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١ــ نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا
دەگێڕَەوە سەردەياَی دێریٍ ،ئەو کاجەی گەضەی زاَسحی و تە
جایثەت زاَسحی پسیطکی گەضەی َەکردتىو ،ئەوکاجەی زەکیى و
پسیطکە گەڕۆکەکاٌ ضارەوضار دەگەڕاٌ و تە پێچەواَەی يەکر و
عیحاتی دڵذاراٌ؛ زەکیًەکاٌ تۆالی دەردەداراٌ دەچىوٌ .پەجای
جاعىٌ نە یەکێک نە ضارەکاَی خۆرهەاڵجذا تاڵو دەتێحەوە .تەرنەوەی
پەجاکە تگاجە َاو ئەو ضارەی کە تڕیارە جاعىٌ تەسەر
داَیطحىاَەکەیذا تثەضێحەوە ،زەکیًێک نە دەرەوەی ضىرای
ضارەکە ،پەجاکە ڕادەگرێث و پێیذەڵێث لەرارە چەَذ کەش نە
داَیطحىاَی ضارەکە تکىژیث؟ نەوەاڵيذا دەڵێث؛ سێسەد کەش.
جاعىٌ نە ضارەکەدا تاڵو دەتێحەوە و تەاڵو تە پێچەواَەی ئەوەی
گىجثىوی ،پێُدسەد کەش دەکىژێث .دوای کۆجایی هاجُی
َەخۆضییەکە ،زەکیًەکە خارێکی دیکە پەجاکە دەتیُێحەوە و
پێیذەڵێث؛ خۆ جۆ تڕیارتىو سێسەد کەش تکىژیث ،کەچی پێُسەد
کەش تەهۆی جۆوە يردٌ .پەجاکە نە وەاڵيذا دەڵێث ،يٍ هەر سێسەد
کەسى کىضث ،دووسەد کەسەکەی دیکە نە جرسا يردٌ!
ئەگەر نە پەیىەَذیذا تە هەواڵی تاڵوتىَەوەی ڤایرۆسی کۆرۆَاوە
نێکذاَەوە تۆ ئەو تەسەرهاجە تکەیٍ ،دەجىاَیٍ تەلىڵی پەی تەو دۆخە
سایکۆنۆژییە تثەیٍ کە زۆریُەی يرۆڤەکاٌ تەهۆی يەجرسی
جىضثىوٌ تە َەخۆضییەکەوە دوچاری تىوٌ .تێگىياٌ نەگەڵ
تاڵوتىوَەوەی هەرَەخۆضیەکی کىضُذە و يەجرسیذاردا ،ئیُساٌ
دوچاری لەنەلی و دڵەڕاوکێیەکی زۆر دەتێث و ئەيەش دەتێحە هۆی
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دروسحثىوَی هەسحی خۆتەَەخۆضساَی"  "hypochondriasisو
يرۆڤەکاٌ سیسحەيی تەرگری"يُاعة"ی نەضیاٌ الواز دەتێث و
زۆرخار تەر نەوەی دوچاری ئەو َەخۆضییە تثٍ کە نێی دەجرسٍ،
کاریگەریی جرش و تارە سایکۆنۆژییەکە َەخۆضیاٌ دەخات و وەک
کەسێکی جىضثىو پەرۆضی چارەسەر دەتٍ و زۆرخاریص تەهۆی
نەدەسحذاَی تەرگریی نەضیاَەوە ڕووتەڕووی يردٌ دەتُەوە .نە
ياوەی ڕاتردوودا و دوای ئەوەی نە ضاری ووهاَی واڵجی چیُەوە
ڤایرۆسی کۆرۆَا تاڵو تىویەوە ،زۆری َەخایاَذ هەواڵی جەَیُەوەی
پەجاکە تە خیهاَذا ،جرش و دڵەڕاوکێیەکی زۆری تەدوای خۆیذا هێُا
و سەرخەو داَطحىاَی خیهاَی دوچاری ضڵەژاٌ و فۆتیا کرد .وەک
ئەوەی جاکە يەجرسی نەسەر ژیاًَاٌ ،جەَیا ئەو پەجایە تێث و تەدەر
نە ڤایرۆسی کۆرۆَا هیچ يەجرسی و هەڕەضەیەکی دیکە نە ئارادا
َەتێث .تە تڕوای ئێًە کۆرۆَا هەیىال جۆلێُەرەکە َییە ،تەڵکى یەکێکە
نەو سەداٌ و هەزارەها لەیراٌ و گرفحاَەی دیکە کە دەوڵەجە
زنهێسەکاٌ و سیسحەيی تااڵدەسث تەرهەيیاٌ دەهێُێث و ڕۆژاَە
ئێًەی يرۆڤ نەگەڵ نێکەوجەکاَیاَذا نە دۆخێکی َاهەيىار و پڕ
يەضەلەجذا دەسث و پەَدەیاٌ نەگەڵذا َەرو دەکەیٍ .هەيىواٌ
دەزاَیٍ ئەيڕۆ خیهاٌ وەک یەکەیەکی یەکپارچەی نێهاجىوە ،ئەيەش
نێکەوجەی دیاردەی خیهاَگیری و ئايڕازەکاَێحی و تەهۆی
جەکُەنۆژیا و ئیُحەرَێث و جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکاَەوە ،کەيحریٍ
َاوچەی خیهاٌ ساجەوەخحی پەراوێسی دەژیٍ و تەخۆرێک نە
خۆرەکاٌ سەرخەو واڵت و ضار و ضارۆچکە و تگرە گىَذەکاَیص،
نە جۆڕی خیهاَگیریەوە ئااڵوٌ و تەیەکەوە تەسحراوَەجەوە .هەر
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ئەيەضثىو کە وایکرد تەو خێراییە و تەرنەوەی ڤایرۆسەکە تە
ضێىەی ڕاسحەوخۆ تگىازرێحەوە ،نە ڕێگای جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکاٌ و
سۆضیال يیذیاوە ،وێُە و هەواڵی لىرتاَیاَی کارەساجەکە تگاجە ئێًە
و تەضێىەیەکی يەخازی ئەزيىوَی تکەیٍ .1ئەوەی نێرەدا و نەو
َىسیُەدا

هەڵىەسحەی

نەسەردەکەیٍ،

يايەڵەکردَە

نەگەڵ

ڤایرۆسەکەدا تە ضێىازێکی دیکە و نەدەرەوەی جێڕواَیُی پسیطکی
تۆ َەخۆضییەکە .تە ياَایەکی دیکە؛ يەتەسحًاٌ نە َیطاَەکاَی
کۆرۆَا زیاجر َیطاَەی ڕوداوەکە و ئەو پاضهات و نێکەوجاَەیە کە
ڤایرۆسەکە تەدوای خۆیذا هێُاوێحی و گرێذاَەوەیەجی تە دۆخی
سایکۆنۆژیی و هەنىيەرخی ژیاَی ئیُساَەکاَەوە نەَاو سیسحەيی
تااڵدەسحذا و هەوڵذەدەیٍ "پەجا"کە نە پەیىەَذیذا تە دۆخی خیهاٌ و
يرۆڤەکاَەوە تخىێُیُەوە و نەگۆضەَیگای ئەدەتیات و کارکردەکاَی
 1تێگىياٌ نێرەدا جێسەکاَی ژاٌ تۆدریار و زۆر تیریاری دیکەياٌ نەتەرچاوە و
دەجىاٍَ کۆيەکًاٌ پێثکەٌ ،تەاڵو هەوڵی ئێًە خىێُذَەوەی دیاردەکەیە نەَاو
کایەی ئەدەتیاجذا .تۆًَىَە دەجىاَیٍ تە کۆيەکی تۆ دریار والیعەکە وەک والیعی
يەخازی تخىێُیُەوە و ئەوەش ڕوَثکەیُەوە کە يەتەسحًاٌ نە والیعی يەخازی
خیاوازی َییە نەَێىاٌ دووخۆر نە والیعذا ،پێچەواَەوە يەتەسحًاٌ نەوەیە خىدی
والیعی يەخازی وەک والیعێک خێکەوجثىوە و نێرەضەوە ئێًە نەَاو زێذەوالیعذا
دەژیٍ .ڕەَگە هەياٌ ًَىَەکەی تۆدریار تۆ خەَگی کەَذاو "خەَگی کەَذاو
ڕویُەدا" تاضحر يەتەسحەکەياٌ نە والیعی يەخازی ڕوٌ تکاجەوە کاجێک تڵێیٍ"
ڤایرۆسی کۆڕۆَا تاڵو َەتۆجەوە" .هەڵثەت يەتەسث نە تاڵوَەتىَەوەی کۆرۆَا ئەوە
َییە کە ڕوداوێکی وا نە ئارادا َییە ،تەڵکى يەتەسحەکە ئەوەیە نە ڕێگای ضاضە و
سۆضیال يیذیاوە تەضێىەیەکی يەخازی پەجاکە تاڵو تىویەوە و ئەزيىًَاٌ کرد،
هەر ئەيەش وایکرد تەرنەوەی نە کىضُذەیی پەجاکە دڵُیاتیُەوە خەيساردتیٍ
نەجەک سەرهەڵذاَیذا و جەَاَەت کارەساجەکە وەرتگێڕیُە سەر زياَی َىکحە و
گاڵحە و گەپ.
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ئەدەتەوە نە چۆَێحی يايەڵە و تەرخىردکردٌ

