سڕینەوەی ئایدیۆلۆژیای

باوکساالرانه له چیڕۆکی
خەونی جاڵجاڵۆکەکاندا

هێرۆ کەریمی
(بانه)

چەمکــی ئایدیۆلــۆژی بــۆ یەکــەم جــار لــە الیــەن
دوســتوت دوتراســی فەیلەســووفی فەڕەنســی لــە
ســاڵەکانی  ١٧٩٦بــە کارهێنــرا ،بــەاڵم کەڵکێکــی
ئەوتــۆی نەبــوو تــا کاتێــک کارڵ مارکــس
فەیلەســووفی نــاوداری ئەڵمانــی لــە کتێبــی
ئایدیۆلــۆژی ئەڵمانیــدا ئــەو چەمکــەی هێنایــە نــاو
گۆڕەپانــی فیکــرەوە.
لــە ڕوانگــەی (مارکس)ـــەوە ئایدیۆلــۆژی ئاماژەیە
بــە ڕوانینێکــی زاڵ کــە لــە الیــەن چینێکــی بــۆرژوا
بــە ســەر چینــی کرێــکاردا دادەســەپێنرێت ،بــە
بــڕوای ئــەو ئایدیۆلــۆژی داڕێــژراوی تاقمێکــی
بااڵدەســتە کــە بــۆ بــەرەو پێــش چوونــی ئامانــج
و ئارەزووەکانــی خۆیــان کەڵکــی لــێ وەردەگــرن و
ڕەوایەتــی پــێ دەبەخشــن و بەرهەمــی دەهێننــەوە،
ئــەم بۆچوونــەی مارکــس لــە ڕێبــازی ماتریالیزمــی
مێژوویــی ســەرچاوەی دەگــرت ،لــە پــاش مارکــس
ئاڵتۆســێر فەیلەســووفی فەڕەنســی درێــژەدەری
ڕێبازەکــەی مارکــس بــوو کــە نــاوی لــێ نــا
گەڕانــەوە بــۆ مارکــس ،بــە بــڕوای ئاڵتۆســێر
زۆربــەی مارکسیســتەکان فیکرەکانــی مارکســیان
بــە الڕێــدا بــردووە و نەیانتوانیــوە شــرۆڤەیەکی
دروســتی لــێ بــە ئەنجــام بگەیەنــن ،بیــردۆزی
ئــەو لــە بــارەی ئایدیۆلــۆژی و ئایدیۆلۆژییەکانــەوە
لــە پێوەنــدی دەوڵــەت  -ســووژەوە ســەرچاوەی
دەگــرت ،بــە بــڕوای ئــەو ،دەوڵــەت نــە تەنیــا لــە
الیــەن داوودەزگا ســەرکوتکەرەکانیدا (،)RSAs

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧

97

بەڵکــوو لــە الیــەن داوودەزگا ئایدیۆلۆژیەکانیشــدا
(  )ISAsبــە شــێوازێکی نــەرم ( )softئیــش و
کارەکانــی خــۆی دەباتــە پێشــەوەو بــە ئەنجامیــان
دەگەیەنــێ ،لــە ڕوانگــەی ئاڵتۆســێردا داوودەزگا
ســەرکوتکەرەکان بریتــی بــوون لــە :ئەفســەر،
یاســا ،زینــدان و ...کــە ڕاســتەوخۆ توندوتیــژی
ئاراســتەی مرۆڤــەکان دەکــەن ،بــەاڵم چەشــنی
دووەم کە ئاڵتۆســێر ئاماژەی پێ دەکات داوودەزگا
ئایدیۆلۆژییەکانــن کــە بریتیــن لــە قوتابخانــە،
ئاییــن ،بنەماڵــە ،هونــەر ،وەرزش ،ڕامیــاری و...
ئــەم داوودەزگایانــە هــەر کامیــان لــە جێــی خــۆی و
بــە پێــی هەلومــەرج و بــارودۆخ بایەخــەکان بەرهــەم
دەهێنــن و مرۆڤــەکان ملکەچــی خۆیــان دەکــەن.
بــە ڕای ئاڵتۆســێر داوودەزگا ئایدیۆلۆژییەکانــن
کــە پــەرە بــە ئایدیۆلۆژییــەکان دەدەن و دەیکەنــە
یاســایەکی بــاوەڕ پێکــراو لــە هەنــاوی تــاک بــە
تاکــی ئــەو کۆمەڵگایــەدا ،ئــەو بــڕوای بــە جیــاوازی
نێــوان ئایدیۆلــۆژی و ئایدیۆلۆژییــەکان وەکــوو دوو
جەمســەری جیــاواز هەیــە ،بــە بــڕوای ئاڵتۆســێر
ئایدیۆلۆژییــەکان زۆرن وەکــوو ئایدیۆلــۆژی
مەســیحی ،فێمێنیســتی ،دیموکراتیــک و...تــاد.
بــەاڵم خــودی چەمکــی ئایدیۆلــۆژی پێکهاتەیەکــی
ئەزەلییــە .ئــەو چەمکــی ئایدیۆلــۆژی وەکــوو
پێکهاتــە لــە ئەندێشــەی مارکســییەوە وەردەگــرێ
و ئایدیۆلــۆژی وەکــوو فــۆڕم و ڕووبەنــا دەزانێــت
و پێــی وایــە کــە ناوەرۆکــی دەتوانــێ گۆڕانــکاری
بەســەردابێ ،واتــە دەکــرێ بە هەر شــتێک ئەم قاپە
پــڕ بکرێتــەوە ،فــۆڕم و قاپــی ئایدیۆلــۆژی پێشــتر
هەیــە و دەمێنــێ ،بــەاڵم دەکــرێ بــە پێــی زەمــان
نــاو ئاخنــی قاپەکــە بــە زۆر شــت پــڕ بکرێتــەوە،
ئایدیۆلــۆژی وەکــوو زمــان ،دەزگا و پێکهاتەیەکــە
کــە ئێمــە تێیــدا دەژیــن و قســەمان لەگــەڵ دەکات
و وەکــوو شــتێکی درۆییــن پێوەندییەکانمــان لەگــەڵ
جیهانــی واقیعــدا ڕێــک دەخــات.
مەبەســت لــەم شــرۆڤەیە بــە کار هێنانــی چەمکــی

