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 چکیده   کورتە 
ئەم دەقە هەوڵێکە بۆ دەستنیشانکردنی هێڵە گشتییەکانی کولتووری خود لە کۆمەڵگای 
جۆرە   لەم  ڕەوشتییەکان.  پراکتیکە  و  ڕوانگە  لە  بریتییە  خود  کولتووری  کوردستان. 
خۆی  بە  کەسێک  کە  بەهایەکە  دروستکردنی  چۆنێتیی  سەر  لە  جەخت  کولتوورەدا 

ی بەها و حەزەکانی خۆیەتی، نە کەسی دەبەخشێت. لە کردەی ڕەوشتیدا تاک داهێنەر
دیکە. بەاڵم جگە لە سات و دەالقە ڕەوشتییەکان، پراکتیکەکانی هونەری ژیانیش لە 
لە  پێچەوانەی کولتووری خود  وێستگەی  پێچەوانەوە،  بە  خوددایە.  خانەی کولتووری 
کولتووری ئاکاریدایە کە تێیدا کەسێک )کۆمەڵگا( دەستنیشانکەری بەهاکانی ژیانی  
کەسێکە. ئاوڕدانەوەیەکی خێرا بە توخمەکانی کولتووری خود، پێگەی ئەم جۆرە ڕوانینە 
بۆ ژیان و پیشاندانی ڕادەی گرنگیی لە کۆمەڵگا کۆنەکانی کوردستان ئامانجی ئەم 

 لە خەومای توێژینەوەیە. بۆ ئێمەی مرۆڤی هاوچەرخ، بوونی چەند دەقی ئەدەبی وەک  
-جەمیل صائیب، جا هەرچەند بە ژمارە کەمیش بن، سەلمێنەری ئەو وەرچەرخانە دانایی

و  چیرۆکەوە  ئەم  ڕێگای  لە  دەدات.  ڕوو  بیست  سەدەی  سەرەتای  لە  کە  مێژووییەیە 
پاڵپشت بە ڕێڕەوی شیکاریی گوتاری، هەوڵمان لەوەدایە دەست بخەینە سەر ئەو خااڵنە  

بەرجەستەبوو  چۆنێتیی  پیشاندەری  کولتووری کە  بەرانبەر  لە  خودە  کولتووری  نەوەی 
 ئاکاری لەو سەردەمەدا.

از    منت حارض تالشی است برای اشارە بە خطوط کلی فرهنگ خود در کردستان 

. فرهنگ خود شامل مجموعه  منظر خوانش داستان در رویایم، اثر جمیل صائب

را بنیان  های خود  های اخالقی است. در این فرهنگ فرد سعی دارد ارزش کنش

ارزش  مبدع  فرد  اخالقی،  رفتار  در  از  نهد.  غیر  بە  است.  خود  امیال  و  ها 

های مرتبط با »هرن زندگی« نیز در ضمن فرهنگ خود  های اخالقی، کنشموقعیت

قرار دارد. با وجود این، مواضع مخالف با فرهنگ خود در فرهنگی واقع است کە  

هنگ شخصی دیگری )جامعە( غیر از  نامیم. در این فر ما آن را فرهنگ اخالقی می

شود. نگاهی مخترص بە عنارص  های زندگی افراد میخود فرد تعیین کنندە ارزش 

فرهنگ خود و نشان دادن اهمیت آن در جوامع قدیمی کوردستان از اهداف این  

، هرچند بە لحاظ  رویایمدر    پژوهش است. برای جامعه کرد، وجود متونی مانند 

تاریخی است کە در کردستان در  -رف این تحول شناختیکمی زیاد نباشند، مع

دهد. از طریق این داستان و با استفادە از روش تحلیل  اوایل قرن بیستم رخ می

های چگونگی تقابل فرهنگ خود در برابر فرهنگ  کنیم مؤلفهگفتامنی، سعی می

 . دهیماخالقی در عرص مذکور را نشان 

سەرەکی: خود  وشەگەلی  دووەم   ؛ کولتووری    ؛ڕەوشت  ؛ نەریتی 
 ائیب. سجەمیل  ؛ ئاکار 

جمیل   ؛اخالق  ؛ ئیتیک   ؛ سنت دوم   ؛ فرهنگ خود   واژگان کلیدی: 
 .صائب

 
 پێشەکی   - ١

ئەم نووسینە هەوڵێکە بۆ خستنەڕووی نەریتێک لە بیرکردنەوە و ڕوانین لە مێژووی کورددا کە ئێمە بە نەریتێکی جیاواز، 
دەبەین. ئەم نەریتە لە کوردستان پەراوێزی بووە نە لەبەر ئەوەی کە پەراوێز خرابێت؛ بەڵکو تەنها  پەراوێزی و کەمینە ناوی  

لەبەر ئەوەی کە بە ڕوانگەیەکی ناپێویست ژمێردراوە لە الیەن زۆرینەی ئەهلی کولتوورەوە. ئەم نەریتە ڕەخنەیی بووە لە خود،  
ەڵکو بە مانای سازدانەوە و ڕۆچوونەوە بە خوددا. ئێمە ئەم نەریتە بە بەاڵم ڕەخنەیی نە بە مانای سڕینەوە و ڕووخانی خود، ب

وەک جەمیل صائیب و   ێکنەریتی دووەم ناوزەد دەکەین؛ نەریتی کولتووری خود. لە سەرهەڵدانی ئەم کولتوورەدا، کەسان
ئەم کەسانە هاوسەردەمن،   ئەحمەد موختار جاف، تەنانەت ڕەفیق حیلمی و جەمال عیرفانیش، نوێنەرایەتی ئەم نەریتە دەکەن.

لە سەر شتی جیاواز دەنووسن، و بوارەکانیشیان جیاوازە، بەاڵم لە چەند شتیشدا لەیەک دەچن؛ هەرهەموویان ڕەخنەن لە »خود«،  
 هەموویشیان لە خەونی بونیادنانەوەدان. 
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لە کوردستان،  ئێستا  ئەوەی   ئەهلی کولتوورە  زۆرینەی  نەریتی  یان  نەریتی یەکەم  ئێمە  نەریتێکە کە کەمترین الی 
گرنگی دەدات بە »بەخۆداچوونەوە«، بە »خۆهەڵسەنگاندن« و بە »خۆڕێکخستنەوە«. ڕووناکیبەخشینە سەر درووستبوونی  
نەریتی دووەم و هێڵە جوداکەرەوەکانی لە یەکەم نەریت هەوڵی ئێمەیە لەم نووسینەدا. ئامانجمان لە پێش هەموو شتێک پرسیارە  

وساتییە لە نێوان دانایی هاوبەشی ئەم کەسانەدا. لەم دەالقەوە، دەتوانین بڵێین کە ساتی سەرهەڵدانی ئەم  بۆ دۆزینەوەی ئەم ها
  دەربارەی مەسەلەی ویژدان نەریتە، ساتێکی زۆر مانابەخشە لە مێژووی کورددا. چیرۆکی ئەحمەد موختار جاف بە ناوی  

ئێمە  بۆ  ئەم سەردەمەیە  بەرچاوی  ئەم چیرۆکە١نموونەیەکی  لە چوارچێوەی   .  ویژدان  پرسی  لە  ئاوڕدانەوەیەکە  کورتە کە 
حەکایەتێکدا، بە جوانی ساتی ئەم وەرچەرخانە پیشان دەدات. نووسەر دەیەوێت بڵێت کە چەندە ئەم چەمکە لە کۆمەڵگایەکی 

ه  چەندە  کۆمەاڵیەتییەکانەوە.  چینە  هەموو  لەالیەن  دەخرێت  پشتگوێ  بەتەواوی  سەردەمە  ئەو  کۆمەڵگای  و وەک  ەژار 
دەوڵەمەند، ئایینی و نائایینی لێک دەچن لە دەالقەی تێڕوانینیان بۆ ساتە ویژدانییەکان. ئەم چیرۆکە شایەدی وەرچەرخانێکی  
گرنگە لە پشتگوێخستنی کولتووری خود. لەگەڵ ئەمەدا و هاوسات لەگەڵ ئەم چیرۆکە، جەمیل صائیبیش چیرۆکێک 

ڕووەوە هەمان گرنگی ه  لەم  ئێمە.  دەهۆنێتەوە کە  بۆ  لە چۆنێتی    لە خەومایەیە  دیکەی گەورەیە  شایەدیەکی  صائیبش 
سیاسی ڕووە  لە  خود  کولتووری  چۆن  کە  دیارە  ڕوونی  بە  زۆر  چیرۆکە  لەم  خود.  کولتووری  - پشتگوێخستنی 

ە کە چۆن  کۆمەاڵیەتییەکەیەوە جێگای بایەخ نییە. ئەم حەکایەتە بە هەمان شێوە دەستخستنە سەر ئەو مێکانیسمە کولتووریان
بە جێگای »بەخۆداچوونەوە«، بەردەوام لە ملمالنێکاندا کاراکتەری »جاسووس« وە یان »ئەویدی« دادەهێندرێت بۆ فەرامۆش  

 کردنی »خود« یان با بڵێین ڕۆڵی خود. 
لەم نووسینەدا، بۆ ئەم مەبەستە پێش هەموو شتێک هەوڵ دەدرێت چەمکی »کولتووری خود« بخرێتە بەر ڕووناکی.  

ەم شیکردنەوە، هەوڵیش دەدرێت بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر، کولتووری پێچەوانەی ئەم نەریتە زیاتر بخرێتە بەرباس. دواتر  جگە ل
جەمیل صائیب بکرێت کە پێمان وایە نوێنەرایەتیەکی    لە خەومایبە توخمەکانی ئەم هزرە، هەوڵ دەدرێت خوێندنەوەی بەرهەمی  

وێژینەوەیش، دەبێت ئاماژە بدرێت کە ئەم چیرۆکە زۆر کەم بووەتە بابەتی نووسینی  جوانی ئەم نەریتە دەکات. وەک پێشینەی ت
تەنها بە پاراگرافێکی بچووک ئاماژەیەکی    مێژووی ئەدەبی کوردیداهەڵسەنگێنەران. مارف خەزنەدار لە بەرگی پێنجەمی  

ناکات. کاوە جەالل لە پەرتووکی  (. عەالئەدین سەجادی لە مێژووەکەیدا هەر باسی  ٣٤:  ٢٠٠٥خێرا دەکات بەم چیرۆکە )
( بەشێکی باش بۆ ئەم پەرتووکە تەرخان دەکات. سەرەتا کورتەیەکی جوان و باشی  ٢٠٠٦)   لەتەک فێنۆمێنە ئەدەبییەکاندا

چیرۆکەکە دەگێڕێتەوە و دواتر خوێندنەوەیەکی ئەدەبییانەی بۆ دەکات بە سووڕانەوە لە دەور فۆرم و کاراکتەرەکان. بەاڵم ڕووە 
 و دانایەکانی ئەم چیرۆکە ئاوڕێکی ئەوتۆی لێ نەدراوەتەوە.  هزری