نەگەڵ يەجرسی

ڤایرۆسەکەدا تڕواَیٍ و نێکذاَەوەی تۆ تکەیٍ .هەڵثەت ئاضکرایە
ئەيڕۆ يرۆڤایەجی تەدەسث دەیاٌ دیاردە و لەیراَی یەک نەدوایەک
و کێطەی تێکاریی و خراپی هەنىيەرخی کارکردٌ و کۆچکردٌ و
پیسثىوَی ژیُگە و هەڕەضەی دەوڵەجە زنهێسەکاٌ نە یەکحریی و
يەجرسی هەڵگیرساَی خەَگی خیهاَی و تەکارهێُاٌ و پیحاَذَی
ئەجۆو و دەیاٌ دیاردەی دیکەوە دەَاڵێُێث و دەرگیرە .نەو کاجەدا و
تەجەَیطث هەيىو ئەو يەجرسییاَەی دیکەوە ،تاڵوتىَەوەی ڤایرۆسی
کۆرۆَاش یەکێکە نەو ڕوداوە يەجرسیذاراَەی نە ئێسحادا هەڕەضە نە
ژیاَی ئیُساَەکاٌ دەکات و دۆخێکی پڕ نە جرش و دڵەڕاوکێی
خىڵماَذووە .تێگىياٌ هەيىو ئەو گرفحاَەی تاسًاَکردٌ ،هەيىویاٌ
خۆکرد و تەضێىازێکی سروضحی َەخىڵماوٌ ،تەڵکى زۆریُەیاٌ
دەرئەَدايی خیهاَگیریی و خراپی سیسحەيی زکىيڕاَی و
سیسحەيی زاڵی تەرهەيهێُاٍَ ،کە نەيڕۆدا سەريایەداریی و
ئاتىریی َیىنیثراڵیسو ئاڕاسحەیاٌ دەکەٌ و فۆڕيەکاَیاٌ دیاری
دەکەٌ .نێرەوە دەجىاَیٍ َیطاَەکاَی ڤایرۆسەکە تەدەر نە دیىە
تایۆنۆژیی و جەَذروسحی و پسیطکییەکەی ،وەک داگیرساَی گڵۆپی
سىری ئاگادارکردَەوە ،تە َیطاَەی هەتىوَی خەنەل و کێطە نەَاو
سیسحەيەکذا تخىێُیُەوە.
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٢ــ چۆن ڤایرۆسی کۆرۆنا سەریهەڵدا
نەسەردەيی خەَگە خیهاَییەکاٌ و دواجر ئەزيىوَی خەَگی سارددا،
يرۆڤایەجی يەضمێکی جاڵی نەگەڵ کارەسات و ڕوداوەکاَذا کرد و جا
نێىاری نەَاوچىوٌ و سڕیُەوە ڕۆیطث و نەيسی کۆجاییهاجُی ژیاَی
نەسەر ئەو هەسارەیە کرد .دواجریص تەدەسث گەضەی جەکُیک و
لەیراَی ئاتىریی و دیًىکراسییەجی ساخحەی زنهێسەکاَەوە ،خیهاٌ
گۆڕا تۆ ضاَۆیەکی جراژیذیی و تیُەر و ئەکحەرەکاَی ضاَۆکەش
هەياٌ

يرۆڤەکاٌ

تىوٌ

و

نەتەراَثەریطذا

دەسەاڵت

و

سیسحەيەکەش جاکە ضحێک کردتێحیاٌ ڕاگەیاَذَی دۆخی َائاسایی و
تەڵێُی ساخحە و فریىدەراَە تىوە تە ڕزگارییەک ،کە هەر خۆیاٌ
هۆکار و تەرتەسحٍ نەتەردەو تەدیهاجُیذا .نەدوای ڕوداوی یاَسەی
سێپحەيثەریطەوە ،ڕسحێک کارەساجی دیکە نەژێر َاوی جیرۆریسيی
خیهاَیذا تەرهەيهێُراٌ و ئەيەش تىوە هۆی ئەوەی ئیُساَەکاٌ
هەسحی دڵُیایی و سەاليەجی نەدەسث تذەٌ و دەوڵەجەکاَیص
ڕەوایەجی تە تەرهەيهێُاَی سەداٌ چەکی خۆراو خۆر و
دروسحکردَی یەکەی سەرتازیی و هێسگەنی وەک دژەجیرۆر تذەٌ و
ترەو تە تازرگاَی چەک و تاڵوکردَەوەی ئەو چەکاَە تذەٌ نە
خیهاَذا و ئاتىریی و تازاڕەکاَی خۆیاَی پێ تثىژێُُەوە و دەوڵەجە
جازەگەضەکردووەکاَیص تەو هۆیەوە کەوجُە ژێرتاری لەرزێکی
زۆرەوە و ژیاَی هاواڵجییەکاَیطیاٌ ڕووتەڕووی هەژاریی و
ترسێحی و ئاوەرەیی و کۆچ و تێکارییەکی جالەجپڕوکێٍ کردەوە.
نەالکەی دیکەضەوە هێسە فێُذەيێُحاڵ و تاَذە يافیاییە پەڕگیر و
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گروپە دیُییە جىَذڕەوەکاٌ ،کەوجُەخۆ و تىوٌ تەهەڕەضە و
يەجرسییەکی گەورە تەسەر ژیاَی ئیُساَەکاَەوە و هەزارەها
کارەساجی خىێُاویی و جۆلێُەرییاٌ ئەَدايذا .دواتەدوای کێطەی
جیرۆر ،کە نە ئێسحاضذا جاريایی ياوە و نەَاو َەچىوە ،تەدەر نە
يەجرسی و هەڕەضەی تەرپاتىَی خەَگی ئەجۆو ،يرۆڤایەجی دەرگیرە
نەگەڵ خەَگێکی دیکەدا کە ئەویص خەَگی تایۆنۆژیایە .پێطحر و تەر
نە ڤایرۆسی کۆرۆَا ،ڤایرۆسی سارش و يێرش و ئەَفهۆزای تاڵُذە
و تەراز تاڵوتىوَەوە .تەاڵو ئەيدارە خیاواز نە خاراَی پێطىو
ڤایرۆسی کۆرۆَا خیهاَی هەژاَذووە و ئەيەش تۆجەهۆی ئەوەی
يرۆڤایەجی پێكڕا نە دڵەڕاوکێذا تژیٍ و َائارايی و پطێىی
نەسەرجاسەری خیهاَذا پەرەتسحێُێث .نێرەدا و نەگەڵ سەرهەڵذاَی
ئەو ڤایرۆسەدا ،دەجىاَیٍ خیاوازی نە َێىاٌ دووخۆر نە خەَگی دژ
تە يرۆڤایەجی تکەیٍ؛ یەکەيیاٌ خەَگە دیارەکاٍَ ،ئەو خەَگاَەی کە
تیُراو و تەرخەسحەٌ وەک خەَگە خیهاَییەکاٌ و خەَگی جیرۆر و
...هحذ ،دووەيیطیاٌ خەَگە َادیارەکاٍَ کە خەَگە تایۆژییەکاٍَ و
نە ضێىەی ئەو ڤایرۆساَەدا تاڵو دەتُەوە و هەڕەضە نە يرۆڤایەجی
دەکەٌ . 2واجە ئەگەر خۆری یەکەيی خەَگەکاٌ خەَگی دوژيُێکی
دیار تێث ،ئەوە خەَگی دووەو خەَگێکی َادیارە و ئێًە ڕاسحەخۆ
دوژيُەکەياٌ َاتیُیٍ .ئەيەش گۆڕاٌ تەسەر کۆی ياَاکاَی ئەویذی
 2لێرەدا و بۆ خوێىدوەوەی ئەم دیاردەیە لە ڕواوگەیەکی فەلسەفییەوە ،کە ئێمە
لەم ووسیىەدا بواری ئەوەمان وییە باسی بکەیه چووکە زیاتر مەبەستماوە لە
ڕواوگەی ئەدەبیاتەوە تاوتوێی پرسەکە بکەیه .خوێىەر دەتواوێت لە ڕێگای ئەم
لیىکەوە بگەڕێتەوە بۆ وتارێکی ووسەر و بیرمەودی تووسی فتحي المسکیىی
https://www.mominoun.com/articles
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و جێگەیطحُی ئێًەضذا دەهێُێث تۆ خىێُذَەوەی دیاردە و
کارەساجەکاٌ و هەنىيەرخی يرۆییًاٌ .هەڵثەت خەَگە َادیارەکاٌ
جەَیا وەک ڕوداوی سروضحی سەرهەڵُادەٌ ،تەڵکى دەکرێث نە
ڕێگای سیسحەيی تااڵ دەسحیطەوە ئاڕاسحەی يرۆڤایەجی تکرێٍ.
کەواجە

