دوو جیهبًً جیبواز

»ژیبى وا لەضىێٌێکً دیکەدا – راهجۆ«

لەدواي راپەڕیٌەوە ثۆ هەهیطە ًەغوەي زاڵ لەسەر گىهبًکردى ئیطً کردووەو
ًبسبزي دەسەاڵتذاراًً ئێوە لەوێىە سەرچبوەي گرتىوە کە دەًگً هەهىو ئبوازي
الیەًێک کە ثەرهەڵستکبرء ًبڕازي ثێت ،یبخىد رەخٌەي خۆي کەسێک یبى گروپء
حیزثەکبى ثکەى ،هەر پرسیبرکردًێک لەراستً ئبڕاستەي چۆًیەتً حىکوڕاًً
کەًبڵەکبًً راگەیبًذى ثکەوًە گەڕو سەدەهب رەوایەتً ئەو دەسەاڵتە ،وایکردووە
لەثبرثردًً ئەزهىوًەکەهبى ثۆ ثگێڕًەوە هەقبیەتء خیبًەتکبريء پالًً دەرەکًء
کبرکردەي سیبسەت لەو ثیست ثێئەوەي داى ثەو راستیەدا ثٌێي کە لەئەزهىوًً
جیبکردەوە لەو سبڵەدا ئەوەي سەلوبًذ کە دەسەاڵتذاراًً کىرد دوًیبي خۆیبى
هلیۆًەهب هەردووهەي کە لەسەر ئەم خبکە دەژیي ،هەتب ثەواًەضً کە
خۆضگىزەراًي ،ثەو هبًبیەي کە گىهبًً تێذا ًییە دارو دەستەیەکً پبدضبکبى ،ثە
دەرگبواىء وەرزێرو گزیرو کبرەکە ء کۆي دەستء پەیىەًذي ًبو کۆضکەکبًیطەوە،
ژیبًً پبدضبکبىء ضبزادەکبى ًبژیي ،سبڵ دواي سبڵ دوًیبي سیبسەتجبزە هەهبى
ثەتەواوي دوورکەوتەوە ،درۆیەکً گەورەیەثڵێیي لەهەهبى سەرهبیەدارەکبى
هەهبى هێژوو ثیي ،ئەواى ثەتەواوي خۆیبى جیبکردەوەو جىگرافیبدا دەژیيء خبوەًً
سەر زەهیيء تێکەڵ ثەرەضە خەڵکەکە ثىوىء وەکى خىاوەًذەکبى ثۆ تبوێک هبتٌە
پێىیستً ثەوەیە کە رێگب ثذات پبضبى چىوًەوە ئبسوبى .هەهىو حکىهەتێک
فەرهبًڕەوایً پطکً ثەضذاریبى هبوًیطتوبًیبًً سەر خبکەکەي خۆیبى لەچۆًیەتً
ثەهرەًگً واتەًً –» گەر گەورە ثێتءلەخۆضًء ًبخۆضیذا هبوثەش ثي ،سەهەدي
ثرسً ثیيً »-بى هەیە ،ثب ثۆ هەهىواى ثێت ،گەر ًبى ًییە ،ثب هەهىوهبى
ًیطتوبًپەروەريء رۆحێکً پبرتیزاًًء ضەرعیەتً ضۆرضگێري هىڵکً چەًذ
ثٌەهبڵەیەکء حیزثێک ًییە ،ئەوەي لەدواي راپەڕیٌەوە کىضٌذە ثىو کە سەرۆکء
ضۆڕضڤبًًء پبرتیزاًەي هرد ،هەم لەالي کۆًە ضۆڕضگێرە کۆًەکبى ئەو رۆحً
هەم ًەوەي ثەر لەراپەڕیيء دواي راپەڕیٌیص ثەتەواوي سەردەهً ضبخ هردووەو
ثەهەزارەهب هرۆڤً کىرد ،گەر ًەڵێن هلیۆًەهبیە ،وەک تۆراو ئیٌتیوبي ًەهب ،چىًکە
گەورەکبًً لێهبتىوە ،کە دیبرە ًبکرێت داوا دەرۆزەکەري ثەقبپً خىداپێذاواو

خەڵکً خۆیبى خۆش ثىێت ،یبى داوایبى لەسىاڵکەرەکبىء ثێ الًەکبى ثکەیي خبکء
هێرشء پەالهبري دوژهٌذا ،داوا لێجکەیي ًیطتوبًً خۆیبى لەال جىاى ثێتء لەوەختً
.ثکەى لەگەداکبىء دەرۆزەکەرەکبى ثکەیي ثەرگري لەخبکء ًەتەوە
دەسەاڵتذاري کىرد لەو ثیست سبڵە هەرێوً خۆي جیبکردەوە لەو رەضە خەڵکە،
یبى « لۆردەکبًً» ًبو سیبسەتً کىردي خبوەًً هەهبى قىتبثخبًە و لۆرتەکبًً
سەیراًگەکبًً هەژاراى ًیي ،هەهبى ًبىء ثەرگ ًبخۆىء خەستەخبًەو