ئایدیۆلــۆژی ئاڵتۆســێرە لــە بەســتێنی چیڕۆکــی
خەونــی جاڵجاڵۆکەکانــی (شــێرزاد حەســەن)دا.
چیڕۆکــی خەونــی جاڵجاڵۆکــەکان ،چیڕۆکــی
ئــەو کۆمەڵگایەمــان بــۆ دەگێڕێتــەوە کــە هەمــوو
بەشــەکانی تەنــراوە بــە ئایدیۆلــۆژی و زەیــن و
ناوئاخنــی هەمــوو تاکێکــی ئــەو کۆمەڵگایــەی
داگیــر کــردووە ،ئــەم چیڕۆکــە دژی ئایدیۆلــۆژی
باوکســاالری و دژی ســتەمکاری بــاوک وەکــوو
ڕەمزێــک لــە مــەال ،مامۆســتا ،ئەفســەر دێتــە بــەر
بــاس و گێڕانــەوە .ئــەم چەمکــە هێنــدە بۆ نووســەر
گرنــگ و هەســتیارە کــە لــە زۆربــەی بەرهەمەکانیــدا
بەرەنــگاری دەبێتــەوە و هێــرش دەکاتــە ســەری
و ڕەخنــەی جیــددی ئاراســتە دەکات ،شــێرزاد
حەســەن بــەردەوام لــە نــاو بەرهەمەکانیــدا جەخــت
دەخاتــە ســەر ئــەم مــژارە و ماشــە دەگــرێ لــە
پاوانخــوازی سیســتمی باوکســاالری .سیســتمێک
کــە بــە درێژایــی بوونــی بووەتــە هــۆی کوشــتنی
ئیــرادەی مرۆڤــەکان و ملکــەچ کردنیــان بــۆ هــەر
چەشــنە لــە قاڵبدانێــک ،ئــەم بەرەنــگاری بوونەوەی
دژە باوکــی شــێرزاد حەســەن لــە بەرهەمەکانیــدا
بــە (حەســار و )...دەســت پــێ دەکات و بــەردەوام
لــە بەرهەمەکانــی دیکەیــدا وەکوو:گوڵــی ڕەش،
تەمــی ســەر خەرەنــد ،خەونــی جاڵجاڵۆکــەکان و...
ڕەنــگ دەداتــەوە و ڕەخنــەی جیــددی ئاراســتەی
باوکســاالری وەکــوو پاتریارکێکــی ()Patriarchy
کۆمەاڵیەتــی  -سیاســی دەکات .بــە بــڕوای نووســەر
ئــەم واڵتــە نوقمــە لــە باوکســاالری و ئــەوەش
یەکــەم کۆڵەکــەی توندوتیــژی بــە ئەژمــار دێ لــە
ســەرکوتکردنی خولیــا و ئامانجەکانــی مرۆڤــدا.
خەونــی جاڵجاڵۆکــەکان لــە زمان تاکــی یەکەمەوە
دەس پــێ دەکات ،وەگێــڕ هــەر لــە ســەرەتاوە خۆی
بــۆ بەردەنــگ پێناســە دەکات کــە ئــەو کەســێکە بۆ
هەمیشــە لــە نــاو خەونەکانیــدا دەژی ،کارەکتــەری
ســەرەکی چیــڕۆک بــاس لــە خەونەکانــی دەکات کــە
لێوانلێــوە لــە ســامناکی ،ناخۆشــی و نائۆمێــدی.
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ئــەو تەنانــەت لــە خەونەکانیشــیدا ئوقــرەو ئارامــی
نییە .
«لــە منداڵیمــەوە ،هــەزاران جــار ئــەو خەونــە
دەبینــم کــە ڕاوەدوو دەنرێــم و برینــدار دەکرێــم
و دەکوژرێم»(الپــەڕە  .)٧ئــەوەی کــە پتــر لــە
هــەر شــتێک خەونەکانــی دەشــێوێنێ ،داســتانە
ترســناکەکانی نەنکــی بــوون کــە لــە منداڵییــەوە
ئــەو لــە گونــاح و ســزا و تــاوان دەترســێنێ.
«ئــەوەی خەونەکانمــی پتــر شــێواند ،چیــڕۆک و
داســتانە ترســناکەکانی نەنکــم بــوو کــە بــەر لــەوەی
باڵــق بــم بــە بــاس و خواســی جەهەننــەم و ئاگــری
نەکــوژاوەی تۆقاندمــی ،دۆزەخێــک کــە تیایــدا بــە
قــەد ژمــارەی گوناهەکانــم تێیــدا دەســووتێم و
بــە شیشــی گــڕدارەوە فریشــتەکانی دۆزەخ تێــم
دەســرەوێنن و هــەزاران جــار هــەال هــەال دەبــم و
نامــرم( ...الپــەڕە )٩
نەنــک ڕۆڵێکــی ئێجــگار گــەورە دەگێــڕێ لــە
پــەروەردە ،یــان وا بڵێیــن باشــترە لــە داڕمــان و
داڕووخانــی وەگێــڕدا .نەنــک هــەر لــە ســەرەتای
منداڵییــەوە دینێرێتــە مزگــەوت تــا قورئــان
بخوێنــێ« .دەیــوت هەتــا زووە دەتنێرمــە الی مــەال
یوونــس بــا قورئانەکــەت پــێ تــەواو بکات»(الپــەڕە
 )١٠ئــەم چیڕۆکــە بەســەرهاتی ئــەو کۆمەڵگایــە
دێنێتــە بــەر بــاس و شــرۆڤە کــە لێوانلێــوی ژیانــی
مرۆڤەکانــی بــە ئایدیۆلــۆژی تەنــراوە.
بــە بــڕوای ئالتۆســێر ئایدیۆلۆژیــا دیاردەیەکــە
کــە ناخۆئــاگا بەســەر مرۆڤــدا دادەســەپێ ،واتــە
ئایدیۆلۆژیــا بریتییــە لــە ڕەوتــی ئاخافتــن ،هێمــا و
ئــەو وێنانــەی کــە لــە هەمــوو کاتەکانــدا ئێمەیــان
داگیــر کــردووە ،کەواتــە بــە بۆچوونــی ئاڵتۆســێر
ئێمــە لــە نــاو ئــەو بەســتێنەدا دێینــە دنیــاوە کــە
پێشــتر بۆمــان داڕێــژراوە و ئێمــە هیــچ ڕۆڵێکمــان
لــە گۆڕینیــدا نییــە ،هــەر بۆیــە لــەم چیڕۆکــەدا ئێمە
شــایەتی زاڵ بوونــی زمانــی باوکیــن وەکــوو ڕەمزێک
لــە خــوا ،مــەالی مزگــەوت و باوکــی بنەماڵــە،

