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سڕینەوەی ئایدیۆلۆژیای 
باوکساالرانه له چیڕۆکی 
خەونی جاڵجاڵۆکەکاندا

هێرۆ کەریمی
)بانه(

چەمکــی ئایدیۆلــۆژی بــۆ یەکــەم جــار لــە الیــەن 
ــە  ــی ل ــووفی فەڕەنس ــی فەیلەس ــتوت دوتراس دوس
ــەاڵم کەڵکێکــی  ــرا، ب ــە کارهێن ســاڵەکانی ١٧٩٦ ب
مارکــس  کارڵ  کاتێــک  تــا  نەبــوو  ئەوتــۆی 
کتێبــی  لــە  ئەڵمانــی  نــاوداری  فەیلەســووفی 
ئایدیۆلــۆژی ئەڵمانیــدا ئــەو چەمکــەی هێنایــە نــاو 

فیکــرەوە. گۆڕەپانــی 
لــە ڕوانگــەی )مارکس(ـــەوە ئایدیۆلــۆژی ئاماژەیە 
بــە ڕوانینێکــی زاڵ کــە لــە الیــەن چینێکــی بــۆرژوا 
بــە ســەر چینــی کرێــکاردا دادەســەپێنرێت، بــە 
تاقمێکــی  داڕێــژراوی  ئایدیۆلــۆژی  ئــەو  بــڕوای 
ــج  ــی ئامان ــش چوون ــەرەو پێ ــۆ ب ــە ب بااڵدەســتە ک
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 
درێــژەدەری  فەڕەنســی  فەیلەســووفی  ئاڵتۆســێر 
نــا  لــێ  نــاوی  کــە  بــوو  مارکــس  ڕێبازەکــەی 
ئاڵتۆســێر  بــڕوای  بــە  مارکــس،  بــۆ  گەڕانــەوە 
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 
ــە  ــە تەنیــا ل ــڕوای ئــەو، دەوڵــەت ن ــە ب دەگــرت، ب
 ،)RSAs( ســەرکوتکەرەکانیدا داوودەزگا  الیــەن 
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ــدا  ــەن داوودەزگا ئایدیۆلۆژیەکانیش ــە الی ــوو ل بەڵک
ــش و  ــەرم )soft( ئی ــێوازێکی ن ــە ش ) ISAs( ب
کارەکانــی خــۆی دەباتــە پێشــەوەو بــە ئەنجامیــان 
دەگەیەنــێ، لــە ڕوانگــەی ئاڵتۆســێردا داوودەزگا 
ئەفســەر،  لــە:  بــوون  بریتــی  ســەرکوتکەرەکان 
یاســا، زینــدان و... کــە ڕاســتەوخۆ توندوتیــژی 
ئاراســتەی مرۆڤــەکان دەکــەن، بــەاڵم چەشــنی 
دووەم کە ئاڵتۆســێر ئاماژەی پێ دەکات داوودەزگا 
قوتابخانــە،  لــە  بریتیــن  کــە  ئایدیۆلۆژییەکانــن 
ــاری و...  ــەر، وەرزش، ڕامی ــە، هون ــن، بنەماڵ ئایی
ئــەم داوودەزگایانــە هــەر کامیــان لــە جێــی خــۆی و 
بــە پێــی هەلومــەرج و بــارودۆخ بایەخــەکان بەرهــەم 
ــەن.  ــان دەک ــی خۆی ــەکان ملکەچ ــن و مرۆڤ دەهێن
ئایدیۆلۆژییەکانــن  داوودەزگا  ئاڵتۆســێر  ڕای  بــە 
کــە پــەرە بــە ئایدیۆلۆژییــەکان دەدەن و دەیکەنــە 
ــە  ــاک ب ــاوی ت ــە هەن ــراو ل ــاوەڕ پێک ــایەکی ب یاس
تاکــی ئــەو کۆمەڵگایــەدا، ئــەو بــڕوای بــە جیــاوازی 
نێــوان ئایدیۆلــۆژی و ئایدیۆلۆژییــەکان وەکــوو دوو 
ــێر  ــڕوای ئاڵتۆس ــە ب ــە، ب ــاواز هەی ــەری جی جەمس
ئایدیۆلــۆژی  وەکــوو  زۆرن  ئایدیۆلۆژییــەکان 
مەســیحی، فێمێنیســتی، دیموکراتیــک و...تــاد. 
بــەاڵم خــودی چەمکــی ئایدیۆلــۆژی پێکهاتەیەکــی 
وەکــوو  ئایدیۆلــۆژی  چەمکــی  ئــەو  ئەزەلییــە. 
ــرێ  ــە ئەندێشــەی مارکســییەوە وەردەگ ــە ل پێکهات
ــت  ــا دەزانێ ــۆڕم و ڕووبەن ــوو ف ــۆژی وەک و ئایدیۆل
ــکاری  ــێ گۆڕان ــی دەتوان ــە ناوەرۆک ــە ک ــی وای و پێ
بەســەردابێ، واتــە دەکــرێ بە هەر شــتێک ئەم قاپە 
پــڕ بکرێتــەوە، فــۆڕم و قاپــی ئایدیۆلــۆژی پێشــتر 
هەیــە و دەمێنــێ، بــەاڵم دەکــرێ بــە پێــی زەمــان 
ــاو ئاخنــی قاپەکــە بــە زۆر شــت پــڕ بکرێتــەوە،  ن
ــە  ــان، دەزگا و پێکهاتەیەک ــوو زم ــۆژی وەک ئایدیۆل
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 
ــی )شــێرزاد حەســەن(دا. ــی جاڵجاڵۆکەکان خەون

