۆژانهيان
پ ك هاتبوو له نووسينی پيتهکان لهسهر کاغهزی لوولهکراو و لهسهر ئهو ديارييان
دهکرد کام کهس لهسهر کام زهوی ئيش دهکا ،بههای گايهك چهندهيه و وهرز ران دهب
سا نه چهنده پارهی ما يات به دهو هت بدهن .يهك لهو نووسهرانه دهيتوانی به
نووسينهکهی لهسهر چارهنووسی تهواوی گوندهکه بڕيار بدا.
زۆربهی ههرهزۆری مرۆڤی کۆمه گاکان تا سهردهمی نو ش خو ندەوارييان
نهبووه ،به م بڕياردەرانی سهرەوە ڕاستهقينهی ژيانيان له ڕ گای نووسراوەکانهوە
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١٩٠

سهير کردووە .بۆ ئهو خو نهران – و ب يمهته خو ندەوارانه – له ميسری کهون بووب
يا له ئورووپای سهدەی بيستهم – ئهو شتهی لهسهر کوته کاغهزەيك دياری دەکرا ﻻی
کهم به ڕادەی دار ،ئاژەڵ و مرۆڤهکان به ڕاستهقينه دادەنرا.
کات نازييهکان سا ی  ١٩٤٠ه رشيان کردە سهر باکووری فهرنسا بهش کی ههرە
زۆری دانيشتوانی يههوودی ئهو ناوچانه ههو يان دا له ڕ گای باکووری و تهکهوە
ڕابکهن .بۆ ئهوەی له سنووری و تهکه ت پهڕ بن پ ويستيان به ويزای ئيسپانيا و
پرتهقاڵ ههبوو .بهو ش وەيه به دەههزاران مرۆڤی پهناههندەی ب دەرەتان و داماو
ه رشيان کردە سهر با و زخانهی شاری بوردو " "Bordeauxبۆ ئهوەی کوته کاغهز ك
وەرگرن .حکوومهتی پرتهقاڵ له بهرپرسانی با و زخانهکهی له فهرنسا قهدەغه کرد به
ب ڕەزامهنديی و ئيزنی وەزارەتی دەرەوە ويزا به خه کی بهدەن .به م سهرکونسولی
شاری بوردو " "Aristides de Sousa Mendesبه هۆی مرۆڤ خۆشهويستييهوە
بڕياری دا ئهو هه و ستهی حکوومهتی پرتهقاڵ لهبهر چاو نهگرێ و پ شينهی سی ساڵ
کاری خۆی وەك ديپلۆمات بخاته مهترسييهوە .کات تانگی نازييهکان له شاری بوردو
نيزيك دەبوونهوە Sousa Mendes ،و هاوکارەکانی دە ڕۆژ به ب پشوودان کاريان
لهسهر ويزادان به خه کی دەکرد و لهو ماوەيهدا زۆر کهم دەنوستن و پشوويان دەدا.
ئهو کارە بووە هۆی ڕزگارکردنی ههزاران مرۆڤی ب تاوان.

" "Aristides de Sousa Mendesفريشتهی مۆرل دەر

حکوومهتی پرتهقاڵ -که کهمتر تامهزرۆيی نيشان دهدا يهك لهو پهنابهرانه
وهربگرێ ،سهرکونسوولی بانگ کردهوه و لهسهر کار ﻻی برد .به م ﻻيکهم ئهو
ويزايانهی له ﻻيهن ""Sousa Mendesوه درابوون له بويرۆکراتهکانی فهرەنسا،
ئيسپانيا و پرتهقاڵ بهفهرمييان ناسين و نيزيکهی  ٣٠ههزار کهس له مردن ڕزگار

١٩١
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کران Sousa Mendes .که چهکهکهی له مۆر ك زياتر نهبوو بهرپرس بوو بۆ
مهزنترين پڕۆژهی ڕزگارکردنی مرۆڤ که بهتهنيا و له ﻻيهن کهس کهوه بهڕ وه
٨٢
چووب ت.

يهك له ويزاکانی ژيانی کهس کيان ڕزگار کرد که له ﻻيهن ""Sousa Mendesوه مۆر
کراوه .ويزای ژماره  ١٩٠٢بۆ  Lazare Censorو بنهما هکهی له ڕۆژی ١٧ی مانگی
٦ی سا ی .١٩٤٠
له ن وان سا نی  ١٩٥٨تا  ١٩٦١چينی کومۆنيست ههنگاو کی بهرزی بۆ پ شهوە
هه ينا ،چونکه مائۆ تسه تونگ دەيويست به خ رايی خۆی بگه ن ته ڕيزی ه زدارانی
جيهانی .مائۆ فهرمانی دا بهرههمی کهشاوەرزی دوو و س بهرانبهر بکر تهوە ،بۆ
ئهوەی بههۆی بهرههمی زيادييهوە بتوان خهرجی پڕۆژەی بهرزەفڕی پ شهسازی و
نيزاميی دابين بکا .ئهو ويسته نهگونجاوەی مائۆ پهيژەی ئيداريی له بهڕ وەبهرانی
حکوومهت ،بهڕ وەبهرانی ئهيالهتی ههتا مرۆڤی ئاسايی گوندەکان نزم کردەوە ،چونکه
بهرپرسانی ناوچهکان له ڕەخنهگرتن ترسيان ههبوو و نهياندەويست لهههنبهر
بهرپرسهکانيان ڕاوەستن و گوزارشتی سهرسووڕه نهريان سهبارەت به زيادبوونی
بهرههمی مهزراکان به بهرپرسان دەدا .کات ژمارە داواکراوەکان به هيرارشی

Yehuda Bauer, A History of the Holocaust, Danbur ٢٠٠١, S. ٢٤٩.

٨٢
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١٩٢

بورۆکراتيکی گهيشتن ،ههر کام له کارمهندان ههو يان دا لهوەی که ههيه باشتر
بيڕاز ننهوە و ل رە و لهوێ سيفر کيان ل زياد دەکرد.
حکوومهتی چين به ژمارە و لهسهر کاغهز ،سهداپهنجای بهرههمی سا نهی زياتر
له بهرههمه ڕاستهقينهکه نيشان دا .بهو هۆيهی له پ تهختی و تهکه باوەڕيان بهو
ڕاگهياندنهی حکوومهت ه نا ،دەو هت مليۆنان تۆن برينج و دانهو هيتری به و ته
بيانييهکان فرۆشت و بهو پارەيه چهکهمهنی و کهرەسهی پ شهسازيی کڕی چونکه پ يان
وابوو خواردەمهنی پ ويستيان بۆ ت رکردنی خه کی خۆيان ههيه .ئهزموونهکهی بووە
هۆی مهزنترين برسييهتی م ژوويی لهو و ته که چهندين مليۆن مرۆڤی پ توونا
٨٣
کرا.
سهرەڕای ئهوەش ههوا ی تاسهخوازانه سهبارەت به پهرجۆی کهشاوەرزی و تی
چين بووە هۆی خۆشهويستيان له سهرانسهری جيهان .جوليۆز نيريرە " Julius
 "Nyerereسهرکۆماری ئيدياليستی و تی تانزانيا که لهسهر ئهو سهرکهوتووييهی
و تی چين سهری سووڕ مابوو ،به چاول کهری له سهرکهوتووييهکهی و تی چين
بڕياری دا بواری کشتوکاڵ له تانزانيا مود ڕنيزە بکا .کاتی وەرز ران له ههنبهر ئهو
پﻼنهی وەستان ،ه زی نيزامی و پۆليسی بۆ تووناکردنی گوندە نهريتييهکان ناردە
سهريان و به زۆريی سهدان ههزار گوندنشينی ناچار به کۆچ کرد.
تهبليغاتی حکوومهتی ئهو ناوچانهی وەك بهههشت کی بچووك نيشان دەدا به م
زۆربهيان تهنيا لهسهر کاغهز و وەك دۆکۆم نتی دەو هتی بوونيان ههبوو .دوکۆمينتی
ب وکراوەی حکوومهتيان به ش وەيهکی جوان و پاك و خاو ن ڕازاندبووەوە به م
ڕاستييهکهی شت کيتر بوو :له ڕاستهقينهدا و تی تانزانيا دوای ماوەی دە ساڵ له
گهورەترين ههناردەکاری ماکهی خواردەمهنی قوڕنهی ئافريقا ،ناچار به هاوردەکردنی
ماکهی جۆراوجۆر له و ته بيانييهکانهوە کرا ،به ش وەيهك که ئيتر به ب يارمهتی
٨٣

Jean C. Oi, State and Peasant in Contemporary China: The Political Economy of Village
Government, Berkeley, CA ١٩٨٩, S. ٩١; Jasper Becker, Hungry Ghosts: China’s Secret Famine,
London ١٩٩٦; Frank Dikötter, Maos Großer Hunger. Massenmord und Menschenexperiment in
China, Stuttgart ٢٠١٤.
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و تانی بيانی نهياندەتوانی خۆيان بهخ و بکهن .سا ی  ١٩٧٩سهدا نهوەدی بهرههمی
٨٤
وەرز ريی و تی تانزانيا له و تانی بيانييهوە وارد دەکرا.
م ژووی نووسراوە زۆربهی ئهو ههرەسه نانهی ت دا گونجاوە ،به م له زۆربهياندا
ب يمهتی کارزانی بهڕ وەبهرانی حکوومهتی ﻻيکهم له ڕوانگهی خۆيانهوە به پۆزيتيڤ
باسی ل وە کراوە .م ژووی نووسراوە له سهردەمی پ شوو وەك دەرەتان کی باش بۆ
پيشاندانی ڕاستييهکان که کی ل وەردەگيرا ،به م بهرە بهرە کرا به م تۆد ك بۆ
شاردنهوی ڕاستهقينهکان.

٨٤

Martin Meredith, The Fate of Africa: From the Hopes of Freedom to the Heart of Despair:
History of Fifty Years of Independence, New York ٢٠٠٦; Sven Rydenfelt, «Lessons from Socialist
Tanzania», in: The Freeman ٣٦:٩ (١٩٨٦); David Blair, «Africa in a NutshellTelegraph, ١٠. Mai
٢٠٠٦, http://blogs.telegraph.co.uk/news/davidblair/٣٦٣١٩٤١/Africa_in_a_nutshell/(au gerufen am
٢٢. Dezember ٢٠١٤).
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نووسراوە پيرۆزەکان

ئايا ئهوە ڕاسته ئهگهر "ت کست" ياخود دەق و "ڕاستهقينه" ڕووبهڕووی يهك ببنهوە،
ڕاستهقينه کهمڕەنگ دەکر تهوە؟ ئايا ئهوە تهنيا ناشيرين لهقه مدانی خۆشهويستانه،
به م ز دەڕۆيانه له سيستهمی ديوانساﻻری نييه؟ زۆربهی بهرپرسان – جا له خزمهت
فيرعهونهکان يا مائۆ تسه تونگ دا بووبن – مرۆڤی ئاسايی و شياو بوون و به ئهگهری
زۆر ئهو بۆچوونهيان ﻻ ڕاست بووە" :به يارمهتی نووسراوە ،ڕاستهقينهی پاشهکهوتی
زەوی ،کاناڵ و دانهو هکان دياری دەکر ن .کات ڕوونکردنهوەکان ڕاست بن ،ئينجا
بڕياری ڕاستهقينهيان لهسهر دەدرێ .ئهگهر ڕوونکارييهکان هه ه بن دەبنه هۆی
پيکهاتنی شهپۆلی برسيهتی و تهنانهت بهرگريکردنيش .ئ مه ياخود بهرپرسانی ههر
حکوومهت ك لهسهر ئهو هه هکردنانه ئهزموونی دروست وەردەگرين و ف ر دەبين که
وەدوای ڕوونکاريی ڕاستگۆيانه بکهوين .بهو ش وەيه دوکۆم نتهکانمان به پ ی کات به
ناچار ووردتر و ڕاستهقينهتر دەبنهوە".
ئهو بۆچوونه تا سنوور کی دياريکراو ڕاسته  ،به م بهداخهوە چاوپۆشی له
ديناميزم کی م ژوويی جياواز دەکا .ئهزموون نيشانی داوە کات سيستهمه
بورۆکراسييهکان به پ ی کات بهه ز ببنهوە ،له ههنبهر هه هکانياندا پار زراو دەم ننهوە.
لهجياتی گۆڕينی ڕووداوە م ژووييهکان بۆ گونجاندنيان لهگهڵ ڕاستهقينهی تهوەر،
ڕاستهقينهکان لهگهڵ گ ڕاوەکانياندا دەگونج نن .له کۆتاييدا ڕاستهقينه و فانتازيای
بورۆکراسی ڕ کدەخر ن به م تهنيا بهو هۆيهوە که بورۆکراسی ،ڕاستهقينه ناچار بهو
کارە دەکا .بۆ و نه زۆربهی و ته ئهفريقاييهکان سنووری ڕووبار ،چيا و ڕ گای
بازرگانييان لهبهر چاو ناگرن و به گرنگی دانان ن ،ناوچه م ژوويی و ئابوورييهکانيان
به ب به گه ل ك هه دەوەش ننهوە و له ناسنامهی ئهتنيکی و ئايينيان چاوپۆشی دەکهن.
بهو ش وەيه خ ك دەتوانی بهسهر چهند و تدا دابهشکراب  ،له حا کدا و ت ك دەتوان
له چهندين تايفهی جياوازی دژبهری يهکتر پ ك هاتب  .ئهو چهشنه گرفتانه زۆربهی
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و تانی جيهانی گرتۆتهوە و بوونهته هۆی ئازاردانی مرۆڤ ،به م له ئافريقا
چاوپۆشی نهکردن لهو ک شانه گهل ك پ ويسته چونکه سنوورە مود ڕنهکانی ئهو و تانه
ڕەنگدانهوەی ئارەزوو ،ويست و خهباتی خودی ئهو مرۆڤانه نين ،به کوو ئهو
سنوورانه زۆربهيان له ﻻيهن ديوانساﻻرانی ئورووپاييهوە ک شراون که تهنانهت
جار کيش ﻻقيان نهناوەته ئهو و تانهوە.

نيزيکهی کۆتاييهکانی سهدەی  ١٩چهندين و تی بهه زی ئورووپايی ئهو ناوچه
ئهفريقاييانهيان خسته ژ ر کونتڕۆ ی خۆيانهوە .له ترسی ئهگهری پيکهاتنی شهڕ له
ن وانياندا ،ديارە لهسهر دابهشکاريی ئهو و تانه ،له سا ی  ١٨٨٤له شاری برلين
کۆبوونهوە و و تانی ئهفريقايان وەك کهيك لهن وان خۆياندا دابهش کرد .لهو سهردەمهدا
کهش وههوای سياسی ناوەوەی ئهفريقا زياتر چاويان له و ته ئورووپاييهکان بڕيبوو
و بۆخۆيان نهياندەتوانی بڕيار بدەن Terra incognita) .ناوچهی نهناسراو( .ئينگليس،
فهرانسه و ئا مان نهخشهی وەك يهکيان لهبهر دەست دا بوو و به ووردی دهيانزانی
نيجر " ،"Nigerکۆنگۆ " "Kongoو زامبيا" "Sambesiله کام شو ن هه کهوتوون ،به م
لهسهر ڕووبارهکانی ناو ئهو ناوچانه ،سيستهمی پاشايی و خ هکانيان ،لهسهر ئايينه
جۆراوجۆرهکان ،م ژوو و جۆغرافيای ئهو ناوچانه به ووردی زانيارييهکی ئهوتۆيان
بهدهستهوه نهبوو .لهڕاستيشدا بۆ ديپ ۆماته ئورووپاييهکان ئهو زانيارييانه گرنگايهتييان
نهبوو – نهخشهيهکی ئهفريقايان بهدهستهوه دهگرت ،لهسهر ميز کی پان و بهرين له
شاری برلين ل کيان ب ودهکردهوه ،ل ره و لهوێ چهند خهت کيان پ دا دهک شا و
ناوچهکانيان له ن وان خۆياندا دابهش دهکرد!
کات ئورووپاييهکان به چهکهوه و بهو نهخشه دهستنيشانکراوانهوه ماوهيهك دواتر
لهو ناوچانه قوت دهبوونهوه ،ههستيان دهکرد که زۆربهی ئهو جهغزانهی له برلين
ناوچهکانيان پ دياری کردبوو لهگهڵ ڕاستهقينهی جوغرافيايی و ئيتنيکی يهک
ناگرنهوه .به م بۆ ئهوی پ ش به شهڕ و پ کدادانی ن وانيان بگرن ،پ يان لهسهر قهرار
و پيکهاتنهکانيان دادهگرت و به گو رەی ئهوان سنووری نو يان بۆ کۆلۆنييهکانيان
٨٥

ئهو حوکمه بۆ و تانی ڕۆژهه تی ناڤين و يهک لهوان کوردستانيش ڕاسته.
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دياری دهکرد .کات خاوەن ه زه گهورهکانی ئورووپايی له ن وهی دووههمی سهدهی
بيستهمدا ل ك هه وهشانهوه و کولۆنييهکان بهره بهره داوای سهربهخۆيی خۆييان کرد،
له ترسی شهڕ و ناکۆکی خستنه ناو ناوچهکه ،خاوەن ه زانيتری ئورووپايی ئهو
و تانهيان خستنه ناو سنووری خۆيانهوه .زۆربهی ک شهکانی ئهوڕۆيی و تانی
ئهفريقايی ئهزموونی ئهو ڕاستييهن که سنوورهکانيان به ش واز کی گهل ك ب
سهرهوبهرهوه دابين کراوە .کات نووسراوه و دوکۆم نته دروستکراوهکانی
ئورووپاييهکان لهگهڵ ڕاستهقينهی ئهو ناوچانه ڕووبهڕوو دەبۆوه ،ئهودەم ڕاستهقينهی
باسهکه ڕوون دەکراوە.

نهخشهيهکی ئورووپايی له قوڕنهی ئهفريقا ،ناوهڕاستی سهدهی نۆزده

سيستهمی مود ڕنی ڕاه نانی ئهمڕۆيی نموونهيهکی گهل ك باش بۆ ئهو بۆچوونهيه
که چلۆن ڕاستهقينه جياوازيی ههبووە لهگهڵ به گه و پﻼنه دروستکراوهکاندا .ئهگهر
ئ مه بمانهوێ پانايی م زی کارهکهمان بپ وين ،هيچ فهرقی پ ناکا له کام يهکهی پ وانی
ميتر بۆ دياريکردنی پانهيی ميزەکه که ك وهربگرين .پانايی ميزهکه وهك خۆی
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دهم ن تهوه ،جا ئ مه به سانتيمتر ،ميتر يا ههر يهکهيهکيتر بيپ وين .به م کات
بورۆکراسی خهريکی پ وانی مرۆڤهکان ب ت ،کارەکهيان بهوهوه بهستراوهتهوه بڕياری
خۆيان بۆ کام کهرهسهی پ وان بدهن .کات قوتابخانهکان دهستيان بهوه کرد مرۆڤ به
پ وانهی ووردی ڕهقهمی بيرکاريی بپ ون ،ژيانی مليۆنان قوتابی گۆڕان کی دڕاماتيکی
بهسهرداهات .نمره دان به ش وهی ڕادهيی دۆزراويهکی گهل ك نو يه .ڕاوکهر و
کۆکهرەوە بۆ چاﻻکييهکانيان هيچکات نمرهيان وهرنهگرتووه .تهنانهت ههزاران ساڵ
دوی شۆڕشی وهرز ڕيش له ناوهنده ڕاه نانهکاندا کهمتر گرنگايهتييان به ئهندازياريی
وورد داوە.
له سهردهمی نوی و دهستپ کی پ شهسازييهوه بۆ ڕاه نانی مرۆڤ پ وانهی نمره و
کارنامهی دهرس خو ندنيان بۆ قوتابی دياری کردووه .لهو کاتهوه کارخانهکان و
وهزارهتی ڕاه نان بۆ پهروهردهکردنی گهنجان خوويان بهو سيستهمه گرتووه ،به
زمانی نمره بير بکهنهوه و مرۆڤ بپ ون ،قوتابخانهکانيش خوويان بهو سيستهمه
گرتووە .ل رهوه ههر کام له قوتابيان به پ وانهی نمره هه س و کهوتيان لهگه دا دهکرێ.
ههر ئهوهندی سيستهمی بورۆکراسيی ئهو پ وانهيهی بهدهستهوه گرت ،گۆڕانيان بهسهر
ڕاستهقينهی کارهکاندا ه نا.
پ شتر دهبوو قوتابخانه خۆی لهسهر ئهوه چڕ کاتهوه قوتابيان به ژيری ڕابهب ن ،
نمرهش تهنيا کهرهسهيهك بوو بۆ پ وانيان و گهيشتن به ئامانجهکه .به م سروشتييه
قوتابيان زۆر زوو خوويان گرت بهردهوام نمرهی باش وهربگرن .ههر وهك زۆربهی
قوتابيان ،مامۆستا و زانايانی ئهو بواره دهيزانن ،مرۆڤ دهتوان له ل هاتوويی و
سيستهم کی دياريکراو و له کاتی خۆتاقيکردنهوهدا نمرهی باش وهدهست ب ن به ب
ئهوهی له بيرکاريی ،بيۆلۆژی يا ئهدهبيات زۆريش ت بگات .ههروهها زۆربهی
قوتابيان ،مامۆستا و زانايانی ئهو بواره دهيزانن :ئهگهر قوتابخانهکان له ن وان دووانهی
 "نمرهی باش" يا "زانستی ويشك" يهکيان هه بژ رن ،به ئهگهری زۆر بڕياریخۆيان بۆ چهمکی يهکهم دهدهن.
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به م ه زی نووسراوه و به گه ئهوکات به لووتکهی ههره بهرزی خۆی گهيی که
نووسراوه پيرۆزهکانی ئايينی خو ق ندران .له فهرههنگه کهونهکاندا مرۆڤی ڕۆحانی و
نووسهران دۆکۆمينتهکانيان ئاو تهی ڕاستهقينهی ژيانيان کردووە .له سهرهتاوه
ت کستهکان زانيارييان لهسهر ڕاستهقينهبوونی باج و ما يات ،زهوی و دانهو هی
پاشهکهوتکراو به مرۆڤ داوه .به م ههرچهند سيستهمی بورۆکراسی بهه زتر بۆتهوە،
بهههمان ڕادهش ياساکان به گرنگ دانراون .مرۆڤی ڕۆحانی تهنيا سامانی خوداکانيان
پاشهکهوت نهدهکرد به کوو کردهوه ،ياسا و پهرجۆکانيشيان بۆ خه کی دياری دهکرد.
به گشتی ئهزموونی ئهو کارانه بووه هۆی ئهوهی ڕاستهقينهی ژيانيان به ت کست و
نووسراوه پيرۆزهکانهوه بهستهوه و ههر پرسيار ك لهسهر ژيانيان ههيانبوايه بۆ
وه مدانهوهی له ناو پهرتووکه ئايينيهکانی وهك تهوڕات ،ئينجيل و قوڕئان بهدوايدا
دهگهڕان.
بهش وهی ت ئۆری ئاوا بوو :ئهگهر يهك له پهرتووکه پيرۆزهکان ڕاستهقينهی ژيانی
به هه ه و نا کردبايه ،ئهو کهسانهی خهريکی پشکنينی ئهو کت بانه بوون ،درهنگ يا
زوو دهياندۆزييهوه و ت کستهکه مانا ڕاستهقينهکهی خۆی له دهست دهدا .ئابراهام
لينکۆ ن گوتوويه" :مرۆڤ ناتوان تهواوی کات خه کی فريو بدا" .ديارە زۆر باش
دهبوو ئهگهر بهو ش وەيه بوايه به م له کردهوهدا ه زی هاليکاريی ئينسانی لهسهر
هاوسهنگيی ن وان ڕاستهقينه و خهون و فانتازيا ساغ بۆتهوه .ئهگهر ڕاستهقينه
لهڕادهبهدهر ل ك بک شينهوه ،ﻻوازييهکی ل پ ك دێ که ئيتر له ههنبهر دژبهريدا
ناتوان خۆڕاگری بکا .لهو ﻻشهوه مرۆڤ کات دهتوان زۆرينهی خه کی بۆ ﻻی
خۆی ڕاک ش  ،ئهگهر گ ڕاوه دۆزراوهکان ب نه ناو کايهوە .ئهگهر مرۆڤ تهنيا خۆی
به ڕاستهقينهوه هه واس و به گ ڕاوهی دۆزراوه و پهرجۆوەی گرێ نهدا ،کهسی وهدوا
ناکهوێ.
ئهگهر زانايهکی مود ڕنی ئهوڕۆيی به کهرهسهی کاتيی بگهڕ نينهوه سهردهمی
ميسری کهون و بيههوێ به ئاخافتن لهسهر تهوهرهکانی گهشهسهندن ،ت ئۆری ڕادهيی
و فيزيكی کوانتۆم سهرنجی وهرز ڕان بۆ ﻻی خۆی ڕاک ش و ه ز بهدهستهوه گرێ،
پ تانوايه دهتوان خه کی بۆ ﻻی خۆی ڕاک ش کات پ يان ب ووزه بهسهر گهورهييدا
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دابهش بکهين دهکاته خ رايی تيشك به تهوانی دوو؟ ههر کهس باوهڕی بهوه ب دهب
سهفهر ك بۆ ئهفغانستان يا سووريای ئهمڕۆيی بکا و لهوێ بهختی خۆی بۆ بهش ک
له خه کی ئهو دوو و ته تاقی بکاتهوه.
ڕ کخراوهی ڕاستهقينهی بهه زی ئينسانی  -وهك سهردهمی فيرعهونهکانی ميسر،
ئيمپڕاتووری ئورووپايی و سيستهمی مود ڕنی قوتابخانه  -بهپ ی پ ويست ،ج ی
باوهڕی مرۆڤن چونکه هه هکانيان له يهکهم چاوليکردندا شهفاف و ئاشکرا نين.
بهش کی زۆری ه زه سهرهکييهکهيان خۆی به ل هاتووييانهوه هه واسيوه-
ڕاستهقين يهکی چ کراو که لهسهر گ ڕاوهی فانتازيای مرۆڤ بونيات نراوه .باشترين
نموونهی شياو بۆ ئهو کارە و ناکردن و باوهڕ به پاره بۆ مرۆڤ له جيهانی ئهمڕۆدايه.
حکوومهت کاغهزی ب بهها له چاپ دهدا ،ژمارهيهکی لهسهر دهنووس و به خه کی
ڕادهگه ن ئهوندهی بايهخ ههيه ،خه کيش باوهڕی پ دهکهن و ل رەوە ئيتر کاغهزه ب
بههاکه بههادار دهکرێ و دهتوانرێ شتومهکی پ بکڕدرێ .حکوومهت ه ز کی
ئهوتۆی له کۆمه گادا ههيه و دەتوانی خه کی ناچار بکا به يارمهتی ئهو کاغهزانه باج
واته ما يات به دەو هت بدەن ،به ش وەيهك ئيتر خه کی هيچ ڕ گايهکيتريان بۆ
نهم ن تهوە و ناچار به سهردانهواندن بۆ ئهو کارە دەکر ن .بههۆی سهلماندنی کاغهز
له ﻻيهن بهشدارانی کۆمه گاوە وەك کهرەسهيهکی بهه زی کڕين و فرۆش ه ندەيتر
حکوومهت بهه ز دەب ت .ئهگهر کهس ك لهههنبهری ڕاوەست و به کاغهز کی ب
بايهخی دابن  ،له پڕۆسهی ژيانيدا به ش وەی در ژخايهن ناتوانی خۆڕاگری بکا.
به ههمان ش واز سيستهم کی ڕاه نان ڕوونی دەکاتهوە باشترين ش وە و م تۆد بۆ
پ وانی توانای قوتابيان بريتيه له وەرگرتنی کارنامه ياخود قهبوو بوون له ئيمتحانی
کۆتايی بۆ وەرگرتنی ديپ ۆما .زۆربهی قوتابيان ئهوپهڕی ههو ی خۆيان دەدەن بۆ
وەرگرتنی نمرە و کارنامهی باش .ديارە سيستهمهکه ههوڵ دەدا باشترين پيشه بهو
کهسانه بدر ت که نمرەی باش ب ننهوە .ئهو ڕاستييه که سيستهمی ڕاه نان خۆی
ئيمتحانهکان کونتڕۆڵ دەکا ،ه ز کی تايبهتی پ دەدرێ و له کردەوەدا کارت کهريی
لهسهر زانستگاکان ،پۆستی حکوومهتی و بازاڕی کاری دادەن  .ئهگهر کهس ك له
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ههنبهر ئهو کارە خۆڕاگری بکا و ب کارنامه تهنيا کوت ك کاغهزی ب بههايه و بۆ
وەرگرتنی زەحمهت به خۆی نهدا ،به ئهگهری زۆر له ژيانيدا سهرکهوتوو ناب .
کت به پيرۆزەکانيش به ش وەيهکی هاوچهشن بهر وە دەچن .ناوەندی ئايينی
ڕايدەگه ين کت بی پيرۆز وە می ههموو پرسيارەکانی مرۆڤی ت دا گونجاوە .هاوکاتيش
گوشار بۆ ناوەندە دادپهروەرييهکان ،حکوومهت و بهڕ وەبهرانی د نن و ناچاريان
دەکهن لهسهر ناوەڕۆکی ئهو کت به پيرۆزە هه س و کهوت بکهن .کات مرۆڤ سهيری
ناوەڕۆکی کت بهکه دەکا و لهگهڵ هه س و کهوتی کۆمهڵ هه يدەسهنگ نی ههست به
يهکبوون و هاودەنگی ن وانيان دەکا .نووسراوە پيرۆزەکه دە " :يهك له دەی پارەکهت
بدە به خودا" – کات سهير دەکهين ،کارەکه بهڕ وە دەبهن .نووسراوە پيرۆزەکه دە :
"ژنان دەب له ژ ر ئهمری پياواندا بم ننهوە ،ئيزنی بوون به دادوەريان نييه و – "...
کات سهير دەکهين ئهو کارەش بهڕ وە دەچ و هيچ دادوەر کی ژن لهو کۆمه گايهدا
بوونی نييه .نووسراوە پيرۆزەکه دە  " :ههر کهس گوتهکانی خودا بهر وەبهرێ ،له
ژيانيدا سهرکهوتوو دەب " – کات سهير دەکهين باشترين پيشهکان بهو کهسانه
ئهسپ ردراوە که کت بی پيرۆزيان له بهرە و به ووردی بهڕ وەی دەبهن.
تهنانهت ئهگهر ئهو نووسراوە پيرۆزانه مرۆڤ له سهر ڕ گای ژيانی سروشتی و
ڕاستهقينهيان بتراز نن ،ه شتا دەتوانن بۆ ماوەی ههزاران ساڵ ه زی خۆيان بپار زن.
بۆ نموونه م ژووی گ ڕاوەکانی کت بی ئينجيل که لهمڕۆدا دەزانين به تهواوی هه هيه،
خۆی بهسهر زۆربهی و تانی جيهاندا ب وکردۆتهوە و مليۆنان مرۆڤ ه شتا ههر
باوەڕيان پ ی ههيه .پهرتووکی ئينجيل پشتيوانی له ت ئۆرييهکی م ژوويی دەکا که لهو دا
له ﻻيهن خودايهکی تهنيا و بهتواناوە بهڕ وە دەچ و له ههموو شت ك زياتر گرنگايهتی
به مرۆڤ و کردەوەکانی دەدا .ئهگهر کار کی باش و خ ر بهڕ وە بچ  ،به ينی خه ت ك
بۆ ئهو کارە باشه به مرۆڤ دەدرێ .ههر کارەسات کيش به د نياييهوە به تاوانی کارە
خراپ و گوناههکانی مرۆڤ دادەنرێ.
يههووديهکان له سهردەمی کۆندا باوەڕيان بهوە بوو ئهگهر لهژ ر سهردەمی
ويشکسا ی دا ئازاريان ک شابا ،يا ئهگهر شای ئهوکاتی بابيل گوشاری بۆ مرۆڤ ه نابا
و له ز د و نيشتمانيان دەری کردبان ،به د نياييهوە تاوانی کارە خراپهکانيان بووە که
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له ﻻيهن خوداوە بهڕ وە چووە .ئهگهر شای ئ ران کورووش بهسهر باب لييهکاندا زاڵ
بووە و شکستی داون و ئيزنی به يههوودييه دەرکراوەکان داوە بگهڕ نهوە سهر ماڵ و
حا ی خۆيان و شاری ئورشليم ههميسان بونيات بن نهوە ،دەب د ۆڤانی خودا بووب ته
هۆی ئهو کارە .بۆ پهرتووکی ئينجيل ج ی باوەڕ نييه که ويشكسا ی له ﻻيهن بورکانی
و تی فيليپينهوە پ ك هاتب  ،شای باب ل بۆيه ه رشی کردۆته سهر ئهو ناوچهيه چونکه
وەدوای تامهزرۆيی ئابووری باب لييهکان کهوتووە ،ههروەها کورشی ئ رانی هۆکاری
سياسی خۆی ههبووە که بۆته هۆی ڕزگارکردنی يههوودييهکان .بهو پ يه کت بی پيرۆز
هيچ تامهزرۆييهکی نييه له کهش و ههوای گلۆبالی جيهان ،بارودۆخی ئابووری
باب لييهکان يا سيستهمی سياسی ئ رانييهکان ت بگا.
ئهو ههلس و کهوته بهرتهسك و خۆ له بازنه هاويشتنه مندا نی ههموو کولتوور ك
دەگر تهوە .مندا نی ئهو چهشنه ئايين و کولتوورانه لهسهر ئهو باوەڕەن خۆيان
مهبهستی سهرەکين و له ناوەندی ئهم جيهانهدان ،ههر بهو هۆيهشهوەيه زۆربهيان
تامهزرۆييان بۆ ههست و بۆچوونی مرۆڤهکانيتر نييه .له سهردەمی پيکهاتنی ئهو کت به
پيرۆزانهدا تاقم ك کولتوور و ناکردن کی ووردتريان لهسهر م ژوو ههبووە .ئايينی
ڕۆحانی يا ئانيميسم " "Animistischو شيرك يا چهند خودايی ""polytheistisch
جيهانيان وەك مهيدان کی ياری له ن وان چهندين ه زی جياوازدا سهير کردووە ،نهك
خودايهکی تهنيا .بۆ ئهو ئايينانه گهل ك ساکارتر بووە زۆربهی ڕووداوەکان و تاوان و
پاداش به هه س و کهوتی مرۆڤهوە پهيوەند نهدەن .م ژووناسی وەك هيرۆدۆتی يۆنانی
يا توکيديت ،ههروەها م ژووناسی چينی وەك سيما کيان " "Sima Qianت ئۆريی گهل ك
ئا ۆزيان دروست کردووە که لهگهڵ ڕوانگهی مود ڕنی ئهمرۆيی باشتر دەگونج ن.
ئهوان ڕوونی دەکهنهوە که شهڕ و شۆڕشهکان بههۆی گهل ك فاکتهری سياسی،
کۆمه يهتی و ئابوورييهوە پ ك د ن و مرۆڤ ب ئهوەی تاوانی تاکه کهسيی ههب ت،
دەتوان بب ته قوربانی ئهو بهربهرەکانيانه .هيرۆدۆت تامهزرۆييهکی تايبهتيی بۆ
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سياسهتی ئ رانی ئهو سهردەمه لهخۆی نيشان داوە له حا يکدا سيما کيان به ووردی
٨٦
بهربهرەکانيی کولتوور و ئايينی خه که دەشتاييهکانی کردووە.
زانستی ئهمرۆيی گونجاويی لهگهڵ بۆچوونهکانی هيرۆدۆت و سيما کيان زياترە
ههتا لهگهڵ بۆچوونی کت به پيرۆزەکان .ههر بهو هۆيهشهوەيه و تانی مود ڕنی جيهان
ههوڵ دەدەن زانياريی لهسهر و تانيتر کۆ بکهنهوە بۆ ئهوەی بارودۆخی سياسی،
ئابووری و کۆمه يهتی جيهانی پ شی بکهنهوە .سهرەڕای ئهوەی هيرۆدۆت و سيما
کيان به هه سهنگاندن لهگهڵ بۆچوونهکانی کت به پيرۆزەکان زۆر باشتر له ڕاستهقينهی
ژيان ت گهيشتوون ،ئايين ڕ گای پی بهرتهنگ کردوون .تهنانهت لهمرۆشدا زۆربهی
سهرۆك کومارەکانی جيهان بۆ دەستپ كی کارەکهيان دەست لهسهر کت بی پيرۆز
دادەن ن .ههروەها شاهيدانی ناو دادگاش بۆ سو ند خواردن دەست لهسهر کت بی پيرۆز
دادەن ن که ڕاستگۆ بن .ئهوان دەست لهسهر پهرتووک ك دادەن ن که تا ئهمرۆ بهرپرسه
بۆ زۆربهی دۆزراوەکانی خوڕافات و هه هی ميژوويی.

٨٦

M. C. Lemon, Philosophy of History, London/New York ٢٠٠٣, S. ٢٨– ٤٤; Siep Stuurman,
«Herodotus and Sima Qian: History and the Anthropological Turn in Ancient Greece and Han
China», in: Journal of World History ١٩:١ (٢٠٠٨), S. ١–٤٠.
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م ژوو ،گ ڕاوە و فانتازيای مرۆڤ!

گ ڕاوە و فانتازيای مرۆڤ ئ مهيان خستۆته بارودۆخ کهوە بتوانين باشتر هاليکاری
يهکتر بکهين .ئهو بههايهی بۆی دەدەين لهسهر ئهوە ساغ بۆتهوە که خهونهکانمان و
مهبهستی هاليکارييهکهمانی پ دياری بکهين .لهو ڕوانگهيهوە دەتوانين سيستهم کی
ژير و ئا ۆزی هاليکاری گشتی دروست بکهين که له خزمهت خهونهکان و
ئامانجهکانماندا ب  .بهو هۆيانهوە و دەچ سيستهمهکه به باشی کار بکا ،به م تهنيا
ئهوکات ،خۆمان پ وەرەکانی سيستهمهکه دياری بکهين .بۆ و نه مهﻻيهکی ئايينی ئيسﻼم
دە " :سيستهمهکهی ئ مه کار دەکا ،له ههموو جيهان زياتر له  ١،٥مليارد ﻻيهنگرمان
ههيه ،زياتر له ههموو سهردەم ك مرۆڤ کی زۆر لهمرۆدا قوڕئان دەخو ننهوە و خۆيان
و ژيانيان دەخهنه ژ ر ويستی خوداوە ".پرسياری سهرەکيی ئهوەيه ئايا ئهو کارە
پ وەر کی دروسته بۆ سهرکهوتوويی .بهر وەبهری قوتابخانهيهك لهو پهيوەندييهدا
دەتوان ب " :سيستهمی ئ مه کار دەکا ،له پ نج سا ی ڕابردووەوە ئهزموونی تاقيکاريی
قوتابيان  ٧،٣لهسهد باشتر بووە .به م ئايا قوتابخانهيهك دهتوان لهسهر پ وهر کی
ئهوتۆ بڕيار بدا؟ کارمهند ك له سهردهمی کهونی ميسردا دهيتوانی ب " :سيستهمی
کاريی ئ مه لهسهر وهرگرتنی باج و ما يات به باشی کار دهکا ،کانا ی زياتری پ
هه دهقهنين و له ههر و ت کيتر زياتر ئههرام دروست دهکهين ".له ڕاستيشدا و تی
ميسر له سهردهمی خۆيدا له ڕوانگهی ما ياتی ،دابينکردنی ئاو و دروستکردنی ئههرام
له ههموو و تانيتر سهرکهوتووتر بووە .به م ئايا ئهوکاره پ وەر کی گرنگه؟
مرۆڤ له سهرانسهری ئهم جيهانه له ههموو کاتهکاندا بهردهوام نيازی ماتريالی و
ڕۆحی خۆيان ههبووه .به ووردی ديار نييه ئايا وهرز ری سهردهمی فيرعهونهکان له
ژيانياندا بهختهوەرتر له مرۆڤی سهردهمی ڕاوکهر و کۆکهرەوە بوون يا نا .ههروهها
و دهچ له بواری خواردهمهنی ،س مهتی و مردنی مندا ن له تهمهنی زۆر کهمدا
بارودۆخهکه به هه سهنگاندن لهگهڵ سهردهمی پ ش خۆيان گهل ك خراپتر بووب .
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به گهيهکی سا ی ١٨٥٠ی پ ش زايين له سهردهمی ) - (Amenemhats IIIفيرعهوندا
که فهرمانی دروستکردنی زهرياچهی فاجوما""Fajumی داوه - ،ههواڵ لهسهر
پياوچاک ك به ناوی دوا -خ تی " "Dua-Khetyدهدا :ڕۆژ ك کوڕهکهی به ناوی پ پی
" "Pepyبردۆتهوه بۆ قوتابخانه بۆ ئهوهی لهوێ ف ری نووسين ب  .له ڕ گای قوتابخانه
بۆ کوڕهکهی گ ڕاوهتهوه که وهرز ر ،کر کار و سهربازان ژيان کی گهل ك
ههژارانهيان ههيه .بهو کارهی ويستوويه کوڕهکهی هان بدا بۆ ئهوهی به تهواوی
ووزهوه خۆی له قوتابخانه لهسهر ف ربوونهکهی چڕبکاتهوه و له ژيان کی ههژاريی
که زۆربهی بهشدارانی کۆمه گا تووشی هاتوون ،ڕزگاری بکا.
ئهگهر مرۆڤ باوهڕ به گ ڕاوهکهی دوا -خ تی بکا ،ژيانی زۆربهی کۆمهڵ به
ش واز کی ههژارانه بهڕ وهچووه .بهرگی بهريان پهڕۆيهکی ناسك بووه ،تهواوی ڕۆژ
ه ندهيان کار کردووه ،ههتا دهستيان لهبهر کاری زۆر ماسيوه .دواتر کارمهندی
فيرعهون هاتۆته سهريان ،لهگهڵ خۆی بردوونی و ب گاری پ کردوون ،و خه ت و
دهستخۆشانه بۆ ههموو ئهو کارانهيان تهنيا نهخۆشی بووه .تهنانهت ئهگهر به
س مهتيش توانيب تيان بچنهوه ما  ،هيچ ووزهيهکيان بۆ نهماوهتهوه .ژيانی وهرزيری
زهويداريش باشتر لهوان نهبووه ،تهواوی ڕۆژ خۆی بهوهوه خهريك کردووه له چۆميی
ئاو بۆ زهوييهکهی ب ن  .ئهو کاره ناخۆشه پشتی کۆم کردۆتهوه و ڕهگی شان و ملی
بهردهوام گيراوه .بهيانان مهزرای سهوزييهکانی ئاو داوه ،نيوهڕۆ دار خورماکان و
ئ وارهش قوو که و ڕ گای دروستکراو بۆ دارهکانيتری ئاوەد ر کردووە .ئهو کارهی
ه نده دووپات کردۆتهوه تا ڕۆژ ك له ماندوويی بهﻻداهاتووه و مردووه ٨٧.ئهو
نووسراوه ئهنتيکهيه لهوانهيه به ئانقهست بڕ ك ز دهڕۆيی ت دا کراب  ،به م ڕاستييهکی
گهل ك تاڵ بووه .ميسری فيرعهونهکانی ئهو سهردهمه بهه زترين سيستهمی پاشايی
سهردهمی خۆی بووه ،به م بۆ وهرز ر ،کر کار و سهربازی ئاسايی ههموو ئهو ه ز
و ئاسايشه به مانای دروستکردنی نهخۆشخانه و ڕاگهيشتن به بارودۆخی ئاسايشی
کۆمه يهتی نهبووه به کوو تهنيا ما يات و ب گارييان بۆ ماوهتهوه.

William Kelly Simpson, The Literature of Ancient Egypt, New Haven, CT ١٩٧٣, S. ٣٣٢ f.
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ئهو جياوازييه چينايهتييه تهنيا له ميسر نهبووه .سهرهڕای ههموو دهستکهوتهکانی
ئمپراتووری چين ،جيهانی ئيسﻼم و ئيمپراتوورييه مهزنهکانی ئورووپايی ژيانی
مامناوهندی مرۆڤ له سا ی ١٨٥٠ی دوای زايينيش گهل ك دژوارتر له هی سهردهمی
ڕاوکهر و کۆکهرەوە بووه .له سا ی  ١٨٥٠دا وهرز ر کی چينی يا کر کار کی شاری
مهنچستر به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی ڕاوکهر و کۆکهرەوە ماوهيهکی زياتر له
ڕۆژدا کاری کردووه؛ چهشنايهتی و ش وازی کارهکهيان له ڕوانگهی جهستهييهوه
گهل ك دژوار و له ڕوانگهی ڕۆحييهوه زۆر ناخۆشتر بووه؛ چهشنی خواردهمهنيان
جياوازی بووه و بههۆی پيس و پ ۆخی و چهپه ييهوه زۆر زياتر تووشی نهخۆشی
هاتوون.
لهبهر چاوی خۆتان و نای کهن ،له ن وان ئهو دوو شو نهدا بۆ ژيان کاميان
هه دەبژ رن:
سهردەمی ﺑهرد :ڕۆژی يهکهم ده کاتژم ر به ن وان ل رهواردا بهڕ گهوەن ،و له ل واری
چۆم ك شهوێ پشوو دهدهن .ڕۆژی دووههم به بهلهم ك دە کاتژم ر بهسهر ئاوی
چۆميدا دەڕۆن و له پهنا زەرياچهيهك خ وەت ل دەدەن .ڕۆژی س ههم له خه کانی
ئهو شو نه ف ر دەبن چلۆن له زەرياچه ماسی ڕاو کهن و چلۆن دەتوانرێ لهو ناوچهيه
کارگی خواردن کۆ کهنهوە.
سهردەمی پرۆلتاريای مود ڕن :ڕۆژی يهکهم ،دە کاتژم ر له کارخانهيهکی پيس و
چهپه ی پﻼستيک سازی کار دەکهن و شهو له ما يکی پڕ له مرۆڤی ماندووی ئارەقاويدا
ڕۆژ دەکهنهوە .ڕۆژی دووههم دە کاتژم ر وەك حيسابکهری سوپيرمارکت کی گهورە
کار دەکهن و ههميسان شهو له خانووە پڕ له مرۆڤهکاندا پشوو دەدەن .ڕۆژی س ههم
له دانيشتوانی ئهو ناوچهيه ف ر دەبن چلۆن دەکرێ حيسابيکی بانکی بکهنهوە و
کاغهزبازيی کارە ئيدارييهکانيان بهڕ وەبهرن.
کام لهو دوانه هه دەبژ رن؟ ئهگهر ئيمه بمانهوێ تۆڕی هاليکاريی مرۆڤ
هه سهنگ نين ،بهستراوەتهوە به چۆنيهتی پ وان و ئهو ڕوانگهيهی ئ مه بوی دياری
دەکهين .ئايا بڕياری ئيمه لهسهر ميسری سهردەمی فيرعهونهکان له ڕوانگهی
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بهرههم ،خواردەمهنی دەب يا لهوانهيه تهکووزی و يهکپارچهيی کۆمه يهتی ب ؟ يا
دەب چاو و نيگای خۆمان بۆ ﻻی ئاريستۆکراتی واته ئهشرافی ،وەرز ری ئاسايی
ياخود بهراز يا کرۆکۆديل ڕاک شين؟ م ژوو تهنيا له رەوايهت ك پ ك نههاتووە به کوو
له ههزاران گ ڕاوەی ئالترناتيڤ پ کهاتووە .بهداخهوە ئهو کات ئيمه بڕيار بدەين يهك
لهو ڕەوايهتانه بگ ڕينهوە و باوەڕی پ ب نين ،هاوکات بڕيار بۆ کووژانهوە و
سهرداپۆشينی ئهوانيتريش دەدەين.
تۆڕی هاليکاريی مرۆڤ که خۆيان لهسهر ش وازی ئاسايی پ وانهکانيان
دۆزيويانهتهوە و خو قاندوويانه ،لهسهر خۆيان بڕياری پ دەدەن .کهوابوو مرۆڤ پ ی
سهير ناب که نمرەی باش به خۆيان بدەن و خۆ له کۆمه گادا به گرنگ دابن ن.
بهتايبهت ئهو تۆڕە کۆمه يهتييانهی لهژ ر ناوی دۆزراوە و فانتازيا ههو ی خو قانی
خودا ،نهتهوە و ڕ کخراوەکان دەدەن سهرکهوتووييهکهيان له ڕوانگهی ئهو
خهونانهيانهوە سهير دەکهن .ئايين ك سهرکهوتووە ئهگهر ﻻيهنگرەکانی ياسای
خوداکهيان به ووردی بهڕ وە بهرن؛ نهتهوەيهك سهرکهوتووە ئهگهر ئهندامانی وەدوای
تامهزرۆيی نهتهويی کهوتبن؛ ههروەها ڕ کخراوە يا کارخانهيهك سهرکهوتوو دەب
ئهگهر بتوان له ڕ گای چاﻻکييهکهيهوە کۆگايهك زانياريی يا پارە کۆکاتهوە.
له کاتی پشکنينی م ژووی تۆڕ کی ئينسانيدا ،تهوسيه دەکرێ له ڕوانگهی تاقم ك
ڕاستييهکانی ژيان دياردەکه سهير بکرێ نهك له ڕوانگهی جڕ و جانهوەر و
بوونهوەری خو ق ندراوی دەستی مرۆڤ .به م چلۆن دەکرێ بڕيار بدرێ کام لهو
دياردانه ڕاستهقينهن؟ کار کی گهل ك ساکارە – مرۆڤ پرسيار دەکا ئايا دەتوانن
خۆڕاگريی لهههنبهردا بکهن .ئهگهر مرۆڤ پهرستگهی زئۆس " "Zeusبسووت نی،
زئوس ئازار و ئ شی پ ناگا .ئهگهر دو ر بههای خۆی له بازاڕی ئابووريدا له دەست
بدا ،دۆ رەکه خۆی ئازار ناک ش  .ئهگهر بانک ك نابووت ب  ،بانك خۆی ئازار
ناک ش  .ئهگهر و ت ك له شهڕدا سهرکهوتوو نهب و ههرەس ب ن  ،له ڕاستيدا ئهوە
و تهکه نييه ئازار دەک ش  ،چونکه ئهوانه ههموو ههر چهمکی خو ق ندراوی دەستی
مرۆڤن .به م ئهگهر سهرباز ك له شهڕدا بريندار ب يا بکووژر ت ،ئهوە ئازاری
ڕاستهقينهيه .ئهگهر کر کار يا وەرز ر کی ههژار هيچ شت کی بۆ خواردن
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لهبهردەستدا نهب  ،ئازار دەک ش  .ئهگهر گايهك گو لکه تازە له دايکبووەکهی ل دوور
بخر تهوە ،ئازار دەک ش  .ڕاستهقينهی ژيان ئهوانهن.
سروشتيه که ئازار ک شان دەتوان بههۆی باوەڕ به فانتازياکانمانهوە پ ك ب  .بۆ
و نه به هۆی باوەڕ به داب و نهريت و گ ڕاوەی ئايينی يا نهتهوەيی شهڕ پ ك ب و
بب ته هۆکار بۆ لهناوچوونی ماڵ و حاڵ ،س مهتی و تهنانهت گيانی مليۆنان مرۆڤ.
ل رەدا سهرەڕای ئهوەی که هۆکاری پ کهاتنی شهڕەکه جيا له فانتازيا شت کيتر نييه،
به م ئهو ئازارەی ل ی دەکهو تهوە سهداوسهد ڕاستهقينهيه .تهواو بههۆی ئهو کارەوە
مرۆڤ دەب بهردەوام ئاگای ل ب جياوازی ن وان خهون ،فانتازيا و ڕاستهقينهی
ژيانی به باشی بناس .
ديارە خهون و فانتازيا نهك ههر کار کی خراپ نييه ،به کوو تهنانهت گهل ك له
ژياندا گرنگه .به ب گ ڕاوەی گشتی کۆمه گايهکی ئا ۆز ناتوان بهڕ وە بچ  .ئيمه
ناتوانين ياری تۆپی پ بهڕ وە بهرين ئهگهر ههموو ياريکهران باوەڕيان به ياسای
دۆزراوەی يارييهکه نهب  ،ههروەها بازاڕە ئابوورييهکان و دادگاکان و  ...ب که ك
دەبن به ب فانتازيايهکی هاوچهشن .به م گ ڕاوە و م ژوو تهنيا کهرەسهيهکن .ئهو
گ ڕاوانه ناب ببنه ئامانج ياخود پ وانه بۆ هه س و کهوتهکانمان .ئهگهر ئيمهی مرۆڤ
لهبيرمان بچ تهوە که ئهوانه خهون ك زياتر نين ،پهيوەنديمان لهگهڵ دنيای ڕاستهقينهدا
دەپچڕ ت .ئينجا دەست دەکهين به شهڕی ڕاستهقينه بۆ ئهوەی ڕ کخراوە و کارخانهکان
پارەيهکی گهل ك زۆر بخز ننه ناو گيرفانيانهوە يا بۆ پار زگاريکردن له تامهزرۆيی
نهتهوەيی .ڕ کخراوە ،پارە و نهتهوە تهنيا له فانتازيای ئيمهدا بوون و مانايان ههيه و
بوونی ڕاستهقينهيان نييه .ئ مه خۆمان ئهو چهمکانهمان دۆزيوەتهوە ،بۆ ئهوەی
خزمهتمان پ بکهن؛ بۆچی دەب خۆمانيان بۆ قوربانی بکهين و له خزمهتيان دا بين؟
له سهدەی بيست و يهکهمدا خهون و گ ڕاوەی گهل ك بهه زتر و ئايينی توتاليتری
گهل ك نوێ به هه سهنگاندن لهگهڵ سهردەمی پ شوومان دەخو ق نين .به يارمهتی
بيۆت کنۆلۆژی و ئالگاريتمی کامپيۆتری ئهو ئايينانه نهك ههموو سات و کات کمان
کونتڕۆڵ دەکهن ،به کوو له بارودۆخ کدان که گۆڕان بهسهر جهسته ،م شك و
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ڕۆحيشماندا بينن و بهرە بهرە دنيای ناڕاستهقينهمان بۆ بخو ق نن .بهو هۆيانهوە
بهردەوام دژوارتر و گرنگتر دەب ت که دنيای خهو و فانتازيا له ڕاستهقينه و جيهانی
ئايينهکانيش له زانست جيا کهينهوە.

٢٠٩
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ﺑهشی پ نج
دووانهی سهير و سهمهڕە

م ژوو له ﻻيهن کۆ هکه سهرەکييهکانی کۆمه گای ئينسانييهوه پ ك دێ .به در ژايی
م ژوو بههۆی گ ڕاوهی سهبارەت به خودا ،نهتهوه و سهرمايهداران ه ز کی گهل ك
مهزن مسووگهر کراوه که به ش وهی کاتيی ،ڕاستهقينه زهينييهکانيان لهژ ر کونتڕۆ ی
خۆياندا ڕاگرتووە .باوهڕ به خوای مهزن زۆب ك " ٨٨"Sobekياساکانی ئاسمانی يا
پهرتووکی ئينجيل بارودۆخ کی بۆ مرۆڤ پ ك ه ناوه بتوان زهرياچهی
فاجوما" ،"Fajumديواری چين و کات درال يا کليسای چارت رس " "Chartresبونيات
بن  .بهداخهوه ئهو گ ڕاوانه بوونه هۆی پ که نانی باوهڕ کی کو رانه و فناتيك له ناو
کۆمه نی خه کيدا و له جياتی خۆ به ژيانی ڕاستهقينهيانهوه هه واسين ،ت کۆشان و
کاری پڕ له ئازاری مرۆڤيان کرده قوربانی بۆ خوداکان و نهتهوهکان به ش وهيهك که
ڕۆژ به ڕۆژ ژمارهيان زۆرتر دهبووه.
ئايا ئهو کاره لهمڕۆشدا ههر به ش وازی پ شووه؟ له يهکهم نيگا دا و دهچ کۆمه گای
مود ڕنی ئهمڕۆيی جياوازييهکهی بهرچاوی لهگهڵ سيستهمی پاشايی ميسری کهون
ياخود لهگهڵ سهدهی ناوهڕاستی چين ههب  .ئايا زانستی نوێ و مود ڕن گۆڕان کی
بنهڕهتهييان بهسهر ياساکانی ياريی مرۆڤدا نهه ناوه؟ ئايا سهرهڕای مانهوهی داب و
نهريت و باوهڕی خهيا ی ،سيستهمهکانی کۆمه يهتی مود ڕن بهش وەی بهرب و متمانه
به بۆچوونه زانستييهکانی وەك گهشهسهندن ناکهن که لهسهردەمی کهون و سهدەکانی
ناوەڕاستی و تانی ميسر يا چين بوونيان نهبووە؟

 ٨٨زۆب ك کرۆکۆديل کی پيرۆزی سهردەمی ميسری کهوەنه که وەك خودا باوەڕيان پ ی بووە.

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٢١٠

ئ ستا لهوانهيه بگوترێ ت ئۆرييه زانستييهکانيش خۆيان تهنيا چهشنه فانتازييهکی نو ن
و جياوازييهکی ئهوتۆيان لهگهڵ باوەڕ به کرۆکۆديل و باوەڕەکانيتردا نييه .ئهگهر
مرۆڤی سهردەمی ميسری کهون دۆعايان بۆ زۆب ك " "Sobekکردووە ،کۆمه گای
ميسری به ش واز کی ئهر نی قايم و پتهو کردووە که بۆته هۆی پ که نانی وورەيهکی
ئهوتۆ له مرۆڤدا ،توانيويانه بهربهند و کاناڵ و  ...دروست بکهن و پ ش به س و
بگرن و بۆ سهردەمی ويشکهسا ی خۆيان ئامادە بکهن .به م دوعای ئهوان تهنانهت
ميليميتر ك له ئاوی چۆمی نيلی کهم و زۆر نهکردووە .ت ئۆرييه زانستييهکانی ئهمڕۆ
به پ چهوانهی ئهو سهردەمه دهرهتان ك بۆ مرۆڤ پ کد نن لهگهڵ يهکتردا يهکگرتوو بن
و هاودهرديی يهکتر بکهن.
زياتر باس لهسهر ئهوهيه" :خودا ئهو مرۆڤانه يارمهتی دهدا که خۆيان يارمهتی
خۆيان بدهن ".ئهو گوتهيه بهو مانايه دهب که مرۆڤ دهب خۆی يارمهتی خۆی بدا
چونکه هيچ خودايهك بوونی نييه ،به م ئهگهر باوهڕی مرۆڤ به خودا هاندهر ب بۆ
چاﻻکييهکانی  -ئهو کات يارمهتيدهر دهب  .به پ چهوانهی خودا ،ئانتی بيۆتيکهکان به
ب ئهوهی مرۆڤ باوهڕی پ يان ههب  ،يارمهتی مرۆڤ دهدهن.
بهو هۆيانهوه جيهانی کهون جياوازييهکی بهرچاوی لهگهڵ دنيای مود ڕنی ئهمڕۆيی
ههيه .سهرهڕای ئهو ههموو فانتازيا و خۆ هه واسين به خوداکانهوە فيرعهونهکانی
ميسری کهون و فهغفووره چينييهکان نهيانتوانيوه به در ژايی ههزاران ساڵ ک شهی
ههژاريی ،برس تی ،نهخۆشييهکان و شهڕی خو ناوی ن وان کۆمه گاکان چارهسهر
بکهن ،به م جيهانی مود ڕن له ماوهی چهند سهدهی ڕابردوودا توانيويهتی تا ڕادهيهکی
بهرچاو کۆتايی بهو ک شانه ب ن  .ئايا ئهو کاره خۆی پاداشت ك نييه بۆ دوورکهوتنهوە
و خۆ ڕزگارکردن له ئهفسانهی زەينی له پ ناو گرنگايهتيدان به زانستی چاوەکی؟
ههروەها ئايا ناب هيوادار بين که ئهو ڕەوته له سهدەکانی داهاتوودا بهرەو
بارودۆخ کی باشتر پهرەبست ن ؟ ئهگهر ﻻيهنی ت کنيکی ئهو ئيزنه به ئ مه بدا ئهخﻼقی
مرۆڤ باشتر بکهين ،بهسهر پيريدا زاڵ بين و کليلی بهختهوەری بدۆزينهوە ،مرۆڤ
کهمتر خۆيان بهو چهشنه باوەڕە خهيا يانهوە هه دەواسن و زياتر خۆيان لهسهر ئهوە
چڕ دەکهنهوە که ڕاستهقينهی بيۆلۆژيکی و فيزيکی ڕوون بکهنهوە.
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ڕاستهقينه ههميشه بڕ ك ئا ۆزتر له فانتازيا و خهيا ه .ب شك زانستی مود ڕن
گۆڕانی بهسهر بارودۆخهکهدا ه ناوە به م ه شتا نهيتوانيوە به تهواوی به گه له ج گای
خوڕافات و داب و نهريتی کهون دابن  .لهوانهيه زانست ئهو بۆچوونانه بهه زيش
بکات .لهجياتی ئهوی ڕاستهقينهی زەينی باوەڕی گشتی لهناوبهرێ ،ئهو توانايهيان پ
دەدا ڕاستهقينهی زەينی و چاوەکی به ش واز کی گشتی و باشتر له پ شوو کونتڕۆڵ
بکرێ .به يارمهتی کامپيۆتر و بيۆت کنۆلۆژی ک شهی جياوازی ن وان خهون و خهياڵ
و ڕاستهقينه چارە دەکرێ کات ڕاستهقينهی تهوەرەکان لهسهر زانستی نوێ و به
يارمهتی ئهو گۆڕانکاريان بهسهردا ب نری.
مرۆڤی ڕۆحانی خودای " "Sobekلهبهر چاوی خۆی و نای دەکرد و باوەڕی به
بوونی خودای کرۆکۆديل ههبوو ،هاوکاتيش فيرعهونهکان بيريان له ژيانی ههميشهيی
دەکردەوە .له ڕاستيدا کرۆکۆديلی پيرۆز بوونهوەر کی ئاسايی بوو وەك ههموو
بوونهوەرەکانيتر ،که له قهفهسی ز ڕينيان خستبوو ،فيرعونهکانيش مرۆف کی ئاسايی
بوون وەك ههموو مرۆڤ کيتر که تهمهنيان وەك وەرز ر و کر کار کۆتايی پ دەهات.
ديارە دوای مردنيان به يارمهتی ماکهی کيميايی جهستهيان موميايی دەکردن ،به م
جهستهيهکی مردوويان بوو وەك ههموو مرۆڤ کيتر که کۆتايی به ژيانيان دەهات .به
پ چهوانهی سهردەمی پ شوو زانايانی سهدەی بيست و يهکهم له بارودۆخ کدان
کرۆکۆديلی ژير پهروەردە بکهن و تهمهنی مرۆڤ لهسهر ئهم ههردە بۆ ماوەيهکی
گهل ك زۆر در ژ بکهنهوە .کهوابوو سهرهه دان و دەرکهوتنی زانست ﻻی کهم تاقم ك
له ئهفسانه و خوڕافاتهکان بهه زتر له بارودۆخی پ شوويان دەکا .بۆ ئهوەی ت بگهين
بۆچی ئهو کارە وايه ،و بۆ ڕووبهڕوو بوونهوەمان لهگهڵ ک شهکانی سهدەی بيست و
يهکهم دەب ئهو پرسيارە ئازاردەرە لهخۆمان بکهين" :ههستی زانست له ههنبهر ئايين
چييه؟" ڕەنگه له ت ئۆريدا وە می ئهو پرسيارە به ساکاری بدەينهوە به م له کردەوەدا
ئهو دوانه وەك جووت كی هاوسهر پ کهوە دەژين که دوای چهند سهدە ئامۆژگارييکردن
ه شتا ههر له يهکتر ت ناگهن و يهکتر ناناسن .ئايين ه شتا ههر خهوی سيندر لﻼی
لهسهردا دەپهروەر ن و زانست به چيرۆکی شازادەی خهيا ييهوە سهری گهرمه و له
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حا کدا لهسهر ڕشتنی سهت ی زب هکانيان ه شتا ههر ک شهيهن ههيه و باس و گفت و
گۆ دەکهن.

٢١٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

ميکرۆب ،شهيتان و جندۆکهکان

زۆربهی ت نهگهييشتنهکانی زانستی و ئايينی له ماناکردنهوهی بههه هی ئايينييهوه
سهرچاوه دهگرن .زۆربهی مرۆڤ زۆر جار ناتوانن ئايين ،خوڕافات ،مهعنهويهت،
باوهڕ به ه زی سهرووی سرووشتی ياخود باوهڕ به خوداکان ل ك جيا کهنهوه .تهواوی
ئهو کارانه هيچ پهيوهندييهکی لهگهڵ ئاييندا نييه .ئايين ناتوان خۆی لهگهڵ خوڕافاتدا
ڕ ك بخا چونکه زۆرينهی مرۆڤ باوهڕهخۆشهويستهکهيان وهك "خوڕافات" سهير
ناکهن .ئيمهی مرۆڤ پ مانوايه تهنيا باوهڕی خۆمان باس لهسهر "ڕاستهقينه"دهکا ،و
خوڕافات تهنيا بۆجوونهکانيتری جيا له خۆمان دهگر تهوه.
ههروهها کهم کهس باوهڕيان به ه زه مهزنه سرووشتييهکان ههيه .بۆ ئهو کهسانهی
باوهڕيان به جندۆکه و فانتازيای خهيا ييهوە ههيه ،جندۆکه به ه ز کی تايبهتی
سرووشتی دانان ن .ئهوان تهنيا بوونهوهر کی ن و سرووشتن ههر وهك بهراز ،دووپشك
يا ميکڕۆبهکان .دوکتوری مود ڕن ميکڕۆبی ناديار به هۆکار بۆ نهخۆشييهکان
دادهن ن ،مرۆڤی ئايينی جندۆکهکان به بهرپرس بۆ نهخۆشييهکان دهناس نن .کار کی
سهرووی سرووشتی نييه :ڕقی جندۆکهيهك ههست نين ،دهچ ته ناو م شکمانهوه و ه ش
و ئازاريان بۆ پ ك د ن  .ل رهدا چ دهتوانی سرووشتی ب ؟ تهنيا بۆ ئهو کهسهی باوهڕی
به جندۆکه نييه ،ئهو بوونهوەره خهيا ييانه له دهرهوهی ڕ ك و پ کی سرووشتيدا ج يان
گرتووه.
ئهگهر ئايين و ه زی سهرووی سرووشتی له يهك پلهدا دابن ين ،ههموو ديارده
ناسراوهکانی سرووشتی به ب دينيش ج ی ل ت گهييشتن دهبن .کهوابوو ئايين لهو
ناوهدا کهرهسهيهکی زيادييه .دوای ئهوهی مرۆڤ به پتوونی له ياسا سرووشتييهکان
ت بگا ،دهتوان بهپ ی ئهو ت گهييشتوييه بڕيار بدا ئايا ه ز کی سهرووی سرووشتی
لی زياد بکا يا نا .زۆربهی ئايينهکان لهسهر ئهو باوهڕهن به ب ه ز کی سهرووی
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سرووشتی ناتوانين له دنيای دهوروبهرمان ت بگهين .مرۆڤ ناتوانی له هۆکاری
ڕاستهقينهی ويشك سا ی و نهخۆشييهکان ت بگا ئهگهر باوهڕی به ه ز کی سهرووی
سرووشتی نهب .
ل رەدا مانا کردنهوی ئايين وهك باوهڕ به خودا ،ک شهی بهدوادا دێ .ئ مه به
تامهزرۆييهوه ئاخافتن لهسهر ئهوه دهکهين باوهڕدار کی مهسيحی يا ئيسﻼمی مرۆڤ کی
ئايينييه چونکه باوهڕی به خودا ههيه .هاوکاتيش مرۆڤ کی کۆمۆنيست به ئايينی
داناندرێ چونکه باوهڕی به خودا نييه .به م ئايين له ﻻيهن مرۆڤهوه و نهك له ﻻيهن
خوداوه دۆزراوهتهوه و زياتر وهك سيستهمی کۆمه يهتی مانا دهکر تهوه و نهك وهك
سهلماندنی بوونی خوداکان .ئايين لهسهر ههموو ئهو چيرۆکانه پ کهاتووه که ياسا و
بهها ئينسانييهکان له دهستی ه ز کی سهرووی سرووشتيدا ج بکاتهوه و
ستروکتووری کۆمه کی پ دهستنيشان دهکا کات ئهو ياسا و بهها ئينسانييانه به
ه زهکهوه دهلک ن .
ئايين لهسهر ئهو بڕوايهيه ئ مهی مرۆڤ به سيستهم کی ئهخﻼقييهوه بهستراوينهتهوه
که خۆمان نهماندۆزيوهتهوه و ناشتوانين گۆڕانی بهسهردا ب نين .مرۆڤ کی باوهڕداری
يههوودی ده  ،ئهو چهشن ياسا و سيستهمه له ﻻيهن خوداره دانراوه و لهناو پهرتووکی
تهوڕاتدا دياری کراوه .مرۆڤ کی باوهڕداری هيندوو ده  ،براهما) ،(Brahmaڤيشنو
) (Vishnuو شيوا ) (Shivaئهو ياسايانهيهن داناوه و له کت به پيرۆزهکهياندا به ناوی
" "Vedenڕاگهي ندراوه .باوهڕهکان و ئايينهکانيتر له بوودايی و تاويسسم ""Taoismus
هوه ههتا ناسيۆنال سوسياليست ،کۆمۆنيست و ليبراليستهکانهوه لهسهر ئهو بۆچوونهن
ياساکان پهيوهندييان به سرووشتهوه ههيه و ههرکاميان پ غهمبهر و بوتی خۆيان بۆ
دۆزيوهتهوه ،له بوودا و ﻻئۆتز ""Laotseهوه ههتا هيتل ر و ل نين.
گهنج کی يههوودی د ته ﻻی باوکی و ل ی پرسيار دهکا" :باوکه بۆچی ئ مه ئيزنی
خواردنی گۆشتی بهرازمان نييه؟" باوکی دەست بهسهر ڕيشه در ژه سپييهکهی داد ن
و ده " :کوڕی خۆم ئهوه داب و نهريت کی ئهم جيهانهيه ،تۆ ه شتا گهنجی و ه شتا
لهم جيهانه ناگهی ،به م ئهگهر ئ مه گۆشتی بهراز بخوين ،خودا تاوانمان دهدا ،و
کوتاييهکی گهل ك ناگونجاو له ژيانمندا پ ك دێ .ئهوه ئيدهی من نييه ،ئهوه تهنانهت
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ئيدهی ڕابيش نييه ،ئهگهر ڕابی جيهانی پ که نابا ،ڕهنگه جيهان کی دروستکردايه که
خواردنی گۆشتی بهرازی حه ڵ کردبايه .ئهوه خودايه که ئهم جيهانهی خو قاندووه.
خودا  -منيش نازانم بۆچی  -ده ئيزنی خواردنی گۆشتی بهرازمان نييه .کهوابوو
ئيمهش گۆشتی بهراز ناخۆين .ت گهييشتی؟"
سا ی  ١٩٤٣گهنج کی ئا مانی دهچ ته ﻻی باوکی که ئهفسهر کی با ی ئهڕتهشی
هيتل ره ،و ل ی پرسيار دهکا" :باوکه ،بۆچی ئ مه يههوودی دهکووژين؟ باوکی که
خهريکی لهپ کردنی چهکمه چهرمييه واکس ل دراوهکهيهتی ده " :ئهوه کاری دنيايه،
تۆ ه شتا گهنجی و له ههموو شت ك ناگهی ،به م ئهگهر ئيمه يههوودی نهکووژين،
ههو ی تووناکردنی ئينسانييهت له جيهاندا دهدهن .ئهوه ئيدهی من نييه ،تهنانهت ئيدهی
سهرۆكمان هيتل ريش نييه ،ئهگهر هيتل ر جيهانی خو قاندبا ،ڕهنگه جيهان کی
دروستکردبا که يههوودی و ڕهچه هکی ئاريايی بيانتوانيبا لهگهڵ يهکتر له ئاشتيدا ژيان
بکهن .به م بهداخهوه هيتل ر جيهانی نهخو قاندووه ،ئهو تهنيا ياسای سرووشتی بۆ
ماناکردووينهتهوه و ف ری کردووين لهسهر چ ئاههنگ ك دهب لهگه ياندا ژيان بکهين.
ئهگهر ئيمه ئهو ياسايانه بهڕ وه نهبهين بۆمان زۆر گران تهواو دهب  .ت گهييشتی؟!"
سا ی  ٢٠١٦گهنج کی ئينگليزی د ته ﻻی باوکی که ئهندامی پارلهمانی ليبڕالهکانه
و ل ی پرسيار دهکا" :باوکه ،ماڤی مرۆڤی ئيسﻼمی له ڕۆژهه تی ناڤين چ پهيوهندييهکی
به ئ مهوه ههيه؟" باوکی ئيسکانه چاييهکهی لهسهر م زەکه دادەن و دە " :ڕۆ هی
خۆم ياسای جيهان وايه .تۆ ه شتا گهنجی و ت ناگهی ،به م ههموو مرۆڤ ك و تهنانهت
موسو مانهکانی ڕۆژهه تی ناڤينيش له ﻻيهن سرووشتهوە وەك يهکن و دەب تام و
چ ژ لهو ههسته سرووشتييه وەربگرن .ئهوە ئيدەی من نييه ،ئيدە و بڕياری پارلهمانيش
نييه .ئهگهر پارلهمان جيهانی خو قاندبا ڕەنگه مافی مرۆڤ و ههموو بابهتهکانی
فيزيکی و زانستيی له ج گايهکی ناديار له گۆڕ نابا ،به م پارلهمان جيهانی پ ك
نهه ناوە ،ئهو تهنيا ههوڵ دەدا مانا بهو کارە بدا ،ههر بهو هۆيهوە ئ مهش دەب مافی
مرۆڤ تهنانهت له و ته ئيسﻼمييهکانيش بهڕ وەبهرين دەنا لهوانهيه مافی خۆشمان له
دەست بدەين و کۆتاييهکی ناخۆش بۆ ژيانمان پ ك ب ".
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ليبرال ،کۆمۆنيستهکان و ﻻيهنگرانی ئيديۆلۆژييه مۆد ڕنهکانيتر پ يان خۆش نييه
سيستهمی باوەڕەکهيان به ئايين دابنرێ ،چونکه ئهوان ئاينن به خوڕافات و ه زی
سهرووی سرووشتييهوە دەلک نن .ئهگهر کومونيست يا ليبرا هکان به ئايينی دابنر ن
پ يان وا دەب به مرۆڤ کيان دادەنين که به ش وەيهکی کو رانه و فناتيکانه وەدوای
ئيديۆلۆژييهکهيان کهوتوون .له ڕاستيدا ئهو کارە بهو مانايهيه که باوەڕيان به
سيستهم کی سرووشتی ئهخﻼقييه که له ﻻيهن مرۆڤهوە نهخو ق ندراوە ،به م سهرەڕای
ئهوەش دەب مرۆڤ سهريان بۆ دانهو ن و بهر وەيهن بهرێ .تا ئهو ج يهی ئيمه
دەيزانين ههموو گرووپيکی مرۆڤی ناو کۆمه گاکان بۆچوونيکی هاوچهشنيان ههيه.
ههر کۆمه گايهك بۆ ﻻيهنگرەکانی روون دەکاتهوە دەب خۆيان به چهشن ياسايهکی
ئهخﻼقييهوە هه واسن ،ئهگهر ب تو ئهو ياسايانه بهڕ وە نهبهن ،کارەسات پ ك دێ.
سرووشتيه ئايينهکان لهسهر چهشنی گ ڕاوە ،ياساتايبهتييهکان و پاداش و
سزادانهکانيان جياوازيان لهگهڵ يهکتردا ههيه .بۆ و نه کليسای کاتۆليکهکان
لهسهردەمی سهدەی ناوەڕاستی ئورووپا دەيانگوت" :خودا مرۆڤی دەو همهندی خۆش
ناوێ" .عيسا دە " :وشتر ك له کونی دەرزييهکهوە شانسی دۆزينهوەی ڕ گای
گهييشتن به بهههشتی زياترە له مرۆڤی دەو همهند  ".بهو سياسهته کليساکان مرۆڤی
دەو همهنديان هاندەدا به دانی پارە به کليسا کهوتنه ناو جهههنهميان بپار زن .ههروەها
سيستهمی مود رنی کۆمۆنيستيش مرۆڤی دەو همهندی خۆش ناوێ ،به م له جياتی
سووتانيان له جهههنهمدا ههڕەشهی جياوازيی چينايهتی و تووڕەبوون و ديکتاتۆريی
پرۆلتارييان ل دەکا.
لهو ڕوانگهيهوە ياساکانی کۆمۆنيستی له م ژوودا لهسهر ه زی سهرووی مرۆڤ
که مرۆڤ ناتوان گۆڕانيان بهسهردا بن ن  ،زۆر له ياساکانی ئايينی مهسيحی دەچن.
مرۆڤ دەتوان ههر کات و سات ك بۆ و نه ياسای ياری تۆپی پ بگوڕێ ،چونکه
خۆی خو قاندونی و ئازادانهش دەتوان گۆڕانيان بهسهردا ب ن  .به م ﻻی کهم به پ ی
بۆچوونی مارکس ئيمه ياسا م ژووييهکان ناتوانين بگۆڕين .گرنگ نييه سهرمايهداران
چی بکهن ،تا ئهو کاتهی خهريکی کۆکردنهوی سهرمايه بن ،دەبنه هۆی بهربهرەکانی
چينايهتی و ناچار به ههرەسهينان له ﻻيهن چينی کريکار )پرۆلتاريا( ەوە دەکر ن.
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ئهگهر ئ وە خۆتان کومونيست بن ،ڕەنگه ب ن" :کومونيزم و مهسيحييهت
جياوازييهکی بهرچاويان ههيه ،چونکه کومونيزم ڕاست دەکا ،هاوکاتيش مهسيحييهت
له هه ه دايه .به ڕاشکاوی جياوازيی چينايهتی له سيستهمی سهرمايهداريدا بوونی
ههيه ،سهرەڕای ئهويکه مرۆڤی دەو همهند ناکهونه جهههنهمهوە ".تهنانهت ئهگهر ئهو
بۆچوونه ڕاستيش ب بهو مانيه نييه که کومونيزم ئايين نييه .زياتر بهو مانايه دەب که
کومونيزم تهنيا ئايينی ڕاستهقينهيه .ﻻيهنگرانی ههر ئايين ك د نيان تهنيا باوەڕی خۆيان
ڕاسته.
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لهسهر ڕ گا تووشی ﺑودا دەﺑ ...

ئهو ئيديعايه که ئايين کهرهسهيه بۆ ڕاگرتنی ڕ کوپ کيی کۆمه گا و له ن و کۆمه دا
هاوکاريی له پانتايهکی بهرب و ڕ کدهخا ،ڕهنگه ڕقی زۆربهی مرۆڤ ههست ن ،
گهرچی بۆ ئايين له پلهی يهکهمدا ڕ گايهکی ئاسايی عيرفانييه .به م ههر وهك مهودای
ن وان ئايين و زانست کهمتر لهوەيه که بيری ل دەکهينهوە ،مهودای ن وان ئايين و
عيرفان گه ك گهورەتر و بهرب وترە .ئايين تهنيا پيکهاتنه ،به م عيرفان سهفهر که.
ئايين و ناکردنن کی تهواو له جيهان به مرۆڤ نيشان دەدا و پهيمان ك که پ شتر
ئامانجهکانی دياری کراون له بهر دەست مرۆڤ دادەن " :خودا بوونی ههيه ،ئهو
ئهمری پ کردووين هه س و کهوت کی دياريکراو لهخۆمان نيشان بدەين .ههر کهس
گو ڕايه ی له خودا بکا ،جيگای بهههشته .ههرکهسيش گو ڕايه ی ل نهکا له
جهههننهمدا دەسووت  ".شهففاف بوونی ئهو پهيامه به تهنيايی ئيزن به کۆمه گاکه دەدا
ياسای گشتی دياری بکرێ بۆ ئهوەی هه س و کهوتی مرۆڤی پ کونتڕۆڵ بکا.
سهفهری عيرفانی به ش واز کيترە .ئهوان له ش وەی ئاسايی خۆياندا مرۆڤ بۆ
ﻻيهنی شاراوە و بۆ شو نی نهناسراو هيدايهت دەکهن و دەستپ کی بهدوا داگهڕانهکان
به پرسياری مهزنی وەك "من ک م؟" يا "مانای ژيان چييه؟"" ،چ شت ك باش يا
خراپه؟"يه .له حا کدا مرۆڤ به ساکاری سهر بۆ وە می پ شتر ئامادەکراو له ﻻيهن
ه زمهندانی ئايينييهوە دادەنهو ن  ،گهڕان بهدوای عيرفان ههر وا به ساکاری
داناندرێ .ئهوان به ش وەيهکی جيددی وەدوای وە می پرسيارەکان دەکهون تهنانهت
ئهگهر بۆ شو ن کيان هيدايهت بکا که نهيانناسن و تامهزرۆييان بۆ ناسينيشی نهب .
کهوابوو بۆ زۆربهی مرۆڤ ڕاه نان کی سهروو وەك خو ندن له زانستگه زياتر
پ کهاتنه ،نهك سهفهری عيرفانی ،چونکه ئ مه بهرەو شو ن و ئامانج ك ڕ نو نی دەکا
که زياتر دەب ته هۆی ڕازيبوونی دايك و باوك ،حکوومهت و بانکهکان" .من چهند

٢١٩

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

سا ی ڕەبهق له زانستگه وەك خو ندکار دەخو نم ،تاقيکارييهکی گهل ك زۆر
بهڕ وەدەبهم ،کارنامهی کارەکانم وەردەگرم و کار و داهاتيکی باش بۆ خۆمی پ دابين
دەکهم ".خو ندن کی لهو چهشنه لهوانهيه بب ته هۆی دەسپيکردنی سهفهر کی عيرفانی،
ئهگهر ئهو پرسيارە گهورانهی لهسهر ڕ گای ئهو سهفهرە تووشی مرۆڤ د ن،
ئامانج کی چاوەڕوان نهکراو بۆ مرۆڤ پ کب نن ،که مرۆڤ پ شتر بيريشی ل
نهکردب تهوە .بۆ و نه دەتوانی گهنج ك دەست به خو ندنی زانستی ئابووری بکا چونکه
ئامانجهکهی ئهوەيه ،دواتر له " "Wall Streetکار بکا .به م ئهگهر ئهو شتهی ف ری
دەب بب ته هۆکار بۆ چوونه ناو گرووپی ئهشرامی هيندييهوە يا بب ته هۆی ئاگادارکردن
له نهخۆشهکانی تووشبووی " "HIVله و تی زيمبابوە ،ئهوکات دەتوانين باس لهسهر
سهفهر کی مهعنهوی بکهين.
بۆچی ئهو چهشنه سهفهرانه به سهفهری "عيرفانی" دادەن ين؟ ئهوە ،ميرات كی ئايينه
دوو خوداييهکانی سهردەمی کهونه که دوو خودای "چاکه" و "خهراپه" يان خو قاندبوو.
بهپ ی دواليزم )دوو خودايی( خودای باش ڕۆحی ههميشهيی خو قاند که له دنيايهکی
پڕ له ڕۆحی سهرسووڕه نهردا ژيانيان دەکرد .خودای خراپيش که جاروبار به شهيتان
ن و دەنرا – جيهانيکيتری له مات﷼ )ماکه(خو قاند .بهوهۆيهی شهيتان نهيدەزانی،
چلۆن بتوان در ژە به خو قاندنهکهی بدا ،له جيهانی ماترياليدا نوقم دەب و ههمووشت ك
لهبهر خۆيهوە لهو جيهانهدا ،له هات و چۆ و گۆرنبهسهرداهاتندايه .بۆ ئهوەی بتوان
ژيان بهو خو قاندنه ناتهواوەی بدا ،خۆليای خستتۆته ناو جيهان کی خاو نی ڕۆحی
مرۆڤهوە و له جهستهييدا زيندانی کردوە .ئهوە تهواو ئهو مرۆڤهيه – "ڕۆحيکی باشی
عيرفانی ،زيندانيکراو له ن و جهستهيهکی ماتريالی تووڕەدا ".بهو هۆيهی زيندانی ڕۆح
– جهسته – دادەمرک و له کۆتاييدا دەمرێ ،شهيتان بهردەوام خهريکی هاندان و
خۆلياکردنی ڕۆح لهگهڵ چ ژی جهستهيه ،وەك خواردەمهنی ،س کس و تامهزرۆيی بۆ
ه ز دەدا .ئهگهر جهسته لهناو بچ و شانسی ئازادبوون به رۆح بدرێ و له جيهانی
عيرفانيدا ڕەها ب  ،ئارەزووی بۆ چ ژوەرگرتنی جهسته له ناو لهش کی ماتريالی نو ی
بۆ پ کدێ .بهو ش وەيه ڕۆح له جهستهيهکهوە بۆ ئهويتر بهردەوام له هاتوچۆدايه و کات
و رۆژگاری خۆی بهدوای چ ژبردن له خواردەمهنی ،س کس و ه زدا ت پهڕ دەکا.

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٢٢٠

دواليزم )دوو خودايی( مرۆڤ هان دەدا تا خۆيان لهو داوە مادييانه ڕزگار بکهن و
سهفهری دنيای عيرفانی بکهن که بۆ مرۆڤ به تهواوی شو ن کی ناديارە ،به م دەب
ج گای ڕاستهقينهی ژيانی مرۆڤ ب  .هاوکات لهگهڵ ئهو بهدواگهڕانهدا دەب دەست
له ههموو چهشنه پهيمان و هه خڕان کی شهيتانييه مادييهکان هه گرين .به هۆی ئهو
ميراته دوواليزمهوە ،ههموو سهفهر ك ،پهيمان و ڕ ککهوتی س کۆﻻری که دەيبهستين
و دەيخهينه ژ ر پرسيارەوە و بهرەو شو ن کی ناديارمان دەبا ،به سهفهری عيرفانی
دادەنرێ.
ئهو چهشنه سهفهرانه له بنهڕەتدا جياوازييان لهگهڵ ئاييندا ههيه ،چونکه به
پ چهوانهی جيهانی عيرفانی که ل ی ڕادەکا ،ئايينهکان مهبهستيان بهه زکردنی
ڕ كوپ کيی ئهم جيهانهيه .به ڕادەی پ ويست داوا له سهفهری عيرفانی دەکرێ ئايين و
باوەڕەکانيتر بخر ته ژ ر پرسيارەوە .له بووداييزمی " ٨٩"Zenدا دەگوترێ" :ئهگهر له
سهر ڕ گات تووشی بوودا بووی ،بيکووژە!" ئهوە بهو مانايهيه :ئهگهر کهس له سهر
ڕ گای عيرفانی تووشی ياسا فۆندامينتالهکانی بووداييزم ب دەب خۆی ل ڕزگار بکا.
بۆ ئايينهکان عيرفانييهت مهترسييهکی گهل ك مهزنه .چونکه ئايينهکان له ش وازی
ئاسايی خۆيدا بهدوای دۆزينهوەی عيرفان تامهزرۆييان بۆ کونتڕۆ ی ﻻيهنگرەکانيان
ههيه و زۆربهی سيستهمه ئايينييهکان له ﻻيهن مرۆڤی ئاساييهوە به هۆی چ ژبردن له
خواردەمهنی ،س کس و تامهزرۆيی بۆ بهدەستهوەگرتنی ه ز ناخر نه ژ ر پرسيارەوە
به کوو بههۆی گهڕان بهدوای ڕاستهقينهی عيرفانی و چاوەڕوانی لهڕادەبهدەر بۆ
باوەڕەکهيانه .بهو ش وەيه شۆڕشه پرۆتستانيهکان له ههنبهر ه زدارانی کليسای
کاتۆليکهکان نهك له ﻻيهن مرۆڤی ئاتئيستی خۆشگوزەرانهوە ،به کوو لهﻻيهن
مرۆڤ کی باوەڕداری وەك مارتين لۆتهر""Martin Lutherەوە بهڕ وە چووە .مارتين
لۆتهر داواکاريی وە مدانهوەی پرسياری سهبارەت به بوونی ژيان بوو ،داب و نهريتی
کليسای کاتۆليکهکان وە مدەرەوەی ئهو نهبوو ،بۆيه له ههنبهرياندا وەستا.

 " Zen" ٨٩ڕ گايهکی عيرفانی سهدەی  ٥٠٠ی زايينييه که له و تی چين پيکهاتووە و به ڕادەيهکی زۆر کارت کهری دوواليزمی
لهسهر بووە.

٢٢١

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

له سهردەمی مارتين لۆتهردا کليسا گهل ك مامهلهی هه خرەت نی بۆ ﻻيهنگرەکانی
ههبوو .ههر کهس تاوانی کردبايه و ترسی له کهوتنه ناو جهههننهم و ئازاردان بايه،
ديتوانی زۆر به ساکاری ل بوواردنهکهی به پارە بكڕ تهوە .سهرەتای سهدەی شازدە
گهل ك مامهلهچی کليسا له گوند و شارەکانی ئورووپا بهڕ وە بوون بۆ فرۆشتنی
کارنامهی ل بووردن به پارەيهکی دياريکراو بهو کهسانهی تووشی تاوان ببوون .ئهو
تاوانکارانهی ئارەزووی وەدەسته نانی بليتی چوونه ناو بهههشتيان ههبايه ،دەبوو
قرووشی ز ڕين به پياوی کليسا بدەن .ئهگهر پ يان خۆش بوو له بهههشت چاويان به
باپير و نهنکه گهورەيان بکهوێ ،هيچ ک شهيهك نهبوو ،دەبوو تهنيا ٣٠قرووشی ز ڕ
به قهشهی کليسا بدەن .ناودارترينی ئهو مامهلهچييانه برايانی دوم نيك يۆهانس
" "Dominikanerbruder Johannesبوون ،گوتهيهکی بهمانای ئهو سهردەمه دە " :ئهو
کاتهی قرووشی ز ڕ له سندووقی پارەدا دەنگی ل وە ب  ،ڕۆح له جهههننهمهوە دەفڕ ته
٩٠
دەرێ".
ههرچی زياتر لۆتهر سهبارەت بهو ک شهيه بيری دەکردەوە ،به ههمان ڕادە زياتر
دوود يی له ههنبهر ئهو مامهلهيه و هه س و کهوته هه هکانی کليسای ت دا پ ك دەهات.
مرۆڤ ناتوانی چوونه سهر ڕ گای ڕاست به ساکاری به پارە بکڕێ .پاپای کليسا به
هيچ ش وەيهك توانايی بڕياردانی ئهوەی نييه بتوان تاوان و هه هکانی مرۆڤ ببخش
و دەروازەی بهههشتيان بۆ بکاتهوە .لهسهر داب و نهريتی پرۆتستانييهکان لۆتهر
ڕۆژی ٣١ی ئوکتوبری سا ی  ١٥١٧لهشکری ک شايه سهر کليسای پيرۆزی ويتنب رگ
" "Wittenbergو به گهيهكی ت رو تهسهل دژ به ئينجيل و چهکوش و بزماری لهگهڵ
خۆی هه گرت .به گهکه له گه هی  ٩٥ت ز دژ به باوەڕی ئهو سهردەمهی کليسا
پ کهاتبوو که يهکيان هه وەشانهوەی مامهله لهسهر بهڕ وەبردنی تاوان بوو .لۆتار ٩٥
ت زەکهی به بزمار لهسهر دەروازەی کليساکه داکوتا و بهو ش وەيه ڕ فۆرمی پرۆتستانی

٩٠

C. Scott Dixon, Protestants: A History from Wittenberg to Pennsylvania, ١٥١٧–١٧٤٠,
Chichester, UK ٢٠١٠, S. ١٥; Peter W. Williams, America’s Religions: From Their Origins to the
Twenty-First Century, Urbana, IL ٢٠٠٨, S. ٨٢.
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وەڕ خست .بهو کارەی خه کی و ﻻيهنگرەکانی هان دا ه زی پاپای کليسا بخهنه ژ ر
پرسيارەوە و بهدوای دۆزينهوەی ڕ گايهکيتر بۆ چوونه ناو بهههشت بگهڕ ن.

