
 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

 دۆستۆیڤسکی 

 

 (١٩٤٩جۆرج لۆکاچ )

 وەرگێڕانی بۆ ئینگلیزی: رێنێ وێڵک

 وەرگێڕانی بۆ کوردی: زەردەشت نورەدین

 

سەەچرواوە: رارکزەەیزئ و ئازادیی ر کۆ: کۆودار دەربارەی رێ وول کول وور و شەەۆوسل نووسەەینی 
 ١٩٧٣ل (Dell Publishing Co) جۆرج لۆکاچل وەشانخانچی

 

 !پێویز چ خۆئ بزچلمێنم

 رکبێ ت ب کوینگ

١ 

جۆری ئچو ر کڤچ نوێیچی کچ لچ ئچدەبدا دەردەکچوێتل بچ هچروو پ سەچکانییچوە لچ دیی نچدچوەیچکی 
الوەوە دێ چ ناو دونیای شارس انییچوە و ئچرچ راس ییچکی نارۆیچ بچاڵئ زکر جار دووبارە دەبێ چوە.  

و بچری انیادا سەچدەی هچددە لچ ئچیمانیاوە هات و بایی بچسەچر ڕچوەنزەا    لچئ سەۆنگچیچوە وەردچر لچ
کێشەەەەەا: بچئ شەەەەەێوەیچ راسەەەەەەۆینیەۆم لچ نیوەی دووەری سەەەەەچدەی نۆزدەل لچ رووسەەەەەیای دوور و 

ەەەەەەەەەچوە هات داوەکوو دەنگی هچروو شەارسە انییچدی    –دچنانچت دا ئاسە ێک ئچڕزەانچیی    –نچناسە او  
 .رکداوا بێت

ئچو   .چرچرە نییچئچوەی کچ واڵدێەی دواکچودوو بچرهچری دانزقچ دابهێنێتل بچهیچ جۆرێک ش ێەی س
روانینچ رێ ووییچی لچ سەەەەەەەچدەی نۆزدە بچ جیهەاندا بەو بووەوەل ئێمچی وەها راهێنەا کچ لچ هونچر و 
ئچدەبی سەچرداسەچری جیهاو و راب دووی ر کڤایچدی بچ دچواوی وێ  بنینین. ئچو کارە هونچرییانچی  

کۆن  ین سەچردەرچوە دێن: کچ بچسەچر دچواوی جیهانچوە کاریگچریاو هچبووە لچ دوورد ین دەڤچر و 
[2] وین و لچ کالچڤاال[1] لچ پچیەچرە خۆجێیچکانی ئچڕ یقاوە دا نیگارە لچسەەەەەەچر دچخ چکێشەەەەەە اوەکانی

 .]داس انی هچینچس ی ڕینالندییچکاو[ دا ]بچرهچرچکانی[ رابیندرات داگور
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و راسەەەەەەەەۆینیەۆم زکر جیەاوازە. لچنەاو کەاریگچرێ یی ئچوانەدا کچر  ین دکسەەەەەەەیچی وەردچر     بچاڵئ
 –بچدی ناک ێت. لچناکاو و لچ هچناوی واڵدچ نیمچچگچشەچسەچندووەکانچوە  [3] پچرکشەی بۆ پ سەی نارۆ 

 –و کچ کێشەەەەچ و ناکۆکییچکانی شەەەەارسەەەە انییچدی هاووچرتل هێشەەەە ا بچ دچواوی دێیاندا رووی نچدابو 
بچرهچرگچلێەک پچیدابووو کچ خچیایاەارێزانچ باسەەەەەەەیەاو لچ د کپەی کێشەەەەەەەچکانی کول ووری ر کڤایچدی 
دەک د و دوایین قوواڵییچکەانیەاو بنەۆد دەک د و سەەەەەەەچرجچرێ ییچکی بچردەسەەەەەەەت دەک د کچ دەا ئچو 
سەەەەەەەچردەرچ هەەاوشەەەەەەەێوەی بچدەسەەەەەەەەت نچهێن ابوو و لچ دوای ئچوەس نچیەەان وانی ئچوە دێ چوێنن  

 .یچک کچ سچرجچئ پ سیارە ئچخالقیل رکحی و ڕچلزچڕیی سچردەری لچخۆ دەگ تسچرجچرێ ی

بێگوراو دەبێت وشەەچی پ سەەیار بچرجچسەە چ و زەن بەچینچوە و بچ پێداگ ییچوە ئچوە زیاد بەچین کچ 
پ سەەەیارەکچ شەەەا،ی انچل داهێنچرانچیچل نچوەک پ سەەەیارێک لچ وچرەی ڕچلزەەەچڕیدا خ ابێ چ ووو. لچبچر  

سەەەچرەدا و کۆدایی شەەەیی  و وی ککچ کچ پ سەەەیار دروسەەەت بەچو و لچ ڕۆرری   ئچوەی ئچوە ئچرکی
ر کڤی نوێ و وەەارەنووسەەەەەەەی نوێی ر کڤەەدا کێشەەەەەەەچ بخەەادچوە. ئچئ وەاڵرچ کۆنە ێ ییەەانچی کچ بچ 

ئچگچر لچئ   -  شەەەەەەێوەیچکی گشەەەەەە ی لچ الیچو کارە شەەەەەەیی ییچکانچوە پێشەەەەەەەچس دەک ێنل بچ زکری
لچ ئچدەبیەادی بۆردوازیەدا دەاینچدمچنەدییچکی هچوەرچکییەاو  وەاڵرچکەاو   –رچودایچوە سەەەەەەەچی یەاو بەچین  

هچیچ. دچنانچت لچوانچیچ کێشەەەچ شەەەیی ییچ راسەەە چقینچکچ ڕڕێ بدرێ چ ناو دکخێەی سەەەچرگچردانییچوە.  
گۆدچ زکر زوو خۆی لچگچد وەردچردا بینیوە و دچنیەا وچنەد سەەەەەەەاد دوای ئچوە بوو کچ کەارەک چری  

رەکچی بچئ جۆرە ئاگادار بەادچوە: خۆت پیاو بچ و شەەوێن وەردچری وا لێ ک د لچ شەەیی ێەدا خوێنچ
 .رن رچکچوە

ئینزەەەەەن دچواو ئاگارچندانچ و بچئچنقچسەەەەەت پ سەەەەەیار بچ ئچرکی خاوەو قچیچئ دەزانێتل بچاڵئ هچر لچ 
بنچوەدچوەل پەابچنەدبووو بچ واڵرەدانچوەی ئچو پ سەەەەەەەیەارانچی خۆی وروودانەدوویچدیل وەالوە دەنێەت.  

بێت لچ ویخۆم بنیزە ین کچ دەیێت جیاکارییچکی رووو لچنێواو واڵردانچوە کۆدا قزەچ لچئ بارەوە دە
بچ پ سەەیارێەی دیاریە او و خزەە نچوووی ئچو پ سەەیارە بچ شەەێوەیچکی دروسەەت لچئارادایچ و دچنیا 
دەبێەت وەاوەوێی ئچوەی دووەئ لچ هونچررچنەد بە ێەت. لچ ئەانەاکەارنینەا و یوگێنی ئەانگین دچنەانچت یچک  

ک اوەکەاو نەادکزینچوەل بچاڵئ بچ خوێنەدنچوەیەاو هچسەەەەەەەت بچ رازینوونی دچواو وەاڵئ بۆ پ سەەەەەەەیەارە  
 [4].دەکچین  دچنیا لچبچر ئچوەی کچ پ سیارەکاو بچ دروس ی خ اونچدچ ووو 

دووربینییچکی لچو جۆرەیچ کچ بچداینچت لچ هچیزەەەەچنگاندنی بچرهچرچکانی دکسەەەە ۆیەزەەەەەیدا بچ بایچت 
چبچر ئچوەی زکربچی و دچنانچت رەنگچ زکرینچی هچر زکری واڵرچکانی بۆ پ سەەچ سەەیاسەەی  دەبێت. ل
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و کۆرچاڵیچدییچکەاو نەاواسەەەەەەە چ و هیچ پچیوەنەدییچکی بچ واقیب و هچویچ بەاشەەەەەەەچکەانی ئچرڕکوە نییچ.  
 .وەاڵرچکانی ئچو لچ سچردەری خۆیشی بێەچیک و دچنانچت کۆنچپارێزانچس بووو

روو ئچرانچ نووسەچرێەچ کچ پێگچ و ناوبانگی جیهانی هچیچل لچبچر  دکسە ۆیەزەەی هێشە ا سەچرەوای هچ
ئچوەی دەیزانی کچ وۆو لچو قچی انچی کچ واڵدچکچی و هچروو جۆری بچشەەەەەەەچری گی کدە ک دبوول 
پ سەەەەیارە بنچوەدییچکانی بچ شەەەەێوەیچکی یچکالکچرەوە و خچیایاارێزانچ ]لچ وی ککدا[ بخادچ ووو. ئچو 

نەاوەکی و وەارەنووسەەەەەەەیەاول کچ نەاکۆکی و پچیوەنەدییچکەانیەاو لچگچد    ر کڤەانچی خچل  ک د کچ دیەانی
کچسایچدییچکانی د ل کچ وەرگ دن و رەدە دنچوەی ر کۆ و ئایدیاکانیاول دیشەی خز نچ سچر قواڵی 
هچروو پ سەەەیارەکانی ئچو سەەەچردەرچ  ئچو پ سەەەیارانچی کچ لچ نووسەەەینچکانی ئچودا زوود ل قوی   و 

لچ وەەەاول خودی د یەەەانی رکدانچدا خ ایچ ووو. گچشەەەەەەەچی ئچخالقی و رکحی جیهەەەانی بچرڕ اوان   
شەەارسەە انیل دووربینی خچیایاارێزانچی کاریگچری بچهێز و نچپزەەاوی بچرهچرچکانی دکسەە ۆیەزەەەی 

 .پش ڕاست ک دەوە. بچ دێ چوینی کاتل دچنانچت نووسینچکانی رکدەڤ   و نوێ   دەبنچوە

٢ 

نیوەی دووەری سچدەی نۆزدەیچ. دکس ۆیەزەی [5] [راسەۆینیەۆم هچراو راس ینیاکی ]بابچ گۆریوی
وەرگێ ابوو و بێگوراو بچ ئاگایی کارلچوە بنچدۆوی [6] سەەەەە ایشەەەەەی بالزاکی دەک دل ئیودنی گ اندەی
نووسەەچرەیچ کچ  دەهێنا. سەە وشەە ی پچیوەندیی ئچئ دوو    بچرهچرچ ڕچوەنزەەییچکانی پێخ خۆی بچکار

رەسەچنێ یی دکسە ۆیەزەەی پیشەاو دەدا: درکە دنی شەا،ی انچی بچ گۆوانی سەچردەئ و ر کڤچکاو و 
 .هچروەها سایەۆلۆدیا و جیهاننینییچکانیاو

ئیم سەەەۆو باوەوی وەهابوول ناپلیۆو لچبچر ئچوەی کاریگچرییچکی قوود و بچربەوی بچسەەەچر دیانی 
ڕچررەانڕەوایی بچسەەەەەەەچرەوە دەک دو لچ بنچوەدەدا نەاپلیۆنی   ڕیە یی ئچروپەاوە هچبوول ئچو خچیەەانچی

