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 رەھەندەکانی مردن.
 بوون و مردن

 دوو چەمکی دژ لە نێوان فەلسەفەی ئیدیالیزم و ماتریالیزمدا.
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دۆزراوەی بەشەریەت و گیانلەبەرەکانەوە باسکردن لەبوون کە باسێکی قورسە و پەیوەندی بە مێژووی راستەقینە و 

ھەیە، ھەروەھا باسکردنە لەشێوەی ھاتنی ئینسان بۆ سەر زەوی یان سەرھەڵدانی فەلسەفەی ژیان، چونکە بەبێ 
قسەکردن لەسەر خودی ئینسان کە عاقڵترین بونەوەری سەر زەمینە و بە ھۆی لۆژیک و ئاخاوتنەوە، جیاوازە 

ش خۆی خستۆتە دەرەوەی سرووشت، ھەروەھا باسکردنە لە ناکۆکیەکان کە دوالیزم و لەبوونەوەرەکانی دیکە و بەمە
ئەو نھێنیانەی بوون تەواودەکەن، لەالیەکی دیکەشەوە باسکردنە لە چاخە کۆنەکان و میسۆلۆژیا و چارەنووسی ئینسان 

کۆتایی نایات، "سارتەر لە بەپێی تێگەیشتنە جیاوازەکان، ھەر بۆیە جھان ھەموو شتەکانی پێکەوە بەستووە و بوون 
باسی پەیوەندییە مرۆییەکان لەکتێبی بوون و نەبوون دا، لەوباوەڕەدا بوو کە ئەویتر سنوورێکە لەبەردەم ئازادی 
تاکەکەس و پەیوەندی نێوان تاکە ھۆشیارەکان، لەشوێنێکی دیکەشدا دەڵێ ) تاک کاتێک دەتوانێ بەئازادی خۆی بگات 

( ١کانی تر لەبەرچاو بگرێ، چونکە ئازادی بوون بەستراوە بە بە ئازادی ئەویی ترەوە" )کە بەو رادەیەش ئازادی خەڵ
لێرە بابەتەکە لەسەر بوون، پەیوەندی بە دژەکانەوە ھەیە، ئەو دژانەی کە لە بازنەی ھۆشیاریدا سنوور بۆ ئازادی 

ێوە دەستپێدەکات کە جەوھەری دادەنێ، بۆیە ئەمە وەک شێوەیەکی دیکەی بوون ھەژمار کراوە. کەوابوو بوون لەو
شتەکان و دیاردەکان ئاشکرا بکات، "ئەبیقۆرس باوەڕی وایە سرووشتی ژیان لە گۆڕاندایە و لەگۆڕان لەگەڵ دژەکان، 
ژیان گرژی و ئاڵۆزی لەگەڵ مردندا دەکات و بە مردنیش ژیان درووست دەبێت، بەمجۆرە ژیان و مردن 

ەمەش بۆ پێکەوە بەستراوی جھان دەگەڕێتەوە، دواتر پارمەندیس نکۆڵی گەڕانەوەیەکی بێ کۆتاییە بۆ سەرەتا، ئ
لەتیاچوونی یەکجارەکی ئینسان بە مەرگ دەکات، چونکە بنەمای جێگری )پابت( بنەمای سەرەکیە لە بوونداو گۆڕاوی 

بوونگەرای  ( کەچی ھایدگەر جیاواز لە فەلسەفەی بوونگەرایی سارتەر، وەکو بیرمەندێکی٢شتێکی تێپەڕو وەھمیە" )
ئایدیالیستی بوونی بەخودەوە بەستۆتەوە و لەدوو ئاکامدا کۆی کردۆتەوە" ئێمە ئەم جۆرە ھەبووەین کە دەمانەوەی بوونی 
شیبکەینەوە، بوونی ھەر یەکێک لەو ھەبووە لە ھەموو حاڵەتێکدا خودی منە، ئەم ھەبووانە لە بونیاندا روو لەبوونی 

بەم بوونەوە بە بوونی خۆیان دەگەن، بوون بۆ ھەر یەکێک لەئەوان دەبێت بە کێشە خۆیان دەکەن، ئەم جۆرە ھەبووانە 
و دیاریکردنی خەسڵەتی دازاینیش بەمشێوەیە دوو ئاکامی لەدواوەیە، ئاکامی یەکەم جەوھەری ئەم ھەبووە لە بونیدایە، 

( پەیدا بکرێت، بەاڵم لێرەدا essentia( بەو شێوەیەی بتوانین باسیبکەین، لەبونیدا، )essentiaوەکو چییەتی ھەیە. )
ئەرکە ئەنتۆلۆژیەکەمان دەرخستنی ئەو خاڵەیە، کاتێک بوونی ئەو ھەبووە، وەکو ھەبووێک دیاریدەکەین دەبێت بزانین 
واتای ئەنتۆلۆلۆژیانەی چەمکە نەریتیەکەی نابەخشێت، ئەنتۆلۆژیانە بۆ بابەتێکی دەرەکی دادەنرێت کە ھەبوونی 

( بۆ بابەتی دەرەکی دادەنێین، essentiaدەگرێت، بۆ دوورخستنەوەی سەرلێشێواندنی وشەی )خەسڵەتی دازاین وەر
( کە ئاماژە بۆ بوون دەکات تەنیا دازاین بەکاردەھێنین، دووەم ئەو بوونەی بۆ دازاین exisetnecneھەروەھا وشەی )

ەت و بوونی جۆرێکی گەورەی ھەمووەکان دەبێت بە کێشە لە ھەموو حاڵەتێکدا بوونی منە، کەوابوو نابێ دازاین بە حاڵ
( لێرەدا ھایدگەر قوڵتر لەبوون تێڕادەمێنێت و لەخودی بووندا بەدوای ٣وەکو بابەتێکی دەرەکی ئامادەبوو دابنرێت" )

بونێکی قوڵتر لەبوونی ئینساندا دەگەڕێت، چونکە ئەو ئەگەرەکانی بوون بۆ خاوەندارێتی و رەسەنێتی و ناڕەسەنێتی 
وە کە لە خەسڵەتی بوونی ئینساندا ھەیە. ھەڵبەت ھایدگەر دواتر کێشە و جیاوازی نێوان رەسەنایەتی و دەگەڕێنێتە

ناڕەسانایەتی بوون موناقەشە دەکات و زیاتر روونی دەکاتەوە و دایدەبڕێنێت لە و دەیگەڕێنێتەوە بۆ بیرکردنەوە لە 
ین و سرووشت پشتگوێ بخەین کە بەر لەبوونی ئینسانە، جھان، واتە گشتگیرتر لەو بوونەی کە تەنھا ئینسانی تێدا ببین

ئەو جھانەی کە زیاتر لە مانایەکی ھەیە بۆ بوون، بەمەش ئەوەمان پێدەڵێ کە تێگەیشتن لەجھان، تێگەیشتنە لەبوون و 
ھەموو ھەبووەکانی دیکە لەگەڵ شتەکان و دەوروبەر لەگەڵ کەسانی دیکە ئاشکرا دەبن، ئەلێرەوە ھەموو خودناسێک 
پرسیار لە بوونی خۆی دەکات و پرسیارەکەش ئەپستمۆلۆژیانەیە و ئەو گومانە دەخاتە نێوان ئیدیالیزم و ریالیزم، 

 بەمانایەکی دیکە مردن خود بەرەو رەسەنایەتی دەبات. 

ھایدگەر لێرەدا زیاتر جیاوازی بیرکردنەوەی خۆی لە کێشەی بووندا دەردەخات، وەختێک باسی ئەزمونی رۆژانە بۆ 
ژدان و ئاوڕدانەوە لە ژیانی رابردوو، مەبەست لە رابردوو ئەوەیە کە ئینسان چۆن بتوانێ راڤەی ئەنتۆلۆژی خۆی وی

بکات لەکاتێکدا خاوەنی بوون خودی کێشە ئەزەلیەکەی ئینسانە، ھایدگەر بڕوای وایە کە مردن تاکە پڕۆژەیەکە کە ھیچ 
 بەڵکو مردن تاکە پڕۆژەیەکە بایەخی بۆ بوون ھێشتبێتەوە.  کەس ناتوانێ لەبری کەسێکی دیکە بەئەنجامی بگەێنێت،

ھایدگەر لەکتێبی )بوون و کات( دا، باس لە خەسڵەتێکی ئەنتۆلۆژی مەرگ دەکات کە )پەیوەندی و نادەستبەرداری( 
ت دەکات، بەمانایەکی دیکە ئەو مەرگەی کە کۆتاییەکی ھەیە بۆ بوون، لەوێدا بوونی دازاین کۆتایی پێدێت، ھەڵبە

کۆتاییش لەژیان واتە مەرگ بەنیسبەت ئینسانەوە، بوونی رەسەنایەتیش واتە بوونی ئەو دیاردانەی ژیانە کە جگە 
لەمەرگ ناڕەسەنایەتی دەسەلمێنێ، ئەوەی کە سیناریۆکانی ژیانی رۆژانەدا دەیبینین، ئەوەیە کە مردن نکوڵی لە ژیان 

مەترسییە پێشبینیکراوەکان، ناوەڕۆکی ئەو پەیوەندیەیە کە ناکات و رەتیشی ناکاتەوە، روودانی ھەر ئەگەرێک و 
ئەگەرێکی حەتمی ھەیە ئەویش مردنە، ھایدگەر گەرەکیەتی ئەو نیگەرانیەی بۆ مەرگ ھەیە کە لەدەستدانی جەستەیەکە 

نییە لە روحێک کە بەرھەمھاتووی دازاینە، بەو مانایەی کە مردن جێگەی کەسێکی تر ناکاتەوە بۆ ژیان، واتە کەسێک 
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جێگەی کەسێکی تر بگرێتەوە، مەگەر لەچەشنی سیمبول یان ئەو پەیوەندییەی کە لە شێوەی خۆ بەخاوەنکردنی 
 روحێکدا خۆی بەرھەمدێنێتەوە. 

وەکو گوتمان سارتەر بونگەرایەکی ماتریالیە و بەجیاواز لەو بوونگەراییەی ھایدگەر تەماشای بوونی کردووە کە دژە 
وونێک دەکات لەدەرەوەی خودی بوون ئەو دەڵێ "رێگەیەکی دیکە ھەیە بۆ تێگەیشتن لە پەیوەندی ئیدیالیستیە و باس لە ب

نێوان بوون و نەبوون، ئێمە دەتوانین ھەردوکیان یەکسانی بە پێکھاتە پێویستیەکانی جھانیان دابنێین، بەبێ ئەوەی ھیگڵ 
ون لەسەر پێشخسنی بوون جەخت لەسەر ھاو ئاسایی بڵێین، بوون دەچێتە نێو نەبوونەوە، یان بەبێ ئەوەی سوورب

تەرازوبوونی ئەم دووالیەنە دەکەین، ھەر ئەم بۆچوونەشە ھایدگەر روونیکردۆتەوە" لەشوێنێکی تردا تایبەت بە 
مەسەلەی بوون، بڕوای بەو تێزەیە کە" )بوون ئەو شتەیە و لەدەرەوەی ئەودا ھیچ نییە( کەوابوو نەبوون وەکو 

تەقینە بۆ ئێمە سەریھەڵداوە، لێرەدا گرفتەکەمان ئاڵۆزتر دەبێت، چونکە بە تەنیا لەسەر پەیوەندی پێکھاتەیەکی نوێی راس
نێوالن مرۆڤ و بوون لەنێو خۆی ناکۆڵێتەوە، پێویستە باسی پەیوەندی نێوان بوون و نەبوون، نەبوونی مرۆڤ و بوونی 

وە پرسیاری ئەزەلییان ھەیە و وەاڵمی کۆنکرێتی ( بەشێک لەوەی کە فەیلەسوفەکان لەبارەی بوونە٤بەرزیش بکەین". )
دەوێ و قورستری کردووە، ئەوەیە کە ئینسان بەھۆی ئەوەی لە ویژدان دادەبڕێت، ئیدی ناتوانێ ئەو بوونە بسەلمێنێ کە 

ین کە نەبوون وەکو دوا مەنزڵگە دیاری دەکات، بۆیە مەسەلەکە لێرەدا ئەو دژانەیە کە یەکتر تەواو دەکەن. لێرەوە تێدەگە
یاسای دژەکان کە لەسرووشتدا ھەیە، لە مەسەلەی مان و نەمان و ژیان و مەرگ کە پەیوەستە بەھەموو سروشتەوە 
وەرگیراوە، چونکە دژەکان تەنھا لە نھێنیەکانی دونیا و ئەو شتانە نیە کە ئینسان قسەیان لەبارەوە دەکات و خۆی 

ەسەاڵتێک لەسەرووی ھەموو ھێزەکانی سرووشتەوە کە جیاکردۆتەوە لە سرووشت و خۆی کردووە بە سەنتەری د
دواجار ھێند دوور کەوتۆتەوە خۆی دابڕاندووە لە سروشت، ئەمەش وایکردووە کە دژەکان سەرەتاکەی لە بوونی ئەو 
پارادۆکسەی ژیان و مردنەوە سەرچاوە دەگرێت کە ھەم مانایەک دەدات بە دوو چەمکەکە و ھەم ژیان بێمانا دەکات و 
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رەتکردنەوەی جۆرێک لە بایەخ بە بوون، رەتکردنەوەی تێگەیشتنی میتافیزیکییە بۆ ژیانێکی تر کە نەبوونی لە 
پشتەوەیە و جۆرێکە لە یاخیبوون لەو ئەگەرە چاوەڕوان نەکراوانەی بۆ ئینسان دێتە پێشێ، " چونکە لە سەردەمی قابیل 

شتندا بەیەک دەگەن، بەاڵم مێژووی یاخیبوون، بەوشێوەیەی کە ئێستا ەوە یەکەمین یاخیبوون لەگەڵ یەکەمین تاوانی کو
تیایدا دەژین، مێژووی کوڕەکانی قابیلە زیاتر لەوەی مێژووی قوتابیەکانی پرۆمیسۆس بێت، بەمپێیەش بەتایبەتی ئەوە 

دا رۆژگاری خواوەندی پەیمانی کۆنە کە ھێزی یاخیبوون دەخاتەگەر بەاڵم بەپێچەوانەوە، کاتێک لەگەڵ باسکاڵ 
 ( ٥یاخیبوونی ئەقالنی تێدەپەڕێنین، دەبێ مل بۆ خوداکانی ئیبراھیم و ئیسحاق و یەعقوب کەچ بکەین". )

بوون بەبێ مەرگ چێژێکی نامێنێ، ھەر ئەمەشە کە فەلسەفەی ئایدیالیستی زاڵکردووە لەعەقلیەتی کۆمەاڵیەتیدا کە 
ینسانە، سوکرات لەمبارەیەوە باوەڕی بە نەمری روح ھەیە و رێکخستنێکی خودایانەی سەروو عەقڵیەت و تێگەیشتنی ئ

بۆ سەلماندنی نەمریش حەوت بەڵگەی بنەڕەتی دەخاتە روو، گرینگرتینیان ئەوەیە شت دژەکەی قەبوڵ ناکات، واتە ھەر 
گەرمی کە  شتێک تایبەتمەندی ژیانی تێدابێت، نابێت تایبەتمەندی مردنیشی تێدابێت، ناکرێ بەفر لەخۆیدا بگەڕێتەوە بۆ

دژەکەیەتی، واتە یاسای دژەکان لەالی سوکرات ھێشتا سەلماندنی ئەو بوونە نییە کە دوای خۆی موناقەشەی 
دروستکردووە، بەھەرحاڵ ئێمە دەبینین کە ئەفاڵتۆن دەڵێت دەروون، روح بریتیە لەسەرچاوەی ژیان، چونکە ژیان 

تە روح بەشدارە لەوێنەی ژیاندا کەواتە ئەوەی دژی ژیان بەسەرجەم ئەم جەستانەدا پەخش دەکات و دەچێتە ناوی، وا
( لەم موناقەشەیەوە تێدەگەین کە مەسەلەی بوون ٦بێت دەروون قەبوڵی ناکات، کەواتە دەروون ئەزەلی ھەمیشەییە". )

ی لەنێو فەلسەفەشدا چارەسەر نەکراوە، بەو مانایەی کە ئینسان وەکو مەتریالێک لەگەڵ ئەو روحەی بابەتێکی دیکە
بوونە، ملمالنێکە لە نێوان جەستە و روحدا نەتوانراوە بە شتە فیزیکیەکان بسەلمێنرێ وەکو بەفر و ئاگر کە دوو 
ماتریالی جیاواز و دژن، وەکو ھەر دژێکی دیکەی بەکارھێنراو لەسروشتدا، ئەو سرووشتەی کە ئینسان وەکو 

گە لەو ئەزموونەی کە سرووشت خۆی بونەوەرێکی زیندووی عەقڵمەند خاوەنی تەواوی ئەزمونەکانە، ج
 سەلماندوویەتی بەبێ ئەوەی ئینسان خۆی تێدا تاقیبکاتەوە. 

 مردن لە فەلسەفەدا.

مردن ھەر مردنە کە کۆتایی ھاتنە بە جەستە، بەاڵم فەلسەفە مانایەکی جیاوازی پێبەخشییوە، )تاناتۆس( ئەو چەمکەیە کە 
، پێچەوانەکەشی )ئیرۆس( ە کە لە ئەفسانەی گریکیدا خودای بەواتای غەریزەی مردن و حەزکردن بۆ مردن دێت

حەزکردنە لە خۆشەویستی و سێکس، دواتر ئەم خودایە دەبێتە جێگەی پەرستن، ھەروەھا لەالیەکی دیکەوە رەخنەیە لە 
، غەریزەی مردن، لەالی ئەفاڵتونیش ھێزێکی گەورەیە نفس دەجوڵێنێ بەرەو چاکەکاری لەنێوان و جەھل و مەعریفەت

ئەو ئینسانەش کە ناقسە و حەز بە حیکمەت واتە فەلسەفە ناکات، گریکەکان ناویان لێنابوو سافولوسە. واتە خوای 
سێکس و خۆشەویستی، ھەڵبەت لەنێوان ئەم دوو چەمکەدا کە سایکۆلۆژیە، ملمالنێیەکی قورس ھەیە، ھەروەک ئەوەی 
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بەشێوەیەکی قوڵتر لە تێگەیشتنی ئاسایی کۆمەاڵیەتی تەماشای لە ئەفسانەی یۆنان ھەیە، ئەمە لە بەوپێیەی کە فەلسەفە 
نەمانی جەستە و مانەوەی رۆح دەکات، تێگەیشتنی جیاوازی ھەیە بۆ تێڕوانین و نەمانی ئینسان لە حاڵەتێکی سیحراویدا 

نی فەلسەفەی یان ئەو حاڵەتەی کە پێی دەڵێن گواستنەوەی رۆح، واتە ئاگاھی و نائاگاھی بۆ مان و مردن " بەتێگەیشت
( بابەتێک بەسەر دوو ئاراستەی گشتیدا دابەش دەکرێت، ئاراستەی Subjectiveکۆنی یۆنانی بێت، مەرگ وەکو )

یەکەم دەتوانرێ بە ئاراستەی )ئاگا بە مەرگ( ناوبنرێ و دووەم بە )نیگەرانی بە مەرگ( ناوبنێین، بەو مانایەی ئینسان 
گاییدا ھەبێت، ئەوا بەئاگا لەمەرگ ناودەبرێ، بەاڵم ئەگەر ھەر تاکێک لە النیکەم بەیەکێک لەو سێ ئاراستەیە لە ئا

ئینسان النیکەم لەبەرامبەر یەکێک لەو سێ ئاراستەیەی پێشوو، دڵەڕاوکێ و ترسی ھەبوو، ئەوا دڵەڕاوکێ بە مەرگ 
ت، بەاڵم نیگەرانی و ناو دەبرێت، لەنێوان ئەو دوانەشدا جیاوازیەکی گرینگ ھەیە رەنگە کەسێک ئاگایی بە مەرگ ھەبێ

ترسی لێنەبێت، بەو بنەمامەیە بێت ئاگایی مەرجی پێویستی ھەر نیگەرانی و ترسێکە، بەاڵم بەو جۆرەش نییە کە ھەر 
( لەڕاستیدا مردن کە بوو بەنەریتێکی کۆمەاڵیەتی و رێوڕەسمی ٧ئینسانێکی بە ئاگا دڵەواڕکێ و ترسی ھەبێت".)