پاپای کليسا له ههنبهر پارە و ز ڕ به گهی ل بووردن له تاوان دەفرۆش

له ڕوانگهی م ژووييهوە ئهگهر سهير بکهين ،سهفهری عيرفانی ههميشه خهمناکه
چونکه خۆی تهنيا به سهفهری کهس کهوە خهريك کردووە و کهمتر ههموو کۆمهڵ
دەگر تهوە .کارکردن و هاليکاری مرۆڤ لهگهڵ يهکتر زياتر پ ويستی به وە مدانهوەی
قايم و لۆژيکی ههيه .پرسياری ڕووت و بهتهنيا ،ههروەها ئهو کهسهی بههۆی
ڕاوەستان لهههنبهر سيستهم کی زا م و زۆرداردايه ،له کۆتاييدا ههر خۆی به پ ی
ياسای نوێ ،ج گای سيستهمه پ شووەکه دەگر تهوە! ئهو هه س و کهوته بۆ بوودا و
عيسای مهسيحيش به ههمان ش وە بوو .ئهوان له گهڕانی پ داگر و ناسازيی خۆيان بۆ
دۆزينهوەی ڕاستييهکان ،ياسا ،ئايين و سترۆکتۆرە کۆمه يهتييهکانيتريان توونا کرد و
لهناويان بردن .به م له کۆتاييدا به ناوی خۆيانهوە ياسا و ستروکتوور و داب و نهريتی
نو يان خو قاند و ناوی خۆيان زياتر له ههموو کهسانيتری ناو م ژوو پهرەپ دا.
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خودای قه ب و تهزويری

ئ ستا که لهسهر تهوەری ئايينهکان زانياريی باشترمان ههيه ،دەتوانين بگهڕ ينهوە
سهر تهوەری پهيوەنديی ن وان ئايين و زانست .لهو پهيوەندييهدا دوو بۆچوون ياخود
ل کدانهوەی بهه ز بونيان ههيه .يهکيان لهسهر ئهو باوەڕەيه زانست و ئايين دوژمنی
سهرەکی يهکترن و م ژووی مود ڕن لهسهر در ژەی ژيان ياخود ههرەسه نانی ن وان
زانست و خوڕافاتی ئايينی وەديهاتووە .به پ ی کات تيشکی زانست جيهانی تاريکی
ئايين و خوڕافاتی ڕوون کردۆتهوە و جيهان سيکۆﻻرتر و مهنتقيتر و پڕو پۆشتهتر
بۆتهوە .ئ ستا ڕەنگه تاقم ك له دۆزراوە زانستييهکان لهرزە بخهنه جهستهی باوەڕی
ئايينييهوە به م حهتمهن ناب واب  .بۆ و نه مامۆستايانی ئايينی ئيسﻼم دە ن ئايينی
ئيسﻼم له ﻻيهن پ غهمبهرەکهيان محهمهدەوە له سهدەی حهوتهم له عهڕەبستاندا
خو ق ندراوە ،و به ڕادەی پ ويست به گهی زانستيش ههن که ئهو بۆچوونه دەسهلم نن.
ل رەدا گرنگ ئهو خالهيه که ئهگهر زانست بيههوێ ڕ کخراوەی کارزان و کار
ل هاتوو بونياد بن  ،بهردەوام پ ويستی به پشتيوانيی ئايينه .زانايان چۆنيهتی کارکردنی
ئهم جيهانه لهژ ر چاوەد ری خۆيان دەگرن و دەيانهوێ بيدۆزنهوە چلۆن بهڕ وەدەچ ،
به م هيچ م تۆد کی زانستی بوونی نييه که دياری بکا چلۆن مرۆڤ هه س و کهوت
بکهن .زانست بۆ ئ مهی ڕوون دەکاتهوە که مرۆڤ و زۆربهی بوونهوەران به ب
ئوکسيژ نی ههوا ناتوانن زيندوو بم نن ،به م ئايا کار کی باشه تاوانکاران له ڕ گای
خنکاندنهوە بکووژر ن؟ زانست لهسهر پرسيار کی لهو چهشنه هيچ وە م کی نييه.
ل رەدا تهنيا ئايينهکانن که وە می ئهو چهشنه پرسيارانه دەدەنهوە.
لهو ڕوانگهيهوە ههر پڕۆژەيهکی زانستی پ ك دێ ،به بۆچوونی ئايينييهوە
بهستراوەتهوە .بۆ و نه دروستکردنی بهندی س قاتی يانگ تسه له و تی چين .کاتی
حکوومهتی چين له سا ی  ١٩٩٢بڕياری دا ئهو بهندە دروست بکا ،فيزيکزانان توانيان
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حيسابی بکهن ئاوی پشتهوەی چ گوشار ك پ ك د ن  ،زانايانی ئابووری دەيانتوانی
پ شبينی بکهن له ڕوانگهی ما ييهوە چهندە خهرج هه دەگرێ ،هاوکاتيش ئهندازياری
ئهل کتريکی بهراورديان دەکرد چهندە کارەبا دەتوانن لهو ڕ گايهوە بهرههم ب نن.
سهرەڕای ئهوانهش حکوومهت دەبوو چهند فاکتهريتريش لهبهر چاو بگرێ:
دروستکردنی ئهو بهندە ناوچهيهکی گهورەی دەخسته ژ ر ئاو ،که چهندين گوند و
شار ،ههزاران شو نی کهونی لهم ژين و دوورەديمهنی ب و نه و شو نی سروشتی
دەگرتهوە .زياتر له يهك مليۆن مرۆڤ دەبوو کۆچ بکهن و ج گای ژيانيان بگۆڕن و
مهترسی بۆ لهناوچوونی سهدان چهشن بوونهوەری دروست دەکرد .زانايان گومانيان
دەکرد دروستکردنی ئهو بهندە دەب ته هۆی لهناوبردنی دۆلفينی ناوئاوی و تی چين.
به ب بهستنهوە بهوەوە که چ ڕوانگهيهکی کهسيتان لهسهر ئهو بهربهندە ههب  ،ئهو
شته ڕوونه که ئهو بونيات نانه نهك ههر پرسيار کی زانستی ،به کوو پرسيار کی
ئهخﻼقيش بوو .هيچ تاقيکارييهکی فيزيکی ،هيچ مود ل کی ئابووری ،هيچ
موعادلهيهکی بيرکاری ناتوانی دياری بکا ئايا بهرههمه نانی ههزاران م گا وات کارەبا
و وەدەسته نانی پارەيهکی زۆر لهو ڕ گايهوە پڕبايهخترە له شو نی کهونی لهم ژين يا
ڕزگارکردنی گيانی چهندين چهشن بوونهوە .و تی چين به تهنيا نهيدەتوانی لهسهر
ت ئۆی زانستی بڕيار بدا ،بۆ ئهو کارە مرۆڤ پ ويستی به ئايين يا ئيديۆلۆژييهکيتر
ههبوو.
تاقم ك دژ بهو پﻼنه وەستابوون و دەيانگوت ،زانست و ئايين دوو بهشی جياواز
لهيهکن .زانست خۆی به ڕاستييهکانهوە خهريك کردووە ،ئايين باس لهسهر بهها
ئينسانييهکان دەکا ،بهو هۆيهوە ئهو دوانه هيچکات ڕ گايهکی وەك يهك ناگرن و ڕ ك
ناکهون .ئايين لهسهر فاکت و به گهی زانستی ناتوان ئاخافتن بکا و ئهگهر باس لهسهر
تهوەری ئيمانداريی ئايينی ب زانستيش دەب دەمی ڕاگرێ .ئهگهر پاپای کليسا لهسهر
ئهو باوەڕيه ژيانی ئينسان پيرۆزە و لهباربردنی منداڵ تاوانه ،بوونهوەر ناسان نه
دەتوانن ئهو باوەڕە هه وەش ننهوە و نه دەتوانن بيسهلم نن .وەك مرۆڤ کی ئازاد ههر
بوونهوەرناس ك دەتوان له چوارچ وەی کهسيی خۆيدا لهسهر ئهو تهوەرە لهگهڵ پاپای
کليسا باس و ل کۆ ينهوە بکا ،به م وەك مرۆڤ کی زانياری زانستی دەب خۆی له
ک شهی ئهوتۆ دوور ڕاگرێ.
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ڕەنگه ئهو هه س و کهوته گهل ك عاق نه بنو ن  ،به م بههۆی ت گهييشتنی هه هی
ئايينييهوە پ ك دێ .له ڕاستيدا مرۆڤ کی زانا تهنيا خۆی به به گه و فاکتهوە
دەبهست تهوە ،به م ئايين زۆر کات خۆی به بڕياری ئهخﻼقييهوە نابهست تهوە .ئايين
ئهو کات دەتوانی يارمهتی زانستيمان پ بکا که خۆی به به گهی زانستييهوە هه واس
و بهو کارەی بتوان به باشی لهگهڵ زانست هه س و کهوت بکا .گرنگترين ف رکاريی
ئايينی بنهمای ئهخﻼقی نين به کوو له ڕوانگهی ئايينهوە ئهو بۆچوونانهن":خودا بوونی
ههيه"" ،ڕۆح له ڕۆژی قيامهت لهسهر کاری هه ه تاوان دەدرێ"" ،کت بی پيرۆزی
ئايينی له ﻻيهن خوداوە نووسراوە نهك له ﻻيهن مرۆڤهوە"" ،حهق ههميشه به پاپای
کليسايه" .ههروەها زۆربهی باسه گهرمهکانی جياوازی ئايينی – و زۆربهی ک شهکانی
ن وان زانست و ئايين – لهسهر بۆچوونی ئهوتۆ هه دەسووڕێ نهك لهسهر بڕياری
ئهخﻼقی.
بۆ نموونه ئهگهر باس لهسهر تهوەری لهباربردنی منداڵ ب  ،باوەڕدارانی ئايينی
زۆر جار دژ بهو کارە دەوەستن ،له حا يکدا زۆربهی مرۆڤی ليبرال ئهو کارە به ڕەوا
و ئاسايی دادەن ن .خا ی ناوەنديی ئهو ک شهيه به هه سهنگاندن لهگهڵ ﻻيهنی
ئهخﻼقييهکهی ،زياتر فاکتی سروشتييه .ههم ئايينی و ههم ليبرالهکان لهسهر ئهو
بۆچوونهن که ژيانی مرۆڤ پيرۆزە و کوشتن کار کی خو ڕييانه و تاوانکارانهيه.
به م لهسهر تاقم ك فاکتی بيۆلۆژيکی تايبهتی جياوازييان ههيه :ئايا ژيانی مرۆڤ به
زاوزێ ،لهدايك بوون يا به شت ك لهو ن وانهدا دەست پ دەکا؟ له ڕاستيشدا له ناو
چهشنه کولتوور کدا باوەڕ لهسهر ئهوەيه که ژيان به لهدايكبوون دەست پ ناکا .به
پ ی گوتهی کونگ " "Kungله سهحرای کاﻻهاری و خه کانی جۆراوجۆری ئينۆئيت
" "Inuitله جهمسهری باکوور تا ئهوکاتهی ناو له مرۆڤ دانهنراب  ،ژيانی دەست پ
ناکا .منا ك له دايك دەب  ،ماوەيك دەخايهن تا ناوی لهسهردا بن ن .ئهگهر پ ش ئهوەی
ناوی ل بن ن بههۆی نهخۆشی ياخود دايك و باوك نهيانهوێ منا هکه ﻻی خۆيان
ڕاگرن ،ياخود ههر هۆکار کيتر ،دەتوانن بڕيار بدەن منا هکه بکووژن .تا ئهوکاتهی
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پ ش ج ژنی ناول نانی ئهو کارە بهر وە بهرن ،بهتاوانی کوشتن له ئهژمار نايه.
مرۆڤی ناو ئهو چهشنه کولتوورانه لهگهڵ مرۆڤی ئايينی و ليبرال ههموو لهسهر ئهو
باوەڕەن ژيانی مرۆڤ پيرۆز و کوشتن کار کی تاوانه ،به م هاوکاتيش کوشتنی منداڵ
جا چ به لهباربردن ب ياخود پ ش ن ول نان ،به کار کی ئاسايی دادەن ن.
ئهگهر ئايينهکان پرۆپاگهندا بۆخۆيان بکهن به مهيلهوە قامك لهسهر ڕ زدانان بۆ بهها
ئينسانييهکان دادەن ن .به م زۆرجار خودا له ناو وردەکارييهکانی ڕاستهقينهدا
دەشاردر تهوە .ئايينی مهسيحی کاتۆليك خۆی وەك ئايينی خۆشهويستی و د ۆڤانی به
خه ك دەناس ن  .شت کی گهل ك سهمهرەيه! چلۆن مرۆڤ دەتوانی دژ بهو کارەيان
بوەست ؟ ئهدی بۆ ههموو مرۆڤ ك کاتۆليك نين؟ به م کات مرۆڤ نووسراوە وردە
شاردراوەکهيان دەخو ن تهوە ،ههست دەکا کاتۆليسيزم داوای گو ڕايه ييهکی کو رانه له
ههنبهر پاپای ب هه هی کليسا دەکا تهنانهت ئهگهر داوا له مرۆڤ بکا شهڕی
خاچپهرستی هه گيرس نن يا مرۆڤی له ئايين دابڕاو بسووت نن .ئهو چهشنه ڕيسای کارە
عهمهلييانه ههر لهخۆوە و لهسهر بڕياری ئهخﻼقی پ ك نههاتوون ،به کوو له
ئهزموونی ت که ويی ڕيسای ئهخﻼقی و ئيديعای ڕاستهقينه سهرچاوە دەگرن.
ئهگهر له چوارچ وەی فهلسهفهی ژيان ب ينه دەرێ و ڕاستهقينهی م ژوويی بپشکنين
دەبينين که چيرۆکه ئايينييهکان بهردەوام له س بهش پ ك هاتوون:
-

له بڕياردانی ئهخﻼقی ،وەك "ژيانی مرۆڤ پيرۆزە".
له گوته ڕاستهقينهکان ،وەك "ژيانی مرۆڤ به زاوزێ دەست پ دەکا".
ت که وييهك له برياردانی ئهخﻼقی و ئيديعای ڕاستهقينه که دەب ته هۆی ياسا
ياخود ڕيسای کاری وەك "ههرگيز ناب مناڵ لهبار ببردرێ ،تهنانهت
ڕۆژ کيش دوای دووگيان بوون".

٩١

Glenn Hausfater und Sarah Blaffer (Hg.), Infanticide: Comparative and Evolutionary
Perspectives, New York ١٩٨٤, S. ٤٤٩; Valeria Alia, Names and Nunavut: Culture and Identity in
the Inuit Homeland, New York ٢٠٠٧, S. ٢٣; Lewis Petrinovich, Human Evolution, Reproduction
and Morality, Cambridge, MA ١٩٩٨, S. ٢٥٦; Richard A. Posner, Sex and Reason, Cambridge, MA
١٩٩٢, S. ٢٨٩.

٢٢٧

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

زانست نه ل هاتوويی و نه ه زی ئهو کارەی ههيه بڕياری ئهخﻼقيی ئايين ڕەد
بکاتهوە ياخود بيسهلم ن  .به م لهسهر ئيديعای راستهقينهی ئايين دەتوان زۆر شتمان
بۆ باس بکهن .بۆ و نه مرۆڤی زانا گهل ك له مرۆڤی ڕۆحانی خو ندەوارتر و جيهانبين
ترە ،کات باس لهسهر وە مدانهوەی پرسياری به گهيی ب  ،وەك " :ئايا کۆرپه ه
حهوتوويهك دوای دووگيان بوون سيستهمی دەماريی ههيه؟ ئايا دەتوان ههست به
ئازار بکات؟".
بۆ ڕوونکردنهوەی باشتر ،نموونهيهكی م ژوويی ڕاستهقينهی ژيان د نينهوە ،که
ئايينهکان کهمتر لهسهر کاغهزی پرۆپاگهندای خۆيان باسی ل وە دەکهن ،به م بۆ
سهردەمی خۆی کارت کهرييهکی مهزنی سياسی و کۆمه يهتی ههبووە .له سهردەمی
سهدەکانی ناوەڕاستی ئورووپادا ،کليسا و پاپا رۆحانييهکهی هيز و توانای بهرب وی
سياسييان لهناو کۆمه گادا ههبوو .بهردەوام ههر کات ک شهيهك له ههر گۆشهيهکی
ئورووپا سازکرابا ،خۆيان به بهرپرس دادەنا و بڕياريان لهسهر دەدا .بۆ ئهوەی ه زی
خۆيان بسهلم نن ،بهردەوام يارمهتی خۆيان به چاوی خه کانی ئورووپاييدا دەداوە.
لهسهر ئهو چيرۆکه که ڕۆژی  ٣٠مارسی سا ی  ٣١٥ئيمپراتۆر و قهيسهری رۆم
کونستانتين " "Konstantinی ناودار به گهيهکی دەستنيشان کردووە که پاپای کاتی واته
سيلو ستری يهکهم " "Silvester Iو ج گرەکانی بۆ کونتڕۆ ی دايمی ناوچهی ڕۆژئاوای
ئيمپڕاتۆڕی ڕۆم دياری کرد .پاپاکان ئهو دوکوم نت ياخود به گه گرنگهيان له
ئارشيڤی خۆياندا ڕاگرت و ههر کات شازادەيهکی بهرزەفڕ يا وەرز ر کی تووڕە به
دژايهتی له ههنبهرياندا ڕاوەستابان وەك کهرەسهيهکی بهه ز بۆ پرۆپاگهندای خۆيان
که کيان ل وەردەگرت.
مرۆڤی سهردەمی سهدەی ناوەڕاست ڕ ز کی مهزنيان له ههنبهر به گهی
ئيمزاکراوی قهيسهری ڕۆمی کهون دا ههبوو .ئهوان باوەڕ کی تهواويان ه نابوو شا
و قهيسهرەکان نو نهری ڕاستهوخۆی خودان .ههروەها باوەڕيان بهوە بوو ههرچهند
به گهکان کۆنتر بن بهو ڕادەيهش زياتر ه ز و گرنگايهتيان ههيه .بهتايبهت کونستانتين
ڕ ز کی گهلی مهزنی له ن و خه کيدا ههبوو چونکه له کۆمه گای کافری سهردەمی
خۆی حکوومهت کی ئايينی مهسيحی ل دروست کردبوو .لهسهر ئهو ڕ زەی له ناو
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خه کيدا ههيبوو ،به گهی ئيمزاکراوەکهی بايهخ کی تايبهتی ههبوو .ههرکات پاپای
کليسا له ڕوانگهی سياسييهوە گوشاری بۆ هاتبا به گهی کۆنستانتينی دەرد نا و داوای
گو ڕايه ی خه کی دەکرد .ديارە ههميشهش ئهو کارەی بۆ نهدەچووە سهر ،به م ئهو
به گهيه کهرەسهيهکی گهل ك کارا بوو بۆ دروستکردنی ڕ ك و پ کی ناو کۆمه گای
سهدەی ناوەڕاست .ئهگهر ووردتر چاو ك بهسهر ئهو به گهيهدا بگ ڕين بۆمان ڕوون
دەب تهوە ئهو چيرۆکه له س بهشی جياواز پ کهاتووە:
دەستوورکاری
عهمهلی
ئورووپاييهکان دەب
تهنانهت سا ی
١٣١٥ش گو ڕايه ی
پاپای مهسيحی بن.

و ناکردنی ڕاستهقينه
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ڕۆژی  ٣٠مارسی
سا ی  ٣١٥قهيسهر
کۆنستانتين ه زی
حکومڕانی
ئورووپای به پاپای
مهسيحی بهخشی.

خه کی دەبوو زياتر
له ياسای کاتيی ڕ ز
بۆ به گهی کهونی
قيسهر دابن ن.

ديارە ه زی ئهخﻼقيی به گهی قهيسهری سهردەمی ئهنتيکه شت کی ههميشهيی نييه.
زۆربهی ئورووپاييهکانی سهدەی بيست و يهکهم لهسهر ئهو بۆچوونهن که ئارەزوو و
داواکارييهکانی ئهمرۆی مرۆڤ گهل ك گرنگترن له به گهيهکی کۆنی شايهکی مردوو.
زانست ناتوان خۆی ت کهڵ ئهو چهشنه باسه ئهخﻼقييانه بکا ،چونکه هيچ تاقيکاريی
و هيچ حيسابات ك ناتوانن بڕيار لهسهر ئهو کارە بدەن .ئهگهر زانايهکی ئهمرۆيی
بيتوانيبا سهفهر بۆ سهردەمی سهدەی ناوەڕاست بکا ،نهيدەتوانی پ شينيانی ئ مه قانع
بکا به گهی کهوەنی سهردەمی کۆنستانتين هيچ کارت کهرييهکی لهسهر ڕووداوە
سياسييهکانی ئهمڕۆی ئيمه نهب .
له ڕاستيدا چيرۆکی خه تهکهی کۆنستانتين تهنيا بڕيارە ئهخﻼقييهکان لهخۆ ناگرێ.
ئهو چيرۆکه له چهند ئيديعای ڕاستهقينهی تايبهتی پ کهاتووە که زانست دەتوان
ل کۆ ينهوەيان لهسهر بکا و ياخود به درۆ و تهزويريان بناس ن  .لۆر نس واﻻ
" (١٤٥٧ - ١٤٠٧) "Lorenzo Vallaوەك هۆمانيست واته مرۆڤ خۆشهويست کی
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ئيتاليايی – و قهشهيهکی کليسا و يهکهمين زمانناس – سا ی  ١٤٤١تاقيکارييهکی
زانستی ب و کردەوە که ت يدا خه تهکهی کۆنستانتين به به گهيهکی سازکراو و قه ب
دەناساند .واﻻ ستيل گراماتيکی زمانهوانی ههروەها چهندين ووشه و چهمکی که ك
ل وەرگرتووی ئهو به گهيهی خستۆته ژ ر ل کۆ ينهوە و توانيويه نيشانی بدا که ئهو
دوکۆم نته وشهی وای ت دايه که له زمانی ﻻتينی سهدەی چوارمدا نهناسراو بوون و
به ئهگهری زۆر  ٤٠٠ساڵ دوای مردنی کۆنستانتين ئهو به گهيه نووسراوە.
لهمرۆدا زۆربهی م ژووناسان لهسهر ئهو بڕوايهن خه تی کۆنستانتين لهسهر پاپای
مهسيحييهکان دەب نيزيکهی دەوروبهری سهدەی ههشتهم نووسراب  .سهرەڕای ئهوەی
کهسايهتييهکی وەك لۆر نس واﻻ هرگيز ه زی ئهخﻼقيی به گهی قهيسهريی نهخستۆته
ژ ر پرسيارەوە ،تاقيکارييه زانستييهکهی وەك بۆمهلهرزە ه زی حکومڕانيی پاپای
مهسيحی له ئورووپای وەلهرزە خست و گو ڕايه ی خه کی پ خسته ژ ر پرسيارەوە.
٩٢

ڕۆژی ٢٠ی دسامبری سا ی  ٢٠١٣پارلهمانی و تی ئوگاندا بڕياری لهسهر
ياسايهك دا که دژ به هاوجينس بازان بوو ،هه س و کهوتيانی به تاوان ناساند و تهنانهت
ههڕەشهی زيندانی ئهبهديان ل دەکرا .هاندەر و پشتيوانيی ئهو ياسايه گرووپيکی
مهسيحی بوون که لهسهر ئهو بڕوايه بوون خودا ئهو کارەی قهدەغه کردووە .وەك
به گه له دوو شو نی پهرتووکی ئينجيل )کت بی س ههم ،مووسا  (٢٢ ،١٨بۆچوونهکهيان
پ پشتڕاست کردۆتهوە"] :تۆ ناب ﻻی کوڕ ڕاکش ی ،وەك ﻻی کيژ ڕادەکش ی ،چونکه
ئهو کارە گهل ك نالهبارە [".ههروەها له )کت بی س ههم ،مووسا (٢٠،١٣دا هاتووە:
]"ئهگهر کهس ك ﻻی کوڕ ك بخهوێ ههر وەك ﻻی کچ دەخهوێ ،تاوانيان کردووە و
دەب ههر دووکيان بکووژر ن ،خو نيشيان له گهردەنی خۆيانه"[ .له سهدەکانی

٩٢

Ronald K. Delph, «Valla Grammaticus, Agostino Steuco, and the Donation of Constantine», in:
Journal of the History of Ideas ٥٧:١ (١٩٩٦), S. ٥٥–٧٧; Joseph M. Levine, «Reginald Pecock and
–Lorenzo Valla on the Donation of Constantine», in: Studies in the Renaissance ٢٠ (١٩٧٣), S. ١١٨
١٤٣.
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پ شوودا ئهو چيرۆکه ئيماندارييه بهرپرس بووە بۆ ئازار و ئهشکهنجهدانی مليۆنان
مرۆڤ له سهرتاسهری ئهم جيهانه .کورتکراوەی ئهو چيرۆکه بهم ش وەيهيه:
دەستوورکاری
عهمهلی
مرۆڤ دەب له
هه س و کهوتی
هاوجينس بازی
دووری بکات.

و ناکردنی ڕاستهقينه
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 ٣ههزار ساڵ بهر
له ئ ستا خودا
ئهمری به مرۆڤ
کردووە ،دووريی له
نيزيکی هاوجينسی
بکات.

خه کی دەب
گو ڕايه ی فهرمانی
خودايی بن.

ئايا ئهو گ ڕاوە ياخود چيرۆکه ڕاسته؟ زانايانی زانستی ناتوانن بريار بدەن و
پووچه ی بکهنهوە که لهسهر چ پ وانهيهك دەب مرۆڤ گو ڕايه ی خودا بکهن .ڕەنگه
مرۆڤ لهسهر ئهو تهوەرە بۆچوونيکيتری ههب  .ڕەنگه مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕە ب
که مافی مرۆڤ ،به هه سهنگاندن لهگهڵ ه ز و ياسای خودايی ،گرنگايهتی زياتری
ههيه و ئهگهر خودا فهرمانمان پ دەکا دژ به مافی مرۆڤ بجوو ينهوە ،ناب گو ی
بدەين  .به م هيچ تاقيکارييهکی زانستی بوونی نييه که بتوان لهسهر ئهو ک شهيه
بڕيار بدا.
له ﻻيهکيشهوە زانست لهسهر ئهو ئيديعا ڕاستهقينهيه قسهی بۆ گوتن ههيه که
خو ق نهری جيهان ئهمری به مرۆڤی ساپيهن کردب ت دووری له ههرچهشنه
نيزيکييهکی هاوجينسی بکات .لهکو وە دەزانين ئهو گ ڕاوەيه ڕاسته؟ چاو ك به
نووسراوەکانی پ ش خۆماندا دەگ ڕين و ڕوون دەب تهوە ئهو ت زە که له مليۆنان کت ب،
نووسراوە و سايتی ئينت رنيتيدا دووپات دەکر نهوە ،ههر ههموويان له سهرچاوەيهکی
هاوبهش هه قو ون :پهرتووکی تهوڕات .ئهگهر وا ب  ،زانيار کی زانست دەتوانی
پرسيار بکا ئهدی کت بی تهوڕات ک نووسيويهتی و له کو ی نووسراوە؟ ئهوە
پرسيار کی به گهييه ،نهك پرسيار لهسهر بههای ئينسانی .دينداری يههوودی و
مهسيحی دە ين ،ﻻی کهم له ڕووی کت بی Leviticusی س ههم ،مووسا ،لهسهر ک وی
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سينا ،له ﻻيهن خوداوە به مووسا ديکته کراوە ،و لهو سهردەمهوە ئهو کت به نه
ووشهيهکی ل زياد کراوە و نه ل ی کهم کراوەتهوە .به م مرۆڤی زانا پ داگری دەکا
چلۆن دەتوانين د نيا بين؟ پ شتر پاپای کليسا ئيديعای دەکرد خه تی کۆنستانتين له ﻻيهن
شاوە و له سهدەی چوارەمدا نووسراوە و دراوە به پاپای کاتی خۆی ،له حا يکدا
چوارسهد ساڵ دواتر له ﻻيهن نووسهرانی پاپاوە ئامادە کراوە.
ئ ستا دەتوانين له ههزاران م تۆدی زانستی که ك وەرگرين بۆ ئهوەی بزانين له
ﻻيهن ک و له کوێ پهرتووکی تهوڕات يا ئينجيل نووسراون .تهواو ئهو کارە زياتر
له سهد سا ه له ﻻيهن زانايانهوە دەستيپيکردووە .ههر کهس تامهزرۆيی بۆ ئهو تهوەرە
ههب دەتوان چهندين کت بی ئهستوور لهسهر ئهزموونی تاقيکارييهکانی زانايان
بخو ن تهوە .بۆ ئهوەی باسهکه کورت بکهينهوە :زۆربهی ئهو تاقيکارييانهی مرۆڤ
دەتوان به جيدديان بگرين لهسهر ئهو خا ه هاودەنگن که پهرتووکی ئينجيل ت که و ك
له ت کست و نووسراوەی جياواز له يهکترن که له ﻻيهن مرۆڤی جياواز و له سهردەم
و کاتی جياوازدا گه ه کراون ،ههروەها ئهو م تۆدانهی بۆ نووسينی بهکار ه نراون
ماوەيهکی زۆر دوای سهردەمی تهوڕات و ئينجيل له کت بيکدا کۆ کراونهوە .بۆ و نه
شا داويد " "König Davidگومان دەکرێ ههزار ساڵ بهر له زانست ژياب  ،به م گومان
دەکرێ پينجهمين کتيبی مووسا ) (Deuteronomiumدەوروبهری سا ی  ٦٢٠پ ش زايين
له ديوەخانی شا يوشيع " "König Joschijasو له ﻻيهن يههوودا " "Judaوە نووسراوە
و له پڕۆسهی کاريکی تهبليغاتی به مهبهستی بهه زکردنی يوشيع نووسراب  .س ههم
کتيبی مووسا ) (Leviticusزۆر دواتر گه ه کراوە واته دەب پ ش سا ی  ٥٠٠پ ش
زايين نووسراب .
سهبارەت بهو بۆچوونه که يههوودييانی سهردەمی کهون نووسراوەکانی کت بی
پ رۆزيان به باشی ئاگاداری کردووە به ب ئهوەی شت کی ل زياد يا کهم بکهن،
زانايان ئاماژە بهوە دەکهن که ئهو کتيبه پيرۆزەی يههوودييهکان نووسراوەی ئايينی
نهبووە و نووسراوەکه زياتر لهسهر کولتووری سهردەمی ئاسن بووە ،که و چوون کی
زۆری لهگهڵ هاوس کانی ڕۆژهه تی ناويندا ههبووە .کنيسه ،ڕابين و يشيواس
" "Jeschiwasو تهنانهت کت به پيرۆزەکهشيان لهو سهردەمهدا بوونيان نهبووە .لهجياتی
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ئهوانه بهڕادەی پ ويسی داب و نهريتی کۆنی ناو پهرستگهکهيان کۆ کردبۆوە که زياتر
ناوەڕۆکهکهی لهسهر قوربانيکردنی ئاژە ن بۆ خودايهکی بهخيل ساغ ببۆوە بۆ ئهوەی
بارانی ڕەحمهتيان بۆ ببار ن و له شهڕ و لهههنبهر دوژمنانياندا يارمهتييان بدا .ئهو
مرۆڤه ئايينييانه له بنهما هی مرۆڤی رۆحانی پ کهاتبوون که زانياريی ئايينيان له
بنهما هکهيانهوە پ گهييبوو ،زانست و ب يمهتييهکهيان لهسهر ليهاتووييهکی بيرمهندانهی
کهسيی خۆيان پ ك نههاتبوو .مرۆڤی ڕۆحانی که زۆربهيان له خو ندن و نووسين ب
بهش بوون ،تهنيا ئاگاداريی پهرستگهکانيان دەکرد و کات کی کهميان بۆ
خۆخهريککردن به کت به پيرۆزەکهيانهوە ههبوو .هاوکات لهگهڵ دەسپ کی دووههم
پهرستگه ٩٣کۆمه يکی دژبهری ئايينی پ کهاتن .ﻻی کهم به کارت کهری خه کانی
ئ رانی و يۆنانييهوە بهرە بهرە زانايانی يههوودی توانيان نووسراوە بهرههم ب نن و
ف ری ل کدانهوە و شيکردنهوەی فهلسهفی بن .ئهو مرۆڤه رۆحانيانه دواتر ناوی
"ڕابين" ]مالم[يان لهسهر دانرا و ئهو نووسراوانهی کۆيان کردبۆوە به "تهورات"
ناود ر کران .ه زی بير و هزری ئايينی ئهوان لهسهر ل هاتوويی مرۆڤ بوو نهك
لهسهر بنج و بنهڕەتيان .ليرە بهوﻻوە ک بهرک ی و دوژمنايهتی ن وان ئهو گرووپه نوێ
ئايينييه و سيستهمی گرووپه کۆنه بنهما ه مرۆڤه رۆحانييهکهی پ شوو دەستی پ کرد.
بهختهوەرانه بۆ يارمهتی ڕابينهکان ،له سهردەمی ڕاپهڕينی يههوودييهکان له سا ی
٧٠ی زايينندا ڕۆمييهکان ئورشهليم و پهرستگهکانيان له ناو برد و سوتانديانن .ئ ستا
که پهرستگهکانيان له ناو چووبوون ،سيستهمی بنهما هيی ئايينی بنکهی ئايينی و
ئابووری خۆيان له دەست دا .يههوودييهتی سوننهتی و ﻻيهنگرەکانی لهناو چوون و له
ج گای ئهو يههوودييهتی نوێ به بهشداريی ڕابی و پهرتووك و زانايانی ئايينی
پ کهاتن .مهزنترين ل هاتوويی ئهو کۆمه ه ئايينييه نو يه ه زی ل کدانهوە و شی کردنهوە
بوو .ئهوان به يارمهتی زانايانی ئايينيان نهك ههر ڕوونيان کردەوە چلۆن خودای
د ۆڤان ئيزنی و رانکردنی پهرستگاکانی داوە ،به کوو پرد کيان دروست کرد که ئهو

 ٩٣پهرستگهی يههوودييهکان له دوو قۆناخدا پ کهاتووە ،يهکهميان دەگهڕ تهوە بۆ سا ی ٦٨٦ی پ ش زايين و دووههميان به گهڕانهوەی
يههوودييهکان له سا ی ٥١٥ی دوای زايين دەست پ دەکا.
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مهودا مهزنهی له ن وان يههوودييهتی کۆن بهو ش وەيهی م ژووی تهوڕات
٩٤
دەيگ ڕ تهوە ،و ئهو يههوودييهتهی خۆيان پ کيان ه ناوە ،پ کهوە ببهستن.
تا ئهو ج يهی ئهمرۆ دەيزانين ڕوانگهی دژايهتی ئهو ئايينه له ههنبهر هاوجينس
بازيی دەگهڕ تهوە بۆ بيرۆکهی کهونی بنهما هيی ئهو ئايينه .ديارە زانست ناتوانی بڕيار
بدا که ئايا مرۆڤ دەب گو ڕايه ی ياساکانی خودا ب ت ،به م زانست دەزان بۆ
پ کهاتنی کت به پيرۆزەکهيان ڕوانگهی جياواز يارمهتيدەری پ کهاتنی ئهو پهرتووکه
بوون .ئهگهر سياسهتوانان له و تی ئوگاندا لهسهر ئهو باوەڕەن ،ئهو ه زەی کاکهشان،
گاﻻکسييهکان و چا ی ڕەشی خو قاندووە لهسهر نيزيکی دوو مرۆڤ که دەيانهوێ بڕ ك
چ ژ له ژيانيان ببينن ،تووڕە دەب  ،زانست دەب بۆ ڕەد کردنهوەی ئهو بۆچوونه سهير
و سهمهرەيه خۆی ت کهڵ تهوەرەکه بکا.

٩٤

Gabriele Boccaccini, Roots of Rabbinic Judaism, Cambridge ٢٠٠٢; Shaye J. D. Cohen, From
the Maccabees to the Mishnah, ٢. Aufl., Louisville ٢٠٠٦, S. ١٥٣–١٥٧; Lee M. McDonald und
James A. Sanders (Hg.), The Canon Debate, Peabody ٢٠٠٢, S. ٤.
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"دوگم"ی پيرۆز

ديارە ههميشه کار کی ساکار نييه ههست به جياوازی ن وان بڕياردانی ئهخﻼقی و
دۆزينهوەی ڕاستييهکان بکرێ .ئايين لهسهر به گهی ڕاستييهکان تامهزرۆييهکی
ناخۆشی بۆ برياردانی ئهخﻼقی ههيه و ئهو کارە سهرل ش واويی بۆ مرۆڤ دروست
دەکا و تهنانهت باس لهسهر تهوەری زۆر ساکار گهل ك ئا ۆز دەکاتهوە .بهو ش وەيه
لهسهر بۆچوونی "خودا پهرتووکی ئينجيلی نووسيوە" ئهو ئهرکه ئهخﻼقييه بهسهر
مرۆڤدا دەسهپ نن که "تۆ دەب باوەڕت ههب خودا ئينجيلی خو قاندووە" .ئيتر باوەڕ
بهو بۆچوونه دەکر ته زانست کی گرنگ و گومان ل کردنی تاوان کی قورس و نا دەکا.
بهپ چهوانه بڕياری ئهخﻼقی زۆرجار دەبنه هۆی ئيديعای ڕاستهقينهی شاراوە که
مرۆڤ ناتوانی و نای بکا ئهگهر ج ی گوتن نهب  ،چونکه لهسهر ئهوباوەڕەن زۆر
لهم ژە سهلم ندراوە .بهو ش وەيه برياری ئهخﻼقی "ژيانی مرۆڤ پيرۆزە" )که زانست
ناتوان لهسهر ئهو بڕيارە ئهخﻼقييه تاقيکاريی پ ك ب ن ( دەتوان ئهو بۆچوونه
دروست بکا "ههر مرۆڤ ك ڕۆح کی ههميشهيی و نهمری ههيه" )که زانست دەتوان
باس و ل کۆ ينهوەی لهسهر بکا( .هه س و کهوت کی هاوچهشن ئهوە دەب  ،ئهگهر
ناسيۆناليستی ئهمريکايی باس لهوە بکهن "نهتهوەی ئهمريکايی پيرۆزن" – که ئهوەش
خۆی به بۆچوونی ئهخﻼقييهوە بهستۆتهوە" :نهتهوەی ئهمريکا لهسهر زۆربهی
پ شکهوتووييه ئهخﻼقی ،زانستی و ئابوورييهکانی چهند سهدەی ڕابردوو پ شڕەو
بووە" .هاوکات لهگهڵ ئهوەيکه زانست ناتوان تاقيکاريی لهسهر يهکهم بۆچوون بکا،
به م زانست دەتوان تاقيکاری لهسهر ئهوە بکا ئايا ئهمريکا لهڕاستيدا بهش کی
بهرچاوی پ شکهوتووييه ئهخﻼقی ،زانستی و ئابوورييهکانی چهند سهدەی ڕابردووی
لهسهر شان بووە؟
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ئهو کارە تاقم ك له فهيلهسۆفانی وەك سام ههريس ""Sam Harrisی ئهمريکايی بۆ
گه هکردنی ت ئۆرييهك هانداوە که زانست ههميشه دەتوان ڕ گاچارە بۆ ک شهی
ئهخﻼقی بدۆز تهوە چونکه بههاکانی ئينسانی له خۆياندا ڕاستهقينهيهکی تايبهتييان
ت دايه .ههريس لهسهر ئهو باوەڕەيه ههموو مرۆڤيکی سهر ئهم ههردە مهزنترين
بههايهکی هاوبهشيان ههيه –کهمکردنهوەی ئازار و بهرزکردنهوەی بهختهوەری،
ههروەها ههموو باس کی ئهخﻼقی و باس لهسهر ڕاستهقينهی ژيان بهربهرەکانی و
ئاخافتن لهسهر ئهو به گانهن که چلۆن دەتوان بهختهوەری بگاته ئهوپهڕی ماکسيمۆمی
خۆی ٩٥.ئيسﻼميستی ز دەڕۆ يا مرۆڤی فناتيكی ئايينی بۆ ئهوەی بهختهوەر بن،
دەيانهوەی بگهن به بهههشت ،مرۆڤی ليبڕال لهسهر ئهو بڕوايهن ئازاديی دەب ته هۆی
بهختهوەری و ناسيۆناليستی ئا مانی لهسهر ئهو باوەڕەن بارودۆخی ههموو مرۆڤ ك
باشتر دەب ئهگهر تهنيا برلين بهسهر جيهاندا حکوومهت بکا .ئهگهر مرۆڤ باوەڕ به
بۆچوونهکهی ههريس بکا ،ئيسﻼميست ،ناسيۆناليست و ليبرا هکان ک شهی ئهخﻼقی
بهڕ وە نابهن ،به کوو جياوازييهکی بيرو باوەڕی ڕاستهقينهيان ههيه بۆ چلۆنايهتی
گهيشتن به ئامانجی هاوبهشيان.
به م تهنانهت ئهگهر ههريس ڕاستيش بکا و تهنانهت ئهگهر ههموو مرۆڤ ك بۆ
گهيشتن به بهختهوەری ههو کی يهکجار زۆر بدەن ،له کردەوەدا کار کی گهل ك دژوار
دەب به که كوەرگرتن لهو زانسته ک شهی ئهخﻼقيی ن وان خۆيانی پ چارە بکهن،
بهتايبهت که ئ مه هيچ مانايهکی زانستيمان لهسهر چهمکی بهختهوەری نييه .ڕووداوی
بهندی س قاتی يانگ تسه له و تی چين به نموونه دادەن ين .تهنانهت ئهگهر ئ مه
ههموومان لهسهر ئهو بڕيارە بين که ئامانجی پڕۆژەکهمان ئهوە ب جيهان بکهينه
شو ن كی بهختهوەری بۆ ههموو مرۆڤ ك :چلۆن دەتوانين ئهو بڕيارە بدەين
بهرههمه نانی ههرزانی کارەبا دەب ته هۆی بهختهوەريی گلۆبالی به هه سهنگاندن
لهگهڵ تووناکردنی سروشت و بوونهوەران يا لهناوبردنی وەچهی چهشن دلفين کی ناو
ئاوی و تی چين؟ تا ئهو کاتهی نهتوانين نه نييهکانی ووشياريی خۆمان بناسين،
ناتوانين کهرەسهيهك بۆ پ وانی ئازار يا بهختهوەری بدۆزينهوە ،و ناتوانين ئازارک شان
Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, NY ٢٠١٠.
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و بهختهوەريی گيانلهبهری جياواز ياخود چهشنی جياواز لهگهڵ يهکتردا هه سهنگ نين.
چهند يهکهی بهختهوەريی دەبی پ ك ب  ،ئهگهر دەستی مليارد ك مرۆڤی چينی به
کارەبای ههرزان ڕابگا؟ چهند يهکهی بهدبهختی بهرههم دێ ئهگهر چهشنه دۆلفين ك
به تهواوەتی لهناو بچ ؟ ئايا بهختهوەری و بهدبهختی يهکهيهکی زانستی بيرکارين که
ههر وا به ساکاری کۆی يهکتر بکر ن ياخود ل ك کهم بکر نهوە؟ بهستهنی )دۆ درمه(
خواردن کار کی بهچ ژە .لهويش بهچ ژتر دۆزينهوەی خۆشهويستييهکی ڕاستهقينهيه
له ژياندا .به م ئايا باوەڕ دەکهن به خواردنی زۆری بهستهنی بتوانن به چ ژبردنی
زياتر و خۆشحا بوون ،به بهختهوەريی و خۆشهويستييهکی ڕاستهقينه بگهن؟
له ڕاستيدا زانست زۆر لهوە زياتر که ئ مه بيری ل دەکهينهوە دەتوان کارت کهری
لهسهر هه س و کهوتی ئهخﻼقی ئ مه ههب ت ،به م ناتوان زياتر له سنوور کی
دياريکراوی خۆی ت پهڕ بکا ،ﻻی کهم ه شتا له ڕوانگهی کاتييهوە زووە .لهمڕۆدا به
ب دەست کی بڕياردەری ئايينی نهگونجاو دەب ڕ كوپ کيی له کۆمه گايهکی بهرب و
و گهورە لهسهر پ ی خۆی ڕابگيرێ .تهنانهت زانستگه و تاقيگاکانيش پ ويستييان به
پشتيوانيی ئايين ههيه .ئايين دەب ته هۆی پاکانهکردنی ئهخﻼقی تاقيکارييهکانی زانستی
و به نۆبهی خۆی دەتوانی کارت کهری لهسهر کۆمه گا و ئهزموونه زانستييهکان
ههب ت .به ب لهبهرچاوگرتنی باوەڕی ئايينی ناکرێ له م ژووی زانست ت بگهين.
زانايان زۆر کهم خۆيان بهو باسهوە خهريك دەکهن ،به م شوڕشی زانستی له
کۆمه گايهکی دوگم ،کهم تولهرانس و ئايينی م ژووييدا دەستی پ کرد ،که تا ئهو کاته
م ژوو بهخۆيهوە نهبينيبوو.
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ڕاوی جادووگهر

زۆر جار زانست به بايهخهکانی س کۆﻻريزم و تۆلهڕانسهوە دەبهستينهوە .لهو
ڕوانگهيهوە سهردەمی پ شووی ئورووپا وەك شو نی کۆتايی سهير دەکرا که مرۆڤ
بتوان چاوەڕوانيی شۆڕش کی زانستی ت دا بهدی بکا .م ژووی سهردەمی کۆلۆمبووس
" ،"Kolumbusکۆپ رنيک " "Kopernikusو نيۆتۆن ""Newtonی ئورووپا له
سهراسهری جيهاندا سهلماندوويه که زياترين ز دەڕۆيی ئايينی و کهمترين هه س و
کهوتی تۆلهرانسی ت دا بهدی کراوە .شو نی شانازيپ کردنی شۆڕشی زانستی له
کۆمه گايهکدا بوو که يههوودی و موسو مانيان ڕاوە دەنا ،به کۆمهڵ مرۆڤی ب ئيمانيان
دەسووتاند ،له ههر ژن کی پيردا که خۆشهويستی بۆ پشيله لهخۆی نواندب ،
جادوگهر کيان دەبينی و له مانگدا شهڕ کی نو ی ئايينيان وەڕ دەخست.
ههر کهس له سهدەی شازدەدا سهفهری قاهيرە يا ئيستامبوولی کردب تووشی
ناوچهيهکی پڕ له تۆلهرانس دەبوو که نهتهوەی جياواز به ئايينی جياوازی وەك سوننه،
شيعه ،ئۆرتۆدۆکسی مهسيحی ،کاتۆليك ،ئهرمهنی ،قبطی ،يههوودی و تهنانهت تاقم ك
هيندووش به بارودۆخ کی هارمۆنيی ڕ ژەيی ت يدا ب ک شهيهکی ئهوتۆ پ کهوە،
ژيانيان دەکرد .ديارە له ن وانياندا بير و بۆچوونی جياواز و نائاراميش ههبووە،
ههروەها سهرەڕای جياوازيدانان و چهوسانهوەی ئايينيی که ل رە و لهوێ له ﻻيهن
بهڕ وەبهرانی ئيمپڕاتووری عوسمانييهوە بهڕ وەچووە ،به هه سهنگاندن لهگهڵ
ئورووپا بهههشت کی ليبرالی بووە .ههرکهس سهفهری پاريس يا لهندەنی ئهو
سهردەمهی کردب  ،کات له شار و گوندی ئهو ناوچانه ت پهڕ دەبوون ،دەيبينی ئهو
ناوچانه پڕ له ئايين و گرووپی ز دەڕۆ بوون ،و تهنيا ئهو کهسانه دەيانتوانی لهوێ
ژيان بکهن که پهيوەندايهتی ئايينيان لهگهڵ مرۆڤی ئهو شو نانه بووب  .له شاری لهندەن
مرۆڤی کاتۆليک دەکووژران ،له پاريس مرۆڤی پرۆتستان هه دەواسران ،يههوودی
ماوەيهکی زۆر بوو لهو ناوچانه هه تبوون ،ههر کهس که بيتوانيبايه بڕ ك بير
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بکاتهوە ،ههرگيز و تهنانهت له خهونيشدا نهدەهاته سهر ئهو باوەڕە که مرۆڤی
موسو مان بتوانن شو ن ك بۆ ژيان لهو کۆمه نهدا بدۆزنهوە .به م سهير ئهوەيه
شۆڕشی زانستی له لهندەن و پاريسهوە دەستيپ کرد ،نهك له قاهيرە يا ئيستامبوولهوە.
کهوابوو دەب م ژووی مود ڕن وەك پڕۆسهيهك سهير بکرێ ،چونکه پهيمان ك له
ن وان زانست و ئايين کی تايبهت – ياخود هومانيزم واته مرۆڤ خۆشهويستی فۆرمۆله
کرابوو .کۆمه گای مود ڕن باوەڕی به دوگمی هۆمانيزم ههبووە و نهك ههر له
کهرەسهی زانستيی که ك وەرنهدەگرت بۆ ئهوەی ئهو دوگمبوونه بخاته ژ ر
پرسيارەوە ،به کوو بهڕ وەشيان دەبرد.
له سهدەی بيست و يهکهمدا زياتر کار کی نهگونجاوە که دوگمی هۆمانيزم ج ی
ت ئۆرييه زانستييهکان بگر تهوە .به م به ئهگهری زۆر پهيمانی ن وان زانست و
هۆمانيزم هه دەوەش تهوە و پهيمان کی نوێ ج ی دەگر تهوە که پهيمان ک ب ت له ن وان
زانست و ئينسانگهرايی ئايينييهوە .له بهشهکانی دوايينی ئهم نووسراوەيهدا ههوڵ
دەدەين ڕووناکايی بخهينه سهر پ کهاتنی زانست و مرۆڤخۆشهويستی مود ڕن .له
کۆتاييدا ڕوونی دەکهينهوە بۆچی ئهو پ کهاتهش ههرەس د ن و کام پهيمانيتر له
داهاتوودا ج گری دەب .

٢٣٩

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

ﺑهشی شهش
پهيمانی مود ڕن

مود ڕنييهت وەك پهيماننامهيهك دەچ  .ئ مه ههموومان ڕۆژی لهدايکبوونمان ئهو
پهيماننامهيه ئيمزا دەکهين و تا ئهو ڕۆژەی دەمرين ژيانمان ئيدارە دەکا .تهنيا تاقم ك
له مرۆڤ دەتوانن ئهو پهيماننامهيه بشک نن ياخود ل ی بکش نهوە .ئهو پهيمانه ئهزموون،
کار و خهونهکانمان دياری دەکا و ههر ئهويشه بڕيار دەدا له کوێ بژين ،ک مان خۆش
بوێ و چلۆن کات ت پهڕ بکهين.
له يهکهم چاول کردندا مود ڕنييهت وەك پهيماننامهيهکی گهل ك ئا ۆز دەنو ن که
مرۆڤ به دژواری دەتوان ههستی پ بکا  ،چ شت کی ئيمزا کردووە .ئهو کارە وەك
ئهوە وايه مرۆڤ پڕۆگراميکی دۆنلۆد کردب و داوای ل بکرێ پهيماننامهی چهند
ﻻپهڕەی وورد لهسهر پرۆگرامهکه که به زمانی ياسايی فۆرمووله کراوە و کهم کهس
ل ی ت دەگا ئيمزا بکا ،ئينجا مرۆڤ سهرسهرەکی چاو کی پ دا دەگ ڕێ ،به مشکی
کامپيۆترەکه به پهله تا کۆتايی نووسراوەکه دەڕوا ،ئيمزای دەکا و زۆر زوو ههمووی
لهبير دەچ تهوە .به م لهڕاستيدا مود ڕنييهت سهودايهکی گهل ك ساکارە .دەکرێ
سهرجهمی ئهو پهيمانه له د ر کدا پۆخته بکر تهوە" :مرۆڤ ئيزن دەدەن له ههستيان
چاوپۆشی بکهن و لهجياتی ئهو ه ز وەردەگرن".
پيش سهردەمی مود رن زۆربهی شارستانييهت و کولتورەکانی جيهان لهسهر ئهو
باوەڕە بوون مرۆڤ ڕۆ کی گرنگ له پﻼنی پ کهاتنی ئهم جيهانهدا دەگ ڕن .دەب
ئهو پﻼنه له ﻻيهن خودا مهزنهکان يا ڕەنگه له ﻻيهن ياسا سروشتييه ههميشهييهکانهوە
خو ق ندراب  ،و مرۆڤ ناتوانی دەستی ت وەردا .پﻼنی ئاسمانی له ﻻيهکهوە مانای به
ژيانی مرۆڤ دەدا و لهو ﻻشهوە ه ز و توانای مرۆڤی سنووردار دەکردەوە .مرۆڤ
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لهسهر سهکۆی ژيان وەك ئاکتهر يا شانۆگهر دەچوون .پهرتووکه نووسراوەکان مانايان
به ههر گوتهيهك ،ههر فرم سک ك و ههر جوو نهويهکی مرۆڤهکان دەدا – به م
هاوکاتيش بۆ بهڕ وەبردنی ئهو ئهرکانهی بۆيان دياری کرابوو سنوور دادەنرا و
ش وەی بهڕ وەبردنيان ل بهرتهسك کرابۆوە .ههمل ت نهيدەتوان له يهکهم ههو داندا
کﻼديۆس بکووژێ يا و تی دانمارك بهج ب و سهفهری ئهشرامی هيند بکا؛
شکسپير ئهو ئيزنهی پ نهداوە .به ش واز کی هاوچهشن مرۆڤيش نهياندەتوانی بۆ
ههميشه ژيان بکهن ،ئهوان نهياندەتوانی بهسهر ههر نهخۆشييهكدا سهرکهوتوو بن ،و
نهشياندەتوانی ئهو کارە بهج ب نن که پ يانخۆش ب  .ئهو کارانه له پهرتووکه
نووسراوەکاندا ئاماژەيان پ نهکرابوو.
له جياتی چاوپۆشيکردن لهو ه زدارييه مرۆڤی پ ش سهردەمی مود ڕن لهسهر ئهو
باوەرە بوون ژيانيان مانای پ دەدرێ .له ڕاستيشدا له ژيانياندا ئهرکهکانی بۆيان دياری
کرابوو ،گهل ك ﻻيان گرنگ بوون ،جا بهربهرەکانی له مهيدانی شهڕ بايه يا ﻻيهنگری
له شا و حکوومهتهکان ،يا لهسهر نانی بهيانی ميوەی قهدەغهکراويان خواردبايه ياخود
پهيوەنديی جينسيان لهگهڵ ژنی هاوس يان ههبايه .ديارە ئهو کارانه نيگهرانی بۆ
دروست دەکردن ،به م بارودۆخ کی ڕۆحی بهه زيشی له ههنبهر کارەساتهکان بۆ
پيکدەه نان .کات کار کی ناخۆش پ کهاتبا – شهڕ ،نهخۆشيی يهخود ئيشك سا ی –
دەيانتوانی خۆيان د داری بدەنهوە" :ئيمه ههموومان ئهرک کی گرنگمان لهو دراما
ئاسمانييه لهسهر شانه که له ﻻيهن خوداکان يا سروشتهوە بۆمان دياری کراوە .ئ مه
هيچ کارت کهرييهکمان لهسهر ناوەڕۆکی پهرتووکه نووسراوەکان نييه به م ئ مه
دەتوانين د نيا بين ،ههمووشت ك و ههموو ئهو کارەساتانهی پ ك د ن ،مانا و ئامانجی
خۆيان ههيه .تهنانهت ئهو شهڕە ما و رانکهرانهش ،ئهو نهخۆشييه کاولکارانهش ،ئهو
ئيشك سا ييه مرۆڤ کوژانهش ج و شو نی خۆيان لهو ڕ ك و پ کيهی جيهاندا
کردبۆوە .سهرەڕای ئهوانهش ئ مه دەتوانين د نيا بين ئهو م ژووە کۆتاييهکی باشی
دەب  .کهوابوو شهڕ ،نهخۆشييهکان و ئيشك سا يش ﻻيهنی باشی خۆيان دەب – ئهگهر
ئ ستا و لهم جيهانهدا نهب  ،دەب له قيامهت و جيهانی ههميشهيی واته له بهههشتدا
ههيانب ".
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کولتووری مود ڕن ئهو بۆچوونه واته باوەڕ به پﻼن کی مهزنی ئاسمانی ڕەد
دەکاتهوە .ئيمهی مرۆڤ شانۆگ ر له دڕامايهکی ئهوتۆدا نين که مهزنتر و گرنگتر له
ژيانمان ب  .ژيان ئيتر هيچ کت ب كی نووسراوە ،شانۆ ،ر ژيسوور ،دەره نهر يا
بهرههمهينهر ك ناناس – ههروەها ئهو ئهرکانه ئيتر هيچ مانايهک به ژيانمان نادەن.
به پ ی ت گهييشتوويی زانستيی ئونيو رسام له ﻻيهکهوە ڕەوت کی کو ر و ب ئامانج،
پڕ له هات و هاوار و دڕەندانهيه ،به م لهوﻻشهوە ب مانايه .هاوکات لهگهڵ ژيانی
گهل ك کورتمان لهسهر ئهم پﻼنيته بچووکه سهری خۆمان به ههزاران ک شهی بچووك
و گهورەوە خهريك کردووە و شانازی بهم يا بهو ئهرکانهمانهوە دەکهين ،لهپڕ کدا به
ب ئهوەی چاومان بهيهکتر بکهو تهوە ،لهسهر ئهم ههردە دەسڕ ينهوە و لهبير دەچينهوە.
لهبهر ئهوەی پهرتووکی پيرۆز بوونی نييه ،و بهوهۆيهی مرۆڤ هيچ ڕۆ يکی گرنگ
له درامايهکی سۆزداريدا ناگ ڕێ ،دەتوانرێ کارەساتی گهل ك ناخۆشمان بهسهر ب و
هيچ ه ز ك نييه بتوان ڕزگارمان بکا ياخود ههست به ئازارک شانمان بکا .کۆتايی
خۆش يا ناخۆشيش ئيتر بوونی ناب  .ڕووداوەکان يهك بهدوای يهکدا به ساکاری پ ك
د ن .جيهان کی مود ڕن باوەڕی به ئامانج نييه ،به کوو تهنيا خۆی به به گهوە
هه واسيوە .ئهگهر جيهانی مود ڕن دروشم کی ههب ئهوەيه" :ژيان ههر ئهوەيه".
لهو ﻻشهوە ئهگهر ژيان به ساکاريی له هيچ نووسراوەيهکی شانۆيی ياخود بۆ هيچ
ئامانج ك پ ك نههاتبی ،ئهوکات مرۆڤ به هيچ ڕۆ يکی دياريکراويشهوە نابهستر تهوە.
ئ مه دەتوانين ئهو کارە بکهين که پ مان خۆش ب – بهو مهرجهی ڕ گايهك بۆ ژيانمان
بدۆزينهوە .هيچ لهمپهر ك جيا له نهزانين و نهفاميی خۆمان ناتوان ڕ گامان پ
بگرێ .نهخۆشييهکان و ئيشك سا يی مانای ئاسمانی و ئيﻼهيان نييه – به م ئ مهی
مرۆڤ دەتوانين لهسهر ڕ گای خۆمانيان ﻻبهين .شهڕەکان کردەوەيهکی زەروريی بۆ
گهيشتن به داهاتوويهکی پڕ له حهسانهوە نين – به م ئ مهی مرۆڤ دەتوانين ئاشتی
پ ك ب نين .دوای مردن هيچ بهههشت ك چاوەڕوانيمان ناکا – به م ئيمه دەتوانين لهسهر
ئهم ههردە بهههشت ك ساز کهين و ت دا بۆ ههميشه بژين ،بهو مهرجهی بهسهر بڕ ك
له ک شه ت کنيکييهکانماندا بچينهوە.
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ئهگهر ئيمه پارە بۆ پشکنين و تاقيکارييه زانستييهکان تهرخان بکهين ،زانست
دەتوانی پا پ وەنهری پ شکهوتوويی ت کنۆلۆژی ب  .ت کنۆلۆژيی نوێ چهرخی
گهشهسهندنی ئابووری وەر دەخهن ،و گهشهکردن و گهورەبوونهوەی بارودۆخی
ئابووری دەتوانی پارەيهکی زياتر بۆ پشکنين و تاقيکاريی نوێ تهرخان بکات .له ههر
دەيهيهکی نو دا مرۆڤ خواردەمهنی زياتری دەب  ،کهرەسهی هاتوچۆ خ راتر دەبنهوە
و دەرمانی باشتر بۆ چارەکردنی نهخۆشييهکان د نه بازاڕەوە .ڕۆژ ك دادێ که زانستی
مرۆڤ ه ندە بهرب و و ت کنۆلۆژی هيندە پ شکهوتوو ب بتوانين ئ کسيری
بهگهنجيمانهوەی ههميشهيی ،ئ کسيری بهختهوەری ڕاستهقينه بدۆزينهوە يا بۆ گهيشتن
به ئاسايش ماکهکان ت که وی يهکتر بکهين و هيچ خودايهکيش نهتوان لهمپهر لهسهر
ڕ گامان دان .
کهوابوو پهيماننامهی مود ڕن خۆليايهكی مهزن به م گر دراو له مهترسييهکی
گهورە بۆ مرۆڤ ساز دەکا .زۆر نيزيك له پ ش چاوی خۆمان ه ز و توانايی دەبينين،
به م له ژ رمانهوە هه د ر كه پڕ له هيچ و خا ی .له ڕوانگهی کردەوەييهوە ژيانی
مود ڕن پ کهاتووە له تامهزرۆيی بۆ وەدەستگرتنی ه ز له ئونيو رسام کی ب مانادا.
فهرههنگی مود ڕن بهه زترين فهرههنگی م ژووييه و به ب وەستان خۆی به پشکنين،
دۆزينهوەی نوێ و گهورەبوونهوەوە خهريك کردووە .هاوکاتيش سهرەڕای ترسی
زۆربهی مرۆڤ له داهاتوو ،بهه زترين فهرههنگ و شارستانييهتی م ژوويی ل
خو قاوە.
ئهو بهشه خۆی به تامهزرۆيی مود ڕنی مرۆڤ بۆ بهدەستهوەگرتنی ه ز خهريك
دەکا .بهشی دوای ئهو ،پرسيار لهسهر ئهوەيه که له چ پانتاييهکدا ئينسانييهت ه زی
بهرب و و بهردەوام گهورەتربووەوەی خۆی که ك وەرگرتووە بۆ مانادان به بۆشايی
ب سنووری کاکهشان .به ئيمهی مود ڕن به نيمان دا بۆ وەرگرتنی ه ز له مانا
چاوپۆشی بکهين؛ به م هيچ کهس له دەرەوەی ئهم جيهانه نييه ،هاندەر بۆ بهج ه نانی
به ينييهکهمان ب  .ئ مهی مرۆڤ خۆمان گهل ك پ ژيرە ،دەمانهوێ له ههموو
باشييهکانی مود ڕنييهت که كوەربگرين ،به م ب ئهوەی هيچ نرخ کی بۆ بدەين.
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ئهوشتهی ﺑانکداران له خو نمژان جيا دەکاتهوە

تامهزرۆيی مود ڕن بۆ بهدەستهوەگرتنی ه ز بههۆی يهکيهتی ن وان پ شکهوتوويی
زانستی و گهورەبوونهوە و هه مسانی بارودۆخی ئابوورييهوە پ ك دێ .ئهگهر له
ڕوانگهی م ژووييهوە سهير بکرێ ،زۆربهی کات ،له حا کدا بارودۆخی ئابووری
سارد و سڕ مابۆوە ،پ شکهوتوويی زانستيش به خ رايی شهيتانۆکهيهک لهڕ گادا بووە.
ديارە بههۆی گهورەبوونهوەی حهشيمهتی سهر زەوی بهرە بهرە بهرههمهکانيش
پهرەيان ساندوە و زۆرتر بوونهتهوە ،به م پ شکهوتوويی زانستی و دۆزينهوەی
کهرەسهی هاسانکهری ژيان زۆر به سهبرايی بهڕ وە دەچوون.
ئهگهر له سا ی  ١٠٠٠ی زايينيدا سهد وەرز ری گوند ك  ١٠٠تۆن گهنميان بهرههم
هينابا ،لهسا ی  ١١٠٠دا ١٠٥ ،وەرز ری گوندەکه  ١٠٧تۆنيان گهنم بهرههم د نا .ئهو
نهشوونمايه نهدەبووە هۆکار بۆ پ کهاتنی ڕيتمی ژيان يا ڕ کوپ کيی سياسيی
کۆمه يهتی .کاتی لهمرۆدا ههموو مرۆڤ ك تامهزرۆيی و ک بهرکييان بۆ نهشوونما و
پ شکهوتوويی ههيه ،خه کانی سهردەمی پ شوو بيريشيان ل نهدەکردەوە .شازادە،
مرۆڤی ئايينی و وەرز رەکان پ يان وابووە کهم يا زۆر بهرههم و سامانی مرۆڤ نهگۆڕ
دەم ن تهوە و ئهگهر کهس ك دەو همهندتر بووب هۆکارەکهی دەب ئهوە ب که ماڵ و
سامانی کهس کيتری خواردب و نهوەکانی داهاتووشيان به ههمان ش وەيه نهگۆڕ
دەم ننهوە.
]کهريم پور شيرازی سهرنووسهری ڕۆژنامهی شورش که دوای کۆديتای  ٢٨موردادی  ٣٢له
زيندانی قهسر ئاگريان ت بهردا و کوشتيان ،دە :
آنکه افزوده گشت سيم و
از کجا جمع کرد ثروت و مال؟
وەرگ ڕ[

زرش

زر نباريد از آسمان به
يا خودش دزد بوده يا پدرش

سرش
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ئهو نهگۆڕی و وەستانه بهڕادەيهکی زۆر ک شهی ئابووری بۆ وەڕ خستنی پڕۆژەی
نوێ دروست دەکرد .به ب ههبوونی کهرەسهی ژيان گهل ك دژوار دەکرا ز قاوەکان
ئيشك بکر ن ،پرد و بهندەر دروست بکر ن  -خۆ باس لهسهر پهرەسهندنی چهشنی
نو ی دانهو ه و دۆزينهوەی سهرچاوەی وزە يا کرانهوەی ڕ گای نو ی بازرگانی ههر
ناکهين .بهر وەبردنی ئهو کارانه له ڕوانگهی ئابوورييهوە گهل ك دژوار بوو چونکه
لهو سهردەمهدا قهرز وەرگرتن بوونی نهبووە؛ مرۆڤ باوەڕی به گهشانهوەی کۆمهڵ
نهبووە چونکه بار و دۆخی ئابووری ڕاوەستاو مابۆوە .ڕاوەستان بۆخۆی بهردەواميی
پ که نابوو.
وای دابن ين ئ وە له شار کی سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاستدا دەژين که ههموو سا ك،
لهپريکدا نهخۆشی بهرۆک به مرۆڤ دەگرێ .ئ وە بهدوای ڕ گاچارەيهکدا دەگهڕ ن؟
بۆ ئهو کارە پ ويستيتان به پارە دەب بۆ ئهوەی بتوانن شو نی کار ك بدۆزنهوە و بتوانن
چهشنهکانی گيای ئهو سهردەمه و ماکهی کيميايی پ بکڕن .ههروەها پارەی پ ويست
بۆ وەرگرتنی پهند و يارمهتی پسپۆران و دوکتورانی ئهو سهردەمه و هات و چۆکردن
و ئا وگۆری زانياری .هاوکاتيش لهگهڵ خۆ خهريك کردنتان به دۆزينهوەی دەرمانی
نهخۆشييهکهوە دەب پارەتان بۆ بهڕ وەچوونی ژيانی خۆتان و بنهمه هکهشتان ههب .
به م پارەيهکی ئهوتۆتان بهدەستهوە نييه .دەتوانن له دارتاش ،ئاسنگهر يا نانهوای
گوندەکهتان پرسيار بکهن و داوای يارمهتيان ل بکهن و به ينيان پ بدەن له داهاتوودا
و ئهو کاتهی دەرمانی نهخۆشييهکهتان دۆزييهوە و پ ی دەو همهند بوون ،پارەکهيان پ
بدەنهوە .بهداخهوە ئاسنگهر ،نانهوا يا ههر کهسيتر حازر نابن يارمهتيدەرتان بن .ئهوان
دەب ههر ئهمرۆ و ئ ستا ئاگايان له بنهما هی خۆيان ب و ناتوانن تا ماوەيهکی ناديار
چاوەڕوان بن ئ وە دەرمانی نهخۆشی بدۆزنهوە .سهرەڕای ئهوەش لهو سهردەمهدا
هيچکات نهبيستراوە و نهبينراوە کهس ك بۆ نهخۆشييهك دەرمان كی دۆزيب تهوە .ئهو
ماکانهی پيويستيتان پ ی ههب  ،دەب نهغد پارەکهی بدەن و تا ئهو کاتهی ه شتا دەرمانی
نهخۆشييهکهتان نهدۆزيب تهوە و خۆتان پ وە ماندوو نهکردب  ،کهس به قهرز
شتومهكتان پ نافرۆش  .به د يکی پۆ يينهوە ههميسان دەست دەکهنهوە به کارکردن
لهسهر مهزراکهتان ،زۆربهی خه کی به هۆی نهخۆشييهکهوە ئازار دەک شن ،هيچکهس
ههوڵ بۆ دۆزينهوەی دەرمانی نهخۆشييهکه نادا و قرووشی ز ڕين لهم دەستهوە بۆ ئهو
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دەست هاتوچۆ ناکا .ئهزموونهکهی دەبووە هۆکار بۆ سارد و سڕماناوەی بارودۆخی
ئابووری و وەستانی گهشهسهندنی زانستی.
سنووری ئهو وەستان و سڕهه گهڕانهی بارودۆخی ژيان له سهدەمی نو دا
شک ندراوە ،ئهويش به يارمهتی متمانهکردن به داهاتوو له ﻻيهن ئهندامانی کۆمه گا و
پهرجۆی يارمهتيکردنی دارايی واته قهرز وەرگرتن .چونکهقهرز دەربڕی
متمانهپ کردنی ئابوورييه .ئهگهر مرۆڤ لهمڕۆدا بيههوێ دەرمانيکی نوێ بدۆز تهوە،
به م له ڕوانگهی داراييهوە بۆی گونجاو نهب  ،دەتوانی له بانك قهرز وەرگرێ يا له
مرۆڤی دەو همهند به دانی سوود پارە وەرگرێ .کات هاوينی سا ی  ٢٠١٤له و تانی
ئهفريقايی نهخۆشی ئبۆﻻ " "Ebolaب و بۆوە ،به بڕوای ئ وە بورسی شيرکهته
دەرمانسازييهکان کهوتبوونه چ بارودۆخ کهوە ،که به پهله و ب وچان خۆيان به
دۆزينهوەی دەرمانی ئهو نهخۆشييهوە خهريك کردبوو؟ ئهو بوورسانه له ڕادەبهدەر
بهرز ببوونهوە .سههامی شيرکهتی ت کميرا " ٥٠ "Tekmiraلهسهد و شيرکهتی
بيۆکريست " "BioChrystتا  ٩٠له سهد بهرزبوونهوە .له سهردەمی سهدەکانی
ناوەڕاست ،له ههنبهر کارەسات کی ئهوتۆدا مرۆڤ چاوی ل دەقووچاند و دەستی
يارمهتی بۆ ﻻی خودا بهرز دەکردەوە و دەپاڕانهوە له گوناههکانيان ببوورێ .ئهگهر
لهمرۆدا مرۆڤ ئاگاداری ب وبوونهوەی نهخۆشييهکی مهترسيدار ب  ،تهلهفۆن بۆ
بهڕ وەبهران و کارزانانی کارەکه دەکهن چونکه تهنانهت له بارودۆخ کی وا
مهترسيداريشدا ههل پهرەستان بارودۆخ کی لهباريان بۆ کاری بازرگانی و بازاڕی
بوورس بۆ پ ك دێ.
ئهگهر بهڕادەی گونجاو کارخانهکان سهرکهوتوو بن ،متمانهکردن به داهاتوو له
مرۆڤدا بهرز دەب تهوە ،قهرز به ش وەی بهرب و به خه کی دەدرێ ،سوودە بانکييهکان
کهم دەبنهوە ،سهرمايهداران زۆر به هاسانی پارەيان وەدەست دەکهوێ ،و بارودۆخی
ئابووری دەگهش تهوە .ئهزموونهکهی دەب ته هۆی بهرزبوونهوەی زياتری
متمانهپيکردنی مرۆڤ له ههنبهر داهاتوو ،بارودۆخی ئابووری زياتر دەگهش تهوە و
گهورەتر دەب تهوە و ه زی سهرمايه دەب ته هۆکار کی گرنگ بۆ پهرەسهندنی زانست.
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به در ژايی ههزاران ساڵ مرۆڤ نهك به هۆی متمانه نهکردن به گهورەبوونهوەی
بارودۆخی ئابووری ياخود گ ژی و ت نهگهيشتوويی ،به کوو بههۆی ميراتی
گهشهسهندن و ههستی دەروونی مرۆڤ و ناتهبايی لهگهڵ ش واز ك بووە که چلۆن
جيهان بهڕ وەدەچ  .زۆربهی سيستهمه سروشتييهکان له بارودۆخ کی هاوسهنگيدان،
و زۆربهی بهربهرەکانييهکان بۆ در ژەدان به ژيان يارييهکی زانستی بيرکاريين که
لهو دا کهس ك لهسهر خهرجی کهس کيتر دەژی و دەگهش تهوە.
بۆ و نه له دۆ يکدا ههر سا هی ڕادەيهکی دياريکراو سهوزايی شين دب و ئهو
سهوزاييه نيزيکهی  ١٠ههزار کهرو شك ت ر دەکا که لهناوياندا کهرو شکی نهخۆش،
تهمبهڵ و گ ژيش هه کهوتووە و له ﻻيهن  ١٠٠ڕ وييهوە ڕاو دەکر ن .ئهگهر ڕ وييهك
زۆر ژير ب و زياتر له حا هتی ئاسايی ڕاو بکا ،ر وييهکيتر له برسانه دەمرێ.
ئهگهريش بارودۆخ ك بۆ ڕ وييهکان پ ش ب که بتوانن به ش وەيهك ههموويان
کهرو شك ڕاو بکهن ،کۆمه ی کهرو شکهکان ههرەس د ن و ژمارەيان کهمتر
دەب تهوە و سا دواتر ژمار كی زياتری ڕ وی به هۆی کهمبوونهوەی کهرو شكهوە
له برسانه دەمرن.
ديارە سروشتييه تاقم ك له ڕاستييهکانی ئ کۆلۆژی گهل ك ئا ۆزن و ههموو
بهربهرەکانييهکان بۆ ڕزگارکردنی ژيان ژمارەی بيرکاريی نين .زۆربهی بوونهوەران
به ش وەيهکی هاوچهشن هاليکاريی يهکتر دەکهن ،تاقم کيشيان بۆ در ژەدان به ژيان
تهنانهت قهرز به يهکتر دەدەن .ناودارترين ئاژە ی قهرزدەر له سروشتدا
شهمشهمهکو رەی خو ن مژن .ئهو خو نمژانه به ههزاران له ئهشکهوتهکاندا کۆ
دەبنهوە و شهوانه هه دەفڕن و بهدوای بوونهوەرانی نووستوودا دەگهڕ ن بۆ ئهوەی
خو نيان بمژن .ئهگهر بهسهر با ندەيهکی خهوتوو يا ه زل بڕاودا بکهون ،زۆر به
ئهسپايی خهريکی مژينی خو نی دەبن .ديارە ههموو شهمشهمهکو رەکان ههل کی وايان
بۆ ههڵ ناکهوێ .بۆ ئهوەی پ ش به نيگهرانی ژيانی يهکتر بگرن ،خو نيان به قهرز به
يهکتر دەدەن .شهمشهمهکو رەيهك که خو نی وەگير نهکهوتب  ،دەگهڕ تهوە بۆ
ئهشکهوتهکه و داوای خو ن له يهکيتر که سهرکهوتووانه گهڕاوەتهوە و خو ن کی
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زۆری مژتووە ،دەکا و خو نی به قهرز ل وەردەگرێ .شهمشهمهکو رە ههرگيز
لهبيريان ناچ تهوە که له کاتی تهنگانهدا دەتوانن قهرزەکهيان وەرگرنهوە.
به پ چهوانهی بانکهکانی جيهانی مرۆڤايهتی ،شهمشهمهکو رە سوود له ههڤا هکانيان
وەرناگرن .ئهگهر بۆ و نه شهمشهمهکو رەيهك  ١٠سانتی ليتر خو ن به ههڤا هکهی
قهرز بدا ،به ههمان ڕادەش ل ی وەردەگر تهوە .بهو يارمهتيدانهيان بازاری خو ن بۆ
گهشانهوەی ئابووری وەڕ ناخهن ،پهرە به کڕين و فرۆشی خو ن نادەن و چاوەڕوانی
ناکهن لهسهدی سوودی خو نی ئهمساڵ له هی پار زياتر ب ت .ئهو کارەيان تهنيا خوو
و خدەيهکی سروشتييه .شهمشهمهکو رە به گشتی باوەڕيان به گهشهکردنی بارودۆخی
ئابووريی نييه ٩٦.به در ژايی مليۆنان سا ی گاشهسهندن مرۆڤيش له بارودۆخ کی
هاوچهشن وەك شهمشهمهکو رە و کهرو شك و ڕ وی هه س و کهوت و ژيانيان
کردووە .لهو ڕوانگهيهوە بۆ ماوەيهکی گهل ك زۆر مرۆڤيش بۆی دژوار بووە باوەڕی
به گهشهسهندنی بارودۆخی ئابووری ههب .

٩٦
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کهيکی پهرجۆ سازکهر

گوشاری گهشهسهندن مرۆڤی ناچار بهو خووخدەيه کردووە که ئهم جيهانه وەك
کهيکيکی نهگۆڕ سهير بکهن .ئهگهر کهس لهت کی گهورەی ئهو کهيکهی وەبهر
کهوێ ،لهڕووی ناچارييهوە ئهويتر لهت کی بچووکی پ دەگا .ڕەنگه بنهما ه يا
حکوومهت کی تايبهت پهرە بست ن  ،به م مرۆڤايهتی به گشتی زياتر لهوە بهرههم پ ك
ناه ن  .کهوابوو ئايينه نهريتييهکان وەك ئايينی مهسيحی يا ئيسﻼم به پ ی دەرەتان به
يارمهتی وەرگرتن لهو شتانهی لهبهر دەستياندا بوو ،بهدوای دۆزينهوەی ک شهی
مرۆڤايهتيدا دەگهڕان .ئهوە بهو مانايهبوو :يا ئهو کهيکهی بهردەستيان له ن وان مرۆڤدا
دابهش دەکرد ياخود به ينی کهيکيکی گهورەتريان له بهههشت پ دەدان.
سهردەمی مود ڕن به پ چهوانهی پ شوو خۆی به بۆچوونی ڕاستهقينه و به به گهوە
هه واسيوە و لهسهر ئهو بڕوايهيه گهورەبوونهوەی بواری ئابووری نهك ههر گونجاوە
به کوو کار کی گهل ك پ ويستيشه .نو ژکردن ،دۆعاکردن ،کردەوەی باش و
ميديتاسيۆن دەتوانن ئارامکهرەوەی مرۆڤ بن و ئيلهام ه نهر بن ،به م ک شهی وەك
برس تی ،نهخۆشييهکان و شهڕ تهنيا له ڕ گای نهشونما )روشد(ی بارودۆخی
ئابوورييهوە چارە دەکر ن .ئهو بنهچهکه دەکرێ بههۆی ئيدەيهکی ساکارەوە پوخته
بکر تهوە " :ئهگهر مرۆڤ ک شهيهکی ههب  ،به ئهگهری زۆر پ ويستی به کهرەسه و
شتومهکی زۆرتر دەب  ،بۆ ئهوەی شتومهکی زۆرترمان ههب ناچار به بهرههمه نانی
زياتری ئهو شتانه دەکر ين".
ئابووريناسان و سياسهتوانانی مود ڕن پ ويستبوونی ئابووری به س به گهوە
دەبهستنهوە :يهکهم ،ئهگهر بمانهوێ بهرههمی زياتر پ ك ب نين ،دەب زياتريش
دەکاريان ب نين ،ستانداردی ژيانمانی پ بهرزکهينهوە و لهوانهيه ژيانيکی
بهختهوەرانهی پ بهڕ وەبهرين .دووههم ،تا ئهو کاتهی مرۆڤايهتی گهورە دەب تهوە
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گهورەبوونهوەی بواری ئابووريش بۆ ڕاگرتنی بارودۆخی کاتيی کار کی پ ويسته .بۆ
و نه له هيندوستان له سا دا  ١،٢له سهد ژمارەی حهشيمهتی گهورە دەب تهوە .ئهوە بهو
مانايهيه :ئهگهر بارودۆخی ئابووری له هيندوستان له سا دا ﻻنی کهم  ١،٢لهسهد گهورە
نهب تهوە ،ژمارەی ب کاری بهرزدەب تهوە ،ههر وەك ستانداردی ژيان نزم دەب تهوە،
داهاتی مرۆڤيش کهم دەبيتهوە .س ههم ،تهنانهت ئهگهر ژمارەی مرۆڤی هيندی لهوەش
زياتر نهب تهوە و مرۆڤی پلهی ناوەڕاست به چۆنيهتی ژيانی ئ ستای ڕازی ب ،
بارودۆخی مليۆنان مرۆڤی ههژار چی ل بهسهر دێ؟ ئهگهر بارودۆخی ئابووری
بوەست و ئيتر پهرە نهست ن و کهيکهکه وەك خۆی بم ن تهوە ،مرۆڤ تهنيا ئهوکات
دەتوانی بهشی ههژارانی ل بدا ،ئهگهر له بهشی داراکان هه گرێ .ئهو کارە مرۆڤ
ناچار به بڕياری گهل ك دژوار دەکا و به ئهگهری زۆر دەب ته هۆی پ کهاتنی تووڕەيی
و تهنانهت شهڕخوازيش .ئهگهر مرۆڤ بيههوێ پ ش به بڕيار کی ئاوا توند و تيژ و
تووڕەيی و شهڕخوازی بگرێ پ ويستی به کهيک کی گهورەتر دەب .
جيهانی مود ڕن "شتومهك و کهرەسه"ی زياتری کردۆته چارەسهر کی باش بۆ
ک شهکانی کهسی و حکوومهتی؛ جا له بنهڕەتخوازانی ئيسﻼمييهوە ههتا ه زدارانی
جيهانی س ههم و جيابوونهوەی هاوسهر لهيهكتر .ئهگهر و تانی وەك پاکستان يا ميسر
بهش وەی بهردەوام نهشونمايهکی سالميان بوايه ،شاروەندانی چ ژيان له ژيان دەبرد،
ئوتوموبيليان دەبوو و سهﻻجهکانيان پڕ دەبوو له ماکهی خواردەمهنی و ژيان کی پڕ له
ئاسايشيان بۆ مسووگهر دەکرا و ناچار به وەدواکهوتنی ئيسﻼميستهکان نهدەکران .به
ش واز کی هاوچهشن نهشونمای بواری ئابووری له و تانی وەك کۆنگۆ و ميانمار
چين کی ناوەڕاستی سهرکهوتووی پ ك د نا که دەکرا بب ته کۆ هکهيهکی سهرەکی بۆ
پ که نانی ئازادی و د مۆکراسی لهو و تانه .ههروەها دەکرا پ ش به ل کدابڕان و
جيابوونهوەی هاوسهری ناڕازی و شهڕخواز بگيرێ ئهگهر زۆر به ساکاری بيانتوانيبا
ما کی گهورەتر بکڕن )بۆ ئهوەی بتوانن له کاتی پ ويستدا له ژور کيتر به تهنيا بن(،
کهرەسهی قاپ شۆر بکڕن )بۆ ئهوەی ئيتر خۆيان بهوەوە خهريك نهکهن کهی نۆرەی
قاپ شوشتنی ک هاتووە( ،و بتوانن دووجار زياتر له مانگدا پارەی چوون بۆ ﻻی
دەروونناس بدەن.
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نهشونمای ئابووری وەك خال کی ه ندە گرنگی ل هاتووە که نيزيکهی زۆربهی ئايين،
ئيديۆلۆژی و بزووتنهوەکان ناتوانن چاوپۆشی ل بکهن .و تی رووسياش به قهرا
باڕۆنی ب بهزەيی ئهمريکايی خۆيان به بهرنامهی چهند سا هی نهشونمای ئابوورييهوە
دەبهستنهوە .ههر وەك چۆن مهسيحی و موسو مان سهرەڕای ش وازی باوەڕی جياواز
ههردووکيان باوەڕيان به قيامهت و بهههشت و جهههننهم ههيه ،به ههمان ش وەش
بهتايبهت له سهردەمی شهڕی سارددا ههم سهرمايهدار و ههم کومۆنيست دەيانويست
به پهرەسهندنی ئابووری بهههشت لهسهر زەوی بخو ق نن به م لهسهر ش وازی
دابينکردنهکهی بير و بۆچونی جياوازيان ههبوو.
لهمرۆدا ڕەنگه ڕ کخراوە و بزووتنهوەی هيندوو ،موسو مانی خۆپار ز،
نهتهوەپهرەستيی ژاپۆنی و کۆمۆنيستهکانی چينی ئهو ئيديعايه بکهن ههر کام به
بايهخهکانی ئينسانی جياوازەوە چاﻻکی خۆيان دەکهن ،به م ههموويان به گشتی لهسهر
ئهو باوەڕەن نهشونمای ئابووری کليلی گهيشتن به ئامانجه جياوازەکانيانه .لهسهر ئهو
ش وازە سا ی  ٢٠١٤باوەڕدارانی هيندوو نار ندرا مۆدی ""Narendra Modiيان بهو
هۆيه به سهرۆك وەزيری هه بژارد چونکه ئهو به سهرکهوتوويی نهشونمای ئابووری
له ناوچهی له دايکبوونی خۆی ،گوجهرات " "Gujaratپهرە پ دابوو و زۆربهی
مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕە بوون مۆدی دەتوانی يارمهتيدەری بارودۆخی ئيفليجی
ئابووری و تهکهيان ب  .ڕوانگهيهکی هاوچهشنی ئيسﻼميستی له سا ی  ٢٠٠٣وە
ڕەجهب تهيب ئهردۆغانيان وەك ه زی سهرەکی و تی تورکيا ه شتۆتهوە .ناوی
حيزبهکهی – "حيزبی دادپهروەری و پهرەسهندن ) – (AKPبه گهيه بۆ ئهو مرۆڤانه
له پ ناو نهشونمای ئابووری و له ڕاستيشدا ههل کی بۆ حکوومهتی تورکيا پ که ناوە
که ب ن زياتر له دە سا ه خهمخۆری نهشونمای ئابووری و تهکهن.
سهرۆك وەزيری ژاپۆن و نهتهوەپهرەست شينچۆ ئاب " ،"Shinzō Abeسا ی ٢٠١٢
بهو به نيهوە هاته سهر کار که و تهکه له بارودۆخی ههرەسه نراوی دوو دەيهی
ڕابردوو ڕزگار بکا .ش وازی تووڕە و زۆرجار نائاسايی ئهو مرۆڤه بۆ گهيشتن بهو
ئامانجه گرنگهی زۆرجار وەك تهنز به چهمکی " ٩٧"Abenomicsناودەنرێ .له ههمان
٩٧

" "Abenomicsله دوو وشهی " "Abeناوی وەزيرە ژاپۆنييهکه و " "economicsدروست کراوە.
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کاتدا حيزبی کومونيستی چين له هاوس يهتی ئهواندا که بۆ جيهانی دەرەوە خۆيان وا
نيشان دەدەن که ه شتا خۆيان ههر به داب و نهريت و ئيدەی سوننهتی مارکسيست
لينينيستهوە هه واسيوە ،به م له کردەوەدا پهيرەوی له دروشمی دەنگ شيائۆپينگ
" "Deng Xiaopingsدەکهن" :پ شکهوتوويی يهکهم ڕاستهقينهی دژوارە" .ههروەها
"جياوازی نييه ،پشيلهيهك ڕەش يا سپی ب  ،خا ی بڕياردەر ئهوەيه بتوان مشك
بگرێ" .ئهگهر بمانهوێ شهفافتر بدو ين بهو مانايه دەب که :مرۆڤ بۆ ئهوەی گهشه
به نهشونمای ئابووری بدا ،دەب ههر کار ك بهڕ وەبهرێ تهنانهت ئهگهر مارکس و
لنينيش بهو کارە ڕازی نهبن و خۆيانی بهختهوەر پ ههست نهکهن.
له و تی سهنگاپوور ههر وەك شياوی ئهو دەو هته ﻻواز و مردووەيه ،ئهو
بيرۆکهيان زياتر پهرە پ داوە و داهاتی مانگانهی وەزيرەکانيان به چلۆنايهتی بهرههمی
ناوەوەی و تهکهوە بهستۆتهوە .ئهگهر بارودۆخی ئابووری له سنگاپوور گهشه بست ن ،
داهاتی مانگانهی وەزيرەکانيش زياتر دەب و و دەچ چاﻻکی تهنيا بۆ داهاتهکهيان
٩٨
بکهن.
ئهو وازوازيبوونهی نهشونمای ئابووری ڕەنگه گهل ك ڕوون و نا بکرێ ،به م تهنيا
هۆکارەکهی ئهوەيه ئيمه له جيهان کی مود ڕندا ژيان دەکهين .له ڕابردوودا بههيچ
ش وەيهك ئاوا نهبووە .مهاراجهی " "Maharadschaهيندی ،سو تانی عوسمانی
" ،" Sultaneکاماکۆرای شۆگان " "Kamakura-Shōguneو قهيسهری هان "Han-
 "Kaiserچارەنووسی سياسی خۆيان زۆر کهم به پهرەسهندنی ئابوورييهوە گر دابوو.
ئهوەيکه مۆدی ،ئوردۆغان ،ئاب و سهرۆك کۆماری و تی چين شی جين پينگ " Xi
 "Jinpingسياسهتهکهيان به تهواوی به بارودۆخی ئابوورييهوە دەبهستنهوە ،نيشانی دەدا
که پهرەسهندنی ئابووری له سهراسهری ئهم جيهانه وەك ئايينيکی گهل ك گرنگی ل
هاتووە .له ڕاستيشدا دەکرێ باوەڕ به پهرەسهندنی ئابووری ،وەك ئايين سهير بکرێ،
چونکه ئهو لهمڕۆدا ئيديعا دەکا که دەتوان زۆربهی ک شهی ئهخﻼقی ئ مه چارە بکا.
٩٨

Goh Chin Lian, «Admin Service Pay: Pensions Removed, National Bonus to Replace GDP
Bonus», in: Straits Times, ٨. April ٢٠١٣, http://www.straitstimes.com/singapore/admin-servicepaypensions- removed-national-bonus-to-replace-gdp-bonus (aufgerufen am ٩. Februar ٢٠١٦).
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بهو هۆيهی پهرەسهندنی ئابووری به سهرچاوەی ههموو شته باشهکان دادەنرێ ،مرۆڤ
هان دەدا و پشت گهرميان دەکا ک شهی ئهخﻼقی ن وان خۆيان وەﻻ ن ن و کاتی خۆيان
بۆ پهرەسهندنی در ژخايهنی بارودۆخی ئابووری تهرخان بکهن .بۆ و نه ههزاران
فيرقه ،حيزب و بزووتنهوە له و تی هيند ههن به م سهرەڕای جياوازبوونی ئهو
ئامانجانهی وەدوای کهوتوون ههر ههموويان خۆيان به بارودۆخی ئابوورييهوە
بهستۆتهوە .ئهدی بۆچی بۆ بهرژەوەندی خۆيان ههموو له پهنا يهکترکۆ نابنهوە؟
ئهو پهند و متمانهپ کردنه تاکه کهس ،کارخانه و حکوومهتهکان هاندەدا گومان له
ههموو ئهو ئهرکانه بکهن که بتوان پ ش به پهرەسهندنی ئابووری بگرێ – وەك
پار زگاريی يهکسانی کۆمه يهتی ،ڕاگرتنی هاوسهنگيی ژينگه و ئاگاداريکردن له
دايك و باوکان .کات ه زداران له و تی سوڤيهتی پ شوو لهسهر ئهو باوەڕە بوون
کونتڕۆ ی حکوومهتی کومونيستی باشترين و گورجترين ڕ گا بۆ گهيشتن به
گهشهکردنی ئابوورييه ،ههر شت کی لهسهر ر گای شين بووبا ،پان و ف چيان دەکردەوە:
مليۆنان کوﻻك ، ٩٩ئازادی بير و ڕا و ...هتد .ئهمڕۆ به گشتی مرۆڤ لهسهر ئهو
باوەڕەيه که ههر چهشن کی بازاڕی ئابووری به ش وەی در ژخايهن گهشهسهندنی
ئابووری زۆر باشتر گارانتی دەکا ،پار زگاری له وەرز ری دەو همهند و ئازادی بير
و ڕا دەکا ،هاوکاتيش شو نی ژينگه ،ستروکتوری کۆمه يهتی و بهها ئينسانييه
سوننهتييهکان که له سهر ڕ گای سهرمايهداريی لغاوپچڕاو قوت بوونهوە ،توونا
دەکر ن و لهناو دەچن.
بۆ و نه کارزان ياخود ئهندازيار کی بهرنامهنووسی کامپيۆت ری لهبهر چاو دەگرين،
که بۆ يهک ک له کارخانه پ شکهوتووکان کار دەکا و له کاتژمير کدا سهد دۆ ر
وەردەگرێ .ڕۆژ ك باوکه پيرەکهی سهکته ل ی دەدا .ل رە بهوﻻوە باوکهکهی پ ويستی
به يارمهتی بۆ کڕين ،ل نانی چ شت و تهنانهت حهمام کردن دەب  .ئهو ئهندازيارە بۆ
يارمهتيدانی باوکی دەيهينيته ﻻی خۆی ،بهيانان بڕ ك درەنگتر دەچ ته سهر کار،
ئ وارانه زووتر د تهوە بۆ ئهوەی خۆی بتوانی يارمهتی باوکی بدا .بهو کارە ههم
داهاتی خۆی و ههم ئهزموونی کارەکهی له کارخانه تووشی زيان دەکا .به م باوکی
 ٩٩چهمکی کۆﻻك له زمانی ڕوسياوە سهرچاوەی گرتووە و به وەرز ری بر ك دەو همهند دەگوترێ.
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چ ژ لهوە دەگرێ که کوڕەکهی ڕ زی ل دەن و کاتی خۆی بۆ تهرخان دەکا – و له
ئاگاداربوونی له ﻻيهن کوڕەکهی خۆيهوە گهل ك ڕازييه .ئا ترناتيڤ بۆ ئهو کارە
ئهندازيارەکه دەتوان ه زی کاری ميکزيکی بۆ بگرێ و ههر کاتژمير  ١٢دۆ ری
بدات و ﻻی باوکی بم ن تهوە و ڕۆژ و شهو ئاگاداری ل بکا .ئهو کارە بۆ ئهندازيارەکه
و کارخانهکه به مانای ") "business as usualکاروبارمان به ش وەی ئاساييه( دەب و
تهنانهت له ڕوانگهی ئابوورييهوە بۆ ه زە کارييه ميکزيکيهکهش کار کی باشه و لهو
ڕ گايهوە بههرەی پ دەگا .ل رەدا ئهندازيارەکه دەب چ بکا؟
سيستهمی سهرمايهداری بازاڕی ئازاد بۆ ئهو بارودۆخه وە ميکی گهل ك ڕوون و
شهفافی ههيه .ئهگهر گهشهسهندنی نهشونمای ئابووری داوامان ل بکا تهنانهت خۆمان
له بنهما ه جيا بکهينهوە ،مرۆڤ بۆ ئهو کارە هان بدا دوور له بنهما ه و دايك و باوکيان
ژيان بکهن ،و ه زی کاری بۆ ئاگاليبوون له دايك و باوکی پير لهوسهری دنياوە ب نن
– بۆيان کار کی گهل ك ئاسايی دەب  .ئهو وە مه خۆی لهخۆيدا هه گری بڕيار کی
ئهخﻼقييه ،و کهمتر ئيديعايهکی ڕاستهقينهيه .ب شك :ئهگهر تاقم ك له مرۆڤ خۆيان
بۆ پهرەسهندن و دۆزينهوەی بهرنامهی کامپيۆت ری ڕاه ناب  ،و مرۆڤ ههبن که به
مهيلهوە کاتی خۆيان بۆ پار زگاريی له مرۆڤی پير تهرخان بکهن ،له ﻻيهکهوە
دەتوانرێ بهرنامهی کامپيۆت ری زياتر بهرههم ب نين و لهوﻻشهوە به ش وەی گۆنجاوتر
ئاگاداری له مرۆڤی پير دەکرێ .به م ئايا نهشونمای ئابووری گرنگترە له بنهما ه؟
بهو چهشنه دادوەرييه ئهخﻼقييانه سيستهمی سهرمايهداری لغاوپچڕاو سنوورەکانی
چوارچ وەی زانستيی وەپ ش داب و نهريت خستوە.
زۆرينهی سهرمايهداران به ئهگهری زۆر لهقهم)بهرچهسپ(ی ئايينی ڕەد دەکهنهوە،
به م هاوکات لهگهڵ وونبوونی ئايينهکان لهسهر سهکۆی ژيانی مرۆڤ ،ﻻنيکهم
سهرمايهداران دەتوانن خۆڕاگری بکهن و خۆيان له کۆمه گاکاندا قايمتر بکهن .جياواز
له ئايينهکان که به نی کهيکی ناو بهههشتمان پ دەدەن ،سهرمايهداری به ينی ئهو
پهرجۆيهمان لهم دنيايهدا دەدەن – و تهنانهت جار و بار به ينييهکهيان بهڕاستيش
وەردەگ ڕن .ئهو ڕاستييه که لهمڕۆدا ک شهی برس تی و نهخۆشييهکان تا ڕادەيهك باشتر
بۆتهوە پهيوەندی ڕاستهوخۆی به باوەڕی گهشهسهندنی ئابوورييهوە ههيه .تهنانهت

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٢٥٤

سهرمايهداری له کهمکردنهوەی شهڕخوازی و بهرزبوونهوەی تولهرانس و
هاليکاريکردنی مرۆڤيشدا شهر ك بووە .ههر وەك له بهشهکانی داهاتوودا دەيبينين،
ديارە فاکتهرکانيتريش ڕۆ يکی بهرچاو دەگ ڕن ،به م سهرمايهداری چاﻻکييهکی
بهرچاو بۆ تهکووزی و يهکپارچهيی جيهانی دەگ ڕێ ،به متمانهکردن بهوەی خه کی
ئيتر تهوەری ئابووريی وەك يارييهکی بيرکاريی که قازانجی ئهوانيتر بۆ من زەرەر
ب  ،سهير ناکهن ،به کوو وەك بارودۆخی بردنهوەی ههردووﻻيهن )Win-win-
 (Situationسهيری دەکهن که لهو دا قازانجی ئهوانيتر قازانجی منيشه .به هه سهنگاندن
لهگهڵ چاﻻکيی ،ڕاو ژ و تهبليغی چهندين سهدەی ئايينی ههرەسه نراو بۆ خۆشهويستيی
و پيکهوەژيانی مرۆڤ ،سيستهمی سهرمايهداری به ئهگهری زۆر ،ههنگاوی زياتری
بۆ يهکپارچهيی جيهانی هه ناوەتهوە.
بههۆی باوەڕ به نهشونمای ئابووری وەك مهزنترين بهها ،يهکهم ياسای
سهرمايهداری پ ك هات :تۆ دەب قازانجی کارەکهت زياتر بۆ گهشهکردنی باشتر و
زياتری بارودۆخی ئابووری تهرخان بکهی .له ڕابردوودا سيستهمی شايی و مرۆڤی
رۆحانی زياتر قازانجی کاريی خۆيان بۆ کاری ناپ ويستی وەك بهڕ وەبردنی شهڕ،
ج ژنی به شکۆ و ڕازاوە و دروستکردنی کليسا و کۆشکی گهورە و مهزن تهرخان
دەکرد .يا سکهی ز ريان له قوتوويهکی ئاسنين دەخست و سهريان مۆر و مۆم دەکرد
و له ژ رخان کی تاريك و تنۆکدا دەيانشاردەوە .لهمڕۆدا باوەڕدارانی سهرمايهداريی
قازانجی کارەکهيان بۆ دامهزراندنی کر کاری زياتر له کارخانهکان بۆ بهرههمهينانی
کهرەسه و پ داويستيتری نوێ تهرخان دەکهن.
ئهگهر ئ وە نازانن چلۆن بۆ وەگڕخستنی باشتر که ك له پارەکهتان وەرگرن ،بيخهنه
دەست کهس کهوە که لهو کارە شارەزا ب  ،بۆ و نه بانكهکان يا سهرمايهگوزاران که
به قهرز پارە دەدەنه زۆربهی شيرکهت و کارخانهکان .کهشاوەرزان و وەرز ڕان به
قهرز پارە وەردەگرن بۆ ئهوەی له زەوی نو دا دانهو هی پ بچ نن ،ئهندازياری
ساختمانی خانووی چهند قات دروست دەکهن ،ڕ کخراوە ووزەييهکان بهدوای زەوی
نهوتيی نو دا دەگهڕ ن و کارخانهی چهك و چۆ ی شهڕ به شو ن کهرەسهی شهڕی
نويدان و ههموو ئهو مرۆڤانه بۆ بهڕ وەبردنی کارەکهيان پ ويستيان به پارە ههيه.
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بههرە و سوودی ههموو ئهو چاﻻکييانه خاوەنهکان دەخهنه بارودۆخ کهوە که بتوانن
قهرزەکانيان به سوود کی کهمهوە بدەنهوە .بهو کارە ئيمه نهك ههر گهنم ،خانووبهرە
و نهفت و چهك و چۆ ی زياتر بهرههم د نين ،به کوو دەبينه هۆی زۆربوونی پارە که
ههميسان بانکهکان بتوانن قهرزی نوێ به مرۆڤ بدەنهوە .ئهو چهرخی ئابوورييه
ههرگيز ناوەست  ،ﻻنيکهم ناوەست ئهگهر لهسهر ئارەزووی سهرمايهداران ب  .ئيمه
هيچکات ناگهينه ئهو قۆناغه که سهرمايهدار ب " :ئيتر بهسه .کارەکه به ڕادەی گونجاو
گهشهی کردووە ،ئيستا ئيتر دەتوانن لهسهرخۆ و بهئهسپايی کارەکان بهڕ وەبهرن".
ئهگهر پ تانخۆشه بزانن بۆچی سهرمايهدار ههرگيز نايهوێ چهرخی ئابووری بوەست ،
ئينجا بۆ کاتژم ر ك ئاخافتن لهگهڵ دۆستيکتان بکهن که بۆ و نه سهد ههزار دۆ ری
بهدەستهوەيه و لهخۆی پرسيار دەکا چ کار کی دەتوان پ بکات.
بانکهکان لهمرۆدا سوود کی گهل ك کهم به مرۆڤ دەدەن ،مرۆڤ نايهوێ پارەکهی
لهسهر حيسابی ڕۆژانهی دان که له سا دا نيو لهسهديان بههرە زياتر نادر ت  .لهمرۆدا
به گشتی بۆشاييهك لهناو بازاڕی کڕين و فرۆشی بورسدا پ کهاتووە که داهاتووی ئهو
کهسانهی لهو شو نه سهرمايهگوزاری دەکهن ناديار دەه تهوە .بۆچوونی ئيوە لهسهر
بازاڕی بورس چييه؟ ههڤال کم بۆی گ ڕامهوە باشترين کار که لهمڕۆدا مرۆڤ دەتوان
بيکا کڕينی ئهوراقی بههاداری و تانی برزيل يا چينه .کهس نييه ل ی بپرس  :بۆچی
بهو  ١٠٠ههزار دۆ رەی ههيهتی ڕازی نييه؟ به م ئهو زۆر له من باشتر دەتوان
ڕوونی بکاتهوە که بۆچی سهرمايهداريی ههرگيز ناتوان دەست له گهورەکردنهوەی
سهرمايهکهی هه گرێ.
ئهو ڕاه نانه بههۆی ياريی کامپيۆت ری بهردەوام له ﻻيهن سهرمايهدارييهوە ف ری
مندا ن و ميرمندا ن دەکرێ .ياريی تا ڕادەيهك مود ڕنی وەك شهترەنج بارودۆخی
ڕاوەستاوی ئابووری و نا دەکا .مرۆڤ له ياريی شهترەنج به  ١٦فيگور دەست پ دەکا
و هيچکات به ژمارەی فيگۆری زياتر کۆتايی پ ناه ن  .له ش وەی گهل ك نامۆی
خۆيدا دەکرێ سهرباز ك بکرێ به وەزير به م ناتوانين سهربازی نوێ بهرههم ب نين
و ئهسپ بکهينه تانگ .کهوابوو ياريکهری شهترەنج هيچکات بير له سهرمايهگوزاری
ناکاتهوە .به پ چهوانهی ياريی شهترەنج يارييه ديجيتالی و کامپيۆت رييهکانی ئهمڕۆيی
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زۆربهيان لهسهر سهرمايهگوزاری و گهورەکردنهوەی بارودۆخی ئابووری ساغ
بوونهتهوە.
" Sid

ئهو ش وە ڕاه نانه بهتايبهت له يارييه سترتژيکييهکانی وەك " "Minecraftيا
 "Meiers Civilizationگهل ك بهرچاوە .هيچ جياوازيشی ناب يارييهکه له سهردەمی
بهرد ،سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست يا له و ت کی فانتازيادا بهڕ وەبچ  ،پرەنسيپی
يارييهکان بهردەوام وەك يهکن – ئهوان ههميشه سروشتی سهرمايهداری نيشان دەدەن.
مهبهست ههميشه ئهوەيه شار ك ،و ت کی پاشايی ياخود شارستانييهت ك پ ك ب نن.
ياريکهرەکه له بارودۆخ کی ههژارانهوە ڕەنگه به خانووچکه يا گوند و چهند زەوی
ئيشك و برينگهوە دەست پ دەکا .ئهو خاوەندارييه له سهرەتاوە به ش وەی گهنم ،دار،
بهردی مهعدەنی يا ز ڕ دەست پ دەکا و ل رەوە به ش وەی ژيرانه له بههرەکهی بۆ
سهرمايهگوزاری نوێ که ک وەردەگرێ .مرۆڤ ناچار دەکرێ له کهرەسهی کهم
بهرههمه نهر به م گرنگی وەك سهرباز و سامان به داگيرکردن يا وەدەسته نانی
ژمار کی زۆرتر گوند ،شار يا زەوی خۆی دەو همهندتر بکا .ئامانجی کارەکه باشترين
سترات ژی بۆ وەدەسته نانی بههرە و دارايی به کهمترين سهرمايهوەيه .لهو يارييانهدا
پ که نانی زياتری گوند و شار بهو مانايه دەب له بهشی دواتری يارييهکهدا داهاتی
باشتری بۆ تهرخان دەکرێ و مرۆڤ دەخاته بارودۆخ کهوە نهك ههر به پ ی پ ويست
سهربازی زياتری پ بکڕێ ،به کوو بههرەی کارەکهی بۆ بهرههمه نانی زياتر
تهرخان بکا .زۆر زوو دەتوانين گوندەکان بکهين به شار ،زانستگه ،بهندەر و
کارخانهی پ ساز بکهين ،له سهر زەرياکان گهشت و گوزار بکهين و شارستانييهتی
خۆمانی پ بهرز کهينهوە و يارييهکهی پ ببهينهوە.
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کهشتيی "سندرۆم"

١٠٠

ئايا له ڕاستيدا بارودۆخی ئابووری دەتوان بهردەوام و بۆ ههميشه پهرە بست ن ؟
ئايا له ڕوانگهی کاتييهوە سهرچاوەی کانزا سروشتييهکان کۆتاييان پ نايه و به بنبهست
ناگهن؟ بۆ گارانتيکردنی پهرەسهندنی بهردەوامی بارودۆخی ئابووری دەب مرۆڤ
بهدوای سهرچاوەيهکی ههميشهيی و ب بندا بگهڕێ.
يهك له ڕ گاچارەکان دۆزينهوەی زەوی و ناوچهی نو يه .لهڕاستيدا به در ژايی
سهدان ساڵ پهرەسهندنی بارودۆخی ئابووری ئورووپا و ب وکردنهوەی سيستهمی
سهرمايهدارييهکهی تا ڕادەيهکی زۆر لهسهر ڕەوتی داگيرکاريی ئيمپرياليستی
ناوچهکانيتری ئهم جيهانه بووە .سهرەڕای ئهوەش لهسهر ئهم پﻼن ته ژمارەی دوڕگه
و قوڕنهکانی ب کۆتايی نين .تاقم ك له مرۆڤ هيوادارن له داهاتوودا بتوانن پﻼنيت
و تهنانهت کاکهشانی نوێ بدۆزنهوە و داگيری کهن ،به م له ڕوانگهی ئهمرۆييهوە
جارێ گهل ك لهو خهونه دوورين و سيستهمی ئابووری مود ڕن دەب ڕ گايهکيتر بۆ
پهرەپ دانی خۆی بدۆز تهوە.
زانست ئالترناتيڤ کی بۆ خو قاندنی جيهانی مود ڕن پ که ناوە .ڕەوتی دۆخی
ئابووری مرۆڤ پهرە دەست ن چونکه ئهوان دەتوانن ماکه و سهرچاوەی ووزەی نوێ
بدۆزنهوە .به پ چهوانهی مرۆڤ ،بارودۆخی ئابووری ڕ وی ناتوان پهرە بست نی
چونکه ڕ وی ناتوان بزان به چ ش وەيهك کهرو شکی زياتر بهرههم دێ .بارودۆخی
ئابووری کهرو شك ڕاوەستاو دەم ن تهوە چونکه کهرو شکهکان ناتوانن ببنه هۆی
پهرەسهندنی زياتری چيمهن.