بچووک بووو. بچو بۆنچیچوە پچنجچی لچسەەەەەەەچر الیچنێەی ئچو کەەاریگچرییچ دانەەا: نەەاپلیۆو نوێنچری 
سەەەەچرجچئ ڕچزیڵچت و خ اپچکانی زکرینچی خچیەی سەەەەچردەری خۆی بوو و دچنانچت دا ئچندازەیچک  

ل ئاراسەە چیچکی دروسەەت بچئ پ سەەچ دەدەو و ئچوەی  هیی خچیەانی دواد یخ بوو. بالزاک و سەە اندا
کچ پێویزەە چ دەیخچنچ سەەچری. ناپلیۆو لچ روانگچی ئچوانچوە نموونچی ئچو ودچ بچناوبانگچ بوو کچ لچ 
دوای شەەۆوشەەی ڕچوەنزەەاوەل هچر کچسەەێەی زی ەک لچ هچگنچیدا ،چسەەای ڕچرراندەی سەەوپای دێدایچ  

نووری زی ەکییچ لچ کۆرچیگای دیموک اسەەەیدا.  هچروەها نموونچی بچرجچسەەە چی بچرزبوونچوەی بێزەەە
کچوادچ پێوەرێەمەاو هچیچ بۆ هچیزەەەەەەەچنگەانەدنی الیچنی دیموک اسەەەەەەەیی کۆرچیگەا: دەرکچودنی نەاپلیۆنیل  
رورەینچ یاو نا؟ و هچر ئچرچس دەسەە  ێەی رەخنچی رەشەەنینانچی بالزاک و سەە اندالچ: درک ێە دو و 
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ۆرچیگای بۆردوازیدا هچروەها سەەەەەەچردەری  قنویە دنی ئچو پ سەەەەەەچی کچ سەەەەەەچردەری پایچوانی لچ ک
 .دەرکچودنی داک بچسچر وووە و ئیدی بووە بچ راب دوو 

لچ سەچردەری دکسە ۆیەزەەیدال سەچردەری پایچوانی زیاد  پاشەچکشەچی ک دبوو. کۆرچیگای بۆردوازی 
رکداوایی پێگچیچکی پ چوی هچبوو. بچ بچراورد بچ سەەچردەری بالزاک و سەە اندالل بچربچسەە ی ناوەکی 

دەرەکیی جیاواز و دوندودۆی   دد بچ خچونی ناپلیۆنی رسەەابوو. رووسەیای دکسە ۆیەزەەی هێشە ا  و 
قۆناغی گۆوای کۆرچاڵیچدی بچ دروسەە ی دەسەەت پێ نچک دبوول هچر لچبچر ئچوەشەەچ خچونی ناپلیۆنی 
الوە رووسەەەچکاو دوندودی د  و پڕداسەەەچد ە لچ خچونی هاودا هاوسەەەچردەرچکانی خۆی لچ ئچوروپای 

دا. گۆوانەاریی باسەەەەەە اول سەەەەەچرەدا رووبچوووی بچربچسەەەەە ی رچحایی ناو ئێزەەەەەەچپچیەچری  رکداوا
سەەەەەەەچخ ی کۆرچیگەای کۆو بووەوە )هچروچنەدە ئچو کۆرچیگەا کۆنچل لچ روانگچی رێ ووییچوەل ر دوو 
دەرکچوێتل ]بایچخی نییچ[(. لچ سەەەچردەری لچو جۆرەدال رووسەەەیای دکسەەە ۆیەزەەەەی هاوسەەەچردەری  

وو. ئچوروپایچکی ناکائ بچ دیار ئارانجچ لچدەسەەە چووەکانی سەەەچدەی هچددە  ب ١٨٤٨ئچوروپای دوای 
و دیزارد لچ خچونی بوودانچوە و ریفۆرئ لچ کۆرچیگای بۆردوازیدا. هاوسچردەری ئچوروپای نیوەی 
دووەری سەەەەەچدەی نۆزدەل بچاڵئ پچیوەندیدار بچ سەەەەەچردەری پێخ شەەەەەۆوشەەەەەی رووسەەەەەیا بوو  ئچو 

کچ دواد  سەچروبن ک ال هێشە ا لچسەچر دەسەچاڵدی رەها بوو و  سەچردەرچی کچ ردێمی کۆنی رووسەیا
 .١٧٨٩دکخی   سچرەوای وچندین ساد لچپێشنووو داوەکوو گچیش ن بچ

دچنانچت راسەە یناک ناپلیۆنی کچر   وەک ری ادگ ی رێ وویی کۆنە ێ یی شەەۆوشەەی ڕچوەنزەەا دەبینیل 
ی ک دارەکەەانیل شەەەەەەەێوەی  بچیەوو زیەەاد  وەک ەسەەەەەەەچروەری وزەە دەینینی. رێگچل جۆر و دچکنیە

سەەەچرکچودنی بچسەەەچر بچربچسەەە چکاندایچ کچ ڕیگچری سەەەچرنجەێشەەەی ناپلیۆو دەکادچ سەەەچررچشەەەقی  
نموونچیی نچوەکل دوایین ئارانجچکانی. هێشەەەەەەە ا لچگچد هچروو ئچوانچشەەەەەەەدال پووکانچوەی ئچخالقیل  

ۆنگچی سەەەەەەەایەۆلۆدی و بڵنەدبوونچوەی ئەایەدیەاییل ئەارەانجچ دەاینچدچکەانی نچوەی راسەەەەەەە ینیەاک لچ سەەەەەەە
 .کۆرچاڵیچدییچوەل بچ ووونی و کۆنە ێ ی دەرێنێ چوە

دچنانچتل رەوشەەەەەەەی راسەەەەەەەەۆینیەۆمل روون   پێچچوانچیچ. بۆ راسەەەەەەەەۆینیەۆم پ سەەەەەەەچ ئچخالقی و 
دەروونییچکاو دا ئچندازەیچکی داینچت رووو بووو: دوانزەە ی ناپلیۆو لچ پڵیشەەانچوەی ر کڤایچدیدا لچ 

ونچل هچراو ئچو دوانزەە چیچل کچ ناپلیۆو هاوبچشەەی دەکات لچگچد  بۆ نمو  –پێناو ئارانجچ رچزنچکانیدا  
 .روحچرچد

لچ روانگچیچکی سایەۆلۆدی لچو جۆرەوەل پ سی کۆنە ێ ی رووی رێەچوت وەردەگ ێتل وادچ زکرد  
دەرڕچدچ داوەکوو ئارانج یاو کچرەس چی واقیب. دیالچک یەی ئچخالقی و سایەۆلۆدیل الیچنچ ئچرێنی و 

www.azadbun.com


 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

و ک دە داینچدچ دەبێ چ کاکڵەی باسەچکچ: داقیە دنچوەیچک بۆ هچیزەچنگاندنی ئچوەی کچ نچرێنییچکانی ئچ
ئایا راسەەەەەەەڵۆنیەۆم دوانزەەەەەە ی ئچخالقی بووو بچ ناپلیۆنی هچیچ یاو نا. ک دەی کۆنە ێ ی بووە بچ 
داقیە دنچوەیچکی سەەەایەۆلۆدی کچ بێگوراو سەەەچرجچئ بوونی ئچخالقی و جچسەەە چیی داقیەار دەخادچ  

و هچر وییچک بێت دەرڕچدچ بچ رێەچوت و سەەەەەەوبێە چ بچ رێەچودچکچی ر کڤێەی د ە   رچد سەەەەەەییچوە
 .]جگچ لچ کچسی داقیەار[

لچ بابچگۆریوی بالزاکل راسەە ینیاک و هاووێەچیاو بیانشەەۆو بچ کوردی روناقچشەەچ دەکچو دەربارەی  
دا پچنجچ بنێت ئچو پ سەەچ ئچخالقییچی کچ ئایا کچسەەێک ئچو راڕچی هچیچ لچ بچراننچر یچک رلیۆو ڕ انە

بچ دوگمچیچکدا دا وینییچکی راندارینی نچناسەەەەە او بەودێت. لچ بچرهچرچکانی بالزاکدا روناقچشەەەەەچکاو  
ل جۆرێک لچ نمایشەەەی الوەکی هۆشەەەمچندانچ یاو روونە دنچوەیچکی ئچخالقی بۆ پ سەەەچ  [7]زنجی ەیین

چرچکانی دکس ۆیەزەیدا ئچرچ دەبێ چ پ سێەی دچوەری:  سچرەکییچ کۆنە ێ ییچکانی رکرانچکچ. لچ بچره
بچ هونچری رچزو و ئەاگەارچنەدانچوەل خۆی دەکەادچ وچقی سەەەەەەەچرنجل بچ هچرەاو ئەاگەارچنەدییچوە الیچنی 
ک دەیی و کۆنە ێ یی کەارەکچ دەخەادچ پچراوێزەوە. بۆ نموونچ راسەەەەەەەەۆینیەۆم دچنەانچت نەازانێەت لچ 

سەەەچرەوای ئچوەی کوشەەە نچکچی بچ وردی داوێ اوەل لچ پی ێ نچ سەەەووخۆرەکچ وچنێک پارەی دزیوەل  
بی ی دەوێت دەرگاکچ دابخات و ... ه د وردەکاریی لچو جۆرە کێشەەەەەچی سەەەەەچرەکیی دۆت دەکادچوە:  
ئەایەا راسەەەەەەەەۆینیەۆم لچ رووی ئچخالقییچوە بچرگچی دێ چوانەدنی سەەەەەەەنوورەکەانی هچیچ؟ و هچر لچ 

چو کچ بچرە داواو ئاراسەەەەەە چی دەکچو یاو بنچوەدچوە پاینچر و کێشەەەەەەمچکێشەەەەەەچ دەروونییچکاو کاران
دەیگێڕنچوە؟ هێزە ئچخالقییچ دەرگی ەکەانی نەاو یەارییچکچ وین؟ کەائ رێگ ە دەروونییەانچ پێخ و پەاس  
داوانچکچ کاریگچریی لچسەەەەچر بڕیارەکچی دادەنێن؟ راسەەەەەۆینیەۆم کائ هێزە دەروونییچ دوانای دانی 

 و بڕیارە هچیە دنی پێ دەبچخشێت؟ئچو بڕیارەی پێ دەدات و بۆ لێكچودچکانی پاس ئچ

پ کسەەەەچی خودخزەەەە نچ ناو داقیە دنچوەی زیهنییچوە لچ وجودی راسەەەەەۆینیەۆڕدا بزکزی پێویزەەەە ی 
هچیچل دچنەانچت دوای ئچوەی کچ بەایچخی ک داری خۆی بچ دچواوی دەدکوێنێەت هێشەەەەەەە ەا هچر درێ ە 

ۆ بینای دنچ سەەووخۆرەکچ  دەکێشەەێت. بچو بۆنچوەیچ کچ راسەەەۆینیەۆم دوای داوانچکچ دەگچوێ چوە ب
دەاوەکوو گوێ لچ زەنگی ئچو دەرگەایچ بگ ێەت کچ دوای کوشەەەەەەە نچکچل بچو شەەەەەەەێوەیچ بووبووە هۆی  