 کولتووری خود لە ئاکار و ڕەوشتدا  -٢-١
پێناسە بکەین کە تێیدا »پەیوەندی بە خود« یا »پەیوەندی لەگەڵ خود« دەردەکەوێت، دەتوانین   یەوانگەڕبەو    ٢ئەگەر ڕەوشت

چونکا تاکێک    ؛ بڵێین کە کردەی ڕەوشتخوازانە ڕەهەندێکی باشی کولتووری خودە. کردەی ڕەوشتی، کردەیەکی ئازادانەیە 
چونکا   ؛ هەم بە خود و هەم بە ئەویدی  ،خشە بەاڵم کردەی ڕەوشتی کردەیەکیشە کە متمانەبە  ؛ خۆی بڕیاری کردنی دەدات

ڕێژەی ڕاستگۆبوون  و    سەریدا  چاوی ئەویدی ئەوەندە زاڵ نییە بە  و  لەم جۆرە کردانەدا تاک شتێک دەکات لەبەر خۆی
خود لەسەرە  دالەگەڵ  سەرچاوەی    .زۆر  کاتیشدا  هەمان  لە  و  تاک  وەک  خود  بە  متمانەبەخشینە  سەرچاوەی  ئەمە 

یەتیشە. لەم کولتوورەدا چێژبینینی درێژخایەن ڕوویەکی باشی هەیە و ئەمە دەستەبەری بەردەوامی و  متمانەبەخشینی کۆمەاڵ 

 
 . ١٤٠٠دەستوورە،  . بۆ بینینی شیکاریەکی چڕ لەسەر ئەم بەرهەمە بڕوانە:١
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بۆیە کردەی ڕەوشتی    ؛ هەمان کاتدا کردەیەکی ڕەوشتی هەم بۆ خودە و هەمیش بۆ ئەویدی  ە. لەی ڕەسەنی کردەیەکی ڕەوشتی
کو  لە  نییە.  بەرژەوەندناوەند  قازانجخوازی  خۆویستانەی  لە کردەیەکی  هەیە.  هەر  ئەویدیش  خەمی  خوددا،  خەمی  لتووری 

کاتێکدا، ڕەوشت زۆرتر ئەو مەودایانەیە کە هەندێ ئاراستە لە خۆ دەگرێت وەک »لە خۆپرسینەوە، خۆخستنە ژێر پرسیار و  
  (. »کۆمەاڵیەتی« کە مەیدانی ڕەوشتە، تاک ٣٧٩:  ٢٠٠١نادڵنیایی سوژەیەک بەرانبەر هەڵبژاردنێکی کرداری« )ریکۆر،  

ئەخالقی نەزمێکی  پێکهێنەری  کە  نییە  کۆمەاڵیەتی  کارلێکی  ڕەوشتدا،  لە  کردەوە.  ناوەندی  بەڵکو یدەخاتە   و ە، 
کە ئەم ڕۆڵە دەگێڕێت. پەیوەندیایەتی چەندین ڕوو، چین و ڕەهەند دەگرێتەبەر: پەیوەندی لەگەڵ خود،   ٣ە« ی »پەیوەندیایەتی

ژە و و ژە و دانایی، سو ووژە و نەزمی ئاکاری، سو و وژە و نەزمی کۆمەاڵیەتی، سو وژە و ئەویتر، نێوان س و پەیوەندی نێوان س
کۆد و بەها تایبەتەکانی    هەر دۆخێک یاسا و رێسا و  .اڵەتەکاندایەوژە لە بەرانبەر دۆخ و حو دامەزراوەی کۆمەاڵیەتی و هتد. س

ەی ژیانی  ی خۆی لێ دەخوازێت و هەر دۆخێک خوازیاری ڕەوشتێکی تایبەت بە خۆیەتی. نادڵنیایی زۆرتر لەو تایبەتمەندی 
پراکتیکی ڕێگا و رێچکەیەکی   تێیدا  نابڕکۆمەاڵیەتی وەک ڕووداو دێت کە  بە  ەجێ وەسف  ەهای ژیانی کۆمەاڵیەتی 

 وە هەر چەشنێک لەم پراکتیکە بە مانای سنووردارکردنی دەسەاڵتی ڕەوشتە.  ،دەکرێت لە رێگای ئاکارەوە
بە ڕەوشت  هاندەر  »پێشمەرجی  چەشنە    ٤سەر  هەر  لە  دەکاتەوە  جیای  پراکتیکێک  یان  کردەوە  هۆکارەکانی  و 

(. وە  ٣٨- ٣٧:  ٢٠٠٤تەکەی ڕەها نەبێت« )فارۆ،  یدئۆلۆژییەک، وە هەر ئەمەش وای لێ دەکات کە هەژەموون و دەسەاڵائ
کۆمەاڵیەتی دۆخە  ڕووداوەیی  تایبەتمەندی  و  ڕەوشت  دەسەاڵتی  نێوان  مەودای  لەو  بابەتەکەمان  ی هەر  مەیدانی  کە  ەکانە 

ی  (. لە کۆتاییدا، کردەوەیەکی ڕەوشت ٣٧  :. هەندێ لە زانایان ئەمە بە ئاکاری کۆمەاڵیەتی وەسف دەکەن )پێشووەوەدەوەستێت 
ەکی واقعی هەیە لەگەڵ ینابێت کورت بکرێتەوە بۆ کردەوەیەکی سازگار لەگەڵ رێسا، یاسا و بەها. کردەوەی ڕەوشتی پەیوەندی

ەکانی ژیان، بەاڵم لە هەمان کاتیشدا هەندێ پەیوەندی لەگەڵ خود لەخۆ دەگرێت. ئەو جۆرەی کە فوکۆ ئاماژەی  یڕاستی 
وژەیەکی ڕەوشتی کە تێیدا  و »دروست کردنی خودە« وەک س  وخود« نییە، بەڵکو ە تەنها »هۆشیاری  یپێ داوە ئەم پەیوەندی

تاک دەوری خۆی پێچەوانە دەکاتەوە لە دۆخێکدا کە لە رێگایەوە بووە بە بابەتی کردەوەیەکی ئاکاری و هەر بەو شێوە، 
دەبژێرێت کە نرخی ئەوەی  پێگەی خۆی پێناسە دەکاتەوە بە نسبەت ئەو ڕێسایەی کە تەنیویەتی و هەندێ شێوەی بوون هەڵ

بۆ ئەمەش، کار لە سەر خۆی دەکات، هەوڵ دەدات خۆی بناسێت،   .تێدا بێت بۆ بە ئەنجام گەیاندنی ڕەوشتی خودی خۆی
 (.٤٠: ٢-١٩٨٤خۆی کۆنترۆڵ بکات، خۆی بسەپێنێت، خۆی کامڵ بکات وە یان خۆی بگۆڕێت )فوکۆ، 

ماژە بە نەریتگەلی جۆراوجۆری دیکە بدەیین کە سەرەڕای پەیوەندییان  لەگەڵ توخمە جۆراوجۆرە ڕەوشتییەکان، دەتوانین ئا
لەگەڵ ڕوانگە ڕەوشتییەکان لە زۆر ڕوویشەوە جیاوازن. لە پراکتیکە هەرە باوەکانی نەریتی خود لە کوردستان ئەو شتەیە کە  

  ی ە لە جۆرێکی چاالکانەی ریتیدواتر الی نیتچە، دۆلۆز و بەتایبەت فوکۆ ناوی هونەری ژیانی لێ دەنرێت. هونەری ژیان ب
ژیان دەبێتە داهێنەری بەها و ئامانجەکانی    ٥خۆتەرخانکردن بە ژیان، کە لە ڕێگایەوە تاکێک خۆی بە »ئەرێنی کردنەوەی« 

بەاڵم لەمە   ؛ چونکا بەتەواوی بە چێژبینینەوە لە پراکتیکێکدا خۆی دەبینێتەوە  ؛ ژیانی خۆی. ئەم جۆرە ڕوانینە درێژخایەنە
 . ٦کاتەیە کە کەسێک ژیانی وەک بەرهەمێکی هونەری سەیر دەکات، کە دەبێت بە جوانترین شێوە تەواو بکرێت   گرنگترە ئەو

 
3. Relationally. 
4. Motivation. 
5. Affirmative. 

 Dastooreh): (2021سەر هونەری ژیان سەیری ئەمەی خوارەوە بکە:   نمونەی زیاتر لەبۆ بینینی  .٦
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ە یپێناسە دەکرێت کە بە گشتی بریتی  بەهاکان و ٩، رێسا٨بە کۆیەک لە کۆد  ٧بە پێچەوانەوەی ئەمانەی سەرەوە، ئاکار 
(. لە ئاکاردا ٢٧:  ١٩٨٠وڕێتەوە )دلۆز، گێتاری،  و سەر باشە و خراپە دەس  لە کۆدەکانی هەڵسوکەوت؛ ئەو شتەی کە لە

هەستی    ١٠حوکمدان  و  نۆرم  بە  دروستکراوە  مەودای  ئاکار  خەماڵندنن.  و  هەڵسەنگاندن  سەرەکی  مێکانیسمی  بڕیاردان  و 
 دامەزراو. ئاکار بە پێچەوانەی ساتە ڕەوشتییەکان دەوەستێتەوە و ئەو -تەعبیرە لە نەزمێکی نۆرماتیڤی پێش  ؛ ئاکار١١ناچاری 

کاتەیە کە سەرچاوەکانی کولتووری خود زۆر چاالک نیین تێیدا. لە ئاکاردا، ئەوە کەسێکی دیکەیە کە بەها دیاری دەکات  
 دارکردنی ساتەکان لە خودەوە نییە. یەکان سنووردارن و بەهای بۆ کەسێک. لە ئاکاردا، ئازاد

 مێتۆدۆلۆژی  -٣-١
جیاوازی لێکۆڵینەوە،  ئەم  درێژایی  ڕادەگیرێت  یبە  ڕێڕەوناس  ڕۆحێکی  وەک  ڕەوشت  و  ئاکار  توخمەکانی  بە    ؛ نێوان 

ان، پەیوەندییەکانیان و هەروەها هێزە تایبەتەکانیان. ئەم نووسینە  ی لەبەرچاوگرتنی ئۆتۆنۆمی ڕێژەییان، بە دانپیانان بە هاوژینی 
تیشک خستنەسەر   ویدئۆلۆژییەکان، بیرۆکەکان و نە خودی کۆمەڵگایشە، بەڵکو ا نە بە دوای شیکردنەوەی هەڵسوکەوتەکان، ئ

، مانا بەخشین، وە هەروەها پەیڕەو کردنی ئەو کردانەیە کە لە رێگایانەوە تاکەکان خۆیان  ١٢ی »بەکێشامێز کردن« یچۆنیەت
چۆن   کە  خودە  پراکتیکەکانی  ڕادەکێشێت،  سەرنجمان  کوردیدا  کۆنی  کۆمەڵگای  لە  کە  شتەی  ئەو  دەکەن.  دروست 

و هەندێ جاریش وەک دەرکەوتنێکی    ١٣ەکان کێشەئامێز دەکەنەوە: هەندێ جار وەک »جوانناسیەکی هەبوونی« یچاالکی 
ئاکاری  و  پێڕەوە ڕەوشتی  دەبێت. ی کۆمەاڵیەتی  بەنۆرماڵکراوی لێ دروست  ئەو کاتەش کە هەندێ فۆرمی  تەنانەت  ەکان؛ 

