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نية، كارى شتةكان (بوون)ى بة كة قةزاوةتَيكة واتة
هةستَيكى لةطةأل بةراورد لة شت بة ضؤنَيتى تةنيا
باوةِرةية ئةو لةسةر كانت ناخؤشية. يان خؤشى
طشتَيكى زةوقيةكان، قةزاوةتة تةواوى ضؤن كة
بة و رَيسايةك هيض ياسا و لؤذيكى نية، ئؤبذةكتيظة
قةزاوةتى بؤ بَيت ثَيوةرَيك هةتاكو نادات دةستةوة
ئةويش ئيدةيةكة،  تةنيا زةوقى،  قةزاوةتى جوانى. 
طشتية. واتة  هةية. مرؤظةكاندا تةواوى ناخى  لة
بآ ئةوةية «جوان  كة: راية ئةو سةر دَيتة  كانت
طشتى خؤشى بابةتَيكى  ضةمكَيك، و  واتا هيض
هاوسةنطى ثَيويستة جوانى، تَيطةيشتنى بَيت».بؤ
جوانة شتَيك يان كةسَيك واتة بطرين. لةبةرضاو
هةبَيت. يةكدا لةطةأل هاوسةنطى ئةندامةكانى كة
سةرى...يان روومةتى، ضاوى، دةمى، نموونة، بؤ
لةطةأل بةرسيلةكةى... طوَلةكةى، طةآلكةى،
شتة ئةو يةككةوتن، ئةمانة  بخوَينَيتةوة. كة يةكدا
باس لةسةر جوانى شتَيك دةكرآ، ئةوة جوانة كة
بؤمان شتةكةوة ئؤرطانيزمى ديتنى لة رواَلةت بة
لة خؤش هةستَيكى ئةوةش جوانة، كة دةردةكةوآ

دةكات. دروست ئَيمةدا
ئةويش طرينطة. كانت بؤ ديد) (زاوية طؤشةنيطا
بآ هيض واتا كة ئةوةية جوانى لةسةر ئةم بنةماية.
وَينا خؤش هةستَيكى ــى  زةروورةت ضةمكَيك و 
سوبذةكتيظة بونيادَيكى زةروورةتى ئةمةش بكاتةوة.
يانى ضةمكدا. لة نةك هةستداية لة زةمينةكةى كة

(ناثةسند). نةك (ثةسندة) زةروورةتة ئةم
ثةسندكردن جوان، بابةتَيكى كردنى قةزاوةت
ئَيمةية هةستةكانى بابةتةكةية. نةكردنى وثةسند
ناكات. ثةسند شتَيك و دةكات ثةسند شتَيك كة
هةية، مرؤظةكاندا تةواوى  لة هةستانة  ئةم ضونكة
جوانى هاوبةشة.  هةستَيكى واتة طشتية، شتَيكى 
جوانى وابوو كة شتة. يةك كةس هةموو الى
طشتى، «قةزاوةتى دةَلَى: كانت طشتية. ضةمكَيكى
دَيت». لَيرةدا ثَيك هاوبةشةوة بة هةستَيكى تةنيا
شتَيكدا، كردنى لة قةزاوةت كة دةردةكةوَيت بؤمان
ضونكة بوةستآ. ئيدةية بةو دذ نية بؤى كةس هيض
نةك هةستة بنةماى لةسةر قةزاوةتةكانمان ئَيمة
ئَيمةداية، لةطةأل كةس هةموو ناَلَيين ضةمك.
كانت بَيت. ئَيمةدا لةطةأل «دةبآ» دةَلَيين بةَلكوو
ثآ يان هةندةسى هَيَلى كة كةسانةى ئةو ئيدةى
رَيكخستنى هةندةسة بضمى ناكات. قبووأل جوانة،
ضةمكَيكة. راستةوخؤى  ئةنجامى  و هَيَلةكانة 
ئةمانة رَيكخستنى و كردن دروست بؤ دوايةش
نية. جَيطةى خةياأل دةوآ، ئةكتيظى هزرَيكى
قبووأل هؤ دوو بة  كةسانة ئةو ئيدةى  كةوابوو

ناكرَيت:

دياريكراوى ئامانجى هَيَلةكان ١_رَيكخستنى
هةية.

ئةكتيظ ئازادانة كة نادات خةياأل بة ٢_ئيزن
بَيت.