چیڕۆکــی  جاڵجاڵۆکــەکان،  خەونــی  چیڕۆکــی 
ــوو  ــە هەم ــەوە ک ــۆ دەگێڕێت ــان ب ــەو کۆمەڵگایەم ئ
بەشــەکانی تەنــراوە بــە ئایدیۆلــۆژی و زەیــن و 
کۆمەڵگایــەی  ئــەو  تاکێکــی  هەمــوو  ناوئاخنــی 
داگیــر کــردووە، ئــەم چیڕۆکــە دژی ئایدیۆلــۆژی 
وەکــوو  بــاوک  ســتەمکاری  دژی  و  باوکســاالری 
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 
شــێرزاد  دەکات،  ئاراســتە  جیــددی  ڕەخنــەی  و 
حەســەن بــەردەوام لــە نــاو بەرهەمەکانیــدا جەخــت 
ــە  ــرێ ل ــە دەگ ــژارە و ماش ــەم م ــەر ئ ــە س دەخات
پاوانخــوازی سیســتمی باوکســاالری. سیســتمێک 
ــۆی کوشــتنی  ــە ه ــی بووەت ــی بوون ــە درێژای ــە ب ک
ــەر  ــۆ ه ــان ب ــەچ کردنی ــەکان و ملک ــرادەی مرۆڤ ئی
چەشــنە لــە قاڵبدانێــک، ئــەم بەرەنــگاری بوونەوەی 
ــدا  ــە بەرهەمەکانی ــەن ل ــێرزاد حەس ــی ش دژە باوک
بــە )حەســار و...( دەســت پــێ دەکات و بــەردەوام 
لــە بەرهەمەکانــی دیکەیــدا وەکوو:گوڵــی ڕەش، 
تەمــی ســەر خەرەنــد، خەونــی جاڵجاڵۆکــەکان و... 
ــتەی  ــددی ئاراس ــەی جی ــەوە و ڕەخن ــگ دەدات ڕەن
 )Patriarchy( ــی ــوو پاتریارکێک باوکســاالری وەک
کۆمەاڵیەتــی - سیاســی دەکات. بــە بــڕوای نووســەر 
ئــەم واڵتــە نوقمــە لــە باوکســاالری و ئــەوەش 
ــە  ــار دێ ل ــە ئەژم ــژی ب یەکــەم کۆڵەکــەی توندوتی