دیاگُۆش و دەسحُیطاٌ کردَی ضىێُی ڕاسحەلیُەی

ڤایرۆسی کۆرۆَا و چۆَێحی سەرهەڵذاَی ،تەدەر نە دیىە
زاَسحییەکەی کە نێ کۆڵیُەوە پسیطکییەکاٌ دەڵێٍ هۆکارەکەی تاڵُذەی
ضەيطەکىێرەیە و ئاژەاڵَیص هۆکاری سەرەکی گىاسحُەوەی
ڤایرۆسەکەٌ .دەجىاَیٍ تڵێیٍ کارگەی تەرهەيهێُاَی ڤایرۆسەکە
دەکرێث نەَاو خەرگەی ئیًپرانیسيی خیهاَی و گەيەی سیاسەجی
دەوڵەجە خیهاَییەکاٌ و داوێُی سیسحەيی سەريایەدارییەوە
سەریهەڵذاتێث و يرۆڤایەجی کردتێحە ئاياَح و خاَەخىێ و جۆڕە
کۆيەاڵیەجییەکاَیص هۆکاری سەرکیثٍ تۆ گىاسحُەوەی .تەوەضذا
نەسەردەيی ئێسحادا والیعەکەياٌ والیعی يەخازییە ،کاریگەرییە
يەخازییەکاَی ڤایرۆسەکە ،کەيحر َیٍ نە کاریگەرییە ڕاسحەوخۆکاَی
ڤایرۆسەکە ،وەک چۆٌ نە تەضی یەکەيذا ئاياژەياٌ پێذا.
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٣ــ ئەدەب وەک ئەنتی ڤایرۆسی سیستەم
ئاضکرایە پرسیار نە ژیاٌ و يەرگ و َەيری ،پرسیارێکی تەردەواو
و داَەتڕاو تىوە نەَاو ئەدەتیاجذا و هەر نە ئەفساَەی گهگايطەوە جا
دەگات تە ئەدەتیاجی ئەنثێرت کايۆ ،نە ئەفساَەکاَی یۆَاٌ و ڕۆو و
نە ئیهیادە و ئۆدیسەی هۆيیرۆسەوە جا دەگات تە ئەدەتی
دۆیسحۆفسکی و خیهاَی کافکا و ضاکارەکاَی يارکیس و خۆزیە
ساراياگۆ و...هحذ ،سەداٌ ضاکاری گەورەی ئەدەتیات دەتیُیٍ ،کە
وێُای

کارەساجەکاَیاٌ

تۆ

کردوویٍ،

یاخىد

تە

پێچەواَە

کارەساجەکاَیاٌ وەرگێڕاوەجە سەر زياَی ئەدەب و جەعثیرییاٌ نە
ئازار و تەدتەخحییەکاَی ژیاَی ئیُساَەکاٌ کردووە .نە هەر یەکێک
نەو ضاکاراَەضذا کە ئەدیثەکاٌ َىسیىیاٍَ تەردەواو ڕادیکاڵیسيێک
دەتیٍُ کە ئەدەب تە سحایهی خۆی تەرهەيی هێُاوە و دژتە
سیسحەيی زاکى و تااڵدەسث و ئەو لیراٌ و کارەساجاَەی
خىڵماَذویاٍَ کاری کردووە ،هەر نە ڤایرۆسی فاضیسو و َازیسيەوە
جا دەگات تەو کێطاَەی کە نە ئێسحادا يرۆڤایەجی تەهۆی ضکسث و
لەیراَە یەک نە دوایەکەکاَی سیسحەيی سەريایەدارییەوە دوچاریاٌ
تىوە .کەواجە تە پێچەواَەی هەَذێک تۆچىوَی هەرزاٌ و
ساویهکەوە کە پێیاَىایە ئەدەتیات پاسیڤە و لىدرەجی دەرگیرتىوَی
نەگەڵ کارەساجەکاَذا َییە و ضحێکی ئەوجۆی نە هەگثەدا َییە ،ئەدەب
تەردەواو وەک ئەَحی ڤایرۆسی سیسحەو کاری کردووە و ڕۆڵی
گەورەی گێڕاوە نە ژیاَی يرۆڤەکاَذا .هەر نە ڕەخُەکردٌ و گەڕاٌ
تەدوای چارەسەردا تیگریٍ ،جا دەگات تە داهێُاَی سحایهی
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ژیاَکردٌ ،نە پرسیاری يەرگ و گەڕاٌ تەدوای َەيریذا ،جا دەگات
تە زياَثەخطیٍ تە سەرکىجکراواٌ و َەفرەجهێکراواٌ و گێڕاَەوەی
کارەساجەکاٌ؛ ئەدەتیات هەيیطە پێطەَگ و ڕچەضکێٍ تىوە و
خیاواز نە کایەکاَی دیکەی وەک فیکر و فەنسەفە و هىَەر و زاَسث
پرسیاری خۆی نە ڕووداو و کارەسات و دیاردەکاَی وەک خىدا و
ژیاٌ و يەرگ و عەضك و خىاَی و چەوساَذَەوە و هەنىيەرخی
ژیُگە و خەَگ و دادپەروەریی و یەکساَی و کۆچ و پەَاتەریی و
سەرخەو پرسە کۆيەاڵیەجی و سیاسی و ئاتىرییەکاَی دیکە،
هەتىوە و هەیەجی و نە پرسپێکحیڤێکی خیاوازیطەوە ڕەخُەی
دیاردەکاَی کردووە و وەاڵيی تە پرسیارەکاَی يرۆڤ داوەجەوە و
هەوڵی وەاڵو داَەوەیاٌ دەدات .تێگىياٌ کە دەڵێیٍ ئەدەتیات خیاواز
نە کایەکاَی دیکە کاری نەسەر ڕووداو و کارەساجەکاٌ کردووە،
يەتەسحًاٌ ئەوە َییە ئەدەب داتڕاو تىتێث نە کایەکاَی دیکە ،تەڵکى
يەتەسحًاٌ ئەوەیە ئەدەب خیهاَثیُی خۆی تۆ ئەو پرساَە هەتىوە و
نەيەضذا زۆرخار کایەکاَی وەک فەنسەفە و دەروَطیکاریی و
فەنسەفەی سیاسیی و هىَەر و...هحذ ،تەسەرکردۆجەوە و نەدەرگای
داوٌ .سەرەڕای سەداٌ ًَىَەی َاوازە کە نە ئەدەتیاجی فارسی و
عەرەتیذا هەٌ و نێرەدا پیاڕاَاگەیٍ نەتارەیاَەوە تذوێیٍ و ًَىَەیاٌ
نێىەرتگریٍ ،ئەگەر نە ئەدەتیاجی کىردی تڕواَیٍ نە پەیىەَذیذا تەو
کارەساجاَەوە کە نە سیالی ژیاَی کۆيەاڵیەجی و سیاسی و ئاتىری
دوَیای ئێًەدا ڕویاَذاوە و تە جەَیطحی ئەو کێطە و گرفحە
نۆکاڵییاَە ضەوە چۆٌ دەیاٌ پرسی دیکەی خیهاَی و گەردوَیاٌ
وروژواَذووە ،دەجىاَیٍ زۆر تە کىرجی ئاياژە تە ئەدەتیاجی (ضێرکۆ
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تێکەش و تەخحیار عەنی و عەجا يسەيەد)تکەیٍ .ضێرکۆ تێکەش نە
دەلی "گۆڕسحاَی چراکاٌ"دا ،گەضحێکی داَحی ئاسا تەَاو گۆڕە
تەکۆيەڵەکاَی ئەَفانذا دەکات و تە زياَێکی ضیعریی و خیاواز نە
زياَی کڵێطەیی سیاسەت کارەساجی ئەَفانًاٌ تۆ دەگێڕێحەوە.
وەکچۆٌ تەخحیار عەنیص نە ڕۆياَی "ضاری يۆسیمارە سپییەکاٌ"دا،
تەوردیی و َیگایەکی لىڵەوە پرسی خىاَی و ئەتەدییەت و عەدانەت
و خىداياٌ-کە سەرخەيییاٌ پرسی خیهاَی و گەردوَیٍ -نە
پەیىەَذیذا تە کارەساجی ئەَفانەوە تۆ جەوزیف دەکات و ئیًکاَی
دیکەياٌ تۆ جێگەیطحٍ نەو پرساَە تەڕوودا دەکاجەوە .عەجا
يسًەدیص نە ڕێگای ڕۆياَی پاسەواَاَی خىداوە ،دیاردەی
ژَکىضحٍ و پرسی ضىَاش و دیُذاریی و جیرۆر دەخاجە ژێر
پرسیارەوە و تەضێىازێکی خیاواز تەرخىرد نەگەڵ ئەو کێطاَەدا
دەکات .هەڵثەت ًَىَەکاٌ نە ئاسحی دوَیادا تێطىيارٌ و نەو
َىسیُەدا ئێًە هەَذێک نەو ضاکاراَە تەسەر دەکەیُەوە کە نێکچىٌ
و َسیکایەجییاٌ نەگەڵ ئەو هەنىيەرخەی ئێسحادا هەیە و تە
ضێىازێکی َاڕاسحەوخۆ فەزاکاَیاٌ هاوضێىەیە نەگەڵ فەزای
سەرهەڵذاَی ڤایرۆسی کۆرۆَادا.
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٤ــ لە ڕۆمانی تاعىنەوە بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا
ئەوەی گرَگە نە ئێسحادا تکرێث ،تەدەر نە خۆپاراسحٍ و تی رکردَەوە
نە سەاليەجی هاوچەضُە جىضثىوەکاًَاٌ؛ ئەوەیە ئەو ضۆک و
ضڵەژاَە وەرگێڕیُە سەر ئاسحێکی ڕادیکاڵ و نە يیاَەیەوە تیر نە
خۆرە ژیاَێکی ضایسحە تە يرۆڤایەجی تکەیُەوە و َەهێڵیٍ چیحر
سیسحەيی تااڵدەسث و دەوڵەجە سەريایەدار و تازرگاَەکاٌ و
تازاڕەکاَی دەرياٌ و ...هحذ ،نە پێُاو ياَەوەی خۆیاٌ و
کەڵەکەکردَی لازاَح و تىژاَذَەوەی ئاتىریی و ساخکردَەوەی
دەرياٌ و کااڵکاَی خۆپاراسحُذا ،ریسک تە ژیاَی يرۆڤایەجییەوە
تکەٌ و نەوەی هەیە و ڕوویذاوە ،زیاجر تثیُە لىرتاَی و دوچاری
نەَاوچىوٌ تثیٍ .یەکێک نەو تىاراَەضی نەيەدا کۆيەکًاٌ پێذەکات
و ئاسۆی دیکەياٌ دەداجێ تۆ جێگەیطحٍ نەو هەنىيەرج و والیعەی
جێیکەوجىویٍ ،کایەی ئەدەتیاجە و نێرەدا هەوڵذەدەیٍ نە چۆَێحی ئەو
َاوکۆیی و تەضذارییەی ئەدەتیات تکۆڵیُەوە .ئەدیثی خەزائیری-
فەرەَسی ،ئەنثێرکايۆ ،نە ڕۆياَی "جاعىٌ"دا ،تەسەرهاجی ضارێکًاٌ
تۆ دەگێڕێحەوە تە َاوی"ئىراٌ"  -هەَذێک نە ڕەخُەگراٌ پێیاَىایە
ئىراٌ هەياٌ ضاری" وەهراٌ"ی خەزائیر تێث -کە پەجای جاعىٌ
تەَاویذا تاڵو دەتێحەوە .سەرەجاکاَی ئەو پەجایە نەوێىە دەسث
پێذەکات کە دکحۆر تێرَارد ڕیۆ نە عیادەکەی دێحە دەرەوە و نەسەر
لادريەکاٌ پێی نە يطکێکی جۆپیى هەڵذەکەوێث .ئەو دەسحپێکە وەک
َیطاَەیەک ڕێژَەیەک نە کارەسات و کێطە تەدوای خۆیذا دەهێُێث
و دواجر هەيىواٌ جێذەگەٌ کە پەجای جاعىٌ نە ضارەکەیاَذا تاڵو
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تۆجەوە و هەڕەضە نە ژیاَیاٌ دەکات .تەوەدا ئەدەتیاجی کايۆ زیاجر
وەک ئەدەتیاجی ئەتسێرد و تىَگەرایی و فەردی َاسراوە ،پێىیسحە
تڵێیٍ ئەو ڕۆياَەی کايۆ سەر تە لۆَاغی دووەيی ژیاَی ئەدەتی و
فیکری کايۆیە و کايۆ نە ڕێگەی ڕۆياَی جاعىَەوە تاسی ئەکحی
دەسحەخەيعی کۆيەڵگاياٌ تۆ دەکات نە ڕووتەڕووتىَەوەی
پەجایەکذا ،کە تێ خیاوازی سەرخەو داَیطحىاَەکەی گرجۆجەوە و
يەجرسی نەسەر ژیاَی ئیُساَەکاٌ دروسحکردووە .هەروەکچۆٌ نە
ئێسحادا ڤایرۆسی کۆرۆَا تاڵوتۆجەوە و تێ خیاوازی و هەاڵوێرد
يەجرسی نەسەر ژیاَی هەيىوياٌ دروسحکردووە .ئەو ڕۆياَە ساڵی
 ٧٤٤١تاڵو دەتێحەوە و کايۆ نەَايەیەکذا کە تۆ ڕۆاڵٌ تارجی
دەَىسێث سەتارەت تە ڕۆياَەکەی دەڵێث ":تە تەراورد تە ڕۆياَی
تێگاَە ،جاعىٌ تێ چەَذوچىوٌ پەڕیُەوەیە نە ڕیسک و سەرکێطی
فەرداَییەوە تۆ خیهاَی دەسحەخەيعی و گروپی ،گروپییەک کە
دەتێث نە يهًالَێ و تەرەَگارییەکاَیذا تەضذاری تکەیٍ .ئەگەر نە
تێگاَەوە جا جاعىٌ ڕێگایەک تۆ گۆڕاَکاری نە ئاراداتێث ،ئەو گۆڕاَە
نە خیهاَی پێکەوەیی و تەضذاریکردَذایە" .ڕاسحی و دروسحی ئەو
لسەی کايۆ تە درێژایی ڕۆياَەکە دەتیُیٍ و هەر ئەوەی جا کۆجایی
تێرَارد ڕیۆ وەک زیکایەجخىاٌ خۆی ئاضکرا َاکات ،ئاياژەیەکی
َاڕاسحەوخۆیە تەوەی کە خىدی ضاری ئىراٌ ڕوداوەکاٌ
دەگێڕێحەوە