«جيهانى ثَيبكةين: دةست وتةيةوة لةم با
شك بابةتى تةنيا دةرنايةن، زانست بة هةستةكان
وةك شووثَينهاوَير جَيطةدا زؤر لة طومانن». و
كة خةياَلية دنيا ئةو دةكاتةوة. بير ئةفالتوون
شووثَينهاوَير (مؤسؤل)،  دةكات باسى  ئةفالتوون
هةموو سةرضاوةى ئةويش ثَيدةدات. زؤرى طرنطى

(مؤسؤل). دنياى بؤ دةطةِرَينَيتةوة شتةكان
ــةردةوام ب كة ميتؤدَيكة حةقيقةت وشةى
دةكةوَيت. بةرضاو شووثَينهاوَيردا فةلسةفةى لة
لة تةنيا كة (مجرد)، تاكة ضةمكَيكى حةقيقةت
باس شووثَينهاوَير فةلسةفةى دنياى(مؤسؤل)داية.

ثةيدابوونى بة حةقيقةت كة دةكات ئةوة لةسةر
مادة. و هةست جيهانى نَيو  هاتة  بوونةوةرةكانةوة
(عليت)ةوة ثةيوةندى  شوَين، كات، بةهؤى  واتة
حةقيقةت جيهانة. ئةم دياردةى و بيضم بة بوو
بآلو و بينرا و دةرةوة هاتة خؤى بوونى يةكة لة
ثارضةثارضة بوونى ثَيكهَينا. دنياى و شتةكانى بؤوة
بةسةر جيهاندا، بآلوبوونةوةى ثةخش و و حةقيقةت
ئةوةية هةر كرد. دروست ئَيمة بؤ لَيشَيواوى سةر
خودى راظةكردنى  بؤ واتايةكمان ئَيستاش تا  كة

نية. حةقيقةت
لة بوو، طومانى دابةش كة  حةقيقةت
بوون راست بة ثَيكهَينا. باوةِرمان ئَيمةدا نَيو
طومانء نةكرد. شتَيك  بوونى  ناراست و
ضةمكى لة جارنةجارآ  ــةوةى  ــن دؤزي
كرد. «حيرةت» دوضارى مرؤظى حةقيقةت،
سةرطةردانى) (سةرلَيشَيواوى، «حيرةت»
ضةمكةكانى دؤزينةوةى  هؤى  بة بوو
حةقيقةت ضةمكى  هةَلبةت حةقيقةت. 
بةشَيوةيةكى بةَلكوو نا، رةها شَيوةى بة

رَيذةيى.
مرؤظى حةقيقةت خودى بزربوونى
ضةمكةكانى واتة بيركردنةوة. بؤ هاندا
بوو بة شتَيكى مرؤظدا حةقيقةت لة بيرى
ئوستوورة. و ئةفسانة بة بوو و موقةدةس
نسَيى لةطةأل تةنيا لةوكاتةوة مرؤظ ئيدى
ثَيى شووثَينهاوَير دةذى. و ذياوة داتاكاندا
كةوَيت، (مؤسؤل)ديار  دنياى طةر  واية
و دةليل سوبذة، و ئؤبذة ناتوانين ئيدى
بةهؤى يةكدى جيا بكةينةوة. لة مةدلوول
شتةكان هةموو دنيايةدا لةو كة ئةوةى
دةبن يةكترى تةواوكةرى  و دةبن  تَيكةأل

شت. دةبنة يةك و
رستةية ئةم واية». من  وةك  دةَلَيى «جيهان
و عةتار مةوالنا، تَيداية. تةسةوفى بنةمايةكى
كة واية رايان كؤن يؤنانى بيرمةندانى لة زؤرَيك
جيهاندا لة كة هةرضى بضووكة. دنيايةكى مرؤظ
ئةو نموونة: بؤ هةية. ئينسانيشدا نَيو لة هةبَيت
سةخت ضةسثاو و حاَلةتى بة بةردَيكدا كة لة شتةى
كة هةمان شتة حةقيقةتدا لة هةية، و قورس زبر و
زيندوو بةردةش ئةو طةر دةبةم. ناو ئيرادةى بة من
نَيو دةخستة تايبةتمةنديةكانى ئةويش ئةوا بووبا،