 .نیگچرانی و د ساندنی و جارێەی د  کاریگچرییچ سایەۆلۆدییچکی داقی بەادچوە

وەاڵرێەی  ب وانێەەەت  کچ  ئچوەی  ئچگچری  بێەەەتل  پچدی    لچو جۆرە وچنێەەەک  دەەەاقیە دنچوەیچکی  خۆی 
ە ێ ی بچ پ سەەەەەەیارە کۆنە ێ ییچکاو بدادچوە کچر  ە. پ سەەەەەەی بنچوەدی راسەەەەەەەۆینیەۆم بووە بچ کۆن

رووداوێەک لچ جیهەانی ئچدەبیەادەدا کچ رێەک پچیوەنەدیی بچ گچورەی پێخ خۆیچوە وادچ بچ بەالزاکچوە 
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هچیچ هچروەها ناکۆک بچو. بچ هچراو شەێوە کچ پچیدابووو و کاریگچریی وەردچر بچبێ بوونی رکسەۆ 
چاردسەۆو نارورەین بوول بچبێ بوونی بالزاک ناک ێت بوونی راسەەۆینیەۆم وێنا بە ێت. بچاڵئ  و ری

دارشەەەەەە نی پ سەەەەەەیاری جچوهچری لچ داواو و سەەەەەەزادا بچ هچراو ئچندازە رەسەەەەەەچول وروودێنچر و 
 .دووربینانچیچ کچ لچ وەردچردایچ

٣ 

ی ک دەکچوە نییچ بچیەوو بۆ نەاوەوکک و کەاریگچری   خۆدەاقیە دنچوە و ئچنجەارەدانی ک دە زیەاد  لچبچر
ناسەینی یچکجاریی قوواڵیی ناخچل کچ یچکێەچ لچ کێشەچ سەچرەکییچکانی ر کۆ لچ جیهانی رکشەننی انچ 

 .و بۆردوازی سچدەی نۆزدە و بیز چ

هچیوێزە ی گۆدچ گورانگچرایانچ بوول لچ بچراننچر دروشەمی خۆت بناسەچل وادچ هچر ئچو خۆناسەینچی   
ەسەەەەت دێت. ک داریل بچو رێگچیچ دەزانی کچ گچیشەەەە ن بچ خۆناسەەەەین لچ رێگچی خۆشەەەەیە دنچوە بچد

رزەەەەۆگچر دەکات. ئچو سەەەەیزەەەە چرێەی پ چوی لچ ئایدیایچکاو هچبوول هچر وچندەل پێناوێت بچ روونی 
داوشەەەە چی ک دبێت. لچ رێی هچویداو بۆ دەسەەەە گچیشەەەە ن بچ ئایدیایچکاول ئچو ک دارانچی کچ بچ هۆی  

چیوەنەدیی نزیەیەاو بچ ئەایەدیەایچکەانچوە هچبوول بچ نەاوەاری ئچنجەائ  نەاوەوککچکەانیەانچوە گ نەگ بووو و پ
درا. بچئ بۆنچیچوە خۆنەاسەەەەەەەین دەبێ چل ئەاکەاری الوەکیی ک دار. ر کۆ لچ رێگچی ئچنجەارەدانی ک دەی  

 .کۆنە ێ ییچوە لچ کۆرچیدا ڕێ  دەبێت خۆی بناسێت

لچدەسەەەت دەدەو و رێ ەیی  دچنانچت ئچو کادچی ئایدیایچکاو )ئاخۆ بێ چدی یاو نا( قورسەەەایی خۆیاو
دەبنچوەل ئایدیایی نوێ شەەوێنی پێشەەووە لچکیزەەچووەکاو دەگ ێ چوە. ڕاوسەەت و ویلیائ رایزەە چر )و 

 .بێگوراو خودی گۆدچس( پ سی خۆیاو هچیچ بچاڵئ خۆیاو بۆ خودی خۆیاو پ سزاز نین

کی ئۆبێە یڤل ئچئ خایچ دەربارەی کچسەەایچدییچ خوددچوەرە گچورەکانی بالزاکیخ راسەە چ. بچ شەەێوەیچ
کادێک کچ خوددچوەری وادچ خۆ بچ گچورە بینین بچ هچر ن خێک کچیەچیچی سەچرەکی بێت وەک وۆو 
لچ زکربچی رکرەەانچکەەانی بەەالزاکەەدا دەینینینل ئیەەدی نەەاوەکیڕوانین و سەەەەەەەوبێە یەە دنچوەی ئەەایەەدیەەایچ  

ە پ سچ ئۆبێە یەانچل ڕچردییچکاو دەکچوێ چوە دێ  پ سیارەوەل بچاڵئ لچ رکرانچکانی بالزاکدال ئچئ جۆر
بچ دەگمچو بچ پووکانچوەی سوبێەت کۆدایی دێت. داکگچرایی لچ رکرانچکانی بالزاکدا پ سی د ادیدی 

 .زکر زوو دەخادچ ووو بچاڵئ داک هێش ا بچ پ س نچک اوە  )یاو کۆریک(ەی خۆیل

کگچرایی بچ کێشەەەچی داقیە دنچوە ]زیهنییچکانی[ دکسەەە ۆیەزەەەەی دچنیا ئچو کادچ ئاشەەەە ا دەبێت کچ دا
نەەاوەکیڕوانین کۆدەەایی دێەەتل وادچ دەەاک نەەادوانێەەتل ئچو پن چ ئچرخچریەەدسەەەەەەەییچ دیخوازە لچ ئەەارەەانجچ  
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زێەەەدەخوازییچکەەەانی خوددچوەری   لچ هچیچوونی خۆوسەەەەەەەەەەەانچ و  یەەەاو  کۆرچاڵیچدییچکەەەانی رکدانچدا 
ا کچ بدکزێ چوە. سەەەە اڤ کگینی رکرانی شەەەەچی انچکاول پ سەەەەی لچو جۆرە لچ نارچی رایااوایە دنچکچید

 :رێک پێخ خۆکوش نچکچی بۆ داشا شادۆڕی نووسیوەل ]بچئ جۆرە[ کوردی دەکادچوە

لچ هچر شەەەەەەەوێنێەک ]کچ بچ بی دەا بێەت[ هێزئ دەاقی ک دووەدچوە. ئەارۆدگەاریی خودی دۆ بوو کچ لچو 
کارەوە ڕێ  بم کچ وۆو خۆئ بناسم... بچاڵئ دواجار وی بوو ئچوەی کچ بمچوێت وزەری دێدا سچرم  

یز لچوە دێنچگچیشەەە م بچ ئێزەەە اشەەەی لچگچد بێت... هێشەەە ا هچر دەدوانم ئارەزووی کاری بەچئ؟ هچرگ
واکچ لچ خۆردا بڕوێنم وەک ئچوەی وۆو هچریشەەچ دوانیورچ و ئچرچ بۆئ وێ بچخشەەچ. بچاڵئ هاوکات 
هچیچ   خەەەەۆی  وەەەەێەەەە ی  ئچوەس  ئچوەی  لچبچر  بەەەەنەەەەێەەەەمچوە  خەەەە اپچیچک  دەکچئ  ئچوە  ئەەەەارەزووی 

ە بچهێز نین کچ ب وانن رێگائ پیشەەەەەەاو بدەو. دەدوانی بچسەەەەەەچر دارا لچ ئارەزووەکانم ئچوەند  ...بۆئ
 .رووبار ب چرێی چوە بچاڵئ بچسچر دوێەشدا نادوانی ئچوە بەچیت

بێگوراو سەە اڤ کگین نادوانێت نموونچیچکی گشەە ی بێت و بچ دینیاییچوە دکخی لچگچد راسەەەۆینیەۆم 
چی هچویچکچی بۆ نەاسەەەەەەەینی خۆی لچ رێگچی  جیەاوازەل بچدەاینچت لچو دەاقیە دنچوانچی کچ دەاقیەەارەک

دەس چودارێننوونی رکحی ر کڤچکانی د ەوە دەبێتل دوورە: بۆ نموونچ کادێک پایچوانی یاداش چکانی 
دێ زەرین کچ وا دەردەکچوێەەت دچنیەەا دەەاقیە دنچوەی لچو جۆرە ئچو بچ زینەەدووی دەهێڵێ چوەل بچ 

اوەکوو ئاسەە ی کاریگچریی هچسەە چکانی  داسەەچوە و دیزەەۆزانچ لچگچد لیزای سەەۆزانی قزەەچ دەکات د
لچسەچر ئچو ب ێوێت یاو لچ گچر ەدا کادێک ناسە اسەیا ڕیلی ۆڤنا ئچو سەچد هچزار رکبڵچی کچ رکگۆدین 
هێناویچدی دەیخادچ ئاگ ەوە داوەکوو بچ ئاشەەەە ا لچ دچراشەەەاک دنی قوواڵیی بچخیلی و بچرواودچنگی  

وێ  بنینێەت  –ئەاگ ەکچ دەربێنێەت ئچو کەارەی دەک د   کچ ئچگچر بی وانینەا پەارەکەاو لچ –گەانیەا ئیەۆلگین  
 .و ش ی لچو جۆرە

ئچو نموونچ پ اک یەیانچی کچ باس ک ال هچروچندە جیاواز بن بچاڵئ هێشەە ا الیچنی هاوبچشەەیاو هچیچ.  
سەەەەەەەچرەدەا ئچوەی کچ بچبێ ئەاواردچ لچ الیچو کچسەەەەەەەچ دچنیەاکەانچوە ئچنجەارەدراوو  ئچو ر کڤەانچی کچ 

و دینگچی دەوروبچریاو بچ دچواوی پشەەەەە نچسەەەەە ووە بچ خۆیاو  ئچوانچی کچ   دێگچیشەەەەە نیاو بۆ دیاو
ئچوەنەدە قوود و بچ دەاسەەەەەەەچوە لچنەاو خۆیەانەدا دەدین کچ رکحی ئچوانی د  هچریشەەەەەەەچ لچ وەاویەانەدا 

وەکوو   قچیچرڕەوێەی نچناسەەەە او و دەسەەەە گی  لێ نچبووە. ئچوی   لچ روانگچی ئچو کچسەەەەایچدییانچوە
یاو ئچوەدا ئچو دەخادچ دێ  دەسەەەەەەچاڵدی خۆیچوە یاو ئچوەدا دەبێت   هیزێەی نارۆ و هچوەشەەەەەەچکچرە

بچێ چ دێ  دەسەەەەەەەچاڵدی ئچوەوە. کەەادێەەک دکلگۆروکی الو لچ رکرەەانی دەەازەالودال ئەەایەەدیەەای بووو بۆ 
کچ   –رکدشەەەیڵد بچ وردەکارییچوە باس دەکات و داقیە دنچوە پێویزەەە چکاو بۆ بچدیهێنانی ئایدیاکانی 
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شەەەچرە دەکاتل   –ە بچ داقیە دنچوە زیهنییچکانی راسەەەەۆینیەۆم دەوێت  لچ روانگچی سەەەایەۆلۆدییچو 
بۆ راهیچت بچ گوێ ەی گۆشەەەەەچگی ی و هێزە. دچریەیل جیابوونچوە و دچنیایی  پچیوەندیی   پێناسەەەەەچی