َەک

کەسێکی

جایثەت.

تەدەر

نەوەش

کۆی

کارە کحەرەکاٌ هەر نە دکحۆر ڕیۆوە کە سەرتاری دەردەسەری و
گرفحە جایثەجییەکاَی خۆی کە ژیاَیاٌ وێراٌ کردووە ،خۆی تۆ
چارەسەری پەجاکە جەرخاٌ دەکات .هەریەک نە جارۆ کە غەریثە و
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پەَاتەرە ،جا دەکات تە کاسحڵ و دواجر تە ڕايثێری ڕۆژَايەَىش و
عاضك

هەریەکەیاٌ تە ضێىازی

خیاواز

ڕۆڵی خۆیاٌ نە

ڕووتەڕووتىَەوەی پەجاکەدا دەگێڕٌ .خاڵی ئەو پەڕیُەوەی کايۆ نە
َايەکەیذا تۆ ڕۆاڵٌ تارجی تاش دەکات و دەڵێث؛ ئەو ڕۆياَەو
پەڕیُەوەیە نە سەرکێطی فەرداَییەوە تۆ ڕوتەڕوتىَەوەی گرووپی،
دەجىاَیٍ نە کارەکحەری ڕايثێردا تیذۆزیُەوە .ڕايثێر ڕۆژَايەَىسێکە
و تۆ ئايادەکردَی هەواڵ نەسەر تاردۆخەکە هاجىوە تۆ ئىراٌ ،تەاڵو
دوای يهًالَێیەکی زۆر نەگەڵ ویژداَی خۆیذا ،نە َێىاٌ گەڕاَەوە و
ڕزگارکردَی خۆیی و ياَەوەیذا نەگەڵ داَیطحىاَی ضارەکەدا و
تەضذاریکردَی