ئيرادةوة. ضوارضَيوةى
هةية: جوانى جؤر دوو شووثَينهاوَير الى

بةو ئاماذة نيطةتيظ: بةشَيوةى ١_جوانى
هوَلنديةكان شَيوةكارة كة دةكــات تابلؤيانة
هةموو ناو ماأل، مةكى كَيشاويانة. كَيشانةوةى شت و
و ئيحساس ئةمانة ديتنى كة خؤراكَيك، ضةشنة
ئةمانةدا بةرامبةر لة دةبزوَينآ. مرؤظ ئيشتياى
بةين لة هؤى دةبَيتة و  دةبَيت  وةسواس ئيرادة
و تابلؤ ئةو يان جوانيناسى. لةزةتى و جوانى بردنى
ئةمة نمايش دةكةن. رووت كة جةستةى ثةيكةرانة
لةزةتَيكى و  دةبزوَينآ بينةر  جنسيى وزةى  تةنيا

بة بينةر. سَيكسى دةبةخشآ
لة جوانية ضةشنة ئةم ثؤزةتيظ: ٢_جوانى
شتى نمايشى ئةويش خراثترة. نيطةتيظ جوانى
بَيزى دَيت و بينةر بة ديتنى ئةوانة نالةبارة ناحةز و
كة وابوو ئةوكات رايان بَيزارى دةجووَلَى. هةستى و
شياوى بةِراستى شتانة  جؤرة ئةم  كردنى نمايش
بَيزارى ئةو كاتةى تاكو ناشيرين شتى  نية. هونةر

بَيت. هونةر ثةسندى دةتوانآ نةهَينآ
تَيدةطةين جوانة شتَيك دةَلَيين كة كاتَيك
واتة جوانيناسى. بؤ بابةتى سوبذةيةكة شتة ئةو كة
نةك ئَيمة و (سوبذةكتيظة) طَيرانةوةيةكى بابةتةكة

تاكَيكى وةك بةَلكوو ئاسايى، تاكَيكى وةك
ئيرادة لة وةرطرتن كةَلك بآ (مجرد)بة
بة شتة ئَيمة ئةو ديكةوة، اليةكى دةيبينين.لة
وةك بةَلكوو نايبينين، تايبةت شتَيكى شَيوةى
بؤ دةكةينةوة. وَيناى مؤسؤلدا لة نموونةيةك
هونةريةوة ضاوَيكى درةختَيك بة ئةطةر نموونة
دةكةين. وَينا ئةسَلةكةى نموونة بكةين، سةير
شوَيندا و كات  بارودؤخى لة مؤسؤل  ئيدى
من كة شتةى ئةو دةردةخات. خؤى ئازادانة
خَيرايى وَينايةكى دةدوَيم لةطةَلى و دةيبينم

دياريكراوة. وَينا و شتَيكى بةَلكوو نية،
شت دوو مةرجة جوان شتَيكى ناسينى بؤ

بزانين:
رةهاية. تاكَيكى  ١_بوونى

لةطةأل شتةكة ــذةى ــؤب ئ ــمــوونــةى ٢_ن  
داية. مؤسؤل لة بةطراوندةكةى

نَيوان لة هاوبةش خاَلَيكى دةبَيتة كة شتةى ئةو
نَيوان ثةيوةنديى مادة «مادة»ية. مؤسؤليةكاندا شتة
دةكرَين. هةست كة شتةكانة دياردةء و مؤسؤل
يةك دياردةى هةميشة مادة » دةَلَى: شووثَينهاوَير
مادةية. بينةرة، ئةو كةسةى كة مؤسؤلة. نموونةى
دوو واتة ئةم مادةية. هةر ديتن دَيتة شتةى كة ئةو
مرؤظى بينةر هةَلبةت نابنةوة. جيا لة يةكترى شتة
طةورةترى دةرةجةيةكى ئيرادةوة و هةست بةهؤى
نزمداية. دةرةجةيةكى لة بينراوةكة شتة بةآلم هةية،