جیبیبى هەیەو پەردەیەک لەئێوەیبى جیبدەکبتەوە ،لەثەرًبکەى ،لەفرۆکەضذا لۆجً
گۆڕستبًیطیبى لەهً ئێوە ًبچێت ،ثگرە ثەهەهبى لەهەهبى ئبهەًگذا ثەضذار ًیي،
گریبًیطوبى جیبثۆتەوە ،قەاڵو قىللەو کۆضکء ًىکتەي ئێوە پێٌبکەًي ،پرسەکبىء
زۆر خۆشء قبیوذا ،کە پتر داگیرکردًً تەالرو ثبرەگبي سەرۆکەکبى واى لەضىێًٌ
ًەیتىاًً داگیریبى ثکبت ،کەچً »ئەو سەیراًگبو هبویٌە هەواراًەیە کە «ثەعس
لەهەهىواى جیبکردەوە ،پێطەواو سەرداراًً کىرد ثەتەلجەًذو ضىراي ثڵٌذ خۆیبى
هەهیطە .لەوە دەچێت هەهبى هەوا هەڵٌەهژى کە «عەوامء هسکێي» هەڵیذەهژى
سىپبیەک لەچەکذارو جێً جبم رەش ئەواى لەخەڵکً دوور دەخبتەوە ،هەر
گىهبًکردًێک لەو جۆرە ژیبًە ضبهبًەیە کە خەڵکبًی دیکە لێً ثەهرەهەًذ ًیي،
ئیرەیًء ثەغبلەتء ثێ وەفبیً تەهبضب دەکرێت ،یبى رەتکردًەوەو رێزًەگرتٌە وەک
تێکۆضبىء رەًجء خىێٌەي سەردەهً ثەرخىداًً قۆًبغً ضبخ ،ئەم لەو هەهىو
وایە هەهىو کىرد تب ئەثەد ًبچبر ثێت قەرزي قۆًبغً رواًیٌە چەوتە وەک ئەوە
ضەرعییەتً ضۆڕضگێري هبًبي ئەوە ًبگەیەًێت کە تۆ ثەرگري لەضبخذا ثذاتەوە،
کەالوەًطیي ،تۆ خىاىء سفرەت چەور ثێتء کۆضک ًطیي ثیتء هەزارەهبش
لەپبضوبوەکبًً تۆ ثخۆى ،سەدەهبش لەًبو زثڵخبًەکبًذا ثگەڕێي ثۆ ئەوەي
خێرو خۆضًء ضۆڕضگێريء خەوًً ئبزادي راستەقیٌە ئەوەیە کە هەهىاى لەو
غبًذي»و « « ئبزادییە ثەهرەهەًذثي کەوایکرد تۆ ثۆیبى ثجەًگیي ،لەم سەردەهەدا
ًبڵەي ًێلسي هبًذێال» دوو ًوىوًەي جىاًً ئەو چەضٌە تێکۆضبًەثي ،ثەواتب هبوارو
ئەواى هً تۆ ثێت ،ضۆڕش ثۆ خۆي لەًبوەڕۆکذا رۆحێکً سۆفیگەراًە دروست دەکبت
تبڕادەیەکە وا لەو کەسە دەکبت ئبزاديء خێرو خۆضً ئەواًی دیکە دەخبتە کە
تەهبعء دەسەاڵتەکبًً خۆي ،سبزداًً ژیبىء گىزەراًێکە کە ئەواًیذیکە پێص حەزو
ضبدوهبى ثکبت وەک ئەو ثبوکء دایکەي ئبهبدەثي خۆیبى ثرسً ضبگەضکەي ثجيء تۆ
هٌذاڵەکبًیبى تێرو پۆضتەو پەرداخ ثي .ئەهەیبى ئبرەزوویەکە ثۆ ثکەى ثەو هەرجەي
هەدووهەکبًً چىار دەورت ،سیبسەتجبزو سەردارەکبًً کىرد خۆضجەختً هەهىو
گەورەترە کە پڕە لەتەهبعء چڵێسًء ًەوسیٌییەکً کىضٌذە ئبرەزووي پێچەواًەیبى
ًیعوەتەي کە پلەو پبیە لەگەڵ خۆیذا دەیهێٌێت ،ثۆ دەسەاڵتء هەهىو ئەو ًبزو
ئبغبکبًً سیبسەت ثکەیي لە رۆژهەاڵتً لەوەدا ًبچبریي کە سەیري هەهىو

پبرەو پلەو پبیە کە هەرگ یبى ًبوەڕاستذا کە ضەهىەتێکً سىرو گەورەیبى هەیە ثۆ
لەثرسییەتیییەکً کىضتيء تڕۆکردى کۆتبیً هبتىوە ،چڵێسًء ًەوسٌییە کە
ثرسییەتً ًبو کىضٌذەوە سەرچبوە دەگرێت کە تێرثىوًً ثۆ ًییە ،کە هەرج ًییە
هەهىو سک ثێت ،دەکرێت سبیکۆلۆژیب یبرهەتیوبى ثذات کە لەو دڕًذەیە تێجگەیي ثۆ
