
  ری وه رۆحپه.. و رده روه په
  م یه شی ده به
  
هوودی و  سیحی و چ یه ، چ مه وه نگكدا بشارته رگ و ره ر به نو هه خۆی ده - ت ئووسییه -منتالیزم نده فه

آان، قووڵ روانین بۆ  بینینی جیاوازییه مان دۆخی آوربوون و نه ر هه سه  وه مانباته چ ئیسالمی بت، ده
  بگرین آه  و جیاوازییانه آات رز له آان وامان لده و ئایین و دیارده فه لسه موو فه هه ر ناو ئاخنی هه

  ش آه و جیاوازییانه خات، هیچ آام له رده ده رو رارا وه ن رۆحكی گومانكارو پرسیارآه ك خاوه مرۆڤ وه
  ته سه رووی خه  هتی ل تایبه تكی زگماآی نین، به سه خه  ه آان آۆمه نوان مرۆڤه  ونه آه ده

واتا  ن، به آه ده  و جیاوازییانه ستنیشانی ئه آان ده آان و آاته دا شونه وه له  میشه ، هه وه آانه رۆحییه
مارگیری و رۆحی  ده  ر وا بت چ پویست به ، گه پندراوه آی دیاریكراوو سه بری جوگرافیاو مژوویه جه

  آات؟ دا ده سانكی دیكه ر آه سه سانك به یی آه سته رده سهتخوازی و  سه توندوتیژی و ملھوڕی و ده
ی  و دونیایه تر به آات ژیرانه آانی ناو خودی سروشت و مرۆڤ خۆی وامان لده نگی و جیاوازییه نگاو ره ره

،  هی ر زاتكدا هه رۆحی هه  له  ڕین آه دا بگه قووه  نده هه و ره دوای ئه به  خۆمان قایل بین، راستتر وایه
ین  ی تبگه وه بۆ ئه  سه آی ئاواهی به یه واژه سته ، ده ی رۆحه ره نجه چاو په  وتراوه  آه  ت نییه ب حیكمه

آچوو، مانای  یه و له ری هاوشوه وه بوونه  بوو له پ ده  مینه رزه م سه گینا ئه ك نین ئه آو یه آان وه سه آه  آه
زاتكی   ه آۆمه  شین آه دا هاوبه وه له  ئمه  ت آه پمانده  وه م جیاوازییانه پشت ئه  له  قووڵ و شاراوه
  .آراو  آه ه آدیدا آه ریه سه ك شتی به ی آۆمه وه ك گردبوونه جیاوازین، نه

آجۆر  ناو یه و له وه دا بمانتونته ك بۆته ناو یه  وت له یه ده  آه  دایه وه سمی له ترسناآی ئایدۆلۆژیای ره
رۆك و  رو سه یسه ناوی قه بت و چ به  ناوی خوداوه ، جا چ به وه موومان آۆ بكاته ههحوآمنیدا 

  .بت  وه آه پادشایه
موو  ر هه سه آانی ژیانی مرۆڤ له زیندووه  ت و پكھاته سه موو خه هه  له  ناوی رۆح جگه به  شتك نییه

  .تب  وه آه رۆك و پادشایه رو سه یسه ناوی قه به  آان آه ئاسته
موو  ر هه سه آانی ژیانی مرۆڤ له زیندووه  ت و پكھاته سه موو خه هه  له  ناوی رۆح جگه به  شتك نییه

  فتارو مۆڕای ئمه آرت آۆی ره ده  آه  و رۆحه لك بۆ ناسینی ئه گه ته بابه  بنه دواجار ده  آان آه ئاسته
  ، له وه زیندوتی بیھته  به  آه  یه هه  هو خۆراآ رۆح بۆ خۆی پویستی به  چت آه بت، بیرمان نه

لتووری  آه  ی رۆح، چونكه وه ی پووآانه مایه  بنه ده  ی آه رچاوانه و سه و ژینگه دا زۆرن ئه مۆآه رۆژگاری ئه
  رده روه جۆرك په به  تكدا آه نو شارستانییه ند ده هه و خولقاندنی مرۆڤی تاك ره -ئیستھالآی -رخۆری به

ی به  له ت جگهآرابسی به رخۆری و مشه رۆی ئاشنا ناآات  آانی دیكه نده هه ره  هیچ آام له  خۆری و چ
  و گیانداره م له رده مرۆڤی سه  آی زۆر له یه ی رۆح،ژماره وه آردن و زیندوو آردنه شه ی گه مایه  بنه ده  آه
  نووآه ك هه نازانت، هیچ آاتك وه  یكهری هیچی د وروبه آانی ده سارآردنی شته خه  له  جگه  چت آه ده