ــدا. ــی مرۆڤ ــا و ئامانجەکان ــەرکوتکردنی خولی س
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 
ــدی.  ــی و نائۆمێ ــامناکی، ناخۆش ــە س ــوە ل لێوانلێ
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ئــەو تەنانــەت لــە خەونەکانیشــیدا ئوقــرەو ئارامــی 
. نییە

ــە  ــەو خەون ــار ئ ــەزاران ج ــەوە، ه ــە منداڵیم »ل
دەبینــم کــە ڕاوەدوو دەنرێــم و برینــدار دەکرێــم 
و دەکوژرێم«)الپــەڕە ٧(. ئــەوەی کــە پتــر لــە 
هــەر شــتێک خەونەکانــی دەشــێوێنێ، داســتانە 
ــەوە  ــە منداڵیی ــە ل ــوون ک ــی ب ــناکەکانی نەنک ترس

ــێنێ.  ــاوان دەترس ــزا و ت ــاح و س ــە گون ــەو ل ئ
»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 
ــم و  ــەال دەب ــەال ه ــار ه ــەزاران ج ــرەوێنن و ه دەس

ــەڕە ٩( ــرم... )الپ نام
 نەنــک ڕۆڵێکــی ئێجــگار گــەورە دەگێــڕێ لــە 
ــان و  ــە داڕم ــترە ل ــن باش ــان وا بڵێی ــەروەردە، ی پ
ــەرەتای  ــە س ــەر ل ــک ه ــڕدا. نەن ــی وەگێ داڕووخان
قورئــان  تــا  مزگــەوت  دینێرێتــە  منداڵییــەوە 
بخوێنــێ. »دەیــوت هەتــا زووە دەتنێرمــە الی مــەال 
یوونــس بــا قورئانەکــەت پــێ تــەواو بکات«)الپــەڕە 
١٠( ئــەم چیڕۆکــە بەســەرهاتی ئــەو کۆمەڵگایــە 
دێنێتــە بــەر بــاس و شــرۆڤە کــە لێوانلێــوی ژیانــی 

ــراوە. ــۆژی تەن ــە ئایدیۆل ــی ب مرۆڤەکان
بــە بــڕوای ئالتۆســێر ئایدیۆلۆژیــا دیاردەیەکــە 
ــە  ــەپێ، وات ــدا دادەس ــەر مرۆڤ ــاگا بەس ــە ناخۆئ ک
ئایدیۆلۆژیــا بریتییــە لــە ڕەوتــی ئاخافتــن، هێمــا و 
ــان  ــدا ئێمەی ــە هەمــوو کاتەکان ئــەو وێنانــەی کــە ل
ــی ئاڵتۆســێر  ــە بۆچوون ــە ب ــردووە، کەوات ــر ک داگی
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 
ــی،  ــی ئایین ــڕن. ئاڵتۆســێر داوودەزگاکان ڕۆڵ دەگێ
فێرگــە، بنەماڵــە، یاســا، ڕامیــاری، هەواڵنێــری، 
ــۆژی  ــەرەوەی ئایدیۆل ــەم هێن ــە بەره ــووری ب کولت
ــە  ــان ب ــە هەمووی ــەم دەدا ک ــە قەڵ ــەکان ل دەوڵەت
چەشــنێک ڕۆڵیــان لــە ســووژەکردنی تــاک بــە 