ئەم نووسینە    .ناو سنووری زانست یا داناییەک  ئامانج وێنا کردنی ئەم پراکتیک و بە نۆرماڵکردنانەیە بێ خۆبەستنەوە لە
خ  دەدات  نێوانهەوڵ  بەرنامەیەکی  وەک  سنوورەکانی چەندین  -ۆی  بەزاندنی  بە  ڕوانگەیە  ئەم  دەرخستی  دەربخات.  دانایی 

  ی چونکا پێمان وایە کە هیچ پێوەڕێکی تیۆری  ؛ نزانی مومکینەومەعریفە وەک فەلسەفە، کۆمەڵناسی، سیاسەت، مێژوو و دەرو
ەکان دەربڕی ڕوانگەیەکی دەروونی یئەگەر بنەما ڕەوشتی   . اتەکان بکیگونجاو ناتوانێت تەعبیر لە کردە ئاڵۆزە کۆمەاڵیەتی

بن، لەو کاتەدا وەفاداری، پەیمان، نەریت و گۆڕانکارییە مێژووییەکان ناتوانرێن لە هزری ئاکاری و هەڵسوکەوتی تاکەکەسی  
بۆیە نۆرمە سیاسی    ؛ رانەەخنەگڕوەدەربنرێن. لەم حاڵەتەدا بەها هاوبەشەکانی گروپ دەبن بە پێوەرێکی گونجاوی لێکۆڵینەوەی  

 .(١٥: ١٩٨٩)ستانلی،  ەکان ناتوانرێن لە بنەمای بونیادینی کۆمەڵگایەک دەربکرێنی و ئاکاری 
جەمیل صائیب.    خەومای  لەیە لە لێکۆڵینەوەی دەقی  ی لێکۆڵینەوەمان بریت  پەیڕەوکارانە  یەکی لەم توێژینەوەدا وەک نموونە

بریتین لە توخم و کارەکتەرەکانی ناو چیرۆکەکە. ئەم مادانە بە پێی مێتۆدی »ڕووداوی گوتاری«    کەمادەکانی توێژینەوە
دەخرێنە ژێر لێکۆڵینەوە. ڕووداو ئەو شتەیە کە بوون دەبەخشێت و ئامادەیی هەیە لە ناو گوتارێک یان دەقێکدا و دواتر دەچێتە  

«  پەیڕەوکارانەنەکان بابەتی ڕاڤەی »ی. ئەمە بەو حوکمەیە کە چەمکە ئاکاریەوەا، هەڵسوکەوت و کردەوەکانناو دامەزراوە، یاس
  :سەر بدرێت )پێشوو  ەکان خۆیان لە چەمکگەلێکدا دەردەخەن کە ناتوانرێت بە ڕەهایی بڕیاری لەیو بڕیار و حوکمە ئاکاری

ئەو کەسەی    پێگە و ڕۆڵی جۆرێک لە گوتار،  :ەم چەمکانەئ   (. ڕووداوێکی گوتاری مەودایەکە بۆ دەسنیشان کردنی٢٤
 .مەیدانی ئەو بابەتانەی کە لە سەری دەدوێت ئەو جۆرە ڕستەی کە لێی دروست دەبێت، هەڵگری ئەو گوتارەیە،
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 کولتووری خود لە کوردستان   - ٢
 خۆیەوە بینیوە: لە کۆمەڵگای کوردیدا، ڕەوشت وەک پەیوەندی لەگەڵ خود، شێوەگەلی جۆراوجۆری بە 

کۆمەڵگا  ڕ لە  بووە  باوەڕپێکراو  سەرچاوەیەکی  خود  سەر  لە  حەقیقەت  وتنی  خود:  سەر  لە  حەقیقەت  وتنی  ژیمی 
سەر خود بە هەند وەرگیراوە و ڕاگەیاندنی شتەکان لە خودەوە جێگای متمانە بووە. لە کاتێکدا لە    . زانیاری لەداکوردییەکان

قیقەتی ڕاست پێش هەموو شتێک پەیوەستە بە هێنانەوەی ئەو ئاراستەیەدا دەڕۆیین کە حەکۆمەڵگاکانی ئەمڕۆدا زیاتر بەالی  
سەلماندن. و  شاهێدی  مرۆیی.  بەڵگە،  متمانەی  باوەرپێکراوی  هەرە  سەرچاوەی  وەک  »ئازایەتی ڕ   ویژدان  وتنی    یژیمی 

 دنەوەی حەز، بیر و ڕاوبۆچوونەکانە. حەقیقەت« لە بەرانبەر کەسانێک کە ڕای جیاوازیان هەیە؛ پێچەوانەی ئەم ڕژیمە، شار
سەر دەخورێت.    سوێندی لە  ولەم کردەوەدا، حەقیقەت نابینرێت یا ناکرێت بە بەڵگە، بەڵکو   : پراکتیکی سوێند خواردن

ەهەندیشی  ڕبە ویژدان، بە سەری خود، بە خوای خود، هتد. سوێندخواردن چەندین    دسوێندخواردن چەندین ئاستی بووە: سوێن 
  ی تاکەکەسی وەک حاڵەتەکانی خۆرێکخستن  ،هتد  و  گوناح، شەرم، عەیب  هەبووە: یاسایی، ئایینی، کۆمەاڵیەتی و هتد.

ئایینی نییە، بەڵکوو ئەو مێکانیسمە  -لێرە مەبەست لە گوناح تاوانی ئایینی یان نا  ەکاندا.یلەگەڵ رێسا ڕەوشتی و نۆرمە ئاکاری
جا هەندێک  یان  بەزەیی  لە  کە  نزیکە.ڕەوشتییەیە  خەسارەوە  لە  خۆدروستکر  ر  مەبەستی  بە  سۆفیانە،  نەوە،  دخەڵوەی 

 خوداییەکان.  فەرمانەکردنەوە، یان خۆتەرخانکردن بۆ کخۆپا
تی تاکێک دەبێت لەگەڵ ئەو داناییانەی  وە لەو حاڵەتەی کە هەڵسوکەیبریتی   :دانایی و کەسایەتی  یخەمی سازگاری

ری خۆشنووسی، بە ڕێچکەیەکی تایبەتی خۆدروستکردنەوە و بەخۆداچوونەوە  هونە  سازگار بێت.  ،کە بانگەشەی بۆ دەکات
یاندا گرنگە، ئەوەیە کە ئەم کردە ڕەوشتیانە لە کۆمەڵگا ەکەئەو شتەی کە بۆ ئێمە لەم کردانە و لە مێژوو  .١٤هتد   و  ناسێندراوە

سەر ئاکار و پێکهاتەکانی    بەرچاوی بە  ەکیی دا بایەخێکی بەرچاو و حاشاهەڵنەگری هەبووە؛ پراکتیکی خود گرنگییەکانکوردی
ۆژانە  ڕابردووی کۆمەڵگای کوردیە. ئەم کردانە بە شێوەیەکی  ڕبووە، لە کاتێکدا دەبینین کە ئەمڕۆ ئەم شتە بە پێچەوانەی 

شێوەیەک لە الیەن چین و توێژەکانی کۆمەڵگاوە کەم تا فرە پەیڕەو کراوە و جیا لە پێگەی کۆمەاڵیەتی، هەر کەس بە  
بەهرەی لەم ڕوانگانە بردووە: سۆفی، دەروێش، سەیید، مەال، ئاغا، بەگ، شێخ و بەتایبەت جەماوەری خەڵک. هەرچەند ئەم  

پێکەوە ژیاون بە شێوەیەکی دژبەریەک  جار  بەتایبەت ڕەوشتانە هەندێ  و  بووە.   ، ئاکار  بوونیان زۆر کەم کێشەئامێز  بەاڵم 
تای سەدەی بیست بە جوانی دەبینرێت، بەاڵم لەو سەردەمەوە هێدی هێدی  ەڕەوشت تا سەر  پەیوەندی چڕوپڕ لە نێوان ئاکار و

بە پێچەوانەوە دەبینین کە لە سەرەتای سەدەی    ە دووالیەنە لە بەرژەوەندی نۆرم و یاسا ئاکاریەکاندا دەشکێت.ی ئەم پەیوەندی 
دووانەیی  بەمالوە کولتوورێکی  ئاشنای ک  ١٥بیست  تابلۆی  بە  هێدی  مەڵگۆدەبێت  نوێی کوردی  ای کوردی. کۆمەڵگای 

هێدی لە سەر تێگەیشتنێکی دووانەییانە دادەمەزرێت کە تێیدا بەردەوام دوو جەمسەر وێنا دەکرێت وەک دژبەیەک: زۆرینەی  
کراو ە تێدەپەڕێت )دواتر دەبینین، نموونەی کەسی متمانەپێ یحاڵەتەکانی ئاکار بە تێگەیشتن بەم کولتوورە دووانەییە دووجەمسەری

کۆندا هاوڕا بوو لەگەڵ ئەو    یمەڵگای کوردی ۆئەگەر ئەم کولتوورە لە ک  .١٦س لە چیرۆکەکەی جەمیل صائیبدا( وو جاسو 
ی لێ بنێین، ئەوا دەتوانین بڵێین کە ئەم پرەنسیپە دەبێت بە شتێکی زۆر ـ١٧شتەی کە دەتوانین ناوی پرەنسیپی »جێگۆڕکێ« 

هەموو ئەو کردانەی کە ناوی ڕەوشت بێت، هێدی    ەوەیدا. لە سەرەتای سەدەی بیست دەگمەن لە ئاکار و کولتووری تازەی کورد

 
  .Dastooreh): (2018  سەر ئەم توخمانە سەیری ئەم بەرهەمەی خوارەوە بکە: بۆ زانیاری و شیکردنەوەی زیاتر لە. 14
 

15. Duality. 
 . )Oakeshott: 1989(بڕوانە:  ،ەتە ژێر ڕەخنەی جیدیویە لە الی هەندێک بیرمەندی ڕۆژئاوایی کەوتویئەم چەشەنە کولتوورە ئاکار. 16

17. Alternation. 
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نی کات  وهێدی پێگە و ڕۆڵی خۆی لە دەست دەدات لە بەرژەوەندی کۆد و بەهای ئاکاری دووانەیی: ڕەوشت بە تێپەڕبو 
شێوە بەو  دەخرێت  پەیوەندی«یەپەڕاوێز  »ڕەوشتی  کولتووری  کە  »حوک   ١٨ی  بە  دەدات  خۆی  ئاکاری  جێگای  می 

هەروەها:١٩« (ئەخالقی) بەاڵم  کوردیدا،  کۆمەڵگای  لە  ڕەوشتین  هێدیانەی  لەناوچوونی  شاهێدی  ئێمە  ئەمڕۆ  بە    . 
بەکۆدکردنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژی چاالکی و   ،ەکانیڕۆژ لە دوای ڕۆژی چاالکی و دیاردە کۆمەاڵیەتی   ٢٠نۆرمینەکردنی 