نە

ڕوتەڕوتىَەوەی

پەجاکەدا،

دووەيیاٌ

هەڵذەتژێرێث و جێذەگات ڕزگاری فەردی و هەڵهاجُی ،کارێکی
َاتەرپرسیاراَە و َا ئەخاللییە و ئەگەر تڕیارە تەخحەوەرییەک نە
ئاراداتێث ،دەتێث َەک جەَیا تۆ ئەو تەڵکى تۆ جەواوی
هاوچەضُەکاَیطی تێث .هەرتۆیە جا کۆجایی دەيێُێحەوە و نەگەڵ
دکحۆر ڕیۆدا کار تۆ وەسحاَذَی پەجاکە و دۆزیُەوەی چارەسەر تۆ
جىضثىوە کاٌ دەکات .نەتەرايثەر ئەيەدا و نە ڕۆياَی تێگاَەدا
يەرسۆ کارەکحەرێکە ئەو ڕیسک و سەرکێطییە وەک فەردێک دژ تە
تەها و داتىَەریحە کۆيەاڵیەجییەکاٌ دەکات و نە پێُاویاَذا
دەخەَگێث .نە ئەفساَەی سیسیفیطذا هەوڵەکە هەوڵێکی جاکەکەسییە
تۆ ڕزگاریی و لىجارتىوٌ نەدۆخی وخىدییاَەی يرۆڤ و
دواخاریص سەری نە َهیهیسو و پىچگەراییەوە دەردەچێث .تەاڵو نە
جاعىَذا کايۆ زەرورەجی ئەکحی تەرەَگاراَە و تەضذاری جاکەکەش
نە کۆيەڵذا ڕووَذەکاجەوە و پێًاٌ دەڵێث يرۆڤی تەرپرسیار
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کەسێکە ،تەدەر نە ڕزگاری جاکەکەسیاَەی خۆی ،ڕزگارتىوَی
ژیاَی يرۆڤەکاَی دیکەش تەهەَذ وەردەگرێث و تەگرَگیاٌ دەزاَێث.
تەضێک نە ڕەخُەگراٌ ئەو ڕۆياَەی کايۆ وەک سًثىنێک تۆ فاضیسو
و َازیسو دەتیٍُ و پەجای سەرجاپاگیری جاعىَیص تە خەَگە
خیهاَییەکاٌ دەضىتهێٍُ ،تەاڵو نە هەردوو ئاسحەکەدا ،واجە هەو
ئاسحی سیًثىنی و هەو ئاسحی ئەدەتی و ژیاَی َاو ڕۆياَەکەضذا،
کايۆ وێُەی ئەکحێکی دەسحەخەيعیًاٌ َیطاَذەدات خیاواز نە
ڕێکخسحُی ئایذۆنۆژی کە هەيىواٌ خەریکی خێثەخێکردَی
ڕەچەجەیەکی دیاریکراوتٍ ،یاٌ هەرکەسە و تەجەَیا تیەوێث خۆی
ڕزگار تکات ،ئەو تاش نە ڕۆڵی فەردەکاٌ و جاکەکاٌ وەک
ئایذۆنۆژیا َاکات ،تەڵ کى دەیەوێث ویژداَی جاکەکاٌ تەرپرسیار تکات
و هاوخەيی يرۆڤەکاٌ تۆ یەکحری دەرتثڕێث و ئەو دیًەَە ئەخاللی
و ئیُساَییەياٌ َیطاَثذات کە چۆٌ هەرکەسێک نە ئاسث و
پیطەکەی خۆیذا هەوڵی تەگژداچىَەوەی دیاردەکە دەدات .تێگىياٌ
ڕۆياَەکە تاسی چەَذیٍ کەسایەجی دیکەی هەنپەرسث دەکات و
پێًاٌ دەڵێث چۆٌ تەضێک نە دیُذاراٌ ئەو ڕوداوە وەک تەاڵیەکی
خىدایی دەتیٍُ ،تەضێکی دیکەش تازرگاَی تەسەرەوە دەکەٌ و
هەَذێکیص دەیکەَە سەرچاوەی کاروکاسثی و چاویاٌ نەوە تڕیىە
نە ڕێگای کێطاَەوەی پارە نە خەڵکەکەوە تەهۆی ئەوەی تە لاچاغ نە
ضارەکە دەرتازیاٌ دەکەٌ ،تاری يادییاٌ تگۆڕٌ و پارەیەکی زۆر
تەدەسث تهێٍُ .تەاڵو دواخار تەهۆی تەرەَگاری دەسحەخەيعیاَە و
ئەو هاوکاریی و کۆيەکاَەی نە خێگای دیکەوە دەگەَە ضاری
ئىراٌ ،خەڵکەکە دوای لىرتاَیذاَێکی زۆر و ياَذوتىَێکی تێىچاٌ
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دەجىاٍَ تەسەر جاعىَەکەدا زاڵثثٍ و جێیپەڕێٍُ .3گەر تەراوردێکی
خێرای ڕۆياَەکە و تاڵوتىَەوەی ڤایرۆسی کۆرۆَا تکەیٍ،
نێکچىَێکی ئێدگار گەورە دەتیُیٍ نە َێىاٌ فەزای ڕۆياَەکە و ئەو
دۆخەی ئێسحای خیهاٌ و َاوچەکەدا ،تەدەسث ڤایرۆسی کۆرۆَاوە.
ئەو دەيەی ڤایرۆسەکە نە واڵجی چیٍ تاڵو تىویەوە ،زۆرێک نە
ئیساليییەکاٌ ئیذیعای ئەوەیاٌ دەکرد ،ئەوە سسایەکی یەزداَییە و
خىدا نە ڕێگایەوە کافرەکاٌ سسا دەدات! هەَذێکی دیکە نە ڕێگای
جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکاَەوە زۆر خىێُسارداَە کەوجُە دروسحکردَی
َىکحەی گاڵحەئايێس و وەک يیکاَیسيێکی تەرگری نە ڕێگای ئەو
سەرگەريییاَەوە دەیاَىیسث نە َاهەياهەَگی ئیذراکی " cognitive
 "dissonanceدەرتازیاٌ تثێث ،کە تەهۆی جرش و جۆلیٍ نە
پەجاکەوە دوچاری تىوتىوٌ .وەک ئەوەی کێطەی يرۆڤەکاَی دیکە
پەیىەَذی تە ژیاَی ئەياَەوە َەتێث و هەرکەسە و جەَیا نەخەيی
خۆیذا تێث .کە ئەيەش ئەو ئەخاللیاجە فەردگەراییەیە کە سیسحەيی
سەريایەداری و عەلڵێحی يیکاَیکی خىازیارە وەک درو و پەجا تەَاو
کۆی يرۆڤایەجیذا تاڵو تثێحەوە ،کە زۆر نە ڤایرۆسی کۆرۆَا خراپحر و
يەجرسیذارجرە .دواجر تەضێکی زۆر نە خەڵکی َاتەرپرسیار ،نە
ڕێگای جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکاَەوە کەوجُە تاڵوکردَەوەی هەواڵ و
زاَیاری َادروسث نەسەر َەخۆضییەکە و تەو هۆیەضەوە ڕێگایاٌ
خۆضکرد تۆ هەَذێک نە تازرگاٌ و دوکاَذاری تێىیژداٌ ،نە ڕێگای
فرۆضحُی ياسک و گراَکردَی َرخی ياسکەکاَەوە کە َرخی یەک
ياسک گەیطحە ،$٥٢تازرگاَی تەسەر کۆيەڵگاوە تکەٌ .تەاڵو نەگەڵ
3

آلبرکامو،طاعون ،ترجمە ،رضا سید حسیىی ،چاپ اول ،٥٤٣١ :اوتشارات ویلوفر
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تاڵوتىَەوەی پەجاکەدا و هاجُی تۆ واڵجە ئیساليییەکاَیص ،ئەو
پڕوپاگەَذەیەی دیُذاراٌ کۆجایی هات و وەک دەتیُیٍ دۆخەکە تە
جەواوەجی گۆڕاوە نە ئێسحادا ،چىَکە تۆ هەيىواٌ ڕووَە ڤایرۆسەکە
هەڕەضەیە تۆسەر ژیاَی کۆی يرۆڤەکاٌ و جاکە ڕێگاچارەش ئەوەیە
چۆٌ هەيى وياٌ تحىاَیٍ هاوکاری یەکحری تیٍ و پێکەوە هەوڵی
نەَاوتردَی ڤایرۆسەکە و هەر دیار دەیەکی دیکە تذەیٍ کە
هەڕەضەیە تۆسەر ژیاًَاٌ و هێطحا وەک ڤایرۆسەکە َاوی نەخۆی
َەَاوە تە دوژيٍ و تە ضێىازێکی دیار و ئاضکرا ڕوتەڕوياٌ
َەوەسحاوەجەوە .تۆ زیاجر جێگەیطحٍ نە پرسی يەرگ و َەيری و
دواخاریص هەوڵی ڕزگاری نەدەسث پەجاکە و يايەڵەکردَێکی تەر
پرسیاراَە نەگەڵ ئەو دۆخەدا ،هەروەها تۆ تیُیُی پەجا و ڤایرۆسە
هاوضێىەکاَی وەک کۆرۆَا و دۆزیُەوەی ڕێچار و جىنەڕێی
هەڵهاجٍ ،گەضحێک تەَاو ڕۆياَەکاَی ساراياگۆدا دەکەیٍ.
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٢

ــ لەنێىان نەمریی و ژیانێکی شایستەدا:

