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رۆشنگهری ی چ
كاریگهریهكی لهسهر
گۆڕانی بیركردنهوه ی
مۆدێرن داناوه
نووسینی :ری پۆرتهر
ه فارسییهوه :رێبین ههردی
و .ل 
زۆرێك له تیۆرس���تانی كۆنهپهرس���تو ژاوه
ی س���هدهی ههژدهدا
ی نهوهد 
ژاوك���هر له دهیهكان 
ی ههموو ئ���هو ش���تانهی ناوی���ان نابوو
گوناه��� 
ی
ی فهڕهنسا ،ئهخسته سهر ئهستۆ 
ی شۆڕش��� 
بهاڵكان 
ی رۆش���نگهری .ب ه تێڕوانینی ئادموند
فهیلهس���وفان 
بورک و ئایه بارۆئێل“ ،درهوشاوهکان” ()illuminati
کۆمهڵێک داڵغهلێدهری مهس���ت بوو به باوهڕهێنان
ب ه عهقڵبوون ک��� ه پرۆژه به روک���هش لۆژیکی،
ههڵخهڵهتێنهر و نیمچ ه هیومانیس���تیهکانیان لهگهڵ
وتارخوێنی بێ مایهیان ،خهڵکی خۆشباوهڕیان بۆ
خۆیان راکێشابوو و ب ه ش���ێوهیهکی کارهساتاوی
بونی���ادی بارودۆخ���ی ههبوی���ان ()quo status
لهرزاندبوو .نهیارانی رۆش���نگهری به پشتبهس���تن
ب ه راستیه بهڵگهنهویس���تهکان ئهیانتوانی بهشداری
راستهوخۆی بیریارانی رۆشنگهری ل ه سیاسهتهکانی
رۆش���نگهریدا پیش���انبدهن .کاتێک کوندریسه بوه
قوربان���ی حکومهتی تیرۆرو تام پینی نوس���هری
دیموکراتی “س���هردهمی عهقڵ” ب ه ئهستهم توانی
لهدهست تیرۆر رزگاری بێت ،دهرخستنی ئهوهی
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کاتێک رۆشنگهری
رهواجی پهیداکرد و
ه
پتهو بوو ،کۆتایی ب 
ه مهزههبیهکان و
جهنگ 
سوتاندنی مورتهدهکان
ه ئاگردا هات،
ل
سهردهمی جادوگهری
و بهخت گرتنهو ه
کۆتایی هات ،غهیبگۆیی
رهونهقی نهما و
ه بونی واقعی
بڕوابون ب 
بهههشت و جهههنهم و
شهیتان و پهیڕهوهکانیان
کهمتر و کهمتر بووه.
ک ه فهیلهسوفانی رادیکالی رۆشنگهری دواجار
کهوتن ه ئهو چاڵهوه که خۆیان ههڵیانکهندبوو،
ئاسان بوو.
ب���هاڵم خهتابارک���ردن ی���ان ستایش���ی
فهیلهس���وفانی رۆشنگهری لهس���هر ئهوهی ل ه
 1789ب���ه دواوه رویداوه ،کارێکی بێهودهو بێ
ئهنجامه .بهههرحاڵ بهگشتی زۆربهی رابهرانی
بهرجهس���تهی ئ���هم بزوتنهوهی ه ل���هو کاتهدا
نهمابون و لهبهر ئ���هوهش زانینی کاردانهوهیان
لهبهرامب���هر روداوهکانی شوڕش���دا مومکین
نیه .ریفۆرمخوازانی وهک ئاراس���مۆس داروین
ل���ه بهرهبهیانی شوڕش���دا پیش���وازیان لێکرد،
بهاڵم پاش لهس���ێدارهدانی لوی ش���انزهههم و
پهرهسهندنی حکومهتی تیرۆر ،هاودڵی خۆیان
لهگهڵ شوڕشدا لهدهستدا.
لهگهڵ ههموو ئهمانهش���دا پرسیاری ئهوهی
فهیلهسوفانی رۆشنگهری له کاتی خۆیاندا چ
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ری پۆرتهر

دهستکهوتێکیان ههبووه ،پرسیارێکی بهجێیه .ل ه
زۆرێک ل ه واڵتهکان���دا ههنگاوه بنهڕهتیهکانی
ریفۆرم لهس���هر بناغهی بنهماکانی رۆشنگهری
داڕێژراوه و زوربهش���یان بههۆی دهوڵهتدارانی
رۆشنگهرهوه پراکتیک کراوه .لهم ئاراستهیهدا
ههڵوهش���اندنهوهی پهیوهندیهکان���ی ئاغ���ا و
کۆیله ل ه نهمس���ادا لهالیهن جوزێفی دوههمهوه
نمونهیهک���ی باش���ه .لۆی ش���انزهههم ئهرکی
چارهس���هری قهیرانی دارایی فهرهنس���ای ب ه
تۆرگۆی فهیلهس���وفی رۆش���نگهری سپارد.
تۆرگۆ نهیتوانی ئهم قهیران ه چارهس���هر بکات،
بهاڵم ههر کهس���ێکی دیش لهبری ئهو دابنرای ه
س���هرکهتوو نهئهبوو له چارهس���هرکردنیدا .ل ه
ئینگلتهرا قوتابخانهی تازهی ئابوری سیاس���ی
که به ه���ۆی ئابوریزان ه س���کۆتلهندیهکانهوه
داڕێژرابوو ،پێش���وازی لێک���را و بههۆی پیت
و الیهنگرانیهوه درێ���ژهی پێدرا .رادیکالیزمی
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فهلسهفی سود باوهڕی ( )utilitarianک ه بههۆی
جرمی بنتامهوه ورد کرابوهوه ،کاریگهرییهکی
نکۆڵی لێکراوی ل ه چاکسازی ئیداری سهدهی
نۆزدهههم و بهتایبهت لهس���هر رێکخس���تن،
رهچاوکردن و جێبهجێکردنی یاسای بهناوبانگ
ب ه یاسای فهقیری ههبوو.
رهنگ���ه دۆزین���هوهی ئ���هو ههنگاوانهی
مۆنتیس���یکۆ ،ڤۆلتێر ،دی���درۆ ،داالمبێر ،مابلێ
یان مۆرول پێش���نیاریان کردووه و بهڕاس���تی
پراکتیک کراون ئهس���تهم بێ���ت .بهاڵم لهگهڵ
ئهوهش���دا ئهم راستی ه پتر لهوهی سهرنهکهوتنی
فهیلهسوفانی رۆشنگهری پیشان بدات ،شکستی
کارهساتئامێزی دهرباری فهڕهنسا ل ه بوژانهوهی
کاروباره دهوڵهتیهکان ئهس���هلمێنێ .بهههرحاڵ
فهیلهسوف ه بهرجهستهکان له لوتکهی سهردهمی
رۆش���نگهریدا ل ه سهرهتادا بهدوای دۆزینهوهی
رێگهچارهی سیاس���ی واقعبینانه و پێشوهخت
دیاریک���راوهوه نهب���وون ،بهڵکو س���هرقاڵی
س���هرهکیان ئهوه ب���وو بابهتهکان���ی رهخنهی
خۆیان ههس���تپیکراو و قابیلی تێگهیشتن بکهن
و به یارمهتی لێکۆڵین���هوه داهێنهرهکانیان ک ه
لهسهر بناغهی عهقڵ دامهزرابوو ،تێگهیشتنێکی
تازه و ئینس���انی تر و زانس���تی تر بۆ مرۆڤ
وهک بونهوهرێک���ی سروش���تی و کۆمهاڵیهتی
پێشکهش���بکهن .ئ���هوان کهمت���ر خهریک���ی
پێشکهش���کردنی پ���رۆژهی ورد و زیات���ر
خهریکی ش���یکردنهوهی مهس���هلهکان بوون،
کهمتر خهریک���ی وهرگرتنی ئهنجام و زۆرتر
خهریکی هێنان ه پێشی پرسیارگهلی لهم چهشن ه
بوون :سروش���تی مرۆڤ چیه؟ ئهخالق لهسهر
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چ بنهمایهک بیناکراوه؟ ئایا مرۆڤ بونهوهرێکی
کۆمهاڵیهتی��� ه یان ن���ا؟ وهک دی���درۆ له دوا
ش���انۆنامهیدا ئهپرسێت :ئایا مرۆڤ بهسروشت
چاکه یان خراپ؟ ئهم بهرههم ه ک ه ب ه شاکاری
دائهنرێت ،گێژهڵۆکهیهکی سهرس���وڕهێنهره ل ه
پرس���یار و دودڵی و ئاڵۆزگهلێ���ک ک ه هاوار
ئهکهن بۆئ���هوهی بهش���ێوهیهکی جهوههری
بناغهی مۆدێرن ه پێکبهێنن.
زانس���تی مرۆڤ چۆن دروس���ت ئهبێت؟
چ ش���تێکی راست و چ ش���تێک ههڵهیه؟ ئایا
مرۆڤ تهنها مهکینهیهک ه که کارهکانی بههۆی
جینهکان یان کاردان���هوه کیمیایهکانهوه رێک
ئهخرێت؟ یان مرۆڤ خاوهن ئازادی ئیرادهیه؟
یان رهنگ ه وابزانێت ک ه خاوهن ئیرادهی ئازاده؟
م���رۆڤ ل ه کوێوه هاتووه و بۆ کوێ ئهچێت؟
ههموو ئهم پرسیاران ه چهندین جار ههندێکجار
ب ه تهنز و گاڵتهئامێز و ههندێکجار بهش���ێوهی
فهلس���هفی هێنراونهته ئ���اراوه .ئهوهی گومانی
تیا نی��� ه ئهوهیه لێکۆڵینهوه ب���هردهوام لهبارهی
ماهیهتی مرۆڤ و س���هرچاوهی رهفتارهکانی
که ب ه پرۆژهی رۆش���نگهری دهس���تی پێکرد،
ب���ووه هۆی نهفیهکی رادیکال���ی یان النیکهم
دورکهوتنهوه لهو تێزه تهقلیدی و قهبوڵکراوان ه
لهبارهی مرۆڤ ،ئهرکهکان و چارهنوس���یهوه،
ئهو تێزانهی ک ه کهنیسهی مهسیحی له رێگهی
بنهم���ا ئاینی و دینیهکان���ی خۆیهوه بهدرێژایی
س���هدهکان رهههندێکی قودس���ی و ئاسمانی
پێبهخشیبوو.
مێژوناس���ان لهبارهی ئهوهی بهرنامه سیاسی ه
راگهیهنراوهکانی رۆش���نگهری ل ه کرداردا تا
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چ ئاس���تێک رادیکال و جێی رهزامهندی بون،
بۆچونی جیاوازیان ههب���وو .ئهوهی پێدهچێت
بهڵگهنهویس���ت بێت ئهوهی ه ک ه رادیکالیزمی
واقعی رۆشنگهری ئهگهڕێتهوه بۆ جیابونهوهی
لهو چوارچێوه تێگهیشتن ه مهزههبی و ئاسمانی ه
بۆ مرۆڤ و کۆمهڵگا و سروشت ،تێگهیشتنێک
ک ه ل ه کتێب ه پیرۆزهکاندا له قاڵبی وهحیدا هاتووه
و ب ه هۆی کهنیسهوه س���هلمێنرابوو و زانستی
ئیالهیاتیش ش���کڵێکی عهقاڵنی پێبهخشیبوو،
له س���هکۆکانی وتاربێژی و ئام���ۆژگاری و
قوتابخانهکان���هوه ئهخوێن���ران .ل ه س���هرهتای
کۆتاییهکانی س���هدهی حهڤدهههمدا ئهسقهفی
فهڕهنس���ی بوسو ک ه بهرجهستهترین مێژونوسی
ئهوروپ���ی ب���وو کتێبێکی به ن���اوی “مێژوی
جیهانی” ()History Universalوه نوس���ی .ئهو
ههموو مێژوی مرۆڤی ب ه کهمتر له شهش ههزار
ساڵ و سهرجهم کاروباری مرۆڤی ب ه ملکهچی
خواس���تی خودای���ی ئهزانی ،لهم مێژوهش���دا
جێگهیهکی بۆ چینی���هکان دانهئهنا(خاڵێک ک ه
ڤۆڵتێ���ر کینهئامێزان ه ب ه بی���ری ئههێنایهوه) .بۆ
مێژوونوس���ی مهس���یحی گونجاوترین شێوهی
نوس���ینی مێژوی مرۆڤ ،لێکۆڵین���هوهی بوو
وهک بابهتی تهقدی���ری ئیالهی .به پێچهوانهوه
مێژوونوسی فهلسهفی ک ه ڤۆڵتێر پێشهنگی بوو
کارهکانی مرۆڤی له سروش���ت و کۆمهڵگادا
ئهکرده بابهتی لێکۆڵینهوهکانی .کتێبی “مێژوی
تێکش���کان و داڕمانی ئیمپرات���ۆری رۆم”ی
بهرههمی گیبۆن جۆرێک مێژوی سروش���تی بۆ
مهزههبی مهس���یحیهت پێشکهش ئهکرد .بهپێی
تیگهیش���تنی گیبۆن مهس���یحیهت لهبهر چهند

هۆیهکی بهتهواوی سروشتی یان الوهکی پهیدا
بوو و پهرهیسهند .فهیلهسوفانی رۆشنگهری ل ه
شێوازه مێژونوس���یهکهدا قاڵبی ههڵسهنگاندنی
مرۆییان خست ه جێگهی ههڵسهنگاندنی ئیالهی
(قاڵبێک که له ڕاس���تیدا تهبا بوو لهگهڵ دیدی
گشتیاندا بۆ مرۆڤ).
بهمش���ێوهی ه رۆش���نگهری ههنگاوێك���ی
چارهنوسس���ازی له داماڵینی دین و عهلمانیهتی
بیرکردن���هوهی ئهوروپیدا نا .ئهم���ه ب ه مانای
ئهوه نی ه که ههموو فهیلهس���وفانی رۆشنگهری
باوهڕیان به خودا نهبوو یان سهردهمی مهزههبی
بون تهواو بوو بوو .به هیچ شێوهیهک وا نهبوو.
له راستیدا بڕوابون ب ه مهسیحیهت و رۆحانیهت
له کاردانهوه بهرامبهر به شۆڕش���ی گهورهی
فهڕهنس���یدا زۆر ب ه بههێزی ل ه سهرتاس���هری
ئهوروپ���ادا ژیایهوه .بهاڵم پاش رۆش���نگهری
مهسیحیهت دهسهاڵتی خۆی ل ه بواره کلتوری
و کۆمهاڵیهتیهکان���دا لهدهس���تدا .ب ه کورتی
رۆش���نگهری سنورێک ه ک ه ل ه الیهکهوه دانتێ،
ئهراس���مۆس ،برنینی ،باس���کال و میڵتۆن (ک ه
ههمویان هونهرمهندان و نوس���هرانی گهورهی
مهسیحی بون) و لهالیهکهی ترهوه شۆپنهاوهر،
جۆرج ئهلی���وت و داروین راوهس���تاون .ئهو
قس���هیه ل ه راستیهوه دور نی ه که کاتێک رۆحی
مرۆڤ ل ه قاڵب���ه مهزههبیهکهی دورکهوتهوه،
قاڵبی تازهی رۆمانتیزمی بۆخۆی داهێنا.
کاتێک رۆش���نگهری رهواج���ی پهیداکرد
و پتهو بوو ،کۆتای���ی ب ه جهنگه مهزههبیهکان
و س���وتاندنی مورتهدهکان ل���ه ئاگردا هات،
س���هردهمی جادوگهری و بهخ���ت گرتنهوه
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کۆتایی ه���ات ،غهیبگۆی���ی رهونهقی نهما و
بڕوابون ب ه بونی واقعی بهههشت و جهههنهم و
شهیتان و پهیڕهوهکانیان کهمتر و کهمتر بووه.
ب ه یهک رس���ت ه بڕوابون ب ه میتافیزیکیا له بواری
ژیانی گش���تی کرایه دهرهوه .ههستپهرس���تی
رۆمانتیکیهتی س���هدهی نۆزده بۆ پڕکردنهوهی
بۆشایی مهعنهوی ک ه بهمشێوهیه پهیدا بووبوو،
ئهبوو بهش���ێوهیهکی تایبهتی خۆی دهس���تی
بکردای ه ب ه پیرۆزکردنی سروشت و نهریتێکی
تازه و پێش ههموو ش���تێک نیشتیمانپهروهری
وهک دهرکهوت���هی رۆحی گش���تی دابهێنایه.
ئهڵبهت���ه مهزههب درێژهی ب��� ه ژیانی خۆیدا
بهاڵم هێ���واش هێواش بناغهکان���ی خۆی ل ه
زانین ،زانست و ههروهها ل ه هونهردا لهدهستدا.
لهراس���تیدا رۆش���نگهری بایهخی مهزههبی ل ه
ههموو بوارهکاندا الوازکرد.
ههموو ئ���هم گۆڕانکاری��� ه مهزنان ه له یهک
ش���هودا رویان نهدا .بهاڵم بهڕاس���تی رویاندا.
بۆچی؟ چهندان هێزی دیاریکراوی ئاش���کرا
ب���هم ئاراس���تهیه کاری���ان ئهکرد ،ب���ۆ نمون ه
سهرکهوتنهکانی لێکۆڵینهوه زانستیهکان .بهاڵم
ئهوه تێگهیش���تنێکی ت���هواو گومراهکهرانهی ه
گوایه زانس���ت ل ه ریزبهندی جهنگێکدا دژ ب ه
مهزههب دهرگیر بووه .ب ه پێچهوانهوه زۆرێک
له زانایانی س���هدهی ههژده خۆی���ان پیاوانی
دینی بوون .لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا دۆزینهوه
زانس���تیهکانی سهدهی ههژده له پاڵ شێوهکانی
ت���ری لێکۆڵینهوهدا ،بهردهوام تێگهیش���تنێکی
یهکتای���ان بۆ زهمهن و ش���وێن الواز ئهکرد،
تێگهیش���تنێک که ب���ۆ بایهخی ئهفس���انهکانی
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کتێب���ی پیرۆز (باغی بهههش���ت ،روداوهکانی
بتلهام ،حهواریهکانی مهسیح و هتد) پێویست
بوو .مهس���یحیهت لهو کاتهوهی ک ه رۆشنبیران
ههوڵیاندا مهسهلهگهلی وهک ملیاردهها ئهستێره
له زهم���ان و فهزای بێ کۆتایی���دا ،جۆره بێ
ئهژمارهکانی ئاژهڵ���ه لهناوچوهکان و ههروهها
ههمهڕهنگی زمانی ،کلتوری و نهژادی مرۆڤ،
نهک ب ه ه���ۆی ئیمانی مهزههبی���هوه بهڵکو ب ه
رونکردنهوهی زانستیهوه وهاڵم بدهنهوه ،توشی
گرفت بوو ،و لهو کاتهوه بهردهوام ههوڵیداوه
خۆی لهگهڵ زانس���ت ه تازهکاندا بگونجێنێت.
ب ه پێچهوانهوه رۆش���نگهری گیرۆدهی سهیرو
سهمهرهی زهمهن و فهزای بێ سنور بوو.
ل ه ههمان حاڵهتدا ئهبێت جهخت لهو خاڵ ه
بکرێت (وهک ل ه فهس���ڵی چ���واردا وترا) ک ه
رۆشنگهری سهردهمێک بوو که تیایدا گروپێک
رۆشنبیری س���کوالر و نامهزههبی دهرکهوتن
ک��� ه ب���ۆ یهکهمجار خ���اوهن دهس���هاڵت و
فراوانیهک بون که بتوانن روبهروی رۆحانیهت
ببنهوه .رۆحانیهت ب ه درێژایی چهندان س���هده
دهس���هاڵتی بهس���هر ناوهندهکانی پهیوهندیدا
ههبووه (کهنیس���ه و مینبهرهکانی ئامۆژگاری)،
پلهوپایه س���هرهکیهکانی دهزگاکانی پهروهرده
(قوتابخان���ه ،زانکۆ و ح���هوزه دینیهکان)ی
لهبهر دهس���تدا بووه و به ش���ێوهیهکی یاسایی
باڵوبونهوهی ههواڵ و زانیاری کۆنتڕۆڵ ئهکرد.
ههموو ئهمانه لهس���هردهمی رۆش���نگهریدا
گۆڕان .لهس���هدهی ههژدهدا بهشێکی گهوره
ل��� ه ئههلی کلت���ور ک���ه س���هربهخۆبون ل ه
کهنیس���ه توانیان له رێگهی کاره زانس���تی و
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ئهدهبیهکانیان���هوه بژی���ن .ههندێک له رێگهی دهسهاڵتی روی ل ه زیادبوون بوو) واته خهڵکدا
رۆژنامهگهریهوه بخۆو مهمرهیهکیان پهیا ئهکرد ئهکرد.
و ههندێکی تر له رێی نوس���ینهوه دهوڵهمهند
ههڵس���هنگاندنی وردی گرنگ���ی ئ���هو
بوون .ڤۆڵتێر ئهیگوت ک ه له الوێتیدا کۆمهڵگا گۆڕانکاریان���هی رۆش���نگهری لهرێگ���هی
لهژێر دهس���هاڵتی نهجیبزادهکاندا بوو ،پاشان دهرکهوتن���ی ئ���هم گروپه بههێ���زهی ئههلی
ئههلی قهڵهم دهس���هاڵتیان بهسهرا پهیدا کرد .کلت���ورهوه ( )literatiیان به دهربڕینێکی تر ل ه
بانگهشهکهرانی سیاس���ی رۆشنگهری سودیان رێگهی رۆش���نبیرانهوه دروستیکرد ،ئاسان نیه.
ل��� ه ئامێره تازهکانی پهیوهن���دی وهک رۆژنام ه لهس���هدهکانی یهکهمی س���هردهمی تازهدا ک ه
و گۆڤ���ار وهرئهگ���رت ب���ۆ باڵوکردنهوهی زانی���ن و بیروڕاکان هێش���تا تارادهیهکی زۆر
بیروڕاکانیان (ئهکرێت باڵوکراوهی تهماشاکهر بههۆی ئ���هو رۆحانیانهوه تهفس���یر ئهکرا ک ه
ب ه ش���ێوهیهکی فهرمی وهفاداری بهرپرس���یاره
ب ه جۆرێک ئامۆژگاری نادینی دابنرێت).
وهرگرانی نوسهرانی ئهمجۆره باڵوکراوانه ،بااڵکان ب���ون ،پهیدابونی بیروڕاکان لهس���هر
رسۆدۆکس���یانه ش���کڵیان

خوێنهرانێک���ی روو ل���ه زی���اد ب���ون که ب ه بناغهی ئهو پرۆژ ئه
تامهزرۆییهوه بهدوای شێوه تازهکانی نوسینهوه وهرئهگرت ک ه قابیلی پێشبینی بون و رهنگ ه بۆ
ب���وون وهک وتار ،رۆمان و بیوگرافی .پاش���تر بونیادی بهرێژه راوهستاوی کۆمهڵگای تهقلیدی
کارو کاریگهری ئهم نوسهرانه ب ه هۆی دهزگا گونجاوتر بوون.
رۆشنبیرانی تازه ب ه پێچهوانهی رۆحانیهتهوه
نادینیهکان���ی وهک یان ه ئهدهب���ی ،کلتوری و
ئهنجومهنه زانس���تی و کلتوریهکان ک ه پێشتر تهنها وهفاداری گروپێکی تایبهت نهبون .ئهوان
ئاماژهمان ب���ۆ کر د زیادی کرد .بهمش���ێوهی ه ههندێکج���ار بێ پارێزهرهکانیان و ههندێکجار
دهزگای ت���ازه چین���ی چواره���هم (ک ه زۆر بۆ موشتهریهکانیان ئهیاننوسی ،بهاڵم زۆرتر بۆ
خزمهکانی خۆیان یان بۆ
ب��� ه گش���تی ئهتوانرێت
ه واڵتهکاندا کڕیاران���ی بهرههمهکانیان
ه زۆرێک ل 
بگوترێت باڵوکراوهکان) ل�� 
ه بنهڕهتیهکانی ئهیاننوس���ی ک ه ههستیان
ملمالنێی لهگ���هڵ چینی ههنگاو 
یهک���هم واته پای���هو پل ه ریفۆرم لهس��هر بناغهی ئهکرد قس���هیان لهگهڵدا
بهرزهکانی رۆحانیهت بۆ بنهماکانی رۆش��نگهری ئهکهن .بهههمان شێوه ک ه
ه و زوربهش��یان نوس���هرانی ت���ازه خۆیان
راکێش���انی چینی سێههم داڕێ��ژراو 
(ک ه به شێوهیهکی تهقلیدی بهه��ۆی دهوڵهتداران��ی ل���هو کۆتوبهندانه رزگار
ه پراکتیک ئهکرد ک��� ه رۆحانیهکانی
حکومهتی بهدهستهوه بوو) رۆش��نگهرهو 
س���نوردار ئــــــهک���رد،
و چین���ی چواره���هم (ک ه کراوه
بهرههمهێنان���ی بهرههم��� ه
تازه شکڵی وهرئهگرت و
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ئهدهب���ی و هونهری���هکان ههمهڕهنگیهک���ی
زیاتری وهرئهگرت .بهمش���ێوهی ه ژمارهی ئهو
باڵوکراوانهی بۆ راکێشانی خوێنهر ملمالنێیان
ئهکرد ،چهند بهراب���هر بوو .ئهم حاڵهت ه خۆی
ههمهڕهنگ���ی و جی���اوازی روو ل��� ه زیادی
کۆمهڵگای پیش���ان ئهدایهوه و توندی ئهکرد.
کۆمهڵگای���هک که ب��� ه پهرهس���هندنی رادهی
خوێن���دهواری و زیادبون���ی حهزی خهڵک بۆ
خوێندنهوهی رۆژنام���ه و باڵوکراوه ،بایهخی
زیاتری ب ه بهرههمه نوسراوهکان ئهدا.
ئاماژهکردن بۆ ئهو خاڵ ه له جێی خۆیدای ه
ک��� ه ههمهڕهنگ���ی باڵوک���راوهکان بوه هۆی
سهربهخۆیی زیاتری نوس���هران و خوێنهران.
ب���ه دهربڕینێک���ی ت���ر میراتی رۆش���نگهری
رزگاربون���ی بیرکردن���هوهی ئهوروپی بوو ل ه
چوارچێوهی تهسکی بیرکردنهوهی دۆگمایی.
بهمشێوهی ه ئهبێت دوا کاریگهری رۆشنگهری
به کاریگهریهکی رادیکال ههڵس���هنگێنرێت.
بهاڵم لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا ئهم ئهنجامگیری ه
زیاد له پێویست س���ادهی ه و جێگهی گومانه.
بی���روڕاکان ههرگی���ز ناتوانن س���هروتر لهو
کۆمهڵگای ه بفڕن ک ه لهناوی���دا ئهژین .لێرهوه
زۆرێک ل ه بیرکردن���هوه داهێنهر و بوێرهکانی
س���هدهی ههژده بهخێرایی گۆڕان و بوون ب ه
پایهکانی رژێمی بااڵدهست ل ه سهدهی نۆزدهدا.
زانس���ته مرۆی���ه ت���ازه و س���هرهڕۆکانی
رۆش���نگهری ک ه دینامیکیهت���ی کۆمهاڵیهتی،
زیادبونی س���هرژمێری ،بهرههمهێنانی سامان و
زیادبونی خۆشگوزهرانی شیئهکردهوه ،بوو ب ه
ئابوریهکی سیاس���ی پۆزهتڤیزمی (“زانستێکی
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وهڕسکهر) که ئهرکی ئامادهکردنی خۆراکی
گونج���اوی ئایدۆلۆژی بوو بۆ حکومهتگهلێک
ک���ه ئهیانویس���ت نیش���انی ب���دهن رژێم���ی
س���هرمایهداری نهگ���ۆڕ و ناچاریی ه و فهقیری
مرۆڤی فهقیر گوناهی خۆیهتی.
دهرونناسی کۆندیاک و هلوتیوس ک ه بڕوایان
وابوو مرۆڤ لێوان لێ���وه له توانای گۆڕان و
پهرهسهندن ،ب ه جۆرێک چاککرا و بهکارهێنرا
که منااڵنی ل���ه قوتابخان��� ه و گهورهکانی ل ه
فهزای کاردا ناچار به رهچاوکردنی رێکخستن
و گۆێڕایهڵیی کرد .ئهوهی سهردهمێک دیدی
ئهفس���ونکهر بوو بۆ مرۆڤ وهک بونهوهرێکی
مهکینهئاسا (رزگار بوو ل ه گوناهی سهرهتایی)،
بوو به کابوس���ێکی واقعی فهزای کارخان ه ل ه
سهردهمی مهکینهدا.
رۆش���نگهری یارمهتی مرۆڤی دا بۆ ئهوهی
ل ه کۆتوبهندی راب���ردوو رزگاری بێت ،بهاڵم
نهیتوانی رێگری له دروس���تبونی کۆتوبهندی
تازه بکات .ئێم ه هێش���تا له حاڵهتی خهباتداین
دژی کێش��� ه و مهسهلهکانی کۆمهڵگای شاری
پیشهس���ازی و مۆدێرن ک ه رۆشنگهری مامانی
بوو ،لهم خهباتهش���دا به ڕادهیهکی زۆر سود
لهو بنهما شیکاری ه کۆمهاڵیهتی ،بهها مرۆیی و
ئهزمون ه زانستیان ه وهرئهگرین که فهیلهسوفانی
رۆشنگهری بهرههمیان هێنا .ئیمه ئهمڕۆ هێشتا
ههر وهک نهوهکانی رۆشنگهری ماوینهتهوه.
سهرچاوه:
دوا فهسڵی ئهم کتێبهی خوارهوهیه:
ری پورتر :مقدمهای بر روش���نگری .ت :سعید مقدم.
تهران :اختران  .1378
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کۆمهڵگای دوای
عهلمانییهت
نووسینی :یۆرگان هابرماس
و .له ئینگلیزییهوه :فوئاد عهبدولڕهحمان

تێبینی
له راس���تیدا هابرماس ئهم دهقهی وهکو لێکۆڵینهوهیهک نووسیوه بۆ
خوێندنهوهی له وانهیهکیدا له پهیمانگای نیکسۆسی سهر به زانکۆی
تیلبێرگ له هۆڵهندا ،له مارسی ساڵی  .2007پاشان له مانگی ئهیپرڵی
س���اڵی  2008له رۆژنامهی (بالتهر ڤۆر داوتسخ ئوند ئینتهرناسیۆناله
پۆلیتیک)دا باڵوی کردۆتهوه .من لهبهر گرنگیی بابهتهکه ،ب ه ههندێک
دهستکاریی کهمهوه وهرمگێڕایه سهر زمانی کوردی.

“ئهگ���هر بمانهوێ بهاڵنس���ێک ل���ه نێ���وان هاوواڵتیو
کولتوورهکهیدا فهراهم بکهین ،پێویسته دهرگا له رووی
ههردوو عهقڵییهتی عهلمانیو ئایینیدا بۆ فێربوونی یهکتر
قبووڵکردن وااڵبکهین”.
کۆمهڵگای دوای عهلمانییهت ()post-secular society
له چهند روویهکهوه دهبێ به قۆناغی دهوڵهتی عهلمانیدا
تێپهڕ بووبێت .لهبهر ئهوه ،دهستهواژهی (کۆمهڵگای دوای
عهلمانییهت) ،دهتوانین تهنها له نێو س���نووری ئهو جۆره
کۆمهڵگایان���هدا بهدیی بکهین ،که له رووی ئابوورییهوه
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“ئهگهر بمانهوێ
بهاڵنسێک له
نێوان هاوواڵتیو
کولتوورهکهیدا
فهراهم بکهین،
پێویسته دهرگا
له رووی ههردوو
عهقڵییهتی
عهلمانیو ئایینیدا
بۆ فێربوونی
یهکتر قبووڵکردن
وااڵبکهین”.

دهوڵهمهند بنو گهش���هیان کردب���ێ .وهک :واڵتانی
ئهوروپای رۆژئاوا ،یان ئهمریکاو کهنهداو ئوسترالیاو
نیوزیالند ،که پهیوهندی���ی ئایینیی به کۆمهڵگاوه
تیایاندا به شێوهیهکی تهواو بهرچاو بهرهو الوازی،
یان نهمان چووه .ئهمه به تایبهتی له دوای جهنگی
جیهانیی دووهمهوه روویداوه .ههڵبهت هاوواڵتییانی
نێو ئهو واڵتانه ،له رووی هۆشیارییهوه به تهواوی
بوون به بهش���ێک له قۆناغی کۆمهڵگای عهلمانی.
ئهو هۆش���یارییه عهلمانییهشیان گۆڕانی له رهفتارو
بیرو رای ئایینییاندا کردووه ،به جۆرێک ،که بۆته
مۆرک بۆ کۆمهڵگاکانیانو بۆته زهمینهس���ازییهک بۆ
پێ خس���تنه نێ���و س���نووری کۆمهڵ���گای دوای
عهلمانییهتهوه .لهمهدا ،خواستو ههوڵی هاوواڵتیانی
ئهو کۆمهڵگایانه ،بۆ بنبڕکردنی دامودهزگا ئایینییه
تهقلیدی���هکانو داهێنانی فۆڕمی ن���وێ له ئایینو
ئایینزا ،ههمیشه بۆ ئهوه بووه ،که بهها کۆمهاڵیهتییه
بنچینهییهکانیان بگێڕنهوه ،که لهکیسیان چووه)١(.
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دهرگای گفتوگ���ۆ کردنهوه لهس���هر بهعهلمانییهت
کردن:
بێگوم���ان ،گۆڕانکارییهکانی جیهان ههمیش���ه له
دهرهنجامی ئ���هو قهیرانو پێکدادانان���هن ،که به
ئاشکرا پهیوهندییان به مهسهل ه ئایینییهکانهوه ههیه.
ئهم راستییه ئهو گومانهشمان لهال دروست دهکات،
که ئای���ا ئایین بهرهو ک���زیو الوازی چووبێت.
چونکه دهبینین ،له تێکڕای جیهاندا تهنها ههندێکی
کهم له کۆمهڵگا ههن ،که گریمانهی ئهو بۆچوونه
دهس���هلمێنن .له ههمان کات���دا دهبینین ماوهیهکی
دوورو درێ���ژه پهیوهندییهکی زۆر نزیک له نێوان
ی ل���ه کۆمهڵ���گاداو بهعهلمانییهتکردنی
تازهگهر 
جهماوهردا دروست بووه)٢(.
ههڵبهت گریمانهی ئهو بۆچوونه سێ الیهنی ههیه،
که وهک س���هرهتا لۆجیکین :یهکهم :پێش���کهوتنی
زانس���تیو تهکنۆلۆجی بۆته یارمهتیدهری عهقڵی
مرۆڤ بۆ تێگهیش���تن له دیوه پهنهانهکانی جیهان،
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به رادهیهک ،که بش���ێ به ئهزموو ن روونکردنهوهو
لێکدانهوه بۆ هۆکاری رووداوهکان بکرێ .بهاڵم له
ههمان کاتیشدا ،عهقڵی زانستیو رووناکگهرایی به
ئاسانی ناتوانێ هاوسهنگی له نێوان عهقڵی ئایینیو
عهقڵی میتافیزیکدا بکات .دووهم :ههرچی کڵێسهو
دامو دهزگا ئایینییهکان���یتریش ،که ههن ،لهگهڵ
ههموو ئهو ئهرکه الوهکیی ه جۆراوجۆرانهیان ،که
له نێو سیس���تمی کۆمهاڵیهتیدا ههیانبووهو ههیانه،
ب���هاڵم لهگهڵ ئهوهش���دا نهیانتوانیوه دهس���هاڵتی
راستهوخۆیان بهسهر یاساو سیاسهتو بهرژهوهندیی
گشتیو خوێندنو پهروهر دهو زانستهکاندا بسهپێنن.
ئهمهش لهبهر ئهوهی���ه ،که دهتوانین بڵێین ،خۆیان
تهنها به مهس���هلهی رێکخس���تنی کهشی پرس ه بۆ
مردووهکانو مردوو ناشتنو بهههشتو دۆزهخهوه
خهری���ک کردووه .ئایینیان خس���تۆته س���نووری
خواپهرس���تیو چاکهو خراپهی مرۆڤه تاکهکانهوه.
بهو هۆیهشهوه ،ئهو ئهرکه کۆمهاڵیهتییه گرنگهیان
فهرامۆش کردووه ،ک���ه تاکهکانی نێو کۆمهڵگاو
جهماوهر پێویس���تیان پێیهتی .ب���ۆ نموونه :ئازادیی
ت���اکو یهکس���انیو دادپ���هروهری کۆمهاڵیهتیو
دیموکراسیو مافی مرۆڤو مافی جهماوهر .سێیهم:
گهشهکردنی پیشهس���ازی له ئهوروپادا به رێگای
بهرههمی کشتوکاڵییهوه قۆناغێکی دوای پیشهسازیی
هێنایه کایهوه ،که بووه هۆی خۆشگوزهرانیی باری
ژیانی م���رۆڤو بهرقهراربوونی ئهمنو ئاسایش���ی
کۆمهاڵیهتیو کهمبوونهوهی مهترس���یو دژواریو
س���هختیی ژیان .ئهوهش بووه هۆی فراههمبوونی
ئاسایشی نهتهوهییو دهوڵهتی .ئیتر مرۆڤهکانی ئهو
کۆمهڵگایانه کهمتر پێویس���تیان بهوه بووه ،که به
بهردهوامی خۆیان بۆ قهیرانی گهورهو له ناکاو له
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ئامادهباشیدا بنو ترسو دڵهڕاوکێیان له ئاییندهیان
ههب���ێ .تهنانهت تاکهکانی ئ���هو کۆمهڵگایانه ،به
ش���ێوهیهکی گشتی ،ئهو ئیمانو ههستی ترسهشیان
ال نهماوه ،که قهدهرێکی یهزدانی ،یان گهردوونی،
له ناکاو تهفروتونایان بکا.
ئهمانه ،ئهو هۆکاره س���هرهکیانه بوون س���هبارهت
به داهاتنی عهلمانییهت .بهاڵم له الی ش���ارهزایانی
زانس���تی کۆمهاڵیهتی ،مهس���هلهی کۆتاییهاتن به
قۆناغی عهلمانییهت ماوهی زیاتر له بیس���ت ساڵه
گفتوگۆو مشتوموڕی زۆری لهسهره)٣(.
پاش���ان ،له ئهنجامی ههندێ رهخنهی بێ بنهما ،له
تێڕوانینی ئهوروپاییهوه ،قس��� ه لهسهر ئهوه دهکرێ
قۆناغی مێژوویی عهلمانییهت کۆتایی هاتبێت)٤(.
زۆر ل���ه ئهمریکایی���هکان ،لهگهڵ ئ���هوهی ،که
الیهنگری���ی خۆیان بۆ ئایین نیش���انداوه ،بهاڵم له
ههمان کاتدا ب���وون به س���هرهنیزهی تازهگهری.
دیاره ،ب���ۆ ماوهیهکی زۆره ،ب���وون به ههڵگری
دروشمو رێبازی عهلمانیی هتو بهردهوامیش بوون
ب���ه پارێزگاریکهری بنهماکانی .ن���هک ههر ئهوه،
بهڵکو ههوڵیان داوه ،ئهو عهلمانییهتو تازهگهرییه
ی تری جیه���ان .لهم
دیپ���ۆرت بکهن ب���ۆ واڵتان 
روانگهیهوه ،پێش���کهوتنی ئهوروپ���ا ،که مۆدێلی
ئاوهزگهرایی���ه ( )rationalismرۆژئاواییهکهی له
ناوچهکانیتری جیهاندا بهکار دههات ،له راستیدا
تایبهتمهند ( )exceptionبوو ،نهک گشتی (.)norm
لهبهر ئهوه ،ئهو مۆدێل���ی ئاوهزگهراییه رۆژئاواییه
الدان بوو له رێگا راس���تهقینهکهی خۆی .ئیتر نه
ئێمهی رۆژههاڵتیو نه ئهوانی رۆژئاوایی ،رێگای
راستمان نهگرته بهر)٥(.
له س���هر ئهوهشهوه ،ئهو س���ێ دیاردهیهی چوون
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به نێو یهکتریدا ،پێکهوه ب���وون به هۆی داهاتنی
بیرو بۆچوونێکی جیهانی ب���ۆ گهڕانهوه بۆ ئایین.
ئهوهش وای کرد ،که نوێنهرایهتیکردنی مهسیحی
بۆ مژدهبردن���ی ئایین���ی ( )missionaryدووباره
س���هرههڵبداتهوه ،توندڕهویی نهژادی (ئوس���وڵیو
س���هلهفی) دهربکهوێ ،بهسیاسهتکردنی ئایین( ،بۆ
نموونه :ئیسالمی سیاس���ی) باڵوبێتهوه ،خۆرسکی
توندوتی���ژی له ههن���دێ ئایین���ی جیهانیدا قۆرخ
بکرێت.
یهکهمین نیش���انهی ئهم راس���تییانه ،یهکهمجار له
رێبازی ئهرتۆدۆکس���یدا بهدی کرا ،بهتایبهت الی
کۆنس���هرڤاتیڤهکانو ئهو گرووپانهی ،که س���هر
ب���ه دامهزراوه ئایینییهکانو کڵێس���هکان بوونو به
بهردهوامی له پهرهس���هندندا ب���وون .تهنانهت ئهم
دیاردهو نیشانانه الی هیندۆسهکانو بووداییهکانیشدا
ب���هدی کران .جگه لهوهش ،ب���ه ههمان راده الی
ههرس���ێ ئایینه یهکتاپهرستییهکانیشدا (جوولهکهو
مهسیحیو ئیس�ل�ام) دهرکهوتن .له ههموو ئهمانه
گرنگتر ،باڵوبوونهوهی ئهو دامهزراوه ئایینیانه بوو
له ئهفریقاو له واڵتانی رۆژههاڵتو له باش���ووری
ئاسیادا .سهرکهوتنی مژدهبهرانیش دیار بوو لهوهدا
بوو ،که به نهرمیو بێ توندوتیژی ئهو دامهزراوه
ئایینیانهیان ههڵسووڕاند.
ههڵبهت بازدان بهسهر دهمارگیریی نهتهوهگهریو
نهتهوهپهرس���تیو رۆڵ���ی ههم���ه کولتووری���ی
کڵێس���هی کاتۆلیکی ،رۆڵی باش���تری ههبووه بۆ
خۆگونجاندن لهگهڵ جیهانگیری ،یان خۆخزاندنه
نێ���و جیهانگیرییهوه ،زیاتر وهک لهوهی کڵێس���هی
پرۆتس���تانتی پهیڕهوی کرد .چونکه پڕۆتستانتهکان
زیاتر نهتهوهپهرس���تیان کردو لهس���هر ئهو بنهمایه