دەتوانین ئەم لێکدانەوانە    یە کە پێشتر کۆمەڵگای کوردی دەیناسی.ی ە ئاکاریفرەچەشنی نەمانی ئەو  ،  ەکانی دیاردە کۆمەاڵیەتی
 جۆرە بڵێینەوە:  لە شکڵی چەند ڕاگەیاندنێکی گریمانەییانەیشدا بەم

بەاڵم لەو سەردەمە بەدواوە هەر ئاکارێک    ؛ سەرەتای سەدەی بیست  ورێکی فرەچەشنانەی ئاکارەکان دەبینرێت تاکو وحوزو
پێشتر هیچ ئاکارێک داخوازی حەقیقەتی ڕەها نەبوو. ئاکارەکان پشتبەست بوون    .یرکردنی هەموو کۆمەڵگایە بەتەمای داگ

یەکی توند و تۆڵیان لەگەڵ ڕەوشتەکان هەبوو.  یبە سەرچاوەگەلی جیاوازی ئایینی، فەلسەفی، هتد. لە هەمان کاتدا پەیوەند 
ەوشتدا دەبینرێت؛ هەموو کۆمەڵگا، لە کار و باری بازاڕ تا ناو  یەکی فراوان لە پەیڕەوکردنی شێوەکانی ڕیپێشتر فرەچەشن 

تەریقەتەکانی ئایین مەودایەک بوون بۆ شێوە نەرم و ناسکەکانی ڕەوشت. تا سەرەتای سەدەی بیست، کۆد و ڕێساکان مانا 
ڕەوشتی  سەرچاوە  لە  بەهرەبردن  پێی  بە  ئاکار  حاڵەتەکانی  هەموو  وەردەگرت.  ڕەوشت  لە  هێزیان  شێوەیەکی    ەکانیو  بە 

  -٢شار و دێ یان ناو یا دەرەوەی مزگەوت.    :شوێن  -١ێژەخوازانە« پەیڕەو دەکران. حاڵەتی ئاکاری دەگۆڕدرا بە پێی:  ڕ»
  : تایبەتمەندی تاکەکەسی  -٥ژن و پیاو.    : ڕەگەز  -٤ئیسالم/ مەسیحیەت.    : ئاخێزگەی ئایینی  -٣پیری و جوانی.    :تەمەن

ه ئاسایی،  سەرشێت،  شێت،  ڕەوشتی نێرباز،  و  ئاکاری  شوناسە  کە  بڵێین  هەروەها  دەتوانین  شوناسە  یتد.  هەموو  وەک  ەکان 
هەوڵەکان زۆر کەمن بۆ دانانی سنووری شوناسی کۆمەاڵیەتی بە گشتی. بەو   .گشتیەکان بە تەواوی لێک جودا نابنەوە

 مانایە کە دەکرێت کە تاکێکی کۆمەاڵیەتی لە چەندین سەرچاوەی ڕەوشتی و ئاکاری کەڵک وەرگرێت.
لە سەرەتای سەدەی بیست، »پەیوەندی لەگەڵ خود« پێگەی خۆی بە هێواشی لە دەست دەدات لە بەرژەوەندی کۆدە 

و چاالکییی ئاکار تاکەکان  هەڵسوکەوتی  و سنوورمەند کردنی  بۆ یەکدەستکردن  نوێکان وەک  یەکان کە  ئاکارە  ەکانیانە. 
دەنوێنن کە هەڵگری ڕاستی و حەقیقەتی ڕەهان. هەر ئاکارێک هەوڵ دەدات دانایی و زانستەکانی سەردەم بخاتە   کۆنەکان وا

دا. مەودای کۆمەاڵیەتی ڕۆژبەڕۆژ بەرتەسکتر دەبێتەوە. ئاکارەکان  ناو کۆمەڵگا  خزمەت خۆی بۆ دەرخستنی دەسەاڵتەکەی لە
ئەرێنی  دەسکەوتە  بە  دانپیانان  و یبەجێی  کۆمەاڵیەتی  شوناسە  یەکترن.  کردنی  وەسف  بەکەمتر  بیری  لە  یەکتر،  ەکانی 

ەکان. لە  یئاکاری  ئاکارییەکان خۆیان سنوورمەند و جیاواز دەکەن. یەک ئاکار بۆ هەموو کەس دەبێتە خەونی هەموو ڕوانگە
چونکا ڕەوشت پێش هەموو    ؛ یە یدەستچوونی پێگەی ڕەوشتی بە مانای لە دەستچوونی بەشێکی زۆری کایەی کۆمەاڵیەت 

سەلماندنی درۆی ئەویدی، دەرخستنی ناپاکی »خەڵکانی دیکە«، »دەرخستنی    شتێک مەودای متمانە، باوەڕ و دڵنیاییە.
(. دەتوانین ئەم ڕووە بە ڕووی »دادوەرانەی« ئەم  ٦: ١٩٨١خە )مەکینتایەر،  ڕوویەکی دیکەی کولتووری هاوچەر  درۆکان«

ەکی هەڵە لە نێوان  ی ەک لە ئاکار و ڕەوشت لە ئەنجامی بەراوردکاری یدروست بوونی وەها پەیوەندی  کولتوورەمان ناوزەد بکەین. 
بەراوردکاری  ئەم  بەدیهاتوە.  زانست  و  ڕەوشت  و  پشتبەستی ئاکار  بە  ڕەهەندی    نە  ئبە  و  ئایینی  ە ییدئۆلۆژی انۆرماتیڤی 

رالیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم توانیویەتی پارادایمێک دروست بکات کە دەتوانین ناوی بنێین  یبێهاوچەرخەکانی وەک ل 
 کولتووری ئاکاری. 

 
18Communication ethics..  
19Moral judgment. .  
20Normalization..  
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ئەگەر سەرنجێکی وردیش بدەینە سەر ئابووری لە کوردستانی ئەمڕۆ بە گشتی و بازاڕ بە تایبەت، دەبینین کە بازاڕ بە 
تێکەڵ دەکات. وێبێر ئەمەی پێشتر پێمان   ئایینیگشتی بە ئاقارێکدا دەڕوات کە ڕۆحی سەرمایەدارانە خۆی لەگەڵ ئاکاری  

(. ٣٢  :٢٠٠٥بە توند و تۆڵیش گرێدراوی یەکترن )وێبێر،    وتەبا نین، بەڵکو گەیاند کە ئەم دوو بوونە هیچ لەگەڵ یەکتر نا
کردنەوەی ڕەوشتێکی کۆمەاڵیەتی دەتوانێت ئەلتێرناتیڤێکی  بۆیە بۆ ئێمە گرنگی وەها کولتوورێک لێرەدا دەردەکەوێت کە زەق 

کە پێویستە ئاماژەی پێ بدرێت  گونجاو بێت بۆ بونیادنانەوەی ئەو شتەی کە ناوی دەنێین »پڕۆژەی کۆمەڵگا«. ئەوەی  
بینینی کۆی ئەم کردانەیە وەک ئەزموونێک. گۆڕینی قۆناغ و ئەزموونی جیاواز بە هیچ شێوەیەک بە مانای ئاماژە بە  

مرۆیی بێت. مەبەست لە ئەزموون ئەو پەیوەندییە کەم تا فرە -سروشتی مرۆیی یان بنەمایەکی کۆمەاڵیەتی نییە کە سەروو
رێت لە نێوان کۆیەک لە داناییەکان، لە نێوان شێوازگەلی جیاوازی سوژەبوون و نۆرماتیڤەبووندا ببینرێن لە  بینراوانەن کە دەک

 (.١١:  ٢-١٩٨٤)فوکۆ،  داکۆمەڵگایەکی دیاریکراو
 خەوما   لە کولتووری خود و   -٣
داناییەی کۆمەڵگای کوردییە لە  -کولتووری- کۆمەاڵیەتیەکی ئەم وەرچەرخانە  ی جەمیل صائیب نموونەی شایەدی خەومای    لە

. ئەم چیرۆکە وەک چەند نموونەی دیکەی هاوسەردەمی خۆی بەوردی ئەم هەستمەندییە نووسەرانە  داسەرەتای سەدەی بیست 
ن. ئەم  سەر ئەو ئەزموونە نوێیەی کە ئێمە ناوی »کولتووری ئاکاری« لێدەنێی   پیشان دەدات. نووسەر بەتەواوی هەستیارە لە

حوکمدان و دادوەری وێنەی ئاشنای ناو ئەم چیرۆکەیە وەک    .سەر جوداکردنەوەی خود و ئەویدی دەوەستێتەوە  کولتوورە لە
  ڕوانگەیەکی بەرجەستەکراوی ئاکاری. وێنەی »کەسی متمانەپێکراو« و »جاسوس« بە جوانی زەق کراوەتەوە. پاڵەوان بە

ەم کەسانەی کە دەیانبینێت و ئومێدی وایە وەک مرۆڤێک لەگەڵی مامەڵە  بەردەوامی لە شۆکێکی گەورەدایە کە چۆن ئ 
بە ئەم و بە دەیان کەسی دیکە دەبەخشن. لە هەمان کاتدا،   بەو هەمووە ستراتێژە جۆراوجۆرانەوە ئاوەڵناوی جاسوس  بکەن، 

ئەم کولتوورەی سە پێچەوانەی  دەنێین وەک  ناوی کولتووری خودی لێ  ئێمە  ئەوەی کە  لە ڕووداوەکاندا  رەوە  توخمەکانی 
یان ئەو کاتانەی کە پاڵەوان    ،دەبینرێت. ئەم توخمانە زیاتر وەک سەرسوڕمان لە هەڵسوکەوتی کەسانی »ئاکاری« دەبینرێت

 ئومێدی هەڵچنیوە بە کردەیەکی مرۆییانە یان بەبەزەییانە. 
جەمیل صائیب موبالەغە و زێدەرۆییە لە بێدادی و نادادپەروەری سەردەمی حوکمڕانی شێخ مەحموود؟ جەمال   خەومای  لە

کە پێشەکییەک بۆ ئەم بەرهەمە دەنووسێت، دەڵێت کە ئەو بۆ خۆی سەردەمی ئەم حوکمڕانییەی  ـدا  ١٩٧٥بابان لە ساڵی  
گوێرەی ئەو بیرەوەرییانەی    ۆر کە لەو سەردەمەدا ژیاون و بەنەبینیووە، بەاڵم بە گوێرەی ئەو گێڕانەوانەی کە خەڵکانێکی ز

ئەم سەردەمە بۆ شاردنەوە   یڕوونە کە نادادپەروەری  ،بە بەرەی دوای ئەم سەردەمەیان گەیاندووە، وەک جەمال بابان بۆ خۆی
ویژدان سەیری الیەنە  بەاڵم ئەگەر ئێمەیش ئاوڕێک لەو ڕۆژانە بدەینەوە و بە ئینساف و وەک خاوەن  »نابێت. وەک دەڵێت:  

بەداخەوە شتێکی ئەوتۆ نابینین کە    ؟پێشکەوتووەکان بکەین، ئایا چی دەبینین  [ڕووە]باشەکان یا خود ئیجابییەکان یا خود  
بکەین دامودەزگایە  لەو  بەرگری  دەورو١٨  :٢٠٠٨)صائیب،    «بتوانین  دیکە  پرسیارێکی  بابان  جەمال  دواتر  ژێنێت: و(. 