ناآات و   شه گه  وه بۆشاییه  ، خودی مرۆڤ له بووه آان نه نه آورت خایه  ته زه ماع و له ی ته مرۆڤ گیرۆده
گا هیچ  ر و آۆمه وروبه ی ده ژینگه  له  تی جگه خۆیه  ت به گری رۆحی تایبه هه  سك آه ر آه پناگات، هه

گاو  ناو آۆمه سانكین له آه  بكات، ئمه  رده روه ی تدا په و رۆحه تا ئه  ی نییه دیكهآی  یه رچاوه سه
  ندییه یوه په  وه نیاو رووت و قووت بۆ خۆمان ناژین، ئه سمان ته تردا، آه وره آی گه دنیایه
چ   و رۆحه ا ئهآات، ج ده  و رۆحی ئمه وه ستنیشانی جۆری ژیان و بیرآردنه ده  آه  آانه تییه یه آۆمه

رز  قه  ره وروبه و ده آانی خۆی له نگه ره  ئمه  آك له ر یه ند، رۆحی هه مه وه ژار بت و چ ده رۆحكی  هه
  ین و داب نین له مینه ر زه م سه آچان و آوڕانی ئه  آات، ئمه ش و نوما ده تیایدا نه  آات آه ده

واو آراوو  شكی ته به... ش داب نین آانی دیكه له آان و مه تی گیانداره آه مله مه له  تی و بگره مرۆڤایه
  .ین ردوونه م گه ری ئه واو آه ته

آرت رۆح  ده  ی آه گایه و آۆمه ندام له ئه  ته بووینه  آه  دایه وه له  آی ئمه ره سه  ره گرفتی هه
،  وه آانی خۆیه و تاقمه سته و ده كھاتهموو پ هه  گا به بكات، آۆمه  رده روه په  ژارانه آی زۆر هه یه شوه به



ر،  روه خواز یان مرۆڤپه نده دنیھاد، گه ئایین، پاك و خرخواز بت یان به  ر بت یان دژه روه ئایین په
آانی  رچاوه سه خۆی به  آه  وتۆی تدایه آی ئه گا هزو توانایه خوناوی بت یان ئاشتیخواز، خودی آۆمه

رۆحی  به  نگی رۆحی ئمه ره  آه  ڕوانه نك چاوه ك ته گا وه آۆمه  میشه زانت، ههموومان ب ر هه رۆحی هه
ین  و رۆحه ی ئه هاوشوه  نده چه  دایه وه له  ئمه  ك له ر یه نگژ بكات، پیرۆزی رۆحی هه گشتگیری خۆی ره

  هاتووه  وه وه له  ئمه  له ك ر یه پیرۆزی رۆحی هه  میشه خشت، هه به پمانی ده  گاو جڤاته و آۆمه ئه  آه
  وانیدیكه موو ئه رزار باری هه قه  خۆمان به  نده پارزین و چه ده  گایه و آۆمه آانی ئه پیرۆزییه  نده چه
گا داخراوو  نو آۆمه نگ، دواجار ژیان ده ك ڕه دروستبوونی رۆحكی یه  آاته دواجار ده  زانین آه ده
گیكردن،  دا بۆ زینده ك ئمه ته له  یه رجكی هه ین پشمه ش ئمه وانه هآك ل یه  آاندا آه قلیدییه ته
موو یاسا و رساو فۆرم و  هه  آانی قایل بین، به ته قایه و هه فسانه موو ئه هه به  آه  یه وه ویش ئه ئه

رگی  یش مه، زۆر جاران نییه  دواوه ی به ژاربوونی رۆح هیچی دیكه هه  له  زۆرآاتدا جگه  له  مۆڕاك آه
  .آی رۆح آجاره یه
م خاك و  ی ئه رده روه هاتووین، یان په  وه و خاك و گه له  ئمه  وتراوه  آه  نییه  نته وه هه و به خۆوه ر له هه
  ئمه  آه  كو مندادانكه ، به مین نییه ر زه آانی سه مردووه  سته ره نیا آه ته ر به ین، خاك و گ هه گه
م  وترت ئه ده  گرین، آه ده آان هه رۆحی و بایۆلۆژییه  ته سه موو خه هه  ووه ر له ، هههاتووین  ووه له

  نده وه ، ئه آانه آییه گری مانا رۆحی و ناوه هه  ی آه نده وه ، ئه یان نیشتمان دایكمانه  خاك و خۆه
رووی   له  ژارتر آردووه و مرۆڤی ههدات  روو ده  مۆآه ی ئه وه ، ئه آان نییه رچاوه به  ته سه ستی خه به مه