تەنانــەت ئــەو زمانــە لــە دایکیشــدا جــێ کەوتــووە
و بــەردەوام ئــەو زمانــە بەرهــەم دێتــەوە .ئاڵتۆســێر
بــاس لــە دوو چەشــنە ئایدیۆلــۆژی دەکات :یەکــەم
داو و دەزگا ئایدیۆلۆژییەکانــی حکوومــەت و دووەم
داوودەزگا ســەرکوتکەرەکانی حکوومــەت ،کــە لــەم
چیڕۆکــەدا نەنــک بــە نوێنەرایەتــی بنەماڵــە و مــەال
یوونــس بــە نوێنەرایەتــی ئاییــن لــە چەشــنی دووەم
ڕۆڵ دەگێــڕن .ئاڵتۆســێر داوودەزگاکانــی ئایینــی،
فێرگــە ،بنەماڵــە ،یاســا ،ڕامیــاری ،هەواڵنێــری،
کولتــووری بــە بەرهــەم هێنــەرەوەی ئایدیۆلــۆژی
دەوڵەتــەکان لــە قەڵــەم دەدا کــە هەموویــان بــە
چەشــنێک ڕۆڵیــان لــە ســووژەکردنی تــاک بــە
تاکــی ئــەو کۆمەڵگایــەدا هەیــە.
بە بڕوای ئاڵتۆســێر لە کۆمەڵگا کاپیتالیســتییەکاندا
دووانــەی کڵێســا  -بنەماڵــە جــێ گۆڕکــەی کــردووە لــە
گــەڵ دووانــەی قوتابخانــە  -بنەماڵــەدا .بــە بــڕوای
ئــەو ،قوتابخانــە ئێســتا ڕۆڵێکــی ئێجــگار گــەورە
دەگێــڕێ لــە مــەڕ بــە ســووژە کردنــی ئەندامانــی ئــەو
کۆمەڵگایــە ،واتــە لــە دنیــای ئەمــڕۆدا قوتابخانــە
بەرفراوانتــر لــە بنەماڵــە و مزگــەوت دەتوانــێ ڕۆڵــی
خــۆی لــە بــە ئیدیۆلــۆگ کردنــی مرۆڤەکانــدا بگێــڕێ.
لــەم چیڕۆکــەدا مزگــەوت و بنەماڵــە لــە پاوانکردنــی
زەینــی تاکەکانــی ئــەو کۆمەڵگایــە ڕۆڵێکــی گــەورە
دەگێــڕن ،بــەاڵم هەبــوون لــە وەهــا بەســتێن و
کۆمەڵگایەکــدا نابێتــە هــۆی وەســتانی قارەمانــی
چیــڕۆک ،ئــەو بــە پێچەوانــەی تــەواوی ئــەو کەســانەی
کــە لەگەڵیانــدا ژیــاوە ،بــە هێزانــە بەرگــری دەکا
بــە مەبەســتی ئــەوەی ڕۆ نەچــێ و نەتوێتــەوە،
لــەم چیڕۆکــەدا نەنــک وەکــوو نوێنەرێــک لــە ژنــان
لــە قەڵــەم دەدرێ کــە زمانــی باوکســاالر بەرهــەم
دێنێتــەوە.
ئاڵتۆســێر بــڕوای بــە هیــچ جــۆرە بەرگــری
و بەرخۆدانێــک نەبــوو لــەو چەشــنە داوودەزگا
ئایدیۆلۆژیانــەدا .کارەکتــەری ســەرەکی چیــڕۆک
هاودەنــگ لەگــەڵ فەیلەســووفی فەڕەنســی میشــێل