ئەگەر سەرَح تذەیٍ و جرش و جۆلیٍ نە ڤایرۆسی کۆرۆَا ورد
تکەیُەوە ،دەگەیُە دەرئەَدايی ئەوەی نە تُەڕەجذا جرسەکە جرسە نە
يردٌ .وەک پێطحریص ئاياژەياٌ پێکرد ،گەڕاٌ تەدوای َەيریذا،
پرسێکی نە يێژیُەی يرۆڤ تىوە و پرسیارێکی خذیص تىوە نەَاو
کایەی فیکر و فەنسەفە و زاَسث و ئەدەتیاجذا .یەکێک نەو ئەدیثە
گەوراَەی ئەو پرسەی نە سەدەی تیسحەيذا تە کێطەکردووە خۆزیە
ساراياگۆیە.
ساراياگۆ نە ڕۆياَی تایکۆجی يردٌ" اَمطاعات انًىت"4دا ،چیرۆکی
ضارێکًاٌ تۆ دەگێڕێحەوە يردٌ تایکۆجی دەکات و داَیطحىاَەکەی
تەسەر َاکاجەوە .نە کاجێکذا نەسەرخەو ضىێُەکاَی دیکە يردٌ
ئاسایی ڕودەدات و تەردەوايە .نەگەڵ دێڕی یەکەيی ڕۆياَەکەدا کە
دەڵێث" :نە ڕۆژی دواجرەوە ئیحر هیچ کەسێک َەيرد" و دواجریص تە
هەياٌ دێڕ کۆجایی تە ڕۆياَەکە دەهێُێث ،ساراياگۆ تە ضێىازێکی
ئەدەتی ئێدگار لەضەَگ ،کێطەی َەيری نە ژیاَذا تاش دەکات و
دیًەَەکاَیًاٌ دەخاجە تەرچاو .یەکێک نە گرفحەکاَی ئەو َەيردَە
ئەوەیە ،کە ضىێٍ و خێگا َايێُێث و َە َەخۆضخاَەکاٌ و َە هیچ
ضىَێکی دیکە خێگای يرۆڤەکاَیاٌ جێذا َاتێحەوە .دارجاش و
دروسحکەراَی جاتىت تێکار دەتٍ و چیحر کەش ئايادە َییە پارەی
 4نێرەدا تە پطحثەسحٍ تە و ئیذیۆيە کىردییەی کە تۆ خەڵکێکی تە جەياذ و
چاوچُۆک تەکاردێث دەڵێث ":خۆ يردٌ هەڵُەگیراوە" .دەکرێث "اَمطاعات انًىت"
تە "هەڵگیراَی يردٌ" یص جەرخەيە تکرێث.
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هاوپطحی جەَذروسحی تذاجە زکىيەت ،چىَکە هەيىواٌ دەزاٍَ کە
چیحر َايرٌ .خاَەَطیُکراواٌ هێُذە زۆر دەتٍ ،چیحر زکىيەت
َاجىاَێ يىچەکاَیاٌ تذات و َاچار دەتێث نە پارەی ڕەَح و کاری
گەَدەکاٌ يىچەکەیاٌ تۆ داتیٍ تکات .نە خەَگەکاَذا کەش َايرێث
و چیحر کەش َاتێحە هەڵگری َازَاوی ضەهیذ و لارەياٌ و ئەيەش
ک ێطە نە ڕیسەکاَی سىپادا دەَێحەوە .ڕۆزاَییەکاٌ و پیاواَی ئایُی
نەگەڵ دەوڵەجذا ڕووتەڕووی یەکحر دەتُەوە ،چىَکە َاجىاَێث
کێطەی َێىاٌ خەڵک و پیاواَی ئایُی چارەسەر تکات ،چىَکە کەش
تڕوای تەڕۆژی دوایی َەياوە و تاسکردَی تەهەضث و پاداضحی
پاضەڕۆژ تۆیاٌ تۆجە ضحێکی کۆيیذی و گاڵحە تە دیُذاراٌ دەکەٌ.
ئەياَە ودوَیایەک کێطەی دیکە هەٌ نە ڕۆياَەکەدا و َىسەر
تەوردی نە تارەیاَەوە دەدوێث و وێُەیاًَاٌ تۆ دەکێطێث .تەاڵو
نەهەيىوی خراپحر ئەوەیە خەڵکێک هەٌ زۆر تەسەخحی تریُذار و
َەخۆضٍ و جا تێث دەردەکەیاٌ گراَحر دەتێث ،تەاڵو هەر دەژیٍ و
َايرٌ .دواجر يەرگ دەگەڕێحەوە و هەاڵیەکی گەورە نە ضارەکەدا
دروسث دەکات .ئەيدارە يەرگ َايەی وەَەضەیی تۆ ئەو کەساَە
دەَىسێث کە تڕیارە تًرٌ و هەرخارە و نیسحێکی سێسەد کەسی
ئايادە دەکات و َاوی ئەوەَای جێذا دەَىسێث کە سەرەی يردَیاٌ
هاجىوە .ئەوەی خێگای سەرَدە ئەوەیە نە ڕۆياَەکەدا کەياَچە
ژەَێکی جێذایە کاجێک ئەو َايەیەی پێذەگات وەری َاگرێ و
دەیگەڕێُێحەوە تۆ يەرگ .5نێرەوە يەرگ َاچار دەتێث خۆی تخاجە
َ 5ىسەر خیاوازی نە َێىاٌ ڕێُىسی يردَذا دەکات و وەرگێڕە عەرەتییەکەش
سىد نە وضەکاَی" انًىت ،يىت ،انًُیة" وەردەگرێث ،ئێًەش نێرەوە کە يردٌ
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سەر ضێىەی کچێکی ئێدگار خىاٌ و سەرَدڕاکێص و تااڵی نە
َێىاٌ يەجر و ضەسث و ضەش تۆ ضەسث و زەوت ساَحیًەجردایە
و تڕیار دەدات خۆی تەدەسحی َايەکە تذات تە کەياَچە ژەَەکە.
چەَذخارێک يەرگ دەچێحە کۆَسێرت و ئاهەَگەکاَی کەياَچە
ژەَەکەوە و تەاڵو يەرگ َايەکەی پێُادات .جا دواخار نەگەڵیذا
دەچێحەوە تۆ ياڵ و داوای نێذەکات تحهۆڤٍ و تاش و يۆزارجی تۆ
عەزف تکات .تەو ضێىەیە يەرگ عاضمی يیىزسیاَەکە دەتێث و
کاجێک کە کەياَچە ژەَەکە دەخەوێث ،يەرگ َايەکە دەسىجێُێث و
جاکە کارێک و دواهەيیٍ کارێک کە تیکات ،ئەوەیە خۆڵەيێطی
َايەکە دەسڕێحەوە .دواجر يەرگ کە نەسەردەيی هاتیم و لاتیهەوە
َەخەوجىوە ،دەڕواجە َاو پێخەفەکەیی و پێڵىوەکاَی نێکذەَێث و
دەخەوێث . 6ئەوەی نەو ڕۆياَەدا ساراياگۆ پێًاٌ دەڵێث ،ئەوەیە
يردٌ َەک وەک زەرورەجێکی تایۆنۆژی تەڵکى وەک ضحێکی
ئەخاللیص پێىیسحە .چىَ کە ئەو هەيىو ژاٌ و َاڵیُەی يرۆڤەکاٌ کە
دەردەدارٌ و هیچ چارەسەریطیاٌ َییە ،جاکە ضحێک وەاڵو
دەرەوەتێث

پێیاٌ

يردَە.

ساراياگۆ

ئەيە

نە

ڕواَگەیەکی

يەرگذۆسحاَەوە َاڵێث و يەتەسحیطی َییە ڕەوایەجی تەکىضحٍ تذات،
تەڵکى يەتەسحی سەرەکی ئەو ئەوەیە؛ َەيری چارەسەر َییە،
چارەسەر ئەوەیە ئەوکاجەی نە ژیاَذایٍ چۆٌ تژیٍ و چۆٌ
تەرپرسیاراَە يايەڵە تکەیٍ و ياَا تە ژیاًَاٌ تثەخطیٍ .هەرتۆیە
دەتێحە پاڵەواٌ نە ڕۆياَەکەدا وضەی يەرگ تەکار دەهێُیٍ.
 6خىزيە ساراياغى ،اَمطاعات انًىت ،جرخًة :صانر عهًاَي ،انطثعة انثاَیة ،٥١٧٢
يسکیهیاَی نهُطر و انحىزیع
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ئەو چارەسەر نە هىَەردا دەتیُێحەوە و تە پێچاوەَەی هەَذێک نە
سەرَدی ڕەخُەگراَەوە ساراياگۆ سحایطی يەرگ َاکات ،تەڵکى
سحایطی ژیاَێکی هىَەريەَذاَە دەکات و نە کۆجایی ڕۆياَەکەضذا
ئەو ڕاسحییەياٌ تۆ دەردەکەوێث کە يردٌ چۆٌ َاجىاَێث
سُىرەکاَی هىَەر تثڕێث و نەتەردەيیذا چۆک دادەدات .نێرەوە
پێىیسحە جێثگەیٍ کە ڤایرۆسی کۆرۆَا هەيىو يەجرسی يردٌ َییە،
تەڵکى تەدەیاٌ خۆر و ضێىازی دیکە ئێًە نەتەردەو هەڕەضەی
يەرگ و نەَاوچىَذایٍ .کۆڕۆَا یەکێکە نەو َەخۆضیاَەی کە پێىیسحە
تە يەیم و ڕۆزیەجێکی هىَەريەَذاَەوە ڕووتەڕووی تىەسحیُەوە و
چۆکی پێذاتذەیٍ .يەتەسحیطًاٌ نە ڕۆزیەجی هىَەری ،تەضذاریی و
هاوخەيیًاَە نەگەڵ یەکحریذا تۆ تەگژداچىَەوە و جێپەڕاَذَی پەجاکە.
ئێًە ڕەَگە َەجىاَیٍ ڕێگری نە تاڵو تىَەوەی ڤایرۆسەکە تکەیٍ،
تەاڵو دەجىاَیٍ َەهێڵیٍ هەڵىێسحی ئیُساَیًاٌ نەتەرايثەر یەکحریذا
تگۆڕێث تۆ خیاکاری

و ڕەگەزپەرسحی و جىضثىاٌ تە

َەفرەجهێکراواَی خىدا تساَیٍ و تەيەش هەوڵی خۆدزیُەوە نە
تەرپرسیارێحی تذەیٍ .ئەوەی دەتێث نە دۆخی تاڵوتىوَەوەی ئەو
ڤایرۆسەوە فێرتثیٍ؛ ئەوەیە کە ڤایرۆسەکە خىدی خۆياٌ تۆ
يرۆڤایەجی َەکاجە ڤایرۆسێکی ڕاسیسث و دیُی و ئەجُی و ...هحذ.
ئێًە يەزکىيیٍ تە يردٌ و درەَگ یاٌ زوو يردٌ تەسەرياٌ
دەکاجەوە ،ئەوەی َايرێث و ئەتەدییە ،ئەو هەڵىێسث و ڕۆزە
يرۆڤذۆسث و هىَەريەَذاَەیەیە کە دەیثەخطیٍ تە يرۆڤایەجی.
ئەگەر َەيری الی ساراياگۆ ڕێگاچارە َەتێث ،ئەوا هەڵىێسث و
تەضذاریًاٌ نە گۆڕیُی هەنىيەرج و ڕوتەڕووتىَەوەی ئەو
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کارەساجاَەدا کە هەڕەضە نە ژیاَی يرۆڤایەجی دەکەٌ ،ئەکحێکی
هىَەرياَذاَە و ژیاَذۆسحاَەیە و تە ياَایەکی يەخازی َەيریطًاٌ
پێ دەتەخطێث .کەواجە تاضحریٍ يايەڵەیەک نە ئێسحادا تحىاَیٍ
نەگەڵ ڤایرۆسەکەدا تیکەیٍ ،ئەوەیە تیکەیُە هۆکار و پاڵُەری
تیرکردَەوە و کارکردٌ تۆ ژیاَێکی تاضحر و ضایسحە تەژیاَی
يرۆڤایەجی و نە کىێرییەوە تەرەو تیُایی هەَگاو تُێیٍ.