خۆیان رێکخس���ت .ههر بۆیه وهکو کاتۆلیکهکان
ل���ه گونجانیان لهگهڵ جیهانگیریدا س���هرکهوتوو
نهبوون .له نێو ههموو ئهو ئایینانهشدا ،که زۆرترین
داینامیکییهتی ههبوو بێت ،ئایینی ئیسالم بوو ،لهبهر
ئهوهی پهیڕهوی بنهم���ای نامهرکهزییهتی کردوو،
به تایبهتی له باشووری بیابانی گهورهی ئهفریقادا.
ل���ه بهرامب���هردا ،ئینجیلییهکانی���ش کاریگهرییان
ههبوو بهس���هر کۆمهڵگاکانی ئهمریکای التینیدا.
ئ���هم ج���ۆره نامهرکهزییهت���ه ئایینیی��� ه بهه���ۆی
کاریزمای رابهرایهتیی���هوه فهراههم بوو .له رووی
ئوس���وولییهتهوه (فهندهمێنتالی���زم) ،که خێراترین
بزووتنهوهی گهشهکردووی ئایینی بوو ،به ئاسانی
دهتوانین نموونهی توندڕهوهکان ()Pentecostalو
موس���وڵمانه رادیکالهکان بێنینهوه .ئهمانه ،یان ئهوه
بوو دژایهتیی تون���دی جیهانی تازهگهرییان کرد،
یاخود ئهوه بوو خۆیان لهو تازهگهرییه پاراس���تو
خۆیان لێ گۆشهگیر کرد .شێوازی خواپهرستییان
ئاوێتهی���هک بوو ل���ه رووحانییهتو تیرۆریس���تی،
تێکهڵ به بیرو بۆچوون س���هبارهت به رهوش���تو
رهفتاری زۆر توندڕهوانهو گهڕانهوه بۆ لێکدانهوهو
پهیڕهوکردنی کتێبه پیرۆزهکان وش���ه به وش���هو
دێڕ به دێڕ .به پێچهوانهی ئهوهش���هوه ،ژمارهیهک
بزووتنهوهی س���هردهمانه داهات ،که له س���ااڵنی
حهفتای سهدهی رابردووهوه چهکهرهیان کرد .بۆ
نموونه :بزووتنهوهی هاوس���انیی کالیفۆرنیاییهکان
( ،)Californian’ syncretismکه بوون به هاوشان
لهگهڵ ئینجیلییهکاندا ( )Evangelicalsسهبارهت به
ههوڵی لهنێوبردنی شێوازی کهشی ئایینی .له واڵتی
یابانیشدا ،نزیکهی چوارسهد تایهفهی ئایینی سهری
ههڵدا ،که ریش���هیان بوودی���زمو ئایینه میللیهکانو
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درۆینهکانو باوهڕه ش���اراوهو نهێنییهکان بوون .له
واڵتی کۆماری میللیی چینیش���دا چهوساندنهوهی
سیاس���ی لهس���هر تایهفهی ئایینی���ی فالون جونگ
( )Falun Gongبووه هۆی سهرههڵدانی ژمارهیهکی
زۆر ل���ه ئایینی نوێ ،ک���ه موریدهکانیان ژمارهیان
گهیشته ههشتا ملیۆن کهس)٦(.
دواجار ،رژێمی ئاخوندهکان له ئێرانو تیرۆریزمی
ئیس�ل�امی ئاش���کراترین نموونهن له ب���ێ لغاویی
سیاسیو سنوور دانهنان بۆ خۆرسکی توندڕهویو
توندوتیژی له نێو ئاییندا.
له زۆر باردا ،ههرچی ههڵگیرس���انی ملمالنێکانن،
س���هرچاوهکانیان لهوهوه دێ ،که ههڕهشه بێت له
پیرۆزییهکانو بهزاندنی هێڵی سوور .ئهوهش بووه
هۆی یهکهم چهخماخهی ئاگرخستنهوه له ئاییندا.
ئهمهش له راس���تیدا بووه ه���ۆی بهرهنگاریکردنی
عهلمانییهت له ملمالنێکانی رۆژههاڵتی نێوهڕاستو
نهتهوهگهری���ی هیندیو قهیرانی پێکدادان له نێوان
هیندستانو پاکستان)٧(.
ههروهه���ا ههڵمهت���ی کۆکردن���هوهی دهنگ���ی
ئایینپهروهران ل���ه ئهمریکادا بۆ پهالماردانو لێدانی
عیراق.
پێناسهکردنی کۆمهڵگای دوای عهلمانیی هتو پێوهری
ئهوهی ،که چۆن هاوواڵتیی���ان له کۆمهڵگایهکی
وههادا له خۆیان تێبگهن؟
له راس���تیدا ناتوانم ب���ه دورو درێ���ژی باس لهو
مشتومڕه بکهم ،که له نێو کۆمهڵناساندا له ئهوروپادا
ههیه سهبارهت به رهوشی کۆمهڵگای عهلمانی ،به
تایبهتی له رووی رووبهڕووبوونهوهیان بهرامبهر بهو
بزاوتو جوواڵنهوه ئایینییانهی له جیهاندا دهبینرێن.
ب���ه بۆچوونی من ،کۆی ههموو ئ���هو زانیارییانهی
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ل���ه سهرانس���هری جیهان���هوه کۆکراونهت���هوهو
لهبهردهس���تدان ،تا ئێستا ئهوه نیش���ان دهدهن ،که
پشتگیریی زۆر له رهوتی عهلمانییهت دهکرێت)٨(.
ب���ه بۆچوون���ی من ،ه���ۆی الوازیی تی���ۆری به
عهلمانییهتک���ردن ( )secularizationدهگهڕێتهوه
بۆ دهرکهوتنی دهرهنجامی کاڵو ناپوختو ناتهواو
ل���ه بهعهلمانییهتک���ردنو له ب���ه تازهگهریکردندا
( .)modernizationراس���تیی ئهمه ئهوهیه ،که له
رهههندی جیاوازیکردن له نێوان کار له سیس���تمه
کۆمهاڵیهتییهکاندا ،کڵێسهکانو تایهفه ئایینییهکاندا،
به بهردهوامی خۆیان دهبهس���تنهوه به ئهرکه ئایینییه
بنهڕهتییهکانیان���هوه ،ک���ه خزمهتکردنی ئهوقافو
شهرعیو ئایینییه .ئیتر لهوه بترازێ ،خۆیان به کاره
تراژیدیو خهماوییه گرنگهکانی کۆمهڵهوه خهریک
ناکهن .له ههمان کاتیشدا ،تهنانهت پراکتیزهکردنی
ئیمانو باوهڕی ئایینیش پهیوهست دهکهن به مرۆڤی
تاک���هوه له نێو کۆمهڵگادا ،نهک به کۆمهڵگا خۆی.
بهاڵم ،ئێم���ه دهزانین ،که کۆپهیوهندییهکی توندی
ی به پراکتیزهکردنی
کۆی گشتیی سیس���تمی ئایین 
ئایین له الیهن تاکه کهسهکانهوه ههیه .بهههر حاڵ،
لهگهڵ ئهوهشدا ،ههروهکو خۆسێ کاسانۆڤا (Jose
 )Casanovaتهواو خاڵی خس���تۆته سهر پیتهکان،
فهرامۆشکردنی ئهرکی سهرهکیی ئایینو رووکردن ه
گرنگی���ی الیهنی تاک ل���ه نێو کۆمهڵ���گادا ،ئهوه
ناگهیهنێت ،که ئایین کاریگهریو ئهرکی عهقالنیی
خۆی لهدهست دابێت ،چ له بواری سیاسیو چ له
بواری فهرههنگ���ی کۆمهاڵیهتیدا ،یاخود له بواری
ههڵسوکهوتو رهفتاری ژیانی کهسایهتیدا)٩(.
دوور له قورس���ایی ژمارهییهوه ،به روونی دیاره،
گروپو کۆمهڵه ئایینییهکان هێش���تا ههر ههوڵ بۆ
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کورسیی دهسهاڵت له نێو ژیانی ئهو کۆمهڵگایانهدا
دهکهن ،ک���ه تاکو رادهیهک���ی زۆریش بوون به
عهلمان���ی .ئیمڕۆ ،دهکرێ هۆش���یاریی خهڵک له
ئهوروپادا بهو جۆره ببینرێ ،که له کۆمهڵگایهکی
دوای عهلمانییهت���هوه ب���ن .به رادهی���هک ،که له
ئێس���تادا ئهم خهڵکه پێویستیان بهوه ههبێت دان به
خۆیاندا بگرن لهب���هردهم بهردهوامبوونی کۆمهڵگا
ئایینییهکانی ،که له رهوش���ێکی عهلمانیش���دا ههر
بهردهوام له پهرهسهندندا بوون)10(.
ب���ه خوێندنهوهیهکی ورد ،س���هبارهت به تیۆری
عهلمانیی���هت ،دهبینین ،کهمتر پهیوهندیی به کرۆک
()substanceهوه ههی���ه ،بهڵکو زیاتر پهیوهندیی
به پێشبینییهوه ههی ه س���هبارهت به رۆڵی ئاییندهی
ئایین .ناونانی کۆمهڵگا نوێی���هکان به کۆمهڵگای
دوای عهلمانییهت ،ئاماژهیه ب���ۆ ئهو گۆڕانهی له
هۆشیاریدا بهدی دهکرێ .من ،بهش به حاڵی خۆم،
ئهم گۆڕانه به سێ جۆر دهبینم :یهکهم :دهركکردنی
تهواو بهوهی ئهو ملمالنێیانهی له جیهاندا دهخرێنه
ب���هر ب���اسو لێکۆڵینهوه ،زیاتر پهیوهس���ت بن به
گۆڕانکاری ل���ه خهباتی (جیه���ادی) ئایینی ،که
کاریگهرییان به گشتی بهسهر گۆڕانی هۆشیاریی
خهڵکییهوه ههیه .زۆرب���هی هاوواڵتییانی ئهوروپا
پێویس���تیان به هی���چ جواڵنهوهیهک���ی توندڕهوی
نهماوه .بهڵکو س���ڵ له ههموو جۆره ههڕهشهیهکی
تیرۆریزم���ی ئایینی دهکهنهوه .لهب���هر ئهوهیه ،که
هۆش���یارییان گهیشتۆته ئاستی ئاسۆی جیهانگیری.
ئهمهش بۆته ه���ۆی ئهوهی ل���ه عهلمانییهتدا ئهو
تێگهیشتنه نهمێنێ ،که سهرکهوتنی ئایینیی رووحی
هیچ بوونێکی ههبێت ،یان هیچ واتایهکی لۆجیکیی
ههبێت .ههروهها ،ئاس���تو رادهی هۆشیاریی ئهو

(secular

مرۆڤانهی له کۆمهڵ���گای عهلمانییهتدا
 )societyدهژین ،پهیوهستیی نامێنێ بهو یهقینهوه،
ک���ه پێش���کهوتنی رۆش���نبیریو تازهگهریی له
کۆمهڵگادا ب���ه تهنها دهبێ له رێگهی کاریگهریی

کۆمهڵگایهکی تورکی له
بهرلین ،یان له کوێڵن،
یان له فرانکفۆرت،
کاتێک ،که ههوڵ
ئهدهن نوێژهکانیان
له دهرگای حهوشی
ماڵ بهرنه دهرهوه بۆ
ئهوهی مزگهوتێکیان بۆ
دروست بکرێت ،که له
دوورهوه دیار بێت ،ئیتر
مهسهلهکه لهوهدا
نامێنێتهوه ،که ههر
باوهڕ بێت ،بهڵکو دهبێته
مهسهلهیهکی پهیڕهو
ئایینییهوه بهسهر تاکهکانی نێو کۆمهڵگادا بکرێت.
دووهم :کاریگهریی ئایی���ن تهنها به جیهانیکردنی
نابێت ،بهڵکو بهوهشه ،که له بواره گشتییهکانی نێو
نیشتمانێکدا بێت.
من ،لێ���رهدا ،بیر لهو راس���تییه دهکهم���هوه ،که
کڵێس���هکانو دام���هزراوه ئایینییهکانیش چۆن به
بهردهوامی رۆڵی���ان له لێکدان���هوهی کۆمهڵگادا
ههبووه س���هبارهت به بواره گشتییهکانی کۆمهڵگا
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عهلمانییهکان)١١(.
به ب���ڕوای من ،ئهوان���هتوانیویان���ه کاریگهرییان
لهس���هر رای گش���تی ههبێت ،ئهوهش به رێگهی
بهخش���ینهوهی یارمهتی له ههندێ بۆنهدا .چ کهم
بێتو چ زۆر بێت ،چ پهسهند بکرێتو چ پهسهند
نهکرێ���ت .کۆمهڵگا ههم���ه رهنگییهکانی ئێمه به
ئاس���انی دهکهونه ژێر کاریگهریی دهستێوهردانی
ئهنجومهن���ی بری���قو باق���هوه ،لهبهر ئ���هوهی به
بهردهوام���ی دهخلس���کێنه نێ���و دووبهرهکییهوهو
دهکهونه ملمالنێی سیاس���یی سهختهوه .بۆ نموونه،
له کۆمهڵ���گا ههمهرهنگییهکانی ئێمهدا ناکۆکییهک
ههیه لهسهر ش���هرعییهتو ناش���هرعییهتی منداڵ
لهبارب���ردن ،یان لهس���هر منداڵبوونی لوولهیی ،که
ئهمانه مهس���هلهی جێ مش���توموڕی پزیش���کین.
ههروهها مشتوموڕ لهسهر شهرعی هتو ناشهرعیهتی
ئاژهڵ کۆپیکردن ،یان مهس���هلهی دژ به ئازاردانو
چهوس���اندنهوهی ئاژهڵ ،یان مهس���هلهی گۆڕینو
پیس���کردنی ژینگهو کهشو ه���هوا .جگه له زۆر
مهس���هلهیتری لهم جۆره ،که جێی مش���تومڕن
لهسهر بنهمای رهوش���ت .بۆ زیاتر نزیککردنهوهی
مهس���هلهکه ،ئهوه بیربخهمهوه ،ک���ه زیندووییو
چاالکیی تایهفه ئایینیی���ه بیانێکانیش هاندهربوون
بۆ نزیکبوونهوهی خهڵکی له کڵێس���هکانو له جێ
ی ئایینییهکانیتر .موسوڵمانهکان له پاڵ
کۆبوونهوه 
ئهواندا پاڵنهر بوون بۆ هاوواڵتییانی مهسیحی ،که
زیاتر بهربهرهکانێی باوهڕی ئیسالم بکهن .ههروهها
پاڵنهری���ش بوون ب���ۆ هاوواڵتیی���ه عهلمانییهکان،
که هۆش���یارتر بن له ئاس���تی دیاردهکانی ئایینه
میللیهکان���ی س���هردهمهکهیان .هاندهری س���ێیهم
بۆ گ���ۆڕان له هۆش���یاریدا له نێ���و هاوواڵتییانی
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ئهوروپادا ئهو کرێکاره می���وانو پهنابهرانه بوون،
که کولتووری کۆمهڵگاکانی واڵتهکانی خۆیانیان
لهگ���هڵ خۆیان���دا هێنایه ئهوروپ���اوه .ههڵبهت له
س���هدهی ش���انزهههم به دواوه ،ئهوروپا دهبووایه
بکهوێته بهر کاریگهریی دابهشبوونی تایهفهگهری
ل���ه کولت���ووری کۆمهڵگاکهی���دا .دوا به دوای
دیاردهی ک���ۆچو پانهبهریی لهم سهردهمهش���دا،
دووبهرهک���یو دژ به یهکبوون ل���ه نێو گروپو
تایهفه ئایینییهکاندا روونتر دهرکهوت .ئهمهش بوو
به هۆی تێکدانی سیمای کولتووری ههمهڕهنگیی
له نێ���و کۆمهڵگای ئهوروپادا .ل���ه کۆمهڵگاکانی
هاوش���ێوهی کۆمهڵگای ئێمهدا ،که هێش���تا ههر
کهوتوونهته بهر باری ناههمواریی گۆڕانکارییهوه،
که لهگهڵ ک���ۆچو پهنابهریی کۆمهڵگا پۆس���ت
کۆڵۆنیالهکانهوه دروست بووه ،بهڕاستی مهسهلهی
گیان لێبوردهیی (تۆلیڕانس)و پێکهوه ژیان له نێوان
کۆمهڵ���ه ئایینییهکاندا چۆت���ه قۆناغێکی دژوارترو
سهختترهوه ،به تایبهتی له چۆنێتیی پێکهوه گونجانو
تواندنهوهی کولتوورهکان له نێو یهکتردا .ههڵبهت
گۆنجاندنو تواندن���هوهی ،یان بهجیهانگیریکردنی
ئابووری ،یان هاوپێکهوه ژیانی کۆمهڵگا له یهکتر
نام���ۆکان ،به زۆرو زۆرهملێ���ش بێت ،ههر دهبێ
س���هرکهوتن بهدی بێنێ���ت ،ئهگهرچی له بارێکی
ناههموارو نائاساییشدا بێت .بهاڵم ئهمهش باسێکی
تره .من ،لهبهر ئهوه ،تا ئهم ساته ،وهک چاودێرێکی
کۆمهاڵیهتی ههڵوێس���تم نواندووه له ههوڵدان بۆ
وهاڵمدانهوهی ئهو پرسیارهی ،که بۆچی دهتوانین
ئهو کۆمهڵگایان���هی ،که بوون به عهلمانی ،ناویان
لێ بنێین کۆمهڵ���گای دوای عهلمانییهت .چونکه
لهم جۆره کۆمهڵگایانهدا ئایین کاریگهریی گرنگی
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لهسهریان ههیه ،بهاڵم بهعهلمانییهتکردن بێگومان له
تێکڕای جیهاندا له نێو رێچکهی تازهگهریدا گوم
دهبێو زهمینهی نامێنێت .ئیتر لهوه به دواوه ،ئهگهر
بێ���تو پابهند بین به روانگهی پێکهوه ژیان ،بهههر
ی
حاڵ ،دهبێ رووبهڕووی پرسیارێکی تهواو پێوانهی 
ببینهوه ،که ئهویش ئهوهیه :چۆن دهتوانین خۆمان
وهکو ئهندامی کۆمهڵگایهک���ی دوای عهلمانییهت
ببینینو دهتوانین چاوهڕێ���ی چی بکهین له یهکتر
ل���ه مامهڵهک���ردنو پێکهوه ژیان ل���ه پێناو ئهوهی
بتوانی���ن دهوڵهتێکی نهتهوهیی پت���هو دابمهزرێنین،
یان بتوانین پهیوهندییهک���ی کۆمهاڵیهتیی وهها له
نێوانماندا دروس���ت بکهین ،که شارستانییانه بێت،
ئهگهرچی ههمه کولت���وورو ههمه ڕای جیاوازمان
لهگ���هڵ یهکتردا ههبێت ل���ه رووی باوهڕی دنیای
ئایینیی���هوه؟ ههڵب���هت ه���هر ههم���وو کۆمهڵگا
ئهوروپاییهکان له ئیم���ڕۆدا چاوهڕێی وهاڵمی ئهو
پرس���یارهن .ئهو کاتهی خهریکی ئامادهکردنی ئهم
لێکۆڵینهوهیه بووم ،له شوباتی /فبرایهری رابردوودا،
پش���وویهکی کۆتایی ههفته کاتی بۆ رهخساندم بۆ
خوێندنهوهی س���ێ بابهته ههواڵی جیاواز له یهکتر.
له یهکهمیاندا دهڵێ سهرۆک سارکۆزی چوار ههزار
پۆلیس���ی تری ناردووه بۆ پاریس���ی پایتهخت ،که
به ش���ێوهیهکی توندو دڵڕهقانه رووبهڕووی گهنجه
مهغربییهکان ببنهوه؛ سهرۆکی قهشهکانی کڵێسهی
کانتربری پێش���نیاری کردووه یاسای بڕیتانی کار
به بهش���ێک له ش���هریعهتی ئیس�ل�امیش بکات بۆ
موس���وڵمانهکانی واڵتهکهی؛ ههروهها له ش���اری
لۆدویگ شافن ئاگرێک له باڵهخانهیهک کهوتۆتهوه
به هۆی���هوه نۆ کهس ل���ه تورک س���ووتاون ،که
چواریان منداڵن .ه���هر ههموویان مردوون .ئهگهر

چی هیچ بهڵگهیهک به دهس���تهوه نییه ،که ئاگریان
ت���ێ بهردرابێت ،بهاڵم گومان���ی قووڵ ههیه ،وهک
له راگهیاندن���ه تورکییهکانهوه باڵوکراوهتهوه ،که
دهستێک له پشتی ئهم کاره ترسناکهوه بووبێت .له
ئهنجامی ئهوهدا سهرۆک وهزیرانی تورکیا سهردانی
ئهڵمانیای کردووهو له ش���اری کوێلن هێرش���ێکی
دووڕوویان���هی کردۆته س���هر حکومهتی ئهڵمانیا.
ئهمهش کاردانهوهی بهرچ���اوی لێکهوتۆتهوه ،که
راگهیهنراوهکانی ئهڵمانی���ا باڵویان کردۆتهوه .ئهم
کێش���انه لهگهڵ پهالماردانهکهی یانزهی سێپتهمبهر
ب���ه دواوه توندتر بوونهتهوه .بۆ نموونه :له هۆڵهندا
تیرۆرکردنی تیۆ ڤان ک���وخ ()Theo van Gogh
ی تری نایهوه له دڵی ئهوروپیهکاندا .دوا به
ئاگرێک 
دوای ئهوه ،مهسهلهی وێنه کارکاتێرییهکان لهسهر
پێغهمبهری ئیس�ل�ام له رۆژنامهیهک���ی دانیمارکیدا
ئاگرهکهی زیاتر خۆشکرد.
ئهم کێشانه رهنگدانهوهی تایبهتی خۆیان بوو ()٢١
ش���هپۆلی ناڕهزایی سنووری ئهو واڵتانهی تێپهڕاند.
ی تری ئهوروپای گرتهوه)٣١(.
تاکو ههموو واڵتان 
ئهوهی زیاتر سهرنجی منی راکێشا ،ئهو ناڕهزاییانه،
ههمووی بهس���هر موس���وڵمانهکانی دانیش���توانی
ئهوروپادا شکایهوه .بهاڵم ،بهرلهوهی بچمه کرۆکی
فهلسهفیی ئهو ناڕهزاییانهو ئهو تاوانانهی بهرامبهر به
موسوڵمانانی ئهوروپا کران ،دهمهوێ ههردوو خاڵی
دهس���پێکی ههردوو الیهنه دژ ب���ه یهکهکه روون
بکهمهوه .لێکدانهوهیهکی راس���ت بکهم سهبارهت
بهوهی ناوی لێ دهنرێت (جیاکردنهوهی کڵێسه له
دهوڵهت).
له پێک���هوه ژیانی ناجێگیرهوه بهرهو هاوس���هنگی
ل���ه نێ���وان هاوواڵتیبوونی هاوبهش���یو جیاوازیی
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کولتووری
به عهلمانییهتکردن���ی دهوڵهت کاردانهوهیهکی
گونجاوو بهجێی ئهو جهنگه ئایینییه تایهفهگهرییانه
بووه ،که له سهرهتای سهردهمی تازهگهریدا بهرپا
بوون .بنهمای جیاکردنهوهی کڵێس���ه له دهوڵهتیش
تاق���ه رێگایهک بووه بۆ بهره ب���هره کهمکردنهوهی
ئ���هو قهیرانانه ،که بووه هۆی ئهوهی ش���ێوازێکی
نوێو جیاواز لهوهی پێشوو له یاسای بهڕێوهبردنی
دهوڵهت بێته کای���هوه .تهنان���هت بهڕادهیهک ،که
حکومهت ههوڵی داوه سیمایهکی عهلمانیی لهخۆ
بگرێ؛ ههنگاو به ههنگاویش کهمینه ئایینییهکانیش
به رێگهی پیادهکردنی سیاس���هتی گیان لێبوردهیی
( )toleranceماف���ی زیاتری���ان پێ ببهخش���رێت.
ب���ۆ نموونه :مافی ئازادیی پراکتیزهکردنی کهش���ه
ئایینیهکانی���ان له ماڵهکانی خۆیاندا .پاش���ان مافی
رادهربڕینی ئایینیو مافی پهیڕهوکردنی ههر کهشێکی
ئایینی به ئاشکراو یهکس���انی .به ئاوڕدانهوهیهکی
مێژوویی سهبارهت بهم ههنگاوه سهختو دژوارانه،
سااڵنی سهدهی بیست پێمان دهڵێ ،که ئهنجامێکی
گرنگی لێ هات���ه بهرههم ،ک���ه ئهویش ئازادیی
ئایینییه ،که به یهکسانیو بێ جیاوازی بێت بۆ ههر
ههموو هاوواڵتیان .له پاش چاکس���ازی ،دهوڵهت
له س���هرهتادا رووب���هڕووی ئهرکێک���ی بنهڕهتی
بووهوه سهبارهت به پێویس���تی بۆ هێورکردنهوهی
کۆمهڵگایهک ،که تووشی دووبهرهکییهکی تایهفهیی
ئایینیی گهوره بوو ب���وو .به واتایهکی تر ،له پێناو
بهرقهرارکردنی ئاشتیو ئاساییش .له دووتوێی ئهم
مهسهیهدا ،نووسهری هۆڵهندی (ماغرێت دی موور)
بی���ری هاوواڵتیانی خۆی دهخات���هوه بهوهی ،که:
“زۆر جار گیان���ی لێبوردهیی ( )Toleranceوهکو
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رێزلێگرتن تهماش���ای کراوه .بهاڵم ،ئێمه دهزانین،
که گیانی لێبوردهیی رهگو ریش���هی دهگهڕێتهوه
بۆ سهدهکانی شانزهههمو حهڤدهههم ،نهک بۆ واتای
رێزلێگرتن .واته (تۆڵیڕانس) لهو سهردهمانهدا واتای
رێزلێگرتن���ی نهگهیاندووه .بهڵک���و به پێچهوانهوه،
چ کاتۆلیک���هکانو چ کاڵڤنێ���کان ،تهنانهت یهک
تۆزقاڵ رێزیان له ئایینهکانی بهرامبهریان نهگرتووه.
تهنانهت ههشتا س���اڵی جهنگی یاخیبوونی ئێمه له
ئیس���پانیا ،خهباتێکی (جیهادێکی) خوێناوی بووه
لهالی���هن کاڵڤنی��� ه ئهرتۆدۆکس���هکانهوه له دژی
کاتۆلیکهکان)14(”.
ب���هاڵم ،خێرا ،دوای ئهمه دهبینین ،که چ جۆره
رێزلێگرتنێکه ،که مارغرێت دی موور (Margriet
 )de Moorخستوویهتیه مێشکی خۆیهوه .سهبارهت
به ئاش���تیو ئاس���اییش ،حکومهت���هکان دهبووایه
ههڵوێس���تێکی بێ الیهنانهیان وهربگرتایه ،تهنانهت
ئهگهر خۆشیان به ئایینی ئهو سهردهمهی خۆشیانهوه
ببهستایهتهوه له واڵتهکهیاندا .له نێو ئهو واڵتانهشدا،
که قهیرانی تایهفهیی ئایینیشی تێدا ههبووه ،دهوڵهت
دهبووایه چهک���ی بهره دژ بهیهکترهکان ههڵماڵێت.
زهمین���ه خۆش بکات بۆ بهرقهرارکردنی ئاش���تیو
ئاساییش .به جۆرێ ،که بهرهیهک دان به مافهکانی
بهرهک���هی بهرامبهریدا بنێت .ههڵب���هت له کاتی
قهیراندا ،تهنانهت هاوپهیمانانیش دووبهرهکییان لێ
دهکهوێتهوه .بۆ نموونه :ل���ه ئهڵمانیا ،یان هۆڵهندا،
کولتووره الوهکییهکانیش کهوتبوونه دژایهتیکردنی
یهکتری .ههر الیهنێکیان بۆسهو النهیهکی بۆ خۆی
ناوهت���هوه له دژی ئهویتر .ل���ه ئهنجامدا ،له نێو
یهک کۆمهڵگادا ،ههر یهکهی���ان بووه به بێگانه له
ئاس���ت ئهوی تر .بێ گومان ،ئهم مۆدێلی قهیرانه،
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له کۆتایی سهدهی ههژدهههمهوه جۆره سیستمێکی
سیاس���ی نوێی ب��� ه دوای خۆیدا داهێن���ا ،که به
تهواوی کاریگهریی لهس���هر داهاتنی دهس���هاڵتی
دهوڵهتی عهلمانیدا ههبوو ،چ له رووی سیاس���هتی
حوکومڕان���یو چ له رووی خواس���تی خهڵکی بۆ
دیموکراس���ی .ئهم دهوڵهت���ه عهلمانییهشتهنها به
دهس���توور دهتوانێت ئازادیو یهکس���انی له ئایین
بۆ هاوواڵتیانی دابین ب���کات .به مهرجی ئهوهش،
که هاوواڵتیان خۆیان له نێ���و کۆمهڵگای ئایینی،
یان ئایینزایی تایبهت ب���ه خۆیاندا قهتیس نهکهنو
م���ۆری تایبهت له خۆیان نهنێن ،ک���ه ئایینی ،یان
ئایینزای ئهمان له هینی خهڵکیتر بااڵترو گرنگتر
بێ���ت .یان ئایینو ئایینزای ئهمان س���هرهکی بێتو
ی تر الوهکی بێ���ت .چونکه تهنانهت
هینی خهڵک 
کولت���ووره الوهکییهکانیش،گهرچ���ی ئایینی بن،
یاخود دنیایی ،چاوهڕوانیان لێ دهکرێت تاکهکانی
نێو کۆمهڵگاکانیان ل���ه بازنهی خۆیان ئازاد بکهن.
کهواته ،هاوواڵتی���ان دهتوانن له چوارچێوهی یهک
کۆمهڵ���گادا یهکتر قبووڵ بک���هنو دان به بوونی
یهکت���ردا بنێن ،بهو پێیهی ،که ههموویان ئهندامانی
یهک کۆمهڵگانو له ژێر چهتری یهک دهستووردان.
وهکو هاوواڵتیی دیمۆکراسی ،خۆیان ئهو یاسایانه
به خۆیان دهبهخش���ن ،که مافیان پێ دهبهخشێت.
وهکو هاوواڵتیی س���ادهو تاکیش ،کهس���ایهتیی،
یان ناس���نامهی خۆیان دهپارێ���زن له چوارچێوهی
کولتوورێک���ی تایبهت به خۆی���انو رووانینیان بۆ
ژی���ان .ههڵبهت ئهم پهیوهندییه نوێیهی ژێر چهتری
حکومهت���ی دیموکراتیو کۆمهڵ���گای مهدهنیو
کولتووری الوهکی ،کۆدی تێگهیشتنی راستهقینهیه
س���هبارهت ب ه دوو شێواز له خهباتی ئیمڕۆی دژ به

یهکتر ،ئهگهرچی ئامانجیشیان ئهوهیه تهواوکهری
یهکتر ب���ن .ههر پڕۆژهیهک له جیهاندا ،که له پێناو
هۆشیاریی سیاسیدا بێت ،بێگومان دژ به بۆچوونی
ههمه کولتووره ( .)multiculturalismههر جۆره
یاس���او حوکومڕانییهک ،ئهگهر لهس���هر بنهمایهکی
لیبرال���ی دابمهزرێت ،ئهوه بێگوم���ان گرهنتییه بۆ
ئ���هوهی ئازادی���ی ئایینی ههبێت وهک���و مافێکی
بنهڕهت���ی .ئهم��� ه واتای ئهوهیه ،که چارهنووس���ی
کهمایهتیی���ه ئایینیی���هکان بهند نابێ���ت به خێری
( )benevolenceگیان���ی لێبوردهیی کهم تا زۆری
دهس���هاڵتی دهوڵهتهوه .ئهوجا ،تهنها ههر دهوڵهتی
دیموکراس���ییه ،که دادوهریی کۆمهاڵیهتی بهپێی
بنهمای ئازادیی ئایینی فهراهم بکات)15(.
کۆمهڵگایهک���ی تورک���ی له بهرلی���ن ،یان له
کوێڵ���ن ،یان له فرانکف���ۆرت ،کاتێک ،که ههوڵ
ئ���هدهن نوێژهکانی���ان له دهرگای حهوش���ی ماڵ
بهرنه دهرهوه بۆ ئهوهی مزگهوتێکیان بۆ دروس���ت
بکرێت ،که له دوورهوه دیار بێت ،ئیتر مهسهلهکه
لهوهدا نامێنێتهوه ،که ههر باوهڕ بێت ،بهڵکو دهبێته
مهس���هلهیهکی پهیڕهو .به ههر حاڵ ،پرنسیپی گیان
لێبوردهیی (تۆلێڕانس) ل���ه کۆمهڵگای رۆژئاواییدا
تهنها به چاکس���ازیی دیمۆکراس���ی نههاتۆته دی،
بهڵک���و بهوه هاتۆت���ه دی ،ک���ه یهکهمجار ترس
رهوێنراوهت���هوه ل���ه بێ متمانهیی ل���ه نێوان الیهنه
ناکۆکو دژ به یهک���هکان .ئهوجا ههنگاو نراوه بۆ
رێککهوتن له نێوان یهکتردا)16(.
گی���ان لێبوردهیی (تۆڵێڕان���س) ،بهههر حاڵ،
مهس���هلهی دانانو جێبهجێکردنی یاسا نییه ،بهڵکو
مهسهلهی ژیانی رۆژانهی مرۆڤهکانی نێو کۆمهڵگایه.
تۆلێڕانس مانای ئهوهیه ،ئهوانهی یهک بیرو باوهڕیان
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ههیه ،ئهوانهی بیرو ب���اوهڕی جیاجیایان ههیه ،یان
ئهوانهی بی���رو باوهڕیان نییه ،ه���هر ههموویان ،به
حهزی خۆش���یان نهبێت ،دهبێت دان بهوهدا بنێن،
که بهرامبهرهکانیان ئازادن چ رێگایهک له ژیاندا بۆ
خۆیان ههڵدهبژێرن)17(.
لهبهر ئهوه ،بنهم���ای ئهو دانپیانان���ه ،رێزلێنان
نییه لهمو ل���هو ،یان لهم الیهنهوه لهو الیهنه ،بهڵکو
هۆشیارییه بهوهی ،که بهرامبهرهکهش ئهندامێکی،
یان الیهنێکی نێو کۆمهڵگایهو ههموو مافێکی وهک
بهرامبهرهکهی ههیه له یهکسانیو له بهشداربوونی
له بڕی���اری سیاس���یی وهک هاوواڵتیی���هک ک ه ل ه
واڵتهکهیدا دهژی)18(.
یهکس���انیی هاوواڵتییانی���ش ل���ه نێ���و ه���هر
کۆمهڵگایهک���دا ،تهنها ئهوه نییه ،که کولتوورێکی
سیاس���یی ههبێت لیبرال بێتو جی���اوازی له نێوان
هاوواڵتیاندا نهکات ،بهڵک���و دهبێت به کۆمهڵێک
مهرج بێت .لهوانه ،به جیاوازیی کولتووریش���هوه،
دهبێ���ت تێکهاڵوی ههبێت ل���ه دایانگاکانهوه تاکو
خوێندنگاکان���ی ئامادهییو زانک���ۆکان .ههروهها
دۆزین���هوهی ههلی کار به یهکس���انی .بۆ نموونه،
لهبهرئهوهی بهشێکی زۆر له هاوواڵتییه ئهڵمانییهکان،
که به رهگهز تورکنو موسڵمانن ،زیاتر پهیوهندیی
پتهویان به واڵتی تورکیاوه ههیه وهک له ئهڵمانیا .ئهم
دهنگانه س���وودی نابێت بۆ ژیانی سیاسیی ئهڵمانیا،
به تایبهتی له سندوقهکانی دهنگداندا ،که پێویستن
بۆ گهش���هدان به بهها سیاس���یو کولتوورییهکان.
چونک���ه به بێ بهش���داریکردنی کهمایهتییهکان له
نێو کۆمهڵگای مهدهنیدا ،ههردوو پڕۆس���ه سیاسیو
کولتوورییهک���ه ناتوانێت پهنجه ن���هرم بکات بۆ
گهش���هکردنو پێشکهوتن .به تایبهتی له کرانهوهی
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کۆمهڵگای سیاس���ی ب ه رووی کهشێکدا ،که تیایدا
باوهش ب���ۆ مرۆڤه کهمایهتییه بێگانهکانیش بکاتهوه
بۆ قبوڵکردنیان به خۆیانو کلتوورهکهش���یانهوه له
نێو کۆمهڵگایهک���ی رۆژئاواییدا .ئهمه له الیهک ،له
الیهکیت���رهوه ،کرانهوهی کۆمهڵگای کولتووری
رۆژئاوای���ی به رووی کهش���ێکدا ،ک���ه کلتووره
بچووکهکانیش���ی جێ تیابێت���هوه ،به جۆرێک ،که
ببێته هان���دهر بۆ ئهوهی مرۆڤه خ���اوهن کلتووره
بچووکهکانیش له نێو ژیانی سیاس���یدا به گش���تی
بهشدار بن.
جهنگی رۆش���نبیری ل���ه نێ���وان کۆمهڵگای
ههمهکلتووریو عهلمانییهتی توندڕهو له روانگهی
فهلسهفییهوه
بۆ وهاڵمدانهوهی پرس���یارێک ،ک���ه ئایا ئێمه
چۆن ل���ه خۆمان تێبگهی���ن ،وهک���و مرۆڤی نێو
کۆمهڵگای پاش عهلمانیی���هت؟ دهتوانین لهم دوو
خاڵهوه دهست پێبکهین :یهکهم ئهوهیه ،که دهبینین
ئهو پارته سیاس���ییانهی ههڵگری ئایدیۆلۆجیانو به
دروشمی ساتهوهخت رووبهرووی یهکتر دهبنهوهو
ملمالن���ێ لهگهڵ یهکتردا دهک���هن ،زۆر به کهمی
بیر ل���هوه دهکهنهوه ،که چ خاڵ���ی هاوبهش ههن
له نێوانیاندا .دووهم ئهوهیه ،که پارته سیاسییهکانی
ههڵگری باوهڕی ههم���ه کلتوورین ،ههوڵ دهدهن
پارێزگاری له مافی ههموو مرۆڤه خاوهن کلتووره
جیاجیاکان بکهن .دژی ئهو پارتو گرووپانهشن،
که توندڕهویی دهنوێنن ل���ه بیری رووناکگهرایی
( .)tnemnethgilnEب���ه تایبهتی ئهو عهلمانییانهی،
ک���ه بڕوایان به ههمه کلت���ووری نییهو دژی کهمه
نهتهوهییهکان���ن ،که ل���ه چوارچێوهی سیاس���یدا
بهش���دارییان ههبێت .به بیانووی ئهوهی ،که ههمه
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کلت���ووری خیانهتکردنه له بهها س���هرهکییهکانی
رووناکگهرای���ی ،که ئهوروپای رۆژئاوا هێناویهتییه
بهره���هم .له ههندێک ل���ه واڵت���ه ئهوروپیهکاندا،
ههندێک پارتی سیاس���ی ههن ،ک���ه رۆڵی گهوره
دهبینن له ئاگرنانهوهی ئهم جۆره کێشانه .ههڵبهت،
ئهو کهسانهی بڕوایان به سیاسهتی ههمه کلتووری
ههیه ،خهبات ل���ه پێناو دادپهروهریدا له یاس���ادا
دهک���هن ،که یهکس���انی له نێ���وان مرۆڤه خاوهن
کلتووره جیاجیاکاندا ههبێت .ههڵبهت ،ئهو کهسانه
دژی سیاس���هتی بهزۆر کلت���وور گۆڕینن .لهگهڵ
ئ���هوهدا نین ،ک���ه دهوڵهتی عهلمانی ب���ه بیانووی
یهکسانیکردنی هاوواڵتیان ،به زۆر کهمایهتییهکان
بتوێنێت���هوه ل���ه کۆمهڵگاکهیدا .ب���ه جۆرێک ،که
تاک���هکان دابماڵێت له ناس���نامهی کهس���ایهتیی
رهس���هنی خۆیان .ل���هم روانگه ب���ه کۆمهاڵیهتی
کردنه ،سیاس���هتی پێکهوه هاوگونجاندن ،به زهبر،
ب���ه ملکهچکردنی کهمایهتییهکان ب���ۆ وازهێنانیان
له کلتووری رهس���هنی باوباپیران���ی خۆیان ،جێی
گوم���ان دهبێت ،ک���ه دادپهروهریو یهکس���انیی
راس���تهقینهی تێدا بێ���ت .بهڕاس���تی مرۆڤایهتییانه
بێت .ئیمڕۆ ،س���هردهمی باهۆزێکه ههڵیکردووه بۆ
ئایندهیهک ،ک���ه کۆمهڵگاکان ببنه ههمه کلتووری.
“نهک تهنها ئاکادیمییهکان ،بهڵکو سیاسهتمهدارانو
رۆژنامهنووسانیش بڕوایان وایه ،که رووناکگهریی
دیوارو ش���وورهیهکه بۆ بهر هێرش���ی توندڕهویی
ئیسالمی)19(”.
ئ���هم کاردانهوهیه ،خۆی له خۆی���دا ،رهخن ه
گرتنه له توندڕهوی���ی رووناکگهرایی .بۆ نموونه،
تیمۆتی گارتۆن ئ���اش ()Timothy Garton Ash
له گۆڤاری نیویۆرکی کتێب ههڵسهنگاندندا (New