ەوەری بۆ ژیانی کۆمەاڵیەتی، ئیدی پەیوەندی بە زیندووەکانەوە نامێنێت، وەکو کۆمەاڵیەتی بۆ سازدراو بوو بە یاد
فەیلەسوفی یۆنانی کۆن ئەبیقۆرس شیکاری بۆ کردووە کە گوایە پەیوەندی بە خودی ئینسانەوە تاکو عەقڵ مامەڵەی 

ڵەی لەتەکدا بکەین و لەتەکدا بکات و دەڵێ" مردن ھیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە، دەبێ بەشێوەیەکی عەقالنی مامە
رووبەڕووی ببینەوە، کەچی دیموقریتیس پێیوایە مردن چارەسەرێکی نەخوشیە سایکۆلۆژییەکانە، ئەگەر مردن نەبوایە 
ھەمیشە لەترس و دڵەڕاوکێدا دەبووین، ئەوانەی کە لەنێو فەلسەفەدا ئەو ترسەیان بۆ حاڵەتی مردن خوڵقاندووە، 

شێوەیەکی تەسک بینانە، ھەر لەوێشەوە ئەبیقۆرس پێیوایە کە مردن ھات نەفس واتە پەرچەکرداری ئاینە میللییەکانە بە
 ( ٨)روح( نامێنێ". )

لەو تێگەیشتنەی ئەبیقۆرسەوە تێدەگەین کە چەمکی مردن بەھەموو مانا و رەھەندە فەلسەفی و روحی و ئەدەبی و 
مانایی دووری بخەینەوە، ھەروەک ئەوەی ناشکرێ بایۆلۆژیە جیاوازەکانیەوە، وەکو چەمکەکانی دیکە ناکرێ لەفرە 

زۆرترین مانای پێببەخشین لەرووی بایۆلۆژییەوە، چونکە لێرەدا مردن لەدەرەوەی فەلسەفە، تەنھا لەناوچوونی 
جەستەیەکی ماتریالی بەوالوە ھیچی تر نییە کە دواتر دەبێتەوە بە ماتلایر بەاڵم بەشێوەیەکی دیکە، مەبەست لەو 

بۆ نەدۆزرێتەوە، ڕی خاک و خۆی و سرووشت، ئەگەر رەھەندی دیکەی ِ  ە کە ئینسان بەشێکە لە ئاڵوگۆدیالیکتیکەی
بەو پێیەی کە مردن حەتمی و سەیرورەیە و حاڵەتێکی تایبەت نییە، ھەرئەوەی کە مردن روداوێکی سەرسوڕھێنترە 

ت ھەیە، ئاوھاش مردن وەکو مانایەکی لەدایک بوون، لەکاتێکدا ھەموو ئینسان دەزانن چۆن لەدایک بوون وەکو سەروە
دیکە، کۆتایی ژیانی تاک ھەیە بەمەرجێک مردنەکە ئاسایی بێت یان بەکۆمەڵ نەبێت. بەاڵم تاکە جیاوازی نێوان مردن 
و لەدایک بوون، ئەوەیە کە ئینسان نازانێ کەی دەمرێت، بەاڵم دایک و باوک لەرێگەی سرووشتی دایکایەتیەوە و 

 ێشکەوتنی تەکنۆلۆژیای تەندروستیەوە دەزانن کۆرپەکە کەی لەدایک دەبێت و نێرە یاخود مێ . ھەروەھا لەرێگەی پ

"حاڵەتێک ھەیە لەنێوان مەرگی رەھا و ژیانی رەھا، کە لێکۆڵینەوەی فەلسەفی دەیھەوێ لێی بکۆڵێتەوە، یەکێک لە 
ھا نین، بەڵکو روانینی مرۆڤ ئەو رەھاییە روانینە ھەرە نوێیەکانی فەلسەفە بڕوای وایە نە ژیان و نە مەرگ ھیچیان رە

دروست دەکات، ھەروەھا یەکێک گەر بیھەوێ زیاتر لەم مەودایە بکۆڵێتەوە بێ سێ و دوو، ئەبێت ھەنگاوی ئەوە 
ھەڵبھێنێ و لەوە تێبگات کە ژیان جۆرێکە لە ملمالنێ لەگەڵ ئەو رەوتەی تری ژیان کە پێیدەگوترێت مەرگ، بۆیە لە 

ژیاندا ھەمیشە شتێک ھەیە پێدەگوترێت نێوەند، واتە نێوەندێ کە بەشدارە لە دووبارە نووسینەوەی  ملمالنێی مەرگ و
ئەو حاڵەتەی کە بەشدارن لە پێکھێنانی ئەم دوو دیاردەیە کە فەلسەفەی ژیانە، واتە دیاردەی ژیان و مەرگ، ئەم 

ت چاوەڕوانی ئاوابوون بکرێت و بەبێ ئاوابوون نێوەندەش لە ئەنجامی ئەو ھۆکارە ھاتووەتە کایەوە کە خۆر ھەڵدێ ئەبێ
 ( ٩شتێک نامێنێ پێیبگوترێت رۆژ". )

"ئەوەی کە بەناخی ئێمەدا شاردراوەتەوە مردنە، ئەوەش کە بیرمان دەچێت ھەر مردنە، ئەوەش کە سێرەمان لێدەگرێت 
ەکەی، بۆیە ئێمە لەسەرمانە دژی نەمرییە، بۆیە بەردەوام لەگەڵ ژیاندا لەملمالنێداین دژی مردن، نە لەدژی پێچەوان

کوشتن خۆمان بەرەو مردن بگوازینەوە، ئەمە بۆ ھەموو گیانلەبەرەکانیش ھەروایە کە ملمالنێ ھەیە لەبەرامبەر مردن، 
ھەروەھا لەپێناو دابەشکردنی رەگەزە ئاڵوگۆڕپێکراوەکانیش کە ناھێڵێت دابەشبن و لەنوێوە بەراورد دەکرێن لەگەڵ 

( بۆدریار باس لەوە دەکات دوای شۆڕشێکی گەورە کە سێکس و ١٠گەڵ ئەوەشدا نەمر دەبن" )خودی خۆیاندا، لە
مردنی بە نمونە وەرگرتووە، ئێستا مردن بەشێوەیەکی دیکە ھاتۆتە سەر رێگەمان، ئەویش کۆپی کردنی خودە لەرێگەی 

وی زانستی تریش لەخوددا تەکنۆلۆژیاوە، واتە جگە لەھەنگاوە سەرەتاییەکان و سێکسی حەرام، ھەندێک ھەنگا
دەردەکەوێت، ئەمە وادەکات کە مردن پشتگوێ بخەین لەپێناو زۆربوونی رەگەزی مرۆیی، ئەمە فاکتێکە کە ئەگەرێکی 
لەپشتەوەیە، لێرەدا سێکسی حەرام مەبەست لەو دەربڕینە ئارەزوومەندانەیە نییە کە لەرۆژئاوا ئازادی لەدەستووردا 

ک بوونەی مندال ە بێ باوکانەوەیە کە لەرێگەی ئازادییە وە دێنەبوون، یان ئەو ژیانە بێ وەرگرتووە، بەڵکو ئەو لەدای
ناسنامەیەی کە حەزو ئارەزوویەکی بێ رەحمانە بۆ ژیان مانای مەرگێکی بێ رەحمانەی بەرھەمھێناوە، ئەویش بەشێکی 

 کاندا بەھای نەماوە. لەجەنگەکاندا و بەشەکەی دیکەی لەو تێگەیشتنەی کە لەپەیوەندییە کۆمەاڵیەتیە
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تێڕوانینی ئەنتۆلۆژیایانە بەرامبەر بەمەرگ، تێڕوانینێکە نەک ھەر پەیوەندی بەمانەوەی خودە بەرامبەر مەرگ، بگرە 
شێوازێکی دیکەی گۆشەگیری و تەنھاییشە بۆ ژیان، بەو مانایەی کە ئەگەر تاک خۆی دابڕێنێت لە کۆمەڵگە و دیاردە 

ەک ئەوەی زۆربەی فەیلەسوف و بیرمەندەکان بەناچار خۆیان لەخەڵک و ژیانی ئاسایی باوە کولتوورییەکانی، ھەرو
دابڕاندووە، لەوانەش سوکرات و دیکارت و نیچە و ھایدگەر و ھتد، وەاڵمی ئەو پرسیارەی کە ئینسان ھەیەتی لە 

کۆمەاڵیەتی نەبێت،  کێشەی بوون و گرێدانی بە بوونی کۆمەاڵیەتی و باوەوە، واتە ئەو بوونەی کە لەنێو فەزای
شێوەیەکە لە مەرگ، پرسیارێکە وەاڵمەکەی لە وەاڵمی نھێنیەکانی کەون قورسترە، چونکە تێگەیشتن لە ژیان و ئەو 
نێوەندیەی کە بیرمەند و فەیلەسوف وەکو ئەنتۆلۆژیا تەماشای ژیانیان کردووە و مەرگیان وەکو حاڵەتی دوورخستنەوەی 

ێگەیشتنەیە کە لەبارەی تێکستەوە دەکرێت و دانەرەکەی ئایا دوای ناسینی دەمێنێ، یان روح لەجەستە بینیوە، رێک ئەو ت
لەگەڵ لەدایک بوونی تێکستدا دەمرێت؟. ئایا دەبێتە خاوەن تێکست یان کۆمەڵگە داگیری دەکات؟. پێشتر فەلسەفە و 

ان ئاژەڵ و ئینسان کرا، چونکە فەیلەسوفەکانیش ترسیان لەمردن زۆربوو، تاکو بەتەواوەتی قسە لەسەر جیاوازی نێو
ژیان تقدیری مردن کرا، )مونتانی( فەیلەسوفێکە پێشتر زۆر لەمردن ترساوە، چونکە ھەموو چرکەساتێک ھەڕەشەی 
نەمان دەکات، بەاڵم دواتر بۆ رواقیەکان دووبارەی دەکاتەوە لەوێوە بۆی دەردەکەوێ ترسی ناوێ بۆ مردن و دەڵێ " 

ەوتوون کە مردنمان بۆ روون دەکەنەوە، بۆیە ئەم مەسەلەیە ترسی ناوێ، چونکە ھەموو ئەو بیانووانە دواک
چرکەساتێکیش دواناکەوێ و کارێکی سروشتییە، بەوپێیەی مردنی تۆ بەشێک لە سیستمی کەون، ھەروەھا مەرجی 

گشتی لەو تێڕوانینەوە ( ئەم ھاوکێشەیە ئەنجامی نابێت، تاکو ئینسان بە١١لەدایک بوونتە، بۆیە مردن ئامانجی بوونتە". )
تەماشای بوون نەکەن وەکو بیرمەندەکان لێی دەڕوانن کە ناسراوە بە ئەنتۆلۆژیا، بەاڵم بەپێی تێگەیشتنی فەلسەفی بۆ 
ژیان، کۆمەڵگەی نوستوو ئەو کۆمەڵگە مردووەیە کە تێکڕا بوونیان نییە وەکو ئەو بوونەی کە کۆمەڵگەی زیندوو بۆ 

وکاتە ھەستی پێدەکرێ یان دانیپێدادەنرێت کە تاکی کۆمەڵگەی داخراو دەچێتە نێو ژیاندۆستی ھەیەتی، ئەمە ئە
کۆمەڵگەی کراوە و تاکە زیندوو و ئازاد و کراوەکان دەبینێ، نمونەش تاکی رۆژھەاڵتییە کە دەچێتە رۆژئاوا و ئەو فەزا 

وحێک لە جەستەیەکی جواڵودا، خەیاڵیە دەبنیێ و وەکو خەون وایە، وەختێک دەبینێ کە جگە لە مردنی خۆی وەکو ر
ژیانیش مانایەکی دیکەی ھەیە و نێوەندێکیش ھەیە لەنێوان ئەو مان و مەرگە و مەرگیش بۆ خۆی ئەو یادەوەرییە 
فانتازییە نییە کە گرێدراوی تێگەیشتنی ئایینە بۆ ژیان و مەرگ، بەڵکو ژیانێکی دیکەی دۆزراوە ھەیە کەپێویستە، 

 نە پەیوەندی بە ستایلی ژیانەوە ھەیە نەک شێوە ماتریالیەکەی کە دەرەنجامەکەی دیارە. ھەڵبەت ئەم جۆرە مان و مرد

"لەنێوان نە مەرگ و نە ژیان، پەیوەندییەکی دژکاری ھەیە کە ھەردوکیان کۆ دەکاتەوە، کە ئەمە پەیوەندییەکی ھیچە کە 
ن مردن و ژیانە و لە نمونەی ئەو دایکە دەچێت ھەردوکیان لەشوێنێکدا کۆدەبنەوە، بەاڵم پێدەچێ یەکێک لەوانە کە لەنێوا

لەتێکستی خوێندنەوەدایە کە دایک نە دەمرێت و نە دەژی. ھەروەک ئەوەی دەریا نە پڕە و نە بەتاڵە، ھەروەھا لەنێوان 
مەرگی نا مەرگ و ژیانی نا ژیان، پەیوەندییەکی گریمانکراو ھەیە، ئەمە پێی دەگوترێت پۆزەتیڤیزمی زمانی نێگەتیڤ، 

( گاندی یەکێک لەو پیاوە روحانیەیە کە مەرگی وەکو حاڵەتێکی ١٢بە سڕینەوەی ھەر یەکێکیان ئەویتر جێگیر دەبێت" )
ناتوندوتیژی دژ بە سروشت تەماشا کردووە، ئەو باسی خۆزاڵ کردن دەکات بەسەر خوددا تاکو بەسەر ئەویتردا زاڵ 

ی پێویستە مرۆڤ دیسپلینێک بەسەر خۆیدا بسەپێنێت، سەرەتا بێت، " بۆ ھێنانە ئاراوەی فەزایەکی زەینی ناتوندوتیژ
دەبێ بەسەر ئەو ترسەدا زاڵ بێت کە لەناخی خۆیدا بەرامبەر بە مردن ھەیەتی، چونکە مرۆڤ بۆیە کەسێک دەکوژێت، 
تاکو خۆی نەمرێت، بەاڵم مرۆڤ بە رزگاربونی لە کۆتی مەرگ، لە کۆتی توندوتیژیش رزگاری دەبێت، ئەو 

کەسێک لەمردن بترسێت و توانای بەرگری نەبێت، ناتوانێ فێری ناتوندوتیژی بکەین، ئەو مشکەی کە  دەنووسێت
بەرگری لە خۆی ناکات، ئەو مارەی کە بەرگری لە عەشقە کوژراوەکەی ناکات، ناتوانین بڵێین خاڵییە لەتوندوتیژی، 

ی ئامانجی بەرگریکردن خاڵییە لە توندوتیژی، لەبەر ئەوەی رێگەدەدات پشیلە بیخوات، لەم روانگەیەوە بە بڕوای گاند
 ( ١٣ناچارکردنی بەرامبەر نییە بەڵکو قەناعەت پێکردنێتی". )

ئەو ترسانەی کە وادەکات مردن بەرھەمی بھێنێت، بریتین لە ترس لە زیندووبوونەوەی ئینسان لە دونیایەکی دیکە یان 
ەڕی ئاینییە و بەشێکی ترسەکەش لە سزا خراپەکارییەکانی فەزایەکی دیکە بە ھەر مانایەکەوە بێت، ئەمە بەشێکی باو

بێت کە لەسەر زەوی و بەجەستەیەکی بەھێزەوە کردوویەتی، ھەروەھا ترس لە ئازاری مردن کە مرۆڤ بڕوایەکی بۆ 
دروست بووە کە مادام دەخرێتەوە گۆڕەوە، کەواتە بەتەنھا دەمێنێت و ئەو تەنھاییەش ئازاری ھەیە و ترسێکی دیکەی 

ابڕانە لەوانی تری پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکانی کە ئەزموونێکی وەھای نییە و نەیتوانیوە بەئیرادەی خۆی بیکات، ئێستا د
لەو تەنھاھییە جەبرییە دەترسێت چونکە ئەزموونی لەو چەشنەی نییە، ھەروەھا ترس لە چارەنووسێکی نادیار، 

نەی بۆ پاش مەرگ دەکرێت، دڵنیانییە کە چی بەسەر دێت و بەوپێیەی کە مرۆڤ ھێشتا بەو ھەموو شیکارییە جیاوازا
چۆن زیندوو دەبێتەوە و زیندووبونەکەی چ سوودێکی ھەیەو چ زیانێک، ھەموو ئەمانە بەشێکن لەمانای ترسی بەر 
 لەمردن کە بۆ تاک و تەنانەت بۆ ئەوانەی کێشەی تەندروستیان ھەیە، یان ئەوانەی بەردەوام لەنێو جەنگدان یان کاری

 مەترسیدار دەکەن، ھەمیشە بیر لەو مەتنرسییانە دەکەنەوە کە وەاڵمیان پێنیە و بەو ترسەوە دەمرن. 
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بەھەرحاڵ مردن ئەگەر لەدەرەوەی تێکستیش بێت، مەبەستم ئەو شیکردنەوە ئاینییانەی بۆ مردن کراوە، ھەر حاڵەتێکی 
ولی کە ھەندێکجار سیمبول موڵکی گروپێکە، گوماناوییە بۆ زیندوو بوونەوە کە جیاوازە لە زیندووبوونی سیمب

ھەندێکجاریش موڵکی گشت، بەاڵم لەبارەکانی دیکەدا مردن وەکو مانەوەی ناو یان سیمبولێک بۆ نەتەوە، یان 
مامەڵەکردنی چەمکەکە وەکو کایەیەکی جیاواز کە لەئەدەبیاتدا ھاتووە نوسەر لەدەرەوەی دەقدا دەمرێ، یان مردنی 

کولتوورە زاڵەکانی دیکە دەتوێتەوە، مانایەکی تایبەتی ھەیە، بۆیە مردن بەبارتەقای ئەوەی وەھمی کولتوور کە لەنێو 
بونێکی ئەبەدییە یان میتافیزیکیە، بەقەد ئەوە مردنێکی یەکجارەکی نییە و دۆنای دۆنیش یەکێکە لەو واڵمانەی کە 

ردن حاڵەتێکە بۆ ھەموو بەشەرییەت یەکسانە و بەفەلسەفەی مردن دەدرێتەوە کەدواتر بە درێژی باسی لێوەدەکەین. "م
لەدەستدانی جەستەیە، بەاڵم لەنێو ئەفسانە و بیروباوەڕی ئاینی روح لەجەستە جودا دەبێتەوە و دەمێنێت، ئەم دۆنای دۆنە 

ایە لەزۆر ئەفسانە و بیروباوەڕی ئاینی ھەیە، بەاڵم لەالی ئێزدیاتی بە تێکست سەلمێنراوە بۆ باوەڕدارەکانیان و گو
کەسێک کە دەمرێت ئیدی گیانی دەچێتە نێو لەشی کەسێکی چاک و نەمر دەمێنێتەوە و تێکستەکەش بەم شێوەیەیە ) 
روحا رەحمانێ، نابت فانی، ھەرا لبەر دەستی یەزدانێ( ئەمە بەو مانایە دێت کە روحی رەحمان بێناونیشان نامێنێتەوە و 

جەستەیەکی دیکەی سوود بەخشەوە و دوای مردنی دەبێتە  وەکو ھەر جەستەیەکی دیکە نەمێنێ، بەڵکو دەچێتە
پیاوچاکێک، بەاڵم مرۆڤی خراپەکار کە دەمرێت روحەکەی دەچێتە گیانی دڕندەیەکی وەکو گورگ و سەگ و گیانداڕی 
شەڕانگێز، ھەروەھا بیروڕاکە وایە کە ئەو روحە ھەمیشە ئازار دەکێشێ بەو شێوەیە دەمێنێتەوە تاکو خودا لێی خۆش 

( مەسەلەی خۆ کوشتنیش بەھەموو ماناکانیەوە کە ١٤بێت و جارێکی تر دەگەڕێتەوە ژیان بەئاوایەکی دیکە". )دە
نەخوشیەکی سایکۆلۆژییە و تۆڵە سەندنەوەیە و سیاسەتە و بەشێکی تری پەیوەندی بە باری کۆمەاڵیەتیەوە ھەیە 

 بەتایبەتی لە رۆژھەاڵیەتی ناوەڕاست و بەشێکی دیکەی ئابورییە. 