٦ــ لەسەردەمی کىێرییەوە بۆ سەردەمی بینایی:
نە یەکێک نە ضاکارەکاَی دیکەیذا تە َاوی" کىێری" ساراياگۆ
چیرۆکی ضارێکًاٌ تۆ دەگێڕێحەوە کە پەجای کىێری نەَاویذا تاڵو
دەتێحەوە .کىێری نەو ڕۆياَەی ساراياگۆدا دەالنەجێکی ویژداَی و
يەعُەوی هەیە جا ئەوەی کىێرییەکی والیعی تێث .ڕەَگی
کىێریەکەش جاریک و ڕەش َییە و دەکرێث ئەيەش وەک دەالنەجێکی
دیکە تۆ خیاکردَەوەی ئەو کىێرییەی ساراياگۆ تاسی دەکات نە
کىێرتىوَی چاوی فیسیکی تیخىێُیُەوە .پىخحەی ڕۆياَەکە ئەوەیە،
نە جرافیکێکذا کە گڵۆپی سىر هەڵکراوە ،ضۆفێری ئۆجۆيثیهێک کە نە
جرافیکەکەدا وەسحاوە نە َاکاودا و تەهۆکارێکی َادیار کىێر دەتێث،
تەاڵو کىێرتىَێک کە هەيىو ضحێک تەسپی دەتیُێث و وەک ئەوەی
نە دەریایەک ضیرداتێث جىاَای تیُیُی هیچ ضحێکی َايێُێث .دواجر
پیاوێکی دیکە دەیگەیەَێحەوە تۆ ياڵ ،تەاڵو سەیارەی کاترا کىێرەکە
دەدزێث .هاوسەری کاترا کىێرەکە دەتات تۆ الی پسیطکی چاو
تەاڵو هۆکارەکەی تۆ دەسحُیطاٌ َاکرێث .دواجر کاترای دز و
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دکحۆرەکەش کىێر دەتٍ .تەو ضێىەیە سەراَی دەوڵەت ئاگادار
دەتُەوە و لەرەَحیُەیەک تۆ کىێرەکاٌ دەکەَەوە .هاوسەری
دکحۆرەکە جاکە کەسە کە جا کۆجایی ڕۆياَەکە دەتیُێث و کىێر َاتێث،
تەاڵو تۆ ئەوەی نە هاوسەرەکەی داَەتڕێث خۆی تەکىێر نە لەڵەو
دەدات .تەو ضێىەیە ڕۆژ تەڕۆژ خەڵکەکە کىێر دەتٍ و دەوڵەجیص
تە پڕوپاگەَذەی ئەوەی خەریکٍ پەجاکە کۆَحرۆڵ دەکەٌ هەرخارە و
درۆیەک سازدەکەٌ .دەیاٌ کێطەی خۆراو خۆر دروسث دەتێث و
نەَاو لەرەَحیُەی کىێرەکاَذا دەوڵەت گروپ گروپ کىێرەکاٌ خیا
دەکاجەوە و تەضێکی زۆریطیاٌ کە کۆَحرۆڵ َاکرێٍ تەدەسحی
سەرتازاَی دەوڵەت دەکىژرێٍ .تەاڵو وردە وردە سەرتازاَیص
کىێر دەتٍ و هەيىو خەڵکەکە نەسەر خۆراک و ضىێٍ و خێگا تەگژ
یەکحریذا دەچُەوە .نەَاو لەرەَحیُەکەدا تەضێک نە کىێرە نۆيپەٌ و
ضەالجییەکاٌ دەسحیاٌ دەگاجە چەک و گروپە کىێرەکاَی دیکە
دەچەوسێُُەوە و گەر تێث و َافەرياَیص تکەٌ دەیاَکىژٌ .وردە
وردە هێرش دەکەٌ سەر دوکاٌ و تازاڕەکاٌ و پاسەکاٌ و
ئۆجۆيثیهەکاٌ وەردەگێڕٌ و فڕۆکەکاَیص دەکەوَەخىار و دەیاٌ
ڕوداوی دیکە ڕودەدات و ضارەکە دەتێث تە وێراَە .پاضاٌ تەهۆی
هاوسەری

پسیطکەکەوە

کە

تیُایە

و

چاوەکاَی

دەتیُێث،

سەردەسحەی ئەو چەجاَە دەکىژرێث و دواجر گروپی خۆیاٌ
دروسث دەکات و تە وێراَە و فەوزای ضارەکەدا دەگەڕێُەوە تۆياڵ
و تەخۆضەویسحی و عەضمەوە پێکەوە خىاردٌ دروسث دەکەٌ و
دوای ئەوەی یەکەو کىێر تیُایی تۆ دەگەڕێحەوە هێىاش هێىاش
ئەواَی دیکەش چاک دەتُەوە و هەيىاٌ تەخۆضی و ضێىازێکی
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ضایسحە پێکەوە دەژیٍ .7ساراياگۆ دواجر ڕۆياَی تیُایی دەَىسێث
وەک جەواو کەری ئەو ڕۆياَە و ئەيدارە هەيىو کۆيەڵگا تە ڕووَی
دەتیٍُ و نە هەڵثژاردَەکاَذا چیحر دەَگ َادەٌ تە پاڵێىراوٌ و
هەيىواٌ تە سپێحی کارجەکاٌ دەخەَە سُذولی دەَگذاَەوە.
ساراياگۆ نە ڕۆياَی کىێریذا چیرۆکی ضارێکًاٌ تۆ تاش دەکات کە
هەيىاٌ َاتیُا و کىێرٌ و تەهاکاَی وەک عەدانەت و ئەخالق و
يرۆڤذۆسی ڕێس و خۆضەویسحی و...هحذَ ،اتیٍُ ،کە يەرخی
ياَەوەی هەر کۆيەڵگایەکٍ .ئەو دەردەکىێرییەی ساراياگۆ تاسی
دەکات ،خگەنەوەی ضاکارێکی ئەدەتییە ،جەعثیرە نە زۆرێک نە
کۆيەڵگاکاٌ و تە جایثەجیص نە دوَیای ئێًە .ئەو هەيىو خەور و
سحەيەی دەرزەق تە ژیاَی ئێًە دەکرێث و َەتیٍُ و
فەرايۆضکردَی نەالیەٌ خەڵکەوە ،جەَیا کىێری گىزارضحێکی پڕ تە
پێسحە تۆی .کە پێىیسحە ئەو خۆرە ضڵەژاٌ و ضۆکاَەی تۆ تکەیُە
دەوا و لەجرە لەجرە تەرچاوياَی پێ ڕووٌ تکەیُەوە و تەرەو
سەردەيی تیُایی هەَگاو تُێیٍ .وەکچۆٌ نە ڕۆياَەکەی ساراياگۆدا
هاوسەری تسیطکەکە وەک ڕەيسی ویژداَێکی زیُذوو دەيێُێحەوە و
دواخاریص ڕزگاری نەسەردەسحی ئەو خاجىوَە و تەهاوکاری
هاوڕێکاَی تەدیذێث.
دواجر نە ڕۆياَی تیُاییذا دوای ئەوەی خەڵکەکە هەيىواٌ تایکۆجی
دەَگذاٌ دەکەٌ ،وەزیری واڵجەکە کەَیازی ئەوەی هەیە تثێحە
سەرۆک کۆيار ،خۆی دەسث دەکات تە پطێىی َاَەوە و ضەواَە
7