دوًیب دەخىاتء تێرًبثێت .ثۆچً دەثێت ثە « ضبیلۆک»ي ًبو ضبًۆگەرییەکەي
ثبزرگبًً ڤیٌیسیب»ي ضکسپیر کە چەًذ دەوڵەهەًذەتر ثێت ،چبوچٌۆکء قررچۆکتر «
.قەرزەکبًً لەثري خىێٌە دەثێت،
پێکەوە ژیبًوبى لەًبو هەهبى جىگرافیبو هێژوودا واهبى لێٌبکبت کە واهەست ثکەیٌە
هبوضبىء تەثبء تفبق لەًبو هەهبى پەیىەًذي هرۆڤبًەدایي ،چىًکە ًبو هبوسەًگًء
جیبوازییەکً گەورە لەًێىاى ئەو دوو ژیبًەدا هەیە کەهً دەسەاڵتذارەکبىء خەڵکً
ثٌذەستە :چً وەک رۆحء چ وەک جەستەء پێىیستیەکبىء کەرەستەکبًً ثەردەستً
جیبوازى ،خەوىء خىلیبو خەهً جیب ،ئەواى لەضىێٌێکذاى کە ئەواىء خەڵکً
ثچٌە ًبوي ،سەر ثەهەهبى زەهەى ًیي ،دەسەاڵتذار هەحبڵە هەهىواى ثتىاًي ئبسبى
هیەەو دەگوەًە ،وەلێ هەر لەچبوي تبقبًەیەو هەم دوًیبي تبیجەتً خۆي
واىء هیچ دەسەاڵتذاراًذا ئەو رەضە خەڵکە وەک تەًێکً هبوضێىە
تبیجەتوەًذییەکیبى ًییە ،ئەم حەزو هیىا گۆرستىکراتییە وا لەخىێًٌ کەسً
دەسەاڵتخىازدایە کە هەرگیز دەستەثەرداري ًبثێت ،ثىوىء هبتًٌ ئەو هەهىو دوًیب
غەهگیٌەکەي ئێوە دەضڵەژێٌێت ،خىێًٌ ضیي ثەدەهبرەکبًیذا دەگەڕێتء سبدەو
یەزداًە لەسەر زەوي ،هەهىو دوًیب هً خۆیەتً ،ئەو ضىێٌەي ًىێٌەري یەکەهً
ًییەء هبفێکً ئبدەهیبًەو خبکەڕایً خۆهبى ًییە ،هيء تۆش جێگەي تبیجەتً ئێوە
ثەخطیىیەتً ثەئێوە ،ئەم هەرجە زۆرتر ثخىاو چىًکە ئەوي دەسەاڵتذار هیهرەثبًەو
خىاهبًەي هەثێت ،تبوەکى زۆرتر جىاًترو چبکترو لەثەرثکبتء جێگەي تبیجەتً
هەهىوهبى ثێ جێگەو رێگە ثژيء ئبگبداري لێوبى ثێت ،ئەگیٌب ثێ «ئەو» هەر
ثەدایکء دەثیيء تیب دەچیي ،رێک وەک ثبوکً هي کە دەثىو هەر هەهىوهبى،
ثرازێٌێٌەوە ،خىضکء ثراکبًوەوە ،دەستەو ًەزەر لەثەردەهیذا ثىەستیيء خىاًً ثۆ
!..چىًکە «ئەو» رەًجً کێطبوەو گەر ًەهێٌێت گىرگ دەهبخىات
هەهیطە جێگەو ثبلیٌگً ثبوکە ثٌەثبًً ژوورەکە ثىو ،ئێوەش لەپبییًٌء لەخىارەوە
دادەًیطتیي ،ئەم حکىهەتە چەًذە لەهبڵە ضێىاوەکەي ئێوە دەچێت .هبڵ وەک
ثبوکە ثىو ،ئبهبدەگً ئێوە لەهبڵذا لەوەختً هبتٌەوەي ئەودا ئەوپەڕي ضىێٌێک هً
پڕثىو لەهلکەچًء ترس ،هەروەک ًیطتوبى هً ئبغبکبًً رێزو وەفبثىو کە
خبکێکە گىایە کە ئەواى ئبزادیبى کردووەو سیبسەتکبرەو ئەواًی دیکە کرێچیي،
هەروەک چۆى ثبوکە ضەواى دەچىوە تبهبویي ئەرکە لەسەرهبى سىپبسگىزار ثیي،
هەتب گەر دایکە ئبسىدەش گەر دایکوبىء لەهەهبى ژووردا خۆهبى هتء کپ دەکرد،

دەثىو ،ئێوە دەثىو ًەثىایە ،ئەو هەر ثەزۆردارەکً القەي دەکردو لەتەکیذا جىوت
خەڵک خۆهبى ثکەیي ثەخەوتىو ،رێک هەهبى وێٌەیە کە دەسەاڵتذار گەر خبکء
ئەتک ثکبت ،هبداهەکێ هً خۆیەتًء ئبزادي کردووە ،هەرجە هەهىواى خبهۆش ثي،