یۆنانی کۆن سەرەتا و دەستپێکردن و دایکی فەلسەفەیە بۆ ھەموو چەمکەکان و تێگەیشتنەکان، ئەفاڵتون لەبارەی زۆر 
لەچەمکەکان قسەی کردووە و جیھانبینی تایبەتی خۆی ھەیە، لەبارەی مەرگ و ژیان مانایەکی بەخشیوە کە لەماناکانی 

ەمری رۆح ھەبووە بۆ سەلماندنی نەمریش حەوت بەڵگەی بنەڕەتی تر ناچن و بوونە بەبنەمای فەلسەفە، ئەو باوەڕی بەن
دەخاتە ڕوو کەگرنگترینیان ئەوەیە شت دژەکەی قەبوڵ ناکات، واتە ھیچ شتێک تایبەتمەندی ژیانی تێدابێت، نابێت 

دەروون  تایبەتمەندی مردنیشی تێدانەبێت، ناکرێ بەفر لەخۆیدا بۆ گەرمی )دژەکەی( ئێمە دیبینین، ئەفاڵتۆن دەڵێ کە
رۆح بریتییە لەسەرچاوەی ژیان، چونکە ژیان بە سەرجەم ئەو جەستانەدا پەخش دەکات کە دەچێتە ناوی، واتە ئەو 
دەروون بەدشارە لەوێنەی ژیاندا، کەواتە ئەوەی دژی ژیان بێت دەروون قەبوڵ ناکات، کەواتە دەروون ئەزەلی و 

ھەیە و لەدوای نیارندرتال کە گوایە سەرەتای گەشەی  ( ھەرچەند کۆمەڵگەی بەشەری لەوەتەی١٥ھەمیشەییە". )
بەشەری بووە و نەریت و مەراسیمی ناشتنی تایبەتیان ھەبووە بۆ مردن، بەاڵم ھەمیشە سەرقاڵی ئەو نھێنیە بوو کە 
بۆچی کۆتایی ژیانی تاک دەبێت حەتمی بێت و مەرگ بێت و بەتایبەتیش مەرگی نائاسایی کەھیچ رێگە چارەیەک نییە 

انەت بە پێشکەوتنی تەکنۆلۆژی تەندروستیش، بەاڵم میشیل فۆکۆ لە کتێبی مێژووی شێتی لەپەیوەست بە مەسەلەی تەن
شێتی یەوە، پێیوایە مردن لە ھیچ زەینێکدا نییە ئەگەر لەگەڵ حاڵەتی شێتیدا تێکەڵ نەبێت. بەو مانایەی حەکیمەکان و 

لەسنووری خۆیان دەردەچن، چونکە داھێنان ساتێکی زۆر  شاعیرەکان شەپۆلی توڕەیی وا دەیانگرێتەوە کە دواجار
سەختە ئەگەر لەنێو عەقڵدا بمێنێتەوە، بۆیە فەیلەسوف و داھێنەر ھەمیشە بەدوای نەمرییەوەن، بەرھەحاڵ ئەم باسە 
لەشوێنێکی تردا موناقەشەی دەکەین، بەاڵم لەبارەی ئەوەی کە ئینسان ھەمیشە سەرقاڵی ئەوەیە بۆچی دەمرێت و 

یاری ھەیە و دەشزانێ کە مردن حەتمیەتی ژیانە. بۆئەمە میشێل فۆکۆ وەاڵمی تایبەتی خۆی ھەیە، بەاڵم کالسیکیی پرس
نییە و بەگرینگی نازانێ کە ئینسان سەرقاڵ بێت بەو پرسەوە، چونکە حەتمیەتە و دەڵێ " لەنێوبردنی یەکجارەکی مەرگ 

موو شتێک بووە، چونکە ژیان خۆی ھەر پوچگۆیی و شتێکی گرینگ نییە، ھەرچەند جاران مەرگ سەرچاوەی ھە
گەڕەالوژە و قسەی قۆڕ و سوڵجانی شێتەکان بووە، سەری مرۆڤ بەتاڵە و دواجار ھەر دەبێتە کەەللسەر، شێوەیەک 
خۆی لەھەموو ئەو ئاماژانە وەالناوە کە ئاماژەبوون بە ئامادەگی بەتینی ئەو، ھەروەھا ئاماژەبوون بەبێ ھێزی 

 ( ١٦ەوەی مەرگ ئاشکرای دەکات، جگە لە ماسک ھیچ شتێکی تر نییە" )نێچیرەکەی ئ

ئەم قسەیەی فۆکۆ ئەو ئاماژە فەلسەفیەی ھەیە کە خۆ نمایشکردنی پەیکەری جەستە تەنھا ئەوکاتەیە کە بوون ھەیە، 
بۆیە ئەو  ئەگەرنا شێتیە کە ئینسان خۆی بە شتێکەوە سەرقاڵ بکات کە حەتمیە و مەرگە و بیھەوێ بەری پێبگرێت،

ماسکەی ئینسان بەکاریدەھێنێ بۆ رزگاربوون لە مەرگی ئاشکرا، جۆرێکە لەشێتی، چونکە شێتی لەچەرخەکانی 
کالسیک و پێشووشدا جۆرێک لە کوشتن بوو کە ئینسان لەبری ئەوەی وەکو ئینسان تەماشا بکرێت و رێز لە حاڵەتە 

ر لەنەریتی کۆمەڵگە دوور دەخرایەوە، یان ناشیرین تەماشا سروشتیەکەی بگیرێ، وەکو ھەر تاوانبار یان کەسێکی ناجۆ
دەکرا و بۆ سزایەک دەرکرا کەئەمە جۆرێک بوو لەمردن، بەاڵم ئەمە بەو ماسکەوە بوو کە خۆیان بەسزادانی ئەو 
حاڵەتەی ئینسان توشی بووە و بەویستی خۆی نییە، یان ئەو حاڵەتەی کە بەرئەنجامی ھەڵسوکەوتی نەگونجاوی خەڵک 

ووە کەالدان بووە لە سرووشت یان یاخی بوون، بۆیە لەشێوەی مردن تەماشا کراوە، فۆکۆ لێرەدا ماسکە تەقلیدییەکەی ب
خەڵک ئاشکرا دەکات کە بەتێکڕا گرێبەستێکیان کردووە پێکەوە رازیبن بەو حاڵەتەی ھەموویان لەنەریتی گشتی 

ھەڵدەدرێتەوە، ھەڵبەت )جان پۆڵ سارتەر( یش وەکو  النەدەن، بۆیە شێت و ئەوانی تر دەمرێنن، لێرەوە ماسکەکە
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فەیلەسوفێکی بونگەرایی لەو الیەنە دەکۆڵێتەوە و پێیوایە کە خۆ نواندن جۆرێکە لەخۆ گێلکردن لە ئاست مەرگداو 
ھەڵوێستیش لەبەرامبەر ئەو چەمکەدا لەالیەن فەیلەسوفەکانەوە نەرێنیی بووە، نەک تەبایی و دیسان دەڵێ " بیرۆکە و 
روانگەی باو لەمێژووی فەلسەفەدا سەبارەت بە مەرگ لە یۆنانی کۆنەوە تاکو ھایدگەر، بەگشتی بیرۆکەیەکی دڵبزوێن 
و جوان نەبووە، بەڵکو الیەنە ناشیرین و نەرێنیەکەی زاڵ بووە بەسەر الیەنە جوان و ئەرێنی یەکەی، ھەر بۆیە مەرگ 

اردەیەکی تەواو بوون و ژیان، ھەر بەو پێیەش ھەڵوێستی وەک دەرکەوتەیەکی دژ بەخۆی نواندووە، نەک وەک دی
مرۆڤەکان لە ئاست مەرگدا ھەڵوێستێکی بەرھەڵستکارانە بووە نەک ھەڵوێستێکی تەبا و کۆک لەگەڵ ئەو چەمکەدا، جا 

( )مۆریس ١٧بۆیە زۆر بەدەگمەن فەیلەسوفێک پەیدا دەبن کە مەرگیان لە الیەنێکی جیاوازەوە چارەسەر کردبێت" )
النشۆ( بەھەمان شێوەی ھاوبیرەکانی، ئەویش وەکو فەیلەسەفێکی بونگەرا و ئیستاتیکی بەنەرێنی تەماشای مەرگ و ب

حاڵەتە جیاوازەکانی دەکات، ئەو پێیوایە مەرگ رەھەندێکی داگیرکردووە بەردەوام لەزۆربەی نوسراوەکانی دەگەڕێتەوە 
وێستی جیاوازی سەبارەت بەمەرگ ھەیە، بەاڵم ھەڵوێستێکی سەری، ئەو یەکێکە لەو فەیلەسوفانەی کە بۆچوون و ھەڵ

ژوویەکەی لە سەرەتای سەرھەڵدانی ئەندێشەوە بەردەوام لەھەمان کاتدا ھەڵوێستی ئەویش بێبەری نیە لەو ینیە و مێِ  نەر
ۆرترین روانگەیەوە ) نە زانام و نە نەزان( ھەندێک خۆشیم ھەبوون، ئەمە شتێکی ئەوتۆ نییە، دەژیم و ئەم ژیانە ز

چێژم پێ دەبەخشێت، ئەی مەرگ؟، کاتێک بمرم رەنگە ھەر ئەم چرکەیە چێژێکی لەرادەبەدەری ھەبێت وەریبگرم، 
لەتامی سەرەتایی مەرگ ھیچ نادوێم، کەبێ تامە و زۆر کات ناخۆش ئازار چێشتن گەوجی دەنوێنێ، بەاڵم ھەقیقەتێکی 

 ( ١٨رادەبەردەر ھەیە و لەمردن رەزامەندیەکی بێ سنوور" )گرینگ کە لێی دڵنیام ئەمەیە لەژیان کردن چێژێکی لە 

دووبارە سارتەر بەوپێەی کە قوتابی مۆریس بالنشۆ بووە کاریگەری فکر و بیرکردنەوەی ئەوی بەسەرەوە بووە، 
بەھەمان شێوە تەماشای مەرگی کردووە، چونکە بوون لەالی ئەوان ماھیەتێکی دیکەی ھەیە بەدەستی دەسەاڵت و 

سرووشتی ژیان، ئەو مانایەی نەماوە، بۆیە لە رۆمانی )ھێڵنج( دا وەختێک پاڵەوانەکە مێشوولە کە دەکوژێت و گۆڕانی 
دەڵێ )فەرموو لە کێشەی بوون رزگارم کردی(. سارتەر لێرەدا تەنھا بۆ ھونەری رۆماننوسین ئەو دیمەنە خەیاڵیەی 

ڵەوانێکی جوان یان تێکدانی سرووشت یان مایە دروست نەکردووە و بۆ ئەوەش نەینووسیوە کە بکوژ بکات بە پا
پوچکردنی ژیان بەگشتی، بەڵکو ئەو مانای ژیان و بوونی وەکو خۆی پێشکەش بە خوێنەر کردووە، چونکە مانا 
دروستکردن لە ئەدەبدا، ھۆشیاری دەوێ کە ئینسان و خودی گیانەوەرەکانیش ھەمیشە لەخەمی پاراستنیدان، ئەو بوونە 

 ە لە بایەخ بەژیان و دووبارەبونەوەی خود بەھا پەیدا دەکات. راستەقینەیەی ک

ئەگەر بچینە دەرەوەی مردنی جەستە، رەنگە مردنی تێکستێک یان مێژوویەک یان مردنێکی مەجازی بۆ نوسەرێک یان 
ە ھونەرمەندێک یان ھەر کارێکتەرێکی چاالک و ھتد، واتایەکی دیکەی مردن بێت، بەاڵم مانای مردن لە تێڕوانین

گشتییە واقیعیەکە و لەچاوی ئینسانەوە بۆ مانی خۆی، یان ھەر شتێکی تر کە قابیل بە نەمانە، تەنھا دیالیکتیکە و 
لەجەستەیەکی زیندوو و چاالکەوە بۆ ماتریالێکی بێ وزەو توانایە، بۆیە ماناکە بۆ ھەرکەسێکە لەژیانی واقیعی وەکو 

 ی ژیانە و بەپێچەوانەشەوە ژیان دژی مردنە(. پێشووتر باسمان کرد، )پێچەوانەکەی یان دژەکەش

ئەو دوالیزمەش کە ئایا ژیان موستەھەقی مردنە، یان مردن موستەحەقە بۆ ژیان کە دواجار بۆئەوانی ترە، 
موناقەشەیەکە کۆتایی پێنایات، فەلسەفە لێرەدا ھەر وەاڵمێک بداتەوە ھەقی خۆیەتی، لێرە قسە لەوەیە کە ئینسان 

ە ژیانێکە تاکو موستەھەقی چ جۆرە مردنێک بێت، مەسەلەیەکە پەیوەندی بە ستایلی ژیانەوە ھەیە، موستەھەقی چ جۆر
ئێمە لەکوێین و لەبارەی چ شێوازێکی ژیان قسە دەکەین تاکو نەخوازین بمرین، لەحاڵێکدا ژیان ھەیە خوازیاری مردنی 

 دەوێ. 

چێتە خانەی ئەنتۆلۆژیاوە کە ھەرکەس و ھەر خاوەن ملمالنێ لەبووندا شتێکی ئەبەدییە و ھەر جۆرە بیانوویەک دە
بۆچونێکی فکری بەیەکێک لەو پاساوانە الگیری خۆیان لەو لۆژیکە دەکەن کەمردن تەنھا لە بەینچوونی جەستە نییە 
بەتەنھا. بەڵکو نھێنی مردن کە ئینسانی ترساندووە و ھەڕەشەیە لەژیان و وەاڵمی نییە لەباری فەلسەفەوە خوێندنەوەی 

ۆری بۆ کراوە، "وەکو )میالنی کالین( پێیوایە کە ترس لە مردن لەبنەچەدا ئەو راڕاییەیە کە رونی ژیان نیشاندەدات، ز
ھەروەھا بنەمای ھەموو بیرکردنەوەیەکە لەو رەفتارە دوژمنکارانەی کە ئینسانی شەڕانگێز دەیکات، بەم مانایەش بێت 

ھەر حاڵەتی مردنە، بەاڵم فەیلەسوفێکی دیکەی ئاینی مەسیحی ھەیە  شتیگڵ ھەموو ئەو شتەی دەمانترسێت لەدەرەنجامدا
بەناوی )پۆل چیلیس( دەڵێ )ئینسان خۆی کائینێکە لە نادیاردایە ھەستکردنیش بە نەبوونی ئەو ھیوایەی کە دیاربێت بۆ 

 (. ١٩دن(." )دواڕۆژ خۆی لەخۆیدا مردنە، تایشیریش دەڵێ شێتی جەنگ، تەعبیرە لە توندڕەوی لەترس بەرامبەر مر

)ئەلبێر کامۆ( گەورە رۆماننوسی بەرەگەز فەرانسی لەباسی ئازادیدا سەبارەت بە قبوڵکردنی مەرگ لە کتێبی مرۆڤی 
یاخی دەڵێ " مرۆڤی سەرکێش ئامادەیە وەکو دوا دەرەتان مەرگ قەبوڵ بکات، بەاڵم ھەرگیز ئامادە نییە لەئازادی 

اس لەو سەرسەختییە دەکات کە گالیلۆ کردی بەرامبەر بەمانای تێگەیشتن بێبەش بێت"، لەکتێبی ئەفسانەی سیزیفدا ب
لەژیان، ئەویش مەسەلەی سوڕانەوەی زەویە بەدەوری زەویدا و ئەو دەڵێ" ئەگەر بەڕاستی سەیری ئەو کردەوەیە 
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ەوەی کە زەوی بکەین، ئەوا بەڕاستی دەزانین، لەبەرئەوەی ئەو راستییە ئەوەی نەدەھێنا ژیانی خۆی بکاتە قوربانی، ئ
بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە، مەسەلەیەکە بایەخێکی قوڵی نییە و گوتنی راستی لەمڕووەوە مەسەلەیەکی بێھودەیە، بەاڵم 
لەسەرێکی دیکەوە دەبینین مردن ھەڵدەبژێرین، لەبەر ئەوەی بڕیاری ئەوە دەدەین کە ژیان شایانی بەسەر بردن نییە، 

و بیروباوەڕە و وەھمانەدا دەکوژرێن کە بەھانەیەکیان دەداتێ تا لەپێناویدا بژین، وا خەڵکانێکی تریش دەبینین لەڕێی ئە
لەخەڵکی دەکات لەپێناویدا بمرن، بۆیە من گەیشتومەتە ئەو قەناعەتەی کەمانای ژیان گرنگترین مەسەلەیە بەاڵم چۆن؟، 

ان. لێرەدا دوو میتۆدمان لەبەردەستدایە، واتە ئەو کێشانەی دەبنە ھۆی مردنیان دەبنە ھۆی زیادکردنی خۆشەویستی بۆژی
میتۆدی الپالیس و میتۆدی دۆنکیشۆتی، ئەمە تەنھا ھاوسەنگی نێوان بەڵگەداری و لیریکیزمە رێگەمان پێدەدات لەیەک 

( ٢٠کاتدا سۆز و روونی بەدیبھێنین، لێرەدا پێویستمان بەدیالیکتیکی کالسیک و دەوڵەمەند بەمەعریفە ھەیە لەئاستیدا". )
ەوە مەعلومە بۆ ھەموو کەسێک بە عاقڵ و ژیر و تەنانەت ئەوانەش کە کەم عەقڵن مەرگ ھەڕەشەیەکی ئەزەلییە بۆ ئ

ژیان، بایەخدان بەم بابەتە تەنھا لەنێو کرداردا جێگەی دەبێتەوە، ئەگەر نا مەرگ حاڵەتێکی حەتمی یە بۆ وەاڵمدانەوەی 
انێتی، " مادامەکی مەرگ ھەر ھەڕەشەمان لێدەکات، پێویستە ژیان، کەوابوو باشترین وەاڵم بۆ مەرگ بایەخپێنەد

بیسەلمێنین کە بایەخی پێ نادەین، ئەپیکۆریش وەکو ئەپیکتۆتۆس، مەرگ لە بوونەوەر دادەبڕێت، مەرگ بەالی ئێمەوە 
 ( ٢١". )ھیچ نییە، چونکە ئەوەی دەفەوتێت توانای ھەستکردنی نییە، ئەوەی ھەستیش نەکات بۆ ئێمە ھیچ بایەخێکی نییە

ئەلێرەدا مردن ھەستکردنە، مەبەست لەھەستکرد ئەوەیە کە ئینسان ھەمیشە ھەشت بەو لەحزەیە بکات کەمردن دێت، 
ئەم تێگەیشتنە مانای ترس نییە لە مردن، بەقەد ئەوەی کە ترسە ئەو لەحزانەی ئینسان تا لە ژیان ماوە لەدەستی نەیات 

ە ئینسانگەلێک ھەن بایەخ بە بوون نادەن، بۆیە ھەستکردن بە بەو چاکە بکات، ئەمە ئەو بێبایەخییە یە کە بۆ مردنێک ک
 لەحزەیەی کە کاتەکەی دیارنییە، ھەستنەکردنە بە ھەموو تواناکانی دیکەی ئینسان لە بوندا. 

 
 :  ەرچاوەس
 میبراھی. ناسر ئیکورد ۆب یانێڕرگە. ومەکیە یرگە. بمەستیب ەیدەس یاسیس یریب یژووێ. مییەریشەب نێ: د. حوس١

 . ٢٨٨ل ٢٠٠٩ ڵی. ساەوەوکردناڵچاپ و ب ۆانبیکرەم ەیخان یکانەوکراواڵ. بەزاد
 ەریدا. زنج یمۆر یوالناەم ویوەولەم یعریش ەو مردن ل انیژ یمکە. )شکار(. چمیرەبدولکەع بورە: د. س٢
 . ٧٣. ل٢٠١٤ڵی. سالنووسەزەغ یندەناو یکانەوکراواڵب
 یخشەچاپ و پ یزگاەد یکانەوکراواڵ. بمالەک دەمە. د. محیکورد ۆب یانێڕرگە. بوون و کات. ورەدگی: مارتن ھا٣
  ٩٤ل ٩٣. ل٢٠١٣ ڵی. سامەردەس
 یخشەچاپ و پ یزگاەد ەیوکراواڵ. بمالەدکەمە. د. محیکورد ۆب یانێڕرگە. وبوونە. بوون و نرەسارت ۆڵ: ژان پ٤
 . ٥٠. ل٢٠١١ ڵی. سامەردەس
. ەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب ەشێندەئ یکانەوکراواڵ. بیرزنجە. ئازاد بیکورد ۆب یانێڕگەڕ. ویاخی ۆڤی. مرۆکام رێلبە: ئ٥
 .٦٤. ل٢٠١٢ ڵیسا
 انیواڕب کانەدارەڕو باو نیئا مووەھ ە. کەکانییەئاسمانەنیئا یندەخوداو ەل ستەبە. ممیبراھیئ یخوداکان داەرێ. لزێراوەپ
 . کاندایەئاسمان ەبێکت ەل تنەبیتا یکۆریو چ ژووێم ینەخاو شەرانەمبەغێوپەو ئ یتێیەپ
 ەریدا. زنج یمۆر یوالناەو م یوەولەمیکانەعریش ەو مردن ل انیژ یمکە)شکار( چ میرەبدولکەع بورە: د. س٦
 .٧٦. ل٢٠١٤ ڵی. سالنووسەزەغ یزگاەد یکانەوکراواڵب
 . ٥٢٤( ل ٤االنبار مجلد ) ەجامع ەواالسالم.. مجل ونانیال ە. الموت و الخوف عند الفالسف رجب عبدەلل می: د. ابراھ٧
. امام عبدالفتاح امام. دار النشر. میوتقد ە. ترجمنیحس وسفیکامل  ە.. ترجمیالفکر الغرب ی: جاک شورون . الموت ف٨

 . ٦٤. ل١٩٨٤ ە. سنەعالم المعرف
 ٢١. ل٢٠٠٣ یمانێسل مەردەس یخشەچاپ وپ یزگاەد یکانەوکراواڵ. بوانڵەپا نەسەح حەاڵ. سرگەو م نانێ: داھ٩

 .... 
 .٥٦. ل١٩٩٨ ە. سنروتی. دار النشر بە. د. جالاللبدرە.. ترجمنیاو انتقام الخالد ی. الحل النھائاری: جان بودر١٠
. امام عبدلفتاح امام. دار میتقد وە. مراجعنیحس وسفی. کامل ە.. ترجمیالفکر الغرب ی: جاک شورون .الموت ف١١

 .١٠٧. ل١٩٨٤ ە. سنەالنشر عالم المعرف
 . ٥٧ل ٢٠١٣ ە.سنرالجزائری. دار التنویەائیمیس ە. دراسیالخگاب الشعر لیتحل ی. فلێوا امێ: ع١٢
نما.  ەیوکراواڵ. بیرزنجە. ئازاد بیکورد ۆب یانێڕگەڕ. وگلوەب ھانەج نیوتار. رام کەڵێمۆ. ککانەرنێدۆ: م١٣
 . ١٧٧ل

 .ێڤیھەی. چاپخان ٢٠١٠ ڵیسا. دەمەمح ۆ. سمککوردستانەل کانەنیمەو ک نی: ئا١٤
 . ١٧٦ێ. ١٩٨٣ ە. جزء االول. سنیەالفلسف ە. موسوعی: د. عبدالرحمن البدو١٥
 ڵی. ساەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب رێئاوەیخان یکانەوکراواڵبە. لکدایکالس یرخەچەل یتێش یژووێ. مۆکۆف لێشی: م١٦

 .٢٩. ل ٢٠٠١٤
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 ەیوکراواڵچاپ و ب یزگاەدیتیەراەبەوەڕێ. برگەم یخوازڵد ەیوتەرکەد ەوەنۆڵیکێ. لیمانڵێس دیعە: س١٧
 . ٤٧. ل٢٠١١ یمانێ. سلیوانەژنامۆر

و چاپ و  ینووسەژنامۆر یگشتیتیەراەبەوەڕێ. بەوەنۆڵکێ. لرگەم یخوازڵد ەیوتەرکە.د یمانێسل دیعە: س١٨
 . ٥٩. ل٢٠١١ ڵی. ساەوکراواڵب

. روتی. بەعیقتل النفس. دار الگل ەاھرڤلەموسوع یەاجتماع یەنفس ە. دراسارایالدباغ . الموت اخت ی: الدکتور فخر١٩
 .١١ل

 ٢٤. للنوسەزەغ یزگاەد یکانە. چاپکراویرزنجە. ئازاد بیکورد ۆب یانێڕرگە.. وفیزیس ەیفسانە. ئۆکام رێلبە: ئ٢٠
 . ٢٥و ل
 مەکیە ی. چاپەوەچاپ و بالوکردن ۆب ەشێندە. ئیرزنجە. ئازاد بیکورد ۆب یانێڕرگە. ویاخی ۆڤی. مرۆکام رێلبە: ئ٢١
 .٦٠. ل٢٠١٢ ڵیسا
 
 
 

 -بەشی دووەم  -

 
 مردن روویەکی دیکەی بوون. 