ژوزە ساراياگى ،کىری ،جرخًە :عاطفە اساليیاٌَ ،طر جهراٌ ٧٨٣٢
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جەلیُەوە دروسث دەکات و دواجریص ئەوخەڵکە جۆيەجثار دەکات کە
دەَگیاٌ َەداوە .جا نە کۆجاییذا سەرتازاَی دەوڵەت تە هاوکاری ئەو
پیاوەی یەکەيدار نە ڕۆياَی کىێریذا َاتیُا تىو ،ژَی دکحۆرەکە
جاواٌ تار دەکەٌ و تە هۆکاری پطێىییەکاَی دەزاٍَ ،چىَکە ئەو
تىوە گروپێ ک نە کىێرەکاَی نە لەرەَحیُەکاَی دەوڵەت ڕزگار
کردووە .تۆیە دکحۆرەکەی هاوسەری دەگرٌ و ژَەکەش کە ڕەيسی
ویژداٌ و ئاگایی کۆيەڵگایە ،نەژورەکەیذا دەسث دەکات تە گریاٌ و
دەچێحە تەردەو پەَدەرەکە و تە گىنهەیەک نەالیەٌ سەرتازاَی
دەوڵەجەوە دەپێکرێث و دەکىژرێ ث . 8ئەوەی نێرەدا گرَگە نە
پەیىەَذیذا تە ڤایرۆسی کۆرۆَاوە تاسی تکەیٍ ،ئەوەیە چۆٌ
تەخۆرێکی دیکە يايەڵە نەگەڵ ئەو ڤایرۆسەدا تکەیٍ و نە کىێریی و
َاتیُاییەوە تەرە و تیُایی تگىازیُەوە .ئەو لەرەَحیُاَەی ئێسحا
دروسح ذەکرێٍ تەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆَاوە ،ڕەَگە ڕەوایەجی جیاتێث،
هەرچەَذ تە ضێىازێکی زۆر َاجەَذروسحاَە هەڵگراَی ڤایرۆسەکە و
کەساَی جىضُەتىوش تەیەکحری جێکەاڵ و دەکرێٍ و تەو هۆیەضەوە
خەڵکاَێکی زۆر جىش دەتٍ و زۆری دیکەش هەوڵی ئەوە دەدەٌ کە
جێکەڵ تەو لەرەَحیُە و يەکۆی هەاڵوێرداَە َەتٍ و تیر نە ڕزگاری
فەردی خۆیاٌ تکەَەوە .تەاڵو ئەوەی خێگای سەرَدە ئەوەیە نە
ئێسحادا دەوڵەت تاری َائاسایی ڕاگەیاَذووە و تەهۆی ڤایرۆسەکەوە
سەرخەو دەوايی دايىدەزگاکاَی کردۆجە پطىوی فەڕيی ،نە
ڕواڵەجذا ڕەَگە ئەيە وەک دڵسۆزی دەوڵەت تثیُرێث .تەاڵو گرَگە
 8ژوزە ساراياگى ،تیُایی ،جرخًە :زثیة گىهری راد ،تهارە پاریابَ ،طر
خًهىری جهراٌ ٧٨٣٤
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نێرەوە نە لەرەَحیُەکاَی دیکەی َاو کۆيەڵگاش تڕواَیٍ .ئێًە
تەردەواو نەسایەی سیسحەيی تااڵدەسث و دەسەاڵجە نۆکاڵی و
خیهاَییەکاَذا نەَاو تاری َائاساییذا دەژیٍ .نە ئاسحی خیهاَیذا
دەرگیریٍ نەگەڵ دەیاٌ کێطەی يەجرسیذاری وەک خەَگی ئەجۆو و
يەجرسی هەڵگیرساَی خەَگی َێىاٌ دەوڵەجە زنهێسەکاٌ و کێطەی
کۆچکردٌ و دۆخی پەَاتەرێحی و خراپی سیسحەيی خۆراک و
تارودۆخی کارکردٌ و ژیُگە و...هحذ ،نە الیەکی دیکەضەوە،
نەَاوخۆدا دەرگیری سەداٌ کێطە و گرفحی وەک َەتىوَی َەوت و
غاز و کارەتا و تێًىچەیی و دەیاَدۆری دیکەی گەَذەڵی و
يطەخۆریٍ کە هیچیاٌ کاریگەریاٌ نەو ڤایرۆسە کەيحر َییە و
تەردەواو تەدەسحیاَەوە دەَاڵێُیٍ ،کەچی نە ٧١ی ضىتاجذا تیُیًاٌ
چۆٌ نە سەرای ئازادیذا لەرەَحیُە کرایٍ و دواخار ئەوەضیاٌ پێ
ڕەوا َەتیُیٍ و کۆجاییاٌ تە خۆپیطاَذاَەکاٌ هێُا .ئەيە خگە نەوەی
نە عێرالذا و تە دیاریکراویص نە "تەغذاد"دا ،پێص تاڵوتىَەوەی ئەو
ڤایرۆسەش خەڵکی َاڕازی نەجاو خراپی هەرنىيەرخی ژیاَیاٌ و
تێکاری و َەتىوَی ئاو و کارەتا و تەهۆی دەیاٌ گرفحی دیکەوە
نەَاو تارێکی َائاساییذا دەژیاٌ و نەضارەکەدا لەرەَحیُە کراتىوٌ و
نەتەراَثەردا خەڵکەکە يەیذاَی جەزریر و پردی سُک و چێطخاَەی
جىرکییاٌ کردە ضىێُی ژیاٌ و تەرگری .تەدەر نەوەش خەڵکی
ئێراٌ تەدەسث سیسحەيی ئاخىَذی و يەرخەعی و خراپی تاری
ئاتىرییەوە

تەردەواو

نە

ژیاَێکی

يەيرەويەژیذاٌ

و

ضارەکىردییەکاَیص تۆخۆیاٌ گۆڕاوٌ تۆ چەَذ لەرەَحیُەیەکی
گەورە و هەرکەسێک تە پێچەواَەی فەرياَەکاَی سیسحەيی تااڵ
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دەسحەوە هەڵسىکەوت تکات نە سێذارەی دەدەٌ .زاڵی کىرداَی
تاکىریص تەدەسث دەوڵەجی جىرکیای فاضیسحەوە تاضحر َییە نە
َاوچەکاَی دیکە و دەجىاَیٍ تڵێیٍ تە گطحی دۆخی ژیاَی
ئیُساَەکاٌ نە سەرجاسەری دوَیاَذا َاخێگیرە و تە پێی سیالە
خیاوازەکاٌ يرۆڤەکاٌ پێکڕا نەفۆڕيی خیاخیای َاهەيىاریذا دەژیٍ.
ئەياَە و دەیاٌ لەرەَحیُەی دیکەش نە کىردسحاَذا هەٌ ،وەک
لەرەَحیُەی داخهی کچاٌ و کىڕاٌ و لەرەَحیُەی گەڕەکە هەژار
َطیُەکاٌ و ...هحذ ،کە هەيىویاٌ تەر نە هەتىوٌ و تاڵو تىوَەوەی
ڤایرۆسی کۆرۆَا هەتىوٌ و ئێسحاش کە ڤایرۆسەکە تاڵوتۆجەوە
دەیاَەوێث تەهۆی ضڵەژاٌ و ڕاگەیاَذَی تاری َائاساییەوە
سەرخەيی ئەو کێطاَەی تاسًاَکردٌ نەتیرياَی تثەَەوە .ئەوەی
ئەدەب پێًاٌ دەتەخطێث ئەو يەسازە گەورەیەی تیُیٍ و ئەو
یادەوەرییە دەسحەخەيعی و یىَیڤێرساڵەیە کە ڤایرۆسەکاَی
سیسحەو َاجىاٍَ دەسحیاٌ پێی تگات و تیسڕَەوە .تەضذاری ئەدەب
نە

ڕوتەڕووَەوەی کۆرۆَادا ئەوە َییە

وەک دەوڵەت

و

َەخۆضخاَەکاٌ ،لەرەَحیُە تۆ َەخۆضەکاٌ تکاجەوە و ڕۆياَیاٌ تۆ
تخىێُێحەوە یاٌ نێکچىاَذٌ نەَێىاٌ کۆرۆَا و يەعطىلذا تکات ،وەک
هەَذێک تۆچىوٌ و ڕواَگەی هەزیم دەریذەتڕٌ و وایذەتیٍُ .تە
پێچەواَەوە ئەوەی ئەدەب فێرياٌ دەکات ،ئەوەیە چۆٌ نەدەرەوەی
تۆچىوَی ئایذۆنۆژی و دیُی و ڕاسیسحی و ئیُذیڤدىانیسيی
پاجۆنۆژیاَەوە ،ئیًکاَی دیکە تۆ جێگەیطحٍ نە هەنىيەرخەکە تخەیُە
تەردەسث و نە دیذێکی یىَیڤێرساڵ و گەردوَییەوە نە يرۆڤەکاٌ
تڕواَیٍ و تەجەَیطث ئەوەی دەسەاڵجی دەوڵەجی و لاَىَی تەهۆی
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يەجرسی ڤایرۆسەکەوە دۆخی ئاوارجە و َائاساییاٌ ڕاگەیاَذووە.
خارێکی دیکە نە پەَدەرەکاَی ئەدەتەوە تۆ ئاسۆی دیکە تڕواَیٍ و
دۆخە هاوضێىەکاَی يێژووی يرۆڤایەجی تەتیرخۆياَذا تهێُیُەوە و
نە يیاَەیاَەوە تیر نە ڕزگاریی و تەدیهاجُی ژیاَێکی ضایسحە تە
يرۆڤایەجی تکەیُەوە .جێًاکاَی ڕۆياَی جاعىَی "کايۆ" و تایکۆجی
يردٌ و کىێری و تیُایی "ساراياگۆ"ش ،کە نەو َىسیُەدا تەًَىَە
هێُراَەوە ،هەيىویاٌ جێًای گەردوَیٍ و پێکڕا نە ئازار و دەرگیری
َىسەراکاَیاَەوە تە پرسە ئیُساَییەکاٌ َىسراوٌ .هەر ئەوەضە
وادەکات نە کارەساجێکی وەک کۆرۆَادا خارێکی دیکە تثُەوە تە
کەرەسحەی تیرکردَەوە و ئیًکاَی دیکەياٌ تۆ جێگەیطحٍ و
ڕووتەڕووتىَەوە نەگەڵ ڤایرۆسی کۆرۆَادا تخەَە تەردەسث .ئەيە
ئەو ڕادیکانیسيەیە کە ئەدەب تە سحایهی خۆی تەرهەيی دەهێُێث و
واياٌ نێذەکات نە کارەساجەکاَذا وێڕای هاوخەيی و خىاسحُی
سەاليەجی تۆ هەيىواٌ و يايەڵەکردَێکی تەر پرسیاراَە ،ضۆکی
کارەساجەکاٌ وەرتگێڕیُە سەر ئاسحێکی لىڵی جێگەیطحٍ و تە زياَی
ساراياگۆ ،نە سەردەيی کىێرییەوە تۆ سەردەيی تیُایی هەَگاو
تُێیٍ.

كۆتایی
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