نێواو ر کڤچکاو بۆ کێشەەەەەەەمچکێشەەەەەەەێەی نێواو سەەەەەەەچروەر و کۆیلچ کورت دەکادچوە. داقیە دنچوەکچ 
 .وەبووی دەروونیی روودی رلمالنێیچ بۆ دەسچاڵتڕۆررێەی رکحیی بااڵک اوەل دوورە

بچاڵئ سەەەچرەنجاری گۆشەەەچگی ی و نقورنوونی سەەەوبێەت لچ خۆیدال خود بێ بن دەکات. لێ ەدایچ کچ 
یاو دەرگی یی زیهنی   –وادچ سەەەەەەچرلێشەەەەەەێوانی غچریزەکاو   –ئانارشەەەەەەی سەەەەەە اڤ کگین دێ چ بووو 

ئایدیایچکل ئارانجل یاو ئایدیایێک هچروویاو پێویز یاو    وەسوەسچئارێزی راسەۆینیەۆم لچ بچراننچر
چدەسەەە هێنانی ڕچررانڕەوایی رەهایچ بچسەەەچر رکحی ر کڤدا: رن و دۆ و هچروو ر کڤچکاو لچناو بچ ب

دەوینل دەبینچ سەەێنچر و دچنیا لچبچر رووناکی ئچو ئایدیایچدایچ بوونماو دەبێت. شەەێوە نزرچکچی ئچئ  
 انچکاو دەبینین کچ ر کڤچکاو بچو لچ رووخزەەاری پیۆد  وی خۆڤینزەەەی شەەچی[8] شەەچیداییچبچناو داک

جۆرە دەبینێت کچ خۆی دەیچوێت بچو جۆرە بێت  و لچ شەەێوە بچرزەکچیدا لچو دنانچدا ]دەینینین[ کچ 
دیاو ب ینداری ک دووو. کاد ینا ئایەانۆڤنای )ب ایانی کارارازکم( دچنیا ئاشەەقی ڕچزیڵچدی خۆیچدی و 

خۆیچدی: هچردووکیاو وا بی  دەکچنچوە کچ   ناسەەەەە اسەەەەەیا ڕیلی ۆڤنای )گچر ە( ئاشەەەەەقی سەەەەەووکە دنی
ئچشەەەەەقێەی لچو جۆرە پای شەەەەەت و رایچی ئاسەەەەەوودەییاو دەبێت. بچرزد ین ئاسەەەەە ی ئچئ ریەانیزرچ  
دەروونییچ لچ بوونی بچنەاو پیەاوانی ئەایەدیەادا دەبینین وەکوو راسەەەەەەەەۆینیەۆم و ئیەەاو کەارارەازکم.  

اری سمێ دیاکۆڕی )ب ایانی کارارازکم(راو  بچدیوە کاریەادێ ی و دۆقێنچرەکچی بچراننچریدال رووخز
 .''هچیچل کچ دەرەنجاری ئچو ئایدکلۆدیا و بی وباوەوە ئچخالقییچیچ کچ ''هچروو ش ێک رێگچ پێدراوە

بچاڵئ رێک لچو بچرزد ین ئاسەەەە ی ریەانیزری دەروونییچدایچ کچ ئچو سەەەەوبێە یەی چی بێاچندازە لچدێ   
شەەچیدایی سەەچرسەەچخ ی  چی خۆی وەردەگچرێتل وادچ داکڕشەەاردایچل بچ روون  ین شەەێوە بۆ پێچچوان

ئەەایەەدیەەال بۆ بۆشەەەەەەەەایی رەهەەا وەردەگچوێەەت. دکیگۆروکی بچ وێنچ و وردەکەەاریی زکرەوەل لێەچودچ 
 :بچ هۆی ئایدیای بووو بچ رکدشیلدەوە ]دێیگچواوە[  دەروونییچکانی ئچو کچیەچیچیچ دەکێشێت کچ

بێتل شە ێک کچ بچ شەێوەیچکی سەارناک رایدەکێشەایتل  شە ێەی نچگۆول بچردەوائ و بچزێنچر لچ زیهن دا  
ش ێک کچ بچئ جۆرە بیڵێمل پچیوەندیی ر کۆ بچ دونیاوە دەبڕێت و دوای ئچوەی هچر وییچک رووی 

دچنەانچت درک و   .بەدابەا )جگچ لچو هەادنچ رچزنچ( دەدگوت لچ بچینی پچنجچکەان چوە دەکچودچوە خوارەوە
وی شەەەەڵی نچگ دووە. ئان رن کچ ئایدیای خۆرم هچیچل  هچسەەە ی ر کۆ بۆ ئچو شەەە چ هێشەەە ا بچ دچوا

ئیەدی ئچوانی د  چ گ نگییچکیەاو هچیچب بچ خۆئ ئچوەئ دەوت... ئەایەدیەاکچئ ئچو کەادچی کچ سەەەەەەەووک 
دەک ائ یەاو بێم ەوەدیەاو بچراننچر دەک دئل سەەەەەەەووکنەایی پێەدەدائ و کەارە پیم و پوخڵچکەانم لچدێ   
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ئەەایەەدیەەاکچئ هچروو کچروکووی و خ اپییچکەەانمی    وچد ی ئچو ئەەایەەدیەەایچرەەدا بووو. بچ جۆرێەەک کچ
 .دادەپۆشیل سچرەوای ئچوە دچری بچسچر واوردا دەهێنا

بچئ جۆرەیچ کچ نەاوهەاوووونییچکی ک دە و رکحی ئچو جۆرە ر کڤەانچ بچ لودەچ دەگەات و هەاوکەات 
بچ  د سەەێەی گچورە لچوەی گای چجاوانچ دەرکچوو لچ هچناویاندا دروسەەت دەبێتل لچبچر ئچوەی ئچواو

دچواوی ئەاگەایەاو لچو نەاوهەاوووونییچکچی خۆیەاو هچیچ. دەا دەاکگچرایی زیەاد  پچوگی  بێەتل گیەاو زیەاد   
دەگچوێ چوە ناوخۆیل دیمانچی دەرەکی بچهێزد ی خۆی پیشەەەاو دەدات و بچ کێشەەەانی دیواری وین 

چنەەاو لچنێواو خۆی و واقییچ ئۆبێە یەچکەەاو زیەەاد  و زیەەاد  لچ واقیب دوور دەکچوێ چوە و خۆی ل
بۆشەایی هچناویدا وو دەکات. گیانێک کچ خۆی لچ خۆدا وو دەکاتل ئیدی نادوانێت شەوێن ێیچکی دوند 
و پ چو بدکزێ چوەل ئچوە ئاشەەەەە ا دەبێت ئچوەی سەەەەچردەرانێک شەەەەوێن ێی دوند و پ چو دەهادچ پێخ  
چ وەاول زەویخ نییچ و دچنیەا دوێ ایێكی رووکچشەەەەەەەچل ئچوەی کچ سەەەەەەەچردەرەانێەک وەهەا دەردەکچوت ک

دەدوانێت ئاراسەە چی راسەەت پیشەەاو بداتل رێک پێچچوانچ دەبێ چوە. پ سەەی ئایدیاد بچ دچواوی زیهنی 
دەبێ چوەل د اویلەچیچکی ئچڕزەەەووناوی بچاڵئ بۆ هچریشەەەچ ڕ یودەرل دەبێ چ شەەە ێەی لچخشەەە چبچر بچ 

 [9].ئچندازەی ئچو د اویلەچ دەریاییچ بچناوبانگچی سیزیلل ڕادا رورگانا

کچوادچل خۆدەەاقیە دنچوەل هچویێەی رەنج بچخچسەەەەەەەەار و لچ ئەەاکەەاری دارەەاوییچوەیچ بۆ ونگخزەەەەەەە نی  
شەەوێن ێیچکی پ چوی ناسەەینی گیاول هچویێەی ئیجناری و رچویزەەانچ بۆ روخانی دیواری وینی نێواو 

- یەاو د ادیەدی  رن و دۆل لچنێواو گیەاو و جیهەانەدا  هچویێەی بێهیوایەانچ و بچردەوائ نچزکک. د ادیەدی
 .کۆرێدی دچنیایی ر کۆل رەنگچ بێگچردد ین نوێنچری خۆی لچ خۆداقیە دنچوەدا بدکزێ چوە

٤ 

یچکێەک لچ کەارەک چرە الوەکییچکەانی دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی ڕچزای رکرەانچکەانی زکر بچ کوردی و پوخ ی 
وەسەەەەەەە  دەکەات و لچبەارەی کچسەەەەەەەایچدییچکەانی د ەوە دەیێەت: هچروویەاو وەهەا دەردەکچوو کچ لچ 

 .ێز گچیچکی قی اردا واوەوێ بن. ئچرچ خایی بنچوەدی باسچکچیچو 

سەەەەەچرەدا بۆ ئچئ ر کڤانچ هچر دکخێک دێ چوە: لچ وێزەەەەە گچدا واوەوێی بچوێەچودنی قی ار دەکچیت.   
وێزەەەەەەە گچی قی ەەار بچ دینیەەاییچوە نەەابێ چ رەەایی خۆتل قی ەەاریخل بچ نەەاوەەاری راگوزەرە. ئچئ وێنچیچ 

جۆرەیچ بۆ سەەەەەەەچرجچری دیاو لچ جیهانی دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەیدا. دەرخچری هچسەەەەەەە ێەی ڕ اوانی لچو  
دکسەەەە ۆیەزەەەەەی لچ بی ەوەرییچکانی خانووی ر دوواندا دەیێت کچ دچنانچت ئچو زیندانیانچی بیزەەەەت  
ساد حەووردراوو بچ کاری داقچد  وکێنچوەل دیانی خۆیاو لچ زینداندا بچ دێ چو و کادی دەبینین و بچ 
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یچکدا بۆ نیەۆالی سە  اخۆڕی رەخنچگ ل وی ککی قورارباز کچ جێگی ی نازانن. دکسە ۆیەزەەی لچ نارچ
لچو کادچدا خچریەی داوشەە نی سەەچرەدایی بوول لچگچد بی ەوەرییچکانی خانووی ر دوواندا بچراوردی 
دەکەات. دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی دەیویزەەەەەەەەت لچ رێگچی قورەاربەازەوە هچرەاو کەاریگچرێ ی بخەادچوە کچ 

. دیانی قورارباز )ڕیگچری رەرزی دکسە ۆیەزەەی و بی ەوەرییچکانی خانووی ر دوواو خزە نوویچوە
جیهانچکچی( لچ بنچوەددا خودی دیاو نییچ بچیەوو دچنیا وەکوو قۆناغی بچدەسەە هێنانی ئارادەییچیچ بۆ 
ئچو دیەانچی کچ بڕیەارە بێەت و ئەارەادەکەارییچک بۆ دیەانی واقییی. قورەاربەازەکەاو لچ ئێزەەەەەەە ەادا نەادین و 

چنگ ەدا دیاو بچسەەەەچر دەبچول داوەکوو ئچو پن چ وەروچرخێنچرە لچ بچردەوائ لچ واوەووانییچکی پڕ د
بچ زکری   –دیانیاندا دەرکچوێت و بچخت روویاو دێنەات. بچاڵئ دچنانچت ئچگچر بچخ یخ یاریاو بێت 