ثۆیە هەردووهەکبى ثەهبڵەکبىء ًیطتوبًً خۆیبى ًبهۆو ًەًبس دەثي ،ثێ ئەو هەر
ثکبتەوە ،هەحبڵە ثبًگەضەي ئەوە ثکەیي کە لەهەهبى کبتء ضىێٌذا ۆحەي کەکۆهبى
دۆخیچکً کە لەڕووي فیزیکییەوە لەتەک یەکذا دەژیي ،ثەاڵم وەک دەژیي ،ئەهەیبى
لەیەکذییەوەء ًزیکً درۆیەکً گەورەیە ،ژیبًً سیبسًء رۆحء ئیٌسبى دوریي
خۆضەویستًء ثەیەکەوە ژیبى ،ثەاڵم چ ثەئبضکراو چ کۆهەاڵیەتً ئێوە پڕ لەدرۆي
لەجەًگء دوژًکبري ،چىًکە رۆح ژەهراوي ثىوەـ ثەدزییەوە ژێر ثەژێریص ثێت پڕە
».دەثٌە دۆزەخ (سبرتەر) واتەًً «ئەواًیذیکە ثۆ هي
ئەوەي کە سەثبرەت ثەئبزادي وتراوە لەم ثیست سبڵە وایٌەکردووە کە هرۆڤەکبى
ویستء سەرکەضًء ضکۆهەًذي خۆیبى ثي ،هیچ دەزگبیەکً پەروەردە خبوەى
هەکتەةء هزگەوتء ثەحیزثیطەوە لەو ویستء ضکۆهەًذییەي ًبدۆزییٌەوە لەهبڵء
زیٌذاًێکً سەردەهً ثەعس روخبثي ،ئێوە ثىویي ًەداثێت ،گەر لەدەرەوە چەًذ
خەراپتر هیچ پەروەردەیەک ًەیتىاًً ئەو ثەخبوەًً زیٌذاًً کىرديء لەهەهىو
ثڕهێٌێت ،تۆ ثڵێیت ئبزاديء زیٌذاى /ثەًذیخبًەًبًەي ًبو رۆحً هرۆڤەکبى
ئەم جیهبًەو سەرثەستیەک هەثێت لەدەرەوەي تێگەیطتًٌ ئێوەو لەدەرەوەي
.لەسەرووي سروضتەوە کە ئێوەي گەلحۆ تێٌەگەیيء ًەیزاًیي چییە
دەسەاڵتذار وەک یەزداى دوورە ،لەجێگەیەکً دیبریکراو ًییە ثیگەیەًێء گفتءگۆي
لەتەکذا ثکەیيء هەتب ئبسبى ًییە ثەزۆردارەکًء هەڕەضەش لەخۆهبًً ًزیک
هەرگیز ًبچبر ًییە ئەو خەڵکء عەواهە ثجیٌێتء ثذوێٌێت ،گەرچً ثخەیٌەوە ،ئەم
ًییە ،ثەاڵم خىدا ئبسب لەهەهىو ضىێٌەکبًذایەو هەزاراى جێگەیەکً دیبریکراوي
کرد ثۆ خێر ثێ یبى ضەڕ ثەکبریبى دێٌێت .چبوو دەستً هەیە کە کەي حەزي
لەًێىاى هەهبى جیهبًذایي ،یبى گىهبًً گەورە لەوەدایە کە ئبخۆ هەر هەهىوهبى
کە لەًێىاًیبًذا هیچ دوو جیهبًً جیبواز ،یبخىد چەًذیي جێگەو پێگەي جیبواز
ژیبىء پردێک ًییە؟ ئبخۆ خبوەى هەهبى زهبىء کەلتىوریي؟ کێ سەًتەري ئەم
ثىوًەیەو کێ پەراوێزکراوە؟ ئبخۆ هەهبى ئبڕاستەو ئبرەزوو هەیە ثۆ کۆثىوًەوە
لەسەر خىاًێکء لەگۆڕەپبًێکذا کەهیهرو سۆزو خۆضەویستً زهبًً ئبخبفتي ثێتء
ثەرکەهبڵ ثێت؟ چەًذە ویستء ًیبزە پبکء راستەقیٌەکبى ئبڵء گۆڕ دەکەیي؟ عەقڵ
هەیە فەرهبى ثەضەیتبىء دڕًذەکبًً ًبو ًبخوبى ثکەیي ثۆ تبوێک چەًذ هێزهبى
خىدپەرستیییەي خۆهبى دەردەچیي؟ چ هۆدێلێکً ئەخالقً ثخەوى؟ چەًذ لەو
ئەم کەلتىوري خۆهبى پەسەًذە؟ سیبسًء فیکريء کۆهەاڵیەتً لەًبو

هەهىو پەیىەًذیەکً هرۆڤذۆستبًە ثێ سەرثەخۆیًء ئبزادي دوو الیەًەکە هەحبڵە،
پەیىەًذییەکً سیبسً ثێت یبى عبضقبًە ،لەًێىاى دەسەاڵتذارێکً زاڵء جب چ