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فووکــۆ کــە بــڕوای وابــوو لــە هــەر شــوێنێک هێــز
هەیــە ،کەواتــە بەرگــری و بەرخۆدانێکیــش هەیــە،
بــڕوای تــەواوی بــەم ڕســتە بەهێــزە هەیــە و بــەو
پێیــە هەڵســوکەوت و مامەڵــە دەکات.
وەگێــڕ بەرەنــگاری تــەواوی ئــەو یاســا و ڕێســایە
دەبــێ و گومــان لــە هەمــوو شــتە پیــرۆز و تابــۆ
لێکــراوەکان دەکات ،ئامانجــی وەگێــڕ لــە گێڕانەوەی
بیرەوەرییەکانــی ڕابــوردووی دەیــەوێ ئــەوە بــۆ
بەردەنگــی خــۆی ڕوون بکاتــەوە کــە ئەگەرچــی مــن
لــە کۆمەڵــگا و بنەماڵەیەکــی وەهــا ئایدیۆلۆژیــک
هاتمــە دنیــاوە ،بــەاڵم ئــەوە نەبــووە هــۆی وەســتانم
و گومانــم کــرد لــە هەمــوو ئــەو پــەروەردەی پێــم
گەیشــتبوو« .کەوتمــە خوێندنــەوەی ئــەو کتێبانەی
کــە بڕوایــان بــە بەهەشــت و دۆزەخێــک نییــە لــە
ئاســمان»(الپەرە )١٠
«ببوومــە مۆرانــە و کرمــی کتێبــان ،دەبــوو ئــەو
خودایــەی کــە لــە ئایەتەکانــدا ســاتێک میهرەبانــەو
ســاتێکی دیکــە تووڕەیــە بــاش بناسم(».پێشــوو)
ئــەم پرســیارانە بــەردەوام مێشــکی قارەمانــی
چیــڕۆک ئاڵــۆز دەکات ،وەاڵمــی نەنکــی بــۆ ئــەو
پرســیارانە تەنیــا یــەک شــت بــوو! تاقیکردنــەوەی
بەشــەر لــە الیــەن خــوداوە« ...نەنکــم دەیــوت:
خــودا تاقیمــان دەکاتــەوە» (الپــەڕە )١١
جیــا لــە نەنک ،هاوســەری وەگێڕ ،پاکیــز یەکێکی
تــرە لــەو ژنانــەی کــە لــە بەرهــەم هێنــەرەوەی
داوودەزگا ئایدیۆلۆژییــە پیــاو ســاالرەکاندا ڕۆڵێکــی
نەرێنــی دەگێڕێــت.
پاکیــز و هاوســەری دوو کەســایەتین کــە دژ
بەیــەک نیشــان دەدرێــن .کاتێــک وەگێــڕ خەونەکانی
خــۆی بــۆ دەگێڕێتــەوە پاکیــز بەرەنــگاری
دەبێتــەوە« .لــەو شــەوەدا بــوو کــە لــە خەونمــدا
هــەر دووکمــان ببوویــن بــە دوو جاڵجاڵۆکــەی نێــر
و مێ»(الپــەڕە « .)١٥هــەر بۆیــە لــە یادمــە...
بێئــاگا لــە خــۆم باســی خوڵقــی ناچیــزەی جۆرێــک
لــە جاڵجاڵۆکــەم بــۆ دەکــرد کــە تــازە لــە کتێبێکــدا