دیزەەەەەەەاو بینچری هیچ گۆوانەەارییچکی بنچینچیی لچ رێەخزەەەەەەە ی    –وەکوو دەرەنجەاری دەاقیە دنچوە  
 .جیهانی ناوەکیاندا نابین

ونێەک لچ کەادی بچرکچودنی بچ واقیبل هچیەدەقڵیشەەەەەەەێەت: دەووخێەت و ئچو کەادچ خچونێەی د  دێەتل خچ
دەبێەت ئچو پێچچ دێ چوێن ێەت و دواد  بچخ مەاو بچرەو بەاشەەەەەەەچ هچیەدەگچوێ چوە. ئچگچر ئچو قی ەارە 
وێزەەەەەەە گچکچی بچجێ هێەوە کچوادچ وەاوەوێی قی ەارەکچی د  دەبینل بچاڵئ وێزەەەەەەە گچی قی ەار هچر  

 .بەچیتل هچر وێز گچیچ و شوێنێەچ بۆ دێ چوین وییچکی لێ

دکس ۆیەزەی بچ وردی ئاگای لچوە هچیچ کچ نواندنچوە دچنانچت قنویچ بچاڵئ رچرج نییچ لچ گۆوی ئچو 
جیهانچ بێت کچ لچ بچرهچرچکانیدا دچواو بچراننچری هونچری ئێزەەەەە ا و راب دوو دەبێ چوە. لچ کۆداییدا 

چیچکی رەخنچگ انچدا دەربەارەی بی ەوەریی پەایچواو دەردەبڕێەت.  دەازەالو بەاوەوی پ چوی خۆی لچ نەار
نەەاک ێەەت جیهەەانێەی وەهەەا لچ الیچو جوانییچکچی   دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی بچ روونی ئچوە دەبینێەەت کچ 
ئاناکارنیناوە داگی  بە ێتل بچاڵئ ڕۆرری بچرهچئل خۆی پاسەەەەەاو دەداتل ئچویخ نچک بچ روناقچشەەەەەچ  

چوە باوەوی وەهایچ کچ جوانی رکرانچکانی دۆیزەەەە ۆی )ناو دەربارەی ئێزەەەە ادیەای پچدیل بچ پێچچوان
ناهێن ێتل بچاڵئ ئارادەکاو روونن( و بچشەەێەچ لچ راب دوو و سەەچر بچ دەری ئێزەە ا نییچ و ئچوەی کچ 
ئچئ بچرهچرانچ لچ ناواخنی ناوەکیی خۆیاندا لچئ سەەەەەچردەرچدا وەرگچواوو بۆ رکرانی رێ وویی. ئچو 

ت ئچئ ناکۆکییچ ئێزەە ادیەیانچوە شەەاراوەدچوەل بچ باسەەە دنی دکخی رەخنچ کۆرچاڵیچدییچی کچ لچ پشەە
وپێک  خێزانێک بچدیار دەکچوێت کچ دیاو و وارەنووسیاو وەکوو خێزانگچلی بچ رێكچوت و نچک رێک

لچ بی ەوەرییچکانی دکیگۆروکیدا هادووە. لچ روانگچی نووسەەەەچری نارچکچوەل گۆوانەاریی لچ بونیادی 
کیی نێواو جوانی و ریەالیزری نوێ بچ شەەەەەەەوێن خۆیەدا دەهێنێەت. لچ الیچکی کۆرچاڵیچدیەدایچ کچ ددیچ
وپێەی خێزاو دەدات بچناو رێشەەەەەەی کچسەەەەەچکاندا )یچکێک لچ کارەک چرەکانی  د ەوە رلهووی و ناوێک
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هچراو رکراو دەیێتل ر کڤچ باشەچکانی ئچئ سەچردەرچ بچ نزیەچیی هچروویاو نچخۆشەی دەروونییاو 
روخوارییچکانی ناو خێزاو لچ راسەەەەەەە یدا ئاشەەەەەەەە اد ین نواندنچوەی قچی انی هچیچ( و لچ الیچکی د  ال
 .قوویی هچروو کۆرچیگایچ

دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی لچ قچی انێەی لچو جۆرە دێەدەگەات و ئچوە لچ بچرهچرچکەانیەدا دەنوێنێ چوە و هچر  
سەەەەەچررایچداریی  [10] ئچوەشەەەەەچ وای لێ دەکات بنێ چ یچکچئ و گچورەد ین شەەەەەا،ی ی گچورەشەەەەەاری

رۆدێ و. بێگورەاو نیگەای شەەەەەەەەا،ی انچ بۆ دیەانی شەەەەەەەەاری زکر پێخ ئچویخ دەشەەەەەەەێەت لچ ئچدەبەدا 
بدکزرێ چوە: رول ڕالندرزەەەەەەەەەی دیفۆ کچ شەاکاری دیانی شەاری سەچدەی هچددەیچ  یاو دیەێنز کچ لچ 

خ بچو بچرهچرچکانیدا گۆشەەەچگی یی نارۆی شەەەارە گچورەکاو شەەەا،ی انچ دەردەبڕێت )دکسەەە ۆیەزەەەەی
و یاو بالزاک کچ    بۆنچوە دیەێنزی بچ داسەەەەچیچکی زکرەوە خۆس دەویزەەەەت و سەەەە ایشەەەەی دەک د( 

 .جچهچنمی دان چیی نوێ و رۆدێ نی لچ پاریزی سچردەری خۆیدا ئاڕ اند

نموونچگچلی لچو جۆرە هچرووی بۆ باسچکچی ئێمچ دەبێت و دەشێت دیزاو نموونچی زکرد  بخچینچ  
کچ لچ دیانی شەەەاری رۆدێ ول بچ ناوار   –چ کێشەەەانی نارێەی زیهنی  سەەەچریل بچاڵئ دکسەەە ویەزەەەەی ل

یچکچئ بوو و هێشەەەە ایخ بێڕکابچرە. بلیمچدیی دکسەەەە ۆیەزەەەەەی هچر ئچو هێزەی    –کۆرچاڵیچدی بووە 
ئچوەل بۆ دەسەەە نیشەەەانە دو و نواندنچوەی بزکزی پچرەسەەەچندنی داهادووی کۆرچاڵیچدیل ئچخالقی و 

 .کچ بچ ئچس چئ وچکچرەیاو ک دبوو  سایەۆلۆدی لچ هچناوی ئچو دۆوانچی

وادچ بۆ   –دەبێەت ئچوەس زیەاد بە ێەت کچ دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی خۆی بچ پچسەەەەەەەن و شەەەەەەەیەەارییچوە  
 –ئچو سەەەەەچردەرچ  [12] رووت و بچکارهێنانی دەسەەەەە چوادە باوەکانی نازانمگچریی[11] شەەەەەەڵناسەەەەەیی
 .تل بچیەوو هۆکاری وجودی و جۆرێک لچ دیالچک یک و دووربینی دەخادچ ووو سنووردار ناکا

پ سەەەەەی پچیدابووول پ سەەەەەێەی یچکالکچرەوەیچ. لچ روانگچی دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەییچوەل راهیچدی داینچدی 
ریەانیزری دەروونی کچسەەایچدییچکانی بۆ شەەێوەی دیاریە اوی بچدبچخ ی دیانی شەەاری دەگچوێ چوە.  

چ بچرجچسە چکانی سەچردەری پێگچیشە ووی وەبی  بهێنینچوە: یاداشە چکانی  هچندێک لچ وی کک و رکران
دێ زەرینل سەەەەووک و ویزەەەەواک اواول داواو و سەەەەزا. کاکڵچی رچبچسەەەە ی نووسەەەەچر لچ هچروو ئچو 
بچرهچرانچدا ب ی ییچ لچوەی کچ وۆو ئچو پ سەەانچی لچ روانگچی دەروونناسەەییچوە شەەیەارراو ک د و 

ییچکەانی کچسەەەەەەەایچدییچکەاو و نەاوێەی ئەارەانجچ ئچخالقییچکەانیەاو ئچو پ سەەەەەەەانچی کچ لێەچودچ دەروون
هچروویەاو لچ هچنەاوی بچدبچخ یی کۆرچاڵیچدی گچورەشەەەەەەەاری رۆدێ نچوە دێنچ دەرەوە. ئیهەانچ و بچ 
سەەووک سەەچی ک دنی ر کۆ لچ دیانی شەەاریدایچ کچ سەەچر بۆ داکگچرایی نادچندروسەەت و ئاراسەە چی  

 .روبچردا وەردەگ ێتنادچندروس ی زاینووو بچسچر خۆدا و دەو 
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بچ گشەەەە ی دکسەەەە ۆیەزەەەەەی حچزی بچ باسەەەەە دنی واقییی دەرەکی نییچ )هاوشەەەەێوەی دۆرگچنی  و 
دۆلزەەەە ۆی نییچ کچ هچر کاریاو بچ شەەەەێوەی خۆی بچ نیگارکێشەەەەی دیمچو دەهادنچ ئچدرار( بچاڵئ بچ 
 –هۆی هێزی روانینی شەەەەەەەا،ی انچیچوە گچیشەەەەەەە ووە بچ رێەخزەەەەەەە نی یچکێ یی ناوەوە و دەرەوەی  

لچرچو بچدبچخ ی دیەەانی شەەەەەەەەەاری و هچرەوەهەەا وێنچگچلی بێوێنچی لچ   –دەروونی و کۆرچاڵیچدی  
داواو و سەزادا کێشەاوە  هچر     پی چرزبۆرگ وەکوو گچورەشەاری نوێ لچ رکرانچکانیدا و بچداینچت لچ

لچ دوورە گۆوئەاسەەەەەەەەای پەایچوانچکچوە بیگ ە دەا خنەەاو و دچسەەەەەەەەی ڕچررەانگچی پۆلیمل جچرگچی  
 .ی شار و رچیدانی سچنایال شچقارچکاو و پ دە داریەچکاوپچسیوەکان

سەچرەوای ئچوە پزە ۆوی دکسە ۆیەزەەی لچ وسەفە دنی دینگچدا نییچ. نووسەینچکانی هچروو کۆرچیگا  
لچخۆ دەگ ێەتل لچ بچرزد ین ئەاسەەەەەەە ی کۆرچاڵیچدییچوە دەا نزر  ینل لچ پی چرزبۆرگچوە بۆ گونەدێەی 

بچرایی   بچاڵئ دیەەەاردەی  رەگی کۆرچاڵیچدیی ئ  –دوورەدەسەەەەەەەەەتل  دەەەاینچدمچنەەەدییچ هونچرییچ کچ  چو 
نەەاگۆوێەەت:    –دەرکچودنی بچرهچرچکەەانی دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی بچ ئچنەەدازەیچکی زکر رووو دەکەەادچوە  

بچدبچخ ی پی چرزبۆرگ. دکسەەەە ۆیەزەەەەەی ئچزروونی پی چرزبۆرگی وەها دەگشەەەە ێنێت کچ دەیێیت بۆ 
 ە پی چرزبۆرگییچکەانیەدا وەک لچ گشەەەەەەەت کۆرچیگەا راسەەەەەەە چ. بچ هچرەاو شەەەەەەەێوە کچ لچ د ادیەدییچ غچی