٥( )York Review of Booksی ئۆکتۆبهری )2006
دهڵێ���ت“ :تهنانهت ژنانی موس���وڵمانیش دژی ئهو
بۆچوونهن ،که حیرسی عهلی ( )Hirsi Aliدهریبڕیوه
سهبارهت بهوهی ،که ئیسالم دهیانچهوسێنێتهوه ،نهک
کلتووری نهتهوهییو خێڵهکی)20(.
ب���هاڵم ،له راس���تیدا ،پهنابهره موس���ڵمانهکان
به ئاس���انی ناتوانن له نێو کۆمهڵ���گای رۆژئاواییدا
بتوێنهوهو له ئایینهکهی خۆی���ان یاخی ببن .جگه
لهوه ،عهلمانیهکان وهک ئهوهی ،ههوڵ بدهن ههموو
هاوواڵتیان تووش���ی رهنگ کوێری ببن ،بیر لهوه
ناکهن���هوه ،که ههر بهش���ێکیان گ���رێ دراون به
کلتووری ڕهسهنو ئایینی خۆیانهوه .ئهم الیهنه دژه
به دهرهنجامهکانی سیاس���هتی ناسنامه ،که به زۆر
یاسا دهسهپێنێ .لهبهر ئهوه دژه بۆ ئهوهی داکۆکیو
پارێزگاری له بنهماکانی کلتووری کهمایهتییهکان
بکات .لهم چوارچێوهیهدا ،ئایین دهبێت جیاکرێتهوه
له سیاس���هتی ناسنامه .پاس���کال برکنهر (Pascal
 )Brucknerلهگهڵ ئهوهدا نیی���ه ،که پارێزگاری
له مافی کلتوور بکرێ���ت ،لهبهر ئهوهی ئهگهر وا
بکرێت ،ئهو کاته کۆمهڵگا کلتوورییه بچووکهکان
هاوتهریب ناب���ن لهگهڵ کۆمهڵ���گا گهورهکاندا،
بهڵکو پهراوێز دهخرێن ،ههریهکهیان ش���ێوازێکی
جیاو سهربهخۆ وهردهگرێت)21(.
لهبهر ئ���هوه ،بروکنهر به تون���دی دژی ههمه
کلتوورگهراییه ،لهبهر ئهوهی به نهژادپهرستییهکی دژ
به نهژادپهرستییه .لهبهر ئهوه ،بناغهی دژبوونیهکهی
بروکنهر به ههموو جۆرێک بهرامبهر بهو بیرکردنهوه
ههم���ه کلتوورگهراییهیه ،که بهرگ���ری له مافی
هاتنهناوهوهی ههموو کلتووره گشتییهکان ئهکات.
ئهم بهرگریکردنهش ،له هاتنهن���اوهوهی کۆمهڵگا
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کلتوورییهکانی ت���ر ،له راس���تیدا مافی تاکهکان
بهرتهسکتر دهکاتهوه لهوهی ،که بتواننو بیانهوێت
ت به خۆیان
رێبازی ژیانی تاکهکهس���یو تایب���ه 
ههڵبژێرن .ئهوجا ،الیهن���ه دژ به یهکترهکان ههوڵ
دهدهن شهڕ بۆ ههمان مهبهست بکهن ،که هێنانهدی
کۆمهڵگایهکی لیبراله ،که تیایدا هاوواڵتییان بتوانن
سهربهستانه به شێوهیهکی شارستانییانه مامهڵه لهگهڵ
یهکتردا بکهن .بهاڵم هێشتا ههر دهبن به بهشێک لهو
ش���هڕه کلتوورییهی ،که له ههر بۆنهیهکی سیاسیی
نوێدا س���هرههڵدهدات .لهگهڵ ئهوهشدا ،ئاشکرایه،
که ه���هردوو الیهنهک���ه پێکهوه گ���رێ دراون.
تاڵییهکه لهوهدایه ،که ه���هردوو الیهنهکه بڕوایان
ب���هوه ههیه ،ک���ه دهبێ پارێزگاری له ناس���نامهی
کلت���ووری بکرێت ،چونکه له س���هرووی ههموو
شتێکهوهیه بۆ پاێزگاریکردن له هاوواڵتیبوون ،یان
هاوواڵتینهبوون)٢٢(.
گفتوگۆکردن به گهرمی لهسهر ئهم مهسهلهیه
دهبێت لهس���هر بنهمایهکی فهلس���هفی بێت ،که به
هۆی���هوه بتوانرێت بهرپهرچ���ی رای بهرامبهرهکه
بدرێتهوه ،که ههڵه بن ،یان راست بن .ئیان بوروما
( )Ian Burumaتێبینییهکی سهرنجڕاکێشی کردووه،
که ل���ه پاش یان���زهی س���ێپتهمبهرهوه گفتوگۆی
ئاکادیمییانه دهربارهی رووناکگهرایی ،مۆدێرنیتی،
ههروهها پۆست مۆدێرنیتی ،له زانکۆکانهوه دهستی
پێکردووهو لهوێوه چۆته بازاڕهوه)23(.
ئ���هو گفتوگ���ۆ ئاگرینانه به ه���ۆی بیروڕای
جیاوازهوه ههڵگیرس���اون ،به تایبهتی س���هبارهت
به ئاس���تی رێژهیی له کلتووردا ،ش���ان به ش���انی
رهخنهی ئاوهزگهرایی ل���ه الیهکهوهو عهلمانییهتی
توندڕهوانه له الیهکیت���رهوه ،که پاڵنهر بوون بۆ

24

رهخنهی ئایینگهرایی .ههڵبهت ،خوێندنهوهی ههمه
کلتوورگهرایی ،زۆر جار پهیوهسته به خوێندنهوهی
ب���اری ناجێگیریو ناس���هقامگیری ل���ه جیهاندا.
ههروهها پهیوهس���ته به بیروبۆچوون���ی جیاجیاوه.
لهم روانگهی���هوه ،ش���ێوازهکانی ژیانی کلتووری
وهکو کۆمهڵێک جیهانی پڕ ل���ه واتا دهردهکهون،
ک���ه ههریهکهیان پێ���وهری تایبهتی خۆی ههیه بۆ
عهقڵو بۆ راستییهکان .لهبهر ئهوه ،ههر کلتوورێک،
دهبێ���ت تایبهتمهندی���ی خۆی ههبێ���ت ،له رووی
واتاییهوه .جیاوازیی ههبێت لهگهڵ کلتووریتردا.
ب���هاڵم له ههمان کاتدا ئ���هم جیاوازییه ،نابێت ببێته
ه���ۆی ملمالنێ لهگهڵ کلتووره جیاوازهکانیتردا.
به گوێرهی ئهم بۆچوون���ه ،ههموو کلتوورگهرایی ه
رادیکالهکان ئهوان نین ،که بانگهش���ه بۆ سیستمی
دیموکراسیو مافی مرۆڤ دهکهن ،بهڵکو ئهوانهن،
که بانگهش���ه بۆ هێزو دهسهاڵتی ئیمپریالیزمیو بۆ
لهناوبردنی کلت���ووری کهمایهتییهکان دهکهن .ئهم
خوێندنهوهی���ه ،بێ گومان ،رهخنهیه له ش���ێوازی
مامهڵهکردن بهرامبهر به کلتووری کهمه نهتهوهکان.
له کۆمهڵگای پهنابهری پاش کۆلۆنیالیزم ،سیاسهتی
جیاوازی ک���ردن له نێوان کلتووری فرهنهتهوهییو
کهمه نهتهوهییدا پهرهی سهندو رهگی داکوتا .ئهم
جیاوازیکردنه تهنانهت خرایه دهستوورهکانیشهوهو
کاریان پێ کرا .من لێرهدا پێویس���تم بهوهیه بچمه
قوواڵیی باسێکی فهلسهفییهوه سهبارهت بهوهی ،که
رێژهیی کلتووری ،که له رهخنهی عهقڵیی پۆست
مۆدێرنهوه سهرچاوهی گرتووه ،بۆچی ههڵوێستێک
نییه شایانی ئهوه بێت بهرگریی لێ بکرێت)24(.
ب���هاڵم ،به ههرح���اڵ ،ههڵوێس���تهکه خۆی له
خۆیدا لهب���هر هۆیهکیتر ش���ایانی بایهخ پێدانه.
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ئهوی���ش لهبهر ئهوهیه ،که خۆی ل���ه خۆیدا بوار
دهڕهخس���ێنێت بۆ دهرهنجامی ههڵوێستی سیاسیو
ئ���هوه روون دهکاتهوه ،که بۆچی گۆڕانی س���هیر
له سیاس���هتدا له ههردوو الیهن���هوه روو دهدات.
س���هیر لهوهدایه ،که ئهم رێژهی���ی کلتوورییه الی
ئهو مهس���یحییه توندڕهوانهش ههی���ه ،که جهنگ
لهگهڵ ئیسالمییه توندڕهوهکاندا دهکهن ،ئهگهرچی
به شانازیش���هوه باس لهوهش دهکهن ،که ههڵگری
دروش���می رووناکگهرایین .باس ل���هوه دهکهن،
که رووناکگهری بهش���ێکی دانهب���ڕاوه له نهریتی
کاتۆلیک���ی رۆمانییان ،یان لقێک���ی دیاریکراوه له
پرۆتس���تانتیزم .له روویهکی ترهوه ،ئهم راستڕهوانه،
سهیر لهوهدایه ،الیهنگرانی سهیریان ههیه ،ئهوانهن،
که له چهپڕهوییهوه بوون به راستڕهو ،ئهوانه بوون،
ک���ه تینووی ئهوه ب���وون جهنگ���ی ئازادیخوازی
بهرپ���ا بکهن .ئهم بادهرهوانه ،تهنانهت چوونه ریزی
رووناکگهره توندڕهوه نوێیهکانیشهوه)25(.
له جهنگێکیاندا دژی ئیسالمییه توندڕهوهکان،
ب���ه روونی توانییان له ش���هوو ڕۆژێکدا کلتووری
رووناکگهرایی پهیڕهو بکهن .کهچی ههر خۆشیان
دژی کلتووری رۆژئاوایی دهوهس���تانهوه ،چونکه
ههمیش���ه دژی جیهانگیری بوون .رووناکگهرایی
ب���وو به باو ،یان مۆدێل .ب���ه تایبهتی لهبهر ئهوهی
بههاکانی به تهنها جیهانگیری نهبوون ،بهڵکو لهبهر
ئهوهی خۆم���ان بوون ،ئێم���هی ئهوروپایی بوون،
رۆژئاوایی بوون)26(.
به ههر حاڵ ،ئهمه تهنها رهخنه نییه لهو رۆشنبیره
چهپڕهوه فهڕهنس���ییانه ،که رقو کینهیان بهرامبهر
ب���ه رووناکگهرایی���ه تون���دڕهوهکان دهردهبڕی،
بهڵک���و بی���رو بۆچوونێکی فهلس���هفییه ،که بۆمان

روون دهکات���هوه بۆچی له بهش���ێک له کلتووری
رووناکگهرایی���دا توندڕهوی���ش ههیه .ههڵبهت له
بیرو بۆچوونی ئهو رۆش���نبیره فهڕهنسییانهوه ،ئایین،
لهبهر ئهوهی پهیوهس���ته به مێشکی تاکهوه ،دهبێ
دوور بخرێت���هوه له بواری ژیانی سیاس���یو تهنها
ی تر .،بهاڵم ئهمه له مێژوودا
عیب���ادهت بێت و هیچ 
به جۆرێکیتر بهدی کراوه ،بهڵکو ،وهکو گشتاڵت
( ،)Gestaltیان وهکو هیگڵ ( )Hegelدهڵێ :بۆته
بهش���ێک له پێکهاتهی بیری کۆمهڵگای مرۆڤ .له
روانگهی دهستووری لیبراالنهوه ،ئایین دهبێت گیان
لێبووردهیی (تۆلێڕانس���ی) تێدا بهدی بکرێت .ئایین
تاکهکان به مێش���ک پۆلێن ناکاتو تاک به تاک له
یهکتریان جیا ناکاتهوه.
پڕۆس���هی فێربوونی یهکتر تهواوکردن :عهقڵی
ئایینیو عهلمانی
وهی،
ئهم ههڵوێسته عهلمانییه پهیوهست نییه به 
که چۆن کهس���ێک ئهزموونی ئهوه لێک دهداتهوه،
که چ���ۆن مرۆڤ���ه ئایینپ���هروهرهکانو کۆمهڵگا
ئایینپهروهرهکان هێشتا خولیای سیاسهتنو ئهوهی له
کۆمهڵگای عهلمانیدا بهدی دهکرێت ،الی ئهمانیش
ههیه .ئێم���ه بمان���هوێو نهمان���هوێ ،کۆمهڵگای
ئهوروپ���ای رۆژئاوایی ههر دهبێت پ���ێ بنێته نێو
قۆناغ���ی پ���اش عهلمانییهتهوه .بهه���ۆی قهناعهتی
فهلس���هفیو ئایینگهراییهوه ،کۆمهڵ���گا ئایینییهکان
ههرگیز به ئاسانی واز له بیروباوهڕی ئایینی خۆیان
ناهێنن ،که له س���هردهمی بهر له تازهگهرییهوه ئهو
شێوازه بیرکردنهوهیهیان به میراتی بۆ ماوهتهوه .ئهمه
راس���تییهکه ،که به ئهزموون سهلمێنراوه .بێگومان
له روانگهی عهلمانییهتهوه ،به زانستکردنی بنهمای
بیروباوهڕی ئایینی باسێکیتری دهوێت .قسهکردن
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لهسهر میراتیی ،یان نهریتی ئایینی هێشتا مشتومڕی
زۆری لهس���هره .من له رووی زاراوهوه ،کهس���ی
عهلمان���ی ( )secularله عهلمانیگهر ()secularist
جیا دهکهمهوه .به پێچهوانهی کهس���ێکی عهلمانی،
که به واتای کهس���ێکی باوهڕ نهکهر به خوا ،یان
گومڕا دێ ،کهس���ێک ،که هی���چ نهزانین لهبارهی
خواوه دهبهس���تێت به ئایینهوه( ،عهلمانیگهرهکان)
ه���هوڵ دهدهن الیهنگریی ههڵوێس���تێک بکهن ،که
بکهونه مش���تومڕهوه لهگهڵ ئهو خاوهن بیروباوهڕه
ئایینییانهوه ،که دهیانهوێ���ت کاریگهرییان ههبێت
لهس���هر خهڵکی ،ئهگهرچی بیروباوهڕهکانیش���یان
بناغهیهکی زانس���تییان نهبێت .ئهمڕۆ ،عهلمانییهت،
زیاتر لهس���هر بناغ���هی سروش���تگهراییهکی پتهو
دام���هزراوه .بۆ نموونه لهس���هر بناغ���هی تیۆری
زانس���تی ،یان زانس���تگهرایی دام���هزراوه .واته به
پێچهوان���هی کلتووری رێژهییهوهی���ه .لهبهر ئهوه،
من لێرهدا پێویس���تم بهوه نییه ئاماژهی ،یان باس له
زهمینه فهلسهفییهکه بکهم)27(.
ئهوهی لێ���رهدا ب���هالی منهوه گرنگ���ه ،ئهو
مهس���هلهیهیه ،که ئای���ا هێنانه خ���وارهوهی نرخی
ئایین ل���ه الی���هن (عهلمانیس���ت)هوه رۆژێک له
رۆژان ل���ه الیهن ههم���وو (عهلمانییهکان)یش���هوه
دهبێت؟ یان عهقلییهتی عهلمانیس���تی دهبێته بهشێک
له عهقلیهتی هاوواڵتیب���وون ،به جۆرێک ،که ئیتر
بوار نهمێنێت بۆ تێگهیش���تن له قۆناغی کۆمهڵگای
پۆست عهلمانیی هت؟ واته ئهو عهقلیهته عهلمانیستییه
له بازن���هی دهمارگیریدا چهق ببهس���تێو ئاوڕ له
بیروباوهڕی ئایینیی خهڵکی نهداتهوه؟ ئهم مهسهلهیه
شۆڕمان دهکاتهوه بۆ نێو الیهنی قووڵتر ،که هێنده
لهبهر دیدمان تاریک بێت ،نهزانین رووبهڕووی چ
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کێش���هیهک دهبینهوه .بهاڵم ،دهب���ێ بیرمان نهچێت،
کهوا تهنانهت عهلمانیستهکانیش نکوڵی لهوه ناکهن،
که ههم���وو هاوواڵتیان دهبێ له نێ���و کۆمهڵگای
مهدهنیدا یهکس���انیان ههبێت .چونکه حوکومڕانیی
دیموکراسی به زۆری زۆرداری ناسهپێنرێت .چونکه
دهوڵهتی دهستووری دهبێت به ئهتیک مامهڵه لهگهڵ
هاونیشتمانیاندا بکات .واته نابێت تهنها له سنووری
یاساکاندا مامهڵه لهگهڵ هاوواڵتیاندا بکات .ئهگینا
ئهوسا مامهڵهکردنهکه تهنها دهبێته سهپاندنی یاسای
به زۆره ملێو سیستمی شوانو مهڕی .به واتایهکی
تر ،ههر هاوواڵتییهکی ئایینپهروهرو کۆمهڵگایهکی
ئایینی نابێت به پێوهرێکی سیس���تمی دهستووریی
رووت حوکم���ڕان بکرێ���ت بهڵک���و هاوواڵتیی
ئایینپهروهرو کۆمهڵگای ئایینی پێویسته شهرعیهتی
دهس���تووریی ئهوهی ههبێت ،که مافی بیروباوهڕی
بپارێزرێت)28(.
ههڵبهت ئاش���کرایه ،که یهکهمجار کنیس���هی
کاتۆلیکی بوو ،ک���ه له ڤاتیکانومی ()Vaticanum
دووهمدا ل���ه س���اڵی  1965دروش���می لیبرالیزمو
دیموکراسیی بهرزکردهوه .ههروهها له ئهڵمانیاش،
برۆتستانتهکان ههر ههمان دروشمیان بهرز کردهوه.
ب���هاڵم ،ئهوهی جێی داخه ،ک���ه زۆر له کۆمهڵگا
ئیسالمییهکان هێشتا تازه به تازه له پرۆسهی چوونه
نێو کهش���ی لیبرالیزمو دیموکراس���یدان .بێگومان،
ل���ه جیهانی ئیس�ل�امیدا گهش���هکردنێک ههیه له
لێکدانهوهی ،یان خوێندنهوهی مێژووی ئیس�ل�ام،
که له مێژه ئیس�ل�ام له روانگهی قورئانهوه بڕوای
به لیبرالیزمو دیموکراسی ههبووه .بهاڵم ،قسهکردن
لهسهر ههوڵدان بۆ بهئیسالمکردنی ئهوروپا دووباره
دهمانخاتهوه مهترس���ییهکو بیرکردنهوه لهوهی ،که
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ئایا تاکو چ ئاستو رادهیهک کهمایهتییه ئایینییهکان
مافی ئهوهیان ههی���ه بیروباوهڕی ئایینیی خۆیان له
نێو کۆمهڵگای رۆژئاواییدا باڵو بکهنهوه .ئایا ئهمه
پرسیارمان له ال دروست ناکات ،که بزانین باوهڕی
ئایینیی راستهقینه چییهو باوهڕی ئایینیی ناڕاستهقین ه
چییه؟()29
ئێمه ،که بی���ر لهم گۆڕانکاریی���ه دهکهینهوه،
له ش���ێوازی نهریتیی چهق بهستووهوه بۆ شێوازی
کران���هوهی هۆش���یاریی ئایینی ،ههڵب���هت بیرمان
بۆ مۆدێل���ی گۆڕانێک دهچێت ،ل���ه قۆناغی پاش
چاکسازییهوه بگۆڕێت بۆ بارودۆخێکی مهعریفیی
وهها ،که له کۆمهڵگا مهس���یحییه رۆژئاواییهکاندا
بهدی���ی دهکهین .ب���هاڵم ،گۆڕان ل���ه عهقلییهتدا
دهرناکهوێت ،یان به دیوێکی سیاسیی دیاریکراودا
ئاڕاس���ته ناکرێت ،یان به یاس���ا نایهته دی ،بهڵکو
گ���ۆڕان له عهقلییهتدا له پڕۆس���هی پ���هروهردهو
فێربوون���هوه دێته بهرههم .وات���ه تهنها بهو رێگهو
پرۆس���هی فێربوونهی ،که تازهگهرایی عهلمانییهتی
پێ هێنای ه بهره���هم .کهواته ،ئێمه تهنها بهو ئێتیکی
دیموکراس���ییهی ،که الی هاوواڵتی دهبێ ههبێت،
ئێم���ه دهتوانین ،گرهنتی ئ���هوه بدهین ،که بتوانین
سنوورهکانی مافو ئهرکی هاوواڵتییان به پێوهری
راس���ت دیاری بکهین .دهک���رێ هاوواڵتییان به
زۆرهمل���ێ هان بدرێن ب���ۆ فێربوون���ی لیبرالیزمو
دیموکراس���ی ،بهاڵم ناکرێت ب���ه زهبرو زۆرهملێ
هاوواڵتییان ئاڕاس���ته بکرێن ،که ئیتیکیان ههبێت،
یان پهیڕهوی یاسا بکهن)30(.
بهاڵم ئایا ناتوانین پرس���یارهکه به جۆرێکی تر
بکهین؟ ئایا پرۆسهی پهروهردهو فێربوون له رووی
ئایینیی نهریتییهوه بۆ کۆمهڵگا پێویس���ته ،یاخود له

رووی عهلمانییهتهوه؟ بۆ نموونه ئێمه دهبێت له رووی
بههای ئایینییهوه فێری ئهوه بین ،که یهکسانی ماف
ل���ه نێوان ژنو پیاودا بکرێت ،یان له رووی بههای
عهلمانییهتهوه؟ بێگومان پڕۆسهی یهکترتهواوکردن
پێویس���ت دهکات .له ه���هردوو الیهنهکهوه ،واته
ل���ه الیهنی ئایین���یو له الیهن���ی عهلمانییهتهوه .به
جۆرێک ،بوار نهدرێت ،هی���چ الیهکیان زاڵ بێت
بهسهر الیهکهی تردا .بێگومان دهوڵهت نابێت بوار
بهوه بدات به زۆرهملێ عهلمانییهت بسهپێنرێت ،یان
ب���ه دیوێکی تریش ،ئایین زاڵ بێ���ت .ئهگینا بهمه
دهرگای ملمالنێو پێکدادان له نێوان گروپو تایهفه
ئایینییهکان خۆیانداو یان لهگهڵ عهلمانییهکاندا روو
دهدات .ئهگینا ئهو کاته دهوڵهت دهبێته بهش���ێکی
خوڵقێنهر له ملمالنیو پێکدادانی لهو جۆره .ئهوجا
دهبێت به هێزی س���هرکوتکهری ئۆپۆزیسیۆنهکان.
له دهوڵهتی دهس���تووریدا ،دهبێ ههموو پێوهرهکان
به شێوهیهکی یاس���اییو به ئاشکراو به شهفافیهت
بۆ ههموو هاوواڵتی���ان دابڕێژرێت .ئهوجا دهوڵهت
ت له ژیانی
دهبێت ههڵوێستی تهواو بێ الیهنی ههبێ 
سیاسیی گش���تیدا .دهبێت خاوهنی بڕیار بێتو ئهو
بڕیاران���هش به دامودهزگای ش���هرعیو بێ الیهن
جێبهجێ بکات ،لهسهر ئاستی پهرلهمانیو دادگاییو
ئیدارهی���یو فهرم���یو ههموو ئهمان���هش دهبێت
س���هرچاوهکانی راو بۆچوونی هاوواڵتییان خۆیان
بن .مهبهستیش له جیاکردنهوهی ئایین له دهوڵهت،
ئهوهی���ه ،که ههردوو فلتهری یهکتر بن .واته ئایین
له بواری گش���تیو فهرمیدا ببێته فلتهر بۆ دهوڵهت،
دهوڵهتی���ش ببێته فلتهر بۆ ئایین .لێرهدا دوو هۆکار
ههیه بۆ ئهوهی ئازادی پراکتیزه بکرێت .هۆکاری
یهکهمیان ئهوهیه ،که ئهو کهسانهی نه ئارهزوویان
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لێیهو نه دهتوانن مۆراڵو بیرباوهڕی خۆیان دابهش
 دهبێت،بکهن بۆ دوو ئاڕاس���تهیعهلمانیو ئایینی
رێگهیان پێ بدێت بهش���دار بن له ئیرادهی سیاسی
. ئهگهرچی زمانی ئایینیش بهکار بهێنن،واڵتهکهیان
 که دهوڵهتی دیموکراتی،ه���ۆکاری دووهم ئهوهیه
،نابێت سنوور لهبهردهم دهنگهکانی خهڵکیدا دابنێت
چونکه نازانرێت ئهو دهنگانه له چ ساتێکدا دهچنه
 به تایبهتی له. یان ئهو الیهنهیترهوه،ئهم الیهنهوه
، که پهیوهندیی تیادا الوازه،نێو ئهو گۆمهڵگایانهدا
 ئهو هۆکارهی.یان نهریتی ئایینی تیادا بااڵدهس���ته
 که، ئهوهیه،دهبێت���ه رێگر لهبهردهم عهلمانییهت���دا
عهلمانییهکان له نێو کۆمهڵگای مهدهنیو له بواری
گشتیی سیاس���یدا کهمتر له هاوواڵتییه ئایینییهکان
 ههڵبهت هاوواڵتییه عهلمانییهکان.هاوشان دهکرێن
زۆر ب���ه ترس���هوه مامهڵ���ه لهگ���هڵ هاوواڵتیی���ه
 له ترس���ی ئهوهی به ئاس���انی،ئایینییهکاندا دهکهن
 رهنگه.نهچنه ژێر کاریگهریی ژیان���ی مۆدێرنهوه
 که هاوواڵتییه ئایینییهکان زمانه،لهبهر ئهوهش بێت
.ئایینییهکهی���ان لهگهڵ زمان���ی دنیاییدا نهگونجێت
 ئهو کاته، ئهگهر قبوڵکردنی یهکتری ههبێت،بهاڵم
زمان���ی هاوبهش له نێوان ههردوو الدا بهبێ ترسو
 ئیتر ئهو کاته زمانی.سڵهمینهوه دروس���ت دهبێت
ئیمانو زمانی عهلمانییهت بهرامبهر به یهکتر دژوارو
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رۆح لە روانگەی
فەیلەسوفەكانەوە
نووسینی :محەمەد قرقنجی
و.لە توركییەوە :رەسوڵ حەسەن

س���وقرات كە یەكێكە لە فەیلەس���وفەكانی چاخی
یەكەم كاریگەریەكی گەورەی لەسەر فەیلەسوفەكانی
ێ هێشتووە .سەبارەت بەمەسەلەی رۆح
دوای خۆی بەج 
بیرو بۆچوونەكانی مایەی س���ەرنج و رامانە .سوكرات
بۆ گەیش���تن بەراستی مەسەلەكانی پەیوەست بە ژیری
و دانایی هەلوەستەی لەس���ەر ماهیەتی نەفسی مرۆڤ
كردووە و سیستەمی فكری فەلسەفی خۆی لەسەر ئەمە
بونیاتناوە .لەم الیەنەشەوە شایەنی ئەوەیە كە ناونیشانی
یەكەمین فەیلەسوفی پێبدرێت.
لێرەدا دەتوانین بیرو بۆچونەكانی سوقرات سەبارەت
بە بابەتی رۆح بەمشێوەیە كورت بكەینەوە:
نەفس و رۆح���ی مرۆڤ لەالیەكی یەكەم جیهانی
بوندا بەرلە جەستە ئامادەگی هەیە .دوای ئەوە لەگەڵ
جەس���تەدا یەكدەگرێت .جەس���تە بەرگ و ئامرازی
كارکردنی رۆحە .كاتێك جەس���تە تێكدەچێت و شی
دەبێتەوە نەفس دەگەرێتەوە ئەو س���ەرچاوەیەی كەلێی
هاتووە .یەكگرتنی جەس���تەو نەف���س (رۆح) بۆ دوو
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بەگوێرەی پرەنسیبی
سیستەمی ئەرستۆ،
ژیان رۆحە .ژیانیش
گوزارشتە لە جوڵە.
لە كاتێكدا بۆ
ئەوەی هەرجوڵەیەك
جوڵەیەكی تر بەخێرایی
بەدوای خۆیدا بهێنێت
پێویستی بە مادەیەكی
جواڵو هەیە .رۆشنایی
و نوریش لە مرۆڤدا
لەوەدایەكە خێرایی رۆح
و مادەش جەستەیە.
مەبەستی گرنگ لە ئارادایە.
.1تەكامول بوون
 .2بەردەوام بوون
بەبۆچوونی س���وقرات مرۆڤ گوزارش���تە لە
رۆح .جەستە هیچ ماهیەتێكی نیە .تەنها ناوەندێكە
بۆ كاركردنی مامۆس���تاكەی كە رۆحە ،هەروەها
ئامرازێكە بۆ پێكهێنان���ی فەرمانەكانی رۆح .رۆح
خۆی لە جەستەدا دەشارێتەوە بۆ ئەوەی نەبینرێت
و بەرپرسیارە لە بەكارهێنانی جەستە .جەستە كاتیە
و لەناودەچێت بەاڵم رۆح ئەبەدی و بەردەوامە.
سوكرات بەمشێوەیە وەاڵمی پرسیاری “مرۆڤ
بۆچی هاتۆتە دنیاوە و وەزیفەی چییە؟”داوەتەوە:
“وەزیفەی مرۆڤ ئەوەیە ك���ە دنیای خوارەوە لە
زەوقە كاتی���ەكان پاك بكات���ەوە و رۆحی بەرەو
ئامانجە بەرزەكان ئاراستە بكات” ئەمەیە مەبەست
لە هاتنە دنیای مرۆڤ .سوقرات حەشری جەستەی
قەبوول كردووە پشتراستی كردۆتەوە ،واتە باوەری
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بە زیندووبوونەوەی جەس���تە هەبووە دوای مردن.
ئەم باوەریەی سوكرات لەوقسانە دەخوێنینەوە كە
لەكاتی دادگایی كردنی لەب���ەردەم دادوەرەكان
كردبووی “م���ردن كە كۆچكردن���ی رۆحە لەم
دنیای���ەدا ،لە ناوچوون نی���ە بەڵكو رزگار بوون و
ئازادبوونە ،بەراس���تی مردن رێگایەكە مرۆڤەكان
ل���ەم دنیایە دەباتە ئاخی���رەت .هەموو مردووەكان
ێ زیندوو دەبنەوە”.
لەدنیایەكی تردا سەرلەنو 
باگ���و 
ێ لە(ئەفالتون)-Eflatunبگری���ن كە
فەیلەسوفێكی بە ناوبانگی دیكەی چاخی یەكەمە.
ئەفالتوون هەبوون دابەش دەكات بۆ هەبوونی
س���ەرو هەبوونی خواروو(اعلی و سفلی) دەڵێت:
رۆح لە هەبوونی سەروو دایە.
رۆح لەس���ەرەتادا لەو پای���ە (مەقام)بڵندەدا لە
(جیهان���ی نمونەییدا) دەژیا ،لەژی���ان رازی بوو,
خاوەنی زانس���ت بوو .دووباڵی هەبوو باڵی حەق
و باڵی خێر .دوای ئەوە دابەزیە سەر رووی زەوی
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و هەردوو باڵی لەدەستدا .مەبەستی سەرەكی رۆح
لەم دنیایەدا ئەوەیە كە هەردووباڵی واتە س���یفەتی
حەق و خێر لەنوێوە بەدەستبهێنێتەوە.
ئەفالتون نەفس���ی مرۆڤ دابەش دەكاتە سەر
سێ جۆر
 .1نەفسی شەهوانی
 .2نەفسی خواردن
 .3نەفسی دەربرین
كاتێ���ك «نەف���س» رۆح دەربری���ن بێت ئەوا
سەرچاوەی فكرە .سەرچاوەی توانای بیركردنەوەیە
لە مرۆڤدا .رۆح لەالیەن جەنابی حەقەوە بەبێ هۆكار
خولقێنراوە .هیچ ش���ێوەیەكی نیە ،مرۆڤ ناتوانێت
بەچاو بیبین���ی .ناوەرۆكێكی بە تەواوی جواڵوە و
بەبزاوتە ،واتە قابیلیەتی ئەوەی هەیە كە بەویس���ت
و ئارەزوی خۆی بجوڵێتەوە .سادەیە پارچەنابێت و
نابینریت .جەستەیی نیە ،هەموو جۆرە چاالكیەكی
ناوەندی «مەركەزی»یانەیە .ئیالهیانە و ئەبەدیانەیە.
دەتوانین بیرۆكەی سوقرات كە دەڵێت” :رۆح
پێش جەس���تە بوونی هەیە .ل���ەالی ئەفالتونیش
ببینین ،رۆح دوای لەناوچوونی جەستەش بەردەوام
دەبێت .ژی���ان مەغزای رۆحە .مردن جیابوونەوەی
رۆحە لە جەس���تە ،دوای ئەوەی رۆح لە جەس���تە
جیادەبێتەوە وەكو بەش���ێك لە سروشت درێژە بە
ژیان دەدات.
مرۆڤ بەهۆی نەفس���ەوە هەس���ت دەكات و
درك دەكات .لەرۆح���دا دوو ئیعتیبار هەیە یەكیان
مرۆڤانە و ئەویتریشیان ئاژەاڵنەیە .پەیوەندی رۆح
بەجەس���تەوە تەدبیر و هەڵس و كەوت ئاراس���تە
دەكات .هەروەك���و چ���ۆن ش���ێوەی مرۆڤەكان
جی���اوازن و لەیەك ناچن ئەوا رۆحی مرۆڤەكانیش
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لەیەكتر ناچن و یەكێك لە یەكێكی جیاوازە .رۆح
بەكارهێنراو نیە بەكارهێنەرە.
ئالەتی موس���یقی ئاهەنگێك نیە .بەڵكو مۆسیق
ژەنێكی نەبینراوە ئەوەی پێی دەگوترێت جەس���تە
دەكاتە ئالەت و ئەوەی پێش���ی دەگوترێت «ژیان»
دەكاتە ئاهەنگ .ئەگەر بیەوێت دەتوانی بیشكێنێت
و بەرش و باڵوی بكاتەوە ئەرستۆ و ئەفالتون لەو
بیرۆكەیەدا هاوڕان كە دەڵێت“ :رۆح جەستەی نیە
و گەوهەرێكە” .بەبۆچوونی ئەرستۆ رۆح رووداوە
وات���ە ئەزەلی نیە .لەگەڵ جەس���تە ب���ە یەكەوە
دەخولقێنرێن .كاتێك جەستە لە ناو دەچێت ئینجا
رۆح دەمێنێتەوە و ئەبەدی دەبێت.
بەگوێرەی پرەنس���یبی سیستەمی ئەرستۆ ،ژیان
رۆحە .ژیانیش گوزارش���تە ل���ە جوڵە .لە كاتێكدا
بۆ ئەوەی هەرجوڵەی���ەك جوڵەیەكی تر بەخێرایی
بەدوای خۆیدا بهێنێت پێویس���تی ب���ە مادەیەكی
ج���واڵو هەیە .رۆش���نایی و نوریش ل���ە مرۆڤدا
لەوەدایەك���ە خێرایی رۆح و مادەش جەس���تەیە.
هەروەك چۆن رۆح بەشێك نیە لە جەستە ئاوهاش
لێی جیاواز نیە .لێرەدا ئەرستو پێی وایە كە خودی
رۆح بزوێنەر نی���ە بەمەش پێچەوان���ەی بۆچونی
ئەفالتون دەوەستێتەوە بەبۆچوونی ئەرستۆ رۆح بۆ
ئەوەی خۆی بجوڵێنێتەوە جەستە بەكار دەهێنێت و
دەیوروژێنێ .جولەی رۆح وەكو ئەو مرۆڤە نیە كە
لەس���ەر زەوی دەروات .بەڵكو وەكو جوڵەی ئەو
مرۆڤە یە كە سواری بەلەمێك بووە .رۆح ماددی
نیی���ە و لەهەم���ان كاتیش���دا نادیاریكراویش نییە.
هەموو جوڵەیەكی جەس���تە رۆح پێی هەڵدەستێت
و بەرێ���وەی دەب���ات  .رۆح ه���ۆكاری هەموو
مەرجەكانی ژیانی جەستەیە.
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ئەرستۆ دەڵێت” :رۆح خێرایی جەستەیە “ ،لەو
باوەڕەدایە كە جەس���تە لە پێناو رۆح خوڵقێنراوە.
مەبەس���ت لەبوونی جەس���تە خزمەتكردنی رۆحە.
جەس���تە ك���ە ئالەتێك���ی رۆحە ،بەش���ێوەیەكی
گونج���او ب���ۆ پێكهێنان و خس���تنەواری كرداری
فەرمان دروس���تكراوە كە وەزیفەی سەرەكییهتی
وەبەشێوەیەكی گونجاویش بۆ ئەمە ڕێكخراوە.
ئەرس���تۆ ك���ە گوتویەتی ”ژیان لە س���ایەی
رۆحەوە بەرەوپێشەوە دەچێت» ،پێشبینی پێنج جۆر
رۆحی كردووە.
 .1نەفسی خواردن
 .2نەفسی هەست
 .3نەفسی بزواتن
 .4نەفسی شەهوانی
 .5نەفسی ئەقاڵ
هەروەها «دیسكارتس» سەبارەت بە مەسەلەی
رۆح هەندێك تێبینی سەرنج راكێشی خستۆتە روو.
“دیس���كارتس” كە بەوە دەناس���رێت گرنگیەكی
زۆری بە فكر و بی���ر داوە ،دەڵێت لە گەوهەری
رۆح���دا فك���ر هەیە .ئ���ەوەی رۆح���ی كردووە
بەگەوهەر فكرە .رۆح پێویس���تە لەم سایەوە خۆی
ێ دەبێت باببێت
بناس���ێنێت .رۆحی مرۆڤ لەك���و 
دەتوانێ���ت بیربكاتەوە ،ئەم توانایە لەودا هەیە .جیا
لە جەس���تە هێز و توانای زانین���ی هەیە .هەروەكو
لەگەڵ جەس���تەدا نەهاتۆتە ئ���اراوە  .ئاوهاش بە
جەستەشەوە سنوردارنیە .شێوەی نیە نابینرێت .بۆیە
كاتێك جەستە تێك دەچێت ئەو پشونادات .رۆحی
مرۆڤ نەمرە و نامرێت.
مالیبرانچ :هەموو بیرۆكەكانی س���ەبارەت بەم
بابەتە لە خوا و باوەری بەخوا وەرگرتووە” .هەموو