لە ئەستۆی شێخ مەحموودە یان کەسانی دەوروبەری؟ وەاڵمی ڕەهای جەمال بابان ئەوەیە کە:   یەپەروەریبەرپرسیارێتی ئەم ناداد
پیاوەی  » لەو  زوڵمێکە  تەنیا شێخ مەحموود خۆی،  بخاتە سەر شانی  ناهەموارەش  بارە شێواوە  ئەو  ئەنجامی  و  ئەوەی خەتا 

)(.  ١٩:  ٢٠٠٨)صائب،    «دەکات ڕێگای  ٢٠٠٥خەزنەدار  لە  وایە  پێی  لە  (  ڕەخنە  صائیب  سیمبۆلەکانەوە،  بەکارهێنانی 
دەسەاڵتدارانی سەردەمی شێخ مەحموود دەگرێت؛ بەاڵم پێی وایە هەرچەند نووسەری ئەم چیرۆکە حەقی هەبووە کە شتەکان  

ری  هەمووی کا»بەو جۆرە ببینێت، بەاڵم تەنها الیەنە ڕەش و تاریکەکانی ئەو سەردەمەی تۆمار کردووە. خەزنەدار پێی وایە 
خراپ نەبوو، لەوانە ناوی حوکوومەت و پایتەخت سلێمانی و پوولی پۆستە و مەلیک و وەزارەت خەونێک بوو بۆ کورد لە 

 (. ٣٤پێشوو: ) «پاشانا هاتە دی و شانازی پێوە دەکرد
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ە ناتەواوی  ئەگەر زۆر خۆمان بە سەلماندنی ئەم نادادپەروەرییە مەشغووڵ نەکەین و بە تۆزێک موبالەغەوە قەبووڵ بکەین ک
سەر پرسگەلی دیکە بوەستینەوە کە زۆر لەم سەلماندن یان نەسەلماندنە مێژووییە گرنگترە.   ئەم سەردەمە حاشاهەڵنەگرە، دەتوانین لە

بەاڵم پرسیاری دوای   ؛سەلماندنی ئەم بابەتە یان ڕەددانەوەی، کارێکی تەواو مێژووییە و دەبێت بۆ شوێنێکی دیکە هەڵبگیرێت
ئەم نادادپەروەرییە دەکەوێتە ئەستۆی شێخ مەحموود یان دەوروبەری ئەم پیاوە.    یر گرنگ نییە، کە بەرپرسیارێتیئەویش هەر زۆ

بەشێکی ئەم پرسیارەیش هەر تەواو مێژووییە و دەبێت بە توێژینەوەیەکی جیاواز ئاوڕی لێ بدرێتەوە. بەاڵم الیەکی ئەم پرسیارە تەواو 
کۆمەاڵیەتی، یان ئەوە کۆمەڵگا -دەوەستێتەوە کە تاک هۆکارە بۆ ناهەمواری یان سەرکەوتنێکی سیاسیسەر ئەوە    تیۆرییە و لە 

ە کە سەبەبکارە لە دۆخی وەهادا؟ وەاڵمی ئەم پرسە تیۆرییە لە بەشە مێژووییەکەی  یو جۆری ڕێکخستنی هزری کۆمەاڵیەتی
ن، لەبەر ئەوەی کە پرسیاری گرنگترە لەمەیش هەیە. پرسیارە  گرنگترە، بەاڵم دەبێت ئەم بابەتەیش هەر بۆ کاتێکی دیکە دابنێی

ئەم   یکۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای کوردستانیدا، سەرەڕای زانینی نادادپەروەری-گرنگەکە ئەوەیە بۆچی لە خەیاڵدانی هزری سیاسی
بێت، خۆ هەم خەڵکی دەست پێناکات؟ ئەگەر بە گێڕانەوەی خەڵکی ئاسایی و نووسەرانەیش    «خود»سەردەمە، پرسیاری گرنگ لە  

ئاسایی و هەمیش نووسەر و ڕووناکبیری کورد ئەوەیان زانیوە کە ئەم سەردەمە، ئەوەندەیش بێگەرد نەبووە. بەاڵم نە لە ئاستی جەماوەری  
لەم پرسیاری  نووسەرانەدا  نوخبەیی  ئاستی  لە  نە  ن  و  دروست  لێرەدایەەبووەجۆرە  ئەزموونێکی  ،. گرفتەکە  دوای سەرنەگرتنی    ئەگەر 

 گرنگی وەک حوکمڕانی سەردەمی شێخ مەحموود ئەم جۆرە پرسیارە الی کورد دروست نەبووبێت، ئەمە بەڕاستی جێگای تێڕامانە. 
چ  خۆی    ئەگەر ئیمپراتۆریەتی بەریتانیا ڕۆڵی هەبووبێت لە نەمانی ئەم ئەزموونەدا، خۆ هەر ڕەوایشە بپرسرێت ئەی کورد بۆ

پرسیارەکە  ێکڕۆڵ ئەتوانین  هەبووە؟  لە ی  ئەزموونی  بەرپرسیارێتی  هەردەم  بۆچی  بڵێین  و  بکەینەوە  ئاراستە  دیکە  بە شێوەیەکی 
ئەستۆی   دەکەوێتە  مەحموود  شێخ  سەردەمی  حیرسەوە «ئەویدی»چەشنی  و  زەوق  و  شەوق  بە  ئەوەندە  بۆ  لەوەدایە  پرسیارەکە  ؟ 

بیسەلمێنین کە   ب  «تەنها »دەمانەوێت  نەهامەتییە  ئەم  خەڵکی  ئینگلیزەکان سەبەبکاری  و  نووسەر  ئەزموونە  ئەم  دوای  بۆ  وون؟ 
سەر ئەوە کۆکە کە بەریتانیا ئەمەی کردووە، بەاڵم هیچ کەس ئاوڕ لە خۆی ناداتەوە؟ بە هیچ شێوەیەک   ئاسایی هەمووی لە 

اندنە ڕەهایە  نییە. بەاڵم پرسیارەکە لەوەدایە لە پشت ئەم ڕاگەی  « ئەویدیەک»ئەم پرسیارانە بۆ ئینکاری ڕۆڵی بەریتانیا یان هیچ  
 « ئەویدییە؟  یبیر لە خۆت مەکەوە، هەمووی لە ئەستۆ»چ شتێک خۆی حەشار داوە؟ چ داناییەک هەیە کە پێمان دەڵێت کە  

بۆ ئێمە، وەاڵمی ئەم جۆرە پرسیارانە لە الوازی    فەرامۆش بکرێت؟  «خود »، ڕۆڵی  «ئەویدی»ئایا ئاساییە لەبەر ڕۆڵی حاشاهەڵنەگری  
تر، بەاڵم نە لەبەر ئەوەی    ناوزەدی دەکەین؛ ئەو کولتوورەی کە هەمووکات خود دەخاتە پێش ئەوی   «تووری خود کول»ئەو شتەیە کە بە  

- ٢٠: ٢٠٢١بکەوێتە پێش ئەویدیەوە. ڕامان ئاری ) «خود »لەبەر ئەوەی ئەگەر پرس، پرسی بەرپرسیارێتییە، با  ،کە خود ببێتە قوربانی
ەی کە ئێمە بە بەتاڵکراوە لە کولتووری خود  یئەو کوردایەتیکە  بە جوانی پیشان دەدات    -بەرگی یەکەم–  لە مێژووی کوردایەتی(  ٢٧

ەکی ئازادیخوازانە نییە؛ کوردایەتییەک نییە کە پرسی  یوە کوردایەتیودەیبینین، ئەو کوردایەتییەی کە لە سەدەی بیستدا گەشەی سەند
ئەوەی کە هەرچی کورد بیکات جێگای هەڵسەنگاندن »کورد کوردایەتی لەم جۆرەیە:  ی سەدەی بیستی  یوژێنێت. کوردایەتوئازادی بور

 .«چونکا تەنها لەبەر ئەوەی کە کوردە ،و ڕەخنە نییە
. «هەرچی کوردە باشە چونکا کوردە»تەواوی دەڕواتە دەرەوەی ئەم نەریتی    جەمیل صائیب بەرهەمێکە کە بە  خەومای  لەبۆ ئێمە،  

دوای سەردەمی شێخ مەحموود، نەریتی زاڵی هزر و کولتووری کوردی بووە. ئەمە کولتووری زۆرینە و کولتووری گوتاری   ئەم نەریتە لە
بووە.   «بەرپرسە  ە کەئەویتر»بۆ ئێمە سەرنجڕاکێشە، چونکا گوتاری جەمیل لە دەرەوەی ئەم گوتاری زاڵی  خەوما    لەکوردایەتی بووە.  

دان و چەند هەوڵی کزی دیکە، ژسەر پرسی وی  وەی کەسانی دیکەی وەک ئەحمەد موختار لەبوونی ئەم چیرۆکە، هەوڵەکانی هاوشێ
ئەو سەردەمە و بەتایبەت دوای خۆیان جێگای سەرنج بن. دەتوانین کۆی ئەم هەوڵە بچووکانە   یقەد نەیانتوانیوە بۆ کۆمەڵگای کوردی

جیاوازە، چونکا هەڵگری  خەوما    لە. نەریتێک کە بۆ ئێمە جیاوازە و لە دەرەوەی نەریتی هزری یەکەمە.   «نەریتی دووەم»ناو بنێین  
ەدەبی بۆ ئەم بەرهەمە و خۆ ماندووکردن بە ڕووە ئەدەبییەکانییەوە،  . جودا لە هەڵسەنگاندنێکی ئ«کولتووری خودە »هەموو توخمێکی  

یە کە کورد لەو سەردەمەدا بینیویەتی؛ ئەوەی کە یمێژوویی دیکەیە بۆ ئەو وەرچەرخانە کولتوور-یەکی گرنگی هزرییشایەد  خەوما لە
 ئێمە پێمان وایە کولتوورێکە کە هەتاکوو ئێستا بەردەوامە و نەریتی زاڵی کوردییە.
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با لەو خاڵەوە دەست پێبکەین کە بۆ لەم چیرۆکەدا پاڵەوانەکان ناویان نییە؛ پاڵەوانەکان تەنها وەسف دەکرێن: کوڵبەند، ئاغا،  
هتد. ناوەزەدنەکردنی کاراکتەرەکانی ئەم چیرۆکە لەالیەن نووسەرەوە ئاماژەیە بەوەی کە لەوانەیە ڕووداوەکانی ئەم چیرۆکە ڕاستی 

راکتەرەکان لە ئیدارەی حوکمەتی شێخ مەحمووددا کەسی ناسراوی ئەو سەردەمە بووبن. نووسەر دەیتوانی ناوی  بن و لەوانەیە کە کا
جۆرەی کە   ڕووداوەکان بگێڕێتەوە، بەو  یە ویستبێتی ڕاستییخوازراو بەکار بێنێت بۆ ئەم کەسانە؛ بەاڵم پێدەچێت بەم نهێنیپارێزی