شەەەچی انچکاو و ب ایانی کارارازکڕدا دەینینینل کچسەەەایچدییچ پی چرزبۆرگییچکاو )سەەە اڤڕکگین و ئیەاو( 
ری می رکرەەانچکچ دەسەەەەەەەەت نیشەەەەەەەەاو دەکچو و رۆدێلی هچروو کۆرچیگەەاس ئچوەی کچ لچ هچنەەاوی  

 .بچدبچخ یی پی چرزبۆرگییچوە سچرپێ کچودووەل دەست نیشاو دەکات

الزاک قوواڵیی پێەهادچ دچرینچکانی سەەەایەۆلۆدی لچ دوێ ی سەەەچرەوەی کۆرچیگا و دوێ ی خوارەوە  ب
کۆرچیگا دەسەەەەت نیشەەەەاو ک د و نواندییچوە و بچ روونی لچوە دێگچیشەەەەت کچ ڕۆررچکانی دەربڕین و 
نوانەەدنچوەی دوێ ەکەەانی خوارەوەی کۆرچیگەەال بچ بچراورد بچ ڕۆررچکەەانی دەربڕین و نوانەەدنچوەی 

 .کانی سچرەوەی کۆرچیگا لچپێخ د ودوێ ە

بچاڵئ دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەی کچیەچیچی شەەەەە ێک سەەەەەچرد  لچ پ سەەەەەی دەربڕین و نواندنچوەی هونچرییچ.  
بچدبچخ یی پی چرزبۆرگل بچداینچت نچهارچدی الوی رکشەەەننی  لچ واوی ئچوەوە بێگچردد ین ئارادەی  

ۆییچکی لچو جۆرە لچ روانگچی دیاردەی بچراییچ: نارۆی داک لچ شەەەچپۆلی بچربەوی دیانی خچیک. نار
دکس ۆیەزەییچوە دوایین و رزۆگچرد ین هۆکاری کۆرچاڵیچدیی سچرجچئ نارێەی و شێواوی زیهنی 
و ئچخالقییچ کچ پێشە   ئارادەراو پێدا. دەک ێت هچر ئچو شەێواوییچس لچ دوێ ە بچرزەکانی کۆرچیگادا 

دچ سەەەەەایەۆلۆدییچکانی نارێەینل لچ کادێەدا بنین ێت. بێگوراو لچ دوێ ە بچرزەکاندا زیاد  بینچری لێەچو 
لچ دوێ ەکانی خوارەوەدا پ کسچی پچیدابوونی زیاد  بچ روونی دەردەکچوێت. لچ سچرەوەی کۆرچیگا  
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دەشەەەەەەەێت لچ پچیوەسەەەەەەە ی رێ وویی ریەانیزری دەروونی بچ راب دووەوە دێنگچین. گۆرگی زی ەکانچ  
انچدانچ نەاوەاالکچ بچنەاوبەانگچ دەبینێەتل بچاڵئ  ئیەەاو کەارارەازکم وەکوو نچوەی رکحی ئەابلۆرۆمل ئچو خە

 .لچ خوارەوەی کۆرچیگال سچرکێشیی پان اییچکی ڕ اواو داگی  دەکات و رووی لچ داهادووە

جیابوونچوەی ر کڤی دچنیال لچ رەودی دیانی خچیکل ناواخنی سەەەچرەکی ئچدەبیادی بۆردوازی نیوەی 
دەرچشەەەدا بچسەەەچر ئچدەبیادی رکداوادا باد دووەری سەەەچدەی نۆزدەیچ. دای ی ر کڤی دچنیا لچئ سەەەچر

دەکێشەەەەەەەێەت چ لچ بچرهچرێەی پچسەەەەەەەچنەدک اودا بێەت یەاو رەدە اوەدا بێەتل چ بچ پیەاهچیەدانچوە یۆدۆپی 
ک دبێ چوە یاو بچ گای چ و الق دێوە ک دبێ ی بچ کاریەادێ . دچنانچت لچ بچرهچرچکانی گچورەگچلی وەک  

ۆدییچکانی دچنیایی ر کۆ بچرجچسە چد و داوەکوو بنەچ ڕلۆبچر و ئینزەندا لێەچودچ ئچخالقی و سەایەۆل
کۆرچاڵیچدییچکانی. دچنیا لچ رووسەیا و لچ بچرهچرچکانی دۆلزە ۆی و دکسە ۆیەزەەیدایچ کچ پ سەچکچ بچ 

 .هچروو قوواڵیی و ڕ اوانییچکچیچوە دەخ ێ چ ووو 

هچروەهەا  دۆلزەەەەەەە ۆی ئچو دەسەەەەەەە چ لچ پەایچوانەانی خۆی کچ پچیوەنەدییەاو بچ خچیەی د ەوە نچرەاوەل  
ئۆبێە یەی چی ئایدیایچکاول پێوەرە ئچخالقییچکاو و بنەی سەەەەایەۆلۆدییاو لچدەسەەەەت داوەل دەیخزەەەە نچ  
بچراننچر وینی جوودیەارەوە کچ لچو سەەەەەەەچردەرچدا بچ روایچت بێجوویچ و رەت دەردەکچودنل بچاڵئ لچ 

ئچئ وینچ بۆ راسەەە یدا خچریک بوو پ کسەەەچی بنچینچیی گۆوانەاری دێدەپچواند. بچ زکری پچوینچوەی  
ئاسەەەە ی ک دەی کۆرچاڵیچدی پڕە لچ ناکۆکیل دواد  لچ بوودانچوەی دیموک اسەەەەیی رووسەەەەیا بایچخی  

 .زکری وەرگ ت

دکسە ۆیەزەەی پ کسەچی هچیوەشەاندنچوەی رووسەیای کۆو و هچروەها دۆوی بوودانچوەی )سەچرەدا  
ا دەپشەەەنێت. نارۆیی لچ هچناوی نچهارچدی شەەارەکاو( لچناو ''سەەووک و ریزەەواک اوانی'' پی چرزبۆرگد

نچخوازراوی سەەەەەەەووکە اوانی پی  زبۆرگل بچ هۆی سەەەەەەە ەایلی کۆنی دیەانی خچیەچوە کچ دچنیەا دواد  
کچویی ئایدکلۆدیی ئی ادە و ک دە دەپۆشەەەێتل بێ وانایی کادی ئچواو لچ دروسەەە ە دنی پچیوەندیی بچ 

دەسەەەووال دیاردەی    بزوودنچوەی خچیەچوە کچ هێشەەە ا واو بچسەەە  او و بێاارانج و بچ دەوری خۆیدا
 .بچرایی کۆرچاڵیچدیی دکس ۆیەزەی بوو 

لچ بچرهچرچکانی دکسەەە ۆیەزەەەەیدا دچنیا ئچو روانگچیچی کچ لچسەەەچرەوە خ ایچ ووو دەدوانێت نارۆیی 
دوێ ەکانی سەەەچرەوەی کۆرچیگا لچگچد خچیەدا بنوێنێ چوە. دکسەەە ۆیەزەەەەیخ هاوشەەەێوەی دۆلزەەە ۆی  

گۆشەەەەەەەچگی ی بچ هۆی    –کچ بێەەەاری دیەەانی بێ ئیخ  بچاڵئ بچ بنەێەی جیەەاوازەوە بەەاوەوی وایچ  
کۆریەدی بێەت بچاڵئ لچ هچر  -کچ دەدوانێەت د ادیەدی یەاو گ کدزەەەەەەەک یەاو زیەاد  د ادیەدی –بێەەارییچوە 

ئچگچرێەدا هچریشەەەەچ دیاو دەشەەەەێوێنێتل جیاوازی نییچ چ سەەەەەیدریگایلۆم بێتل چ سەەەە اڤڕکگین یاو 
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وبێەارە یاو دچنانچت لچ  ۆیەزەەییچوە دیانی رتڤێ سەیلۆم یاو ناسە اسەیا ڕیلی ۆڤنا: لچ روانگچی دکسە
 .باش  ین باردا کارا بچاڵئ بچ زکری بێاارانج بچ بچردەواری بنچوەدی گۆشچگی یی بێچارەیچ

٥ 

ئچدگاری گشەە یی ئچدەبی دکسەە ۆیەزەەەیل الیچنی دیاری جیاکچرەوەیچدی لچگچد بزوودنچوە ئچدەبییچ 
نی ئین یما جیاوازەکانی سەایەۆلۆدیاگچرایی ئچدەبی کچ دچرینچکانی لچ رکداوادا  بزوودنچوە رسەەاوەکا

هچندێەیاو هاوکات لچگچد ئچودا و هچندێەیاو دواد  بچ کاریگچریی ئیلهاروەرگ دن لچوەوە سەەەەەەەچرپێ  
 .کچودن

لچ ڕچوەنزا ئیدرۆو دوگنەۆر هاوکاری ک د دا وەکوو زەرینچکچی    –ئچئ ئین یما ئچدەبییچ لچ رکداوادا  
لچ سەچرەدادا کاردنچوە بوو   –زەماو و ئچوانی د  لچ هێنانچدیدا هچوییانداوە  بڕەخزەێتل بوردە و هوی

بچ رووی بچربەویی نادورالیزردا کچ بچ گشەەە ی هێزێەی وەهاشەەەی نچبوو. دوگنەور ئچئ گۆوانچی بچ 
سەەەەەەەچرکچودنی هونچری وینچکەەانی سەەەەەەەچرەوەی کۆرچیگەەا دەزانیل لچ کەەادێەەەدا نەەادورالیزئ خۆی دەەا 

نچکەانی خوارەوەی کۆرچیگەا دچرخەاو ک دبوو. ئچدگەاری ئچریزەەەەەەە ۆک ادی و ئچنەدازەیچکی زکر بۆ وی
دا سچردەری    –رادی سایەۆلۆدیاگچرایی ئچدەبی لچ نووسینچکانی نوێنچرەکانی دواد ی ئچئ ئین یمایچ  

 .بچهێزد  دەردەکچوێت –پ کست 

رێەک بچ پچرسەەەەەەە چی دیەانی نەاوەکی ئچی ی لچ دەاینچدمچنەدییچکەانی وینچکەانی سەەەەەەەچرەوەی کۆرچیگەایچل  
پێچچوانچی نەەاکۆکییچ دونەەدە دونیەەاییچکەەانی وینچکەەانی خوارەوە کچ نەەادورالیزئ هچوییەەدا لچ رێگچی  
هۆکارەکانی دینگچ و بۆراوە دێگچیشەەەە نی هونچری بۆ بچردەسەەەەت بەات. بچو جۆرە پچرسەەەە چ الیچنی 

 ی خۆی  دوانچ وەردەگ ێت: لچ الیچک بچناز و لودنچرز و دیناسەەەەەەچ دچنانچت لچو کادچدا کچ بچ دەسەەەەە
وارەنووسەەەەەەێەی د ادیدی بۆ خۆی دەنووسەەەەەەێ چوە و لچ الیچکی د ەوە بێگوراو کۆنچپارێزەل لچبچر  
ئچوەی زکربچی نووسەەەەچرەکانی رکداوا نادوانن بچ ناجێگی یی زیهنی و ئچخالقی داکگچرایی شەەەەاری  
گۆشەەەەچگی  و دچنیایچوە بنووسەەەەنچوەل بچ ناوار ئچوانچیاو لچ رێگچی هێزی رکحیی کۆنچوە وەسەەەە   
ک دووە  ئچو هێزانچی کچ هچر لچ بنچوەدچوە لچ پان ایی دەسچاڵدی رچرجچ،ی کڵێزای کادۆلیەی رکرچ  