ــە. ــەدا هەی ــەو کۆمەڵگای تاکــی ئ
بە بڕوای ئاڵتۆســێر لە کۆمەڵگا کاپیتالیســتییەکاندا 
دووانــەی کڵێســا - بنەماڵــە جــێ گۆڕکــەی کــردووە لــە 
ــڕوای  ــە ب ــەدا. ب ــە - بنەماڵ ــەی قوتابخان ــەڵ دووان گ
ئــەو، قوتابخانــە ئێســتا ڕۆڵێکــی ئێجــگار گــەورە 
دەگێــڕێ لــە مــەڕ بــە ســووژە کردنــی ئەندامانــی ئــەو 
کۆمەڵگایــە، واتــە لــە دنیــای ئەمــڕۆدا قوتابخانــە 
ــی  ــێ ڕۆڵ ــە و مزگــەوت دەتوان ــە بنەماڵ ــر ل بەرفراوانت
خــۆی لــە بــە ئیدیۆلــۆگ کردنــی مرۆڤەکانــدا بگێــڕێ. 
ــی  ــە پاوانکردن ــە ل ــەم چیڕۆکــەدا مزگــەوت و بنەماڵ ل
ــەورە  ــی گ ــە ڕۆڵێک ــەو کۆمەڵگای ــی ئ ــی تاکەکان زەین
و  بەســتێن  وەهــا  لــە  هەبــوون  بــەاڵم  دەگێــڕن، 
قارەمانــی  وەســتانی  هــۆی  نابێتــە  کۆمەڵگایەکــدا 
چیــڕۆک، ئــەو بــە پێچەوانــەی تــەواوی ئــەو کەســانەی 
کــە لەگەڵیانــدا ژیــاوە، بــە هێزانــە بەرگــری دەکا 
نەتوێتــەوە،  و  نەچــێ  ڕۆ  ئــەوەی  مەبەســتی  بــە 
ــان  ــە ژن ــک ل ــوو نوێنەرێ ــک وەک ــەدا نەن ــەم چیڕۆک ل
لــە قەڵــەم دەدرێ کــە زمانــی باوکســاالر بەرهــەم 

ــەوە. دێنێت
بەرگــری  جــۆرە  هیــچ  بــە  بــڕوای  ئاڵتۆســێر 
داوودەزگا  لــەو چەشــنە  نەبــوو  بەرخۆدانێــک  و 
ئایدیۆلۆژیانــەدا. کارەکتــەری ســەرەکی چیــڕۆک 
هاودەنــگ لەگــەڵ فەیلەســووفی فەڕەنســی میشــێل 
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ــە هــەر شــوێنێک هێــز  فووکــۆ کــە بــڕوای وابــوو ل
هەیــە، کەواتــە بەرگــری و بەرخۆدانێکیــش هەیــە، 
ــەو  ــە و ب ــزە هەی ــەم ڕســتە بەهێ ــەواوی ب ــڕوای ت ب

پێیــە هەڵســوکەوت و مامەڵــە دەکات. 
وەگێــڕ بەرەنــگاری تــەواوی ئــەو یاســا و ڕێســایە 
ــۆ  ــرۆز و تاب ــوو شــتە پی ــە هەم ــان ل ــێ و گوم دەب
لێکــراوەکان دەکات، ئامانجــی وەگێــڕ لــە گێڕانەوەی 
بیرەوەرییەکانــی ڕابــوردووی دەیــەوێ ئــەوە بــۆ 
بەردەنگــی خــۆی ڕوون بکاتــەوە کــە ئەگەرچــی مــن 
ــک  ــا ئایدیۆلۆژی ــی وەه ــگا و بنەماڵەیەک ــە کۆمەڵ ل
هاتمــە دنیــاوە، بــەاڵم ئــەوە نەبــووە هــۆی وەســتانم 
ــەو پــەروەردەی پێــم  ــە هەمــوو ئ ــم کــرد ل و گومان
گەیشــتبوو. »کەوتمــە خوێندنــەوەی ئــەو کتێبانەی 
ــە  ــە ل ــە بەهەشــت و دۆزەخێــک نیی ــان ب کــە بڕوای

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 
ــەو  ــۆ ئ ــی ب ــی نەنک ــۆز دەکات، وەاڵم ــڕۆک ئاڵ چی
پرســیارانە تەنیــا یــەک شــت بــوو! تاقیکردنــەوەی 
ــوت:  ــم دەی ــوداوە... »نەنک ــەن خ ــە الی ــەر ل بەش

ــەڕە ١١(  ــەوە« )الپ ــان دەکات ــودا تاقیم خ
جیــا لــە نەنک، هاوســەری وەگێڕ، پاکیــز یەکێکی 
تــرە لــەو ژنانــەی کــە لــە بەرهــەم هێنــەرەوەی 
داوودەزگا ئایدیۆلۆژییــە پیــاو ســاالرەکاندا ڕۆڵێکــی 