 ١٠٠سندرۆم به کۆمه ك نيشانهی نهخۆشی دە ن که به ش وەيهکی ئاسايی لهگهڵ يهك دەکهون به م ناکرێ ناوی
نهخۆشييهکی دياريکراويان لهسهر دابنرێ.
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لهسهر ت ڕوانينی نهريتی ،ئهم جيهانه وەك کهيک ك به گهورەيی نهگۆڕسهير دەکرێ
و گومانی ئهوە دەکا که تهنيا دوو سهرچاوە لهسهر زەوی بوونيان ههيه" :ماکهی
سهرەتايی" و "ووزە" .به م له ڕاستيدا س چهشن سهرچاوە بوونيان ههيه" :ماکهی
سهرەتايی" " ،ووزە" و "زانست"" .ماکهی سهرەتايی" و "ووزە" ب کۆتايی نين و
بهو ڕادەيهی مرۆڤ که کی زياتريان ل وەرگرێ به ههمان ڕادەش ژمارەيان کهمتر
دەبنهوە .به پ چوانه زانست سهرچاوەيهکه که بهردەوام پهرە دەست ن – بهو ڕادەيهی
زياتر که کی ل وەرگرين ،به ههمان ڕادەش زانياری زياترمان دەب  .له ڕاستيدا
زۆربوون و بهه زبوونی زانست دەتوانی بب ته هۆکار بۆ وەدەسته نانی "ماکهی
سهرەتايی" و "ووزە"ی زياتر .ئهگهر ئ مه  ١٠٠مليۆن دۆ ر بۆ دۆزينهوەی نهوت له
و تی ئاﻻسکا تهرخان کهين ،و لهوێ ئهو ماکه ز ڕە ڕەشه بدۆزينهوە ،ئ ستا و لهم
کاتهدا ئيمه بهڕادەی کافی نهوتمان دەب به م نهوەکانمان کهمتريان دەب  .به پ چهوانه
ئهگهر ئيمه  ١٠٠مليۆن دو ر بۆ کاری تاقيکاريی و پشکنتنی زانستی بۆ و نه بۆ
ووزەی ههتاو تهرخان کهيهن و م تۆد کی نوێ بۆ پاشهکهوت کردنی بدۆزينهوە ههم
ئيمه خۆمان و ههم نهوەکانمان دەتوانين سهرچاوەيهکی ووزەی زياترمان ههب .
به در ژايی ههزاران ساڵ لهمپهر لهسهر ڕ گای پهرەسهندنی زانستی دانرابوو
چونکه خه کانی کۆن لهسهر ئهو باوەڕە بوون پهرتووکه پيرۆزەکان و داب و نهريتی
پ شينيان ههموو زانست کی پ ويست بۆ ئهم جيهانهيان ت دا گونجاوە .ڕ کخراوە يا
کارخانهيهك که لهسهر ئهو بڕوايه ب ههموو زەوييه نهوتييهکانی ئهم جيهانه
دۆزراب تهوە ،ئيتر نه کات و نه پارەی خۆی بۆ گهڕان بهدوای دۆزينهوەی زەوی
نهوتدار تهرخان ناکا .به ش وەيهکی هاوچهشن کات مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕە ب له
ڕوانگهی زانستی کولتوورييهوە ههموو زانيارييهکی پ ويستی بۆ در ژەپ دان به ژيان
پ يه ،به د نياييهوە تامهزرۆيی بۆ زانستی نوێ لهخۆی نيشان نادا .ئهوە هه س و کهوتی
زۆرينهی مرۆڤی سهردەمی پ ش مود ڕنييهت بووە .به م شۆڕشی زانستيی،
مرۆڤايهتی لهو باوەڕ و بارودۆخه ڕزگار کرد و له خهوی ڕاپهڕاند .مهزنترين
دۆزراوەی زانستيی دۆزينهوەی نهزانيی مرۆڤ بوو .ئهو کاتهی مرۆڤ ههستی کرد
تا چ ڕادەيهك زانياری کهمی لهسهر ئهم جيهانه ههيه ،لهپڕ کدا به گهی گهل ك قايميان
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بۆ دروستکرا تامهزرۆيی بۆ زانستی نوێ لهخۆيان پيشان دەن ،ئهو کارەی پهرەی به
ڕ گا و ڕ بازی زانستی دا و ڕ گای بۆ پ شکهوتنخوازی خۆش کرد.
وەچه به وەچه زانستی زانياريی ئهرکی سهرەکی خۆی بۆ دۆزينهوەی سهرچاوەی
ووزەی نوێ ،ماکهی سهرەتايی نوێ ،کهرەسهی باشتر و پڕۆسهی نو ی بهرههمهينان
تهرخان کرد .ئهزموونهکهی بۆته هۆی ئهوەی لهمڕۆدا مرۆڤايهتی لهههموو کات کيتر
زياتر ووزە و ماکهی سهرەتايی ههب و بهرههمهکانييشی به ش واز کی بهرچاو
پهرەيان ساندووە .له هيچهوە کهرەسهی دۆزراوەی وەك کهرەسهی هه م ،ماتوڕی
ئهلکتريکی و کامپيۆتر ،زانستی پ شهسازی نو يان خو قاندووە .ئهگهر سهيری بيست
سا ی داهاتوومان بکهين دەتوانين به د نياييهوە گومانی ئهوە بکهين سا ی  ٢٠٣٠زياتر
لهمڕۆ بهرههم و دەکاره نانمان دەب  .ئ مه دەتوانين ئهرخهيان بين که نانۆت کنۆلۆژيا،
ت کنيکی ژ ن تيك و هزری دەستکرد بهرههمهکان به ش وەيهکی شۆڕشگ ڕانه پهرە پ
دەدەن و له سۆپ رمارکتهکانی ئهمڕۆييدا که بهردەوام گهورەتر دەبنهوە ،بۆ زۆربوونی
ژمارەی بهرههمهکان ت کۆشان دەکهن.
لهڕاستيدا ئهو شانسهی بتوانين کهمبوونی کانزا سهرەتاييهکانی پ چارە بکهين
گهل ك گهورەيه .مهزنترين دژبهری ڕاستهقينهی ئابووری مود ڕن ،ت کڕووخان و
تووناکردنی ژينگهيه .ههردووك پ شکهوتوويی زانستی و پهرەسهندنی ئابووری
کارت کهرييان لهسهر ژينگه و ژيانی بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە ههيه،
ههرەسه نانيان دەب ته هۆی وەڕ خستنی شهپۆل ك که دەتوان گۆڕان بهسهر بارودۆخی
ژينگهی بوونهوەراندا بين  .ئهگهر بمانهوێ بارودۆخ ك که بۆ و نه مرۆڤی
دەو همهندی ئهمريکايی ههيانه بۆ ههموو مرۆڤ کی سهر ئهم ههردەی دابين بکهين
پ ويستيمان به چهند پﻼنيتی تر دەب – به م ههر وەك ههموومان دەيزانين تا ئهمڕۆ
له پﻼن تی زەوی زياتر شك نابهين .ئهگهر پ شکهوتوويی زانستی و پهرەسهندنی
ئابووری له کۆتاييدا ببنه هۆکار بۆ تووناکردنی ژينگه ،ئهوە تهنيا ڕ وی و کهرو شك
يا ئاژە نيتر نين که دەکهونه بارودۆخ کی ناخۆشهوە به کوو ئهو کارەساته ئ مهی
مرۆڤی ساپييهنيش دەگر تهوە .ڕووخان و ههرەسه نانی ئ کۆلۆژيا دەب ته هۆکار بۆ
توونابوونی دۆخی ئابووری ،ئا ۆزيی بارودۆخی سياسی و نزمکردنهوەی پلهی
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ئاسوودەيی و ئاسايشی ژيان و تهنانهت دەتوان ههڕەشه له بوونی شارستانييهت لهسهر
زەوی بکا.
ئهو مهترسيانه دەتوانن کهم ببنهوە ئهگهر ئيمه بتوانين ڕەوتی پ شکهوتوويی زانستی
و پهرەسهندنی ئابووری سهبرتر بکهينهوە .ئهگهر سهرمايهداران لهم سا دا بۆ ئهوراقه
نرخييهکانيان  ٦له سهد سوود وەرگرن و بۆ ماوەی دەساڵ به وەرگرتنی  ٣لهسهد
سوود ڕازی بن ،ههروەها بۆ بيست ساڵ تهنيا يهك لهسهد سوود وەرگرن ،له  ٣٠سا ی
داهاتوودا ئيتر دۆخی ئابووری پهرەناست ن و دەوەست و ئيمهی مرۆڤيش بهو شتهی
ههمانه ڕازی دەبين .به م پهرەسهندنی ئابووری به تهواوی ه زيهوە لهههنبهر پﻼن کی
لهو چهشنه دەوەست  .له جياتی ئهو کارە ه زداران پ شنيار دەکهن به گورجييهکی
زۆرتر بهرەو پ شهوە ههنگاو هه ينينهوە .ئهگهر دۆزراوە زانستييهکانمان ههڕەشه له
تووناکردنی ژينگه و ژيانی مرۆڤايهتی و بوونهوەرانيتر دەکا دەب بهدوای دۆزينهوەی
شت کدا بگهڕ ين که بتوان پار زگاريمان ل بکا .به ناسکبوونهوەی تو ژی ئۆزۆن و
ت پهڕبوونی تيشکه زياندەرەکانی ڕۆژ مهترسی تووشبوون به نهخۆشيی ش رپهنجهی
پ ست لهسهر زەوی زياتر دەب تهوە .بۆ بهرگری لهو کارە ناچار دەکر ين دەرمانی
باشتر بۆ پار زگاری له پ ست بدۆزينهوە و له کۆتاييدا بهرههمی شيری کارخانهکان و
ناوەندە پشک نهرەکانی ش رپهنجه پهرە پ بدەين .ئهگهر بۆ ئهو پهرەسهندنهی کارخانه
پ شهسازييه نۆيهکان زياتر ببينه هۆکار بۆ پيسکردنی ژينگه ،ئاتمۆسف ر و
ئوقيانووسهکانی زەوی که ئهوانيش خۆيان دەبنه هۆی گوڕانی کهش و ههوا ،مرۆڤ
ناچار دەکهن لهسهر ت کنۆلۆژيای مود ڕن جيهان کی مهجازی و پهناگايهك بۆ خۆيان
ساز کهن که ههموو پ داويستييهکی بۆ ئاسايشی ژيان تيدا گۆنجاب  ،به م له کۆتاييشدا
زەوی جهههننهم کی گهرم و داغی ل دروست دەکرێ.
کهش و ههوای شاری پکن لهمرۆدا بهڕادەيهك پيس و ئالوودە بووە که به پ ی
گونجان ،مرۆڤ کهمتر له ما هکانيان د نه دەرەوە و چينييه دەو همهندەکان بۆ پا وتنی
ههوای ناو ما هکانيان ههزاران دۆ ر پارە خهرج دەکهن .تهنانهت مرۆڤی زۆر
دەو همهند له حهساری ما هکانياندا کهرەسهی پار زگاريی گهل ك مود ڕنيان
دامهزراندووە .سا ی  ٢٠١٣قوتابخانهی ن ونهتهوەيی شاری پکن که بۆ ڕاه نانی
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مندا نی ديپلۆماته بيانييهکان و بنهما ه چينييه دەو همهندەکان کراوەتهوە ،ههنگاو کی
زياتری هه ناوە و سهرپۆشی لهسهر شهش مهيدانی ت نيس دانا که پ نج مليۆن دو ری
خهرج بوو .قوتابخانهکانيتريش به چاول کردن لهو قوتابخانه ن ونهتهوەييه خهريکی
پار زگاريکردن له خۆيانن و ئهو کارە بهو مانايهيه بازاڕی سيستهمی خاو نکهرەوەی
ههوا له و تی چين له حا ی پهرەسهندندايه .ديارە زۆربهی دانيشتوانی پيتهختی و تی
چين توانايی ئهو کارەيان نييه و ناشتوانن مندا هکانيان بن رنه قوتابخانهی دەو همهند و
١٠١
ن ونهتهوييهکان.
مرۆڤايهتی له ن وان دوو جيهانی جياوازدا گيری خواردووە .له ﻻيهکهوە خۆمان
ناچار دەکهين خ رايی به پ شکهوتوويی زانستی و پهرەسهندنی ئابووری بدەين.
مليارد ك مرۆڤی چينی و مليارد ك مرۆڤی هيندی دەيانهوێ وەك مرۆڤی چينهکانی
ناوەڕاستی ئهمريکايی ژيان بکهن و هيچ به گهيهك نابينن بۆچی دەب ئهو خهونهيان
ببهنه گۆڕەوە ،کات ئهمريکاييهکان دەست له تامهزرۆيی خۆيان بۆ کڕين له ناوەند و
بازاڕەگهورەکان و " ١٠٢"SUVهه ناگرن .لهوﻻشهوە دەب ﻻنيکهم بهردەوام ههنگاو ك
لهپ ش خاپوور بوونی جيهانی ئ کۆلۆژياوە بين .کونتڕۆڵ و ک بهرک کردن لهههنبهر
ئهو دوو جيهانه جياوازە ساڵ به ساڵ دژوارتر دەب چونکه ههر ههنگاو ك مهودای
مرۆڤی ههژاری شاری ديهليی نوێ له مرۆڤی ئهمريکايی نيزيکتر بکاتهوە مهودای
کهوتنهخوارەوەی پﻼنيتی زەوی بۆ ناو هه د رگهی پ کهمتر دەکاتهوە.
ههوا ی خۆش ئهوەيه چهندين سهدە مرۆڤايهتی چ ژی له دۆخی ئابووری پهرەس نراو
وەرگرت به ب ئهوەی ژينگهی بۆ قوربانی بکا .ديارە زۆربهی چهشنهکانيتر لهو
پرۆسه و ڕەوتهدا لهناو چوون و مرۆڤ خۆشی چهندين جار تووشی قهيرانی ئابووری
و ژينگه هاتووە به م تا ئهمڕۆ بهردەوام توانيومانه ژيانی خۆمان دابين بکهين .گهرچی
١٠١

Edward Wong, «In China, Breathing Becomes a Childhood Risk», in: New York Times, ٢٢.
April ٢٠١٣, http://www.nytimes.com/٢٠١٣/٠٤/٢٣/world/asia/pollution-isradically- changing;)childhood-in-chinas-cities.html? pagewanted=all&_r=٠ (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤
Barbara Demick, «China Entrepreneurs Cash in on Air Pollution», in: Los Angeles Times, ٢.
Februar ٢٠١٣, http://articles.latimes.com/٢٠١٣/feb/٠٢/world/la-fg-chinapollution- ٢٠١٣٠٢٠٣
(aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤).
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هيچ ياسايهکی سروشتی ناتوان گاڕانتی بکا که له داهاتووشدا بتوانين خۆمان ڕزگار
بکهين .ک دەزان  ،ئايا زانست بهردەوام له بارودۆخ کدا دەب که هاوکات دۆخی
ئابووری ڕاگرێ و ژينگهی بوونهوەرانيش له توونابوون و گهرمبوونی زەوی ڕزگار
بکا .لهبهرئهوەی خ رايی بهردەوام در ژەی ههيه بازنهی هه هکان بچووکتر و
بچووکتر دەبنهوە .له ڕابردوودا بهس بوو ههر سهدەی شت کی سهرسووڕهينهر
بدۆزر تهوە ،لهمڕۆدا به ههر دوو ساڵ پ ويستيمان به پهرجۆيهکی نوێ ههيه.
ههروەها دەب لهبير خۆمانی نهبهينهوە هاتنی قيامهتی ئ کۆلۆژی ئاکامی جياوازی
بۆ چينی جياواز دەب  .ديارە ئهو م ژووە دادپهروەر نييه .ئهگهر کارەسات ك پ ك ب ،
سهرەڕای ئهوەی دەو همهندەکان بوونهوته هۆی پ کهاتنی زۆربهی ئهو کارەساتانه
ههميشه مرۆڤی ههژار زياتر له مرۆڤی دەو همهند زيان و ژانی پ دەگا .گۆڕانی
کهش و ههوا لهمڕۆدا کارت کهرييهکی گهل ک زياتر لهسهر مرۆڤی دانيشتوو لهسهر
قوڕنهی ئهفريقای ئيشك و برينگ دادەن به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی دەو همهندی
ڕۆژئاوايی .به ش وەيهکی پارادۆکس و جياواز ه زی زانست دەتوان پهرە بهو
مهترسيه بدا و گهورەتری کاتهوە چونکه مرۆڤی دەو همهند ڕازی ڕادەگرێ.
با سهيری پ کهاتنی گاز و پيسبوونی کهش و ههوا" "Emissionsله ژينگهيدا بکهين.
زۆربهی زانايان و ژمار کی زۆری سياسهتوانان ههست به ڕاستهقينهبوونی مهترسی
ک شهی کهش و ههوا دەکهن .به م ئهو زانيارييه تا ئهمڕۆ هيچ گۆڕانيکی ئهوتۆی
بهسهر هه س و کهوتی مرۆڤدا نهه ناوە .ئيمهی مرۆڤ بهردەوام لهسهر
گهرمبوونهوەی کهش و ههوا ئاخافتن دەکهين به م له کردەوەدا مرۆڤايهتی ئامادە نييه
جيدديانه خۆی فيدای بارودۆخی ئابووری ،کۆمه يهتی يا سياسی لهههنبهر پ ش گرتن
بهو کارەساته بکا .له ن وان سا نی  ٢٠٠٢و  ٢٠١٠دا " "Emissionsپلهی پيسبوونی
کهش و ههوا نهك ههر به هيچ ش وەيهك نزم نهبۆتهوە ،به کوو به پ چهوانه ههر سا هی
 ٢،٢لهسهد زياتريش بۆتهوە .بۆ هه سهنگاندن سا نی  ١٩٧٠تا  ٢٠٠٠نيزيکهی
 ١،٣لهسهد بووە ١٠٣.پهيمانی کيۆتۆ ""Kyotoی سا ی  ١٩٩٧بۆ نزمکردنی پلهی
١٠٣

IPCC, Climate Change ٢٠١٤: Mitigation of Climate Change – Summary for Policymakers,
herausgegeben von Ottmar Edenhofer u.a., Cambridge/New York ٢٠١٤, S. ٦.

٢٦٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

پيسبوونی کهش و ههوا دەبوو گهرمبوونهوەی ههوای گلۆبالی سهبرتر کاتهوە و نهك
بهتهواوی بيوەست ن  ،به م پيسکهرەوەی ژمارە يهکهمی جيهان – و ته
يهکگرتووەکانی ئهمريکا – ئهو پهيمانهی ڕەد کردەوە و له ترسی ش واندن و
١٠٤
ههرەسه نانی بارودۆخی ئابووری ههو ی نهدا پلهی پيسکردنی ههوا نزم کاتهوە.

ههموو ل دوان ،پهيمان و کۆنفڕانس کی سهبارەت به گۆڕانبهسهرداهاتنی کهش و ههوا
تا ئهمرۆ نهيانتوانيوە پ ش به چهپهڵ بوونی ههوا بگرن .ئهگهر مرۆڤ به ووردی
سهيری ئهو و نهيهی سهرەوە بکا دەبين چهپهڵ بوونی ههوا تهنيا لهسهردەمی قهيرانی
ئابووريدا بڕ ك نزم دەب تهوە.
له مانگی دسامبری سا ی  ٢٠١٥له شاری پاريس پهيمان کی بهرزەفڕانهيتر بهسترا
و دەبوو گهرمای مامناوەندی به  ١،٥لهسهد بههه سهنگاندن لهگهڵ بارودۆخی
پهيمانهکانی پ شوو بگه ن  .به م زۆربهی قۆناخی خهمباری پ ويست بۆ گهييشتن بهو
ئامانجه حهوا هی سا ی  ٢٠٣٠يا تهنانهت نيوەی دووههمی سهدەی بيست و يهکهم
١٠٤

UNEP, The Emissions Gap Report ٢٠١٢, Nairobi ٢٠١٢; IEA, Energy Policies of IEA Countries:
The United States, Paris ٢٠٠٨.

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٢٦٤

کراوە و وەك ئهوە وايه پهتاتهی گهرم و داغ به وەچهی داهاتوومان بسپ رين.
حکوومهتهکانی ئهمڕۆيی به نيشاندانی چرای سهوز به خۆيان له ڕوانگهی سياسييهوە
گهل ك بههرەيان ل وەرگرت لهحا کدا ئامانجی ڕاستهقينهی کهمکردنهوەی پيس و
پ ۆخيی کهش و ههوا و کهمکردنهوەی پهرەسهندنی ئابووری به حکوومهتهکانی
داهاتوو ئهسپاردراوە .ئهمجارەيان و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا و و ته
کاولکهرەکانيتری ههوا پهيماننامهکهيان ئيمزا کردووە به م ه شتا هيچ ههنگاو کيان
بۆ هه نههيناوەتهوە .زۆرينهی سياسهتوانان و دەنگدەرەکانيان لهسهر ئهو باوەڕەن تا
ئهو کاتهی دۆخی ئابووری پهرەس نراو بم ن ئهندازياران و زانايان دەتوانن ئ مه لهو
مهترسييه ڕزگار بکهن .کات باسهکه لهسهر گۆڕانبهسهرداهاتنی کهش و ههوا ب ،
زۆرينهی باوەڕدارانی گهشهسهندنی ئابووری تهنيا به ئارەزوو و پهرجۆی دانان ن –
به کوو پ کهاتنی ئهو پهرجۆيه به کار کی تهواو سهلم ندراو و لۆژيکی دەناس نن.
ياريکردن به داهاتووی مرۆڤايهتی و خستنه بارودۆخ کی مهترسيدارەوە لهسهر ئهو
بۆچوونه تا چ ڕادەيهك لۆژيکييه که زانايان و ئهندازياران دەتوانن له داهاتوودا بههۆی
دۆزراوەی نهناسراوی ناڕوونهوە ڕزگارمان بکهن؟ زۆرينهی سهرۆککۆمار ،وەزير
و ئهو مودير و بهرپرسانهی وا حکوومهت بهسهر جيهاندا دەکهن مرۆڤی بهتهوای مانا
لۆژيکی و باشن .به م سهير ئهوەيه بۆچی ئامادەن بهرپرسايهتی قومار کی ئاوا
سامناك له ئهستۆ گرن؟ ڕەنگه لهسهر ئهو باوەڕە بن که مهترسی بۆ داهاتووی کهسيی
خۆيان پ ك نايه .تهنانهت ئهگهر دۆخ کی گهل ك ناخۆش و نالهبار دروست ب و زانست
نهتوانی پ ش بهو ﻻفاوە ما ۆ رانکهرە بگرێ ،ئهندازياران دەتوانن کهشتييهكی نووح
بۆ بهرپرسان ساز کهن و ڕزگاريان کهن لهحا يکدا ملياردان مرۆڤی ئاسايی لهو
س وەدا دەخنک ن .باوەڕ به کهشتييهکی ئهوتۆ بههۆی ت کنۆلۆژيای پ شکهوتوو
لهمڕۆدا مهزنترين مهترسييه بۆ داهاتووی مرۆڤايهتی و ئ کۆسيستهم .ئهو کهسانهی
باوەڕيان به کهشتی نووح ههيه ههرگيز ناب بهرپرسايهتی ئ کۆسيستهمی جيهانيان پ
بسپ ردرێ ،تهواو بهو ش وەيهی ناب چهکی ئهتۆمی بهو کهسانه بدرێ که باوەڕيان به
قيامهت و بهههشت ههيه.
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ئهدی چی بهسهر چينی ههژاراندا دێ؟ بۆچی ب دەنگن و ڕاناپهڕن؟ ئهگهر ئهو
س وە وەڕێ کهوێ ،زۆربهی زيانهکانی بهوان دەگا .ههروەها ئهوان يهکهم چين دەبن
که خهرج و ت چوونی ههرەسه نانی دۆخی ئابووری ههست پ دەکهن .له جيهان کی
سهرمايهداريدا تهنيا بههۆی پهرەسهندنی بارودۆخی ئابوورييهوە ،باری ئابووری
مرۆڤی ههژار گۆڕانی بهسهردا دێ .لهو ڕوانگهيهوە ج ی گومانه ئهگهر بب ته هۆی
نزمکردنهوەی پهرەسهندنی دۆخی ئابووری ،ههنگاو بۆ پ شگرتن به ههڕەشهی
ههرەسه نانی ژينگه هه يننهوە .پار زگاريکردن له ژينگه کار کی گهل ك باشه به م
ئهو مرۆڤانهی تهنانهت ناتوانن کرێ ما ی خۆيان دابين بکهن و ژن و مندا يان بهخ و
بکهن پ ش ئهوەی خهم بۆ توانهوەی سههۆ بهندانی جهمسهرەکانی زەوی بخۆن،
سهريان به ک شه ڕاستهقينهکانی ژيانی خۆيانهوە خهريکه.
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چهرخی هامستر

٢٦٦
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تانانهت ئهگهر ئ مه به گورجييهکی گهل ك زۆر وەخۆکهوين و بتوانين پ ش به
ت کڕووخانی ئابووری و ههرەسه نانی بارودۆخی ژينگه بگرين ،ئهو وەخۆکهوتنه
خۆی ک شهی گهل ك مهزن دروست دەکا .له ڕوانگهی کهسييهوە دەب ته هۆی پ که نانی
ستر س و گرژييهکی لهڕادەبهدەر بۆ مرۆڤ .دوای چهندين سهدە پ شکهوتوويی ،ژيانی
مرۆڤ دەب ﻻنی کهم له و ته پ شکهوتنخوازەکان ئارام و ئاشتيخوازانه بهڕ وە بچ .
ئهگهر پ شينيانمان بيانزانيبا کام کهرەسه و سهرچاوەی کانزاييمان له بهردەست دايه،
دەهاتنه سهر ئهو باوەڕە که ب ين" :ئ مه له ڕاستيدا دەمانزانی له ئاسايش و ئاراميی
ئاسمانی به ب هيچ خهم ك دەب چ ژ وەرگرين ".به م ڕاستهقينهکهی تهواو شت کيترە.
سهرەڕای ههموو دەسکهوت و سهرکهوتووييهکانمان ،بۆ بهڕ وەبردنی کاری زياتر و
بهرههمهينانی بهرههمی زياتر بهردەوام لهژ ر گوشار داين.
بۆ ئهو کارە خۆمان ،بهرپرسان ،حکوومهت و سيستهمی ڕاه نان به هۆکار و
تاوانکار دادەن ين .به م لهڕاستيدا ئهوانه هيچيان هۆکاری سهرەکی نين .بهرپرس بۆ
ئهو کارە ڕ ککهوتنامهيهکی مود ڕنه که ههموومان له ڕۆژی له دايکبوونمانهوە
ئيمزامان کردووە! له جيهانی پ ش مود ڕنييهتدا مرۆڤ گهل ك و چووی فهرمانبهری
ئاسايی بورۆکراسی بوون؛ دەچوونه سهر کار و چاوەڕوانيان دەکرد مرۆڤيتر کارەکان
بهڕ وە بهرن .له جيهانی مود ڕندا مرۆڤ کاری بازرگانی بهڕ وە دەبا ،ههر بهو
هۆيهشهوە شهو و ڕۆژ لهژ ر گوشارداين .له ئاستی گشتيی کۆمه دا ئهو کيبهرک يه
خۆی وەك شهپۆل کی ب وچان نيشان دەدا .سهرەڕای ئهوەی سيستهمی کۆمه يهتی و
سياسی پ شتر سهدان ساڵ ههبوون ،لهمڕۆدا وەچهکان خهريکی تووناکردنی جيهانی
کۆن و بونياتنانی جيهان کی نوێ له ج ی ئهوانن .ههر بهو ش وەيهی مانيفستی
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هامستر چهشنه مشک کی گهورەی ک وييه.
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کۆمۆنيستی به ڕوونی و نای کردووە ،جيهانی مود ڕن به ش وازی ئهر نی داواکاری
نهبوونی متمانهپ کردن و گرژبوونه" .ههموو پهيوەندايهتييهکی ژەنگه نراو و قايم
سهرەڕای ئيدە و ڕوانگهی شانازيپ کراوی سهردەمی خۆيان لهناو دەچن ،ههموو
بارودۆخی دەقگرتوو ،پ ش وەديهاتنيان پووچهڵ دەکر نهوە .ههموو ڕاوەستاوی و
پ کهاتهکان دەبن به هه م و ههموو ماکهيهکی ئيشك و ڕەق ت که وی ههوای ناسك
دەکر ن ".ژيان له جيهان کی وا ناڕ ك و پ کدا گهل ك ناخۆشه و حکوومهتکردنيشی
زۆر دژوارە.
بهو هۆيهوە مود ڕنييهت دەب ههموو ت کۆشانی خۆی بهڕ وەبهرێ ،نه کهسهکان و
نه مرۆڤايهتی به گشت ،سهرەڕای ههبوونی ئا ۆزی و ناڕ کوپ کی ،ههو ی خۆ
ک شانهوە لهو ک بهرک يه نهدەن .بۆ گهيشتن بهو ئامانجه مود ڕنييهت وەك مهزنترين
بههاپ دان و بهرزترين پله ،به گهشهسهندن و پهرەپ دانهوە نووساوە و ئيمه خۆشمان
سهرەڕای مهترسييهکانی قوربانيشی بۆ دەدەين .له ئاستی گشتيدا دەو هتهکان ،کارخانه
و ڕ کخراوەکان هان دەدر ن سهرکهوتوويی خۆيان بههۆی پ شکهوتووييهوە
هه سهنگ نن و به کار کی شهيتانی دانهن ن .له ئاستی کهسيشدا بهردەوام داهاتمان
بهرزدەب تهوە و ستانداردی ژيانمان دەچ ته سهرەوە .تهنانهت ئهگهر له بارودۆخی
ئ ستامان ڕازيش بين ه شتا چاﻻکی بۆ کاری زياتر دەکهين .ئهو شتهی دو ن به
کهرەسهيهکی لۆکس دادەنرا ،ئهمڕۆ وەك شت کی گشتی ،پ ويست و ئاسايی سهير
دەکرێ .ئهگهر پ شتر له ما ك دەژياين و به س ژووری خهو ،ئوتومۆبيل ك و
کامپيۆت ر ك ڕازی بوين ،ئ ستا پ ويستيمان به پ نج ژووری خهو ،دوو ئوتومۆبيل و
ژمار کی زۆر کامپيۆتر ،تابل ت و تهلهفۆنی مۆبايل ههيه.
قانعکردنی کهسهکان بۆ ئهوەی پ ويستی زياتريان به شتومهك ههب  ،کار کی دژوار
نهبوو .بۆ مرۆڤ ههستی چاوچنۆکی و تهماح ههميشه ساکار بووە .ک شهی مهزن ئهوە
بوو ناوەندە کۆمه يهتييهکانی وەك کليسا و حکوومهت قانع بکر ن که ئهو ئيدە نو يه
بکهنه پيشهی خۆيان .ههزاران ساڵ بوو کۆمه گاکان له ت کۆشاندا بوون بۆ ئهوەی
ويستی کهسهکان کونتڕۆڵ بکهن و به ش وەيهك هاوسهنگييان ت دا پ ك ب نن .مرۆڤ
دەيزانی که ئينسان به گشتی چاو چنوکن و ههمووشت کيان بۆ خۆيان دەوێ ،به م کات
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کهيکهکه فۆڕم و ئهندازەيهکی نهگۆڕی پ ك ه نا هاوئاههنگی کۆمه يهتی به
ئارامبوونهوەی مرۆڤه چاوچنۆکهکان کۆتايی پ هات .واديارە چاوچنۆکی و تهماح
باش نهبووب ت .مود رنييهت جيهانی بهراوژوو کرد .ئهو ،کۆمه گای ئينسانی قانع کرد
هاوسهنگی گهل ك له ئا ۆزی و ب سهرەوبهرەيی باشترە .لهبهر ئهوەی تهماح و
چاوچنۆکی دەب ته هۆی پهرەسهندنی ئابووری ،کهوابوو ه ز کی باشه .لهسهر ئهو
ڕەوته مود ڕنييهت مرۆڤی بهردەوام بۆ ويستی زياتر هان دا و لغاوی پ ش مود ڕنييهت
که سا يانی در ژ بوو مرۆڤی کونتڕۆڵ دەکرد ،له ناو برد.
ترسی پ کهاتوو تا ڕادەيهکی زۆر له ﻻيهن سهرمايهداری و بازاڕی ئازادەوە لهسهر
مرۆڤ ﻻچووە و ئهوە خۆی هۆکار کی سهرەکيی بۆ خۆشهويستبوونی ئهو ئيديۆلۆژييه
لهناو کۆمه گاکاندا .بيرمهندانی سهرمايهداری بهردەوام خهريکی ئارامکردنهوەی
مرۆڤن" :خهمی هيچ شت ك مهخۆن ،ههموو کار ك به باشی بهڕ وە دەچ  .ئهگهر
بارودۆخی ئابووری پهرە بست ن  ،دەستی نادياری بازاڕی سهرمايهداری خۆی به
ههموو کارەکانهوە خهريك دەکا ".بهو ش وازە سهرمايهداری سيستهم کی چاوچنووك
و ب سهرەوبهرەی پيرۆز به مرۆڤ دەناس ن که به گورجی پهرەدەست ن به ب
ئهوەی کهس ههستی پ بکا ياخود ل ی ت بگا چلۆن پهرەدەست ن ) .سيستهمی
کۆمۆنيستی که ئهوانيش باوەڕيان به گهشهسهندنی بارودۆخی ئابووری ههبوو ،لهسهر
ئهو بۆچوونه بوون ئهوان دەتوانن به يارمهتی پﻼنی دەو هتی ،پ ش به ئا ۆزی بگرن
و له خزمهت به پهرەپ دانی ئابووريدا بن .دوای سهرکهوتوويی سهرەتايی ،له
کۆتاييهکهيدا به مهودايهکی زۆر کهوتبوونه دوای بازاڕی ئازادی ئابوورييهوە(.
کوتهك کاری و سووکايهتی کردن به سهرمايهداريی لغاوپچڕاو لهمڕۆدا سهرنجی
ڕۆشنبيرانی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شاوە .لهبهرئهوەی سهرمايهداری دەستی بهسهر ئهم
جيهانهدا گرتووە و کونتڕۆ ی دەکا ،دەب له کردەوەدا ههموو کار ك بکهين بۆ ئهوەی
پ ش ئهوەی جيهان کۆتايی پ ب ن و کاولی بکا ههست به کهم و کهسرييهکانی بکهين.
به م ڕەخنه له سهرمايهداری ناب ئ مه لهههنبهر زانست و دەسکهوتهکانی کو ر بکا.
تا ئ ستا سهرکهوتووييهکی مهزن بووە – ﻻنی کهم ئهگهر ههرەسهينانی داهاتووی
ژينگه لهبهر چاو نهگرين و ئهگهر مرۆڤ تهنيا بههۆی سهرکهوتوويی بهرههمهکان و
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پهرەسهندنی بارودۆخی ئابووری هه يسهنگ ن  .لهوانهيه ئ مه لهمڕۆدا له جيهان کی پڕ
له ب نهوبهردە و ئا ۆزدا ژيان بکهين به م پ شگوويی ههرەسه نان بههۆی شهڕخوازيی
وەدی نههاتووە لهحا يکدا به ينی پهرەسهندنی بهردەوام و هاليکاريی گلۆبالی بهڕاست
وەرگهڕاوە .ديارە جار و بار قهيرانی ئابووری و شهڕی ن ونهتهوەيی پ ك د ن ،به م
به ش وەی در ژخايهن سهرمايهداری نهك ههر شو نی خۆيان قايم کردووە ،به کوو به
ش وەيهکی بهرچاو بهسهر ک شهکانی جيهانی وەك برسيهتی ،شهڕ و نهخۆشييهکاندا
سهرکهوتوون .به در ژايی ههزاران ساڵ قهشه ،مهﻻ ،موفتی و مالم )ڕابين(ەکان
بهگو ياندا خو ندوين که مرۆڤ ناتوان تهنيا لهسهر ه زی خۆی ک شهی برس تی،
نهخۆشييهکان و شهڕ چارە بکا .دواتر بانکداران ،سهرمايهداران و زانستی پ شهسازی
هاتنه مهيدانهوە و له ماوەی دووسهد سا دا توانيان ئهو ک شانه به ش وەيهکی بهرچاو
گۆڕانيان بهسهردا ب نن و تا ڕادەيهك چارەيان بکهن.
کهوابوو ڕ ککهوتنانهی مود ڕن به نی ه ز کی ب و نهی پ داوين – و
به ينييهکهی خۆشی بهڕاست وەڕگ ڕاوە .به م لهسهر چ بههايهك؟ له جياتی ه ز،
ڕ ککهوتی مود ڕن ،چاوەڕوانيمان دەکا که له مانای ژايان چاوپۆشی بکهين .هه س
و کهوتی خه کی لهههنبهر ئهو ويسته سامناکه چلۆن بوو؟ ئهگهر وەشو نيان بکهوين
به ساکاری و ڕاحهتی دەتوانين ببينه جيهان کی تاريكی ب ئهخﻼق و ب بهزەيی بۆ
خۆمان ،بوونهوەرانيتر و ژينگه .ڕاستييهکهی ئهوەيه مرۆڤايهتی لهمڕۆدا نهك له
ههموو کات کيتر بهه زترە ،به کوو گهل ك ئاشتيخوازە و ههستی هاليکاری جيهانی
بهرزتر بۆتهوە .چلۆن مرۆڤ توانيان بهو پلهيه بگهن؟ چلۆن توانيان ئهخﻼق ،جوانی
و تهنانهت ئيمپاتی ياخود ههستی سۆزداريی له و ت کی به ب بهههشت و جهههننهم
و خوداکان پهرە پ بدەن؟
سهبارەت بهو دەسکهوته سهرمايهداران دەستی نادياری بازاڕی ئابووری به هۆکار
دادەن ن .به م دەستی ئهو بازاڕە ئابوورييه نهك ههر ناديارە ،به کوو کو ريشه و خۆی
له خۆيدا ههرگيز نهيدەتوانی کۆمه گای مرۆڤ ڕزگار بکات .لهڕاستيدا تهنانهت تاقه
ج ژن کی کۆمهڵ له هيچ شو نيکی و تانی پ شوو به ب يارمهتی خودا ،پاشا يا ئايين
بهڕ وە نهدەچوو ،کات ههموو شت ك بۆ فرۆشتن ب  ،تهنانهت متمانه به دادگا و پۆليس
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لهناو دەچ  ،ڕادەی ناسياوی نزم دەبيتهوە و ئابووری دەژاک  ١٠٦.کهوابوو چ شت ك
کۆمه گای مود ڕنی له ڕووخان ڕزگار کرد؟ ئهو شته ياسای بهرههم و خواستن
نهبوو ،به کوو خو قانی ئايين کی نوێ واته هۆمانيزم يا مرۆڤ خۆشهويستی بوو.

١٠٦

Eine detaillierte Darstellung bietet Ha-Joon Chang, 23 Things They Don’t Tell You About
Capitalism, New York ٢٠١٠.
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ﺑهشی حهوت
شوڕشی مرۆڤ خۆشهويستی )هومانيسم(

پهيمانی مود ڕن ه ز به ئ مهی مرۆڤ دەدا ،به م بهو مهرجهی له باوەڕمان به
پﻼنی مهزنی گهردوونی که مانا به ژيانمان دەدا ،چاوپۆشی بکهين .ئهگهر چاو کی
وورد بهسهر ئهو پهيمانهدا بگ ڕين تووشی بهند ك لهو پهيمانه دەبين که دەتوانين
خۆمانی ل ڕزگار کهين .ئهگهر به ش وەيهك له ش وەکان مرۆڤ بتوان مانايهك
بدۆز تهوە که له ناوەڕۆکی پهيمانهکهدا نهب  ،ئهو کارە به ت کدانهوەی پﻼنهکه له
ئهژمار نايه.
دۆزينهوەی مانای نوێ دەرەتان كه بۆ ڕزگاريی کۆمه گای مود ڕن ،چونکه به ب
مانادان به ژيان ڕ ك و پ کی له کۆمه گادا پ ك نايه .پرۆژەی مهزنی سياسی ،هونهری
و ئايينی سهردەمی مود ڕنييهت لهسهر ئهوە ساغ بۆتهوە مانايهك به ژيان بدا که ڕەگ
و ڕيشهی خۆی له هيچ پﻼن کی سهرەکی دانهکوتاب  .ئ مه ئاکتهری درامايهکی خودايی
نين و هيچکهسيش سهرنج به خۆمان و کردەوەکانمان نادا .کهوابوو کهسيش پ ش به
ه زمان ناگرێ – به م سهرەڕای ئهوەش لهسهر ئهو باوەڕەين ژيانمان مانای ههيه.
ئهمرۆ مرۆڤايهتی لهڕاستيدا توانيويه ه ز و مانادان به ژيان ت که وی يهکتر بکا.
ئ مه نهك ههر ه زمان له ههموو سهردەم کيتر زياترە ،به کوو مردنی خوداکان ،وەك
مرۆڤه ئايينييهکان به ش واز کيتر سهيريان دەکرد ،نهبووە هۆکار بۆ ت کڕووخانی
کۆمه گاکان .به در ژايی م ژوو پ غهمبهران و فهيلهسوفان لهسهر ئهو باوەڕە بوون
کات مرۆڤ باوەڕی به پﻼن کی مهزنی ئيﻼهی نهم ن  ،ههموو ياسا و ڕ ك و
پ کييهکانی کۆمه گا لهناو دەچن و کۆمه گا تووشی ههرەس دێ .لهمرۆدا به پ چهوانه
مهزنترين ههڕەشه له ههنبهر ياسا و ڕ ك و پ کی ،ئهو کهسانهن که ه شتا باوەڕيان
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به خودا و پﻼنه ههمهﻻيهنهکهيهتی .ههر وەك دەيبينين شهڕخوازی و تووڕەيی مرۆڤ
به تايبهت له و ته ئايينهيهکانی وەك سوريا و ئ ران گهل ك مهترسيدارتر له و تانی
ب دينی وەك هولهند يا ئا مانه.
ئهگهر پﻼن کی ئيﻼهی بوونی نييه و بههيچ ياسايهکی ئيﻼهی يا سروشتييهوە
نهبهستراوينهتهوە ،ئهدی چ شت ك دەب ته هۆکار بۆ ت كڕووخانی کۆمه گاکان؟ چلۆنه
مرۆڤ دەتوانی ههزاران کيلۆميتر له ئامستردامهوە تا بوخارست ،له لهندەنهوە تا د هلی
نوێ سهفهر بکا ،به ب ئهوەی له ﻻيهن کۆيلهدارانهوە بفڕ ندرێ ،يا له ﻻيهن خ ڵ و
هۆزی لهبۆسه دانيشتووی ناوچهيهکی ئهو شو نانهوە ه رشی بکر ته سهر و
بکووژرێ؟
سهير ك بۆ ناوەوەی خۆمان
ژاربڕ)پادزەهر(ی بوونی ب مانايی و بارودۆخی ب ياسايی له ﻻيهن
مرۆڤخۆشهويستييهوە باوەڕ کی نو ی ئايينی پيکه ناوە که له چهند دەيهی پ شووەوە ئهم
جيهانهی داگير کردووە .ئايينی هۆمانيستی مرۆڤايهتی دەپهرەست و چاوەڕوانی دەکا
ئهو ڕۆڵ و ئهرکه بهر وەبهرێ که خودا له ئايينی مهسيحی و ئيسﻼم و ياسای سروشتی
له بووديسم و تائۆئيسم " "Taoismدا دەيانگ ڕا .له حا کدا ئهو گه هکارە مهزنه
گهردوونييه به ش وەی نهريتی مانای به ژيانی خه کی دەدا ،هومانيسم ئهرکهکهی
پ چهوانه کردۆتهوە و پ يوايه ئهزموونهکانی مرۆڤ مانا بهو گهردوونه مهزنه دەدەن.
به پ ی هومانيسم مرۆڤ له ئهزموونهکانی دەروونی خۆيان نهك ههر بۆ مانادان به
ژيانيان دەب که ك وەربگرن ،به کوو مانا به گشت جيهانيش بدەن .ئهوە ياسای
سهرەکييه که هۆمانيزم بۆ ڕ گای ژيانمان دياری کردووە :مانا به جيهانی ب مانا
بدين.
لهسهر ئهو ڕەوته ،شۆڕشی ڕاستهقينهی ئهو ئايينه نو يه له جيهانی مود ڕندا بۆ
لهدەستدانی باوەڕ به خودا نهبووە ،به کوو بۆ وەدەسته نانی باوەڕ به ئينسانييهت بووە.
کار کی گهل ك دژوار بوو و سهدان سا ی خاياند .بيرمهندان نووسراوەی ڕەخناوييان
نووسی ،هونهرمهندان شيعريان هۆندەوە و س مفۆنيايان لهسهر خو قاند ،سياسهتوانان
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مامهلهيان لهسهر کرد – ههموويان پ کهوە مرۆڤايهتيان ه نا سهر ئهو قهناعهتهی که
دەتوان مانا به جيهان بدا .بۆ ت گهيشتوويی ڕاستهقينهی قوو بوونی شۆڕشی
هۆمانيستی و کارت کهرييهکانی ،تهنيا بهس دەب فهرههنگی مود ڕنی ئورووپا لهگهڵ
فهرههنگی سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست هه سهنگ نين .خه کانی لهندەن ،پاريس يا
تۆلدۆی سا نی  ١٣٠٠لهسهر ئهو باوەڕە نهبوون که خۆيان بتوانن جياوازی ن وان
کردەوەی باش و خراپ ،دروست و نادوروست يا جوان و ناشيرين دياری بکهن .ئهوە
تهنيا خودا بوو که دەيتوانی باش و خراپ و جوان و ناشيرين بخو ق ن و مانايان پ
بدا.
لهحا يکدا باوەڕ لهسهر ئهوە بوو که مرۆڤ به هه سهنگاندن لهگهڵ بوونهوەرانيتر
توانايی ،ل هاتوويی و دەرفهتی تايبهت به خۆيان ههيه ،به م وەك زيندەوەر کی نهزان
و سهرل ش واو سهير دەکران که به ب چاوەد ری و ر نو نی ه زی دەرەوە ههرگيز
ناتوانن له ڕاستهقينهی ئهبهدی ت بگهن و له جياتييان سهرنجيان بۆ چ ژی نهفسانی
تيژت پهڕ و نابهردەوام و بوختان و تاوانی دنيايی ڕادەک شرێ .ههروەها بيرمهندانی
سهدەکانی ناوەڕاست ئاماژەيان دەکرد بهوەی مرۆڤ بوونهوەر کی نابهردەوامه و
باوەڕ و ههستهکانيان وەك با ،وازوازيی و ههر ساتهی جۆر که .ئهمرۆ شت کمان له
قوو يی د مانهوە خۆش دەوێ ،سبهی ل ی ب زار دەبين ،و حهوتوويهك دواتر دەمرين
و دەفن دەکر ين .بهو هۆيهوە ههر ماناکردنهوەيهکی ژيان که له بير و باوەڕی مرۆڤهوە
سهرچاوە بگرێ ناچار به لهناوچوون دەکرێ و به گورجی کۆتايی پ دێ .کهوابوو
ڕاستهقينهی ب سنوور و تهواو ،ههروەها مانای ژيان و جيهان دەب لهسهر ڕەوتی
ياسايهکی ههميشهيی ب و له سهرچاوەيهکی غهيری ئينسانی هه قو ب .
ئهو ڕوانگه بيرکردنهوەيه نهك ههر خودای به سهرچاوەی مانای ژيان دادەنا به کوو
ه ز کی مهزنی ب هاوتاشی ل دەخو قاند که مانادان و ه زدان بهردەوام دەست له
دەستی يهکتردا بوون .ههر کهس مانای کردەوەکانی ئ مهی مرۆڤ دياری بکا – چاك
يا خراپ ،دروست يا نادوروست ،جوان يا ناشيرين – ئهوکات ،ئهو ه زەشی ههيه که
به ئ مه فهرمان بدا چ بير ك بکهينهوە و چلۆن دەب هه س و کهوت بکهين.
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ڕۆ ی خودا وەك سهرچاوەی مانا پ دان به ژيان و ه زی تهواو تهنيا بۆچوون يا
ت ئۆرييهکی فهلسهفی نهبوو ،به کوو کارت کهری لهسهر ههموو قۆناغ کی ژيانی
ڕۆژانهی مرۆڤ دادەنا .دايدەن ين ژن کی م رددار له گوند کی بچووکی و تی
ئينگليزی سا ی  ١٣٠٠هاوس کهی به د ه و نيزيکی س کسی لهگه دا دەکا .کات به
بزەی سهر ل ويهوە دەخز ته ناو ما هکهی خۆيهوە و جل و بهرگی دەگۆڕی لهپڕدا ئهو
بيرەی دەکهو ته ناو م شکهوە" :ئهو کارە چ مانايهکی ههيه؟ بۆچی ئهو کارەم کرد؟
ئايا ئهو کارەم دروست بوو يا نادورووست؟ ئهو کارە کهسايهتی من چلۆن و نا دەکا؟
ئايا دەب ئهو کارە دووپات کهمهوە؟" بۆ ئهوەی وە می ئهو پرسيارانهی وەرگر تهوە،
ژنهکه دەچ ته ﻻی قهشهی گوندەکهيان و به دانپ دان به کارەکهی داوای ل بووردن له
پاپای پيرۆز دەکا .قهشهکه پهرتووکی ئينجيل به باشی دەناس و لهڕووی ئهو گوته
پيرۆزانهوە بۆی ڕوون دەکاتهوە که خودا چ بۆچوون کی لهسهر ژن ك که تووشی زينا
ب  ،ههيه .لهسهر گوته ههميشهيی و پيرۆزەکانی خودا ،قهشهکه به ب هيچ شك کردن ك
دەتوان بزان ئهو ژنه تووشی گوناه کی فانی بووە ،ئهگهر قهرەبووی نهکاتهوە واته
تۆبه نهکات ،دە قرووشی ز ڕ به کليسا نهدا ،شهش مانگ له خواردنی گۆشت چاوپۆشی
نهکا و له شاری کانتربری نهچ ته سهر گۆڕی پيرۆزی تۆماس بکت " Thomas
 ،"Becketدەکهو ته ناو جهههننهمهوە  .ديارە سروشتييه ئهو ژنه ههرگيز ناب ئهو
کارەش دووپات بکاتهوە.
لهمڕۆدا ئهو هه س و کهوتانه تهواو ش واز کيتريان ههيه .به در ژايی سهدان سا ه
هۆمانيزم بۆته هۆکار بۆ ئهوەی باوەڕ ب نين که خۆمان سهرچاوەی مانادان به ژيانمانين
و ويست و ئيرادەی ئازادی خودی مرۆڤ له سهرووی ههموو شت کيترەوەيه .له جياتی
ئهوەی بۆ روودانی ڕووداو ك پرس به سهرچاوەيهکی دەرەوەی خۆمان بکهين،
دەتوانين متمانه به ويست و ههستهکانی ناوەوەی خۆمان بکهين .ههر له مندا ييهوە
دروشمی هومانيسم دەخر نه گو مانهوە که ڕ نو نيمان دەکهن" :گوێ له خۆت و ههستی
دەروونی خۆت ڕاگرە ،وەدوای د ی خۆت کهوە ،ئهو کارەی ههست دەکهی دروسته
بهج ی ب نه ".ژان ژاك رۆسۆ له سهدەی ١٨دا ئهو هه س و کهوتانهی به پوختهيی له
رۆمان کی به ناوی ئيميلی " "Émileکه وەك پهرتووکی پيرۆزی ههستهکان لهو
سهردەمهدا ناودار بووو ،ئاماژە پ کردووە .به گوتهی رۆسۆ ،کات ئهو وەدوای
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دۆزينهوەی ياسا کهوتبوو که چلۆن بتوان ژيانی خۆی له داهاتوودا پ بهر وەبهرێ،
ئهو نه نييه سروشتيانهی دۆزييهوە که له قوو يی د ييدا ج گايان گرتووە و ههرگيز
ناسڕ نهوە .من تهنيا بۆ ئهو کارانهی بهج يان د نم دەب لهخۆم پرسيار بکهم؛ ههموو
ئهو شتانهی ههستهکانم پ م ب ن باشه ،لهڕاستيشدا باشن؛ ئهو شتانهی ههستهکانم پ م
١٠٧
ب ن خراپه ،خراپن".
کهوابوو ئهگهر ژن کی مود ڕن بيههوێ له مانای ڕووداوی عاشقانهی خۆی ت بگا
تامهزرۆيی بۆ سهلماندنی کو رانهی دادپهروەريی قهشهی کليسا يا کت بی سهردەمی
کهون ناب  .لهجياتی ئهو کارە خهمخوارانه خۆی به تاقيکردنهوەی ههستهکانييهوە
خهريك دەکا .ئهگهر ههستهکانی زۆر ڕوون و شهفاف نهبن ،پهيوەندی لهگهڵ
دەستهخوشک کی دەگرێ ،شو ن ك بۆ خواردنهوەی قاوە دياری دەکهن و ههستی ناو
د ی بۆ هه دەڕ ژێ .ئهگهر ه شتا ک شهکهی ناديار بم ن تهوە ،کات ﻻی دوکتورەکهی
دەگر تهوە و لهسهر ک شهکهی لهگهڵ ئهودا باس و ل کۆ ينهوە دەکا .له ت ئۆريدا
دوکتوری مود ڕن ج گای ههمان قهشهی سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست دەگر تهوە
و نموونهيهکی باشه بۆ ئهوەی ئهو دوو پيشهيه پ کهوە هه سهنگ نين .سهرەڕای ئهوەش
له ڕوانگهی زانستييهوە مهودايهکی گهل ك زۆر له ن وان ئهو دوو پيشهيهدا ههيه.
دوکتور پهيرەوی له کت ب کی پيرۆز ناکا که باش و خراپ ل ك جيا دەکاتهوە .کات
ژنهکه ههموو دەردی د ی خۆی ﻻی دوکتورەکه بهيان دەکا ،ج ی باوەڕ نييه دوکتور
به تووڕەييهوە هه س و کهوتی لهگه دا بکا" :تۆ ژنی خراپکار ،گوناح کی ترسه نهرت
کردووە!" بهههمان ش واز ج ی باوەڕ نييه ب  :زۆر عهنتيکهيه ،کار کی گهل ك باشت
کردووە!" لهج گای ئهو هه س و کهوتانه به ئهگهری زۆر ژنهکه ههر کار کی کردب
يا ههر شت کی گوتب  ،دوکتور به دەنگ کی ئارامهوە پرسياری ل دەکا" :ئ ستا،
سهرەڕای ئهو کارانهی هاتوونه ئاراوە ،ههستی دەروونيت سهبارەت بهو کارە چييه؟"
سروشتييه پهرتووکخانهی جهنابی دوکتور لهژ ر قورسايی نووسراوەکانی فرۆيد،
فونيونگ و پهرتووکهکانی دەروونناسيدا هاواريهتی ،به م ئهوانه هيچکاميان کت بی
١٠٧
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پيرۆز نين .ئهو پهرتووکانه وەك ڕ نو ن ك ئازاری ژيان دياری دەکهن نهك مانای
ژيان .زۆرينهی دەروونناسان لهسهر ئهو باوەڕەن ئهوە تهنيا ههسته دەروونييه
ئينسانييهکانن که دەتوانن مانای ڕاستهقينهی کردەوەکانمان دياری بکهن .کهوابوو
گرنگ نييه دوکتورەکه سهبارەت به ڕووداوە عاشقانهکهی چ بيرو بۆچوون کی ههيه،
يا بۆچوونی فرۆيد و زانايانيتر لهسهر ئهو کارە چييه ،دوکتوورەکه به هيچ ش وەيهك
بۆچوونی خۆی بهزۆر بهسهر نهخۆشهکهيدا ناسهپ ن  ،به کوو زياتر يارمهتی دەدا
قو ترين شو نهکانی ناو د ی بپشکن و ل يان ت بگا .لهو شو نه و تهنيا لهو وە دەتوان
وە مهکانی بدۆز تهوە .لهحا يکدا که قهشهکانی سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست لهگهڵ
خودا پهيوەندييهکی نيزيکيان ههبووە و دەيانتوانی چاکه و خراپه بۆ ئ مه ڕوون
بکهنهوە ،نهخۆشخانه مود ڕنهکان تهنيا يارمهتيمان دەدەن تا پهيوەندی لهگهڵ ههسته
دەروونييهکانمان پ ك ب نين.
ئهو کارە تا ڕادەيهك چارەنووسی ئا وگۆڕی سروشتی هاوسهری ڕوون دەکاتهوە.
له سهدەی ناوەڕاست هاوسهريی وەك کار کی پيرۆز سهير دەکرا که لهﻻيهن خوداوە
به باوك ئهسپ ردراوە و ئهويش ئيزنی ههيه به ئارەزووی خۆی هاوسهر بۆ مندا هکانی
دياری بکا .کهوابوو پهيوەندی يا نيزيکی جيا له چوارچ وەی هاوسهريی نافهرمانييهکی
توند و تيژ دژ به خودا و باوك له ئهژمار دەهات .ئهو کارە وەك گوناح کی نهبهخشراو
سهير دەکرا ،گرنگيش نهبوو د دارەکان چ ههست کيان ههب يا بير و بۆچوونيان چ
ب  .لهمڕۆدا مرۆڤ بههۆی د داری و خۆشهويستيی ن وانيانهوە لهگهڵ يهکتر زەماوەند
دەکهن و بايهخی ئهو پهيوەندييه له ههستی دەروونی د دارەکانهوە سهرچاوە دەگرێ.
ئهگهر ههست کی هاوچهشن که سهردەمی خۆی ژن کيان بۆ باوەشی پياو ك ڕاک شاوە
و ئهمڕۆش بو ﻻی يهکيتری ڕاياندەک ش  ،بۆچی دەب کار کی نالهبار و گوناح ب ؟
ئهگهر پهيوەندييهكی جيا له هاوسهری پڕ ب له خۆشهويستی ،د ۆڤانی و ميهرەبانی و
چ ژ به مرۆڤ بگه ن  ،چ ژ ك که له ماوەی بيست ساڵ زەماوەند لهگهڵ پياو ك پ ی
نهگهيشتب  ،بۆچی ناب چ ژی ل وەرگرێ؟ بوەستن! ڕەنگه پرسيار بکهن و ب ن،
ئ مه ناتوانين ههستی ﻻيهنهکانی پهيوەنديدار لهبهر چاو نهگرين .لهوانهيه ژنهکه و
د دارەکهی له باوەش يهکتردا ههست کی خۆشيان ههب  ،به م کات هاوسهرەکانيان لهو
پهيوەندييه ئاگادار ببنهوە ،ههموو ﻻيهنهکان بۆ ماوەيهك ههست کی ناخۆشيان ت دا پ ك
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دێ .ئهگهر ئهو کارە بب ته هۆی جيابوونهوەيان ،مندا هکانيان دەتوانن بۆ دەيان ساڵ
ئازار بک شن و کارت کهری لهسهر ژيانی داهاتوويان ههب  .تهنانهت ئهگهر ئهو
پهيوەندييه هيچکاتيش ئاشکرا نهکرێ ،ههو دان بۆ ڕاگرتنی ئهو نه نييه ،کيبهرک يهك
پ ك د ن که دەتوانی بب ته هۆی بهرزبوونهوەی ههستی ب گانهبوون لهخۆ و ب زاری.
سهرسووڕه نهرترين باس لهسهر ئهخﻼقی هۆمانيستی بارودۆخی ئهوچهشنه
پهيوەندييانهی دەرەوەی هاوسهرييه ،ئهو شو نهی ههستهکانی مرۆڤ لهههنبهر يهکتردا
دەوەستن و دژ به يهکتر بهربهرەکانی دەکهن .چ دەقهوم ئهگهر ئهو کارە ببيته هۆی
پ که نانی ههست کی خۆش له کهس کدا و ههستی ناخۆش لهويتردا؟ به چ ش وەيهك
دەتوانين ههستهکانمان لهگهڵ يهکتر هه سهنگ نين؟ ئايا ههسته خۆشهکانی دوو د دار له
ههستی ناخۆشی هاوسهر و مندا هکان پڕبايهختر و گرنگترە؟
هيچ جياوازی نييه ئ وە سهبارەت بهو پرسيارە تايبهتييانه چلۆن بير دەکهنهوە .زۆر
لهوە گرنگتر ئهو کارەيه که مرۆڤ لهو ئارگۆمينتانه ت بگا ،که له ﻻيهن ههردووك
بهرەکانهوە دەبيسرێ .مرۆڤی مود ڕن لهسهر خۆشهويستی دەرەوەی هاوسهريی
باوەڕی جياوازيان ههيه ،به م ههر هه س و کهوت ک هه يدەبژ رن به ههستی
ئينسانييهوەی دەچهسپ نن نهك به کت بی پيرۆز يا ياسای خوداييهوە .هۆمانيسم ف ری
کردووين ئهوکات شت ك دەتوان خراپ ب که ههست کی ناخۆش له ئ مهدا پ ك ب ن .
پياوکوژی تهنيا بهو هۆيهوە کار کی خراپ نييه چونکه جار کيان خوداکان گوتوويانه:
"تۆ ناب بکووژی ".کوشتن بۆيه کار کی خراپه چونکه دەب ته هۆی ئازاری
قوربانييهکه ،ئهندامانی بنهما هکهی ،ههڤا ن و ناسياوانی .دزی تهنيا بهو هۆيهوە
کار کی خراپ نييه چونکه نووسراوەيهکی ئايينی کهون باسی ل وەکردب " :تۆ ناب
دزی بکهی ".دزی زياتر بۆيه به کار کی خراپ دادەنرێ چونکه ههست کی ناخۆش
له مرۆڤدا پ کد ن کات شتومهکی کهسيی خۆی له دەست دەچ  .ههروەها هه س و
کهوت ك ههستی ناخۆشی بهدوادا نهيه ،ناتوان کار کی خراپ ب  .ئهگهر گوتهی کهون
ب خودا ئهمری پ کردووين و نهی خۆمان و بوونهوەرانيتر نهک شينهوە ) ٢. Mose
 ،(٢٠٬٤به م مرۆڤ به ههست کی خۆش و تامهزرۆييهوە پهيکهر دروست کا يا و نه
بک ش تهوە و بهو کارەی زيان به کهسيتر نهگه ن – چ خراپييهکی دەب ههب ؟
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مهنتق کی هاوچهشن باسی مرۆڤی هاوجينسباز دەگر تهوە .ئهگهر دوو مرۆڤی گهنج
پهيوەندی س کسيان لهگهڵ يهکدا ههب و بهو کارەيان زيان به کهس ك نهگه نن ،بۆچی
دەب کار کی خراپ و هه ه ب  ،و بۆچی دەب دوورييان ل بکرێ؟ لهڕاستيدا ئهو
کارە ههر می کهسيی ن وان دوو گهنجهکهيه و ئهوان دەب لهوپهڕی ئازاديدا ئيزنيان
ههب لهسهر ههستی دەروونی خۆيان بڕياربدەن .ئهگهر دوو گهنجی کوڕی سهدەی
ناوەڕاست ﻻی قهشهيهکی کليسا بيانگوتبايه د داری يهکترن و هيچکات ئاوا ههستی
بهختهوەرييان ت دا پهروەردە نهبووە ،ههسته خۆشهکه و بهختهوەرييان بههۆی هه س
و کهوتی توندوتيژی قهشهکهوە گوڕانی بهسهردا نهدەهات – له ڕاستيدا ئهوە ههستی
خۆ به تاوانکارزانين بوو که بارودۆخ کی دەروونيی ناخۆشی لهو گهنجانهدا پ كد نا.
له ﻻيهکيترەوە ئهگهر لهمڕۆدا دوو کوڕ د داری يهکتر بن ،پ يان دەگوترێ" :ئهگهر
ئهو د دارييه ههست کی خۆشتان له ن واندا پ كد ن  ،بهڕ وەی بهرن ،بيری ل مهکهنهوە
قهشهيهکی مهسيحی چ بۆچوون کی سهبارەت بهوە ههيه ،تهنيا وەدوای د ی خۆتان
بکهون .چونکه تنيا ئ وە خۆتان باشتر له ههموو کهسيتر دەزانن چی بۆ ئ وە بهکه که".
ج ی سهرسووڕه نانه ،تهنانهت ئايينييهکانيش لهمڕۆدا کات بيانهوێ شو ن لهسهر
بير و بۆچوونی گشتی دابن ن که ك لهو باسه ئينسانييه وەردەگرن .بۆ و نه کۆمه ی
""LGBTی ئيسڕائيلی نيزيکهی دە سا ه لهسهر شهقامهکانی ئورشليم سا نه ڕ پ وانی
هاوڕەگهزباز بهڕ وە دەبهن .چاﻻکيی ئهو ڕۆژە له سا دا يهکگرتووييهکی تايبهتی له
شار کی پڕ له ک شه و ئا ۆزی ن وان مرۆڤی جياوازی ئايينی نيشان دەدا چونکه مرۆڤی
ئايينی يههوودی ،موسو مان و مهسيحی لهپڕ کدا له دەوری يهکتر کۆ دەکاتهوە –
ههموويان ئهو ڕ پ وانه به تووڕەيی و ب زەوە سهير دەکهن .ئهو کارە بۆيه سهيرە
چونکه ئهو به گهيهی بۆ ئهو کارەی دەه ننهوە سهيرە" :ئ وە ناب ڕ پ وانی
هاوڕەگهزباز بهڕ وەبهرن ،چونکه خودا ئهو کارەی قهدەغه کردووە ".له ههر
مايکڕۆفۆن يا دووربين كدا که دەکهو ته بهر دەميان ،دە ن ئهو ههسته ئازاريان دەدا
که له شار کی پيرۆزی وەك ئورشليم مرۆڤی هاوڕەگهزباز ئيزنی ڕ پ وانيان پ
دەدرێ .بهو ش وەيهی هاوڕەگهزبازەکان دەيانهوێ ڕ ز بۆ ههستهکانيان دابنرێ،
ئهوانيش دەب ڕ ز بۆ ههستهکانی ئ مه دابن ن.
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له ڕۆژی حهوتهمی ژانويهی سا ی  ٢٠١٥مرۆڤی فناتيکی ئيسﻼمی چهندين
بهڕ وەبهری ڕۆژنامهی فهرانسی چارلی ئهبدوو يان ت ڕۆڕ کرد و گيانيان ل ساندن
چونکه کاريکاتۆريان له محهمهد چاپ و ب و کردبۆوە .چهند ڕۆژ دواتر ژمار کی
زۆری ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان خۆيان لهو کارە ت ڕۆڕيستييه دوور ڕاگرت به م
هه و ستی زۆربهيان تهنيا له ت ئۆريدا مايهوە و له کردەوەدا هيچ ههنگاو کيان لهههنبهر
ئهو پياوکووژييه هه نهه ناوە .بۆ و نه کۆمه ی ڕۆژنامهوانانی ميسر ت ڕۆريستهکانی
بههۆی کردەوەی تووندو تيژی شهڕخوازی مهحکووم کرد ،به م هاوکاتيش
ڕۆژنامهی چارلی ئهبدووی لهسهر ب ڕ زيکردن به چهندين مليۆن موسو مانی جيهان
به تاوانکار ناساند ١٠٨.بۆ زانياری :ئهوان کۆمه ه ڕۆژنامهکهيان بهوە تۆمهتبار
نهکردووە پاساو بۆ ويستی خودا ب ن تهوە .ئهوە ئهو کارەيه که ئ مه ناوی پ شکهوتوويی
لهسهردا دەن ين.
ههستهکانمان نهك ههر مانا به ژيانی کهسيمان دەدەن ،به کوو مانا به پرۆسهی
کۆمه يهتی و سياسيش دەدەن .ئهگهر ئيمه بمانهوێ بزانين ک دەب بهسهر و تدا
حوکم بکا ،وەدوای کام سياسهتی دەرەوە بکهوين و کام ههنگاوی ئابووری هه نينهوە،
بۆ وە مدانهوەيان چاو به پهرتووکه پيرۆزەکاندا ناگ ڕين و لهو دا بهدوياندا ناگهڕ ين.
ئ مه له ڕ نو نييهکانی پاپای مهسيحی يا کۆڕو کۆمه ی خاوەن خه تی نۆب ليش بۆ
دۆزينهوەی وە می ک شهکانمان پهيرەوی ناکهين .له جياتی ئهو کارانه له زۆربهی
و تانی ئهم جيهانه هه بژاردنی د موکراتيك پ كد نين و له خه کی پرسيار دەکهين
لهسهر بارودۆخهکان چلۆن بير دەکهنهوە .ئيمه لهسهر ئهو بۆچوونهين که دەنگدەران
باشتر دەتوانن بڕيار بدەن و ئازاديی بڕياری تاکهکان له سهرووی ههموو کار کی
سياسييهوەيه.
به م دەنگدەران لهکو وە دەزانن بڕياری خۆيان بۆ کام وە م بدەنهوە؟ ﻻنيکهم له
ت ئۆريدا مرۆڤ وای بۆ دەچ که دەنگدەران پرسيار له ههستی دەروونی خۆيان دەکهن
١٠٨

«Journalists Syndicate Says Charlie Hebdo Cartoons ‹Hurt Feelings›, Washington Okays», in:
Egypt Independent, ١٤. Januar ٢٠١٥, http://www.egyptindependent.com/news/journalistssyndicate-sayscharlie- hebdo-cartoons-per centE٢per cent٨٠per cent٩٨hurt-feelingswashingtonokays (aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥).
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و وەدوای ئهو ههسته دەکهون .ئهو کارە زۆر ساکار نييه .بۆ پهيوەنديگرتن لهگهڵ
ههسته دەروونييهکان دەب تهبليغاتی خا يی م دياکان ،درۆی ب کۆتايی سياسهتوانانی
ب بهزەيی ،دەنگه ئازاردەرەکان و دەنگی کارزانهکانی سهرمايهدار بپا وين .ئ مه
دەب بتوانين سهری ههموو ئهو ههراوهوريايانه داپۆشين و خۆمان تهنيا لهسهر دەنگی
ڕاستهقينهی خۆمان چڕکهينهوە .ئينجا ئهو دەنگه دەروونييه له گو مدا دە " :دەنگی
خۆت به کامرۆن بدە! يا دەنگی خۆت به کلينتۆن بدە! يه دەنگی خۆت به ههر
کهس کيتری که دەدەی به دياريکردنی ناوەکان لهسهر کاغهزی دەنگدان – دەمانهوێ
بزانين چ کهس ك دەب حکوومهت بهسهر و تهکهدا بکا".
له سهدەەکانی ناوەڕاستدا کار کی ئهوتۆ به بهرزترين لوتکهی نهزانی دادەنرا.
ههسته زوو ت پهربووەکانی کۆمه ی نهزان بهست ن کی بهکه کی بۆ بڕياری گرنگی
بارودۆخی سياسی پ ك نهدەه نا .کات و تی ئينگليز بههۆی شهڕی ناسراو به شهڕی
گو هباخهکان " ١٤٥٥) "Wars of the Rosesتا  (١٤٨٥ل ك هه وەشا ،هيچکهس بيری
ئهوەی نهدەکردەوە ئهو شهڕە به ڕاپرسييهکی گشتی کۆتايی پ به ندرێ و مرۆڤی ژن
و پياو بتوانن دەنگی خۆيان به ﻻنکاستر " "Lancasterيا يۆرك " "Yorkبدەن .ههروەها
کات پاپا ئوربانی دووههم " "Urban IIسا ی  ١٠٩٥يهکهم شهڕی خاچپهرەستی
وەر خست ،و نهدەچوو ل رەشدا بڕيار و ويستی خه کی ئهو سهردەمه مانايهکی ئهوتۆی
بووب  .بڕياری ه زی سياسی له ئاسمانهوە دەهاتنهخوارێ و له دڵ و م شکی مرۆڤی
فانييهوە هه نهدەقو ن.
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ڕۆحی پيرۆز له جهستهی کۆتر کدا به
شوشتن به ڕۆنی پيرۆز غوس ی ئايينی به
شا کلۆدويگی يهکهم ""Chlodwig I
بونياتنهری ئيمپراتۆری فرانکهکان دەکا.
)و نهی " Grandes Chroniques de
 "Franceسا ی  .(١٣٠٨به پ ئهفسانهی
پ که نانی فهرەنسا ئهو داب و نهريته لهو
سهردەمهوە له کليسای سهرەکی ريمز
" "Reimsپار زراوە و ههموو شاکانی
دواتری فهرنسا به ڕۆنی پيرۆز غوسڵ
دەکر ن .وەك پهرجۆيهك دەب ئهو ڕۆنه
دوای خا ی بوون بهردەوام پڕبکر تهوە.
ئهو کارە به گه
بووە بۆ ئهوەی خودا خۆی شای هه بژاردووە و بهرەکهتی خۆی بهسهردا باراندووە.
ئهگهر خودا لودويگی نۆههم " "Ludwig IXيا لودويگی چاردە يا شازدە ی نهويستبايه،
ڕۆندانهکه بهتاڵ دەمايهوە.
ئهو کارەی بۆ ئهخﻼق و سياسهت دروست بوو ،بۆ هونهريش به ههمان ش واز
بوو .هونهری سهدەەکانی ناوەڕاست لهسهر پ وەرە چاوەکييهکان دياری دەکرا .پيوەری
جوانی به ههوەسی ئينسانييهوە نهبهسترابوونهوە ،به کوو زياتر لهژ ر سهليقه ،ڕوانگه
و و ناکردنه ئيﻼهييهکاندا خنک ندرابوو .کار کی لۆژيکيش بوو کات مرۆڤ لهسهر
ئهو باوەڕەبوون که ههسته ئينسانييهکهن له ه زی ئيﻼهييهوە سهرچاوەيان گرتووە.
دەگوترا دەستی و نهک ش ،شاعير و ميعماران له ﻻيهن فريشته و ڕۆحی پيرۆزی
خوداييهوە هيدايهت دەکر ن .کات ئاههنگساز ئاههنگ کی د گيری خو قاندبا ئهو
چاﻻکييهی ههر وەك قه همهکهی زۆرجار لهسهر به گهی هاوچهشن به خۆيهوە
نهدەچهسپ نرا .کات به قه هم کهوە دەچهسپ ندرا که ديارە له ﻻيهن قامکهکانی مرۆڤهوە
هيدايهت دەکرا به م لهڕاستيدا خودا ئهو کارانهی دەخو قاند و هيدايهت دەکرد.
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پاپا گر گۆر ""Gregorی مهزن
شيعری گر گۆريايی که له ژ ر
ناوی ئهو ساز کراوە،
دەخو ن تهوە .ڕۆحی پيرۆز
ل رەش له جهستهی کۆتردا
لهسهر شانی ڕاستی نيشتووە،
شيعرەکان به گو دا دەخو ن .
کهوابوو ڕۆحی پيرۆز خۆی
نووسهری ئهو شيعرانهيه ،له
تهنيا
گر گۆر
حا کدا
سهرچاوەی
بهڕ وەبهريهتی.
ڕاستهقينهی هونهر و جوانی
تهنيا خودايه.
ههروەها زانايانی سهدەەکانی ناوەڕاست خۆيان به و ناکردن کی کﻼسيکی يۆنانييهوە
هه واسيبوو که لهسهر ئهو باوەڕە بوو جوو نهوەی ئهست رەکانی ئاسمان چهشنه
مۆسيقايهکی ئاسمانی دەخو ق نن که خۆی بهسهر ههموو ئونيو رسامدا ب و دەکاتهوە.
کات بزووتنهوەی جهستهيی و ڕۆحی مرۆڤ لهگهڵ ئهو مۆسيقا ئاسمانييه هاوئاههنگ
ب  ،ئينجا جهسته و ڕۆحی مرۆڤ دەحهس نهوە .بهو هۆيهوە مۆسيقای ئينسانی دەب
دەنگدانهوەيهکی ئيﻼهی گهردوونی ب و دەربڕی ئيدە ،ههوەس و ل هاتوويی
ئاههنگسازی درواستکراو له گۆشت و خو ن نهب  .خۆشترين و د گيرترين دەنگ،
شيعر و ئاههنگهکان نهك به ل هاتوويی مرۆڤهوە بهستراوەتهوە به کوو به پهيام و
ئيلهامی خوداييهوە چهسپ ندراوە.
ئهو و ناکردنانه ئيتر لهمرۆدا نابينر ن .لهمڕۆدا هۆمانيسم لهسهر ئهو باوەڕەيه تهنيا
سهرچاوەی بايهخهکانی جوانی و هونهر ،ههستهکانی دەروونی خودی ئينسانن .مۆسيقا
له دەنگی ناوەوەی مرۆڤهوە سهرهه دەدات و پ ويستی نه به ريتمی مۆسيقای
ئهست رەکانه و نه نيازی به فريشته دەب  .چونکه ئهست رەکان ب دەنگن و فريشتهکانيش
تهنيا له خهون و خهيا ی مرۆڤدا بوونيان ههيه .هونهرمهندی مود ڕن زياتر دەيانهوێ
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لهگهڵ خۆيان و ههستی دەروونی خۆياندا پهيوەندی بگرن و نهك لهگهڵ خودا .ج ی
سهرسووڕمان نييه کات ئيمه بۆ پ وانی هونهر ئيتر لهسهر پ وەرە چاوەکييهکان حيساب
نهکهين .ل رەدا زياتر خۆمان لهسهر ههسته زەينييهکانمان چڕ دەکهينهوە .کات باس
لهسهر تهوەری ئهخﻼقی ب  ،دروشمی هۆمانيزم ئهوەيه" :ئهگهر سهبارەت به کار ك
ههست کی باشتان ههيه ،بهڕ وەی بهرن ،گوێ بۆ خۆتان و ههستی دەروونی خۆتان
ڕاگرن .مرۆڤ بۆخۆی له ههموو کهس کيتر باشتر دەزان  ".لهسهر تهوەری ناسينی
جوانی هومانيسم ئيدعا دەکا " :جوانی تهنيا له ڕوانگهی چاوی بينهرانهوەيه".
لهو ڕوانگهيهوە دەکرێ لهسهر چلۆنايهتی هونهر باس بکرێ .سا ی  ١٩١٧مارسل
دۆشامپ " "Marcel Duchampو نهی کهرەسهيهکی بۆ ميزکردنی پياو به ڕاوەستانهوە
ک شاوە و وەك کار کی هونهری ناوی ""Fountainی لهسهر دانا ،ئيمزای کرد و له
مووزەيهکی پاريس خستييه بهر چاوی مرۆڤ .له سهدەەکانی ناوەڕاست مرۆڤ
و ناکردنی کار کی ئهوتويان له خهونيشدا نهکردووە .ئهدی بۆچی به کار کی وا
ب هوودە ئوکسيژينی ههوا بهههدەر دەدەين؟ به م له جيهانی مود ڕنی هۆمانيستيدا کارە
هونهرييهکانی دۆشامپ وەك هونهر کی گرنگ سهير دەکرێ .له زۆربهی ژوورەکانی
هونهری سهراسهری ئهم جيهانه و نهی ""Fountainی دۆشامپ به قوتابيانی
زانستگهی ت رمی يهکهمی ئهو بوارە نيشان دەدر ن و سنووری هونهريان بۆ دياری
دەکهن .ئهوە هونهرە! .نا ئهوە هونهر نييه! با! به هيچ ش وەيهك! دوای ئهوەی بڕ ك
هه می ناو زگی قوتابيان کهم ب تهوە ،مامۆستاکه پرسياريان ل دەکا" :به ووردی
هونهر چييه؟ چلۆن دەتوانين بڕيار بدەين کار ك هونهرييه يا نا؟" دوای چهند خولهك
ه نان وبردن مامۆستا دەيانه نب ته سهر ڕ گايهکی دروستتر" :هونهر ههموو ئهو شتانه
دەگر تهوە که له ﻻيهن مرۆڤهوە به هونهر بناس نرێ ،جوانی تهنيا له ڕوانگهی چاوی
بينهرانيهوەيه .ئهگهر خه کی لهسهر ئهو بۆچوونه بن ميزکردنی مرۆڤ کار کی
د گيری هونهرييه – دەب ههر واش دابنرێ ".کام پله و بهرپرسی بهرز دەتوان ئيدعا
بکا ئهو کارە هه هيه؟ لهمرۆدا نموونهی کارەکانی دۆشامپ له زۆربهی مووزەکانی
جيهان وەك مووزەی هونهرە جوانهکانی سانفرانسيسکۆ "،"Museum of Modern Art
گالری نهتهوەيی کانادا " ،" National Gallery of Canadaگالری تهيت""Tate Gallery
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له لهندەن و ناوەندی پۆمپيدۆ " "Centre Pompidouله پاريس دەبينر ن) .ئهو ماکيتانه
له ژووری مووزەخانهکانن نهك له ئاودەستهکان(.
ئهو ڕوانگه هۆمانيستييه کارت کهريی لهسهر بارودۆخی ئابووريش ههيه .له
سهدەەکانی ناوەڕاست پيشهوەران پرۆسهی بهرههمه نانيان کونتڕۆڵ دەکرد و کات کی
کهميان بۆ ل هاتوويی يا تامهزرۆيی هه بژاردنی پيشهيی بۆ مرۆڤ دەه شتهوە .ئهوە
پيشهی نهجاری بوون ديارييان دەکرد کام کورسی بۆ مرۆڤ باشه ،پيشهی نانهوايی
چهشنی نانی هه دەبژارد و پ شهی وەستاکارانی مۆسيقا بڕياريان دەدا کام ئاههنگ
باشه و کام خراپ .لهو ناوەدا شازادە و ڕاو ژکارانی شو نهکه داهات و نرخی
شتومهکهکانيان دياری دەکرد و مرۆڤيان ناچار دەکرد نهتوانن لهسهر نرخی
شتومهکهکان شو ن دابن ن .له بازاڕی ئازادی سهردەمی مود ڕنييهتدا سهرۆکه نو يه
کۆمه يهتييهکان – ئيرادەی ئازادی کڕيار ج گای نو نهری پيشهکان ،شوڕا و
شازادەکانيان گرتۆتهوە.
دايبن ين کارخانهی ماشين سازی تۆيۆتا بڕيار دەدا ئوتۆمۆبيل کی تهواو و کاميلتر
له کارخانهکانيتر بهرههم ب ن  .بۆ ئهو مهبهسته بهرپرسانی تۆيۆتا ل ژنهيهك له زانايان
و پسپۆرانی زانستی ماش ن سازی پ ك د ن  :باشترين ئهندازياران و تهراحان
دادەمهزر ن  ،ناودارترين فيزيکزان و زانياری زانستی ئابووری له دەوری خۆی کۆ
دەکاتهوە و تهنانهت لهگهڵ تاقم ك له کۆمه ناسان و دەروونناسانيش پهيوەندی دەگرێ
و داوای يارمهتيان ل دەکا .بۆ ئهوەی به تهواوی له کارەکهيان د نيا بن ت که وييهك
له تاقم ك ناودارانی خه تی نۆب ل ،فيلمساز و شانۆگهری خاوەن ئوسکار و
هونهرمهندی ناودار پ کد نن .دوای ماوەی پ نج ساڵ تاقيکاريی ،پشکنين و ههو ی
پهرەسهندن ،ئوتومۆبيل کی زۆر باش تهحويلی بازاڕ دەدەن .مليۆنان ئوتۆمۆبيل بهرههم
د نن و دەيخهنه بهر دەستی دە نی ئهو بوارە له ههموو گۆشهکانی جيهان ،به م
کهس ئهو ئوتۆمۆبيله ناکڕێ .ئايا ئهو کارە دەب بهو مانايه ب که مشتهرييهکان هه ه
دەکهن و نازانن چ شت ك باش و کام شت ب که که؟ نا ،له بازار کی ئازاددا ماف
ههميشه به مشتهرييه .ئهگهر مشتهری ئهو ئوتۆمۆبيلهی نهوێ بهو مانايهيه که
ئوتۆمۆبيلهکه باش نييه .هيچ جياوازييهکيشی ناب ئهگهر ههموو پرۆفسۆر ،ئهندازيار،
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مرۆڤی ناودار ،مالم و مهﻻکانی ئهم ههردە له ههر ﻻيهکهوە به دەنگی بهرز هاوار
بکهن ئهو ئوتۆمۆبيله کهرەسهيهکی باشه – ئهگهر مشتری ڕەدی کاتهوە به
ئوتۆمۆبيل کی ناسهرکهوتوو و خراپ دادەنرێ .هيچ کهس و هيچ مهقام ك ه زی
بڕياری نييه که به مشتهرييهکان ب له هه ه دان و هيچ حکوومهت ك ناتوانی ناچاريان
بکا ئوتۆمۆبيل کی تايبهت بکڕن.
ئهو کارەی بۆ کهرەسهی ئوتۆمۆبيل ڕاست ب  ،بۆ ههموو بهرههمهکانيتريش ههر
ڕاسته .بۆ و نه با گوێ له مامۆستا و پرۆفسۆر ليف ئاندرسۆن " "Leif Anderssonله
زانستگهی ئۆپساﻻی سوئ د بگرين .ئهو له بواری بهه زکردنی ژين تيکی ئاژە نی
ما يی بۆ بهرههمهينانی ئهو بهرازانهی نشونمای زياتريان ههيه ،گای شيردەر که
شير کی زياتريان ل بهرههم دێ و مريشکی گۆشتن گهل ك ئهزموونی ههيه .له گفت
و گۆيهك لهگهڵ ڕۆژنامهی ئيسڕائيلی به ناوی هائار تس " "Haaretzڕۆژنامهوانيکی
ژن به ناوی ناومی دارۆم ئاندرسۆن " "Naomi Darom Anderssonلهگهڵ ئهو
ڕاستييهی ڕووبهڕوو کردەوە که ئهو چهشنه گۆڕانکارييه ژ ن تيکييهی لهسهر ئاژە ن
بهڕ وەی دەبهن به ئهگهری زۆر له داهاتووی ژيانياندا گهل ك ئازاريان بۆ دروست
دەکا .تهنانهت لهمڕۆدا گای شيردەر که له ڕوانگهی ژ ن تيکييهوە گۆڕانی
بهسهرداهاتووە ،مهمک کی ه ندە قورس و گهورەيان ههيه که زۆر به دژواری دەتوانن
بهڕ دا بڕۆن ،ههروەها مريشکی ئا وگۆڕکراوی ژ ن تيکی ناتوانن له ج گای خۆيان
بجوو نهوە .پرۆفسۆر ئاندسۆن وە م کی ڕوونی بهدەستهوەيه" :له کۆتاييدا ئهوە
ههميشه بهکاره نهرە که بڕيار دەدا .ئهو پرسيارە د ته گۆڕێ چ ژمار ك له
مشتهرييهکان ئامادەن بۆ گۆشت پارە بدەن  ...ئيمه دەب لهبهرچاوی بگرين که پاراستن
و ڕاگرتنی ڕادەی گۆشت له جيهاندا به ب گۆڕانبهسهرداه نانی ژ ن تيکی کار کی
نهگونجاوە و ناتوانين پلهی ويستی جيهانيی تامهزرۆيی بۆ خواردنی گۆشت دابين
بکهين .ئهگهر مشتری تامهزرۆيی بۆ ههرزانترين گۆشت ههب  ،ئهوە ههمان گۆشته
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که مشتری دەتوان بيکڕێ  ...مشتری دەب بڕيار بدەن چ شت ك بۆ ئهوان گرنگايهتی
١٠٩
ههيه – نرخی کاﻻکان يا شت کيتر".
پرۆفسۆر ئاندرسۆن شهوانه به خهيا ی ڕاحهت خهوی ل دەکهوێ .ئهو ڕاستييه که
بهکاره نهر بهرههمی ئاژە ی گۆڕانبهسهرداهاتووی ئهو دەکڕن و دەيخۆن بهو مانايهيه
که بۆ بهڕاستوەڕگهڕانی نيازەکانيان کار کی باشی کردووە .ئهگهر لهو لۆژيکه
پهيرەوی بکهين کارخانهيهکی گلۆبالی که دەيههوێ بزان ئايا دروشمی "تووڕە مهبه"
دروسته ،تهنيا دەب چاوەڕوانی ئهوە بکا که ئهزموونی کۆتايی کارەکهيان چلۆن دەب .
ئهگهر ههزاران دۆ ری وەدەست کهوێ بهو مانايه دەب که مليۆنان کهس
بهرههمهکانيان پ خۆشه و ئهوەش خۆی به مانای ئهزموون کی باشه و سهلماندنی
کار کی سهرکهوتوانهيه .ئهگهر کهس کيش ڕەخنه بگر ت يا ناڕەزايهتی له خۆی نيشان
بدا که مرۆڤ دەتوان هه ه بکا ،وەبيری د ننهوە که ماڤ ههميشه به مشتهريه و ههسته
دەروونييه ئينسانييهکان سهرچاوەی ههموو مانا و ه ز کی ئهم جيهانهن .ئهگهر مليۆنان
مرۆڤ ئازادانه و لهسهر ئارەزووی خۆيان بهرههم ك بکڕن چلۆن دەتوانين ب ن حهق
بهوان نييه؟

سياسهتی هۆمانيستی :دەنگدەر دەزان چی له ههموو شت ك باشترە

Naomi Daron, «Evolution on Steroids», in: Haaretz, ١٣. Juni ٢٠١٤.
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جوانکاريی هۆمانيستی :جوانی له
چاوی چاوەد رەوە سهير دەکرێ.