 .و دەدوانێت پچناگچی رکحچ گوناهەارەکاو بێت

دکسەە ۆیەزەەەیخ لچ وەاڵرێەدا کچ لچ نووسەەینچ دکرنالیزەە ییچکاو و رکرانچکانیدا بچردەسەە ی دەکاتل 
رووەوە ئین یمای هاوشەێوەی ئین یمای    دەبێت لچئدەسە چودارێنی کڵێزەای ئورسەۆدککزەیی رووسەیا  

بۆردوازی لچ بچرهچرچکانیدا هچیچ  بچاڵئ راسەەە ی و قوواڵیی پ سەەەیارئارێزی شەەەا،ی انچی    ئچدەبیادی
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نووسەەەچرە رووسەەەچکچل ئچو بچرەو ئاراسەەە چیچکی بچرزد  لچ ئاسەەەۆی سەەەنووردار دەبات و بچ دوندی 
 .چوەرووبچوووی دیاردە هاوشێوەکانی رکداوای دەکاد

بچداینچت ئچوەی کچ لچ جیهانی دکسەە ۆیەزەەەیدا ناک ێتل شەەوێنچواری بچنازێەی رەشەەنین پڕ گورانی 
دنیایی یاو دیناسەەەەەێەی لودنچرز یاو یاریە دو لچگچد دچنیایی نائورێدی خۆیدا بدکزێ چوە. ئارسەەەەچر  

رچ دەزانێتل  شەەنی زلچر دەیێت ئێمچ هچروو کات کچ لچ کادی یاریە دنداین و ،اقئ ئچو کچسەەچیچ کچ ئچ
بچئ جۆرە لودەچی ددیچکی لچگچد کچسەەەەەایچدییچکانی جیهانی دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەیدا دەخادچ ووو. لچبچر  
ئچوەی بێهیوایی کچسەەەەەایچدییچکانی دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەی بچحزەەەەەاا خوێی دیاو نییچ )دیاو بچبێ خوێل  
. بێهوایی داسەەەەەەچبار و رات دەبوو( بچیەوو نائورێدییچکی بێگچرد و رەسەەەەەەچنچ لچ هچروو روویچکچوە
نەائورێەدیەاو وەکوو لێەداو لچ دەرگەای داخ اوەل دچقچالیچکی دەاد و بێهودە بۆ دکزینچوە رەانەای دیەاول  

 .ئچو رانایچی کچ وو بووە و لچوەیچ هچر لچحزەیچک وو بێت و لچدەست بچێت

بچو پێیچی کچ نائورێدیی کارەک چرەکانی دکسەەەەە ویەزەەەەەەی راسەەەەە چقینچیچل بنچوەدی نا،چدالچدی دێ چ 
ێەی د  بینچری ددیچکییچکی یچکالکچرەوەین بچ ڕۆررچ دونیەەاییچ بێەچروکووییچکەەانی کەەایچوە و جەەار

بچرهچری زکربچی گورانگچراکانی رکداواوە. دکس ۆیەزەی هچروو ڕۆررچکاو چ ناشی ین و چ جواو 
و چ راسەەەەەت و چ نادروسەەەەەت دێک دەشەەەەەەێنێتل لچبچر ئچوەی ر کڤی بێهیوا نادوانێت لچ ڕۆرری لچو 

داوەکوو ئچوەی بۆ رکحی خۆی دەخوازێت دێیدا رەنگ بدادچوە. ئچو دیوارانچی  جۆرە سوود بنینێت
کچ گ ێنچسەە ی کۆرچاڵیچدی لچنێواو ر کڤچکاندا کێشەەاوەل دانچ بچ دانچ دەهێن ێنچ خوارەوە بچ ئورێدی 

دا ئچو شەەەەەەوێنچی هیچ شەەەەەەچررێک نچرێنێ و لچنێواو   ئچوەی نزیەی خۆرسەەەەەەک دا دوا سەەەەەەنووری
ب چن ێ چو  بچرگچنچگی اوەوە  ر کڤچکەەەانەەەدا  دینێەی  بچ  ر کۆ  دچنیەەەایی  لچ  دۆقین  کچ  پن چدایچ  لچئ  ە. 

هچیەەدەقویێەەت و رێەەک بچو بۆنچوەیچ کچ هچروو وێ انەەەارییچ بێنچزەییچکەەاو هێشەەەەەەە ەەا نچیەەان وانیوە 
 .گۆشچگی ی بزڕنچوە

دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەی رکدنارچنووس دەی وانی دینچواییدەرانچ بچ هچسەەەەە ێەی کۆنچپارێزانچ بدوێتل بچاڵئ  
ناوەوککی ر کڤانچل دێم ۆی شەیی ی و ری می شەیی یی گێڕانچوەکچیل دۆنێەی یاخیگچرانچیاو هچیچ و 

 .بچئ شێوەیچ بچردەوائ خۆیاو لچ ددایچدیی بچرزد ین رچراری سیاسی و کۆرچاڵیچدیدا دەبیننچوە

رلمالنێی ئچئ دوو ئین یمەایچ لچ زیهنی دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەیەدا لێەچودچی زکر جیەاوازی لێ دەکچوێ چوە:  
هچندێ جار دەدوانی ئچوە بڵێیت کچ زکربچی کادچکاو دکرنالیزەە ی سەەیاسەەی بچسەەچر شەەا،یدا سەەچر  
دەکچوێت و بزکزی سەەەەەە وشەەەەەە ی کچسەەەەەەایچدییچکاو کچ نچک ئی ادە بچیەوو روانینی ئچو )بچ جیا لچ 

ئاگایانچکچی( بچو حەوورچ دراوە دەووشەەەەەەێت و بچالوێدا دەب ێت دا کچویی بی وباوەوی رچبچسەەەەەە چ  
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بەات. رەخنچی دوند و واشەەەاوی گۆرکی لچ دکسەە ویەزەەەی کچ پێی دەیێت درک   سەەیاسەەی ئچو لچبچر
 .دەنێ چ دەئ کچسایچدییچکانی خۆیچوە لێ ەدا راست دەردەوێت

چی پێچچوانچ بێتل کچسەەەەەەایچدییچکاو خۆیاو رزگار بچاڵئ زکر جار وا دێ چ پێخ واو کچ دەرەنجارچک
زگماکییاو دەوکو. دیالچک یەی گۆواو و   دەکچو و دا کۆدایی دیانیاو دەوکول دا ئچوپچوی سە وشە ی

رلمالنێی ئایدکلۆدییاو ئیدی بچهیچ جۆرێک لچگچد ئارانجچکانی دکسەەەە ۆیەزەەەەەی دکرنالیزەەەە دا دچبا 
 چ ووول بچسەەەچر رچبچسەەە ی سەەەیاسەەەی و وەاڵری  نییچ. پ سەەەی شەەەا،ی ێ ی ئچگچر بچ دروسەەە ی بخ ێ

 .کۆرچاڵیچدیی نووسچردا سچر دەکچوێت

دچنیا لێ ەدایچ کچ قوواڵیی و راسەە ی پ سەەیارکچرێ یی دکسەە ۆیەزەەەی بچ دچواوی دەردەکچوێتل ئچرچ  
یاخینوونێەچ بچراننچر نارێەی دەروونی و ئچخالقی ر کۆ کچ پچرەسەەەەچندنی سەەەەچررایچداری ئچوەی  

سەایچدییچکانی دکسە ۆیەزەەی بچبێ هیچ د سەێک دا کۆدایی بچالوێداووونی گیاو دروسەت ک دووە. کچ
و خۆدکواو و خۆوێ انەچریاو   دەوکنچ پێشەەەێ  –کچ لچ روانگچی کۆرچاڵیچدییچوە زەرووری بووە   –

دوندودی د ین ناوەزایچدییچ کچ دەشەەەەێت ددی نچزری دیاو لچو سەەەەچردەرچدا بخ ێ چ ووو. بچئ جۆرە  
چدییچکانی دکسەەەەەە ۆیەزەەەەەەەی روویچکی نوێ وەردەگ ێت: ئچئ داقیە دنچوانچ داقیە دنچوەی کچسەەەەەەای

هچویێەی نائورێدانچو بۆ دێەشەاندنی ئچو بچربچسە انچی کچ رکحی ر کۆ دەشەێوێنێت و دیاو نچزکک  
و ناوێک و نوقزەەاو دەکات. دکسەە ۆیەزەەەی لچ پێگچی داهێنچردال شەە ێک بچناوی ئاراسەە چی دروسەەت 

نازانێت و نچشەەەەی دەدوانی بزانێتل هچئ دکرنالزەەەەیت و هچئ    بۆ سەەەەچرکچودن بچسەەەەچر بچربچسەەەە دا
ڕچیلچسەەووڕچکچی ناوی بچ ئاراسەە چی هچیچدا رێنوێنیاو دەک دل بچاڵئ هچر ئچوەی کچ پ سەەی دێ چوین 
لچ بچربچسەەەت لچ هچر هچیچوونێەی زیهنی رەسەەەچندا روو دەداتل خۆی وادچ سەەەچی ک دنی داهادوو و 

ەدوێەت کچ هچرگیز بچ کەارە نیوەنەاوەئ و وەارەسەەەەەەەچرە  هەاوکەات لچ هێزی لچا نچهەادووی ر کۆ د
 .درکینچکاو رازی نابێت

هچر ر کڤێەی راسەەەەەەە چقینچ و ئازاد کچ لچ بچرهچرچکانی دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەیدا رووبچوووی دەبینچوەل  
بچربچسەەەە چکاو دێدەپچوێنێتل دچنانچت ئچگچر گیانی لچو پێناوەشەەەەدا بچخت بەات. هاوئاراسەەەە چبوونی 

سەەەەەۆنیا دچنیا لچ روایچددا وەک دوو جچرزەەەەەچری دد دەردەکچوو.   وارەنووسەەەەەی راسەەەەەەۆینیەۆم و 
راسەەەەەۆینیەۆم بچ دروسەەەە ی بچ سەەەەۆنیا دەیێت کچ ئچویخ بچو رکحچ ڕیداکار و خۆنچویزەەەە چی کچ 

و لچ سەەەەۆنیا ئچو سەەەەۆزانییچی    –سەەەەنوور ناناسەەەەێت و بچو واکچکارییانچی کچ بۆ خۆی ئاکاری نییچ  
بچربچس چکانی دێک شەاندووە و لچوە زیاد  کشاوەل    –دروست ک دووە کچ خێزانچکچی رزگار بەات  

رێەک وەک راسەەەەەەەەۆینیەۆم خۆی کچ بچ کوشەەەەەەە نی پی ێ نچکچل سەەەەەەەنوور دەبچزێنێەت و لچوە زیەاد  
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دەکشەێت. لچ روانگچی دکسە ۆیەزەەییچوە سەنووربچزاندنی سەۆنیا رەسەچن  ل ر کیانچد ل غچریزی   و 
 ۆمبندەس انچد ە داوەکوو سنووربچزاندنچکچی. راسەۆینیە

