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 يانداژ یناوپێ ەل

 
 ئەبوبەکر جاف

 و ذيانكردن لة مةعريفةوة بؤ ذيان

 . ذيان و بيكردنةوة لة طةَل نيشتة                                        

شِؤرشي بريكردنةوةي ,  ؟ ئةي ذيان ضي لة نيتشة ئةويست نيتشة ضي لة ذيان ئةويست
 . لة ناو ذياندا دةبنرييَتتةنياو تةنيا  , نيتشةيي و تةنانةت دَيوانةيي نيتشة هةموييان

ئةمةش لة ثَيناو طةِراندنةوةي ذيان بؤ  , نيتشة رَيك ثاريزةري ثلة ئيمتيازي ذيان بوو
يان بة واتا  , واتة ذيان ثَيويستة تةنيا خؤي سةرضاوةي خؤي بَيت , خودي خؤي

 , ئةمةش ِرَيك ئةو ِروتةخيت ئيمانانسة . بَيت " سةرضاوة-خود "دولوزييةكةي 
 . دنةوةرانسَيكي ِرةها بةو شَيوةيةي دةكةوَيتة ذير وَيناكئيمان

مَيذوي شتةكان و دؤخي شتةكانة لة سةر ِروتةختَيكي ساختةو  , مَيذوي ذيانكردن 
 مَيذوويةكي درَيذي بةشةري يايذبة درَي,  ئةوةي ناوي لَينراوة ذيان بؤ نيتشة , دةمامكدار
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هةميشة ذيان لة .وَينةي ذيانة ، ي ذيان بَيتواتة لة بري ئةوة , بووتةنيا وةهمي ذيان  ،
 . واتة لة بري ذيان . ئةتككراوة " وَيناكردندا– ئيدؤلؤذي "ناو كؤمةَلَيك كردةو ثرؤسةي 

نةك وةك وَيناكردنَيك بؤ ذيان و ذياندن  و  , لة بري ئةوةي باس لة ذيان بكةن وةك ذيان
واتة .  و ِروتةختَيكي ئؤنتؤلؤذييةذيان ثَيش ئةوةي بةها بَيت ئاست  . ذيان بةسةربردن

كة  ، هةية (بونَيكي ئؤنتؤلؤذي  )و خراثةوة  ضاك لةوديو طوتاري , لةو  ديو ئاستةكان
بة  , بة ديكارت و كانت و هَيطَلدا , مَيذوي ذيان لة ئةفالتونةوة , ناكرَيت خبرَيتة قاَلبةوة

رتكردنة ثةثةرت ئةم  بةتة ثَيشئةَل , ثةرتثةرتكردني ذيانة ,لقةكاني هَيطلطةراكانيشةوة 
  . ادطوتاربةند يواتة مَاَلي كراوة لة ضوارضَيوةيةك , واتة ذيان دياريكراوة , دياريكردن بوو

يان لة ضةند ثرؤسةيةدا  ’ ةشي لة ثرؤسةيةكدايئةوةي ئةم ضوارضَيوةبةندي
 نذيان – كاني ناو ملمالنَي و هَيزة هَيزةكاني!  هَيزةكاني دةرةوةي ذيانن , مانَيظستكردووة

نةوةكو  , كة هةميشة كاريان تةعريفكردني ذيان بوو لة ناو زةمةنَيكي ئينسانيدا ,
كردني كردةيةكي ناو ذيان لة ثَيناو واتة تةفسري , زةمةني ئيسناني . زةمةنَيكي ئؤنتؤلؤذي
 ئةم ئاراستة سرتاتذيانة هةميشة دةضونةوة سةر سةرةضاوةيك كة , ئاراستةو سرتاتيذَيكدا

 .  تةنيا ذيان نةبوو

 , سةرضاوةيك لةو كاتةدا ماناي لة ذيانةوة وةرنةدةطرت . ذيان بوو - سةرضاوةيةكي دةرة
 شةرعيةت و ستاتيكاي لة خودي ذيانةوة وةرنةدةطرت , ِرةوايةتي لة ذيانةوة وةرنةدةطرت