نەرێنــی دەگێڕێــت.
دژ  کــە  کەســایەتین  دوو  هاوســەری  و  پاکیــز 
بەیــەک نیشــان دەدرێــن. کاتێــک وەگێــڕ خەونەکانی 
بەرەنــگاری  پاکیــز  دەگێڕێتــەوە  بــۆ  خــۆی 
ــە خەونمــدا  ــوو کــە ل ــەو شــەوەدا ب دەبێتــەوە. »ل
هــەر دووکمــان ببوویــن بــە دوو جاڵجاڵۆکــەی نێــر 
ــە...  ــە یادم ــە ل ــەر بۆی ــەڕە ١٥(. »ه و مێ«)الپ
بێئــاگا لــە خــۆم باســی خوڵقــی ناچیــزەی جۆرێــک 
لــە جاڵجاڵۆکــەم بــۆ دەکــرد کــە تــازە لــە کتێبێکــدا 

خوێندبوومــەوە... دە جــاران لەپــی دەخســتە ســەر 
ــە... خــۆت  ــوو شــەرەف واز بێن ــم و دەیوت:ت دەم
بەڵێنــت دابــوو! )الپــەڕە ١٦(. وەگێڕ لە گێڕانەوەی 
ــدا  ــاژەاڵن و فڕەندەکان ــی ئ ــوون و زاووزێ ــووت ب ج
خــۆی و پاکیــز دەشــوبهێنێ بــە جاڵجاڵۆکــە و لــەو 
ــاس  ــۆ ب ــی ب ــووت بوونیان ــی ج ــدا چیڕۆک نێوانەش
دەکات کــە لــە ئاکامــدا مێیەکــە نێرەکــە دەخــوات.
ــگاری  ــز بەرەن ــە پاکی ــە ک ــەو گێڕانەوەدای ــەر ل ه

ــەوە... ــەری دەبێت ــری هاوس ــن و بی زەی
ــەی؟ زەالمێکــی زل  ــوو شــەرەفت شــەرم ناک »ت
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 
ــت  ــدە خەیاڵ ــۆ ئەوەن ــۆ ب ــێ... ت ــۆڕ بزان قســەی ق