آانی ناو  زه گه موو ره ك هه ته مینكی پاك، مرۆڤ له رزه ناو سروشت و سه له  رهاتنی مرۆڤه ده  وه رۆحییه
  آه  یه وه ش ئه گه آرت، به تكی جیاواز چاوی لده ك بابه وه  وه گیاندارو ب گیانه  دا به و سروشته ئه

موو  ر هه هه به  سروشتی ناوه  ی آه وه ئاسمان و ئه  مین و بگره رزه موو سه تی هه آییه ره م گه رده مرۆڤی سه
  ره وه م بوونه ئه  نووآه ردا بگرت، هه سه تی به سته ژر رآفی خۆی و ده  بخاته  وه آانه زه گه و ره پكھاته

ر ورانكردنی  سه ی بۆی بكرت آار له هند وه و ئه بووه  وره رێ و گه ده  ته هاتووه  پاآه  و مندادانه له
شانازی   نده تی، مرۆڤ چه رو رۆحی خۆیه وهه دواجار ورانكردنی بوون و گه  آات آه مین ده رزه سه
لۆژیا، زۆر  آنه ته  به  دی خۆشه  نده آات، چه سازی ده آانی پیشه وته آه سته م و داهنان و ده رهه به به
ی  وه بری ئه ، مرۆڤ له خرایه  وتنه و پشكه آانی ئه رییه ست آاریگه ده به  یه گیرۆده  مۆآه پتر ئه  وه له

و سرووشی   و سروشته ڵ رۆحی ئه گه دداری له  وته رابنت و بكه  یه ستره م ئه ڵ داواآانی ئه گه خۆی له
آار   وه ی رۆحی زیباییه هوان پچه آات و به آدا ده ته ی له ه مامه  چی دڕندانه ربگرت، آه لوه -ئیلھامی–
  وه وسن و چسه نه  و رۆحه رۆژ به  آاتن، رۆژ به ری خۆی آاول ده وروبه و سروشتی ده آات و ژینگه ده
تكاری خۆی،  خزمه  مین بكات به رزه آانی سه ره وه وزایی و زینده واو سه موو ئاوو هه ر هه تی هه آییه ره گه
ژر بارو   ته وتووه پتر آه  نده وه آان، ئه موو شته ر هه گای سه ه و آهخودان  به  پتر خۆی آردووه  نده چه

  .مردوو  و نیوه ژمورده ن رۆحكی په خاوه
ق  ناوی عه ی بزانین به وه م آاس و گژترین له ین، به آه ناو مژوودا آار ده رك له وه ك بوونه رچی وه گه

ی  و النكه دوژمنی ئه  نده ین، چه آه و بوونی خۆمان وران ده خودی ژیان  وه وتنه ری و پشكه گه و تازه
ر  و هه مینه ر زه م سه ندی رۆحیمان به یوه په  ریكه ، خه و مندادانه ر ئه رانبه قین به ده  نده خۆمانین، چه

  . خۆمانهناوچوونی رۆحی  ش له وه دواجار ئه  چت آه مان ده و نه ره آانی به زیندووه  نده قه موو خه هه
ڕوانن  ده  لتووره و آه له  وه گومانه ن و به آه تی خۆرئاوا ده شارستانییه  باس له  ی آه رانه و نووسه زۆرن ئه

آانی آرد، دواجار  ردوومه گی مه آانی زینده رۆحییه  نده هه ر ورانكردنی ره سه پتر آاری له  آه
شی  م و زۆر ئمه مرۆڤی رۆژئاوایی و آه - ئیستھالآی - رخۆری فراوانبوونی جیھانگیری رۆحی به به

وی  گاجووت زه  تا دون به  ك آه گایه ك آۆمه وه  ئمه  دیار نییه  آه  دایه وه ترسی له ، مه وه ته گرتووه
) ی آردنی دوببه( ی به شه آۆنكرت و بانگه  له  آانی پ آردووه و شاره وازی لھناوه  مۆآه و ئه آوه

سروشت و   شك بووین له به  آرت بین ئمه نی چ رۆحك بووین؟ ئاخۆ ده ت خاوهآا آوردستان ده
   ته حمه گیدا، بۆ من زه ختی ئاسووده وه ترسیدا؟ جوتیارو گاوان و شوان له و مه شه ڕه ختی هه وه ر له نگاوه جه



  ری رۆژئاوا آه گه ی تازهرۆح به  وتنه رآه و به ر له م به آانی رۆحی مرۆڤی آورد بكه ته سه ی خه پناسه
،  رگدۆسته ی مه نده وه ، رۆحك ئه ی ئمه مگین و ماندووه غه  و رۆحه ر ئه سه  خسته وتۆی نه هیچی ئه