ژێردەستذا هیچ پەیوبًێکً هرۆڤپەروەراًە لەئبرادا ًییە ،کەسبًً ثێ ویستء
لەًبو هەهبى دوًیبدا ،ثەاڵم ئەو جیهبًەي تیبیذا هەردوو الیەى یبى ثەرە واى
واقیعًء کۆًکرێت ثێت ثۆ هەر دوو الیەى ،چ ًیطتەجێي ،هەهبى جیهبى ًییە ،رەًگە
ئەوەضذا هەهبى جیهبى ًییە ثۆ سەرکردەکبى ثيء چ ثٌکردەکبى ،ثەاڵم لەگەڵ
لەسەر هەهبى خبک ،خۆضًء ًبخۆضًء هیچ کبهیبى ...ثەضذارییەک لەئبرادا هەیە
لەئبرادایە کە پتر ثەاڵم ثەخەمء خىلیبو خەوًً جیبوازەوە ،پەیىەًذییەکً ًبڕێک
لەثەراًجەردا ،پەیىەًذي (ثکەر)ء (ثەرکبرە) ،ئبغبو کۆیلە ،ثبثەتء ضتگەلێک
دوور جیهبًێکً هبوثەش ًییە ثۆ هۆگرثىوىء پێکەوە ژیبى ،لەسەر دوو لیچىارري
لەیەکً سەر خەرەًذێکً قىوڵء هەزار ثەهەزاردا دەژیيً ،ە هبو کىوفء هبوضبًً
یەکذیيء ى دەتىاًي ثجٌە جێگرو زهبًحبڵً یەکذي ،ئەم دوو ثىوًەي دەسەاڵتذاراىء
خەڵکەکە وەک دۆخێکً تەًذروستء گطتگیر لەهەحبڵ دەچێت ،چىًکە ئەواى رەضە
حەضبهبتەکە دەثیٌي ،کە پتر لەپەیىەًذي ضىاىء هێگەل دەچێت ،ثەو وەک تەًێک
سىدو قبزاًجً تبیجەت ثەخۆیبى سەیري هەڕو هباڵت هبًبیەي ضىاًەکبى وەک
لەگیبًلەثەري ًبو سروضتێکً زیٌذوو ،یبى وەک دەکەىً ،ەک وەک ژهبرەیەک
لەوەدایە چەًذ خۆضخىاًبًە ثۆ خبوەى ثىلجىلً ًبو قەفەز کە جىاًًء خۆضییەکەي
ًبویبى هەیەو دەًبسرێيء قەفەزء ثىلجىلەکە دەچریکێٌێت .هەهیطە گەورەکبى
چەهرەي خۆیبى خەڵکء عەوام ژهبرەیەکً زۆرىء لەو تبکە کەسبًەي کە خەسڵەتء
دەردەکەوى ،وًکردووەو ثێ ًبوىء وەک حەضبهبتء تەًێکً ثێ ًبسٌبهەء جەوهەر
ثەهەهبى راثردووي خۆیبى جیبدەکەًەوە ،ئێستبضوبى تەواو جیبوازە ،ثۆ ئبیٌذەش
رێگبدا ًبڕۆیي ثۆ چىوًە ًبو ثەهەضتء دۆزەخیص کلیلەکبًً دەرگبکبى وا دەًێى
گیرفبًً ئەواًذا ،لەسەر چبکەو خراپەي هەردووهەکبى سزاو پبداضت دەکەوًە
.خىداوەًذەکبى چٌگً
لەًبو وەهب جیهبًێکذا گەڕاى ثەدواي زهبًێکً هبوثەضذا کە دڵٌیبهبى ثکبتەوە
ئێوەش خبوەًً ثىوًێکً راستەقیٌەیي لەتەک ئەواًذا ،زهبًێک کە ثۆ هبًب لەوەي
ًبدیبرەکبًذا ثتىاًیي دەست ثۆ هەهبى فەرهەًگ ثجەیي کە ئبهبژەو ئبضکراو
ثکبتەوە ،ثگەڕێیٌەوە سەر زهبًً دایک ثەر لەوەي ثبرگبوي ثىوثێت کۆدەکبًوبى ثۆ
ًیبزو حەزاًەي کە ئێوەو ئەواًً لەیەکذي جیبکردەوە ،زهبًێک ثەهەهىو ئەو هبًبو
خىداوەًذ ًەزاًي ،ئێوە فبًًء ثەًذەي لەڕێ الدەرو ئەواى تیبیذا خۆ ثەًەهرو
ژیبى خۆي ،ثۆ گەضەکردىء کبهڵجىوىء گەیطتي گىًبهجبر ،زهبًێک ثێت وەفبدار ثۆ
خەوًً پێىەدەثیٌیي کە لەًێىاى ئەو دوو ثەوي دیکە ،گەرچً ئەو زهبًە هبوثەضەي
جیبواز لە هەحبڵ ًزیک ثۆتەوە ،ثىوًەوەرەوە هەثێت کە کەوتىوًەتە دوو دوًیبي

ئەستەم ثىوە ،زهبًێک کە هە لەثەرئەوەضە دیبلۆگء گىێگرتي لەیەکذي وەهب گراىء