يان بووة لة يان حيكايةتي طَيرَانةوةو بة ثاشكؤكردني ذ , بووة ( ذيانَيك– دةرة )بةَلكو  ,
يان بؤ بونَيك  , ذيان هةميشة ئامراز بووة بؤ  هةبوويةك . (ذياني –بونَيكي دةرة  )ثَيناو 

.  كة زؤر جار لة طةَل ذياندا بة شَيوةيك تَيكةَلكراوة ئاستَيكي ميتافيزييانةي وةرطرتووة
ردةي وةك بكةري يةكةم و كؤتايي ك , وةك سةرضاوةي ماهيةتدان بة ذيان,ذيانةكان-دةرة

تا ئينساني نيتشةوي  ’ ئةةي تا لةحزةي نيتشةوي . ذياني ئاراستةكردووة , ذياندن
ذيان بؤ  , ذيان لة ثَيناو حيكايةتَيكدا . سةرضاوةيي ذيان بوو-خود , ئةتككرابوو
 )ذيان لة ثَيناو , ذيان بؤ تةحقيقكردني حيكايةتَيكي ئاماجنداري ئيدؤلؤذي  , حيكايةتَيك



18 April 
2015

 

3 

 

 , يةكساني ) , بؤ ضركةساتي طةيشنت بؤ بةهةشيت ئَيرة(  ذيانيدا – يؤتؤثيايةكي دةرة
 = ئؤت )لَيسةندنةوةي  ,كردني ذيان ( يةك)بة  ..., وةك يةكي,  عةدالةت,  خؤشطوزةراني

هةميشة قورباني يةكةم و دوةمم و سةرةتاو كؤتايي هةر  .. ذيان ( فرةيي-نتؤلؤذياي يةك
ئةو حيكايةت و ضريؤكانةي بة ناوي ذيانةوة  , نكؤي حيكايةتةكاني ذيا . ذيان بووة

بةَلكو دابةشكردن و ماهيةت بةخشينة بة ذيانَيك كة  . ئةمانة ذيان نني , ئةيطَيرنةوة
ذيان بؤ خؤي و لة خؤيدا بابةتي تايبةمتةندكردن و دياريكردن  . فؤرمة ساختةكاني ذيانة

ميتافيزيكيايي ,  ةرونشيكاريذيان تةعريفَيكي د , و تةعريفكردن و ئاراستةكردن نيية
ئؤنتؤلؤذياي  :تةنيا هةوَلَيك هةبَيت بؤ تيطةيشتنَيكي ناوةكي و ئيمانانيت لة  , هةَلناطرَيت

 , ئةم ئاستة ئؤنتؤلؤذييةي ذيان ض ثةيوةندييةكي بة سوذةو ئؤبذةوة نيية . خودي ذيانة
نة حةماقةت و ئةما . ض ثةيوةندييةكي بة سوبذَيكتيظيزم و ئؤبذَيكتيظيزمةوة نية

 . جةهالةتة بة ذيان و ئؤنتؤلؤذياي ذيان

ئةم  , جا ئةم ثَيناسةكردنة ,ذيان بؤ نيتشة ماهييةتَيكي نية لة دةرةوة ثَي ببخةشرَيت 
نَيطةتيظطةرايةك ,  ثرؤليتاريايةك بَيكات , ئَيماندارَيك بيكات,  تايبةمتةنديكردنةي ذيان

هةموو ئةمانة دةركةوتةي ساختةو  ... ةك بيكاتثراطماتي , ثؤزةتيظيستَيك بيكات , بيكات
 . حيكايةتي بة ئيدؤلؤذيكراوي ذيانن

ئةويش دةركةوتين خودي ذيانة لة ئاستَيكي ئيمانانسي  , ذيان تةنيا يةك دةركةوتين هةية
 . ِرةهادا

 لة مةعريفةوة بؤ ذيان و ذيانكردن

سيت و مةعريفيية ، ئةو طوتارة زان ثَيش هةر شتَيك مةبةسيت ئَيمة لة مةعريفة
ئَيمة جياكارييةك لة نَيوان  . ئةزمونييةية كة مَيذوويةكي نوَيي هةية - ثؤزةتيظي