رووداوەكان یەك بە یەك عیبارەتن لە وەسیلە”ئەمە
قس���ەی «مالییرانج»ە .ل���ەو بڕوایەدایە كە رۆحی
مرۆڤ درك بەكاریگەری خوا ناكات و هەس���تی
پێناكات .رۆح بەتەواوی جیایە لە جەس���تە :هیچ
پەیوەندی���ەك لە نێوانیاندا نیە .رۆح س���ەربەخۆ نیە
ل���ە چاالكیەكانیدا و بەخ���واوە گرێدراوە .ئەوەی
زانیاریش دەداتە رۆحی مرۆڤ ،خودایە.
لەم بوارەدا بەبێ بەبیر هێنانەوەی بیرۆكەكانی
«بەرگەسۆن» تێناپەڕێن كە فەیلەسوفێكی گەورەی
چاخەكەمانە و ئاراس���تەیەكی بە تەواوی نوێی بە
میتافیزیكیەت دا و شۆڕشێكی بەرپاكرد.
بەبۆچوونی بەرگەس���ۆن :شعوری ئێمە بەرگ
و بەشی ناوەوەی هەیە .بەرگەكەی توێژاڵی ئەقڵ
و زیرەكی و لۆژیك و زانس���تە .ئ���ەم توێژاڵە بە
ئاگاداركردنەوەی كۆمەڵ���ەی مەرجەكانی كاری
ژی���ان پێكدێت .ئەم بەش���ە جاری���ەی گەیاندنی
یاس���ای چاالكیەكانە .لێرەدا ئ���ازادی نیە بەڵكو
دەستنیش���انكردن هەی���ە كاتێك باس لە هەس���ت
«شعور»ی ناوە وە دەكەین دەتوانین ناوی بنێن «من».
كاتێك تۆماری كارو لۆژیك وەك دەستنیشانكردن
دەبێتە جێگای ب���اس« ،من» بە تەواوی پێچەوانەی
ئەمە داوای كەیف و خۆش���ی دەكات .یەكەمیان
كۆمەڵە ئاگادار دەكاتەوە كە دەست نا كەوێت و
جێگیر بووە بەمەش دەكەوێتە رەوشی «من» ێكی
روكەشانە و كۆمەاڵیەتیانە.كەچی «شعور» هەستی
ن���اوەوە بەردەوام لە حاڵەتی بەیەكەوە نوس���ان و
توانەوەدایە .ئیدی ئەمەیە گۆڕەپانی راس���تەقینەی
«من» بە بۆچوونی بەرگەس���ۆن پەیوەندی ماددە و
رۆح وەك���و پەیوەندی حافیزە و دەماغ وایە .دوو
جۆر حافیزە هەیە.
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 .1حافیزەی بنچینەیی
 .2حافیزەی میكانیكی
حافی���زەی بنچینەیی لەگ���ەڵ جیهانی مادی
لە نێ���و پەیوەندایە  .حافی���زەی دووەمیش خەیاڵ
و بیرەوەریەكان���ە .بەرگەس���ۆن ل���ە ئەنجامی ئەو
لێكۆڵینەوان���ەی ك���ە ئەنجامی داوە گەیش���تۆتە
ئەو ب���اوەڕهی که دەم���اغ خودی حافی���زە نییە.
بەڵكو ئالەتێكی ئاگاداركردنەوەیە .س���ەرچاوەی
بیركردنەوە حافیزەی دینامیكیە.
هی���چ كاتێك دەماغ ،حاڵەت���ی رۆحیی وەكو
بیركردن���ەوەی نیە .خۆی لە خۆی���دا بیرو ژیری
یاخود ئەو بونانەی كە ماددی نین ،هیچ كاتێك لە
ماددە وە دروس���ت نابن .ئەركی دەماغ ئەوەیە كە
خزمەتی دروست كردنی پەیوەندی عونسورەكانی
وەكو بیر و شعور لەگەڵ واقع بكەن ،حاڵەتەكەشی
عیبارەتە لە بوون بەوەس���یلەی هەماهەنگی لەكاتە
پێویستەكاندا.
لێ���رەدا دی���ار دەبێ���ت كە بەرگەس���ۆن جیا
ل���ە فەیلەس���وفە مادیەكانی تر .لەمیانی زانس���تی
سروشتیەوە گەش���ەی بەروونكردنەوەكانی داوە و
مەس���ەلەی درك كردنی بە تەواوی بە مەس���ەلەی
رۆح بەستۆتەوە .جیاوازی حەقیقەت لە ناسنامەی
مرۆڤدا لە میانی هیچ وەسفێك دەستنیشان ناكات و
هەبوونی رۆح «معنویات» وەك بنچینەیەك قەبووڵ
دەكات .
ئەم فەیلەس���وفە بە ناوبانگە پێی وایە جەس���تە
وەك���و ئالەتێك لە ژێر فەرمانی رۆح دایە .رۆح لە
دەربڕینی هزر و بیریدا س���ود لەو دەبینێت .جەستە
بەردەوام وەكو كرێكارێك���ە .وەزیفەی بنچینەیی
جەستە ئەوەیەكە كرێكار بێت.
هێزی ئ���ەوەی نیە كە هیچ رووداوێكی ئەقڵی
بێنێت���ە كایەوە ،رووداوەكان���ی ئەقڵ لە دەرەوەی
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جەستە دەرهاویشتەی هێزگەلێكن كە مادیی نین.
ئیتر بەو هێزە بڵێین رۆح یا نەفس هیچ لە ئەنجامەكە
ناگۆرێ���ت .بەرگەس���ۆن لەمیان���ی دامەزراندنی
سیس���تەمی بیركردن���ەوەی ئەوەی س���ەلماندووە
ك���ە مرۆڤ هەبوونێكە لە میان���ی یەكگرتنی دوو
هەبوون كە ئەویش ماددی و مەعنەویی« ،رۆحی»
دروستبووە .هەموو ئەمانەش���ی رەتكردۆتەوە كە
تەنها باوەری���ان بە ماددە هەیە یا ئەوانەی جگە لە
رۆح هیچ حەقیقەتێكی تر پەسەندناكەن.
هەروەكو چۆن لەبەش���ی «بەڵگە زیندوەكانی
پەیوەس���ت ب���ە رۆح» ئاماژەمان پێدا .س���ەبارەت
بەرۆح ئەوەی خاوەنی قسەی راستە پێغەمبەرەكانن
و هەروەها زانایان���ی ئاینین كە میراتگری ئەوانن.
ئەوان پەپشت بەستن بەوەحی «سروش» و ئیالهیات
دەلێن ئەوەی رۆحی خولقاندووە جەنابی «حەق»ـە
هەرچی بیروبۆچوونی فەیلەس���وفەكانە سەبارەت
بەرۆح ،ئەو رێژەیەی كە لەگەڵ وەحی و ئیالهیات
دەگونجێت پەسنددەكرێت .بەاڵم ناتوانرێت هەموو
بیروبۆچوونی فەیلەسوفەكان پەسندبكەین بەتایبەتی
كە ئەقڵ لە هەر روویەكەوە حەقیقەتی تێدا نەبینی
و هەرسی نەكات .هەریەكێك بەرێژەیەكی دیاری
كراو لە»حەق» راس���تی نزیك بۆت���ەوە توانیویەتی
بەگوێ���رەی ئەقڵ���ی خ���ۆی روویەكی راس���تی
«حەقیقەت» بخاتە روو .بۆیە پێویس���تە قس���ەكانی
ئەوان بە ت���ەرازووی ئاین و «حەق» بكێش���رێت
و ئ���ەو بیروبۆچونانەی پ���اك و خاوێنن بە رێزەوە
وەربگیرێن و ئەو بیر و بۆچونانەی كە چەوتیش���ن
پشتگوێ بخرێن.
سەرچاوە:
www.mehmedkirkinci.com
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فتیشیزمی کااڵ و
رهمزهکانی
نوسینی :کارڵ مارکس
ه فارسییهوه :هادی محهمهدی
و .ل 

سهرهتا :لهم س���ااڵنهدا چهندین بهرههم ل ه لوکاچ ،گرامشی،
گوڵدم���هن و مارکوزه و  ...کراوه ب ه ک���وردی ،له کاتێکدا ک ه
سیستمی فهلسهفی ههموو ئهم نووس���هران ه بهپێی پشتخانی فکری
و مێتۆدۆلۆژیک���ی بیرمهندانێک وهک کان���ت ،هێگل و مارکس
پێکهاتووه ،ب���هاڵم بهدهگمهن بهرههمێکی ئهم بیرمهندان ه کراوه ب ه
کوردی ،بههۆی گرنگی ناس���ینی سیستمی فهلسهفی مارکسیستی،
تێکۆشام که تیۆری فتیشیزمی کااڵ ،که بهشی گرنگ و بنهڕهتی
سهرمایهی مارکس پێکدێنێ ،بکهم ب ه کوردی.
تیۆری فتیش���ێزمی کااڵ که لهخۆیدا بناغهی گشتی سیستمی
فهلس���هفی مارکس پێکدێنێ ،بهپێی ئهم بیره پێکهاتووه :له جڤاتی
بورژوایی���دا کااڵ که بهرههمی کاری مرۆڤه ،فۆرمێکی رهمزی و
سهربهخۆ له ئیرادهی مرۆڤ بهخۆوه دهگرێ و ،پێوهندی کااڵکان
و گۆڕینهوهی کااڵکان ،پێوهندی ئینسانهکان کونترۆڵ دهکات.
پرۆسهی فتیشیزم کااڵ ،یانی ههموو بهرههمێکی کاری مرۆڤ
و گشت بهرههمێکی فهرههنگی هونهری ،بههای راستین و رۆڵی
رهخنهگرانهی خۆیان دهدۆڕێنن و بهشێوهی جۆرێک فتیش ،بوت،
دهردهکهون .وهک بڵێی رۆحێکی جادوویی دایگرتوون ب ه زرق و
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ه یهکهم
کااڵ ل 
سهرنجدا
وهک شتێکی
ساد ه و ئاسایی
دهردهکهوێ،
بهاڵم شیکاری
ه پیشانی
ئێم 
ه کااڵ
دهدات ک 
شتێکی ئێجگار
ئالۆز و رهمزاوی
ه وردهکاری
و پڕ ل 
متافیزیکی و پڕ
ه جوانکاری
ل
الهوتییه.
برقی خۆیان مرۆڤهکان شهیدا و ئهفسوون دهکهن ،بهجۆرێک
که مرۆڤ دهبێت ه کۆیله و بهندهی کااڵ و ستایش���ی دهکا و
دهیپهرستێ؛ ل ه کاتێکدا که خۆی خولقاندوویهتی.
لوکاچ گرنگی تیۆری فتیش���یزم بهمجۆره راڤه دهکات:
«زۆر جار وتویانە کە بەشی بەناوبانگی لۆژیکی هێگل لەمەڕ
بوون ،نەبوون و گۆڕان ،هەموو فەلس���ەفەی هێگلی لهخۆیدا
ههڵگرتووه .رەنگە بەمجۆرە بتوانین بێژین کە ئهو بەش���هی
سەرمایە لەمەڕ سروشتی فتیشزمی کااڵ ،تێکڕای ماتریالیزمی
مێژووی���ی و وش���یاری پرۆلیتاریا وەک دەرک���ی کۆمەڵی
بورژوازی (و جڤاتانی پێشوو وەک چەند قۆناغێکی پێشچوون
بەرەو ئەم کۆمهڵگه)ی له خۆیدا ههڵگرتووه».

وهرگێڕ

کااڵ له یهکهم س���هرنجدا وهک شتێکی ساده و
ئاس���ایی دهردهکهوێ ،بهاڵم شیکاری ئێم ه پیشانی
دهدات که کااڵ شتێکی ئێجگار ئالۆز و رهمزاوی
و پڕ له وردهکاری متافیزیکی و پڕ له جوانکاری
الهوتییه.
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(use

تا کات���ێ که وهک بهه���ای بهکارهێنان
 )valueس���هیری کااڵ دهکهی���ن ،هیچ ش���تێکی
رهمزاوی تێدا نییه ،ئێستا چ وهک شتێک بیبینین ک ه
بههۆی تایبهتمهندییهکانی ویستێکی مرۆڤ دابین
دهکات ،یان ئهم تایبهتمهندییانه به بهرههمی کاری
مرۆڤ بزانین.
وهک رۆژ ئاش���کرای ه ک��� ه م���رۆڤ بههۆی
تێکۆش���انی خۆی ش���ێوازی ماتریاڵی سروش���تی
بهجۆرێک دهگۆڕێ که س���ودی پێ ببهخشن .بۆ
نمونه کاتێک مێزێک ساز دهکرێت ،شێوازی چێو
دهگۆڕدرێت .بهاڵم دیس���ان وهک چێو دهمێنێتهوه،
یانی وهک ش���تێکی بهرههست و ئاس���ایی .بهاڵم
ه���هر ک ه وهک کااڵ دهردهکهوێ ،دهبێته ش���تێکی
بهرههستی بااڵ (.)transcendent
لهم ساته بهدواوه ئیتر مێز تهنیا له بان پایهکانی
خۆی لهس���هر زهوی ناوهس���تێ ،بهڵکوو ،لهئاست
کااڵکانی تردا له بان سهری دهوهستێ و له مێشکی
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ێ
چێوێنی خۆیدا س���هدان بیری س���هیر دهوروژێن 
سهیرتر لهو کاته ک ه دهیویست به شایی و سهماوه
ل ه چێو ساز بکرێت.
کهوابوو خهس���ڵهتی رهم���زاوی کااڵ ل ه ناخی
بههای بهکارهێنانهوه س���هرچاوه ناگرێ ،ههروهها
بهه���ۆی ئ���هو فاکتۆرانه که بهه���ای کااڵ دیاری
دهکهن ،پێکنایهت ،چونکه یهکهم ،ههرچهنده کار
و تێکۆشانی بهسود و بهرههمهێنهر لێک جیاواز بن،
فیزیۆلۆژی ئهم راس���تییه دهردهخات که ههموویان
بهرههم���ی ئۆرگانیزم���ی جهس���تهی مرۆڤن؛ ههر
کام لهم کارانه ،ب ه ههر ن���اوهرۆک و فۆرمێکهوه،
بههۆی هێزی مێش���ک ،دهمارهکان ،ماسولکهکان،
ئهندامهکان و ههس���تهکانی م���رۆڤ بهرههم دێن.
دووههم ،ئهو ش���تهی ک ه بنهمای رێژهی بههاکان
دیاری دهکات ،یان مهودایهکی زهمهنی ک ه هێزی
کار بهکارهێن���راوه ی���ان چهندێت���ی کار ،لهگهڵ
چۆنێت���ی کار ،جیاوازی بهرچاوی ههیه .له ههموو
بارودۆخێک���دا ،زهمانی کار ،که ب���ۆ دابینکردنی
پێویستییهکانی ژیان پێویسته ،ههرچهند له قۆناغی
جیاوازی گهشهی مرۆڤدا یهکسان نییه ،بهاڵم کار
و تێکۆش���انی مرۆڤ داگیر دهکات .سهرئهنجام،
لهو کاتهوه ک ه مرۆڤهکان بهجۆرێک بۆ یهکتر کار
دهکهن ،کارهکانیان فۆرمێکی کۆمهاڵیهتی بهخۆوه
دهگرێ.
کهوابوو ئهی خهس���ڵهتی رهمزاوی بهرههمی
کار ،ک��� ه ههر کات فۆرمی کااڵ بهخۆوه دهگرێ
دهردهکهوێ ،له چی سهرچاوه دهگرێ؟ ئاشکرای ه
ههر لهم فۆرمهوه س���هرچاوه دهگرێ ،یهکس���انی
ههموو جۆرهکانی کاری مرۆڤ ،وهک فۆرمی مادی
یهکس���انی بههای بهرههمهکانی کار دهردهکهوێ؛
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له ئهنجام���دا پێوهری رادهی کاری مرۆڤ ،بهپێی
م���اوهی زهمانی س���هرفکراو ،وهک فۆرمی رادهی
بههای بهرههمهکانی کار دهردهکهوێ؛ سهرئهنجام،
پێوهندی نێوان بهرههمهێنهران ،که لهودا خهسڵهتی
کۆمهاڵیهتی کارهکانیان بهدیدێت ،وهک پێوهندی
نێوان کااڵکان دهردهکهوێ.
کهوابوو خهسڵهتی رهمزاوی فۆرمی کااڵ ،تهنیا
بریتیی ه لهوه که کااڵ خهسڵهتی کۆمهاڵیهتی کاری
مرۆڤ ،وهک خهس���ڵهتی عهینی خودی کااڵکان
و ،وهک خهس���ڵهتی کۆمهاڵیهتی زاتی ش���تهکان
دهردهخ���ات ،بهمهۆی��� ه پێوهن���دی کۆمهاڵیهتی
بهرههمهێن���هران لهگ���هڵ پرۆس���هی کار ،وهک
پێوهندی کۆمهاڵیهتی نێوان ش���تهکان ،سهربهخۆ
ل���ه بهرههمهێن���هران ،پیش���ان دهدات .بهمجۆره
بهرههمهکانی کار دهبن ب��� ه کااڵ ،هاوکات دهبن
به ش���تی بهرههس���تی بان بهرههس���ت ،یانی وهک
ش���تی کۆمهاڵیهتی دهردهکهون .بهمجۆره دهماری
بینایی نوورێ���ک ک ه له ش���تێک وهریدهگرێ ،ن ه
وهک بزوێن���هری دهم���اری بینای���ی ،بهڵکوو وهک
فۆرمی عهینی ئهو ش���ته ،وهک ش���تێکی سهربهخۆ
و ل��� ه دهرهوهی چ���او پیش���ان دهدات .بهاڵم ئهو
ش���ت ه ک ه له کاتی دیتن���دا روودهدات ئهمهی ه ک ه
نوور ل ه ش���تێکهوه دێت و له چ���او دهدات .ئهم ه
پێوهندییهکی فیزیکییه ل ه نێوان دوو شتی فیزیکیدا.
ب���هاڵم بهپێچهوانهوه ،فۆرم���ی کااڵیی و پێوهندی
بههایی نێوان بهرههمهکانی کار ،هیچ پێوهندییهکی
ب ه سروشتی فیزیکی کااڵکان و پێوهندی مادییانهوه
نییه .لهڕاس���تیدا ئهوه تهنیا پێوهندی تایبهتی نێوان
مرۆڤهکان ه ک ه لێرهدا بهش���ێوهی رهمزاوی پێوهندی
نێوان شتهکان دهردهکهوێ .بۆ دیتنهوهی فۆرمێکی
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هاوش���ێوهی لهم چهش���نه ،دهبێ سهرێک له دنیای
تهماوی دین بدهین .لێرهدا ئهو ش���تانه که زهین و
بیری مرۆڤ خولقاندون���ی ،وهک چهند بوویهکی
خۆرس���کاو و س���هربهخۆ دهردهکهون که لهگهڵ
یهکتر و لهگهڵ مرۆڤ ل��� ه پێوهندیدان .ل ه دنیای
کااڵکانیش���دا بهرههمهکانی کار و رهنجی مرۆڤ
بهمجۆره دهردهکهون .من ئهم دیاردهی ه ب ه فتیشیزم
(بوتکراوی) کااڵ پێناسه دهکهم ،ههر که بهرههمی
کار وهک کااڵ دهردهکهوێ ،ئهم خهس���ڵهتهی پێوه
دهچهس���پێ و وهک سروش���تی زاتی بهرههمهێنانی
کااڵیی دهردهکهوێ.
ی
ه���هر وهک ش���یکاری ئێم ه س���هلماندوویهت 
فتیشیزمی جیهانی کااڵکان له سروشتی کۆمهاڵیهتی
تایبهتی کار سهرچاوه دهگرێ ک ه کااڵکان بهرههم
دێنێ.
ئهو شتان ه که پێویس���تی مرۆڤ دابین دهکهن
تهنیا بهمهۆی ه بهش���ێوهی کااڵ دهردهکهون چونک ه
بهرههم���ی کاری تایبهتی کهس���انێکن ک ه بهجیا
و س���هربهخۆ ل��� ه یهکتر کار دهکهن .س���هرجهم
ئ���هم کاره تایبهتانه تێک���ڕای کاری کۆمهاڵیهتی
پێکدێن���ن .بۆوهی ک��� ه بهرههمهێنهران س���هرهتا
بههۆی گۆڕین���هوهی بهرههمی کارهکانیان لهگهڵ
یهکتر پێوهندی کۆمهاڵیهتی پێکدێنن ،خهس���ڵهتی
کۆمهاڵیهت���ی کارهکانیان لهنێو ئ���هم گۆڕینهوهدا
دهردهک���هوێ .به وتهیهکی ت���ر ،کاره تایبهتهکان
وهک بهشێک ل ه سهرجهم کاری کۆمهاڵیهتی ئهنجام
دهدرێن ،ب���هاڵم تهنیا بههۆی پێوهندی و ئاڵووێری
بهرههمهکانی کار لهنێ���وان بهرههمهێنهراندا وهک
ئهڵقهی پێوهندی رۆڵ دهگێڕن .بهمهۆیه ،پێوهندی
کۆمهاڵیهتی نێوان کاره جیاوازهکان ،لهبهر چاوی

بهرههمهێنهران ،وهک خهس���ڵهتی راستینی خۆیان
دهردهکهوێ؛ یان���ی ن ه وهک پێوهندی کۆمهاڵیهتی
راستهوخۆی نێوان کهسهکان له جهرگهی کاردا،
بهڵکوو وهک پێوهندی عهینی نێوان کهس���هکان و
پێوهندی کۆمهاڵیهتی شتهکان دهردهکهوێت.
تهنی���ا ل ه قاڵبی ئاڵووێردای ه ک���ه بهرههمهکانی
کار ،جۆرێ���ک بایهخ���ی کۆمهاڵیهتی یهکس���ان
بهدهست دێنن که له خهسڵهتی مادی سودمهند و
جیاوازیان س���هربهخۆیه .دابهشکردنی بهرههمهکان
به شتی سودمهند و ش���تی بایهخدار ،تهنیا کاتێک
روودهدات که ل ه پێش���دا پرۆسهی ئاڵووێر هێنده
پهرهی س���هندبێت و رۆڵ���ی گرنگ بگێڕێت ،ک ه
ئهو شتانهی سودمهندن تهنیا بهمهبهستی گۆڕینهوه
بهرههم بهێنرێن ،بهجۆرێک که خهسڵهتی کااڵیی
ش���تهکان تهنان���هت ل ه کات���ی بهرههمهێنانیش���دا
رهچاو بکرێت .لهم س���اتهدایه که کاری شهخسی
بهرههمهێن���هران جۆرێک خهس���ڵهتی دوالیس���تی
بهدهس���ت دێنێ .لهالی���هک ،کاری بهرههمهێنهران
دهبێ وهک کارێکی بهسودی تایبهت ،پێویستییهکی
کۆمهاڵیهت���ی تایبهت دابین بکات و پێگهی خۆی
وهک بهشێک ل ه سهرجهم کاری کۆمهاڵیهتی ،وهک
بهشێک ل ه سیستمی خۆڕسکاوی ،دابهشبوونی کاری
کۆمهاڵیهتی ،بپارێزێ .بهاڵم لهالیهکی ترهوه ،ههر
کارێکی شهخسی بهسود تهنیا بهمهرجێک دهتوانن
پێویس���تی جیاجیای خ���ودی بهرههمهێنهر دابین
بکات ،که بتوانێ لهگهڵ کارێکی تری شهخس���ی
بهس���ود ئاڵووێر بک���رێ و وهک هاوتای ئهو کاره
حساب بکرێت.
یهکس���انی نێ���وان دوو کاری ت���هواو جیاواز
تهنیا بهه���ۆی جۆرێک دابڕان [یان رهتکردنهوهی]
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نایهکسانی راستهقینهی کاره [تایبهتهکان] ههموار
دهبێ ،یانی کورتکردن���هوهی ههموو کارهکان ب ۆ
جۆرێک خهسڵهتی هاوبهش :هێزی کاری مرۆڤ،
کاری ئابستراکتی مرۆڤ.
ل ه مێشکی بهرههمهێنهراندا ،وهها خهسڵهتێکی
کۆمهاڵیهت���ی دوالیس���تی کاری تایبهت���ی ،تهنیا
بهش���ێوهی گۆڕینهوهی بهرههمهکان دهردهکهوێ.
یانی ل ه جهرگهی ئاڵووێردا ،خهسڵهتی سودمهندی
کۆمهاڵیهت���ی کاری تایبهت���ی ،بهش���ێوهیهک
دهردهک���هوێ که دهبێ بۆ خهڵکی تر س���ودمهند
بێت؛ بهمجۆره ،خهس���ڵهتی کۆمهاڵیهتی یهکسانی
کاره جیاوازهکان ،وهک ئهو بهرههمانه دهردهکهون
که لهڕووی مادییهوه جیاوازن ،بهاڵم ههموو خاوهن
بههایهکی هاوبهشن ،یانی ههموو بهرههمی کارن.
کهوابوو کات���ێ تاک���هکان بهرههمی کاری
خۆی���ان ب ه ناوی بهها لهئاس���ت یهکتر دادهنێن ب ه
مانای ئهوه نییه ک ه ئهم ش���تانه تهنیا وهک پۆششی
مادی کاری یهکسانی مرۆڤ دهزانن .بهپێچهوانهوه،
ک بهرههم��� ه جیاوازهکانی خۆیان وهک
کاتێ خهڵ 
بهها ئاڵووێر دهکهن ،کاری جیاوازی خۆیان وهک
کاری مرۆڤ ،یهکسان دهکهن ،ئهوان ئاگایان لهم
شته نییه ،بهاڵم ئهنجامی دهدهن.
کهوابوو چییهتی بهها لهسهر تهوێڵی نهنوسراوه.
بهڵک���وو بهپێچهوانهوه ،بهه���ا ،ههر جۆره کارێک
وهک هیرۆگلێفێکی کۆمهاڵیهتی دهردهخات .پاشان
مرۆڤ تێدهکۆش���ێ مانای ئهم هیرۆگلیفه بناسێ
و پهرده ل ه رووی بهرههم���ی کۆمهاڵیهتی خۆی
داماڵێ .چونکه لێدانی مارکی بهها له ش���تهکان،
راس���ت وهک زمان ،بهرههمی کاری کۆمهاڵیهتی
مرۆڤه.
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وهها داهێنانێکی زانستی ،ک ه بهرههمی کاری
خاوهن بهها ،تهنیا سهمهرهی کاری مرۆڤه و بهس،
ل���ه مێژوویی مرۆڤدا هێمای س���هردهمێکی نوێیه.
بهاڵم قهت رواڵهت یان خهیاڵی عهینی خهس���ڵهتی
کۆمهاڵیهتی کار ناس���ڕێتهوه .ئهو شتهی ک ه تهنیا
لهم���هڕ ئهم فۆرمهی بهرههمهێن���ان -بهرههمهێنانی
کااڵیی -راس���ته ،یانی ئهم راستیی ه ک ه خهسڵهتی
کۆمهاڵیهت���ی تایبهتی کاروباری تایبهت ک ه بهجیا
ئهنجام دراون ،له هاوس���انی کاری مرۆڤیدای ه و ل ه
قاڵبی بههای بهرههمهکانی کاردا دهردهکهوێ ،چ
ل ه پێش و چ ل ه پاش ئهم داهێنانهدا ،ل ه چاوی ئهو
کهسانهوه که لهنێو پێوهندی بهرههمهێنانی کااڵییدا
گی���رۆدهن ،هێنده حهتمی و نهگ���ۆڕه ،وهک ئهم
راستییهی ه که ههوا ،چ پێش و چ پاش دابهشکردنی
زانستی بهسهر توخمهکاندا وابوو.
ئهوهی ک ه له پێش���دا ویس���تی ئاڵووێرکارانی
بهرههمهکان ب ه کردهوه بهرهو خۆی رادهکێش���ێ،
ئهم راس���تیهیه ک ه بزانن به گۆڕینهوهی بهرههمی
خۆیان چهنده بهرههمی تر بهدهس���ت دێنن ،یانی
بهرههمهکان بهپێ���ی چ رێژهیهک ئاڵووێر دهکرێن.
ههر ک ه رێژهکان ببن ب ه جۆرێک نۆرم و نهریت و
سهقامگیر بن ،مرۆڤ پێی وای ه ریشهیان له سروشتی
بهرههمهکانی کاردای���ه ،بهجۆرێک که بۆ نموونه،
یهک تۆن ئاسن و دوو ئۆنس ئاڵتوون [ههر ئۆنس
=  28گرام] دهبن ب ه خاوهن یهک بهها ،بهچهشنێک
که یهک پۆند ئاڵتوون و یهک پۆند ئاسن ،سهرهڕای
جیاوازی فیزیکی کیمیاییان ،وهک یهک قورس���ن.
ل ه راستیدا خهس���ڵهتی بههایی بهرههمهکانی کار،
تهنی���ا بههۆی رۆڵ و کارکردی���ان وهک چهندێتی
یان رێژهیهکی بههایی فیک���س دهبێت .رێژهکان
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ههمیش��� ه سهربهخۆ ل ه ئیراده و پێشبینی و کرداری بزاڤی رواڵهتی بههای رێژهیی کااڵکاندایه .ناسینی
ئاڵووێرکاران دهگۆڕێن.
ئ���هم رهمزه پ���هردهی رواڵهتی خهس���ڵهتی تهواو
ئهمان ک���ردار و بزاڤ���ی کۆمهاڵیهتی خۆیان رێکهوتی رێژهی بههاکان لهس���هر بهرههمهکانی
وهک بزاڤی ش���تهکان دهبینن ،بهجۆرێک ک ه ئهمان کار دادهماڵێ ،بهاڵم قهت شێوازی مادی کااڵکان
دهسهاڵتیان بهسهر بزاڤی کااڵکاندا نامێنێ و بزاڤی دهرناخات.
کااڵکان ئهم���ان کونترۆڵ دهکات .ئهم پرۆس���هی ه
بیرکردنهوه لهم���هڕ فۆرمهکانی ژیانی مرۆڤ
پێویس���تی ب ه جۆرێک بهرههمهێنانی کااڵیی تهواو و ،ش���یکاری عهینی ئهم فۆرمان���ه ،به رێگایهکدا
گهشهکردوو ههیه تا بهره بهره بههۆی دابهشکاری دهڕوات ک ه ت���هواو پێچهوانهی رهوتی ئاڵوگۆڕی
راس���تهقینهیه .ئهم بیرکردنهوه پاش روودان [post
وهها بیرێکی زانستی سهرههڵبدات که :کاروباری
تایبهتی که س���هربهخۆ له یهکت���ر ئهنجام دراون ]festum ،و بهپێ���ی ئاکامی پرۆس���هی ئاڵوگۆڕ،
ی ک ه
بهاڵم وهک ئۆرگانی خۆڕسکی دابهشکردنی کاری دهس���ت پێدهکات .فۆرمێک���ی کۆمهاڵیهت 
کۆمهاڵیهت���ی ل ه ههموو بوارێکهوه پێویس���تیان ب ه مۆرکی کااڵ ل ه بهرههمی کار دهکوتێ و ل ه رهوت
یهکتر ههیه ،بهردهوام بهپێ���ی پێوهری گونجاوی و بزاڤی کااڵکان له پێشتره ،ل ه پێشدا وهک فۆرمێکی
ژیانی کۆمهاڵیهتی سهقامگیر
کۆمهاڵیهت���ی خۆی���ان
رچی
ه
گ
ه
ئ
رۆبینس��ۆن
دهبین���رێ ،یانی پێش ئهوهی
سنوردار دهکرێن .چونک ه
له جهرگهی دانوس���تانی مرۆڤێک��ی رازییــــ�� 
ێ نهک
ه که مرۆڤ تێبکۆش��� 
بهڕێک���هوت و ههردهم ب��هاڵم زۆر پێویس��تی خهس���ڵهتی مێژووی���ی ئهم
ه ک�� 
روو ل ه گۆڕانی ئاڵووێری جی��اوازی ههی�� 
ه فۆرمه  -چونک ه ل ه پێش���دا
کااڵکاندا ،رادهی کاری دهبێ دابینی��ان بکات ،وهک فۆرمێک���ی نهگ���ۆڕ
کۆمهاڵیهت���ی ک���ه بۆ کهوابێ دهبێ چهندین دهیبینێ -بهڵکوو سروش���تی
بهرههمهێنان پێویس���ته ،کاری س��همهربهخش دهروونی بناسێت.
بهمج���ۆره ،تهنیــــــ���ا
لێبڕاوان��� ه خ���ۆی وهک ئهنج��ام ب��دات :دهبێ
ش���یکردنهوهی نرخی کااڵ
یاسای حهتمی سروشت
کار
ئامێری
و
ه

س
ه
ر
ه
ک
توان���ی رادهی بههای کااڵ
دهس���هپێنێ ،راست وهک
ی
ه
س
ه
ر
ه
ک
بس��ازێت،
دیاری ب���کات ،یانی کاتێ
یاس���ای جازب���ه کاتێ
بکات،
دابی��ن
نێوم��اڵ
ک ه هێمای هاوبهشی ههموو
خانوو بهس���هر کهسێکدا
دهڕوخ���ێ .کهواب���وو ،الما دهس��تهمۆ بکات ،کااڵکان ب��� ه فۆرمی پووڵ
دیاریکردن���ی رادهی ماس��ی بگرێ��ت ،راو دهرک���هوت ،خهس���ڵهتی
کااڵی���ی س���هقامگیر کرد.
بهها بهپێی زهمانی کار ،بکات و ...
کهواب���وو دوای���ن فۆرمی
رهمزێکه ک ه ل ه پش���ت

41

دنی���ای کااڵکان – فۆرمی پووڵی -لهجیاتی ئهوه
ک ه خهس���ڵهتی کۆمهاڵیهتی کاروباری تایبهتی و
پێوهن���دی کۆمهاڵیهتی نێ���وان کرێکارانی دابڕاو
ئاشکرا بکات ،دهیشارێتهوه.
کات���ێ دهڵێین پاڵتاو ،پێاڵو و هتد ،ئهمان ه وهک
کاری ئابس���تراکتی مرۆڤ ،ل���ه پارچهی کهتان
سازکراون ،رهههندی پووچ و بێ مانای ئهم وتهی ه
بهخێرایی دهردهکهوێ .بهاڵم ئهگهر بهرههمهێنهرانی
پاڵتاو ،پێاڵو و هتد ،کااڵکانی خۆیان لهگهڵ پارچ ه
یان زێڕ و زیو ،وهک پێوهری گشتی ،بهراورد بکهن،
ئهوج���ار پێوهندی کاری تایبهتی ئهوان لهئاس���ت
س���هرجهم کاری کۆمهاڵیهتی ،بهش���ێوهی ههمان
فۆرمی پووچ و بێ مانا [یانی پووڵ] دهردهکهوێ.
چهندین فۆرمی لهم چهشنه چهمک و کاتیگۆری
ئابووری بورژوایی پێکدێنن .ئهمانه چهند فۆرمێکی
ی و عهینین
فکرین ک ه خاوهن پرستیژی کۆمهاڵیهت 
و مناسباتی بهرههمهێنانی وهها فۆرمێکی مێژوویی
کۆمهاڵیهتی (بهرههمهێنانی کااڵیی) بهیان دهکهن.
بهمپێی ه ههر ک ه باس���ی فۆرمێکی تری بهرههمهێنان
بکهین الیهنی پڕ رهم���ز و رازی دنیای کااڵکان،
رهههندی سیحر و جادوو ک ه دهوری بهرههمهکانی
کاریان تهنیوه ،لهنێو دهچن.
ئێس���تا که ئابووری سیاس���ی تا ئ���هم رادهی ه
رووداوهکانی رۆبینس���ۆن کرۆزۆی خۆش دهوێ،
وهرن با س���هرێک ل���ه دوورگهکهی رۆبینس���ۆن
بدهین و بارودۆخی ببینین .رۆبینس���ۆن ئهگهرچی
مرۆڤێکی رازییه بهاڵم زۆر پێویستی جیاوازی ههی ه
ک ه دهبێ دابینیان ب���کات ،کهوابێ دهبێ چهندین
کاری سهمهربهخش ئهنجام بدات :دهبێ کهرهس ه
و ئامێری کار بس���ازێت ،کهرهسهی نێوماڵ دابین
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ب���کات ،الما دهس���تهمۆ بکات ،ماس���ی بگرێت،
راو بکات و  ...ئهڵبهت لێرهدا باس���ی دۆعا و نزا
ناکهین ،چونکه کاک رۆبینسۆنی ئێم ه ئهم کارهی
خۆش دهوێ و ب ه جۆرێک حهسانهوهی دهزانێت.
بهپێچهوانهی کار و تێکۆش���انی جیاواز بهمهبهستی
بهرههمهێنان ،ئهو دهزانێ ک��� ه ههموو ئهم کاران ه
تهنیا چهند شێوازی کاری خۆین و کهوابوو بێجگ ه
ل ه چهند کاری جیاجیای مرۆڤ شتێکی تر نین.
پێویس���تی ناچاری دهکات ک���ه کاتی خۆی
بهپێی ئهرکهکانی دابهش بکات .ئهگهر کارێک ل ه
چاو کاری دیک ه پێویس���تی ب ه وزه و ئنرژی زیاتر
ههیه ،پێوهندی بهو ئاس���تهنگانهوه ههیه که دهبێ
ب���ۆ ئهنجامدانی ههموار بکرێن .رۆبینس���ۆن بهپێی
ئهزموون ههموو ئهم ش���تان ه فێر دهبێت .رۆبینسۆن
ی ل ه غهرقبوون
که س���هعات و دهفتهر و قهڵهمهکه 
نهجات داوه ،ب ه زووترین کات وهک کهس���ێک ل ه
رهگهزی بریتانی ههلومهرجی خۆی دهنوسێتهوه و
دهست دهکات به مهزنده و حساب.
ل ه نێو دهفتهرهکهیدا لیس���تی ئهو ش���تانه ک ه
بهدهس���تی دێنێ و ههروهها ئ���هو کارانهی که بۆ
بهدهست هێنانی بهرههمهکان پێویسته دهنوسێتهوه،
ههروهها س���هعاتی کاری پێویست بۆ دابینکردنی
ههر بهرههمێک دیاری دهکات .پێوهندی رۆبینسۆن
لهگهڵ ههموو ئهو ش���تانه ک هسهروهت و سامانی
وی پێکدێنن هێنده س���ادهی ه ک ه تهنانهت ماکس
وێ���رت لێی تێدهگات .بهاڵم س���هرهڕای ئهمهش،
ههم���وو خهس���ڵهتێکی زاتی بهه���اکان ،ههر لهم
پێوهندییانهدایه.
ئێستا با دوورگهی گهش و رووناکی رۆبینسۆن
بهجێبێڵێن و سهرێک له ئهوروپای چاخی نێوهڕاست
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بدهین .لێ���رهدا بهپێچهوانهی مرۆڤی س���هربهخۆ،
ههموو کهسێک پێویستی ب ه ئهویدی ههیه :جوتیار
و دهرهب���هگ ،ئاغای گچک���ه و فیۆداڵی گهوره،
خهڵکی ئاسایی و قهشهکان.
پێویستی شهخس���ی مرۆڤهکان ،ههم خهسڵهتی
تایبهتی مناسباتی کۆمهاڵیهتی بهرههمهێنانی مادی و
ههم تایبهتمهندی دهڤهرهکانی تری ژیان پێکدێنێ.
بهاڵم بۆوهی ک ه پێویس���تی شهخس���ی بناغهی ئهم
کۆمهڵگه تایبهته پێکدێنێ ،پێویست ناکات که کار
و بهرههمهکانی کار ،فۆرمێکی رهمزاوی و جیاواز
ل��� ه ههقیقهتیان بهخۆوه بگرن .کار و بهرههمهکانی
کار ،ل ه درێژهی دانوستانی کۆمهاڵیهتیدا ،بهشێوهی
خزمهت و بههرهی سروش���تی دهردهکهون .لێرهدا
بهپێچهوانهی سیستمی بهرههمهێنانی کااڵیی ،فۆرمی
سروش���تی و تایبهتی کار ،راس���تهوخۆ بهشێوهی
کۆمهاڵیهتی دهردهکهوێ ،نهک بهش���ێوهی گشتی.
بێگاریش راس���ت وهک کارێک ک���ه کااڵ بهرههم
دێن���ێ ،بهپێی زهمان مهزنده دهک���رێ ،بهاڵم ههر
جوتیارێک دهزانێ ک ه بهش���ێکی تایبهت له کاری
وی ب���ۆ خزمهت به ئاغا تهرخ���ان دهکرێ و یهک
له دهی بهرههم ک ه ب ه قهش���ه دهدرێت ئاشکراتر ل ه
خێری قهشهیه.