ضیبو ثەهرۆڤ ،یبرهەتً هەهىواى ثذات کە ثێٌە ًبو ثىوىء ژیبىء دۆخێکً ضیبىء
زهبًێک کە لەگەڵ رسکبىء زهبى پژاًذا ثوبًگۆڕێتء گەورەترو عبقڵترەو
فبهیذەترهبى ثکبت ،یبرهەتیوبى ثذات لەوەي ثێیٌە ًبو جیهبًێک کە پێکەوە
کەچً جیهبًە جیبوازەکبى پتر لە یەکذي دوور دەکەوًەوە ،ثۆ ئەثەد هەڵجکەیي،
دەچێتەوەو دەکەوێٌە ًبو هەرێوً زهبًً ثبوکە ستەهکبرو زهبًً دایکوبى لەیبد
لەگەڵ یەک دەدوێي ،زهبًێک زاڵ ثەرۆحً پیبوە چەوسێٌەرەکبى کە ثەزهبًً خىێي
لەیبدهبى دەچێتەوە کە ًبوکوبى دەثڕىء لە جەًگبوەرەکبى ،زهبًێکە لەو کبتەوە
لەکۆضً دایکە جیبثىویٌەوە ثەواتب دایکەکبًوبى جیبدەثیٌەوە ،کە ًبوکەکە ثڕاوە
هەهىوهبى دەتۆرێي تب دەگبت ثەدوا لەهبڵ جیبدەثیٌەوە ،لەهێالًەي یەکەم کە هەر
ًیطتوبًً ثبوکء پیبوە تۆراًً هەتب هەتبیً لەهبڵً دووەم کە ًیطتوبًە،
خىدي ژیبىء خىێٌخۆرەکبًً ًبو خێڵە ثەرثەرییەکبى .زهبًێک ًبهێٌێت لەگەڵ
خۆضٌىديء هیهرو خۆضەویستًء زًذەگًء ثىوًً خۆهبىء ئەواًیذي ئبضوبى
ثکبتەوە ،زهبًێکً تەًیب ثەو ئبقبرەدا دەهبًجبت کە ثەرەوام ثیيء ثوێٌیيء لەورتە
ورێٌەکردى خۆ دەًىێٌێت ،لەخۆگىزەراًذىء خۆسەرقبڵکردىء خەسبرکردًً ورتء
ثەپێستً ژیبًێکً کىلە هەرگًء رۆژ ثەرێکردىء سیبسەتً جىاًً ،زهبًێکە پڕ
ئیوپراتۆرو فیرعەوىء لۆرتەکبًً سەدەي ثیستء «هەهرەو هەژي» لەثەراًجەریطذا
زهبًوبى چۆتە کلیلەوە ،یبى کە یەک دەپرسي کە ثۆچً قسەهبى ثیرچۆتەوەو
زەهیي کە ئێوەثۆ خۆهبى دەدوێیي ثۆچً تێوبًگەىء ئەوەیبى چ زهبًێکە لەسەر
ضبراوەو داهبًتبضیىەوەلەهەهىو فەرهەًگەکبًً دوًیبدا دەگەڕێي ثۆ هبًب
ئبڵۆزەکبًً ،کەچً ًبیذۆزًەوە .هەر ثۆیە پتر داخذار دەثيء ثەزۆر دەهبًخەًەوە
ًبو کالسەکبًً زهبى فێرثىوًەوە تبوەکى سەرلەًىێء ثۆ ئەثەد فێري زهبًً ئەواى
تىوتً ئبسب السبیً ئەو ًیىە ثٌیبدەهبًە ثکەیٌەوە ،ئەوسب ئەهەیبى زهبًێک ثیيء
خەهڵیًٌ رۆحێکً یەکگرتىو ،ثۆ پێکەوە ثىوىء ژیبى ،ئەوەي فێرهبى ًبثێت ثۆ
.لەغىرلەتء تەوەلالثىوىء هەال هەال ثىوىء پەرتجىوى دەکەى زهبًێکە پڕ
گرفتً زهبى لەوەدایە کە وەک هەثىویەک ثەسەر یەکەوە دروستکراوي هرۆڤ
ثەاڵم لەگەڵ تێپەڕثىوًً زەهەًذا کبرگەیەکە هرۆڤ پەروەردە دەکبتء خۆیەتً،
ژیبى ئبهبدەي دەکبتەوە ،غىرثەتء ًبهۆ کىضٌذە ثەتەًیب لەًبو سەرلەًىێ ثۆ ثىوىء
ًییە ،ثەڵکى غىرثەتً یەکەم لەًبو زهبًذا دەڕسکێتء ضىێٌەکبىء زەهبًەکبًذا
رێک وەک هەًىوکەو ئبلێرەداً .ەهبًً زهبًً هەهىوهبى ثەهەهىوهبى ًبهۆ دەکبت،
دەسەاڵتذارو ستەهکبرەکبًي ،ثزرکردًً دایکء ثەر لەپیسجىوًً ثەزهبًً ثبوکە
پەیىەًذییەکً ئێوەیە لەگەڵ هەهىو هێالًەو پەًبگبکبىء جىاًییەکبًە ،پچڕاًً