خوێندبوومــەوە ...دە جــاران لەپــی دەخســتە ســەر
دەمــم و دەیوت:تــوو شــەرەف واز بێنــە ...خــۆت
بەڵێنــت دابــوو! (الپــەڕە  .)١٦وەگێڕ لە گێڕانەوەی
جــووت بــوون و زاووزێــی ئــاژەاڵن و فڕەندەکانــدا
خــۆی و پاکیــز دەشــوبهێنێ بــە جاڵجاڵۆکــە و لــەو
نێوانەشــدا چیڕۆکــی جــووت بوونیانــی بــۆ بــاس
دەکات کــە لــە ئاکامــدا مێیەکــە نێرەکــە دەخــوات.
هــەر لــەو گێڕانەوەدایــە کــە پاکیــز بەرەنــگاری
زەیــن و بیــری هاوســەری دەبێتــەوە...
«تــوو شــەرەفت شــەرم ناکــەی؟ زەالمێکــی زل
و زەبەلــاح خــۆت بــە خوێنــدەوار دەزانــی و درۆ و
بوختانــی وا قەبــە بۆ جاڵجاڵۆکە هەڵدەبەســتیت...
دەتــەوێ بڵێــی چــی؟ مێیەکــە دڕەندەیــە ...پاشــان
جاڵجاڵۆکــە خــۆی هەیــە تــا لەزەتــی ڕامووســان و
قســەی قــۆڕ بزانــێ ...تــۆ بــۆ ئەوەنــدە خەیاڵــت
خەراپــە کابــرا؟» (الپــەڕە )١٨
لــەم نێوانــەدا پرســیارێک دێتــە گــۆڕێ
کــە مەبەســتی نووســەر لــە شــوبهاندنی ئــەو
دوو کارەکتــەرە بــە جاڵجاڵۆکــە چییــە؟ بــۆ
وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە ،دەبــێ لــە
گۆشــەنیگای زانســتەوە چــاو لــەم مەســەلە بکەیــن،
لــە دنیــای واقیــع و زانســتدا ســەلمێنراوە کــە
جاڵجاڵۆکــەکان بــە پێــی بەرژەوەنــدی کاتــی دەژیــن
و هــەر کات بەرژەوەندییەکانیــان کۆتایــی پێهــات،
دەبنــە دوژمنــی یەکــدی و لــە ئاکامــدا جاڵجاڵۆکــە
مێیەکــە ،نێرەکــە دەخــوات ،کەواتــە ژیانێــک کــە
جاڵجاڵۆکــەکان دەژیــن ،ژیانێکــی ئاڵــۆزە و پــڕە لــە
ڕق و نەفــرەت کــە دوورە لــە هەمــوو ئێلێمانەکانــی
ژیانێکــی ئــارام ،بــە پێــی ئــەو هێمــا و نیشــانانە
ئەگــەر بــە وردی شــرۆڤەی بکەیــن ،هــۆی ئــەو
شــوبهاندنەمان بــۆ ئاشــکرا دەبێــت کــە دەچێتــە
پــڕۆژەی دژە باوکــی نووســەرەوە کــە بــەردەوام لــە
زمــان وەگێــڕی چیــڕۆک ئامــاژە بــەم خاڵــە دەکرێت
کــە بــەردەوام بــە پاکیــزی هاوســەری دەڵێــت کــە
لــە خەونمــدا ببوویــن بــە دوو جاڵجاڵۆکــە و لــە