ئابووری هۆمانيستی :ماڤ ههميشه به
مشتهرييه.

ئهخﻼقی هۆمانيستی :ئهگهر ههست کی باشتان ههبوو ،بهڕ وەی بهرن!
ڕاه نانی هۆمانيستی :خۆتان بير بکهنهوە!

له ئاکامدا دەرکهوتنی بيرۆکهی هۆمانيستی شوڕش کی له سيستهمی ڕاه ناندا
پ که ناوە .له سهدەەکانی ناوەڕاست سهرچاوەی مانا و ه ز له دەرەوەی مرۆڤ بوو،
بۆيه ڕاه نان خۆی لهسهر ئهو کارە چڕ کردبۆوە مرۆڤ گو ڕايهڵ بارب نن،
نووسراوەکان لهبهر بکهن و خۆيان به داب و نهريتی کۆنهوە خهريك بکهن .مامۆستای
قوتابخانه له قوتابيانی پرسيار دەکرد و قوتابيان ئهرەستو ،شا سولهيمان يا مرۆڤه
پيرۆزەکهيان وەبير خۆيان دەه ناوە که کام وە ميان داوەتهوە.
به پ چهوانه ،ڕاه نانی هۆمانيستی مود ڕن لهسهر ئهو باوەڕەيه قوتابيان ڕاهيندر ن
خۆيان وە می پرسيارەکان بدەنهوە .ئهو کارە ههر وەك پ شتريش گهل ك بهکه که
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مرۆڤ بزان بيروبۆچوونی ئهرەستوو ،شا سولهيمان يا مرۆڤه پيرۆزەکه لهسهر
تهوەری سياسی ،هونهرو ئابووری چلۆن بووە ،به م بهو هۆيهی سهرچاوەی مانا و
ه ز له دەروونی خۆماندايه گهل ك گرنگه مرۆڤ بزان خۆی چلۆن له ههنبهر ئهو
تهوەرانه بير دەکاتهوە .له مامۆستايهك پرسيار بکهن – جا له باغچهی ساوايان،
قوتابخانه يا زانستگا ب – چ شت ك ف ری مرۆڤ دەکا .ئهو وە م دەداتهوە ،وانهی
م ژوو ،کوانتن فيزيك يا هونهر – به م من له پ ش ههموو شت کهوە دەمهوێ گهنجان
وا ڕاب نم که خۆيان بير بکهنهوە .ڕەنگه ههميشه ئهو مهبهسته بهڕاست وەنهگهڕێ
به م مهبهست که که سيستهمی هۆمانيستی پيشهی کردووە.
کات سهرچاوەی مانا و ه ز له ئاسمانهوە کهوته ناو دەروونی مرۆڤهوە جهوههری
جيهان به تهواوی گۆڕانی بهسهردا هات .جيهانی دەرەوەی مرۆڤ که تا ئهو کاته پڕ
بوو له خوداکان ،فريشته و جندۆکه – بۆشاييهکی تهواوی ت دا پ کهات .جيهانی
دەروونی مرۆڤ – که تا ئهو کاته شت کی ب مانا و ب ههستيار له ئهژمار دەهات –
له پڕ کدا گهل ك قووڵ و پڕمانا وەدەر کهوت .فريشته و شهيتانهکان ئيتر بوونهوەر کی
ڕاستهقينه نهبوون که له کون و قوژبنی تاريك ،سارا و ل رەوارەکانی ئهم جيهانه خۆيان
حهشار داب  ،به کوو ه زی دەروونی و ڕەوانيی ناوەوەی ئ مهی مرۆڤ بوون.
بهههشت و جهههننهميش ئيتر شو ن کی ڕاستهقينهی سهرووی ههورەکان و ژ ر
بورکانهکان نهبوون ،به کوو ئهوانيش تهنيا بارودۆخ کی ڕۆحی مرۆڤ بوون .ههر
جارەی ئاگری تووڕەيی و ڕق و کينهمان له د ماندا هه دەگيرساند ،ههستمان به
جهههننهم دەکرد ،و ههر جارەی دوژمنی خۆمان بهخشيبايه ،له کردەوەکانی خۆمان
پهشيمان بواينهوە و دارايی خۆمان لهگهڵ مرۆڤی ههژار بهش کردبايه ،ههستمان به
چ ژوەرگرتن له ئاسمان و بهههشت دەکرد.
کات نيتچه ڕوونی کردەوە که خودا مردووە ،تهواو مهبهستی ئهو کارە بووە .ﻻنی
کهم له و ته ڕۆژئاواييهکان خودا بۆته و ناکردن کی ئابستراكت ياخود ههست پ نهکراو
که تاقم ك قهبوو يانه و تاقم کيش ڕەدی دەکهنهوە .له سهدەەکانی ناوەڕاست به ب خودا
مرۆڤ ب بهش له ه زی سياسی ،ئهخﻼقی و ناسينی جوانی بوو .ئ مه نهماندەتوانی
بڕيار بدەين چ شت ك ڕاست ،هه ه يا جوانه .ک دەتوان بهو ش وەيه ژيان بکا؟ به
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پ چهوانه لهمڕۆدا کار کی گهل ك ساکارە باوەڕمان به خودا نهب  ،چونکه ناچار به
دانی خهرجی ناباوەڕی ناکر ين .ئ مه لهمرۆدا دەتوانين ئاتئيست کی به تهواوی مانا
بين ،به م ب ئايين و خوداش مانايهکی ڕەنگاوڕەنگ له بايهخه سياسی ،ئهخﻼقی و
جوانييهکان له دەروونمانهوە ئهزموون بکهين و بيدەين به مرۆڤی دەوروبهرمان.
ئهگهر ئ مه باوەڕمان به خودا ههب  ،ئهوە کار که خۆمان هه مانبژاردووە :کات
ناخی دەروونمان پ مان دە دەب باوەڕمان به خودا ههب  ،ئينجا ئيمان د نين .ئ مه
باوەڕ د نين چونکه ههست به بوونی خودا دەکهين و د مان پ مان دە ئهو بوونی
ههيه .به م کات بوونی خودا ههست پ ناکهين و د مان له ناکاو پ مان دە خودا
بوونی نييه ،ئيتر دەست له باوەڕ به خودا هه دەگرين .له ههردووك حا هتهکاندا
ههستهکانی خۆمانن و له دەروونی خۆمانهوە سهرچاوەيان گرتووە .کهوابوو تهنانهت
کات دە ين ئيمانمان به خودا ههيه ،له ڕاستيدا باوەڕ کی گهل ك بهه زمان به ههستی
ه زی دەروونی خۆمان ههيه.
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وەدوای ڕ گای خشتی زەرد ﺑکهوە

ههر وەك ههموو سهرچاوەکانی ديکهی ه زداری ،ههستهکانيش کهماسهيی خۆيان
ههيه .هۆمانيزم وای بۆدەچ که ههر کهس دەروون کی ڕەسهنی تايبهت بۆخۆی ههيه،
به م کات ههو ی گو ڕايهڵ بوون به دەروونی خۆمان دەدين ،زياتر لهگهڵ ب دەنگی
يا دەنگی جياواز لهيهك ڕووبهڕوو دەبينهوە .بۆ بهربهرەکانی و سهرکهوتوويی بهسهر
ئهو ک شهيهدا هومانيزم نهك ههر سهرچاوەيهکی کهسايهتی بهه زی دامهزراندووە،
به کوو ش واز کی نو شی دۆزيوەتهوە بۆ ئهوەی بتوانين پهيوەندی لهگه دا بگرين و
داوای زانياريی ڕاستهقينهی ل بکهين.
له سهدەکانی ناوەڕاستی ئورووپا فۆرمۆلی سهرەکی بۆ ت گهييشتوويی بهو ش وەيه
بوو) :زانست = لۆجيك  xنووسراوەکان( ١١٠ئهگهر ئ مه بمانويستبايه وە می
پرسيار کی گرنگ بدۆزينهوە ،دەبوو نووسراوەکان بخو نينهوە و به که كوەرگرتن له
ت گهييشتووييمان له مانای ووردی نووسراوەکه ت بگهين .بهو ش وازە بۆ و نه ئهگهر
زانايان بيانويستبا زانياريی لهسهر بيچمی زەوی وەدەست ب نن ،له کت به پيرۆزەکاندا
بهدوای وە مدا دەگهڕان .کهس ك ههستی دەکرد ئهو ئايهيه که دە " :ئايا له وەختی
خۆيدا ئهمرت به بهيانی کرد و هه تنی ڕۆژت له ج ی خۆی دياری کرد که گۆشهکانی
جيهان بگر تهوە و خودانهناسان وەلهرزە بخا (Hiob٣٨٬١٢f)"...به ئهزموون وەرگرتن
لهو گوتهيهی ئينجيل دەهاتنه سهر ئهو بۆچوونه ئهگهر زەوی "گۆشه"ی ههب  ،ئينجا
بهو مانايه دەب که زەوی سهفحهيهکی تهخت ب  .کهس کيتر ئهو بۆچوونهی ڕەد
١١٠

Die Formel verwendet ein Malzeichen, weil die Bestandteile einander bedingen. Zumindest
laut der mittelalterlichen Scholastik kann man die Bibel ohne logisches Denken nicht verstehen.
Wenn der Wert für Logik bei null liegt, dann wird die Summe des Wissens selbst dann, wenn man
die gesamte Bibel Seite für Seite durchliest, noch immer null sein. Wenn umgekehrt der
Schriftwert null beträgt, dann hilft einem auch noch so viel Logik nicht weiter. Würde in dieser
Formel ein Pluszeichen stehen, hieße das, dass jemand mit jeder Menge Verstand und ohne
Schriften trotzdem über jede Menge Wissen verfügte – was für unsereins vernünftig klingen mag,
nicht aber für einen mittelalterlichen Scholastiker.
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دەکردەوە و ئاماژەی به ئايهی " "Jesaja٤٠٬٢٢دەکرد که مهبهست دەب چی ب  ،و
لهو دا دە ی" :خودا لهسهر بازنهی زەوی دانيشتووە ."...ئايا ئهو به گهيهش بۆ ئهوە
نييه که دەب زەوی خڕ ب ؟ له کردەوەدا بهو مانايهيه :زانايان و عالمانی ئايينی به
ت پهڕکردنی سا يانی در ژ کاتی خۆيان له قوتابخانه و پهرتووکخانهکاندا بۆ ئهوەی
بتوانن باشتر له مانای نووسراوەکان ت بگهن ههو يان دەدا بهردەوام نووسراوەی
زياتر بخو ننهوە و ت گهييشتووی خۆيانی پ تيژ بکهن.
به م شۆڕشی زانستی به تهواوی فۆرمۆل کی نو ی خو قاند:
)زانست = ماتماتيك  xزانياريی دروست( .ئهگهر بمانهوێ وە می پرسيار کی گرنگ
بزانين ،دەب زانيارييهکی زۆری لهسهر کۆکهينهوە و له کامپيۆتردا پاشهکهوتی کهين
ئينجا به يارمهتی کهرەسهی ئهندازياريی ياخود ماتماتيك شيکاری لهسهر بکهين .بهو
ش وەيه دەتوانين ئهگهر لهسهر نموونهکهی پ شوو بم نينهوە ،شک ی ڕاستهقينهی زەوی
بدۆزينهوە ،کات ئ مه ڕۆژ ،مانگ و پﻼن تهکانيترله شو نی جياوازی زەوييهوە
چاوەد ری بکهين .ئهو کاتهی ژمار کی زۆر چاوەد ريی لهو چهشنه کۆکهينهوە به
يارمهتی زانستی ئهندازياريی نهك ههر شک ی زەوی به کوو دەتوانين پ کهاتهی ههموو
ئونيو رسامی پ دياری کهين .له کردەوەدا بهو مانايه دەب  :زانايان به مانهوەی
سا يانی دوور و در ژ له تاقيگاکان و سهفهری ل کۆ ينهوەيی و کۆکردنهوەی ئهزموونی
زانياريی زياتر به يارمهتی کامپيۆتر و زانستی ئهندازياری بۆ ڕوونکردنهوەی تهوەرە
زانستييهکان چاﻻکی دەکهن.
ئهو فۆرمۆله زانستييه دەب ته هۆی شکاندنی سنووری زانياريی لهسهر
ئهست رەناسی ،فيزيك ،زانستی پزشکی و تهوەرەکانيتر .سهرەڕای ئهوەش ئهو کارە
زيان کی گهل ك گهورەی ههبوو :لهسهر پرسياری "بايهخ" و "مانا"ی ژيان وە می
قان عکهرەوەی نهدەداوە .عالمان و زانايانی سهدەکانی ناوەڕاست توانيويانه به د نياييهوە
بيسهلم نن پياوکوژی و دزی کار کی ناپهسهند و ناحهزە ،ههروەها مهبهست له ژيان
پهيرەوی له خودايه چونکه له کت بی پيرۆزيشدا ئاماژەی پ کراوە ،به م زانايانی
زانستی پ ش مود ڕنييهت نهياندەتوانی بهو دادپهروەرييه ئهخﻼقييه خزمهت بکهن و
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پهرەی پ بدەن .به زانيارييهکی گهل ك زۆر و سيحر و جادووی ئهندازياريی
نهياندەتوانی بيسهلم نن که پياوکوژی کار کی سهرزەنشتکراوە و ج ی لۆمهيه .لهسهر
ئهو باوەڕە بوون به ب ئهو چهشنه دادپهروەرييه بايهخدارانه کۆمه گا ناتوان زيندوو
بم ن .
ئهو ک شهيه دەتوان تا ڕادەيهك چارەسهر بکرێ ئهگهر له پهنا م تۆدی نو ی زانستی
له فۆرمۆلی سهدەکانی ناوەڕاستيش که ك وەرگيرێ .ئهگهر ئ مه له پ ش ک شهيهکی
کردەوەييدا وەستابين – بۆ و نه بۆ دياريکردنی شک ی زەوی ،پرد ك دروستکهين يا
نهخۆشييهك دەرمان بکهين – دەست دەکهين به کۆکردنهوەی زانياری و به يارمهتی
کامپيۆتر و به ش وەی ئهندازياری شيکاريان لهسهر دەکهين .ئهگهر ک شهيهکی
ئهخﻼقيمان ههب – ياخود بمانهوەێ شت ك دياری بکهين جا جيابوونهوەی هاوسهر
لهيهکتر ،کۆرتاژکردن يا ئيزن نهدان به نيزيکی مرۆڤی هاوڕەگهزباز ب – سهيری
کت بی ئايينی دەکهين و وە مهکه لهودا دەدۆزينهوە .ئهو ڕ گا چارەيه به ش وەيهك له
ش وەکان له ﻻيهن زوربهی کۆمه گا مود ڕنهکانهوە بهڕ وەدەچ  ،جا له ئينگليزی
ويکتۆرياوە تا ئ رانی سهدەی بيست و يهکهم.
به م هۆمانيزم ئا ترناتيڤ کيتری ئامادە کردووە .کاتی مرۆڤ ههستی متمانهکردن
بهخۆی ت دا بهه ز بوو ،فۆرمۆل کی نو ی بۆ هه س و کهوتی ئهخﻼقی دۆزييهوە:
)زانست = ههستياری  xئهزموونهکان( ئهگهر ئيمه بمانهوێ وە می پرسيار کی
ئهخﻼقی بزانين ،دەب له پهيوەندی لهگهڵ ئهزموونه دەروونييهکانماندا به ئهوپهڕی
ههستيارييهوە سهيريان بکهين و هه س و کهوتيان لهگه دا بکهين .له کردەوەدا بهو
مانايه دەب  :ئ مه تامهزرۆييمان بۆ زانست ههيه ،کات به در ژايی چهندين ساڵ
ئهزموون کۆدەکهينهوە ،بۆ ت گهييشتن له ئهزموونهکانمان ههستياريمانی پ تيژتر
دەکهينهوە.
ئهزموون کامانهن؟ ئهوان زانياريی ڕاستهقينه و کردەوەيين و زانياری کامپيۆت ری
نين .ئهزموون له ئهتۆم ،مولکوول ،پرۆتئين يا ژمارە پ ك نههاتوون .ئهوان زياتر
دياردەيهکی زەينين که بهگشتی له س شت پ کهاتوون :ههست ،سۆزداری يا کو ی
دەروون و بيرکردنهوەکان .لهو کاته تايبهتيهدا ئهزموونهکانمان ئهو شتانه دەگرنهوە

٢٩٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

که:
 ههستيان پ دەکهين )گهرما ،سهرما ،ئازار ،گوشاری ڕۆحی و هتد(...؛ ئهو شته دەروونيانهی وا له ناخماندايه )خۆشهويستی ،ترس ،تووڕەيی و (...؛ ئهو بيرۆکانهی له م شکماندا د ن و دەڕۆن.ههستيارييهکان چين؟ مهبهست لهوە دوو شته :يهکهم سهرنج بدەينه ههستياری و
سۆزداريی و بيرکردنهوەکانمان؛ دووههم ئيزن بدەين ههستياری و سۆزداريی و
بيرکردنهوەکانمان شو نمان لهسهردابن ن .سروشتييه ئهوە بهو مانايهش نييه که
ﻻوازترين با ،هاوسهنگيمان ت کبدا و بمانخاته سهر زەوی .به م دەب بۆ ئهزموونه
نو يهکانمان کراوە بين و ئيزن بدەين گۆڕان بهسهر ڕوانگه ،هه س و کهوت و تهنانهت
کهسايهتيشماندا ب ن .
ئهزموون و ههستيارييهکان دەب له بازنهيهکی ب کۆتاييدا لهسهر يهکتر بونيات
بنر ن .ئ مه ناتوانين ئهزموون بکهين ئهگهر ههستمان نهب و ههستيارييهکانمان
ناتوانن پهرەبست نن کات له ژيانماندا چهندين ئهزموونمان کۆنهکردب تهوە.
ههستيارييهکان ل هاتووييهکی جياواز و ههستپ نهکراو نين که مرۆڤ بتوان بههۆی
بهشداربوون له کۆبوونهوەی ئهدەبی يا به خو ندنهوەی کت ب پ ی بگا ،به کوو
ل هاتووييهکی کردەوەييه که تهنيا ئهو کات پهرەدەست ن که مرۆڤ له کردەوەدا که کی
ل وەرگرێ و بهکاری ب ن  .بۆ و نه من ههموو ڕۆژێ وەك خوو و خدە هاوکات
لهگهڵ خو ندنهوەی ڕۆژنامهی بهيانان چای شيرين دەخۆمهوە .لهڕاستيدا چا خواردنهوە
بههانهيهکه بۆ پ داويستی و ئارەزووی شهکری جهسته .ڕۆژ ك ههست دەکهم له ن وان
شهکر و ڕۆژنامه خو ندنهوەکهمدا چ ژ له تامی چاييهکه ئيتر نابينم .کهوابوو شهکری
چاييهکهم کهم دەکهمهوە ،ڕۆژنامهکه لهوﻻ دادەن م ،چاوەکانم دەقووچ نم و خۆم تهنيا
لهسهر تامی چاييهکه چڕ دەکهمهوە .ئ ستا ههست به بۆن و بهرامه و چ ژە خۆشهکهی
چايهکه دەکهم .زۆر زوو دەست دەکهم به تاقيکردنهوەی چايی ڕەش و سهوز و تام
وبهرامه جياوازەکهيان لهگهڵ يهکتردا هه دەسهنگ نم .دوای ماوەی چهند مانگ ك ئيتر
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چايی له سۆپ ر مارک تهکان ناکڕم به کوو له هارۆدز "١١١"Harrod’sچ ژ کی تايبهتيم
بۆ چايی "پاندا – دۆنگ" ت دا پ ك دێ ،١١٢بهو ش وازە فنجان به فنجان تام و چ ژی
چايی خواردنهوەکهم ه ور دەکهمهوە و دەبمه چايی خۆر کی پيشهيی .ئهگهر ماوەيهك
پ شتر واته پ ش ئهوەی له ناخی دەروونمهوە چ ژ له تام و بهرامهی ڕاستهقينهی چايی
وەرگرم ،مرۆڤ چای پاندا – دۆنگ ی دابايم  ،به ئهگهری زۆر ئهو ههستهی ئهمڕۆ
ههمه نهمدەبوو و هيچ سهرنجيشم نهدەدايه و ڕ زم ل نهدگرت .ئهگهر له کار کدا
ههستياريی پ ويستمان نهب ناتوانين شت ك ئهزموون بکهين و ئهگهر ئهزموونی
جياوازيشمان نهب ناتوانن ههستيارييهکانمان پهرە پ بدەين.
ئهو شتهی بۆ چايی ڕاست ب  ،سهبارەت به ههموو زانيارييهکانی وەك ناسينی
جوانی و ئهخﻼقيش دەب ڕاست ب  .به د نياييهوە ئ مهی مرۆڤ به ههستی
باوەڕبهخۆييهکی تهواو و کاميلهوە له دايك نابين .هاوکات لهگهڵ ت پهڕبوونی ژيانمان
مرۆڤيتر ئازار دەدەين ،مرۆڤيتر ئ مه ئازار دەدەن ،هه س و کهوتی سۆزدارانه دەکهين
و سۆزداريمان له ههنبهردا دەکرێ .ئهگهر ئ مه سهرنج بدەينه هه س و کهوتهکانمان
ههستياری ئهخﻼقيشمان تيژتر دەب تهوە و لهو ئهزموونانهی ژيان پ ناسهيهکی ئهخﻼقی
بايهخدار بۆ ناسينی شته چاك و خراپهکان پ كدێ که مرۆڤ بهرە بهرە ههست به
کهسايهتی ڕاستهقينهی خۆی دەکا.
کهوابوو هۆمانيسم ژيان وەك پڕۆسه ياخود قۆناخ کی دەروونی دەبين که به
يارمهتی ئهزموونهکانی ژيان له بارودۆخ کی نهزانييهوە بۆ ڕۆشنگهری ڕ نو نی دەکا.
مهبهستی سهرەکی ژيان کی مرۆڤخۆشهويستانه پهرەپ دانی زانيارييه له ڕ گای
کۆکردنهوەی ئهزموونی جياواز و مهزنی زەينی ،سۆزداری و جهستهيی .له سهرەتای
سهدەی  ١٩ويلهيلم فۆن هومبولت " (١٨٣٥ - ١٧٦٧)"Wilhelm von Humboldtيهك
له بونياتنهرانی ڕاه نانی مود ڕن" ،بوونی" به داچۆڕاندنی مهزنترين ئهزموونی ژيان
بۆ ت گهييشتوويی داناوە .له نامهيهکدا بۆ ژن ك به ناوی کارۆﻻين ""Caroline
 ١١١هارۆدز گهورەترين و گرانترين دووکانی چهند قاتی لهندەنه ،شتی نايابی ل دەست دەکهو ت به م خه کی ئاسايی دەرەقهتی نرخی
شتومهکهکانی نايهن.
 ١١٢چاييهکی تايبهتييه که له شاخهکانی " "Ya’anله ناوچهی زيشوان ""Sichuanی و تی چين بهرههم دێ-ئهو شو نهی وا داری
چاييهکان به بهرماوەی پيسايی ورچی پاندا ئاو دەدر ن.
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دەنووس " :تهنيا ل ژاييهك له ژياندا ههيه ،ئهويش ئهوەيه :ههموو شت کی ئينسانی به
ههستی کهسهکانهوە دەپ ور ن ،ئهو شتهی چارەنووس وەك غهنيمهت وەری دەگرێ و
ئارام و ب دەنگه ،به م کات مرۆڤ دەياندۆز تهوە ،خۆی ههميسان ئازاد و خاو ن
ههست پ دەکاتهوە ١١٣.ئهوە دەتوان درووشمی هومانيسم ب .
بهپ ی فهلسهفهی چينی ،جيهان لهسهر کارت کهريی هاوبهشی ه زە جياوازەکان به م
هاوتهريب لهژ ر ناوی ين و يانگ " "Yin and Yangدياری دەکرێ .لهوانهيه ئهو
بۆچوونه له جيهانی فيزيکيدا ڕاست نهب  ،به م بۆ جيهانی مود ڕن که له پهيمانی
هاوبهشی ن وان هومانيسم و زانست پ کهاتووە ،ڕاست دەردێ .ههر " "Yangکی
زانستی له ""Yinی ئينسانی پ کهاتووە و به پ چهوانهش "Yang" .ه زمان پ دەدا،
لهحا کدا " "Yinمانای ژيان و دادپهروەريی ئهخﻼقيمان پ دەبهخش Yin and " .
"Yangی مود ڕنييهت عهقڵ و ههسته سۆزدارييهکان ،تاقيگا و مووزەکان ،باندی
مونتاژی کارخانه و سۆپ رمارکت پ ك د نن .مرۆڤ زۆرجار تهنيا " "Yangدەبينن و
لهسهر ئهو باوەڕەن جيهانی مود ڕن ووشيار و لهسهرخۆ ،زانستيی ،لۆژيکی و
پ کهينهری بهرههمه – ههر وەك تاقيگايهك ياخود وەك کارخانهيهك .به م جيهانی
مود ڕن له سوپ رمارکت کی ئا ۆزيش دەچ  .هيچ فهرههنگ ك له م ژوودا تا ئهو ڕادەيه
گرنگايهتی به ههستهکان ،ويست و ئهزموونهکانی مرۆڤ نهداوە .ڕوانگهی هۆمانيستی
لهسهر ژيان وەك زنجيرەيهك له ئهزموونهکان بۆته هۆی بنهڕەتيی پ کهاتنی ژمار کی
زۆری کار جا له پيشهی توريستييهوە ههتا هونهری .ئاژانسی موسافيربهری و
چ شتخانهکان بليتی فرۆکه ،شو نی مانهوە له هوت ل يا ئ وارە خوان کی خهيا ی به ئ مه
نافرۆشن – ئهوان ئهزموون و ڕووداوی نوێ به ئ مه دەفرۆشن .به ههمان ش واز
زۆربهی گ ڕاوەی پ ش سهردەمی مود ڕنييهت خۆيان لهسهر ڕووداو و هه س و
کهوتی دەرەوە چڕکردۆتهوە ،لهحا کدا ڕۆمان ،فيلم و شيعری مود ڕن زياتر لهسهر
ههستهکان دەدو ن .حهماسهی سهبارەت به سهردەمی يۆنانی کهون – ڕۆم و ڕۆمانه
١١٣

Walter Horace Bruford, The German Tradition of Self-Cultivation: «Bildung» from Humboldt to
Thomas Mann, London/New York ١٩٧٥, S. ٢٤ f.; das Zitat aus Wilhelm und Caroline von
Humboldt in ihren Briefen, Bd. ٣, herausgegeben von Anna von Sydow, Berlin ١٩٠٩, S. ٣٣
(Wilhelm an Caroline, ٣٠. ١١. ١٨٠٨).
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جياوازەکانی لهسهر ئازايی و جوام ری سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست ههموويان
و ناگهری کاری قارەمانانه بوون نهك ههستهکان .بهش ك له ڕۆمان ك باس له شهڕی
"شواليه" يا شاسواری ئازا له ههنبهر ه د وەزمهيهکی مهزن دەکا و کوشتنی ڕادەگه ن .
بهش کيتر دەگ ڕ تهوە چلۆن شاسوارەکه کچه شازادەيهکی جوان له دەستی
ههژديهايهکی سامناك ڕزگار دەکا و دەيکووژێ .بهش کيتر و نای دەکا چلۆن
جادوگهر کی تووڕە کچه شازادەکه دەڕف ن  ،به م شاسوارەکه وەدوايان دەکهوێ ،کچه
شازادەکه ڕزگار دەکا و جادوگهرەکه دەکووژێ .شت کی سهير نييه که پا هوانی ئهو
چهشنه چيرۆکانه ههميشه شاسوار کی ئازا بوو ،نهك وەرز ر يا دارتاش ،چونکه
وەرز ر کاری قارەمانانهی پ ك نهدەهينا!
به م خا ی بڕياردەر ئهوەيه :قارەمانان ههرگيز پرۆسهی ڕاستهقينهی گۆڕانی
دەروونيان بهڕ وە نهبردووە و ههستيان پ نهکردووە .ئاشيل "،"Achill
ئارتور" ،"Arthurروﻻند" "Rolandو ﻻنسلۆت " "Lanzelotپ ش ئهوەی خۆيان به
ڕووداوەکانيانهوە خهريك بکهن شهڕکهر کی بهجهرگ بوون و ڕوانگهيهی
جوام رانهيان بووە و له کۆتاييشدا ههر شهڕکهريی و جوام رييهکهيان گۆڕانی بهسهردا
نههاتووە و بۆيان ماوەتهوە .ههموو ئهو د وەزمه و ههژديهايانهی کوشتوويانه،
ههروەها ههموو ئهو کچه شازادانهی ڕزگاريان کردوون ،له چوارچ وەی ئازايی و
خۆڕاگری ئهواندا ماوەتهوە و له کۆتاييدا زۆر کهم ههو ی ڕاه نانيانی داوە و
ئهزموونی ئهخﻼقی ژيانی ف رکردوون.
ئهو ڕاستييه که هومانيسم زياتر له کردەوەدا خۆی لهسهر ههست و ئهزموونهکان
چڕ کردۆتهوە گوڕانی بهسهر هونهريشدا ه ناوە .وردسوۆرث "،"Wordsworth
داستايفسکی "  ،"Dostojewskiديک نز " "Dickensو زۆﻻ " "Zolaتامهزرۆييان بۆ
شاسواری ئازا و قارەمانييهکانيان نهبووە ،به کوو ههستهکانی مرۆڤی ئاسايی و ژنی
ناوما يان و نا کردووە .ژمار کی کهم لهسهر ئهو باوەڕەن "ئۆليس"ی جيمز جۆليس،
" "James Joycesʼ Ulyssesخا ی بهرزی چڕکردنهوەی مود ڕن لهسهر ژيانی
دەروونی بووە تا هه س و کهوتی دەرەوەی ژيان – ئۆليس له  ٢٦٠ههزار ووشهدا
ڕووداوی تهنيا ڕۆژ کی ستيڤن د دالوس " "Steven Dedalusو ليۆپۆلد بلووم
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" "Leopold Bloomو نا دەکا و له در ژايی ئهو ڕۆژە  ...لهڕاستيدا هيچ کار کی
ئهوتۆيان بهڕ وە نهبردووە.
لهڕاستيدا مرۆڤ کی گهل ك کهم "ئۆليس"يان به تهواوی خو ندۆتهوە ،به م
پرەنسيپ کی وەك ئهو بهست نی زۆربهی فهرههنگی ڕۆژانهی ئ مهيان پ که ناوە .له
و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا زۆر جار لهسهر زنجيرەی " "Survivorبه ئهر نی باس
دەکرێ يا ڕەخنهی ل دەگيرێ يهکهم شۆی ڕاستهقينه بوو که مرۆڤ کی زۆر سهيريان
دەکرد و سا ی  ٢٠٠٧گۆڤاری تايم ) (Time Magazineوەك سهدەمين بهرنامهی
تهفيزيۆنی گرنگی و تهکه ناساندی ١١٤.له ههر بهش کی ئهو زنجيرە فيلمهدا ٢٠
بهشدار به جلی سووکی مهلهوانييهوە له تاقم ك دوڕگهی گهرمدا پيشان دەدر ن .لهگهڵ
چاﻻکی جياواز ڕووبهڕوو دەبنهوە ،و لهههر بهش کدا يهك له بهشداران
هه دەبژ ردرێ .ئهو کهسهی پلهی يهکم وەدەست ب ن يهك مليۆن دو ڕ خه ت
وەردەگرێ.
له سهردەمی يۆنانی هۆم ر ،له ئيمپڕاتۆڕی ڕۆم يا له سهدەکانی ناوەڕاستی ئورووپا
ئيدەيهکی ئهوتۆ ﻻی خه کی گهل ك پ شوازی ل دەکرا .بيست کهس بهربهرکانی دەکهن
و له کۆتاييدا کهس ك وەك قارەمان هه دەبژ ردرێ .زۆر جوانه ،پاشايهکی هۆم ری،
ڕۆمييهکی نيشتمانپهروەر يا خاچپهرەست ك کات سهيری ئهو ک بهرک يهی کردبايه داخۆ
چ بير کی دەکردەوە .ڕەنگه ڕووداوی گهل ك سهرنجڕاک ش ،زۆران بۆ مان و نهمان،
پا هوانييهکی ب هاوتا و ناپاکی و خهيانهتيان ئهزموون کردبايه .شهڕکهرەکان به
ئهگهری زۆر يهکتريان بريندار دەکرد و جهرگ و ڕيخۆ هی يهکتريان دەڕژاندە
دەرەوە.
چهندە کار کی ناهوم د کهرەوەيه! خهنج ر و شمشير له زگی يهکتر ڕۆکردن،
ڕژاندنی خو ن و هاتنهدەری جهرگ و ڕيخۆ ه ،خۆاز کی گهل ك سهيروسهمهرەيه.
ههر بهش ك لهو فيلمه نيزيکهی نيو کاتژم ر در ژەی ههيه و دوای ههر  ١٥خوليش
١١٤

«All-Time ١٠٠ TV Shows: Survivor», in: Time, ٦. September ٢٠٠٧,
http://time.com/٣١٠٣٨٣١/survivor/(aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥).
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دەست دەکهن به ب وکردنهوەی ڕ گﻼمی ميسواك )ف چه( ،ههويری ددان ،شامپۆ يا
ماکهی خواردەمهنی .پ نج خولهك تايبهت بۆ تاقيکارييهکی مندا نه تهرخان کراوە ،بۆ
و نه ک دەتوان س وی زياتر له سهوەتهيکدا کۆ کاتهوە ،يا ک دەتوان له خول کدا
قالۆنچهی زياتر بخوا .زۆربهی کاتيش ئهو پا هوانانه لهسهر ههستی خۆيان ئاخافتن
دەکهن .ئهو گوتی ،من وام گوت و من ئهم يا ئهو پ شنيارەم کرد .ئهگهر شواليه يا
شاسوار ك ئهو بهرنامهيهی سهير کردبايه ،به ئهگهری زۆر تهور يا شمشيری
شهڕەکهی هه دەگرت و تهفيزيۆنهکهی پ وورد و پرد دەکرد.
لهمڕۆدا ڕەنگه شواليهی سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست وەك بوونهوەر کی ب
ههست سهير بکهين .ئهگهر لهمڕۆدا ژيانيان کردبايه ڕەنگه دەبوو بيان رين بۆ ﻻی
دەروونناس که واههيه بيانتوانيبايه يارمهتيدەريان بن بۆ ئهوەی بتوانن ههست به
خۆناسينی خۆيان بکهن .ئهوە ههمان کارە که زينمهن " "Zinnmannله " "Ozبهڕ وەی
دەبا .ئهو لهگهڵ دۆرۆتی " "Dorothyو ههڤا هکانی لهسهر شهقامی خشته زەردەکان
بهرەو ئوز " "Ozدەڕوا و هيوادارە که جادووگهری مهزن خۆشهويستی بۆی ههب ،
لهحا کدا ئهو ب عهق ه پ يخۆشبوو به مهيلهوە وەك ش ر کی نهترس ت گهييشتوويی
ههبايه .له کۆتايی سهفهرەکهيدا بۆی ڕوون دەب تهوە که جادووگهرە مهزنهکه جيا له
مرۆڤ کی ف باز نييه و هيچ کار کی لهدەست نايه .هاوکاتيش شت کی گهل ك گرنگتر و
به بايهختر دەدۆز تهوە :ههموو ئهو شتانهی مرۆڤ ئارەزوويان دەکا تهنيا له ناو
دەروونی خۆيدايه .مرۆڤ بۆ وەدەسته نانی ههستياری ،ژيری و ئازايی پ ويستی به
خو قاندن و کاری جادوويی نييه .مرۆڤ تهنيا دەب وەدوای شهقامی خشته زەردەکان
کهوێ و خۆی به ههموو ئهو هه س و کهوتانهی له در ژايی ڕيگاکه ئهزموونيان دەکا
ڕاه نی و بب ته هۆی ناسينی دەروونی خۆی.
کاپيتان کرك " "Captain Kirkو کاپيتان ژان لۆك پيکارد ""Jean Luc Picard
ئهزموونيکی هاوچهشن دەکهن کات به کهشتيی فهزايی ئينترپرايز " "Enterpriseبۆ
ناو کاکهشان سهفهر دەکن ،هاکل ب ری فين " "Huckleberry Finnو جيم " "Jimکاتی
سهفهر بۆ ميسی سيپی ،ويات " "Wyattو بيلی " "Billyو چهندين پا هوانيتر ههمان
دەرس وەرگرتن ئهزموون دەکهن و هاوکات لهگهڵ سهفهرەکانيان به ئهزموونوەرگرتن
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له ڕ گای ژيانيان گۆڕان بهسهرخۆياندا د نن ،لهگهڵ دەروونی خۆيان پهيوەندی دەگرن
و وەك مرۆڤ کی ژير و نموونه باس له ههست و ههستيارييهکانيان دەکهن.
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ڕاستييهکان لهسهر تهوەری شهڕ

فۆرمۆلی )زانست = ههستياری  xئهزموونهکان( نهك ههر گۆڕانی بهسهر
فهرههنگی خه کيدا ه ناوە به کوو گۆڕانی بهسهر ت گهييشتوويی له تهوەر کی ئا ۆزی
وەك شهڕخوازيش داهيناوە .کات مرۆڤ له ڕابردوودا بيانويستبايه بزانن ئايا
شهڕخوازی هه س و کهوت کی دادپهروەرانهيه ،له خوداکانيان پرسيار دەکرد ،کت به
پيرۆزەکانيان دەپشکنی و پرسياريان له شا ،ئهشڕاف و مرۆڤی ئايينی دەکرد .بۆ
بۆچوون و ئهزموونی سهرباز ك يا مرۆڤ کی ئاسايی هيچ کهس تامهزرۆيی لهخۆی
نيشان نهدەدا .چيرۆك ،گ ڕاوە و ڕيوايهتی شهڕ وەك هی هۆمهر ،ويرژيل و شکسپير
خۆيان زياتر به هه س و کهوتی شا ،قهيسهر و پا هوانانی شهڕەوە چڕ کردبۆوە و
باوەکوو به هيچ ش وەيهك ههژاريی و کاولکاری شهڕيان سهرکوت نهدەکرد به م
بههۆی پ که نانی مهيدان کی بهرينی حيماسهسازيی پاساويشيان بۆ دەدۆزييهوە.
سهربازی ئاسايی وەك و نهی کۆمه کی کووژراو يا وەك کۆمه يکی چهپ هل دەر بۆ
لهسهرشان دانانی پا هوان ك نيشان دەدران.

يۆهان ياکوب والتر" ،"Johann Jakob Waltherو نهی گوستاڤ ئادۆلف" "Gustav Adolfی
سوئ دی ،شهڕی برايتنف لد " "Breitenfeldسا ی ١٦٣٢
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بۆ و نه سهيری ئهو نهققاشييهی شهڕی برايتنف لد دەکهين که له حهڤدەی مانگی
سپتامبری سا ی  ١٦٣١بهڕ وەچووە .نهققاشهکه يۆهان ياکوب والتر" Johann Jakob
 "Waltherشای سوئ د گوستاڤ ئادۆلف" "Gustav Adolfبهرجهسته دەکاتهوە که لهو
ڕۆژەدا شهڕ کی سهرکهوتووانهيان بهڕ وە بردووە .گوستاڤ ئادۆلف وەك خودايهکی
شهڕکهر له ژوور مهيدانی شهڕەوە نيشان دەدرێ .مرۆڤ ئهو ههستهی ت دا پهروەردە
دەب که شا خهريکه شهڕەکه هيدايهت دەکا ههر وەك له ياری شهترەنجدا سهرباز بۆ
ئهمﻼ و ئهوﻻ هيدايهت دەکر ن .سهربازەکان وەك خا کی وەك يهك و نوقتهيهکی
بچووك و کهم بايهخ له بهست نی نهققاشييهکهدا نيشان دەدر ن .والتر هيچ تامهزرۆييهکی
بۆ سهربازەکان و بارودۆخيان نييه ،چ ههست کيان بووە کات ه رشيان کردووە،
مرۆڤيان کوشتووە يا کوژراون .ئهوان تهنيا کۆمه کی ب دەموچاون.
به م تهنانهت ئهگهر نهققاشهکان سهرنجی زياتريشيان بدايهته سهر مهيدانی شهڕەکه
و کهمتر و نهی شايان زەق کردبايه ،لهسهرەوە به ش وەيهکی گشتی سهيری ئهو
ڕووداوە دەکهن و تامهزرۆييان زياتر بۆ ڕووداوەکه ههيه به هه سهنگاندن لهگهڵ
ههسته ئينسانييهکانی سهربازەکان .بۆ و نه تاب ۆی ک شراوەی پيتهر سنا رز " Pieter
 "Snayersشهڕی ک وی سپی له مانگی نوامبری سا ی  ١٦٢٠سهير دەکهين.

" "Pieter Snayersشهڕی ک وی سپی

ئهو نهققاشييه لهسهر سهرکهوتوويی ناوداری کاتۆليکهکان بهسهر پرۆتستانهکاندايه
له شهڕی سی سا هدا .سنا رز هونهرمهندی ئهو تاب ۆيه ،به ک شانهوی ووردی شک ی
جياواز ،مانۆڕ و جوو نهوەی سوپايی ويستويه مرۆڤ وەبير سهرکهوتوويی ئهو شهڕە
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ب ن تهوە .زۆر به ڕاحهتی بهشه سوپاييه جياوازەکان ،چهك و چۆ ی شهڕ و بارودۆخيان
لهسهر مهيدانی شهڕ و نا کراوە .ل رەشدا نهققاش کهمتر سهرنجی به ئهزموون و
ههستی سهربازەکان داوە .ههر وەك و نهکهی پ شوو له بهرزايی شاخ کهوە و له
شو نی بهرزی خودا و شاوە مهيدانی شهڕ نيشان دراوە و له يارييهکی شهترەنجی
گهل ك مهزن دەچ .
کات مرۆڤ تاب ۆکه ووردتر سهير بکا – سهرەڕای ئهوەی پ ويستی به زەڕەبين ك
دب – ههست دەکا مهيدانی شهڕی ک وی سپی ئا ۆزتر له يارييهکی شهترەنجه .ئهو
شتهی مرۆڤ له يهکهم چاول کردندا وەك ش وە جياکراوەيهکی ههندەسی دەيبين  ،به
سهيرکردنی نيزيکی نهققاشييهکه ڕوون دەب تهوە گۆڕەپانی شهڕی خو نين و نا دەکا.
ل رە و لهوێ تهنانهت روخساری سهربازەکان دەبينرێ که هه د ن يا ڕادەکهن ،يهکتر
نيشانه دەکهن يا نيزەکانيان له زگی دوژمن ڕۆدەکهن .گۆڕەپانی شهڕەکان مانا و
گرنگايهتی خۆيان له و نه گشتييهکه پ دەدرێ .کات دەبينين گولـلهی تۆپ ك سهرباز ك
لهت لهت دەکا ،به بهش ك له سهرکهوتوويی کاتۆليکهکانی دادەن ن .مهرگی ئهو
سهربازەی له بهرەی پڕۆتستانهکان بهشهڕ دێ ،تاوان کی دادپهروەرانهيه بۆ گهيشتن
به نو خوازی .ئهگهر سهربازەکه له بهرەی کاتۆليکهکان بهشهڕ ب  ،مهرگی ،گيان
ڤيداکردن کی ڕاستهقينهيه بۆ مهبهست کی پيرۆز و شهڕافهتمهندانه .کات سهيری بهشی
ﻻی سهرەوەی نهققاشييهکه بکهين ،لهسهر مهيدانی شهڕەکه فريشته لهحا ی هه فڕيندان.
ئهو فريشتانه پﻼکارت کيان به دەستهوەيه که به زمانی ﻻتينی ڕوونی دەکاتهوە لهو
شهڕەدا چی ڕووی داوە و بۆچی ئهو شهڕە گرنگايهتيی ههبووە .پهيامهکه بهو ش وەيهيه
که خودا يارمهتيدەری قهيسهر ف رديناندی دووههم " "Ferdinand IIبووە له ڕۆژی ٨ی
مانگی نوامبری سا ی  ١٦٢٠دوژمنانی ببهز ن .
بهدر ژايی ههزاران ساڵ کات مرۆڤ سهيری شهڕيان دەکرد ،خودا ،شا و قهيسهر،
ژ نڕاڵ و پا هوانهکانيان دەبينی .به م له دووسهدسا ی ڕابردووەوە شا و ژ نڕا هکان
بۆ دەرەوەی سنوورەکه پاڵ پ وەنراون و سهربازی ئاسايی و ههست و ئهزموونهکانيان
ج ی ئهوانيان گرتۆتهوە .ڕۆمان و فيلم لهسهر تهوەری شهڕ زۆرجار به گهنج کی کهم
ئهزموون و سادەلۆکهوە دەستپ دەکا که ناسياوييهکی کهمی لهسهر خۆی و جيهانی
دەوروبهری ههيه ،به م بار کی قورس له هيواداری و ئارەزوو لهگهڵ خۆی دەگ ڕێ.
ئهو پ يوايه شهڕ کار کی پيرۆزە ،ئامانج دادپهروەرانهيه و ژنڕا هکهی مرۆڤ کی ژير
و ب يمهته .چهند حهوتوو شهڕی ڕاستهقينه – پڕ له ئازار ،خو ن و بۆنی مردن – به

٣٠٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

پ ی کات يهك بهدوای يهكدا خهون و ئارەزووەکانی توونا دەکهن .ئهگهر گيانی لهو
شهڕە ڕزگاری ب  ،گۆڕەپانی شهڕ وەك مرۆڤ کی بهئهزموون و ب يمهت بهج د
و ئيتر باوەڕی به بۆچوون و ئهو جيهانه ئيديالييه ناب که مامۆستا ،بهڕ وەبهر و
سياسهتوانان خو قاندوويانه.
به ش وەيهکی پارادۆکس ئهوە ههمان گ ڕاوەيه که بهڕادەيهك شو ن لهسهر مرۆڤ
دادەن که لهمڕۆشدا مامۆستا ،بهڕ وەبهر و سياسهتوانانی کۆمه گا که کی ل
وەردەگرن .بهرپرسانی هۆليوود مرۆڤ ووشيار دەکهنهوە" :شهڕ ئهو شته نييه که
مرۆڤ له سينهما دەيبين !" ههستيارييه کهسييه ئاساييهکان که له شيعر يا پهخشانهکاندا
گونج ندراون له تهوەری شهڕدا کراون به بهرزترين پله و تهنانهت لهمڕۆشدا ڕ زيان
ل دەگيرێ .تهنز کی ناودار دە :
 "چهند سهربازی ڤيهتنامی پ ويستن بۆ ئهوەی بتوانن ﻻمپ١١٥
 -تۆ ناتوانی ئهو کارە و نا بکهی ،تۆ لهوێ نهبووی".

چرايهك ههڵ کهن؟

لهمڕۆدا تهنانهت نهققاش و هونهرمهندانيش تامهزرۆييان بۆ ژ نڕاڵ و مانۆڕی
تاکتيکيان له دەست داوە .ئهوان زياتر ههستهکانی سهرباز کی ئاسايی و نا دەکهن .با
جار کيتر سهيری شهڕی برايتنف لد و شهڕی ک وی سپی بکهين و ئ ستا سهيری ئهو
دوو و نهيهی خوارەوە بکهن که وەك شاکاری هونهری سهدەی بيستهم له ئهژمار د ن:
شهڕی ئۆتۆ ديکس " "Otto Dixله 'دووههزار ساڵ زيت بوونهوە' " The Two
 "Thousand Yard Stareی تۆماس لی "."Thomas Lea

Phil Klay, Wir erschossen auch Hunde. Stories, Berlin ٢٠١٤, S. ١٧٤.
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ئۆتۆديکس " "Otto Dixشهڕی ) ١٩٢٩تا (١٩٣٢

تۆماس لی " ،"Thomas Leaدووههزار ساڵ زيت بوونهوە )(١٩٤٤

"ديکس" له ماوەی شهڕی جيهانی يهکهمدا وەك ج گری گرووبان له سوپای ئا مان
کاری دەکرد ،له حا يکدا "لی" سا ی  ١٩٤٤وەك ههوا ن ری ڕۆژنامهی ڕاستهوخۆ
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" "Lifeشاهيدی ڕووداوی شهر بوو .له کات کدا "والتر" و " سنا رز" وەك دياردەيهکی
سوپايی و سياسی سهيری شهڕيان کردووە و ويستويانه ئهو کارەساتانهی له تاقم ك
شهڕەکاندا ڕوويان داوە بۆ ئ مهی ڕاگو زن ،بۆ "ديکس" و "لی" شهڕ وەك دياردەيهکی
ههستياری بووە و ويستويانه ئ مه له ههستی شهڕکهرەکان ئاگادار بکهنهوە .ئهوان
گرنگايهتيان به ب يمهتی ژنڕاڵ يا وەردەکاريی تاکتيکی شهڕەکان نهداوە و سهرباز له
ههموو شهڕەکاندا به ههست کی وەك يهکهوە نيشاندراوە ،چونکه جياوازيی نهبووە،
شهڕ له ههموو شو ن ك تهنيا جهههننهم بووە.
له و نهکانی "ديکس" و "لی" شهڕ وەك سهيرکردن کی تاکتيکی يا پهيامی خودايی
نييه .ههر کهس بيهوێ له شهڕ ت بگا ،ناب چاوی له ژنڕا ی سهر شاخی يا فريشتهی
ئاسمان ببڕێ .به کوو دەب ڕاستهوخۆ چاو له چاوی سهربازی ئاسايی ببڕێ .له
نهققاشييهکهی "لی" دا چاوی سهرباز کی ئازار ديتوو و ترساو له شهڕ ،پهنج رەی
ڕاستهقينه و ترسه نهری شهڕ بۆ جيهان ئاوا ه دەکاتهوە .له نهققاشی "ديکس"دا
ڕاستهقينه ه ندە ج ی خۆڕاگری نهکردنه دەب له پشت ماسكی گاز شاراوە بم ن تهوە.
ل رەدا ئيتر هيچ فريشتهيهك لهسهر گۆڕەپانی مهيدانی شهڕ هه نافڕێ ،به کوو تهنيا
جهستهيهکی ڕزيو به تيرەگ کی شکاوەوە ها واسراوە و به ش ويهکی تۆمهتبارانه قامکی
خۆی بهرز کردۆتهوە.
هونهرمهندانی وەك "ديکس" و "لی" پشتاوپشت هاتنی نهريتی شهڕيان پ چهونه
کردەوە .له سهردەمی کهون شهڕ دەيتوانی به ڕادەی سهردەمی سهدەی بيستهم ترسناك
ب  ،به م له ترسناکترين ئهزموونهکاندا و له کۆنت کست ياخود بهست ن کی گشتيدا
ج گير ببوون ،که مانايهکی گهل ك پۆزيتيڤيان پ دەدرا .ڕەنگه شهڕ وەك جهههننهم ك
بووب به م دەروازەيهك بوو بۆ چوونه ناو بهههشت .سهرباز کی کاتۆليک که
بهشداريی شهڕی شاخی سپی کردووە ،دەيتوانی به خۆی ب " :ڕاسته ،من ئازار
دەک شم ،به م پاپای مهسيحی ،شا و قهيسهر دە ن ئ مه بۆ کار کی پيرۆز شهڕدەکهين،
بهو ش وەيه ئازارک شانی من مانای ههيه ".ئۆتۆ ديکس ژيرب ژييهکی تهواو جياوازی
ههيه .ئهو ئهزموونی کهسهکان به سهرچاوەی ههموو ماناکانی ژيان دادەن و
بيرکردنهەی بهم ش وەيه بوو" :من ئازار دەک شم – ئهوەش ههست کی گهل ك ناخۆشه
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 ئهگهر شا و ئايين.– که وابوو شهڕ به تهواوی کار کی توند و تيژانه و نالهبارە
١١٦
". به ئهگهری زۆر دەب له هه ه دا بن،پشتيوانی لهو شهڕە دەکهن

١١٦

Yuval Noah Harari, The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of
Modern War Culture, 1450–2000, Houndmills ٢٠٠٨; Yuval Noah Harari, «Armchairs, Coffee and
Authority: Eye-witnesses and Flesh-witnesses Speak about War, ١١٠٠–٢٠٠٠», in: Journal of
Military History ٧٤:١ (Januar ٢٠١٠), S. ٥٣–٧٨.
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قه هشت ه نان و ل کداب انی مرۆڤخۆشهويستی

تا ئ ستا به ش وەيهك هه س و کهوتمان کردوە گۆيا مرۆڤخۆشهويستی جيهانبينييهکی
تاك و تاقانهيه .لهڕاستيدا ئهويش چارەنووس کی هاوچهشنی ئايينی وەك مهسيحييهت يا
بوودايی ههيه .کاتی بهسهر جيهاندا ب وکرايهوە و پهرەی ساند ،خۆی بهسهر چهندين
گرووپ ،تاقم و دەستهدا دابهش کرد .له کات کدا ههموو تاقم کی مرۆڤخۆشهويستی
لهسهر ئهو باوەڕەن ئهزموونی ئينسانی باشترين سهرچاوەی ه ز و مانايه ،به م
ههرکام لهو گرووپانه ئهزموونه ئينسانييهکان به ش وازی خۆيان ڕوون و مانا
دەکهنهوە.
باوەڕی مرۆڤخۆشهويستی به سهر س ڕوانگهی سهرەکيدا دابهش کراوە:
ڕوانگهی ز دەڕۆيانه و ئورتۆدۆکسی لهسهر ئهو باوەڕەيه ههر مرۆڤ ك کهسايهتييکی
تايبهت بهخۆی ،دەنگ کی دەرونی تايبهت بهخۆی و زنجيرە ئهزموون کی
دووپاتنهکراوەی ههيه .ههر مرۆڤ ك تيشک کی نورانييه که له ڕوانگهی خۆيهوە
ڕووناکايی دەخاته سهر ئهم جيهانه و ڕەنگ ،قوو يی و مانا بهم ئونيو رزامه دەدا.
کهوابوو ئ مه دەب به پ ی دەرەتان ئهو ئازادييه به مرۆڤ ك بدەين جيهان ئهزموون بکا،
وەدوای دەنگی دەروونی خۆی بکهوێ و ڕاستهقينهی دەروونی خۆی ئاشکرا بکا .چ
له سياسهت ،چ له بواری ئابووری و چ له بواری هونهر :ويستی ئازادانهی کهسهکان
به ڕادەيهکی بهرچاو له سهرووی قازانجی باوەڕی ئايينی و تامهزرۆيی حکوومهتهکان
بوەست  .بهو ڕادەيهی مرۆڤ ئازادی زياتريان ههب  ،به ههمان ڕادەش جيهان
سهيروسهمهرە ،دەو همهند و مانادارتر دەب  .ئهو گرووپه ز دەڕۆيهی
مرۆڤخۆشهويستيی بههۆی پ داگريی لهسهر ئازادی ،به ناوی مرۆڤخۆشهويستيی
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ليبرالی يا زۆر به ساکاری ،به 'ليبراليزم' ناسراوە ١١٧.سياسهتی ليبراليزم لهسهر ئهو
باوەڕەيه دەنگدەران زۆر باش دەزانن کام شت بۆ ئهوان باشه .هونهری ليبراليزميش
لهسهر ئهو بۆچوونهيه که 'جوانيی له چاوی بينهراندايه' .ئابووريی ليبراليزم لهسهر
ئهو بنهمايه دانراوە که ههميشه ماڤ به بهکاربهرە .ئهخﻼقی ليبرالی بهردەوام پ مان
دە ئهگهر سهبارەت به شت ك ههست کی باشتان ههيه تهنيا ههستی دەروونی خۆتان
لهبهر چاو بگرن .ڕاه نانی ليبرالی ف رمان دەکا بۆخۆمان بير بکهينهوە چونکه ههموو
وە مهکانی ژيانمان تهنيا له دەروونی خۆماندايه.
له سهدەکانی نۆزدە و بيستهمدا کات مرۆڤخۆشهويستی بهسهر باوەڕی کۆمه يهتی
و ه زی سياسيدا سهرکهوت دوو گرووپی جياواز پ کهاتن:
مرۆڤخۆشهويستی سوسياليستی که ژمار کی زۆری بزووتنهوەی سوسياليستی و
کۆمۆنيستی بهدوادا هات ،و مرۆڤ خۆشهويستی گهشهسهندن که ناودارترين
ﻻيهنگرانی سوسياليسته نهتهوەييهکان بوون .ههر دووك ل کدابڕاوی )انشعاب(ەکان
ههر وەك ليبراليزم لهسهر ئهو باوەڕە بوون که ئهزموونی ئينسانی باشترين سهرچاوەی
ه ز و مانادان به جيهانه .هيچکام لهو س ﻻيهنانه واته )ڕوانگهی ز دەڕۆيانه و
ئورتۆدۆکسی ،مرۆڤخۆشهويستی سوسياليستی و مرۆڤ خۆشهويستی گهشهسهندن(
باوەڕيان به ه زی با دەست ياخود کت بی ياسای خودايی نهبوو .بۆ و نه ئهگهر له
کارل مارکسيان پرسيار کردبايه مندا ی دەسا ه له شيفتی دوازدە کاتژميريدا و له
کارخانهيهکی پڕ له دووکهڵ چ ک شهيهکيان ههيه ،وە می دەداوە ئهو مندا نه ههست
به ترس و خۆف دەکهن .ئ مه ناب له چهوسانهوە ،زۆرداری و نابهرابهری لهبهر ئهوە
دووری بکهين که خودا و ئايينهکان وا دە ن ،به کوو بهو هۆيهی که کارەکه خه ک
بهرەو ههژاری دەبات.
سهرەڕای ئهوەش ههم بۆ ﻻيهنگرانی سوسياليم و ههم بۆ مرۆڤخۆشهويستانی
گهشهسهندن ،ت گهيشتوويی ليبرالی ئهزموونی ئينسانيی ناتهواوی ههبوو .ليبرالهکان
١١٧

In der amerikanischen Politik wird Liberalismus oft viel enger definiert und dem
Konservatismus gegenübergestellt. Im umfassenderen Sinne des Begriffs aber sind auch die
meisten amerikanischen Konservativen liberal.
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ئهزموونی ئينسانی وەك دياردەيهکی کهسی سهير دەکهن ،به م ژمار کی زۆر مرۆڤ
لهسهر ئهم جيهانه به ههستی جياواز له يهکتر دەژين و ويست ،ئارەزوو و نيازی
جياوازيان ههيه .ئهگهر ههموو دەسه ت و مانای سهرچاوەگرتوو له ئهزموونهکان
کهسيی بن ،چلۆن دەتوانرێ جياوازيی و دژايهتی ن وان ئهزموونه جياوازەکان لهناو
ببردرێ؟
ڕۆژی ١٧ی مانگی جۆنی سا ی  ٢٠١٥ئانگﻼ م رکل " "Angela Merkelسهرۆکی
حکوومهتی ئا مان رووبهڕووی کيژ کی پهنابهری لوبنانی بۆوە که بنهما هکهی به
ماوەيهکی کورت پ ش ئهوەی له ئا مان دەريان کهن داوای ماڤی پهنابهری ئا مانيان
کردبوو .کيژەکه که ناوی ريم " "Reemبوو به زمان کی ڕەوانی ئا مانی بۆ خانمی
م رکيلی ڕوون کردەوە" :من نازانم داهاتووم چی ل بهسهر دێ .ههست کی گهل ك
ناخۆشه کات ببينی ئهوانيتر چ ژ له ژيانيان وەردەگرن و خۆت ئهو دەرفهتهت پ
نهدرێ ".م رکل وە می دەداتهوە ،سياسهت زۆر جار دەتوان گهل ك "دژوار" ب  ،و
گوتی سهدان ههزار مرۆڤی کۆچهری فهلهستينی له لوبنان ژيان دەکهن که ئا مان
ناتوان ههموو ئهو مرۆڤانه ب ن ته ئ رە .لهسهر ئهو وە مهی خانمی م رکل ريم گريانی
هات  .به م م رکڵ سهرەڕای د دانهوە و دەست بهسهر شانداه نانی لهسهر
بۆچوونهکهی خۆی مايهوە.
خه کيی دوای ئهو ڕووداوە گهل ك تووڕە بوون و زۆر کهس خانمی م رکليان به
مرۆڤ کی خو نسارد و ب ههست تۆمهتبار کرد .بۆ وە مدانهوەی ڕەخنهگهران خانمی
م رکل بۆچوونی خۆی گۆڕی و مافی پهنابهری به ريم و بنهما هکهی بهخشی .چهند
مانگ دوای ئهو ڕووداوە تهنانهت م رکل دەروازەکانی ه ندەيتريش کردەوە و سهدان
ههزار پهنابهری ڕژاندە ناو و تهکهوە .به م مرۆڤ ههرگيز ناتوان ههموو کهس
ڕازی بکا .ئهو زۆر زوو کهوته بهر ه رش و ڕەخنهی گشتی و بهوە تۆمهتبار کرا
که خۆی تهسليمی ههستهکانی کردووە و بهڕادەی پ ويست لهسهر بڕيارەکانی ش لگير
و خۆڕاگر نهبووە .زۆربهی دايك و باوکانی ئا مانی گومان و ترسيان ت دا پ کهاتبوو
ئهو وەرگهڕانه سياسييهی خانمی م رکل به مانای هاتنهخواری پلهی ژيانی مندا هکانيان
و وەڕ خستنی شهپۆل کی ئايينی ئيسﻼم تهواو دەب  .بۆچی دەب ئهوان ئاشتی و
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ئاسايشی بنهما هی خۆيان بۆ مرۆڤی ب گانه بخهنه ژ ر مهترسييهوە کات ئهوان به
ئهگهری زۆر هيچ باوەڕ کيان به بايهخه ئينسانييهکانی سيستهمی ليبرالی نييه؟ ههر
کهس لهسهر ئهو پرسيارە له ڕوانگهی خۆيهوە ههست کی سۆزدارانهی مهزنی ههست
پ دەکرد .چلۆن دەکرێ ل رەدا ههستی ب هيوايی پهنابهران و ههستی ترسی
١١٨
ئا مانييهکان هاوسهنگ بکر ن؟
ليبرالهکان ماوەيهکی زۆرە له ههنبهر ه رش کی ئهوتۆ سهرسام ماونهتهوە .ئهوان
سهرەڕای ههموو چاﻻکييهکانی لۆك " ،"Lockeجفرسۆن " ،"Jeffersonميل " "Millو
هاوکارەکانيان ،نهيانتوانيوە وە م کی ساکار و ڕوون لهسهر ئهو پرسيارە لهبهر دەستی
مرۆڤ دابن ن .بهڕ وەبردنی هه بژاردنی د مۆکراتيکيش يارمهتيدەر ناب چونکه ئهو
پرسيارە د ته ئاراوە چ کهس ك ئيزنی دەنگدانی ههيه – تهنيا هاوو تيانی ئا مانی يا
مليۆنان ئاسيايی و ئهفريقايی که دەيانهوێ کۆچ بۆ ئا مان بکهن؟ بۆچی دەب
ههستهکانی گرووپ ك له بهرابهر ههستی گرووپهکهيتر به باشتر دابنرێ؟ ههر وەك
چلۆن ناکرێ ک شهی عهڕەب و ئيسڕائيل بههۆی دەنگدانی ههشت مليۆن هاوشاری
ئيسڕائيلی و  ٣٥٠مليۆن هاوشاريی عهڕەب چارە بکرێ .لهسهر ئهو به گه ڕوونه
هيچکات مرۆڤی ئيسڕائيلی خۆيان به ئهزموونی ئهو چهشنه چوارچ وانه نابهستنهوە.
خه کی تهنيا ئهوکات خۆيان به ڕاپرسی د مۆکراتيکييهوە دەبهستنهوە که
پهيوەندايهتييهکی سياسيان له ن واندا ههب  .ئهگهر ئهزموونی دەنگدەرانيتر بۆ من ب گانه
ب و لهسهر ئهو باوەڕە بم ئهوان ههست به ک شهکانی من ناکهن و بۆ بهرژەوەندی
حهياتيی من هيچ بايهخ ك دانان ن ،ئينجا هيچ ناچار نيم ئهو بڕيارە قهبووڵ بکهم تهنانهت
ئهگهر دەنگدەرانی ﻻيهنگری من سهدان بهرابهريش ب تهوە .هه بژاردنی د مۆکراتيک
تهنيا له ناو ئهو کۆمه نهدا دەتوان بهڕاست وەرگهڕێ که پهيوەندايهتی باوەڕی
سياسی ،ئايينی و دابو نهريت و گ ڕاوەی وەك يهکيان ههب ] .وەك ئهوە وايه بۆ پرسيار
لهسهر سهربهخۆيی کورد له نهتهوەکانی تورك ،فارس و عهڕەبيش پرسيار بکرێ!
١١٨

«Angela Merkel Attacked over Crying Refugee Girl», BBC, ١٧. Juli ٢٠١٥,
http://www.bbc.com/news/world-europe-٣٣٥٥٥٦١٩ (aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥). Den
gesamten Dialog zwischen Angela Merkel und der jungen Palästinenserin findet man unter
https://www.youtube.com/watch?v=iWPZuZU٥t٤٤ (aufgerufen am ٧. Juni ٢٠١٦).
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وەرگ ڕ[ .يارمهتی دەنگدان تهنيا بۆچارەکردنی ک شهی ن وان ئهو کهسانهيه که لهسهر
پرسيارە سهرەکييهکانی ناو کۆمه هکهيان هاودەنگ بن.
به ههمان ش واز ليبراليزم له سهر زۆربهی بابهتهکان هاوڕێ لهگهڵ خه ک و
کۆمه ه کهونهکان و ههستی خ هکيدا ،نهتهوەپهرەستی مود ڕنی پ ك ه نا .لهمڕۆدا
زۆر کهس نهتهوەپهرەستی لهگهڵ ه زی دژ به ليبراليزم پهيوەند دەدەن به م ﻻنيکهم
ئهو دووە له سهدەی نۆزدەههمدا به ش وەيهکی ل کدانهبڕاو هاوکاريی يهکتريان دەکرد.
ليبرالهکان ئهزموونی تايبهت به تاك پهرە پ دەدەن .ههر مرۆڤ ك ههست ،سروشت و
تايبهتمهنديی خۆی ههيه که دەب ئازادانه بيدۆز تهوە و دەری ببڕێ ،بهو مهرجهی
هيچ زيان ك به کهس کيتر نهگا .لهسهر ههمان ش واز نهتهوەپهرەستی سهدەی نۆزدەههم
وەك جۆز په مازينی " ١١٩"Giuseppe Mazziniتايبهتمهنديی تايبهت به مرۆڤی
نهتهوەيهك بهو ش وەيهی ئهو قامکی لهسهر داناوە ،کۆکراوەی ئهزموونی مرۆڤ کی
زۆرە له پهيوەندايهتی لهگهڵ سروشتدا .هيچ کهس ناتوانی به تهنيايی سهمای پۆلکا
" "Polkaکه سهمايهکی گشتييه و دەب چهند کهس ت دا بهشدار بن ،بهڕ وەبهرێ يا
زمان ك بۆ و نه زمانی ئا مانی بدۆز تهوە و به تهنيايی بيپار زێ .به يارمهتی وشه،
سهما ،خواردن و خواردنهوە ،ههر نهتهوەيهك ئهزموونی جياواز و تايبهت بهخۆی
کۆدەکاتهوە و ههستيارييهکانی خۆی پهرە پ دەدات.
نهتهوەپهرەستی ل برالی ،ههر وەك جۆزپه مازينی ويستويه ئهو ئهزموونه تايبهته
نهتهوەييهيه له ههنبهر زۆرداری و تووناکردنی ئيمپراتوورييه خۆ لهبهر ڕانهگرەکان
پار زگاری بکا ،ئارەزووی ئهوە بووە که ههر نهتهوەيهك به ب گهياندنی ئازار به
هاوس کانيان بتوان ههستی خۆی ئازادانه دەرببڕێ .ئهو بۆچوونه ه شتا ههر
ئيديۆلۆژی فهرمی و ته يهکگرتووەکانی ئورووپايه و له ياسای سهرەکی سا ی ٢٠٠٤
دا که ههرگيز بهڕ وە نهچوو ،باس له يهکگرتوويی نهتهوەکانی ئورووپا لهژ ر ناوی
"يهکگرتوويی ههمهڕەنگ" دەکهن و لهپهناشيدا شانازی به ناسنامهی نهتهوەيی و
م ژوويی خۆيان دەکهن .ئهو بايهخهی ئهزموونی کۆکراوەی هاوبهشی تاکهکهسی
 ١١٩مازينی کهسايهتييهکی ئيتاليايی و گريليای ئازادی بوو )(١٨٧٢ - ١٨٠٥
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ئا مانی پار زگاری ل دەکا ،تهنانهت ئا مانييه ليبرالهکانيش هان دەدا له ههنبهر کۆچی
ب سنووری مرۆڤی بيانيدا بوەستن و دژايهتی لهگه دا بکهن.
سروشتييه يهکگرتوويی لهگهڵ نهتهوەپهرەستی نهك ههر چارە ياخود وە م بۆ
پرسيارە ئا ۆزەکان نهدۆزيوەتهوە به کوو تاقم ك ک شهی نو شی پ کهيناوە .چ
جياوازييهك له ن وان بايهخی ئهزموونه گشتييهکان و ئهزموونه کهسييهکاندا ههيه؟ ئايا
پار زگاريکردن له سهمای پۆلکا ،داب و نهريت و زمانی ئا مانی و هتد  ..پاساو بۆ
بارودۆخی نالهبار و تهنانهت قوربانيکردنی مرۆڤی پهنابهر دەه ن تهوە؟ چ ڕوودەدا
ئهگهر لهسهر ناسنامهی نهتهوەيی ک شهی ن وان نهتهوەکان پهرە بست نی ههر وەك له
سا ی  ١٩٣٣له ئا مان ١٨٦١ ،له و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا ١٩٣٦ ،له ئيسپانيا
يا  ٢٠١١له و تی ميسر بهڕ وە چوو؟ له بارودۆخی وادا بهڕ وەبردنی هه بژاردنی
د مۆکراتيکيش يارمهتيدەری ڕاستهقينه ناب چونکه بهرەی ک شهکان هيچ به گهيهکيان
بۆ سهلماندنی ئهزموونهکانی هه بژاردنهکه ناب .
له کۆتاييدا وای ل دێ ،کات سهمای نهتهوەپهرەستانهی پۆلکا ،هانگاو کی بچووك
به م بڕياردەر بۆ باوەڕی جياوازيی نهتهوەيی ب  ،د ينه سهر ئهو بۆچوونهی که
نهتهوەی خۆمان له ههموو نهتهوەکانيتر به باشتر دابن ين .نهتهوەپهرەستی ليبرالی
سهدەی نۆزدە داواکار بوو دەسه تداريهتی پاشايهتی هابسبۆرگ
" "Habsburgermonarchieله نهمسا يا ئيمپراتۆری تزاری ڕ ز له ئهزموونی تايبهتی
و ب و نهی نهتهوەی ئا مانی ،ئيتاليايی ،لههيستانی و سلۆوينی بگرێ .نهتهوەپهرەستی
سهدەی بيستهم بووە هۆی سازکردنی شهڕە داگيرکارييهکان له ئورووپا و ناوەندی
مرۆڤ کووژيان بۆ ئهو نهتهوانه دروست دەکرد که به ساز کيتر هاتبوونه سهما.
مرۆڤخۆشهويستی سوسياليستی به تهواوەتی ڕ گايهکيتری گرته بهر.
سوسياليستهکان ليبرالهکان بهوە تۆمهتبار دەکهن که تامهزرۆيی خۆيان بۆ ههستهکانی
خۆيان ڕادەک شين و نهك بۆ ئهو ههستانهی مرۆڤهکانيتر ئهزموونی دەکهن .به ،
ئهزموونی ئينسانی سهرچاوەی ههموو ماناکانی ژيانه ،به م ملياردان مرۆڤ لهسهر
ئهم ههردە دەژين و ههمووشيان وەك من و تۆ بايهخيان ههيه و ه ژان .له کات کدا
ليبراليزم سهرنجی من بۆ ناوەوەی خۆم ڕادەک ش ن و کهسايهتی تايبهتی من و
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نهتهوەکهم زەق دەکاتهوە ،سوسيالزم داواکاری ئهويه من ناب به ش وەيهکی وەسواسی،
خۆم به ههسته دەروونييهکانمهوە خهريك بکهم ،به کوو زياتر سهرنجی خۆم بهوە بدەم
که ئهوانيتر چلۆن ههست دەکهن و هه س و کهوتی من چلۆن دەتوانی شو ن لهسهر
ئهزموونهکانی ئهوان دان  .ئاشتی جيهانی بههۆی تايبهتمهندييهکانی نهتهوەکانهوە پ ك
نايه ،به کوو بههۆی يهکگرتوويی ههموو مرۆڤ کی ڕەنجبهری ئهم جيهانهوە پ ك دێ؛
ههروەها هاوئاهنگيی کۆمه يهتی نهك بههۆی خۆخۆشهويستی بهدوای دۆزينهوەی
هه د ری دەروونی ،به کوو بۆ ڕ زل نان و دانانی نياز ،ئارەزوو و ئهزموونی مرۆڤيتر
لهسهرووی ويستهکانی خۆمانهوە پ کدێ.
مرۆڤ کی ليبرال ڕەنگه دژ بهوە بوەست که بههۆی ناسينی جيهانی دەروونييهوە،
ههستی سۆزداريی و ت گهييشتووييمان پهرە دەستين  ،به م ئهو چهشنه بۆچوون و
به گه ه نانهوەيه شو ن کی ئهوتۆ لهسهر ل نين يا مائۆ دانان  .ئهوان دژ به خۆدۆزينی
کهسيی بوون و پ يان پهستی و نزمی بورژوازيی بوو کاتی ههوڵ بدەم لهگهڵ دەروونی
خۆم پهيوەندی بگرم و بهئهگهری زۆر دەتوانم له داوی ئهم يا ئهو سهرمايهدار بکهوەم.
ڕوانگهی سياسی ئهمڕۆيی ،خۆشهويستيی ،سهرقا ی و ويستهکان و ئارەزووەکانم
ئاو نهی "من"ی ڕەسهن نهبوون به کوو له ژينگه و بنهچهکی کۆمه يهتييهوە سهرچاوە
دەگرن و به کﻼسه و شو نی ژيان و قوتابخانهمهوە پهيوەندييان ههيه .دەو همهند و
ههژار ههر له سهرەتای لهدايکبوونيانهوە م شکيان دەشۆردر تهوە و مانيپوليرە
دەکر ن .دەو همهندان ف ردەکر ن ئاگايان له ههژاران نهب  ،له کاتيکدا ههژاران
ڕادەه ندر ن له بهرژەوەندی و قازانجی خۆيان چاوپۆشی بکهن .ت فکرين له نهفسی
خۆ و دەرمانکردنی دەروونی بههيچ ش وەيهك يارمهتيدەر نابن چونکه پسپۆرانی
دەرمانکهری دەروونيش بۆ سهرمايهدار کار دەکهن.
به پ چهوانه ،ت فکرين له نهفسی خۆ به ئهگهری زۆر من له ف ربوونی ڕاستييهکان
لهسهر خۆم دوور دەکاتهوە ،چونکه خۆی بهڕادەيهکی زۆر لهسهر بڕيارە کهسييهکانم
چڕ کردۆتهوە و زۆر کهم پهيوەندی من لهگهڵ کۆمه گا دياری دەکا .ئهگهر من
دەو همهند بم ،لهوانهيه ب مه سهر ئهو باوەڕە بههۆی بڕيارە ژيرەکانی ژيانم ئهو سامانهم
پيکه ناوە .ئهگهر له ههژاريدا ئازار بک شم ،دەب له شو ن يا قۆناغ کی ژيانمدا هه هم
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کردب  .ئهگهر نهخۆشيی خهمۆکی بگرم ڕەنگه دوکتور کی ليبرالی دايك و باوکم به
هۆکار بۆ ئهو نهخۆشييهم دابن و من بۆ هه بژاردنی ئامانجی نوێ له ژيانمدا هان بدا.
ئهگهر ئيدعا بکهم که ڕەنگه نهخۆشيی خهمووکيم گرتووە ،چونکه له ﻻيهن
سهرمايهدارانهوە که کی نابهج م ل وەردەگيرێ ،و بههۆی سيستهمی حاکمی
کۆمه يهتی بۆ بهڕاست وەرگهڕانی ئامانجهکانی ژيانم ه چ شانس کم پ نادرێ،
بهئهگهری زۆر دوکتور پ م دە  ،ک شه دەروونييهکانم لهسهر "سيستهمی کۆمه يهتی"
و ک شه چارە نهکراوەکان لهگهڵ دايك يا باوکم ،به سيستهمی سهرمايهدارييهوە
بهستراوەتهوە.
ئهگهر من باوەڕم به سيستهمی سوسياليستی ههب ئيتر ناب کاتی خۆم بهوەوە
خهريك کهم که لهسهر ههستهکانم ،دايك ،باوكم و ک شهکانم بدو م ،به کوو لهخۆم
پرسيار کهم خاوەنی کهرەسه و کارخانهی بهرههمه نهرانی و تهکهم ک ن .کام کاﻻ
گرنگترين کاﻻن بۆ ههناردە و هاوردەی و ت؟ چ پهيوەندييهك له ن وان دەو هت و
بانکه ن ونهتهوييهکاندا ههيه؟ تهنيا ئهو کات سيستهمی کۆمه يهتی – ئابووری
دەوروبهری خۆم بناسم و ههستيان پ بکم و به لهبهرچاو گرتنی ئهزموونی
مرۆڤهکانيتر و لهراستيدا تهنيا به هاوکاری يهکتر دەتوانين گۆڕان بهسهر سيستهمهکهدا
بينين .به م ک دەتوان ئهزموونی ههموو مرۆڤهکانيتر لهبهرچاو بگرێ و به
ش وەيهکی دادپهروەرانه هه يانسهنگ ن ؟ بهو هۆيهوە سوسياليستهکان باوەڕيان به خۆ
دۆزين و خۆپشکنين نييه ،له پ کهاتنی ناوەندی گشتی بهه ز – وەك حيزبه
سوسياليستييهکان و ناوەندە کر کارييهکان – پشتيوانی دەکهن که ئامانجهکانيان دەبنه
هۆی کرانهوەی ڕەمزی ژيانی مرۆڤ لهم جيهانهدا .له حا يکدا لهسهر سياسهتهکانی
ليبرال دەنگدەر باشتر دەزان چ شت ك بۆ خۆی باشترە و دروشمی ليبرالی دەناس که
دە " :ماڤ ههميشه به مشتهرييه" ،له سياسهتی سوسياليستيدا حيزبهکه باشتر دەزان
و ئابووری سوسياليستی دە "ماڤ ههميشه به ڕ کخراوەی کر کاری"يه .ه زداری
و مانادان به ژيان ه شتا ههر له ڕ گای ئهزموونهکانی مرۆڤهوە پهرە دەست نن،
ههردووك "حيزب" و "ڕ کخراوەی کريکاری" له خه کی پيکهاتوون و ههوڵ بۆ
ﻻبردنی چارەڕەشيی سهر ڕ گای مرۆڤ دەدەن – به م مرۆڤ لهجياتی ههسته
کهسييهکانی خۆيان گو ڕايه ی حيزب و ڕ کخراوە کريکارييهکان دەبن.

٣١٥

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن ،ڕيگاچارەيهکيتر بۆ ک شهی ئهزموونی ئينسانی
جياواز پ شکهش دەکا .ئهو که بنچك و بنهڕەتی بهه زی له تيئۆری گهشهسهندنی چاڕ ز
دارويندا داکوتاوە ،ئيديعا دەکا ک شهکان ج ی پ شوازين نهك بۆ سکاﻻ کردن .ک شهکان
ماکهی سهرەتايی هه بژاردەی سروشتين که زانستی گهشهسهندن بهرەو پ شهوە
هيدايهتيان دەکا .تاقم ك له مرۆڤ زۆر به ساکاری لهوانيتر سهرترن ،کات ئهزموونه
ئينسانييهکان رووبهڕووی يهکتر دەبنهوە ،دەب مرۆڤه بهه زکان به ئهزموونی
بهه زەوە بهسهر ﻻوازەکاندا سهرکهون .ههمان لۆژيك و به گه که مرۆڤ بهرەو
تووناکردنی گورگی وەحشی و سوودوەرگرتنی ب بهزەييانه له مهڕی خۆما ی
ڕادەک ش  ،حوکم بۆ چهوسانهوە و زو م و زۆری مرۆڤی ﻻواز له ﻻيهن مرۆڤی
بهه زەوە دەدا .کاريکی باشه که ئورووپاييهکان بهسهر ئهفريقاييهکاندا زاڵ بن و
بازرگانی ژير بب ته هۆکار بۆ نابووت کردنی هاوکارانی گ ژ و نهفامی خۆی .ئهگهر
پهيرەوی له لۆژيکی زانستی گهشهسهندن بکهين مرۆڤايهتی دەب به پ ی کات بهه زتر
و خۆڕاگرتر ببنهوە که له ئاکامدا "مرۆڤی سهرووی مرۆڤ" )(Übermenschی دەب
ل دروست ب  .به لهدايکبوونی هۆمۆ ساپيهن ه شتا زانستی گهشهسهندن ناگاته
کۆتايی – ه شتا ڕ گايهکی دوور و در ژی لهپ شه .به م ئهگهر بهه زترين مرۆڤهکان
لهژ ر ناوی مافی مرۆڤ و يهکسانبوونی مرۆڤ ،بچووك نيشان بدەين دەب ته لهمپهر
لهسهر ڕ گای دروستبوونی "مرۆڤی سهرووی مرۆڤ" و تهنانهت به ئهگهری زۆر
بب ته هۆکار بۆ تووناکردنی هۆمۆساپييهن.
له ڕاستيدا ک ن ئهو مرۆڤه بهنرخانهی وا باس له داهاتووی مرۆڤی سهرووی مرۆڤ
دەکهن؟ دەتوان ههموو ڕەگهزەکان ،نهتهوەی تايبهت يا مرۆڤی تاقانهی ب يمهت بن.
ههرچۆن ك ب ئهوەی دەب ته هۆی له سهروو دانانيان ،ل هاتوويی زانستييه که پهيتا
پهيتا به هۆی کۆکردنهوەی زانستی نوێ ،پ شکهوتوويی ت کنۆلۆژيک ،ئاسايشی
کۆمه يهتی ياخود بههۆی هونهری جوانترەوە دەسنيشانيان دەکا .ئهزموونی کهس کی
وەك ئهنشتاين يا بتهۆون گهل ك بهنرختر له کهس کی سهرخۆشی ههميشه مهسته و
کار کی نهفامانه دەب ئهگهر ئهو مرۆڤانه وەك يهك و يهکسان دانر ن .کات
نهتهوەيهکی تايبهت بهردەوام له پلهی پ شهوەی پ شکهوتنخوازی مرۆڤايهتيدا ج ی

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٣١٦

گرتب  ،ئيمه دەب به حهق ئهوان به سهرتر لهو نهتهوانه دابن ين که يارمهتی کهم ياخود
هيچ يارمهتييهکيان له پ ناو پهرەسهندنی ئينسانی بهر وە نهبردووە.
به پ چهوانهی هونهرمهندی ليبرالی وەك ئۆتۆ ديکس ") "Otto Dixنهققاشی ناوداری
ئا مانی " (١٩٦٩ – ١٨٩١مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن" لهسهر ئهو باوەڕيه
ئهزموونهکانی ئينسانی لهسهر شهڕ گهل ك بايهخدار و تهنانهت پ ويستيشه .فيلمی
"پياوی س ههم" دوای شهڕی جيهانی دووههم له شاری ڤيهن ڕوودەدا .به چاول کردنی
ئهو ک شهيه که ماوەيهکی کهمی خاياندووە پا هوانی سهرەکی هاری ﻻيم ""Harry Lime
ڕوونی دەکاتهوە که ڕووداوەکه زۆر ترسناك نهبوو .له سهردەمی  ٣٠سا ه لهژ ر
حوکمی بورگياس " ١٢٠"Borgiasتهنيا شهڕ ،ت ڕۆر ،کوشتن و خو نڕژان بوونی
ههبوو ،به م هاوکاتيش ميکل ئانژ " ،"Michelangeloل ئۆنارد داوينچی " Leonardo
 "da Vinciو ڕ نسانسيش بوونيان ههبوو .له و تی سويس پ نجسهد ساڵ د مۆکراسی
و ئاشتی ههبوو .چ ئهزموون کی ل وەردەگرين؟ هيچ! " کاتژم ر کی بولبول خو ن"!
هاری ﻻيم ل رە ههموو به گهکان پ چهوانه دەکاتهوە – ب گۆمان و تی سويسيش بهش ك
له خو نمژانی ئورووپای سهردەمی سهرەتايی ئورووپا بوو )گرنگترين کاﻻی
ههناردەيان "بهکر گيراو" بوون( و "کاتژم ر کی بولبول خو ن" يش له ڕاستيدا له
ﻻيهن ئا مانييهکانهوە دۆزراوەتهوە  ،-به م زۆر لهوانه گرنگتر ئهو ڕاستييهيه
و ناکردنی ﻻيم لهسهر چ بنهمايهك ئهزموونی شهڕی مرۆڤايهتی بۆ ﻻی دەسکهوته
نو يهکان ڕاک شاوە .له ئاکامدا شهڕ ڕ گاخۆشکهرە بۆ هه بژاردەی سروشتی .شهڕ
ﻻوازەکان توونا دەکا و ئازاکانيش به پ دانی پله وپايه بهو مرۆڤانه پاداش دەدا .شهڕ
ڕاستهقينهی ژيان ڕوون دەکاتهوە و ويستی مرۆڤ بۆ ه زداريی ،پايهبهرزی و
داگيرکاريی و سهرکهوتوويی له خهو هه دەست ن  .نيچه زۆر باشی بۆچووە کات دە :
"شهڕ قوتابخانهی ژيانه ،چونکه ئهو شتهی من نهکووژێ ،بهه زترم دەکا".