ثەیەکذییەوە دەثەستێتەوە .ئەواًذاو ڕهبًً هەهىو ئەو پڕداًەیە کە جیهبًەکبى

زاڵجىوى ثەسەر جەستەو سەرەتبي زاڵجىوى ثەسەر هرۆڤذاء کۆیلەکردًً ثەتەًیب
ًییە ،ثەڵکى زیٌذاًً کردًًء کەلەثچە لەدەست ثەستيء زًجیرو سٌذم لەپێجەستي
زاڵجىوًە ثەسەر ئەو زهبًەي قسبًً پێذەکبت ،یبى لێسەًذًەوەي زهبًێکە و
سەپبًذًً زهبًێکً دیکە دسەاڵتذار کە دواجبر ثەداگیرکردًً عەقڵء رۆح کۆتبیً
سیبسەتً کىردي لەهرۆکەدا پێوبًذەڵێت ئێوە هیچ زهبًێکوبى ًییە ثۆ گفتىگۆو .دێت
و چىوًە ًبو ژیبىء ئبضتجىوًەوە«( ،تً.ئێس .ئیلیەت» واتەًً ئەو گردثىوًەوە
لەخطتەخطتً قبچً هطکەکبى دەچێت کە ثەسەرر ضىضەي ضکبودا زهبًە چەًذە
ثەتبڵ لەهبًب جىاىء گەورەکبى .هێژووي خىێٌبوي ئێوەو رێذەکەى) ثەواتب داهبڵراوو
یەکذیذا ،لەهەهىو پبرچەکبًً کىردستبًذا ،ثەڵگەي ضەڕي ثراکبى لە ثەراًجەر
هەًىوکە درێژەي کێطبوە ،ضەڕي ًۆ ئەهبرەتً ًەثىوًً زهبًێکً هبوثەضە کە تب
لەیەکذيء ثیست سبڵ لەئەزهىوًً کىرديء خیبًەتً هۆزو تیرەو خێڵەکبى
ثەثٌجەست ثۆ خۆي حىکوڕاًً پڕ لە قەیراىء ضکەستً سیبسەتً ئێوەو گەیطتً
.هردًً ئەو زهبًەیە
ئەو جیهبًەي لەو ثیست سبڵەدا دروست ثىوە ،جیهبًێکً دەستەثژێرێکە
قبچبغچًء ًەوتفرۆشء قۆًتەراتچً هلیبردرێري کە لەسەر لەسیبسەتجبزاًً
هلیۆًەهب دەلەوەڕێي ،ئەو دەسەاڵتذاراًەي لەًبو خىێيء فرۆهسێکء رەًجء ئبرەقەي
ثۆ سەڵەي ئەخالقً تێذا وًجىوە ،تبکە جیهبًێکذا دەژیيء خۆیبى داهەزراًذووە
لەًێىاى سەراًً حیزثەکبًذا ،زهبًً هبوثەش لەًبو ئەو پەیوبًە ستراتیژیە
ثەوپەڕي وەفبو پەیوبىء رێکەوتٌە لەسەر داثەضکردًً ثبزاڕەکبًً کىردستبى
جیهبًێک ثۆ ضەرەقً ثبزرگبًە لەخەم رەخسیىەکبى .ئەهەیبى دوو جیهبًً جیبوازە،
ثۆ رەضە خەڵکەکە کەواى لەژێرزەهیٌەکبًذا ،هً هەهىو سەرزەهیٌیص هً ئەواًە و
خۆیبًە و ثۆ هەهیطە ثەهیرات دەیذەًەوە ثە فەرزەًذەکبًیبى ،واڵتێکە یبى
.کە تبپۆکەي ،تبپۆي رەضەو وا لەگیرفبًً چەًذ کەسبًێکذا جیهبًێکە
داهەزراًذىء چىوًە ًبو پەیىەًذي هرۆڤپەروەراًە وا دەخىازێت کە هەر هەهىواى
پێکەوە لەهەهبى جیهبًذا ثژیي ،لەخۆضًء ًبخۆضًء خەوىء خىلیبو خۆزگەکبًذا
هبوثەضوبى هەثێت ،لەهىودي هبوثەضەوە تب دەگبت ثە گىتبري هبوثەش ،رۆح پطکً
ثذوێتء ثىوًەکبى ثەیەکذي خۆیبى گەرم ثکەًەوە ،گەر ئێوە ثەًیبزي لەتەک رۆحذا
ثژیي ،پێص هەرجً پێکەوە ثىوىء دۆزیٌەوەي ئەو زهبًە ئەوە ثیي کە پێکەوە
چڵێسیء ًەویًٌ ئەثەد .کە قىڵتر دەڕواًیي دزراوە ،دەرچىوًە لەخۆپەرستًء
هەهبى ضیري یبکً دایکەکبًً گىهبى لەوەش دەکەیي کە هەهبى هەوا هەڵوژیيء
!..خۆهبى خىاردثێت

ئبخۆ ئەوەي کە گىێجستً دەثیي لەقسەو هبتء هبوارو غەڵجە غەڵت ،وتء وێژو