خەراپــە کابــرا؟« )الپــەڕە ١٨( 
گــۆڕێ  دێتــە  پرســیارێک  نێوانــەدا  لــەم 
ئــەو  شــوبهاندنی  لــە  نووســەر  مەبەســتی  کــە 
بــۆ  چییــە؟  جاڵجاڵۆکــە  بــە  کارەکتــەرە  دوو 
لــە  دەبــێ  پرســیارە،  ئــەم  وەاڵمدانــەوەی 
گۆشــەنیگای زانســتەوە چــاو لــەم مەســەلە بکەیــن، 
لــە دنیــای واقیــع و زانســتدا ســەلمێنراوە کــە 
جاڵجاڵۆکــەکان بــە پێــی بەرژەوەنــدی کاتــی دەژیــن 
ــات،  ــی پێه ــان کۆتای و هــەر کات بەرژەوەندییەکانی
دەبنــە دوژمنــی یەکــدی و لــە ئاکامــدا جاڵجاڵۆکــە 
ــە  ــک ک ــە ژیانێ ــوات، کەوات ــە دەخ ــە، نێرەک مێیەک
جاڵجاڵۆکــەکان دەژیــن، ژیانێکــی ئاڵــۆزە و پــڕە لــە 
ڕق و نەفــرەت کــە دوورە لــە هەمــوو ئێلێمانەکانــی 
ــا و نیشــانانە  ــەو هێم ــی ئ ــە پێ ــارام، ب ژیانێکــی ئ
ئەگــەر بــە وردی شــرۆڤەی بکەیــن، هــۆی ئــەو 
ــە  ــە دەچێت ــت ک ــکرا دەبێ ــۆ ئاش ــوبهاندنەمان ب ش
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 
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ــە  ــە نێرەک ــە ک ــە مێیەکەی ــەوە جاڵجاڵۆک پاشــان ئ
دەخــوات، بــە پێــی زانســتی نیشانەشناســی ڕۆاڵن 
ــە  ــە پشــت ئــەم ڕســتەیەی نووســەر کــە ل بــارت ل
زمانــە وەگێــڕدا دەیڵێتــەوە، دژایەتــی نووســەر لــە 
هەمبــەر دنیــای زاڵــی باوکســاالری خــۆی حەشــار 
خــۆی  بۆچوونەکانــی  و  بیــر  بوێرانــە  کــە  داوە 
ســەبارەت بــەم مەســەلەیە دەردەبڕێــت و بــاوک 
ــتە  ــان دەدات. ڕاس ــێ نیش ــان پ ــی دیکەم کوژییەک
ــاو  ــە ن ــدا و ل ــاو چیڕۆک ــە ن ــە ل ــەم ڕووداوان ــە ئ ک
خەوندایــە کــە ڕوو دەدەن، بــەاڵم ئەمــە هەڵدانەوەی 
الپەڕەیەکــی دیکەیــە بــۆ گۆڕانــکاری لــە زەیــن 
ــە  ــەر بــەو هۆیــەوە ل ــدا. نووس ــری مرۆڤەکان و بی
خەونــدا ئــەو ڕووداوانــە تۆمــار دەکات چــون خــۆی 
خــەو هەڵگــری خەوێکــی دیکەیــە کــە لــە واقیــع و 
ــە  ــە خەوێکــی ڕاســتی، وات ــێ ببێت ڕاســتیدا دەتوان
ئەمــە بــۆ نووســەر چەشــنێکە لــە شۆڕشــی زیهنــی 
ــە  ــی ل ــکاری بنەڕەت ــێ گۆڕان ــە دەتوان ــزری ک و ه
تــەواوی بەشــەکانی کۆمەڵــگادا بەرهــەم بێنــێ، 
ــەم پێیــە داڵغــەی ســەرەکی نووســەر هۆشــیاری  ب
و ئاگامەندییــە لــە کۆمەڵــگادا کــە دەتوانــێ ببێتــە 
هــۆی داڕمــان و داڕووخانــی زیندانــە داخراوەکانــی 
ــری  ــرەدا هەڵگ ــەون لێ ــەکان، خ ــی مرۆڤ ــاو ئاخن ن
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 
بابەتــە  ئــەم  ســەر  لــە  چیــڕۆک  ســەرەکی 
دەمەقاڵەیانــە. پێداگــری وەگێــڕ لــە ســەر بوونیــان 
ئــەو ڕادە کــە پاکیــز  بــە جاڵجاڵۆکــە دەگاتــە 
هەڵوێســت لــە هەمبەریــدا دەگــرێ و تــووڕە دەبێت. 
»تــۆ دەتــەوێ بــە ژنێکــی ســادیم لــە قەڵــەم 
بدەیــت، واتــا لەزەتــم لــە ئــازار و خواردنــەوەی 
لــە   .)٢٦ )الپــەڕە  کــردووە؟«  تــۆ  خوێنــی 
بەرانبــەردا هاوژینــی پاکیــز خــۆی وەک کابرایەکــی 

ماسۆشــی لــە قەڵــەم دەدا و دەڵــێ: »نــا وا نییــە 
کەســەکەم... مــن خــۆم کابرایەکــی ماسۆشــیم، 
ــک  ــوو پیاوێ ــەم. هەم ــازاری خــۆم دەک ــە ئ حــەز ب
لــەوە دەترســێ ژنێــک لــە وەختــی جووتبوونــدا 
هەڵیلووشــێت. زۆرن ئــەو ژنانــەی حــەز دەکــەن 
لــە  پیــاو بوونایــە... کــە ناتوانــن... لەوانەیــە 
خەونەکانیانــدا پیاوەکانیــان قــووت بــدەن )الپــەڕە 
٢٧(. هەبــوون لــە وەهــا کۆمەڵگایەکــی تەنــراو بــە 
هەمــوو جــۆرە ئایدیۆلۆژییــەک وا لــە مــرۆڤ دەکات 
ــرس و شــەرم و ڕق  ــە ت ــو ل ــی لێوانلێ ــە مرۆڤێک ک