 "Rodrigo Borgia" ١٢٠قهشهيهکی کليسا بوو سا ی  ١٤٩٢بوو به پاپای مهسيحييهکان.
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"هنری جۆنز " "Henry Jonesمرۆڤی سوپايی ئينگليزيش بيرۆکهيهکی هاوچهشنی
بووە .س ڕۆژ پ ش مردن له شهڕی يهکهمی جيهانيدا ،جۆنزی  ٢١سا ه له نامهيهکدا
به تامهزرۆييهوە ئهزموونی شهڕ بۆ براکهی دەگ ڕ تهوە:
"تا ئ ستا بيرت لهوە کردبۆوە که شهڕ سهرەڕای ههموو ناخۆشيی و
سامهکانی ﻻنيکهم کار کی گهل ك مهزنه؟ مهبهستی من ئهوەيه له شهڕدا
مرۆڤ ڕووبهڕووی ڕاستهقينه دەب تهوە .گهوجی ،ب ئاوەزی ،خۆپهرستی،
ئاسايشی ژيان و ب مانايی جوان بوون که له سهردەمی ئاشتيدا نۆ له دەی
مرۆڤی ئهم جيهانه ڕ بهری دەکا ،له شهڕدا دەکر ن به وەحشيگهريی و
نامۆکاريی که ﻻنيکهم ڕاستگۆيانه و شاراوەترن .دەب ئاوای سهير بکهی :له
سهردەمی ئاشتيدا تۆ تهنيا له جيهانی بچووکی خۆتدا دەژی ،لهگهڵ شتی گهل ك
ب مانا و ب بايهخ ڕا د ی ،نيگهرانی دۆخی ئابووری ،ئاسايش و ههموو ئهو
کارانهی و لهڕاستيدا – تهنيا بۆ خۆت ژيان دەکهی .چ ژيانيکی ک ۆڵ و
چارەڕەشانهيه! له شهڕدا به پ چهوانه تهنانهت ئهگهر بشمری ،ئهو شتهی
چاوەڕوانيت ل دەکا لهو ماويهيهدا پ شبينی دەکهی و ئهگهر له ههو ی
خزمهتکردن به و تهکهتدا بی ،ﻻنيکهم ههست کی خۆشی ئهرخهيانيت ت دايه
که بۆ ئامانجهکهت گيانی خۆت فيدا کردووە .له ڕاستيدا ئامانج ك به ڕاست
وەرگهڕاوە ،تا ئهو ج يهی ههستی پ دەکهم له ژيانی ئاساييدا زۆر کهم
ڕوودەدا .هۆکارەکهی ئهوەيه ژيانی ئاسايی لهسهر بهرژەوەندی خوازی و خۆ
خوازی ساغ بۆتهوە .ئهگهر بتهوێ بۆ پ شهوە بڕۆی به گوتهی پ شينيان ،دەب
دەستهکانتی بۆ پيس کهی .من خۆم گهل ك شادم که شهڕ لهسهر ڕ گام قوت
بۆوە .ئهو ف ری کردم که ژيان چهندە ب مانايه .شهڕ دەرەتان ك بۆ مرۆڤ
پ کد ن له ناو دەروونی خۆی ب ته دەرێ ههر وەك من کردوومه ...به
د نياييهوە دەتوانم لهسهر خۆم ب م له تهواوی ژيانمدا ئهو چهشنه ههسته بهرزە
ههوسار پچڕاوەم ئهزموون نهکردووە وەك بۆ و نه له مانگی ئاوريلی
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ڕابردوودا له شهڕ کی گهورەدا ئهزموونم کرد .ئهو د هکوتهيهی نيو کاتژم ر
پ ش دەسپ کی شهڕ لهگهڵ هيچ شت کی سهر ئهم ههردە ها ناسهنگ ندرێ".
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ڕۆژنامهنووس مارك بۆودن " "Mark Bowdenله کت ب کی سهرکهوتووی خۆيدا به
ناوی " "Black Hawk Downسا ی  ١٩٩٣له مۆگاديشۆ ،به ش وەيهکی هاوچهشن لهسهر
ئهزموونهکانی سهرباز کی ئهمريکايی به ناوی شۆن ن لسن ""Shawn Nelson
دەنووس :
"و ناکردنی ئهو کارە گهل ك دژوار بوو ،ئهو مرۆڤه چ ههست کی ت دا
پ کهاتووە  ...ههر وەك خهون يا ئيلهام ك بووە .ههرگيز له ژيانيدا به ش وەی
زيندوو ،ئاوا له مردن نيزيك بوونهوەی ههست پ نهکردبوو .ديارە له ژيانيدا
چرکهسات ك ئهو ههستهی بووە که مردن زۆر نيزيك به پهنايدا ت پهڕ بووە،
وەك ت پهڕبوونی گورجی ئوتۆمۆبيل له پهنای گو يهوە .ئهو ڕۆژە ههستی
کردووە مهرگی خۆی ڕاستهوخۆ به چاوانی بينيوە ...چرکه به چرکه ،س
کاتژم ر يا کات کی زياتر ...شهڕ وەك  ...بارودۆخ کی ڕاستهقينه بهتهواويی
ههست کی زەينی و جهستهيی بووە .ئهو "شۆن ن لسن"ە لهو کاتژم رانهدا
لهسهر شهقام نهبووە ،هيچ پهيوەندييهکی لهگهڵ جيهانی دەوروبهريدا نهماوە،
هيچ سوڕەتحيساب ك نهبووە که دەبوو پارەکهی بدابايه ،هيچ پهيوەندايهتييهکی
سۆزداريی نهبووە ،هيچ ک شه يا خهم ك له م شکيدا نهبووە .ئهو هيچ شت ك
جيا له مرۆڤ ك نهبووە که له چرکهيهكهوە بۆ چرکهيهکيتر زيندوو ماوەتهوە،
له بارودۆخ کی ئاگالهخۆييدا بهردەوام ههناسهی بهدوای ههناسهدا ک شاوە و
پ يوابووە دەب ئيتر ئهوەيان ههناسهی کۆتايی ب  .ئهو ههستی دەکرد که ئيتر
١٢٢
ههرگيز وەك پ شوو ناب ".
تهنانهت ئادۆ ف هيتل ريش بههۆی ئهزموونی شهڕەوە تووشی گۆڕان هاتووە و
بيری ڕوون بۆتهوە .له کت بهکهيدا "شهڕی من" و نای دەکا چلۆن تامهزرۆيی

Laurence Housman, War Letters of Fallen Englishmen, Philadelphia ٢٠٠٢, S. ١٥٩.
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Mark Bowden, Black Hawk Down: The Story of Modern Warfare, New York ٢٠٠١, S. ٣٠١ f.
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سهربازەکان ماوەيهکی کورت پ ش گهيشتنيان به گۆڕەپانی شهڕ ،گۆڕانی بهسهردا
هاتووە و بۆته هۆی پ کهاتنی ترس که ههرکام له سهربازەکان له دەروونی خۆيدا
دەبوايه بهربهرەکانی لهگه دا بکات و ههر کام له دەمارەکانی بهوپهڕی ه زەوە
ههو يداوە ئهو ترسه بهسهريدا زاڵ نهب  .هيتل ر باس لهوە دەکا چۆن له زستانی
١٦/١٩١٥دا ئهو خۆيشی بهسهر ئهو بهربهرەکانييه دەروونييهيدا سهرکهوتووە .له
کۆتاييشدا ئاواتهکهی سهرکهوتووە:
"لهحا کدا که چهند ڕۆژی ههوەڵ توانيم به پ کهنين تۆفان پ ك ب نم ،ئ ستا
ئارام و پ داگر بوومهتهوە .به م ئهو هه س و کهوته بهردەوام و خۆڕاگر بوو.
ئ ستا ئيتر چارەنووس به ب پچڕانی دەمارەکان يا لهدەستدانی هۆکار در ژە
١٢٣
به وانهکانی دەدا".
ئهزموونی شهڕ ڕاستهقينهی جيهانی بۆ هيتل ر ڕوون کردەوە :ئهو بارودۆخه له
ل رەوار ك دەچ که ياسا ب بهزەييهکانی هه بژاردەی سروشتی بهڕ وەی دەبا.
ههرکهس ههست بهو ڕاستييه نهکا ناتوان گيانی خۆی ڕزگار بکا .ئهگهر مرۆڤ
بيهوێ بم ن تهوە ،نهك ههر دەب له ياساکانی ل رەوار ت بگا ،به کوو به خۆشی و
مهيلهوە وەريان بگرێ .خا ی سهرنجڕاک ش ل رەدايه که هيتل ر ههر وەك
هونهرمهندانی دژ به شهڕی ليبرالی ،ئهزموونی سهرباز کی ئاسايی به پيرۆز دادەن .
لهڕاستيدا چاﻻکی سياسی هيتلر يهك له باشترين نموونهکانه بۆ ه زداری که لهسهر
ئهزموونی مرۆڤی ئاسايی له سياسهتی سهدەی بيستهمدا ڕەنگی داوەتهوە .هيتل ر خۆی
ئهفسهر کی بهرزی سوپايی نهبووە – و له ماوەی چوار ساڵ شهڕدا به پلهيهکی
خه تپ دراوی نيزمی گهيشت .ئهو هيچ خو ندەوارييهکی فهرمی ،ل هاتوويی کاريی،
ڕابردوو يا پ شينهی سياسی نهبووە .پيشهکار يا تاجر کی سهرکهوتوو نهبووە،
ههڤا کی باش يا ئهندام کی بنهما ه که پشتيوانی ل بکا و تهنانهت پارەشی نهبووە .له
سهرەتاوە تهنانهت تابعييهتی و تی ئا مانيشی نهبووە .ئهو تهنيا پهنابهر کی ههژاری
نهمساوی له ئا مان بووە.
Adolf Hitler, Mein Kampf, München ١٩٣٧, S. ١٨١.
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کات ئادۆلف هيتل ر داوای له دەنگدەرانی ئا مانی کرد و خوازياری متمانهی ئهوان
بوو ،تهنيا دەيتوانی له به گهيهك بۆ پڕۆپاگهندای خۆی که ك وەرگرێ :ئهزموونهکانی
له گۆڕەپانی شهڕدا ئهو ئهرکانهی ف ر کردبوو که مرۆڤ له زانستگهکان ،ناوەندە
نيزامييهکان يا له وەزارەتخانهکان ف ری دەبوون .خه کی وەدوای کهوتن دەنگی خۆيان
پ دا چونکه ئهوان خۆيان لهودا پ ناسه پ دەکرد و چونکه ئهوان لهسهر ئهو باوەڕە
بوون جيهان وەك ل رەوار کی دڕندە وايه ،ئهوشتهی نهتوان لهناومان بهرێ تهنيا
دەتوانی بهه زترمان بکا.
له حا يکدا ليبراليزم به ش وەيهکی نهرم و نيان بۆ پار زگاريکردن له ئهزموونه
کهسييهکانی کۆمه گای ئينسانی ئاو تهی ناسيۆناليزم دەکرێ ،مرۆڤخۆشهويستی
گهشهسهندن وەك ئادۆلف هيتل ر تاقم ك له نهتهوەکان وەك ه زی پا پ وەنهری
پ شکهوتنخوازی مرۆڤ سهير دەکهن و د نه سهر ئهو بڕيارە ههر کهس ب ته سهر
ڕ گای ئهو نهتهوانه دەب بهربهرەکانی له ههنبهردا بکرێ و تهنانهت تووناش بکرێ.
سهرەڕای ئهوەش دەب لهبهر چاو بگيرێ که هيتل ر و سوسيال ناسيۆناليستهکان تهنيا
ش وەيهكی ز دەڕۆيانهی مرۆڤخۆشهويستيی گهشهسهندن نيشان دەدەن .ههر وەك چۆن
"گوﻻک"ی ستالين به ش وەی ئوتوماتيکی ههر ئيدە و به گهيهکی سيستهمی
سوسياليستی ب بايهخ ناکاتهوە ،ناشبی ترس له ناسيۆنال سوسياليزم ئهو ڕاستيه
کو رکاتهوە که مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن بتوان جيهانبينييهکی تايبهتمان پ بدا.
ناسيۆنال سوسياليزم ت که وييهکه له مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن و تاقم ك باوەڕی
نهتهوەپهرەستی و ههستی تايبهتی مرۆڤی خۆ پ سهرتر له مرۆڤهکانيتر .ههموو
مرۆڤ کی مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن نهتهوە پهرەست نين و ههر باوەڕ ك به
ل هاتوويی داهاتووی پ شکهوتنخوازی مرۆڤايهتی به ناچار ناب ته هۆی پ کهاتن
دەو هت کی پۆليسی و ئوردوگای کاری زۆرە ملی .ئاوشويتس " "Auschwitzيهك لهو
شو نانهی مرۆڤی يههوودی ت دا کۆمه کووژی کرا ،دەب زياتر وەك خا کی خو ن
سووری م ژوويی وشيارکهرەوە زەق کر تهوە نهك وەك پهردەيهکی ڕەش که ههموو
قۆناخی ئاسۆی مرۆڤايهتی پ داپۆشرێ .مرۆڤخۆشهويستی گهشهسهندن ڕۆ يکی
گرنگ له فهرههنگی مود ڕندا دەگ ڕێ و ئهو چاﻻکييه بڕياردەرەی به ئهگهری زۆر
له سهدەی بيست و يهکهمدا زياتريش دەب تهوە.
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ئايا " "Beethovenپڕ ﺑايهخترە له ""Chuck Berry؟

بۆ متمانهکردنی جياوازی ن وان س شاخهی مرۆڤخۆشهويستی ،چهند ئهزموونی
ئينسانی لهگهڵ يهکتر هه دەسهنگينين.
ئهزموونی ژمارە يهك :پرۆفسۆر کی زانستيی مۆسيقا له ئۆپ رای ڤيهن دانيشتووە و
گو ی له سهرەتای س مفۆنيای پ نجهمی ب تهۆڤ نه "Pa pa pa PAM!" .کات شهپۆلی
دەنگهکان له پهردەی گو ی دەدر ن ،ئهو دەنگه بهرزە له ﻻيهن دەماری گو وە دەگهنه
م شك ،و لووی گورچيله به ت ڕژاندنی ئادرنالين گوشاری خو ن بهرز دەکاتهوە .نهبزی
بهرز دەبيتهوە ،ههناسهی سوار دەب  ،موی شان و ملی ڕاست دەبنهوە و لهرز ههموو
لهشی دادەگرێ"Pa pa pa PAM!" .
ئهزموونی ژمارە دوو :له سا ی  ١٩٦٥داين .ئوتۆمۆبيل کی فۆرد موستانگی سهر
ئاوا ه له قهراخ شهقامی نيزيك زەريای سانفرانسيسکۆ بهرەو لووس ئانجليس لهڕ دايه.
ماچۆيهکی ﻻو که له پشت فهرمانی ئۆتۆمۆبيلهکه دانيشتووە دەنگی مۆسيقای " Chuck
 "Berryبهرز دەکاتهوە «Go! Go, Johnny, go, go!» :کات شهپۆلی دەنگهکان له
پهردەی گو ی دەدر ن ،ئهو دەنگه بهرزە له ﻻيهن دەماری گو وە دەگهنه م شك و لووی
گورچيله به ت ڕژاندنی ئادرنالين گوشاری خو ن بهرز دەکاتهوە ..نهبزی بهرز
دەبيتهوە ،ههناسهی سوار دەب  ،موی شان و ملی ڕاست دەبنهوە و لهرز ههموو لهشی
دادەگرێ«Go! Go, Johnny, go, go!».
ئهزموونی ژمارە س  :له ناوەڕاستی ل رەواری بارانی و تی کۆنگۆ ڕاوچييهك وەك
له زەوی چهقاب له ج ی خۆی دەم نيتهوە .له گوند کی نيزيك ئهو شو نهوە گو ی له
کۆڕی کچانی گوندەکهيه که خهريکی خو ندنهوەی سروودە ن ونهتهوەييهکاننYe " :
 ." oh, oh. Yeh oh, ehکات شهپۆلی دەنگهکان له پهردەی گو ی دەدر ن ،ئهو دەنگه
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بهرزە له ﻻيهن دەماری گو وە دەگهنه م شك و لووی گورچيله به ت ڕژاندنی ئادرنالين
گوشاری خو ن بهرز دەکاتهوە ..نهبزی بهرز دەبيتهوە ،ههناسهی سوار دەب  ،موی
شان و ملی ڕاست دەبنهوە و لهرز ههموو لهشی دادەگرێ."Ye oh, oh“ Yeh oh, eh .
ئهزموونی ژمارە چوار :له شو ن کی ڕاکی کانادا مانگهشهوە .گورگ ك لهسهر
تهپۆ ک ك وەستاوە و گو ی له لوورەلووری گورگ کی م يهAwooooo! Awooooo!" .
! "Awoooooکات شهپۆلی دەنگهکان له پهردەی گو ی دەدر ن ،ئهو دەنگه بهرزە له
ﻻيهن دەماری گو وە دەگهنه م شك و لووی گورچيله گوشاری خو ن به ت ڕژاندنی
ئادرنالين بهرز دەکاتهوە .نهبزی بهرز دەبيتهوە ،ههناسهی سوار دەب  ،موی شان و
ملی ڕاست دەبنهوە و لهرز ههموو لهشی دادەگرێAwooooo! Awooooo!" .
!"Awooooo
کاميهك لهو چوار ئهزموونانه لهوانيتر پڕبايهخترە؟
مرۆڤ کی ليبرال به ئهگهری زۆر دە  ،ئهزموونی پرۆفسۆری مۆسيقا ،ﻻوەکه و
ڕاوچييهکه وەك يهك پڕ بايهخن و ههموويان دەب له يهك ريز دابنر ن .ههر
ئهزموون کی ئينسانی شو نی کهم و نهی خۆی ههيه و جيهان به ماناپ دانی نوێ
دەو همهند دەکا .تاقم ك مۆسيقای کﻼسيکيان پ خۆشه ،ههند ك ڕاك ن ڕۆڵ و
تاقم کيتر زياتر نهريتی موسيقای ئهفريقايی به باش دادەن ن .قوتابيانی وانهی مۆسيقا
له ف ربوونهکانياندا لهگهڵ چهندين ش وەی کاری مۆسيقا ناسياوی پهيدا دەکهن به م له
کۆتاييدا تهنيا ئهو ئاههنگانه له ئای تيۆن ستۆر " "iTunes Storeدەكڕن ،که خۆيان
پ يان خۆش ب  .جوانيی له گو ی بيسهر دايه و مافی کڕين ههميشه به مشتهرييه .به
پ چهوانه گورگ مرۆڤ نييه ،بهو هۆيهوە ئهزموونهکانی کهمتر بايهخدارن .ههر بهو
هۆيهشهوە ژيانی گورگ کهم بايهختر له ژيانی مرۆڤه ،بۆيه بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤ،
کوشتنی گورگ تهواو کار کی ئاساييه .چونکه گورگهکان له ک بهرک ی هه بژاردندا
بهشداری ناکهن و بهرههمی ناو بازاڕەکان ناکڕن.
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ئهو هه س و کهوته ليبڕالييه وەك نموونهيهك له سهفحهی ز ڕينی پشک نهری فهزايی
ويجر " "Voyagerدا و نا کراوە .سا ی  ١٩٧٧ئهمريکاييهکان " "Voyager Iيان بۆ
سهفهر بۆ ناو بۆشايی بهڕێ کرد .ئهو تاقيگايه ئ ستا سيستهمی ههتاويی بهج ه شتووە
و يهکهم کهرەسهی دروستکراوی دەستی مرۆڤه که به ن و ئهست رەکاندا ت پهڕ دەب .
سهرەڕای کهل و پهلی زانستی ،ناسا " "NASAسهفحهيهکی ز ڕينی داتای له سهر ئهو
تاقيگايه دامهزراندووە که ئهگهر جيا له بوونهوەرانی سهرزەوی بوونهوەريتر له
بۆشايی دا ههبن ،ههستی کونجکۆ ييان بۆ نيزيکبوونهوە له پﻼن تی زەوی هان بدا.
ئهو سهفحه کامپيۆترييه زانيارييهکی زۆری زانستی و کولتووريی زەوی و
دانيشتوانی وەك تاقم ك و نه ،دەنگ و نموونهی مۆسيقای ههموو جيهانی ت دا ج
کراوەتهوە که ل هاتوويی و توانايی هونهريی سهر زەوی نيشان دەدا .ئهو هه بژاردە
مۆسيقاييه به ب ڕ ك و پ کييهکی تايبهتی ،پ کهاتووە له ت که وييهکی ڕەنگاوڕەنگ
له مۆسيقای کﻼسيك و بهتايبهت س مڤۆنيای پ نجهمی ب تهۆڤ ن ،مۆسيقای پاپ " Chuck
 "Johnny B. Goode" ،"Berryو مۆسيقای نهريتی له ههموو گۆشهکانی ئهم جيهانهوە.
کهچی لهسهر ئهو سهفحه داتاييه دەنگ و هاواری سهگ و گورگيش دانراوە به م
ئهوانه پهيوەندييان به کاری مۆسيقاييهوە نييه به کوو خراونهته بهشی دەنگهکانيتر وەك
دەنگی باران ،با و شهپۆلی ئاوەوە .ئهو پهيامه که بۆ بيسهر کی بيانی ن ردراوە دياريی
دەکا که مۆسيقای ب تهۆڤ ن و چاك بری" "Chuck Berryله پلهيکی وەك يهکدا دانراون،
به م له ههمان کاتدا لوورەی گورگ و نا هی سهگ به ش وەی جياواز ج گايان بۆ
تهرخان کراوە.
وەك سوسياليست ك ڕەنگه لهگهڵ ليبرالهکان ب ينه سهر ئهو قهناعهته که
ئهزموونهکانی سهگ و گورگ و به گشتی ئاژەڵ به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤ
بايهخ کی کهمتريان پ دەدرێ .به م هه س و کهوت له ههنبهر ئهزموونه ئينسانييهکان
به ش وەيهکيتر سهير دەکرێ .سوسياليست کی فناتيك نيشانی دەدا که بايهخی ڕاستهقينهی
کاری مۆسيقايی به ئهزموونی بيسهريهوە ناپ ورێ ،به کوو بهو کارت کهرييهی ئهو
مۆسيقايه لهسهر ئهزموونی کهسهکان و بهگشتی کۆمه ی دادەن  ،بهراوەرد دەکرێ.
ههر وەك مائۆ جار کيان گوتوويه" :کار کی هونهری بۆ ويست کی هونهری ،هونهر ك
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که سهرتر له چينهکان وەستاب  ،هونهر ك که لهگهڵ سياسهت هاوههنگاو ب ياخود
١٢٤
سهربهخۆ له سياسهت ب لهڕاستيدا بوونی نييه".
کهوابوو ئهگهر باسهکه لهسهر پ وانی ئهزموونی هونهری ب  ،بۆ و نه سوسياليست ك
سهرنجی خۆی دەداته ئهو خا ه که ب تهۆڤ ن س مڤۆنيای پ نجهمی خۆی بۆ مرۆڤی
ئورووپايی سپی پ ستی چينی دەو همهندی ئهو سهردەمه نووسيوە که ئورووپا دەستی
به داگيرکاريی قوڕنهی ئهفريقا کرد .س مڤۆنيای ب تهۆڤ ن کاردانهوەی ئامانجهکانی
ڕۆشنگهری بوو که بهسهر پياوانی سپی پ ستی چينی دەو همهنديدا هه دەگوت و
داگيرکردنی قوڕنهی ئهفريقای به "ئهرکی مرۆڤی سپی پ ست" دادەنا.
راك ن ڕۆل " – "Rock ’n’ Rollبه گوتهی سوسياليستهکه – له ﻻيهن مۆسيقازانانی
بهستهزمانی ڕەش پ ستی ئهفريقايی – ئامريکاييهوە دۆزراوەتهوە که لهسهر ش وازی
وەك بلووز " "Bluesجاز " "Jazzو گاسپل " "Gospelدروست کراوە و ئيلهامی
وەرگرتووە .سهرەڕای ئهوەش له دەيهکانی  ١٩٥٠و  ٦٠دا راك ن ڕۆل له ﻻيهن
ئهمريکايی سپی پ ستهوە دزراوە و ئ ستا له خزمهت ئيمپرياليزمی ئهمريکايی و
داگيرکاريی بهڕ وەبهرانی کۆکاکۆﻻ دايه .دواتريش له ﻻيهن گهنجانی سپی پ ستهوە
لهسهر ئامانجی شۆڕشی وردەبورژوازی و بازرگانی پهسهند کرا .چاك بری " Chuck
 "Berryله ههنبهر فهرمانی سو تانی سهرمايهداری سهری دانهواندوە .ئهگهر ئهو له
سهرەتاوە ويستب تی لهسهر "گهنجی ڕەش" به ناوی جانی بيگود ""Johnny B. Goode
گۆرانی ب  ،لهژ ر کارت کهريی ناوەندە ڕاديۆييهکانی سپی پ ست ناچار به گۆڕانی
ناوەکهی بۆ "گهنجی ﻻد يی" کراوە.
سهبارەت به گرووپی "کۆڕ"ی کيژانی پيگمی کۆنگۆش ""kongolesischen Pygmäen
ئاههنگه سهرەتاييهکانيان له بهش ك له ڕەوتی ه زی پياوساﻻری پ کهاتووە که ف ری
ژن و پياوانی دەکا خۆيان تهسليمی نيزام کی سهرکوتکهری جينسی بکهن .ههروەها
ئهگهر سهردەم ك بتوانن ئهو ئاههنگانه ڕ گايان بۆ ناو بازاڕی گلۆبالی بۆ خۆش
١٢٤
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بکرێ ،به تهنيا له خزمهت به فانتازيای داگيرکارانی ڕۆژئاوايی ئهفريقا به گشتی و
ژنانی ئهفريقايی به تايبهت دادەب .
کهوابوو کام مۆسيقا باشترينيانه :س مڤۆنيای پ نجهمی ب تهۆڤ ن ،جانی بيگود "
 "B. Goodeيا "کۆڕ"ی کيژانی پيگمی کۆنگۆ ""kongolesischen Pygmäen؟ ئايا حکوومهت
دەب خهرجی دروستکردنی ژوری ئۆپ ڕا ،کونس رت يا شانۆی سهبارەت به ميراتی
فهرههنگی ئهفريقا دابين بکا؟ ههروەها چ شت ك دەب له قوتابخانه و زانستگاکان ف ری
گهنجان بکرێ؟ ئهو پرسيارانه له من مهکهن .باشتر وايه ئهو پرسيارانه ئاڕاستهی
کوميساری فهرههنگی حيزبهکه بکهن.

Johnny

لهحا يکدا ليبرالهکان به ئانقهست له مهيدانی مينی هه سهنگاندنی فهرههنگی خۆيان
دەپار زن و ترسيان ههيه نهکا هه هيهکی سياسی بکهن ،و سوسياليستهکان ئهو کارە به
حيزبهکهيان دەسپ رن ،که بتوانن ڕ گای دروستی ت پهڕبوون لهو مهيدانه مينه
بدۆزنهوە ،مرۆڤ خۆشهويستانی پهرەسهندنيش به خۆشحا ييهوە بازدەدەنه ناو ئهو
مهيدانه و به تهقينهوەی مينهکان ئا ۆزييهکی زۆر پ ك د نن .له سهرەتاوە دەتوانن ئاماژە
بهوەبکهن که ليبرال و سوسياليستهکان سنووری خۆيان لهگهڵ ئاژە ن جيا کردۆتهوە،
و هيچ ک شهيهکيان لهسهر ئهو بۆچوونه نييه که مرۆڤ له ئاژەڵ سهرترە و د نه سهر
ئهو ئهزموونه ئاههنگی مرۆڤ به هه سهنگاندن لهگهڵ لوورەی گورگ گهل ك
پڕبايهخترە .به م خودی ئينسانييهت له ه زی پهرەسهندن جيا ناکر تهوە .ههر وەك
مرۆڤ بهسهر گورگدا زا ن ،تاقم ك له فهرههنگه ئينسانييهکانيش سهرتر لهوانيترن.
به ڕاشکاويی پلهبهندييهك له ئهزموونهکانی مرۆڤ بوونيان ههيه و ئيمه ناب بۆ
ئهوکارە داوای ل بووردن بکهين' .تاج مهحهل' له خانووچکهيهکی حهسيری ڕازاوەترە،
کاری مايکل ئانژ " "Michelangelosگهل ك له کاری برازاکهی من باشترە و ب تهۆڤ نيش
کاری مۆسيقای گهل ك گرنگتری له هی چاك بری و پيگمی کۆنگۆ خو قاندووە .مرۆڤ
دەب ئيزنی گوتنی ئهو ڕاستيانهی ههب !
ئهگهر باوەڕمان به مرۆڤخۆشهويستيی پهرەسهندن ههب  ،ههرکهس ب بايهخی
ئهزموونهکانی ئينسانی وەك يهکن ،يا ش ته يا ترسهنۆك .ئهو چهشنه ترس و
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کهمبايهخييه تهنيا دەب ته هۆی تووناکردنی مرۆڤايهتی چونکه پ شکهوتوويی مرۆڤ
لهژ ر ناوی ڕادەگهرايی فهرههنگی يا بهرابهريی کۆمه يهتی لهمپهری لهپ ش
دادەنرێ .ئهگهر ليبرال يا سوسياليستهکان له سهردەمی بهرددا ژيانيان کردبايه ،به
ئهگهری زۆر سهرکهوتنه بهرچاوەکانی نهققاشی ناو ئهشکهوتهکانی ﻻسکۆ ""Lascaux
و ئالتاميرا " "Altamiraيان به فهرمی دانهدەنا و لهسهر ئهوە سوور دەبوون که بايهخی
ئينسانيان کهمتر له مرۆڤی نهزانی نئاندرتاله.
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شهڕی مرۆڤ خۆشهويستی )پۆپۆليزم(ی ئايينی

له سهرەتاوە جياوازيی ن وان مرۆڤ خۆشهويستی پهرەسهندن ،ليبرالی و
سوسياليستی گهل ك گا تهجاڕانه دەنو ن  .به لهبهرچاوگرتنی چا ی گهل ک قوو ی
جياوازيی ن وان گرووپی مرۆڤ خۆشهويستی ئايينی مهسيحی ،ئيسﻼم و هيندوو،
ک شهکانی ن وانيان سهبارەت به مرۆڤ خۆشهويستی زۆر قووڵ و بهرچاو نين .تا ئهو
ج يهی ههموومان لهسهر ئهو بۆچوونه بين که خودا مردب و ئهزموونی مرۆڤ به
تهنيايی به ئونيو رزام مانا ببهخش  ،ئايا ڕۆ کی گرنگ دەگ ڕێ ئهگهر لهسهر ئهو
باوەڕە بين که ههموو ئهزموونهکانی مرۆڤايهتی وەك يهك ياخود بڕ کيان لهوانيتر
ژيرانهتر بنو نن؟ کاتی ئيدەی مرۆڤخۆشهويستی جيهانی داگير کرد ،درز و کهل نی
ناوەوە قوو تر بوونهوە و له ئاکامدا ئاگری ترسناکترين شهڕی ئايينی هه يساند که له
م ژووی مرۆڤايهتيدا و نهی نهبووە.
له دەيهکانی سهرەتای سهدەی بيستهمدا ئيدەی ليبڕاليی ز دەڕۆ حيساب کی تايبهتی
لهسهر ه زی خۆی دەکرد .ليبڕا هکان د نيا بوون ئهگهر ب توو ئازادييهکی ڕادەيی به
مرۆڤ بدەن تا بتوانن وەدوای نيازی دەروونی د ی خۆيان بکهون و ئارەزووەکانيان
بهيان بکهن ،جيهان به ش وەيهکی کهم و نه پڕدەب له ئاشتی و ئاسايش .لهوانهيه بڕ ك
کاتی بوێ تا دابو نهريتی سوننهتی ،ئايينی ئا ۆز و ناديار و ئيمپڕاتۆرييه خو نمژەکان
بهتهواوی توونا بکر ن ،به م به ت پهڕبوونی ههر سا يك و ههر دەيهی ئازادی و به
وەدەسته نانی دەسکهوتی نوێ بهههشتی سهر زەويمان بۆ ساز دەکرێ .لهو ڕۆژە
پيرۆزەی مانگی جۆنی سا ی  ١٩١٤ليبڕالهکان لهسهر ئهو باوەڕە بوون م ژوو
کهوتۆته ﻻيهنی ئهوانهوە.
له کريسمهسی سا ی ١٩١٤وە ليبڕالهکان به تهواوی سهرل ش واو مابوونهوە و
دەيهکانی دواتر له ﻻيهن بهرەی چهپ و ڕاستهوە ه رش دەکرايه سهر ئيدەکانيان.
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سوسياليستهکان لهسهر ئهو بۆچوونه بوون که ليبڕالهکان وەك بهرگ کی ناسك و
زەريف له خزمهتکردن بۆ داپۆشانی سيستهم کی ب بهزەيی ،چهوس نهر و
نهتهوەپهرەست دان .ئازادی که ئاوا خۆيان پ هه واسيوە تهنيا بۆ وەدەسته نانی ما ی
دنيايه .چونکه بهرگری له مافی کهسهکان بۆ ئهو کارەی ئارەزووی دەکهن له زۆربهی
ههرەزۆری حا هتهکاندا به مانای دابينکردنی دارايی و پوان وەرگرتن بۆ چينی
ناوەڕاست و سهرەوەيه .مرۆڤ چ دەتوان له ئازادی بکا کات نهتوان کرێ ما ی
مانگانهی بدا ياخود پارەی زانستگهی پ دابين بکا؛ يا ئازاديی گهڕان و سهفهر چ
مانايهکی دەب ههب کات نهتوان ئوتۆمۆبيل بکڕێ؟ به پ ی ئيدەی ليبڕاليزم ههر
مرۆڤ ك ئازادە له برسانه بمرێ .لهوەش خراپتر :ليبڕاليزم مرۆڤ هان دەدا خۆی وەك
کهس کی گۆشهگير ههست پ بکا ،له بنهما ه و کۆمه ی خۆيان جيايان دەکاتهوە و پ ش
بهوە دەگرێ که پ کهوە دژ به سيستهم کی چهوس نهری يهکگرتوو بهربهرەکانی بکهن.
کهوابوو ليبڕاليزم به سهرکوتکردنی خه کی ههژار و ب گانهکردنی مرۆڤی ژير ،دەب ته
هۆی پ کهاتنی نابهرانبهری له ناو کۆمه دا.
له کات کدا ليبڕاليزم بههۆی ئهو ک شهيهوە لهرزۆك ببوو ،مرۆڤخۆشهويستی
گهشهسهندن له ﻻی ڕاستهوە کوتکی خۆيان وەشاند .نهتهوەپهرەستان و فاشيستهکان
ههر وەك سوسياليستهکان ليبراليزم بهوە تاوانبار دەکهن هه بژاردەی سروشتيان ﻻواز
کردووە و بوونهته هۆی ڕزاندنی مرۆڤايهتی .ئهگهر ههموو مرۆڤ کی سهر ئهم ههردە
بايهخ و شانس کی ژيانی وەك يهكيان پ بدرايه ،دەنگيان بهرز دەکردەوە که
هه بژاردەی سروشتی ههرەسی هيناوە .مرۆڤه بهه زەکان لهناو زەريايهك له مرۆڤی
ئاساييدا خنکاون و لهجياتی ئهوەی پهرە به مرۆڤی سهرووی مرۆڤ )(Übermensch
بدەن ،ههڕەشه له توونابوونی مرۆڤايهتی دەکهن.
له ن وان سا نی  ١٩١٤تا  ١٩٨٩شهڕ کی ئايينی ما و رانکهر له ن وان س
گرووپی مرۆڤخۆشهويستدا بهڕ وەچوو و ليبراليزم لهو شهڕانهدا يهك لهدوای يهک
ههرەسی هينا .ڕژيمه کومۆنيست و فاشيستييهکان نهك ههر و ت کی زۆريان
داگيرکرد ،به کوو ئيدە سهرەکييهکانی ليبراليزميان له باشترين حا هتيدا سادەکار و
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ساويلکه پيشان دا و به دياردەيهکی گهل ك مهترسيدار به کۆمه گاکانيان ناساند .به
کهسهکان ئازادی بدرێ ،جيهان له ئاشتی و خۆشگوزەرانيدا چ ژ وەردەگرێ؟
شهڕی دووههمی جيهانی که له ڕابردوودا وەك سهرکهوتووييهکی مهزنی ليبراليزم
يادی ل دەکرێ ،له سهردەمی خۆيدا به هيچ ش وەيهك وا نهبوو .شهڕەکه وەك
پ کدادانی يهکيهتی ليبراليزمی بهه ز و ئا مانی دوورەپهر ز و لهخۆنامۆی نازی
دەستيپ کرد) .تهنانهت تا مانگی شهشی  ١٩٤٠ه زی فاشيستی ئيتاليايی دەستی
ڕاگرتبوو( .يهکيهتی ليبراليزم چ له ڕوانگهی نيزامی و ژمارەی سهرباز و چ له
ڕوانگهی ئابوورييهوە گهل ک له نازييهکان سهرتر بوو .کات ك بهرههمی ناپا وتووی
ناوەوەی و تی ئا مان له سا ی  ١٩٤٠دا  ٣٨٧مليۆن دو ر بوو ،بهرههمی
ناپا وتووی ناوەوەی دژبهرانی ئورووپايی ئا مان زياتر له  ٦٣١مليۆن دو ر بوو)به
ب لهبهرچاوگرتنی بهرههمی ناپا وتووی ناوەوەی سامانی بريتانيا له دەرەوەی و ت
و و ته کۆلۆنييهکانی ئينگليز ،فهرنسا ،هولهند و بلژيك( .سهرەڕای ئهوەش و تی
ئا مان له بههاری سا ی  ١٩٤٠تهنيا له ماوەی س مانگدا زەربهيهکی کاريی له و ته
يهکگرتووەکان وەشاند و فهرنسا ،هولهند ،نۆڕو ژ ،دانمارك و بلژيكی داگير کرد .تهنيا
بريتانيای مهزن بههۆی کانا ی ئينگليز ""English Channelەوە تووشی چارەنووس کی
١٢٥
هاوچهشن نههات.
له کۆتاييدا ه زە ئا مانييهکان ئهو کات ههرەسيان ه نا که و ته ليبرالهکان به
يارمهتی يهکيهتی سۆڤيهتی و يهکگرتوويی ن وانيان بهش کی گهورەی ئهو ک شهيهيان
کهوته سهر شان :به هه سهنگاندن لهگهڵ نيو مليۆن ئينگليزی و نيو مليۆن ئهمريکايی،
 ٢٥مليۆن مرۆڤی و تی سۆڤيهت لهو شهڕەدا گيانيان له دەست دا .ئهوەيکه ناسيۆنال
سوسياليستهکانی ئا مانی ههرەسيان ه نا ،بهش کی ههرەزۆری چاﻻکی و ت کۆشانی
کۆمۆنيستهکان بوو .ﻻنيکهم به ش وەی کورتخايهن ميوە و بههرەی ئهو شهڕە
ما و رانکهرە له خزمهت کومۆنيزمدا بوو.
١٢٥

Mark Harrison (Hg.), The Economics of World War II: Six Great Powers in International
Comparison, Cambridge ١٩٩٨, S. ٣–١٠; John Ellis, World War II: A Statistical Survey, New York
١٩٩٣; I. C. B. Dear (Hg.), The Oxford Companion to the Second World War, Oxford ١٩٩٥.
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يهکيهتی سۆڤيهتی پ ش ت که وبوونی لهو شهڕەدا ،وەك ﻻيهن کی تهريكکهوته و
تهنيا له جيهاندا بهتهنيا مابۆوە؛ به م دوای کۆتايی پ هاتنی شهڕەکه يهك له دووههم
ه زەکانی جيهانی ل دروست بوو و بهرەيهکی نو يان پ کهينا که بهردەوام گهورە و
بهرب وتر دەبۆوە .سا ی  ١٩٤٩ڕۆژهه تی ئورووپا بوو به مانگی دەوری يهکيهتی
سۆڤيهتی ،حيزبی کۆمۆنيستی چين له شهڕی ناوخۆييدا سهرکهوت و و ته
يهکگرتووەکانی ئهمريکا سهرقا ی خۆخهريککردن کی م ژوويی دژبه کۆمۆنيسم کرا.
شۆڕشگ ڕان ،ڕ کخراوە ،حيزب و دژبهرانی کۆلۆنياليزم له ههموو شو ن کی ئهم
جيهانه به تامهزرۆييهوە چاويان له مۆسکۆ و پيکهن بڕيبوو ،لهوﻻشهوە ليبراليزم
لهگهڵ ئيمپراتۆريه نهتهوەپهرەستهکانی ئورووپا له يهك پلهدا دادەنران .دوای ههرەسی
ئيمپراتۆرييه داگيرکهرەکان ،له ئوروپادا يا نيزامی ديکتاتۆريی ساز کرا ياخود
حکوومهتی سوسياليستی ،به م سيستهمی ليبرالی د مۆکراتيکيان ل پ ك نههات .سا ی
 ١٩٥٦بهرپرسی و تی شوورەوی نيکيتا خڕۆشچۆڤ " "Nikita Chruschtschowبه
خۆت ڕاديويی و متمانهبهخۆييهوە به ليبراله رۆژئاواييهکانی ڕاگهياند" :پ تان خۆش ب
يا پ تان ناخۆش ب  ،م ژوو له بهرەی ئ مهيه ،ئيمه ئ وە له گۆر دەن ين".
خرۆشچۆڤ به پ چهوانهی ژمار کی زۆری حکوومهتهکانی جيهانی س ههم و
ڕۆشنبيرانی جيهانی يهکهم ،زۆر جيددی لهسهر ئهو باوەڕەی خۆی سوور بوو .له
ن وان سا نی  ١٩٦٠و ١٩٧٠کاندا چهمکی "ليبرال" وەك ووشهيهکی ناحهز و تهنانهت
وەك جو ن سهير دەکرا .باکووری ئهمريکا و ڕۆژئاوای ئورووپا شاهيدی پهرەگرتنی
نائاراميی کۆمه يهتی هاتبوون و بزووتنهوەی چهپی ڕاديکال وەدوای ت کدانی ڕ ك و
پ کيی ليبراليزم کهوتبوون .خو ندکارانی زانستگای کهمبريج " ،"Cambridgeسۆربۆن
" ،"Sorbonneزانستگهی ئازادی برلين و کۆماری خه کيی بيرکلهی " "Berkeleyبهردەوام
ﻻپهڕەی پهرتووکی بچووك و سووری مائۆيان هه دەداوە و و نهی قارەمانانهی
چ گوارايان لهسهر ديواری ما هکانيان هه دەواسی .سا ی  ١٩٦٨به دەستپ کردنی
نائارامی و ناڕەزايهتی له سهراسهری جيهان ،ئهو ڕاپهڕينه گهيشته لووتکهی بهرزی
خۆی .ه زە ئهمنييهکانی و تی م کزيك ههزاران خو ندکاريان له کارەساتی کوشتنی
بهناوبانگی ت ﻼت لۆکۆ ""Tlatelolcoدا کوشت ،له شاری رۆم خو ندکاران لهسهر
شهقامهکان ڕووبهڕووی ه زی پۆليس بوونهوە و کارەساتی ""battaglia de Valle Giulia
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يان خو قاند ،ههروەها کوشتنی مارتين لۆتهر کينگ " "Martin Luther Kingله زياتر له
 ١٠٠شاری و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا به در ژايی چهند رۆژ شهپۆلی نائارامی
و ناڕەزايهتی وەڕ خست .مانگی مای خو ندکاران له و تی فهرنسا شهقامهکانی
پاريسيان گرت ،سهرکۆماری فهرنسا دۆگل " "de Gaulleڕايکردە بنکهيهکی سوپايی له
ئا مان و شاروەندانی دەو همهندی فهرانسا شهوانه لهناو پيگهی خهوياندا دەلهرزين و
خهونی ناخۆشيان به گيۆتينهوە دەبينی.
سا ی  ١٩٧٠له جيهاندا  ١٣٠و تی سهربهخۆ ،بوونی ههبوو به م تهنيا  ٣٠و ت
ئازادی و د مۆکراسييان ت دا ههست پ دەکرا و زۆربهشيان و تانی باکووری
ڕۆژئاوای ئورووپايی بوون .و تی هيند تهنيا و تی گرنگی جيهانی س ههم بوو که
دوای وەرگرتنی سهربهخۆيی ڕ گای ليبرالهکانی پيشه کرد و وەك مهزنترين دەو هتی
د مۆکراتيکی جيهان له بلووکی ڕۆژئاوا ما ئاوايی کرد و بهرەو سۆڤيهت ڕۆيشت.
سا ی  ١٩٧٥بهرەی ليبرالی کهمبايهخترين ههرەسه نانی ئهزموون کرد :داويد
ڤيهتنامی باکووری ،شهڕی ڤيهتنامی به ههرەسه نان به ئهمريکاييهکان کۆتايی پ ه نا.
زۆر به پهله و بهدوای يهکتردا کۆمۆنيزم با ی خۆی بهسهر باشووری ڤيهتنام ،ﻻئۆس
و کامبۆج دا ک شا .ڕۆژی  ١٧ی ئابريلی سا ی  ١٩٧٥پنۆمپن " "Phnom Penhپ تهختی
کامبۆج ههرەسی ه نا و کهوته دەستی سوورەکانهوە .دوو حهوتوو دواتر مرۆڤی
سهراسهری ئهم جيهانه له تهلهفيزيۆنهکانيانهوە شاهيد بوون که چلۆن ه لهکۆپت رە
ئهمريکاييهکان لهسهر سهربانی با و زخانهکهيانهوە يانکييهکانيان بهرەو سايگۆن
" "Saigonڕەوانه دەکرد .زۆربهی مرۆڤ د نيا بوون سهروەری ئهمريکاييهکان بهسهر
جيهاندا زۆر زوو ت كدەرووخ و کۆتايی پ دێ .ئينديرا گاندی پ ش ئهوەی باس
لهسهر "ت ئۆريی دۆمينۆ" بکرێ ،ڕۆژی ٢٥ی ژوئين له هيندوستان بارودۆخی
مهترسيداری راگهياند و و دەچوو ﻻنکهی د مۆکراسی جيهان بب ته ديکتاتۆرييهکی
سوسياليستی تر.
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ڕاگوازتنی با و زخانهی ئهمريکا بۆ سايگۆن ""Saigon

د مۆکراسی ليبرالی وەك کﻼبيکی سپی پ ستی پيری ئيمپرياليستی دەچوو که بۆ
جيهانی دەرەوە و تهنانهت بۆ گهنجانی و تی خۆشی نامۆ بوو و شت کی ئهوتۆی
بهدەستهوە نهبوو .واشينگتۆن خۆی وەك سهرۆکی و تانی ئازاد ههست پ دەکرد،
به م زۆرينهی و ته هاوپهيمانهکانی يا ڕژيمی شايی ديکتاتۆر وەك ) :شا خاليدی
عهڕەبستانی سعوودی ،شا حهسهنی مهراک ش و شای ئ ران( بوون ياخود ديکتاتۆرانی
نيزامی وەك )سهرههنگانی يۆنانی ،ژينڕاڵ پينۆشه " "Pinochetله و تی شيلی ،ژ نڕاڵ
فڕانکۆی " "Francoئيسپانيا ،ژ نڕاڵ پارك " "Parkله کورەی باشوور ،ژ نڕاڵ گيزل
" "Geiselله برزيليا و ژنڕاڵ چيانگ کای چ ك " "Tschiang Kai-scheckله تايوان.
سهرەڕای پشتيوانيکردنی ههموو ئهو شا و ژ نڕا نه بهرنامهی ناتۆ له وەرشهو
بهڕاشکاوی ج ی سهرنجڕاک شان بوو .بۆ بهدەستهوەگرتنی چهکهمهنی و بهه زکردنی
بارودۆخی نيزامی ،و ته ڕۆژئاواييهکان به ئهگهری زۆر ناچار دەبوون واز له
د مۆکراسی ليبرالی و بازاری ئازادی ئابووری ب نن و بهردەوام له شهڕکردن دژ به
حکوومهته توتاليترەکاندا بن .د مۆکراسی ليبرالی تهنيا له ترسی که کوەرگرتن له
چهکی ئهتۆمی ڕزگاری هات .ناتۆ وەدوای هه بژاردنی ڕ گايهکی و رانکهری
ئهرخهيانی دوو ﻻيهنه ) (mutual assured destructionواته هاوسهنگيی ترس و خۆف
کهوت که لهسهر ئهو ڕەوته ساکارترين ه رشی سوپايی شووڕەوی به چهکی ئهتۆمی
وە م بدر تهوە .ليبرالهکان ههڕەشهيان دەکرد" :ئهگهر ئ وە ه رشمان بکهنهسهر،
کار ك دەکهين که هيچ مرۆڤ ك گيانی سالم دەر نهبا" .له پشت ئهو قه خانه گهورەيهوە
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د موکراسی ليبرالی و بازاری ئازادی ئابووری سهرکهوتووانه بهرگريان له
مهتهڕ زی کۆتايی خۆيان کرد و خه کانی و تانی ڕۆژئاوايی کهوتنه چ ژوەرگرتن له
پهيوەندی جينسی ،مادەسڕکهرەکان ،ڕاك ئهند ڕۆڵ ،کهرەسهی جلشۆر ،سهﻻجه و
تهلهڤيزيۆن و هتد ...به ب چهکی ئهتۆمی نه وودستاك " ،"Woodstockنه بيتلز ""Beatles
و نه سۆپرمارکته پۆشته و پهرداخهکان بوونيان دەبوو .بهوحا هش له دەيهی
١٩٧٠کاندا و دەچوو له داهاتوودا سهرەڕای چهکی ئهتۆمی گو ڕايه ی له سوسياليزم
بکرێ.
به م ههموو شت ك گۆڕانی بهسهردا هات .د مۆکراسی ليبرالی له سهت ی زوبالهی
م ژووەوە خۆی ڕاک شا دەرەوە و به خۆڕاوەشاندن پيسايی جل و بهرگهکانی خۆی
هه تهکاند و دەستی بهسهر جيهاندا گرت .ڕوون بۆوە که سوپ رمارکت گهل ك بهه زتر
له گوﻻگه" .١٢٦شهڕی ههورەبرووسکه" له باشووری ئورووپا دەستيپيکرد ،شوينی
حکوومهته سهرکوتکهرەکان له يۆنان ،ئيسپانيا و پڕتهقاڵ ت کڕووخان و حکوومهته
د مۆکراتيکهکان ج يان بۆ ئاوا ه کرا .له هيندوستان ئيندرا گاندی کۆتايی به بارودۆخی
تايبهتی و تهکهی ه نا و گهڕايهوە سهر سيستهمی د مۆکراسی .له دەيهکانی ١٩٨٠دا
ديکتاتۆرييه سوپاييهکانی ڕۆژهه تی ئورووپا و ئهمريکای ﻻتين  -برازيليا،
ئارژانتين ،تايوان و کورەی باشوور –سيستهمی ديمۆکراتيکيان دامهزراند .کۆتايی
١٩٨٠کان و دەستپيکی  ١٩٨٠شهپۆلی ليبراليی سۆنامييهکی ل وەڕ کهوت که
ئيمپراتۆری بهه زی شووڕەوی لهناو برد و چاوەڕوانی ئهوە دەکرا م ژوو کۆتايی پ
ب  .ليبراليزم دوای چهند دەيه ههرەسه نان له شهڕی سارددا سهرکهوتوو مايهوە و
سهرەڕای ئهوەی سيستهم کی ئيدياليش نهبوو ،به م سهرکهوتووانه له شهڕی
مرۆڤخۆشهويستانهی ئايينيدا ،خۆی زيندوو کردەوە .هاوکات لهگهڵ ههرەسه نانی
ئيمپراتۆری سۆڤيهتی ،ديمۆکراسی ليبرالی نهك ههر له ڕۆژهه تی ئورووپا به کوو
له زۆربهی کۆمارەکانی يهکيهتی سۆڤيهتی پ شوو وەك و تانی بالتيك ،ئوکرائين،
گورجستان و ئهرمهنستانيش شو نی ڕژيمی کۆمۆنيستی گرتهوە .تهنانهت لهمرۆدا
 ١٢٦چهمکی "گوﻻگ" ) (Gulagبه تۆڕ کی تاوانکاران دەگوترێ که لهناو سيستم کی کاری بهزۆرەملی له يهکيهتی سۆڤيهتی ناچار به
کارکردن دەکران.
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ڕووسياش ئيديعای و ت کی د مۆکراتيك دەکا .سهرکهوتوويی له شهڕی سارد پانتايی
سيستهمی ليبرالی له شو نهکانيتری جيهان بهتايبهت له ئهمريکای ﻻتين ،باشووری
ئاسيا و ئهفريقا پهرە پ دا .تاقم ك له تاقيکارييهکانی ليبراليزم ههرەسيان ه نا به م
ژمارەی سهرکهوتنهکانی گهل ك زۆرتر بوون .بۆ و نه و تانی وەك ئيندۆنيزيا ،نيجيريا
و شيلی که به دەيان ساڵ لهژ ر کونتڕۆ ی سوپاييدا بوون ئهمرۆ نموونهی و ت کی
ديمۆکراسين.
ئهگهر مرۆڤ کی ليبرالی له ژوئ نی سا ی  ١٩١٤دا کهوتابيهته ناو خهو کی قورس
و سا ی  ٢٠١٤وەخهبهر هاتبا ،ههستی به کۆمه گايهك دەکرد که له ناو ما ی خۆيدا
دانيشتب  .ديسان مرۆڤ هاتهوە سهر ئهو باوەڕە که تهنيا بههۆی ئازادی دانی زياتر
به مرۆڤ دەکرێ ئاشتی و ئاسايش لهم جيهانهدا پ ك ب  .به سهرجهم ،سهدەی بيستهم
وەك هه هيهکی مهزن ههست پ دەکرێ .له هاوينی سا ی  ١٩١٤مرۆڤايهتی لهسهر
شاڕ گای ئازادی وەستابوو که بههه ه پ ك هات و کهوته شهقام کی بنبهستهوە .ئينجا
ههشت دەيه و س شهڕی ما و رانکهری جيهانی پ ويست بوو تا ڕ گای گهڕانهوە بۆ
شو نی دروست بدۆز تهوە .ڕوونه ئهو سا نه بهتهواوی و لهخۆڕا و ب بههرە ت پهڕ
نهبوون ،چونکه دوای ههموو ئهو ک شانه دەسکهوتی باشی وەك ئانتی بيۆتيك ،ووزەی
ئهتۆمی ،کامپيۆتر و فمنيزم و پهيوەندی جينسی خۆڕايی بۆ به دياری بۆهيناين.
سهرەڕای ئهوەش ليبراليزم که خۆی بووە هۆی پ کهاتنی ئهو ئهزموونه ،لهمرۆدا به
هه سهنگاندن لهگهڵ سهدەيهك پ ش ئ ستا زۆر ڕازی نييه .ليبراليزم له گهل ك ئيدەی
دژبهرانی سوسياليزم و فاشيزمی خۆی بهتايبهت ئاسايشی حکوومهتی سهبارەت به
ڕاهينان ،س مهتی و کاری کۆمه يهتی که کی وەرگرتووە .به م له بنهڕەتدا سيستهم
و چاوەڕوانی ليبراليزم زۆر کهم گۆڕانی بهسهردا هاتووە .ليبراليزم ههر وەك پ شوو،
ئازادی کهسهکان لهپ ش ههموو شت ك دادەن و ه شتا متمانهی تهواوی به دەنگدەران
و بهکاربهر ياخود بهکاره نی ئابووری ههيه .له سهرەتای دەسپ کی سهدەی بيست و
يهکهمدا ئهو جيهانبينييه کار کی ب و نهيه.
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ئهلکتريسيته ،ژ ن تيك و ئيسﻼمی ڕاديکاڵ
له سا ی  ٢٠١٦هيچ ئالترناتيڤ كی جيددی بۆ له ج دانانی مافی مرۆڤ ،مافی تاك،
د مۆکراسی و بازاڕی ئازادی ئابووری لهگۆر دا نهبووە .ناڕەزايهتی کۆمه يهتی سا ی
 ٢٠١١ههموو جيهانی وەلهرزە خست – وەك ئا ۆزييهکانی " "Occupy Wall Streetيا
""Movimiento ١٥-Mی ئيسپانيايی – ئهو ناڕەزايهتييانه نهك ههر دژ به د مۆکراسی ،مافی
مرۆڤ و مافی کهسهکان ،به کوو دژ به بنهماکانی سهرەتايی بازاڕی ئازادی
ئابووريش هيچ چاﻻکييهکيان لهخۆيان نيشان نهدا .به پ چهوانه ئهوان حکوومهتهکانيان
تاوانبار دەکرد که لهسهر ڕێ و شو ن و ئامانجهکانی ليبڕا ی هه س و کهوت ناکهن.
ئهوان داواکاری ئهوە بوون بازاڕی ئابووری دەب به تهواوی ئازاد ب و ناب له
ﻻيهن شهريکه گهورەکان و بانکه گرنگ و بهه زەکانهوە بهش وەی سيستماتيك
کونتڕۆڵ بکر ن و دەستيان ت وەردرێ .ئهوان داواکاری بنکه ڕاستهقينهکانی
د مۆکراتيك بوون که له خزمهت به بهشدارانی ئاسايی کۆمه دا بن و نهك ههر
بهرژەوەندی دەو همهندەکان و تامهزرۆيی گرووپه بهه زەکان وەدی ب نن .تهنانهت ئهو
کهسانهی ڕەخنهی گهل ك بهه ز له بورس و پارلهمانهکان دەگرن ،بۆ بهڕ وەبردنی
باشتری کاروباری جيهانی هيچ مود ل يا ئا ترناتيڤ کی گونجاويان بهدەستهوە نهبوو.
لهحا يکدا ڕەخنه له ليبراليزم وەك سهرگهرمييهکی خۆشهويست بۆ قوتابيانی زانستگه
و چاﻻکانی ڕۆژئاوايی ل هاتبوو ،ئهمڕۆشی لهگهڵ ب  ،ه شتا نهيانتوانيوە
سيستهم کی باشتر گه ه بکهن.
و دەچ و تی چين ملمﻼن يهکی گهل ك جيدديتر بههه سهنگاندن لهگهڵ و ته
ڕۆژئاواييهکان لهخۆی نيشان بدا .سهرەڕای ليبراليزەکردنی سياسهت و ئابووری لهو
و ته نه د موکراسی و نه بازاڕی ئازادی ئابووری بهڕ وە دەچ ياخود بوونيان ههيه،
به م سهير ئهوەيه ئهو کارانه نهبوونهته لهمپهر لهسهر ڕ گای کردنی و تی چين به
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زله زی جيهانی سهدەی بيست و يهکهم .به م ئهو زله زە ئابوورييه س بهر کی گهل ك
بچووکی ئيديۆلۆژيکی خستۆته سهر جيهان .و دەچ هيچکهس لهڕاستيدا نهزان
چينييهکان چ باوەڕ کيان ههب – تهنانهت خۆشيان نازانن .له ت ئۆريدا و تی چين
ه شتا سيستهم کی کۆمۆنيستييه ،به م له کردەوەدا مهودايهکی گهل ك دووری له
کومۆنيزم گرتووە .تاقم ك له بيرمهندان و سياسهتوانانی هه کهوته و بهرچاوی چينی
ههو ی هه گهڕانهوە بۆ کۆنفۆسيۆس دەدەن ،به م ئهو کارە خۆنواندن ك زياتر نييه.
ئهو بۆشاييه ئيديۆلۆژيکييه و تی چين هيوادار دەکا سهکۆيهکی ت کنۆ  -ئايينی نوێ
پ ك ب که له " " Silicon Valleyسهرچاوەيان گرتووە )له بهشهکانی داهاتووی ئهو
نووسراوەيهدا به ووردی باسی ئهو تهوەرە دەکهين( .به م ئهو ت کنۆ – ئايينانه لهگهڵ
باوەڕيان به ژيانی ههميشهيی و بهههشتی ناڕاستهقينه ،ﻻنيکهم يهك يا دوو دەيهيان بۆ
زا بوون دەوی .لهو ڕوانگهيهوە چين لهمڕۆدا ه شتا ئا ترناتيڤ کی ڕاستهقينه بۆ
ليبراليزم نييه .ئهگهر يۆنانی نابوود له مۆد لی ليبرالی ناهوم د بووە و بهدوای
سيستهميکی باشتردا دەگهڕ ن که ج گای ئهويان بۆ بگر تهوە ،خۆڕاک شانيان بهرەو
سيستهمی چينيش هيچ يارمهتييهکيان پ ناگه ن .
به م ئهو هاوسهنگييه لهگهڵ ئيسﻼمی ڕاديکال چلۆنه؟ يا لهگهڵ مهسيحی و
يههوودی ز دەڕۆ و بزوتنهوەی ئايينی هيندوو؟ له کات کدا چينييهکان ه شتا نازانن
باوەڕيان به چی ههيه ،ئايينه ز دەڕۆکان زۆر به باشی ئهوە دەزانن .دوای زياتر له
يهك سهدە که نيتچه ڕايگهياندووە "خودا مردووە" ،و دەچ ههميسان زيندوو بووب تهوە
و گهڕاب تهوە سهر زەوی  .به م ئهوە تراويلکهيهك زياتر نييه – تهنيا بڕ ك ماوەی
دەوی له چنگ جهستهکهی ڕزگاريمان ب  .ئيسﻼمی ز دەڕۆ و ڕاديکال هيچ مهترسيی
و ههڕەشهيهكی جيددی بۆ سيستهمی ليبرالی دروست ناکات ،چونکه سهرەڕای باوەڕی
ڕاستهقينه به ئايينهکهيان ز دەڕۆيانی ئهو ئايينه بهڕاستی ههست به جيهانی سهدەی
بيست و يهکهم ناکهن و ل ی ت ناگهن و هيچ پهيوەندييهکيان به مهترسييهکانی
پ شکهوتنخوازی نييه که دەتوانی بۆ دەوروبهر و ژينگهمان پ ك ب ن .
ئايين و ت کنۆلۆژيا سهمايهکی تانگۆی وەك يهك دەکهن .خۆيان له هۆ ی سهماکهدا
ب ودەکهنهوە ،خۆ به يهکترەوە هه دەواسن و ئيتر ناتوانن ل کتر مهودا بگرن ياخود
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ل ك جيا ببنهوە .پ شکهوتنخوازی خۆی به ئايينهوە هه واسيوە ،چونکه ههر
دۆزراوەيهك پۆتينسيالی جياوازی بۆ بهکاره نانيان ههيه و کارزان و ئهندازيارەکانی
پ ويستيان به پ غهمبهر ك ههيه تا بڕياری سهرەکييان بۆ بدا و ڕ گای دروستيان پ
نيشان بدا .لهسهر ئهو ش وازە ئهندازيارانی سهدەی نۆزدە شهمهنهفهر ،ڕاديۆ و
موتۆری کارەبايان دۆزييهوە .به م لهسهر ئهو ش وازەی سهدەی بيست و يهکهم نيشانی
دا ،مرۆڤ دەتوان به يارمهتی کهرەسهيهکی هاوچهشن ،کۆمه گای فاشيستی،
ديکتاتۆری کۆمۆنيستی و د مۆکراتی ليبرالی بخو ق ن  .به ب باوەڕی ئايينی
شهمهنهفهرەکان نازانن سهفهرەکهيان بهرەو کوێ ل دەخوڕێ.
له ﻻيهکيتريشهوە پ شکهوتنخوازی و ت کنۆلۆژيا زۆرجار چلۆنايهتی و سنووری
باوەڕی چهشنه ئايينيمان بۆ دياری دەکهن ،بۆ و نه له چ شتخانه به وەرگرتنی ليستهی
خواردەمهنييهکان له گارسۆن ،ئهوان تامهزرۆيی و ئيشتيای مرۆڤ بۆ خواردنی
شت کی تايبهت هان دەدەن .تيکنۆلۆژيای نوێ خودا کهونهکان دەکووژن و خودای نوێ
دەخو ق نن .لهسهر ئهو به گهيه خودای سهردەمی وەرز ری لهگهڵ رۆحی سهردەمی
ڕاوکهری و کۆکهرييدا جياوازی بووە ،بهو هۆيهوە کر کارانی کارخانه ئارەزووی
بهههشت کی جياوازيان له هی وەرز ران کردووە ،ههروەها به ئهگهری زۆر لهسهر
ئهو هۆکارە شۆڕشگ ڕانی تيکنۆلۆژيای سهدەی بيست و يهکهم پا نهر و پشتيوانی
بزووتنهوەی ئايينی نهناسراوی نوێ دەکهن و باوەڕی سهدەکانی سهدەی ناوەڕاستيش
زيندوو ناکهنهوە .ڕەنگه ئيسﻼميستی ز دەرۆ بهردەوام دورشمهکانيان دووپات کهنهوە،
که تهنيا "ئايينی ئيسﻼم" وە مدەرەويه ،به م ئهو ئايينانهی پهيوەندايهتی خۆيان لهگهڵ
ت کنۆلۆژايای نو ی ئهمرۆيی بپچڕ نن ل هاتوويی خۆيان بۆ وە مدانهوەی پرسيارەی
نۆ ی کۆمه گا لهدەست دەدەن .بازاڕی ئابووری چی ل بهسهر دێ کات هزری
دەستکرد بهرە بهرە ج گا و ئهرکی مرۆڤ بگر ته ئهستۆ؟ چ کارت کهرييهکی سياسی
لهسهر ئهو گرووپه ب که ك و زيادييانهی کۆمه گا پ ك دێ؟ چ ڕووداو و کارەسات ك
لهسهر پهيوەندايهتی بنهما ه و سندووقی خهرجی خانهنشينان دروست دەب کات نانۆ
تيکنۆلۆژيا و زانستی پزشکی مرۆڤی ههشتا سا ه بکهن به پهنجا سا ه؟ چ ڕووداو ك
بهسهر کۆمه گای ئينسانی دا دێ ئهگهر بيۆت کنۆلۆژيا بمانخاته بارودۆخ کهوە مندا ی
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ئارەزووکراومان بۆ بخو ق ن و درز و کهل نی ن وان ههژار و دەو همهند ه ندەيتر
گهورە بکاتهوە؟
به د نياييهوە وە می ئهو پرسيارانه ناتوانين له پهرتووکی قوڕئان يا لهن و ياساکانی
شهريعهت ،کتيبی ئينجيل يا ئايينهکانيتردا بدۆزينهوە ،چونکه له ڕۆژهه تی نيزيکی
سهدەکانی ناوەڕاست و سهردەمی چينی کهوندا هيچ کهس لهسهر تهوەری کامپيۆتر،
ژين تيك ياخود نانۆ تيکنۆلۆژيا هيچ زانيارييهکی نهبووە .ڕەنگه ئيسﻼمی ڕاديکاڵ
موژدەی لهنگهر ك بۆ پا پ وەدان له جيهانی ئا ۆز و تۆفانی ئابووری و تيکنۆلۆژيا به
مرۆڤ بدا – به م بۆ ت پهڕبوون لهو تۆفانه له جياتی لهنگهرە ،زياتر پ ويستيمان به
بهلهم ،سهوڵ و نهخشه دەب .
ڕوونه ،سهرەڕای ئهوەش سهدان مليۆن مرۆڤ ههر وەك پ شوو باوەڕيان به ئايينی
ئيسﻼم ،مهسيح و هيندوو دەمين  .به م له م ژوودا هيچ حيساب ك لهسهر ژمارە ناکرێ.
م ژوو زۆرجار تهنيا له ﻻيهن گرووپ و دەستهی بچووکی ب يمهت و ت بين و
دوورنواڕەوە پ کهاتووە تا له ﻻيهن کۆمه ی زۆرينهی دواکهوتوو .دە ههزار ساڵ پيش
ئيستا زۆربهی مرۆڤ ڕاوکهر و کۆکهرەوە بوون و تاقميکی بچووکی مرۆڤ له
ڕۆژهه تی ناوەڕاست خهريکی وەرز ری و کار لهسهر مهزرا بوون .به م داهاتوو
بووە پشتيوانی وەرز ران .سا ی  ١٨٥٠نهوەد له سهدی مرۆڤی سهر زەوی وەرز ر
بوون و له کۆ نی گوندە بچووکهکان و کهناری چۆمی نيل هيچ کهس زانياريی لهسهر
کهرەسهی هه م ،ڕ گای ئاسن ،شهمهنهفهر ،تهلهفۆن يا تيل گرام نهبوو .به م
چارەنووسی ئهو وەرز رانه له شاری مهنچستر و بيرمينگام له ﻻيهن تاقم ك کارزان،
سياسهتوان ،ئهندازيار و سهرمايهدارەوە که بوونه هۆی وەڕ خستنی شۆڕش کی
پ شهسازيی ،دياری کرابوو .کهرەسهی هه م ،ڕ گای ئاسن و تهلهگراف ،گۆڕانيان
بهسهر زنجيرەی بهرههمه نانی ماکهی خواردەمهنی ،کهرەسهی هات و چۆ و
چهكوچۆ ی سوپاييدا ه نا و به هه سهنگاندن لهگهڵ سيستهمی وەرز ری ،به چهندين
خا ی پۆزتيڤی بهرچاو کۆمه گای پ شهسازيی بهه زيان خو قاند و له ج ی کۆمه گای
وەرز ريان دانا.
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تهنانهت ئهو کاتهی شۆڕشی پ شهسازيی زۆربهی و تانی ئهم جيهانهی گرتهوە،
ههروەها سهڕەڕای گهيشتنی ئهو شۆڕشه به ناوچهکانی دەوروبهری چۆمی نيل و
يانگ تسه ،زۆربهی مرۆڤ له جياتی کهرەسهی هه م باوەڕيان به ئنجيل ،و دا ،Vedas
قوڕئان و حهديس ههبوو .له سهدەی نۆزدەدا ههر وەك ئهمڕۆ مرۆڤی ئايينی کهم
نهبوون که دەيانگوت ڕ گای ڕزگاريی مرۆڤ و ک شهکانی شۆڕشی پ شهسازی تهنيا
لهڕ گای ئايينهوە چارە دەکر ن .بۆ و نه و تی ميسر )به پشتيوانی بريتانيای مهزن(
له ن وان سا نی  ١٨٢٠تا  ١٨٨٠و تی سوودانی داگير کرد ،ههو ی مود ڕن کردنی
ئهو و تهی دا بۆ ئهوەی بيه ن ته ناو تۆڕی تيجارەتی ن ونهتهوەييهوە .ئهو کارە بووە
هۆی تووڕەکردنی کۆمه گای نهريتيی سوودان و تا ی و گرژی و شۆڕش کی گهل ك
زۆری خو قاند .سا ی  ١٨٨١کهسايهتييهکی ئايينی به ناوی محهمهد ئهحمهد عهبدو
خۆی وەك ئيمامی مههدی ناساند که دەب له ﻻيهن خوداوە هه بژ ردراب و ئهرکی
ب وکردنهوەی ياسای خودايی لهسهر زەوی پ ئهسپ ردراب  .ﻻيهنگرەکانی سوپای
ئينگليز و ميسری ت کشکاند و فهرماندەکهيان واته 'جهنهڕال چاڕلز گوردۆن'يان
سهربڕی و ئهو کارە بووە هۆی شۆکهبوونی شاژن ويکتۆريای بريتانيا .دواتر
حکوومهت کی ئايينيان له سوودان دامهزراند و تا سا ی  ١٨٩٨ئهو و تهيان به
ياساکانی شهريعهت بهڕ وەبرد.
هاوکات لهگهڵ ئهو ڕووداوە داياناندا ساراسواتی " "Dayananda Saraswatiله
هيندووستان بزووتنهوەيهکی ئايينی لهو و ته وەڕ خست و وەك ڕ بهر و کۆلهکهی
سهرەکی ئهو بزووتنهوەيه دەيويست بيسهلم نی که تهنيا ڕ گاچارەی ک شهکانی کۆمه گا
ئايينه .سا ی  ١٨٧٥کۆمه ی ئاريا سهماج )کۆمه ی ئاريياييهکان( ی بونيات نا و کاتی
خۆی بۆ پهرەپ دانی زانستی ئايينی و دا "Vedas" ،تهرخان کرد .داياناندا ئايينی و دای
به ش وەيهکی سهرسووڕه نهری ليبڕالی بهڕ وەدەبرد ،بۆ و نه ،ماوەيهکی زۆر پ ش
ئهوەی ئهو ئيدەيه له ڕۆژئاوا بب ت به باو ،لهپ ناو ماڤی بهرانبهريی ن وان ژن و پياو
ت دەکۆشا.
هاوکات پاپا پيۆسی نۆههم  "Papst Pius IXهاو سهردەمی داياناندا ،به ڕاشکاوی
بۆچوون کی گهل ك ڕاديکا نهی لهسهر ژنان ههبوو .پيۆس چهندين ڕ فۆڕمی ئايينی
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کاتۆليکی وەڕ خست و بناغهيهکی نو ی پ که نا که لهو دا دەيسهلمين پاپ لهسهر
تهوەری ئيمانداری ههرگيز هه ه ناکا)ئهو چهشنه و ناکردنه که زياتر لههی
سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست دەچوو ،يازدە ساڵ پ ش نووسينی کت بی چهشنهکانی
چاڕ ز داروين سا ی  ١٨٧٠بوو به تهوەری ڕاهينهری کليسای کاتۆليکان.
 ٣٠ساڵ پ ش ئهوەی پاپای مهسيحی ئهو ل هاتووييهی خۆی بدۆز تهوە ،مرۆڤ کی
ئايينی سهرنهکهوتوی چينی به ناوی هونگ ژيۆکوانگ " "Hong Xiuquanباسی ئهو
چهشنه خهونه ئايينيانهی کردبوو .لهو خهون و وەحيهيدا خودا بۆی ڕوون کردۆتهوە
که کهسايهتی هونگ ژيۆکوانگ کهمتر له عيسا مهسيح نييه ،ئينجا ئهرک کی ئيﻼهی
پ ئهسپاردووە :به نی پ دراوە "جندۆکهی" مانچويی که له سهدەی حهفدەوە
حکوومهتيان بهسهر و تی چيندا کردووە ،وەدەرن و ئاشتی و بهههشت کی خودايی
لهسهر گۆی زەوی وەڕ بخا .پهيامهکهی هونگ ژيۆکوانگ فانتازيای مليۆنان مرۆڤی
دوود ی له و تی چين گهشاندەوە که له بارودۆخی ههرەسه نانی شهڕی ترياك و هاتنی
پ شهسازيی مود ڕن و ئيمپرياليزمی ئورووپايی شهکهت و ماندوو ببوون .به م هونگ
خه کی بهرەو سيستهم کی ئاشتی هيدايهت نهکرد به کوو شهڕ و شۆڕشی تاپينگ
" "Taipingدژ به سلسلهی چينگ حاکمی مانچۆی هه گيرساند – شهڕ ك که زۆرترين
قوربانی سهدەی نۆزدەههمی ل کهوتهوە .ﻻنی کهم بيست مليۆن مرۆڤ له ن وان
سا نی  ١٨٥٠تا  ١٨٦٤گيانی خۆيان بهخت کرد که ژمارەی قوربانييهکانی زياتر له
شهڕەکانی ناپلئۆن يا شهڕی ناوخۆيی ئهمريکا بوو.
کات کارخانه پ شهسازييهکان ،ڕ گای ئاسن و کهشتی هه م جيهانيان پڕکردبوو،
سهدان مليۆن مرۆڤ وەك هونگ " ،"Hongداياناندا " ،"Dayanandaپيۆس " "Piusو
مههدی " "Mahdiخۆيان به ڕاه نانی ئايينييهوە هه واسيبوو .سهرەڕای ئهوەش زۆربهی
مرۆڤی سهدەی نۆزدە وەك سهردەمی باوەڕ و ئيمان سهير ناکهن .کات بير له خهونه
خو ق نهرەکانی ئهو سهردەمه دەکهينهوە پ ش ئهو مرۆڤه ئايينيانه زياتر بيرمان دەچ
بۆ ﻻی مارکس ،ئينگلس و ل نين .ديارە ڕاسته سوسياليزم له سا ی  ١٨٥٠دا تهنيا
شۆڕش کی بچووك ،ب ه ز و کهنارەيی بووە ،به م زۆر به گورجی پهرەی ساند و
گهل ك گۆڕانی بنهڕەتی بهسهر زۆربهی و تانی جيهاندا ه نا .ههر کهس سيستهمی
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تهندورستی و دەرمانی ،بيمهی خانهنشينی و قوتابخانهی خۆڕايی به دەستکهوت دابن
دەب گهل ك زياتر له مههدی ،ژيۆکوانگ يا مهسيح سوپاسگوزاری مارکس ،ل نين يا
بيسمارك ب ت.
بۆچی پﻼنی مارکس و ل نين سهرکهوتوو بوون له حا کدا ژيۆکوانگ و مههدی
ههرەسيان ه نا؟ ئهو کارە بهوەوە نهبهستراوەتهوە که هۆمانيزمی سوسياليستی له
ڕوانگهی فهلسهفييهوە باشتر له هی ئايينی ئيسﻼم يا مهسيحی بووب  ،به کوو بهو
ڕاستييهوە پهيوەندی ههبوو که مارکس و لنين له جياتی خۆ خهريكکردن به
ت ئۆرييهکانيانهوە ،ڕاستهقينهی کۆمه گای پ شهسازی مود ڕنيان ئاو تهی پﻼنهکانيان
کرد .کهرەسهکانی هه م ،ر گای ئاسن ،تهلهگراف و کارەبا ڕەنگه ک شهی نو يان پ ك
ه ناب به م گهل ك ههلی ب و نهشيان بۆ پ شکهوتوويی کۆمه گا خو قاند .ئهزموون،
نياز و هيوادارييهکانی جيلی نو ی پرۆلتاريای شارەکان جياوازييهکی گهل ك بهرچاوی
لهگهڵ هی وەرز ران و ﻻيهنگرانی کت به پيرۆزەکاندا ههبوو .بۆ ئهوەی وە می ئهو
پ داويستی و هيوادارييانه بدۆزر تهوە ،مارکس و ل نين خۆيان بهوەوە خهريك کرد
چلۆن کهرەسهی هه م کار دەکهن ،کانزای ڕەژی و بهکاره نانی ڕ گای ئاسن و
کارت کهری کارەبا لهسهر سياسهت چلۆنه.
کات مرۆڤ ک داوای له ل نين کرد کومونيزم له د ر کدا ڕوون بکاتهوە ،ئهو گوتی:
"کۆمۆنيزم – به مانای ه زی سوڤيهت کۆی ک شانی کارەبا بۆ ههموو و ته ".به ب
کارەبا به ب ڕ گای ئاسن ،ب ڕاديۆ و م ديا پهيوەندايهتييهکان پهيوەندايهتی م ديايی،
سيستهمی کومونيستی مانای نييه .له سهدەی ١٦ی ڕووسيا دا مرۆڤ نهيدەتوانی
داواکاريی سيستهمی کۆمۆنيستی بکا چونکه کۆمۆنيزم پ ويستی به خۆچڕکردنهوەی
زانياری و کانزای سروشتيی و کۆکردنهوەيان له خا کی ناوەنديدا بوو" .ههر مرۆڤ ك
به پ ی ل هاتوويی و تواناييهکانی ،ههر کهسيش به پ ی پ داويستييهکانی" تهنيا ئهو کات
له کردەوەدا سهرکهوتوو دەب که ئهو بهرههمانهی پ ك د ن به ساکاری کۆکر نهوە و
هاوکات له بهر دەستی خه کی ههموو و ت دانر ن.
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مارکس و ﻻيهنگرەکانی له ڕاستهقينهی نو ی ت کنۆلۆژيا و ئهزموونه تازەکانی
مرۆڤ ت گهيشتن و بهو ش وەيه نهك ههر وە می پرسيار سهبارەت به ک شه نو يهکانی
کۆمه گای پ شهسازييان دەدايهوە ،به کوو توانييان ئيدەی گونجاو بۆ چلۆنايهتی ژيان
له کۆمه گايهکی ئاوا ئا ۆز بدۆزنهوە .سوسياليستهکان ئايين کی جوانی نو يان بۆ
جيهانيکی نوێ خو قاند .ئهوان به نی چارەکردنی ک شهکانيان له ڕ گای گهشهپ دانی
بارودۆخی ئابووری و ت کنۆلۆژياوە به مرۆڤ دەدا ،و بهو ش وەيه يهکهم ت کنۆ –
ئايينی م ژووييان خو قاند که گۆڕانی سهرەکی بهسهر باسی ئيديۆلۆژيهکدا ه نا .پ ش
مارکس خه کی خۆيان له پهيوەندايهتی له ن وان ئهوانيتر و لهسهر ڕەوتی ڕوانگهيان
سهبارەت به خوداکهيان هه دەسهنگاند نهك لهسهر ش وازی پ که نانی بهرههمهکان .له
سهردەمی مارکس بهوﻻوە پرسياری سهبارەت به ت کنۆلۆژيا و ستروکتووری ئابووری
گهل ك گرنگتر له باس لهسهر ڕۆح و زيندووبوونهوەی دووبارە له جيهان کی نادياری
وەك بهههشت و جهههننهمدا سهير دەکرا .له نيوەی دووههمی سهدەی بيستهم
مرۆڤايهتی لهسهر جياوازيی ش وازی بهرههمه نان خۆی خستبووە ژ ر گوشارەوە.
تهنانهت توندوتيژترين ڕەخنهگرانی مارکس و ل نين ئامۆژگاريی سوسياليستييان پيشه
کرد و ل رە بهوﻻوە به وردييهکی باش و ئهستهمتر و زياتر بيريان له بهرههمهکان
دەکردەوە تا خودا و بهههشت.
له ناوەڕاستی سهدەی نۆزدەدا کهمتر مرۆڤ ههبوون وەك مارکس بيری تيژيان
ههب  ،ههر لهسهر ئهو هۆکارە تاقم کی کهمی و تان له ڕوانگهی پ شهسازيی
ئابوورييهوە پهرەيان ساند .ئهو تاقمه و تانه جيهانيان داگير کردبوو .زۆربهی
کۆمه گاکانی ئهم جيهانه به حهق ت نهدەگهييشتن جيهانی دەوروبهريان چلۆن ت پهڕدەب
و له شهمهنهفهری پ شکهوتوويی وەدوا دەکهوتن .بۆ و نه ئايينييهکانی هيندوستان،
داياندا و له سوودان مههدی ،زياتر کاتی خۆيان به خوداوە خهريك کردبوو نهک
کهرەسهکانی هه م ،ئهوە يهك لهو هۆکارە گرنگانه بوو که بريتانيای مهزن توانی
داگيريان کات و بيانچهوس ن تهوە .له چهند سا ی ڕابردووەوە و تی هيند توانيويه درز
و کهلينی ئابووری خۆی بههه سهنگاندن لهگهڵ بريتانيا بڕ ك کهمتر کاتهوە و سوودان
ه شتا زۆر له دوايه و پهلهقاژەيهتی.

٣٤٣

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

سهرەتای سهدەی بيست و يهکهم شهمهنهفهری پ شکهوتوويی وەڕ کهوتووە – و
ئهمجارەيان ڕەنگه شهمهنهفهری کۆتايی ب که لهژ ر ناوی هومۆساپيهن و ستهگهی
سهرەکی بهج د  .ههر کهس لهو شهمهنهفهرە بهج بم ن  ،ئيتر شانسی دووههمی
پ نادرێ .بۆ ئهوەی کورسييهکی ئهو سهفهرە بگر تهوە ،دەب مرۆڤ له تيکنۆلۆژيای
سهدەی بيست و يهکهم و بهتايبهت ه زی ئابووری بيۆتيکنۆلۆژيا و ئالگاريتمی
کامپيۆتری ت بگا .ئهو ه زانه گهل ك بهه زتر له کهرەسهی هه م و تهلهگرافن و نهك
ههر بۆ بهرههمه نانی ماکهی خواردەمهنی ،کهرەسهی هات و چۆ و چهکی شهڕ
به کوو بۆ بهرههمه سهرەکييهکانی وەك جهسته ،م شك و ڕۆحی ئينسانين .ههروەها
کهلينی ن وان ئهو کهسانهی دەزانن چلۆن جهسته و م شك بخو ق نن و ئهو کهسانهی
زانيارييان لهسهری نييه ،گهل ك مهزنتر له کهل نی ن وان بريتانيای مهزن و هيندوستان
يا سوودان دەب  .لهڕاستيدا ئهو کهل نه گهورەتر له کهلينی نيوان مرۆڤی نئاندرتال و
ساپيهنيش دەب  .له سهدەی بيست و يهکهمدا ئهو کهسانهی له ن و شهمهنهفهری
پ شکهوتووييدا دانيشتوون ،ل هاتوويی خو قاندن و بڕياری تووناکردنيان دەب  ،به م
ئهو کهسانهی له شهمهنهفهرەکه بهج دەم نن مهترسی لهناوچوون و توونابوونيان
لهسهرە.
سيستهمی سوسياليستی که نيزيکهی سهد ساڵ بهر لهمڕۆ له لووتکهی کات
وەستابوو ،ئ ستا ئيتر ناتوان هاوکات لهگهڵ تيکنۆلۆژيای نوێ ههنگاو هه ن تهوە.
ليۆنيد بر ژنڤ و فيدل کاسترۆ خۆيان لهسهر ئيدەکانی مارکس و لنينی سهردەمی
کهرەسهی هه م چڕکردبۆوە و نهيانتوانی ههست به ه زی کامپيۆتر و بيۆتيکنۆلۆژيا
بکهن .به پ چهوانه ،ليبرالهکان زۆر باشتر خۆيان لهگهڵ زانيارييه نو يهکان گونجاند.
تاڕادەيهك ڕوون دەب تهوە بۆچی پ شبينييهکانی خرۆشچۆڤ له سا ی  ١٩٥٦هيچکات
به ڕاست وەرنهگهڕا و بۆچی له کۆتاييدا ئهوە ليبراله سهرمايهدارەکان بوون که
مارکسيتهکانيان له گۆر نا .ئهگهر مارکس لهمرۆدا زيندووبايهتهوە ،ڕەنگه لهو تاقمه
ﻻيهنگرانهی بۆی ماونهتهوە داوای کردبايه کات کی کهمتر بۆ کت بی سهرمايه و کات کی
زياتر بۆ پشکنينی ئينترن ت و بيۆتيکنۆلۆژيا تهرخان بکهن.

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٣٤٤

ئيسﻼمی راديکاڵ له سوسياليزمی خراپتر ل قهوماوە .ئهوان ه شتا گهل ك ساڵ
لهدوای شۆڕشی پ شهسازيين – شت کی سهير نييه که هيچ گوتهيهکيان بۆ باسکردن
لهسهر ئهندازياری ژين تيکی يا هزری دەستکرد پ نهب  .ئايينی ئيسﻼم ،ئايينی مهسيح
و ئايينه نهريتييهکانيتر لهمرۆدا ه شتا فاکتهر کی گرنگی ناو کۆمه گاکانن ،به م
کارت کهرييان لهمڕۆدا تا ڕادەيهکی زۆر تهنيا به ش وەی پهرچهکردار و دژەکردەوەيه.
به پ چهوانه له ڕابردوودا ئهوان ه ز کی خو ق نهر بوون .بۆ و نه ئايينی مهسيح
بانگهوازی ئهوەی دەکرد که ههموو مرۆڤ ك ﻻی خودا وەك يهك وان و لهسهر ئهو
ش وازە گۆڕانيان بهسهر ستروکتووری سياسی ،ڕەوەندی کۆمه يهتی و تهنانهت
پهيوەندايهتی جينسيشدا ه نا .تهنانهت عيسا له ئامۆژگارييهکانيدا ههنگاو کی زياتری
هه ناوە و داوای دەکرد مرۆڤی خۆشهويست ﻻی خودا ﻻوازان و ههژارانن و قووچهك
)هرم(ی ه زی بهراوەژوو کردەوە و چهکهمهنی دا دەست وەچهکانی شۆڕشی داهاتوو.
له پهنای ڕ فۆڕمی کۆمه يهتی و ئهخﻼقی ئايينی ،مهسيح بهرپرسه بۆ ت کنۆلۆژيا
و بارودۆخی ئابووريی نوێ .کليسای کاتۆليکهکان ئا ۆزترين سيستهمی ئيدارييان له
سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست پ ك ه نا و له بهکاره نانی ئارشيڤ ،کاتالۆگ،
جهدوەلی کاتيی و ت کنيکه پڕبههاکانيتر پ شڕەو بوون .له سهدەی دوازدی ئورووپادا
ڕەنگه واتيکان ههمان " "Silicon Valleyئهمڕۆيی بووب  .کليسا يهکهم شيرکهتی تيجاری
ئورووپا – دەير و خانهقاکانی بونيات نا که بۆ نيزيکهی ههزار ساڵ له پلهی يهکهمی
ئابووری ئورووپا وەستابوون و ش وازگهلی پ شکهوتوی وەرز ری و ئيداری
دەخو قاند .خانهقاکان يهکهم ئيدارەکان بوون که له کاتژم ر که کيان وەردەگرت و به
در ژايی سهدان ساڵ ئهوان و قوتابخانه ئايينييهکان گرنگترين ناوەندی ف رکاری و
ڕاهينان بوون له ههموو ئورووپا و زۆربهی زانستگاکانی وەك بۆلۆنيا ،ئاکسفۆرد و
ساﻻمانکا لهو سهرچاوانه هه قو ن.
لهمرۆدا کليسای کاتۆليکهکان ه شتا چ ژ له ما ياتی سهدان مليۆن ﻻيهنگری
وەفاداری ئايينی وەردەگرن .به م ئهوان و زۆربهی ئايينه خوداپهرەستهکانيتر
ماوەيهکی زۆرە له ه ز کی خو ق نهرەوە روويان کردۆته ه زی دژکردەوە و
پهرچهکردار .ئهوان زياتر خۆيان به شهڕ و بهربهرەکانی لهپ ناو پاشکهوتندا خهريك
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کردووە نهک پ شکهوتن ،ت کنۆلۆژيا ئيدەی بووژانهوەی کۆمه يهتی نو يه .مهزنترين
نيگهرانی ئهوان لهمرۆدا داه نان و دۆزينهوەی ت کنۆلۆژيای نو يه که له ﻻيهن
ر کخراوەکانيترەوە خو ق ندراون .زانايان حهبی پ شگری له زاوز يان دۆزيوەتهوە –
پاپای کليسا نازان چ بير کی لهههنبهردا بکاتهوە .زانايانی کامپيۆتر پهرە به تۆڕی
ئينت رن ت دەدەن – و خاخامهکان ک شهيان ههيه ئايا يههوودی ڕاديکاڵ ئيزنی
که كوەرگرتن له ئينترن تی ههب ؟ فيمينيستهکان له ژنان داوا دەکهن ئاگاداری
کونتڕۆ ی جهستهی خۆيان بن – و موفتييه موسو مانهکان باس لهسهر ئهوە دەکهن
چلۆن لهگهڵ ئهو بيرۆکانه هه س و کهوت بکهن.
پرسيار له خۆتان بکهن :کارت کهرترين دۆزينهوە يا خو قاندنی سهدەی بيست و
يهکهم چی بووە؟ وە مدانهوەی ئهو پرسيارە ساکار نييه ،چونکه ليستهيهکی
دوورودر ژيان ههيه ،دۆزينهوەی زانستی پزيشکی وەك ئانتی بيۆتيك ،دۆزينهوەی
تکنيکی وەك کامپيۆتر يا خو قاندنی ئيديۆلۆژی وەك ف مينيزم .ئ ستا لهخۆتان پرسيار
بکهن :کام دۆزينهوە مهزنترين کارت کهريی بووە ،خو قاندنهکانی ئايينی نهريتی وەك
مهسيحی و ئيسﻼم له سهدەی بيستهمدا چ بوون؟ ئهوەش پرسيار کی گهل ك ئا ۆزە،
چونکه ل رەدا مرۆڤ بۆ هه بژاردن ئا ترناتيڤ کی کهمی ههيه .مهﻻ ،قهشه و خاخام و
موفتييهکان له سهدەی بيستهمدا چ شت کيان خو قاندووە که بتوانين لهگهڵ ئانتی بيۆتيك،
کامپيۆتر يا ف منيزمدا هه يانسهنگ نين؟ لهسهر ئهو بۆچوونه چ کهس ك بهرپرسايهتی
ئا وگۆڕی مهزنی سهدەی بيستهمی لهسهر شانه :و تی ئيسﻼمی )داعش( يا گووگل؟
بهڕاشکاوی و تی ئيسﻼمی دەزان چلۆن ويديۆ لهسهر تۆری ئينترن ت و يوتيوب ب و
بکهنهوە ،به م جيا له ئهشکهنجهدان و کوشتنی خه کی ب تاوانی سووريا و ع راق
تا چ ڕادەيهك لهو بوارەدا چاﻻکيی پۆزيتيڤيان بووە؟
ملياردان مرۆڤ و لهوناوەدا زۆربهی زانايانيش له نووسراوە ئايينييهکان وەك
سهرچاوەی کهسايهتی و ئهخﻼقی که ك وەردەگرن به م ئهو نووسراوانه ئيتر
سهرچاوەيهکی خو ق نهر نين .بۆ و نه با بير له ڕ زدانان له زەماوەندی هاوجينسباز يا
ژنانی کليسای مهسيحی له ﻻيهن گرووپی مود ڕنی مهسيحی بکهينهوە .ئهو ڕ زلينانه
له کو وە هاتووە؟ به د نياييهوە له ناو نووسراوەکانی پهرتووکی ئينجيل ،ئاوگوستينی
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پيرۆز يا مارتيل لۆترەوە نههاتووە ،به کوو سهرچاوەکانی کت بی ئهمرۆيين وەك
م ژووی جينسی ميشل فۆکۆ " "Michel Foucaultيا مانيفيستی سايبۆرگ دۆنا هاراوی "
 .١٢٧"Donna Haraways Cyborg-Manifestبه م مرۆڤی ئاسايی مهسيحی – ههرچهندە
پ شکهوتووش بن ڕوانگهی ئهخﻼقی خۆيان بههۆی نووسراوەکانی فۆکۆ يا هاراويهوە
ناگۆرن .کهوابوو خۆيان به پهرتووکی ئينجيل ،ئاوگوستينی پيرۆز و مارتين لۆترەوە
هه دەواسن و به ووردی دەياندۆزن .ئهوان ﻻپهڕە به ﻻپهرە ،چيرۆك به چيرۆكی ئهو
کت بانه دەخو ننهوە و له کۆتاييدا ئهو شتهی ل ی دەگهڕ ن ،دەيدۆزنهوە :تاقم ك ياسا،
بڕ ك چيرۆک و مهتهڵ يا هه س و کهوت که ئهگهر خو ق نهرانه تهفسير بکر تهوە،
دە ن زەماوەندی مرۆڤی هاوجينسباز و ژنانی ڕۆحانيش وەبهر ڕەحمهتی خودا
دەکهون .لهکۆتاييدا ڕەستهکه وا دەڕاز ننهوە که گۆيا ئهو گوتهيه له پهرتووکی
پيرۆزيشدا ئاماژەی پ کراوە ،به م ههموومان دەزانين له کت بی ميشل فۆکۆوە
سهرچاوەی گرتووە .بهو کارە کت بی ئينجيل وەك سهرچاوەيهکی پا زراو دەه نهوە
باوەکوو لهگهڵ تهوەرەکانی ئهمرۆيی ناتهباييهکی بهرچاويشی ههيه.
لهسهر ئهو هۆکارانه ئايينه نهريتييهکان ئا ترناتيڤ کی جيددی و ڕاستهقينه لهسهر
ڕ گای ليبراليزم نين .له نووسراوەکانياندا هيچ باس ك لهسهر زانستی ژين تيکی يا
هزری دەستکرد نهکراوە و زۆربهی قهشه ،خاخام ،مهﻻ و موفتييهکان زۆر به ساکاری
ههست به پ شکهوتوويی نو ی زانستی ناکهن .به م ئهگهر مرۆڤ بيههوێ لهو
پ شکهوتووييانه ت بگا ،تهنيا دەب خۆی به خو ندنهوەی نووسراوە زانستييهکانهوە
خهريك کا لهجياتی ئهوەی نووسراوە کۆنهکان تووتی ئاسايی لهبهر کا و لهسهريان
باس و ل کۆ ينهوە بکا.
ديارە ئهوە بهو مانايه ناب که سيستهمی ليبرالی دەتوان لهسهر سهرکهوتووييهکانی
خۆی حيساب بکا .ڕاسته ليبراليزم له شهڕی هومانيزمی ئايينی سهرکهوتوو هاته دەرێ
و لهمرۆدا ج گريکيتری نييه ،به م سهرکهوتووييهکهی دەتوانی ميکرۆب ك ب بۆ
ڕووخان و ههرەسه نانی خۆی .دروشم و ئاواته سهرکهوتووەکانی ليبراليزم لهمرۆدا
١٢٧

Donna Haraway, «Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den
Technowissenschaften», in: dies., Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen,
Frankfurt am Main/New York ١٩٩٥, S. ٣٣–٧٢.
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مرۆڤ بۆ گهڕان بهدوای خۆشهويستی ،ژيانی ههميشهيی و ل هاتوويی خودايی هان
دەدا .زانايان و ئهندازياران به هاندانی و ناکردنی ب هه هی پ داويستييهکانی بهرخۆر
واته بهکاره نی بهرههمه ئابوورييهکان و دەنگدەران ،وزەيهکی زياتر خهرجی ئهو
چهشنه پرۆژانه دەکهن .به م ئهوشتانهی زانايان دەيدۆزنهوە و ئهندازياران پهرەی پ
دەدەن ،دەتوانن به ش وەی نهخواسته ههم ﻻوازيی ڕوانگهی جيهانبينی ليبرالهکان و
ههم لهگهڵ کو ری و ههست پ نهکردنی بهرخۆر و دەنگدەران ڕووبهڕوو ب تهوە.
ئهگهر تکنيکی ژ ن تيکی و هزری دەستکرد به بهرزترين پلهی ل هاتوويی خۆيان بگهن
دەتوان ليبراليزم ،د مۆکراسی و بازاڕی ئازادی ئابووری به ههمان ش وە پووچهڵ
کاتهوە وەك تيغی بهردی چهخماخ ،شريت و قهوانی مۆسيقا و ئايينی ئيسﻼم و
کۆمۆنيزم پووچهڵ کراونهوە.
له سهرەتای ئهم کت بهدا پ شبينی کرابوو که مرۆڤ له سهدەی بيست و يهکهمدا ههوڵ
بۆ گهيشتن به ژيانی ههميشهيی ،بهختهوەری و ل هاتوويی خو قاندن دەدا .ئهو پ شبينييه
کار کی سهير و تايبهتی و دوور له بڕوا نييه ،به کوو ئاو نهيهکه بۆ دەرخستنی و نهی
ئاوات و ئارەزووەکانی مرۆڤ خۆشهويستی ليبراليزم .لهو ڕوانگهيهوە که مرۆڤ
خۆشهويستی ماويهکی زۆرە ژيان ،ههست و ويست و ئاواتهکانی خه کی پيرۆز
ڕاگرتووە ،لهڕاستيدا ج ی سهرسووڕمان نييه شارستانييهت کی مرۆڤ خۆشهويستی
بيهوێ تهمهن ،بهختهوەری و ه زی مرۆڤ به بگهيهن ته پلهی بهرزی خۆی .باسی
کۆتايی کت بهکه لهو ت زە پشتيوانی دەکا و ههوڵ دەدا ئارەزووی مرۆڤخۆشهويستی به
ڕاست وەرگ ڕێ .باوەڕی مرۆڤخۆشهويستی ئ مهی خستۆته بارودۆخ كهوە که له
کۆکردنهوەی بهری ميوەی ئهو پ شکهوتووييه که ك وەرگرين به ب ئهوەی هيچ
خهرج کی بۆ بکهين .ئيمه هيچ نياز کمان بهو خودايانه نييه که ه زمان بهرتهسك
دەکهنهوە و مانا به ژيانمان دەدەن – بڕياری ئازادانهی بهرخۆر و دەنگدەران ههموو
پ داويستييهکانمان له بهر دەستمان دادەن ن ،ئينجا لهسهر ه زی خۆمان و بڕياری
خۆمان مانا به ژيانمان دەدەين .به م کات ههست بکهين که بهرخۆر و دەنگدەران
هيچکات نهتوانن ئازادانه بڕياری خۆيان دەرببڕن ،ههروەها کات دەستمان بهسهر ئهو
تيکنۆلۆژيايهدا ڕابگا که ههستهکانمان بپ وێ ،کارت کهری لهسهر دابن و شتيتريان
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لهج دابن  ،چ دەقهوم ؟ ئهگهر جيهان به تهواوەتی به ئهزموونی مرۆڤهکانيهوە
ل کيندراب  ،چ دەقهوم کات که ئهزموونی ئينسانی بکری به بهرههم کی ئاسايی و
هيچ جياوازييهکی لهگهڵ بهرههمهکانی ناو سوپيرمارکت ك نهب ؟
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هۆمۆساپيهن کونت ۆ ی خۆی له دەست دەدا

م شک وەك کامپيۆتر – کامپيۆتر وەك م شکهکان .هزری دەستکرد ئ ستا له سهرەتای وەپ شکهوتن
له هزری ئينسانييه.