 من مردن نیم.. 

 
تا ئێستا کە لە پاژەکانی پێشوو قسەمان لەسەر پرسیارە فەلسەفیەکانی مردن کرد، وەکو پرسێک کە مردن روویەکی 

خۆ ئەگەر پرسیارەکەش ئاراستەی بوون بکەین، دەبێ لەوێوە  دیکەی بوونە چونکە تەواوکەری پنتی سەرەتای ژیانە،
دەستپێبکەین و بڵێن ئایا خودا چ پێویستی بەو ئەزموونە جیاوازانە ھەیە کە ئینسان لە سەدەیەکەوە بۆ سەدەیەک و 
مێژووی دووروو درێژ دەبڕی بۆ دروستکردنی ژیانێکی ئاسودە لەم سەر زەمینە یان لەو دونیایەی کە دادوەری 

ێدادەکرێ، پرسیارە فەلسەفیەکەی عومەری خەیام بۆ یەکەمجار کردوویەتی کە بەشیعر دەڵێ "بۆچی ھاتین و بۆچی ت
ژێر گڵمان دەکات و دەمانباتەوە؟( ھیچ وەاڵمێکی قەناعەت پێکراومان چنگ ناکەوێ، ئەدی دەبێ چ فەلسەفەیەک لەپشت 

انا و پێناسەی جیاوازیان پێداوە، بۆچی دەبێ ئەو ئەم فەلسەفەی مەرگ و ژیانەوە ھەبێت کە ھەر فەیلەسوفێک م
 سپەیسەی نێوان ژیان و مردن ھێندە فراوان بێت بۆ قسە لەسەر کردن و ھێندەش ئاسان بێت کە ژیان باسی دەکات..

"ژیان بۆیە بەردەوامە، چونکە مەرگ لەبەردەم ھەموو کەسێکە" ئەمە گوتەی گلگامشە وەختێک دەیھەوێ لەچنگی 
ئەو لەو داستانەدا کە نوسراوەتەوە و بەگرینگترین و کۆنترین داستانی مێژوویی ناسراوە، بۆ گیایەک  مەرگ رابکات،

دەگەڕێ بۆ جاویدانی ئەو ھەمیشە سەرسەختترین کەسە بۆ خۆشیەکانی ژیان، بەاڵم کە دێتە سەر باسی مەرگ، ئیدی 
و ھەوڵی بۆ دەدا بمێنێت، گلگامش یەکەمین ماتەم دەیگرێت، چونکە ئەندێشەی مەرگ ترسھێنەرترە لەو ژیانەی کە ئە

حیکایەتی ھەڵوێست وەرگرتنی ئینسانە لەبەرامبەر مەرگ، گلگامش کەسێتیەک نیوە خودا و نیوە مرۆڤە، بۆیە 
ھەستەکەی بۆ مەرگ لە بنچینەدا ھەستکردنێکی تەواو مرۆڤانە نییە، ئەو لەو حیکایەتە ئەفسانەییەدا کە تاڕادەیە لەباری 

ژیان و مەرگ، بۆ مەرگی خۆی ناگەڕێ، بەڵکو پەشۆکاوی مەرگی )ئەنکیدۆ( ی ھاوڕێیەتی، رەنگە فەلسەفی بۆ 
نەمری بۆ گلگامش لەوێوە سەرچاوەی گرتبێت کە ئەو پاشای ئوروک بووە و لەوپەڕی خۆشی ژیان و ئارامیدا ژیاوە، 

ەدەگرێت، چونکە تۆقێنەرترین وەختێک ئەندێشەی مەرگ بەخەیاڵیدادێت، ئیدی بەرەو جاویدانی بۆ مرۆڤەکان رێگ
 ھەواڵە بۆ ئینسان و کۆتایی ھێنانیشە بەژیان. 

ئەفسانەی گلگامش باسی گەڕانی مرۆڤ دەکات بەدوای ژیانی ھەمیشەییدا، کاتێک خودا بنیادەمی درووستکرد، مردنی 
کاتێک مەرگی کرد بە بەشی مرۆڤ و ژیانیشی بۆ خۆی ھێشتەوە، لەو رۆژەوەی گلگامش ئەم ھەقیقەتە دەزانێ و 

ئەنکیدۆی ھاوڕێی خەمگینی دەکات، ئیدی بۆ یەکەمجار بیر لە مردن دەکاتەوە، باسی ئەوە دەکات ئایا رێی تێدەچێ 
 ئەویش وەکو ئەنکیدۆ بمرێ؟.

 ئایا جەستەی دەبێتە خۆڵەمێش و تێکەڵ بەخاک دەبێ؟

 بۆیە گلگامش دەڵێ " ئەنکیدۆی ھاوڕێ و ئەزیزم کە تائەو پەڕی رادە. 

 دەویستخۆشم 
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 وەکو ئەو کۆی مرۆڤەکانی دیکە کۆتایی پێھات 

 ئاە.. مەرگ بینەقاقای گرتووم" 

وەکو ئەو ئازار دەچێژم و ھەرگیزاو ھەرگیز بەرەنگاریم پێناکرێ، بەمەش گلگامش بەردەوام ھر کەسێکی بببینیبا 
ۆ دەگێڕێتەوە کە پاش پرسیاری نھێنیەکانی مردنی لێدەکرد، سەرەنجام پیرەمێردێک چیرۆکی )ئۆتناپشتم( ی ب

رزگاربوونی لە تۆفان و الفاو لە کەنار دەریایەک دەژی. ئیدی گلگامش تەواوی چیاو چۆڵی تەی دەکات، تا گەیشت بە 
روبارێکی بێ ئامان کە سەرانسەری دونیای داپۆشی بوو، ئیدی دوای ئەمە گلگماش بەسەرھاتی خۆی بۆ )سیدۆ( 

 ر دەھێنێتەوە و پێی دەڵێ " گلگامش بۆ کوێ دەڕۆی دەگێڕێتەوە و ئەویش ھەقیقەتی مردنی بی

 ھەرگیز ئەو ژیانە نادۆزیتەوە کە وێڵی بەدواییدا 

 وەختێک خودا مرۆڤی ئافراند 

 مردنی کرد بە بەشی و ژیانی لە چنگی خۆیدا ھێشتەوە 

 رۆژ و شەوی خۆت ئاسودە بکە 

 (١ھەر رۆژێک بکە بە جەژن و شەو و رۆژ سەما بکە". )

نێکدا کەشوھەوای خۆی ھەیە، بەوپێەی کە جۆرەکانی مردنی ویست و نائیرادەیی جیاوازییان ھەیە، رەنگە مردن لەشوێ
لەنێو ئەدەبدا وەکو سیزیف کە ئەفسانەیەکە لەئەنجامی سزایەکە بەسەریدا، لەبەیانیەوە تاکو ئێوارە سەرکەوتن بە 

شاخەکە و بەردەوام دووبارەی دەکاتەوە وەکو بەردێکەوە بەسەر شانیەوە و ئێوارە گلۆری دەکاتەوە تاخوارەوەی 
سزایەک بەسەریدا سەپێنرابێت، بەم کارە بێھودەیەی کە جەدوای نییە و ھەمیشە دووبارەبونەوەی کردارێکە بەیەک 
ستایل و یەک مانا ھیچی چنگ ناکەوێ جگە لەوەرگرتنی سزاکەی، بۆیە دوای گەڕانەوەی جارێکی تر دەیھەوێ ژیان 

بەوشێوەیەی کە مانای نییە، بەاڵم ھەوڵی ئینسان وەکو ویستێک بەھەر کلۆجێک بێت دەستبەرداری پێناسە بکاتەوە 
نابێت، ئەم حاڵەتە لەدۆنکیشۆتدا جیاوازی ھەیە، "بێگومان مەرگی دۆنکیشۆت لە کەشوھەوایەکی ئارامدا بوو، چونکە 

بەشێتی خۆی برد و وەکو گەمژەیەک خۆی لە دواجاردا پەیوەستی عەقڵ و ھەقیقەت بۆتەوە، لەپڕ ئەو سوارچاکە پەی 
ھاتە بەرچاو، لەگەڵ ئەوەشدا ئایا ئەو حیکمەتە لەناکاوەی شێتیەکەی شتێکی دیکە نەبوو جگە لە شێتیەکی نوێ کە 
سەرلەنوێ لە عەقڵیدا سەریھەڵدایەوە؟. ئەوە تەمومژێکی بێسنوور بوو کە دواجار بەمەرگی ئەو کۆتایی ھات، شتێکی 

 ( ٢ەرگێکی نزیکە. ئەمە رەنگە ئاماژەیەک بێت بەوەی نەخۆش بە ئاسانی دەگەڕێتەوە بۆ عەقڵ". )لەناوچوو مانای م

ئەم جۆرە مەرگەی کە لەنێو تێکستدا ھەیە و فۆکۆ شیکردنەوەی بۆ دەکات و بەھۆی نەخۆشیەوە دێتە پێشێ و دواتر 
انی ئەدەبی جێگەی دەبێتەوە، بەاڵم دۆنکیشۆت دەگەڕێتەوە بۆ عەقڵ و چاکدەبێتەوە، تەنھا لەنێو تێکستی فەلسەفی و داھێن

نمونەیەکی بەھادارە کە تراژیدیای نێو واقیع وەکو خەیاڵێک بۆ رزگاربوون لەو جھانەی بۆتە واقیع بەسەر کەەللسەری 
ئینسانەوە، دەگوازێتەوە بۆ وەھمی مەرگێک کە ھێشتا ئینسان بەمانا کردەییەکەی نەمردووە، بۆیە بۆ رزگاربوون لە 

دەبێت سەرکێشی بکات ئەگەر بەخەیاڵیش بێت، لێرەدا قوربانی جارێکی دیکە جگە لەجەستەی تاوانباریش دەکرێ  مردن
بەوەی کە درۆی بەھەقیقەت و مەرگەوە کردووە، لەکاتێکدا فەلسەفە ئەو جێگەیەی بۆ ئەو شێوازە مردنە کردۆتەوە کە 

ەک تەماشا بکرێت، کاری نھێنی ھەقیقەت دەشارێتەوە، بەاڵم بەفەزای وەھمیدا تێپەڕنەبێت و ببێتە ھەقیقەت و وەکو سزای
 مردن لەنێو فەلسەفەشدا ناشاردرێتەوە.

ئەگەرچی لەباری تێکستەوە خوێندنەوە بۆ ئەو تێکستەی سێرڤانتس کراوە و بە شاکارێک لەقەڵەمدراوە و بۆخۆشی 
گە لەبارەی ئەدەبیەوە، بۆ مەرامی لێکدانەوەی نەیزانیوە دوای مردنی دەبێتە ئەو تێکستە بەناوبانگە، بەاڵم تێکستەکە ج

سیاسیش کاری پێکراوە گوایە کەسێک کە لەقودرەتی ھێزی سیاسی و بنکەی کۆمەاڵیەتی حیزبەکەی زیاتری 
ھەوڵدابێت، ئیدی ئەوە بەلێکدانەوەیەکی ویلھێم رایشانە کەسەر بەرەوتی چەپی فرۆیدە لەباری سایکۆلۆژییەوە، بە 

 و کەسەکە بە دۆنکیشۆت پێناسە دەکرێت.  ھودەیی ناسراوەکاربێکی شێتانە و بێ

 مەرگی فەیلەسوفەکان.
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رەنگە مردن بەھەموو جۆرەکانیەوە جێھێشتنی ژیان بێت و ھیچی تر، بەاڵم فەیلەسوفەکان جۆرێک مردنی دیکەیان 
ەفاڵتون لەدیالۆگی ھەڵبژاردووە، ھەروەکو ئەوەی چیرۆکی سوکرات و گالیلۆ و سەدان نمونەی دیکە دەیسلەمێنن، " ئ

فایدۆن دا گرینگیەکی تایبەت بەمەسەلەی مەرگ و نەمری دەدات، دەروون بۆیە نەمرە چونکە ھۆشیارە بە ئایدیا 
نەمرەکان، ھەروەھا لەبەر ئەوەی ئایدیا نەمرەکان بەر لەدایکبوون بونیان ھەیە، ئەوە مانای ئەوەیە لەپاش مردنیش 

ەفاڵتون لەژێر کاریگەری بیرۆکەی دۆنایدۆن دا بووە، لەبەر ئەوەی دەروون سادە بوونیان ھەیە، ئالێرەدا دەردەکەوێ ئ
 ( ٣و ناپێکھاتووە، کەوایە نەمرە چونکە ئەوەی سادەبێت، نە دەمرێ و نە لەنێو دەچێت" )

دوو بۆیە جھانی ئایدیای ئەفاڵتونی نەیتوانی خۆی رابگرێ بەڵکو لەسەردەستی ئەڕستۆی قوتابی خۆی لەنێو برا، کە بە 
پێی چەقیوەوە لەسەر زەمینی واقیع راوەستا، ئەوەش وای لێکرد لە جھانی سروشتی و لەرێگەی کەڵک وەرگرتن لە 
بەھرەی سروشتی مرۆڤەوە بەدوای پرسیارەکەیەوە بێت سەبارەت بە مردن. نەک لەرێگەی پەنابردن بۆ جھانێکی 

 نەبینراو. 

دا بەناونیشانی )کتاب الفالسفە الراحلین( باسی ئەوە دەکات مردنی )سیمون کریستلی( نوسەرێکی ئینگلیزە و لەکتێبەکەی
فەیلەسوف ھەواڵێکی تر و میتۆدێکی ترە بۆ ئەوانی تر کە لەژیاندا ماون، چونکە کاری فەیلەسوف ئەوەیە کە قسەکانی 

د، سیمۆن لەو کتێبەدا لەژیانی خەڵکدا رەنگبداتەوە، بەوپێیەی کە ئەو لەپێناو ئەو فکرەیەدا ژیاو و بەرگری لەخۆی دەکر
شیشرۆنی فەیلەسوفی یاسایی یۆنانی بەنمونە دەھێنێتەوە و دەڵێ" ئەگەر بیزانیبا چۆن دەمرێت، )مەبەست لە شیشرۆنە( 
فەلسەفەی لێنەدەدا بۆ خەڵک، ئەمە جگەلەوەی کەماھیەتی مردنی بۆ ئاشکرا نەبوو تاکو مرد، بەاڵم باسی ئەوەی 

( یەکێک ٤ان تێبگەینێ فەلسەفەی مردن چییە و نەترسێ لەمەرگی خۆی ". )کردووە کەفەلسەفە دەتوانێ ئینس
لەفەیلەسوفەکانی یۆنان بەناوی دیۆجین ھەتا ئەوکاتەی مرد جلێکی جوانی لەبەر نەبوو بەپێ خاوسی دەڕۆیشت بەناو 

ەوە مرد، باژێڕی ئەسینا و کەمترین چێژی لەنان خواردن دەبینی و بەرلەوەی بمرێ نانی نەخوارد و بەبرسێتی
بەپێچەوانەوەی ئەو فەیلەسوفەوە، )جۆلیا ئوفری المیتری( یەکێک لەپێشەنگەکانی قوتابخانەی ماتریالیزم و فەلسەفەی 
رۆشنگەری بوو لەفەرەنسا، زۆرترین خواردنی دەخوارد و گرینگی بەخۆی دەدا و دەترسا لەمردن، ھەڵبەت بەر 

ەکە پڕبووە لەچەوری و شیرینی و ھتد. ھەڵبەت کەسێکی دیکەی لەمردنەکەی زۆرترین خواردنی خواردبوو کە خواردن
وەکو )فرانسیس بیکۆن( کە خاوەنی میتۆدی ئەزمونگەری بوو لە رۆژئاوا، ئەگەرچی بەخواردنی خراپ و سارد توشی 
لە بەدخۆراکی بوو و سییەکانی دوچاری ھەوکردن بوون، بەاڵم لەپەنا ئەو خواردنە خراپانەشدا لەپێناو بیرکردنەوە 

فەلسەفە گیانی لەدەستدا، )فریدیریک ھیگڵیش( کە یەکێک لەو فەیلەسوفانەیە کە خاوەنی تیۆری دیالیکتیکە و 
ناسراوترین فەیلەسوفی ئەڵمانیایە، مردنەکەی دژکاری ھەبوو لەگەڵ بۆچوونەکانی و نەخۆشی کۆلێرا کوشتی، لەحاڵێکدا 

ریزێ لەو نەخۆشیە تاکو نەیکوژێ، بەاڵم بەپێچەوانەوە نەیکرد" دەیتوانی لەبری ئەوەی سەرقاڵی فەلسەفە بێت، خۆی بپا
بەاڵم )فیساگۆرس( زانای فیزیایی کە خاوەنی بنەچەیەکی فیزیاییە، بەپێچەوانەی ھەمویان وابیری کردۆتەوە لەمردن و 

ە شاھێدی پێیوابوو یەکێکە لەو ھۆکارانەی کەترسی مردن خۆی کەم دەکاتەوە لەبیرکردنەوەی ئینسان، چونکە ھەمیش
 ( ٥مردنی ئەوانی ترە لە بەرچاوی، بۆیە چاک دەیزانی دەمرێ و ترسی لە مردن نەمابوو". )

بەمشێوەیە مردن لەدوای ئەو ترسەوە کەدەڕەوێتەوە لەبیری ئینسان، وەکو دیاردەیەکی کەونی دەمێنێتەوە و چیتر ئینسان 
لەرێگەی مێژوونوسینەوە، یان ئەدەبیات یان دیاریکردنی  لەئێرە لەسەر زەمین بیر لە مانەوەی تاھەتایی ناکاتەوە تەنھا

جێدەست لەمەسەلەی زانست و ھەر داھێنانێکی تر، ئەویش تائەو جێگەیە دەڕوات کە ئینسان بەنموونە باس لەو نەمرانە 
دەکات کە سوودیان بەبەشەرییەت گەیاندووە، ئەوانی دیکە بەشێوەیەک لەشێوەکان مردوون، چونکە باسکردنیان 

جوغزێکی بچووک و ناوەندێکی کۆمەاڵیەتی بچووک کە خانەوادە و بنەماڵەیە، ئەوان بەمردوو حیساب دەکرێن، بۆیە لە
مردن لێرەدا دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی یە و قەبوڵکردن و مەترسییەکانی لەھەمبەر بوارێکدا تەماشا بکرێ، تەنھا وەکو 

بەاڵم پرسیارە بنچینەیی و بنەڕەتییەکە ھەر دەمێنێتەوە کە مادام  رۆتینیات دەمێنێتەوە کە دەڵێن ھەموومان ھەر دەمرین،
مردن ھەیە، ئیدی بۆچی ئەم کەونە ھەیە و ستراتیژەکە چییە؟. لەالیەکی ترەوە ئینسان بۆخۆی دڵخۆشە بەماتریالیست و 

ەبوو کە ئێستا ھەیە، ئیدیالیستەوە بەوەی کە مردن ھەیە، چونکە ئەگەر مردن نەبوایە، چارەنووسی ژیان نەبەو شێوەیە د
 نەھیچ ئامانجێکی دیکە دەبوو. 

مەرگی فەیلەسووفەکان جگە لەوانەی کە بەمردنی خۆیان واتە بەبێ کێشە مردوون، بریتییە لە دوو حاڵەت، حاڵەتی 
یەکەم ئەوانەن کە لەالیەن دەسەاڵتی ئاین و کەنیسە و پەرستگاکان و دەسەاڵتی پادشا و دەرەبەگەکان سزای مەرگیان 

ەسەردا سەپێنراوە، چونکە دەستکاری دیاردە سروشتیەکانیان کردووە و لەرێگەی فەلسەفەوە یان لەرێگەی زانستەوە ب
نھێنی دونیایان بەخەڵک ئاشنا کردووە کە ئەمە لەدژی دەسەاڵتەکان بووە، بۆیە یان لەرێگەی دادگاکانیانەوە، یان 

لە داخانا مردوون، حاڵەتی دووھەم ئەوەیە لەداخی  لەرێگەی پڕکردنی خەڵکەوە بەقین کوژراون، یان بەھێمنی
دواکەوتوویی خەڵک و دەسەاڵتە ئاینیەکان توشی نەخۆشی بوون و لەخەمی خەڵکدا مردوون، یان خۆیان کوشتووە، 
ھەردوو حاڵەتەکە بەمردنی ئاسایی ناژمێردرێت، چونکە ئەوان بۆ خۆیان نەژیاون تاکو بۆ خۆیان بمرن، بەڵکو لەپێناو 
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 ا ژیان و بەدەستی خەڵکیش مردن. خەڵکد
 

 مردن لەناو چەمکی داھێناندا.