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧

100

پاشــان ئــەوە جاڵجاڵۆکــە مێیەکەیــە کــە نێرەکــە
دەخــوات ،بــە پێــی زانســتی نیشانەشناســی ڕۆاڵن
بــارت لــە پشــت ئــەم ڕســتەیەی نووســەر کــە لــە
زمانــە وەگێــڕدا دەیڵێتــەوە ،دژایەتــی نووســەر لــە
هەمبــەر دنیــای زاڵــی باوکســاالری خــۆی حەشــار
داوە کــە بوێرانــە بیــر و بۆچوونەکانــی خــۆی
ســەبارەت بــەم مەســەلەیە دەردەبڕێــت و بــاوک
کوژییەکــی دیکەمــان پــێ نیشــان دەدات .ڕاســتە
کــە ئــەم ڕووداوانــە لــە نــاو چیڕۆکــدا و لــە نــاو
خەوندایــە کــە ڕوو دەدەن ،بــەاڵم ئەمــە هەڵدانەوەی
الپەڕەیەکــی دیکەیــە بــۆ گۆڕانــکاری لــە زەیــن
و بیــری مرۆڤەکانــدا .نووســەر بــەو هۆیــەوە لــە
خەونــدا ئــەو ڕووداوانــە تۆمــار دەکات چــون خــۆی
خــەو هەڵگــری خەوێکــی دیکەیــە کــە لــە واقیــع و
ڕاســتیدا دەتوانــێ ببێتــە خەوێکــی ڕاســتی ،واتــە
ئەمــە بــۆ نووســەر چەشــنێکە لــە شۆڕشــی زیهنــی
و هــزری کــە دەتوانــێ گۆڕانــکاری بنەڕەتــی لــە
تــەواوی بەشــەکانی کۆمەڵــگادا بەرهــەم بێنــێ،
بــەم پێیــە داڵغــەی ســەرەکی نووســەر هۆشــیاری
و ئاگامەندییــە لــە کۆمەڵــگادا کــە دەتوانــێ ببێتــە
هــۆی داڕمــان و داڕووخانــی زیندانــە داخراوەکانــی
نــاو ئاخنــی مرۆڤــەکان ،خــەون لێــرەدا هەڵگــری
خــەون و خولیایەکــی گەورەیــە کــە بە ڕای نووســەر
ڕووناکــی ،جوانــی و ئــازادی بــۆ دوا ڕۆژ دەســتەبەر
دەکات
ئــەم باســە دەبێتــە بابەتــی ســەرەکی و دونــدی
چیــڕۆک ،چــون تــا دوا ســات دوو کارەکتــەری
ســەرەکی چیــڕۆک لــە ســەر ئــەم بابەتــە
دەمەقاڵەیانــە .پێداگــری وەگێــڕ لــە ســەر بوونیــان
بــە جاڵجاڵۆکــە دەگاتــە ئــەو ڕادە کــە پاکیــز
هەڵوێســت لــە هەمبەریــدا دەگــرێ و تــووڕە دەبێت.
«تــۆ دەتــەوێ بــە ژنێکــی ســادیم لــە قەڵــەم
بدەیــت ،واتــا لەزەتــم لــە ئــازار و خواردنــەوەی
خوێنــی تــۆ کــردووە؟» (الپــەڕە  .)٢٦لــە
بەرانبــەردا هاوژینــی پاکیــز خــۆی وەک کابرایەکــی