كة بةر مةبناي ثةرتكردني و بةشبةشكردن و  ، مةعريفةيةكي مؤدَيرندا دةكةين
مةبةستمان طواستنةوةو ِرزطاربوونة لة  . ثؤلَينكردني ذيان و بوومنان بينا كراوة
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 جةستة "مةبناي طوتا ري كاركردن و كؤنرتؤَلكردن و ديسثيلينردني مةعريفةيةك كة بةر
مةعريفةيةك كة بةشَيكة لة ذيان و بةشَيكةي جيانةكراوةو  كنة ،" بةندة "

جياوازي نَيوان ئةو دوو ئاستةي مةعريفة لة  . جيانةبووةوةية لة خودي ذيان و ذيانكردن
كةساتي ديكارتي لة سةر كولليةت  و مةعريفةي ثَيش ديكارتي و ضر،  سةر ئةوة بةندة كة

ثارضة ضارضةنةكردني ذيان بةندبووة،ئةمةش لة فةلسةفةو ئاين و ئةفسانةو هونةرو 
تةجةلالبووني ئةم شَيوازةي بة تةنطةوة هاتين خؤو ،  مؤسيقاو شعردا خؤي دةردةخست

دي ذيان و حةقيقةت لة سةر جيانةكراوةيي ذيان و ئينسان و بووني ئينساني و ثةيوةن
  . ئينسان بة طةردون و بوونةوة بةند بوو

مةعريفةي نةرييت و نةرييت مةعريفةيةك لة سةر ذيانَيكي ثَيناسةنةكراو  و 
لة كؤي ئاستةكان و  "بوون "تَيكةَلي و بة يةكداضوونَيكي  . تةحديدنةكراو بيناكرابوو

واتة بة  ، وةثةيوةندي مرؤذظ بة بوونة ؟ كاتيطؤرييةكانيدا بة شَيوةيكي جيانةكراوة
 " لة يةكدابوون "خوداوةندو سروشت و تةواوي طيانلةبةران و طيانةوةرانةوة هارمؤني و 

دانةبِراو بوو لة هةر خودي ئةم ئيمانانسيبوونة جيانةكراوةو  . بوو بة ئيمانانسي
  . ئاستَيكي موتةعاليانة و ترانسَيندَينتاَلي و موتةعاليانةي ناو نشيين بوون

ر ِروتةختةوكان وةك دوَلوز دةَلَيت ثةيوةندييةكي ِريزؤمي و بة يةكدا ضوو ذيانَيك لة سة
بؤ ذيل دولوز بة ثَيضةوانةي  ئةو ئيماج و وَينةيةي بؤ ذيان و مةعريفة هةيةو  . هةبوو

ذيان زياتر لة  ،" دارَيكدا،بة قةدو ثةل و طةاَلوة"ثةيدابوو سةبارةت بة وَيناكردني لة 
بةاَلم ِريشالض و ِريشةطةلَيك كة دانةبِراو جيا و سةربةخؤ .  نزيكرتة ِريشةو ِريشاَلي دارةوة

واتة بة يةكداضوون و تَيهةَلكَيشكردنَيكي ِرةهاو  . نيية لة طةَل ِريشاَلةكاني تردا
ثةيوةندي و  . هةميشةيي بووني هةية و ئاستَيك لة ئاستَيكي  ديكة جياواز نيية

بة جياكردنةوةو ثؤلَينكردن و ثَيناسةكردنيان بة  ثَيكةوةبوونَيكي ِريزؤمي كة بوارنادات
ئةَلبةتة ذيل دولوز بة ثشتئةستوري و ثشت قاميي بة سثينوزاو نيتشةو  . جودايي
.  فةيلةسوفاني ذيانن ، ئمانة ثَيش ئةوةي فةيلةسوفاني مةعريفة بن ، برطسؤن
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و خواسَيك باس  . فةيلةسوفَيكي ذيان ناضارة بة شعرييةت  باسي بوون و ذيان بكات
 . ذيان ئةرستؤكراتييةتي ذيانكردني خؤي لة دةست نةدات ، سةبارةت بة ذيان كة