بهرهکهتی دۆعای
کهوابوو ئهو ماسکان ه ک ه پێوهندی کۆمهاڵیهتی
خهڵک دادهپۆش���ن ب ه ههر جۆرێ���ک راڤه بکرێن،
دیسان مناس���باتی کۆمهاڵیهتی کهسهکان له کاتی
کاردا لهگهڵ یهکتر ،وهک پێوهندی شهخسی خۆیان
دهردهکهون و وهک پێوهندی کۆمهاڵیهتی شتهکان
لهگهڵ بهرههمی کار دهرناکهون.
بۆ تۆژین���هوهی نموونهیهک له کاری گش���تی
هاوبهش ،یانی کارێک که راستهوخۆ کۆمهاڵیهتی

بۆتهوه ،پێویس���ت ن���اکات بۆ فۆرمێ���ک ل ه کا ر
بگهڕێنهوه ک ه بهش���ێوهی سروش���تی و خۆڕسک
پێکدههات و ل ه کازیوهی مێژووی ههموو گهالنی
خ���اوهن ژیاردا دهبین���رێ .نموونهیهک لهم کاره ل ه
پیشهس���ازی گون���دی و باوکس���االری بنهماڵهی
جوتیاریدا دهبینرێ ،که بۆ دابینکردنی پێویس���تی
خۆی���ان ،گهنم ،ئاژهڵ ،کهتان و پۆش���اک بهرههم
دێنن .ئهم ش���تانه وهک چهندین بهرههمی جیاوازی
کاری هاوبهشی بنهماڵه ،لهئاست بنهماڵه دهوهستن،
بهاڵم لهئاس���ت یهکتر خاوهن خهس���ڵهتی کااڵیی
نی���ن .چهندین کاری جیاوازی وهک کش���توکاڵ،
ئاژهڵداری و رس���تن و چنی���ن و دوورین ،که ئهم
ش���تان ه بهرههم دێنن ،له فۆرمی سروشتی خۆیاندا
بهشێوهی رۆڵ و ئهرکی کۆمهاڵیهتی دهردهکهون؛
چوونک��� ه ئهم کاران��� ه ئهرکی ئهندامان���ی بنهماڵ ه
پێکدێنن ،که راست وهک جڤاتی پێکهاتوو لهسهر
بهرههمهێنانی کااڵیی ،بهشێوهی خۆڕسک کارهکان
دابهش کراوه.
دابهش���کردنی کار ل���ه بنهماڵ���هدا و ماوهی
کاری ئهندامان���ی بنهماڵه ،بهپێ���ی رهگهز و تهمهن
و ههلومهرج���ی کار بهه���ۆی گۆڕانی وهرزهکان
دیاری دهکرێن .ب���هاڵم هێزی کاری تاکی ک ه ب ه
پێ���وهری کات مهزنده دهکرێ���ت ،لێرهدا بههۆی
سروشتی کار ،وهک خهسڵهتێکی کۆمهاڵیهتی کار
دهردهک���هوێ ،ئاخر هێ���زی کاری تاکی ،بههۆی
سروش���ت و ناوهرۆکی ،تهنیا وهک فاکتۆری هێزی
کاری هاوبهشی ماڵبات رۆڵ دهگێڕێت.
وهرن با ل ه کۆتاییدا بۆوهی شێوازێکی جیاواز
ب ه باس���هکهمان ببهخش���ین گرووپێک له کهسانی
ئ���ازاد وێنا بکهی���ن ک ه به ئامێ���ری بهرههمهێنانی
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هاوب���هش کار دهکهن و وش���یارانه هێزی کاری
خۆی���ان له قاڵبی یهک هێ���زی کۆمهاڵیهتیدا بهکار
دێنن .تایبهتمهندییهکانی کاری رۆبینسۆن لێرهشدا
دهبینرێ���ت ،ب���هاڵم جیاوازی لهمهدای��� ه ک ه لێرهدا
ن ن���هک تاک .ههموو بهرههمهکانی
گرووپێک دهبینی 
کاری رۆبینس���ۆن تهنیا بهرههمی کاری شهخسی
ئهو بوون و بهخێرایی س���ودیان پێدهبهخشی ،بهاڵم
بهرههم���ی کاری گرووپی ناوب���راو ،بهرههمێکی
کۆمهاڵیهتییه .بهشێک لهم بهرههم ه سهرلهنوێ وهک
ئامێ���ری بهرههمهێنان بهکار دهبرێت و بهش���ێوهی
کۆمهاڵیهتی دهمێنێتهوه .ب���هاڵم ئهندامانی کۆمهڵ
بهش���ی دیکهی وهک ئامێری ژی���ان بهکار دێنن و
کهوابوو دهبێ بهسهریاندا دابهش بکرێت.
شێوازی دابهش���کردن ،بهپێی جۆری تایبهتی
سیستمی کۆمهاڵیهتی بهرههمهێنان و ئاستی گهشهی
مێژوویی بهرههمهێنهران ،گۆڕانی بهس���هردا دێت.
تهنیا بۆوهی جۆرێک هاوکێشی لهگهڵ بهرههمهێنانی
کااڵیی پێکبێنین ،وایدادهنێن که بهشی ههر تاکێکی
بهرههمهێن���هر ل ه ئامێرهکانی ژی���ان ،بهپێی زهمانی
کارهکهی دی���اری دهکرێت .کهوابوو زهمانی کار
دوو رۆڵ���ی ههیه ،ل ه الیهک دابهش���کردنی کاتی
کار بهپێ���ی پالنێکی کۆمهاڵیهتی تایبهت ،له نێوان
ئهرکه جیاوازهکان و نیاز و پێویستییهکاندا جۆرێک
هاوکێشی ورد پێکدێنێ و ،لهالیهکی ترهوه زهمانی
کار وهک پێوهرێک رۆڵ دهگێڕێ ک ه بهش���ی ههر
تاکێکی بهرههمهێنهر ل ه کاری هاوبهش���دا دیاری
دهکات .لێ���رهدا پێوهندی کۆمهاڵیهتی کهس���انی
بهرههمهێنهر لهگهڵ کارهکانیان و ههروهها لهگهڵ
بهرههم���ی کارهکانیان ،چ ل ه بواری بهرههمهێنان و
چ ل ه بواری دابهشکردندا روون و ئاشکرایه.
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دنی���ای دین رهنگدان���هوه [رفلێکس]ی دنیای
واقعییه .ب���ۆ جڤاتێک ک���ه بهپێ���ی بهرههمهێنانی
کااڵیی پێکهاتووه ،مهسیحیهت و مرۆڤی دابڕاوی
مهس���یحی و ،بهتایبهت فۆرم���ی بورژوایی دینی
مهسیح ،یانی لقی پرۆتس���تان ،دئیزم [خواپهرستی
سروشتی] و فۆرمی لهم چهشنه ،شیاوترین فۆرمی
دی���ن پێکدێن���ن .چونک ه لهم جڤاتهدا ،مناس���باتی
کۆمهاڵیهتی بهرههمهێنان بهگش���تی بریتییه لهم شت ه
که بهرههمهێنهران بهرههمی خۆیان به کااڵ و بهمپێی ه
ب ه بهها دهزان���ن و کاری تایبهتی خۆیان له قاڵبی
ش���تێکدا ،وهک کاری یهکس���انی ئینسانی لهئاست
یهکتر دادهنێن .له شێوازی بهرههمهێنانی کۆنی ئاسیا
و سهردهمانی کهونارادا ،گۆڕینی بهرههمی کار بۆ
کااڵ و بهمپێی ه ژیانی م���رۆڤ وهک بهرههمهێنهری
کااڵ ،رۆڵی الوهکی دهگێ���ڕێ .بهاڵم ههر چهنده
کۆمۆنی هاوب���هش بهرهو پووکانهوه دهچێ ،رۆڵی
کااڵیی زیات���ر دهبێ .ئهو گهالنه ک��� ه بازرگانی
دهک���هن وهک خودایانی ئپیک���ور  ،یان یههودیانی
پۆلۆنی ،تهنیا له مهودای نێوان دوو دنیادا دهژین.
سیستمی کۆمهاڵیهتی بهرههمهێنان ل ه سهردهمی
کۆندا ئێجگار س���ادهتر و ش���هفافتره ل ه سیستمی
بهرههمهێنانی بورژوایی .بهاڵم سیس���تمی کۆن یان
بهپێی کاڵی و پێنهگهیشتوویی تاکی مرۆڤ پێکدێ
ک ه هێشتا بهندی ناوکی لهگهڵ سروشت و هۆزی
خۆی نهپچڕاوه ،یان بهپێی پێوهندی راس���تهوخۆی
ئاغا و کۆیل ه پێکدێت.
دۆخی ژیان لهنێو سیس���تمی سهردهمی کۆندا
بهپێی ئاس���تی ن���زم و نهوی گهش���هی هێزهکانی
بهرههمهێن���ان و ئاس���تهنگهکانی و ،پێوهن���دی
بهرتهسکی نێوان مرۆڤهکان ل ه جهرگهی پرۆسهی
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بهرههمهێنان و بهرههمهێنانهوهی ژیانی مادی خۆیان
و ،بهمپێی���ه پێوهندی بهرتهس���ک و جهبری نێوان
مرۆڤ و سروشت دیاری دهکرێت .ئهم ئاستهنگ
و کۆیلهتییه راستهقین ه بهشێوهی ئایدیۆلۆژی له دین
و ئایینی کۆندا ک ه بهپێی پهرستش���ی سروش���ت و
هۆز پێکهاتووه ،دهردهکهوێ .بهگش���تی نواندنهوه
(رفلێکس)ی دین���ی دنیای واقعی تهنیا کاتێ لهنێو
دهچێ ،ک ه پێوهن���دی پراتیکی ژیان���ی رۆژانهی
مرۆڤ لهگهڵ مرۆڤ و ،مرۆڤ لهگهڵ سروشت،
ل ه فۆرمێکی شهفاف و ئهقاڵنیدا راڤ ه بکرێت.
تهنیا کاتێ ماسکی رهمزاوی لهسهر روخساری
پرۆس���هی کۆمهاڵیهتی ژیان الدهچێت ،ک ه خۆی
وهک بهرههم���ی کاری خهڵکانێک دهرکهوێت ک ه
ئازادانه جڤاتێکیان پێکهێناوه و بهش���ێوهی وشیاران ه
و بهپێی بهرنامه بهڕێوهی دهبهن .بهاڵم گهیشتن بهم
ئاست ه پێویس���تی بهوهی ه ک ه کۆمهڵ بناغهی مادی،
یان کۆمهڵێک ههلومهرجی مادی ژیان ،دهس���تهبهر
بکات ک ه ئهویش بهرههمی سروشتی و خۆڕسکی
جۆرێ���ک ئاڵوگۆڕیی مێژوویی درێژ و پڕ له رهنج
و ئازاره.
ههرچهند که ئابووری سیاس���ی بهها و رادهی
بههای بهشێوهی ناتهواو راڤه کردووه و ناوهرۆکی
ش���اراوهی ئهم فۆرمانهی دهرخستووه ،بهاڵم قهت
ل ه خۆی نهپرس���یوه ک ه بۆچی ئ���هم ناوهرۆکه بهم
فۆرم��� ه تایبهت ه دهردهکهوێ ،یان���ی بۆچی کار ل ه
قاڵبی بههادا پیشان دهدرێت ،بۆچی بهها و رادهی
کار بهپێی کاتێک ک ه بۆ ئهنجامدانی تهرخان کراوه
مهزنده دهکرێت.
ل���هم فۆرمان ه ک��� ه مۆرکی فۆرماس���یۆنێکی
کۆمهاڵیهت���ی تایبهتیان ل���ێ دراوه ،لهجیاتی ئهوه

که مرۆڤ پرۆسهی بهرههمهێنان کونترۆڵ بکات،
پێچهوان���هی ئ���هم راس���تییه روودهدات .کهوابوو
ئابووری سیاس���ی بورژوایی ،لهگهڵ شێوازهکانی
رێکخس���تنی بهرههمهێنان���ی کۆمهاڵیهت���ی پێش
بورژوازی ،ههمان رهفتار دهکات که دهس���هاڵتی
کڵێسا لهگهڵ دینهکانی پێش ئایینی مهسیح دهیکرد.
باس و پۆلێنێکی ناخ���ۆش و دوور و درێژی
ئابووریزان���ان لهمهڕ رۆڵی سروش���ت له پێکهێنانی
بههای گۆڕینهوه ()exchangeله کهنار فاکتۆرهکانی
تردا ،پیش���ان دهدات ک ه ئهم کهسانه تا چ ئاستێک
بهه���ۆی فتیش���یزمی دنیای کااڵکان ی���ان بههۆی
رواڵهتی عهینی خهسڵهتی کۆمهاڵیهتی کار ،تووشی
ههڵه هاتوون.بۆوهی ک ه بههای گۆڕینهوه فۆرمێکی
کۆمهاڵیهتی تایبهته بۆ نواندن و دهربڕینی کارێک
که بۆ ش���تێک تهرخان کراوه ،ناتوانێ ماتریاڵێکی
سروشتی تر ل ه بۆ وێن ه رێژهی ئاڵوگۆڕی ههبێت.
ب���ۆوهی ک���ه فۆرم���ی کااڵ گش���تیترین و
گهشهنهکردووترین فۆرمی بهرههمهێنانی بورژوایی
پێکدێنێ ،ئێجگار خێ���را وهدهرکهوت ،بهاڵم نهک
بهش���ێوهی زاڵ و بهرههس���ت ک ه ئهمڕۆ دهیبینین.
کهوابوو ،هێش���تا بهئاس���انی دهکرێت خهس���ڵهتی
فتیشس���تی ئاش���کرا بکهین .بهاڵم کاتێ ب ه ههندێ
فۆرمی کۆنکرێتت���ر دهگهین ،تهنانهت ئهم رواڵهت ه
ساده لهنێو دهچێت .خهون و خهیاڵ لهمهڕ سیستمی
ی له چی س���هرچاوه دهگ���رێ؟ الیهنگرانی
پووڵ 
سیس���تمی پووڵ���ی ،زێڕ و زیو له ش���کڵی پووڵدا
به ههندێ ش���تی سروش���تی دهزانن ک ه پێوهندی
کۆمهاڵیهت���ی بهرههمهێنان راڤه ناک���هن ،بهڵکوو
خاوهن خهس���ڵهتێکی کۆمهاڵیهتی س���هیرن .بهاڵم
ئایا ئابووری مۆدێرن ک ه س���وکایهتی به سیستمی
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پووڵی دهکات ههر که باس���ی س���هرمای ه دهکا ب ه
ئاش���کرا تووشی فتیشیزم نابێت؟ مهگهر ئهم بیرهی
فیزیۆکرات���هکان که پێیان واب���وو بههرهی زهمین
راستهوخۆ ل ه زهمین دهڕوێت ،نهک ل ه کۆمهڵگه ،ل ه
کهیهوه لهنێو چووه؟
لێرهدا ،بۆ روونکردنهوهی باسهکهمان نموونهیهک
له خودی فۆرم���ی کااڵ دێنینهوه .ئهگهر کااڵکان
توان���ای پهیڤینیان بووبا ،دهیان���وت :رهنگه بههای
بهکارهێنان���ی ئێمه بۆ م���رۆڤ گرنگ بێت ،بهاڵم
بۆ خۆمان گرنگ نیی ه چونکه ئێمه ش���تین .ئهڵبهت
ئێمه بههۆی ش���تبوونمان خاوهن بههاین .کرێن و
فرۆش���تنی ئێمه وهک کااڵ ئهم راستییه دهسهلمێنێ.
ئێم ه تهنیا بهشێوهی بههای گۆڕینهوه لهگهڵ یهکتر
سهرچاوهکان:
پێوهندی دهگرین.
 .1سرمایه جلد یک ،کارل مارکس ،ت :ایرج اسکندری،
ئێستا با بزانین کااڵکان ب ه چ شێوازێک له زمان
تهران  ،1383صص .160 -144
ئابووریزانانهوه دهدوێن:
 .2بوت وارگی کاال ،ت :امید مهرگان س���الح نجفی،
“بهه���ا [بهه���ای گۆڕین���هوهexchange[ /
valueخهسڵهتێکی شتهکانه ،بهاڵم سروهت [بههای سایت رخداد:
http//:www.rokhdaad.com
بهکارهێنان value use[/خهس���ڵهتێکی ئینس���انییه.
3 .Karl Marx ,Capital Volume One ,Chapter One:
بهمپێیه ،بهه���ا تهنیا بههۆی گۆڕین���هوه پێکدێت،
Commodities ,Section - 4 The Fetishism of Commodities
بهاڵم س���روهت نا”“ ،سروهت [بههای بهکارهێنان]
and the Secret thereof ;http//:www.marxists.org/archive
خهس���ڵهتێکی ئینس���انییه ،بهاڵم بهها خهس���ڵهتی
کااڵکانه .کهسێک یان جڤاتێک دهوڵهمهندن ،بهاڵم
ئهڵماس یان مرواری پڕ بایهخن”.
تا ئێستا هیچ کیمیازانێک له ئهڵماس و مرواریدا
بههای گۆڕینهوهی نهدیوهتهوه .بهاڵم ئابووریزانان
ک ه وهها ماتریاڵێکی کیمیاییان دیوهتهوه و خۆیان
به زی���رهک و وش���یار دهزان���ن ،بهپێچهوانهوه بهم
ئاکامه گهیشتوون که شتهکان سهرهڕای خهسڵهتی
مادی خۆیان ،خاوهن بههای مهس���رهفن و بههایان

ل ه شتبوونیانهوه س���هرچاوه دهگرێت .ئهوهی وایان
لێدهکات تا لهس���هر بۆچوونی خۆی���ان پێدابگرن
دۆخێکی س���هیر و س���همهرهیه ک ه لهودا ،بههای
مهسرهفی ش���تهکان ،الی مرۆڤ ،بهبێ گۆڕینهوه
بهدی دێت ،یانی له پێوهندی راس���تهوخۆی نێوان
مرۆڤ و شتدا بهدیدێت ،بهاڵم ئهم ه ل ه کاتێکدای ه
ک ه بههای ئهو ش���ته تهنیا له گۆڕینهوهدا ،یانی ل ه
پرۆس���هیهکی کۆمهاڵیهتیدا دهردهکهوێت .ههموان
لێرهدا پهندی داگبێری پیاو چاکیانبیردێتهوه ک ه ب ه
ی وت:
سیکۆڵی پاسهوانی شهو 
“جوانی و روخس���اری شهنگی مرۆڤ ،کاری
بهخته؛ بهاڵم خوێندن و نوسین له سروشتی مرۆڤ
سهرچاوه دهگرێ”.
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ئهم فایل ه بۆ ?

سهرنوسهر

ل ه مانگی فێبهروهری ئهمساڵدا ،شهپۆلی ڕاپهڕینێکی
جهماوهریی گهوره زۆربهی واڵتانی عهرهبی ههژاند .ئهگهر
چ���ی ڕاپهڕینهک ه کتوپڕ و بێ بهرنامهبوو .بهاڵم ل ه ماوهی
چهند ڕۆژێکدا زۆربهی جهماوهری ئهو واڵت ه عهرهبیانه،
ب ه ههموو چین و توێژ و بیروباوهڕی جیاوازهوه ڕژان ه سهر
ش���هقام و گۆڕهپانهکانی شار و هاواریی (ڕۆخانی ڕژێم)
یان لێ بهرز بوهوه .حوکمڕانهکانی ئهو واڵتانه ،ب ه توانای
قهب��� ه و زهبهالحی دهزگای ئهمن و پۆلیس و ههواڵگری
و پاس���هوانی تایبهتیانهوه تهماشاکهرێکی وڕ و شپرزه و
ب���ێ وره بوون .ن ه ئهو بنک��� ه فراوانهی خهڵکیان لهگهڵ
بوو بهرگریان لێب���کات .ن ه خاوهنی ئیرادهیهکی ویژدانی
وابوون بێ باکان ه و ڕاشکاوان ه پردێکی تێگهیشتن ل ه نێوان
خۆیان و خهڵکیدا دروست بکهن و دهسکهوت ه گهوره و
بههادارهکانیان (ئهگهر ههیان بووبێت!) ب ه ڕوویاندا بدهنهوه.
س���هرهتای ڕاپهڕینهک ه ل ه تونسهوه دهستی پێکرد و
ب ه میس���ر و لیبیا و ئوردون و سوریا و یهمهندا تێپهڕی و
تا ئێستایش بڵێس���هکهی نهکوژاوهتهوه .ڕاست ه ڕاپهڕینهک ه
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رهووف بێگهرد

کتووپ���ڕ بوو ،ب���هاڵم بهرئهنجام���ی کهڵهک ه بوونی
کۆمهڵێک فاکتهری ناوهکیی بوون ک ه لهسهروویانهوه:
دهستهاڵتی ڕهها و س���تهم کارانهی حوکمڕانهکان،
بهرتهس���ک کردنهوهی مهوداکانی دیموکراسیهت و
ئازادی سیاسی ،پهرهسهندنی گهندهڵیهکی سهرانسهری
بێس���نوور و بێلێپرس���ینهوه ،ک ه بنهماکانی لهس���هر
بهرژهوهندی���ی تایبهتی و پهیوهندی ه نادروس���تهکانی
دهوڵهتهوه دهس���ت پێدهکات لهگهڵ الیهن ه گومان
لێکراوهکان���ی ن���اوهوه و دهرهوه ،دوور لهه���هر
پرنسیپێکی نیشتیمانی و نهتهوهیی ک ه بهرهنجامهکهی
مۆنۆپۆلکردنی دهس���هاڵت و ب ه تااڵن بردنی سامانی
واڵت و خهڵک��� ه ههژارهکهیهت���ی .بۆی��� ه دهبینین
زۆرب���هی زۆری ئهو واڵت ه عهرهبیانهی ڕاپهڕینیان تیا
کرا خاوهن گهورهترین سامانی مرۆیی و کانزایین،
تهنان���هت ههندێکیان ل ه واڵت ه ههره دهوڵهمهندهکانی
دنیان(بۆ نموون ه لیبیا) کهچی ب ه درێژایی حوکمڕانیی
زۆربهی لهو سهرکردان ه ک ه دهیان ساڵی گوزهراندوه

نهیان توانیوه ن ه گهش���هیهکی دیار بهالیهنی ئابوری
و فهرههنگی و کۆمهاڵیهت���ی واڵتهکهیان بدهن ،ن ه
دادوهریهکی کۆمهاڵیهتی دروست و یهکسان سهقام
گیر بکهن .زۆربهی دانیشتوانی ئهو واڵت ه عهرهبیان ه یان
بێ کارن و ل ه گهڕهک ه ههژار نشینهکاندا ژیان بهسهر
دهبهن ،یان نهخوێندهوارن و ب ه مهمره و مهژی ژیانی
ڕۆژانهیان بهڕێ دهکهن .بێجگ ه لهو ملیۆنان گهنجهی
ل ه تهمهنیان ل ه نێوان  29-15س���اڵیدای ه و سێ یهکی
دانیشتوان پێک دێنن و ل ه ههموو کهڵکێکی ئابووری و
سیاسی و کۆمهاڵیهتی بێ بهشن .ڕێژهی ئهو الوانهی
خوێندنی زانکۆیان ل ه ههموو واڵتانی عهرهبیدا تهواو
کردوه و بێ���کارن دهگات ه  %95ئهم ه کاریگهریهکی
نهگهتیڤی لهس���هر ئهم توێژه گرنگ ه داناوه (ب ه نێر و
مێ���وه) بۆی ه دهبینین زۆربهی ه���هره زۆری ئهوانهی
داوای گ���ۆڕان و ڕووخانی سیس���تهمهکان دهکهن
توێژی گهنجانن.
ڕژێم ه عهرهبیهکان لهبهردهم قهیرانهکهدا بێ
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ئیرادهن و هیچ توانایهکی چاکس���ازیان نیه ،چونک ه
وهک وتمان ن ه بنکهیهکی فراوانی جهماوهریان ههیه ،ن ه
بهرنامهیهکی پێشینهی چاکسازی و نهبڕاوی خهڵکیان
بهدهس���ت هێناوه .بۆی ه ناچ���ار کهوتن ه بهکارهێنانی
توندوتیژی :گرتن ،ئابڵووقهدان ،تۆقاندن ،کوش���تن،
نان بڕین .بۆ پاس���اودانی کرداره ناڕهواکانیان پهنایان
بۆ ههمان ئهو تۆمهت ه کۆنان ه برد ک ه دیکتاتۆرهکانی
دنیا ل ه کاتی ڕوودانی ههر ڕاپهڕین و شۆڕش���ێکی
جهماوهریی واڵتهکانیاندا پهنای بۆ دهبهن و دهیکهن ه
پاساوی سهرکوت کردن و پهالمارهکانیان .ئهوهیش
تۆمهتبارکردنی خهڵک و جهم���اوهری ڕاپهڕیو بوو
ب��� ه ناپاک و نۆکهری بێگان ه و دارودهس���تی دوژمن
و تێکدانی ئاش���تی و ئارامی���ی واڵت .ههندێک لهو
دهس���تهاڵتداران ه کۆیان لهوه نهکردهوه ک ه خهڵک ب ه
گهوج و نهفام و تهنانهت ب ه مش���ک و جرج ناوزهند
بکهن .ئهم ه ل ه کاتێکدای ه ک ه ب ه درێژایی ئهم ههشت
مانگهی ڕاپهڕین و ش���ۆڕش ،هیچ الیهن و چین و
توێژێکی بهشدار بوانی ڕاپهڕین ،پهنایان بۆ توندوتیژی
نهبردوه ،دهستی یارمهتیان بۆ دوژمن درێژ نهکردوه.
بهردهوام زمانی گفتوگۆیان ال پهس���هندتربوه ،بهاڵم
داوای س���هرهکییان ڕووخانی سیستم و بهرقهراریی
دیموکراتی���هت و خۆش گوزهرانی���ی خهڵکیی و
بهشداریی کردنی گهنجان بوه ل ه جومگ ه زیندوهکانی
ژیانی واڵتهکهیاندا .ههروهها ههموو لهسهر ئهوه کۆک
بوون ک ه ڕهمزه دهستکردهکان و ب ه پیرۆزکراوهکان
نهمێنن ،ئهوانهی دهس���هاڵت ل ه کهسایهتی سهرۆک و
میر و شا و سهرۆک خێڵهکاندا بهرجهستهیان کردبوو،
ک ه بۆ ئهم س���هردهم ه نامۆترین دیاردهی ب ه پهیڕهوی
لێکردن���ن .نابێت ئهوه ل ه یاد بکهین ک ه ڕاپهڕینهکه،
چ لهسهر ئاس���تی کات و چ وهک داواکاریهکان و
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جهماوهری ناڕازیی ل ه یهکدی دهچن .ب ه تایبهتی لهو
جومگهیهدا ک ه گهالنی ع���هرهب لهههر کوێ بن،
ههمان ئازار و خهونی یهکتریان ههی ه و تێکڕا بهدهم
دهسهاڵت ه ستهمکارهکانی خۆیانهوه گیریان خواردوه
و دهناڵێن���ن .ههر ئهو حوکمڕانانهن بوونهت ه لهمپهڕی
پێک نهگهیشتنی خهونی نهتهوه و تا ئێستایش لهگهل ه
دواکهوتوهکانی ئهم سهرزهمینهن.
پش���کی ئهو ڕاپهڕی���ن و ناڕهزایهتی ه بهر ئێمهی
کوردیش کهوت ،بێگومان داواکاری ئێم ه ل ه ههمان
چوارچێوهدا بوو ک ه پێش ههر ش���تێک ل ه نههێشتنی
بێ���کاری و بایهخدان ب ه گهنج و ق���ۆرغ نهکردنی
دهس���هاڵت و چهسپاندنی دادی کۆمهاڵیهتیدا خۆی
دهبینێتهوه .بۆی ه ب ه پێویستمان زانی فایلی ئهم ژمارهیهی
گۆڤاری س���هردهم بۆ ئهو مهبهست ه تهرخان بکهین.
فایلهک ه بهش���ێک ه لهو ڕاو بۆچ���وون و لێکۆڵینهوه و
بهدواچوونان���هی کۆمهڵێک ڕوناکبی���ر و بیرمهندی
عهرهب ل ه س���هرههڵدانی ڕاپهڕینهک���هوه بهردهوام
ل ه پهیج���ووری فاکت���هر و بهرئهنجامهکانیدا بوون.
دهشێت ههندێک لێکدانهوهی جیاواز بۆ دیاردهکان
ل ه نووس���ینهکاندا ههبن ،یان ل ه پ���اڵ لێکۆڵینهوهی
زانستیانهدا نووسهرێک ب ه گیانێکی حهماسهت ئامێزهوه
لهباتی شرۆڤهکردن و لێکدانهوهی بابهتیان ه کهوتبێت ه
ناو پهخشانێکی سۆزدارانهوه .بهاڵم بهگشتی ههموو
لهس���هر ئهوه ڕێکن ک��� ه ڕاپهڕینهک ه بهرئهنجامێکی
حهتمی ئهو سیاسهت ه دژهمرۆڤایهتیهی ه ک ه لهو واڵتانهدا
پیاده دهکرێن و پێویس���تیان ب ه گۆڕانێکی بنهڕهتی
ههیه .ههروهها شکستی ب ه کۆمهڵێک نهریت و بههای
س���ونهتی هێنا ک ه ل ه بهڕهمز کردن و پاکیزهخوانی
خهڵکانی دهس���هاڵتداردا خۆی دهبینێتهوه و تا ئێستا
کۆمهڵگاکانی تری عهرهبیشی گیرۆده کردوه.
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ده ئهگهر
لەسەر یاخیبوونه
عهرهبیهکانی ئێستا
نووسینی :ئهدۆنیس
و .لە عەرەبییەوە :هیوا قادر

یەک /ئهمڕۆ عهرهب چ���ی ئهدۆڕێنێت ،گهر ههموو
ڕژێمهکانیان نهمێنن؟
پرس���یاره بهها و ئاس���تی ئ���هم ڕژێمان ه

وهاڵمی ئهم
دهستنیش���ان ئ���هکات ،بهالیهن���ی زۆرهوه وهاڵمی ههره
زۆرینهی عهرهب ئهوهی ه ک ه ئهڵێن :هیچ شتێک نادۆڕێنین.
بهاڵم ئهم وهاڵم ه ههر خۆی وا لهکاری گۆڕانی ئهم
ونه
ڕژێمان ه ئهکات ل ه ئاستی ڕۆشنبیریی و ئینسانیدا بکه 
بهردهم بهرپرس���یارێتییهکی مێژوویی گهورهوه .ناکرێت
ئهم گۆڕان ه تهنها بچوکبکرێتهوه و تایبهتبکرێت ب ه الیهنی
سیاسی و دهس���هاڵتدارێتیەوە .بهڵک ه ئهبێت گشتگیریی
و ڕهگاژۆییانهبێ���ت ،بهجۆرێک بنهمای ڕۆش���نبیریی و
کۆمهاڵیهتی ئهو ڕژێمان ه بگۆڕێت ک ه لهسهری بنیاتنراون.
ڕژێمی سیاس���ی بهشێک ه ل ه گشت ،تهنها ب ه گۆڕانی ئهو
ڕژێم ه وهک دهسهاڵت ،ئهبێت ه کارێکی ڕوکهشیانه ،ئهمهش
درهنگ یان زوو ئهمانگهڕێنێتهوه سهر ههمان کێشهکانهی
پێشوو.
ڕاس���تییهکهی ئهوهی ه بهدرێژایی مێ���ژووی عهرهب
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ڕاستییهکهی ئهوهی 
ه
بهدرێژایی مێژووی
عهرهب کێشهی
دهسهاڵت کێشهی
یهکهمیان بووه.
ملمالنێکردنیان له
پێناوی دهسهاڵتدا
هۆکاری یهکهمی فیتنه
و شهڕهناوخۆییهکان
بووه .تهنانهت
هۆکاری سهرهکی
جیابوونهوهکان و
هاتنهکایهی مهزههبه
جۆراوجۆرهکانیش بووه
کێش���هی دهس���هاڵت کێش���هی یهکهمی���ان بووه.
ملمالنێکردنیان ل ه پێناوی دهسهاڵتدا هۆکاری یهکهمی
ت هۆکاری
فیتن ه و ش���هڕهناوخۆییهکان بووه .تهنان ه 
س���هرهکی جیابوون���هوهکان و هاتنهکایهی مهزههب ه
جۆراوجۆرهکانیش بووه .دهسهاڵت لهالیهن خهڵکهوه
نراوه تا گوزارشتێک بێت ل ه ئیرادهی گهل ،بهڵک ه
دانه 
که
لهسهرهوه س���هپێنراوه ،ئهمهش بۆتههۆی ئهوهی 
توندوتیژیی و کوش���تن و بڕین بهشێوهیهکی نیمچ ه
ئۆرگانی جۆری ئهو ڕهگهزانهبن ک ه لهگهڵی هاتوون.
ئهم ه ئهوه ناش���ارێتهوه ک ه ع���هرهب خهلیف ه و
دهسهاڵتدارانی ههبوون و دهسکهوتی ڕۆشنبیریی و
شارستانی گرنگیان بهدهستهێناوه .بهاڵم لهههمان کاتدا
هۆکاره سهرهکیهکانی ئهو ملمالنێیهش ناشاردرێتەوە
ک ە ل ه مێژووی عهرهبیدا هەبوون.
نموون���هکان زۆرن .ههر لهس���هرهتای جهنگ ه
ناوخۆییهکانی ئیس�ل�امهوه ،ل ه دهس���تپێکی سهدهی
دامهزراندنهوه ،بۆسهردهمی خهلیف ه راشدییهکان ،تا
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ئهگات به تێپهڕین ب ه ههردوو سهردهمی ئهمهویی و
عهباسی .بێ ئهوهی هێماکردن بۆ نمونهی بهرچاوی
ئهندهلوس فهرامۆش بکهی���ن ک ه لهم الیهنهوهچی
پێشکهش کردووین.
ل ه دهمهدهمی ڕوخانی خهالفهتی عوس���مانییهوه،
حوکمی عهرهبی لهژێر چهندان شێواز و ناودا لهسهر
شێوهی خهالفهت بنیاتنرا« :پاشایهتی»« ،دیموکراسی»،
«کۆماری»« ،لیبرالی» .ههروهها نمونهی رێکهوتنهکان
لهناو ئیس�ل�ام خۆیدا بۆ لهدهستنهدانی دهسهاڵت ،تا
ئهگات ب ه ڕێکهوتنهکان لهگهڵ دوژمنانی ئیسالمدا.
ئەم نمونانە زۆرن و خهڵکانی شارهزا ئهیانزانن.
ههر لهم ڕووهوه بینومان ه و ئهبینین ش���هیدابوون
بۆ دهس���هاڵت ،بهتایبهت لهالیهن هێ���زه بیانییهکان
«زلهێزهکان»ـهوه ،ک ه چۆن پشتیوانی ل ه دهسهاڵتی ئهم
له پێناوی پاراستنی
یان ئهو دهس���هاڵتداری عهرهبی 
بهرژهوهندییهکان���ی خۆیان���دا کردووە ،س���هرباری
قهناعهتیان ب ه گهندهڵ���ی فهرمانڕهواییان ،کاتێکیش
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ئهبین���ن ئهو دهس���هاڵتان ه لهرزهیان ت���ێ ئهکهوێت،
بهزوویی پشتیان تێ ئهکهن ،تهنانهت ڕهنگ ه ههندێک
جار ل ه ڕووی عهسکهریشهوه بهشداری ڕوخاندنیان
بکهن .چونک ه گرنگ الی ئهوان بهش���داربونیان ه ل ه
یاری دهسهاڵتدا بۆ مهبهس���تێکی تایبهت ،ئهویش:
هێشتنهوهی ههژمونی خۆیان ه بهسهر ئهو ڕژێمانهوه.
فهلهستین نمونهیهکی کارهس���اتئامێزی عهرهب ه
لهبهردهم شهیدابوونیبۆدهسهاڵت.حیزب ه فهلهستینیهکان
ک ه سهرچاوهیەکی «شۆڕش���گێڕ»یان ههبووه ،لهیهک
خاڵدا یهکی���ان گرتۆتهوه ئهویش وهس���تانبووه دژ
بهو تهنها خهتهره چارهنووسس���ازه ،یهکهم شتێکیش
ڕوو ب���هڕووی بوونهتهوه و خهباتی���ان بۆ کردووه
شهیدابونیان بووه بۆ دهس���هاڵت .کێشهی ههوڵدان
بۆ دهس���هاڵت ب ه ش���ێوهیهکی جهرگبڕان ه کهوتۆت ه
ناو حیزب خۆشیهوه ،ههر لهس���هرهتای ناوهڕاستی
س���هدهی ڕابردووهوه ،کێشهکانی ملمالنێ ل ه پێناوی
دهس���هاڵتدا ،بهو دهرهنجام و نیشانانهوهی ک ه ههیبوو
هیچی کهمتر نهبووە له خهتهری کێشهکانی ملمالنێ
لهگهڵ دهرهوهی داگیرکهردا« :یهمهنی دیموکراسی،
عێراق ،س���وریا ،نمون ه بێ چهندوچوونهکانن».دوو/
وهک پێش���تر ئاماژهم پێدا ،ههر کام لهو ڕژێمانهی ل ه
واڵت ه عهرهبییهکاندا ههن ،ل ه ئاس���تی پهیڕهوکردنی
دهس���هاڵت و ئاڵوگۆڕکردنیدا لهسهر ڕێ و ڕهسمی
خهالفهت دامهزراون .ئهمهش تهنها حوکمڕان و ئهو
پیاوان ه ناگرێتهوه ک ه حوکمڕانی ئهکهن ،بهڵک ه بهر ل ه
ههر شتێک ڕۆشنبیرییه :ڕۆشنبیریی بهو مانا گشتییهی
لهناو سروشتدا ههیه :ئهوهش دین و فکر و ئهدهب و
هونهر و بهها و ئهخالق و کار و تێڕوانین ئهگرێتهوه.
کۆکردنهوهی ئهمان ه و بهرههڵستکاریکردنیان لهڕێی
سیاس���هتهوه ،تهنها ب ه ڕوخاندنیان وهک فهرمانڕهوا و
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دهسهاڵتێک نابێت ،چونک ه ئهم ه بچوککردنهوهی ئهو
بهرههڵس���تکاریی ه خۆیهتی و ئهشبێت ه تهنها کارێکی
سیاسی :گۆڕینی ڕژێمێکی بهزهبر و زهنگی گهندهڵ
ب ه ڕژێمێکی تر ،ئومێدی ئهوهی لێ ئهکرێت کهمتر
بهزهبروزهن���گ و گهندهڵ بێت .بۆی ه ئهڵێم «ئومێدی
ئهوهی لێ ئهکرێت» چونک ه مهحاڵ ه دیموکراس���ی
بێت ،ئهگ���هر هاتوو بهتهواوهتی س���هرلهبهری بنهما
ڕۆش���نبیریی و کۆمهاڵیهتییهک���هی نهگۆڕێت .بۆی ه
پێویست ه لهس���هر ئۆپۆزیسیۆن ،سیاسیی و ڕۆشنبیریی
بێت ،بۆئهوهی کار بۆ گۆڕانی ئهو کایان ه بکات ک ه
ڕژێمی پێشوویی لهس���هر بنیاتنراوه ک ه ئهو دژایهتی
ئهکات ،ئهوانهش:دینیی ،مهزههبگهری ،قهبیلهگهریی،
تایهفهگهرییه ،بهبێ ئهم گۆڕانهش ،ئۆپۆزیسیۆن ئهبێت
ب ه دهسهاڵتێکی تری وهک ئهو دهسهاڵت ه زۆرانهی تر
ک ه خۆی دژایهتیان ئهکات.
سێ /ئهمڕۆ ،بههۆی ئهو یاخیبوونانهی ک ه کوڕان
و کچانی عهرهب ئهیک���هن ،لهههموو ئهو کاتانهی
ڕابردوو زیاتر ههلی ئهم جۆره گۆڕان ه هاتۆتهکایهوه.
ئ���هوه گۆڕان ه ههل���ی کارکردن بۆ دروس���تکردنی
کۆمهڵگهیهکی نوێی عهرهبی ئههێنێت ه ئاراوه ،ههروهها
ژیانێکی نوێ بۆ ئینس���انی عهرهب���ی و ڕزگاربوونی
یهکجارهکی لهدهسهتی ڕۆشنبیریی دهسهاڵتی پێشوو
دروست ئهکات .
ڕابردوو ،بهههموو ش���ێوازه دینی و سیاس���ی و
کۆمهاڵیهتییهکهی���هوه ،مهرجهعێک نییه .بهڵک ه خاڵی
ڕووناک کردنهوهیه .س���هیرکردنی ڕابردوو بهچاوی
مهرجهعهوه واتا بهردهوامی لهسهر پهیوهندیکردن ب ه
مهزههبهکان و قهبیلهکان و ههموو ئهو ش���تانهی ک ه
ئهمانگێڕن ه دواوه.
وهک هێم���ام بۆ کرد ،ل ه رابردوودا ،دهس���هاڵت
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لهس���هرهوه ئهس���هپێنرا :یان ب ه هۆی میراتییهوه ،یان
ل ه ڕێی خیالف���هت و پادش���اییهوه ،یاخود بههۆی
پهالماردانی تاقمێک بهسهر تاقمێکی تردا .ل ه سهردهمی
نوێدا «کۆدێتای عهسکهری» نمونهی دڕندهترینی ئهو
پهالمارانهیه ،ههروهها کوشندهترین و جاهیلترینیشیانه.
ئهمڕۆ ،ڕاپهڕین ه عهرهبیی���هکان بیرمان ئههێننهوه
ک ه ئهکرێت دهس���هاڵت ل ه خوارهوه دابمهزرێت :ل ه
شهقام و خهڵکی و ژیانهوه .ئهمهش تهواو تازهی ه لهناو
دنیای عهرهبیدا .بۆی ه پێویس���ت ه پێشوازی لهم گۆڕان ه
بکهین ،پارێزگاری بکهین ،یارمهتیبدهین ،کایهکانی
قوڵتربکهینهوه و بچین ه پاڵی .ئهم ه تهنها «چاندن»ێکه،
گهرچی «دورینهوه« پێویس���ت ه بۆ ئ���هوهی بهبهرتر
و داهێنهرانهتربێ���ت ،تا ببێت��� ه خهباتێکی دووالیهن ه
و پێکهوهیی :دژ بهو ش���ێوازه ل ه دهس���هاڵتدارێتی
عهرهب���ی ک ه پهیڕهویک���ردووه ،ش���ێوازی دینی ـ
س���هدهکانی ناوهڕاس���ت ،بهههم���وو ههمهڕهنگی و
بهیهکداچوونێکییهوه.
دژ بهو ڕۆشنبیریهش ک ه بنیاتنراوه بۆ ئهم جۆره ل ه
دهسهاڵت و بنجداکوتینی.
بهتایبهت لهم چوارچێوهیهدا وتوم ه و ئهیڵێمهوه:
قبوڵی ڕۆیشتن ل ه خۆپیشاندانێکی سیاسیدا ناکهم ک ه
ل ه مزگهوتهوه ب ه دروشمی سیاسییهوه هاتبێت ه دهرهوه.
مزگهوت ڕهمزێک���ی دینییه .هاتن���هدهرهوه بهناوی
مزه ئهکات
سیاسهت و ئامانجی سیاسییهوه لێی ،ئهم ڕه 
ب ه تهنها کهرهستهیهکی سیاس���ی .لێرهدا جهوههری
فیکری سیاسی مهدهنی و کاری ئۆپۆزیسیۆنی مهدهنی
ئهش���ێوێنێت و سیمایهک ب ه سهرکردایهتیکردنی دین
و دینداریی ئهبهخشێت .ئۆپۆزیسیۆنێک هی من نیی ه
ئهگهر هاتوو مهدهن���ی نهبێت و ل ه دهرهوهی ههموو
ئاسۆیهکی دینییهوه نهبێت.