ماسۆشــی لــە قەڵــەم دەدا و دەڵــێ« :نــا وا نییــە
کەســەکەم ...مــن خــۆم کابرایەکــی ماسۆشــیم،
حــەز بــە ئــازاری خــۆم دەکــەم .هەمــوو پیاوێــک
لــەوە دەترســێ ژنێــک لــە وەختــی جووتبوونــدا
هەڵیلووشــێت .زۆرن ئــەو ژنانــەی حــەز دەکــەن
پیــاو بوونایــە ...کــە ناتوانــن ...لەوانەیــە لــە
خەونەکانیانــدا پیاوەکانیــان قــووت بــدەن (الپــەڕە
 .)٢٧هەبــوون لــە وەهــا کۆمەڵگایەکــی تەنــراو بــە
هەمــوو جــۆرە ئایدیۆلۆژییــەک وا لــە مــرۆڤ دەکات
کــە مرۆڤێکــی لێوانلێــو لــە تــرس و شــەرم و ڕق
بەرهــەم بــێ ،مرۆڤێکــی ســادی و ماسۆشــی
کارن هۆرنــای و ئەریــک فــرۆم لــە
سایکۆلۆژیســتەکانی نوێــی فرۆیــدی کاتێــک چــاو
لــەم دیاردەیــە دەکــەن ،پێیــان وایــە کــە کەســی
ماسۆشــی ترســێکی ئێجــگار گــەورەی لــە تەنیایــی
هەیــە .لــەم ڕووەوە بــۆ هەاڵتــن لــە تەنیایــی و
بــاری قورســی بەرپرســیاریەتی و بڕیــاردان هــەوڵ
دەدا خــۆی بخاتــە ژێــر ڕکێــف و ســێبەری ئــەوی
دییــە گــەورەکان کــە دەتوانــێ خــودا ،پیاوێــک،
نەتەوەیــەک ،حزبێــک و ...بێــت .فــرۆم لــە بەرانبەر
کەســی ماسۆشــیدا بــاس لــە کەســی سادیســتی
دەکات کــە ئــەم دوو چەمکــە دژ بــە یــەک و لــە
بەرانبــەر یەکــدا دەوەســتنەوە .بــە بــڕوای فــرۆم
کەســی سادیســتی لــە زاڵبــوون بــە ســەر کەســێکی
دیکــەدا چێــژ دەبینــێ .خــودا لــە ئەندێشــەی ســاد
دا خودایەکــی کوشــندە وێنــا دەکــرێ ،بــەڕای ســاد
ئــەم ڕاســتییە کــە کوشــتن لــە تایبەتمەندییەکانــی
خودایــە لــە مێــژووی ئایینەکانــدا دەبینــرێ .بــەم
پێیــە جــێ هەنگاوەکانــی ئایدیۆلۆژییەکانــە کــە
بووەتــە هــۆی شــڵەژان و پەرێشــانی ()disorder
زاتــی مــرۆڤ .کاتێــک خــودا بەشــەر ســزا دەدات،
کەواتــە هیــچ ڕێگرییــەک نییــە کــە مــرۆڤ لــە
کوشــتن و ئــازاری هاوڕەگەزەکانــی هەڵوەســتە
بــکات .ناڕێکــی ســادیزمی زۆرتــر لــە پیاوانــدا
و مازوخیــزم لــە ژنانــدا دەبینــرێ ،کــە ئەمــە
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بەرهەمــی سیســتمێکی پــەروەردەی ســەقەتە کــە
خوڵقێنــەری مرۆڤێکــی پارادۆکســیکاڵە کــە پــڕە
لــە تــەواو دژبەرەکانــی تــرس ،شــەرم ،ڕق و کینــە
کــە لــە ئاکامــدا کەســێکی ماسۆشــی  -ســادیزمی
لــێ دەکەوێتــەوە ،واتــە کەســایەتییەکی ئاڵــۆز و
ڕێ ون بــوو کــە بــە بــڕوای نووســەر ئەمــە ئــاکام
و بەرهەمــی ئــەو کۆمەڵــگا باوکســاالرەیە کــە
مرۆڤێکــی سەرلێشــێواو و ناســازی لــێ دەکەوێتــەوە
کــە لــە نێــوان خۆشەویســتی و ڕقــدا نازانــێ هانــا
بــۆ کام ڕێــگا بــەرێ
لــە کۆتاییــدا ئەگەرچــی وەگێــڕ دەڵــێ مــن
ملکەچــی دوا چارەنووســی خۆمــم ،واتــە کەوتنــە
نــاو بەســتێن و جەبرێکــی جوغڕافیــک کــە بــە
تــەواوی ئایدیۆلــۆژی بە ســەردا زاڵە و بە شــێوازێک
دەیــەوێ ئاڵتۆســێر ئاســا بڵــێ کــە دەربــاز بــوون
لــەو داوودەزگا ئایدیۆلۆژیکــەدا مەحاڵــە ،بــەاڵم لــە
ناوەرۆکــی چیڕۆکەکــەدا کاتێــک پێمــان دەڵــێ مــن
گومــان لــە هەمــوو شــتە پیــرۆزەکان دەکــەم ،ئەمــە
بــۆ خــۆی نیشــانەیەکی باشــە بــۆ ئاشــکرا کردنــی
ئاســۆگەلێ تــر و ڕێــک ئــەو ڕســتەی فووکۆمــان
بیــر دێنێتــەوە کــە لــە هــەر شــوێنێ هێــز هەیــە،
بەرگرییەکیــش هەیــە .وەگێــڕ خــۆی دەربــاز کردووە
لــەوەی ببێتــە ســووژەی ئایدیۆلــۆژی ،ئەگەرچــی
خــۆی بــە ماسۆشــی لــە قەڵــەم دەدات ،بــەاڵم بــە
پرســیار و گومانەکانــی بەرگــری لــەوەی دەکا ببێتە
تاکێکــی تــواوە لــەو کۆمەڵگایــەدا.
ئاڵتۆســێر کاتێــک باســی لــە چۆنیەتــی پڕۆســەی
بــوون بــە ســووژە دەکــرد ،پێداگــری لەســەر دوو
مەســەلەی زۆر گرنــگ دەکــرد کــە دەربــاز بوونــی
ســووژە تێیــدا وەک مەحــاڵ دەبینــێ.
یەکــەم :تەواومــان کاتێــک دێینــە دنیــاوە،
وەکــوو ســووژە لــە دایــک دەبیــن ،چــون پێشــتر
زۆر شــتمان بــۆ پێناســە کــراوە و خۆڕســکانە و
دینامیکــی دەبینــە هەڵگــری زۆر شــت.
دووەم :ئێمــە ســووژە گەلێکیــن لــە ئایدیۆلــۆژی