ئايا مرۆڤ له داهاتوودا دەتوان در ژە به حوکومڕانی ئهم جيهانه بدا و خۆشی ههستی
پ بکا؟
تا چ ڕادەيهك هزری دەستکرد و بيۆت کنۆلۆژيا ههڕەشه له مرۆڤ خۆشهويستی
دەکهن؟
چ کهس دەتوانی ميرات هه گری ئينسانييهت ب و کام له ئايينه نو يهکان دەتوانن
ج گای مرۆڤ خۆشهويستی بگرنهوە؟
ﺑهشی ههشت
ﺑۆمﺑای کاتيی ناو تاقيگاکان
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بهتايبهت له سا ی  ٢٠١٦وە جيهان له ﻻيهن ئيدەی ليبرالهکانهوە واته هۆگريی
تاکهکهسی )فهردگهرايی( ،مافی مرۆڤ ،د مۆکراسی و بازاڕی ئازادی ئابوورييهوە
بهڕ وە دەبرێ .به م سهرەڕای ئهوەش زانستی سهدەی بيستويهکهم بناغهکانی
سيستهمی ڕ ك و پ کی ليبرالی ﻻواز دەکا .لهبهر ئهوەی زانستی نوێ خۆی به پرسيارە
مانادار و پڕبايهخهکانی ژيانهوە خهريك ناکا ،ناتوانی بڕيار بدا ئايا حهق به ليبرالهکانه
کات ئازادی له سهرووی بهرابهری دادەن ن يا مافی کهسهکان به گرنگتر له مافی
کۆمهڵ به گشتی دەناس نن؟ به م ههر وەك ههموو ئايينهکانيتر ليبراليزميش له پهنا
خۆهه واسين به تهوەرە ئهخﻼقييه ئابستراکت واته نهگۆڕەکانهوە تهنيا بڕيار لهسهر
ئهو کردەوانه دەدا که خۆيان به ڕاستهقينهی دابن ن .ههروەها ئهو کردەوە ڕاستهقينانه
ناتوانن له ههنبهر پشکنينی ووردی زانستيدا خۆڕاگری بکهن.
ليبرالهکان بۆ ئازادی مرۆڤ ڕ ز کی گهل ك زۆر دادەن ن ،چونکه ئهوان لهسهر
ئهو باوەڕەن مرۆڤ ماڤی بڕياری ئازادی ههيه .لهسهر ڕەوتی ليبراليزم ئهو
هه بژاردن و بڕيارانهی دەنگدەران و بهکاره نهران دەيدەن نه بڕيار کی کۆتايين و
نه دە خوازانه .ديارە سروشتييه مرۆڤ لهژ ر کارت کهريی هۆکارە دەرەکييهکان و
ڕووداوە بههه کهوتهکاندايه ،به م له کۆتاييدا ههر کام له ئيمه خۆمان ئازادانه شوو ی
جادوويی ئازادی ڕادەوەش نين و بڕياری ئازادانه دەدەين .ههر بهو هۆيهشهوەيه که
سيستهمی ليبرالی ڕ ز کی تايبهتی بۆ دەنگدەران و بهکاره نهران ههيه و به گرنگيان
دادەن  .تهنيا ههر بهو هۆيهوە ئيمهی مرۆڤ هان دەدا وەدوای ئارەزووی د ی خۆمان
کهوين و کار ك بهڕ وەبهرين که ههست کی باشمان ت دا پ ك ب ن  .ئهوە بڕياری
ئازادانهی ئ مهيه که مانا به جيهان دەدا و بهو هۆيهی هيچ کهس ناتوان ئهو ڕاستييه
بزان چ ههست کمان ههيه ياخود ناتوانن پ شبينی وورد لهسهر بڕياری داهاتوومان
بکهين ،ناشب متمانهيان پ بکهين و چاوەڕوان بين برايهکی گهورەترمان خۆی به
تامهزرۆيی و ويست و ئارەزووەکانمانهوە خهريك بکا.
سهردانهواندن بۆ ئيرادە و ويستی ئازادانهی مرۆڤ دادوەرييهکی ئهخﻼقی نييه
به کوو ئيديعای پهسند کردن ،پ دا هه گوتن و ڕوونکردنهوەی ڕاستهقينهی ئهم
جيهانهيه .ئهو پ داهه گوتن و ڕوونکردنهوەيه ڕەنگه له سهردەمی جۆن ﻻك "،"Locke
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ژان ژاک رۆسۆ " "Rousseauو تۆماس جفرسۆن " "Thomas Jeffersonمانايهکی تايبهتی
ههبووب  ،به م ڕاستهقينهکهی ئهوەيه لهگهڵ سهردەمی بيۆت کنۆلۆژيای نو دا هيچ
هاوئاههنگی و ل ك نيزيکبوون کيان نييه .جياوازی ن وان ئيرادەی ئازادی مرۆڤ و
زانستی نو ی ئهمرۆيی وەك بينينی "فيل ك" لهژ ر ميکرۆسکۆپی تاقيگاکاندايه و
زۆربهی مرۆڤ به ئانقهست نايانهوێ به چاو ببينن يا دانی پ دا بنين.
له سهدەی ههژدەدا هۆمۆساپيهن وەك سندووق کی ڕەشی گوماناوی ل هاتبوو که
کردەوەکانی له سهرووی ههستپ کردنی ئيمهدا وەستابوو .کهوابوو ،کات مرۆڤ کی
زانا پرسياری کردبايه "بۆچی مرۆڤ ك چهقۆی هه ک شا و يهکيتری پ کوشت؟ وە می
گونجاو ئهوە بوو" :چونکه ئهو کارە بڕياری خۆی بوو .ئهوکهسه له بڕياری ئازادانهی
خۆی بۆ ئهو کارە که کی وەرگرت و بهرپرسايهتی ئهو پياوکوژييهش خۆی وەئهستۆ
دەگرێ".
کات زانايان له در ژەی سهد سا ی ڕابردوودا سندووقه ڕەشه گوماناوييهکهی
مرۆڤی ژيريان کردەوە ،لهو دا نه رۆحيان دۆزييهوە و نه ئيرادەيهکی ئازاد و نه
"من" ك – تهنيا "ژ ن" ،هۆرمۆن و خانهکانی دەمارييان ت دا دۆزييهوە که له ياساکانی
فيزيك و کيميايی وەك يهك پهيرەوی دەکهن ،ههر وەك دۆزينهوەی ڕاستهقينهکانيتری
ئهم جيهانه .ئهگهر زانايان ئهمڕۆ پرسيار بکهن "بۆچی مرۆڤ ك چهقۆی هه ک شا و
يهکيتری پ کوشت؟ تهنيا ئهو وە مه کافی ناب که ب  " :چونکه ئهو کارە بڕياری
خۆی بووە ".له جياتی ئهوە ،پسپۆرانی ژ ن تيکی و پشک نهرانی م شك وە م کی گهل ك
ڕوون و ئاستهمتر دەدەنهوە" :ئهو کارە بههۆی ئهم يا ئهو کارت کهريی و هه س و
کهوتی "ژ ن"ی تايبهت پ کهاتوون که له سهردەمی کهونی پڕۆسهی پهرەسهندندا
مۆتاسيۆن ياخود گۆڕانيان بهسهر پرۆسه ئهلکترۆکيمياييهکانی ناو م شکيدا ه ناوە".
ڕەوتی کارکردنی ئهلکترۆکيميايی له ناو م شك که دەبنه هۆکار بۆ کوشتنی کهس،
يا کار کی پ شتر داڕ ژاو ،يا بڕيار کی بههه کهوت ،لهوانهشه ت که وييهك ههم له
برياری کهسی و ههم ژ نيتيکی – به م ههرگيز بڕيار کی ئازادانه نييه .بۆ و نه کات
نۆرۆن ك بار کی ئهلکتريکی دەهاوێ ،دەتوانی يا وە م کی يهکجارەکی لهسهر
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هاندەر کی بيانی ياخود ئهزموونی ڕووداو کی بههه کهوت ب وەك ڕووخانی
لهناکاوی ئهتۆم کی ڕاديۆئهکتيڤی .هيچکام لهو دوو ڕ گايه ج گا بۆ بڕيار يا
ئيرادەيهکی ئازاد ناه نهوە .ئهو بڕيارانهی له هه س و کهوت کی زنجيرەيی له ڕ گهی
ڕووداوی بيۆکيمياييهوە سهرچاوە دەگرن و ههمووشيان بههۆی ڕووداو يا پڕۆسهيهکی
پ ش خۆيان دياری دەکر ن ،به د نياييهوە بڕياری ئازادانه نين .ئهو بڕيارە
بههه کهوتانهی بههۆی هه س و کهوتی ئهتۆمييهوە پ ك د ن ،ئهوانيش ههر بڕياری
ئازادانهی مرۆڤ نين .ئ مه دەتوانين تهنيا ناوی بههه کهوت لهسهر ئهو چهشنه
ڕووداوانه دابن ين .کات کيش ئهو ڕووداوانه لهگهڵ بڕيار کی يهکجارەکی ت کهڵ
دەکر ن ،ئهزموونی شيمانهيی وەردەگرن که ئهوانهش هيچ پهيوەندييهکيان به بڕياری
ئازادی مرۆڤهوە نييه.
وای دادەن ين ئ مه خهريکی دروستکردنی ڕۆبۆت کين ،که پرۆسه و ئهرکی سهرەکی
ئهو ڕۆبۆته پهيوەندی لهگهڵ لهته ئۆرانيۆم کی ڕاديۆئاکتيڤدا ههيه .ئهگهر ئهو ڕۆبۆته
له ن وان دوو ئا ترناتيڤدا بڕياری خۆی بۆ يهکيان بدا – با ب ين ،ئهو دەست بهسهر
دوگمهی ڕاست يا چهپ دا بن  ،-بهو کارە ژمارەی ئهتۆمهکانی ئوران دەبژ ردرێ،
که له چهند خولهکی پ شوودا ل ك ب و بوونهوە .ئهگهر ژمارەکه جووت ب دەست به
دوگمهی ڕاستدا دەن  .کات ژمارەکه تاق ب دەست به دوگمه چهپهکهدا دەن  .ئ مه
ههرگيز ناتوانين د نيا بين رۆبۆتيکی ئهوتۆ چلۆن هه س و کهوت دەکا .سهرەڕای
ئهوەش کهس بڕياری ئهو کهرەسهيه به بڕيار کی ئازاد دانانی ،تهنانهت له خهيا يشدا
ناتوانين و نای بکهين کهرەسهيهکی ئهوتۆ بهشداری هه بژاردن کی د مۆکراتيك بکا يا
بڕياری دادپهروەرانهی پ بسپ ردرێ.
تا ئهو ج گايهی ئيمه لهمرۆدا بيزانين دوو ئا ترناتيڤی "يهکجارەکی" واته پ شتر
داڕژراو و "بههه کهوت" ،ههموو کهيکهکهيان له ن وان خۆياندا دابهش کردووە و ه چ
بهرماو ك بۆ چهمکی "ئازادی" لهخۆيان بهج ناه ن .ل رەدا چهمکی پيرۆزی
"ئازادی" ههر وەك چهمکی "رۆح" بهتاڵ و خا ی دەنو ن و هيچ مانايهکی تايبهتی
پ نادرێ .بڕياری ئازاد تهنيا له چيرۆکه خهيا ييهکاندا بوونی ههيه ئهوچيرۆکانهی وا
ئ مهی مرۆڤ خۆمان خو قاندوومانن.
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ت ئۆری گهشهسهندن بزماری کۆتايی تابووتی چهمکی ئازادی دادەکوت و ههر بهو
ش وازەی گهشهسهندن ڕۆحی ههميشه زيندوو لهناو گۆر دەن  ،له گهڵ ئيدەی ئيرادەی
ئازاديشدا نهگونجاوە .چونکه ئهگهر مرۆڤ ئازاد بن ،چلۆن هه بژاردەی سروشتی
دەتوان لهسهر ڕەوت کی برياردەرانه شکڵ و فۆرميان پ بدا؟ لهسهر ڕەوتی
گهشهسهندن ههموو ئهو بڕيارانهی بوونهوەران دەريدەبڕن – چ له شو نی ژيان،
خواردن يا جووتگيری – هه س و کهوتی کۆدی ژ ن تيکی ،لهبنهڕەتدا "د .ن .ئا"ی
ئهوانه .ئهگهر بوونهوەر ك بههۆی "ژ ن"ی بهه زی خۆی بڕيار بدا بۆ س مهتی
جهستهی چهشنه کارگ کی ويتاميندار بخوا و نيزيکی لهگهڵ هاوسهر کی وەك خۆی
بهه زدا ،بکا" ،ژ ن"ە باش و بهه زەکانيان بۆ جيلی داهاتوويان ڕادەگو زن .ئهگهر
بوونهوەر ك بههۆی "ژ ن"ی ﻻواز و نهخۆش بڕياری خۆی بۆ خواردنی کارگی
ژەهراوی بدا و نيزيکی لهگهڵ بوونهوەر کی وەك خۆی بکا ،ئهو "ژ ن"ە ﻻواز و
نهخۆشانه به جيلی داهاتوويان دەسپ رن .به م ئهگهر ئاژە ك ئازادانه بڕيار بۆ
خواردەمهنی و نيزيکی خۆی لهگهڵ هاوچهشنيکی بدا ،هيچ ئهرک کی ئهوتۆ بۆ
هه بژاردەی سروشتی نام ن تهوە.
کات مرۆڤ ڕووبهڕووی ئهو چهشنه ڕوونکردنهوە زانستييانه دەب تهوە ،به
چهسپاندن به چهمکی ئازادييهوە که گۆيا هه س و کهوته لهسهر ئيرادەی ئازادی
خۆيان ،بۆ گهيشتن به ئامانج و ئارەزووەکانيان ،سهرنجی نادات و لهبهرچاوی ناگری.
زۆر ڕاسته که مرۆڤ تهنيا هه س و کهوت لهسهر ئارەزووەکانی خۆيان دەکهن .ئهگهر
مهبهست له چهمکی "ئيرادە و بڕياری ئازاد" ئهو ل هاتووييه ب که تهنيا له پيناو
ئارەزووەکانی خۆيدا هه س و کهوت بکا ،ئينجا لهڕاستيدا مرۆڤ بڕياری ئازاديان
ههيه و ل رەدا هيچ جياوازييهکيان لهگهڵ شهمپانزە ،سهگ و تووتی ناب  .ئهگهر ش ر
مهيلی له خواردنی ئاسکهک وی ب  ،ئاسکهک وی دەخوا .به م پرسياری مهزن ئهوە
نييه ئايا مرۆڤ يا تووتی له ڕووی ههستی دەروونی خۆيانهوە هه س و کهوت دەکهن
يانا – پرسيار ئهوەيه ئايا ئهوان پ شتر ويستی خۆيان هه دەبژ رن؟ بۆچی ش ر دەيهوێ
ئاسکهک وی بخوا و گياوگژ ناخوا؟ بۆچی بڕيار دەدەم لهجياتی ئهوەی ئارام و لۆژيکی
هه س و کهوت بکهم ،هاوس خو نتاڵ و ئازاردەرەکهم دەکووژم؟ بۆچی له جياتی
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ڕەنگی زەرد يا شين ئوتۆمۆبيل کی سوور دەکڕم؟ بۆچی لهجياتی حيزبی ﻻيهنگرانی
کليسا دەنگی خۆم به سوسيال د موکراتهکان دەدەم؟ بۆ هيچکام لهو ئارەزووانه ئهوە
خۆم نيم که بڕيار دەدەم .من ئهو کات ههست دەکهم ئارەزوويهکی تايبهت له مندا
چهقهرە دەکا ،کات ئهو ههستانه بههۆی پڕۆسهی بيۆکيميايی ناو م شکم پ ك ب ن .ئهو
پڕۆسانه دەتوانن "يهکجارەکی" واته پ شتر داڕژراو يا "بههه کهوت" بن به م
هيچکات ناتوانن بڕيار کی ئازاد بن.
ئ ستا مرۆڤ دەتوانی ﻻنيکهم لهسهر بڕيارە گرنگهکانی وەك کوشتنی هاوس يا
هه بژاردنی حکوومهت ناڕەزايهتی نيشان بدا ،به م بڕيارەکهمان کاردانهوەی
ههست کی کاتی نييه ،به کوو ئهزموونی دوورودر ژی چهندين به گهی تايبهتين.
سهرەڕای ئهوەش ڕيگاگهليکی شيمانهيی زۆر بوونيان ههيه که دەکرێ ئاماژەی
پ بکرێ و تاقم ك لهوان ڕەنگه ببنه هۆکار بۆ دەنگدانی من به حيزب ك و بڕ کيان بۆ
پاسيڤ بوونی مرۆڤ و ب دەنگی و مانهوەی له ناو ما دا .چ شت که دەب ته هۆکار بۆ
هه بژاردنی به به گهی کار ك و ڕەدکردنهوەی ئهويتريان؟ له و ستگهی م شکمانهوە
لهوانهيه بههۆی پڕۆسهی "يهکجارەکی"يهوە ناچار دەبين ڕ گايهکی تايبهت
هه بژ رين ،ياخود به هه کهوت بکهوينه بازنهی ئهويتريانهوە ،به م ئهوە بڕياری
ئازادانهی ئيمه نييه که دەنگ به حيزب کی تايبهتی دەدەين.
ئهو بۆچوونانه تهنيا خهون و خهياڵ ،ت ئۆری يا گۆمان و ل کدانهوەی فهلسهفی نين.
لهمڕۆدا به يارمهتی و نهگرتنی م شك )سکهن( دەتوانين ويست و بڕيارەکانی مرۆڤ
تهنانهت پ ش ئهوەی ئاگاداری بن ،پ شبينی بکهين .له تاقيکارييهکدا چهند کهس ك له
شو نيکی گهورەی و نهگری م شك به دوو دوگمه داوايان ل دەکرێ ههر کات خۆيان
پ يان خۆش بوو قامك به يهك له دوگمهکاندا بن ن .ئهو زانايانهی چاﻻکييهکانی م شك
چاوەد ری دەکهن دەتوانن پ شبينی بکهن پ ش ئهوەی مرۆڤهکان بڕياری خۆيان بۆ يهك
له دوگمهکان دەرببڕن ،قامك به کام دوگمهدا دەن  .ڕووداوە دەمارييهکانی م شك که
نيشانی دەدا مرۆڤ کام بڕيار هه دەبژ رێ له چهند سهد ميلی چرکهوە تا چهند چرکه
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پ ش ئهوەی مرۆڤ بڕيارەکهی خۆی بدا ،دياری دەکرێ ١٢٨.قامك نان به دوگمهکانی
چهپ يا ڕاست ب گومان ڕەنگدانهوەی بڕياری کهسهکهيه .ڕوونه ئهو کارە بڕيار کی
ئازادانه نييه .لهڕاستيدا باوەڕ و بڕياری ئيمهی مرۆڤ لهسهر "بڕياری ئازاد" بههۆی
لۆژيک کی هه هوەيه .کات ڕووداو کی زنجيرەيی بيۆکيميايی ئهو ههستهمان ت دا
دروست دەکا که دەب قامك به دوگمهی ڕاستدا بن ين ،ب دەسه ت ئهو کارە بهڕ وە
دەبهين .ئهو کارە تهواو ڕاسته و سهلم ندراوە که مرۆڤ لهڕاستيدا قامکی بهو
دوگمهيهدا دەن که پرۆسهی م شکی بۆی دياری کردووە .سهرەڕای ئهوەش مرۆڤ
به هه ه ئهزموونيك دەکا که پ يوايه خۆی ئازادانه بڕياری ئهو کارەی داوە .سروشتيه
که ئهوە کار کی هه هيه .ئ مه بريار لهسهر ويستی خۆمان نادەين به کوو ههست
دەکهين و خۆمان بۆ ئهو ههسته دەروونييه دەردەبڕين.
بهو حا ه ه شتا مرۆڤ لهسهر بڕياری ئازادانهی خۆيان باس و ل کۆ ينهوە دەکهن
چونکه تهنانهت تاقم ك له زانايانيش گيرۆدەی داب و نهريتی کهون و ئايينين و ه شتا
نهيانتوانيوە خۆی ل ڕزگار بکهن .بهدر ژايی سهدان سا ه زانايانی ئايينی مهسيحی،
جوولهکه و موسو مان لهسهر پهيوەندايهتی ڕۆح و ويستی مرۆڤ باس و کل کۆ ينهوە
دەکهن .ئهوان لهسهر ئهو باوەڕەن ههر مرۆڤ ك جهوههر کی دەروونی ههيه – به
ناوی ڕۆح – که ڕاستهقينهی خودی مرۆڤ و نا دەکا .ههروەها ئهوان ئيديعا دەکهن
ئهو "من"ە ويستی جياوازی وەك خاوەنداريی جلوبهرگ ،ماڵ و ئوتۆمۆبيل ههيه .گۆيا
بهههمان ش وەی من جلوبهرگی خۆم هه دەبژ رم ،ويستهکانيتريشم هه دەبژ رم و
چارەنووسم بههۆی ئهو هه بژاردنانهوە دياری دەکرێ .ئهگهر ئارەزووە باشهکانم
هه بژ رم ،دەچمه ناو بهههشت و ئهگهريش بڕيار بۆ ئارەزووە خراپهکانم بدەم دەکهومه
ناو جهههننهمهوە .ئهو کارە دەب ته هۆکار بۆ پرسيار ك که به ووردی ،چلۆن ويستهکانم
هه دەبژ رم؟ بۆ و نه بۆچی حهووا ويستوويه لهو خواردنه قهدەغه کراوە بخوا که مار
پ شنياری پ کردووە؟ ئايا ئهو ويستهی به زۆر بهسهردا سهپ ندراوە؟ ئايا حهووا ئهو
١٢٨

Chun Siong Soon u.a., «Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain»,
in: Nature Neuroscience ١١:٥ (٢٠٠٨), S. ٥٤٣– ٥٤٥. Siehe auch Daniel Wegner, The Illusion of
Conscious Will, Cambridge, MA ٢٠٠٢; Benjamin Libet, «Unconscious Cerebral Initiative and the
Role of Conscious Will in Voluntary Action», in: Behavioral and Brain Sciences ٨ (١٩٨٥), ٥٢٩–٥٦٦.
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ئارەزووەی لهپڕ کدا و بههه کهوت ت دا پ کهاتووە؟ يا "ئازادانه" برياری بۆ ئهو کارە
داوە؟ به م ئهگهر ئهو خۆی ئهو بڕيارەی نهداوە ،بۆچی دەب سزا بدرێ؟
بهو حا هش ،کات دان بهوەدا بن ين "ڕۆح" بوونی نييه و مرۆڤ جهوههر کی
دەروونيی به ناوی "من" نييه ،ئيتر ناکرێ به ش وەی مانادار پرسيار بکرێ" :من
چلۆن ويستهکانی خۆم هه دەبژ رم؟" وەك ئهوە وايه له مرۆڤ کی سه ت پرسيار بکهين:
"چلۆن هاوسهرەکهت جل و بهرگی خۆی هه دەبژ رێ؟" لهڕاستيدا تهنيا س و کی
ئاگاداربوون و خۆپ زانين بوونی ههيه و لهناو بازنهی ئهو س وەدا ئارەزوو و
ويستهکان پ ك د ن و شاراوە و ناديار دەم ننهوە ،به م "من" کی بهردەوام بوونی نييه
که خاوەنی ئهو ئارەزووانه ب  ،کهوابوو کار کی ب هوودەيه پرسيار بکهين ئايا ويست
و ئارەزووەکانم "يهکجارەکی" واته پ شتر داڕ ژراو" ،بههه کهوت" يا "ئازادانه" يه.
لهوانهيه گهل ك ئا ۆز بنو ن  ،به م به ش وەيهکی چاوەڕواننهکراو تاوتوێ کردنی
ئهو بۆچوونه گهل ك ساکارە .ئهگهر له داهاتوودا بير ك کهوته ناو م شکتانهوە ،بوەستن
و لهخۆتان پرسيار بکهن" :بۆچی ئهو بيرە تايبهتهم ههيه؟ ئايا چرکهيهك پ شتر بڕيارم
بۆ ئهو بيرکردنهوەيه داوە و دواتر ئهو بيرە کهوتۆته م شکمهوە؟ يا به ب ئيزن و
ئهمری خۆم هاتۆته سهرمهوە؟ ئهگهر له ڕاستيدا خۆم خاوەنی بيرکردنهوە و
بڕيارەکانمم ئايا دەتوانم بڕيار بدەم بۆ ماوەی خولهک ک بير نهکهمهوە؟" تهنيا تاقی
بکهنهوە و بزانن چی ڕوودەدا.
گومانکردن له دەسه ت و ئازادی کردەوە ،نهك ههر بزووتنهوەيهکی ئيشکی
فهلسهفييه ،به کوو کارت کهری کردەوەييشی بهدوادادێ .ئهگهر له ڕاستيدا بوونهوەران
ئيرادەی بڕياردانی ئازاديان نهب  ،بهو مانايهيه دەتوانين به يارمهتی دەرمان،
ئهندازيارانی ژ ن تيکی يا هاندانی ڕاستهوخۆی م شك دەست له ويست و ئارەزووەکانی
خۆمان وەردەين و تهنانهت کونتڕۆ يشيان بکهين.
ئهگهر بتانهوێ فهلسهفه له کردەوەدا ئهزموون بکهن دەب سهر ك له تاقيگای
جرجهمشك – ڕۆبۆت بدەن .جرجهمشك – ڕۆبۆت جرجهمشک کی ئاساييه لهگهڵ
ماکهيهکی تايبهتی :زانايان چهشنه ئهلکترۆد کيان له ناو م شکی جرجهمشکدا داناوە
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که بهرپرسه بۆ وەرگرتنی ههستهکان و خه توەرگرتنی .کارەکه ئهو تواناييه به
پسپۆران دەدا له ڕ گای دوورەوە جرجهمشکهکان کونتڕۆڵ بکهن .دوای چهند جار
تاقيکاريی زانايان سهرکهوتووانه نهك ههر توانيويانه جرجهمشکهکان بهرەو ڕاست يا
چهپ هيدايهت بکهن ،به کوو ناچاريان دەکردن له نهرديوان ك سهرکهون ،تهپۆ ک ك
زبڵ بدۆزن و کردەوی ئهوتۆ لهخۆيان نيشان بدەن که له حا هتی ئاسايی خۆيدا
جرجهمشك بهڕ وەی نابهن ،وەك سهيری دەوروبهری خۆيان کردن يا بازدان له
بهرزاييهوە بۆ خوارەوە .ه زە سوپاييهکان و کارخانهکان تامهزرۆييهکی گهل ك
زۆريان بۆ ش وەی جرجهمشك – ڕۆبۆت ههيه چونکه هيوادارن بۆ زۆربهی ئهرك و
بارودۆخهکان که کی به بههرەيان ل وەورگرن .بۆ و نه ئهوان دەتوانن بۆ دۆزينهوەی
جهستهی مرۆڤ لهژ ر خانووی تيکڕووخاو ،دۆزينهوەی بۆمبا و داوی شاردراوە و
پشکنينی تونيل و ئهشکهوته ژ رزەوييهکان يارمهتيدەر بن.
پار زەرانی ئاژەڵ لهوە دەترسن که جرجهمشکهکان بههۆی ئهو کارانهی بهزۆر
پ يان دەکهن ئازار بک شن .پرۆفسۆر سانجيۆ تالوار " "Sanjiv Talwarله زانستگهی
نيۆيۆرکهوە وەك پشکينهر و تاقيکاری جرجهمشك – ڕۆبۆت ئهو نيگهرانيانهی ڕەد
کردۆتهوە و دە تهنانهت جرجهمشکهکان چ ژ لهو تاقيکارييانه وەردەگرن .ههروەها
تالوار دە  :سهرەڕای ئهوەش جرجهمشکهکان بۆ کاری باش ڕادەهيندر ن و کات
ئهلکترۆدەکان ناوەندی خه توەرگرتنی ناو م شکيان هان دەدا ،چ ژ کی پۆزيتيڤيان
١٢٩
تيدا پ کد نی.
تا ئهو ج گايهی دەيزانين جرجه مشکهکان ههست بهوە ناکهن له دوورەوە کونتڕۆڵ
دەکر ن و ئهو ههستهيان ت دا پهروەردە ناب دژ به بڕياری خۆيان ناچار به کار کيتر
١٢٩

Sanjiv K. Talwar u.a., «Rat Navigation Guided by Remote Control», in: ٤١٧:٦٨٨٤ (٢٠٠٢), S. ٣٧
f.; Ben Harder, «Scientists ‹Drive› Rats by Remote Control», in: National Geographic, ١. Mai
٢٠١٢, http://news.nationalgeographic.com/news/٢٠٠٢/٠٥/٠٥٠١_٠٢٠٥٠١_roborats.html (aufgerufen
am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Tom Clarke, «Here Come the Ratbots: Desire Drives Remote-Controlled
–Rodents», in: Nature, ٢. Mai ٢٠٠٢, http://www.nature.com/news/١٩٩٨/٠٢٠٤٢٩/full/news٠٢٠٤٢٩
٩.html (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Duncan Graham-Rowe, «‹Robo-rat› Controlled by
–Brain Electrodes», in: New Scientist, ١. Mai ٢٠٠٢, http://www.newscientist.com/article/dn٢٢٣٧
roborat-controlled-by-brainelectrodes.
)html#.UwOPiNrNtkQ (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤
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بکر ن .کات پرۆفسۆر تالوار قامك به دوگمهی ڕۆيشتن بۆ ﻻی ڕاستدا دەن ،
جرجهمشکهکه ب ئيختيار بۆ ﻻی ڕاست دەڕوا .پرۆفسۆر تالوار قامك به
دوگمهيهکيتردا دەن  ،جرجهمشکهکه به هۆی گوشاردانی دوگمهکه وەسهر نهرديوان
دەکهوێ .لهراستيدا ويستهکانی جرجهمشك له ژيانی ئاساييدا شت ك زياتر له
چاﻻککردنهوەی نۆرۆنهکانی ناو م شکی نين .ل رەدا ه چ گرنگايهتييهکيشی ناب
خانهی دەماری له ﻻيهن خانه ههستيارييهکانهوە چاﻻك بکر ن ياخود بههۆی کونتڕۆڵ
له ر گای دووری پرۆفسۆر تالوارەوە .ئهگهر بتوانين لهو جرچهمشکه پرسيار بکهين،
به ئهگهری زۆر دە " :ڕوونه ،ئهوە برياری ئازادانهی خۆمه! بۆ ﻻی ڕاست دەڕۆم،
بۆ ﻻی چهپ هه د م .بمهوێ له نهرديوان وەسهر دەکهوم – ئايا ئهو کارانهم نايسهلمينی
که من ئيرادە و بڕياری ئازادم ههيه؟"
ئهو تاقيکارييانهی لهسهر مرۆڤ بهر وەچوون نيشانی دەدەن که ئهوانيش به
ش وەيهکی هاوچهشنی جرجهمشکهکان دەکرێ کونتڕۆڵ بکر ن و به سهيرکردنی
ناوەندی تايبهتی م شکی مرۆڤ دەکرێ ههستی ئا ۆزی وەك خۆشهويستی ،تووڕەيی،
ترس و خهمۆکی پ ك ب ن ياخود لهناو ببردر ن .ه زی سوپايی و ته يهکگرتووەکانی
ئهمريکا دەستی به تاقيکارييهك کردووە ،که لهو دا بههۆی چاندنی چهشنه کامپيۆتری
بچووك له م شکی سهربازەکاندا پ ش به نهخۆشيی ستر س و ئازار ک شان دوای
بهڕ وەبردنی چاﻻکی سوپايی دەگرێ ١٣٠.دوکتۆرانی نهخۆشخانهی ههداسه
" "Hadassahله ئورشهليم چهشنه م تۆد کی پزيشکی نو يان دۆزيوەتهوە که نهخۆشانی
تووشبوو به خهمۆکی به باشيی چارەسهر دەکهن .ئهوان ئهلکترۆدی تايبهت له ناو
م شکی ئهو نهخۆشانه دادەن ن و به کهمپيۆت ريکی بچووکهوە که لهسهر سنگی نهخۆش
دادەمهزرێ ،پهيوەندی دەدەن .کات فهرمان ک له ﻻيهن کامپيۆترەکهوە بدرێ،
ئهلکترۆدی پهيوەنددراو به م شکی ئهو نهخۆشانه لهڕ گای ئيمپولزی ئهلکتريکيی
ﻻواز ،ناوەندی بهرپرس بۆ نهخۆشيی چاﻻك دەکر ن و خهمۆکی لهناو دەبهن .ئهو
چهشنه دەرمانکردنه ههميشه سهرکهوتوو نييه ،به م تاقم ك له نهخۆشانی تووش بوو
١٣٠

;http://fusion.net/story/٢٠٤٣١٦/darpa-is-implanting-chips-insoldiers- brains/
http://www.theverge.com/٢٠١٤/٥/٢٨/٥٧٥٨٠١٨/darpa-teams-beginwork- on-tiny-brain-implant-totreat-ptsd.
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بهو نهخۆشييه دەل ن" :ئهو ههسته پووچه تاريکهيان وەك سيحر و جادوو لهپڕ کدا
لهناو چووە و نهماوە"
نهخۆش ك سکاﻻی کردووە چهند مانگ دوای نهشتهرگهری که له سهرەتاوە
کاريگهر بووە ،ههميسان نهخۆشييهکهی گهڕاوەتهوە و خهمۆکييهکی بهه زی ت دا
پ کهاتۆتهوە .دوای پشکنينی وورد دوکتۆرەکان دۆزيويانهتهوە ک شهکهی له کويوە
سهرچاوەی گرتووە :باتری کامپيۆترەکه خا ی بووە .دوای گۆرينی باترييهکه
١٣١
نهخۆشييهکهی ساڕ ژ کراوەتهوە.
زانايان تهنيا له بارودۆخ کی تايبهتيدا ئهلکترۆد به م شکی ئينسانهوە پهيوەند دەدەن.
له جياتيان زياتر تاقيکاريی لهسهر مرۆڤ بههۆی کهرەسهی چهشنی ک وی پار زراو
و ب پهيوەنديدانی ڕاستهوخۆ لهگهڵ نۆرۆنهکانی ناو م شك بهر وە دەچ و ناوی
کورتکراوەی پسپۆرانهی ئهو کهرەسهيه ""tDCSە .ک وە پار زراوەکه تهيار به
ئهلکترۆدی تايبهته که له ڕ گای پ ستهوە به مرۆڤهکه پهيوەند دەدرێ ،مهيدانی
ئهلکترۆماگنهتيی ﻻواز پ ك د نی و ناوچهی تايبهتی م شك هيدايهت دەکا بۆ ئهوەی
بڕ ك له چاﻻکييهکانی ناو م شك هان بدا ياخود کونتڕۆ يان بکا.
ه زی سوپايی ئهمريکا له تاقيکارييهکانياندا لهو چهشنه ک وە ئيمهنييانه که ك
وەردەگرن و هيوادارن چڕ بوونهوە و ل هاتوويی توانايی و خۆڕاگريی سهربازەکان
ههم لهف رگهکان و ههم له مهيدانی شهڕی پ بهه ز بکهن .زۆربهی ئهو تاقيکارييانه
له ناوەند و پايگای ه زی ئاسمانيی شاری ئۆهايۆ بهڕ وەدەچ  .لهحا يکدا ئهزموونهکان
گهل ك دوور له چاوەڕوانييهکانن و هاندانی ڕاستهوخۆی م شك ناکرێ به ئهزموونه
وەدەستکهوتووەکان ڕوون بکر نهوە ،پشکنينی بهردەوام نيشانی دەدەن بهو م تۆدانه
دەتوانرێ توانايی ناسينی درۆنه )فڕۆکهی ب فڕۆکهوان( ،کونتڕۆ ی تڕافيکی

.

Smadar Reisfeld, «Outside of the Cuckoo’s Nest», in: Haaretz, ٦. März ٢٠١٥

١٣١
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ههوايی ،تهك تيرهاو ژ و ئهو کهسانهی ئهرکی ئهوتۆيان پ
١٣٢
ت پهڕبوونی ماوەيهکی کاتيی بهه ز بکرێ.

٣٦٠

دەسپ ردرێ ،دوای

سالی ئادی " "Sally Adeeژنيکی ڕۆژنامهوانی نيوو سايهنتيست ""New Scientistە که
ئيزنی چاوپيکهوتن لهسهر کارت کهرييهکانی ناوەند کی ف رکاری بۆ تهك تيرهاو ژ
لهسهر مرۆڤی پ دراوە .له سهرەتاوە به ب ک وی پار زراو دەين رنه ناو ژووری
ڕاه نان که وەك زيمۆﻻس ۆن گهل ك له مهيدانی شهڕی ڕاستهقينه دەچ  .ئادی ڕوونی
دەکاتهوە چلۆن ترس کی ت دا پ کهاتووە کات لهگهڵ بيست پياوی نقابداری تفهنگ
بهدەست به پشت ندی تهقينهوە بهدەوری کهمهريانهوە ،له ژوور کدا ڕووبهڕوو بۆتهوە.
ئهو دەنووس " :ههر کات يهکيانم دەکوشت ،س پياويتر دەهاتنه ج گای .من به
ڕاشکاوی هيندە خ را نهبووم بتوانم ههموويان له ناوبهرم .بهختهوەرانه ئهو
ه رشکهرانه تهنيا و نهی ويديۆيی بوون که لهسهر ديوار کی پان و بهرين و له ههموو
ﻻيهکهوە ه رشيان دەکردەسهر .سهرەرای ئهوەش ئادی گهل ك له خ رايی و چاﻻکيی
خۆی له ههنبهر ئهو يارييه ناهوم د بووە ،و ويستوويه چهکهکهی فڕی دا و له ژووری
يارييهکه بچ ته دەرەوە".
دواتر ک وی پار زراويان داوەت و ئهمجارەيان دەگ ڕ تهوە" :ههست کی نائاساييم
به ک وەکه نهدەکرد ،جيا لهوەی جاروبار ههست کی گازەندەی ﻻواز و تام و چ ژی
ئاسنهوا ه له زارمدا پ کدەهات .به م به گورجييهکی سهرسووڕ هينهر و به ش وەيهی
سيستماتيك يهك بهدوای يهکدا ئهو پياوانهم وەها کوشتن که خۆم وەك ڕامبۆ ههست
١٣٢

Dan Hurley, «US Military Leads Quest for Futuristic Ways to Boost IQ», in: Newsweek, ٥.
März ٢٠١٤, http://www.newsweek.com/٢٠١٤/٠٣/١٤/us-military-leads-questfuturistic- ways-boost-iq٢٤٧٩٤٥.html (aufgerufen am ٩. Januar ٢٠١٥); Human Effectiveness Directorate,
http://www.wpafb.af.mil/afrl/rh/index.asp; R. Andy McKinley u.a., «Acceleration of Image Analyst
Training with Transcranial Direct Current Stimulation», in: Behavioral Neuroscience ١٢٧:٦ (٢٠١٣),
S. ٩٣٦–٩٤٦; Jeremy T. Nelson u.a., «Enhancing Vigilance in Operators with Prefrontal Cortex
Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS)», in: NeuroImage ٨٥ (٢٠١٤), S. ٩٠٩–٩١٧; Melissa
Scheldrup u.a., «Transcranial Direct Current Stimulation Facilities Cognitive Multi-Task
Performance Differentially Depending on Anode Location and Subtask», in: Frontiers in Human
Neuroscience ٨ (٢٠١٤); Oliver Burkeman, «Can I Increase my Brain Power?», in:
Guardian, ٤. Januar ٢٠١٤, http://www.theguardian.com/science/٢٠١٤/jan/٠٤/can-i-increasemybrain-power (aufgerufen am ٩. Januar ٢٠١٦); Heather Kelly, «Wearable Tech to Hack Your
Brain», CNN, ٢٣. Oktober ٢٠١٤, http://www.cnn.com/٢٠١٤/١٠/٢٢/tech/innovation/brainstimulationtech/(aufgerufen am ٩. Januar ٢٠١٦).
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پ دەکرد .لهڕاستيدا ههست کم ت دا پ ك هاتبوو که به خۆشحا ييهوە دەمويست در ژە به
يارييهکه بدەم ،به م ماوەيهکی کورت دوای کوشتنی ت رۆريستهکان دەنگ کی
ئارامکهرەوە گوت زۆرباشه ،تهواو بوو ".چاو کم له کاتژم رەکه کرد و پ موابوو
کهس ك دەستی ت وەرداوە ،به م له ڕاستيدا  ٢٠خولهك ت پهڕ ببوو ب ئهوەی خۆم
ههستی پ بکهم .پرسيارم لهخۆم دەکرد ب ی لهو ماوەيهدا چهند پياوم کوشتب  ،دواتر
کونتڕۆ چی ناو ژوورەکه به سهرسووڕمانهوە پ ی گوتم" :ههموويانت کوشت ،کهست
نهه شتهوە".
ئهو تاقيکارييه ژيانی ئادی گۆڕيوە .له ڕۆژەکانی دوای ئهو ڕووداوەوە ههستی به
ئهزموونيکی مانايی کردووە .خۆی دە " :وا نهبووە که من ژيرتر يا گورجتر له
جاران بووم؛ ئهوەی سهرسووڕهينهر بوو ئهوەيه که بۆ يهکهمجار له ژيانمدا ک شهی
بيرکردنهوەم نهبوو  ...له م شکمدا ههموو بڕيار ك به گورجی دەدرا و وەك ئيلهام كم
پ بکرێ ،بوو .لهپڕ کدا خامۆشيی و ب دەنگييهکی سهيروسهمهرە و باوەڕپ نهکراو له
م شکمدا پ ك هات  ...هيوادارم باوەرم پ بکهن کاتی دە م حهوتووەکانی دوای ئهو
ئهزموونهم ،تهنيا تامهزرۆيی و ئارەزووم ئهوە بوو بتوانم جار کيترئهو ئهلکترۆدانه
بهسهرمهوە پهيوەند بدرێ و ئهزموونهکهم دووپات کهمهوە .ديارە پرسيار کی زۆريشم
بۆ پ کهاتبوو .منی ترسهنۆك لهو بارودۆخهدا ک بووم و چ کهس ك هۆش و بيرمی
١٣٣
داگيرکرابوو که وا چاﻻکانه و ب ترس هه دەسووڕام و هه سوکهوتم دەکرد؟
ديارە زانايانی ئهو بوارە لهمڕۆدا نهك ههر دەتوانن خولگه و سووڕگهی ئهلکتريکی
م شك وەك له يارييهکهدا دژ به ت رۆريستی نقابدار بهڕ وەچوو ،هان بدەن ،به کوو بۆ
وەدەسته نانی ئامانجهکانی سيستهمی ليبرالی دەسکاری و گۆڕانکاری بهسهردا ب نن.
بۆ و نه به ش وەی قووڵ بۆ موتا عه و کاری بهکه ك يا ياری و چڕبوونهوە لهسهر ئهو
١٣٣

Sally Adee, «Zap Your Brain into the Zone: Fast Track to Pure Focus», in: New Scientist, ٦.
Februar ٢٠١٢, http://www.newscientist.com/article/mg٢١٣٢٨٥٠١٫٦٠٠–zap-yourbrain- into-the-zonefast-track-to-pure-focus.html (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤). R. Douglas Fields, «Amping
Up Brain Function: Transcranial Stimulation Shows Promise in Speeding Up Learning»,
in: Scientific American, ٢٥. November ٢٠١١, http://www.scientificamerican.com/article/amping-upbrainfunction (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤).
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٣٦٢

تهوەرەی مرۆڤ تامهزرۆيی بۆی ههيه ،بهه ز بکر ن ،جا بيرکاری ب يا ياری تۆپی
پ  .به م کات ئهو دەسکاری و مانيپۆﻻسيۆن واته گۆڕانکارييانه ش وەيهکی ئاسايی
ل دورست ب  ،ئيرادە و بڕياری ئازادانهی مرۆڤ وەك بهرههم کی ل دێ که تهنيا
له بازاڕدا دەتوانين بيکڕين .پيتان خۆشه ل دانی پيانۆ ف ر بن؟ ک شهيهك نييه ،ک وەکه
لهسهرتان کهن ،پرۆگرامی تايبهتی دابهز نن ،دوای ماوەيهك ههست دەکهن به باشی
قامك به دوگمهکانی پيانۆدا دەن ن و ئاههنگ ل دەدەن .ئيستا ڕەنگه کهس ك ئيدعا بکا
ئهو ل هاتووييهی ئاههنگ له م شکماندا دروست يا بهه ز دەکا ،له ڕاستيدا له جياتی
ئهوەی ئيرادەی ئازادی مرۆڤ له گۆڕ بن  ،زياتر پهرەی پ دەدا و بهه زی دەکا.
لهمڕۆدا بههۆی حهواس پهرتی و خهريکبوونی م شك به تهوەرەکانی دەوروبهرەوە
مرۆڤ ناتوانی به باشی ئارەزووەکانی وەدی بين  .به يارمهتی ک وی پار زراو و
کهرەسهی هاوچهشن دەتوانين دەنگی سهيروسهمهرەی مهﻻ ،قهشه ،ڕاو ژکاران و
هاندەرانی سياسهتوانانی پ ب دەنگ کهين و خۆمان لهسهر ئهو کار و ئهرکهی پيمان
خۆشه ،چڕ کهينهوە .به م ههر بهو ش وەيهی له بهشهکانی داهاتووی ئهم نووسراوەيهدا
دەيبينين ،و ناکردنی ههبوونی "من" كی تهنيا و ناسينهوە و ل کجياکردنهوەی ئارەزووی
بڕواپيکراو له دەنگهکانی دەوروبهر ،شت ك زياتر له چيرۆکی سازکراوی ليبرالی نييه
که بهپ ی تاقيکارييهکانی ئهم دواييانهی زانايان ڕوون کراونهتهوە.

٣٦٣
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"مﻦ" چييه و ک يه؟
زانست نهك ههر باوەڕ به 'ئيرادەی ئازاد'ی مرۆڤ له سيستهمی ليبراليدا ،به کوو
باوەڕ به هۆگريی تاکهکهسيش لهق و لهرزۆك دەکا .مرۆڤی ليبرال لهسهر ئهو باوەڕەن
که ئيمه خاوەنی "من" کی تاقانه و دابهش نهکراوين .تاکهکهس بوون بهو مانايهيه که
من دابهش ناکر م .دەب ئاماژە بهوەش بکهين جهستهی مرۆڤ له نيزيکهی  ٣٧بليۆن
خانه پ ك هاتووە ١٣٤و ههموو ڕۆژ ك جهسته و ڕەوانی مرۆڤ چهندين گۆڕانکاری و
مۆتاسيۆن ئهزموون دەکا .به م لهڕاستيدا ئهگهر من خۆم بهردەوام ئاگادار بم و
پهيوەنديم لهگهڵ خۆمدا ههب  ،له قوو يی دەروونی خۆمدا دەنگ کی ئاشکرا و ڕوون
دەدۆزمهوە که ئاو نهی "من"ی ڕاستهقينهی خۆمه و سهرچاوەی ههموو مانا و
کهسايهتی خۆم لهم جيهانه پان و بهرينهدا و نا دەکا .بۆ ئهوەی ئيدەی ليبراليزم مانا
بگرێ ،دەب تهنيا يهك – و تاقانهيهكی ڕاستهقينهی "من" بوونی ههب  ،چونکه ئهگهر
خۆم زياتر له دەنگ کی دەروونيم ههبايه ،چلۆن دەبوو بزانم کام يهك لهو "من"انه دەچ
بۆ کڕين ،کاميان زەماوەند دەکا و کاميان بڕيارە گرنگهکانی ژيانم دەدا؟
سهرەڕای ئهوەش ،بهدر ژايی چهند دەيهی ڕابردوو زانست هاتۆته سهر ئهو
ئهزموونه که ئيدەی ليبرالی چيرۆک کی کهم و نای خوڕافيييه .کهسايهتيی ئهو "من"ە
به ههمان ڕادە ڕاستهقينهيه که ڕۆحی ههميشهيی و زيندووی ئايينی مهسيحی،
"نيکۆﻻوز" يا "ج ژنی پاك" ههن .کات له قوو يی د مهوە سهيری "من"ی ناو
دەروونی خۆم بکهم ،يهکيهتی ڕوا هتی ناوەوەم له چهند دەنگی دژبهيهكدا دەتو تهوە که
هيچکاميان "من"ە ڕاستهقينهکهی خۆم نين .مرۆڤ تاکهکهس واته دابهش نهکراو نين،
ئهوان "دابهش کراون".
١٣٤

E. Bianconi u.a., «An Estimation of the Number of Cells in the Human Body», in: Annals of
Human Biology ٤٠:٦ (٢٠١٣), S. ٤٦٣–٤٧١.
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٣٦٤

م شکی مرۆڤ له دوو بهش پ کهاتووە که بههۆی دەمار کی گهل ك ئهستوور لهگهڵ
يهکتر پهيوەند دراون .ههر کام لهو بهشانه ﻻيهنی بهرامبهر له جهستهی مرۆڤدا
کونتڕۆڵ دەکهن .بهشی ڕاستی م شك ﻻی چهپی جهسته کونترۆڵ دەکا ،زانياريی له
بهشی چهپ وەردەگرێ و بهرپرسه بۆ جوو نهوەی قاچ و دەستی چهپ و به
پ چهوانهش .له ئهزمووندا بۆ نموونه کاتی خواردن ئهو کهسانهی تووشی سهکتهی
بهشی ڕاستی م شك هاتوون ،ههست به ﻻی چهپی خۆيان ناکهن و تهنيا ههست بهو
١٣٥
شتانه دەکهن که له ﻻی ڕاستهوە بهڕ وە دەچن.
ههروەها له ن وان ئهو دوو بهشهی م شکدا جياوازی سۆزداری و ناسياوی ههن
سهرەڕای ئهوەی دابهشکارييهکه گهل ك لهگهڵ ڕوون و ئاشکرا بوون دوور و جياوازە.
زۆربهی چاﻻکييه ناسياوييهکان ئهرکی ههر دووك له بهشهکانن به م نهك به قهرا
يهكتر .بۆ و نه ،له زۆربهی بارودۆخهکاندا بهشی چهپ ڕۆ کی گرنگ بۆ ئاخافتن و
لۆژيكی مرۆڤ دەگ ڕێ ،لهحا کدا بهشی ڕاست بۆ بهڕ وەبردنی زانياريی شو ن و
مهکان با دەسته.
چهندين بۆچوونی جياواز لهسهر پهيوەندايهتی ن وان بهشی ڕاست و چهپی م شك
بههۆی تاقيکاری لهسهر نهخۆشی تووشبوو به ف )پهرکهم( وە بوونيان ههيه .ئهو
نهخۆشييه له ش وەی پهرەس نراوی خۆيدا شهپۆل کی ئهل کتريکی له بهش کی م شکدا
وەڕێ دەخهن ،زۆر زوو خۆيان بهسهر بهشهکانيتری م شکدا ب و دەکهنهوە و دەبنه
هۆی ف ل هاتنی مرۆڤ .لهگهڵ ئهو ف ل هاتنانه نهخۆشهکان کونتڕۆ ی جهستهی
خۆيان لهدەست دەدەن .ئهزموونهکهی دەب ته هۆکار بۆ بهر وەنهچوونی کارە
ئاساييهکانی ژيان ياخود ئهو مرۆڤانه نهتوانن ژيانيکی ئاساييان ههب  .له ناوەڕاستی
سهدەی بيستهمدا کات ههموو ههو هکان بۆ چارەکردنی ئهو نهخۆشييه ههرەسی
ه نابوو ،زانايانی ئهو بوارە بۆ کهمکردنهوەی شهپۆلی بهه زی ئهلکتريکی له
بهش کهوە بۆ ئهويتريان دەماری ئهستووری ن وان دوو بهشی م شکيان ل ك جيا کردەوە.
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Oliver Sacks, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, Reinbek bei Hamburg
١٩٩٠, S. ١١٨–١٢١.
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ئهو نهخۆشانه بۆ پسپۆر و دۆکتۆری ئهو بووارە وەك سهرچاوەيهکی ز ڕينی
کۆکردنهوەی ئهزموون لهسهر ئهو نهخۆشييه بوو.
تاقم ك له شو نه گرنگهکانی تاقيکاريی لهسهر ئهو نهخۆشييانه لهژ ر ناوی "دوو
شاخهی م شك" له ﻻيهن پرۆفيسۆر رۆجر وولکات سپری ""Roger Wolcott Sperry
وەرگری خه تی نۆب لی فيزيۆلۆژی و پزيشکی ههروەها قوتابييهکهی ،پرۆفيسۆر
مايکل ئ س گازانيگا ""Michael S. Gazzanigaوە پ کهاتووە .يهك لهو تاقيکارييانه لهسهر
گهنج ك بهڕ وە چوو .لهو گهنجه پرسيار کرا کات گهورە ب دەيهوێ ببی به چ  .ئهو
وە می دايهوە پ يخۆشه بب به تهرراحی ساختمانی .ئهو وە مه له ﻻيهن بهشی چهپی
م شکهوە دەدر تهوە که بهرپرسه بۆ بيری لۆژيکی و ئاخافتن .سهرەڕای ئهوە گهنجهکه
ناوەند کی چاﻻکی زمانهوانی له ﻻی چهپی م شکييهوە بووە که هاوکات لهگهڵ ئهوەی
نهيتوانيوە دەربڕينی دەنگهکان کونتڕۆڵ بکا ،به م توانيويه به يارمهتی ""Scrabble
)ياری به ووشه( ،ووشهکان بڕگه به بڕگه ب تهوە .تاقيکاران به تامهزرۆييهوە
ويستويانه بزانن ﻻی ڕاستی م شکی چی دە  .ووشهکانی ""Scrabbleيان لهسهر ميز ك
ب وکردەوە ،کوت ك کاغهزيان هه گرت و لهسهريان نووسی" :کات گهورە بی دەتهوێ
ببی به چی؟ ئهوان کاغهزەکانيان له ﻻی چهپی بينينی کوڕەکه ڕاگرت ،چونکه چاوی
چهپ له ﻻيهن نيوەی ڕاستی م شکهوە کونتڕۆڵ دەکرێ .بهوهۆيهی نيوەی ڕاستی
١٣٦
م شک ل هاتوويی گوتن به دەنگی نييه ،گهنجهکه ب دەنگ مايهوە.
له تاقيکارييهکيتردا گازانيگا و هاوکارەکانی کورت و نهيهکی قاچی مريشک ك ﻻی
چهپی م شک – واته ئهو بهشهی بهرپرسه بۆ ئاخافتن ،پيشان دەدەن و بۆ ﻻی ڕاستيش
و نهی پانۆڕامای بهفرين پيشان دەدەن .کات له نهخۆشهکانيان پرسيوە چی دەبينن،
١٣٦

Joseph E. LeDoux, Donald H. Wilson und Michael S. Gazzaniga, «A Divided Mind:
Observations on the Conscious Properties of the Separated Hemispheres», in: Annals of
Neurology ٢:٥ (١٩٧٧), S. ٤١٧– ٤٢١. Siehe auch D. Galin, «Implications for Psychiatry of Left and
Right Cerebral Specialization: A Neurophysiological Context for Unconscious Processes», in:
Archives of General Psychiatry ٣١:٤ (١٩٧٤), S. ٥٧٢–٥٨٣; R. W. Sperry, M. S. Gazzaniga und J. E.
Bogen, «Interhemispheric relationships: The Neocortical Commisures: Syndromes of Hemisphere
Disconnection», in: Handbook of Clinical Neurology, herausgegeben von P. J. Vinken und G. W.
Bruyn, Amsterdam ١٩٦٩, Bd. ٤.
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بهردەوام گوتوويانه" :قاچی مريشك ".لهکۆتاييدا گازانيگا به کورتی زنجيرەيهك له
و نهی پيشان نهخۆشهکان داوە و داوای ل کردوون ئهو و نانه دەستنيشان بکهن که له
پهيوەندی لهگهڵ ئهو شتهی بينيويانه دايه .دەستی ڕاستی نهخۆشهکان )که له ﻻيهن
بهشی چهپی م شکهوە هيدايهت دەکرێ( و نهی مريشک ک و هاوکاتيش دەستی چهپی
ئاماژەی به و نهی وەروەری بهفر کردووە .کات گازانيگا پرسياری ل کردوون:
"بۆچی هاوکات و نهی مريشک و وەروەريان هه بژاردووە؟" وە ميان داوەتهوە:
"زۆر ئاساييه ،قاچی مريشك لهگهڵ و نهی مريشک پهيوەندی ههيه و سروشتييه مرۆڤ
١٣٧
پ ويستی به وەروەرە دەب بۆ خاو نکردنهوەی کوﻻنهی مريشکهکان".
ل رەدا چ قهوماوە؟ بهشی چهپی م شك که بهرپرسه بۆ ئاخافتن هيچ زانيارييهکی
لهسهر و نه بهفرينهکه وەرنهگرتووە و نهيزانيوە بۆچی و نهی وەروەرەی
هه بژاردووە .کهوابوو خۆی شت کی بۆ دۆزيوەتهوە بۆ ئهوەی لهگهڵ قاچی مريشکی
پهيوەند بدا .کات ئهو گرووپه ئهو تاقيکارييهيان چهندين جار دووپات کردۆتهوە،
گازانيگا هاتۆته سهر ئهو بڕيارە که بهشی چهپی م شك نهك ههر به ئاخافتن به کوو
خۆی بهوەوە خهريك دەکا به هۆندنهوەی چيرۆکی خهيا ی مانا به ژيانمان بدا.
ئهزموون کی هاوچهشن بۆ ئهو مرۆڤانهی له ژيانياندا بڕياری ئابووری دەدەن ،بهدی
کراوە .ووردتر :ک بڕيارەکه دەدا .ئهوە ک يه بڕيار دەدا ئوتۆمۆبيلی تۆيۆتا بكڕێ و
ب نز نهکڕێ ،سهفهر بۆ پاريس بکا و نهك بۆ تايلهند و بورسی کۆريا له جياتی شانگهای
بکڕێ؟ زۆرينهی پسپۆران دە ن ئهو بڕيارانه پهيوەندی به "من"ی کهسهکانهوە نييه
به کوو زۆر جار ت که وييهکه له چهندين فاکتهری دەروونيی ناو کهسهکان.
لهسهر بهسهرهاتهکان "من"ی کهسهکان خۆی هيچی لهبير نام ن  .هيچ چيرۆک ك
ناگ ڕ تهوە و سڕ و کۆڵ دەب کات بيههوێ بڕيار کی گرنگی ژيانی دەرببڕێ.
وەبيره نانهوەی بيرەوەرييهکان ،چيرۆك هه بهستن و دەربڕينی بڕيارە گرنگهکانی
Michael S. Gazzaniga, The Bisected Brain, New York ١٩٧٠; Gazzaniga, Die IchIllusion, S. ٩٦–٩٨; Carl Senior, Tamara Russell und Michael S. Gazzaniga, Methods in
Mind, Cambridge, MA ٢٠٠٦; David Wolman, «The Split Brain: A Tale of Two Halves»,
in: Nature ٤٨٣ (١٤. März ٢٠١٢): ٢٦٠–٢٦٣.
١٣٧
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ژيان ههر ههموويان له ژ ر کۆنتڕۆ ی دەروونی ئ مهدان .دوکتۆرەکان دەيانهوێ بزانن
چلۆن دەکرێ تاقيکاريی ئهوتۆ به ب ئازار کی زۆری نهخۆشهکان بهڕ وە بهرن .ئايا
دەب ڕەوتی سهيرکردنی ناو ڕيخۆ ه به کام را خ را بکر تهوە و بۆ ماوەيهکی کورت
ئازار کی زياتر به نهخۆشهکان بگه يندرێ ياخود پڕۆسهکهی سهبرتر بکر تهوە و به
پار زەوە کارەکهيان بهڕ وەبهرن؟
بۆ وە مدانهوە بهو پرسيارە پسپۆران له  ١٥٤نهخۆشيان پرسيار کردووە کاتی
سهيرکردنی ناو ڕيخۆ ه به کاميرا پلهی ئ ش و ئازارەکهی له ن وان سيفر و دە )- ٠
 (١٠دا که ژمارەی سيفر ههست به هيچ ه ش ك ناکرێ و ژمارەی  ١٠ئازار و ئ ش کی
يهکجار زۆر نيشان دەدا چلۆنه .ديارە دەب بهو پ يه ههرچهندە ماوەی پڕۆسهی
سهيرکردنی ڕيخۆ ه زياتر بووب  ،ئاماری ئ ش و ئازاری نهخۆشهکانيش چووب ته
سهر .به م تهواو به پ چهوانهکهی بووە .له ش وەی ئاسايی خۆيدا سهيرکردنی به
کامهرای ناو ڕيخۆ ه ههشت خولهك دەخاي ن و له خولهکی ههشتهمدا نهخۆشهکان
ژمارەی  ٧يان بۆ ئ ش دياری کردووە .کاتی پرۆسهکه کۆتايی پ هات ژمارەی
مامناوەندی ئيشی نهخۆشهکان  ٦بووە .ماوەی کاتيی تاقيکارييهکيتر  ٢٤خولهکی بۆ
تهرخان کراوە .ل رەشدا بهرزترين ژمارەی ئ ش تهنيا  ٨بووە ،به م له خولی کۆتايی
پڕۆسهکهدا زۆربهی نهخۆشهکان ژمارەی  ١يان دياری کردووە .لهڕاستيدا سهرەڕای
ئهوەی پڕۆسهکه س بهرانبهری حا هتی ئاسايی خۆی در ژەی بووە و نهخۆشهکان
دەب ئازار کی زياتريان ک شاب  ،به م دەيسهلم ن که ماوەی زياتری پڕۆسهکه هيچ
کارت کهرييهکی لهسهر بيرەوەری نهخۆشهکان نهبووە.
تاقيکارييهك که له ناوەندی پزشکی رابين ميديکالی تهل ئاڤيڤ بهڕ وەچووە نيشانی
داوە که وەبيرهاتنهوەی ژانی ژنی دووگيان له کاتی مندا بووندا يا زاييندا تهنيا دەربڕی
بهرزترين لووتکهی ئ ش و کۆتايی پڕۆسهی زايينهکهيه لهحا کدا کارت کهری لهسهر
ماوەی کاتيی در ژی پرۆسهکه نييه ١٣٨.له تاقيکارييهکيتردا داوا له  ٢٤٢٨ژنی
سوئيدی کراوە دوو مانگ دوای زايين لهسهر ئ شی ژانی زايينهکهيان بدو ن .نيزيکهی
١٣٨

Eran Chajut u.a., «In Pain Thou Shalt Bring Forth Children: The Peak-and-End Rule in Recall
of Labor Pain», in: Psychological Science ٢٥:١٢ (٢٠١٤), S. ٢٢٦٦–٢٢٧١.
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 ٩٠له سهديان ئهو ئهزموونهيان به شت کی پۆزيتيڤ واته ئهر نی ناو بردووە .ديارە
ئ شی زايينهکهيان لهبير نهچۆتهوە و به ئازار کی گهل ك زۆريان داناوە به م ئهو ئ ش
١٣٩
و ئازارە نهبۆته هۆکار که پڕۆسهی زايين به ئهزموون کی ئهر نی دانهن ن.
زۆرينهی بڕيارە گرنگهکانی ژيانمان – واته له پهيوەندی لهگهڵ هاوسهرايهتی،
ڕەوتی کاريی ،هه س و کهوتی ناو ماڵ و سهفهر له ﻻيهن "من"ی دەروونی مرۆڤهوە
دەدر ن .لهڕاستيدا ئهزموونی کهسی و دەروونی زۆر ل ك دوور نين به کوو گهل ك
نيزيکن .ئهزموونی کهسی له ڕووداوەکانی گرنگی ژيان که ك وەردەگرێ بۆ
هۆندنهوەی چيرۆکی ژيانمان .ئهو چيرۆکانه ههميسان کارت کهری خۆيان لهسهر
ههستی ڕاستهقينهی مرۆڤ دەب ت .ئ مه برسيهتی به ش وەی جياواز ئهزموون دەکهين
بهستراوە بهوەيکه ئايا بههۆی گرتنی ڕۆژووەوە برس تی دەک شين يا لهسهر هۆکاری
ههژاری و ب پارەيی .مانای جياواز که ئ مه خۆمان به برس تی دەدەين شو ن لهسهر
ئهزموونی ڕاستهقينهی ژيانمان دادەن ن.

١٣٩

Ulla Waldenström, «Women’s Memory of Childbirth at Two Months and One Year after the
Birth», in: Birth ٣٠:٤ (٢٠٠٣), S. ٢٤٨–٢٥٤; Ulla Waldenström, «Why Do Some Women Change
Their Opinion about Childbirth over Time?», in: Birth ٣١:٢ (٢٠٠٤), S. ١٠٢–١٠٧.
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مانای ژيان چييه؟
وەبيره نانهوەی "من"ی ناو چيرۆکی جۆرج لۆئيس بورگس ""Jorge Luis Borges
خۆی ک شه دروست دەکا ١٤٠.لهو چيرۆکهدا باس له پا هوان که بهناوی دۆن کيشۆت
" "Don Quijoteله رۆمانی بهناوبانگی ميگل دو س روانتس "" Miguel de Cervantesدا .دۆن
کيشۆت جيهان کی خهيا ی بۆخۆی دروست کردووە که لهو دا وەك پا هوان کی
ئهفسانهيی بهربهرەکانيی غوولهکان دەکا و کيژی نهجيب زادە دولسينيا د ل تابۆسۆ
" "Dulcinea del Tobosoڕزگار دەکات .لهڕاستيدا دۆن کيشۆت کهس که به ناوی ئالۆنسۆ
کيجانۆ " ،"Alonso Quijanoبازرگان کی به تهمهن و دولسينيای نهجيب زادە کچه
وەرز ر کی ههژارە له گوند کی نيزيك و غوولهکانيش شت ك نين جيا له ئاشی بای
دەوروبهر .بۆرگس ئهو پرسيارە له خۆی دەکا ،چ ڕووی دەدا ئهگهر دۆن کيشۆت
لهڕووی باوەڕەوە ه رش بکاته سهر مرۆڤ کی ڕاستهقينه و بيکووژی؟ ل رەدا بۆرگس
پرسيار کی سهرەکی لهسهر بارودۆخی مرۆڤ خۆشهويستی د ن ته ئاراوە :چ ڕوو
دەدا ئهگهر ئهو چيرۆکانهی له دەروونی "من"ی کهسهکاندا دەيانهۆنينهوە ،ئازار و
ک شه بۆ خۆمان و دەوروبهرمان پ ك ب ن ؟ بۆرگس دە س ر گا ياخود بژارد ههن.
بژاردی يهکهم ئهوەيه که هيچ ڕووداو ك پ ك نايه .دۆن کيشۆت هيچ هه س و
کهوت کی ئهوتۆ لهخۆی نيشان نادا چونکه ئهو مرۆڤ کی ڕاستهقينهی کوشتووە.
فريوکارييهکانی ئهو باسه ه ندە بهه زن که له ن وان ڕووداوەکه و بهربهرەکانی لهگهڵ
غوولهکان  -ئاشی با ،هيچ جياوازييهك دانان  .بژارد کيتر ئهوەيه کات دۆن کيشۆت
ژيانيکی ڕاستهقينه پيشه بکا ترس کی ئهوهای ت دا پ ك دێ که له خهون و خهيا هکهی
خۆی ڕادەچلهک و خهبهری دەب تهوە .ئهو هه س و کهوتی وەك گهنج که که بچ بۆ
١٤٠

Jorge Luis Borges, «Das Problem», in: ders., Borges und ich. Gesammelte Werke, Bd. ٦,
München/Wien ١٩٨٢, S. ٢٢ f.
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٣٧٠

شهڕ و لهسهر ئهو باوەڕە ب خۆقوربانيکردن بۆ نيشتمان ئهرک کی باشه و دواتر
بههۆی ڕاستهقينهبوونی شهڕەکه له مهيدانی شهڕدا ههر چهشنه خهون و خهيا کی
ت دا توونا بکرێ.
لهو ناوەدا بژارد کی س ههم دەخاته بهر چاو که به ڕاشکاوی گهل ك لهوانيتر ئا ۆزتر
و قوو ترە .تا ئهو کاتهی دۆن کيشۆت بهربهرەکانيی غووله خهيا ييهکانی دەکا تهنيا
وەك پا هوان کی ناو چيرۆک ك ياری دەکا ،به م کات له ڕاستهقينهدا کهس ك بکووژێ،
به ههر بههايهك ب خۆی به فانتازيای خۆيهوە هه دەواس چونکه ئهو خهون و
خهيا نهی تهنيا پاساو کن که مانا به پياوکووژييهکهی دەدەن .به ش وەی پارادۆکس
ههرچی زياتر قوربانی له پيناو چيرۆک کی خهيا يدا بدرێ به ههمان ڕادە زياتر
چيرۆکهکه بهه ز دەب چونکه ئهو قوربانی و ئازارانهی ئ مه پ کمان ه ناون جا
ههرچهندە وزەيهکيشی پ ويست بووب يا گران تهواو بووب  ،دەمانهوێ مانای پ
بدەين.
له جيهانی سياسهتدا ئهو هه س و کهوته لهژ ر ناوی سيندرۆم ""Syndromی
"ڕۆ هکانی ئ مه ب هوودە گيانيان بهخت نهکرد" ناودارە .سا ی  ١٩١٥و تی ئيتاليا له
ﻻی هاوپهيمانان ""Ententeەوە هاته ناو شهڕی يهکهمی جيهانييهوە .ئامانجی ئيتاليا
ئازادکردنی دوو ناوچه بوو به ناوی ترنتينۆ " "Trentinoو تريست " "Triestکه
ئيمپراتۆريی هابسبۆرگ " "Habsburgبه هه ه ئيدعای ئهو دوو ناوچهيهی دەکرد.
سياسهتوانانی ئيتاليايی له پارلهمان به ئاخافتنی ئاشتيانه دەستيانپ کرد و به ينی گهڕانهوە
بۆ سهردەمی خۆشی ڕۆمی کۆنيان به خه کی دەدا .سهدان ههزار سهربازی ئيتاليايی
ڕوويان کردە مهيدانی شهڕ و هاواريان دەکرد" :بۆ ترنتينۆ و تريست" .پ يان وا بوو
١٤١
دەچن بۆ پياسه کردن.

 ١٤١ئهو فانتازيايه له ن و کور ددا بۆ کهر کووک ههيه و له ﻻی مهﻻکانی ئ ران بۆ داگيرکردنی کهربهﻻ و
نهجهف و دەره نانی ئورشهليم لهدەست مووساييهکان .له شهڕی ئ ران و عيراقيشدا زۆر ک له ﻻوان به
باوەڕ و ئيمانی مهزههبييهوە شهڕی سوپای عيراقيان دەکرد و دەچوونه سهر مين و دەکووژران ،تهنانهت
خومهينی داگير کردنی کوردستانيشی بۆ کردبوونه ئامانجی ئايينی و ئهوانيش نهترسانه دەچوونه شهڕی
پ شمهرگهی کورد و دەکووژران.

٣٧١
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سوپای نهمسا – مهجار به در ژايی چۆمی ئيسۆنز ""Isonzoريز کی بهه زی
سوپايی و بهرگرييان پ کهينابوو .له يازدە شهڕی ما و رانکهردا ئيتاليياييهکان خۆيان
خسته ناو ئهو سوپايهوە و چهند کيلۆمتر کيان لی داگير کردن ،به م لهو شهڕانهدا
نهيانتوانی سهرکهوتوو بن و زيانيکی زۆريان پ گهيی .له شهڕی يهکهمدا پازدە ههزار
سهربازيان له ناو چوون ،له دووههم شهڕدا چل ههزار و له س ههم شهڕدا شهست
ههزار سهربازيان ل کووژرا و بهو ش وەيه دوو ساڵ ئهو شهڕە مرۆڤ کووژييه
در ژەی ههبوو تا نهمساييهکان له شهڕی دوازدەههمدا هيرشيان کردە سهر
ئيتاليياييهکان و تا دەروازەکانی شاری ونيز ڕاوەيان نان و ت کيان شکاندن .گۆم کی
خو ن لهو ڕووداوە سهير و سهمهڕە ساز کرا و له کۆتايی شهڕەکهدا  ٧٠٠ههزار
١٤٢
سهربازی ئيتاليايی کووژران و زياتر له مليۆن ك بريندار بوون.

تاقم ك له سهربازە کووژراوەکانی پهنا چۆمی ئيسۆنز ،ئايا خۆبهختکردنيان ب مانا بوو؟
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Mark Thompson, The White War: Life and Death on the Italian Front ١٩١٥–١٩١٩, New York
٢٠٠٩.
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دوای ههرەسه نانی يهکهم شهڕی پهنا چۆمی ئيسۆنز سياسهتوانانی ئيتاليايی دوو
ڕ گايان ههبوو :ئهوان دەيانتوانی دان به هه هکهياندا بن ن و ههو ی پ که نانی ئاشتی
بدەن .ه زی سوپايی نهمسا – مهجار هيچ ئيديعايهکی داگيرکاريی زەوی ئيتاليايان
نهدەکرد و به خۆشحا ييهوە پهيمانی ئاشتيان ئيمزا دەکرد به تايبهت له بارودۆخ كدا
بوون که بۆ مانهوەی خۆيان پ ويستيان به ه ز و وورەی باشتر بوو تا بتوانن له ههنبهر
سوپای ڕووسيدا بهربهرەکانی بکهن .به م سياسهتوانان چلۆن دەيانتوانی وە می دايک
و باوکی پازدە ههزار سهربازی کووژراوی ئيتالييايی بدەنهوە" :تکايه بمانبوورن ،ئهو
کارە هه هی ئ مه بوو .ئ مه هيوادارين ئهو کارەمان به گران ل وەرنهگرن و به جيددی
دانهن ن ،به م ڕۆ هکانی ئ وە لهخۆڕا گيانيان بهخت کرد ".ئالترناتيڤ کيتر بۆ
ڕوونکردنهوەی ئهو کارەساته ئهوەبوو ب ن" :ڕۆ هکانی ئ وە پا هوان بوون! ئهوان
گيانی خۆيان بهخت کرد بۆ ئهوەی ناوچه ئيتاليياييهکانی ترنتينۆ و تريست بگهڕ نهوە
سهر خاکی ئيتاليا و ئ مهش وەك بهرپرس به تهواوی تواناييهوە ههوڵ دەدەين قهرەبووی
بکهينهوە که ئهو پا هوانانه له خۆوە گيانی خۆيان بهخت نهکردب  .ئ مه تا ڕۆژی
سهرکهوتوويی در ژە به شهڕەکه دەدەين!" ج ی سهرسووڕمان نييه که سياستهوانان
ئا ترناتيڤی دووههميان هه بژاردب  .بهو ش وەيه شهڕی دووههميشيان پ که نا و چل
ههزار سهربازيتريان ل کووژرا .لهسهر ههمان ش واز بڕياری خۆيان بۆ شهڕەکانی
دوايين داوە لهسهر ئهو لۆجيکهی "ڕۆ هکانيان لهخۆوە گيانيان بهخت نهکردووە".
ديارە مرۆڤ ناب تاوانی ئهو شهڕانه تهنيا بخاته سهر شانی سياسهتوانان .خه کی
به گشتی پشتيوانی شهڕيان دەکرد .کات کيش دوای شهڕەکه ئيتاليا نهيتوانی ئهو
ناوچانهی شهڕی بۆ کرد ب ن ته ژ ر رەکيفی خۆيهوە ،بنيتۆ موسولينی ""Benito Mussolini
و ههڤا ه فاشيستهکانی ڕ گايان بۆ بڕياردان لهسهر کاروباری دەو هتی بۆ خۆشکرا و
به نی قهرەبووکردنهوەی ئهو ههموو خۆبهختکردنهی سهربازەکانيان به خه کی ئيتاليا
دا .ههرچهند بۆ سياسهتوانان گهل ك دژوارە ناچار بکر ن بۆ دايک و باوکانی ڕوون
بکهنهوە ڕۆ هکانيان بۆ کار کی پيرۆز گيانيان بهخت نهکردووە ،دەب ئهو حا هته چهند
بۆ دايك و باوکان سهخت ب – و تهنانهت لهوەش زياتر بۆ قوربانيانی ئهو ڕووداوە.
سهرباز کی ئيفليج که ﻻقهکانی له شهڕدا لهدەست داوە پ ی باشترە ﻻی خۆی ب :
"من خۆم بۆ پار زگاريی له نامووسی و تهکهم قوربانی کرد!" ههتا ب "من ههر دوو
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ﻻقهکانم لهدەست دا چونکه گهل ك گ ج و گهمژە بووم باوەڕ به سياسهتوانانی
خۆبهزلزان بکهم و وەدوای ئامانجهکانی ئهوان بکهوم ".ژيان له جيهانی خهيا يدا گهل ك
ساکارترە چونکه مانا به ئ ش و ئازار دەدا.
قهشهی مهسيحی ڕاستيی ئهو ڕەسهنايهتی و بنهچهکهيان ههزاران ساڵ بهر له ئ ستا
دۆزيوەتهوە و کردوويانهته ژ رخانی زۆرينهی هه س و کهوت و ڕ وڕەسم و ئهرکی
ئايينی .ئهگهر بمانهوێ خه کی باوەڕيان به بوونهوەری خو ق نهری دەستی خودی
مرۆڤ وەك "خودا" و "نهتهوە" يا "پارە" ههب  ،دەب کارێ بکهين که شته پڕ
بايهخهکانيانی بۆ قوربانی بکهن .ههرچهند خۆبهختکردنهکه به ژان و بهئ ش و ئازاری
زياترەوە ب  ،مرۆڤ زياتر و قوو تر باوەڕ به بوونی ئهو بوونهوەرە خهيا ييانه دەکات.
وەرز ر کی ههژار که مانگای پڕبايهخی خۆی قوربانی فانتازيای ئاسمانی دەکا ،به
ڕاشکاوی باوەڕی پ ی ههيه ،دەنا چلۆن دەتوان پاساو بۆ ئهو گهمژەييهی خۆی
ب ن تهوە؟ ئهو وەرز ڕە ،مانگا و مانگاکانيتريش قوربانی دەکا تهنيا لهسهر ئهو
هۆکارەی ناچار نهکرێ دان بهوە دابن که قوربانيکردنی مانگای پ شووی کار کی
ب هوودە بووە .ئهگهر مرۆڤ له پ ناو سهرکهوتوويی و شانازيی نهتهوەی ئيتاليادا گيانی
خۆی بهخت کردووە يا بۆ سهرکهوتويی شۆڕشی کۆمۆنيستی دوو ﻻقی لهدەست داوە،
ههر ئهوە کافيی دەب لهسهر ههمان هۆکار لهو مرۆڤه ،ناسيۆناليست کی ز دەڕۆی
ئيتاليايی يا کۆمۆنيست کی چاﻻك و خاوەن باوەڕ بخو ق ندرێ .چونکه ئهگهر ئهفسانه
نهتهوەييهکانی ئيتاليا يا تهبليغاتی کۆمۆنيستی به درۆ و ساختهچی بناسر ن ،ئينجا دەب
دان بهوەش دابن ين که خۆبهختکردنی ڕۆ هکان يا لهدەستدانی ﻻقی سهرباز ك کار کی
ب هوودە بووە .بهداخهوە مرۆڤيکی کهم ههن جهرگی دانپ دانان بهو چهشنه ڕەخنه گرتنه
و هه س و کهوتانهيان ههب .
لۆجيک کی هاوچهشن بۆ بواری ئابووريش لهوسهر ههمان ش وازە .سا ی ١٩٩٩
حکوومهتی سکاتلهند بڕياری دا دەست به دروستکردنی بينای پارلهمان کی نوێ بکات.
به پ ی پﻼنی پ شتر داڕ ژراو دەبوو دروستکردنی ئهو بينايه دوو ساڵ در ژە بک ش
و خهرجی چل مليۆن پۆند هه گرێ .به م لهڕاستيدا پ نج سا ی در ژە ک شا و چوارسهد
مليۆن پۆندی خهرج هه گرت .ههموو جار ك که پهيمانکارە ساختمانييهکان لهگهڵ
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ک شهی چاوەڕواننهکراو ڕووبهڕوو دەبوونهوە ،بۆ خهرجی زياتر و کاتی زۆرتر
ڕوويان دەکردە بهرپرسانی حکوومهت .ههموو جار کيش حکوومهت دەيگوت" :خۆ
ئ مه چل مليۆن پۆندمان بۆ ئهو پڕۆژەيه تهرخان کردووە ،ئهگهر ب توو بيوەست نين و
تهنيا ئ سکهڕووتهيهکی ناتهواو لهبهر چاوی خه کی قوت کهينهوە ،ب لياقهتی خۆمان
پيشان دەدا .کهوابوو چل مليۆنيتری لهسهر دادەن ن ".سا ك دواتر ههمان ک شه دووپات
دەب تهوە ،به م ئهمجارەيان گوشاری ڕووبهڕووبوونهوە لهگهڵ بينايهکی ناتهواو گهل ك
گهورەتر بۆتهوە و شهش مانگ دواتر ههمان ک شه و ...ههروا در ژەی دەب تا
خهرجی ڕاستهقينهی دەب ته دەبهرانبهر و کاتهکهشی ههر دوورتر و در ژتر دەب تهوە.

پارلمانی سکاتﻼند .پارەکهمان بهخۆڕايی خهرج نهکرد!

نهک ههر دەو هتهکان بهو داوەوە دبن ،به کوو شيرکهته بازرگانييهکانيش بههۆی
پڕۆژەی سهرنهکهوتوو مليۆنان پارە خهرجی کارەکهيان دەکهن و هاوکاتيش مرۆڤی
ئاسايی خۆيان به کاری جۆراوجۆرەوە خهريك دەکهن که ئيتر سهرکهوتوو نابن و
دەکهونه بنبهستی پيشهييهوە ،چونکه ئامادەن خۆيان بخهنه ژ ر باری ڕەنج و ئازارەوە
تهنيا بۆ ئهوەی دان بهوە دانهن ن که ئازار و چاﻻکييهکانی پ شوويان ب مانا بووە و
کارەکهيان ههرەسی ه ناوە .به م ئهگهر بمانهوێ لهگهڵ هه هکانی پ شووی ژيانمان
هه س و کهوت بکهين ،دەب بۆ "من"ی ناوەوەی خۆمان چيرۆک كی خهيا ی هه بهستين
که مانا به هه هکانمان بدا .بۆ و نه سهرباز کی ئاشتيخواز لهوانهيه بهخۆی ب " :به ،
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من بههۆی هه هيهکهوە ﻻقهکانی خۆم لهدەست دا .به م سپاس بۆ ئهو هه هيهم ئ ستا
دەزانم که شهڕ وەك جهههننهم ك وايه و لهمهو دوا ههموو کاتی ژيانم بۆ دابينکرنی
ئاشتی تهرخان دەکهم .لهو ڕوانگهيهوە ئهو ئ ش و ئازارەی من مانايهکی پۆزيتيڤی
ههبوو :ف ری کردم که ڕ زم بۆ بارودۆخی ئارامی و ئاسايش ههب ".
لهمرۆدا دەزانين که تهنانهت "من"ەکهش چيرۆک کی دۆزراوەی جيا له "نهتهوە"،
"پارە" و "خودا"کان نييه .ههرکام له ئيمهی مرۆڤ سيستهم کی ئا ۆزی
هه سوکهوتمان ههيه که زۆربهی ڕووداوەکانی ژيانمان فڕێ دەدەين ،تهنيا تاقم ك
لهوان ڕادەگرين که پهيوەندييان لهگهڵ ئهو فيلمهی ديتوومانه يا ئهو ڕۆمانهی
خو ندوومانهتهوە ،ياخود ئهو باسانهی بيستوومانه يا ئهو خهيا نهی لهسهرمان دا
هۆندوومانهتهوە ههيه" :من" ک م ،لهکو وە هاتووم و بۆکوێ دەڕۆم .ئهو چيرۆکانه پ م
دە ن خۆشهويستيم بۆ ک و چ شت ك ههيه ،رق و کينهم لهههنبهر ک دا ههيه و چلۆن
دەتوانم لهگهڵ خۆم هه س و کهوت بکهم .ئهو چيرۆکانه دەتوانن تهنانهت هانمان بدەن
که به پ ی ﻻزمبوون گيانی خۆمان بهخت بکهين .ههر مرۆڤ کيش بۆ ئهو کارە
ليهاتوويی تايبهت به خۆيان ههيه :تاقم ك مرۆڤ ژيانی تراژيديکيان پ خۆشه ،بڕ ك
هيچکات خۆيان له ژيانی درامای ئهوانيتر ت کهڵ ناکهن ،تاقم ك ژيانيان وەك
ڕووداو کی فيلمی سينهمايی بهڕ وەدەبهن و کهمتر مرۆڤ ك وەك فيلم کی کۆم دی
ژيان دەکهن .به م ههموو ئهو هه س و کهوتانهش له چيرۆکيك زياتر هيچ نين.
کهوابوو مانای ژيان لهکو دايه؟ ليبراليزم لهسهر ئهو باوەڕەيه ئيمه ناب وای و نای
بکهين که هۆکار کی دەرەوە مانای ئامادەکراو دەن ته بهر دەستمان .له جياتی ئهوە ههر
کام له ئيمهی "بهکاربهر" و "بينهر" دەب له ئيرادەی ئازادی خۆمان بۆ دانی مانا به
ژيان بۆ ئهم جيهانه که كوەربگرين.
زانستی بوونهوەرناسيی ،ليبراليزم بهو زانسته که مرۆڤی ئازاد تهنيا چيرۆک کی
چ کراو له کۆی چهندين ئالگاريتمی بيۆکيمياييه ،دەخاته ملمﻼنييهوە .له ههر
دەرفهت کدا ميکانيزمی بيۆکيمييايی م شك چاﻻکييهکی تيشکهاو ژيی بهپهله ئهزموون
دەکا که زۆر زوو لهبهر چاو گوم دەب تهوە .ئينجا يهک بهدوای يهکدا ئهو چهشن
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ئهزموونانه ديار دەکهون و ههميسان وون دەبنهوە .ئهو ئهزموونه کاتييانه هيچکات
نابنه هۆی پ کهاتنی ناوک کی بهردەوام" .من"ی ناوەوەی مرۆڤ بهردەوام خۆی بهوەوە
خهريك کردووە ڕ کو پ کی بهو ئهزموونه کاتييه ناڕ ك و پ کانه بدا ،بۆ ئهو ئامانجهش
به ب وەستان خهريکی هۆندنهوەی چيرۆکی خهيا ييه و بۆ ههرکام لهو ئهزموونانه
ج گايهکی تايبهت به خۆ تهرخان دەکا و ئهزموونی ماناداريان بۆ دەهۆن تهوە .به م
ئهو چيرۆکانه ههرچهندەش ج گهی تامهزرۆيی و مرۆڤ فريودەر بن ،شت ك زياتر له
خهون و خهياڵ و چيرۆك نين .خاچپهرەستانی سهردەمهکانی سهدەی ناوەڕاست لهسهر
ئهو باوەڕە بوون که خودا و بهههشت مانا به ژيانيان دەدا .مرۆڤی ليبرالی مود ڕن
لهسهر ئهو باوەڕەن بڕياری ئازادی مرۆڤ مانا به ژيانيان دەدەن .به م ههردووکيان
ز دەڕۆيين.
شك و گومانکردن له بوونی بڕياری ئازاد و مرۆڤی ئازاد شت کی تازە نييه .دوو
ههزار ساڵ بهر له ئ ستاش بيرمهندانی هيندی ،چينی و يۆنانی لهسهر ئهو باوەڕە بوون
که "من"ی دەروونی کهسهکان جيا له خهون و خهياڵ شت کيتر نييه .به م ئهو چهشنه
شك و گومانکردنه کات ئا وگۆڕ بهسهر م ژوودا د نن که ئاکامی کردەوەيی بۆ بواری
ئابووری ،سياسی و ژيانی ڕۆژانهی مرۆڤ ههب  .مرۆڤ مامۆستای هۆندنهوەی
خهون و خهيا ن و خۆيان بڕيار دەدەن له تاقيگاکان باوەريان به کام شت ههب يا
باوەڕيان به کام بابهتی پارلمان يا دادگا ههب  .ههر بهو ش وەيهی به ب وکردنهوەی
کت بهکهی داروين لهسهر چهشنهکان جيهانی مهسيحييهت لهناو نهچوو ،گهيشتنی
زانايان بهو ئهزموونهی که مرۆڤی ئازاد بوونی نييه ،ئيدەی ليبراليزم لهناو نابا.
لهڕاستيدا تهنانهت ريچارد داوکينز " ،"Richard Dawkinsستيون پينکر ""Steven Pinker
و زانايانيتری زانستی نو ش له ڕەدکردنهوەی ليبراليزم خۆيان دوور ڕادەگرن .بۆ
نيشاندانی ويست و ئيرادەی ئازادی مرۆڤ قه همه به تواناکانيان بۆ تهرخانکردنی
ههزاران ﻻپهڕە له سهدەی  ١٨وە به ش وەيهك ڕازاندۆتهوە که و دەچ ئهزموونی
زانايانی نوێ لهسهر گهشهسهندنی بيۆلۆژی و پشکنينی م شك ه چ کارت کهرييهکی
ئهوتۆ لهسهر و ناکردنه سياسی و ئهخﻼقييهکانی ﻻك " ،"Lockeڕۆسۆ " "Rousseauو
تۆماس ئاندرسۆن " "Thomas Jeffersonدانهن .
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سهرەڕای ئهوانهش ئهزموونی زانستی نوێ ئاو تهی ژيانی ت کنۆلۆژيای ئهوڕۆيی
و بارودۆخ و ستروکتوری ئابووری دەب و ڕاگرتنی ئهو يارييه دووﻻيهنهيه گهل ك
دژوار دەب و ئ مه ياخود نهوەکانی داهاتوومان لهوانهيه نياز به کۆمه ك باوەڕ و
ڕ کخراوی سياسی نوێ پهيدا بکهين .له دەسپ کی ههزارەی س ههمهوە ليبراليزم
بههۆی ئهو ڕوانگه فهلسهفييهوە که مرۆڤی ئازاد بوونی نييه ،ههڕەشهی ل ناکرێ،
به کوو ئهوە دۆزينهوە زانستييه نو يهکانه ههڕەشهی تووناکردنی ل دەکا .ئ مه له
ههنبهر ﻻفاو کی ڕاستهقينهی کهرەسهی کاريگهر وەستاوين که هيچ بههايهك بۆ
ئيرادەی ئازادی مرۆڤ دانان  .ئايا د مۆکراسی ،بازاری ئازادی ئابووری و ماڤی
مرۆڤ دەتوانن خۆ لهههنبهر ئهو ﻻفاوە ڕابگرن؟

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٣٧٨

بهشی نۆ
مهزنتريﻦ دۆزينهوە
ﻻپهڕەکانی پ شووی ئهم نووسراوەيه زانيارييان لهسهر تازەترين دۆزراوەکانی
زانستی پ داين ،ئهو زانيارييانهی فهلسهفهی ليبرالی وەلهرزە دەخهن .ل رەدا ج ی
خۆيهتی ڕووناکی بخهينه سهر ڕوانگهی کارت کهريی کردەوەيی ئهو دۆزراوە
زانستيانه .ليبرالهکان له بازاڕی ئازادی ئابووری و هه بژاردنی ديمۆکراتيك پشتيوانی
دەکهن چونکه لهسهر ئهو باوەڕەن که ههر مرۆڤ ك خۆی بايهخ کی تايبهت به خۆی
ههيه و دەب مافی هه بژاردن و بڕياردانی ئازادی پ بدرێ .له سهدەی بيست و
يهکهمدا س پ شکهوتوويی کردەوەيی ياخود دۆزراوەی زانستی دەتوانن ئهو بۆچوونه
بدەنه دواوە:
يهکهم ،کۆمه نی خه ک بههرەی ئابووری و سوپايی خۆيان لهدەست دەدەن،
کهوابوو سيستهمی ئابووری  -سياسی و سوپايی ئيتر بههرەيهکی ئهوتۆ به مرۆڤ
ناگه ن .
دووههم ،ئهو سيستهمه خه ک وەك کۆمهڵ سهير دەکا و بهها و بايهخيان پ دەدا،
نهك وەك کهس کی تايبهتی.
س ههم ،ههروەها ئهو سيستهمه بايهخ به تاقم ك له مرۆڤی تايبهت دەدا ،به م ئهو
کهسانه له جياتی کۆمه ی خه کی ب يمهتانی نو ی "مرۆڤی سهرووی مرۆڤ"
)(Übermenschن که گهل ك توانايی کاريان له مرۆڤی ئاسايی زياترە.
ئهو س ک شه ياخود س مهترسييه له در ژەی ئهو بابهتهدا به ووردی ڕوون
دەکر نهوە .يهکهميان که پهرەسهندنی تکنۆلۆژيای خه کی ﻻيهنی ئابووری و سوپايی
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ڕەد دەکاتهوە – لهسهر ئهوە نادوێ ئايا ليبراليزم له ڕوانگهی فهلسهفييهوە هه هيه يا
نا ،به م له کردەوەدا گهل ك دژوارە ببينين چلۆن د مۆکراسی ،بازاڕی ئازادی ئابووری
و بههاکانيتری سيستهمی ليبرالی دەتوانن خۆڕاگری له ههنبهر ئهو مهترسييانه بکهن.
له ڕاستيشدا ليبراليزم بهو هۆيه نهبۆته ئيديۆلۆژييهکی چهسپاو که به گه فهلسهفييهکانی
قورساييهکی زۆريان له کۆمه گادا بووب  .سهرکهوتوويی ئهو سيستهمه پهيوەندايهتی
بهوەوە بوو که له ڕوانگهی سياسی ،ئابووری و سووپاييهوە مانا و بايهخ کی تايبهتی
به کهسهکانی ناو کۆمهڵ دەدا .لهناو گۆڕەپانی ئا ۆزی بهربهرەکانيی شهڕی ئابووری
و لهسهر ڕ گای بهرههمی کارخانه ئابوورييه مود ڕنهکاندا ههموو مرۆڤ ك له ئهژمار
دەهاتن .ههر دوو دەست کی بيتوانيبايه چهکی ئهو شهڕە بهدەستهوە بگرێ يا چهرخ کی
ئابووری وەڕ خا ،بايهخی تايبهتی پ دەدرا.
سا ی  ١٧٩٣پاشا بهه زەکانی ئورووپا ه زی نيزامی خۆيان تهرخان کرد بۆ ئهوەی
شۆڕشی فهرنسا له ناوکی خۆيدا بخنک نن .مرۆڤه خو نگهرم و چاﻻکهکانی پاريس به
ڕاگهياندن کی بهکۆمهڵ و دەستپ کی شهڕ کی ههمهﻻيهنه وە ميان دانهوە .ڕۆژی
٢٣ی ئاگوست کوميتهی ئاسايش بڕياری دا" :لهو چرکهيهوە ههتا ئهو کاتهی دوژمن
له خاکی کۆمار دەرنهکرێ ههموو مرۆڤ کی فهرنسايی خهريکی خزمهتی بهزۆری
دەکر ن .کۆمه ه گهنجهکان دەب ئامادەی شهڕ و هاتنه ناو مهيدانی شهڕ بکر ن.
ئهوانهی هاوسهريان ههيه دەب خهريکی دروستکردنی چهك و ئامادەکردنی
سهربازەکان بن .ژنان چادر و جل و بهرگ دەدروون ،خزمهتی نهخۆش و برينداران
دەکهن و مندا ن له پارچهی کۆنه ،دەزووی نوێ دروست دەکهن .مرۆڤی پير ئيزنيان
پ دەدرێ له مهيدانه گشتييهکان شهڕکهرەکان هان بدەن و رق وکينهی خۆيان له
١٤٣
ههنبهر پاشاکان دەرببڕن".
ئهو فهرمانه تيشک کی تايبهت دەخاته سهر دوکۆم نت کی ناوداری شۆڕشی فهرنسا
– ڕاگهياندنی مافی مرۆڤ و هاوشارييان به فهرمی ئهوە دەناس ن که ههموو مرۆڤ کی
١٤٣

Zitiert nach Walter Markov und Albert Soboul, 1789. Die große Revolution der Franzosen,
Köln ١٩٧٧, S. ٣٠١. Siehe auch Alan Forrest, «L’armée de l’an II: la levée en masse et la création
–d’un mythe républicain», in: Annales historiques de la Révolution française ٣٣٥ (٢٠٠٤), S. ١١١
١٣٠.
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ناو کۆمهڵ مافی سياسی و بايهخی بهرانبهری وەك يهکيان ههيه .ئايا کار کی
بههه کهوته که مافی جيهانی له شو ن کی م ژووييدا ڕاگهياندرا و له ههمان شو نيشدا
خزمهتکردنی بهزۆری وەك ئهرک کی نهتهوەيی ناس ندرا؟ ئهوەی که به ووردی چلۆن
ئهو دوو دياردەيه پهيوەندايهتييان لهگهڵ يهکتردا ههيه تهوەر که که دەب زانايان
خۆيانی پ وە خهريك بکهن ،به م له دوو سهدەی داهاتوودا به گه بۆ بهرگری له
د مۆکراسی ئهوە بووە که دانی مافی سياسی به خه کی کار کی باشه چونکه سهربازان
و کر کارانی و تانی د مۆکراتيك چاﻻکييان زۆرتر و به که کترە له و تانی
ديکتاتۆری .کات مرۆڤ مافی سياسی خۆی ههب دەگوترێ ئهوکات پا نهر ،هاندەر
و بهرپرسايهتيان بهرز دەب تهوە و ههر وەك له مهيدانه شهڕەکاندا گرنگايهتيان ههيه
له کارخانهکانيش به ههمان ش وە گرنگن.
چارلز و .ئيليۆت " "Charles W. Eliotسهرۆکی زانستگهی هاروارد )سا ی  ١٨٦٩تا
 (١٩٠٩ڕۆژی پ نجی مانگی ئاوگوستی سا ی ١٩١٧له ڕۆژنامهی نيۆيۆرک تايمدا
دەنووس سوپای د موکراتيك گهل ك باشتر لهو سوپايانهيه که لهژ ر سيستهمی
ئاريستۆکراتی واته ئهشڕافی ڕاهينراون و به ش وەی سهربهخۆ بهڕ وە دەچن و بهشهڕ
د ن .سوپای ئهو نهتهوانهی به بهشداری خه ک ياسايان بۆ دادەنرێ و کارمهندی
دەو هت هه دەبژ ردرێ و لهسهر تهوەرەکانی ئاشتی و شهڕ بڕيار دەدرێ ،باشتر له
١٤٤
سوپای ئهو و تانهيه که به فهرمانی ه زدار کی ديکتاتۆر بهڕ وە دەچ .
بۆچوونيکی هاوچهشن لهسهر تهوەری مافی هه بژاردنی ژنان دوای شهڕی جيهانی
يهکهم له ئارادا بوو ،چونکه دەو هتهکان ههستيان کردبوو ژنان ڕۆ کی گهل ك گرنگ
له شهڕی ئابووريدا دەگ ڕن ،به کار کی باشی دەزانن له سهردەمی ئاشتيدا مافی سياسی
خۆيان پ بدرێ .بهو ش وەيه سا ی  ١٩١٨سهرۆك کۆمار وودرۆ ويلسۆن " Woodrow
 "Wilsonبووە ب ندگۆی مافی ژنان و به سنای و تهيهکگرتووەکانی ڕاگهياند ئهگهر
بهشداری ژنان نهبوايه شهڕی يهکهمی جيهانی به سهرکهوتوويی بهڕ وە نهدەچوو.
١٤٤

Morris Edmund Spears (Hg.), World War Issues and Ideals: Readings in Contemporary
History and Literature, Boston/New York ١٩١٨, S. ٢٤٢. Die bedeutsamste jüngste Untersuchung,
die sowohl von Befürwortern wie von Gegnern dieser These gerne zitiert wird, versucht zu
belegen, dass die Soldaten einer Demokratie besser kämpfen: Dan Reiter und Allan C. Stam,
Democracies at War, Princeton, NJ ٢٠٠٢.
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ئهگهر دەنگی ڕاستهقينهی خۆمان به ژنان نهدەين نهک ههر متمانهمان پ
١٤٥
به کوو شياوی ههموو چهشنه ب متمانهييهکين.