ئەگەرچی داھێنان لەبارە فەلسەفیەکەیەوە وەکو )جیڵ دۆڵۆز( پێیوایە مانای بەرھەمھێنانی چەمکە و مەبەست لەوچەمکە 
کی تری نوێیە کەدابڕان لەگەڵ فەلسەفەی کالسیکی یۆنان دروستبکات کەئەمە مەحاڵە مەگەر لەدایکبوونی جۆرێ

فەلسەفە بێت کە لە ئاڵمان ھاتە ئاراوە، ئەویش ناوی لێنرا النکی دووھەمی فەلسەفە و نمونە لەدایکبوونی )کانت و 
ھیگڵ و مارکس و فیورباخ و ھایدگەر و ھتد، ھەروەک چۆن لەسەردەمی یۆنان و پاشان لەسەردەستی )تۆماس ھۆبز و 

ەتی و بونگەرایی و ھتد نمونەیەکی تری بەئینسانیەت بەخشی، ژان ژاک رۆسۆ و کیرکەگۆرد( بۆ پەیمانی کۆمەاڵی
دواتریش لە ئاڵمان کە النکی فەلسەفەی دووھەمە و داھێنان بەشێکە لەو تێفکرینە ئایدیالیستیانەی کە بەپاڵپشتی 

و کەرەستە فەلسەفەی ماتریالیستی بوون، ئینسان بەکاریدەھێنێ بۆ مانەوە لەزەینی ئەوانی تردا، یەعنی زیندوو بوون بە
و جێدەست و ئەو بەرھەمانەی لەرێگەی ئەدەب، یان فەلسەفە یان فیزیا یان ھەر شتێک بێت، جۆرێک خۆ رازیکردنە 
لەبەرامبەر ئەو تێڕوانینەی کە کەسی داھێنەر لەزەینی کۆمەڵگەوە بەنەمر دەژمێردرێت. چونکە ھەمیشە ناوی دێت، 

ەکی نوێ بۆ مردن لەنێو تێکست و نەمری و ئەخالقیاتێک بۆ مردن ھەموو ئەو فەیلەسوفانە لەپێناو ژیان و پێناسەی
موناقەشەیان لەسەر ئەگەرەکانی ژیان کرد و ھەموو ھەوڵەکانیان بۆ لەناوبردنی مردنی بەئەنقەست بوو بەدەستی 

 نەیارەکانی دژی بوون. 

ێزێکە بۆ مانەوەی ئەوانی دی ناو توانایەکی نادیارە بۆ ئینسانگەلێک لەدوای کەسی ناودار کە مردووە، ھەروەھا ھ
کەلەرێگەی داھێنانی مردووەکەوە کەڵک لەداھێنان وەردەگرن و دواجار ئەمە جگە لەچەمکێکی فکری لەنێو دونیای 
ئەدەب و دونیای وەرزش و ھونەر و ھتد، دەبێ بەھا و شانازییەکی کۆمەاڵیەتی و لەژیانی ھەر یەکێک لەئەندامانی 

 کەسی داھێنەری مردوو. 

ەی مەرگ تەنیا لەو توانا سایکۆلۆژییەدا دەرناکەوێت بۆ وێرانکردنی )خود( یان )بەرامبەر( بەڵکو لەو ساتەدا ئیراد
ئاشکرا دەگەشێتەوە کە مەرگ چەمکێکی شاعیرانە وەردەگرێت، وەدەبێتە ئەو کردارە بەرزەی کە زیندووەکان 

لە بەھای ھەر داھێنانێک، لەراستیدا سەیرکردنی  ھەرچییەک بکەن ناگەنە ئاستی، واتە مەرگ دەبێتە بەھایەکی بااڵتر
مەرگیش وەک داھێنان و تاکە داھێنانی خەسڵەتی زیندەگی سیاسی ئێمە بووە، سەیرکردنی مەرگیش وەکو داھێنان وەکو 
وزە و کانگایەکی روحی کارێکی کردووە لە شیوەنەکانی کەربەال تا سەر شیعرەکانی شێرکۆ بێکەس باغێکی رازاوەی 

. بۆیە لەدوای شاعیرانی کالسیک کە ھەمیشە وەکو پرسیاری روحی و ٦ێنەی شاعیریانەی مەرگمان ھەبێت". )پڕ لە و
ئایدیایەک بۆ چارەسەری بوون داھێنانیان لەنێو چەمکی مردن کردووە، ئیدی لەدوای گۆرانی شاعیرەوە ئەم دیدگایە بۆ 

یدیگایەک نوسین لەپێناو خودی مەرگێک کە روبەڕووی شیعر و داھێنان لەنێو ئەدەب، لەئەدەبەوە دەگوازرێتەوە بۆ د
کورد بۆتەوە، نەک ئەو مەرگەی کە گوتاری مانەوە لەنێو تێکستدا بەزیندوویی رادەگرێـت و دژایەتی تێگەیشتنی 
مەرگدۆستی دەکات لەژیانی واقیعی ئێمەدا، رەنگە ئەمە تەنھا ئەو کاتە ھەستی پێبکەین کە لەدوای کارەساتێکی وەکو 

ال یان ھەڵبجە یان کۆڕەو یان شەنگال و ھتد تەوزیف کرابێت، بۆ ئەرمەنییەکان و ھەموو ستەملێکراوەکانیش ئەنف
لەدونیادا چ لەنێو مێژوو و چ لەدەرەوەی مێژوو، ھەر ھەمان مانای ھەیە، ئەگەرنا لەتێکستی کوردیدا کەم باس لەو 

مەڵگەیەک کە پرسێکی بێ وەاڵمە و فەلسەفەیەکی مردنە کراوە وەکو روداوێکی حەتمی بۆ ھەرکەسێک و بۆ ھەر کۆ
پڕ نھێنی یە و پرسیاری سیاسیشە کە لەداھاتوودا واڵمی مەرگە بەکۆمەڵەکانی کورد دەدرێتەوە کە بەشێکی بۆ 

 بەرژەوەندی زلھێزەکانی دونیا بوو. 

وەکو دیوێکی دیکەی  ئەدەب جگە لەداھێناکەی کە بریتییە لە فەزای بیرکردنەوەی دەقنووس وەکو خاڵێکی تێکست و
واقیع، لەھەمان کاتدا جۆرە بیرکردنەوەیەک بۆ خوێنەر دەخوڵقێنێ کە بەر لەخوێندنەوەی یان تێکەڵبوون لەگەڵ فەزای 
تێکستەکە، بیری لەو دڵخوازییە نەکردۆتەوە ھەم بۆ مەرگی پاڵەوانەکە، ھەم بۆ مەرگی خۆی کە جاری واھەیە خوێنەر 

نکە رووداوەکان ھێندە دڵڕەقن خوێنەر خۆی پێڕاناگیرێت و داخوازە لە دەقنووس زوو دەبێتە جێگرەوەی پاڵەوان، چو
بمرێ چیتر بەدیار پاڵەوانێکەوە خەم نەخوات کە دووچاری کێشە واقیعیەکان بووە، ئەم فەزایە لە دەقی )دادگایی( 

قەیران مەرگە، واتە قەیران  فرانتس کافکا ھەستی پێدەکرێ، " لەڕاستیدا بۆ کەساییەتیەکانی کافکا، دوا چارەسەری
زۆرجار بە مەرگ کۆتایی دێت و مرۆڤی لەقەیران کەوتوو چارەیەکی نییە بۆ دەربازبوون جگە لەمەرگ، ھەر بۆیەش 
بێ تەقەال و ھەوڵدانێکی ئەوتۆ خۆی دەسپێرێتە دەستی جەلالد و مەرگ، کافکا خۆی دەڵێ مەرگخوازی یەکەمین 

( کافکا لێرەدا لەتێکستی دادگایی دا داھێنانەکەی ئەوەیە کە بیرۆکەکەی لەوەدا ٧نیشانەی دەستپێکردنی مەعریفەیە" )
کۆکردۆتەوە، چۆن ئەندێشە و بیرکردنەوە لە شتێک دەبێتە تاوان و چۆن یاسا لەبری ئەوەی کاری پاراستنی ئەمنیەتی 

ئازادییە لەو قەیرانانەی کە  ئینسان بێت، کەچی دەبێتە ھۆی ئەوەی ساتی مەرگ لەپێناو واقیعدا، ساتی لەدایکبوونی
توشی ئینسان دەبن، ئەوە رستە نێو تێکستەکەیە کە دەڵێ " دەبێ بمرێت تاکو شەرم بمێنێتەوە". ئەم شەرمە خۆی ھەڵگرو 
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داھێنەری قەیرانێکە ھەمیشە رەنگدانەوەی ھەیە لەنێو کۆمەڵگەدا، وەختێک دەبینین دادگای نادادپەروەر ئەگەر بەھەڵە 
ن بەئەنقەست، بەشێکە لەو خۆ ئەشکەنجەدانەی کە ئەمنیەتی ئینسان لەدەستی خۆی ناھێلێت و تاکە مامەڵە بکات یا

 ئەگەرێک دەھێڵێتەوە ئەویش خۆ کوشتنە لەرقی کوشتنی سایکۆلۆژی دادگایی. 

لەرۆمانی )وەرگێڕی عیشقی( رۆماننوس )جان دۆست( ئەو رستەیە سەرنڕاکێشترین رستەبوو کە خوێندمەوە لە 
رۆمانەکە، وەختێک پالک بێرل بە قەشە پۆڵس دەڵێ " مەرگ تەڵەیەکی نەبینراوە و بنیادەم بۆ ھەر شوێنێک بڕوات 

بۆ بنیادەمی دەنێتەوە، تەڵەیەک بنیادەم ھەموو  وەکو ملوانکە لەگەڵ خۆیدا ھەڵیگرتووە، مەرگ تەڵەیەکی وایە تەمەن
( ئەم تەڵەیەی کە جان دۆست لەتێکستەکەیدا تەوزیفی ٨تەمەنی ھەڵیگرتووە و نازانێ کەی بەروحیدا دەتەقێتەوە". )

کردووە وەکو داھێنانێک لە وەسفکردنی مەرگ بۆ تەمەن، لەژیانی ئاسایدا ھەیە و بیرکردنەوەی گەرەک نییە، چونکە 
حەتمیەتی تەمەنی ئینسانە و لەتەڵە دەچێت، بەاڵم جوانی کارەکە و تەوزیفکردنە لەوێدایە کە لەچەشنی تەڵەیەک مردن 

وێنای کردووە بۆ ئینسان، ھەروەک چۆن راوچیەک بۆ نێچیر تەڵە دەنێتەوە و ئەمڕۆ نا سبەی ھەر پێوە دەبێت، یان 
کە ئینسان وەکو نێژیرێکە لەبەردەم راوچیەکان خۆیان  مەرگدۆستەکان تەڵەیەک بۆ ئینسانێکی ژیاندۆستی دەنێنەوە،

ئیسنانن، مردنیش ئاوھایە تەنھا روداوێکی دواخراوە بۆ کاتێکی نادیار، ئەم جۆرە داھێنانە تەنھا لە زماندا ماھیەتی 
ێ بۆ ھەیە، چونکە بیرکردنەوەکە شتێکی سادەیە، بۆیە لێرەدا زمان و شێوەی بەکارھێنانی زمان فریای تێکست دەکەو

داھێنان، بیرکردنەوە بنەمای داھێنانە بۆ کەسی ئەندێشمەند، بەاڵم وەکو لەپێشتردا باسمان کرد، بەبڕوای )جیڵ دۆڵۆز( 
کە لەکتێبی )ماھی الفلسفە( پێی وایە کە جگە لەبەرھەمھێنانی چەمک، گەڕانە بەدوای مانایەکی دیکە بۆ دیاردە و شتە 

ھێنی ماونەتەوە، بەو مانایەی کە دەبێ کەسی داھێنەر )چەمک( دابھێنێت بۆ کۆمەاڵیەتیەکان کە بەشێکی زۆریان بەن
خوێندنەوەی ئەرگومێنتەکانی ژیان، ھەروەک چۆن بیرمەندانی ئەمدواییە و فەیلەسوفانی یۆنان بەرھەمیان ھێناوە، 

ەو راستیەک ئەگەرنا شتێکی نوێی نەخوڵقاندووە جگە لەدووبارە کردنەوە و نوێکردنەوەی شتەکانی رابردوو، ئ
لەقسەکانیدا ھەیە، چونکە وەکو سڵێمان پێغەمبەر وەکو لە تێکستی تەورات دەڵی" شتێکی نوێ نەماوە لەژێر ئەم 
ئاسمانەدا نەگوترابێت"، بۆیە دەبێ کەسێک ئیدیعای داھێنان دەکات، دەبێ چەمکێک بەرھەمبھێنێ کە تائەوکاتە 

ڵقێنێ بۆ کایەکانی ژیان، ھەموو ئەو قسانەی کە بیستراون یان پێشتر نەبیسترابێت و بیخوڵقێنێت، یان مانایەکی نوێ بخو
گوتراون یان دووبارە جوینەوەی فەلسەفەیە لەرووی چەمک و پێناسە و تێگەیشتن و ئاشکراکردنی نھێنیەکانی دونیاوە، 

تس و کامۆ و بەاڵم لەدەرەوەی بیرکردنەوەکەی جیڵ دۆڵۆز کە بۆ تێگەیشتنە لەفەلسەفە، ئەوەیە کافکا و سیرڤان
نمونەکانی وەکو ئەو، لەنێو ئەدەبدا فەزایەکیان خوڵقاندووە و کردویانە بەتێکست کە خوێنەر لەواقیعیشدا دەیبینێ و 
ھەستی پێناکات، بۆ نمونە لە بێھودەییەکانی کافکا و ستایلی نوسینی ئەو نوسەرە بەناوبانگە، خوێنەر ئەوەی بۆ 

ەندی خۆی ھەیە لەداھێناندا و راکردنە لەو واقیعە تاڵەی ژیان، لەبەرامبەریشدا دەردەکەوێت کە ئەو ئەندێشەیە تایبەتم
خۆ سپاردنە بە مەرگ، ھەروەھا لە )الموت السعید( ی ئەلبێر کامۆدا کە ئەو چێژی سێکسی کردووە بە ساتی 

اتی چێژ بەختەوەری بۆ مەرگ و مانایەکی دیکەی بەخشیوە بەژیانێک کە دەتوانرێ بچووک بکرێتەوە لە چرکەس
وەرگرتن لەو ژیانەی کە ھەم ژیانێکی وەھمییە لەنزیک مردنەوە، ھەم مردنێک کە ژیان دووری دەخاتەوە لە واقیع کە 
لەحەزەکانی ژیان ئەوە دەسەلمێنن، وەکو سوھراب سوپێھری شاعیری فارس لەدێڕە شعرێکدا دەڵێ "ژیان شوشتنی 

خۆشی خۆی ھەیە، چونکە دوور نییە لەدوای ئەو لەحزەیە مەرگ قاپێکە" ئاوھایە کە لەھەر لەحزەیەکدا ژیان مانای 
خۆی مەاڵسدابێت بەھەر بیانوویەک بێت زەفەر بھێنێت و روح دەربچێت و مردن بێت، بۆیە لەالی کامۆ ئەو بێھودەییە 
ھەست پێدەکرێت و لە رۆمانی )تاعون( یش بەھەمان شێوەیە کە نەخۆشییەکی سەرتاسەری دوچاری کۆمەڵگە بووە، 
ھیچ چارەسەرێکی دیکەشی نییە جگە لەمەرگ کە سەرتاسەری رۆژئاوا و بەشێک لە رۆژھەاڵتیشی گرتۆتەوە لەو 
سەردەمەدا، ئەو مانای ژیان و مردنە رەنگیداوەتەوە لە تێکستەکەدا، ھەروەھا لە کتێبی مرۆڤی یاخی شدا باسی ئەو 

خۆی بەشێکە لەو بێ بەھاکردنەی شتەکان، بۆ نمونە دەڵێ بەھایانە دەکات کە لەئەنجامی مەرگدا بێ بەھا دەبن و ئینسان 
"کاتێک مرۆڤ خودا دەخاتە ژێر داوەری ئەخالقییەوە، بەکارە لەناخی خۆیدا خودا دەکوژێت، بەاڵم ئاخۆ ھەنگینێ 
بنەماکانی ئەخالق چ دەبن، بەناوی عەدالەتەوە نکوڵی لەخودا دەکرێ، ماکس شتێرنەر بەر لەنیچە ویستی خودا و 

نەت بیرۆکەی خوداش لەالی مرۆڤ بسڕێتەوە، بەاڵم نیھلیزمەکەی ئەو بەپێچەوانەی نیھلیزمەکەی نیچە وە، قبوڵ تەنا
 ( ٩بوو، شێرنەر لەتەنگانەشدا پێدەکەنێت، بەاڵم نیچە سەر بەدیواردا دەکێشێت". )

لەھەموو شێوەکانی تر، ھەڵبەت ئەوە ئاشکرایە کە مردن جۆری زۆرە، یەکێک لەوانە ئەو جۆرە مردنەیە کە جیاوازە 
بۆ نمونە ئەو کەسەی کە بەشێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو خۆی دەکوژێ، یان رەنگبێت وەکو ئەوانەی کە بەجەستەیانەوە 
دیارە کوژراون و کوژراویش دیارنییە، یان کوشتنی بەکۆمەڵ و ھتد. بەاڵم لەھەموو حاڵەتێکدا ئینسان دەمرێ و لەدوای 

 انی گێڕەڕەوە واتە )الراوی( حیکایەت خوان. مردنەکە دەبێتە چیرۆک لەزم

ھەوڵی ئینسان بۆ نەمری و ھێشتنەوەی ژیان بەشێوەی بەردەوامی. لە کولتووری گەالندا ئەو مانایەی ھەیە بەشێوەی 
جیاواز، لەوانەش لەنێو کورددا ئاوی حەیات ھەیە، لە گلگامش و سپەیسێکە لەنێوان ژیان وەکو بێمانایی و مردنیش 
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ێک بۆ نەمری ئەوانی ترە، ئیدی خۆشەویستان بێت یان تەنانەت دوژمنیش بەو شێوەیە تەماشا دەکرێت، وەکو حەز
 ھەندێکجار بەپاساوی پارێزگاریکردن لەژیان، مردن دەسەپێنرێت بەسەر کەسێکی دیکەوە. 

ردەکەمەوە کەواتە دیکارت ئەو فەیلەسوفەی کە بەسوکراتی دووھەم ناسراوە لەنێو فەلسەفەدا و کۆجیتۆکەی کە )من بی
من ھەم( ھەمیشە کاری پێدەکرێت، ئەو خاوەنی یەقینێک بوو لەو ژیانە واقیعی یە کە ھەموو دیاردەکان لەخۆی دەگرێت 
و ناکرێ ئینسان گەمژانە ھەڵسوکەوتی لەتەکدا بکات، فۆکۆ پێی وایە دیکارت پەی بەو یەقینەدا دەبات و بەتوندی دەستی 

وە گرینگ نییە، چونکە بەالی ئەوەوە عەقڵ لەرێگەی بوونەوە خۆی پراکتیزە دەکات و پێوەگرتووە، چیتر شێتی بەال
خۆی بەخاوەنی ئەو شتە دەکات کە بەرھەمیدێنێتەوە، بۆیە ناتوانێ بیربکاتەوە و نەبێت. لەحاڵێکدا ھەر ئەو عەقڵ و 

ۆی بەرھەمھێنایەوە، عەقڵگەراییەی کە رۆژئاوا بۆ ماوەی چەندین سەدە کاری پێکردو پراکتیزەی کردو و خ
نەگبەتییەکی خوڵقاند کە ھەر خودی ررۆژئاواییەکان لەداخی ئەو نەھامەتیانەی کە لەرێگەی عەقڵەوە تەکنۆلۆژیای 
بەرھەمھێناو بوو بەمایەی جۆرەھا شێوازی مردنی ئینسان بەبێ ویستی خۆیان، بەپێچەوانەی ئەوەی کە گریمانەی 

ۆستی و خۆشگوزەرانی بەرھەمبھێنێ و کۆتایی بە ملمالنێ دروستکرداوەکان ئەوەی لێدەکرا ئەو عەقڵگەراییە ژیان د
بھێنێ، ئیستا ھەر ئەو بیرمەندانە رەخنە لەو عەقڵگەراییە دەگرن کە بۆتە مۆتەکە و مردنی کردۆتە دیاری لەھەر 

دنەوەی خودیش لەحزەیەکی ژیاندا، بەھۆی ئەوەی بەشێوەیەک عەقڵ خۆی پراکتیک کرد، کە ئیتر مەترسییە و لەبیرکر
قوڵتر خۆی نمایش کردووە و چارەسەریشی تەنھا ئەوەیە کە عەقڵ پاشەکشە بەو خۆ بەرھەمھێنانەوەیە بکات کە ئێستا 
ھەیە. ئەوەی کە لەداھێناندا ھەمیشە چاوی لە نەمرییە، ئەو ھەوڵەیە کە مردنی جەستە دەکاتە قوربانی مردنی روح و 

گەیەکی دیکەیە شک نابرێت، سابا ئەو داھێنانە تێکستێک بێت یان ئامرێک یان نەفسییەت، بۆ ئەمەش جگە لەداھێنان رێ
 تەکتیکێکی سیاسی یان دابڕانی فەلسەفە و ھتد. 