ە ئاشنای کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بووبێت، و لەوانەیە هەر خەڵک بۆ خۆیان دەیان  هەبوون. لەوانەیە هەر ئەم شێوە هەڵسوکەوتان
یەتی ئەوە بگەیەنێت کە خوێنەر بزانێت کە چیرۆکەکان چەندە ڕاستن، و  وحەکایەتی وەهایان زانیبێت. بەاڵم جەمیل صائیب ویستو

جێگای وەسفەکان   ن؛ خوێنەر تەنها کافییە کە خۆی بەناهەموارییەکانی ئەو سەردەمە  یچەندە ئەم ڕوواداوانە گێڕانەوەی حەقیقی
ەوێت بڵێت کە هناوێک زیاد بکات بە کاراکتەرەکان. خاڵێکی دیکەش کە جێگای ئاماژەیە، ئەوەیە کە بەم ناولێنەنانە، نووسەر بی

ندە ئیمکانی لێکچوونی ڕووداوەکان چەندە بەرباڵون و لە هەر شارێکی کوردستان چەندە ئیمکانی دووپاتبوونەوەی شتی وەها و چە
کاراکتەرەکان هەیە. جەمال بابان کە ئەرکی نووسینەوە و چاپی ئەم چیرۆکەی لە ئەستۆ گرتووە پێی وایە کە ڕووداوەکانی ئەم  

کە    ١٩٢٤سەر خودی جەمیل صائیبدا هاتووە. ئەو پێی وایە کە نووسەر لە ساڵی    چیرۆکە هەمووی ڕووداوی ڕاستەقینەن کە بە
خۆی وەک ڕۆژژمێرێکی    دەگەڕێتەوە بۆ شاری سلێمانی، هەر ئەم ڕووداوانەی بەسەر هاتووە و ئەم نووسینە هەر بۆ   لە کەرکووکەوە

تاکەکەسی وایە. جەمال بابان دەڵێت کە لەم ڕووداوانەدا تەنانەت ناوی ژنەکانیش زانراون بۆ ئەو، جا هەرچەند دەورێکی گرنگیش  
اڵەوانی ئەم چیرۆکەی تێدا بەند دەکرێت، ماڵێ نەقیبی سلێمانییە کە ئەو کاتە بەرانبەر  نەگێڕن لە ڕووداوەکاندا. ئەو ماڵەیش کە پ

لە   لە دوای ساڵێک ژیانی غەریبی  پاڵەوانەیش کە گیراوە هەر خودی جەمیل صائیبە کە هەر  ئەو  و  بووە؛  مزگەوتی گەورە 
 (. ٣٢: ٢٠٠٨کەرکووک بۆ سلێمانی گەڕابووەوە )صائب، 

ناو ڕێگا لەبەر جەردە گرفتێکی زۆریان بۆ پەیدا   لەگەڵ کاروانێک ڕێگای سەفەر دەگرێتە بەر. لە  پاڵەوان لەبەر نەبوونی
دەس جەردەکان و گەیشتن بە شوێنی مەبەست، هەر لە قەراخ شار،    . دوای ڕزگاربوونیان لە«شار» دەبێت، و خواخوایانە بەس بگەنە  

هەمووی خراپتر   شەقوەشاندن باجی خۆیان لە کاروانەکە وەردەگرن. بەاڵم لەچەند چەکدارێک کاروانەکە ڕادەگرن و بە بێڕێزی و  
دەدەنە پاڵ. بەاڵم بە شەفاعەتی کاروانچییەکان    یدەردەکەن و تۆمەتی نییەتخراپی  «جاسوس»ئەوەیە کە پاڵەوانی چیرۆکەکە بە  

خەویان لێ دەکەوێت، بەاڵم   داان لە خانەکەو بۆ ماوەیەکی کاتی لێی ئەگەڕێین کە ئەو شەوە لە خانێک بمێنێتەوە. کاروانچییەک
و وەک تاقانە کەسێک کە   گوێی لە شیوەنی چەند ژنێک دەبێتهەر بەخەبەرە. پاش ماوەیەک  ناو ئازارەکانی خۆیدا    پاڵەوان لە 

 ، دەیەوێت بزانێت ئەو گریانە و پەرێشانییە بۆ چییە. خانچییەکە پێی دەڵێت:«بەخەبەرە»
مندااڵنە مێرد و باوکیان کوژراوە. کابرای تاین بە ڕەنگی وا بێ ئەهمیەتانە وتی    هیچێکی وا نییە، ئەو ژن و

جارە ئەبینم و کابرایش   کە من لە جێگەی خۆم هەر وشک بووم، مەگەر من شتی وا ئەوەڵ  «ئەوە هیچ نییە»
 (.٤٢:  ٢٠٠٨ئەم نەوعە شتانەی زۆر دیوە، ڕاهاتووە و ئەمانە هەر بە هیچ ئەزانێ )صائب، 

هەر ئەو شەوە دوای تۆزێک، دەبینێت دەنگی تفەنگ بەرز دەبێتەوە. پاڵەوان دەپرسێت ئەوە چی بوو؟ خانچی پێی دەڵێت کە  
گیراوە و بۆ ئەوەی بەری بدەن دەبێت ماڵ و موڵکەکەی بفرۆشێت. بۆ سەرلەبەیانی هەمان شەو،   «جاسوسی»پیاوێک بە تۆمەتی  

تووشی کەسێکی دیکە    «مەرکەز»سەر ڕێگای بردنی پاڵەوان بۆ    جاسوسی دەبەن. لە تۆمەتی    ەچەکدارەکان دێنەوە و پاڵەوان ب
دواتر پاڵەوان    (.٤٦:  ٢٠٠٨)صائب،    «سەر جاسووسی گیراوە  ئەمەیش وەکو تۆ لە»دەبن کە یەکێک لە چەکدارەکان پێی دەڵێت:  

لێوە دێت و لە پەنجەرەکانی    ێکیژنچەند  دەبەنە ژوورێک کە لە پەنجەرەکانی الیەکی )ڕاست( چەند ژوورێک دەبینێت کە دەنگی  
الیەکی دیکەیش )ڕاست( چەند ژوورێکی دیکە دەبینێت. لە ژووری ژنان، ئەو دەنگانەی کە دەیبیسێت بریتین لەو پالنانەی کە 

اتر دو  پێدەچێت ژنی کەسێکی بەرپرس لەگەڵ دەوروبەرەکەی دایدەڕێژێت بۆ دەستبەسەرداگرتنی خشڵی جوانی ژنانی ناسراوی شار.
ال دەکات. لەوێ کەسێکی خاوەن دەسەاڵت دانیشتووە کە پێدەچێت گەورەی   لە پەنجەرەی الی چەپ، سەیری دۆخی ژوورەکانی ئەو

لێ دەنێت، و الی ئەم دانیشتووە، دەڵێت:   «کوڵبەندی الی خوارووی»واڵت بێت. لەوێ، یەک لە کاراکتەرەکان کە صائیب ناوی  
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تێکدان و جاسووسین، بەخوا ئەمانە دەفع بکرێن   یزار کەسی خراپمان تێدایە، هەر خەریکی ئیشناو خۆماندا هە  قوربان هێشتا لە»
ناو هەڵگیرێن چاکە. گەورە لەم قسانە ڕقی هەستایە سەر پێیان وتی: هەرچی ئیش لە من تێک بدا و سەرم لێ بشێوێنێ    و لە 

ک، ئەم پیاوە گەورە قسەیەکی زۆر دەکات بۆ ئەوەی لەگەڵ چەند مەالیە  یەکۆبوونەوە  و (. لە٥٥:  ٢٠٠٨)صائب،    «نابێ بمێنێ
لەگەڵ هەموو ئەم هەمووە ئەحوااڵنەدا، ئەوەتا هەموومان »و بۆ دینم کردووە، بەاڵم    «میللەت»بڵێت تاکوو ئێستا هەرچیم کردووە بۆ  

ۆ واڵتان خزمەتی فکری ئەوان  ئەیبینین، بەشێکی زۆر لەم میللەتە الیان داوە لە من و چوون شوێن غەیرەدین کەوتوون، ڕۆیشتوون ب
 (. یەک لە مەالکان دەڵێت:٥٨: ٢٠٠٨)صائب،  «فتوای شەرعی بۆ ئەمانە چۆنە؟». دواتر لە مەاڵکان دەپرسێت کە «ئەکەن

نەزەر   ... ئەمانە بە  بەڵێ ئەم نەوعە شەخسانە کەوا خزمەتی دینی خۆیان ناکەن و بۆ دین و ئایین هەوڵ نادەن و
تەماشایان ئەکرێ، الزمە ماڵیان هەموو بۆ بەیتولمال سەرف بکرێ، ژنیشیان لێ تەفریق بکرێ و  مورتەد و بێدین  

 .(٥٩ئەمانە لە پاش مروری عیدەی شەرعی ئەتوانن شوویەکی تر بۆ خۆیان بکەن )ل. 
سەرەوە. لە  دوای ئەم قسانە، مەاڵکانی دیکە هەموو پاڵپشتی ئەم فتوایە دەدەن و هەندێکیان بگرە توندتریشن لەمەی  لە

و لە   وتووێژدەکەونە    «دژەدین »پێکی خەڵکی دیکەی  وسەر گرو  چەند الپەڕەی دوای ئەمانەدا، دووبارە ئەم دوو الیەنە لە
 (.٦٤-٦٠)ل.  ئەنجامدا فتوایەکی توندی دیکەیش بۆ ئەوان دەردەچێت

 ڕەوشت و ئاکار لە بەستێنی مێژوودا   - ٤
سەر ئەو پێگە فەلسەفیانەی کە تا ئێستا    ڕەوشتە بە دوای هەڵوێست وەرگرتنێکی تیۆریک نییە لەئەم مێژووە رەخنەییەی ئاکار و  

ئەوەی کە ئایا ئاکار و ڕەوشت بونیادمەندن یان ڕێژەیی، سروشتین یان نا، هتد. ئەوەی الی   ؛هەن )کانت، راوڵز، هابرماس، هتد.(
ئاکا لەو  بارودۆخێکدا هەرکام  لە چ  ئەوەیە کە  لە کئێمە گرنگە  ڕەوشتانە  و  زیاتر  ور  ئەو شتەی کە  ردستان جێبەجێ کراون. 