چوار /مهس���هلهک ه لێ���رهدا بانگهش���هکردن بۆ
دژایهتیکردنی خودی دین نییه ،یاخود دژی دینداریی.
بهڵک ه خستنهڕووی ئهو ڕهفزکردنهی ه بۆ بهکارهێنانی
دین ل ه ڕووی سیاسی و کۆمهاڵیهتییهوه.
مافی ئینسان بۆ ئیمان و دینداریکردن هیچ قسهی
تیانیی���ه .مافێک ه من ئیحتیرامی ئهگرم و بهرگری لێ
ئهکهم .بهاڵم کۆمهڵگ ه بهشێوهیهکی گشتی ل ه ڕێگهی
بههاواڵتیبوونی دینییهوه بنیاتنانرێت ،بهڵک ه ل ه رێگهی
هاواڵتیبوونی مهدهنییهوه بنیات ئهنرێت.
تهنها بهم ه گهرهنتی حهقی ئینس���ان لهدهرهوهی
ههموو بیروباوهڕ و الیهنگیریی و ڕهگهز و بنهچ ه و
پهروهردهکردنی کۆمهاڵیهتییهوه ئهدرێت.
ههموو بهکارهێنانێکی دین ب ه شێوهیهکی سیاسیانه،
که ل ه ش���ێوهکانی توندوتیژی :نهک
بۆخۆی شێوهیه 
تهنها ههر دژ ب ه «جهس���ته« ،بهڵک ه دژ ب ه «ڕۆح»یش.
بهم ش���ێوهیهش ئهم ه ئهبێت ه توندوتیژترین شێوهکانی
سوکایهتیکردن ب ه ئینسان .چونک ه بهر قواڵیی بونی
ئینسانیهتی ئهکهوێت :بهر ویژدان و ئازادی و فکری
ئهکهوێت تهنانهت بهر خهیاڵیشی.
پێنج /پێویس���ت ه بهپشبهس���تن بهوهی ک ه ههیه،
ئۆپۆزیسیۆ ن مومارهسهی گوتارێک بکات لهسهروی
مانای «کهمایهت���ی» و «زۆرایهتی»ـهوه بێت .تهنها ب ه
مانای سیاسی و دیموکراسی لهرێگهی ههڵبژاردنێکی
ئازادی یاسادانانهوهبێت .ل ه دهرهوهی ئهمهوه ،ناکرێت
ب ه کارێکی دیموکراسی و حورمهتی مافی ئینسان و
ئازادییهکانی ل ه کۆمهڵگهیهکی مهدهنیدا ههستێت .ل ه
ههر کۆمهڵگهیهکدا سیاسهت تێکهڵ ب ه دین بکرێت
پێچهوانهی تهواوی دیموکراسیهته.
دی���ن دنیایهک���ی تایبهت ه ب ه تاک خ���ۆی ،بهاڵم
مافهکانی کۆمهڵگ ه و ئینسان ب ه گشتی مافێکی مهدهنی
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و کۆمهاڵیهتییه .شهرعی دینی تهنها تایبهت ه ب ه کهسی
دیندارهوه نهک کۆمهڵگه .کهوات ه وهس���تان دژ بهههر
شێوهیهکی دهستێکهڵکردنی دین لهالیهک و دهوڵهت
و ڕێکخراوهکانی کۆمهڵگا و سیاسهتکردنی و هونهر
و ڕۆشنبیریی لهالیهکی ترهوه شتێکی ئاشکرایه .هیچ
ئۆپۆزیسیۆنێکی عهرهبی مانای نیی ه بهتایبهت ل ه واڵت ه
فره دینهکاندا ئهگهرهاتو وهستان بنهمای یهکهم نهبێت
لهبهرامبهر فکر و کارکردنهکانیدا.
پێوهری سهیرکردن بۆ ئینسان ل ه ڕووی دینییهوه
رێکه لهسهر ئیمان و کوفر پێکهاتووه ،نهک تهنها
پێوه 
نائینس���انیه و دژ

ی
زوڵم و زۆرداری .ئهمهش بۆخۆ 
ب ه ئینسانییهتی ئینس���انه .چونک ه ئامانجی ئهو پێوهره
ئینکاری ئازادی و حهقی ئهوهی بهرامبهر ئهکات ک ه
جیاوازه.
گهر کۆمهڵگهی���هک ل ه کۆمهڵێ���ک دینی زۆر
پێکهاتبێت بهپێی واقیعی مهدهنی و مانای قوڵی ئینسانی
کۆمهڵگ ه نییه ،بهڵک ه ل ه جهوههردا کۆمهڵێک ئینسانی
لهیهکجیان .ههموو ش���هرعێکی دینیش بهسروشتی
خۆی پێداگرتن ه لهسهر ئهو لهیهک جیاکردنهوهیه.
شەش /لهم ئاستهدا و لهههمان ڕووهوه گۆڕان له
کۆمهڵگهدا هیچ مانا و بههایهکی نییه ،ئهگهر بێت و ل ه
ڕووی جهوههرییهوه نزیک نهبێتهوه ل ه ڕزگارکردنی
ژنان ل ه ههموو کۆت ه سهپێنراوهکان بهسهریاندا .ئهبێت
مانای کۆمهڵگ ه چی بێت ،ئهگهرهاتو ژن ل ه ههموو
ڕووهکان و ئاستهکاندا وهک پیاو ئازادنهبێت.
ئهم��� ه ئهبێت ههر لهس���هرهتاوه فک���ر و کاری
ئۆپۆزیس���یۆن بێت ،س���هرکهوتن بهس���هر ئیفلیجی
کۆمهڵگ���هی عهرهبی و ب���ێ توانای���دا لهڕێگهی
ڕزگارکردن���ی ژنانهوه ئهبێت .پێویس���ت ه لهس���هر
ئۆپۆزیس���یۆن ئهم ئازادیی ه لهن���او بهڵگهنامهیهک یان
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نوس���راوێکدا ڕابگهیهنێت ،تا ببێت ب ه ڕاگهیاندنێکی
مێژووی���ی و هاوئاههنگبێت لهگ���هڵ جاڕدانی مافی
ئینساندا.
حەوت /لهم رووهوه پێویست ه بهچاوێکی کراوه
و ڕهخنهگرانهوه سهیری ناونانی ئهو چهمک ه ئیسالمیان ه
وانته بهکاردێن :بۆ نموون ه
و ناوبردنی���ان بین ک ه بههه 
«ئیسالمی سیاسی» یان «ئیسالمی میانڕهو» یانی چی؟
موسڵمانی سیاسی ههن و موسڵمانی میانڕهویش
ههن .بهاڵم ئیسالم لهڕووی دینییهوه ل ه کاتی قسهکردن
لهسهر کاره سیاسی و کۆمهاڵیهتی و ڕۆشنبیرییهکان،
ناگونجێت ب ه ئیس�ل�امی «سیاس���ی» یان ب ه «میانڕهو»
گوزارش���تکردنانه

ناوببرێت ـ قبوڵکردنی ئهم جۆره
ئهبێت ه هۆی ڕازیبوون ب ه گوزارش���تکردنهکانی تری
وهک «الدهر» و «توندوتی���ژ» و «داخراو» و چهندانی
تر .بهم شێوهی ه خودا دێت ه ناو «گفتوگۆ»وه و ئهبێت
ب ه ئایدۆلۆژیا.
بۆ نموونه ،مانای «ئیسالمی میانڕهو» لهسهر ئاستی
مهدهنیهتی کۆمهڵگه ،ئاستی هونهر و فکر و مۆسیقا
و ژیانی جهست ه و سێکس و خۆشهویستی چییه .وه
ئای ه ئهوه کێی ه ک ه پلهی ئهو «میانڕهوی»یی ه دهستنیشان
ئهکات ،چۆنیش؟
ئای ه «بهها»ی ئهو میانڕهویی ه ل ه کوێوه دێت؟ ئای ه
ل ه خوێندنهوهیهکی تایبهت و تێگهیشتنێکی تایبهتهوه
دێت ،بهاڵم چۆن؟ ئای ه شوێنی شهرع لهم میانڕهویهدا
ل ه کوێدای���ه ،بهتایبهتی ئهوهی پهیوهندی ب ه ئافرهت
و ئهوانی ناموس���ڵمان و ئهوهی ت���رهوه ههی ه ک ه ب ه
موس���ڵمانی لهدایکبووه بهاڵم ئهیهوێت ب ه یهکجاری
بچێت ه ناو دنیای مهدهنییهوه؟
موس���ڵمان ل ه ههردوو ڕووی باش ه و خراپهوه،
قابیلی پیشاندان و گوزارشتکردنه.
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ئیس�ل�ام گوزارش���ت ناکرێت تهنها ب ه خۆی و
بهناوی خۆیهوه نهبێت.
هەش���ت /تابێت بهتایبهتی لهب���هر ڕووناکایی
یاخیبوون ه عهرهبییهکاندا ئهوه دهرئهکهوێت ک ه ئیسالم،
بهالی خۆرئاوای سیاسی ،ئهمهریکی ـ ئهوروپییهوه،
ل ه ڕووی دینیی و ڕۆشنبیریی و شارستانییهوه ،شتێک
نیی ه جگ ه ل ه کهرهستهیهک .ئهوهی ک ه بهالیهوه گرنگه:
چۆن ئهم «س���وپا» زهبهالحهی ک ه ناوی ئیسالم ه ب ه
پێی پالنی سیاسی و ستراتیژی بهکاربهێنێت .ئهمهش
مهسهلهکهیه.
هێڵ و ڕایهاڵنێک ههن ک ه ئیسالمی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست ب ه ئیسالمی ئاسیاوه گرێ ئهدات .ئهوهش
ئهو «دهوروب هر«ه ئیس�ل�امییهی ه ک��� ه پارێزگاری بیره
نهوت���هکان و س���هرچاوهکانی تر ئ���هکات .دژ بهو
ههژمونهی چین ئهوهستێتهوه و ب ه ڕوسیاش ئهڵێت :نا.
نینه ئهم خۆرئاوا سیاس���یی ه
ئهوهی ک ه جێی پێکه 
پێیوای ه ب���هم کارهی بهرگری ل ه مافی موس���ڵمانان
ئهکات .ههروهها جێی پێکهنینیش ه ک ه زۆرین ه باوهڕ
بهم ه ئهکهن و هاوپهیمانی لهگهڵدا ئهبهستن .ئهوهی
ک ه ه���هر زۆر جێی گاڵتهجاڕیی ه ئهوهی ه ک ه خۆرئاوا
ههر ل ه دروستبوونی ئیس���رائیلهوه بە سوکایەتییەوە
سەیری ئەو مافانە ئەکات ،هەروەها هانی زەوتکردن
و سڕینەوەی ئەو مافانە ئهدات ل ه فهلهستیندا.
ئهم دوو ڕووییهی ک ه خۆرئاوا لهبهرامبهر عهرهب
و موس���وڵماناندا پهیڕهویی ئهکات ،ش���ێوهیهک ه ل ه
ی دژ بهوان،
شێوهکانی تری ئیس���تیعماری ڕۆشنبیری 
ش بۆخۆی وێرانکردنێکی تره.
ئهم ه 
ی
نۆ /ههلومهرجهک ه ههرچۆنێک بێت ،بزوتنهوه 
یاخیبوون��� ه عهرهبییهکان ههر دهرهنجامێکیان ههبێت
(ب���هالی من���هوه ل ه ههم���وو ڕوویهک���هوه ل ه زۆر

ئاس���تهوه پۆزهتیڤه) ،لهس���هر هێزه پێشکهوتوخوازه
دیموکراس���یهکانی ناو ههموو واڵت��� ه عهرهبییهکان
پێویس���ته ،بهتایبهت ل ه س���وریا ،ههروهها لهس���هر
ڕێکخراوه مهدهنیهکان ،کۆمهڵهکانی دیموکراس���ی
گهنجان ،بهتایبهتی ژنان ،ڕێکهوتنێکی دیموکراسی
پێکبهێنن بۆ خهباتی تیۆری���ی و پراکتیکی ل ه پێناو
دامهزراندن���ی دهوڵهتێک���ی مهدهن���ی و ڕێکخراوه
مهدهنی���هکان و کۆمهڵگهیهکی مهدهنیدا .ههروهها ل ه
پێناو پارێزگاریکردنی واڵتانی عهرهب ل ه خلیسکان
بهرهو حکومهتی دینی بهناوی «ئیسالمی میانڕهو» ،یان
حکومهتانێکی زوڵمکهری تۆتالیتاریهوه.
دە /س���تندال بهو واتای ه ئهڵێت« :ئهگهر ئینس���ان
بیهوێت کهس���ێکی دی���اری ن���او کۆمهڵگهیهکی
گهورهبێ���ت ،ئهبێت ل ه ناو کۆمهڵگهدا کهس���ێکی
لێهاتووبێت بۆ پێشکهش���کردنی قوربانی بۆ ویستی
گش���تی ،بهاڵم گهر هاتوو ههڵ ه بوو ،ئهوا هیچ نیی ه
و شایس���تهی هیچ ش���تێکیش نیی ه جگ ه لهوهی پێی
بوترێت« :کوڕێکی وێڵ».
من بۆخۆم حهزئهکهم «کوڕێکی وێڵ»بم بهقهد
ئهوهی یارمهتیدهری ئیرادهیهکی گشتی ههڵهبم.

سەرچاوە:
ڕۆژنامەی «الحیاة»ی عەرەبی ،ڕۆژی ٢٩ی مای ٢٠١١

www.international.daralhayat.com
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خۆپیشاندانەكانی
جیهانی عەرەبی
لە كوشتنی باوكەوە
بۆ شۆڕش بەسەر ڕەمزدا
نووسینی :خلود ئەلزغیر
و .لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع

بەرپابونی شۆڕشەكان لە زیاد لە دەوڵەتێكی عەرەبیدا،
تەنها واقعی سیاسیو ئابوریو كۆمەاڵیەتی نەگرتووەتەوە،
بەڵك���و كای���ە ڕەمزییەكەی ئ���ەم كۆمەڵگایانەش���ی
گرتووەتەوەو ڕایماڵیون .بەمەش شۆڕشەكان سەلماندیان
كردەیەكی مێژویینو كردەیەكی كودەتایین بە هەموو ئەو
مانایانەی وشەی كودەتا هەڵگریەتیو سەرجەم ئاستەكان
دەگرێتەوە .پێشتر شۆڕشەكان لە كۆمەڵگاكانی عەرەبیدا،
پرۆس���ەی ڕوخاندنی (ڕەمز)ی بە ت���ەواوی جێبەجێ
نەكردبوو ،چونكە هیچ كۆمەڵگایەك نییە بتوانێت بەبێ
بوونی كایەیەكی رەمزی تایبەت بەخۆی بژی كە لێیەوە
ماناكان وەردەگرێت .بەاڵم ئەم شۆڕشە شڵەقانێكی خستە
كایەی ڕەم���زی ئەم كۆمەڵگایانە ،هەروەها جێگۆڕكێی
(تبدیل) بە شوێنو پێگەی ڕەمزەكان كرد.
گرنگترین ڕەمزێك كە ئەم شۆڕشانە لە سەرەتاكانیاندا
ڕوخاندیان ،وێنە زەبەالحەكانی سەرۆكەكان بوو كە لە
شەقامو گۆڕەپانەكاندا ،چاویان بڕیبووە جەماوهر .وێنەكان
هەندێجار دەستیان بۆ سەالمكردن بەرزكردبوەوە ،تاكو
دڵنیابێت لەوەی دەستی لەسەرو هەموانەوەیەو هەروەها
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گرنگترین
ڕەمزێك كە ئەم
شۆڕشانە لە
سەرەتاكانیاندا
ڕوخاندیان ،وێنە
زەبەالحەكانی
سەرۆكەكان بوو
كە لە شەقامو
گۆڕەپانەكاندا،
چاویان بڕیبووە
جەماوهر
چاویش���ی لە هەموانە .بەڵێ ل���ە ڕۆژانی یەكەمداو
لەژێر قورسایی چەپڵەو دروشمو فیكەكاندا ،وێنەی
(ب���را گ���ەورە -االخ االكبر) پارچ���ە پارچە كراو
شۆڕش���گێڕان ڕایانگەیاند هیچ كەسێك لە شەقامدا
لەسەرو دەس���ەاڵتی ش���ەقامەوە نییە .وێنە ڕەمزە،
پەیكەر ڕەمزە ،كتێبی س���ەوز ڕەمزە ،كاتێ ئەوانە
تێكدرانو پارچە پارچە كران ،گەنجەكان گڕوتینو
حەماس���ەتێكیان تێدا كەوتەگەڕ كە لە شۆڕشەكەدا
بەردەوامبنو بڕۆن بۆ پێشەوە ،ئەمەش دوای ئەوەی
ژەمێكی (جرعە) بەهێزیان لە كوش���تنی (ڕەمز)ی
سەرۆكەوە وەرگرتبوو .ئەم حاڵەتە حاڵەتی یەكەم
پیاوی ناو ئەش���كەوتمان بیردەهێنێت���ەوە ،ئەو پیاوە
كاتێ نەیتوانیوە گای ناو دارستانەكە بكوژێت ،ئەوا
ئەو گایەی كوشتووە كە وێنەكەی لەسەر دیواری
ئەشكەوتەكەی كراوە ،بەمەش هەستی بە سەركەوتن
ك���ردووەو ئازایەتیو بوێرییەك���ەی زیادیكردووە،
ئیدی پاش ماوەیەك هێندەی نەبردووە توانیویەتی لە
دارستانەكەشدا بەسەر (گا)كەدا سەركەوێت.
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شۆڕشگێڕەكانیش هەمان شتیان ئەنجامداو دواتر
سەرۆكی (رەمز)یان ڕوخاند كە نیشتیمانو میللەتو
ژیانی میللەتی لە خودی خۆیدا كۆكردبوەوە ،وەك
ئەوەی لە قوتابخان���ەكانو ڕاگەیاندندا بە میللەت
دەوترایەوە .شۆڕش���گێڕەكان ڕەمزی دەسەاڵتێكی
پاتریاركی ش���مولیو باوكس���االرییان ڕوخاند كە
وەك قەدەرێكی خودایی بەس���ەریاندا فەرزكرابوو.
ڕەمزی كەلتووری س���ەدەكانی ناوەڕاستیان ڕوخاند
كە پەیوەست بوو بە خێزانەوە ،خێزانێك باوكێكی
پاتریارك حوكمی دەكاتو پێویستە ڕێزی بگیرێتو
ملكەچی بیت .ئەوان كۆتاییان بە درێژكراوەی ئەم
كەلتوورە هێنا كە باڵی بەسەر دەوڵەتیشدا كێشابوو،
دەوڵ���ەت كە بریتیی���ە لە دەزگایەكی شارس���تانی
مۆدرێن .شۆڕش���گێڕەكان وتیان (نا) بۆ سەرۆكی
باوكی خودایانە .بە س���ادەیی ئ���ەو گەنجانە بە مانا
ڕەمزییە فرۆیدیەكەی باوكانی خۆیان كوشت.
ب���ەاڵم پرس���یارەكە ئەمەیە :بۆچ���ی لەمڕۆدا
گەنجەكان توانی���ان ئەو كارە بك���ەن كە نەوەی
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پێش���تر نەیتوانی بیكات؟ ئەمەش هەر پەیوەستە بە
مەس���ەلەی ڕەمزەوە .ئەگەر تەماش���ای ئەو سیاقە
سیاسیو كۆمەاڵیەتیو ڕۆشنبیرییە بكەین كە نەوەی
ئێستا تێیدا گەورەبووە ،بە ئاشكرا هەڵوەشاندنەوەی
ئایدۆلۆژی���ای سیاس���ی (واتە هەڵوەش���اندنەوەی
بااڵدەس���تی یەك حیزبو یەك ئایدۆلۆژیا) لە ژیانی
گشتیدا دەبینین ،ئەو هەڵوەش���اندنەوەیە ڕێگای بۆ
فرەیی حیزبیو فرەیی ئایدۆلۆژی خۆشكرد .لێرەوە
بااڵدەس���تی تەنها ڕەمزەكانی ی���ەك حیزبو یەك
ئایدۆلۆژیا ،چیتر قەناعەت بە هیچ كەسێك ناكات،
بەتایبەتی بەهۆی بوونی لێكترازانێكی گەورە لەنێوان
دروش���مو ڕەمەزەكان ،لەگەڵ واقع���ی میللەتو
ئاواتەكانی .ئیدی نەوەیەكی گەنجی جڵەونەكراو،
بەسیاسی نەكراو ،بە ڕەمزنەكراو پێگەیشتووە .تەنانەت
پێش���ترو لە زۆر جاردا ،بڕێك لەو گەنجانە ،كەم تا
زۆر دەبوون���ە قوربانی ئینتیمای نیش���تیمانی .لێرەوە
ئەم پانتاییە كە بە ملمالنێ ئایدۆلۆژییە تەسكەكانو
یەكتر س���ڕینەوەكان پیس نەكراوە ،بەش���داربوو
لە دروس���تكردنی خۆپیش���اندانێكی یەك ملیۆنی،
خۆپیشاندانێك هەموو ش���ەبەنگو توێژو گروپو
ئینتیماكان���ی كۆكردبوەوە .چونك���ە ئامانجەكان
توانی بەسەر س���ەرچاوەی ئایدۆلۆژیای تاكەكاندا
س���ەركەوێت ،هەروەها چونكە ڕەم���زی ئازادی
توانی هەموو ڕەمزە الوەكییە وردو پەرشوباڵوەكان
لەخۆبگرێتو كۆیانبكاتەوە.
دووەم خاڵی گرنگ لە بونیادی پێكهاتەی ئەم
نەوە گەنجەدا كە پەیوەستە بەو سیاقە كۆمەاڵیەتی/
ڕۆشنبیرییەی تێیدا گەورە بووە ،بریتییە لەو جیاوازییە
ئاشكراو بینراوەی لە بونیادی پەروەردەدا هاتووەتە
ئاراو نەوەی تازە لەسەری گەورە بووە كە جیاوازە
لەوەی نەوەی حەفتاكانو هەشتاكان لەسەری گەورە
بوون .كەس نكۆڵی لە پێش���كەوتنی ش���ێوازەكانی

60

پ���ەروەردەو گۆڕانی پەیوەن���دی نێوان كوڕەكانو
باوكان ناكات ،نكوڵی ل���ەو كرانەوە بەردەوامەی
میدیاو ڕاگەیان���دن ناكات كە س���ەربەخۆییەكی
بە مندااڵنو گەنجان بەخش���یووە ،سەربەخۆیی لە
بڕی���اردانو بی���روڕاكانو گفتوگۆكاندا ،چ لەگەڵ
خزمو كەسوكاردا یان لەگەڵ خەڵكانی دیكەداو لە
ڕێگەی ئینتەرنێتەوە .ئەم پێكهاتەیە كە بە ڕادەیەكی
بەرچاو كراوەو ئازادەو بەشێوەیەكی ستونی ملكەچی
پلەبەندی هەرەمیەتی خێ���زان نییە ،تەنها لە هەندێ
خێزاندا نەبێت ،ناتوانین نكۆڵی لە كاریگەرییەكانی
بكەین بەسەر دروس���تكردنی ئەم نەوەیەدا :یەكەم
بەوەی یادەوەری ئەم نەوەیە تا ئاس���تێك دوورە لەو
كوشتارگایانەی دەسەاڵتدارانی عەرەب ئەنجامیان
داوە .دووەم ئ���ەم نەوەی���ە ڕۆحێكیان هەیە زۆر لە
ملهوڕی دەسەاڵتداران ناترسن ،بەتایبەتی دوای ئەم
كران���ەوە میدیاییە كە بە چ���اوی خۆیان لە كەناڵە
ئاسمانییەكانو لەسەر تۆڕەكانی ئینتەرنێت دەیبینن.
س���ێیەم كە لە دوانەكەی دیكە گرنگترە ،الوازی
دەسەاڵتی باوكی پاتریارك لە هوشیاری ئەم نەوەیەدا،
چونكە ئەوان كوڕوكاڵی ئەم كۆمەڵگا مۆدرێنانەی
ئەمڕۆن.
گۆڕینی ڕەمزە ئاینییەكان ،هیچی كەمتر نییە لە
ڕوخاندنی ڕەمزی كەسایەتییەكان .پێش دوو مانگ
لەمەوبەر ،لە زیاد ل���ە واڵتێكی عەرەبیدا ،دەهۆڵی
مەترس���ی لێدەدرا گوایە دی���اردەی تایفەگەریو
دەمارگیریو توندڕەویو شتی دیكەی پەیوەست بە
ڕەمزە ئاینییەكان باڵوبونەتەوە .كەچی مەیدانەكانی
ئ���ازادی ،بە یەك جار هەموو ئەو ڕەمزانەی داماڵیو
ئەم ڕەم���زە الوەكییان���ەی گۆڕی-بەب���ێ ئەوەی
لەناویانبەرێ���ت ب���ەو پێیەی ئەوانە بەش���ێوەیەك لە
شێوەكان دەچنە خانەی ئینتیماكردنەوە -بۆ كۆمەڵێ
ڕەمزی دیكە ك���ە كراوەترو مۆدرێنت���رنو زیاتر
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توانای بەش���داریكردنو قبوڵكردنی ئەوی دیكەیان
هەیە .ڕەم���زە تایفییە تەس���كبینەكان كاڵبونەوە و
تەنها ئااڵو سرودە نیشتیمانییەكان بەرزكرانەوە .ئەم
جێگۆركێیە (تبدیل) لە ڕەمزدا ،لە كایە ڕمزییەكەدا
وایدەخوێنینەوە گۆڕینی بیرۆكەی موقەدەس���ە كە
ئێس���تا بووەتە نیش���تیمانو ئازادیو دیموكراسیو
كەرام���ەت .هەروەها وایدەخوێنین���ەوە كە مەیدانە
گشتیو هاوبەشەكانی نیشتیمان ،چیتر لەمەوال پاوانی
گروپێك یان تایفەی���ەك یاخود حیزبێك نییە ،بگرە
هی هەمو هاواڵتیانە .بەاڵم شوێنی ڕەمزە تایفییەكانە،
چیتر مەیدانە گشتیو هاوبەشەكانو كایەی سیاسی
نییە ،بەڵكو مزگەوتو ش���وێنەكانی خواپەرستیو
ماڵەكانو بواری تایبەتە.
هەروەها ئەم شۆڕشانە شڵەقانێكی خستە كایەی
ڕەمزی حیزبەكانو ئەو دابەش���كردنە باوەی حیزب
كە لە كۆمەڵگاكاندا ناسراوە ،گرنگترین دەركەوتەی
ئەم شڵەقانە ئەوەیە بۆ یەكەمجارە میللەت ڕابەرایەتی
دەسەاڵتو ئۆپۆزسیۆن دەكات .ئەمە لە كاتێكدایە
پێشتر میللەت سەركزو پێشتگوێخراوو خەسێنرابوو.
بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆو ڕەمزی لەالیەن دەسەاڵتو
دەس���تەبژێرەوە س���ەركوتكرابوو .ئەم ش���ڵەقانە لە
پڕێكدا وێنەیەكی هۆش���یاری سیاسی الی میللەت
دەرخست كە بەالی ئەو دەس���تەبژێرانەوە شتێكی
چاوەڕواننەكراوب���وو ،ئەوانە هەمیش���ە میللەتیان بە
جەهلی سیاسی تۆمەتبار دەكرد .میللەتیش ڕەمزی
خۆی هەب���وو ،وەلێ بە جیاوازییەك���ی گەورەوە:
ئەگەرچی ڕەمزەكان���ی میللەتیش كۆمەڵێ كەس
بوون ،بەاڵم ئەوان داوای (كەس���اندن -الشخصنە)
ناكەن ،بە پێچەوانەی ڕەمزەكانی دەس���ەاڵتەوە .بۆ
نمونە «محەمەد بو عەزی���زی» ڕەمزێك بوو ،بەاڵم
نە خۆیو نە كەس���وكارو نە خزمو خۆشەویستانی،
بیریان ل���ەوە نەدەكردەوە خۆیان بس���ەپێنن یاخود

لە ڕێگەی س���ەپاندنی هێزەوە خەڵكی ناچار بكەن
وەك موقەدەس���ێكو وەك خودایەك خۆشیان بوێن.
هەروەها ئەو ڕەمزێك بوو بۆ ئازادیو كرانەوە بەسەر
جیهانێكی نادەس���ەاڵتو ناسەركوتكەر .لێرەوە ئەو
ڕەمزێك بوو بۆ تازەبونەوەو گۆڕانو ڕەتكردنەوەو
قوربانیدان لەپێناو كەرامەتدا .بەمشێوەیە ڕەمزەكانی
میللەت هەرگیز لە ڕەمزەكانی دەسەاڵت ناچێت كە
نیشتیمانیان بە (من -االنا) هەڵلوشیبوو ،ئایندەیان بە
مێژویەكی پێشوەخت داخستبوو.
گەالنی عەرەب لەم شۆڕش���انەدا ،س���ەرلەنوێ
ڕەمزو ماناكانی ڕەمزی ڕێكخس���تەوە ،بەجۆرێك
لەگەڵ سەردەمەكەیو كەرامەتیو هۆشیارییەكەیدا
بگونجێت .سەرەتا بەربەستی ئەو ترسەی شكاند كە
لە دەسەاڵتی ئەمنو ئاسایشو ڕەمزەكانی هەیبوو،
ئەوانەی س���وتاند ،ئێس���تا ئەو ڕەمزان���ە لە تونسو
میسر بوونەتە ڕەمزی س���ەردەمێكی گۆڕبەگۆڕی
ئازارو ئەشكەنجەو سوكایەتیپێكردن .پاشان ڕەمزی
باوكی سەرۆكی خودایانەی ڕوخاند ،دواتر ڕەمزە
مامناوەندییە بەرتەس���كەكانی گ���ۆڕی بە ڕەمزی
هاوبەش و زیاتر كراوە .دواج���ار بەرزكردنەوەی
وشەی (نا) ئەمەش دوای كاروانێكی دورو درێژی
(بەڵێ)ی سەرش���ۆڕی( .ن���ا) ڕەمزێكی زمانەوانیو
دەالل���ی كەم نییە ب���ۆ میللەتێ���ك فێركرابوو بڵێ
(بەڵێ) ،فێركرابوو شەووڕۆژ ،لەشەر شەقام ،لەسەر
دیوارەكان ،لە گ���ەڕەكو قوتابخانەو لە تەلەفزیۆن،
لە ڕۆژنام���ە ،لە مەمكی دایكییەوە ،لەس���ەر لێوی
خۆشەویستەكەیو لە گیرفانە كونەكەیەوە بڵێ بەڵێ.

سەرچاوە:
االوان 16 ،ئازار2011 ،
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ههندێک ل ه سیمای
گشتی ڕاپهڕینی ناوچهکه
نووسینی :سادق جهالل ئهلعهزم
ه عهرهبییهوه :ڕهووف بێگهرد
و .ل 

بۆچی ب ه تایبهت���ی لهم کاتهدا؟ ئهم ه ئهو پرس���یاره
کالس���یکی ه چ���اوهڕوان کراوهی��� ه ک��� ه زۆر خێراو ب ه
دهمارگیریهکی بهرچاوهوه ،ئهو ئهقاڵن ه بهرزی دهکهنهوه
ک ه بهپێی تێ���وری پیالن و لێکدانهوهی سوریالیس���تیان
چرکهساتی ڕوودانی ههر کارهساتێکی سهرنج ڕاکێش
ههڵدهسهنگێنن .ئیتر ڕووداوهک ه ل ه دنیای عهرهبدا بێت یان
ل ه دنیای ئیسالمدا ب ه گشتی.
ئهوهی ب ه ڕاس���تیی ل ه ڕۆژانی بههاری ڕاپهڕیندا ،ک ه
ڕاپهڕینێکی میللی ،ئاشتی خوازانه ،شارستانی و شاری بوو
بهسهر ڕژێمی س���هرکوتکهری عهرهبیداـ من خۆم بڕوام
نهدهکرد ب ه تهواوهتی ل ه ڕۆژهکانیدا بژیم و پهیجووری بم
ـ سهرنجی ڕادهکێشا ،ئهو الیهنهبوو ب ه دهمارگیریهکی بێ
وێنهو ترسێکی زۆر ئاشکراوه پهنای بۆ((تێوری پیالن))
و ش���رۆڤهکاریهکانی دهبرد ک��� ه ئهویش خودی ڕژێم ه
س���هرکوتکهرهکان بوو نهک نێوهنده میللی ه ڕاپهڕیوهک ه،
ئهوهی ئـێم ه بهردهوام پێمان دهگوت نێوهندێک ه ههندێک
جار تا س���نووری گهوجایهتی ش���هیدای پاساودانهوهی
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ئهو جهماوهر ه گهور ه
ڕاپهڕیوهی یهمهن
و لیبیاو تونس و
میسرو سوریاو
بهحرینیان به
چهته ،ئاژاوهگێڕ،
مافیای چهکدار،
تیرۆرست و پیاو
ه بهرچاو.
کوژ دههات 
ه چاکترین
هل
ئهم 
حاڵهتدا ،ئهگینا له
خراپهکهیدا بریتی
ه مشک و
بوون ل 
جرج و مارومێرو
پیالنگێڕی و س���ادهیی و ساکاریی خۆیهتی .ئهم ه ل ه
کاتێکدای ه ک ه خودی ڕژێم ه سهرکوتکهرهکان و ئهو
دهوڵهتانهی بوونهت ه پاشکۆی ،ههوڵێکی بهردهوامیان
داوه خۆیان وهک ناوهندێک بناس���ێنن ک ه سهنتهری
ئهقاڵنیهت و ڕۆشنگهریی و نیشتیمانی و شارستانین.
ئهم ه ل ه کاتێکدای ه کۆمهڵگای عهرهبیی ل ه دابهشبوونێکی
س���توونیدا :خێاڵیهتی ،مهزهبی ،ئهتنی ،هۆزگهرایی،
بهرهیی���دا دهژی ک ه ههموو ئهمان��� ه کاریگهریهکی
زۆریان لهسهر پارچ ه پارچهکردنی و دواکهوتوویی
کۆمهڵ���گا ک ه ههیه .بهاڵم ل ه پڕێکدا هاوکێش���هک ه
ئاوهژووبوو .ئهوهی بهتهواوهتی ههڵگێڕایهوه ڕاپهڕین ه
میللیهک ه بوو ل ه تونسهوه بۆ یهمهن و پاشان بۆ میسر و
سوریاو بهحرهین و لیبیاو..هتد ..ئێم ه بهچاوی خۆمان
ئهوسات ه ڕاستیهمان بینی ک ه چۆن ڕژێم ه عهرهبیهکان،
وه ل ه ههموو جارهکانی پێشوو تریان ،دهمارگیرانهو ب ه
ی پهنایان برده بهر درۆی(پیالن) و
شێوهیهکی میکانیک 
ههروهها چۆن ڕێکهوتبێت ،خۆیان دا بهدهست پهناو
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سادق جهالل ئهلعهزم

پهسێویی کافکاویی بۆ لۆژیک ه گاڵتهجاڕیهکهیان ،ک ه
ههمووی لهم پرسیارهدا کۆدهبێتهوه(( بۆچی بهتایبهتی
لهم کاتهدا؟)) وهاڵمی ش���اعیرێکی عهرهب ئامادهیه:
بۆی ه لهم کاتهدا :چونک ه خهسڵهتی سهرکوتکاریمان،
وهک ئهوانهی لێ کردوون ک ه بڕوایان ب ه شهڕ نی ه تا
بهرۆکی خۆیان دهگرێت.
له چارهسهرکردن
لهبهرئهوهیش ک ه ئهوان بیریان 
دهک���ردهوه .ئهو جهماوهره گهوره ڕاپهڕیوهی یهمهن
و لیبیاو تونس و میسرو سوریاو بهحرینیان ب ه چهته،
ئاژاوهگێڕ ،مافیای چهکدار ،تیرۆرس���ت و پیاو کوژ
دههات ه بهرچاو .ئهم ه ل ه چاکترین حاڵهتدا ،ئهگینا ل ه
خراپهکهیدا بریتی بوون ل ه مشک و جرج و مارومیرو.
لهڕاستیدا مهبهست ئهوهنیی ه دهست بخرێت ه سهر
چ پیالنێک ،یان وهاڵمێکی دڵکاران ه و نیوه دڵکاران ه
ب ه پرسیاری( بۆچی بهتایبهتی لهم کاتهدا؟) بدرێتهوه.
بهڵکوو ئهوهی زۆر مهبهست ه ئهو ناوزڕاندن ه خراپهی ه
دهدرێت ه پاڵ س���هربهخۆیی جهم���اوهری گهورهی
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شۆڕش���گێڕان و قوربانیدانهکانیان ،گومان دروست
کردنێکی فێڵبازانهی ه ل ه ئههلیهت و س���هربهخۆیی و
ئهو ئاماژه ب ه پێچ و پهنایانهی ه ل ه بهرتهس���کی عهقڵی
و ئاس���تی سیاسی و نیشتیمانی شۆڕشگێڕاندا .بێجگ ه
لهو هێمایانهی گوای ه ئیرادهی شهڕهنگێزی و نهێنی و
نیازی ئازار پێگهیاندنی ل ه پشت بزاوت و ڕاپهڕینیانهوه
ههیه .گوای ه کهس ل��� ه جهوههرهکهی ئاگادار نیهو
ههست ب ه مهترسیی لهسهر نیشتیمان و یهکیهتیهکهی
ناکات بێجگ ه له(( دهست ه ئهمینهکان!)) ک ه پارێزگاری
ل ه ڕژێم و پاراس���تنی و دهوڵهت و دهس���هاڵتهکهی
دهکات ،ک ه ناتوانێت جیاوازی ل ه نێوان پارێزگاری
کردن ل ه ستهمکاری و س���هرکوت کردن لهالیهک
و ،پارێزگاری ل ه نیش���تیمان و گ���هل و دهوڵهت و
بهردهوامیان لهالیهکی ترهوه بکات.
گهلی تونس ئازاده

ههموو ئهوانهی ناڕهزاییان دهربڕی ،ئۆپۆزسێون،
ڕاپهڕیوهکان ،ئهوانهی ه���هواداری بههاری عهرهبی
ب���وون ب ه جۆرێکی تر وهاڵمی پرس���یاری ((:بۆچی
بهتایبهتی لهم کاتهدا؟)) یان دایهوه .چ وهاڵمێک لهو
هاواره ڕهوانبێژتر بوو ک ه پارێزهرێکی الو ،لهوانهی
لهخۆیاندا شاگهشک ه ببوو ل ه یهکێک ل ه شهقامهکانی
تونس���ی پایتهختدا کردی و وت���ی ((:گهلی تونس
ئازاده)) .ئهوه ئهو کات��� ه بوو کهزهین العابدین بن
عهلی و خێزانهکهی ل ه واڵت ههاڵتبوون .هاوارێکی
جیهانگی���ر ک ه ههم���وو دنیا ،تاڕادهی���هک ل ه ههموو
شوێنێکی ئهم سهر زهویهدا بیستراو بینرا .بهجۆرێکی
تر ،شۆڕشی یاسهمین ئهوکات ه سهری ههڵدا ک ه گهلی
تونس ئازادبوو ،نهک لهبهرئ���هوهی بووبێت ه قوربانیی
دهس���ت پیالنێک .وهاڵمی ئهو پیرهی تونس���یش ل ه
وهاڵم���ی الوهک ه کهمتر نی ه ک ه ههموومان لهس���هر
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شاش���هی تهلهفزیونهوه دیمان چۆن دهس���تی بهسهر
میوهس���پیهکاندا هێناو بهحهسرهتی تهمهن ه لهدهست
چوهکهی���هوه وتی((:پیربووی���ن ،پیربووین لهپێناوی
ئهم چرکهسات ه مێژووییهدا)) ئهو چرکهساتهی لهدوا
دواییدا بهو و ب ه ئێم ه گهیشت ،بهاڵم ل ه بهختی چاکی
ههمووماندا ،پێش ئهوهی ههموو شتێک کۆتایی بێت.
وهاڵم���ی ڕهوانبێژانهی س���ێیهمیش ک ه بهدهنگ
و ڕهنگ بیس���تیمان و بینیمان .بهتایبهتی لهم کاتهدا
که((گ���هل داوای ڕوخان���ی ڕژێ���م دهکات)) بۆ
ڕزگارکردنی نیش���تیمان و خۆیش���ی ،ن���هک لهبهر
تێوهگالنێک���ی گهمژانهو بهڕێوهبردنێکی س���اکاران ه
لهگ���هڵ پیالنێکدا ک ه خاوهنی((دهس���ت ه ئهمینهکه))
عهلی عهبدواڵ ساڵح پێداگرێ لهسهر دهکرد ،کاتێک
خهڵکی یهمهنی بهڕسوا دای ه قهڵهم و گوایا ڕاپهڕینهک ه
ل ه کۆشکی س���پییهوه نهخشهی بۆ دهکێشرێت و ل ه
تهلئهبیبهوه بهڕێوه دهبرێت.
ههندێک ڕایان وابوو ڕاپهڕینی بههاری عهرهبی له
تونس و میسرو یهمهن و بهحرهین و سوریاو لیبیا و
واڵتی تری عهرهبی ،درێژکراوهی شۆڕشی ئیسالمیه
ل ه ئێران دژی دهسهاڵتی پاش���ایهتی ئهو واڵته ،یان
چاولێکهریهکی ئ���هو بزووتنهوه میلی ه دیموکراتیهی
ئهندهنوس���یای ه ک ه ل ه س���اڵی( 1997ـ )1998ڕژێمی
سهربازیی و دیکتاتۆریی سوهارتووی ههرهس پێهێنا.
یان درێژک���راوهی ڕاپهڕینی ئورزی یهک ملیۆنی ه ک ه
س���اڵی  2005لوبنانی ل ه ژێر دهسهاڵتی سهربازیی و
ئهمنی س���وریا ڕزگارکرد .یان السایی کردنهوهی
بزوتنهوهی بێزاریی و ناڕهزایی دهربڕینی س���هوزیی
 2009ئێرانه ،ک ه ل ه دژی دهستێوهردانی ههڵبژاردنی
سهرۆکایهتی بۆ س���هرکهوتنی مهحموود ئهحمهدی
نهژادی پاڵێوراوی ڕژێم ک���را .ههیش بوو دهیوت
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که ساڵی
لهو ڕاپهڕین ه ئاشتیخوازان ه گهورهی ه دهچێت 
 1986ل ه دژی دیکتاتۆری فلیپین فردیناند مارکوس
و ئیملیدای ژنی ب���ۆ بهرژهوهندیی فهرمانڕهواییهکی
دیموکراتی نوێکراو خهڵک پێی ڕازی بوو.
بههاری دیمهشق2000 ،