ناکهن

له سهدەی بيست و يهکهمدا زۆرينهی ژنان و پياوان بايهخی سوپايی و ئابووری
خۆيان له دەست داوە ،ئيتر کاتی ئهوە بهسهر چووە وەك شهڕی جيهانی يهکهم و
دووههم سهربازگيری بکرێ .سوپای پ شکهوتووی سهدەی بيست و يهکهم خۆی به
نو ترين تکنۆلۆژياوە هه واسيوە .له جياتی پ خۆری ب کۆتايی تۆپهکانی شهڕ ئهو
شتهی لهمڕۆدا نيازمان پ ی ههيه تاقم کی کهمی سهربازی ڕاهينراو و چاﻻكه له
ه ز کی تايبهتيدا و تاقم ك کارزان که ژمارەيان له قامکهکانی دەست ت پهڕ ناب و به
وردی دەزانن چلۆن هه س و کهوت لهگهڵ ت کنۆلۆژيای نو دا بکهن .له جياتی ڕەشه
سووپای سهدەی بيستهم تکنۆلۆژيای پ شکهوتوو ج يان دەگرنهوە که له ڕ گای دوور
و ﻻيهن دڕۆنهکان و کرمی کامپيۆترييهوە بهڕ وەدەبر ن و هاوکاتيش ژ نڕا هکان
بڕيارە گرنگ و کارسازەکانيان زياتر به ئالگاريتمه کامپيۆترييهکان دەسپ رن.
لهگهڵ ئهوی مرۆڤ به دژواری له هه س و کهوتی سهربازی پ کهاتوو له خو ن،
گۆشت و ئ سقان ت دەگا و ههستی ترس ،برس تی و ماندووبوونيان ت دا شک دەبات ،به
پ ی کات ،بوونيان له مهيدانهکانی شهڕدا کهمتر دەب تهوە .له سهردەمهکانی پ شووەوە
تا سهردەمی سهدام حوس ن سهرەڕای پ شکهوتوويی تکنۆلۆژی شهڕ لهسهر ڕەوتی
بهرنامهی ئۆرگانيک بهڕ وە چووە .باس و ل کۆ ينهوەکان لهسهر شهڕ ،چهند کاتژم ر
در ژەی بووە ،شهری ناو مهيدانهکان چهندين ڕۆژی خاياندووە و شهڕەکان چهندين
سا يان کات ويستووە ،به م شهڕی سايبری لهوانهيه تهنيا چهند خولی پ ويست ب .
ئهگهر ستوان کی بهشی سايبری و ته يهکگرتووەکان ههست بکا ڕووداو کی سهير له
ئارادايه تهلهفۆنهکهی هه دەگرێ و پهيوەندی لهگهڵ بهرپرسهکی دەگرێ و زۆر به پهله
١٤٥

Doris Stevens, Jailed for Freedom, New York ١٩٢٠, S. ٢٩٠. Siehe auch Susan R. Grayzel,
Women and the First World War, Harlow ٢٠٠٢, S. ١٠١–١٠٦; Christine Bolt, The Women’s
Movements in the United States and Britain from the 1790s to the 1920s, Amherst, MA ١٩٩٣,
S. ٢٣٦–٢٧٦; Birgitta Bader-Zaar, «Women’s Suffrage and War: World War I and Political Reform
in a Comparative Perspective», in: Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives
on Parliamentary Reforms, herausgegeben von Irma Sulkunen, Seija- Leena Nevala-Nurmi und
Pirjo Markkola, Newcastle upon Tyne ٢٠٠٩, S. ١٩٣–٢١٨
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کۆشکی سپی ئاگادار دەب تهوە .به م تا سهرۆککۆمار قامك به دوگمه سوورەکهوە
دەن  ،شهڕەکه تهواو بووە .له ماوەی چهند چرکهدا ه رش کی سايبری دەتوان
سهرچاوە ووزەکانی و ته يهکگرتووەکان ئيفليج بکا ،کونتڕۆ ی ڕ گای ئاسمانی و ته
يهکگرتووەکان له ناو بهرێ ،ڕووداوی جيددی له ناوەندی وزەی ناوکی و ناوەندی
کيميايی پ ك ب ن  ،تۆڕی پهيوەندايهتی ئيدارەی پۆليس ،سوپا و زانياريی بش و ن و
به گه ئابوورييهکان پاك کاتهوە ،به ش وەيهك بليۆنان دو ر به ساکاری و به ب
بهج ه شتنی هيچ ئاسهوار ك له ناو بچ و هيچ کهسيش نهزانی خاوەنهکهی ک بووە.
تهنيا هۆکار کی ئهو بهسهرهاته که خه کی و تهکه له سنووری خۆيدا دەه تهوە
ئهوەيه که به ب ئينترن ت ،تهلهفون ،تلهڤيزيۆن و ڕاديۆ ،خه ک لهو کارەساته ئاگادار
ناکر نهوە.

سهربازەکان له شهڕی زۆمه " "Sommeسا ی ١٩١٦

دڕۆنهيهکی هيدايهتکهر له ڕ گای دوورەوە
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ياخود )بۆ ئهوەی ڕەههندەکان بڕ ك بچووك کهينهوە( وای دادەن ين دوو دڕۆنه له
حهوادا شهڕ لهگهڵ يهك دەکهن .يهك له دڕۆنهکان تهنيا دەتوان ئهوکاته هه و ست
بگرێ که مرۆڤی هيدايهتکهر له خوارەوە ئهمری پ بدا .دڕۆنهی دووههم به
سهربهخۆيی تهواوەوە بڕيار دەدا .به ڕای ئ وە کاميان سهرکهوتوو دەبن؟ کات و ته
ﻻوازەکانی يهکگرتووی ئورووپا سا ی  ٢٠٩٣دڕۆنه و سايبۆرگهکانی بۆ سهرکوت
کردنی شۆڕشی نو ی فهرنسا دەن رێ ،کۆمۆنی پاريس دەتوان له ههر
ههکهر)کردنهوەی بهرنامهی کامپيۆتر( ،کامپيۆتر تهلهفون کی مۆبايل که ك وەربگرێ
به م پ ويستيان به زۆرينهی مرۆڤی ناو کۆمهڵ ناب مهگهر تهنيا وەك سپهر کی
ئينسانی .ج ی سهرنجه لهمڕۆدا له زۆربهی ک شهکاندا مرۆڤی ناو کۆمه هکان وەك
سپهر کی ئينسانی لهههنبهر چهکه پ شکهوتووەکاندا دەوەستن.
تهنانهت ئهگهر کهس له جياتی سهرکهوتوويی ،زياتر گرنگايهتی به دادپهروەری
بدا ،ئارەزوويهتی سهرباز و فڕۆکهوانان له جياتی دڕۆنهی سهربهخۆ و ڕۆبۆتهکان
دان  .ديارە سهربازی له گۆشت و خو ن دروستبوو دەکووژن ،دەستڕ ژی س کسی
دەکهن و تهنانهت دزييش دەکهن ،ههروەها سهرەڕای ههبوونی ئهخﻼقی باشيشيان به
هه کهوت دەبنه هۆی کوشتنی خه کانی غهيرە نيزامی .ئهو کامپيۆترانهی به
ئالگاريتمی ئهخﻼقی بهرنامهيان بۆ دياری کراوە ،زۆر ساکارتر له مرۆڤ دەتوانن له
بڕيار و حوکمه نو يهکانی دادگای ن ونهتهوەيی پهيڕەوی بکهن.
له تهوەری ئابووريشدا به هه سهنگاندن لهگهڵ ڕابردوو ،بهدەستهوەگرتنی چهکوش
يا قامكنان به دوگمهيهك بايهخ کهمتری دەب و يهکيهتی گرنگی ن وان ليبراليزم و
سهرمايهداری دەخاته ژ ر مهترسييهوە .له سهدەی بيستهمدا ليبرالهکان ڕايانگهياند ئ مه
ناچار نين له ن وان ئهخﻼق و بواری ئابووريدا يهکيان هه بژ رين .ﻻيهنگريی له مافی
مرۆڤ و ئازادی ئينسانی مهرج کی ئهخﻼقی و هاوکاتيش کليلی پهرەسهندنی ئابووری
بوو .بريتانيای مهزن ،فهرنسا و و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا به ڕوا هت بهو هۆيهوە
پ شکهوتوو بوون چونکه بواری ئابووری و کۆمه گای خۆيان ئازاد کرد ،ئهگهر
تورکيا ،بر زيل يا چين بيانهوێ وەك ئهو و تانه سهرکهوتوو بن دەب ههمان کار
بکهن و ﻻسايی ئهوان بکهنهوە .ئهگهر نه ين له ههمووياندا ،له زۆربهی ه زەکانی
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جيهانيدا ئهوە تهوەری ئابووری ،نهك به گهی ئهخﻼقی بوو ڕژيمه ديکتاتۆرەکان و
سووپاييهکانی بهرەو ليبڕاليزم و پ که نانی بارودۆخی ئازادی هان دا.
سهدەی بيست و يهکهم بۆ ليبراليزم گهل ك چهتوون دەب ئهگهر بيهوێ خۆی وەك
بنهڕەت کی ڕ نو ن به مرۆڤ بفرۆش  .ئهگهر کۆمه ی مرۆڤ بايهخی ئابووری خۆيان
له دەست بدەن ڕەنگه بکرێ مافی مرۆڤ و ئازادی له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە پاکانهی
بۆ بکرێ .به م ئايا به گه ئهخﻼقييهکان بۆ ئهو مهبهسته بهس دەبن؟ ئايا ب يمهتان و
دەو هتهکان بهها و بايهخ به مرۆڤ دەدەن تهنانهت ئهگهر له ڕوانگهی ئابوورييهوە
هيچ قازانج کی بۆيان نهب ؟
له ڕابردوودا کار کی يهکجار زۆر ههبوون که تهنيا له ﻻيهن مرۆڤهوە بهڕ وە
دەچوون .به م لهمڕۆدا ڕۆبۆت و دڕۆنهکان چاﻻکن و به زوويی دەتوانن له
بهڕ وەبهردنی باشتری ئهرکهکانی ناو کۆمهڵ وەپ ش مرۆڤ بکهون .ديارە دەب دانی
پ دا بن ين که ش وەی کارکردنی کامپيۆتر به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤ جياوازی ههيه
و بۆچوون کی ب هوودەيه ئهگهر ب ين بهو زووانه کامپيۆتر وەك مرۆڤی ل دێ .لهوەش
گرنگتر ،وێ ناچ کامپيۆتر له داهاتوويهکی نيزيکدا ههستی ووشياری و خۆناسينی
ههب و ل هاتوويی ههستکردنی ت دا پ ك ب  .ديارە له چهند دەيهی ڕابردووەوە هزری
دەستکرد و کامپيۆتر پ شکهوتووييهکی بهرچاويان کردووە به م ئهو شتهی پهيوەندی
لهگهڵ خۆناسينی کامپيۆترييهوە ب تا ئ ستا پهرەسهندنی ئهوتۆی بهخۆوە نهبينيوە .تا
ئهو ج گايهی دەزانين و ئاگادارين کامپيۆترەکانی ئهمڕۆيی به هه سانگاندن لهگهڵ
دەيهی  ١٩٥٠وشياريی يا خۆناسين کی ئهوتۆيان نييه .سهرەڕای ئهوەش ئ مهی مرۆڤ
له سهر ڕ گای شۆڕش کی مهزن وەستاوين .مرۆڤ مهترسی لهدەستدانی بايهخی
ئابوورييان لی دەکرێ ،چونکه هزر و هۆش خۆی له خۆناسين جيا کردۆتهوە.
تا ئ ستا ب يمهتی ،وشياری و هزری مرۆڤ بههۆی خۆناسينيهوە پهرەی سهندووە.
تهنيا ئهو بوونهوەرانهی ههستی خۆناسينيان ههيه توانيويانه ئهو کارانه بهر وەبهرن
که پ ويستی به وشياربوونهوە و خۆناسينهوە ههيه ،وەك ياری شهترەنج ،دروستکردن
و ل خوڕينی ئوتۆمۆبيل ،دۆزينهوەی نهخۆشيی يا ناسينی ت ڕۆريست .به م لهمڕۆدا
ئ مه شاهيدی پهرەسهندنی ش وەی نو ی وشياری به ب ئاگاداربونين و ڕەنگه هزری
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دەستکرد و کامپيۆتر زۆر باشتر له مرۆڤ بتوانن ئهو ئهرکه بهڕ وەبهرن .چونکه
زۆرينهی ئهو ئهرکانه خۆيان به ناسينی ئولگو و تايبهتمهندييهکانهوە بهستۆتهوە و
ئالگاريتمی به ب ههستی ئاگاداربون به زوويی وەپ ش ئهو ل هاتووييهی مرۆڤ
دەکهونهوە .لهڕاستيدا ئهوە تهنيا له فيلمه زانستی  -خهيا ييهکانی هاليووددا هزری
دەستکرد ملمﻼن ی وشياری و ههستی خۆناسينی مرۆڤ دەکا .به م جيهانی
ڕاستهقينهی زانستی م ژوويهکی گهل ك جياواز دەگ ڕ تهوە .ڕ گای جياواز بۆ گهيشتن
به وشياری دياری دەکرێ که ڕەنگه تاقم ك لهوان به شهقامی ههستی ئاگاداريی مرۆڤدا
ت پهڕ بن .بۆ ماوەی مليۆنان ساڵ گهشهسهندنی ئورگانيک زۆر به ئاسپايی
بهڕ وەچووە .پهرەسهندنی کامپيۆتری غهيرە ئورگانيك دەتوان وەپ ش ئهو تهنگانهيه
کهوێ و ڕ گايهکی به تهواوی جياواز به م گورج بۆ گهيشتن به ب يمهت و وشياری
بپ وێ.
ئهو بۆچوونه پرسيار کی گهل ك نوێ دەخو ق ن  :کاميهك لهو دوانهيه گرنگن ،هزر
و هۆش يا ههستی ئاگا لهخۆبوون؟ تا ئهو کاتهی ئهو دوانهيه دەست له دەستی يهكدا
بهڕ دا دەڕۆيشتن باس لهسهر بايهخی ڕادەييان شت ك زياتر له گا ته و گهپی فيلهسۆفان
نهبوو ،به م له سهدەی بيست و يهکهمدا ئهو تهوەرە بۆته باس کی جيديی سياسی و
ئابووری و دەبينرێ ﻻنيکهم بۆ ه زی سوپايی و کارخانهکان وە م کی ڕوونی ههيه:
"ﺑ يمهتی و وشياری کار کی پ ويسته ﺑه م ههستی ئاگايی شت کی د خوازانهيه".
ه زی سوپايی و کارخانهکان به ب ئاکتهری وشيار و ب يمهت ناتوانن کارەکانيان
به باشی بهڕ وەبهرن ،به م نياز کی ئهوتۆيان به ههستی ئاگايی و ئهزموونی زەينی
نييه .ئهزموونی ههستی ئاگالهخۆبوونی شۆفير کی له گۆشت و ئ سقان به د نياييهوە
گهل ك پڕبايهخترە له هی ئوتۆمۆبيل کی ئوتوماتيکی ب شوفير که هيچ ههست کی نييه.
شۆفيری تاکسی دەتوانی هاوکات لهگهڵ گو دان به پهيامی ناوەندەکهی لهسهر
شهقام کی گهل ك ئا ۆز گوێ له مۆسيقاش ڕاگرێ .زەينی ئهو دەتوان به سامهوە
پهرەبست ن کات سهيری ئهست رەکانی ئاسمان دەکا و بير له پهرجۆی ئونيو رسام
دەکاتهوە .به ديتنی يهکهم ههنگاوی کيژە بچووکهکهی چاوی پڕ دەبن له فرم سكی
تامهزرۆيی .به م بهداخهوە ئهو سيستهمه نو يه نيازی به هيچکام لهو ههستانه نييه.
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تهنيا شت کی گرنگ ،له ه منی و ئهوپهڕی ههرزانيدا بردنی ڕ بوار که له شو ن کهوە
بۆ ئهويتر .ئوتۆمۆبيلی ئوتوماتيکی ئهو کارە زۆر باشتر له شوفير بهڕ وەدەبهن،
تهنانهت ئهگهر چ ژ له مۆسيقاش وەرنهگرن و پهرجۆی خو قاندنيش سهرخۆش و
تامهزرۆيان نهکا.
ئ مه دەب چارەنووسی ئهسپ له شوڕشی پ شهسازيدا وەبير خۆمان ب نينهوە.
ئهسپ کی مهزرای ئاسايی دەتوان بۆن بکا ،خۆشهويستی ههب  ،مرۆڤهکان بناس تهوە،
لهسهر پهرچينهکانهوە باز بدا و ههزاران کاريتر باشتر له ئوتوموبيل کی فۆڕد يا
ﻻمبۆجينييهکی گهپجاڕ بهڕ وەبهرێ .سهرەڕای ئهوانهش ئوتۆمۆبيلهکان ج گای
ئهسپيان گرتهوە چونکه ئهو ئهرکانهی سيستهمهکه پ ويستيهتی ج بهج ی دەکهن .لهو
ڕوانگهيهوە ئهگهری ئهوە ههيه له داهاتوودا ئوتۆمۆبيلی ئوتوماتيک ج ی شوفيری
تاکسی بگرنهوە.
سهرەڕای ئهوانهش ئهگهر ئ مه ئهرکی خه ک له شۆفيری تاکسی يا شۆفيری
ئوتۆمۆبيل قهدەغه بکهين و ئيزن بدەين ئالگاريتمی کامپيۆتری ئهو ئهرکه بهدەستهوە
بگرێ دەتوانين بههۆی گريدانيان له تۆڕ ك پ ش به تهسادوفی ئوتۆمۆبيلهکان بگرين.
له مانگی ئاوگوستی سا ی  ٢٠١٥يهك له ئوتۆمۆبيلهکانی گووگل که بۆ تاقيکاريی
لهسهر شهقامهکان لهڕ دا بوو ،تهسادوفی کرد .کات له چوارڕ هك نيزيك بووەوە و
چاوی )س نسۆری ئهلکترۆنيکی( به ڕ بواری سهر شهقامهکه که خهريکی پهڕينهوە
بووە کهوتووە ،تورمزی ل داوە .ماويهکی کورت دوای ئهو ئوتوموبيل ك له دواوە خۆی
ل داوە که ڕەنگه شۆفيرەکهی له خهيا ی خۆيدا بيری له پهرجۆی خو قاندن کردب تهوە
و ئاگای له شهقامهکه نهبووب  .ديارە ئهگهر ئهو دوو ئوتۆمۆبيله ههردووکيان
ئوتوماتيك و له ڕ گای تۆڕی پهيوەندايهتييهوە هيدايهت کرابان ،ئهو تهسادوفه ڕووی
نهدەدا .ئالگاريتمی ڕ نو ن له بارودۆخی ههرکام لهو ئوتۆمۆبيﻼنهی سهر شهقام ت
دەگا و ئيزن نادا ل کبدر ن .ديارە سيستهم کی وا دەب ته هۆی پاشهکهوتهی کات ،پارە
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و ژيان – به م ئهزموونی ئوتۆمۆبيل ل خوڕينی مرۆڤ و شو نی کاريی مليۆنان
١٤٦
مرۆڤ له ناو دەبا.
تاقم ك له زانايان و پسپۆرانی ئابووری پ شگوويی دەکهن ئهو مرۆڤانهی خۆيان
لهگهڵ بارودۆخی نو دا نهگونج نن درەنگ يا زوو به تهواوی بۆ کۆمه گا ب که ك
دەم ننهوە .ڕۆبۆت و پرينتی س ڕەههندی شو نی کاری زۆربهی مرۆڤ بۆ و نه وەك
دروستکردنی پۆشاك دەگرنهوە و ئالگاريتمه ب يمهتهکان ههمان کار بهسهر پ شه
خزمهتگوزارييهکاندا د نن .کارمهندی بانک و ئاژانسه هاتوچۆکانی سهفهر تا ئهم
دواييانه له ئۆتۆماسيۆن له ئهمان دا بوون ،به م ئ ستا مهترسی ب کاربوونيان ل
دەکرێ .چهند کهسمان له بواری سهفهر و ئاژانسهکاندا پ ويسته کات به يارمهتی
تهلهفۆنی دەستيی دەتوانين ڕاستهوخۆ ﻻی ئالگاريتمی کامپيۆتری بليتی فڕۆکه،
شهمهنهفهر ،ئوتۆبۆس و کهرەسهکانيتری هات و چۆ بکڕين؟
ههروەها ماملهچی بورسهکانيش له مهترسيدان .تيجارەتی بازرگانی بهش کی زۆری
له ﻻيهن ئالگاريتمه کامپيۆتريهکانهوە بهڕ وەدەچ که دەتوانن له چرکهيهکدا کاری
سا کی مرۆڤ ج به ج کهن و زۆر به گورجی و به چاو تروکاندن ك هه س و
کهوت لهههنبهر کاﻻکاندا بکهن .ڕۆژی ٢٣ی ئاوريلی سا ی  ٢٠١٣هاکهری سوريايی
حيسابی تويتهری فهرمی ئاسوش تدپرسيان ههک کردەوە .کاتژم ری يهك و حهوت
خولهکی دوای نيوەڕۆ ئهوان له تويتدا نووسييان که ه رشيان کردۆته سهر کۆشکی
سپی و ئۆباما بريندار بووە .ئالگاريتمه بازرگانييهکان که بهردەوام ههڤا هکانيان لهژ ر
کونتڕۆ دايه بهگورجی هه س و کهوتيان کرد و به ش وەی ش تانه دەستيان به فرۆشتنی
سههمهکان کرد .داو جۆنز " "Dow Jonesناوەندی چاپهمهنی ئهمريکايی تهنيا له ماوەی
 ٦٠چرکهدا به دۆڕاندنی  ١٥٠خاڵ )امتياز( نيزيکهی  ١٣٦مليارد دۆ ری ئهمريکايی
زەرەر کرد .کاتژم ر يهک و دە خولی پاشنيوەڕۆ ئاسۆشيتدپرس ڕايگهياند که ئهو
١٤٦

Matt Richtel und Conor Dougherty, «Google’s Driverless Cars Run Into Problem: Cars With
Drivers», in: New York Times, ١. September ٢٠١٥,
http://www.nytimes.com/٢٠١٥/٠٩/٠٢/technology/personaltech/googlesays- its-not-the-driverlesscars-fault-its-other-drivers.html?_r=١ (aufgerufen am ٢. September ٢٠١٥); Shawn DuBravac,
Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live and
Communicate, Washington, D. C. ٢٠١٥, S. ١٢٧–١٥٦.
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ههوا ه درۆ بووە .ئالگاريتمه کامپيۆتريهکان تا کاتژم ری يهك و س زدەی پاشنيوەڕۆ
به قهرەبووکردنهوی خا هکانی داو جۆنز ههموو پارە دۆڕاوەکهيان بۆ گهڕاندەوە.
 ٣ساڵ پ ش ئهو ڕووداوە ڕۆژی ٦ی مای  ٢٠١٠بورسی ئابووری نيۆيۆرك
شۆک کی مهزنی ئهزموون کرد .له ماوەی پ نج خولدا له نيوان کاتژم ر دوو و ٤٢
خولی پاشنيوەڕۆ تا دوو و چل و حهوت داو جۆنز ههزار خاڵ هاته خوارەوە و زۆر
به ساکاری يهك ترليۆن دو ری ئهمريکايی له ناو چوون .دواتر هاتهوە سهر ج ی
خۆی و له ماوەی کهمتر له  ٣خولدا گهڕاوە بۆ بارودۆخی پ شووی .ڕووداوی وا
کات ك دەقهوم ن که بهرنامهی کامپيۆتريی بهرپرسی ماڵ و دارايی ئ مهی مرۆڤ بن.
لهو دەمهوە زانايان و پسپۆرانی ئهو بوارە دەيانهوێ ت بگهن چلۆن ئهو فلش کراش
"" Flash Crashە ڕوودەدا .ئ مه ئهو ڕاستييه دەزانين که هه هی ئالگاريتمهکان بووە،
به م ه شتا به ووردی ناتوانين بزانين چ هه هيهك ڕوويداوە .بڕ ك له تاجرانی و ته
يهکگرتووەکانی ئهمريکا سکاﻻيان لهو ک شهيه کردووە و دە ن به ش وەيهکی
نادادپهروەرانه ک شهکه دژ بهو مرۆڤانهيه که ناتوانن به گورجی هه س و کهوت
لهخۆيان نيشان بدەن .ئهو پرسيارە که ئايا ئهو ک شهيه دژ به ياسا دەوەست يا نا ،کار
١٤٧
و داهات کی زۆر بۆ پار زەرەکان ئامادە دەکا.
ههروەها به ئهگهری زۆر ئهو وەکيﻼنه مرۆڤ نابن .فيلم و زنجيرە تهلهفيزيۆنييهکان
ئهو و ناکردنه دەخو ق نن که وەکيلهکان ڕۆژ و کاتی خۆيان له دادگاکاندا ڕادەبو رن،
١٤٧

Bradley Hope, «Lawsuit Against Exchanges Over ‹Unfair Advantage› for High-Frequency
Traders Dismissed», in: Wall Street Journal, ٢٩. April ٢٠١٥, http://www.wsj.com/articles/lawsuitagainstexchanges- over-unfair-advantage-for-high-frequency-tradersdismissed١٤٣٠٣٢٦٠٤٥ (aufgerufen am ٦. Oktober ٢٠١٥); David Levine, «High-Frequency Trading Machines
Favored Over Humans by CME Group, Lawsuit Claims», in: Huffington Post, ٢٦. Juni ٢٠١٢,
http://www.huffingtonpost.com/٢٠١٢/٠٦/٢٦/high-frequencytrading- lawsuit_n_١٦٢٥٦٤٨.html
(aufgerufen am ٦. Oktober ٢٠١٥); Lu Wang, Whitney Kisling und Eric Lam, «Fake Post Erasing
$١٣٦ Billion Shows Markets Need Humans», Bloomberg, ٢٣. April ٢٠١٣,
http://www.bloomberg.com/news/٢٠١٣–٠٤– ٢٣/fake-report-erasing-١٣٦–billion-shows-market-sfragility.html (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Matthew Philips, «How the Robots Lost: HighFrequency Trading’s Rise and Fall», in: Bloomberg Businessweek, ٦. Juni ٢٠١٣,
http://www.businessweek.com/printer/articles/١٢٣٤٦٨–how-therobots- lost-high-frequencytradings-rise-and-fall (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Christopher Steiner, Automate This:
How Algorithms Came to Rule Our World, New York ٢٠١٢, S. ٢–٥, ١١–٥٢; Luke Dormehl, The
Formula: How Algorithms Solve All Our Problems – And Create More, London ٢٠١٤, S. ٢٢٣.
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ئهو شو نهی بهردەوام هاواری "گهورەم" دەکهن و داوای ويستی بهسۆزی ئهوان
دەکهن .به م وەکيله ئاساييهکانيتر زۆربهی کاتی خۆيان به پشکنينی ک و ك پهروەندەوە
خهريك دەکهن و وەدوای به گهی جۆراوجۆر بۆ پهيوەنديدان به ک شهکانهوەن .بڕ ك
لهوان به تامهزرۆييهوە دەيانهوێ بزانن لهو شهوەی داو جۆنز تووناکرا يا بازرگانه
ب دەرەتانهکان ه رشيان کرايه سهر چ ڕوويداوە .کات ئالگاريتمهکان له چرکهيهکدا
کاری يهك سا ی مرۆڤ بهڕ وەبهرن يا سکنهی م شكی مرۆڤ بکهن و به قامکنان به
دوگمهيهكدا درۆ و فريو ئاشکار بکهن ،ب ی چارەنووسی ئهو ههموو وەکيل و مرۆڤه
چيان ل بهسهر ب ؟ تهنانهت وەکيل و ئهفسهری پۆليسی بهئهزموونيش ناتوانن به
ڕاحهتی له ڕووی حا هتی دەموچاو و دەنگی تاوانکارانهوە بزانن ئايا ڕاست دەکهن يا
نا .به م شو نی درۆ و ڕاست گوتن له م شكدا جياوازن و دەکرێ به ش وەی زانستی
دياری بکر ن .ديارە لهمڕۆدا ه شتا بهو پلهيه نهگهييوين به م به تهواوی ج ی باوەڕە
که کهرەسه زانستييهکان له داهاتوويهکی نيزيکدا به ووردی درۆ و ڕاستگۆيی مرۆڤ
ل ك جيا بکهنهوە .ئهدی مليۆنان وەکيل ،پۆليس و مرۆڤی هاوچهشن چييان ل بهسهر
دێ و بۆ کوێ دەچن؟ به ئهگهری زۆر بۆ دۆزينهوەی کاری نوێ پ ويستيان به ڕاه نانی
١٤٨
نوێ دەب .
کات ئهو مرۆڤانه خۆيان بۆ کار کيتر ڕاب نن ڕەنگه ههست بکهن ئالگاريتمهکان
گهل ك لهوان گورجتر کارەکان بهڕ وەدەبهن .ڕ کخراوەی وەك ميندجو ""Mindojo
دۆزينهوە لهسهر ئالگاريتمی کامپيۆتری دەکهن ،نهك ههر ئهندازياری ،فيزيك و م ژوو
ف ری مرۆڤ دەکهن به کوو له دەروونی مرۆڤ دەگهن و دەزانن من و تۆ ک ين و چی
١٤٨

Jordan Weissmann, «iLawyer: What Happens when Computers Replace Attorneys?», in: The
Atlantic, ١٩. Juni ٢٠١٢, http://www.theatlantic.com/business/archive/٢٠١٢/٠٦/ilawyerwhathappens-when-computers-replace-attorneys/٢٥٨٦٨٨ (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); John
Markoff, «Armies of Expensive Lawyers, Replaced by Cheaper Software», in: New York
?Times, ٤. März ٢٠١١, http://www.nytimes.com/٢٠١١/٠٣/٠٥/science/٠٥legal.html
pagewanted=all&_r=٠ (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Adi
Narayan, «The fMRI Brain Scan: A Better Lie Detector?», in: Time,
٢٠. Juli ٢٠٠٩, http://content.time.com/time/health/article/٠٬٨٥٩٩٬١٩١١٥٤٦– ٢٬٠٠.html (aufgerufen
am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); Elena Rusconi und Timothy Mitchener-Nissen, «Prospects of Functional Magnetic Resonance Imaging as Lie Detector», in: Frontiers in Human Neuroscience ٧:٥٤
(٢٠١٣); Steiner, Automate This, S. ٢١٧; Dormehl, The Formula, S. ٢٢٩.
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دەکهين و تامهزرۆی چين .مامۆستای ديجيتالی ههر وە م ک که ئ مه بيدەينهوە به
ووردی دەيدۆزێ و پاشهکهوتی دەکا و دەزان چ ماوەيهکم بۆ وە می پرسيارەکان
ويستووە .به پ ی کات ئهوان له خا ی ﻻواز و بهه زمان ت دەگهن و دەزانن چ شت ك
دەب ته هۆی د هکوتهمان و کام ڕووداو چاومان دەنووق ن  .ئهوان دەتوانن ت رمۆديناميك
يا ههندەسهمان به ش وەيهك ف رکهن که ڕاه نانهکه تهواو لهگهڵ تايبهتمهندی و
ل هاتوويی ئ مهدا يهك بگر تهوە ،تهنانهت ئهگهر سهدا ٩٩ی قوتابييهکانيتر لهو ش وە
ڕاه نانه نهتوانن که ك وەرگرن .ئهو مامۆستا ديجيتاليانه ههرگيز حهوسهلهيان لهدەست
نادەن ،هيچکات له قوتابييهکان تووڕە نابن و هيچکات کيش مان ناگرن .به م سهرم ل
ش واوە له جيهان کی ئهتۆدا که کهرەسهی ب يمهتی وەك ئهو بهرنامه کامپيۆتريانهی له
بهردەستدايه و ههموو تهوەرێ به باشی و ووردی دەزان چ پ ويستييهکی به من و تۆ
١٤٩
ههيه که ف ری ت رمۆديناميك يا ههندەسه بين؟
تانانهت دوکتورەکانيش خواردەمهنييهکی ساکارن بۆ ئالگاريتمهکان .يهکهمين و
گرنگترين ئهرکی پزيشکهکان لهسهر ئهوە ساغ بۆتهوە نهخۆشييهکان به باشی و
دروستی دياری بکهن و بيناسن و دواتر باشترين ڕ گاچارە و دەرمانی بۆ بدۆزنهوە.
ئهگهر منی مرۆڤ بههۆی نهخۆشی نۆبهت يا زگچوون ڕ م بکهو ته نهخۆشخانه،
لهوانهيه لهوێ نهخۆشيتريشم ل بدۆزر تهوە .چونکه نيشانهی ئهو نهخۆشييانه دەتوان
وايرووسی ڕ خۆ ه و گهدە يا ماﻻريا و تهنانهت ش رپهنجهش ب  .دوکتور ك تهنيا پ نج
خولی کات ههيه بۆ دۆزينهوە و ناسينی دروستی نهخۆشييهکهمان ،چونکه
بيمهدەرمانييهکان تا ئهو سنوورە پارە بۆ نهخۆشييهکانمان دەدەن .ئهو کاته کهمهش
تهنيا چهند پرسيار و معاينهيهکی سهرسهری له خۆ دەگرێ .دوکتورەکه ئهو زانياريانه
له پ شينهی نهخۆشييهکانی خۆی و نهخۆشييه دۆزراوەکانی جيهانی گرێ دەدا ،به م

١٤٩

B. P. Woolf, Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered Strategies for
Revolutionizing E-learning, Burlington ٢٠١٠; Annie Murphy Paul, «The Machines are Taking
Over», in: New York Times, ١٤. September ٢٠١٢,
http://www.nytimes.com/٢٠١٢/٠٩/١٦/magazine/howcomputerized- tutors-are-learning-to-teachhumans.html?_r=٠ (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤); P. J. Munoz-Merino, C. D. Kloos und M.
Munoz-Organero, «Enhancement of Student Learning Through the Use of a Hinting Computer eLearning System and Comparison With Human Teachers», IEEE Transactions on Education ٥٤:١
(٢٠١١), S. ١٦٤–١٦٧; Mindojo, http://mindojo.com/(aufgerufen am ١٤. Juli ٢٠١٥).
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تهنانهت باشترين دوکتورەکانيش ناتوانن ههموو نهخۆشی و دەرمانهکانی پ شووی من
له م شکياندا ڕابگرن .ههروەها هيچ دوکتور ك ناتوان لهگهڵ ههموو نهخۆشی و
دەرمانهکان ناسياويی ههب يا نووسراوە زانستييه نو يهکانی پزيشکی خو ندب تهوە.
سهرەڕای ئهوانهش دوکتورەکان زۆرجار ماندوو ،نهخۆش و برسين و ڕەنگه ئهوانه
کارت کهرييان لهسهر ناسين ،دياريکردن و دەرمانی نهخۆش و ئاکامی نهخوازراو
دوای که كوەرگرتنی دەرمانهکان ههب ت .کهوابوو سهير نييه که زۆرجار له ناسينی
نهخۆشی هه ه بکهن يا دەرمان کی هه ه بۆ نهخۆشهکه بنووسن.

واتسۆنی " "IBMسا ی  ٢٠١١ک بهرک ی تلهفيزيۆنی له دوو مرۆڤ دەباتهوە

واتسۆنی ناوداری " "IBMلهبهرچاو دەگرين – بهرنامهيهکی هزری دەستکرد که
سا ی  ٢٠١١له بهرنامهيهکی تهلهفيزيۆنيدا ک بهرک ی له دوو زانای به ئهزموون
بردەوە .لهمڕۆدا واتسۆن خۆی به کاری نوێ و بهتايبهت بۆ دۆزينهوەی نهخۆشييهکان
خهريك کردووە .هزر کی دەستکردی وەك واتسۆن گهل ك خا ی پۆزيتيڤی به
هه سهنگاندن لهگهڵ دوکتوری ئينسانی ههيه .يهکهم ،دەتوان له شو نی ڕاگرتنی
زانيارييهکهی ههر نهخۆشی يا دەرمان ك پاشهکهوت بکا .ههروەها ئهو دەتوان لهو
ناوەندە زانيارييه ،ڕۆژانه يا ههر چرکهيهك له ڕ گای تۆڕە ئينترن تييهکانهوە زانياری
نوێ و ئهزموونی ناوەندەکانيتر پاشهکهوت بکا.
دووههم ،واتسۆن نهک ههر له ڕەوت و م ژووی نهخۆشييهکانی من به ووردی
ئاگادارە ،به کوو ڕەوت و م ژووی نهخۆشييهکانی دايك و باوکم ،خوشك و برا،
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کوڕەمام و کچه پوورەکانم و تهنانهت ههڤا هکانيشم به ووردی دەناس  .واتسۆن گهل ك
زوو دەزان له ڕابردوودا چ نهخۆشييهکم بووە ،له کام دەرمان که کم وەرگرتووە و يا
له ئهندامانی بنهما هکهمدا ک چ نهخۆشييهکی بووە و له چ دەرمان ك که کی
وەرگرتووە.
س ههم ،واتسۆن ههرگيز ماندوو و برسی ناب يا نهخۆش ناکهوێ و کات کی زۆر
بۆ من تهرخان دەکا .من دەتوانم لهسهر کورسی ناو ما هکهمهوە لهوپهڕی ڕاحهتيدا
سهدان پرسيار بکهم و وە مهکهشی وەرگرمهوە تا ئهو ج يهی واتسۆن به باشی بزان
من چ ههست کم ههيه و بارودۆخی نهخۆشييهکهم له کو دايه .ئهو ههوا ه بۆ زۆربهی
نهخۆشهکان ههوا يکی گهل ك باشه .ئهگهر ئ وە لهمڕۆدا خهريکی خو ندنی بواری
پزشکين ،باشتر وايه بۆ داهاتووی خۆتان بير کی ل بکهنهوە .کهس ك کهرەسهيهکی
وەك واتسۆنی ههب  ،ئيتر پ ويستی به شارلۆك نامين .
ڕەنگه زنجيرە ک شهيهکی تکنيکی پ شی واتسۆن و کهرەسهی وەك ئهو بگرن که له
داهاتوويهکی نيزيکدا نهتوانن ج و شو نی پزيشکه ئينسانييهکان بگرنهوە .به م ئهو
ک شه تکنيکييانه – باوەکوو گهل کيش ئا ۆز بن – پ ويسته تهنيا جار ك ر گاچارەيان
بۆ بدۆزر تهوە .له ﻻيهکيتريشهوە ڕاه نانی پزيشکی ئينسانی پڕۆسيهيهکی ئا ۆز و پڕ
خهرجه که چهندين ساڵ در ژەی دەب  .دوای نيزيکهی دە ساڵ خو ندن له زانستگه و
ديتنی دەورەی عهمهلی دوکتور ك دروست دەب  .ئهگهر دوو دوکتور پ ويست ب دەب
به پتوونی ئهو پڕۆسهيه دووپات بکر تهوە .لهوﻻشهوە ئهگهر ئهو ک شانهی له پ ش
ڕ گای واتسۆن قوت بوونهتهوە ڕ گا چارەيان بۆ بدۆزينهوە ،نهك ههر دوکتور ك
به کوو ژمار کی ب کۆتايی دوکتور دەخو ق نين که  ٢٤کاتژم ری شهو و ڕۆژ له
ههموو قوژبن کی ئهم جيهانهوە دەتوانن خزمهتی نهخۆشان بکهن .کهوابوو تهنانهت
ئهگهر سهدان مليۆن دو ريش بۆ ئهو کارە تهرخان بکرێ له در ژخايهندا ههرزانتر
له ڕاه نانی دوکتوری ئينسانييه.
سروشتييه ههموو دوکتورەکان له پڕ کدا کارەکانيان لهدەست نادەن .ئهو ئهرکانهی
نيازيان به خو ق نهريی ههيه تا ماوەيهکی زۆر له دەستی مرۆڤدا دەم ننهوە .ههر وەك
ه زە سوپاييهکانی سهدەی بيست و يهکهم بهشه تايبهت و ب يمهتهکانيان پهرە پ دەدەن،
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سيستهمی س مهتی داهاتووش ڕ گای نو يان بۆ دەکر تهوە .به م چونکه ه زە
سوپاييهکان ئيتر پ ويستيان به مليۆنان سهرباز ناب  ،سيستهمی س مهتيش به ب
سهربازی ئاسايی پ ويستی به دوکتوری ئاسايی نامين .
ئهو شتهی مهيدان به دوکتورەکان تهنگ دەکا چهندين بهرانبهر زياتر يهخهی
دەرمانخانهکان دەگر تهوە .سا ی  ٢٠١١له سانفرانسيسکۆ دەواخانهيهك کرايهوە که
تهنيا له ﻻيهن ڕۆبۆت کهوە ئيدارە دەکرێ .کات مرۆڤ ك د ته ئهو دەواخانهيه له ماوەی
چرکهيکدا نوسخهی مشتهری و ههموو زانيارييهکانی سهبارەت به دەوا و ئاکامی
نهخوازراو دوای که كوەرگرتنی دەرمانهکانی بۆ ڕوون دەکاتهوە .ڕۆبۆتهکه خهمی
ئهوەشی بۆ دەخوا که دەرمانه نو يهکان لهگهڵ دەرمانی پ شووی ک شهی بۆ ساز نهکا
يا ئالرژی بۆ پ ك نهه ن  .له سا يکدا ئهو ڕۆبۆتهيه نيزيکهی دوو مليۆن نوسخه بهڕێ
١٥٠
دەکا به ب ئهوەی تهنيا هه هيهك ڕوو بدا.
تاقم ك دە ن ڕەنگه لهڕوانگهی زانين و فهننييهوە ڕۆبۆت بتوانن وەپ ش مرۆڤ
بکهونهوە به م ناتوانن شو نی ههستی ئينسان خۆشهويستی ئهوان پڕ کهنهوە .کات
سکهنی ""CTی ئ وە نيشانی دەدا ش رپهنجهتان ههيه ،دەتانهوەی ئهو ههوا ه له زاری
دوکتووری ئينسانييهوە ببيستن يا له ﻻيهن کهرەسهی چ کراوەوە؟ ئهدی چلۆن دەب
ئهگهر کهرەسهيهکی د سۆز ئهو ههوا ه به وشهی ڕازاوە که پڕ به پ ستی
تايبهتمهندييهکانی ئ وە ب به ئيمپاتييهوە پ تان ڕابگه ن ؟ لهبيرتان نهچ تهوە
ئورگانيزمهکان ئالگاريتم کن و واتسۆن دەتوان ههستی سۆزداريی ئيوە تهواو وەك
چۆن به ووردی دەتوان نهخۆشييهکانتان بدۆزيتهوە ،ئهوان ش بناس و هه س و
کهوتيان لهههنبهردا بکا.
واتسۆن به ئاناليزەکردنی د .ن .ئا ،گوشاری خو ن و ب ۆمترييه ب کۆتاييهکانيتر
دەتوان به ووردی بزان ههست به چی دەکهن .بههۆی ئاماری مليۆنان پهيوەندی
کۆمه يهتی پاشهکهوتکراو له م شکی واتسۆندا دەتوانی به ووردی پ تان ب به چ
شت ك و له چ بارودۆخ کدا دەب قسهی د تان ببيستن .ئهگهر ئ مه تووشی مرۆڤ کی
Steiner, Automate This, S. ١٥٥.
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تووڕە بين دەنگمان بهرز دەب تهوە و کات گوێ له مرۆڤ کی ئارام ڕادەگرين ترس له
لهشمان ئازاد دەب  ،به م واتسۆن هيچکات تووشی ئهو حا هتانه نايه .به هۆيهی ئهو
خۆی هيچ ههست کی سۆزداری نييه ،ههميشه ئهو هه س وکهتانه به ئ وە پ شنيار دەکا
که تهواو لهگهڵ بارودۆخی ڕۆحی ئ وەدا دەگونج .
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چينی ب که ك
گرنگترين پرسياری ئابووری سهدەی بيست و يهکهم پ ويسته ئهوە ب " :ئ مه دەب
چی لهو ههموو مرۆڤه ب که کهی کۆمه گاکان بکهين؟" کات بهڕادەی گونجاو
ئالگاريتمی گهل ك به هۆش و ب يمهتمان له کۆمه گاکاندا ههب که له زۆربهی بوارەکاندا
ئهرکی مرۆڤ باشتر له خۆی بهڕ وەبهرن ،ئيتر مرۆڤی ووشيار و ئاگا دەب چ ئهرک ك
بهڕ وەبهرن؟
له ڕوانگهی م ژووييهوە بازاڕی کار بهردەوام بهسهر س بهشی سهرەکيدا
دابهشکراوە :کاری وەرز ری ،پ شهسازی و کارە خزمهتگوزارييهکهن .تا سا نی
١٨٠٠ەکان زۆرينهی ههرە زۆری حهشيمهتی سهر زەوی به کاری وەرز ری و
کشتوکا ييهوە خهريك بوون و تهنيا کهمينهيهکی بچووك له بواری پ شهسازی و
خزمهتگوزاريدا چاﻻك بوون .هاوکات لهگهڵ دەستپ کی شۆڕشی پ شهسازی مرۆڤی
و ته پ شکهوتووەکان مهزرا و گاڕانهکانيان بهج ه شت .له سهرەتاوە زۆرينهی ئهو
مرۆڤانه دەستيان به کاری پ شهسازی کرد و بهرە بهرە بۆ ﻻی کارە
خزمهتگوزارييهکانی کۆمه گا ڕاک شران .له دەيهکانی ڕابردووەوە و ته
پ شکهوتووەکان شۆڕش کی نو ی تريان ئهزموون کرد ،چونکه کاری پ شهسازی به
ش وەی بهرچاو له ناو چوو و بهشه خزمهتگوزارييهکان پهرەيان ساند .سا ی ٢٠١٠
تهنيا  ٢له سهدەی مرۆڤ له و تهيهکگرتووەکانی ئهمريکا به کاری وەرز ری و ٢٠
له سهدی مرۆڤ به کاری پ شهسازی و نيزيکهی  ٧٨له سهدی مرۆڤ به کاری
مامۆستايی قوتابخانه ،پزشکی ،ئيدارە و هتد  ...ەوە خهريك بوون .به م کات
ئالگاريتمه ب ڕۆحهکان له داهاتوودا باشتر له ئ مهی مرۆڤ له بواری ڕاه نان،
پزشکی و ئيداری بتوانن ئهرکی مرۆڤ بهڕ وەەبهرن ،دەب چی بکهين؟
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ئهو پرسيارە نوێ نييه .له دەستپ کی شۆڕشی پ شهسازييهوە مرۆڤ بهردەوام
ترسيان ت دا پ كهاتووە کهرەسه و ماش نه پ شهسازييهکان و به گشت مکانيزەکردن
لهوانهيه بب ته هۆکار بۆ پهرەسهندنی ب کاريی له کۆمه گاکاندا .به م ئهو بۆچوون و
نيگهرانييه هيچکات به ڕاست وەڕنهگهڕا ،چونکه ههرکات کار كی کۆن له ﻻيهن
کهرەسهکانهوە گيرابايهوە ،مهيدانی کاری نوێ پ ك دەهاتن و بهردەوام کار ك ههبووە
که مرۆڤ توانيويه باشتر له کهرەسه و ماش نه پ شهسازييهکان بهڕ وەی بهرێ .به م
ئهوە ياسايهکی سروشتی نييه و هيچ گارانتييهکيش بوونی نييه که له داهاتووشدا ههر
واب  .مرۆڤ دوو چهشن ل هاتوويی سهرەکيان ههيه :ل هاتوويی "فيزيکی" و "لۆژيکی
ياخود ناسياوی" .تا ئهو کاتهی کهرەسه و ماش نه پ شهسازييهکان له ڕوانگهی
فيزيکييهوە بهربهرەکانی مرۆڤيان دەکرد ،مرۆڤ دەيتوانی ئهو ئهرکانه بهڕ وەبهرێ
که پ ويستيان به لۆژيك و ناسياوييهوە ههبوو .به پ ی کات کهرەسهکان کاری دەستی و
قورسی مرۆڤيان گرتهوە و مرۆڤيش خۆی لهسهر ئهو کارانه چڕ دەکردەوە که پ ويستی
و نيازی به ل هاتوويی لۆژيکی و ناسياويی تايبهتييهوە ههبوو .به م ئهگهر له داهاتوودا
ئالگاريتمهکان بتوانن باشتر له مرۆڤ ناسياوی و ووشياريان ههب  ،چ ڕوودەدا؟
ئهو و ناکردن و باوەڕە که مرۆڤ بهردەوام ل هاتووييهکی تايبهتی ههيه که
ئالگاريتمی نهزان ههرگيز پ ی ناگا ،و دەچ له ئارەزوويهك زياتر نهب  .وە می
زانستيی ئهوڕۆيی له پهيوەندی لهگهڵ ئهو ئارەزووەی مرۆڤ دەتوان خۆی له س
پرەنسيبی سهرکيدا ڕوون بکاتهوە:
 .１ئورگانيزمهکان ئالگاريتمن .ههر بوونهوەر ك – هۆمۆساپ ينيشی لهگهڵ ب –
کۆی ئالگاريتمی ئورگانيکين که به در ژايی مليۆنان ساڵ ڕەوتی
گهشهسهندن ،له ﻻيهن هه بژاردەی سروشتييهوە شک يان گرتووە.
 .２حيساب و ههژماردنی ئالگاريتمی به ماکهی دروستکراوی کهرەسهی
حيسابهوە نهبهستراوەتهوە .جياوازی نييه کهرەسهی حيساب له دار ،بهرد،
ئاسن يا پﻼستيك دروست کراب " ،دوو" کۆی "دوو" ئهزموونهکهی ههميشه
دەب ته چوار.
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 .３کهوابوو ،هيچ هۆکار ك بوونی نييه بۆئهوەی لهسهر ئهو باوەڕە بين
ئالگاريتمی غهيری ئورگانيك نهتوان ئهو کارەی مرۆڤ بهڕ وەی دەبا،
بهڕ وەی بهرێ ياخود تهنانهت له مرۆڤيشی باشتر بهڕ وەی بهرێ .تا ئهو
سنوورەی حيساب و ههژمارەکان دروست بن ،ئيتر جياوازی ناب
ئالگاريتمهکان له کاربۆن دروست کرابن يا له سيليکۆن.
دەب دانی پ دا بن ين لهمڕۆدا ژمار کی گهل ك زۆر ئهركی ناو کۆمه گا ههن که
ئالگاريتمه غهيری ئورگانييهکان گهل ك باشتر له مرۆڤی بهڕ وه دهبهن و زانايان
بهردهوام روونی دهکهنهوه تاقمه ئهرک ك "بۆ ههميشه" له دهستبهسهرداگرتنی
ئالگاريتمی غهيری ئۆرگانيکی دوور دهم ننهوه .به م ههر وهك دهبينرێ چهمکی "بۆ
ههميشه" زياتر له دوو يا س دهيه بڕ ناکا .ناساندنی م ژوو و چيرۆك تا ماوهيهك بهر
لهمڕۆ نموونهيهکی بهرچاو بووه که تهنانهت له ﻻيهن مرۆڤی ئاساييشهوه هۆنراوهتهوه.
لهمڕۆدا پڕۆگرامی ناسينی چيرۆك ،خو ق نهری ئهو چهشنه چيرۆکانه زۆر باشتر له
خودی مرۆڤ دهناس تهوه .بهرپرسانی ئيدارهی پۆليس و ئاسايش ،ههروهها ه زه
ئهمنييهکهن لهمڕۆدا بۆ دۆزينهوهی مرۆڤی هه هکار لهو چهشنه پرۆگرامانه بۆ
پشکنينی فيلم و ويديۆی کورت و در ژ که دهتوانن کات کی زۆری مرۆڤ بهخۆيانهوه
خهريك بکهن ،که ك وهردهگرن.
کات مرۆڤ له سا نی ١٩٨٠کاندا لهسهر تاقانهبوونی مرۆڤ لهناو بوونهوهراندا
باس و ل کۆ ينهوهيان دهکرد ،به تايبهت بۆ سهلماندنی بۆچوونهکهيان ياری شهترهنجيان
به نموونه و به گه بۆ ووشياری و ب يمهتی مرۆڤ دەه ناوه .ئهو سهردهمه مرۆڤ
لهسهر ئهو باوهڕه بوو که هيچکات کامپيۆتر ناتوانی لهو بوارهدا مرۆڤ ببهز ن .
ڕۆژی ١٠ی فيبرواری سا ی  "Deep Blue" ١٩٩٦کامپيۆتری " "IBMمامۆستای
شهترهنجی ئهو سهردهمه واته کاسپارۆڤ""Garri Kasparowی بهزاند و بهو کارهی
ئارهزووی سهروهری مرۆڤ بهسهر کامپيۆتری خسته ناو گۆڕهوه.
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بهزاندنی کاسپارۆڤ له ﻻيهن ""Deep Blue
" "Deep Blueله ﻻيهن خو ق نهرهکانييهوه ل هااتووييهکی پ درا که نهك ههر ياسا و
هانگاوهکانی ياری شهترهنجی دهناسی ،به کوو ڕ گای سترات ژيکی ئهو يارييهشی به
باشی ت دا بهرنامهڕيزی کرابوو .جيل کی نو ی کهرهسهی چ کراوی دهستی مرۆڤ
واته "هزری دهستکرد" هاتنه کايهوه که سهروهری مرۆڤيان خسته ژ ر پرسيارهوه.
سا ی  ٢٠١٥بهرنامهيهکی گووگل خو ق ندرا و يهك له خو ق نهرانی به ناوی دوکتور
د ميس هاسابيز " "Dr. Demis Hassabisڕوونی دهکاتهوه" :تهنيا زانيارييهکی ئ مه بهو
سيستهمهمان داوه پيکسلی خا ی سهر مونيتور بووه و ئهو و ناکردنه که ئهو کاره بب ته
هۆکار بۆ وهرگرتنی ئهزموون کی باشتر .له کۆتاييدا بهو کاره و به ئاوا ه ه شتنهوهی
مهيدانی ئازاد ،ئهرکهکهی بۆ هه بژاردنی سترات ژی يارييهکه له مرۆڤ گهل ك باشتر
١٥١
بهڕ وه دهبا.
ماوهيهکی کورت دواتر هزر کی دهستکرد سهرکهوتووييهکی مهزن وهدهست د ن :
بهرنامهی گووگلی ئا فاگۆ " "AlphaGoياری "گۆ"ی ف ری خۆی کرد" .گۆ" يارييهکی
کۆنی و تی چينه که گهل ك ئا ۆزتر له ياری شهترهنجه .دەگوترا ئهو يارييه گهل ك بۆ
هزری دەستکرد ئا ۆزە و ناکرێ به نووسينی پڕۆگرام بهڕ وەبچ  .مانگی ئازاری
١٥١

Rebecca Morelle, «Google Machine Learns to Master Video Games», BBC ٢٥. Februar ٢٠١٥,
;)http://www.bbc.com/news/science-environment- ٣١٦٢٣٤٢٧ (aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥
Elizabeth Lopatto, «Google’s Can Learn to Play Video Games», in: The Verge, ٢٥. Februar ٢٠١٥,
http://www.theverge.com/٢٠١٥/٢/٢٥/٨١٠٨٣٩٩/google-ai-deepmind-videogames (aufgerufen am ١٢.
August ٢٠١٥); Volodymyr Mnih u.a. «Human- Level Control through Deep Reinforcement
Learning», in: Nature, ٢٦. Februar ٢٠١٥,
http://www.nature.com/nature/journal/v٥١٨/n٧٥٤٠/full/nature١٤٢٣٦.html (aufgerufen am ١٢. August
٢٠١٥).
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سا ی  ٢٠١٦ئالفاگۆ له شاری سيئۆل ڕووبهڕووی لی سيدول " "Lee Sedolپا هوانی
گۆی کۆريای باشوور بوەوە .ئالفاگۆ به ش وەيهکی تووناکهر و بهکاره نانی جو هی
نائاسايی و ستراتيژی ڕەسهن که تهنانهت سهری زانايانی ئهو ياريهشی ش واند،
يارييهکهی بردەوە .له کات کدا زۆربهی ياريزانه بهئهزموونهکانی گۆ پ ش يارييهکه
د نيابوون لهوەی که لی سهردەکهو ت ،دوای شيکردنهوەی جو هکانی ئهلفاگۆ
زۆربهيان گهيشتنه ئهو ئهنجامهی که مرۆڤهکان چيتر ناتوانن هيوای بردنهوەی ئهلفاگۆ
و نهوەکانی بخوازن.
ههروەها لهم دواييانهدا ئهلگاريتمهکانی کامپيوتهر سوودی خۆيان له يارييه تۆپهکاندا
سهلماندووە .بۆ دەيان ساڵ دەچ که تيمهکانی بهيسباڵ پشتيان به شارەزايی و ئهزموون
و ههستی ڕەسهنی ڕاه نهر و بهڕ وەبهرە بهئهزموونهکان بهستووە بۆ دۆزينهوەی
ياريزانی گونجاو .باشترين ياريزانهکان مليۆنان دۆﻻريان خسته گيرفانی خۆيان و
خاوەنه دەو همهندەکانيان و ب گومان تيمه دەو همهندەکان ""Crème de la Crèmeکر م دی
ﻻ کر م واته شيلهی ئهو شتانهيان گرت که له بازاڕدا بوو له کات کدا تيمه ههژارەکان
دەبوو بهو شتهی که مابووەوە ڕازی بين .له سا ی  ،٢٠٠٢بيلی بين ،بهڕ وەبهری
کۆمپانيای ئۆکﻼند ئهتلهتيکس که سهرچاوەيهکی کهمی ئابووری ههبوو ،بڕياريدا ئهو
سيستهمه ﻻبدات .بۆ ئهم مهبهسته پشتی به ئهلگاريتم کی نه نی کامپيۆتر بهست که
لهﻻيهن ئابووريناسان و شارەزايانی کامپيوتهرەوە پهرەی پ درابوو بۆ کۆکردنهوەی
تيم کی براوە له ياريزانان که لهﻻيهن ڕاه نهرە مرۆييهکانهوە چاوپۆشييان ل دەکرا يان
به کهم سهير دەکران .نهريتخوازان توڕە بوون لهوەی ئالگاريتمهکان چوونهته ناو
هۆ ه پيرۆزەکانی بهيسبا هوە .ئهوان ههستيان دەکرد دۆزينهوەی ياريزانانی بهيسباڵ
هونهرە و تهنيا ئهو کهسانهی زانيارييهکی نزيکيان لهسهر ئهو تهوەرە ههيه و چهندين
ساڵ ئهزموونيان له پشته ،دەتوانن ئهو کارە بکهن .بهرنامهيهکی کامپيۆتر ههرگيز
ئهوە ناکات چونکه ههرگيز ناتوان ت له نه نی و ڕۆحی بهيسباڵ ت بگات.
له سا ی ٢٠٠٤دا پرۆفيسۆری" "MITفرانک ليڤی " "Frank Levyو پرۆفيسۆری
هارڤارد ڕيچارد مورنانه " "Richard Murnaneل کۆ ينهوەيهکی قوو يان لهسهر بازاڕی
کار ب وکردەوە و ئهو پيشانهيان خستهڕوو که ئهگهری زۆرە له داهاتوويهکی نيزيکدا
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ئۆتۆماتيکی بکر ن .شۆف رانی لۆری وەک نموونهيهک له چاﻻکيهک که له
داهاتوويهکی نزيکدا ئۆتۆماتيکی ناب ت ،خرانهڕوو .ئهو دووانه نووسيويانه ،ئهستهمه
بيه نيته بهرچاوت که ئالگاريتمهکان بتوانن به سهﻻمهتی ل خوڕينی لۆرييهکان له
شهقام کی قهرەبا غدا بهڕ وەببهن .ئ ستا دوای دە ساڵ ،گووگل و ت سﻼ تهنيا خهونی
١٥٢
پ وە نابينن ،به کو وەک ڕاستهقينهيهک دەيخهنه بواری ج بهج کردنهوە.
له ڕاستيدا به ت پهڕبوونی کات ج گرتنهوەی مرۆڤ له ﻻيهن ئالگاريتمهکانی
کامپيۆترەوە ،هاسانتر و هاسانتر دەب ت نهک ههر لهبهر ئهوەی ئالگاريتمهکان بهردەوام
ئا ۆزتر دەبن ،به کو لهبهر ئهوەی مرۆڤ زياتر پيشهيی و پرۆفشيۆنالتر دەبنهوە.
ڕاوکهر و کۆکهر سهردەمی کۆن شارەزا بوون له کۆمه ک کارامهيی بهرفراوان بۆ
مسۆگهرکردنی مانهوەی خۆيان ،بۆيه ديزاينکردنی ڕۆبۆت کی ڕاوکهر و کۆکهر زۆر
ئاستهم دەب ت .ڕۆبۆت کی لهو جۆرە دەبوو بزان ت چۆن کهرەسهی ڕاو دروست بکات،
چۆن کارگی خواردن له دارستاندا بدۆز تهوە ،چۆن برين ک به گيای دەرمانی دەرمان
بکا ،چۆن لهگهڵ فيلی مامۆت هه س و کهوت بکا و چۆن لهگهڵ دەيان ڕاوچی ديکهدا
ه رش ک ههماههنگی بکات .به م له چهند ههزار سا ی ڕابردوودا ئ مهی مرۆڤ
خۆمان باشتر ڕاه ناوە .شۆف ری تاکسی يان پزيشکی دڵ له شو ن کی زۆر بچووکتردا
کاردەکات له چاو ڕاوکهر و کۆکهر ،ئهمهش ئاسانکاری دەکات بۆ دامهزراندنی هزری
دەستکرد .ههر وەك چهندين جار ئاماژەمان پ کرد ،هزری دەستکرد به هيچ ش وەيهك
لهگهڵ بوونی ڕاستهقينهی مرۆڤ هه ناسهنگ ندرێ ،به م بۆ زۆربهی کارە
مۆد رنهکان ،له سهدا ٩٩ی ل هاتووييهکانی مرۆڤ به سادەيی دەتوانر ت له ﻻيهن
هزری دەستکردەوە بهڕ وە بچ  .بۆيه بۆ ئهوەی هزری دەستکرد بتوان خه ک له
بازاڕی کار پاڵ پ وەنی و بيخاته دەرەوە ،تهنيا دەب ت له ئ مه باشتر ب ت بهتايبهت لهو
ل هاتووييه سنووردارانهی که پيشه تايبهتهييهکانمان پ ويستی پ يهتی.
تهنانهت دەتوانر ت ئهو بهڕ وەبهرانهی سهرپهرشتی ههموو ئهم چاﻻکييانهش دەکهن
بههۆی ئهلگاريتمه بهه زەکانيهوە شو نی کاريان بگير تهوە .ههروەها بههۆی
١٥٢

Frank Levy und Richard Murnane, The New Division of Labor: How Computers are Creating
the Next Job Market, Princeton, NJ ٢٠٠٤; Dormehl, The Formula, S. ٢٢٥ f.
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بهه زبوونی ئالگاريتمی کامپيۆترييهوە دەتوانرێ تهنيا به تاقم ك کهسهوە شو نی کاريی
مليۆنان شۆف ری تاکسی پڕبکر تهوە .زۆربهی ڕ نماييهکان لهﻻيهن ئهلگاريتمهکانهوە
دەدر ن بهب ئهوەی پ ويستی به هيچ چاود رييهکی مرۆڤ ههب ت ١٥٣.ئهگهر
ئالگاريتمهکان بتوانن مرۆڤ له بازاڕی کار وەدەر ن ن ،دەکر ت سامان و دەسه ت
له دەستی ئهو نوخبه بچووکانهدا چڕ بکر تهوە که خاوەنی بهه زترين ئهلگاريتمن،
ئهمهش دەب ته هۆی نايهکسانييهکی کۆمه يهتی و سياسی ب و نه .ئهمڕۆ مليۆنان
شۆف ری تهکسی و شۆف ری ئوتوبووس و شۆف ری لۆری ههند ک دەسه تی ئابووری
و سياسييان ههيه ،چونکه ههريهکهيان بهش کی کهمی بازاڕی هات و چۆيان
کۆنترۆ کردووە .کات ک بهرژەوەندييه بهکۆمه هکانيان دەکهو ته مهترسييهوە ،دەتوانن
خۆيان به سهنديکاوە هه واسن ،مانگرتن بکهن ،داوای بايکۆت بکهن و وەک ه ز کی
هه بژاردنی قورس مامه ه بکهن .به م کات ک مليۆنان شۆف ری مرۆيی له ﻻيهن يهک
ئهلگاريتمهوە ج گهيان بگير تهوە ،ههموو دەسه ت و سامانهکه دەچ ته دەست ئهو
مليارد رانهی خاوەنی ئهلگاريتم و کۆمپانياکانن.
ئا ترناتيڤ کيتر ئهوەيه که ئالگاريتمهکان خۆيان ببنه کۆمپانيا .له ئ ستادا مافی مرۆڤ
تهنيا ياسای دامهزراوەی ن وان سوبژکتيڤهکانی وەك کۆمپانيا و نهتهوەکان به فهرمی
دەناس ت .ههرچهندە بۆ و نه "تۆيۆتا" يان "ئهرژانتين" نه جهسته و نه عهق يان ههيه،
به م ملکهچی ياسا ن ودەو هتييهکانن ،دەتوانن خاوەنی زەوی و پارە بن ،ههروەها
دەتوانن بچنه دادگا و سکا يان لهسهر تۆمار بکر ت .بهم زووانه دەتوانين دۆخ کی
هاوش وە به ئهلگاريتمهکان بدەين .پاشان ئهلگاريتم ک دەتوان ت بب ته خاوەنی
ئيمپراتۆريهت کی بارهه گر يان سندوق کی سهرمايهی مهترسيدار ،بهب ئهوەی
پ ويست بکات گو ڕايه ی خواستی هيچ بهرپرسايهتی مرۆيی ب ت.
ئهگهر ئهلگاريتمهکه بڕياری دروست بدات ،دەتوان ت سامان ک کۆبکاتهوە که دواتر
به ئارەزووی خۆی وەبهره نان بکات ،ڕەنگه خانوو و سامانهکهمان بکڕ ت و بمانکاته
١٥٣

Tom Simonite, «When Your Boss is an Uber Algoritm», in: MIT Technology Review, ١.
Dezember ٢٠١٥, https://www.technologyreview.com/s/٥٤٣٩٤٦/when-your-boss-isan- uberalgorithm/(aufgerufen am ٤. Februar ٢٠١٦).
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کر نشينی ئهوان .ئهگهريش مافه دياريکراوە ياساييهکانی ئهلگاريتمهکه پ ش ل بکهين
 بۆ نموونه به نهدانی کرێ  -ئهلگاريتمهکه دەتوان ت پار زەر بهکرێ بگر ت وبمانک ش ته دادگا .ئهگهر ئهم جۆرە ئهلگاريتمانه له پ ناو پ شکهوتنی سهرمايهدارە
مرۆڤييهکان بهردەوام بن ،ئهنجامی کۆتايی دەتوان ت چين کی سهرەوەی ئهلگاريتم ب ت
که خاوەنی زۆربهی سهرمايهی ئهم جيهانه دەبن .ڕەنگه ئهو کارە به نهگونجاو
دابنر ت ،به م پ ش ئهوەی ئهو چهمکه به پهله ڕەدکهينهوە ،پ ويسته لهبهر چاوی
بگرين زۆربهی ههسارەکهمان له ئ ستاوە له ڕوانگهی ياساييهوە نهخهينه دەستی
ئالگاريتمهکانهوە و سامانهکهمان لهدەست نهتهوە و کۆمپانياکاندا ڕاگير ت .لهڕاستيشدا
سامانی مرۆڤ و نهتهوەکان له پ نج ههزار سا ی ڕابردووەوە له دەستی خو ق نهرانی
خودا جۆراوجۆرەکاندا بووە .ئهگهر خوداکان توانيويانه دەست بهسهر سامان و زەوی
مرۆڤدا بگرن و ناچار به کارکردنی بکهن ،بۆچی ئالگاريتمهکان نهتوانن ئهو کارە
بهڕ وەبهرن؟
کهواته چی بۆ خه کی دەم ن تهوە؟ زۆرجار دەگوتر ت "هونهر" دوا پهناگهی ئ مهيه
)و تاکه کاری ڕەسهنی مرۆڤه( .له جيهان کدا که ئالگاريتم و کامپيۆتر ج گای پزيشک
و وەزير و مامۆستا و تهنانهت خاوەن ما يش دەگر تهوە ،ههموومان دەبينه هونهرمهند.
به م هيچ هۆکار ک نييه که داه نهری هونهرمهند به داخراويی له ئهلگاريتمهکاندا
بم ن تهوە .بۆچی ئهوەندە د نياين که کامپيۆتر له ئامادەکردن و خو قاندنی مۆسيقادا له
ئ مه باشتر نييه؟ بهپ ی زانست ،هونهر بهرههمی ههند ک عهق ی هه گهڕاوە يان
ڕۆحی ميتافيزيکی نييه ،به کو بهرههمی ئهلگاريتمهکانی ئۆرگانيکه که نهخشه
بيرکارييهکان دەناسنهوە .به م ئهگهر ئهوە واب ت ،هيچ هۆکار ک نييه که
ئهلگاريتمهکانی نائۆرگانيک نهتوانن ههمان شت بکهن.
له سهدەی نۆزدەههمدا ،شۆڕشی پيشهسازی چين کی نو ی بهرفراوانی دروستکرد،
پرۆليتاريا و سۆسياليزم بۆيه خۆيان بهسهر زۆربهی و تاندا ب و کردەوە چونکه
کهسی ديکه وە می تهواو و پ ويستی لهسهر پ داويستييه نو يهکانی مرۆڤ ،ئاوات و
ترسهکانی بهدەستهوە نهبوو .له کۆتاييدا ليبراليزم تهنيا به وەرگرتنی باشترين بهشهکانی
بهرنامهی سۆسياليستی شکستی به سۆسياليزم ه نا .له سهدەی بيست و يهکهمدا

٤٠٣
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دەمانتوانی شاهيدی سهرهه دانی چين کی نو ی غهيرە کر کار بين :جهماوەر ک که
هيچ بههايهکی ئابووری و سياسی و تهنانهت هونهرييان نييه و هيچ بهشدارييهک له
سامان و دەسه ت و شهڕەفی کۆمه گادا ناکهن .ئهم "چينه ب که که" نهک ههر ب کار
دەب ت ،به کو بههيچ ش وەيهک ناتوانين هيچ کار کی پ بسپ رين .ب گومان تا سا ی
 ٢٠٣٣زۆر پيشهی نوێ سهرهه دەدەن ،وەک ديزاينهر بۆ جيهانه مهجازييهکان .به م
و دەچ ت ئهم جۆرە کارانه پ ويستيان به داه نان و نهرمييهکی زۆر زياتر ب ت له
زۆربهی کارەکانی ج بهج کراودا ،و ڕوون نييه که ئايا حيسابدار کی چل سا ه يان
فرۆشياری بيمه دەتوان ت بهربهرەکانی لهههنبهر ديزاينهری جيهانی مهجازی بکات
)مرۆڤ جيهان کی مهجازی لهبهر چاوی خۆی و نا دەکا ...که له ﻻيهن فرۆشياری
بيمه ياخود حيسابدار کهوە خو ق ندراب !( تهنانهت ئهگهر سهرکهوتووش بن،
پ شکهوتنهکان ئهوەندە به خ رايی بهڕ وە دەچن که ڕەنگه چهند ساڵ دواتر دەب خۆيان
بۆ کار ک يا ئهرک کی نوێ ئاڕاسته بکهنهوە .لهکۆتاييدا ئالگاريتمهکان دەتوانن وەپ ش
ديزاينکهری جيهانی مهجازی بکهونهوە .ک شهی چارەنووسساز ڕەخساندنی ههلی
کاری نوێ نييه ،ک شه سهرەکييهکه بريتييه له دروستکردنی ئهو کارە نو يانهی که
١٥٤
مرۆڤ بتوان باشتر له ئالگاريتم بهڕ وەبهرێ.
و دەچ ت بوومهلهرزەی تهکنۆلۆژيا بب ته هۆی خۆراکدان و پشتگيريکردنی
جهماوەرە ب سوودەکان بهب هيچ ههو ک لهﻻيهن ئهوانهوە .به م ئهوان سهرقا ی چی
دەبن و چی ت ريان دەکات؟ مرۆڤ دەب بهردەوام ئهرک کی لهسهر شان ب دەنا ش ت
دەبن .به در ژايی ڕۆژ چی دەکهن؟ يهک ک له ئهگهرەکان که كوەرگرتن له ماددە
هۆشبهرەکان و ياری کامپيۆتر دەب ت .کهسانی ناپ ويست دەتوانن کات کی زياتر و
زياتر له جيهانه مهجازييهکانی س ڕەههنديدا بهسهر بهرن که به هه سهنگاندن لهگهڵ
ڕاستهقينهی تاريکی ژيانی دەرەوە ،وروژاندن و بهشداريکردنی سۆزداری خۆيان
زۆر زياتر پ شکهش دەکهن .به م پهرەسهندن کی لهو ش وەيه ،گورز کی کوشندە له
باوەڕی ليبڕاڵ دەدات بۆ پيرۆزی ژيان و ئهزموونی مرۆڤ .چی پيرۆزترە لهو ب کارە
١٥٤

E. Brynjolfsson und A. McAffee, Race Against the Machine: How the Digital Revolution is
Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the
Economy, Lexington ٢٠١١.
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ب سوودانهی که ڕۆژانيان له ئهزموونه دەستکردەکان و جيهانه خهيا ييهکاندا بهسهر
دەبهن؟
ههند ك له شارەزايان و بيرمهندانی وەك نيك بۆسترۆم " "Nick Bostromهۆشداری
دەدەن لهوەی كه به کات کی دووری نازانن مرۆڤايهتی ئهم ت كچوونه ئهزموون بکات،
چونكه كات ك هزری دەستکرد بهسهر زيرەکی مرۆڤدا زاڵ دەب ت ،دەتوان ت به سادەيی
مرۆڤايهتی بسڕ تهوە .به ئهگهری زۆر هزری دەستکرد ئهم کارە دەکات ،مهگهر
ئهوەی مهترسيی ئهوە بکرێ مرۆڤايهتی ڕ گای خۆی باداتهوە ياخود له پ ناو ههند ك
ئامانجی ل کۆ ينهوە نهکراوی تاقم كدا ڕ گای ل بگۆڕ ت .چونکه لهڕادەبهدەر قورس
و گران دەب ت بۆ مرۆڤ که بتوانن کۆنتڕۆ ی پا نهرانی سيستهم ک بکهن که له خۆيان
زيرەکترە.
تهنانهت پ شتر بهرنامهدانانی سيستهمهکه بۆ ئامانجه ب زيانهکان دەتوان ت به
ش وەيهکی ترسناک کاردانهوەی ههب ت .سيناريۆيهکی باو باس له کۆمپانيايهک دەکات
که يهکهم هزری دەستکردی ژير پهرەپ دەدات و دەيخاته ژ ر تاقيکردنهوەيهکی ب
زيانهوە وەک حيسابکردنی پی " ."Piپ ش ئهوەی کهس ک دەرک بهوە بکات که چی
ڕوودەدات ،هزری دەستکرد دەست بهسهر ههسارەکهدا دەگر ت و ڕەگهزی مرۆڤ
دەسڕ تهوە ،ه رش کی داگيرکاری بۆ سهر ئهست رەکان دەستپ دەکات و ههموو
گهردوونی ناسراو دەکاته سوپهرکامپيۆتر کی گشتی که بۆ ههميشه بايهخی پی""Pi
دادەڕ ژێ و ملياردان ساڵ وەك خۆی دەه تهوە .ئاخر ئهمه ههمان ئهو فهرمانه
خوداييهيه که لهﻻيهن خو ق نهرەکهيهوە پ ی دراوە.١٥٥

Nick Bostrom, Superintelligenz. Szenarien einer kommenden Revolution, Berlin ٢٠١٤.
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هه سهنگاندن کی سهدا ٨٧
له سهرەتای ئهو بابهتهدا ئاماژەمان به چهند ههڕەشهی بهکردەوە بۆ سهر ليبراليزم
کرد .يهکهم :خه ک دەتوانن له ڕووی سهربازی و ئابوورييهوە ب که ک بن .ب گومان
ئهوە تهنيا ئهگهر که نهک پ شبينی .ئا ۆزيی تهکنيکی يان خۆڕاگريی سياسی دەتوان ت
لهشکرک شييهکانی ئالگاريتمی بازاڕی ئابووری خاو بکاتهوە .له ﻻيهکی ديکهوە ،بهو
پ يهی زۆربهی بهشهکانی م شکی مرۆڤ ه شتا خاک کی نهپشک نراوە ،ئ مه له ڕاستيدا
نازانين بۆ قهرەبووکردنهوەی زيانهکان چ ل هاتووييهکی شاراوە دەتوانين بدۆزينهوە
ياخود چ کار کی نوێ بخو ق نين .به م لهوانهيه ئهمه بهس نهب ت بۆ ڕزگارکردنی
ليبراليزم .چونکه ليبراليزم تهنها باوەڕی به بههای مرۆڤ نييه ،به کوو بڕوای به
تاکگهراييش ههيه .دووەم مهترسييهک ليبراليزم ڕووبهڕووی دەب تهوە ،ڕ ک ئهوەيه
که له داهاتوودا سيستهمهکه بهردەوام پ ويستی به مرۆڤ دەب  ،به م چيتر پ ويستی به
تاك ناب  .ديارە ههر وەك پ شووش خه ک بهردەوام دەبن له ئاوازدانان و ڕاه نانی
فيزيك و وەبهره نانی پارە ،به م سيستهمهکه باشتر له خۆيان لهم کهسانه ت دەگات و
بڕيارە گرنگهکانی ژيانيان بۆ دەدات .بهم کارە سيستمهکه تاك له دەسه ت و ئازادی
ب بهش دەکات.
باوەڕی ليبرالی بهپ ی تاکگهرايی لهسهر س گريمانهی گرنگ وەستاوە ،که پ شتر
باسمان کرد:
 -１من تاکم ،واته تاکه جهوههر کم ههيه که ناتوانر ت بهسهر پ کهاته
تاکهکهسيهکان يان ژ ر سيستهمدا دابهش بکر ت .له کات کدا ئهم ناوەکه
دەروونييه بههۆی چهندين چينی دەرەوە پ چراوەتهوە ،ئهگهر ههوڵ بدەم ئهم
تو ژانهی دەرەوە توێ توێ بکهمهوە ،له قوو يی ناوەوەمدا دەنگ کی ناوەوەی
ڕوون و جياواز دەبينمهوە که دەنگی ڕەسهنی خۆمه.
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 -２ئهو دەنگه ڕەسهنهی من به تهواوی ئازادە.
 -３له کۆی دوو گريمانهی سهرەوە دەردەکهو ت که من شت ک لهبارەی خۆمهوە
دەزانم وا کهسی تر ناتوان ت بيزان ت .چونكه تهنيا من دهستم به پانتايی
ناوهوهی ئازادی خۆم ڕادهگات و تهنيا من دهتوانم گو م له چرپهكانی خودی
ڕهسهنی خۆم ب ت .ههر لهبهر ئهمهشه ليبراليزم دەسه ت کی گهل ك زۆر و
ئازادانه به تاک دەبهخش ت .من ناتوانم متمانه به کهسی تر بکهم که بڕيارم
بۆ بدات چونکه کهس جيا له خۆم نازان ت بهڕاستی ک م و ههستم چۆنه و چيم
دەو ت .ههر بۆيه دەنگدەر خۆی دەزان ت باشترين هه بژاردن چييه ،ههر
بۆيه بهکاره نهر ههميشه ڕاست دەکات ،ههر بۆيه جوانی له چاوی بينهردايه.
ئ ستا ﻻيهنی زانستيی ڕاستهقينهی ژيان و ئهو گريمانانه دەخهنه ژ ر پرسيار .به
وتهی ئهوان بهم ش وەيه بهڕ وەدەچ :
 -１زيندەوەران ئهلگاريتمن و مرۆڤ تاک نين  -ئهوان "تاکه"ن ،واته کۆمه ک
ئهلگاريتمی جياوازن که تهنيا تاقه دەنگ کی خۆيان ههيه به م "من"ی
دەروونيان نييه.
 -２ئهو ئهلگاريتمانهی مرۆڤ پ کدەه نن ئازاد نين .ئهوان له ژ ر کاريگهری
"ژ ن" و گوشارە ژينگهييهکاندان و بڕياردانيان يان به ش وەيهکی دياريکراوە،
يان به ش وەيهکی ههڕەمهکی و به هه کهوت ،به م ههرگيز ئازاد نين.
 -３ل رەوە دەردەکهو ت که ئهلگاريتمه دەرەکييهکان دەتوانن له ڕووی تيۆرييهوە
زۆر باشتر له خۆم لهبارەی منهوە بزانن .ئهلگاريتم ک که چاود ری ههموو
ئهو سيستهمه دەکات و جهسته و م شکم لهوەوە پ کدێ ،دەتوان ت به تهواوی
بزان ت من ک م ،ههست به چی دەکهم و چيم دەو ت .کات ک پهرە بست ن
ئهلگاريتم کی لهو جۆرە دەتوان ت ج گهی دەنگدەر ،بهکاره نهر و بينهر
بگر تهوە .پاشان ئهلگاريتمهکه دەزان ت باشترين بژاردە چييه ،ئهلگاريتمهکه
ههميشه ڕاستگۆيه و چۆنيهتيی جوانی له حيساباتی ئهلگاريتمهکهدا بڕياری
بۆ دەدرێ.

٤٠٧
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له سهدەی نۆزدە و بيستهمدا ،باوەڕ به تاکگهرايی مانايهکی پراکتيکی ههبوو ،چونکه
هيچ ئهلگاريتم کی دەرەکی نهبوو که بهڕاستی بتوان ت به ش وەيهکی کاريگهر
چاود ريمان بکات .ڕەنگه دەو هت و بازاڕە ئابوورييهکان تهنيا ئهوەيان دەويست ،به م
تهکنهلۆژيايان نهبوو بۆ ئهوەی ئهرکهکانی پ ج بهج بکهن) .ک .گ .ب (.و )ئ ف
بی ئای( زانيارييهکی کهميان لهسهر "م شك"" ،ژ ن" و بيۆکيميا" ههبوو و تهنانهت
ئهگهر سيخۆرەکانيان ههموو ئاخافتن کی تهلهفۆنی ئ مهيان چاوەد ری کردبايه و ههموو
ڕووبهڕوو بوونهوەيهکی بههه کهوتمان لهسهر شهقامهکان تۆمار کردبايه ،ل هاتوويی
ئهو حيساباتهيان نهبوو بۆ ئهوەی بتوانن ههموو داتاکانی ژيانی من شی بکهنهوە .بهم
ش وەيه له ژ ر بارودۆخی تهکنيکی سهدەی بيستهمدا ،ليبرا هکان به دروستی دەيانتوانی
بانگهشهی ئهوە بکهن که کهس لهوە باشتر من ناناس ت که من خۆم دەناسم .بۆيه مرۆڤ
دەرەتانی ئهوەيان ههبوو بۆ ئهوەی خۆيان وەک سيستهم کی ئۆتۆنۆم سهير بکهن و
پهيڕەوی له دەنگی ناوەوەی خۆيان بکهن ،نهک فهرمانهکانی برا گهورە.
به م تهکنهلۆژيای سهدەی بيست و يهکهم دەتوان ت د نياب ت لهوەی ئهلگاريتمهکانی
دەرەکی ،مرۆڤايهتی "هاک" دەکهن و زۆر باشتر له خۆمان لهبارەی ئ مهوە دەزانن و
بڕيار دەدەن .کات ک ئهو کارە بهڕاست وەرگهڕێ ،باوەڕ به تاکگهرايی ت كدەڕووخ ت
و دەسه ت له تاکهکانهوە دەگۆڕ ت بۆ ئهلگاريتمهکانی تۆڕکراو .مرۆڤ چيتر خۆی
وەک بوونهوەر کی ئۆتۆنۆم نابين ت که بهپ ی ئارەزووی خۆی ژيانی خۆی
بهڕ وەبهرێ ،به کو وەک کۆمه ک ميکانيزمی بايۆکيميايی دەبين ت که بهردەوام له
ﻻيهن تۆڕ ک له ئهلگاريتمهکانی ئهلکترۆنييهوە چاود ری دەکر ت و ڕ گای بۆ دياری
دەکرێ .بۆ ئهوەی بگا بهو ئاسته ،پ ويستی به ئالگاريتمی دەرەکی ناب لهو ڕ گايهوە
من بناس و ههرگيز هه هش ناکا؛ ڕەنگه ههر ئهوەندە بهس ب که ئهم ئالگاريتمه
دەرەکييه باشتر له خۆم من بناس ت و هه هی کهمتر له خۆم بکا .پاشان له ڕاستيدا به
کردەوە مانای زياتری دەب ت که بهرە بهرە بڕيارەکانم و هه و ستهکانی ژيانم
بگوازمهوە بۆ ئهم ئهلگاريتمانه.
تا ئهو شو نهی پهيوەندی به پزيشکهوە ههيه ،ئ مه دەم که ئهو ه همان بهزاندووە.
ئ مه ئيتر له نهخۆشخانهکاندا تاك نين .پ ت وايه به در ژايی ژيانت ک گرنگترين

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٤٠٨

بڕيار لهسهر جهسته و تهندروستيت دەدات؟ به ئهگهری زۆر زۆر ک لهم بڕيارانه به
ئهلگاريتمهکانی کۆمپيوتهر وەک واتسۆنی کۆمپانيای  IBMدەسپ ردرێ .مهرجيش نييه
ئهوە ههوا کی ناخۆش ب ت ،نهخۆشانی شهکر له ئ ستاوە س نسۆری ئهلکترۆنيکی
لهبهر دەکهن که به ش وەيهکی ئۆتۆماتيکی ئاستی شهکری خو نيان چهند جار ک له
ڕۆژ کدا بپ ون و ئهگهر له ئاست کی مهترسيدار زياتر ب ت ئاگاداريان بکهنهوە .له
سا ی  ٢٠١٤تو ژەرانی زانکۆی ي ڵ " "Yale Universityيهکهم ههو ی سهرکهوتوويان بۆ
پهنکرياس کی دەستکرد ئهنجامدا که به ئايفۆن کۆنتڕۆڵ دەکر ت .لهم تاقيکردنهوەدا
 ٥٢نهخۆشی شهکر بهشدارييان کردووە .ههر نهخۆش ک س نسۆر ك و پۆمپ کی
بچووکی له گهدەيدا بۆ دامهزراوە .پۆمپهکه به لوولهيهکی باريکهوە بهستراوە که
ئهنسۆلين " "Insulinو گلوکاگۆن " "Glukagonيان ت دايه و ههر وەك دەزانين ئهو دوو
هۆرمۆنه پ کهوە کاردەکهن بۆ ڕ کخستنی ئاستی شهکری خو ن .س نسۆرەکه بهردەوام
ئاستی ميزانی شهکری خو ن دەپ وێ و بۆ ئايفۆنهکهی دەن رێ .ئايفۆنهکه ئهپ کی ههيه
که شيکاری بۆ ئهم زانيارييانه دەکا و له کاتی پ ويستدا فهرمانی گونجاو بۆ پۆمپهکه
دەن رێ ،بڕ کی دياريکراو له ئهنسۆلين يان گلوکاگۆن دەڕ ژ ته ناو خو ن بهب ئهوەی
١٥٦
مرۆڤ ههستی پ بکا يا بهشدارييهکی ت دا بکات.
زۆر کهسی ديکه که تهنانهت بهدەست نهخۆشی قورسهوە نانا نن ،بۆ
چاود ريکردنی تهندروستی و چاﻻکييهکانيان س نسۆری لهبهرکراو و کۆمپيوتهر
بهکاردەه نن .ئام رەکان – که دەتوانر ت له مۆبايلی زيرەك و کاتژم ری دەستی،
ههروەها ملوانکه و جلی ژ رەوەدا ج بگيربن – زانياريی بايۆمهتريی جۆراوجۆروەک
پهستاوی خو ن تۆمار دەکهن .پاشان ئهم زانياريانه دەخر نه ناو بهرنامهی
کۆمپيوتهريی ئا ۆزەوە که ئامۆژگاريت دەکهن لهسهر چۆنيهتی گۆڕينی خۆراک و

١٥٦

›Ido Efrati, «Researchers Conducted a Successful Experiment with an ‹Artificial Pancreas
Connected to an iPhone» [hebr.], in: Haaretz, ١٧. Juni ٢٠١٤,
http://www.haaretz.co.il/news/health/١٫٢٣٥٠٩٥٦ (aufgerufen am ٢٣. Dezember ٢٠١٤). Moshe
Phillip u.a., «Nocturnal. Glucose Control with an Artificial Pancreas at a Diabetis Camp», in: New
England Journal of Medicine ٣٦٨:٩ (٢٠١٣), S. ٨٢٤–٨٣٣; «Artificial Pancreas Controlled by iPhone
Shows Promise in Diabetes Trial», in: Today, ١٧. Juni ٢٠١٤,
http://www.todayonline.com/world/artificial-pancreas-controllediphone- shows-promise-diabetestrial?singlepage=true (aufgerufen am ٢٢. Dezember ٢٠١٤).
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ڕۆتينهکانی ڕۆژانهت بۆ ئهوەی يارمهتيت بدات تهندروستتر و در ژتر و بهرههمدارتر
بژيت ١٥٧.کۆمپانيای گووگڵ لهگهڵ کۆمپانيای دەرمانسازی نۆڤارتيس پهرە به
عهدەسهی چاو دەدات که چهند چرکه جار ک له ڕ گهی شلهی فرم سکهوە ئاستی
شهکری خو ن دەپشکن ت ١٥٨.کۆمپانيای پيکسی ساينتيفيک "مهلۆتکهی ژير"
دەفرۆش ت که شيکاری بۆ پيسايی مندا هکه دەکات و دەرەنجام ک لهبارەی تهندروستی
مندا ه ساواکهوە دەردەه ن ت .مايکرۆسۆفت له مانگی نۆڤهمبهری ٢٠١٤دا
"مايکرۆسۆفت باند"-ی خسته بازاڕەوە  -ملوانکهيهکی لهشجوانييه که لهن و شتهکانی
تردا چاود ری ل دانی دڵ و کوال تی خهو و ژمارەی ئهو ههنگاوانه دەکات که ڕۆژانه
دەيپ وين .ئهپ ک به ناوی  Deadlineههنگاو ک زياتر هه د ن  ،بۆت ڕوون دەکاتهوە
بزانيت چهند سا ت تهمهن ماوە ئهگهر پابهند بيت به خوو و خدەکانی ئ ستاتهوە.
ههند ک کهس ئهم ئهپ يکهيشنانه بهکاردەه نن بهب ئهوەی زۆر بيری ل بکهنهوە ،به م
بۆ ههند کی تر ئهگهر ه شتا نهبووب به ئايين ،ﻻنيکهم بوونهته ئايدۆلۆژيايهك.
بزووتنهوەی " "Quantified Selfبانگهشهی ئهوە دەکات که ئ مه شت ك زياتر له نهخشی
بيرکاری نين .ئهم نهخشانه ئهوەندە ئا ۆزن که عهق ی مرۆڤ هيچ شانسی ت گهيشتنی
ل يان نييه .بۆيه ئهگهر دەتهو ت گو ڕايه ی پهندە کۆنهکه بيت و خۆت بناسيت ،کاتی
خۆت له فهلسهفه و م ديتهيشن يان شيکاری دەروونيدا بهفيڕۆ مهدە ،به کو به
ش وەيهکی سيستماتيکی داتا بايۆمهترييهکان کۆبکهوە و به ئهلگاريتمهکان شيکاری بکه
بۆ ئهوەی پ ت ب تۆ ک يت و پ ويسته چی بکهيت .دروشمی بزووتنهوەکه بريتييه له
١٥٩
خۆناسين له ڕ گهی ژمارەکانهوە.