لێ ەدایچ کچ رووناکییچک لچ داریەیدا دەدرەوشەەەەەەێ چوە و نچک لچو شەەەەەەوێنچی کچ دکسەەەەەە ۆیەزەەەەەەەی 
دکرنالیزەەەەەەت کچ پێی وا بوو بینینووی. گۆشەەەەەەچگی یی رۆدێ و هچراو داریەییچ. لچ زرانی یچکێک لچ 
کاراک چرە بێهواکانی دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەییچوە دەخوێنینچوە: دەیێن دێ  ئاگای لچ ب سەەەەەی نییچل دەرچوێت  

بچ روایچت وا دەردەکچوێت [13] .ەشی بۆ زیاد بەچئ کچ هچروو کات ب سیخ ئاگاداری ب سی نییچئچو 
کچ د وسەەەەەەاییچکی رووناکی لچو داریەییچدا نییچ. ئچوەی دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەی بچ د وسەەەەەەایی دانابوول 

 .[14]د اویلەچیچک زیاد  هیچ نچبوو 

دکسە ۆیەزەەی ئچو رێگایانچ پیشەانی کارەک چرەکانی دەدات کچ شەوێنی پێدا وکیشە ن نین و خۆی لچ 
پێگچی دروسەەەەەەە ەچردا بچ قوویی ئەاگەاداری پ سەەەەەەەچکەانچ. وانچی ئیمەاو دەیێ چوەل بچاڵئ بچ ک دەوە و 
 دیزاو لچ پێگچی دروس ەچری ر کڤدال خۆی ئیمانی بچوە نییچ کچ ر کڤی هاوسچردەری ئچو ب وانێت
ئیمەاو بهێنێەتل ئیمەاو بچو رەانەای کچ نووسەەەەەەەچرەکچ رچبچسەەەەەەە ێ ی. لچ راسەەەەەەە یەدا ئچوە کچسەەەەەەەایچدییچ  
بێناوەوەکانی بچرهچرچکانی دکسەەە ۆیەزەەەەیین کچ بی ک دنچوەکانیاو بچ راسەەە ی قوود و رەسەەەچنن و 

 .بچجۆس و خ کشچوە ،چودایی راناو

پایچوانی پۆزەدیەیل پ نم  دکسەەەەە ۆیەزەەەەەەی بووە بچ بانگخوازی گیانفیدایی رچسەەەەەی یل بچاڵئ یچکچئ  
رکرانی گچر ەیچل هچر لچ بنچوەدچوە لچگچد ئچوانی د دا ناهاوووونچ و بچدەسەەەت جۆرێک    رشەەەەینی

لچ نچخۆشەەەەەەییچوە دەنایێنێتل لچبچر ئچوەی بچ هۆی نچخۆشەەەەەەییچکچیچوە لچناوەوە نادوانێت بچسەەەەەەچر  
بچسەچر خوددچوەری کچ سەچر کچوێت. پ سەی سەچرکچودن   –دچنانچت لچ ئچشەقدا   –خوددچوەرییچکچیدا  

پ نم رشەەەەەەەەین دەبوو بچ نوێگچرییچوە وەاڵرێەی بۆ بەدکزینەایچوەل بچ بۆنچی نچخۆشەەەەەەەییچکچیچوە  
نادوانێت بچ شەەەەێوەیچکی ئۆبێە یڤ و داهێنچرانچ بیخادچ ووو. ئچو خایچی کچ لێ ەدا بچ ناواسەەەە چوخۆ  

هچراو ئچندازە   دەخ ێ چ ووول ئچوەیچ کچ ریه ەبانی و دیزەەەەەۆزیی بێزەەەەەنووری رشەەەەەەینل النی کچئ
 .ئازاری د ادیک دەخویقێنێت کچ ئازاری راسەۆینیەۆمل بچو داکگچراییچ داریەچیچوە دەیخادچوە

دکسەە ۆیەزەەەی لچ کۆدایی بڕگچیی ئیشەەە دنیدال ویزەە ی رووخزەەارێەی دچندروسەەت و پۆزەدیڤ لچ 
رزەەەەچری  بوونی ئالیۆشەەەەا کارارازکڕدا دروسەەەەت بەات و لچو کادچدا بچ بچردەواری لچنێواو دوو جچ

بێەۆدادا ئاوێزاو بوو. لچ نوسەەەەخچی کۆدایی رکرانچکچی کچ ئێزەەەە ا بچردەسەەەە چل وا دیارە ئالیۆشەەەەا  
هاودای دچندروسەەت و بچهێزی پ نم رشەەەین بێتل کچسەەچپی کزێەی ئاڕچرێن اوی دکسەە ۆیەزەەەییچ. 
بچاڵئ رکرانچکچ بچو جۆرەی ئێمچ دێگچیشەەەەەە ووین وادچ لچ روانگچی پایچوانی سەەەەەەچرەکییچوەل وەکوو 
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دەسەەەە  ێەی کارە و دچنیا هچقایچدێەی گچنجی ئچوە. لچگچد ئچوەشەەەەدا شەەەە گچلێک لچبارەی نچخشەەەەچی  
نووسچرەوە بۆ بچردەواری ب ایانی کارارازکم بچ گوێی ئێمچ گچیش ووە. دکس ۆیەزەی لچ نارچیچکدا  

اد  بۆ رایەاڕی شەەا،ی  دەنووسەەێت: پایچوانچکچ لچ بڕگچی یچکچری دیانیدا خوانچناس و بێناوەوە و دو 
و  دەرەەەارگی ی  بچ  دەگەەەات  دچنەەەانچت  دەکەەەاتل  بەەەاوەودا  لچ  زێەەەدەوکی  دواد   دەبێەەەتل  بەەەاوەورچنەەەد 

و لچ کۆداییشەەەەدا دیزەەەەاو دەبێ چوە بچ بێناوەو. ئچئ نارچیچ ئچو شەەەە چ پشەەەە  اسەەەت  [15] دەسەەەە چئایینی
دکخێەی شەیاودا داوانێەی سەیاسەی  دەیێت: پایچواو دەبێت لچ    دەکادچوە کچ لچ گف وگۆیچکدا سەوڤۆرین

بەەات و دواد  بڕیەارە لچسەەەەەەەێەدارە بەدرێەت  ئچو پیەاوێەچ دینوی حچقیقچدچ کچ لچ گچواو بچ دوای خۆیەدا 
دەبێ چ کچسەەەەەێەی شەەەەەۆوشەەەەەگێڕل کچ بچ دچواوی سەەەەە وشەەەەە ییچل بێگوراو نادوانین لچوە دینیا بین کچ 

 دووە یاو نا و ئچگچر دکسەەەەەەە ۆیەزەەەەەەەەی کچسەەەەەەەایچدیی ئالیۆشەەەەەەەای لچپچیوەند بچرچوە پچروەردە ک
پچروەردەی دەک دل دا کوێ دەیە د. لچپاد ئچدگارە کچسەەەەەەایچدییچکانچوە بچ ئچگچری زکرەوە بزکزی 

 .ناوەکیی پایچوانی دیخوازی نووسچری رووس بچناوار ئچو دەخادچ رێگچیچکی لچو جۆرە

ادچ ناو ئاداوەوە.  بچئ بۆنچوەیچ کچ جیهانی کچسایچدییچکانی دکس ۆیەزەی ئایدیایچ سیاسییچکانی دەخ
بچاڵئ ئارادەیی ئچو ئاداوایچ لچ بچرهچرچکانی دکسەە ۆیەزەەەیدا درەوشەەاوەیچ: ناوەزایچدیی بچهێزی بۆ 
هچروو ئچوەی لچ کۆرچیگەای رۆدێ نی بۆردوازیەدا نەاواسەەەەەەەەت و بچالرێەدا وووە. بچهیچ جۆرێەک بچ 

ە جار لچ رکرانچکانی  وێەچوت نییچ کچ بی ەوەریی دابلۆیچکی کلود لورول ئاسەەەەەیم و گاالسەەەەەیا وچند
دکسەەە ۆیەزەەەەیدا دووبارە دەبێ چوە  پایچوانچکانی هچروو کات ئچوە بچ واخی ئای وونی دادەنێن و لچ 

 .پێگچی بچهێزد ین سیمنولی خواس چ قوویچکانی دییاو وەسفی دەکچو

رچبچسەەەەەەەت لچ وەاخی ئەای وونی سەەەەەەەچردەری پچیوەنەدیی دچبەایی و راسەەەەەەە ییچ لچ نێواو ر کڤچ دچبەا و 
ینچکاندا. کچسەایچدییچکانی دکسە ۆیەزەەی دەزانن کچ سەچردەری ئێمچ واخی ئای وونی خچونچل  راسە چق

نچوەک واقیب بچاڵئ ئچو خچونچی کچ نادوانن دەس نچرداری بن و دەس نچرداریشی نابنل دچنانچت ئچو 
کادانچی کچ بچشەەی زکری هچسەە چکانیاو بچ دۆخی ناکۆک بێت لچگچیی. بچ راسەە ی کچ خچونی واخی  

ونیل ناوکی سەەەەچرەکی و ئای وونی خالزەەەەی ئێزەەەەەچپچیەچری یۆدۆپیای دکسەەەە ۆیەزەەەەەییچ  ئچو ئای و 
دکخچی جیهاو کچ ر کڤچکاو دەدوانن دێیدا یچک  ی بناسەەەەن و ئاشەەەەقی یچک  ی بنل ئچو دکخچی کچ 

 .کول وور و شارس انییچت نابنچ رێگ  لچ بچردەئ رێگچی گچشچ و پێگچیش نی ر کڤدا

وەردەنچک اوی بێنچخشەچ و کوێ انچی کچسەایچدییچکانی دکسە ۆیەزەەیل یاخینوونی خۆوسەەانچ و پچر
بچنەاوی ئچو وەاخچ ئەای وونییچوەیچ کچ سەەەەەەەچرپێ دەکچوێەت و پچیوەنەدیی بچ رەاهیچدی دەاقیە دنچوەی 
لچ رووی رێ ووییچوە  بچ شەەەەەەەێوەیچکی شەەەەەەەیی ی رچزنن و  یەەەاخینوونچکچیەەەاو  نییچ.  زیهنییەەەانچوە 
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یەزەەەەەیدا: لێ ەدایچ کچ بچ راسەەەە ی رووناکییچک لچ دیی پێشەەەەەچودووخوازە لچ بچرهچرچکانی دکسەەەە ۆ 
داریەی و شەەەچوەزەنگی نچهارچدییچکانی پی  ەزبۆرگدا دەدرەوشەەەێ چوە  ئچو رووناکییچی کچ دیشەەەک  

 .دەخادچ سچر رێگچی بچرەوپێشچوونی ر کۆ بچرەو داهادوو 

 :سچرواوەی وەرگێڕانی ئچئ ودارە

https://www.marxists.org/archive/lukacs/works/1949/dostoyevsky.htm  

 

[1] woodcuts 

[2] Kalevala 

[3] exotic 

[4] A letter to A. Suvorin, October 27, 1888. (Translator’s note.) 

[5] Rastignac  

[6] Eugenie Grandet 

[7] episodes 

[8] monomania 

[9]  fata morgana 

[10] metropolis 

[11] morphology 

[12] agnosticism 

[13] The old Ichmenyev in The Insulted and the Injured. Translated by Constance Garnett. 

(Translator’s note.) 

[14] will-o’-the-wisp 

[15] sectarian 
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