ههموو ئ���هم بۆچ���وون و گریمانه(ئهگهر چی
لێبڕاوانهن) ،کهچی هیچ بایهخێکی بهرچاو بهبههاری
 2000دیمهش���ق نادهن .بهالی من���هوه ئهو بههارهو
لهم سیاقهدا ،جۆرێک بوو له((پێشهکیهکی تیوری))
یان(( پرۆڤه))یهکی بهرایی و ئاش���تهوایی ئهو کاته،
بۆ تهقینهوهی ڕاپهڕینی عهرهبی داهاتوو ک ه بریتیی ه ل ه
دروش���م و داواکاری و سکااڵو بانگهوازو خهون و
قوربانیدان .من وادهزانم ،لهم الیهنهوه ،بههاری دیمهشق
پێشهنگێکی عهرهبیه .چونک ه کۆی دروشم و داواکاری
و ناڕهزایهتیهکان ،ئهوانهی ڕاپهڕین ه میللیهکهی عهرهب
ل ه تونسهوه تا یهمهن پاشان ب ه لیبیای زامداردا تێپهڕی،
تا ڕادهیهک ههر ههموویان ـ بهجۆرێکی زۆر مۆدێرنترـ
لهو بهڵگ ه سیاس���یهـ ڕهخنهییهـ چاکسازیهدا ههی ه ک ه
بزوتنهوهی بووژاندن���هوهی کۆمهڵگای مهدهنیی ل ه
س���وریا ،ل ه بههاره کورتهکهی دیمهش���قدا بهرزی
کردبوهوه ،بزوتنهوهکهی ئهوسای سوریا ،ههموو ئهو
داواکاریانهی خست ه بهردهم گفتوگۆیهکی دیموکراتی
گشتی ،ل ه ڕێگای شهپۆلێکی بهرفراوانی وتاردان و
کۆڕو گفتوگۆو دوانگهو دانیشتن و ڕۆنان و دژهکهی
و ڕهخنهو ههموو ئهو نووس���ینانهی لهو ماوهیهدا ل ه
س���وریادا باڵوبوونهوه .ک ه ئومێد دهکرا لهو کاتهدا،
س���هرۆکایهتیی ه گهنجهکهی س���وریا بهشداری لهو
بزاوت��� ه زیندووهدا بکات و بێت��� ه ناو چهندو چوون ه
ههنوکهییهکان���هوه .بۆ ئهوهی ببێت ه س���هرهتایهک بۆ
دروست بوونی ڕای گشتی ههمهگیر بۆ ئهنجامدانی

پێویستیهکانی سوریا ل ه فریاکهوتنێکی سهرهتایی خێرا،
چاکسازیهکی مام ناوهندیی ،چارهسهرکردنی ئاینده.
بۆ نموونه((بهیانی 99ی ڕوناکبیرانی سوریا( دیمهشق
 ))2000/9 /30و «بهڵگ��� ه ئهساس���یهکانی لیژن���هی
بووژاندنهوهی کۆمهڵگای مهدهن���ی» ک ه «ب ه بهیانی
ههزار» (دیمهشق ،کانوونی دووی  )2001بهناوبانگه.
«بهیانی پێکگهیشتنی هاریکارانی کۆمهڵگای مهدهنی»
( دیمهش���ق ،ئاب )2002،ههموو ئهمان ه زۆر بهوردی
و پوخیی ئهو کێش���هو بۆشایی و باس و ئاستهنگیان ه
تاووتوێ دهکهن ک ه ل ه پێناویدا ڕاپهڕیون .بۆ یهکالیی
کردنهوهو چاکس���ازیی کردن ل ه تونس و میس���ر و
لیبیا و یهمهن و س���وریا و بهحرهین ل ه ساڵی 2011
ک ه ل ه س���هرووی ههموو ئهمانهوه پاراستنی ئازادی و
کهرامهتی خهڵکه.
بێگومان ئهوهی بههاری دیمهش���ق دهیویست
و چ���اوی تێبڕیبوو ن ه ڕوویدا و ن���ههاتهدی ،بهڵکو
ب ه ت���هواوی پێچهوانهکهی ڕوویدا .دهزگا ئهمنیهکان
ورده ورده گفتوگۆکانی بههاری دیمهشقیان لهناوبرد،
تا گهیش���ت ه ئهوه ک ه پێش ئهوهی چ گوڵێکی دهم
بکاتهوه زین���ده بهچاڵ کرا .بههاری دیمهش���قیان
س���هرکوت کرد :چونک ه بهئاش���کرا ههس���تی بهو
کێش��� ه کهڵهک ه بوانهی واڵت کرد بێ ئهوهی خۆی
دهستێکی تێدا ههبێت .ههروهها زۆر بهڕوونی ههستی
بهو بهربهس���ت و خهفهکردنان ه ک���رد ک ه ڕژێمهک ه
لهژێریدا دهینااڵند .لهکاتێکدا ک ه خۆی چ دهستێکی
ل ه دروس���ت کردنیدا نهبوو .ئ���هو حاڵهتی داچوون ه
گش���تیهکهی کۆمهڵگاکهیش���ی دهبینی ک ه خۆی
بهرههمی نههێنابوو .بههاری دیمهشق لهبهردهم دهردی
بێ دهرمان و گیروگرفت ه بهرباڵوهکانی واڵتدا دهبوو
ههڵچێت .چونک ه ئهو دهستی ل ه دروست کردنیاندا
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نهبوو .بۆی ه ههر لهو کاتهدا خوێن ه پاکژهکان ڕژان ه نێو
شهقام و شارو گوندهکانی سوریاوه نهک لهبهرئهوهی
ڕاپهڕیوهکان���ی سهرانس���هری واڵت پیالن ه دهرهکی ه
دۆزهخیهکان جێبهجێ دهکهن بۆ ئهوهی سهقامگیری
و توانای نیشتیمان بخهن ه مهترسیهوه!
ترس���ی گهوره لهوهدای ه کهسیاسهتی خۆگێل
کردنی فهرمیی لهم مهسهالنه ،سیاسهتی مامهڵهکردنی
ئهمنی لهگهڵ ههموو خۆپیشاندان و ناڕهزایی دهربڕیندا،
ناوزهدکردنی داواکاری ه ئاشتیخوازیهکهی خهڵک ب ه
فیتنهو یاخی بوون و ناپاكی ،ههموو ئهمان ه برینێکی
قووڵن لهنێوان ڕژێمی دهسهاڵتدارو کۆمهڵگای سوریا
بهگش���تی ک ه ل ه ئایندهی نزیکدا چارهسهر ناکرێن.
چونک ه ئهو جۆره سیاسهت ه ـ ئهگهر ڕانهگیرێت ـ دهبێت ه
هۆی باڵوبوونهوهی تیرهگهری و تایهفهپهرستیهکی
بهرباڵو ل ه واڵتدا ،تهنانهت ئهگهر ههروا ب ه شاراوهیی
بمێنێتهوه تا ئهوکات ه دیسان دهتهقێتهوه.
سروشتی ڕاپهڕینهکان

راپهڕین ه ههنووکهییهکان���ی بههاری عهرهب ب ه
شۆڕش���ی گهنجان ناونراوه ،شۆڕشی تهکنهلۆژیای
بهرزی پهیوهندی و زانیاری���هکان ،وهک ئهنتهرنێت،
کۆمپیوتهر ،مۆبایل ،فهیسبوک ،تویتهرو یوتیوب ،ئهو
کهناڵهئاسمانیانهی سات ب ه سات و چرک ه ب ه چرک ه
بهدوای گۆڕان���ی ڕووداوهکانهوهن .ئهمان ه بزاوتێکی
چۆنایهتی گهوره بوون و ڕۆڵێکی ههره کاریگهر و
یهکالییکهرهوهیان ههبوو ل ه بهرژهوهندیی جهماوهره
شۆڕش���گێڕهکهدا .ههروهها پشتیوانیی شۆڕشهکهیان
کرد ک ه بهرهو ئاقاری ئاش���تیان ه بجووڵێت و سیمای
شۆڕشێکی هۆشیاران ه و ڕوناکبیران ه لهخۆ بگرێت ک ه
توانای بهسهر تازهترین دهستکهوتی ئهم سهردهمهدا
بش���کێت ل ه بواری تهکنهلۆژی���ای پهیوهندیهکان و
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ئاڵوگۆڕی زانستی و گوێزانهوهی زانیاری و پهیوهندیه
ههنووکهییهکان بهشێوهی گشتی.
ل��� ه ههمان کاتدا ،ئهو بزاوت��� ه چۆنایهتیه ،ڕژێم
و دهزگا ئهمنیهکانی بهدواکهوتویی هێش���تهوه ک ه
توانای گهیشتن ه کاروانی نییه ،چونک ه هیچ شێوازێکی
مامهڵهکردنی لهگهڵ ئ���هو بارودۆخ ه تازهیهدا نهبوو
بێجگ ه ل ه خۆپاراس���تن ل ه دوای ئهو تایبهتمهندیانهوه
ک ه وهک دهزانی���ن ههر دهوڵهتێکی عهرهبی لهویدی
جیادهکاتهوه .پێداگرتن ه کوتوپڕهکهیش���ی لهس���هر
ههرشتێک ک ه واڵتێکی عهرهبی ل ه دراوسێکهی یان له
واڵتهکانی تری عهرهب جیادهکاتهوه.
لێرهوه ،بانگهش���هو ه���هراو زهن���ا فهرمیهکهی
حکوومهت ،ل ه س���هردهمی ڕاپهڕین و شۆڕشدا ،ک ه
گوای ه میس���ر تونس نییه ،لیبیا میس���رو تونس نییه،
سوریا ن ه تونسهو ن ه میسرهو ن ه لیبیایه...ئهم ه لهکاتێکدا
ک ه میس���ر ،ڕۆژێک ل ه ڕۆژان ،لهسهر ئاستی واقیعی
شۆڕشی ئێس���تا ،ل ه ئێستا زیاتر ل ه تونس و بهحرهین
و لیبی���ا نهچوه وهک چ���ۆن هاوواڵتیهکی ڕاپهڕیوی
بهحرهینی چاکس���ازیهکی دهوێت ک��� ه ل ه ڕێگای
دهستوورێکی ڕاستهقینهوه ش���ایهکی بۆ دابنرێت و
سهرۆک وهزیرانێکیش ک ه کۆشک داینهنێت بهڵکوو
لهن���او خهڵکهوه بێ���ت ،هاوواڵتیهک���ی ڕاپهڕیوی
میسری و س���ووریش چاکس���ازیهکی دهوێت ک ه
س���هرۆک کۆمارێکی ڕاستهقینهی دهس���تووری بۆ
دهستهبهربکات ،سهرۆک وهزیرانێکیش ل ه کۆشکهوه
دهستنیشان نهکرێت بهڵکوو ل ه نێو گۆڕهپانێکی زۆر
دیموکراتیانهی واڵتهکهی خۆیهوه بێت.
بۆی ه دهڵێم :هاواڵتی عهرهب ،تا ئهندازهیهک زۆر
دهمێکه ،ههستی بهم نزیکبوونهوهو لێکچوونهی ئێستای
کۆمهڵگای عهرهبی نهکردوه ،ئێستای سهردهمی بههاری
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عهرهب ،کێش���هو تهنگهژهکان ،ڕێسک و داخران و
ستهم و بزاوت و دهرگاو چارهسهرهکان .تهنانهت لهم
بههاری عهرهبی شۆڕشهدا ،ههست بهههمان هاوکێش ه
کۆن ه ڕۆمانس���یهکهی نهتهوهی عهرهب دهکات ک ه
دهڵێت( :یهکیهتی ئ���ازارو ئامانجهکانی نهتهوه) ئهم ه
بۆ ئێس���تا مانایهکی بهرجهس���تهتری لهجاران ههیه.
لهبهرئهوهی ،بۆ نموونه ،زۆر ڕوون و ئاش���کرای ه ک ه
ئازارو ئامانجی گهالنی تونس و میس���رو س���وریا و
لیبیاو بهحرهین ،ههرگیز ڕۆژێک ل ه ڕۆژان وهک ئهمڕۆ
یهکگرتوو ڕۆمانسی و لهیهکچوو و ئهبستراک نهبوون.
ئهمان��� ه تاڕادهیهک لهداواکاری ناڕهزایی دهربڕینی و
دروشم و ڕهفتاری خۆپیشاندهراندا ،ل ه ههموو واڵته
عهرهبیهکاندا دهرکهوتووه.
بههاری ع���هرهب ،جۆرێک���ی تری((یهکیهتی
عهرهب))ی دهرخست ،ئهوهیش لهجۆری بهرنامهو
ت
مامهڵهکردنی ڕژێم و دهزگا ئهمنیهکاندا دهرکهو 
لهگهڵ دۆخ ه میللی و شۆڕشگێڕی ه نوێکهدا .ههموو
ئهوان ه س���هلماندیان ک��� ه ڕژێ���م چ ڕێگایهکی بۆ
نهماوهتهوه بێجگ ه ل ه پهنابردن ه بهر س���هرکوتکردن و
توندوتیژی و ڕاوی دور بهدورو ڕێژن ه بارانی گولهی
خهڵکانی مهدهنی ،ههروهها پهالماردانی خۆپیشاندهرو
ناڕازیهکان لهالیهن چهقۆکێش و پیاوه دڕندهکانهوه.
بۆی ه دهتوانی���ن بڵێین یهکیهتی��� ه ئهمنیهکهی ڕژێم ه
عهرهبیهکان ،لێکچوونی ستهمکاریهکهیان ل ه زوڵم و
ی سهر واڵت و گهلهکهیان ،ههرگیز وهک ئهوهی
زۆر 
ل ه بهه���اری عهرهبی پیرۆزدا دهرک���هوت لهوهوبهر
نهبینرابوو.
پێویست ه لێرهدا ههڵوێستهیهک لهسهر ئهو ڕای ه بکرێت
ک ه دهیهوێت شۆڕش���ی بههاری عهرهب و ئهو شت ه
تازانهی لهخۆی گرتووه تهنیا لهوهدا چڕبکاتهوه ک ه

پهیوهندی بهتهمهنی زاڵی الویهتیهوه ههیه ،ههروهها
تهکنهلۆژیای پهیوهندی ه بااڵکان بهشێوهیهکی بهرفراوان
بۆ ئاسانکاری بهکارهێنراوه .گهل سهرچاوهی شۆڕش
و ڕاپهڕینهو ههرخۆی دروستیان دهکات.
ههر مرۆڤیش ه خۆپیش���اندان دهکات و بێزاری و
ناڕهزایهتی دهردهبڕێ و ههموو جۆره کهرهسهیهکی
تهکنهلۆژیا ک ه دهستی لێ گیربێت بهکاری دێنێت.
گومان لهوهشدا نی ه ک ه الوان گهورهترین و فراوانترین
توێژن ل ه پێکهاتهی دیموگراف���ی گهالنی عهرهبدا
بهگشتی .بۆیه ،هیچ سهیر نی ه ک ه ئێستا ڕاپهڕینی گهل
بهالی شۆڕشی کچ و کوڕی الودا بشکێتهوه .هیچ
سهیر نیی ه الوهکانی تهکنهلۆژیای سهردهم بهکاربهێنن
ک��� ه بهتهواوی لهژێ���ر کۆنتڕۆڵیاندایه ،وهک چۆن ل ه

ه
ههموو ئهوان 
ه ڕژێم چ
سهلماندیان ک 
ڕێگایهکی بۆ نهماوهتهوه
ه
ه پهنابردن 
هل 
بێجگ 
بهر سهرکوتکردن
و توندوتیژی و ڕاوی
دور بهدورو ڕێژنه
بارانی گولهی
خهڵکانی مهدهنی،
ههروهها پهالماردانی
خۆپیشاندهرو ناڕازیهکان
لهالیهن چهقۆکێش و
پیاو ه دڕندهکانهوه.
67

ڕابوردودا شۆڕش و ڕاپهڕینهکان کاسێت و ڕادێوو
ترانزیستورو ڕۆژنامهو باڵوکراوهو نامیلکهو تهنانهت
کۆتری نامهبهریان بهکاردههێنا .ئهم ه تهنیا بۆ بهدیهاتنی
ئامانجهکهی و ڕاژهی ئهجێنداکهی.
دابڕان لهسهرکردایهتی کاریزمی

لهههمانکاتدا ،الویهتی ئهم ڕاپهڕینانه ،ل ه بنهڕهتهوه
خۆی ل���هو نهریت��� ه عهرهبی ه چهس���پیوه دابڕی ک ه
دهرکهوتنی س���هرکردهی کاریزمییه ،ئهوهی خودی
جهماوهری شۆڕشگێڕ ل ه دهوری سهرکردایهتیهکهی
کۆدهبێتهوه وهک مهرجێکی سهرکهوتن و بهدیهاتنی
داواکاریهکانی .کاریزمای چرکهساتی شۆڕشگێڕیی
لهو سهنتهرهوه ک ه تاکێکی پێشهواو سهرۆکێکی بلیمهته،
گوێزرایهوه بۆ ناو جهماوهره ئاپوورهکهی ڕاستهقینهی
شۆڕش و گۆڕان .ب ه دڵنیاییهوه ئهم ه وهرچهرخانێکی
تازهو گرنگ ه بۆ ئێم���ه .لهبهرئهوه مهیدانی ئازادی و
گۆڕان ل ه تونس و قاهیرهو سهنعاو مهنامهو بهنگازی،
بوون ب ه نموونهی هاوبهش���یهکی مهدهنی زۆر چڕی
ژن و تاڕادهیهکیش منداڵ و کچ و کوڕ ل ه ش���ارو
کۆمهڵگا زۆر پارێزکارهکاندا .ههروهها بهش���داری
کردنی هونهرو شێوازهکانی تری دهربڕینی داهێنهرانه
وهک موزیک و گۆرانی و نواندن و س���هماو باڵۆن و
درود خوێندن ،تا کاریکاتێرو توانجی گاڵتهجاڕی و
نووسینی گرافیتی ڕهخنهیی ،ههموو ئهمان ه بهڕوویهکی
خۆش���هوه بهگش���تی لهگهڵ بوونی چهقۆکێش و
پهالماردهران و تۆقاندن و سهرکوتکردن و ڕێژنهی
فیشهکیش���دا .ئهمان ه دیمهنگهلێکی تازهی گهنجان ه و
داهێنهران ه بوون ک ه پێشتر ل ه خۆپیشاندان و ناڕهزایی
دهربڕین و ڕاپهڕینهکانماندا نهماندیبوون و بهردهوامیش
ڕوویهکی م���ۆن و گرژیان لهخۆگرتبوو .ڕوویهکی
زۆر ت���ووڕهی دوژمنکاران ه ک ه مهیلی س���ووتاندنی
ئ���ااڵو ئاگر بهردان ه کتێب و باڵوکراوهو پهالماردانی
سهفارهت و ههڵگرتنی دروشمی توندوتیژو ههڕهشهو
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بهڵێندان بوون.
ل ه ڕاس���تیدا ،زۆربهی ئهم دیمهن��� ه دزێوانه ،بۆ
یهکهمج���ار ،تهنیا ل ه ڕوخس���اری خ���ودی ڕژێم ه
س���هرکوتکهرو س���تهمکارهکان و ڕهفتاری دهزگا
ئهمنیهکان���ی و پی���اوه چهقۆکێ���ش و تۆقێنهرهکان
و((دهس���ت ه ئهمینه!))کانی ئهوانهوه دهرکهوتن نهک ل ه
کهسانی ترهوه.
چرکهساتی کاریزمای ڕاپهڕینی بههاری عهرهب
ئهوهی س���هلماند ک ه هێنده گهشهداربوه توانیویهتی
ههموو س���یناریۆ ئاس���نینهکانی ڕژێم ببهزێنێت ک ه
بهردهوام بانگهش���هی بۆدهکرد .سیناریۆکهی ڕژێم
کۆمهڵگای لهبهردهم دووڕیانێکی سهختا ڕادهگرت
ک ه ئهلتهرناتیڤیان نییه ،وهک :لهالیهکهوه بهردهوام بوون
لهسهر ستهمی دهوڵهت و فهرمانڕهوایی سهربازیی و
حاڵهتی نائاسایی و مانهوهی دهزگا ئهمنیهکانی ئێستا .یان
ل ه الکهی ترهوه فهرمانڕهوایی هێزه ئیسالمی ه ئوسوڵی ه
تاریک بینهکان ک ه دهیانهوێت بهناوی فهرمانڕهوایی
خودایی و بهپێی یاسا عورفی ه تازهکان ک ه پێی دهڵێن
شهریعهتی ئیسالم و یاسای س���زادان ه ناسراوهکهی،
ههموو مێژووی نوێمان ههڵوهشێنێت .الی سێیهمیش
وردوخاش بوونێکی ستوونی تایهفهگهری و مهزهبی
و ئهتنی و بهرهیی و عهشایهری و خێاڵیهتی واڵت و
دهوڵهتهکهی ه ک ه لهگهڵ خۆیدا وێرانی و فیتنهو شهڕی
ناوخۆ بهرپادهکات.
ل ه ڕاس���تیدا ،ڕژێم ه عهرهبیهکان سیاس���هتێکی
فێڵبازانهیان لهگهڵ شۆڕشدا بهکارهێنا ،لهسهر ئاستی
ناوخۆ پشتی به بهرژهوهندی ه تهسک و ڕوخێنهرهکان
بهست ک ه ئامانجی سهرهکیی ههرهس پێهێنانی گشت
ئیحتیمال و تواناو ئهلتهرناتیفهکانی کۆمهڵگای مهدهنی
بوو .بهجۆرێک ک ه گهل تهنیا لهبهردهم ئهو سێ گریمان ه
دزێوانهی سهرهوهدا ڕابگرێت و هیچ ئیختیارێکی تری
نهبێت و ناچاربێت ل ه ههرسێ خراپهک ه چاکهکهیان
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ههڵبژێرێت .بهو مانایهی بێدهنگ و ملکهچ بێت و ب ه
ههموو شتهکان قایل بێت ب ه قێزه ونهکانیشیانهوه .بهاڵم
برای سهرکردهمان عهقید موعهمهر قهزافی لهوهزیاتر
ڕۆیشت و ههڵبژاردنێکی شهمشونیانهی خست ه بهردهمی
گهل(( :یان من..من..من..و من���داڵ و خێزانهکهم له
دهسهاڵتدا دهبین ،یان پهرستگای نیشتیمانی لیبیا بهسهر
ههمووماندا دهڕوخێنم))
ڕاپهڕینی جهماوهریی ئهم سیناریۆ ههڕهشهئامێزهی
ه���هر ل ه س���هرهتاوه ڕهتک���ردهوه ،ئهوهیش بههۆی
ژیاری ه شهفافهکهی ،هاونیشتیمانیبوونی ڕههای ،واڵت
پهروهریهکراوهکهی ،مرۆڤایهتی ه پڕ ل ه لێبوردنهکهی و
دیموکراتیهت ه نهوزادهکهیهوه .ههوڵدان بۆ کاراکردنی
ئهم پێش دهستیهو پشتیوانی لێکردنی و تهواوکردنی
ڕهگهزهکانی ،ههروهها کارکردن ب ه سروشتی بههاو
خهسڵهت و ئهو ئایدیایانهی لهڕێی پراکتیکی ڕۆژانهوه
ک ه ل ه چرکهساتی کاریزمایی ه دهزگاییهکهیدا بهدهستی
هێنابوو .ههر ئهوه بههۆی ئهمانهوه بتوانێت ههواداری
دهمارگیری و مهزهبیاتی میللی ل ه ژێر سایهی مهدهنیهت
و نیشتیمان پهروهری کۆمهڵگاکهماندا کۆنتڕۆڵ بکات.
ههر ئهوه بتوانێت جڵ���هوی بگرێت و بیتوێنێتهوه ل ه
ڕێگای ئاڕاستهکردنێکی نیش���تمانیانهی بااڵوه .ههر
ئهویش��� ه بتوانێت مامهڵ ه لهگ���هڵ دیموکراتیهت و
میکانیزمی دهستووریی و ههڵبژاردندا بکات .ئهوهیش
بهشێوازێک بێت ک ه هیچ زۆربهیهکی سیاسی -ئینتخابی
ههرچۆنێک بێت ،نهتوانێت دیسانهوه ل ه واڵتدا دهست
بهسهر دهسهاڵت و ستهمکاریدا بگرێت .ئهمهیش بهوه
دهبێت ک ه مافی کهمینهی سیاسی -ئینتخابی بپارێزرێت
و ڕۆڵی دیموکراتیانهی ئۆپۆزسیۆنی لهناو کۆمهڵگاو
دهوڵهتدا ههبێت .ل ه ئایندهدا مافی ئهوهیش���ی ههبێت
ل ه ڕێگای دیموکراتیهتهوه خۆی بکات ب ه زۆرینهی
فهرمانڕهواییکهری تازهی واڵت .چونک ه ئهو کهسهی
وتویهتی زۆربهدهس���ت بهکاری سروشتی خۆیهتی،

ههرگیز ڕهفتاری زۆرداران ه ل ه خۆی و گهل و دهوڵهت
و کهمایهتیهکانیدا ناکات .ههر ئهویش ه بتوانێت توانای
زیاتر بۆ کۆمهڵگای مهدهنی و هێزو بزاوتی دهستهبهر
بکات و ڕێس���ا بۆ مامهڵ��� ه جیاوازهکانی بدۆزێتهوه.
ههروهها مکوڕی بکات لهسهر فراوان کردنی مانای
مهدهنیهتی دهوڵهت و بێ الیهنی ل ه دهزگا و پلهو یاساو
کارهکاندا .لهوانهیش جیاکردنهوهی دهسهاڵتهکان و
سهربهخۆیی دهسهاڵتی قهزایی .دهستهبهرکردنی النی
کهمی ڕێزگرتن لهمافهکانی مرۆڤ و هاونیشتیمانی و
هاواڵتی بوون و تێکڕای ئازادیهتایبهتی و گشتیهکان
لهسهرو ههموویانهوه ئازادیی ویژدان و پڕکردنهوهو
بیروباوهڕ دهربڕین و پهرستن.
لهدوایی���دا ئیمانی هاوس���هرم پێ���ی وتم ئهگهر
ش���کۆمهندیی یهکهم پزیس���کی شۆڕشی یاسهمینی
تونس ب ه محهمهد بوعهزیزی بکهوێت؛ کاتێک ناڕازی
بوونهکهی ب ه سووتاندنی خۆی شکایهوه نهک خهڵکی
تر .ئهگهر شکۆمهندیی پزیسکی ڕاپهڕینهکهی میسر
ل ه گۆڕهپان و مهیدانهکاندا بهر خالد س���هعیدی الو
بکهوێت ک ه دوای دهس���گیرکردنی لهالیهن دهزگا
ئهمنیهکانی میسرهوه لهژێر ئازاردا گیانی لهدهست دا،
ئهوا ش���کۆمهندیی یهکهمین پزیسکی ڕاپهڕینی
جهماوهری ل ه س���وریا ،بێ س���ێ و دوو کردن ،بهر
ئ���هو الوانهی ش���اری درعا دهکهوێ���ت ک ه دوای
دهس���تگیرکردنیان نینۆکیان دهرهێن���ان و ناولهپیان
سووتاندن.

سهرچاوه:
منبر الحوار واالبداع.
2011 /5/17
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وێنەی دیكتاتۆر
لەكۆتاییەكەیدا
نووسینی :عمر قدور
و .لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع

دیكتاتۆر ناترسێت ،بگرە لە ڕاستیدا ئەو سوكایەتی
بەوە دەكات كە ڕوودەدات .لەوانەیە باوەڕ بەوە نەكات
كە دەیبینێ یاخود دەیبیس���تێ ،ڕاستتر بە تەواوی باوەڕ
ناكات .پێیوایە ئەم نەهامەتییە بە خۆڕاگریو ورەیەكی
بەرزەوە تێدەپەڕێنێتو كاتی ئەوە دێت ،لێپرس���ینەوە
لەگ���ەڵ چڵكاوخۆرەكان���ی بكات لەس���ەر ئەوەی لە
سەركوتكردندا كەمتەرخەم بوون.
(سەرۆك بگەڕێرەوە ئێمە گاڵتەمان لەگەڵ كردی)،
ئەوە دروش���مێك بوو خۆپیشاندەرێكی میسری ،دوای
ڕوخانی موب���ارەك ،بەرزی كردب���وەوە .دیكتاتۆر بە
مان���ای تەواوی وش���ە ،باوەڕ بەو دروش���مە دەكاتو
باوەڕ ب���ە ئاماژە گاڵتەجاڕییەكەی ن���اكات .لە هەموو
ئەو دروشمو هاوارانەی باسی (بڕۆ) یان دەكرد ،باوەڕ
بەو دروش���مەی سەرەوە دەكات .هیچ شتێك قەناعەت
بە دیكتات���ۆرەكان ،هەر دیكتاتۆرێك بێت ،ناكات كە
(ڕەعیەتەكەی) توان���ا یاخود هێزیان هەیە .چونكە ئەو
تەنها بە ملكەچی بینیونی ،لەسەر ئەوە ڕاهاتووە ئاپۆرای
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هیچ شتێك قەناعەت
بە دیكتاتۆرەكان،
هەر دیكتاتۆرێك
بێت ،ناكات كە
(ڕەعیەتەكەی) توانا
یاخود هێزیان هەیە.
چونكە ئەو تەنها بە
ملكەچی بینیونی،
لەسەر ئەوە ڕاهاتووە
ئاپۆرای جەماوەر
تەنها بۆ پیاهەڵدانی
ئەو كۆبونەتەوەو
ئەمیش لوتبەرزانە
لێیان بڕوانێت
جەم���اوەر تەنها بۆ پیاهەڵدانی ئ���ەو كۆبونەتەوەو
ئەمیش لوتبەرزانە لێیان بڕوانێت .دیكتاتۆر پێیوایە
هەڵەیەك لە مەسەلەكەدا هەیە یاخود موئامەرەیەك
لەئارادایە ،چونكە بە ب���ڕوای دیكتاتۆر ناكرێتو
ناچێتە عەقڵەوە (ئاژاوەگێڕەكان) هەروا لە خۆیانەوە
تەحەدای بكەن.
دیكتاتۆر لەسەر تیۆرەی موئامەرە ڕادەوەستێت،
چونكە ئەم تیۆرەیە تەواو لەگەڵ الس���ارییەكانی
خۆی���دا دەگونجێت ،هەروەها لەگەڵ هێزگەلێكدا
ڕوبەڕووی دەكاتەوە كە شایەنی ئەون ،نەك لەگەڵ
ئەم (پیسوپۆخاڵنە) ك���ە داوای ڕوخانی دەكەن:
قالۆنچەكان ..ئەس���پێ لەس���ەرەكان .قەزافی وای
گوتو لەمەش���دا زۆر لەوانی پێش���خۆیو دوای
خۆشی ڕاشكاوانەتر قسەی كرد .قەزافی حەقیقەتی
ناخی خۆی ئاش���كرا كردو چەندین ناوو ناتۆرەی
ناش���رینی گرتە میللەتەكەی كە هەمیشە لە قواڵیی
دەرونیدا بووە .میللەتێك لە مێرو یان خشۆك ،وەك
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عمر قدور

ئ���ەوەی بەڕێزیان پێیوایە ،هیچ پێویس���ت ناكات
چاوپۆش���ییان لێبكەی���تو بە مانای تەوای وش���ە
لەناویان نەبەیت ،ئەوان زیاتر ش���ایەنی لەناوبردنن
نەك ئازادی كە بانگەشەی بۆ دەكەن.
لە تێڕوانینی دیكتاتۆردا ،میللەت وەالئی خۆی
گۆڕیوە ،میللەت ناگاتە ئاس���تی ئ���ەو بەهایانەی
داوای دەكات ،كەوات���ە دی���ارە میللەت وەالئی
خۆی بەخشیوە بە سەرۆكە تازەكان .ئەم سەرۆكانە
دروشمەكانیان بەسەردا دەسەپێننو چۆنیان بوێت
ئاوا دەیانجوڵێننو بەپێی بەرژەوەندیەكانی خۆیان،
ن���ەك بەرژەوەن���دی میللەت ،دەیانهێن���نو دەیان
بەن .النی ك���ەم میللەت درك ب���ە بەرژەوەندییە
ڕاستەقینەكانی خۆی ناكات ،بۆیە ناپاكن ،ئەمەش
دواهەمین پلەی���ە ئەوانەی لەژێر ڕكێفی ملكەچیدا
دەچن���ە دەرەوە پێیدەگ���ەن .پاداش���تی ناپاكیش
كوشتنە .كەواتە كوشتن چەند ئاسانە!
وەك ئەوەی هەموو دیكتات���ۆرە عەرەبییەكان
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لە هەم���ان قوتابخانەوە فێربوب���ن ،كەچی لەگەڵ
ئەوەش���دا لێكچونی ڕەفتارو هەڵسوكەوتی یەك لە
دوای یەكیان ،جێگای سەرسوڕمانە .هیچ یەكێكیان
س���ود لە وانەی (درس) پێش���خۆی وەرناگرێت،
ڕەنگ���ە ئەمە بۆ ئەو متمان���ە كوێرە بگەڕێتەوە كە
دیكتاتۆرەك���ە هەیەتیو پێیوایە ئ���ەو جیاوازەو لە
هاوش���ێوەكانی دیكەی ناچێت .لەوانەشە لە ناخی
دڵیەوە گاڵتەی���ان پێ بكاتو بەڵێن���ی ئەوەبدات
نمونەیەك لەس���ەر خۆڕاگریو مانەوە پێش���كەش
ب���كات ،ئەوانی دیك���ە نەیانتوانیوە پێشكەش���ی
بك���ەن .بەاڵم یەكەم هەن���گاوی نمونەیی ،لەوێوە
دەستپێدەكات كە بوونی قەیرانەكە ڕەتدەكاتەوە،
لەس���ەر شاش���ەی تەلەفزیۆنەكەوە دەردەكەوێو
گوتارێك پێش���كەش دەكات ،ب���اوی نەماوەو بۆ
زەمەن���ی ڕاب���ردوو دەگەڕێتەوە .ب���ەزۆر خەندە
دروستدەكات یاخود پێدەكەنێت ،تاكو خۆڕاگری
خۆی لەبەرامب���ەر گومانكاراندا بس���ەلمێنێت .لە
هەموو ئەوان���ەش گرنگتر ئەوەیە بە هیچ جۆرێك
باس لەوە ناكات ك���ە لە واقعدا ڕوودەدات .ئەوە
گوتاری یەكەمە ،گوتاری ڕەتكردنەوەی تەواوەتی
لەگەڵ ڕاوەش���اندنی پەنجەكانی دەس���تی ،تاكو
بیرمان بخاتەوە ئ���ەو خاوەنی مەچەكەو دەیەوێت
بە جواڵندنی دەس���تی ،دڵنیایی یاخود گوێپێنەدانی
خۆی دەربڕێت.
دیكتاتۆر دوای دەس���تپێكردنی ڕاپەڕینەكان،
لەیەك���ەم دەركەوتنی ئاش���كرایدا ،ڕوخس���اری
ئ���ەوە دەردەخات چەند دوورە ل���ە واقعو چەند
بە واقع نامۆیە ،وادی���ارە ناتوانێت ئینتیمای بۆ ئەو
چركەساتە هەبێت ،بە شێوەیەك دەیبینین كە پێشتر
بەو شێوەیە نەمانبینیوە ،وێنەیەكی زەردهەڵگەڕاوی
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زەمەنێك���ی كۆنی بەس���ەرچوو .وەك ئەوەی ئەو
چەند ڕۆژە كەمەی دوای ڕاپەڕین ،حسابی (رۆژ)
یان ب���ۆ نەكرێت ،بۆیە هەس���تدەكەین عەیامێكی
دوورو درێ���ژەو دیكتاتۆریش لە كۆش���كەكەیدا
زەمەن���ە تایبەتەكەی خۆی دەژی ،بە هەموو تواناو
دەس���ەاڵتەكەیەوە دەژی ،بێ ئەوەی هەست بەو
ك���ونو درزانە بكات كە خەریك���ە دایدەڕزێننو
بێ ئەوەی هەست بەو جەماوەرە بەرفراوانە بكات
كە بۆ هەتاهەتایە لێی جیابونەتەوەو جارێكی دیكە
ناگەڕێنەوە .تەنانەت دامودەزگا هەواڵگرییەكانیشی
هەس���ت بە هەمان نامۆیی دەكەن ،لە سەرەتادا وا
هەس���تدەكەین ئەو داموودەزگایانە ڕاستی ئەوەی
ڕودەدات ل���ە دیكتات���ۆر دەش���ارنەوە ،بەمەش
دیكتات���ۆر ل���ە ئینكاركردنەوە دەگلێن���ن ،بەاڵم
دواتر هەس���تدەكەین زانیاریو شێوازی مامەڵەی
ئ���ەو دەزگایانە ،تەواو هەڵ���ەنو چیتر لە توانایاندا
نیی���ە دەرك بە مەس���ەلەكان بك���ەن .دیكتاتۆرو
دارودەس���تەكەی ،تەنها ئەوە دەزانن كە ڕاهاتوون
لەس���ەری بیزانن ،ئەو زەمەنە دەناسن كە لە ترسدا
نیش���تەجێیە ،تا ژمارەی خۆپیشاندەران زیاتر بێت،
دیكتاتۆرو ڕژێمەكەی بۆ ڕابردوو دەگەڕێنەوە.
دیكتات���ۆر لە گوتاری دووەمی���دا ،هەوڵدەدا
ب���ە جۆرێك دەركەوێت وەك ئ���ەوەی دەركی بە
قەیرانەكە كردووەو لە پەیامی ش���ەقام تێگەشتووە.
پاش���ان هەن���دێ چاكس���ازی ڕادەگەیەنێت كە
بەس���ەرچووە یان لە بنەڕەتدا هیچ كەسێ داوای
ئەو جۆرە چاكس���ازییەی نەكردووە! دوای ئەوەی
دارودەس���تەكەی ل���ە میانەی چەن���د ڕۆژێكدا،
بە ئارەزوی خۆی���ان ترسو تۆقاندنو كوش���تن
ئەنجام���دەدەن ،دیكتات���ۆر دێ���تو زیرەكان���ە
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بەرپرس���یارەتیەكە دەخات���ە ئەس���تۆی كۆمەڵێ
فەرمانب���ەری نەش���ارەزای نابەرپرس���یار .لێ���رەدا
دیكتاتۆر وێنەك���ەی وەك فەرمانڕەواو وەك پیاوی
دەوڵەت لەدەس���تدەداتو لە وێنەی بازرگانێكی
بچ���وك نزیك دەبێت���ەوە ،بازرگانێ���ك خەریكی
ئاڵۆگۆڕی زۆر بچوكە كە ش���وێنی سەرسوڕمانەو
خودی جەستەش���ی الواز بووە كە ئەویش شوێنی
سەرس���وڕمانە .تەنانەت جەس���تەی لەسەر ئاستی
فیزیك ،گۆڕانی بەرچاوی بەسەردا هاتووە ،نازانین
ئاخۆ لەژێر قورسایی قەیرانەكە هاتوەتەوەیەكو بۆ
نمونە كورتتر بووەتەوە؟ تەندروستی خراپ بووەو
چاوی چووە بە قوواڵ؟ یاخود ئەو هەمیشە وابووە
بەاڵم ئێمە وەك حەقیقەتی خۆی نەمانبینیوە؟
وەاڵمی ئەو پرس���یارانە هەرچییەك بن ،ئەوەی
گومان���ی تێدانییە ئەوەی���ە وێن���ەی دیكتاتۆر لە
س���اتەوەختی هەرەس���هێنانیدا ،جیاوازە لە وێنەی
سااڵنی دەسەاڵتو حوكمڕانییەكەی كە لەسەری
ڕاهاتبوین .وێنەكە لە چركەس���اتی ئاشكرابونیدا،
جیاوازییەكەی زۆر لەوە گەورەترە كە پێشبینیمان
دەكرد .ئەو وێنەیەی لەس���ەر ملهوڕیو دەسەاڵت
بنیاتنرابوو ،وا نەماوە .لەو چركەساتانەداو بە هۆی
ڕاهاتنو ترس���ێكی قووڵەوە ،لەوانەیە دیكتاتۆر بە
ڕوخس���ارێكی جوانتر ل���ەوەی هەیەتی ببینرێتو
لەوانەی���ە كراوەت���ر دەركەوێ���ت .ئەگ���ەر هەر
كەموكوڕییەك وێنەكەی تێكدابێت ،ئەوا پاكانەی
بۆ دەكات .بگ���رە لەوانەیە ئەو كەموكوڕیانە وەك
ئەوەی هەندێ س���یفەتی نایاب بن ،لەقەڵەمدەدات
كە تەنها ئ���ەو هەیەتیو ئەوانی دیكە نیانە .هەموو
ئەوانە تایبەتن ب���ە زەمەن���ی دیكتاتۆریەتەوە كە
ه���ەر هێندەی تێم���ان پەڕاند ،وێن���ەی دیكتاتۆر

بەب���ێ دیكتاتۆریەت دەبینین ،وێنەیەك لە زەمەنێك
دەپاڕێتەوە كە بەسەرچووەو چیتر وەك وێنەیەكی
گاڵتەئامێزی كاریكاتۆری دەمێنێتەوە ،وێنەیەك هیچ
بوونێكی نەماوە.
دیكتاتۆر ل���ە زەمەنی هەرس���هێنانیدا ،ڕۆڵی
دیكتات���ۆر دەبینێ���تو ناتوانێت وێن���ە كۆنەكەی
كۆبكات���ەوەو ناتوانێ���ت وەك خەڵكان���ی دیكە
ببێتە كەس���ێكی الوازو س���ادە .ئەو مەحكومە بەو
میراتەی كە هەیەتیو لەناكاو نایمێنێت .لەبەر ئەوە
هەڵەیە پێش���بینی ئەوە بكەی���ن وێنەیەكی جیاواز
لەو وێنەیهی كە پێش���تر هەیبووە ببینین .بەاڵم ئەم
گریمانەیە ئەوە ڕەتناكاتەوە كە س���تمگەری بگاتە
قۆناغێكی كوێرو كەڕ كە تێیدا ستەمەكار هەموو
لۆژیكێك تێدەپەڕێنێ���ت ،ئیدی تەنها خۆی دیلی
ستەمكارییەكەی دەبێت.
لە ڕاس���تیدا ئەوەی لە ڕەوتی خۆپیش���اندانە
عەرەبییەكان���دا تاكو ئێس���تا بینیومانە ،یەك جۆری
داخ���راو ل���ە دیكتاتۆریەت نیش���اندەدات ،بۆیە
چركەس���اتی هەرەس���هێنانەكانیش یەك جۆر وێنە
دەردەخات .گ���ەر بە خەیاڵماندا هات بپرس���ین:
ئەگەر خۆپیش���اندانێكی تازەی عەرەبی بەرپاببێت،
ئای���ا فەرمانڕەواكە هەر لە س���ەرەتاوە لە وانەكە
تێدەگات ،تێدەگات كە سەرەتاكە كۆتاییەكەیە؟
تا ئێستا وەاڵمی ڕاست ئەمەیە :نەخێر.