لەنێو ئەدەبی کوردیدا شاعیرێک یان رۆماننوسێک شک نابەین باسی مەرگی نەکردبێت، یان لەداخی ئەو زیندانەی کە 
)مەوالنا جەاللەدینی رۆمی( کەسێکی عارفانە بووە و لەتێگەیشتنی  پێی دەڵێن ژیان، خۆزگەی بۆ مەرگ نەکردبێت،

ئەپستراکت داماڵراوە و بیری لەھیچ تێگەیشتنێکی ماتریالی نەکردۆتەوە، نە بۆژیان و نە بۆمردن، بۆ رەوڕەوەی ژیانی 
ئەو قەناعەتی تەواو وەکو کاروانێکی لەبن نەھاتوو تەماشا کردووە، بەاڵم چرکەساتی مردن لە بوون دا دەبینێ، چونکە 

 بە نوێبوونەوە و ژیانەوە ھەیە لە دونیایەکی تر، لەشوێنێکدا دەڵێ 

 " ھردمی مرگی و حشری دادی ام تا بدیدم دست برد ان کرم

 ھم جو خفتن گشت این مردن را ز اعتماد بعپ کردن ای خدا" 

وێی لەدەنگی مردن نەبێت ھەمیشە، ئەو ئەمەی مەوالنا باسی دەکات نائاگایی و بۆ بوون وای لەئینسان کردووە کە گ
بەدەنگی گەردوونی ناوی دەبات، بۆیە بەھەستی رواڵەتی ژیان ناوزەدی دەکات کە ئینسان ناتوانێ ھەستە نا ئاشکراکەی 
جەستە کار پێبکات، ئەویش ھەستی گەردوونیە کە جیاوازە لەو گوێیەی وەکو ئەندامێک بەسەری ئینسانەوە ھەیە، ئەمە 

مردن لەفۆڕمە ئاساییەکەی بگوازێتەوە بۆ مردنێک کە ئینسان دەبێ لەرێگەی گوتارەوە ھەستی پێبکات، ئەم  داھێنانە کە
ئیدراکە ھەستەکی یە بەپێی تێگەیشتنی ژاک الکان بێت، ئەمە جۆرێک لەرۆشنبیری و ھۆشیاری خۆڕسکە لەئینساندا 

ھەیە لەگەڵ ئینسانەکانی دیکەدا، ئەوەیە کە ئەوان ھەیە، کەسانی وەکو مەوالنای رۆمی و فەیلەسوفەکان کە جیاوازیان 
خاوەنی ئەو ئیدراکە ھەستەکی یە بوون کەھەم بۆ مان و ھەم بۆ مردن تێڕامانیان ھەبووە و ئەوانی دیکە واتە ئینسانی 
 ئاسایی ئەو بیرۆکەیەی نەبووە. 

 
و جەستەیەکی سەربەخۆ تەماشا لەدەرەوەی دەقنووس شتێکمان ھەیە بەناوی دەقی سەربەخۆ، بەو مانایەی دەق وەک

بکەین و مامەڵەی لەتەکدا بکەین، چونکە دەق ھەم شێوەیەکە لە نوسینەوەی ژیان، ھەم مانا بەخشینە بەمردن، ئێمە باس 
لەچوونەوە بۆ ژیانێکی دیکە ناکەین، چونکە ئەو شیکاری و شڕۆڤەی ژیانە کە زیندووەکان مانایان پێداوە و بەراوردی 

کەن کە بەراوردی ئاکام و ئەنجامی خێر و شەڕە، ئەم ئاکامە لەفەزایەکدا ھەستیپێدەکرێت کە دوو زیندەگی پێدە
خوێندنەوەی دەق ببێتە ئەرکێک بۆ خوێنەری دووەم و دواتر لەئاکامی ھەڵوەشاندنەوەی دەقەکەدا بۆشایی و کەلێنەکانی 

نگیەکی کوشندە، بوونی نائارامی، راستە دەق دەستنیشان بکرێت " بوونی مەرگ لەدەقدا واتە بوونی ناکۆکی، بوونی بێدە
بۆشایی زۆری تێدایە و ناوچەکانی بێدەنگی زۆرە، ئەمە لەھەموو دەقێکی داھێنەرانە ھەیە کە ئەرکی داھێنەر نییە 

( ھەڵبەت ١٠بەدواییدا بگەڕێ، بەڵکو ئەرکی رەخنەگرە کە پێویستە ئەو بۆشاییانە پڕ بکاتەوە و بیانھێنێتە قسە". )
دەق دوو جۆرن، یەکێکیان لەبێدەنگی و سەدای دەقەکەیە، یەکێکیان لەبێدەنگی زمانی دەقە کە ناتوانێ وەکو  بیدەنگی

بانگدەر بیگەێنێ بە خوێنەر، دیسان لێرە ئەرکی خوێنەری یەکەمە ئاسان کاری بۆ خوێنەری دووەم بکات و داھێنان 
کە دەق چۆن مامەڵە لەتەک مەرگدا دەکات، ئایا ئەو  لەدەقدا بدۆزێتەوە، بەاڵم ھێشتا لێرەدا مەرگ نەدۆزراوەتەوە

مامەڵەیە لەگەڵ خودی دەقە یان لەگەڵ دەقنووس، ئەگەر ئەو ھاوکێشەیەمان بۆ یەکالیی کرایەوە، دەتوانین بڵێن دەقی 
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داھێنەرانە چییە و چۆن دەقنووسەکە رزگار دەکات لەمەرگ، ئەمە ئەو گەڕانەیە کە بێدەنگی و بۆشایی بە رەخنەگر 
 پڕدەکرێتەوە، ھەروەک چۆن نەخۆشی نزیک لە مردن بە زانست و دکتۆر پڕ دەکرێتەوە و ژیانێکی نوێ بەرھەمدێت. 

_____________________________________________ 
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 پەراوێز: 

( فەیلەسوفی ئاڵمانی بوو گرینگترین کتێبەکانی )تاقانە و تایبەتمەندێتی( ئەو پیاوێک بوو ١٨٥٦-١٨٠٦ماکس شتێرنەر )
ەیویست نەک ھەر ناکۆک لەگەڵ گروپی کۆمەڵەی ئازادیخوازان کە ھیگڵییە الاوەکان بەمارکسیشەوە لەگەڵ بوون، ئەو د

لەگەڵ خودا، بەڵکو لەگەڵ مۆڤەکەی فیورباخ و عەقڵی ھیگڵی و بەرجەستەبوونی مێژوویی ئەو عەقڵەش لەدەوڵەتدا 
حیساب و پاکتاو بکات. ئەو لەو بڕوایەدا بوو کە ھەموو ئەم بتانە لەیەک شتەوە سەرچاوەیان گرتووە کە مۆنگۆلیزمە 

 بەواتای دواکەوتنی عەقڵ دێت. 

 
 
 

 -شی سێیەم بە -

 پرسیارەکانی بەردەم مردن.

پرسیارگەلێک کە ئایا ئینسان بۆچی ھاتووە و بۆ چی دەڕوات لەم دونیا واقیعیەوە بۆ فەنا و شوێنێکی نادیار، ھەروەک 
ئەوەی خەیام عومەری شاعیر دەڵێ، لەوەتەی دونیا ھەیە و بەشەر ھەیە ئەم پرسیارە فەلسەفییە پرسیارێکی بێ وەاڵمە 

وەی یاسای سروشتە بەپێی میتۆدی ماتریالی، ھەروەھا کاری خودایە بەپێی ئایدیالیستی. کەواتە ئەی بۆچی لەچوارچێ
ھاتین و بۆچی دەڕۆین و بۆ کوێ دەچین و کێ دەمانباتەوە و بۆچی ئەو بڕیارە لەسەر دواچارەنووسی ئینسان و 

ەناعەت پێکراوی نییە، بەڵکو مانایەکی نییە زیندەوەرەکان دەدرێت و فەلسەفەکەی لەکوێدایە؟. نەک ھەر وەاڵمێکی ق
 ەلسەفە بچێتە دەرەوە. ئەگەر لەف

ئایا ئەوە راستە گەوھەری ئەم دونیا پان و بەرین و پڕ لەنھێنییە مەرگ و وێرانەیە، تاکو پەلە لەژیان بکەین بۆ چێژ 
را دەکات، بەو مانایەی ئەم وەرگرتن، ئەمە پرسیارێکە جەوھەری ئەو دوالیزمی بوون و نەبوون و ژیان مەرگە ئاشک

پرسیارانە جۆرێک لە ھیچ گەرایی دروستکردووە لەزەینی ئینسان، مادام دەمرێت کەواتە ژیان چییە و بۆچی یاخی 
نەبین، یان بەپێچەوانەوە بۆچی ملکەچی یاساکانی سروشت و ئەو ئایدیایە نەبین کە زیندوو دەبینەوە، یان ئەوەی چ 

 انە لۆژیکین. ەو ھەموو پێداویستیانەی ژیانەوە کە ھەموو ئەو بیرۆکپێویست دەکاتا سەرقاڵ بین ب
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ھەڵبەت ئەم پرسیارگەلە لەفەلسەفەشدا کارێکی کردووە کە بێھودەیی و بێھیوایی لەزەینی ئینسان دروستبکات، تینوێتی 
ژانی جەستەی  دروست مانای ئەوەیە کە دەرکەوتەیەک ھەیە بۆ ھەموو بەشەر و زیندەوەر و درەخت و ھتد. ھەروەھا

ئینسان، یەکێکە لەو دیاردانەی کە ھێزێکی نیگەتیڤ بەڕێوەیە بۆ تێکچوون و سڕینەوە و نەھێشتنی رۆح لەجەستە، بەاڵم 
رۆح ھیچ تینوێتی و برسێتی نییە و ژانێکی پێوە نەلکاوە، ھەر ئەمەشە فەلسەفە روحی جوداکردۆتەوە لەجەستە و 

نمونە بەپێی فەلسەفە بێت روح لەجەستە جیاوازە، ھەرئەمەشە کە مردنی بەفیزیک و میتافیزیک پێناسەکراون، بۆ 
فەلسەفی شێوەیەک لەشعور بەمردنە وەختێک ئینسان توشی ترس دەبێت، " کێشەی مردن وابەستەی پرسێکی گرینگە 

بێت کەدەڵێ : چۆن مرۆڤ دەتوانێ وەکو گشتێک پەی بەبوونی مرۆییدا ببات؟، ئەگەر سروشتی بوونی مرۆیی بریتی 
لەوەی لەبوونی ئێستایی دەربچێت بەرەو بوونێکی تازە، بەشێوەیەک لە ساتێکدا ناتەواو بێت و لەرێگەدابێت بەرەو 
بوونێک تازەی ئەگەرانە، ئایا لەم دۆخەدا ناکرێت لە کۆی گشتیدا ببینن؟، ئەی رێگەی تێناچێ مردن ئەو شتەبێت کە 

، چونکە سنوورێک بۆ بوونی دادەنێت؟، بوونی مرۆیی بە مردن رێگەمان پێدەدات بوونی مرۆیی وەکو گشتێک ببینین
( ئەو ترسەی کە لەدەرەوەی جەنگە، یان نزیک نییە ١کۆتایی دێت، بەشیوەیەک پاش ئەوە چیتر ھەبوونی نییە". )

لەمردنەوە، جگە لەوانەش خەو و ھەڵسانەوە و خەون بینین کە کردەیەکە لەدەرەوەی ئیرادەی ئینسان، بەشێکە لەو 
یمەنانەی کە بینراوە یان نەبینراوە و دەبێ رۆژێک وەکو یادەوەری بەجێبمێنێ بۆ ئەوانی تر، بەاڵم ھێشتا نە فەلسەفە د

کە بەرەئەنجامی بیرکردنەوەی ئینسانە، نە ئاین کە دیسان بەشێکە لە بیرکردنەوەی ئینسان، نەیانتوانیوە وەاڵمێکی 
رەی کە بۆ ھاتین و بۆ دەڕۆین لەم جھانە خۆشەی کەخودی ئینسان قەناعەت پێھێنەر بدەنەوە بەئینسان، بەو پرسیا

بەشێوەیەکی کاتی خۆشی کردووە و ھەر خۆشی بەدەستی ئەنقەست ناخۆشی دەکات، مەوالنا جەاللەدینی رۆمی دێڕە 
شعرێک باس لە مردن و پاش مردن دەکات " )ھیچ مردە نیست حسرت ز مرگ _ حسرت انست کش کم بود برگ( 

ە وێڕای باوەڕبوونی بە جیاوازی جۆرەکانی مرۆڤ لەبەرامبەر مردندا، بەاڵم ئەو باوەڕی وایە ھەموو بۆیە لێرەو
مرۆڤەکان بەجیاوازی جۆرەکانیانەوە کە دەمرن، حەسرەتیان بۆ خودی مردن نییە لەخۆیدا، بەڵکو ئەوەیە کە توێشوو و 

چاڵێکەوە بخرێتە دەشتێکی فراوان کە ئامادەکاری بۆ ئەو ژیانەی وەک پێویست نەبووە و وەگەرنا مرۆڤ لە
(. بەاڵم ئەمە لەئاستی تاکدا رۆمی قسەی لەو حەسرەتە کردووە کە چۆن ٢خۆشگوزەرانی تێدابێت حەسرەت ناکێشێ". )

خۆی ئامادە نەکردووە، یان ئەو جۆرە مردنانەیە کە بەتەنھا دەمرن و رەنگە مەبەستی تریش بێت وەکو حاڵەتێک یان 
مردن یان ترسان لە لێپرسینەوە و ھتد بۆیە بۆ عارفەکان ئەمەی گوتووە وەکو پرسێک لەژیانەوە بۆ بەرپرسیارێتی پاش 

مردنێک کە پاداشتێکی بۆ شێوەی ژیان ھەیە، ئەمما ئەگەر باس لەجۆرەکانی دیکەی مردن بکەین کە نەترساون و نە 
بن لە چاڵێکەوە بەرەو ژیانێکی تاھەتایی، خۆیان ئامادەکردووە و نە عاشقی مردن بوون بۆ ئەوەی چاوەڕوانی پاداشت 

بەپێچەوانەوە ھیچ خۆیان بۆ ئامادە نەکردووە، یان بیریان لەو ساتە وەختە نەکردۆتەوە دەمرن، یان ئەسڵەن چاوەڕێیان 
نەکردووە و رەنگە بیریان بۆ ژیانێکی پڕ لە ئاسودەیی بوبێت و پێچەوانەکەی روویداوە کە بەکۆمەڵ مردوون، نمونەش 

ە کە بۆتە مایەی مەرگێکی بەکۆمەڵ کە لەدەرەوەی بڕیارە سروشتیەکە، ئینسان گەلێک بەدەستی یان بەبڕیاری جەنگ
 ی ئەوانی تر دەکەنەوە یان ھتد. ئینسانگەلێکی تر دەمرن یان لەبرسان دەیانکوژن یان تۆڵەی مەرگ

ی نێر و مێ بەئاژەڵیشەوە. ئەی مردن لەدایک بوون ئامانجێکی لەپشتەوەیە بۆ بەردەوامی و چێژێکە بۆ ھەردوو رەگەز
چ ئامانجێکی لەپشتەوەیە و سوودەکەی بۆ کێیە و کێ چێژی لێدەبینێ و بۆچی وەکی ھاتن کە لەدایک بوونە فیستیفاڵی بۆ 
رێکدەخرێت ئاوھاش مردن ئاھەنگی بۆ ناگێڕدرێت؟. ئەمە ئەو پرسیارە فەلسەفی و کۆنکرێتیانەیە کە زمان دوچاری 

بێدەسەاڵتی یان کەمدەسەاڵتی دەبێت لەبەرامبەریان کە پێشتر فەلسەفە وروژاندوویەتی، بەاڵم وەاڵمی )عجز( بەمانای 
یەکالکەرەوەی نەبووە جگە لەئاشکرا کردنێک وەکو گلەیی بەرامبەر بەنەزانی ئینسان، یان خراپ حاڵی بوونی ئینسان 

یان ئەو پرسیارەی لەخودا دەکرێت، بۆچی ئینسان لەبەرامبەر ئەو کردەوانەی دەیکات وەکو ئەوەی بمێنێت تاھەتایە، 
دەمرێت و ئاین لەجیاتی خوا وەاڵمی داوەتەوە، یان کردەیەکی غەریزیانەیە بۆ دووبارە بوونەوەی خود لەبونەوەرێکی 
دیکەدا کە ئەمە لەالی ئینسانی خاکی کەمترە لەوەی لەالی خاوەندار و ستەمکارەکان زیاتر کە السایکردنەوەی 

ەکانی مێژوون، ھەروەک خوداوەندەکانی رۆما و یۆنان و میسر و بەاڵم بەھۆی ئەوەی ئینسان لەرێگەی خوداوەند
زانستەوە بەزۆر شت ئاشنا بووە، یان زۆر شتی بۆ روون بۆتەوە لەرووی زانستیەوە یان واقعی یەوە، ئەو وەاڵمەی 

کەواتە ھەر دەبێ کۆتایشی ھەبێت و تەواوبێت،  بەالوە تائەو شوێنە قەبوڵ کردووە کە دەڵێ ژیان مادام سەرەتای ھەیە،
 ێگەی ئاین یان زانستیشەوە بێت. بەاڵم فەلسەفەکە ھیچ وەاڵمێکی پێنیە ئەگەر لەر

)جان کۆکتۆ( ھەم بیرمەند و ھەم شاعیریکی ئامریکی یە دەڵێ " من ھەمیشە لەرێگەی ئاوێنەوە چاودێری مردن دەکەم 
ستە شیعرییە تەنھا یەک مانای نییە، بەڵکو مانایەکی فەلسەفی فرە رەھەندی و ئەویش بەکاری خۆی ھەڵدەستێت" ئەم ر

ھەیە کە ئینسان خۆی دەبینێ لەنێو ئاوێنەدا، لەوێوە تێدەگات کە ھەر وەختێک کاتی ھات دەمرێ، کەسێکی تر کە تاوانی 
ی خۆی دەکات، ئاوێنە یەکێکە کردووە و لەئاوێنەدا لێپێچینەوە لەویژدانی خۆی دەکات لەتەنھاییدا و مردن لەوێدا کار

 ( ٣ئەوەی جەستە لەکار بکەوێ". )لەھۆکارەکانی کوشتنی ئینسان بەبێ 
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ئەگەری ئەوەی کە لەئەفسانەی فاوستی گۆتەدا ھاتووە، دوای ئەوەی فاوست دەچێتە جھانێکی بەرین و گەشتێکی جھانی، 
کارێکتەری بێتاوان کردووە، دەڵێ" فاوست پەیمانێک بەاڵم ئەمە تێکستە و وەکو ئەفسانەیەکی خوڵقێنەر مامەڵەی لەتەک 

لەگەڵ )مفیستۆ فلیس( دا دەبەستێت کە لەراستیدا گرەوەکە نھێنی یە، دواتر لەالیەن ئیبلیسەوە دەبێتە فاوستی روح 
دەروون و خۆی تەسلیم بەخواست و فەرمانەکانی جێبەجێدەکات و دواتر پەشیمان دەبێتەوە، پەیمان بەستن و دانانی 

یوەندی خۆشەویستی لەگەڵ کریشن و دواتر مناڵیان دەبێت، بەاڵم دواجار دەیکوژن، فاوست ھەمیشە لە گفتۆگۆدایە و پە
بە میفیستۆفلیس دەڵێ )دەمەوێ ببم بە سوڵتان خۆشی ببینم، چونکە ھەرشتێک بە کردار نەبوو تەنھا بۆ ناسین و 

بۆ نەوەکانیان دەگێڕنەوە کەسێک ھەبووە بێعەقڵی کردووە، شوھرەت بوو، ھیچ نییە(، ئەویش دەڵێ بەاڵم خۆ شاعیرەکان 
دەڵێ ئاخر ئێوە بەم قسانە ھیچ شتێک نادەن بە ئینسان، کەچی لەبەشێکی تردا فاوست دەچێتە جھانێکی ترەوە کە جھانی 

ەنزڵگە و گەشتێکی بە خواوەندەکان و جھانی مەزن و سەدان کۆشکی ئیمبراتۆرەکانی لێیە، ئەمە بۆ فاوست دەبێتە دوا م
 ( ٤ەبەن بۆ جھانی فریشتەکان". )لەوێ پیردەبێت و دەمرێت، ئیدی پۆلە مەلەکان روحی فاوست د

ئەمە کە فاوست دیکۆمێنتی کردووە لەسەر وەختی خۆیدا کە ژیان خۆشتر و جوانتر بوو لەالی ئینسان، ھەوڵێک بوو بۆ 
واوی دونیا وێنا کردبوو و ھەموو رووبەری دونیایان خۆ دەربازکردن لە کۆیلەیەتی خواوەندەکان کە شونێکیان وەکو تە

لەو رووبەر و فەزایەدا کۆکردبۆوە کە خۆیان وەکو خودای خاوەن ژیان و مردن دانا بوو، بۆیە فاوست بەناچار پەنا بۆ 
 وێ شاد بێت. وەھمێک دەبات تاکو روحی بۆ شوێنێکی دیکە ببات و لە

 یادەوەری و مردن.