بآطومانة». دوو مادةن هةر كة لةوةى
دةدا طرنطى ئةفالتوون لة زياتر شووثَينهاوَير
بؤ مةسةلةيةمان ئةو رووونتر و جوانتر مؤسؤل. بة
باس جياجيا يةك لة هونةرةكان هةر ئةو دةكاتةوة.
مَيعمارى، مؤسؤل. بؤ دةداتةوة ثةيوةندى و دةكات
رادةية ئةو تا و...، موسيقى شيعر، شَيوةكارى،
مؤسؤل نَيوان لة جياوازيةك كة سةرةوة دةضَيتة
شَيوةكارى و شيعر بة تةنانةت نابينَيتةوة. ئةواندا و
و واسيتة بآ واتة حةقيقةتن. خودى ئةمانة دةَلَى
و ئازاد كة حةقيقةتة خودى  تةنيا  رةهان. و ئازاد
ناكرآ. ديارى سنوور شَيوةكارى و شيعر بؤ رةهاية.
ثةيكةرسازى و شيعر و ميعمارى نَيوان جياوازى
دةكاتةوة، وَينا شتةكة راست ميعمارى كة لةوةداية
نية كة سازى بيضم ميعمارى شتةكة. نةك كؤثى
بةَلكوو لة ميعماريدا بطرآ. بينةر بة عاريةت ضاوى
ئةم بةرضاو. دةخاتة شت  يةك  تةنيا هونةرمةند

مؤسؤل دةرك كردنى كة ئةوةى دةبَيتة هؤى كارة
شتةكان ضؤنَيتى و حةقيقةت و بَيتةوة ساناتر

و تةواوتر بنوَينآ. روونتر
رَيكخستن هيطَل، وةك شووثَينهاوَيريش
و جووَلة شتةكان، ئؤرطانيزمى هاوسةنطى و
بة كات، و شوَين بارودؤخى لةطةأل حاَلةتى ئةوان
كة واتة شتَيك جوانة دادةنآ. مةرجةكانى جوانى 
رَيك ئةندامةكانى حاَلةتَيكدا و شوَين و كات هةر لة

بكات. هاوسةنطى و كةوَيت
جوانى هةتا بآثةردةتر و بآحيجابتر بَيت دةرك
مؤسيقا وةك روونترة. و سادةتر تَيطةيشتنى كردن و
مؤسؤل دنياى لة كردن  كؤثى  ديكة  هونةرةكانى
ئيرادةية. خودى كردنةوةى دووثات بةَلكوو نية،
حةقيقيةكان سَيبةرى شتة ديكة تةنيا هونةرةكانى
قسة خودى هةبوونة مؤسيقا بةآلم دةدةن، نيشان
ئيرادة و هةستى جووَلة مؤسيقا نهَينىترين دةكات.
لة سيفةتةوة ئةم هؤى دةطَيِرَيتةوة. هةر بة ئَيمة بؤ
كاريطةرَيتى و تواناتر و بةهَيزتر ديكة هونةرةكانى

و هةست. رؤح لةسةر زؤرترى هةية
سةر دةكةنة جةخت و ئةفالتوون شووثَينهاوَير
بوونى «هةر شتَيك دةَلَى: ئةفالتوون دنياى مؤسؤل.

نية». بوونى ئةوة مؤسؤل دنياى سةر نةضَيتةوة
تةواوى لة دةَلَى:»مةبةست شووثَينهاوَيريش
وَيناى ئةويش شتة، يةك تةنيا هونةرةكان

مؤسؤلة».
فةيلةسووفان لة هةركام  يةخةى  بةهةرحاأل
هةية. جوانيناسى بة سةبارةت شتَيكيان بطرى،
هةموو لةسةر  باس كوردتدا وتارَيكى لة ناشكرآ 
سةربةخؤى لقَيكى وةك جوانيناسى بكةين. ئةوانة
زانستيانةتر و ئاكاديمى بةشَيوةى دةبَيت فةلسةفة،
ضةمكى و تَيطةيشتن و ئاَلؤزى بكرَيتةوة. شى
نية. سانا  و سادة زؤريش فةيلةسووفانة ئةم زمانى 
ئةمةش باسم لَيكردوون و من بوو بة تواناى ئةوةى

نية. كةمءكووِرى بآ
رةنطدانةوةى كةوتووة، بةرضاوتان كة ئةوةى
ذيان من. نةستى و هةست لةسةر بوو بابةتة ئةو
شتةكان دةبَيت دةوآ. زؤرى كاتَيكى دةقدا، لةطةأل
لة بة بةشَيك ببآ و بكرَينةوة و دةروونى نةهادينة
نووسينى و كردن كؤثى دةنا خؤت. هزرى و فيكر

نية. هونةر فةلسةفى، وتارَيكى
 سةرضاوةكان:

ت: هاور/ شوثن شناسى/ ارتور زيبايى و ١_هنر
روحانى. د.فواد

نقيب عبدالحسين د.مير  ن:  كانت/ ٢_فلسفة
زادة.
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