آانی  تاریكه  گۆشه  آه  دراوه ی پنه رگه  نده وه بایی ئه  نووآه ری تا هه ، رۆشنگه ژیاندۆست نییه  نده وه ئه
ر  و هه رده روه زگای په دا ده وه ، له وه رووناك بكاته  نگی ئمه رهه تی و فه یه گی رامیاری و آۆمه زینده
آی  یه دا پناسه لتووری ئمه نو آه آان گوناهبارن، ده دنییه ناو مه تی و به یه زگا آۆمه موو ده هه

  . خودایه س و دژ بهگری یان نه  ڵ خودایه گه ، له یان پیسه  ، رۆح پاآه بووه و هه یه یی بۆ رۆح هه دووانه
زگای چنین و  ده ، نه یه چاپخانه  گات نه ده  ئمه به  رۆژئاواوه  له  مین شت آه آه یه  آه  دایه وه یریش له سه
  ندیخانه به  دیزاینی تازه  ش به دروستكردنی قوتابخانه  ر له ، به نگه كو تفه ، به تراآتۆره نه

  .آرت دروستده
تی  تایبه ران، به روه ئاینپه  آی زۆر له یه ژماره  آه  دایه دینییه  و رۆحه ئه ترسی  ر له هه  نووآه هه

آانی  ماه  له  لۆژیایه آنه و ته ی ئه وه قینه ته  ترسن له ن و ده آه آان، هاوار ده فییه له سه  موسمانه
،  لۆژیایه آنه و شۆڕشی ته وه قینه و ته رگرتن به بۆ به  وكه هه  وه قاندنه واندا، رۆحی تیرۆرو خۆ ته ئه
د  یتان ناوزه آانی شه ئامرازه  رنت به ته الیت و مۆبایل و ئینه ته فزیۆن و سه له ته  ن آه ها هه زاره هه به
رآۆت آردن  و آوفر بوو، سه قه نده یتان و علومی زه ی شه مۆگه  ر قوتابخانه وبه مه ن، تا سانك له آه ده
ند  ، قژبینی چه وه ته باوه نه  ڕه م شه ش ئه نووآه تا هه.. رمی بوو ڕی ب شه وپه ژر ئاسمانی شیندا ئه له

ك  ی بیست و یه ده تای سه ره تی سه قایه دوا هه  وه آه ند مامۆستایه ن چه الیه له) خورماڵ(آی قوتابییه  آچه
ساڵ دوای ساڵ   آه  ۆمانهآانی خ ر قوتابخانه ی هه زادگاآه  آه  وامه رده به  و فۆبیاو ترسه نابت، ئه

  .خولقنت م جوانیدا ده رده به قچوو له نده ق و زه ران و ده ها مرۆڤی نیگه زاره هه به
تدا  ر رۆژهه سه گایی خۆی به ه تا آه  ی رۆژئاوایه آی تازه یه مه جیھانگری گه  ی آه وه له  ترسكی قووه

گو بكات،   وه رۆحی چكنی خۆیه تی و ئیسالمی به ههرۆحی پاآی رۆژ  ی آه وه له  پنت، ترسكه بسه
آباری خۆرئاوا  ك چه آالشینكۆف و چه  ن به ئاماده  و خوداناسانه ئه  آه  دایه لره  آه قه دژواری و موفاره

مین  رزه آانی سه ر آافره رانبه به ڕ له خشیوون تا شه رنتی پبه ئینته  نگن آه تك بجه شارستانییه  دژ به
،  دروستیان آردووه  و آافرانه ئه  سپ، آه ك ئه بن، نه ش ده و آامیۆن و جب و ماشنانه ن، سواری ئه بكه
الیت و  ته بت سه آان، بۆچی ده منتالیسته نده ی فه روانگه  ی گومانن له آانی جگه ر رۆژئاواو پرۆژه گه

تی  ی خه-جیھاد - نگی رنت بۆ جه ته ئینهچی آالشینكۆف و  رام بن و آه ی حه آه فزیۆنه له مۆبایل و ته
  قه موو ده ر هه و هه) فی ساح له سه(آانی ها پیرۆزه موو به بۆ هه  یه وه ڕانه ت گه ر ئووسییه ئاسمان بن؟ گه