 ؟ ؟ ثةيوةندي نَيوان ذيان و مةعريفة ضيية ذيان مةعريفةية ، ئايا مةعريفة ذيانة

كةَلكةَلةو دةركةوتن و خةونبينني بة مةعريفةيةكي ثؤزةتيظيستييةوة هةرطيز دابِراو 
تةنانةت بة ئَيستاشةوة لة ناو .تيؤلؤذي - يادَيكي ميتافيزيكيتؤر و بونكنيية لة سرتا

 - ان ميكانيزم و سرتاكتؤري بونياد و سروشت تيؤلؤذيطوتاري زانسيت  ثةتي و بةحتدا دةي
بةش بةشكردن و  "بةاَلم يةك جياوازي بنةِرةتي ئةويش  . ميتافيزيكي نوستووة

سةرةتاي ". و سةربةخؤبوونيانةجياكردنةوةي ديسلينةكان و كاتيطؤرييةكاني زانست 
بوو لة ناو "  بةشبةشكردن و لة كولليييةت خستين ذيان و بوون "القةكردني ذيان لة 

بة لؤذيككردن و بة داتا  . تاقيطةو البؤراتواري جياكراوةي ئةزموونكردن و تاقيكردنةوةدا
ناوية ئةمة لة كاتَيكدا فينؤمينةكان لة هة ، و ذمارةيي كردني فينؤمينةكان بوو

 ناوة :جياكردنةوة و ثؤلَينكردنةكاني لة وَينةوةي  . نؤمينةكاندا بة ئيمانانسي نيشتبوون
 /بوون ، نا ئينسان /ئينسان ، مرؤظ / خودا ، هةبوون / بوون ،/ ئؤبذة / سوذة / ، دةرةوة/

تةواوي دةبةشكارييةكاني ديكة بؤ سةر دوو بووني جياواز كة ثةيوةندييةكي  /..نةبوون
  . كتيانة لة خؤ بطرَيتديلَي

ئةمدييو ئةو ديوو و  ، ذيان جطة لة بةيةكداضوويةكي جيانةكراوة بة ِرةهايي
ذيان كوللَيكي لَيكجيانةكراوةو بة هةميشةيي و بة ِرةهايي ثَيكةوة  . سةروخوارووي نيية

بَي دةستطرتن بة جياكردنةوةو  زانست  و مةعريفةي مؤدَيرن و ناو مؤدَيرنَييت . بووة
لة نَيو كؤي ئةو ميكانيزمةي  . نةيدةتواني ناو لة شتَيك بنَين ، ناونان و تةعريفكردنةوة

 . بوو " ئةكادميياو زانكؤكان "كة باشرتين هؤكارو ئامرازبوو بؤ ئةم كارة ثةيدابووني 
ةيوةنديية هةوَلدان بؤ ثضِراندني ث ، جياكردنةوةي ديسثلني و فاكيوَلتييةكان
دارو "وَينةي مؤدَيرنانةي  ، بةم ئاراستةية . ِريزؤمييةكاني ناو ديسثلني و فاكيَلتييةكان
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فوكؤ لة كارة . , زاَلبوو بة سةر وَينةي ِريزؤمييانةي ذيان و بووندا "لق و ثؤثةكاني 
شيثيستيمةكان و ذركةساتة  "واتة فوكؤي يةكةم،ئةمةي ناو نابوو  ، سةرةتاييةكانيدا

 ". دابِراني ئيثيستمؤلؤذي "بة طةِرانةوةي بؤ باشالرو ضةمكي "  ستيمييةكانئيث
دةركةوتين ئةو زانستانةي كة سةروكاريان لة طةَل ذيان و مرؤظدا هةبوو بة جياكردنةوةو 

مَيذووي ِرووداو دةرخسنت  و  ، لة وَينةي بيؤلؤذيا ، تةنانةت دةستكاريكردنيشيان
ئيدي وردة وردة  ، وَيزخسنت و داثؤشيين ِرووداوَيكي ترطةوةركردني ِرووداوَيك و ثةرا