بەرهــەم بــێ، مرۆڤێکــی ســادی و ماسۆشــی
لــە  فــرۆم  ئەریــک  و  هۆرنــای  کارن 
ــاو  ــک چ ــدی کاتێ ــی فرۆی ــتەکانی نوێ سایکۆلۆژیس
ــە کەســی  ــە ک ــان وای ــەن، پێی ــە دەک ــەم دیاردەی ل
ماسۆشــی ترســێکی ئێجــگار گــەورەی لــە تەنیایــی 
هەیــە. لــەم ڕووەوە بــۆ هەاڵتــن لــە تەنیایــی و 
ــاردان هــەوڵ  ــاری قورســی بەرپرســیاریەتی و بڕی ب
ــەوی  ــر ڕکێــف و ســێبەری ئ ــە ژێ دەدا خــۆی بخات
ــک،  ــودا، پیاوێ ــێ خ ــە دەتوان ــەورەکان ک ــە گ دیی
نەتەوەیــەک، حزبێــک و... بێــت. فــرۆم لــە بەرانبەر 
ــتی  ــی سادیس ــە کەس ــاس ل ــیدا ب ــی ماسۆش کەس
ــە  ــەک و ل ــە ی ــە دژ ب ــەم دوو چەمک ــە ئ دەکات ک
ــرۆم  ــڕوای ف ــە ب ــتنەوە. ب ــدا دەوەس ــەر یەک بەرانب
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 
ــەم  ــرێ. ب ــدا دەبین ــژووی ئایینەکان ــە مێ ــە ل خودای
پێیــە جــێ هەنگاوەکانــی ئایدیۆلۆژییەکانــە کــە 
 )disorder( بووەتــە هــۆی شــڵەژان و پەرێشــانی
زاتــی مــرۆڤ. کاتێــک خــودا بەشــەر ســزا دەدات، 
کەواتــە هیــچ ڕێگرییــەک نییــە کــە مــرۆڤ لــە 
هەڵوەســتە  هاوڕەگەزەکانــی  ئــازاری  و  کوشــتن 
لــە پیاوانــدا  بــکات. ناڕێکــی ســادیزمی زۆرتــر 
ئەمــە  کــە  دەبینــرێ،  ژنانــدا  لــە  مازوخیــزم  و 
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ــە  ــەقەتە ک ــەروەردەی س ــی سیســتمێکی پ بەرهەم
ــەری مرۆڤێکــی پارادۆکســیکاڵە کــە پــڕە  خوڵقێن
لــە تــەواو دژبەرەکانــی تــرس، شــەرم، ڕق و کینــە 
ــدا کەســێکی ماسۆشــی - ســادیزمی  ــە ئاکام ــە ل ک
ــۆز و  ــایەتییەکی ئاڵ ــە کەس ــەوە، وات ــێ دەکەوێت ل
ڕێ ون بــوو کــە بــە بــڕوای نووســەر ئەمــە ئــاکام 
کــە  باوکســاالرەیە  کۆمەڵــگا  ئــەو  بەرهەمــی  و 
مرۆڤێکــی سەرلێشــێواو و ناســازی لــێ دەکەوێتــەوە 
کــە لــە نێــوان خۆشەویســتی و ڕقــدا نازانــێ هانــا 