جۆراوجــۆرەکان کــە لــە ناویانــدا دەژیــن ،بۆیــە بــۆ
ئاڵتۆســێر بــە پێچەوانــەی فووکــۆ دەربــاز بــوون لــە
وەهــا بەســتێنێک وەک مەحــاڵ دەچــوو .بــە پێــی
تێــزی فووکــۆ ئەگــەر بەرگــری و بەرخۆدانێــک لــەو
چەشــنە کۆمەڵگایانــەدا لــە ئــارادا ببــێ کــە ژنــان
نیــوەی ئــەو کۆمەڵگایــەن و زوڵمــی چــەن هێندەیان
لــێ کــراوە ،چۆناوچــۆن دەتوانــن خۆیــان لــە بــن
هەژموونــی دەســەاڵتی پیاوســاالر و ڕێوشــوێن و
ڕێنماییــە قــورس و نایەکســانییەکانی ئاییــن کۆتایی
بــەو مێــژووە ئایدیۆلۆژیکــە بێنــن کــە بــە ســەریاندا
ســەپاوە و خۆیــان لــە ژێــر ڕکێفــی هەمــە چەشــنە
ئایدیۆلۆژیــەک بێننــە دەرەوە و چیــدی بــەو پێیــە
هەڵســوکەوت نەکــەن.
کۆبەند

بیرۆکــەی ناوهاوســەنگی جێنــدەری کــە
بــە واتــای کۆمەڵگایــەک هاتــووە کــە پیــاوان
دامەزرێنــەر و داڕێــژەری ئــەو ئایدیۆلۆژییــە بــوون
کــە ژن بــەردەوام وەکــوو کۆیلــە ســەیر بکــرێ و
هیــچ بایــەخ و بەهایەکــی نەبــێ ،داڵغــەی ســەرەکی
نووســەر بــووە لــە داڕشــتنی بەرهەمەکانیــدا و
بــەردەوام لــە ئاشــکراکردنی قێزەونــی ئایدیۆلــۆژی
زلهێــزەکان ڕووی ڕاســتییەکانی نیشــانی خوێنــەر
داوە ،هــەر بۆیــە شــێرزاد حەســەن تێکۆشــاوە
لــە ڕێگــەی چیڕۆکەکانییــەوە پــڕۆژەی دژە باوکــی
خــۆی لــە ڕاســتای هۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵــگا و
بــە تایبــەت ژنــان کــە دوو هێنــدەی پیــاوان لــە
کایــەی سیاســی زلهێــزەکان گالون ،بــە ئەنجــام
بگەیەنــێ و وەکــوو ڕێبەرێــک ببێتــە هــۆی ئەنجامــی
شۆڕشــێکی زیهنــی و زیندانــە داخراوەکانــی نــاو
ئاخنــی مــرۆڤ بڕمێنــێ.
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