جياكردنةوةي ستايل و فؤرمي ذيانكردني  . دةركةوتين زانستة مرؤيي و كؤمةاَليةتييةكان
توِردان و ناشريينكردني ذياني ظَيرتوَيلي و جياكردنةوةي لة  خةياَليانةو لة خةياَلدابوون ،

ةنانةت بيؤلؤذيا دةستكاري جياكردنةوةو بة ت . طةَل ذياني واقعي و  ئةوةي كة هةية
بةمشَيوةية  . ثريؤزكردن و بة ناشريينكردني ِرةطةزَيكي ئينساني تايبةت و دياريكراوبوو

ياساو ِرَيساو ديسثلني و نؤرم و بِرَيكي زؤريش بةها بؤ زانستةكان و لةوَيشةوة بؤ ذيان 
ذيان لة هونةر و شعرييةتي و  . بؤ فؤرمي تايبةتي و ثةسةندكراوي بوون دانرا . دانرا

بؤ بوونَيكي ميكانيكي دةستكاريكراو و مومكني  ، خةياَل و يؤتؤثياوة كرا بة كؤمةَلَيك ياسا
ثؤلَينكردن و ثَيناسةكردنةكان سةبارةت بة ذيان و ضؤنَييت ذيانكردن  . بؤ دةستكاريكردن

َيت سةرةتاو كؤتايي بؤ و ئةزوومين ذيانيمان كراو بة وَينةيةكي ميكانيكي ِروت  كة دةكر
ثةيوةندي نَيوان ئةم طوتارانةي  . دةتوانرَيت و ثَيويستة ئاراستة بكرَيت . دياريبكرَيت

مةعريفةو زانستة و بة دةسةاَلت و دةزطاكاني دةسةاَلتةوة بوو بة ناضاري و 
ئا لَيرةوة  ، فةلسةفةي سياسي كرا بة زانستة سياسييةكان . ثةيوةندييةكي تةنطاو تةنط

فةلسةفةي سياسي كة كاري ئةزموونكردني ذيان :ة قةولي فةيلةسويف سياسي ليو شرتاوس ب
تاقيكردنةوةي ذيان بوو،طةِران بوو بة شوَين ئةزمون و ذيانَيكي باشرت  ، و ذيانكردن بوو

سةرجةم  . باس و وةسفكردني ئةوةي كة هةية ، بؤ ذيانَيك كة هةية ، كة دةبَيت هةبَيت
 "يية مةعريفي و زانستيةكان بةو ئاراتةديةدا بران كة دةبَيت لةناو ديسثلني و كاتيطؤر

ساغبكرَينةوة و دةرئةجنامي كؤنكرَيتييان "  تاقيطةو موختةبةرة ظؤزةتيظيستييةكاندا
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بةمشَيوةية كاري مةعريفةو زانسيت ناو مؤدَيرنييَت و مؤدَيرنيزاسيؤن بة لؤذيك  . هةبَيت
ماهييةتي  ، ذيان سروشتَيكي ذمارةيي وةرطرت . ووو بة داتاو بة ذمارةكردني ذيان ب

 . داتايي بة سةردا ساغكرايةوة

 ؟ بةاَلم ذيان ضييةو دةبَيت ضؤن بَيت

ستايلَييكي نةطرياو  ، بؤ ئَيمة باشرتين و  خؤيتيرتين فؤرمي ذيان و ذيانركدن
لؤذيك و ذيان زياتر لة مؤسيقاو نؤتةي مؤزيقاوة نزيكة تا   . دةستةمؤنةكراو خزو لوسة

ذيان لة لؤذيك و .ئةو هاوكَيشانةي بوون و هةبوونَيكي كؤنكرَيت دةدةن بة دةستمانةوة
مامتاتيك و فيزياو بيؤلؤذياو  ئةو زانستانةدا دةرناكةوَيت كة دةبَيت دةرئةجنامَيكي  

بةَلكو ذيان  زياتر لةو ثانتايي و ِروتةختانةداية كة  . كؤنكرَييت ثؤزةتيظيسيت هةية
ئاين و فةلسةفةو شعر و هونةرو   . بةرزو نزمي و ِريتمي جواَلو طؤِراوي هةية بوونَيكي