ووەی ژیانە بۆ تاک کە جارێکی دیکە ئاسان نییە ھەم زەمەنەکەی مردووە و ھەم چیرۆکەکەی یادەوەری ئەو بەشە رابرد
ونبووە و نائامادەیە و مومکین نییە بگەڕێتەوە بۆ واقیعێک کە ئینسانگەلێک وەکو وەھم چاوەڕوانی دەکەن، بۆیە تەنھا 

دیکەدا زیندوو دەکرێتەوە و دەنرخێنرێت، وەکو ھەلقەیەکی ونبووی نێوان کارێکتەرە چاالک و ناچاالکەکان لەکاتێکی 
ھەروەھا بەشێکە لە راستکردنەوەی مێژوو کە ھەندێکجار لەدوای مەرگ چیرۆکەکان فەزایەکی دیکە بەخۆیانەوە 

 دەبینن کە راستگۆیی تێدا نییە. 

ووکردنەوەی نرخاندنی یادەوەری تەنھا لەوێدا نییە کە ڕابردووە لەرووی کات و شوێنەوە دەبێتە رووبەڕووی زیند
ژیانێک لە رابردوودا بۆ ئێستا، بەڵکو لەوێدایە کەبەشێکە لە زەمەنێکی مردوو و چیرۆکێکی ھەمیشە زیندوو، خۆ 
ئەگەر کەسێک یان کارێکتەرێکی چاالکی نێو زەمەن و چیرۆکی یادەوەریەکە مردبێت، بەھای ئەو یادەوەرییە ھێندەی 

وەختێک بوو کە زۆربەی ئەو کەسانەی پێکەوە سەفەرمان کرد، پێکەوە تر زیاتر دەبێت، بۆ نمونە من لەپاریس بووم، 
ئەو زەمەن و چیرۆکانەمان تۆمارکرد کە کەس بەو ئومێدەوە نەھاتبوو یادەوەری ئەوی تر بخوێنێتەوە، بەاڵم چەند 

کی تراژید کەسێک لەو ھاوڕێیانەم کۆچیان کرد، دونیایەک یادەوەری بۆ ئێمە بەجێما و ئێمە ناچاربووین وەکو چیرۆ
کۆمێدی بیگێڕینەوە بۆ ئەوانی تر کەنرخی لە نێو ئەدەب و رۆشنبیریدا نەبێت لەھیچ شوێنێکی دیکەدا نییە، محەمەد 
موکری رۆماننوس بەنمونە کە بەشێکە لەو یادەوەرییەی من لەگەڵ ئەو ھەمە و ناتوانم بیگێڕمەوە، ھەڵبەت ئەویش وەکو 

ییەکانی بگێڕێتەوە کە لەژیانی ئەودا ھەن و تەوزیفی نەکردوون، یان کەسێکی خۆی گوتی نەیتوانیوە بەشێک لە یادەوەر
وەکو ئازاد سوبحی کە نەک ھەر وەکو کەسی ئاسایی نەمرد، بەڵکو ئەو پێش ئەوەی مردن بێت، بانگی مردنی دەکرد و 

یانی یادەوەری بوو بەر ناچاری دەکرین بینوسینەوە، ھەروەھا ژنە یاخیە تاقانەکەی کورد ئەحالم مەنسوور کە ھەموو ژ
لەوەی بمرێت خۆی ئامادە کردوو و یادەوەرییەکانی بەبێ ترس نوسیەوە چەندین کەسی تر کە ناتوانین ناوی ھەموویان 

ەو ریزبەند بکەین، ھەروەھا ئەو یادەوەریانەی دیکە کەرەنگە سیناریۆی دیکەیان بۆ داڕێژرابێت بۆ وەاڵمدانەوەی ئ
  پرسیارانەی وەاڵمیان نییە..

دار و بەرد و ئاوو وفەزای دیاریکراو لەشوێنکاتدا بۆ زیندووەکان، ھەروەھا بەسیمبول کردنی دار و درەخت لەو 
سروشتەی کە بۆتە بەشێک لە یادەوەری ئینسان، تەنھا ناونیشانی موقەدەس نییە لەزەینی ئینساندا کە رابردووەکان 

یەک کە مانای رەھا بەنھێنی مردن دەدەن، "ھەر درەختێکە تۆماریان کردووە، بەڵکو ئەمە بەشێکە لە زیندوکردنەوە
بەشێکە لەو بوونەی کە ھەیەتی روانینی ئەو مرۆڤە وەکو میوە و ئەویدیکەیان وەک سوتەمەنی، لەوە کەم ناکاتەوە کە 
 ھەر درەختە کەسێک بە بڕوای خۆی دەڕوانێتە درەختەکە وەک سوتەمەنی ئەوی تر لەسەر زەوی بە رەگو بەر و میوە
وە ئەڕوانێتە بەرەکەی، بەاڵم بوونی ئەو تەنھا بوونی درەختی خۆیەتی، لەم سەرچاوەیەوە دەتوانین بڵێین کە عەقڵی 
داھێنانی مرۆڤ بۆ ھەر شێوەیەک ئەڕوانێتە درەخت، چ وەک دیمەنێک بۆ جوانی یان بۆ سێبەر یان دەرمانێک بۆ 

شینی مردوویەک یان پارچەیەک لە پردێک بۆ پەڕینەوە، نەخۆشی یاخود کورسیەک بۆ پاشایەک یان تەختەیەک بۆ داپۆ
ئەو تەنیا بوونێکە لەژیاندا بە زەوییەوە، تەنیا بوونی درەختە، بەاڵم لە مردنیدا چەند بونێکی لێدەبێتەوە، ناتوانین ئینکاری 

کەواتە درەخت  بکەین کە مردوویەتی ئەو لە دیاردەکانی تردا مردنێکە لە روانینی بەکارھێنەرەکان و زیندوێتیدا،
( . ئەو حاڵەتەی کە درەخت دەکات بە یادێک بۆ زنیدوکردنەوە وەکو پێویستی یان وەکو سێبەر یان وەکو ٥شتێکە". )
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کورسی، لەو حاڵەتە بەدەر نییە کە دەکرێت بە زیندوکەرەوەی مردن بۆ ژیان، یان ئومێد بەخشین بەژیان، دەیان نمونەی 
ئاغجەلەری سەر بەشاری کەرکوک و ھەروەھا لە بابەگوڕ گوڕ ھەیە کە ئیدیۆمێک لەو بابەتە لەکوردستان لە ناوچەی 

لە شکڵی شیعر ھەیە ژنان دەیڵێن و بابە گوڕ گوڕ بەگوڕ ھاتم ئەمجارەیان بۆ کوڕ ھاتم( و لە داوداوای نزیک شاری 
ی بادینانیش ھەیە، کۆیە ھەمان مەزار ھەیە کە مێژووی ھەیە، لەھەورامان و لەشارباژێر و لەمێرگەسور و ناوچە

لەشوێنانی دیکەش ھەیە کە بۆتە مەزار و خەڵک بۆ بەردەوامی ژیان و دەرمان و چاکبوونەوە لە نەخۆشی و ئومێد 
گەڕانەوە و مانەوەی منداڵ لەژیان و لەدایک بوون و ھتد، مرۆڤ پەنای بۆ دەبات چ وەکو یادەوەری و چ وەکو یەکێک 

انست، ئەم حاڵەتە ئەگەرچی وەکو ترادیشن و بەشێک لە موقەدەس کردنی لە پێویستیەکانی دەرەوەی ئیرادە و ز
میسۆلۆژیا و ئەزموون کردن لەدەەرەوەی ئیرادە و وەکو جێماوە لە باب و باپیرانەوە، ئێستا لەکاتی عجزی ئیرادە بەسەر 

ی کە لەباخچەی گەورەی ھەر دیاردەیەکدا، ئەمە زیندوو دەبێت و دەبینرێت و دەسەلمێنرێت، نمونەی ئەو دارە گەورەیە
ماڵی پادشای دانیمارک بینیم، ئەوەبوو کە ژن و مێردێکم بینی لەبن دارێک دانیشتبوون دارەکە بە مەمەی منداڵ و 
گەمەکانی منداڵ ھەڵواسرابوون و دارەکەی نەخشاندبوو، ژن و پیاوێک بەدەم شەراب خواردنەوەوە دانیشتبوون بۆ 

ان بۆ بمێنێ زۆر بە ھیواوە دوعایان دەکرد بۆ ئەوەی منداڵێکیان ھەبێت و بەختەوەر ئەوەی نیازیان بەجێ بگات و منداڵی
بژین، لەکاتێکدا دانیمارک ئەو شوێنەیە کە لەرێگەی زانست و تەندروستیەوە ھەموو کێشەکانی ئینسانی چارەسەر 

 ان پێی ھەیە. ماوەتەوە و بڕوای کردووە، بەاڵم ئەم کولتوور و یادەوەرییە تائێستاش وەکو کولتوورێک

)مردن پاشای یادەوەرییە(، ئەمە وتەیەکی لەخۆڕا نی یە، بەڵکو ئەزموونە لەرێگەی ئەو کردارانەی بوونە بەچیرۆکی 
دڵڕەقەکانی رابردوو کە لەنێوان ھێزە شەڕکەرەکاندا بەرپابووە، "سەربازێکی روسی لەدوا وێستگەی ژیانیدایە و 

وە، ھیچ دەرەتانێکی دیکەی نامێنێ و نامەیەک دەنووسێت و لەنامەکەدا ھاتووە گەمارۆدراون لەالیەن ھێزەکانی ئاڵمانیا
کە ئێمە ھەم لەخۆشترین کاتین کە شەڕ لەپێناو باوەڕدا دەکەین و ھەم دەبینە یادەوەری بۆ ئێوە کەنامەکەمان دەخوێننەوە، 

( لێرە مردن ٦و دەمێننەوە". )چونکە ھەریەک لەو دێڕانە بەراستگۆییەوە نوسراون، ئەم رۆژانە وەکو پاشای مێژو
شێوەیەکی دیکەی پاشایەتیە بۆ ئەوانی تر، چونکە جێگەو رێگەیەکی تر لەمردووەکانی تر داگیر دەکات، بەوپێیەی بوون 
بە قوربانی بۆ ئەوانی تر، بەتایبەتی ئەو سەربازانەی کە لەدوای جەنگ و لەدوای سەرکەوتن لەجەنگ کە نائاسایی 

اتەوەختی نێوان ژیان مەرگ و مان و نەمان بوونە، ئەو یادەوەرییە چ وەکو حاڵەتە تراژیدیاکە و ژیان و لەناخۆشترین س
چ وەکو حاڵەتە کۆمیدیەکان و چ وەکو لەدەستدانی خۆشەویستان و ھاوسەنگەرەکانیان، جوانترین وێنە لەزەینی بیسەرانی 

دەوڵەت و ھەر ئاینێک ھەمان بەھای خۆی  چیرۆکە یادەوەرییەکان دروستدەکات. ھەڵبەت ئەمە بۆ ھەر ھێز و ھەر
ھەیە بۆ ئەوانەی کەماون، لەمبارەیەوە دەتوانین دەیان و سەدان نمونەی نامە و دیکۆمێنت و چیرۆکی نەنوسراو بە 
بھێنینەوە بۆ سەلماندنی ئەوەی کە مردنیان پاشماوەی کەسێک بۆ ئەوانی دیکەی کە ماون دەبێتە یادەوەری، نمونەی ئەو 

ەالیەن یەخسیرەکانی جەنگی نێوان ھەردوو واڵتی ئێران و عێڕاق وەکو یادەوەری ماوەتەوە تائێستا، یان ئەو نامانەی ل
 ەکان وەکو یادەوەری ماونەتەوە.نامانەی کە لەزیندانەوە بۆ کەسوکاری شەھید و کۆچکردوو

بەشێک لە یادەوەری شیعرە، وەختێک رووداوەکە موقەویماتی چیرۆکی تیانییە و نابێتە چیرۆک، وەکو )فردیناند الکییە( 
دەڵێ " چیت لەمن دەوێت ئەی یادەوەری، لەکاتێکدا خۆ جێگەم نابێتەوە لەتۆدا". ئەمە ئەو ساتەوەختەیە کە ئینسان 

ان و شوێن و رووداو لەحەبکەیەکی چیرۆکدا کۆبکاتەوە، ھەموو ناتوانێ لەتێکستێکدا یان لەچوارچێوەیەکدا پاڵەو
ئەوکەسانەی کە بەھای یادەوەرییان لەال نەماوە، یان النیکەم سۆزیان بۆ رابردوو وەکو نۆستالیژیا نییە، یان غائیب واتە 

بێت لەو کارێکتەرە نائامادەن، بۆیە ئێستا بەشێوەیەکی دیکە ئامادەن لەنێوماندا، یان ئەوەیە کە دوور نییە کەسێک 
 دۆنەوە جارێکی تر ھاتوونەتەوە. ئەفسانەییانەی کە لەدونیای دۆنای 

"ناکرێ و قورسە کە رابردوو وەکو خۆی بمێنێتەوە، ناشکرێ وەکو کەرەستەی ماڵ چۆن کۆن بووە و بووەتە بەشێک 
ەی مێشکدا ھەندێکجار کاری لەیادەوەری، بەاڵم مردوویەکی زیندووە بەبێ گوتن، ئەمە ئەو وێنەیەیە کە لەگەنجین

پێدەکرێت، بەاڵم ستایلی رابردوو گرێدراوی ئەو شتانەیە کە لەھەڵوێست و ھۆشیارییەکدایە کە ئیلھامی لێوەردەگرین، 
بۆیە ھەموو ئەو شتانەی درکی پێدەکەین و ھێشتا نەھاتوون لە زەمانی ئێستادا ھەیە کەتێیدا دەژین، ھەموو وێنەکانی 

ی ئێستان، کەوابوو یادەوەرییمان تەنھا بۆ رابردووە، بۆیە رابردوومان دەکات بە ئێستا، ئەمە رابردووش ھەمان وێنە
( ھەر ئەو یادەوەرییەیە کە وامان لێدەکان ٧ئەو ناھۆشیارییەیە کە لەساتەوەختێکدا وەکو مردوو کارمان پێدەکات" . )
ەژیانی ئێستامان بگرێت، ئەم حەسرەتە لەدڵ و لەبەرامبەر کەسێک مردوو و لەدەست چوومان لەمەراسیمەکانیان رێگە ل

مێشکی ئامادەبوویەکدا نەبێت، چۆن کەسێکی نائامادە و مردوو دەتوانێت رێگەی لە ستایلی ژیان بگرێت لەئێستادا، ئەمە 
ئەو حەسرەتەیە کە عەقڵ بەشداری بەتێگەیشتنی جیاواز دەکات لە روانین بۆ مردن و ژیانێکی تر، ھەر کەسێک بتوانێ 

ن ئیرادەیەکی قورس بەسەر خۆیدا زاڵ بکات و لەو تێگەیشتن و فەزایەک دوور بکەوێتەوە، بەشێک لەرووحیەتی یا
ئینسانی لەدەست دەدات، جا با ئەو لەدەستچووە ئینسان، یان ئاژەڵ یان درەخت یان ھەر بوونەوەر یان شتێکی تربێت کە 

 لەدڵ و مێشکدا. ەوەری و حەسرەت لەدوای رۆشتن و لەدەستدانی بووە بە یاد
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گوتمان یادەوەری سۆزە بۆ رابردوو، ئەمە باوەڕێک نییە کەسێک بڕوای پێی ھەبێت و کەسێکی تر بەناوی جیاوازیەوە 
لە سروشتی بوونی ئینسان و ئیرادەگەرییانە، پێمان بڵێ من سۆزم بۆ رابردوو نییە، چونکە ئینسان کائینێکی 

تی بوونەوەرێک نییە ناوی ئینسان بێت، کەواتە حاڵەتەکە کۆمەاڵیەتیە و کۆمەاڵیەتییە و بەبێ ئەوانی تر و دەوروپش
رەتکردنەوەی زەمەنی رابردووە وەکو یادەوەرییەک، ویستێک مەحاڵە کە مانای راگرتنی سەیرورەی زەمەنی 

نی ئینسان کاکۆمەاڵیەتییە کەئەمە نوکتەیە و ناکرێ و سروشتی نییە، تاکو بۆ خوێندنەوەی زەمەنە ئێستایی و رابردووە
 کەڵکی لێوەربگرین. 

 مردن لەنێو زماندا.

ئەوکاتەی زمان دوچاری عجز دەبێت، واتە زمان مرد، ئەوکاتەش کە مردن لەنێو زماندا مانایەکی بۆ نادۆزرێتەوە، واتە 
ەدیب و دانەر جەستە لەبەردەم مردندایە، ئەم کێشەیە تائێستا یەکالیی نەبۆتەوە مەگەر لەنێو تێزە ئەدەبیەکان و ملمالنێی ئ

و تێکست نەبێت، ئەو کاتەی کە ژیان دەکەوێتە مەترسییەوە نیسبەت بە گشت و تەنانەت بۆ تاکیش، ئیدی زمان جگە 
کڵۆڵی قودرەتێکی نامێنێت مەگەر گێڕانەوەی یادەوەرییەکان، یان پێاھەڵدان و دەربڕینی سۆز بۆ ئەو کەسەی یادەوەری 

ەوە زمانە کە بەشێوەیەک مەرگ دەردەبڕێت و دەڵێ مەرگ واتە گەڕانەوە جێدەھێڵێت کە مەبەست لەکەسی مردووە، ئ
بۆ توخمی رەسەنی بوونەوەری لەبەرد یان لە قوڕ دروستکراو، ئەگەرنا کوا لەکوێ ئەم لۆژیکە جێگەی دەبێتە ئینسان 

سەن و جیناتێکی رەلە قوڕ و بەرد دروستکرابێت، بەتایبەتی ئێستا کە تەکنۆلۆژیا و زانست ھەموو شێوە دروستبوون و 
 ناڕەسەنی ئاشکرا کردووە. 

دروستکردن و گێڕانەوەی داستان بەزار، ھەروەھا قایل بوون بەوەی بمری بۆ ئەوەی ئەوانی تر بژین، رەنگە 
مەبدەئێکی ئایینی یان سیاسی یان ئیدیۆلۆژی سەرمەستانەی تێدابێت تاکو پلەی دەورێشی، بەاڵم بیرکردنەوەکە لەزمان 

تری واقیعی نییە، ھەر بۆ نمونە ئەو کاتەی کە مەسیح لەبێدەسەاڵتیدا بانگی خودا دەکات بەتەنھا و بەبێ  بترازێ شتێکی
کەسی بەجێی نەھێڵێت، مەبەستی رزگارکردنی بووە لەوانی تر بەاڵم بەزمان، ئەگەرنا خۆ مەسیح دەیزانی مردن 

ئومێدەوە بژی بۆ کردووە بۆ ئەوەی ئینسان بەلەھەموو کاتدا بەدەست خودا نییە، چونکە ئەو بێئومێدییەکی دروست 
 دونیایەکی تر. 

 
 تازیە )ماتەم( ... 

 راوەستانێک بۆ مردن.