  نابردنه په له  وه وته آه سپ و شمشر راستتر ده بۆ ئه  وه ڕانه گه  ندازه مان ماناو ئه هه آان، به دییه به ئه
  ی گومانن آه ئاسمانی و رۆحانی بن جگه  نده چه  وانه رنت، ئه ر مین چاندن و آالشینكۆف و ئینته به
رۆحی ئایدیای خۆیان و   بژرن و دواجار دوور له ده آان هه و پراگماتیكی شته ندانه رۆحكی سوودمه به

مان  نی هه خاوه  قه عه  مجۆره بین ئه، ناآرت  وه نه آه آدی جیا ده یه رام له ڵ و حه حه  زۆر مادییانه
آانی هاشم ساح و سادق  نی پرسیارو گومانه خاوه ی رۆح، نه وه بۆ پووآانه  ه)هربرت مارآوز(ترسی

  ته بووه  مینه رزه م سه ئه  ی آه وه به  یه ك ترسیان هه نیا یه وان ته ن، ئه-یھوم و فۆآۆو هابرماس نه
  . وه پاك بكرته  رجه مه آان و یتانه مینی شه رزه سه
آردنی رۆح یان  شه آانی گه رچاوه سه بت به ین چۆن آۆمیونتی ده گه تده  گه بۆ خودی آۆمه  وه ڕانه گه به

ی رۆحی بت، مندادانی زۆر ساغی  شه و نیشتمانی گه رچاوه سه  گه ر خودی آۆمه ی، گه وه پووآانه
  آدا آه گایه آۆمه ، له تكچوون و شوانی رۆحه  و مندادانه وهرچا و سه رۆحكی زیندوو بت، تكچوونی ئه

رمی سازشكردن و درۆآردن  رگه رۆح سه  یر نییه ستابن، سه رگاآان وه رده به رم و ریاآاری له ترس و شه
  ت آه ی نیشتمانی رۆح پمانده وه رتبوونی رۆح و شكانی، ناسینه آه  له  جگه  بت، شیزۆفرینیا چییه

  آات، چونكه آانی رۆحمان پیس ده زیندووه  ره هه  رخ پویستیه چۆنی سیستمی ئابووری هاوچه چۆن
  . ندییه خودی قازانج و سوودمه  جیھانیگرییه - ئابووری  و سیستمه م بۆ ئه آه رجی یه مه



تی و ئابووری  یه ی آۆمه ری بزاف و جوه آان پانه سه آه  ندی تاآه وه رژه قازانج و به جیھانكدا آه له
خشینی آاتكی  گی و به ، همنی و ئاسووده وه پاآی و زیندوتی حۆی بمنته رۆح به  بت، ئاسان نییه
یدا  سانی شه ، آه حاه دا مه مۆآه آانی ئه نجای بازاڕه نو جه و تامان ده وه زۆر بۆ وردبوونه

  بت به  وه رستی و تامانیشه ن و جوانپهناوی داهنا ر به تا گه ناو ژیانكی رۆحی هه  وه چوونه به
پووچ   و مایه تیاره روش و په ك ده سانكن وه درن، آه م ده ه قه وتوو له خۆش و شت و دواآه سانی نه آه
آانی خۆشتتر  ریكالم بازاڕه  آان آه مادییه  سته ره پناو پویستی و آه  آرن، خۆشتكردن له یرده سه
آوژت و  كو رۆح ده بت، به  یای دیكه ون و خه ودای خه ی خودی رۆح عه وه ت بهآات بوارك نادا ده
ش  وه ، بۆئه یه گۆڕین هه  پویستی به  م دۆخه ئه  وه ییه رده روه آی په دیدگایه  ر له آات، هه ی ده ژمورده په
ند  نیا چه ته شیان به مه ان، ئهستی خۆم ناو ده  وه ینه نووسی رۆحی خۆمان بخه چاره  یه وه م ئه آه رآی یه ئه

آی رۆحی و  رآشییه ناو سه  كو دواجار چوونه ی خزانداری، به رده روه بۆ ماداری و په  ك نییه یه وشه
  جیھانكی دیكه  بزانین آه  رجه مرۆڤ، مه به  ڵ رۆحكی بازاڕی و دوژمنكارانه گه له  یه وه نگاربوونه ره به
ی  وه له  تره وره گه  ، جیھانك آه یه هه  وه ی ئمه قی و سۆزداری و فیزیكییه عه  زموونه م ئه و دیو ئه له
آانی  ره وهه ر نھنی و گه سه ماین له هه  رده تی په قه ره تی بن، ده قه  ره ده  آه سته نیا پنج هه ته به

یشتنی  تی تگه قه ره ده  وه ژمورده پهآوژراوو   م رۆحه ژارو به هه  یاه م خه به  آه  بوون، جیھانكه بوون و نه
  .ین نایه

 