وەهمیدا وێنا   ناعەقاڵنی/  ە ئاڵۆزەکانی عەقاڵنی/ییەکان لە پەیوەندیی ئەوەیە کە چۆن کردە کۆمەاڵیەت  ،سەرنجڕاکێشە الی ئێمە
چونکا دەکرێت بەهایەک زەق ی ناوەڕۆکی ئاکاری الی ئێمە بەس نییە بۆ حوکمدان و حوکم وەرگرتن،  یدەبن. دەربڕینی زارەک 

ەکی لە سەر کردەوەیەکی حەقیقی هەبێت؛ وە پێچەوانەش هەر مومکینە کە  یزمان بێ ئەوەی هیچ کاریگەریسەر ببێتەوە یان بێتە 
ژەیەک ڕستەیەکی نۆرماتیڤی دێنێتە گۆ وبەاڵم مانابەخشی حەقیقی کردەوەیەک بێت. »ئەوەی کە سو  ؛بەهایەک نەیەتە گۆ

مر  ئەو س وەک: »دەبێت  نییە کە  ئەوە  مانای  بە  بگیرێت«،  لێ  ڕێزی  دەکاتەوە هەروۆڤ  بیر  وا  ڕاستیدا  لە  کات کە    وژەیە 
ڕێی سەر  دێتە  چەشنە  بەو  بە  ؛پراکتیکێکی  بەهایەک  سادەی  دەربڕینی  حاڵەتە   چونکا  هەموو  کێشەئامێزکردنی  مانای 

نجێنێت بێ ئەوەی بزانێت، و بەپێچەوانەوە، خۆی بە  کردارییەکانی نییە. ئەوە لواوە کە »کەسێک خۆی لەگەڵ بەهاگەلێک بگو
بزانێت بەها  وەرگرێت« )فارۆ  ؛نوێنەری هەندێ  ئەنجامێکی کرداری لێ  نەتوانێت  لە زۆرینەی حاڵەتەکاندا  بەم  ٢٥٤  :بەاڵم   .)

کار و ڕەوشت  ناڕۆین کە لە دەوری کێشەی ئا  دای کالسیکی بە دوای ئەو باس و گرفتانەیی فەلسەف ێکبۆنەوە، ئێمە بە ڕوانین
گەردوونیبوون  ،هەیە و  رێژەگەری  نێوان  ناکۆکی  گرنگی٢١وەک  بابەتانە  ئەم  ڕاستیدا  لە  هتد.  بە  ی،  دووە.  پلە  ئێمە  بۆ  ەکەی 

ژە خۆی ومان دەکەوێتە سەر ئەو حاڵەتانەی تێیاندا تاک ناتوانێت وەک سوەکە ، گرفتەوەپێچەوانەوە، لە رێگەی ئاکار و ڕەوشت
لێکۆڵینەوە زیاتر گرنگی دەدات بەم چەمکانە وەک هزرێکی تاقانە: بەجێی ئەوەی کە ئایا لەم حاڵەتانەدا  دەرخات. ئەم جۆرە لە  

کردنی ئەو وژە دەتەنن، دەبێ بە دوای دەسنیشانوەکان س یئەوەی کە بنەما کولتووری  نوژە دەتوانێت خۆی دەرخات یان نە، وە یاوس 
کردنی ئەو  وژە دەربخات، وە بە هەمان شێوە دەسنیشانوەی بتوانێت خۆی وەک س وژە بۆ ئەووشتانەوە بین کە رێگرن لە بەرانبەر س 

  ؛ ێتەوەدروژە دەسڕو، کێشەی دووانەیی نێوان کولتوور و س یەوژە دەتوانێت لە رێگایانەوە خۆی چاالک بکاتەوە. بەم شێوەورێگایانەی س 
پێناسە دەکەینبەگشتی  بۆیە   ئەو مانا    ەوەبابەتەکەمان بەم شێوە  بەهایانەی کە س کە چین  بە وو  دەیاندات  وژەی کۆمەاڵیەتی 

 بۆ نموونە پاڵەوانی ئەم چیرۆکەی صائیب چۆن بەهاکان زەق دەکاتەوە. ،نەزمێکی نۆرماتیڤی کۆمەاڵیەتی 

 
21. Universalism. 
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هەوڵدەدەین گەشەسەندنی  وەک عەقاڵنی  ٢٢لێرەدا  ڕەوشت  و  تابنیشان    ٢٣ەتێکی ئاکار  یان    دەین  وە  وەکوو گەشەکردن 
یەتێک هەڵبژاردنێکە، وە لەم حاڵەتەدا دەتوانین  یڵی بکەین کە هەر عەقاڵنو: ئەڵبەتە ئەگەر قەبو ٢٤عەقڵ   گەشەنەکردنی خودی

بۆیە لە کۆتاییدا ئەو شتەی کە گرنگە ئەوەیە بزانرێت لە واقعدا چۆن ئاکارێک یان   ؛ مومکینەکانەی تریش نیشان بدەین
  وچونکا ڕەوشت و ئاکار تەنها دانایی و زانین نییە، بەڵکو   ،ێکرڕەوشتێک پراکتیک کراوە. پراکتیک لێرەدا دەکرێتە پێوە 

تایبەتمەندی  ئەگەی ئەو  دەردەکەوێت.  کردەوەیەکدا  ئەنجامی  و  پڕۆسە  لە  کە  بەیە  دروست  ئەمە  پێچەوانەی  بە  ئەوا  بر  وایە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی )مەکداووڵ،   یەکان قەد نەدەبوونە جێگای موناقەشەی جیددییدەمانبینی کە حاڵەتە ئاکار و ڕەوشتی 

ەکانن کە  ی کدا ئێمە وەک هەندێ بیرمەندی ئەم بوارە پێمان وایە کە مشتومڕە سیاسی و کۆمەاڵیەتیێ (. لە کات٩٠:  ١٩٨٩
ەمان پێ دەسەلمێنێت کە هەڵسەنگاندنی  و(. ئەم چیرۆکەی صائیب ئە١٤٨:  ١٩٨٩ەخشی ڕەوشت و ئاکارەکانن )هامشایەر،  ماناب

ی بێت، گرێدراوی ئەو دۆخەیە کە تێیدایە و مانای  ەکەبوون بەهایەکی ڕەوشتی یان ئاکاری پێش ئەوەی گرێدراوی ڕەهایی
نەریتێک هەیە ل٦٥:  ١٩٨٩پێ دەبەخشێت )ویلیامز،   بەهایان هەیە(.  تێیدا    . ە کوردستان کە توخمەکانی کولتووری خود 

بەاڵم ئێستا نەماوە، یان با بڵێین   ؛ناونیشانەکەی ئەم دۆخە بەرجەستە دەکاتەوە کە پێشتر هەبووەڕێگای پاڵەوانە بێ  صائیب لە
ئەو کولتوورەیە و ئومێد، چاوەڕوانی  لەو دۆخە تازەدا نەماوە کە ئەو تێیدا دەستبەسەر کراوە. پاڵەوانی چیرۆکەکە دروستکراوی  

ئەم چیرۆکە ساتی بەرجەستەبوونی دژبەرێتی    .بەاڵم دۆخە تازەکە دونیایەکی دیکەیە  ؛ ڕمانەکانیشی هەر لەوێوە دێین وو سەرسو 
وەک    تاکنییە تاکوو    ٢٥ە کە ئێمە باوەڕمان بە بوونی بەهای نموونەیی شلەبەر ئەمەیوە هەر  ئەم دوو جۆرە کولتوورەیە.  

(. بۆیە هەوڵی لەم چەشنە لە ڕیزی ١٩١:  ١٩٨٩)ئۆکشات،    اتو بە کرداری پەیڕەوی بک  ێتلێی بڕوان  یسۆی کردەکان ئا
هەر چەشنە  با لە ژێر ناوی  بوون، جا  سەر خاوکردنەوەی نموونەیی  ئەو هەواڵنەدایە کە ئەمڕۆ بە ڕژدی پێداگری دەکەن لە

 (. ٢٤٠: ١٩٨٩تایلۆر، ئیدەئالێکی سیاسی، دانایی، ئاکاری و ڕەوشتی بێت )
ئەنجامدانی مێژووی ئاکار و ڕەوشتی لەم چەشنە، بۆ ئێمە بیانوو و پاساو و لە هەمان کاتدا یەکێکە لە وەاڵمەکان بۆ گرفتە 

ەکانی هاوچەرخ. ئێمە بێگومان ئاڵۆزی دیاردەکان هەست دەکەین و لەو باوەڕەدا نین کە وەاڵمی هەموو یسیاسی و کۆمەاڵیەتی
بەاڵم لەو باوەڕەیشداین کە ئەم گرفتانە لە گرنگترین و ستراتیژیترین گرفتەکانن.   ؛گرفتەکان لە کێشەی ئاکار و ڕەوشتدا بێت
نییە یجیاکردنەوەی کێشە سیاسی و کۆمەاڵیەت  ئاکار و ڕەوشت بە کرداری مومکین  لە  لە هەرکامیان   ؛یەکان  بۆیە توێژینەوە 

 یەە دەمانگەیەنێتە گرفتی پەیوەندی نێوان کۆمەاڵیەتی و ئاکار و ڕەوشت. وەاڵممان بۆ ئەم کێشەتریشە. ئەم باس   توێژینەوە لە ئەوی
ئەوەیە کە گرفت ئەوە نییە کە ئاکار و ڕەوشتە کە کۆمەاڵیەتی دروست دەکات یان بە پێچەوانەوە؛ گرفت ئەوەیە کە کام یەک  

ۆڵە جیاوازەکان فەراهەم ڕنینی ئەوەیە کە چۆن ژیانی کۆمەاڵیەتی  لە ئاکار یا ڕەوشت لە قۆناغێکدا بەرجەستە دەبێت؛ ئەمە بۆ زا
. بوونیەکانی ئاکارییدەکات بۆ چەمکە پەیوەندیدارەکانی ئاکار و ڕەوشت، وە هەروەها بە هەمان شێوە بۆ زانینی بنەما کۆمەاڵیەت

سەرەکیش نین تا لە رێگایانەوە ئیمکانی  هیچ کام لە ئاکار و ڕەوشت بەشێکی تایبەت لە کۆمەڵگا نین، بەاڵم ناوەند و ڕوانگەی 
بێتدووبارە دروست نییە، چونکا مانای    ؛کردنەوەی هەموو کۆمەڵگا  بوارە کارێکی کرداریانە  ئەم دوو  هەر بۆیە جیاکردنەوەی 

ر سازگا  یی ئاکاری بە شێوەیەکی کۆمەاڵیەتی دروست دەبێت و بۆ مانەوەیشی هەر پێویستی بە ژینگەیەکی کۆمەاڵیەتیێکچەمک 
ناو کۆمەڵگادا   هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت ئامادەیی و کارایی خۆی بسەلمێنێت. ئەمە بەو واتایە نییە کە مانایەکی چەمکی لە

بەاڵم بە پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی  ؛اوێزیش لە ناو کۆمەڵگادا بمێنێتەوەرنەبێت ناتوانێت بوونی هەبێت؛ هەر مانایەک دەتوانێت بە پە
 ناچاالک. 