تازیە ماتەمینی، ناوێکە بۆ کۆبوونەوەی ئەو کەسوکار و خەڵک و دۆست و ئازیزانەیە کە بۆ مردوو ئەنجامی دەدەن، 
ە مردوو کە رۆیشت دەبێ الشەکەی وەکو مەخلوقی خوا سروتێکە ھەم ئاینی و ھەم کۆمەاڵیەتی، ئاینیە چونکە فەرز وای

رێزی لێبگیرێت و ماتەمی بۆ بگێڕدرێت و دوعا و نوێژی بۆ بکرێت، ئیدی ھەر ئاینێک بەگوێرەی نەریتێک کە بۆی 
دانراوە، الیەکی ترەوە کۆمەاڵیەتیشە چونکە لەدوای مردنی کەسێک ھەموو ئەوانەی ناسیاون لە کەسی نزیکی 

بنەوە، نەک لە الشەی مردووەکە، شاردنەوەشی بۆ ژێر زەوی بێت یان سوتان یان فڕێدان بێت بۆ ناو مردووەکە کۆدە
 سروتێکی کۆمەاڵیەتی سازدەکرێت. ئاو ھەر جۆرە سروتێک بێت، سەرەنجام بە

یشە، لەتازیەدا تەنھا رێزگرتن نابینرێت بۆ کەسوکاری مردوو، بەڵکو زیندووکردنەوەی جۆرە پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەت
جگە لەمەش زیندووکردنەوەی یادەوەری و رۆژەکانی کەسی نائامادەیە وەکو نۆستالیژیایەک بۆ کۆتایی ژیان کە پنتێکی 
سڕکەرە بۆ ئەوانەی ماون لەدوای مردوو، بۆیە لەئاستی کۆمەاڵیەتیدا لیخۆشبوون لەھەر شتێک ھەیە تەنھا ئامادە 

ێناسەدەکرێت یان ئەوەتا دڵخۆشە بەلەدستدانی کەسە مردووەکە، یان نەبوون لە تازیە، چونکە بەچەند لێکدانەوەیەک پ
ئەوەتا گەرەکیەتی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکە بپچڕێنێت، یان ئەوەتا کەسێکی بێباوەڕە بەئاین و بە سروستی کۆمەاڵیەتی کە 

 لێبوردەیی.  بەشێکە لەنەریتی پێکەوەژیان و

ێت، ئەم سروتە لەنێو ئەو کۆمەڵگە و تیرانە باوە کە دوژمنیان ھەیە ھەندێک تازیە ھەیە لەچەشنی شایی و ئاھەنگ دەچ
و ناھێڵن دوژمنەکانیان بەلەدەستدانی کەسێکیان بەتایبەتی پاڵەوان بێت، دڵخۆشبن، بەمەش دەستدەکەن بە شایی و ھەڵھەڵە 

ن، یان النیکەم ھەواڵی لێدان و شیرینی بەخشینەوە و ونکردنی ماتەم بۆ ئەوەی ھەواڵەکە نەگاتە ئەوانی دیکەی دوژم
مەرگی مردوو یان کوژراوەکە وەکو پاڵەوانێک و کەسەکەشی وەکو خۆڕاگرێک بگات بەالیەنەکەی دیکە، بەتایبەتی تر 
ئەگەر کەسە مردووەکە بەدەستی الیەنەکەی دیکە کوژرابێت، ئەم سرووتە لەگەرمیانی کوردستان ھەیە و بەتایبەتی 

ولەوال و باجەالن و ھتد. وەکو سۆسیۆلۆژییەکانیش باسی دەکەن لە کولتووری لەناوچەی کرماشان و خانەقین و جە
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بەشێک لە کۆمەڵگەی ھیندستانیش ھەیە، ئەم تێگەیشتنە لەمێژە ھەیە بۆ بەرپەرچدانەوەیەکی مەعنەوی دوژمن کە 
 ەستشکانەوە و رووبەڕووبوونەوە. دوژمنکاری و د ە لەوەی کۆڵنادەن و بەردەوامن لەگوزارشت

الیەنێکی دیکەی زیندووراتگرتنی تازیەیە کە فەزایەکی کۆمەاڵیەتی دەخوڵقێنێ، لێرەدا دەردەکەوێ کە ئاین پێگەی ئاین 
سەرەکی لەنێو ژیانی کۆمەاڵیەتییە بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئاینەکان، مەبەستم لەھەموو ئاینەکان کە لەرێگەی ماتەم و 

کرن، ئەم ترادیسیۆنە لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاست، تەنھا گۆڕستان و مەراسیمی ئاینیی بۆ مردووەوە کەڵک وەردە
کولتورێکی کۆمەاڵیەتی نییە بۆ خۆ بەرھەمھێنانەوە، بەڵکو دەسەاڵتی سیاسیش گەرەکیەتی لەرێگەی ئەو مەراسیم و 
ترادیسیۆنە کۆمەاڵیەتیە کە لەسەر جەستەی ونبووی کەسێکی مردووەوە، خۆیان بەرھەمدەھێننەوە و جارێکی تر 

 رامی خۆیان بەرھەمھێان ھێناوە. دیکە بەژیانێک دەدەن کە خۆیان بۆ مە قیمەتێکی

بۆچی بایەخ و گرینگی بە ناشتنی مردوو دەدرێت بۆ نێو گۆڕ و بۆ ژێر زەوی، ئەمە ئەو پرسیارەیە کە وەکو ئەوەیە 
ر دەستە کە دوای چی لە مردن بکەین کە دوای لەدەستدانی کەسی مردوو، جەستەکەی چی لێبکرێت، ئەو ئەفسانەیە لەبە

کوشتنی قابیل لەالیەن ھابیلەوە، دواجار نازانێت چی لەو جەستەیە بکات، ئەو دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر کە ھیچ 
رێگەیەکی چارەسەری بۆ الشەکە نەبوو، دواجار سۆزی خودا قەلەڕشێکی بۆ ھەناردە کرد کە چۆن الشەی براکەی 

وژەکە بەرلەوەی قەلەڕەشەکە ببینێت، زۆر پرسیاری بەخیاڵدا ھاتبوو، ئەو لەژێر خۆڵدا بشارێتەوە، گومانی تێدانییە بک
پرسیارانەی کە سەرچاوەکەیان وەستانی بووە لەبەردەم الشەیەکی بێگیاندا کە جوڵە لەسەر زەوی کەوتووە، ئەم دیمەنە 

و الشەیە بکات و وەکو کوڕەکەی ئادەمی تۆقاندووە، دوای ئەوە بیر لەوە دەکاتەوە بەھۆی ئەو تاوانەوە کە شتێک لە
خۆی جێینەھێڵێت و بەئەنجامی کەمتەرخەمی و رێکەوتەوە، لەئەنجامدا مرۆڤ فێری ئەوەبووە لەرێگەی 

(. ئەم شکیارییە ئەگەرچی بەشێکی ئەفسانەیە و ئایین پشتی ٨بەخاکسپاردنەوە مامەڵە لەتەک الشەی مردوودا بکات". )
لۆژیا ھەموو سنوورەکانی دونیای بڕێوە کولتووری جیاواز ھەیە بۆ پێبەستووە، چونکە تائێستاش کە عەقڵ و تەکنۆ

شاردنەوە یان بزرکردنی الشەی مردوو، بۆیە شاردنەوەکە ئەزەلی نییە، بەڵکو لەدوای عەقڵێک ھاتووە کە ئیسنان بۆ 
رچەیەک لە ئەوەی خۆی نەبینێ ببێت بە خۆراکی جانەوەر و دڕندە، چونکە لەھەموو حاڵەتێکدا بکوژیش کوژراو بە پا

ودای خۆی دەزانێ، بەوپێیەی کە سەرەنجام ئینسانە ئیسنان دەکوژێت بۆیە ئینتیمای بۆی ھەیە کە تەنھا ناکۆکی ج
 کردۆتەوە لێی. 

 شەھید وەکو ئاکتێکی ریالیستی.

 مەسیح یان پاڵەوانەکانی نێوەمێژوو کە بەرێورەسمی زۆر دڵڕەقانە کوژراون، یان بە ناھەق کوژراون، یان بەھەڵە
کوژران یان لەپێناو مەبدەئێکی دروستکراو لەالیەن دەسەاڵت ھاندراون بۆ گیانفیداکردن، نازناوی شەھیدیان 
بەرکەوتووە، بەتایبەتی ڤیگەریکی وەکو مەسیح کە ھەمیشە زیندووە لەزەینی کەسی ئیماندار یان کەسانی سۆزدار لە 

مردن شەھیدبوونە، چونکە ڤیگەرێکی زیندووی زەینی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست، ھەمیشە لە تێگەی ئێمەدا ھۆکارێک بۆ 
نیشتیمانپەروەریی و شۆڕشگێڕی و پاڵەوانی چیرۆکی کۆمەاڵیەتیە، ئەم ڤیگەرە ئاکتێکی زیندووە بەوپێیەی کە وێنەی 
لەسەر تابلۆ و دیوار و ئەو شوێنانەی کە ئیدیۆلۆژیا موقەدەسی کردووە، لەکاتێکدا ھەر خودی ئەم چەمکی شەھیدە دژی 
ئەو ئیدیۆلۆژیایە کە گیانی بۆ بەخت دەکرێت، سیحری ئەم چەمکە کۆمەاڵیەتیە کە بەنەمانی جەستەی کەسێک تەواو 
دەبێت و لە زەینی خەڵک و بەجێماوەکانی دوای شەھید ھەمیشە زیندووە، وێنەی بوونێکە لەمردووەکانی دیکە زیاتر 

مەد و شێخ سەعیدی پیران و عەبدولقادر جەزائیری و بەھای ھەیە، زیندووترین نمونەش عومەر موختار و قازی محە
 وعی و دەیان نمونەی دیکە ھەیە. عەبدولرەحمان قاسملو و شەرەفکەندی و ھاوڕێ فەھدی و ھاوڕێکانی حزیبی شی

شەھید زاراوە یان چەمکێکی ئایدیاڵی )میسالییە( و مەبەست لەدابینکردن و مسۆگەر کردنی دونیایەکی دیکەی دەرەوەی 
واقیعی ژیانی ماتریالییە، بەمانایەکی تر شەھید ئەو بوونەوەرە زیندووەیە کە دونیایەکی مسۆگەر کردووە لە خۆشی و 

یە بەدەستھێنانی، پیرۆزکردنەکەشی لەوێوە سەرچاوەی گرتووە بەھەشتێک کە ھەمووان ھەوڵی بۆ دەدەن و ئاسان نی
 تاکو ببێتە مۆدێلێک بۆ ھەمووان.بۆیە وەکو سیمبول تەماشا دەکرێت 

"شەھادەت وەکو کۆتایی تێکست وایە وەک ئەو خاڵە وایە کە دواجار لەکۆتایی قەسیدەیەکدا دایدەنێین، واتە کۆتایی 
اییە شەھید ھەموو شتەکانی خۆی دەڵێت، ئەو ھەڵوێستێکی دیاریکراومان بە تەعبیر و سەرەتای بێدەنگییە، ئەو کۆت

ئیرۆس بۆ جێناھێڵێت، بەڵکو ئەو چییەتی و چۆنیەتی مرۆڤمان بۆ بەرجەستە دەکات، کاتێک ھەڵوێست وەردەگرێت، ئەو 
شەھید لە قوربانی  لەبری ئێمە حوکم ناکات و لەبری ئێمە حوکمانادات، بەڵکو ئەو لەبری ئێمە دەمرێت، بۆیە دەبێت

( ئەوەی کە لەرێگەی شەھادەتەوە بۆ ئێمە بۆتە نرخێکی جیاوازتر لە قوربانی و مردنی ئاسایی و ٩جیابکەینەوە". )
مەرگی سروشتی و جۆرەکانی دیکەی کوشت و مردن، ئەوەیە کە شەھید ئارەزوومەندانە و بەویستی خۆی ئەو 

ت کە بۆجێماوەی کولتورێکی دیکەی نەتەوە و ئاینە کە ئیدیۆلۆژیا چارەنووسە ھەڵدەبژێرێت و مێژوویەک تۆمار دەکا
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ئاسمانیەکان مانای قوڵیان پێبەخشیوە و قەناعەتی بۆ گشت دروستکردووە کە شەھید نامرێ، ئەگەرنا ھیچ کات ئینسان 
جیاوازەوە کە  بیر لەوە ناکاتەوە لەجیاتی ئەوانی دیکە بمرێت تاکو بمێنن، یان بیر لەوە ناکاتەوە بە ئیدیۆلۆژیای

پێچەوانەوەی ییرکردنەوەی ئاینە، قەناعەت بکات شەھید بێت و پاداشتی شەھادەت وەربگرێت، بۆیە بەپێی فەلسەفەی 
 نی کۆمەاڵیەتی یە و ھیچی دیکە. بوون بەرەو نەبوون، ھەمان مردنە بەاڵم شەھید مانایەکی دیکەی مرد

امانجەکەش لەالی خودی مردووەکە کە شەھید، مانای شەھیدی مردنێکی دیکە ھەیە کە ھەر ناونیشانەکەی شەھیدە و ئ
ئاین یان نیشتیمان نادات، چونکە کەسەکە لەپێناو ئەوانی دیکەی ھاواڵتی مەرگ ھەڵدەبژێرێت، "مردن لەجەنگدا تەنھا 

نێک بووە بۆ نیشتیمان و بۆ خودا نییە وەکو ئەوەی لەسەردەمی شەڕی سەلیبیدا واتە )خاچ پەرستی( ھەبووە، بەڵکو مرد
لەپێناو ئەو ھاوڕێیانەی کە پێشتر خۆیان بەخشیوە، یان شەھید بوون، تەنانەت ئەوەی دژی دوژمنیش یان کافر بوونە، 
بەشێوەیەک لە شێوەکان لەپێناوی خودا ئەو عینوانەیان پێداوە، ھەروەھا ئەوانەش لەدوای جەنگ مردن لەپێناو 

اعەتێک بوو کە چاکەکەری بووە بۆ نیشتیمان وەکو جەستەیەکی روحانی، نیشتیمانەکەیان نەبووە مردنەکەیان، بەڵکو قەن
ھەڵبەتە خوشەویستی لەپێناو نیشتیمانیش وەکو جەستەیەکی ئەخالقی و سیاسی بۆ ھاواڵتیانی دیکە بووە، ئەم زاراوەیەش 

ەماشای ئەو جۆرە ( با وەھا ت١٠بۆ جەستە زاراوەیەکی روحانیە و مردنیش لەپێناو ئەو دۆزە بەپیرۆز زانراوە". )
مەرگە بکەین کە لەالی ئاینێکی دیکەی دەرەوەی ئاینەکانی رۆژھەاڵت، کەسێک لە پێناو نیشتیمان خۆی بەکوشت 
دەدات، بەناوێکی وەکو قوربانی یان گیان فیدا ھاتووە، دیسان ئەم مەرگە لە مەرگەکانی دیکە جودا دەکرێتەوە بەمانای 

ان بۆ مانەوەی ئەوانی تر گیانی بەخت کردووە، لێرە تەنھا زاراوەکە جودایە، ئەوەی کە لەپێناو قیمەتێکی دیکەی ژی
نەک شێوەی تێڕوانینی ئیدیاڵەکە بۆ کەسی مردوو، ئەم رێگە نەمرییە کە لەبنچینەدا کەسی مردوو ھەڵینەبژاردووە بەڵکو 

ڵەت و نیشتیمانە خۆی بەکوشت دەسەاڵتی ئیدیۆلۆژی یان دەسەاڵتی سیاسی نیشتیمانی کە گوایە لەپێناو پاراستنی دەو
داوە، نازناوێکی وەھای پێدەدرێت کە ئەوانی دیکەی ھاواڵتی، وەکو چاولێکەرییەک یان السایکردنەوەیەک یان کۆمەک 
کردنێک یان ھەوڵێک بۆ گەیشتان بەھەمان شوێنی داھاتووی ژیانی خەیاڵی، یان خۆ موقەدەس کرد نیان بەرز راگرتنی 

ن لەپێناو ژیانێکی ئاسودە بۆ ئەوانەی لە پاش شەھید یان گیانفیداکە دەمێننەوە، لێرەوە خانەوادە و خۆ بەخت کرد
ئیمتیازی شەھید وەکو موڵکیەتێک یان جیماوەیەک بۆ ئەوانی تر چۆن زیاتر لە تێگەکانی دەوڵەت دەبێتە جێگەی 

مردوویەکی ناحەز و ناشرین، ئەمە  شانازییەکی کوژراو بە شەھید لەقەڵەم دەدات و ئەوانی تر بە کوژراو یان کوفر یان
ئەو مۆدێلە ئاینیەیە کە لەئەنجامی خۆ بەھەق زان و ئەوانی تر بە ناھەق سەرچاوەی گرتووە، ھەڵبەت ئەم تێگەیشتنە 
تەنھا لە رۆژھەاڵت نەبووە، بەڵکو لە رۆژئاوا و لە مێژووی ئیمبراتۆریەتیەکانیشدا ھەبووە کە لە ئەنجامی کوشتنی 

روپێک لە سەرباز، جۆرێک لە دەمارگیری خوڵقاندووە و بووەتە ھورەیەک بۆ ئەوانی تر تاکو گیانیان سەربازێک یان گ
فیدابکەن لەپێناو ئەو پرنسیپەی کە ھەڵگرین یان جەنگی لەپێناو دەکەن، بەمەش شەھید دەبێت بە شوناسێکی کراوە بۆ 

 ژی یان دەوڵەت یان ئاین و ھتد. ئیدیۆلۆسەرباز و جەنگاوەرەکانی دیکە کە ئامادەی جەنگن لەپێناو پرنسیپی 

ئەوە ئاشکرایە کە شەھید نازناوێک نییە بۆ ئەو کەسەی ھێشتا نەمردووە، بەڵکو چەمکێکە بۆ ھاندانی ھەمووان تاکو 
بگەن بەو وێستگەیە یان ئەو پلەیە، ئیدی بۆ ئەوانی دیکەش کە بەچاوی خۆیان ئازیزیترین کەس دەبینن بەدەستی نەیار 

کانیان دەکوژرێت، گەرەکیانە ئەو نازناوە بەدەست بھێنن، بەو عەقلیەتەی کە ئەوان نازناوەکە بەگوێچکەی و دوژمنە
خۆیان دەبیستن کە ھێشتا لە ژیاندا ماون، ئەم حاڵەتە لەسەر وەختی زۆربەی شۆڕشەکانی دونیادا مەسەلە و چیرۆکێکی 

ی بەیەکجاری بووە بە فاکتێکی رەسەن و قەناعەتێک زیندووە کە بۆتە چیرۆکی ئەدەبی. لەسەردەمی شۆڕشەکانی کورد
کە دایک و باوک و ھەمووان گوێ بە لەدەستدانی جەوانەکانیان نەدەن و بەو ھیوایەی شەھید بن ھانیانداون تاکو شەھید 
بوون، رەنگە کەسی کوژراو ھەر بەو ئامانجە چوبێتە بەرەی جەنگ، ھەروەک ئەوەی لە شۆڕشەکانی کوردی و لە 

 یشتن ھەبووە بۆ گیان فیداکردن. ەڵەستین و لە شەڕی عێراق ئێران بەھەردووالیانەوە ھەمان تێگەجەنگی ف

ئێمەی رۆژھەاڵتی و کورد بەتایبەتی، شاھیدی مەرگی جۆراوجۆرین، رەنگە ئینسانی ئاسایی ھەر ئەو جۆرە مردنە 
ە لەنێوان کەسی ئاسایی و کەسی ببینن کەئینسان ژێرخاک دەکرێت و دەشاردرێتەوە، بۆیە جۆرێکی تری مردن ھەی

نائاسایی یەکالیی نەبۆتەوە، بۆ نمونە مەرگی پێغەمبەران و چاکەکاران و فەیلەسوفان و عارفان، مەرگێکی نائاسایی یە، 
 ن بۆ جوانکردنی مانای ژیان. ئەم جۆرە مەرگانە ھۆکارێکن بۆ جوانکردنی مانای مەرگ و بەپێچەوانەوە ھۆکارێک

رگ لەتێڕوانینی ئەو کەسانەوە ھاتووە کەوەکو وانەیەک تەماشای ئەو مردنە دەکەن، گوایە جوانکردنی مانای مە
مردنەکە شێوەیەکی ئەخالقی وەرگرتووە بۆ ئەوانەی لەپاش مردووەکە جێدەمێنێ و حەزی مردن لێرەدا دەبێتە حەزێک 

)میسالی( ئیدیالی وەرگرتووە، وەکو ژیانێکی نوێ ھەوڵی بۆ دەدرێت، ھەڵبەت وشەی چاکەکاران مانایەکی ئاینی و 
رەنگە بۆخۆی چاکەکار مانای جیاوازی فەلسەفی و مانای کۆمەاڵیەتی ھەبێت، بەاڵم لێرەدا واتە ئەو کەسانەی کە 
کێشەیان بۆ کەسانی پاش خۆیان نەبووە و ھەرچی قسەی باش و نەستەق و نەسیحەت و وانەیە گوتویانە بو خەڵک 

بکرێنەوە و ژیان جوان بکرێت، بەپێچەوانەشەوە مردنیش وەکو شێوەیەکی دیکەی کردویانە بە مۆدێک تاکو السایی 
جوانی ژیان بێت، ئیدی ئەوان وەکو فەیلەسوف خەمی ژیانێکی باشتر بوون بۆ تەواوی ئینسان کەھێشتا تێنەگەیشتوون 
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نامێنێ و دەبێتە  مانای کڕۆکی ژیان چییە، تاکو تێبگەن مانای مەرگ چییە و بۆچی کەسێک لەنێوماندا لەپڕێکدا
 ی دەبنە مانای مەرگێکی ئاسایی. یادەوەری، ئەمە کۆجیتۆیەکە بۆ جوانکردنی شێوەی ئەو مردنەی کە بەخاکی و سادەی

مەرگی نائاسایی وانەیەکی دیکەیە بۆ ئەوکەسانەی کەھێشتا لەبەھای ژیان و ژیاندۆستی بۆ بیرکردنەوەی ئینسان 
رخە، بۆ نمونە ئەو شێوە مردنەی کەسێک بەر ھەورە بروسکە دەکەوێت، یان ئەو تێڕوانینیان الواز و کەم بایەخ و بێن

کەسانەی کە بوونە قوربانی مەرگی بەکۆمەڵی وەکو تسۆنامی و بومەلەرزە کە ھەردوکیان روداوی سروشتی بوون، 
ە بۆ مەرگ، واتە مەرگی سروشتی بەکۆمەڵ کە ھێشتا ئینسان بەو شێوەی بیری لێنەکردۆتەوە، ئەم نائاسایی بوون

شێوەیەکی دیکەی جوانکردنی ژیانە کە چۆن بیر بکەینەوە ئیدی سروشت و توڕەبوونەکانی لەسەروی ھەموو حەزو 
ئارەزوویەکەوە بۆ مەرگدۆستی، خۆشەویستی بۆ مەرگ لێرەوە دەستپێدەکات بۆ ئەوانەی دەیانھەوێ باش بژین بۆ 

 دونیایەکی تر پاداشت وەربگرن.  ئەوەی جوان بمرن بۆ

ەرگی ئاسایی ئەو مەرگە ناشیرینەیە کە خەڵک ھیچ مانایەکی بۆ نادۆزنەوە کە بۆچی ژیا، چونکە مەرگ موستەحەقی م
ژیانیان بووە، سا با سزا بێت یان خۆڕسک، نمونەی جەلالد و پیاوی خراپ و ھتد. لێرە مەرگ بەرھەمھێنەری ژیانە، 

ە، تاکو تاکەکە لەپێناویدا بمرێ، ناوی قوربانی و پێشمەرگە چونکە پەیامەکە تێکۆشان بووە بۆ ژیان و کاریگەری ھەبوو
و گەریال و خۆبەخش و ھتد لەوێوە ھاتووە کە مەرگیان پێش مەرگی خەڵک کردووە و خۆیان کردووە بەقوربانی 
 گشت، ئەم بابەتە مەبدەئی و باوەڕی ئاینی و ئیدیۆلۆژی سیاسیە، بۆیە جوانکردنەکە تەنھا لەکن کۆمەڵێک خەڵکی سەر

   بەو باوەڕ و ئاین و ئیدیۆلۆژیایە دەمێنێتەوە کە نەمرن.
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