فؤرمي دةركةوتووي نةرم و نيان و سرك و خزي  ...مؤسيقاو جيانةبوونةوة لة سروشت 
 ، ذيان و ذياكردن فينؤمينَيكة دابِراو تةريك و ثةراوَيز كراو نيية لة خودي ذيان . ذيانن

واتة  . ئيمانانتة / ونكردني ذيانكردنة كة لة يةككاتدا ترانسَيندَينذيان لة ناو ذياندا ئةزم
ئَيمة ذيان دةكةين و ذيانيش هةر ئةو كردةو ئةزموونكردن و ئارازووةية بؤ ذيانكردن كة 

 . اوةوةي نييةن / ذيان دةرةوة . خودي ذيانة

نَيوان بوون و  ذيان دةبةشكردني ذيان نيية بة سةر دواليزم و ثةيوةنديية ديلَيكتييةكاني
 / باوك / ثياو نيية /ناوة نيية،ذن  / دةرةوة ، ئؤبؤذةنيية / ذيان سوذة . هةبووةكاندا

 .... عةدةم نيية / ذيان بوون , خوارو نيية / ذيان سةرو ، مَي نيية / نَير ، كوِر نيية

 . ةيانذيان هةموو ئةو شتانةو شيت تريشة بة ناو لَينةنان و ثؤلَيننةكردن و جيانةكردنةو
ذيان يةكَيتييةكي ناوةكي و هةناوي جيانةكرداوة دانةبِراوة،ذيان لة ئاستَيكي خةيالَي و 

 . ذيان لةذيانداية . وَيناكردنيشدا ناتوانرَيت دابةش بكرَيت

 لة ستايشي ناِريكي ذياندا
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، ئةطةر ذيان ناضار بكةين ملكةضي  ياسايةك بَيت ئةوة  ذيان ملكةضي هيض ياسايةك نيية
 . ياسايي بونَيت-ةضي خودي ذيان و ياسايكي ئيمانانيت ناو ذيانة كة،ئةويش ناملك

بةندكردن و كؤيلةكردن و داتاشيين ضوارضَيوةيةكي  ، ملكةضكردني ذيان بؤ بة ياسايةك
كؤي ئةو تةعريف و تةفسريانةش بؤ ذيان كراون و دةكرَين  . تةعريفراكراو ناو لَينراوة

ثَيش هةر  . يان و بة ذيانكردني ياساطةلَيكي  دؤطمانسةرجةميان بة ياساييكردني ذ
شتَيك ثرؤسةي ناونان و ناولَينان و ثَيناسةكردن سةرةتاي دةركةوتين ذياني ناو 

ِرَيك  ، مَيذوي دةركةوتين ذيانَيكي ثَيناسةكراو و ئارستةكراو . ضوارضَيوةو طرياو ِرامكراوة
، واتة لة سةروبةندي ِرامركدن و  هاوشان و هاوتةريبة بة دةركةوتين ئيدؤلؤذياكان
 ، ئاراستةكردني . دا " دةزطايةك "دةستةمؤكردني خةياَلي ئينساني لة ضوارضَيوةي 

ئةمةش لة سةر حسابي وَيناكردن و وَيناي ِرةها و  ، رَيكخسنت و زيادو كةمكردني
ية كة لة لةو شوَينة ئةو دؤخانة هة ، لةو شوَينةي خةياَل هةية . نةطرياوي ئينسان بةندة
ئةو  . لة نا هؤرمؤنيةتَيكي لؤذيكدان ، لة نةسلي ِرةهايي خةياَلن ، سواللةي تةنيا خةياَلن

ئةو  نا شوَينانةي لؤذيك و ياساكاني تَيدا نني ياخود   . كات نزيكرتين لة ذيانةوة
زماني  ، ، خةياَلَيكي ميتافيزيكي ِرامنةكراو شعر.دورن،نزيكرتين فةزاي ذيان و ذيانن