Dormehl, The Formula, S. ٧–١٦.
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Martha Mendoza, «Google Develops Contact Lens Glucose Monitor», Yahoo News, ١٧.
Januar ٢٠١٤, http://news.yahoo.com/googledevelops- contact-lens-glucose-monitor٠٠٠١٤٧٨٩٤.html (aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥); Mark Scott, «Novartis Joins with Google to
Develop Contact Lens That Monitors Blood Sugar», in: New York Times,
١٥. Juli ٢٠١٤, http://www.nytimes.com/٢٠١٤/٠٧/١٦/business/international/novartisjoins- withgoogle-to-develop-contact-lens-to-monitor-blood-sugar.html? _r=٠ (aufgerufen am ١٢. August
٢٠١٥); Rachel Barclay, «Google Scientists Create Contact Lens to Measure Blood Sugar Level in
Tears», Healthline, ٢٣. Januar ٢٠١٤, http://www.healthline.com/healthnews/ diabetes-googledevelops-glucose-monitoring-contact-lens-٠١٢٣١٤ (aufgerufen am ١٢. August ٢٠١٥).
١٥٩
«Quantified Self», http://quantifiedself.com/; Dormehl, The Formula, S. ١١–١٦.
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له سا ی  ٢٠٠٠گۆرانيب ژی ئيسرائيلی شلۆمی شاڤان " "Shlomi Shavanبه گۆرانی
ئاريک" "Arikتوانی چارتی نيشتمانی داگير بکات .لهو دا باسی پياو که که وەسوەسهی
بۆ خۆشهويسته پ شووەکهی ههيه .ئهو دەيهوێ بزان ت ک له ناو ج گای خهودا باشتر
بووە ،ئهو يان ئاريک .هاوڕ کهی وە م دەداتهوە و ڕوونی دەکاتهوە که ههرکام لهوان
جياوازن .پياوەکه بهم کارە ڕازی نييه و داوای ل دەکات" :به ڕوونی قسه بکه خانم!"
ئ ستا بۆ کوڕانی لهم چهشنه ،کۆمپانيايه به ناوی  Bedpostملوانکهی بايۆمهتری
دەفرۆش ت بۆ ئهوەی له کاتی جووتبووندا لهبهری بکهن .ئهم ملوانکه زانياری وەک
ل دانی دڵ و بهرههمه نانی ئارەقه و ماوەی جووتبوون و ماوەی ئۆرگاسم و ژمارەی
کالۆری سووتاو کۆدەکاتهوە .ئهم زانيارييانه دەخر نه ناو کۆمپيوتهر کهوە بۆ ئهوەی
١٦٠
شی بکر نهوە و ئينجا کاراييهکانت له بهرامبهر ژمارە وردەکاندا ڕيزبهندی دەکات.
ئهو کهسانهی بهردەوام ههست دەکهن خۆيان بهم جۆرە ئام رانه تاقی بکهنهوە،
ئهگهری زۆرە ب نه سهر ئهوەی خۆيان وەک کۆمه ک سيستهمی بايۆکيميايی ببينن
نهک وەک تاک و بڕيارەکانيان زياتر ڕەنگدانهوەی داواکارييه ناکۆکهکانی سيستهمه
جياوازەکان دەب ت ١٦١.بيه نه بهرچاوت که ههفتهی دوو کاتژم ر کاتی ئازادت ههيه
و د نيا نيت لهو ماوەيهدا ياری شهترەنج يان ت نيس بکهيت .ڕەنگه ههڤا کی نيزيکت
پرسيارت ل بکا" :د ی تۆ چی دەوێ؟" ئ ستا تۆ وە م دەدەيهوە" ،ئهگهر گوێ له د م
ڕاگرم ،ديارە ت نيس هه بژاردەيهکی باشترە .چۆنکه بۆ کۆليسترۆڵ و گوشاری خو نم
باشترە .به م سکانی " "MRTهکهم دە دەب بهشی پ شهوەی م شکم بهه ز بکهم.
نهخۆشی خهمۆکی له بنهما هکهمدا باوە و مامم له تهمهن کی تا ڕادەيهک گهنجهوە
تووشی ئهو نهخۆشييه بووە .تو ژينهوە نو يهکان ئاماژە بهوە دەکهن که ههفتهی جار ك
ياری شهترەنج دەتوان ت سهرهه دانی نهخۆشی خهمۆکی دوابخات".
نموونهی زۆر توندتر له کۆنترۆ ی بهشی تايبهت به مرۆڤی بهتهمهنی
نهخۆشخانهکاندا دەدۆزر تهوە .مرۆڤخۆشهويستی خهون به سهردەم کی کهونهوە
Dormehl, The Formula, S. ٩١–٩٥; «Bedpost», http://bedposted.com.
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دەبين ت وەک سهردەمی حيکمهت و بهرزبوونهوەی هۆشياری .ڕەنگه مرۆڤه پيرە
ئايديا هکه بهدەست نهخۆشی و ﻻوازی جهستهييهوە بنا ن ت ،به م عهق ی خ را و تيژە
و دەتوان له ههشت دەيه ئهزموونی ڕابردووی سوود وەربگر ت .ناه ت گهمژەيی
بهسهريدا زاڵ ب ت و ههميشه ئامۆژگاری باشی ئامادەيه بۆ نهوەی داهاتوو و
ميوانهکانيتری .ئ ستا ،مرۆڤی تهمهن  ٨٠ساڵ له سهدەی بيست و يهکهمدا به تهواوی
بهم بيرۆکهيهوە ناژين .بههۆی پهرەسهندنی زانياريمان لهسهر بايۆلۆژيای مرۆڤ،
پزيشکی ئهوەندە زيندوومان ڕادەگرێ تا ڕۆح و خودی ڕەسهنمان لهناو بچ و
هه وەش تهوە .زۆرجار ،تاقه شت ک که دەم ن تهوە کۆمه ک سيستهمی بايۆلۆجی
ناکارامهيه ،که لهﻻيهن کۆمه ک مۆنيتۆڕ و کۆمپيوتهر و پۆمپهوە بهردەوام
زيندوومان ڕادەگرن.
به لهبهرچاوگرتنی ئهو ڕاستييه که بهردەوام زانستی ژ ن تيک ئاو تهی ژيانی
ڕۆژانهی مرۆڤ دەب ت و لهگهڵ پهرەسهندنی پهيوەندی نيزيکتری مرۆڤ لهگهڵ "د.
ن .ئا".کهيان ت کهڵ دەب  ،ڕەنگه بب ته هۆی کا بوونهوەی کهسايهتی خودی مرۆڤهکان
و دەنگی ڕەسهنی دەروونيمان لهناو کۆگايهك "ژ ن"دا بتو تهوە .ئهگهر له دووڕيان کدا
گير بخۆين و ڕووبهڕووی بڕياری قورس بينهوە ،چيتر ناتوانين بهدوای دەنگی
ناوەوەماندا بگهڕ ين ،به کو ڕاو ژ به کۆگای "ژ ن"ی ناوەوەمان دەکهين.
له ١٤ی ئاياری  ٢٠١٣خانمه هونهرپيشهکهی هاليوود ئهنجلينا جۆلی "
 "Jolieبابهت کی له ڕۆژنامهی نيويۆرک تايمز ب وکردەوە سهبارەت به بڕيارەکهی بۆ
بڕينهوەی ههردوو مهمکی .جۆلی سا ن ک بوو له ژ ر نهخۆشيی بنهما هيی بههۆی
ش رپهنجهی مهمکدا دەژيا ،چونکه دايکی و داپيرەی له تهمهن کی تاڕادەيهک کهمدا
بههۆيهوە گيانيان لهدەستدابوو .ديارە جۆلی خۆی پشکنينی ژ نيتيکی له ڕ گهی
دوکتورەکانييهوە بهڕ وە بردبوو ،و سهلماندبوويان هه گری موتاسيۆن کی
مهترسيداری ئهو نهخۆشييه""BRCA١ە .بهپ ی تو ژينهوە ئامارييهکانی ئهم دواييه ،ئهو
ژنانهی که ئهم گۆڕانکارييه "مۆتاسيۆن"يان ههيه ،ئهگهری تووشبوونيان به
ش رپهنجهی مهمک لهسهدا  ٨٧ە .ههرچهندە جۆلی لهو کاتهدا تووشی ش رپهنجه
نهبوو ،به م بڕياريدا ڕ گری لهو نهخۆشييه ترسناکه بکات و ههردوو مهمکی ببڕ ت.
Angelina
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له بابهتهکهدا جۆلی ڕوونيکردووەتهوە" :من بڕيارمدا ئهم چيرۆکه ﻻی خۆم نهه مهوە،
چونکه زۆر ژن ههن که نازانن لهوانهيه له س بهری مهترسی ش رپهنجهدا بژين.
هيوای من ئهوەيه که ئهوانيش پشکنينی بهردەوام بکهن و ئهگهر مهترسی زۆريان
١٦٢
لهسهر ب ت ،ئهوانيش بزانن بژاردەی بهه زيان ههيه".
ديارە بڕياردان لهسهر نهشتهرگهری ﻻبردنی مهمک زۆر قورسه و دەتوان ت بب ته
هۆی مردنی مرۆڤهکه .جگه له ئ ش و کاريگهرييه ﻻوەکييهکان پ شهاتنی ناڕەحهتی،
مهترسييهکان و خهرجی دارايی نهشتهرگهری و چاود ری بهدواداچوون ،بڕيارەکه
دەتوان ت کاريگهری در ژخايهنی لهسهر تهندروستی ،و نهی جهسته ،باشبوونی
سۆزداری و پهيوەندييهکانی مرۆڤ ههب ت .بڕيارەکهی جۆلی  -و بو رييهکهی و
خستنهڕووی گشتی  -بووە هۆی دروستبوونی باس کی جهنجا ی لهناو خه کيدا و
باس کی ن ونهتهوەيی وەڕ خست .به تايبهت زۆر کهس هيوايان خواستووە که ئهم
بانگهشه گشتيی و کراوەيه هۆشياری مرۆڤ سهبارەت به زانستی "ژ ن"ی پزيشکی
و سوودە ئهگهرييهکانی پهرە پ بدا.
له ڕووی م ژووييهوە سهرنجڕاک شه که ئهلگاريتمهکان لهم بارودۆخانهدا چهندە
ڕۆ کی گرنگيان گ ڕاوە .کات ک جۆلی دەبوو بڕيار کی وا گرنگ له ژيانيدا بدات،
نهچووە سهر لووتکهی شاخ ك که لهو بهرزاييهوە سهيری دەوروبهری بکا ،ههروەها
سهيری ڕۆژی نهکرد که چلۆن له زەريادا نوقم دەب  ،ئهو ههو ی نهدا لهگهڵ ههستی
دەروونی خۆی پهيوەندی بگرێ ،به کوو گوێ خۆی بۆ "ژ ن"ەکانی ڕاگرت ،دەنگ ك
که ئهو نهك له ههستی دەروونيدا به کوو بههۆی ژمارەکان و ئالگاريتمهکان بۆی
ڕوون کرابۆوە .جۆلی ههستی به هيچ ئازار ک و هيچ ناڕەحهتييهک نهدەکرد .
سهرەڕای ئهوەش ههستهکانی پ يان دەگوت" :ئارام بگرە ،ههموو شت ک به باشی
بهڕ وەدەچ " .به م ئالگاريتمی کامپيۆتری پزيشکهکان چيرۆک کی جياواز

١٦٢

Angelina Jolie, «My Medical Choice», in: New York Times, ١٤. Mai ٢٠١٣,
http://www.nytimes.com/٢٠١٣/٠٥/١٤/opinion/mymedical- choice.html (aufgerufen am ٢٠. Juni
٢٠١٦).
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دەگ ڕ تهوە" :تۆ ههست به ک شهيهك ناکهيت  ،به م له د .ن .ئای تۆدا بۆمب كی کاتی
چاﻻکه ،زۆر زوو ههو کی بۆ بدە – ههر ئ ستا – دەنا؟!"
ب گومان ههست و سۆزی جۆلی و کهسايهتييه بهناوبانگهکهی ڕۆ کی گرنگيان
ههبووە .ئهگهر ژن کيتر به کهسايهتييهکيترەوە دەرکی بهوە کردبايه که هه گری
"ژ ن" کی هاوچهشنه ،لهوانهيه بڕياری خۆی دژ به نهشتهرگهريی مهمکی دابايه.
ئهدی چی ڕووی دەدا – ل رەدا له سنوور ت دەپهڕين  ،-ئهگهر ئهو ژنه ههستی کردبايه
که نهك ههر ئهو موتاسيۆن واته هه گری ئهو گۆڕانکارييه ژ نيتيکييه مهترسيدارەيه
" ،"BRCA١به کوو گۆڕانکارييهکيتری ژ ن تيکيشی " "ABCD٣ههيه که کاريگهری
ڕاستهوخۆ لهسهر م شکی دادەن ؟ چی دەبوو ئهگهر ئامارناس ک بۆ ئهم ژنهی ڕوون
بکردايهتهوە که دايکی و داپيرەی و چهند خزم کی ديکهی ههموويان به گهنجی گيانيان
لهدەستداوە ،چونکه مهترسييه جۆراوجۆرەکانی تهندروستييان به کهم زانيوە و
نهيانتوانيوە ڕ وشو نی خۆپار زی بگرنهبهر؟
به ئهگهری زۆر ئهوانيش بۆ پار زگاری له نهخۆشی و بۆ تهندروستی خۆيان
بڕيار کی وەك ئهنجيلينا جوليان دەدا ،ئهوانيش پشکنينی خو ن ،سکانی ""MRTيان له
ﻻيهن دوکتۆرەکانيانهوە بهڕ وە دەبرد؛ ئالگاريتمی کامپيۆتری ئهزموونی
پشکنينهکانيانی ئاناليزە دەکرد؛ و به ئهگهری زۆر گوێ بۆ پ شنياری ئالگاريتمهکهيان
شل دەکهن .ئهمه سيناريۆيهکی ئاپۆکاليپتيک نييه .ئهلگاريتمهکان فريومان نادەن و
کۆيلهمان ناکهن .له ڕاستيدا ئهوان ئهوەندە باش بڕيارمان بۆ دەدەن که ئ مه ش تين
ئهگهر ئامۆژگارييهکانيان ج بهج نهکهين.
له ههنبهر ئهم جۆرە خزمهتگوزارييه ڕاو ژکارييه تهرخانکراوانهدا ،دەب دەست
لهو ڕوانگه بيرکردنهوەيه هه گرين که مرۆڤ خۆی بۆ دياريکردنی ئهوەی چی باشه،
چی جوانه ياخود مانای ژيان چييه ،ئيرادەی ئازادی خۆيان دەرببڕن .ئيتر مرۆڤ
خۆی سهربهخۆ ناب که بههۆی ئهو چيرۆک و گ راوانهی خۆی خو قاندوونی ڕ نمايی
بکر ن .لهجياتی ئهوە بهش کی بچووك له تۆڕ کی مهزنی گلۆبالی پ ك د نن .ليبراليزم
خۆيهتی مرۆڤ پيرۆز ڕادەگرێ ،ڕ گهی پ دەدات له بنکهی دەنگدان و مارک ت و
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بازاڕی هاوسهرگيريدا دەنگ بدات .به در ژايی چهندين سهدە ئهوکارە مانای تهواوی
خۆی ههبوو ،چونکه جيا له فانتازيای خۆدی مرۆڤ له باوەڕ و ئارەزووە
جياوازەکاندا ،سيستهم کيتر بوونی نهبوو که ئ مهی باشتر له خۆمان ناسيب  .به م
کات سيستهم ك ههب که ئ مه باشتر له خۆمان بناس و بتوان باشترين بڕيارمان بۆ
بدا ،گهل ك ش تانه دەب ئهگهر بڕيارەکانی ژيانمان خۆمان دەريببڕين.
هه س و کهوتی ليبراليی ههر وەک هه بژاردنی ديموکراسی وەك خۆيان نام نن،
چونکه گووگڵ دەتوان ت تهنانهت بيروباوەڕە سياسييهکانيشمان باشتر له خۆمان
نو نهرايهتی بکات .له کات کدا له شو نی بنکهی دەنگدان وەستاوم ،ليبراليزم داوام
ل دەکات ڕاو ژ به خودی ڕەسهنی خۆم بکهم و بڕيار بدەم کام حيزب يان کانديد به
باشترين ش وە لهگهڵ قوو ترين ئارەزووەکانمدا دەگونج ت .به م بيۆزانست بۆ
پ ويستييهکانی ژيان ئاماژە بهوە دەکهن که له بنکهی دەنگدان ،له ڕاستيدا وەبير خۆمی
نهه نمهوە له سا نی هه بژاردنهکانی ڕابردوودا ههستم به چی کردووە و بيرم له چی
کردووەتهوە .ههروەها لهﻻيهن کۆمه ک ريکﻼم و هه و ست لهسهر هه بژاردن و
بۆچوون و يادەوەرييه ههڕەمهکييهکانهوە بۆردومان دەکر م که دەتوانن به هاسانی
بڕيارەکانم ﻻواز بکهن و دەنگم بگۆرن.
بۆ ماوەيهکی در ژ که ڕەنگه چوار ساڵ ب ت ،بهردەوام گلهيی له سياسهتهکانی
حکوومهت دەکهين ،به خۆمان و ههرکهس کيتر که بيانهوێ گو ی ل ڕاگرن دە ين
ئهو سياسهته دەب ته هۆی ههرەسه نانی ههموو کۆمه گا .به م چهند مانگ پ ش
هه بژاردنهکان حکومهت باج نزم دەکاتهوە و خهرجيهکی زۆر گهورە دەکات .پارته
دەسه تدارەکان باشترين دەزگای ريکﻼم بهکرێ دەگرن و ج ژن کی درەوشاوە
بهڕ وەدەبهن به ت که وييهکی هاوسهنگ له ههڕەشه و به نهکان که ڕاستهوخۆ دەچنه
ناوەندی ترس له م شکماندا .له ڕۆژی هه بژاردندا به نابهد ی له خهو هه دەستين،
پرۆسهی دەروونيمان تا ڕادەيهک تهمی ل نيشتووە و دەب ته هۆی ئهوەی له
بيرکردنهوەکانماندا ئاسايش و سهقامگيری له پ ش ههموو شت کيترەوە دابن ين .سهيرکه!
من پشتيوانی لهو ژن يا پياوە سياسهتوانه دەکهم که بۆ چوار سا ی داهاتوو سياسهت
بهدەستهوە دەگرن و د نياش نيم چيمان ل بهسهر دێ و داهاتوومان چی ل دێ.

٤١٥
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ديارە له چارەنووس کی وا ڕزگاريمان دەبوو ئهگهر ڕ گهمان بدايه گووگڵ دەنگمان
بۆ دياری بکا .وەک دەزانين گووگڵ تهنيا له دو ن وە بوونی نييه! له کات کدا
کهمکردنهوەی باجهکانی ئهم دواييه و به نهکانی هه مهتی هه بژاردن لهبير ناکات،
هاوکات ئهو ڕووداوانهمان وەبيرد ن تهوە که له چوار سا ی ڕابردوودا ڕوويانداوە .ئهو
ميزانی پهستاوی خو نمان له کاتی خو ندنهوەی ڕۆژنامهکاندا دەزان و ڕ ژەی
دۆپامينمان به باشی دادەبهز ن کات ک شهوانه لهبهردەم ههوا هکاندا دادەنيشين .گووگڵ
به باشی دەزان ت چۆن وشه سهرەکييه بهتا هکانی دەزگای م دياکان بپشکن  .بهم ش وەيه
گووگڵ دەتوان ت دەنگ بدات نهک بهپ ی باری دەروونی ئ ستای ئ مه و نهک بهپ ی
خهيا هکانی ناوەوەی دەروونمان ،به کو بهپ ی ههست و بهرژەوەندييه ڕاستهقينهکانی
کۆکردنهوەی ئهلگاريتمهکانی بايۆکيميايی که به ش وەيهکی باو به »ئ مه يا من« ناود ر
دەکر ن.
ب گومان گووگڵ ههميشه شتهکان به باشی نازان ت .ئاخر ئهمانه ههموويان تهنيا
ئهگهر کن و هيچيتر .به م سروشتييه ئهگهر گووگڵ بهپ ی پ ويست بڕياری باش بدات،
خه ک زياتر دەسه تی پ دەدەن .به ت پهڕبوونی کات سهرچاوە زانيارييهکانی گهورەتر
دەبنهوە ،ئامارەکان وردتر دەبنهوە ،ئهلگاريتمهکان ئا ۆزتر دەبنهوە و بڕيارەکان
ه ندەی تر باشتر دەدر ن .ديارە ئهو سيستهمه ههرگيز به تهواوی "ئ مه ياخود من"
ناناس ت و ب هه ه ناب ت ،به م مهرج نييه واب ت .ليبراليزم لهو ڕۆژەدا دەڕوخ ت و
کۆتايی پ دێ که سيستهمهکه باشتر له خۆمان کهسايهتی و هه س و کهوتمان بناس .
ئهوەش ئاستهمتر له دەنگدانهوە ئا ۆزەکهيهتی ،به لهبهرچاوگرتنی ئهو ڕاستييه که
زۆرينهی خه ک خۆيان به باشی ناناسن.
تو ژينهوەيهک که لهم دواييهدا لهﻻيهن فهيسبووکی دوژمنی سهرەکی گووگ هوە
ڕاسپ ردرا دەريخست که ئهلگاريتمهکانی فهيسبووک له ئ ستاوە هه سهنگاندنی
کهسايهتی و مهيلی تاکهکان له هاوڕێ و دايک و باوکانيان باشتر دەناسن .لهو
تو ژينهوەيهدا  ٨٦ههزار و  ٢٢٠کهسی خۆبهخش بهشداربووە که ههژماری
فهيسبووکيان ههيه و پرسيارنامهيهکی بهرفراوانی زانياريی لهسهر چلۆنايهتی
کهسايهتيی خۆيان ت دا پڕکردووەتهوە .ئهلگاريتمهکهی فهيسبووک پ شبينی وە می
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خۆبهخشهکانی کردووە به پشتبهستن به ئهندامان له فهيسبووک  -کام ما پهڕ و و نه و
کليپيان کليک کردووە .تا کليکهکان زياتر ب ت پ شبينيهکان وردتر دەبنهوە .پاشان
پ شبينييهکانی ئهلگاريتمهکه لهگهڵ بۆچوونهکانی هاوکار و هاوڕێ و خ زان و ...
بهراورد کراون .سهير ئهوەيه ئالگاريتمهکه به گشتی پ ويستی به  ١٠کليکيتر بوو بۆ
ئهوەی له بۆچوونی هاوکارەکانيان باشتر ب  .حهفتا دەنگ پ ويست بوو بۆ ئهوەی
باشتر له ههڤا هکانيان بڕيار بدا ١٥٠ ،دەنگ پ ويست بوو بۆ ئهوەی وەپ ش
بنهما هکهشيان بکهوێ و  ٣٠٠دەنگ بۆ باشتر بڕياردان له هاوسهرەکهيان .به
واتايهکيتر :ئهگهر  ٣٠٠جار شت کت له ئهکاونتی فهيسبووکهکهت کليك کردب ت،
ئهلگاريتمهکهی فهيسبووک دەتوان ت بۆچوون و ئارەزووەکانت باشتر له ژن يا
١٦٣
م ردەکهت پ شبينی بکات!
ئهوەی ئهم تو ژينهوەيه ئاماژەی پ دەکات زۆر کهمتر د خۆشکهرە ،ئهويش ئهوەيه
که فهيسبووک نهک ههر توانی بۆچوونی سياسی مليۆنان مرۆڤی ئهمريکی له
هه بژاردنی سهرۆکايهتی داهاتوو له ئهمريکا بزان ت ،به کو ئهوەش بزان ت کاميان
لهن و دەنگدەران يهکﻼکهرەوەی گۆڕان بوون و چلۆن ئهمانه دەنگهکانيان بۆ ﻻيهنی
خۆيان ڕ نو نی کردووە .فهيسبووک دەزان ت که ک بڕک ی کۆماری و ديموکراتهکان
به تايبهتی له ئۆکﻼهۆما ل ك نيزيکه ،فهيسبووک دەتوان ت ئهو  ٣٢ههزار و ٤١٧
دەنگدەرە دەستنيشان بکات که ه شتا دەنگی خۆيان نهداوە ،فهيسبووک دەتوان ت دياری
بکات که ههر کانديد ک پ ويسته چی ب ت بۆ ئهوەی هاوسهنگييهکه له بهرژەوەندی
يهکياندا بشک تهوە .چۆن فهيسبووک دەستی بهم داتا سياسييه پڕ نرخه گهيشتووە؟ ديارە
ئ مه به خۆڕايی خۆمان ئهو زانيارييانهی پ دەدەين.
له سهردەمی گهشهسهندنی ئيمپرياليزمی ئهوروپادا ،کۆنکيستادۆر و بازرگانهکان له
بهرامبهر مرواری ڕەنگاوڕەنگدا تهواوی دوورگه و و تهکانيان دەکڕی .له سهدەی
بيست و يهکهمدا ،ڕەنگه زانيارييه کهسييهکانمان بهنرخترين سهرچاوە بن که زۆربهی

١٦٣

Wu Youyou, Michal Kosinski und David Stillwell, «Computer-Based Personality Judgements
Are More Accurate Than Those Made by Humans», in: PNAS ١١٢:٤ (٢٠١٥), S. ١٠٣٦–١٠٤٠.
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خه ک به ئارەزووی خۆيان له بهردەستی زله زانی ئينترن تی دادەن ن و ئهوانيش به
نووسينی بڕ ك ئيمهيل و سهيری ويديۆ بۆ پ کهنين ئ مه ڕازی ڕادەگرن!
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له ئۆراکلهوە " "Orakelبۆ سهروەر ""Souverän
کات ک تۆڕەکۆمه يهتييهکانی وەك گووگڵ و فهيسبووک و ئهلگاريتمهکانی تر بوونه
زانا و قسهکهر بۆ ههموو شت ک ،ڕەنگه به باشی پهرە بست نن بۆ بوون به ئهکتهر و
له کۆتاييدا ببنه سهروەر ١٦٤.نموونهيهکی باشی ئهم پ شکهوتنه ئهپ کی گهشتياريی
ياخود يارمهتيدەر بۆ دۆزينهوەی ڕ گايه به ناوی وەيز " "Wazeلهسهر بنهمای  GPSکه
ئهمڕۆ زۆر ک له شۆف ران بهکاری دەه نن .وەيز تهنيا نهخشهيهکی ئاسايی نييه .ئهو
کهرەسهيه له ﻻيهن مليۆنان بهکاره نهرەوە بهردەوام بۆ نو ترين زانياری تايبهتی
لهسهر قهڕەبا غيی شهقامهکان ،ڕووداوەکان و کام رای شاراوەی خ رايی ئوتۆمۆبيل
يارمهتی دەدرێ .ههر بههۆی ئهو زانياريانهوە وەيز بژاردەی ﻻدان له هاتوچۆی
زۆردا بۆ ڕ گای نوێ پ شنيار دەکات و به خ راترين ڕ گا دەتباته شو نی مهبهست.
کات ک د نه سهر چوارڕ يان ک و ههستی دەروونيتان پ تان دە ت که بهﻻی ڕاستدا
بگهڕ ن ،به م وەيز پ تان دە ت بهﻻی چهپدا وەرگهڕ ن ،درەنگ يان زوو
١٦٥
بهکاره نهران ت دەگهن که دەبوو گو يان له وەيز بگرتايه نهک ههستی دەروونيان.
له يهکهم نيگادا وا ديارە ئهلگاريتمهکهی وەيز تهنها وەک ئۆراکل ک خزمهت دەکات.
ئ مه پرسيار ک دەکهين ،ئۆراکل وە می دەداتهوە ،به م بڕيارەکه خۆمان دەری
دەبڕين .به م ئهگهر ئۆراکل متمانهمان بهدەست به ن ت ،ههنگاوی لۆژيکی داهاتوو
ئهوەيه که بب ته ش واز کی ئاسايی .ئ مه تهنيا ئامانج کی کۆتايی دەدەين به
ئهلگاريتمهکه و ئهويش بهب چاود ری ئ مه ههست بهو ئامانجه دەکات و ڕ گامان بۆ
دياری دەکات .له حا هتی وەيزدا ،ئهمه دەتوان ت کات ک ڕووبدات که وەيز به
ئۆتۆمب ل کی ئوتۆماتيکی خۆ ل خوڕينهوە ببهستينهوە و پ ی ب ين خ راترين ڕ گا،

Siehe dazu Bostrom, Superintelligenz.
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ديمهندارترين ڕ گا ،يان ئهو ڕ گايهی کهمترين سووتهمهنی بهکاربه ن ت بگر ته بهر.
ديارە ئ مه خۆمان بڕيار دەدەين بۆ کوێ بچين ،به م بڕيارەکهمان به وەيز دەسپ رين.
له کۆتاييدا دەتوان وەيز بب ته سهروەر .کات ک ئهلگاريتمهکه ه ز و زانيارييهکی
تايبهتی ههب و زۆر زياتر له ئ مه بزان ت ،دەتوان دەستکاريمان بکات و کاريگهری
لهسهر ئارەزووەکانمان بب و بڕيارمان بۆ بدات .بۆ نموونه وای دان ين که کهرەسهی
وەيز ه ندە باش و پ شکهوتوو ب که ههموو مرۆڤ ك بهکاری ب ن ت .ههروەها دايدەن ين
کهرەسهکه دوو ڕ گا پ شنيار دەکا :ڕ گای يهکهم قهڕەبا غی له ڕ گاکهدا ههيه له
کاتيکدا ڕ گای دووههم تاڕادەيهك ئازادە .ئهگهر وەيز ئهو زانيارييه به ههمووان ب ت،
ههموو شۆف رەکان دەچنه سهر ڕ گای ژمارە  ٢و بهکردەوە ڕ گای دووش قهڕەبا غ
دەب ت .ئهگهر ههموو شۆفير ك ههمان ئۆراکل بهکاربه نن و ههمووان بڕوايان به
ئۆراکلهکه ههب ت ،ئهوا ئۆراکلهکه دەگۆڕ ت بۆ سهروەر .کهوابوو وەيز بيرمان بۆ
دەکاتهوە .لهوانهيه ئهو زانيارييه که ڕ گای دوو ئازادە تهنيا به بهش ك له شوف ران بدا
و لهوانيتری بشار تهوە .بهو ش وەيه له قهرەبا غی ڕ گای يهکهم کهم دەکاتهوە و هاوکات
ناشب ته هۆی قهرەبا غبوونی ڕ گای دووههم.
مايکرۆسۆفت خهريکی پهرەپ دانی سيستهم کی ئا ۆزترە بهناوی کۆرتانا ""Cortana
که ناوی زيرەکی هاری دەستکرد له زنجيرە يارييه ڤيديۆييه بهناوبانگهکانی Halo
پ دراوە .کۆرتانا ياريدەدەر کی ديجيتا ييه که مايکرۆسۆفت دەيهو ت وەک بهش کی
دانهبڕاو له سيستهمی داهاتووی ويندۆزدا دايمهزر ن  .پ ويسته بهکاره نهران تا
دەتوانن دەستڕاگهيشتن به سهرجهم فايل و ئيمهيڵ و بهرنامهکانيان بدەن به کۆرتانا بۆ
ئهوەی ياريدەدەرەکه بيانناس ت و نهک ههر ئامۆژگاری لهسهر پرسيارە ب شومارەکان
بکات ،به کو بب ته ئهکتهر کی مهجازی که دەب ته نو نهری بهرژەوەندييهکانی
بهکاره نهر .بۆ نموونه کۆرتانا دەتوان ت بيرت بخاتهوە که دەب ت بۆ ڕۆژی
لهدايکبوونی هاوسهرەکهت شت ک بکڕيت و دەتوان ت ديارييهکهش هه بژ ر ت،
م ز ک له چ شتخانهيهک بگر تهوە و ئهرکی ئهوەش بگر ته ئهستۆ کاتژم ر ك پ ش
نان خواردن ،خواردنی حهبی نهخۆشييهکانت وەبير ب ن تهوە .دەشتوان ت پ ت ب ت که
له کۆبوونهوەيهکی گرنگ دوا دەکهويت ئهگهر ئ ستا واز له خو ندنهوە نهه نيت.
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لهکات کدا خهريکه بچيته ژووری کۆنفڕانسهکه ،کۆرتانا ئاگادارت دەکاتهوە که پهستانی
خو نت زۆر بهرزە و ئاستی دۆپامينهکهت زۆر نزمه و بهپ ی ئامارەکانی ڕابردوو،
لهم جۆرە بارودۆخانهدا لهوانهيه بڕياری خراپی بازرگانی بدەيت.
کات کيش کۆرتاناکان له ئۆراکلهوە پهرەيان سهند بۆ ئهکتهر ،ئينجا دەتوانن بهناوی
ئاغاکانيانهوە ڕاستهوخۆ پهيوەندی لهگهڵ يهکتردا بگرن .به ب تاوانی ئهمه دەتوان ت به
پهيوەنديکردنی کۆرتانای من و تۆ دەست پ بکات بۆ ڕ کخستنی کات و شو ن ک بۆ
کۆبوونهوە .دواتر له داهاتوودا ،بۆ دۆزينهوەی کار خاوەنکارەکهم پ م دە ت که
ژياننامهی کاری نهن رم ،به کوو تهنيا ڕ گه بدەم کۆرتاناکهيان به قوو ی و ووردی
پرسيار له کۆرتاناکهم بکات .يان کۆرتانا هاوبهش کی ڕۆمانسی پۆتانسيهل له
کۆرتاناکهم نزيک دەب تهوە و ئهو دووانه ت بينييهکان بهراورد دەکهن بۆ ئهوەی بڕيار
بدەن که ئايا ئ مه يهکسانين يان نا  -بهب ئهوەی ئ مهی خاوەن ،واته مرۆڤهکان بزانين
يان ئاگادار بين.
لهگهڵ گهشهکردن و ه زگرتنی کۆرتانا له دەسه تدا ،لهوانهيه بتوانن دەستکاری
يهکتر بکهن بۆ پ شخستنی بهرژەوەندييهکانی ئاغاکانيان ،بۆيه سهرکهوتنی داهاتوو له
بازاڕی کار يان هاوسهرگيريدا زياتر بهندە به کوال تی کۆرتاناکانهوە .ئهو کهسه
دەو همهندانهی که توانايی کڕينی نو ترين و مود ڕنترين کۆرتانايان ههيه،
بهرژەوەندييهکی دياريکراويان دەب ت بهسهر ئهو کهسه ههژارانهی که خاوەنی مود لی
کۆنترن.
به م بارودۆخهکه گهل ك ئاستهمتر دەب تهوە ئهگهر باس لهسهر کۆرتانای ئاغا و
سهروەرەکان ب  .وەک دەبينين مرۆڤ به ش وەی تاك بوونی ناب و ئيتر خاوەنی
"من"ی دەروونی خۆيان نابن .کهواب ئهو کۆرتانايانه دەب خزمهتی چ کهس ک
بکهن؟ دايدەن ين "من"ی دەروونی خۆم بڕيار دەدا بۆ سا ی تازە کهمتر خواردەمهنی
بخوم و ههموو ڕۆژ ك وەرزش بکهم .دوای حهوتوويهك کات ك که سهعاتی چوون بۆ
شو نی وەرزشهکهم هات ،ههستی دەروونی له کۆرتانا داوا دەکا هاوکات لهگهڵ سهيری
تهلهفزيۆن داوای پيتزايهكيش بکات .ل رەدا کۆرتانا دەب ت چی بکات؟ ئايا دەب ت
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گو ڕايه ی ههستی دەروونی مرۆڤهکه ب ت يان وەدوای ئهو بڕيارەی که ههفتهيهک
لهمهوبهر "من"ی دەروونی داويه ،بکهوێ؟
ئ ستا ڕەنگه دادپهروەرانه ب ت بپرسين ئايا کۆرتانا زۆر جياوازە له کاتژم ر کی
زەنگ ل دەر که خۆمان بۆ بيره نانهوە دايدەن ين بۆ ئهوەی خودی ئهزموونکهر له کاتی
خۆيدا بۆ کارکردن له خهو هه ست ن ت؟ به م کۆرتانا دەسه ت کی زۆر زياتری
بهسهرمدا دەب ت به هه سهنگاندن لهگهڵ کاتژم ری زەنگ .ئ مه دەتوانين به فشاردان
لهسهر دوگمهيهک ،کاتژم ری زەنگ ب دەنگ بکهين .له بهرانبهردا کۆرتانا ئهوەندە
باش دەمناس ت که به تهواوی دەزان ت کام دوگمهی ناوخۆيی فشار بدا بۆ ئهوەی وا له
من بکات "ئامۆژگارييهکانی" ج بهج بکهم.
کۆرتانا باشهکهی مايکرۆسۆفت لهم يارييهدا تهنيا نييه .گووگل ناو " "Google Nowو
سيری " "Siriکۆمپانيای ئهپل يش ئاماژە به شت کی هاوچهشن دەکهن .ههروەها ئهمازۆن
يش ئهلگاريتم بهکاردەه ن ت که بهردەوام شيکاريمان بۆ دەکهن و زانياريی خۆيان
بهکاردەه نن بۆ پ شنيارکردنی بهرههمهکانيان .کات ک دەچمه کت بفرۆشييهک ،به
ڕەفهکاندا دەگهڕ م ،متمانهم به ههستهکانم ههيه بۆ هه بژاردنی کت ب ک .به م کات ک
دەمهو ت کت ب ک له کت بفرۆشيی مهجازی ئهمازۆن بکڕم ،يهکسهر ئهلگاريتم ک پ م
دە ت له ڕابردوودا کام کت بم کڕيوە و ئهو کهسانهی که ئهم بهرههمهشيان کڕيوە و
خو ندوويانهتهوە ،دوای ئهو ،کام کت بيان کڕيوە.
ئهوەش تهنيا سهرەتايه .له و ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا ئ ستا زياتر خه ک کت بی
ئهلکترۆنی دەخو ننهوە له چاو کت بی چاپکراو .ئام ری وەک کيندل ""Kindleی ئهمازۆن
دەتوانن لهکاتی خو ندنهوەی کت ب کدا زانياری لهسهر بهکاره نهرانيان کۆبکهنهوە .بۆ
نموونه کيندلهکهم دەتوان ت بزان ت کام بهشهکانی کت بهکه به خ رايی دەخو نمهوە و
کاميان به ه واشی؛ له کام ﻻپهڕەدا دەست ڕادەگرم و له کام ڕستهدا دواجار واز له
خو ندنهوەی کت بهکه د نم .کات ک کيندل خاوەنی ناسينهوەی دەموچاو و ههستهوەری
بايۆمهتری دەب ت ،دەزان ت که ههر ڕستهيهک چۆن کاريگهری لهسهر ل دانی دڵ و
پهستاوی خو نت ههبووە .ئهو دەزان ت چی دەب ته هۆی پ بکهنينت ،چی د تهنگت دەکا
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و چی توڕەت دەکا .بهم زووانه هاوکات لهگهڵ خو ندنهوەی کت بهکان ،ئهوە کت بهکانن
که تۆ دەخو ننهوە .لهوانهيه به خ رايی زۆربهی ئهو شتانهی دەيخو نيتهوە لهبيرت
بچ تهوە ،به م ئهمازۆن ههرگيز هيچ شت ک لهبير ناکات .ئهم داتا و زانيارييانه وا له
ئهمازۆن دەکات که کت بهکانت به وردييهکی سهرسوڕه نهر بۆ بدۆز تهوە .ههروەها
ڕ گه به ئهمازۆن دەدەيت که به تهواوی بزان ت تۆ ک يت و حهزت له چييه و زياتر
١٦٦
چ ژ له چی وەردەگری.
له کۆتاييدا ڕەنگه بگهينه خا ک که تهنانهت بۆ سات کيش مهحاڵ نهب ت خۆمان لهم
تۆڕە زانيارييه داببڕين .خۆدابڕين لهو تۆڕە به مانای مردن دەب  .ئهگهر هيواکانی
پزيشکی ببنه ڕاستهقينه ،مرۆڤی داهاتوو چهندين ئام ری بايۆمهتری و ئهندامی بايۆنی
و نانۆرۆبۆت له جهستهياندا ج گير دەکر ت که چاود ريی تهندروستيمان دەکهن و له
تووشبوون به نهخۆشی و برينداربوون دەمانپار زن .ئهم ئام رانه بيست و چوار
کاتژم ر له ڕۆژدا بهش وەی ئۆنﻼين چاﻻک دەبن بۆ ئهوەی له ڕووی زانستی
پزيشکييهوە نوێ بم نننهوە و له نو ترين نهخۆشيهکانی فهزای ئهلکترۆنی بپار زر ين.
ههروەک چۆن کامپيوتهری ما هوەم بهردەوام لهﻻيهن ڤايرۆس و ترۆيانهوە ه رشی
دەکر ته سهر ،به ههمان ش وە بۆ ئام ری دڵ ل دان و ئام ری بيستن و سيستهمی
نانۆتکنۆلۆژيای بهرگری جهستهشمان به ههمان ش وە دەب  .ئهگهر بهردەوام بهرنامهی
دژە ڤايرۆسی جهستهم نوێ نهکهمهوە ،ڕۆژ ک له خهو هه دەستم و دەبينم مليۆنان
نانۆرۆبۆت به دەوری ڕەگ و ئهندامه خو نبهرەکانمدا دەسوڕ نهوە ،ئ ستا ئيتر لهﻻيهن
هاکهر کی کۆريای باکوورەوە کۆنترۆڵ دەکر م.
تکنۆلۆژيای نو ی سهدەی بيست و يهکهم دەتوان به مهبهستی زەوتکردنی دەسه تی
مرۆڤ شۆڕشی مرۆڤ خۆشهويستی پووچهڵ بکاتهوە و به ئالگاريتمهکانی بسپ رێ.
ئهگهر ئهم پ شکهوتنه ئ مه دەترس ن  ،هه هی ئهو کارە مهخه سهر شانی کارزانانی
کامپيۆتری .بهرپرسيار تی ڕاستهقينه له ئهستۆی بيۆلۆژيه چونکه تهواوی ئهم
گهشهکردنه زياتر و بهه زتر له ﻻيهن زانستی بيۆلۆژييهوە چاﻻکه ،نهک زانستی
کامپيۆتری .ئهوە ئهزموونی زانستهکانی ژيانه که گهيشتوونهته ئهو ئهنجامهی
Dormehl, The Formula, S. ٢٠٦.
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زيندەوەران ئهلگاريتمن .ئهگهر وا نهب ت  -واته ئهگهر زيندەوەران به ش واز کی زۆر
جياواز له ئهلگاريتمهکان کار بکهن  -ئهوا ڕەنگه کۆمپيوتهرەکان بتوانن له بواری
ديکهشدا پهرجۆ سازبکهن ،به م ناتوانن له ئ مه ت بگهن و لغاوی ژيانمان بهدەستهوە
گرن و به د نياييهوە ناشتوانن ئاو تهی ژيانی ئ مه بن .به م دوای ئهوەی زانايانی
بواری زيندەوەرناسی گهيشتنه ئهو بڕوايهی که زيندەوەران ئهلگاريتمن ،ئيتر ديوار
ياخود سنووری ن وان ئۆرگانيک و نائۆرگانيکيان ڕووخاند ،ئهوەی له سهرەتادا
شۆڕش کی تهواو ميکانيکيی کۆمپيوتهر بوو ،کرديان به شۆڕش کی بايۆلۆژی و ه زی
تاکهکانيان بۆ ئهلگاريتمهکانی تۆڕکراو گۆڕييهوە.
بهڕاستی ئهم پ شهاته ههند ک کهس دەترس ن ت ،به م ڕاستييهکه ئهوەيه مليۆنان
کهس به مهيلهوە ئامادەن بۆ سهلماندنيان و پ شوازييان ل دەکهن .ههر له ئهمڕۆوە
زۆر ک له ئ مه واز له تايبهتمهندی و ئازادی کهسايهتی خۆمان د نين ،ههموو
کردار کی خۆمان تۆمار دەکهين ،ژيان کی به ش وەی ئۆنﻼين پيشه دەکهين ،و کات ک
تهنانهت بۆ چهند خولهک کيش پهيوەنديمان لهگهڵ و ب داببڕين ،تووشی سهرل
ش واوی دەبين .گۆڕينی دەسه ت له مرۆڤهوە بۆ ئهلگاريتمهکان له بازنهی
دەوروبهرماندا ڕوودەدات ،نهک ئهوەی ئهنجامی بڕيار کی گرنگی حاکمان ب  ،به کو
بههۆی ﻻفاو ک له بڕيارە ئاساييهکانی خۆمانهوە د ته پ شهوە .ئهگهر وريا نهبين،
دەتوان ت بب ته دەو هت کی تهواو پۆليسی که بهردەوام چاوەد ريمان دەکات ،دەو هت ک
که بهردەوام ئاگای له ئاکارەکانمانه و کۆنترۆ ی نهک ههر ههموو کار کمان دەکات،
به کو تهنانهت ئهوەی له جهسته و م شکيشماندا دەگوزەر ت .تهنيا بيه نه بهرچاوت که
ستالين له سهردەمی خۆيدا چلۆن ئهو ههستهوەرە بايۆمهترييه گشتگيرەکانی بهکاردەه نا
 و له کوێ و به چ مهبهست ك پوتين ڕەنگه بهکاريان به ن ت .به م له کات کدابهرگريکارانی تاکايهتی مرۆڤ له گهڕانهوەی کابوسهکانی سهدەی بيستهم دەترسن و
خۆيان له بهرانبهر دوژمنه ناسياوەکانی کۆمه گا ج گير دەکهن ،مهترسی زۆر بهه زتر
بۆ سهر تاکايهتی مرۆڤ ر ک له ئاراستهيهکی پ چهوانهوە د ت .له سهدەی بيست و
يهکهمدا ،زۆر زياتر ئهگهری ئهوە ههيه که "تاک" به ه منی له ناوەوە هه وەش تهوە
نهک به ش وەيهکی دڕندانه لهﻻيهن برا گهورەيهکی دەرەوەوە ل ک هه بدڕ ت.
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ئهمڕۆ زۆربهی سهرمايهداران ،کۆمپانيا و حکومهتهکان ڕ ز له تاکايهتی "من"
دەگرن و به نی چاود ری پزيشکی و پهروەردە و کات بهسهربردنم پ دەدەن که بهپ ی
پ داويستی و ئارەزووە پڕ به پ ستهکانم ب  .به م بۆ ئهم مهبهسته ،سهمايهداران،
کۆمپانيا و حکومهتهکان دەب ت سهرەتا من له ناو سيستهمی بايۆکيمياييدا بتو ننهوە،
چاود ری ئهم ژ ر سيستهمانه بکهن ،به يارمهتی ههستهوەرەکان له ههموو شو ن کی
ژيانم کونترۆ م بکهن و و به يارمهتی ئهلگاريتمه بهه زەکان کۆدی چلۆنايهتی ژيانم
بکهنهوە .ئهو پرۆسهيه دەيسهلم ن ت که "تاک" تهنيا خهيا کی ئايينييه و هيچيتر.
ڕاستهقينهی ژيان دەب ته ت که و ک له ئهلگاريتمهکانی بايۆکيميايی و ئهلکترۆنی،
بهب سنوور کی ڕوون و هيچ گر يهکی تاکهکهسی.

٤٢٥
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نايهکسانی نۆژەنکراو
تا ئ ستا دوو له س ی ههڕەشهی بهکردەوە بۆ سهر ليبراليزم تاوتوێ کراوە :يهکهم،
مرۆڤ بههای خۆی به تهواوی لهدەست دەدات؛ و ،دووەم ،له کات کدا مرۆڤ به
ش وازی کۆمهڵ بهردەوامه بۆ ڕاگرتنی بههای خۆی ،دەسه تی تاکهکهسی خۆی
لهدەست دەدات و لهبری ئهوە ،به ئهلگاريتمهکانی دەرەکی دەسپ رێ .سيستهمهکه
ڕەنگه ه شتا پ ويستی به تۆ ب ت بۆ ئامادەکردنی سهمفۆنيا ،ف رکاری م ژوو ،يان
نووسينی بهرنامهی کۆمپيوتهر ،به م سيستهمهکه تۆ باشتر دەتناس ت لهوەی که خۆت
بناسيت و ههربۆيه زۆربهی بڕيارە گرنگهکانت بۆ دەدات  -و سهير ئهوەيه تۆ خۆت
به تهواوی له بڕيارەکانی د خۆش و ڕازييش دەبيت .مهرج نييه ئهمه جيهان کی خراپ
ب ت؛ به م جيهان کی پۆست ليبراڵ " "postliberaleدەب ت .س يهم ههڕەشه بۆ سهر
ليبراليزم ئهوەيه که ههند ک کهس وەک خۆيان دەم ننهوە ،ئهوان نوخبهيهکی سهروەر
به م بچووک له ناو کۆمه ی مرۆڤدا پ کدەه نن .ئهو مرۆڤه سهرەوەی مرۆڤانه توانايی
ب هاوتا و داه نهری و خو ق نهری بهرزيان دەب ت ،ئهمهش وايان ل دەکات زۆر ک له
گرنگترين بڕيارەکانی جيهان له ﻻيهن ئهوانهوە بدرێ .له ﻻيهکهوە خزمهتگوزاری
ناوەندی بۆ سيستهمهکه له ئهستۆ دەگرن ،هاوکاتيش سيستهمهکه ناتوان ت بڕيار لهسهر
ئهوان بدات ياخود کونتڕۆ يان بکات .ههروەها زۆربهی مرۆڤ ئهزموونی
"بهرزکردنهوە"يهکی لهو ش وەيه ناکهن و له ئهنجامدا دەبنه چين کی دابهشکراوی
خوارەوە ،که ئهلگاريتمهکانی کۆمپيوتهر و مرۆڤی سهرووی مرۆڤ فهرمانڕەواييان
بهسهرەوە دەکهن.
دابهشکردنی مرۆڤايهتی بهسهر چينی بايۆلۆژيدا ،پايهکانی ئايديۆلۆژيای ليبرا ی
لهناو دەبات .به د نياييهوە ليبراليزم دەتوان ت لهگهڵ ئهو درز و ناکۆکييه کۆمه يهتيانهدا
ژيانی خۆی در ژە پ بدا .بهو پ يهی ئازادی له سهرووی يهکسانييهوە دادەنر ت ،ئهم
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جۆرە درز و ناکۆکيانه بۆ ئهو کار کی ئاسايی دەبن .سهرەڕای ئهوەش ليبراليزم وا
گريمانه دەکات که ههموو مرۆڤهکان بهها و دەسه تی يهکسانيان ههيه .له ڕوانگهی
ليبڕا ييهوە هيچ جياوازی ناب ئهگهر کهس ک مليارد ر ب ت و له قه يهکی لوکسدا
بژی که گهل ك گرانبههايه ،و ئهوی ديکهيان وەک جووتيار کی ههژار له کوخ کی
گ يدا بژی ،چونکه به پ ی ليبرا يزم ئهزموونه تايبهتييهکانی جووتيار بهقهد ئهزموونی
مليارد ر بهنرخن .ههر بۆيه نووسهرانی ليبڕاڵ ڕۆمانی ئهستوور لهسهر ئهزموونی
جووتيارە ههژارەکان دەنووسن  -و ههر بهو هۆيهشهوە تهنانهت مليارد رەکانيش به
تامهزرۆييهوە ئهو جۆرە کت بانه دەخو ننهوە .ئهگهر فيلمی "" Les Misérables
)ب عهنوايان( ببينين سهرەڕای پارە وەدەستکهوتنی مليۆنان دو ر بۆ خاوەنهکانيان،
بينهرانی سهرمايهدار هاوسۆزی بۆ ژان وا ژان دەکهن که لهسهر دزينی نان ك بۆ
نهوەکانی نۆزدەساڵ له زينداندا دەم ن تهوە.
ههمان لۆژيک له ڕۆژی هه بژاردندا دەگونج ت ،کات ک دەنگی جووتياری ههژار
بهقهد دەنگی مليارد رەکه ئهژمار دەکر ت .چارەسهری سيستهمی ليبرا ی بۆ نايهکسانی
کۆمه يهتی ئهوەيه که بههايهکی يهکسان به ئهزموونه جياوازەکانی مرۆڤ بدر ت،
نهک به ههمووان ئهزموونيکی وەك يهك بدر ت .به م چی بهسهر ئهم چارەسهرەدا
د ت کات ک چيتر باس لهسهر بۆشايی دارايی له ن وان دەو همهند و ههژار نهب  ،به کو
بۆشايييهکی بايۆلۆژی ڕاستهقينهش لهن وياندا دروست بکرێ؟
ئهنجلينا جۆلی له وتارەکهيدا له ڕۆژنامهی نيويۆرک تايمز ئاماژەی به پارەی
ت چووی يهکجارزۆری پشکنينی ژينيتيکی کردووە .له ئ ستادا ئهو پشکنينهی که جۆلی
ئهنجاميداوە  ٣٠٠٠دۆﻻری ت چووە )و ئهوەش ت چووی مهمکبڕين و نهشتهرگهری
جوانکاری و چارەسهرە پهيوەنديدارەکان ناگر تهوە( .ئهمهش له جيهان کدا که مليارد ك
کهس له ڕۆژ کدا به کهمتر له يهک دۆﻻر دەژين و يهک مليارد و  ٥٠٠مليۆن کهسی
ديکهش ڕۆژانه له ن وان يهک بۆ دوو دۆﻻر داهاتيان ههيه ١٦٧.تهنانهت ئهگهر به
در ژايی ژيانيان به ژان و ئازارەوە کار بکهن ،ههرگيز ناتوانن پارەی پشکنينی
١٦٧

World Bank, World Development Indicators 2012, Washington, D. C. ٢٠١٢, S. ٧٢,
http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi- ٢٠١٢–ebook.pdf.
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ژ نيتيکی که نيزيکهی  ٣ههزار دو رە ،بدەن له کات کدا لهمڕۆدا کهل نی ئابووری
گهل ك قوو تريش دەبنهوە .له سهرەتای سا ی  ٢٠١٦دا  ٦٢کهسی دەو همهندی جيهان
به قهرا  ٣،٥مليارد مرۆڤی ههژار سامانيان بووە! بهو پ يهی ژمارەی دانيشتوانی
جيهان لهو سا هدا دەوروبهری  ٧،٢مليار مرۆڤ بووە ،ئهوە بهو مانايهيه که ئهم ٦٢
١٦٨
مليارد رە بهيهکهوە بهقهرا نيوەی مرۆڤايهتی سامانيان ههبووە.
گومان دەکرێ که پارەی ت چووی پشکنينی "د .ن .ئا" به پ ی کات له داهاتوودا نزم
ب تهوە ،به م بهردەوام ش وازی نو ی ئهو چاﻻکييانه پهرەدەست ن  .کهواته له کات کدا
فۆرمهکانی چارەسهرە کۆنهکان وردە وردە دەبنه شت کی گونجاو بۆ جهماوەر ،مرۆڤی
نوخبه ههميشه چهند ههنگاو ک له پ ش کۆمه گاەوە دەم ننهوە .له ڕوانگهی
م ژووييهوە دەو همهندەکان چهندين سوودی کۆمه يهتی و سياسييان بهدەسته ناوە،
به م ههرگيز کهل ن کی بايۆلۆژی گهورە له ن وان ئهوان و ههژاراندا بوونی نهبووە.
له سهدەکانی ناوەڕاستدا ئاغاکان ئيديعايان دەکرد که خو نی شينی ماقووڵ بهناو
دەمارەکانياندا دەگهڕێ و براهيمی هيندۆسی پ داگرييان لهسهر ئهوە دەکرد که له ناخی
سروشتييانهوە له ههموو کهس ک زيرەکترن ،به م ئهوە جيا له خهياڵ چيتر نهبوو.
ب گومان له داهاتوودا ڕەنگه ببينين که کهل ن و درزی فيزيکی و مهعريفی ڕاستهقينه
له ن وان چين کی کهمينهی سهرەوەی نو ژەنکراو و زۆرينهی کۆمه گادا گهورە
دەکر تهوە.
کات ک ڕووبهڕووی ئهم سيناريۆيه دەبينهوە ،وە می ستانداردی زانايان ئهوەيه که،
تهنانهت له سهدەی بيستهمدا ،زۆر ک له پ شکهوتنه پ شهنگهکان له بواری پزيشکيدا
ديارە له دەو همهندەکانهوە دەستی پ کرد به م له کۆتاييدا سوودی به دانيشتووان
بهگشتی گهياند و يارمهتيدەر بوون بۆ کهمکردنهوەی کهل نی کۆمه يهتی ن وان
دەو همهند و ههژار .بۆ نموونه ڤاکسين و ئانتی بيۆتيک له سهرەتادا زياتر سوودی بۆ
١٦٨

Larry Elliott, «Richest ٦٢ People as Wealthy as Half of World’s Population, Says Oxfam», in:
Guardian, ١٨. Januar ٢٠١٦, http://www.theguardian.com/business/٢٠١٦/jan/١٨/richest-٦٢billionaires-wealthy-half-world-population-combined (aufgerufen am ٩. Februar ٢٠١٦); Tami
Luhby, «The ٦٢ Richest People Have As Much Wealth As Half the World», CNN Money, ١٨.
Januar ٢٠١٦, http://money.cnn.com/٢٠١٦/٠١/١٧/news/economy/oxfamwealth/( aufgerufen am ٩.
Februar ٢٠١٦).
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چينی دەو همهند و سهرەوەی و تانی ڕۆژئاوا ههبووە ،به م ئهمڕۆ له ههموو شو ن کی
سهر زەوی يارمهتيدەری س مهتی مرۆڤن به گشتی.
به م چاوەڕوانيی ئهوەی که ئهم پرۆسهيه له سهدەی بيست و يهکهمدا دووپات
دەب تهوە ،ڕەنگه بيسهلم ن ت که تهنيا خهيا کردنه ،لهبهر چهند هۆکاری سهرەکی.
زانستی پزيشکی خهريکه شۆڕش کی چهمکی بنهڕەتی ئهزموون دەکات .له سهدەی
بيستهمدا ئامانجی چاککردنهوەی نهخۆشهکان بوو .له سهدەی بيست و يهکهمدا،
پزيشکی زياتر ئاڕاسته دەکر ت بۆ باشکردنی بارودۆخی کهسانی تهندروست.
چاککردنهوەی نهخۆشهکان پڕۆژەيهکی يهکسانيخوازانه بوو ،چونکه مرۆڤ وايدانابوو
که ستاندارد کی نۆرماتيڤی تهندروستی جهستهيی و دەروونی ههيه که ههموو کهس ک
دەتوان ت و دەب چ ژی ل وەربگر ت .کات ک کهس ک دەکهو ته خوار ئهم نۆرمهوە،
ئهوە ئهرکی پزيشکهکانه که ک شهکه چارەسهر بکهن و يارمهتی بدەن "بۆ ههموو کهس
به ش وەی يهکسان ".له بهرامبهردا باشکردن و نۆژەنکردنهوەی تهندروستهکان
پڕۆژەيهکی نوخبهگهراييه ،چونکه چهمکی ستاندارد کی گشتگير و يهک قهبارە بۆ
ههمووان ڕەتدەکاتهوە و ههو دەدات سوود به ههند ک تاک بدات به هه سهنگاندن
لهگهڵ ههند کی تردا .مرۆڤ دەيانهو ت بير کی تيژ و باشتر ،زيرەکی سهروو ئاستی
مامناوەندی و توانای س کسی بهرزيان ههب ت .کات ک فۆرم کی تايبهتی بهرزکردنهوە
ههرزان دەب ت و ئهوەندە باو دەب ت که ههموو مرۆڤ ك چ ژی ل وەربگرن ،ئهوە به
سادەيی دەب ته ه کی بنهڕەتی نوێ که ههو ی ت پهڕکردنی چارەسهرييهکان بۆ نهوەی
داهاتوو دەدەن.
لهم ڕووەوە ڕەنگه مرۆڤی ههژار له سا ی ٢٠٧٠دا چاود ری پزيشکی باشتريان
ههب ت له چاو ئهمڕۆ ،به م ئهو بۆشاييهی که له دەو همهندەکان جيايان دەکاتهوە به
ش وەيهکی بهرچاو گهورەتر دەب تهوە .له ڕاستيدا به ش وەيهکی گشتی زياتر خۆيان
لهگهڵ هاوچهرخه بهختهوەرەکانيان هه دەسهنگ نن نهک لهگهڵ باوباپيرە کهم
بهختهکانيان .ههرکهس ک بۆ مرۆڤ کی ههژاری ئهفريقايی له گهڕەکی ههژارنشينی
بالتيمۆر ڕوون بکاتهوە که ئهو به هه سهنگاندن لهگهڵ باپيرە گهورەکانی له ک گهکانی
ڤ رجينيا يان له جهنگه هکانی ئهفريقادا چاوەد ری پزيشکی زۆر باشتر وەردەگر ت،
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مهرج نييه د خۆشی بکات و خۆی بهختهوەر ههست پ بکات .به پ چهوانهوە ئهم
جۆرە هه و ستانه وەک خۆبهزلزانين د نه بهرچاو .ڕەنگه ب "بۆچی خۆم لهگهڵ
کۆيلهکانی سهدەی نۆزدەههم يان خه کی خ هکی سهدەکانی ناوەڕاست هه سهنگ نم؟"؛
"دەمهو ت وەک مرۆڤ کی تا ڕادەيهك ئاسايی بژيم ،يان وەک خه کی گهڕەکه
دەو همهندەکان بژيم" .کهواته ئهوەی که چينه خوارەوەکانی سا ی  ٢٠٧٠له ڕووی
پزيشکييهوە له چاو سا ی  ،٢٠١٧زۆر باشتر چاود ری دەکر ن ڕەنگه د نهوايييهکی
کهم ب ت ،چونکه ئهوان خۆيان لهگهڵ مرۆڤی سهرووی مرۆڤ که فهرمانڕەوايی
جيهان دەکهن هه دەسهنگ نن.
جگه لهوەش ،سهرەڕای ههموو پ شکهوتنه پزيشکييهکان ،به هيچ ش وەيهک ناتوانين
د نيا بين لهوەی که ههژاران له سا ی ٢٠٧٠دا باشتر له ئهمڕۆ چاود ری دەکر ن،
چونکه دەو هت و مرۆڤی سهرووی مرۆڤ دەتوانن ئارەزووی چاود ريکردنی باشتری
پزيشکی ههژاران کو ر کهنهوە .له سهدەی بيستهمدا زانستی پزيشکی سوودی بۆ
جهماوەر ههبوو چونکه سهدەی بيستهم به گشتی سهردەمی جهماوەر بوو ،ههروەها له
ﻻيهکهوە سوپاکانی سهدەی بيستهم پ ويستيان به مليۆنان سهربازی تهندروست بوو،
لهوﻻشهوە بارودۆخی ئابووری پ ويستی به مليۆنان کر کاری سالم بوو .له ئهنجامدا
دەو هتهکان لهڕووی ناچارييهوە سيستهمی تهندروستی گشتييان دادەمهزراند بۆ
گارانتيکردنی تهندروستی ههمووان .گهورەترين دەستکهوته پزيشکييهکانمان بريتی
بوون له دابينکردنی دامهزراوەی پاکوخاو نی بۆ جهماوەر ،کوتانی بهکۆمهڵ ،و
زا بوون بهسهر نهخۆشييه گشتييهکاندا .بهرپرسانی و تی ژاپۆن له سا ی ١٩١٤
بهرژەوەندييهکی تايبهتيان ههبوو له کوتانی ههژاران و دروستکردنی نهخۆشخانه و
سيستهمی ئاوەڕۆ له ناوچه ههژارنيشينهکاندا ،چونکه ئهگهر ژاپۆن بيويستايه بب ته
نهتهوەيهکی بهه ز و سوپا و دۆخی ئابوورييهکی بهه زی ههب ت ،پ ويستی به مليۆنان
سهرباز و کر کاری تهندروست دەبوو.
به م و دەچ سهردەمی جهماوەر و لهگه يدا سهردەمی پزيشکی بهکۆمهڵ بهسهر
چووب ت .ئ ستا که سهرباز و کر کارانی مرۆڤ له ﻻيهن ئالگاريتمهکانهوە ج گهيان
دەگير تهوە ،ﻻنيکهم ههند ک له نوخبهکان لهوانهيه بگهنه ئهو ئهنجامهی که هيچ
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سوود کی ناب بۆ باشترکردنی چاود ری تهندروستی جهماوەری ههژاری ب سوود،
يان تهنانهت پاراستنی بهو ستانداردەی ئ ستا ،چونکه لهمڕۆدا زۆر زياتر مانا به
سهرنجدان و نۆژەنکردنی مشت ک مرۆڤی سهرووی مرۆڤ دەدرێ.
لهمڕۆدا ،له و تانی پ شکهوتووی تهکنۆلۆژيای وەک ژاپۆن و کۆريای باشوور،
ڕ ژەی لهدايکبوون له دابهزيندايه ،بۆيه له ﻻيهکهوە ههو کی مهزن دەدر ت بۆ
پهروەردەکردن و ڕاه نانی مندا نی کهمتر و لهو ﻻشهوە چاوەڕوانی زياتر لهو
مندا نه دەکر ت .و تانی گهشهسهندووی وەک هيندوستان ،بهرازيل يان نهيجيريا
چۆن بتوانن ڕکابهری و ت کی وەك ژاپۆن بکهن؟ ئهم و تانه شهمهندەفهر کی
در ژمان وەبير د ننهوە .نوخبهی ناو بهشی پله يهکهکانی شهمهنهفهرەکه بههرەمهندن
له چاود ری پزيشکی و پهروەردە و داهات که لهگهڵ ستانداردەکانی پ شکهوتووترين
و تانی جيهان هاوتايه .به م ئهو دەيان مليۆن کهسه ئاساييهی که لهناو بهشهکانی پله
س دا گيريان خواردووە ،ه شتا بهدەست نهخۆشی و نهزانی و ههژاريی بهرب وەوە
دەنا نن .نوخبهی هيندی ،بهرازيل يان نهيجيريا له سهدەی داهاتوودا به مهيلهوە چ
ئهرک کيان پ خۆشه بهڕ وەبهرن؟ ئايا باشترە يارمهتيدەر بن بۆ چارەسهرکردنی ک شهی
سهدان مليۆن کهسی ههژار يان ههو ی باشترکردنی بارودۆخی تاقم ك دەو همهند
دەدەن؟ به پ چهوانهی سهدەی بيستهمهوە ،کات ک نوخبهکان بهرژەوەندييان له گرنگيدان
به ک شهکانی ههژاراندابوو ،چونکه له ڕووی سهربازی و ئابوورييهوە پ ويستيان پ يان
ههبوو ،دەيتوانی له سهدەی بيست و يهکهمدا کارامهترين سترات ژی ئهوە ب که ڕەنگه
خۆيان به چارەسهرکردنی مرۆڤه ب سوودەکانی بهشی پله س ی شهمهنهفهرەکهوە
خهريك بکهن .به م بۆ ئهوەی بتوانن رکهبهرايهتی ژاپۆن بکهن زياتر پ ويستيان به
ڕاه نانی تاقم ك مرۆڤی نوخبه ياخود مرۆڤی سهرووی مرۆڤ له و ت کی وەك
بهرازيل دەب ت که زۆر زياتر له مليۆنان مرۆڤی کر کاری ئاسايی کارەکانيانی پ
بهڕ وە دەبهن.
چۆن بتوان بيروباوەڕی ليبرا ی له بهرامبهر مرۆڤه سهرووی مرۆڤهکاندا که
توانای جهستهيی و سۆزداری و دەروونی نائاسايييان ههيه ،بهردەوام بن؟ ئهگهر
دەربکهو ت ئهم جۆرە مرۆڤه سهرووی مرۆڤانه ئهزموونی تهواو جياوازيان له
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ساپيهنسی ئاسايی ههب ت ،چی ڕوودەدات؟ ئهدی چی دەقهوم ئهگهر مرۆڤه سهرووی
مرۆڤهکان ب زار بن لهو ڕۆمانانهی باس له ئهزموونه ئاساييهکانی مرۆڤی ساپيهنس
دەکهن ،له کات کدا مرۆڤه ئاساييهکان به تهواوی له کاروبار و سترات ژی مرۆڤه
نوخبهکان ت بگهن؟
پڕۆژە گهورە مرۆييهکانی سهدەی بيستهم -به مهبهستی زا بوون بهسهر برس تی و
نهخۆشی و شهڕدا  -ئامانجيان گارانتيکردنی نۆرم کی گشتگير بوو له پ ناو
خۆشگوزەرانی و تهندروستی و ئاشتی بۆ ههموو مرۆڤهکان بهب جياوازی .پڕۆژە
نو يهکانی سهدەی بيست و يهکهم  -بهدواداچوون بۆ در ژکردنهوەی تهمهن،
بهختهوەری و خو ق نهرييه  -ههروەها هيوادارن خزمهت به ههموو مرۆڤايهتی بکهن.
به م لهبهر ئهوەی ئهم پڕۆژانه بۆ ڕووخاندنی نۆرمهکه داڕ ژراون نهک
مسۆگهرکردنی ،ڕەنگه به باشی ببنه هۆی سهرهه دانی جيل کی نو ی سهرووی
مرۆڤهکان که ڕەگ و ڕيشهی ليبڕا هکانيان ببڕن و مامه ه لهگهڵ خه کی ئاساييدا به
ههمان ش وە بکهن که ئهوروپييهکانی سهدەی نۆزدەههم لهههنبهر ئهفريقييهکان
کردوويانه.
کات ک دۆزينهوە زانستييهکان و پ شکهوتنه تهکنهلۆژييهکان مرۆڤايهتی بهسهر
کۆمه ک مرۆڤی ب سوود و نوخبهيهکی کهمينهی له سهرووی مرۆڤه باشترەکان دابهش
دەکهن ،يان کات ک دەسه ت به تهواوی له مرۆڤهوە دەگۆڕ ت بۆ ئالگاريتمهکانی
ب يمهت ،سيستهمی ليبراليزم ت كدەڕووخ ت .چ ئايين ک يان ئايدۆلۆژيايهکی نوێ
دەتوان ت بۆشايی دەرئهنجامهکانی ئهو ڕووداوە پڕ بکاتهوە و ڕ نمايی پهرەسهندنی
دواتری نهو خو ق نهرانه بکات؟
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بهشی دە
زەريای هۆشياری و ب يمهتی
ب شك سهرهه دانی ئايينی نو ی زانستی له شو ن ک وەک ئهشکهوتهکانی
ئهفغانستان يان قوتابخانهکانی قوڕئانی ڕۆژهه تی ناوەڕاست نهگونجاوە ،به کوو
زياتر دەب له تاقيگه تو ژينهکانهوە سهرهه دەن .ههروەک چۆن سۆسياليزم جيهانی
داگير کرد چونکه به نی ڕزگاری له ڕ گهی کهرەسهی هه م و کارەباوە پ داين ،باوەڕە
تهکنۆ-ئايينه نو يهکانيش له دەيهکانی داهاتوودا جيهان داگير دەکهن ،چونکه له ڕ گهی
ئالگاريتم و "ژ ن"ەکانهوە به نی ڕزگاری به مرۆڤ دەدەن.
سهرەڕای ههموو شيکارييهکانی ئيسﻼمی توندڕەو و بناژۆخوازی مهسيحی،
سهرنجڕاک شترين شو ن لهسهر زەوی له ڕوانگهی ئايينييهوە ،دەو هتی ئيسﻼمی يان
کت بی پيرۆزی ئينجيل نييه ،به کو سيليکۆن والييه " ."Silicon Valleyلهو دا
تهکنهلۆژيای بهرز ئايينی نو ی جوانمان بۆ کۆدەکهنهوە که پهيوەندييهکی کهميان به
خودا يا ئايينه نهريتييهکانهوە ههيه و ههموو شت کی له پهيوەندی ڕاستهوخۆی
تهکنۆلۆژايدا دەب .
ئهم تهکنۆ-ئايينه نو يانه دەتوانر ت بهسهر دوو جۆری سهرەکيدا دابهش بکر ن:
تهکنۆ-هومانيزم ياخود مرۆڤخۆشهويستی و ئايينی داتا .ئايينی داتا بانگهشهی ئهوە
دەکات که مرۆڤ ئهرکی گهردوونی خۆی کۆتايی پ ه ناوە و ئ ستا دەب مهشخه هکه
بداته دەستی بوونهوەر کی تهواو نوێ .خهون و کابوسهکانی ئايينی داتا له بابهتی
داهاتوودا ل کۆ ينهوەی لهسهر دەکر ت .ئهم بهشه تهرخانکراوە بۆ بيروباوەڕە
کۆنهپهرستهکانی تهکنۆ-هومانيزم ،که تا ئ ستاش مرۆڤ وەک تاجی خو قاندن دەبين ت
و پابهندە به زۆر ک له بهها مرۆڤخۆشهويسته نهريتييهکانهوە .بۆيه له کات کدا ئهو
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ڕاستييه که هۆمۆ ساپي نس -وەك خۆمان دەيناسين ،کۆرسی م ژوويی خۆی تهواو
کردووە و له داهاتوودا چيتر پهيوەنديدار ناب ت ،ئهو بهو ئهنجامه دەگا که پ ويسته ئ مه
تهکنهلۆژيا بهکاربه نين بۆ دروستکردنی هۆمۆ ديوس" - "Homo deusمۆد ل کی مرۆيی
کواليتی زۆر بهرزتر له خۆمان .هۆمۆ ديوس ههند ک تايبهتمهنديی بنهڕەتی مرۆڤ
دەه تهوە ،به م توانايی جهستهيی و دەروونی بهرزتريان دەب ت و وايان ل دەکات
بهربهرەکانی له بهرامبهر تهنانهت ئا ۆزترين ئالگاريتمهکانی نائاگادا بکهن.
لهبهرئهوەی زيرەکی و هۆشياری خۆيان له ئاگاداربوون جيا دەکهنهوە و گهشهکردنی
هزری نائاگا به خ رايی مل شک ن بهڕ وەيه ،مرۆڤ ئهگهر بيانهو ت له يارييهکهدا
بم ننهوە دەب چاﻻکانه م شکی خۆيان نۆژەن بکهنهوە و بهردەوام چاﻻکی ڕاگرن.
حهفتا ههزار ساڵ بهر لهمڕۆ شۆڕشی مهعريفی عهق ی ساپيهنی گۆڕی ،گۆڕانی
بهسهر مهيمون کی ب بايهخی ئهفريقی ه نا و کردی به فهرمانڕەوای جيهان .عهق ی
بهرزبووەوەی ساپيهن لهناکاو دەستی به کايهی بهرفراوانی ن وان سوبژ کتيڤ گهيشت،
ئهمهش بووە هۆکار بۆ خو قاندنی خودا و کۆمپانيا ،بونياتنانی شار و ئيمپراتۆريهت،
داه نانی نووسين و پارە و دواجاريش ئهوەی ئهتۆم دابهش بکات و بفڕێ و بچ ته سهر
مانگ .ئهوەندەی ئ مه بزانين ئهم شۆڕشه بڕياردەرە له ئهنجامی چهند گۆڕانکارييهکی
بچووک له د .ن .ئای ساپيهن و وايهرکردنی بڕ ک له دەمارەکانی ناو م شکيدا
پ کهاتووە .ئهگهر ئهوە واب ت ،بههۆی تهکنۆ-مرۆڤخۆشهويستييهوە ،چهند
گۆڕانکارييهکی ديکه له جينۆمهکهمان و وايهرکردنی زياتری دەمارەکانی م شکمان
بهسه بۆ ئهوەی شۆڕش کی مهعريفی دووههم ب نينه ئاراوە .داه نانه فيکرييهکانی يهکهم
شۆڕشی مهعريفی دەستڕاگهيشتن به کايهی ئينتهرسوبژ کتيڤی به هۆمۆ ساپيهن
بهخشی و ئ مهی کردە فهرمانڕەوای ئهم پﻼن ته .شۆڕشی مهعريفی دووەم دەتوان ت
دەستڕاگهيشتن به کايه نو يه خهيا نهکراوەکان به هۆمۆ ديوس ببهخش ت و ئ مه بکاته
ئاغا و خاوەنی گاﻻکسی و ههموو ئونيو رسام.
ئهم بيرۆکهيه جۆر کی نو کراوەی خهونه کۆنهکانی مرۆڤخۆشهويستی
پهرەسهندنخوازە ،که سهدەيهک لهمهوبهر داوای دروستکردنی مرۆڤی سهرووی
مرۆڤيان دەکرد .به م له کات کدا هيتلهر و دەوروبهرەکهی له ڕ گهی هه بژاردنی

م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ

٤٣٤

سروشتی و پاکتاوکردنی نهتهوەييهوە ههو يان دەدا ئهم جۆرە مرۆڤی سهرووی مرۆڤانه
بهرههم به نن ،تهکنۆ-مرۆڤخۆشهويستی سهدەی بيست و يهکهم هيواخوازە به
ش وەيهکی زۆر ئارامتر ،له ڕ گهی ت کنيکی ژ نيتيکی و نانۆتهکنهلۆژيا و پهيوەنددانی
ن وان م شک و کۆمپيوتهرەوە ،ئهم ئامانجه بهدەستبه ن ت.
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بۆشايی دەروونی
تهکنۆ-هومانيزم دەيهو ت ڕۆحی مرۆڤ به باشترين ش وە نۆژەن بکاتهوە و دەستمان
به ئهزموونه نهناسراوەکان و حا هته نو يهکانی هۆشياری بگات .به م بهرزکردن و
نوژەنکردنهوەی ڕۆحی مرۆڤ ههو کی لهڕادەبهدەر ئا ۆز و مهترسيدارە .وەک له
بهشی س يهمدا بينيمان ،له ڕاستيدا لهبارەی عهقڵ و ڕۆحی مرۆڤ زانياری کهممان
ههيه .ئ مه به باشی نازانين چۆن سهرهه دەدات و ئهرکهکهی چييه .ئ مه له ڕ گهی
تاقيکردنهوە و هه هکارييهوە ف ری چۆنيهتی دروستکردنی باری دەروونی دەبين ،به م
به دەگمهن له کاريگهرييهکانی ئهم جۆرە دەستکاريکردنانه ت دەگهين .خراپتر لهوە:
چونکه ئ مه تهواوی سپ کتريمی بارە دەروونييهکان ناناسين ،نازانين چ ئامانج کی
دەروونی دەب دابن ين.
ئ مه وەک دانيشتوانی دوورگهيهکی بچووکی دابڕاو دەنو نين که تازە يهکهم بهلهميان
داه ناوە و بهرەو دەريای ب سنوور بهب نهخشه و تهنانهت شو نی مهبهست ،لهڕ دان.
له ڕاستيدا دۆخی ئ مه گهل ك لهوەش خراپترە .دانيشتوانی دوورگه خهيا ييهکهمان
دەزانن که تهنيا له فهزای بچووکی دەريايهکی بهرفراوان ،پڕنه نی و ب سنوور ج گير
بوون .تهنانهت ناتوانين دەرک بهوە بکهين که ئ مه له دوورگهيهکی بچووکی هۆشياری
و ناوەڕاستی ئۆقيانوس کی بهرفراوانی باری دەروونی نامۆدا دەژين.
ههروەک چۆن سپ کتريمی ڕووناکی و دەنگ زۆر لهوە گهورەترە که ئ مهی مرۆڤ
دەتوانين بيبينين و بيبيسين ،به ههمان ش وە مهودای بارە دەروونييهکان زۆر زياترە
لهوەی مرۆڤی ئاسايی ئاگاداری ب ت .لهڕاستيدا ئ مهی مرۆڤ تهنها دەتوانين ڕووناکی
به در ژی شهپۆلی ن وان  ٤٠٠بۆ  ٧٠٠نانۆميتر ببينين .له سهرووی ئهم سنوورە
بچووکهی بينينی مرۆڤهوە تيشکه نهبينراوەکان به م به شهپۆلی مهزنی ژ ری سوور
و مايکرۆو له و ڕاديۆييهکان وەستاون و له خوارەوەشهوە شهپۆلی تاريکی تيشکی
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سهرووی بنهوش و تيشکی ئ کس و گاما ج يان گرتووە .ڕەنگه مهودای بارە دەروونييه
ئهگهرييهکان به ههمان ش وە ب سنوور بن ،به م زانست تهنيا لهسهر دوو بواری
بچووک ل کۆ ينهوەی کردووە :دۆخی نائاسايی "  "Sub-Normativeو سهير "."WEIRD
زياتر له  ١٠٠سا ه دەروونناس و زانايانی بواری زيندەوەرناسی تو ژينهوەيهکی
بهرفراوانيان لهسهر ئهو کهسانه ئهنجامداوە که بهدەست نهخۆشييه جۆراوجۆرە
دەروونی و ڕۆحييهکانهوە دەنا نن ،له ئۆتيزم""Autismەوە تا شيزۆفرينيا"."schizophrenia
ههر بهم هۆيهوە لهمڕۆدا نهخشهيهکی گهل ك ئاستهم و وورد به م ناتهواومان لهسهر
سپ کتريمی دەروونی بهدەستهوەيه :ئهو چوارچ وەيهی بوونی مرۆڤی له توانايی کهمتر
له ئاسايی بۆ ههستپ کردن ،بيرکردنهوە ،ل هاتوويی و پهيوەنديکردن لهخۆ گرتووە .له
ههمان کاتيشدا زانايان خۆيان به باری دەروونی ئهو کهسانهوە خهريك کردووە که به
مرۆڤی ژير و ئاسايی دادەنر ن .به م ژيريی مرۆڤ و ئهزموونهکانی زياتر به
ل کۆ ينهوە لهسهر كهسانی كۆمه گه خۆرئاوايی و خو ندهوار و پيشهسازی و دهو همهند
و ديموكراسييهكان بهڕ وەچووە ،كه نو نهری مرۆڤايهتی به گشتی نين .تو ژينهوەکان
لهسهرعهق ی مرۆڤ تا ئ ستا زياتر پهيوەندی به هۆمهر سيمپسۆنهيه تا هۆمۆساپييهن!

مرۆڤ دەتوان بهش کی گهل ك بچووکی سپ کتريمی ئهلکترۆماگن تی ببين  .بهگشتی ئهو سپ کتريمه دە بليۆن
جار گهورەترە له تيشک.
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له تو ژينهوەيهکی سنوورشک ندا ،جۆز ف ه نريچ " ،"Joseph Henrichستيڤن ج .هاين
" "Steven J. Heineو ئارا نۆر نزايان " "Ara Norenzayanبه ش وەيهکی سيستماتيک
پ داچوونهوەيان به ههموو ئهو وتارانهدا کرد که له ن وان سا نی  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٧له
گۆڤارە ئهکاديمييه پ شهنگهکان له شهش بواری ﻻوەکييه جياوازەکانی دەروونناسی
زانستيدا ب وکراونهتهوە .ئهوان گهيشتنه ئهو ئهنجامهی که ههرچهندە وتارەکان ت زی
گشتی سهبارەت به عهقڵ و ڕۆحی مرۆڤ دادەڕ ژن ،به م دۆزينهوەکانيان تهنيا لهسهر
بنهمای بابهتگهل کی سهير و سهمهرە دامهزراون .بۆ نموونه له تو ژينهوەکاندا که له
گۆڤاری دەروونناسی کهسايهتی و کۆمه يهتيدا ب وکراونهتهوە  -که دەتوانين ب ين
گرنگترين گۆڤارەکان له بواری دەروونناسی کۆمه يهتيدا ب وکراونهوە  -لهسهدا
٩٦ی ئهو کهسانهی که بهشدارييان له ڕاپرسييهکهدا کردووە سهير" "WEIRDبوون و
لهسهدا ٦٨ی ئهمريکی بوون .جگه لهوەش له سهدا ٦٧ی تاقيکار لهسه مرۆڤی
ئهمريکی و له سهدا ٨٠ی خو ندکاری دەروونناسی نائهمريکی بوون! به واتايهکی تر:
زياتر له دوو لهسهر س ی ئهو کهسانهی لهم گۆڤارە بهناوبانگهدا تو ژينهوەيان لهسهر
ئهنجامدراوە ،خو ندکاری دەروونناسی بوون له زانکۆکانی ڕۆژئاوا .بۆيه نيوەيان به
گا تهجاڕی به ه نريچ و هاين و نۆر نزايان پ شنياريان کرد که ناوی گۆڤاری
دەروونناسی کهسايهتی و کۆمه يهتی خو ندکارانی دەروونناسی ئهمريکی" بۆ
'گۆڤاری کهسايهتی و دەروونناسيی کۆمه يهتيی ل کۆ ينهوە دەروونناسييه
ئهمريکييهکان' “The Journal of Personality and Social Psychology of American Psychology
١٦٩
 "Studentsبگۆڕدر ت.
خو ندکارانی دەروونناسی له زۆر ک له تو ژينهوەکاندا بۆيه به پلهی يهکهم دەگهن
لهبهر ئهوەی پرۆفيسۆرەکانيان داوايان ل دەکات بهشداری له تاقيکردنهوەکاندا بکهن.
ئهگهر من مامۆستای دەروونناسی زانستگهی هارڤارد بم ،بۆ من تاقيکاری لهسهر
خو ندکارەکانم زۆر هاسانترە لهوەی تو ژينهوە لهسهر دانيشتوانی ههند ک گهڕەکی
نيويۆرک بکهم که تاوانيان لهسهرە ،يا سهفهر بکهم بۆ ناميبيا بۆ ئهوەی ل کۆ ينهوە له
١٦٩

Joseph Henrich, Steven J. Heine und Ara Norenzayan, «The Weirdest People in the World»,
in: Behavioral and Brain Sciences ٣٣ (٢٠١٠), S. ٦١–١٣٥.
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ڕاوچی-کۆکهرەوەکان له بيابانی کاﻻهاری بکهم .به م ،تهواو ئهگهری ئهوە ههيه که
دانيشتوانی نيويۆرکی ک شهدار و ڕاوچی-کۆکهرەوەکانی کهﻻهاری تووشی حا هت کی
دەروونی بن که ههرگيز دۆخيان ڕوون نهکر نهوە ئهگهر خو ندکارانی دەروونناسی
هارڤارد ناچار بکهين پرسيارنامهی در ژ پڕبکهنهوە يان سهريان بخهنه ناو کهرەسهی
سکانهری م ر ت "."MRT
تهنانهت ئهگهر به جيهاندا بگهڕ ين و ههموو کۆمه گهيهک بپشکنين ،ئهوەش تهنيا
بهش کی سنووردار له سپ کتريمی ڕۆحی ساپي نس دەگر تهوە .ئهمڕۆ ههموو مرۆڤ ک
ههستی به مۆد رنيهت کردووە و کاريگهريی لهسهری بووە و ههر ههموومان سهر
به يهک گوندی جيهانيين .له کات کدا خۆراکی ئاکارک وی کهﻻهاری کهم ک کهمتر
مۆد رنن له خو ندکارانی دەروونناسی هارڤارد ،به م ئهوان کهپسوول کی کاتی نين له
ڕابردووی دوورمان .ئهوانيش له ژ ر کاريگهری ميسيۆنهرە مهسيحييهکان،
بازرگانانی ئهوروپی ،گهشتيارانی دەو همهند و مرۆڤناسه کونجکاوەکانهوە بوون
)جهفهنگ ك ئهوە پيشان دەدات که گروپ کی ئاسايی ڕاوچی-کۆکهرەوە له بيابانی
کهﻻهاری له  ٢٠ڕاوچی و  ٢٠کۆکهرەوە و  ٥٠مرۆڤناس پ کد ت(.
پ ش سهرهه دانی ئهو گوندە جيهانييه ،ههسارەکه لهدەست پﻼن ت ك له گاﻻکسی
کولتوورە گۆشهگيرەکانی مرۆڤدا بووە که ڕەنگه حا هتی دەروونيان ت دا پ كهاتب و
ئ ستا لهناوچووبن .ڕاستييه ئابوورييه کۆمه يهتييه جياوازەکان و ڕۆتينهکانی ڕۆژانه
باری جياوازی هۆشيارييان بهدوای خۆيدا ه نا .ک دەيتوانی له ڕۆحی ڕاوچييه
مامووتهکانی سهردەمی بهرد ،جووتيارانی سهردەمی نوێ ،يان سامورايی سهردەمی
کاماکورا ت بگات؟ جگه لهوەش زۆر ک له کولتوورەکانی پ ش مۆد رن باوەڕيان به
حا هته بهرزەکانی هۆشياری ههبووە ،که مرۆڤ به يارمهتی م ديتهيشن ،ماکهی
سهرخۆشکهر ،يان ڕ وڕەسمهکانهوە دەستی پ ی ڕادەگهييشت .شامان و دەرو ش و
زاهيد ههموويان به ش وەيهکی سيستماتيک بهناو ناوەندە نه نييهکانی ڕۆحدا دەگهڕان
و به دەستی پڕ له چيرۆکی ههناسه پڕووک نهر دەگهڕانهوە .ئهوان حا هتی نهناسراوی
ئارام و نيانی بهرز ،تيژيی ههستپ کردن و ه زی ههستياری ب و نهيان ڕاپۆرت
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دەکرد .ئهوان باسيان له فراوانبوونی ووشياری دەکرد که به ش واز کی ب کۆتايی خۆی
له بۆشايی تهواودا دەتو ن تهوە.
شۆڕشی مرۆڤخۆشهويستی بووە هۆی ئهوەی کولتوری رۆژئاوايی مۆد رن بڕوای
به حا هته بهرزەکانی دەروون نهم ن و ئارەزووی ت دا توونا بکرێ و ئهزموونه
گشتييهکانی مرۆڤی ئاسايی پيرۆز بکات .که واته ،کولتوری ڕۆژئاوای مۆد رن به
ش وەيهکی سهرنجڕاک ش له چين کی تايبهتی خه کدا کارت کهری لهسهر ئهو کهسانه
نييه که ئارەزووی ئهزموونکردنی باری دەروونی نائاسايی دەکهن .له چاوی ئهواندا
ههرکهس ک ئهم کارە بکات گيرۆدەی مادەی هۆشبهرە ،نهخۆش کی دەروونييه يان
شارﻻتان که .کهوابوو ،له کات کدا نهخشهيهکی وردمان لهسهر ديمهنه دەروونييهکانی
خو ندکارانی دەروونناسی هارڤارد ههيه ،ئ مه زۆر کهمتر لهبارەی ديمهنی دەروونيی
شامانه ڕەسهنهکانی ئهمريکی ،دەرو شه بوداييهکان ،يان سۆفی عيرفانييهوە
١٧٠
دەزانين.
ئهوەش تهنيا ڕۆحی ساپي نه .پهنجا ههزار ساڵ لهمهوبهر لهسهر پﻼن تی زەوی لهگهڵ
ئامۆزا نئاندەرتا هکانمان ژيانمان کردووە .ئهوان نه کهشتی ئاسمانييان هه دا و نه
ههرەميان دروست کرد و نه ئيمپراتۆريهتيان دامهزراند .سهرەڕای ئهوەی دوو چهشن
مرۆڤی نئاندرتال و ساپ هن توانای هزريی زۆر جياوازيان بوو .له ههمان کاتدا که
تايبهتمهندی خۆيان ههبوو و م شکی نئاندرتال گهورەتر بوو ،ڕادەی ل هاتوويی هزر
و هۆشيارييان کهمتر له ساپيهن بوو .به م هه س و کهوتی ڕاستهقينهيان چلۆن بووە،
ئ مهی ساپيهن ناتوانين سهداوسهد بيزانين .به م و دەچ ت ئهوان خاوەنی چهندين
حا هتی دەروونی بووبن که هيچ ساپي ن ک تا ئ ستا ئهزموونی نهکردووە.
به م ئهگهر ههموو جۆر کی مرۆڤی سهر زەوی لهبهرچاو بگرين که تا ئهمرۆ
هاتوون و چوون ،ه شتا تهواوی سپ کتری دەروونی ناگر تهوە .ڕەنگه ئاژە هکانيتر
ئهزموونی شاراوەيان ههب ت که ئ مهی مرۆڤ بهزەحمهت بتوانين ههستيان پ بکهين.
١٧٠

Benny Shanon, Antipodes of the Mind: Charting the Phenomenology of the Ayahuasca
Experience, Oxford ٢٠٠٢.
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بۆ و نه شهمشهمهکو رە به ش وەی دەنگ ههست به جيهان و بوونی خۆيان دەکهن و
لهگهڵ يهکتردا پهيوەندی دەگرن .ئهوان به فرەکونس کی بهرز و تايبهت دەنگ لهخۆيان
ب و دەکهنهوە که گو چکهی مرۆڤ ههستی پ ناکات .پاشان دەنگدانهوە گهڕاوەکان
تۆمار دەکهن و ل کيان دەدەنهوە بۆ ئهوەی و نهيهکی جيهانی خۆيانی ل دروست بکهن.
ئهم و نهيه ئهوەندە ورد و ئاستهمه که شهمشهمهکو رەکان دەتوانن به خ رايی له ن وان
دار و بيناکاندا هه بفڕن و م شووله و ئاژە يتر ڕاوکهن و هاوکاتيش خۆيان له ڕاوچيی
وەك کوند و شمقار و هتد بپار زن.
شهمشهمهکو رە له جيهان کی پڕ له دەنگدانهوەدا دەژين .وەک چۆن ههموو شت ك له
جيهانی مرۆڤدا ش وە و ڕەنگ کی دياريکراوی ههيه ،به ههمان ش وە له جيهانی
شهمشهمهکو رەدا ههموو هه س و کهوت كيش دەنگدانهوەی تايبهت بهخۆی ههيه.
شهمشهمهکو رە له ڕ گهی دەنگدانهوەی جياجياوە که بههۆی با هکانييهوە دەيدرک نن،
دەتوانن جياوازی له ن وان جۆر کی به تام و جۆر کی ژەهراويی خواردەمهنی به
هاوڕەگهزەکانيان ڕابگه نن .ههند ك له ئاژە نی توعمهی شهمشهمهکو رە به يارمهتی
گهشهسهندن و به ﻻساييکردنهوەی شهمشهمهکو رە دەنگی ژەهراوی له خۆيان
دەدرک نن و خۆيان له قوربانيبوون دەپار زن .تاقم کيتر سهرنجڕاک شترين تواناييان
پهرەپ داوە بۆ ﻻدانی شهپۆلهکانی ڕاداری دەنگی شهمشهمهکو رە ،ئهمهش ڕ گهيان
پ دەدات وەک فڕۆکهی بۆمبڕ ژکهر بهدەوريدا بفڕن ،بهب ئهوەی شهمشهمهکو رە
ههستيان پ بکات .جيهانی دەنگدانهوە و شهپۆلی پهيوەندی ن وان ئهو ئاژە نه گهل ك
ئا ۆزە و بۆ جيهانی بيستن و بينينی ئ مهی مرۆڤ نامۆيه ،ئهو ل هاتووييه سروشتييهی
ئاژە ن بۆ ئ مهی مرۆڤ دنيايهکی تاريکه و ههستی پ ناکهين.
يهك له گرنگترين پرسيارەکانی فهلسهفی دە " :مرۆڤ چ ههست کی دەبوو ئهگهر
بيتوانيبا بب به شهمشهمهکو رە؟" ١٧١فهيلهسوف تۆماس ناگل " "Thomas Nagelله
وتار کی سا ی  ١٩٧٤يدا ئاماژە بهوە دەکات که عهقڵ و ڕۆحی ساپييهن ناتوان ت
جيهانی سوبژ کتيڤی شهمشهمهکو ر ک ههست پ بکات .ڕەنگه بتوانين ههموو جۆرە
١٧١

Thomas Nagel, «Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?», in: ders., Über das Leben, die Seele
und den Tod. Essays, Königstein i. Ts. ١٩٨٤, S. ١٨٥–١٩٩.
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ئالگاريتم ک لهسهر جهستهی شهمشهمهکو رە ،سهبارەت به سيستهمی پهيوەندايهتی
ياخود ئيکۆلۆکهيشنهکانی ،ههروەها لهسهر خانه دەمارەکانی بنووسين ،به م ئهو
ئالگاريتمانه هيچ زانيارييهکمان پ نادات سهبارەت بهوەی چ ههست که ئهگهر مرۆڤ
شهمشهمهکو رە بيت .ئايا لهوە دەچ که مرۆڤ بتوان ئاسايی ببين يا شت کی تهواو
جياوازە؟
ههو دانی مرۆڤی ساپييهن بۆ ڕوونکردنهوەی ههست به چۆنييهتی بهکاره نانی
دەنگدانهوە بۆ دياريکردنی شو نی پهپوولهيهک ڕەنگه به ههمان ڕادە ب هودە ب ت که
ههو دان بۆ ڕوونکردنهوەی ههستکردن به تابلۆيهکی کاراڤاجيۆ " "Caravaggioبۆ ئهو
ئاژە نه ب مانايه .دەتوانين وای دابن ين که ههستهکانی شهمشهمهکو رە به توندی له
ژ ر کاريگهری ئهو دەورە ناوەندييهدان که ههستی دەنگدانهوەکهی دەيگ ڕ ت .بۆ
ساپييهن ههستی خۆشهويستی سوورە ،ههستی ئيرەيی سهوز و خهمۆکيش شينه .به م
ک دەزان ت چ ڕەنگ کی ئيکۆلۆکهيشن دەتوان ت خۆشهويستی شهمشهمهکو رەی م ينه
به مناڵ و نهوەکانی ببهخش ت ،يان ههستی شهمشهمهکو رەيهکی ن ر بهرامبهر به
ڕکابهرەکانی دياری بکا؟
ب گومان شهمشهمهکو رە تاقه ئاژەڵ بۆ ئهو باسه نييه .ئهوان تهنيا نموونهيهك له
چهندين نموونهيترن .ههر وەك ئ مهی ساپييهن دايدەن ين" ،چلۆنه ئهگهر ئ مه
شهمشهمهکو رە بايهين" ،به هامان ش وە ئا ۆزتر دەب ئهگهر ب ين :چ ههست که ئهگهر
نهههنگ ،بهور ،ش ر يا با هندەيهك بين؟ به د نياييهوە ههست به شت ک دەکهيت ،به م
نازانين ئهو ههسته چييه .ههردووك واته نهههنگ و مرۆڤ ههستهکان له ناوچهيهکی
م شکياندا پ كد ن که پ ی دەوتر ت "سيستهمی ليمبيک") (limbische Systemبه م له
نهههنگهکاندا ،ئهم يهکه کاراييه بهش کی تهواو زيادەی ت دايه که له مرۆڤدا بوونی نييه.
ئايا دەکر ت ئهم بهشه بب ته هۆی ئهوەی نهههنگهکان ههست به سۆزدارييهکی زۆر
قووڵ و ئا ۆز بکهن که بۆ ئ مه نامۆن؟ جگه لهوەش نهههنگهکان دەتوانن ئهزموونی
مۆسيقی سهرسوڕه نهريان ههب ت که تهنانهت له توانايی باخ و مۆزارتيش ت پهڕب .
به مهودای سهدان کيلۆمهتر دەتوانن گو يان له دەنگی خۆيان ب ت و ههر نهههنگ ک
م لۆدی ياخود "گۆرانی" جياوازی ههيه که دەتوان ت چهندين کاتژم ر بهردەوام ب ت
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و پ کهاتهی زۆر ئا ۆزی ههب ت .زۆرجار نهههنگ ک ل دان کی نوێ پ کدەه ن ت که
نهههنگهکانی ديکه له سهرانسهری زەرياکهدا گو گری دەبن .زانايان بهردهوام ئهم
ئاههنگانه تۆمار دهكهن و كۆمپيوتهر بهكاردهه نن بۆ شيكردنهوهيان ،به م ئايا ههر
مرۆڤ ك دهتوان ت لهم ئهزموونه مۆسيقيانه ت بگات و جياوازی ن وان نهههنگی -
١٧٢
بيتهۆڤن و نهههنگی  -جاستن بيبهر" "Justin-Bieberههست پ بکات؟

سپ کترۆگرامی ئاهنگی نهههنگی وو تی سهوز .نهههنگهکان خۆيان چۆن ئهزموونی ئهم گۆرانييه دەکهن؟ له
پهنا بيتهۆڤن و باخ ديسکی داتاکانی ناو پشکنهری گۆرانی ،دەنگی نهههنگهکانيش لهخۆدەگر ت .تهنيا دەتوانين
هيوادار بين که ئاههنگ کی خۆش ب ت.

ناب ت هيچ کام لهمانه سهرمان ل بش و ن ت .مرۆڤی ساپييهن بهو هۆيهوە حوکمڕانی
جيهان ناکهن چونکه ههست و سۆزی قوو تر يان ئهزموونی مۆسيقای ئا ۆزتريان له
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٥٣٧; Nina Eriksen u.a., «Cultural Change in the Songs of Humpback Whales (Megaptera
novaeangliae) from Tonga», in: Behavior ١٤٢:٣ (٢٠٠٥), S. ٣٠٥–٣٢٨; E. C. M. Parsons, A. J. Wright
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چاو ئاژە هکانيتر ههيه .تهنانهت له ههند ک بواردا له ههست و ئهزمووندا ،ڕەنگه له
نهههنگ و شهمشهمهکو رە و پ ينگ و  ...کهمتر بين.

سپکتر می هۆشياری

له دەرەوەی سپ کتری دەروونی مرۆڤ ،شهمشهمهکو رە ،نهههنگ و ههموو
ئاژە هکانی تر ،ڕەنگه بهرفراوانيی گهورەتر و بارودۆخه نامۆکانيش له ئارادا بن.
لهوانهيه جۆرەها دۆخی دەروونی ب کۆتايی بوونی ههب که هيچ ساپييهن و
شهمشهمهکو رە و دايناسۆر ک له چوار مليار سا ی گهشهسهندنی زەويدا ئهزموونی
نهکردووە ،چونکه توانايی و ل هاتووييان ه شتا بهو ڕادەيه پهرەی نهساندووە .به م
ڕەنگه له داهاتوودا دەرمانی بهه ز و ئهندازياری بۆماوەيی و ک وی ئهليکترۆنی و
پهيوەنديی ڕاستهوخۆی ن وان م شک و کامپيوتهر بتوان دەستڕاگهيشتن بهم شو نانه
دابين بکهن .ههروەک چۆن کۆ ۆمبۆس " "Kolumbusو ماگ ﻼن " "Magellanله ئاسۆيان
دەڕوانی بۆ دۆزينهوەی دوورگهی نوێ و و تی ه شتا به نهخشه نهکراو ،ڕەنگه
ڕۆژ ک ب ت ئ مهش بتوانين نه نييه دەروونييهکانمان بدۆزينهوە.

در ژەی ههيه ...