 
22. Evolution. 
23. Rationality. 
24. Reason (not reason). 
25. Ideal. 
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نییە بۆ ئێمە جگە لەوەی کە ئامرازێک بێت بۆ توێژینەوە لەو کولتوورەی کە بە شێوەیەکی مێژوویی  مێژوو هیچ شتێک  
بێت. ئەوە لە کولتووردایە کە گوتار بە شێوەیەکی مێژوویی کەڵەکە دەبێت. کەواتە  دەو بە پێی تێپەڕبوونی کات دروست  

ن ڕابردوو و ئێستادا. هەوڵی ئێمە لێرەدا بۆ دەستنیشانکردنی  مێژوو، دەرەنجامی ئەو هەوڵەیە کە لێکۆڵەر دروستی دەکات لە نێوا 
و   کولتووری  بنەما  ناوی  ژێر  لە  مێژوو  دەبێتەوە.  چەندپات  و  دووپات  ئێستادا  لە  زیاتر  کات  هەموو  لە  کە  شتەیە  ئەو 

ی ئەو بنەمایانەی  بۆ دۆزینەوە  ویەکان دەبێتە پرسیار، نە بۆ وێناکردنێکی گشتی لە کۆمەڵگا یان مێژوو، بەڵکو یکۆمەاڵیەت
کە بونیادنەری کولتووری ئەمڕۆژی کۆمەڵگای کوردین. لەم چەشنە لە مێژووزانین، گەڕانەوە بۆ مێژوو بێمانایە، مێژوو  

هەروەها  یان  و ئامانج پەیداکردنی ئەو توخمە گوتاریانەیە کە هێشتا لە کۆمەڵگادا هەن،  و مۆدێلی دروستکردنەوە نییە، بەڵک 
کە پەڕاوێز خراون. شێوە مێژووییەکانی ئاکار و ڕەوشت لە کوردستان، رێنوێنی ژیانی ئەمڕۆمان    ەانەیزەقکردنەوەی ئەو توخم 

کە هێشتا هەر تێیداین؛ ئامانج گۆڕینی ئەو    یەە مێژووییەینین و ناشتوانن ببن، ئەوەی مەبەستە، دەستنیشانکردنی ئەم دووپاتی 
یش هەر لێرەدایە. خوێنەر بە بینینی چیرۆکی ئەم سەردەمە سەری  گرنگی چیرۆکەکەی صائێبڕەوتەیە بەرەو ڕەوتێکی تازە.  

ویەکی کۆمەڵگایەک ئەوەندە لە  سووڕ دەمێنیت کە چۆن دەبێت بنەما هزرییەکانی سەرەتای سەدەی بیست و سەدەی بیست
، هەر یەک بچن. خوێنەر بە بینینی ئەم چیرۆکە دەحەپەسێت کە چۆن ئەوەی گرفتی صائێبە لە سەدەیەک پێش ئێستادا

لێرە، مێژوو تەنها سەرچاوەیەکی گرنگی زانیاری و مەعریفەیە نە بوارێک بۆ دۆزینەوەی  گرفتی سەردەمی ئێستایشمانە.  
ە هۆکاری،  یبۆ ئەمڕۆ هەموو پەیوەندی  ەکە بەم شێوەیە دابڕێژینەوە کەپرسیاردەتوانین  (.  ١٨٠:  ١٩٩١یاسایەکی گشتی )پۆپێر،  

لە  ٢٦کۆرێالتیڤ  هتد.  ئامانجخوازیدا ،  ئەمڕۆ کۆمەڵگای   ٢٧پەیوەندی  بۆ  بڵێین،  تر  شێوەیەکی  بە  یان  دەکرێتەوە؟  کورت 
؛  کوردی خۆی لە سەر نۆرم یان ئاکار بونیاد دەنێت؟ الی ئێمە، وەاڵمی ئەم پرسیارە بە گەڕانەوە بە مێژوودا مومکین دەبێت 

انە بە دووپاتبوونەوە. بۆ ئەوەی ئیتر سەردەمی ئێمە و صائێب  بەاڵم زەقکردنەوەی مێژوو بۆ تێپەڕاندنی مێژووە، بۆ کۆتایی هێن 
 لە یەک نەچێت. 

ی ئەوروپی پاش شەڕی جیهانی دووەم، الی زۆرێک لە فەیلەسوفان، کۆمەڵناسان و یدوای قەیرانی فکری و سیاس
ان بە یەکێک لە جیدیترین  دەروونشیکاران، گەڕانەوە بۆ ڕەوشت بە تەنها ڕێگاچارەی ئەم قەیرانە دەژمێردرێت یا الی هەندێکی 

)ستانلی،   دەژمێردرێت  وانەکانی  ١٩:  ١٩٨٩چارەسەرەکان  لە  الکان  ڕەهەندە ـ١٩٦٠-١٩٥٩(.  لە  یەکێک  بە  ڕەوشت  دا 
( بە هەمان شێوە ڕەوشتی دانووسان ٢٠٠٧(. هابرماس )٩  :١٩٨٦کولتووری هاوچەرخ دەژمێرێت )  ەکانی دەروونشیکاری ویجیدی

ساڵی ئاخری تەمەنی لە بەرگی دووەم و    ٤ەیرانەکانی مۆدێرنیتە دەژمێرێت. فوکۆ پڕۆژەکانی  بە چارەسەری دەرچوون لە ق 
ە بۆ دولۆز  ی و هەروەها وانەکانی کۆلێژ دو فرانس بە گەڕانەوە بۆ ڕەوشت ناو دەبات. ئەم گرنگی  مێژووی سێکسوالیتەسێیەمی  

ەگەڵ فیلیپ گێتاری ڕەوشت دەکەن بە بابەتێکی  دەردەکەوێت کە ل  ئانتی ئۆدیپبە بەچاپگەیاندنی    ١٩٧١هەر لە ساڵی  
جیدی بۆ ۆێناکردنی فەلسەفەکەیان. فوکۆ ئەم کتێبە ناو دەنێت کتێبێک لە سەدا سەد ڕەوشتی. رۆرتی بە بەهرەگرتن لە 
فەلسەفەی هەندێ فەیلەسوفی هاوچەرخی خۆی وەک جۆرج سانتانیانا ڕەوشت بە تەنها چارەسەری گرفتەکانی مۆدێرنیتەی  

واز دەزانێت. دەتوانین بەم ناوانە کەسانی وەک پۆل ریکۆر، لێڤیناس و راوڵز زیاد کەین کە هەموو فەلسەفەکەیان لە سەر  رەهاخ 
 .٢٨ڕەوشتە 

 
26. Correlative.  
27. Teleology. 

لە فەرانسا، دەوڵەتی ڕاستڕەوی سارکۆزی گرنگی دان بە ئاکار و    ٢٠١١ەکانی ئەوروپیش هەر بەرچاوە. لە  یئەم بابەتە الی سیاسی  ی گرنگی.   28
بەرنامەی جیدی خۆی لە کردنەوەی قوتابخانەکان لە سەرەتای ساڵدا. ساڵێک دوای ئەوە دەوڵەتی چەپی فرانسوا هۆالند هەمان  ڕەوشت دەکاتە  

 بەرنامە درێژە پێدەدات و جەخت دەخاتەوە سەر گرنگی ئەم بەرنامە. 
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 ئەنجام   - ٥
ببینین کە لە داب و نەریتی کوردیدا، کردەیەک زۆرتر  ئ ەی کە قای بەو جیاکاری  نێوان ئاکار و ڕەوشتدا، دەتوانین  یلین لە 

فۆرمە بەرزەکانی هونەری    ویەوە، لە کارێکی سادەی ناو بازاڕ تاکو یئاراستەکراوی ڕەوشتە بە هەموو فۆرمە ورد و گەورەکان
بوونی عیرفان و تەسەووف. لە سەرەتای دەسپێکی مۆدێرنیتە لە کوردستان دەتوانین یەکەم بەڵگەکان بخەینە ڕوو کە چۆن  

ەکان. ئەمە بەو مانایە  یت دا و چۆن جێگایان چۆڵ کرد بۆ کۆد و ڕێسا ئاکاریڕەوشت و پێکهاتەکانی پێگەی خۆیان لە دەس
ئێمە جەختمان   ونییە کە ئاکار الی ئێمە گرنگی نەبێت وە یان ئەوەی بمانەوێت بە تەواوی لە ڕەوشت جودای بکەینەوە، بەڵکو 

سیاسی دەکات تا ئەو -ەکی کۆمەاڵیەتیی یسەر ئەوەیە کە لەم سەردەمەدا ئەوە ئاکار و رێساکانیەتی کە کارگێڕی چاالک  لە
شتەی کە ناوی ڕەوشتە. ئەم نووسینە پێش هەموو شتێک ڕەخنەیەکە لەو پێگە گرنگ و بەرزەی کە ئاکار لە کۆمەڵگای  

وە بە هەوڵدان بۆ نیشاندانی ئەو خەسارانەی کە بەدوای بێبایەخ بوونی ڕەوشت ڕوبەڕووی و هاوچەرخی کوردی پەیدای کرد
 رخی کوردی بوونەتەوە. کۆمەڵگای هاوچە 

کۆمەاڵیەتی  خەومای  لە دۆخە  لە  بەهاکان  چۆن  دەدات  پیشان  کە  گرنگە  ئێمە  بۆ  ڕووەوە  لەو  صائیب  - جەمیل 
سیاسییەکاندا دەگۆڕدرێن. چۆن کەسێک کە پاڵەوانی چیرۆکەکەیە، پەروەردەکراو بە کولتووری خود، سەیری جیهان دەکات،  

بە بابەتی حوکمدانە ئاکاری  ەن ورێکی نوێ کە کولتووری ئاکارییە، تاکەکان دەکو چۆن کەسانی دیکە، ڕاهاتوو بە کولتو 
ژێر ناوی »جاسووسدا«. دەکرێت ئەم چیرۆکە لە چەندەها ڕووەوە بخوێندرێتەوە؛ دەکرێت بەڵگەی مێژوویەکی   و سیاسییەکان لە

سەر ئەو گۆڕانکارییە قووڵە کۆمەاڵیەتییە کە بە هەموو    ە لەی بەاڵم لەمە گرنگتر بۆ ئێمە، شایەدی   ؛ ناوچەکە بێت  یسیاسی 
ی ئەحمەد موختار جاف  مەسەلەی ویژدان   کگەلی وەک دەربارەیشوێنەکانی ئەم چیرۆکەوە دیارە. ئەم چیرۆکە لەگەڵ چیرۆ

ڕمان و تێڕامان کە  وسەر گۆڕانێکی کۆمەاڵیەتی. بەاڵم مایەیەکیشە بۆ سەرسو   شایەدی حەساسبوونەوە و هەستمەندییە لە 
بە  هەر  کورددا  کولتووری  مێژووی  لە  نەریتە  ئەم  پچڕپچڕ  چۆن  و  بچووک  هەوڵە  ئەم  کۆی  دەمێنێتەوە.  انە  پەراوێزی 

دەمانگەیەنن بەو باوەڕە کە جودا لە نەریتی باوی زاڵی سەردەم، نەریتێکی دیکە هەبووە کە بەردەوامی کولتووری پێش خۆیەتی. 
نوێنەرایەتی نەریتە دەکەن. دوای ئەم سەردەمە وەرچەرخێنەرانەی   یجەمیل صائیب و ئەحمەد موختار و کەسانی دیکە  ئەم 

ناو ناچێت؛ هەر هەیە و بە پەراوێزی بەردەوامە؛ بەاڵم ئەوە ڕوونە کە    بەتەواوی لە  سەرەتای سەدەی بیست، کولتووری خود
 کولتووری زۆرینەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان نییە. 
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