ــەرێ ــگا ب ــۆ کام ڕێ ب
مــن  دەڵــێ  وەگێــڕ  ئەگەرچــی  کۆتاییــدا  لــە 
ــە  ــە کەوتن ــم، وات ــی خۆم ــی دوا چارەنووس ملکەچ
نــاو بەســتێن و جەبرێکــی جوغڕافیــک کــە بــە 
تــەواوی ئایدیۆلــۆژی بە ســەردا زاڵە و بە شــێوازێک 
ــوون  ــاز ب ــەوێ ئاڵتۆســێر ئاســا بڵــێ کــە دەرب دەی
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 
ــان  ــتەی فووکۆم ــەو ڕس ــک ئ ــر و ڕێ ــۆگەلێ ت ئاس
ــە،  ــز هەی ــە هــەر شــوێنێ هێ ــە ل ــەوە ک ــر دێنێت بی
بەرگرییەکیــش هەیــە. وەگێــڕ خــۆی دەربــاز کردووە 
ــی  ــۆژی، ئەگەرچ ــووژەی ئایدیۆل ــە س ــەوەی ببێت ل
خــۆی بــە ماسۆشــی لــە قەڵــەم دەدات، بــەاڵم بــە 
پرســیار و گومانەکانــی بەرگــری لــەوەی دەکا ببێتە 

ــەدا. ــەو کۆمەڵگای ــواوە ل تاکێکــی ت
ئاڵتۆســێر کاتێــک باســی لــە چۆنیەتــی پڕۆســەی 
ــری لەســەر دوو  ــرد، پێداگ ــە ســووژە دەک ــوون ب ب
ــی  ــاز بوون ــە دەرب ــرد ک ــگ دەک مەســەلەی زۆر گرن

ســووژە تێیــدا وەک مەحــاڵ دەبینــێ.
دنیــاوە،  دێینــە  کاتێــک  تەواومــان  یەکــەم: 
ــون پێشــتر  ــن، چ ــک دەبی ــە دای ــوو ســووژە ل وەک
زۆر شــتمان بــۆ پێناســە کــراوە و خۆڕســکانە و 

دینامیکــی دەبینــە هەڵگــری زۆر شــت.
ــۆژی  ــە ئایدیۆل دووەم: ئێمــە ســووژە گەلێکیــن ل

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 
ــە ئــارادا ببــێ کــە ژنــان  چەشــنە کۆمەڵگایانــەدا ل
نیــوەی ئــەو کۆمەڵگایــەن و زوڵمــی چــەن هێندەیان 
ــن  ــە ب ــان ل ــن خۆی ــراوە، چۆناوچــۆن دەتوان ــێ ک ل
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 
ــەو پێیــە  ئایدیۆلۆژیــەک بێننــە دەرەوە و چیــدی ب

هەڵســوکەوت نەکــەن.

کۆبەند
کــە  جێنــدەری  ناوهاوســەنگی  بیرۆکــەی 
پیــاوان  کــە  هاتــووە  کۆمەڵگایــەک  واتــای  بــە 
ــوون  ــە ب ــەو ئایدیۆلۆژیی ــژەری ئ ــەر و داڕێ دامەزرێن
ــرێ و  ــەیر بک ــە س ــوو کۆیل ــەردەوام وەک ــە ژن ب ک
هیــچ بایــەخ و بەهایەکــی نەبــێ، داڵغــەی ســەرەکی 
لــە داڕشــتنی بەرهەمەکانیــدا و  بــووە  نووســەر 
ــە ئاشــکراکردنی قێزەونــی ئایدیۆلــۆژی  بــەردەوام ل
ــەر  ــانی خوێن ــتییەکانی نیش ــزەکان ڕووی ڕاس زلهێ
داوە، هــەر بۆیــە شــێرزاد حەســەن تێکۆشــاوە 
ــە ڕێگــەی چیڕۆکەکانییــەوە پــڕۆژەی دژە باوکــی  ل
ــگا و  ــە ڕاســتای هۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵ خــۆی ل
ــە  ــاوان ل ــدەی پی ــە دوو هێن ــان ک ــەت ژن ــە تایب ب
کایــەی سیاســی زلهێــزەکان گاون، بــە ئەنجــام 
بگەیەنــێ و وەکــوو ڕێبەرێــک ببێتــە هــۆی ئەنجامــی 
شۆڕشــێکی زیهنــی و زیندانــە داخراوەکانــی نــاو 

ــێ. ــرۆڤ بڕمێن ــی م ئاخن