دەهەتەقێیەکً پڕ هبًبو راستەقیٌەیە یبى ثەتەًیب دەًگە دەًگء لەزار دێتە دەرێء
ثەتەًیب هەوا دەلەرزێٌێت؟ ئبخر هبًبکبًً ژیبى ثەتەًیب لەپەیىەًذي هەهىو
الیەًەکبىء ثەرەکبًذا دەسبزێتء کەزهبًێکً هبوثەش پردي ًێىاًیبًٌە کەسەکبىء
دەگىزەرێت یبرهەتوبى ًبدات ئەو جیهبًە ثٌبسیٌەوە کەتیبیذا دەژیي ،ئەوەي کە
ئەوەي تیبیذا ئۆقرە ثگریيء هۆگري ثیيء ًیطتەجێ ثیي  ،پتر جیهبًێکە لەثري
دەثیي ،وەهب جیهبًێکیص ضیبوي رەتکردًەوە یبى تیبیذا سەرگەرداىء وێڵ
وێراًەو خبپىوروًێکً رۆحً ،گەرچً هەڵىەضبًذًەوەیە ،جیهبًێکە روو لە
جیهبًێکً وا وەک ئەوە وایە تبوەرەکبىء ثبڵەخبًەکبًً ثڵٌذ ثەپێىەش ثىەستي،
کەوا ثکبت هەر ثەر زەثري کبرەسبتێکً گەورەي سروضتً یبى هرۆیً کەوتجێت،
هەردووهەکبًً سەر هەهىو هەلەکبًً ئبسوبىء هبسییەکبًً ًبو روثبرو زەریبکبىء
.ثکەًەوە زەهیٌە کە ثیر لەهەاڵتيء سەر هەڵگرتيء فڕیيء جێهێطتًٌ
ئەو کۆچء سەرهەڵگرتٌەي ًیى سەدەي راثردوو ثەڵگەیە لەسەر ًەثىوًً ژیبى لێرە،
ثەتبیجەتً لەو ثیست سبڵەي دواییذا کە داستبًً گەورەتریي کۆچڕەوي
».راهجۆ-ي ضبعیر واتەًً -ژیبى وا لەضىێٌێکً دیکەدا« تۆهبرکردووە،
گرفتەکە لەوەدا ًییە کە گىهبى ثکەیي لەثىوًً زهبًێکً هبوثەش ،زهبًێکیص
تێذا ًەهبوە ،پەیڕوي لە ) (syntaxهیچ یبسبو رێسبیەکً سیٌتبکسً هەثىوثێت،
ثەئبڵىگۆڕو گفتىگۆي دوو الیەىء دوو کەسء دوو تبقوذا رێزهبًێک ًبکبت تب
پێکسسەک لەرستەسبزيء داڕضتًٌ زهبًەکەدا تێپەرێتێت ،هیچ ریزکردًێکء رێکء
رستەکبى لێوبى وى دەثي ،چىًکە ًبدۆزیٌەوە ،پەیىەًذییەکبًً وضەکبًً ًبو
کۆي جیهبًً پەیىەًذي ئیسٌبًًء رۆحً ًێىاًوبى ثزرو ضبراوەیە .وەک
پرورەو خىداوەًذەکبًً سەر ئەم خبکە لەئێوە ضبراوەو ثزرە ،وەک ضبردًەوەي ًبوي
پالًەکبىء ژهبرەي پبرەو پىولەکبًتبىء رووگەو ئبراستەو سەفەرەکبًتبى ،تەقەتء
داخراو وەک کۆضکء تەالرو قبسەکبىء ثبًقەکبًتبى ،دۆڕاًً گەورە ئەوەیە ثەسەر
کۆڵً ئەو خەڵکە هبتٌەوە ًبو ضبرەکبى ،ثەسەر رووثبري خىێيء فرهێسکء ضبىء
پەڕیٌەوە ًبو ثبخچەکبًً ضبر ،کەچً هەًىوکە واى لەودیى ئبرەقەي هەزارەهب
چەقیىًەتە ًبو کىرسیە گراًجەهبکبًتبىء تبزە زەحوەت ثىوە دیىار ضىرا ثڵٌذەکبى،
کەهەکێ لەو تەختء تبراجە ثێٌە خىارێء گىێ لەو واز لەو حەرەم سەرایە ثێٌيء
ثەڵکى خىداوەًذەکبًً سەرزەهیي ئبوڕێک رەضە خەڵکە ثگرى کە ًبچبر هبوار ثکەى
ًىاًذىء ًوبیطە خىێٌبوییەي سەر لەو هبوارەو ًبڵەیە ثذەًەوە ،ئێىەش ثێجبک لەو
ئەوەي ضبًۆگەرییەکً سەکۆکبىء سەر جبدەکبىء ثەر ثبرەگبکبًتبى ،هەروەک
.هیچً تر تراژیذي «ضکسپیر» ثێتء چبوەڕواًً تەواو ثىوًً ًوبیطەکە ثکەىء