زمان لةو دؤخانةدا كة نةطرياوة و ِرامنةكراوة بة ضوارضَيوةو ياساكاني زمان و  ، كئااَلوتَي
ئةو .ئةوة ذيانة كة لة دةرةوةي لؤذيكة .. زمانةواني و طرامةرو لؤذيكي زمان و مانا

دؤخانةي كة بة تَيكضويي و نا هارمؤني و نا لؤذيكي و ناِرَيكي و الرييةوة دجَينة ناو 
واتة  . دةكةوين " ذيانَيكي ِروتي ئيمانانت "دؤخانةن كة ئَيمة بةر  ئةو ، زمانةوة

 . دؤخَيكي ِرةهاي ذيان كة تةنيا و تةنيا مونتةمي و هؤطرة بة ذياني ِرةها و ِرةهايي ذيان
منونةي شعر،منونةي ئةو خواثةرستةي كة مونتةمي نيية بؤ هيض شةريعةتَيك بةَلكو 

"  ياَلي خؤيةتي،لة ناو خةياَلي تةريقةتي خؤيدا دةذيتةنيا دراو ذياوي ناو تةريقةتي خة
 ". تيا ذيان

 " منونةي سةماكردن "
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توِرهةَلدان و تَيثةِراندني ئةو .سةماكردن بةرةاَلكردن و ِرةشؤ ِراماَلينة لةسةر خةياَل
سةماكردن تةنيا لة  . ِرَيك دةخةن (جوَلة و زةمةن و شوَين )ضوارضَيوةو ياسايانةية كة 

ئةطةر مةحكوم بَيت بةضوارضَيوةيةك ئةوا تةنيا و تةنيا ضوارضَيوةي  ، ايةناو خؤيد
 ، ثِر لة هةلضون و داضون ، سةماكردن ثِرة لة  خزي،ثِرة لة بةرزي و نزمي . خؤيةتي

بةاَلم تَيكشكاندني ئةم هَيَلةو  ، مةودايةك ِرؤيشنت بة يةك هَيل ، بةرزبونةوةو نزمبونةوة
طرتن بة ماناي  ، خزييةك كة هةرطيز ناتوانني بيطرينلوسي و  .هةَلطةِرانةوة 

سةما دؤخةي  ، سةما ِريتمَيكي ناطرياوة . ثَيناسةكردن و ئااراستةكردن و سنورداركردني
ئةو كاتةي كةذيان لة ِروتي و قوتي بوني خؤي  . تةجةلالكردني ِروتي و ِرةهايي ذيانة

خةباتي "ر ئيدؤلؤذيايةك لة وَينةي هة"ثؤشتةكرا بة جلي  ، ثةردةي بةسةردا بِرا ، خرا
ذيان وةك دةركةوتةيةكي  ، وةهمي ناسيؤناليزم ، ثرؤليتارياو ئيداي كؤمؤنيزم

وةك  ، ، وةك تةجةلالبوني ِرؤحي ِرةها و موتَلةق شةريعةتيانةي مانَيظستة ئيالهييةكان
 "ن لة هةر حيكايةتَيكي تري طةورةي دةستةجةمعي كة ذيا ..تةجةلالبوني ئازادييةكان 

ئةمانة  .. ، ِرَيكي خبات ، ثَيناسةي بكات دةربات " ناوازةيي و دةطمةني و ئةزموني كةسي
 .  دةضنةوة سةر ئةو هَيزانةي دذة ذيانن ، ناضنةوة سةر ذيان

 ئةطةر ذيان ِريتم و جوَلةيةكي ِرةهايي هةبَيت،ئةوا صةيرورةيةكي ناطرياو ،
 دةركةوتةيةك نيية ، دراوَيك نيية،دراوَيك نييةثَي ، صةيرورةيةكي ِرةهاي بَي دةرئةجنامة

وة " نا ِرَيكييةكي هةميشةيي و ِرةهاية "بةَلك  ، ، دؤخَيكي مةملوس و دةستلَينةدراو نيية
 . ناِرَيكيخستين ذيان و هةوَل بؤ  و ِرَيكخستين" ئيدؤلؤذيا هيض نيية جطة لة
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