سەرچاوە:
االوان ،یەكشەممە  19حوزەیران 2011
http://www.alawan.org
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دوای راپهڕین

نووسینی :کێنان مالیک
ه سویدییهوه :دهزگای مهریوانی
و .ل 

ئایندهی میسر دوای موبارهک ل ه واشینتۆن ،لۆندۆن
یان بریسل یهکالناکرێتهوه .کێنان مالیکKenan Malik
مهترسی سازشکردنێکی نهێنی ل ه پشتی خۆنیشاندهرانهوه
و بێ بهشداری ئهوان دهبینێت.
چۆن دهکرێت س���هرۆک کۆماری میس���ر حوسنی
موب���ارهک وازبێنێت بێ ئ���هوهی فهوزایهکی بهرفراوان
خرێته
بهرپابێت یان دهروازه بۆ ئهخوان ئهلموسلیمین نه 
سهر گازی پشت؟
پرسیارێکه فرهگهلێک ل ه سهرۆکانی رۆژئاوا ئائێستا
دهستهوئێخهی بوونهتهوه .دیدهنیگایهکی هاوبهش ،ک ه
ن
خهریکه تهش���هنه دهسێنێت ،پێدهچێت وا بهباشی بزان 
ئهوهی میسر پێداویستێتی ،ب ه گوتهی وهزیری دهرهوهی
ئهمهریکا هیللهری کلینت���ۆن« ،راگوێزانێکی مونهزهم»
بێت بهرهو پۆست-موبارهک-میس���ر و جێگری سهرۆک
کۆماریش عومهر سولهیمان بهجێگهیاندنی ئهم ئهرکه
بگرێته ئهستۆی.
بیرۆک���هی راگوێزانێک���ی مونهزم ک���ه موبارهک
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دیکتاتۆریهتی
توندڕهوی موبارهک
 30سااڵنی رهبهقه
بێ قهید و شهرت
کۆمهکی دهکرێت،
ئیدی پێویست ناکات
باسی ئهو ههموو
ه چهکی
حهمک 
پار ه چهورانهی
حوکومهتانی
ئاوروپایی و ئامریکا
بکهین.

دووربخات���هوه بێ ئ���هوهی بهناچاری پێویس���ت
بکات پهن���ا ببرێت ه بهر توندوتیژی ناپێویس���ت و
باڵوبووون���هوهی فهوزا کارێکه وادێت ه بهر گوێیان
که ههقه گشتمان پێش���وازی لێبکهین.لێ دهبێت
ئێمه بهگومانهوه لهو پێشنیارانهی که له واشینتۆن،
لۆندۆن و بریس���لهوه دهردهچن بڕوانین – النیکهم
ن���هک تهنیا لهبهر ئهوهی له واش���ینتۆن ،لۆندۆن و
بریسلهوه دێن بهڵکو چونکی ل ه قاهیرهوه نایهن.
پرسیارێک ک ه لهبهردهم بیرۆکهی راگوێزانی
مونهزهم خۆی قوتدهکاتهوه ئهوهیه:
داخۆ راپهڕینگهلێک ک ه لهس���هر ش���هقام و
مهیدانان���ی قاهی���رهوه بهرپایه ل��� ه بهرژهوهندی و
خزمهتی کێدایه؟ رۆژئاوا؟ یاخود خهڵکانی میسر؟
ئهم دوو بهرژهوهندیه ب ه حوکمی پێویست یهکانگیر
نین .ههر لهبهر ئ���هوهی که ئهم دوو بهرژهوهندی ه
ههرگیز یهکانگیر نین بۆی��� ه میلۆنانگهلێک مهردم
لهو ههفتانهی دواییدا شهقامهکانی قاهیره ،سوێز و
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چهندهها شوێنگهلی تریان گرتوه.
دیکتاتۆریهتی توندڕهوی موبارهک  30سااڵنی
رهبهقه بێ قهیدو شهرت کۆمهکی دهکرێت ،ئیدی
پێویس���ت ناکات باسی ئهو ههموو حهمک ه چهکی
پاره چهورانهی حوکومهتانی ئاوروپایی و ئامریکا
بکهین.
س���هرۆکانی ئاوروپ���ا چاوی���ان لهههمب���هر
رهتکردنهوهی موتڵهقی موب���ارهک بۆ ههڵبژاردنی
گشتی ئازادو بێ فڕوڵ فێڵ ،یاساخکردنی پارت و
ی سیاسی و دهوڵهتێکی پۆلیسی چهوسێنهر
رێکخرا 
ل ه ژێر دهسهاڵتی ئهودا دهقوچان – بۆ؟ چونکی ئهو
«س���هقامگیری» ،به قهولی وان سازدهکرد ،گهمهی
لهتهک بزوتن���هوه رادیکاڵهکاندا دهکرد تا نهکرێت
له شوێن خۆیان ببزوێن ،جا چ سێکۆالرهکان یان
ئیسالمیستهکان بانایا ،بهرقهرارگرتنی ئاشتی لهتهک
ئیسرائیلدا و کۆمهککردنی ئهمهریکا تا سووربێت
لهسهر سیاسهتی خۆی که له رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا
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گرتویهتهبهر.
تهمهنن���ای س���هقامگیریه زیات���ر وهک ل��� ه
دیموکراتیزهک���ردن ک���ه وا دهکات س���هرکرده
رۆژئاوایی���هکان جڵهوی متمان���هی خۆیان بدهن ه
دهس���ت س���ولهیمان .وهک بهڕێوهبهرێکی پێشوی
دهزگای ئاسایش ،لێ بهڕێوهبهرێکی فره ترسێنهرو
تۆقێنهری ئ���هو دهزگایه ،ماوهیهک���ی دورودرێژ
س���ولهیمان گرێبهندی رژێمی موب���ارهک بووه ب ه
حوکومهت ه جیاوازهکانی  -USAوه.
ئ���هو پیاوی ه���هره س���هرهکی  CIAبووه ل ه
قاهیرهو بهرپرس���ی س���هرهکی رێکخستنی بڕیاره
نائاساییهکانی  USAبووه ل ه کێشهی رادهستکردن و
ناردندا ک ه له سایهیدا  CIAبۆی دهڕهخسا ئهوانهی
گومانی تیڕۆریس���تیان لێدهکرا ل ه سهرانس���هری
دونیادا قۆڵبهس���ت بک���هن و بیاننێرنه میس���ر یان
واڵتانگهلێکی تر تا لێپێچینهوهیان لهتهکدا بکرێت
و ئهشکهنجهبدرێن.
ئ���هودهم کهس���ێکی وهک س���ولهیمان ئاغا ل ه
«راگوێزانی مونهزهم» تێڕادهمێنێ ،دیموکراتیزهکردن
دوا شتێکه ک ه خهیاڵی ئهو تهی بکات.
بنهم���ای داخوازی راگوێزان���ی مونهزهم لهو
ترس���هدا خ���ۆی دهبینێتهوه که بۆش���اییگهلێک -
دهس���هاڵت دوای موبارهک رووب���هڕی دهبێتهوه -
نهکا ههلێک بڕهخسێنێ ئیخوان ئهلموسلیمین تێیدا
دهسهاڵت بۆخۆیان بقۆزنهوه .لێ  USAئهزمونێکی
درێژی ل ه سهروسهوداکردنی ئیخوان ئهلموسلیمیندا
ک بۆ ئهوان لهباربێت.
ههی ه به شێوازگهلێ 
ب��� ه گوتهی مێژونووس���ی ئامریکای باکور
ئیان یۆهانس���ۆن  ،Ian Johansonسی ئای ئهی
 CIAل ه  -50و 60ــهکاندا پشتیوانی له سهرکردهی
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ئیخوان س���هعید رهمهزان دهکرد (بابی موسوڵمانی
سویس���ری تاریق رهمهزان) تا مزگهوتهکان بخات ه
ژێر دهس���هاڵتی خ���ۆی ،چونکی ئهوی���ان وهک
سهرچاوهیهکی لهبن نههاتووی ئهنتی کۆمۆنیست
تهماشا دهکرد.
ئیت���ر پێش���هاتی  11س���هپتهمبهریش دێت��� ه
گۆڕێ ،یۆهانس���ۆن دهنوس���ێت« ،بهڕێوهبهرایهتی
بوش س���تراتیژیهکی وایان سازکرد ک ه بهگوێرهی
پهیوهندیهکی چڕوپڕ لهتهک ئهو گروپ ه موسڵمانانهی
ئهوروپا ک ه له رووی ئایدۆلۆژیهوه نزیکی ئیخوان
بوون دابمهزرێنن ،ب���ه ئومێدی ئهوهی بهڵکو ببێت ه
سهرتۆپی گفتوگۆ لهتهک گروپی رادیکاڵتردا».
س���هرکردهکانی میس���ریش ش���وێن پێ���ی
س���تراتیژیهتێکی ئا لهو جۆرهیان گرتووه کاتێک
وه
ههم بێ بهزهییانه ئیسالمیستهکانیان دهچهوسانده 
و ههم لهژێریش���هوه (ههندێجار بهئاشکراو ئاوهاڵ)
ئهوانیان ل���ه ئامێزگرتووه تا بزوتن���هوه رادیکاڵ ه
س���هکولێرهکانیان پ���ێ کهناربخ���هن .جهم���ال
عهبدولناس���ر ل��� ه  -50و 60ــهکان���دا بهههزاران
ئیخوان ئهلموسلیمینی ل ه زیندان ناو سهید قوتوب
که سهرکردهی ئهوان بوو ل ه سێدارهدا.
ئهن���وهر س���اداتیش ،کاتێک ش���وێن جهمال
عهبدولناس���ری گرتهوه ل��� ه 70ــکاندا ،خۆی ل ه
ئیخ���وان نزیک ک���ردهوه ،ئهندامهکانی ئهوانی ل ه
زیندان ئازادکرد و هانی���دان خۆیان تهیارو جهم
بک���هن دژی چهپیزمێ���ک که ئ���هو وهک دوژمنی
راستهقینهی خۆی دهیناس���ین ،کهچی خۆشی ل ه
دواییدا به دهستی ئیسالمیستێک ل ه  1981دا کوژرا.
موب���ارهک ک��� ه ش���وێنی س���اداتی گرتهوه
بااڵنس���ی نێوان چهوس���اندنهوهو هاریکاریکردنی
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ئیخوانی راگرتووه بهوهی کاتێک رێکخراوهکهیان
میس���ر ترادیسۆنێکی بههێزیشی له بزوتنهوهی
یاس���اخکراوهو فرهگهلێکی س���هرکردهکانیانی ل ه کرێکاراندا ههی���ه .راپهڕینه میللیهکانی س���ااڵنی
زین���دان ناوه  -بهاڵم ئهم���ه رێگرنهبوه لهوهی ک ه دوای���ی بهبارتهقای بههێزی���ی راپهڕینی حاڵیحازر
وجودیان له قوژبنێکی کهن���ارو نادیاردا ههبێ و بوون –  1977س���هندیکاکان ملیۆن���ان مرۆڤیان
ئهودهم پێویس���تیش بووبێت بهڕهاڵیانی کردون تا تهیارو ئامادهکرد تا بڕژێن ه سهر شهقامهکان کاتێک
بنیشنه سه ر گیانی رادیکاڵه سێکوالریستهکان.
س���ادات کۆمهکی ماددی دهوڵهتی له نرخی نان
ئاکامی سیاس���هتێکی ئ���ا لهوجۆره ئیخوانی بڕی .دوای دهیانگهلێک ل ه چهوس���اندنهوهو راونان
بههێزکردووه ،بهتایبهتی کاتێک دهزگای چاودێری بزوتنهوهی کرێکارانی ئێس���تاش هێندهی بهبهرهوه
موبارهک سهرنهکوتوه لهوهی پهل بۆ مزگهوتهکان ماوه بێت ه وهاڵم.
«پ���اش  ،»1998مێژونووس جۆل بێینین Joel
بهاوێت.
ههر بۆیه مزگهوتهکان بوونهت ه سهنتهرگهلێک  Beininس���هرنجی خ���ۆی لهم���هڕ رووداوهکان
بۆ چاالکی سیاس���ی و خودی ئیسالم بۆت ه زمانی رێنوسدهکات ،ک ه « ش���هپۆلێکی زۆری مانگرتن
هاتوونهته گۆڕێ ،مانگرتنی دانیشتن ،خۆنیشاندان
بهرگری تێیاندا.
وهلێ هاوکات چۆن ئیسالم رهگو ڕیشهیهکی و چهندهها دهرکهوتی ناڕهزایی ل ه نێوان کرێکاراندا
دهرکهوتووه« ک���ه تێیاندا «
بههێزی ل���ه کۆمهڵگای
میسردا ههیه لیبڕیالیزمیش “بهڕێوهبهرایهت��ی بوش زیاد ل��� ه دوو ملیۆن کرێکار
له
بههـــــهم���ان ش���ێوه .س��تراتیژیهکی وای��ان بهش���داریکردوهو زی���اد 
 3 000ش���ێوهی جیاوازی
ه بهگوێرهی
لهس���هرهتای چهرخ���ی سازکرد ک 
دهرکـــهوت���ی ناڕهزای���ی
– 1800دهوه بزوتنهوهی
چڕوپڕ
ک��ی
ه
ندی
ه
یو
ه
پ
ه���هرهوهزی /کۆلهکتیڤ���ی
بههێزی سهکوالریسم و
ه

گروپ��
و
ه
ئ��
ک
ه
ت��
ه
ل
لهخۆ گرتووه«.
مۆدێرنیتێت ههبوون .ههر
وروپا
ه
ئ
ی
ه
موسڵمانان
راپهڕین���ی مهیدان���ی
ل���هم زهمینگهلهدایه ک ه
ه رووی ئایدۆلۆژیهو 
هل 
ناسر تین و گوڕی خۆی ک 
ه تهحریر ه���هروهک ئیخوانی،
دههێنێت ،ههرچهنده ب ه نزیک��ی ئیخ��وان بوون ئاواش قاهیرهو واش���ینتۆنی
ه ئومێدی له ش���یرینی خهو راپهڕاند.
ش���ێوهیهکی دیکتاتۆری دابمهزرێنن ،ب 
ه له س���هرهتاوه دژی راپهڕین
حوکمی دهک���رد .ههر ئ��هوهی بهڵک��و ببێت 
بوون ،تا دوای���ی که بینیان
ل���ه ههم���ان زهمینگهل ه س��هرتۆپی گفتوگ��ۆ
و زانی���ان نهخێ���ر راپهڕین
مێژووهوهیــــ��� ه ئ���هم
گروپ��ی
لهت��هک
گهردن���ی نهوی ن���اکات تا
راپهڕینهی ئێستاش تین و
”

رادیکاڵتردا
س���هرکوت بکرێت ئهوجا
گوڕی خۆی دێنێت.
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ناچار ملیانداو پش���تیوانیان لێکرد ،ئێستاش تا بۆیان
بلوێت دهیانهوێت جڵهوی بگرن و لهدهستی نهدهن.
ترس���ی گهوره لهکن خۆنیشاندهران ترس نیی ه
لهوهی ئیسالمیس���تهکان لهو بۆشایی سیاسیهدا ک ه
بهدوای کهوتنی موبارهکدا دێتهگۆڕێ دهس���هاڵت
بگرن ه دهست و میسر بهرهو تیۆکراتی بهرن ،بهڵکو
ترس���ه لهوهی ئیسالمیس���تهکان لهتهک سولهیمان
ئاغادا و له ژێر چاودێری راس���تهوخۆی واشینتۆندا
سازش���ێک بکهن ئیدی ئا بهوج���ۆره رادیکاڵترین
داخوازیهکانی خۆنیش���اندهران ت���وڕدهن به ناوی
«راگوێزانێکی مونهزهم» و – رێکهوتن -سازشێک
ک ه میلیتێرهکان /لهشکرتارهکان ک ه چاالکانه ههر
ل ه کۆدێتاکهی ناس���ری  1952حوکمی میس���ریان
ک���ردوه ،ئیدامه بهدهس���هاڵتیان له پش���تی پهردهو
کهوالیسهکانهوه بدهن.
جا گهر مێژووی تهواوی الیهن ه سیاس���یهکان
بهههند وهربگرین – حوکمی لهشکرگری ،ئیخوان
ئهلموس���لمین و  – USAو ئهم��� ه وێڕای ئه و 1،3
میلی���ارده دۆالرهی که میلیتارهکان ل ه واش���ینتۆ ن
وهریدهگرن ،ئهم ترس ه حهتمهن بێ ڕیشه نیه.
نمونه ل ه Time
ه���هروهک فهرید زهکریا ،ب���ۆ 
و -Newsweekدا دهنوس���ێت ،ئاماژهی پێداوه ک ه
ترسی راستهقین ه ئهوه نییه میسر ببێت ه ئێرانێکی نوێ
بهڵکو ببێت ه پاکس���تانێکی ت���ر « :بهڕواڵهت کۆلک ه
دیموکراتی و دهسهاڵتی راستهقینهش ل ه راستیدا ل ه
کن ژهنهڕاڵهکان ک ه ل ه باگڕاوندی بهڕواڵهت زڕک ه
دیموکراتیهکهدا دانیشتون و حوکمدهکهن».
فرهگهلێ���ک به ئومێ���دی راگوێزانێکن بهرهو
دیموکراتیزهکردنی میس���ر که تێی���دا تا بکرێت
کهمترین توندوتیژی بهکاربهێنرێت و خوێنبڕژرێت.
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لێ ئهمکاره پابهندی سیاس���هتمهدارانی واشینتۆن،
لۆن���دۆن یان بریس���ل نیی ه ت���ا ههلومهرجی چۆن
سهردهگرێت یان چۆن دهکهوێتهوه دابنێن.
کارێک���ی ئا لهو جۆره موڵکی میس���ریهکان
خۆیانه .خۆ گهر بۆیان نهچێتهس���هر ،ئ هودهم دهبین ه
شایهدحاڵی توندوتیژیهکی راستهقینه ،خوێنڕژان و
جۆرهها نیگهرانی تر.

كێنان مالیک
• نوس���هرێکی بهریتانی���ه ،بهڕهچهڵ���هک هیندزادهی ه ل ه
نێوهڕاس���تی 60ـــکاندا هاتۆت ه دونیاوه ،ئێس���تا نیش���ینگهی
ئهمریکایهو بۆ فرهگهلێک گۆڤارو رۆژنامه دهنوسێت ،پهخشی
یهکهمی  10فابریوهری .2011

سهرچاوه:

Efter revolten
kenan Malik
www.expressen.se
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شۆڕشی عهرهب و
ئاسۆ ترسناکهکان
نووسینی :مونسیف ئهلمهرزوقی
ه عهرهبییهوه :فهرهاد
و .ل 

 .ل���ه س���هرهتاوه خاڵێکی یاس���ایی :کهس���انێک
زاراوهی(شۆڕش���هکانی ع���هرهب) بهکاردههێن���ن که
نادروس���ته .دهبێت تهنیا قس���هلهس���هر یهک شۆڕشی
عهرهب���ی بکرێت .واتا زاراوهک��� ه ل ه کۆوه بکرێت به
تاک :لهبهرئهوهی:
ـ هۆکارهکانی ش���ۆڕش یهکێکن ک��� ه بریتین ل ه
زاڵبوون و دهسهاڵت پهیداکردنی تاک و بهڕهوا دانانی
گهندهڵیهکان���ی .فهرمانڕهوای���ی دهزگاکانی پۆلیس،
تهرخان کردنی دهزگاکانی دهوڵهت بۆ ڕاژهی تاک و
چهتهکان ل ه بری ڕاژه به نیشتمان و گهل.
ـ ئامانجهکان���ی ش���ۆڕش یهکێک���ن .لهبهرئهوهی
ک���هس داوای دامهزراندنی دهوڵهتی کرێکارو جوتیار
یان خهالفات ناکات .بهڵک���وو ههموو گهلی عهرهب
لهس���هر ئهو دروش���م ه کۆکن که ل ه تونس و سهنعاو
مهنامهو قاهیرهو بهنگازی بهرزکراوهتهوه((گهل داوای
ڕووخانی سیس���تهمهکه دهکات)) ههروهها پێکهێنانی
ئهنجومهنێکی دامهزراندن ک ه دهستهبهری دروستکردنی
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ئایا ئهزموونی ئهو
ه لهپێش
گهالنهی ک 
ئێمهدا شۆڕشیان
کردوه ،دهست گیرۆیی
ئهوهمان دهکات بزانین
شۆڕشی عهرهب
چی بهسهردێت؟
ه
ه لهوهدای 
کێشهک 
ه
ه ئهم ئهزموونان 
ک
گهشبینیمان پێ
نابهخشن ،بهڵکو
وێنای ئایندهیهکی
زۆر تاریکمان دهدهنێ
ه
ه لهوانهی ک 
ڕهنگ 
ه سهخت
چهشتوومان 
و ترسناکتر بێت.
دهوڵهتێکی شارستانی و کۆمهڵگایهکی ئازاد بێت و
هیچ پردێک ل ه نێوان خۆی و سهپاندنی دهسهاڵتدا
نههێڵێتهوه.
ـ ههم���وو هۆکارهکان���ی ش���ۆڕش یهکێکن،
ڕاپهڕینێک���ی ئاش���تیان ه ئهگهرچ���ی ڕووبهڕووی
فیشهکی تاوانباران کرایهوه.
ـ سروش���تی شۆڕش���هکه یهکێکه :شۆڕشێکی
میلل���ی ،شارس���تانی ،گهنجان���ه ،ب���ێ ئ���هوهی
س���هرۆکایهتێکی مهرک���هزی و ئایدۆلۆژیهتێکی
ههبێت.
لهبهردهم ئهم ناوکۆییه هاوبهشانهدا چ گرنگیهک
بۆ جیاوازیه ههره سووکهڵهکان نامێنێتهوه.
کهوات ه با ئهو کهسان ه واز ل ه زاراوهی شۆڕشهکانی
عهرهب بهێنن ،مهسهلهک ه یان ههڵهیهکی بهدهست
ئانقهست نهکراوهو چاک دهکرێت ،یان ههڵوێست
و داکۆکی کردنێکی هۆشیارانهی ه بۆ دابهشکردنی
عهرهب تهنانهت لهسهر ئاس���تی ناوهێنانیشی وهک
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ئ���هوهی ئهمریکییهکان ئهنجام���ی دهدهن .کاتێک
ڕهفزی بوونی عهرهب دهکات و وهک (ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاس���ت) و((باک���ووری ئهفریق���ا)) مامهڵهی
دهکات.
یهکهمین پرس���یار :تهنانهت ئهگهر شۆڕشهک ه
تا نووسینی ئهم دهق ه سێیهکی نهتهوهی عهرهبیشی
نهگرتبێتهوه کهواته :بهرهو کوێ دهچێت؟
لهمهودای ک���ورت و ناوهندو دووردا ڕووی
ل ه کوێیه؟
دهش���ێت وای دابنێی���ن که ئاس���هوارهکهی
باڵوبوونهوهی شۆڕش بێت له دهرهوهی سنووری
واڵتانی عهرهبدا .تووڕهیی ئ���هم ڕۆژانهی واڵتی
چینی���ش بهڵگهی فراوان بوونی شۆڕش���هکهیه بۆ
شوێنگهلێک ک ه چاوهڕێ ناکرێت.
بهاڵم گومان لهوهدا نیی��� ه ک ه ههموو واڵتانی
عهرهبی دهگرێتهوه .ئهگهر کهسێکیش ل ه مهغریب
و س���عودیهو س���وریاو جهزائی���ر بیهوێت خۆی
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بهوه بخهڵهتێنێت ک ه ڕژێمگهلێکی س���هقامگیرن.
دهبێت ئهوه لهیادنهکات ک���ه ڕژێمهکانی تونس
و میس���رو لیبیایش سهقامگیربوون .ژنه فهیلهسوفی
ئهڵمانی هانا ئارینت ڕاس���ت دهکات ک ه دهڵێت:
تایبهتمهندیی دیکتاتۆری���هت لهوهدایه که تا دوا
چارهکی س���هعاتی کۆتای���ی وا دهزانێت ههموو
شتێک هێورو لهسهرخۆیه.
ل ه ڕاستیدا ئێم ه له سهرنشینانی کهشتییهکی هێمن
دهچین بهس���هر زۆنگاوێکی بۆگهنهوه ک ه لهپڕێکا
کهشتیهک ه ڕووبهڕووی زریانێکی دزێوبێتهوه .لهو
چرکهس���اتهدا کهس ناتوانێت پێشبینی ئهوه بکات
ک��� ه ئاخۆ ئێمه ههموومان نقوم دهبین یان دهگهین ه
کهناری ڕزگاربوون ،ئهوهیش نازانین ک ه سروشتی
کهنارهکه چۆنه!
ئایا ئهزموونی ئهو گهالنهی که لهپێش ئێمهدا
شۆڕشیان کردوه ،دهست گیرۆیی ئهوهمان دهکات
بزانین شۆڕشی عهرهب چی بهسهردێت؟ کێشهک ه
لهوهدای���ه که ئ���هم ئهزموونان ه گهش���بینیمان پێ
نابهخشن ،بهڵکو وێنای ئایندهیهکی زۆر تاریکمان
دهدهنێ ڕهنگه لهوانهی ک ه چهشتوومانه سهخت و
ترسناکتر بێت.
با باس ل���ه ههندێک لهو شۆڕش���انهی مێژوو
بکهی���ن بهڵکوو بیانکهین به ڕێس���ایهک .ههندێک
ج���ار ماوهیهکی زۆری دهوێت ش���ۆڕش بتوانێت
ئامانجهکان���ی بهێنێتهدی ،ئهگ���هر بتوانێت بهدی
بهێنێت:
ئامانج له شۆڕش���ی فهرهنس���ی س���اڵی 1789
بنیاتنان���ی کۆمهڵگایهک���ی برایهت���ی و ئازادی و
یهکس���انی بوو .واتا بنیاتنانی سیستمی کۆماری و
دیموکراتی .کهچی چوارساڵ تێپهڕی پێش ئهوهی
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پاشایهتی نههێڵن .پاشان لهڕێی ناپلیونهوه کهساڵی
 1804نهک ب ه پاش���ا بهڵکوو خۆی ب���ه ئیمپراتۆر
ناوزهدک���رد ،دیکتاتۆریهت س���هری ههڵدایهوه.
دوای ئ هویش له س���اڵی  1814دیس���انهوه ڕژێمی
پاش���ایهتی لهڕێی لویسی ههژدهوه هاتهوه گۆڕێ.
دوای ئهویش ش���ارلی دهیهم له ساڵی  1824هات
که س���اڵی  1848شۆڕشی بهس���هردا کرا .لهگهڵ
ئهمهیشدا جارێکی تر دیکتاتوریهت ساڵی 1852
لهبهرگی ناپلیونی سێیهمدا گهڕایهوه .ئیتر ڕژێمی
کۆماری تا ساڵی  1870دروست نهبوهوه کاتێک ل ه
شهڕی دژی پروسیادا تووشی شکست هات .مانای
وای ه بهدی هاتنی ئامانجهکانی شۆڕش���ی فهرهنسا
نزیکهی سهدهیهکی خایاند .ئهمه ئاوارته نیه بهڵکو
یاس���ایه ،ڕهنگ ه جیاوازیی له ماوهی ههڵکش���ان و
داکشانهکهدا ههبێت.
هیچ شۆڕشێک بێ دژ ه شۆڕش نییه

ئهوانهی دهس���تهاڵت لهدهست دهدهن نه دهبن
به ههڵم و نهوهک ش���هکریش له ئاودا دهتوێنهوه.
بهڵک���وو ئهچنه پش���ت پهردهی پی�ل�ان گێڕانهوه
ت���ا ئهو سیس���تمهی الی ب���ردون ئهوانیش ههڵی
بگێڕنهوه و لهن���اوی بهرن .ئهگهر ئهوهیان نهتوانی
ههم���وو ههوڵێکیان دهخهنه گهڕ بۆ ئهوهی ڕهوتی
شۆڕشهک ه بشێوێنن یان الی بدهن .بهتهواویی ئهم ه
له تونسدا دهبینین .پاشماوهی مافیاکانی ڕژێمی بن
عهلی هاوکاریی پاش���ماوهکانی پۆلیسی سیاسی و
پارته لهکارخراوهکهی ج���اران دهکهن بۆ ئهوهی
ئاڵ���ۆزی و توندو تیژی ل ه واڵتدا باڵوبکهنهوه .بهو
هیوایه که نائومێدی و پهشیمانی له دڵی خهڵکیدا
بچێنن و خۆزگه بهو س���هردهمی ئاشتییه بخوازن
که ل��� ه س���هردهمی دهوڵهتی پۆلیس���دا ههیانبوه.
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بێگومان قێزهونترین دوژمن ئهو کهس���انهن که ل ه
دواچرکهس���اتدا پهیوهندیی به شۆڕشهوه دهکهن
ب���ۆ ئهوهی ل���هن���اوهوهدا بهرههڵس���تی بکهن و
ناوهڕۆکهکهی بهتاڵ بکهن���هوه .ئهوانه دهردی بێ
دهرمانن.
شۆڕش باجی گهورهی ههیه

بێجگ ه لهو هێزه ڕوخێنهرهی شۆڕشی چهواش ه
دهیجوڵێنێت .لهناو خودی شۆڕشا هێزی کاریگهر
ههن ڕهوتی شۆڕش بهرهو پشێوی و توندوتیژی و
ناسهقامگیری دهبات .لهسهر شۆڕشگێڕان پێویست ه
ب ه گیوتین و س���ێدارهو زین���دان ڕووبهڕووی ئهو
دوژمنان ه ببنهوه .لهو کاتهدا شێوازه دۆزهخیهکهی
دهمکوتکردن���ی سیاس���ی لهگ���هڵ ههم���وو ئهو
تهش���هنهکردنه کالس���یکیهکهدا کهلهگهڵ خۆیدا
دهیهێنێت س���هرههڵدهداتهوه .یهک���هم بهرههمیش
ئابڵووقهدانی خودی شۆڕشگێڕهکانه.
شۆڕش���ی فهرهنس���یی ،ل��� ه قۆناغێک���ی زۆر
ترس���ناکدا ،ههزاران کهسی تیا س���هربڕا .پاشان
س���هری ئهوانهیان بڕی ک ه س���هری کهسانی پێش
خۆیان بڕیبوو .له ههره بهناوبانگهکانیان روبسپیرو
دانتونه .ئهمه نهفرهتی ئهو پشیلهیهیه که بهچکهکانی
خۆی دهخوات .ههروهها داواکاری ه کۆمهاڵیهتی و
سیاسیهکان ،ئهوانهی ل ه سهردهمی زوڵم و ستهمدا
نههاتبوونهدی ،دهتهقن���هوه .داواکاریهکن مهحاڵ ه
هیچ سیس���تمێکی سیاس���ی بتوانێت بهدی بێنێت.
ئهمه لهکاتێکدای ه ک ه خهونه شهخس���ی و بهرهیی
و پارتایهتی ـ ڕهوا و ناڕهوایان ـ ب ه س���هختی دێن ه
گۆڕێ و ملمالنێ ش���هریف و ناش���هریفهکانیش
لهسهردهسهاڵت دهتهقنهوه.

شۆڕشگێڕ بهرههمی شۆڕش ناچێنێتهوه

ل���هدوای ش���ۆڕگێڕانهوه ئینج���ا قۆناغ���ی
دووفاق���هکان( ئینتیه���ازی)ه .لهدوای داس���تانهوه
قۆناغی نائومێدیه .ههژاری گهڕهکه ههژارنشینهکان
دهگهڕێن���هوه الی ههژارییهکهیان .دانیش���تووی
گۆڕس���تانهکانیش دهچنهوه ناو گۆڕهکانیان .هیچ
چارهیهک���ی بنهڕهتیی بۆ کێش���هکانیان نهکراوه،
بهڵکوو بهڵێنی زۆریان پێ دراوه که دهشێ بێنهدی
یا نا .بهاڵم ئهوهی تااڵنی گهورهکهی بهردهکهوێت

ه
شۆڕشی فهرهنسیی ،ل 
قۆناغێکی زۆر ترس��ناکدا،
ههزاران کهسی تیا سهربڕا.
پاش��ان س��هری ئهوانهیان
ه س��هری کهس��انی
بڕی ک 
ه
پێ��ش خۆی��ان بڕیب��وو .ل 
ه��هر ه بهناوبانگهکانی��ان
ه
روبس��پیرو دانتون��ه .ئهم 
ه
هک 
نهفرهتی ئهو پشیلهیهی 
بهچکهکانی خۆی دهخوات
بورژوازیهته ،ئهوهی له س���هردهمی ڕابووردویشدا
ههر له خۆش���یداو ئاس���تی ژیانی ماق���ووڵ بووه.
بهاڵم ل ه س���هردهمی زوڵم و ستهمی دهسهاڵتدا ک ه
س���هرکوتی ئازادی کراوهو گهندهڵیی باڵوبۆتهوه
ژیانی ئهوانیشی ژههراوی کردوه .نیشتمان ل ه زۆر
و س���تهم ڕزگاری بووه ،ئێستا بۆرژوازیهت دهڵێت
ڕزگاربوونهکه بههۆی ئ���هو قوربانیانهوه بووه ک ه
ه���هژارو بێ نهوهکان داویان���ه و ئهوانیش ل ه پاڵ
مافه ئابوری و کۆمهاڵیهتیهکهیاندا مافی سیاسیشیان
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ب���ۆ گهڕاوهتهوه ک ه جاران لێی���ان قهدهغهکرابوو.
له کاتێکدا خ���ودی چینه ههژارهکان تهنیا ئازادی
سیاسیان دهست کهوتوه که نهقهڵهویان دهکات و
نه برسیهتیهکهیان دهڕهوێنێتهوه.
ڕهنگ ه یهکێک بپرسێت((ئهی چار چیه؟)) ئایا
دهبێت ئێم ه سهدهیهک چاوهڕێ بین بۆ بهدی هاتنی
ئامانجهکانی شۆڕش ،س���هدهیهکی پڕ ل ه ئاژاوهو
توندوتیژی و نائومێ���دی ،دهرفهت هێنانی زێڕینی
زیاتری دووفاقهکانیش؟
س���هرکۆنهم مهکه ،ئهم ه خوێندن���هوهی نیوه
بهتاڵهکهی پێکهکهیه .ب���ۆ بهرزکردنهوهی وره با
خوێندنهوهیهک بۆ نی���وه پڕهکهی بکهین .ئهویش
سێ دهستکهوتی گهورهی ه بۆ شۆڕشی عهرهب.
یهکهم دهستکهوتی گهوره :دروستکردنهوهیهکی
تری ئینس���انی عهرهبی ،ک���ه لهپڕێکداو بێ هیچ
پێش���هکیهک دابڕان لهگهڵ قۆناغێکدا دروست بوو
ک ه مرۆڤی عهرهب تیایدا مێگهلی ش���وانێک بوو.
دهشێت یهکێک بپرسێت :ئهی ئهو عهرهب ه ترسنۆک
و بێ توان���او داماوه چی بهس���هرهات؟ ئهی ئهم
الوه شۆڕشگێڕو ئازاو سهرکێشه ل ه کوێوه هات؟
لهوانهی ه وهاڵمهکه ئهوهبێت که س���هرکوتکردن و
گهندهڵی و س���ووکایهتی پێکردن و ساختهکاریی
ڕژێم��� ه ک���ه گیانێکی پێداگریان���هی وجودی ل ه
مرۆڤی عهرهبیدا دروست کردبێت :من ههم یا نیم،
بڕیاریدا ببێت .لهبهر هاوسهنگیی هێزهکانیش بڕیاری
دابوو ڕۆژگارێک بێدهنگ���ی ههڵبژێرێت ،بهاڵم به
بیرکردنهوهو چاودێریکردنی ئهو چرکه س���اتهی
پهالماری جهالدهکانی دهدات .دیاره گهوجهکان
ئ���هم چاوهڕوانی ه درێژهیان ب ه سهرش���ۆڕکردن و
خۆ بهدهس���تهوهدان دادهنا .ب���هاڵم با حاکمهکانی
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عهرهب ،ئهوانهی تا ئێستا گیرۆدهی ئهقڵی کۆنن،
ئهوانهیش ک ه لهمهودوا دێن ،ئهو ڕاستی ه بزانن ک ه
ئێستا ل ه بهرانبهریاندا مرۆڤێکی نوێ ههیه ،مرۆڤێک ه
کهرامهتی خۆی بهدهس���ت هێناوهتهوه ،بڕوای ب ه
خۆی و گهلهکهی ههیهو ئیتر ڕێگا بهکهس نادات
سووکایهتی پێ بکات .بۆ لهمهودوایش ئهو کهس ه
گهورهی ه ک ه نموونهیهکی بااڵ دهبهخشێت نهک ئهو
کهسهی فهرمان دهردهکات.
دوهم دهستکهوتی گهوره :دروستکردنهوهیهکی
تری نهتهوهی عهرهب.
دیکتاتۆریهت لهوهدا سهرکهوتووه که لهگهڵ
کهسانێکدا دهژی لێی دهترسن و خۆیشیان لهیهکدی
دهترسن .ههموو هاودهنگیهک ل ه ژێر دهستی خۆیدا
نهبێت قهدهغهیه .ستهمکاره دزێوهکهی ئێم ه وای
کردوه .بهاڵم ئهو کهس���انهی ل���ه یهکدی تهریک
کهوتبوون ش���ۆڕش لهخۆیدا تواندنیهوه .کۆمهڵ ه
مرۆڤێکی لێ دروس���تکردن ک���ه بڕوایان بهیهکتر
ههیهو پێکهوه بهس���راونهتهوه .ل���ه یهک ڕیزدا ،بۆ
چهس���پاندنی مافی ژیانێکی شهریفانه ،بهرهنگاریی
مردن دهکهن .لهمهیش ترس���ناکتر ئهوهیه ک ه ئهم
کۆمهڵهیهی ئاگری شۆڕش���یان ههڵگیرساند زانیان
تواناو هێزیان چهنده ،بهجۆرێک دهتوانن ملهوڕهکان
لهناوبهرن و فڕێیان بدهن ه ن���او تهنهکهی خۆڵهوه.
لهم دۆزینهوه مهزنهدا ههس���تی فهخرو شانازی و
بهدهربهست بوونهوه(ئینتیما) لهدایک بوو .بهم جۆره
شۆڕش بوو ب ه چرکهس���اتی دروستکردنهوهیهکی
نوێ ،ک ه له ی���ادهوهری نهوهکانی ئایندهدا ،وهک
ڕهگهزێکی س���هرهکیی بۆ دروستکردنی شوناس
ئهو سهرکێشیهی ل ه سهردهمه تاریکهکاندا تهنیا ب ه
چاوێک خهوی لێکهوتبوو که ئهویش :گهله.
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سێیهم دهستکهوتی گهوره :دروستکردنهوهیهکی
تری نهتهوهی عهرهب.
دهبێت ئهوه لهبی���ر نهکهین که دیکتاتۆریهت
عهرهبی وا لێکردبوو ههر یهکهو ڕقی لهوی تر بێت،
ئهوهیش ب ه دروستکردنی ناکۆکی ل ه نێوانیاندا .بۆ
نموون ه عهرهبی جهزائی���ر دژی عهرهبی مهغریبه،
کوێت دژی عێراقیهو لوبنانی دژی سوریه...هتد..ل ه
کاتێکدا ئهم ه شهڕی ڕژێمه شهڕئهنگێزو گهمژهکان
و لهس���هر دهس���هاڵت و پاوانکاریی شهخسیه ،چ
پهیوهندیهکی بهبهرژهوهندیی گشتیهوه نییه .خهونی
یهکیهتی عهرهبیان له بهرچاوی گهلهکانیان خست
کاتێک ک���ه یهکێتیهکهیان بهم دهس���هاڵت و بهو
دهستهاڵتهوه بهس���تهوه .ههموو پرۆسهیهکی نزیک
بوونهوهیان کرد ب ه مهحاڵ ،چونک ه دیکتاتۆریهت
ی���هک ناگرێ بهڵکوو ش���هڕی یهک���دی دهکات.
دیکتاتۆر چ خهمێکی نیی ه بێجگه له دهس���تدرێژی
کردنه سهر کێڵگهو مێگهلی ئهوی دی .له ههموو
ترس���ناکتر ئهوهیه کهوای ک���ردوه عهرهب ڕقی
ل��� ه خۆی بێت ،کاتێک دهبین���ن پارچهپارچهو بێ
تواناو دواکهوتوون ،لهسایهی داگیرکهری ناوخۆ و
دهرهوهیشدا تا بێت کارهساتهکه بهردهوامه.
ههموو ئهمان ه لهگهڵ شۆڕشی پیرۆزدا تهقینهوه.
له ئێستادا ،لهناو تونسدا ،کهس ئاگای لهوهنی ه چی
له تونس���دا دهگوزهرێت ،ههموو چاومان ل ه لیبیاو
ڕووداوهکانیهتی ،پێش ئهو ههموو دهستمان لهسهر
دڵمان بوو ک ه شۆڕش���ی میسر شکست نهخوات.
له یهمهن خۆپیشاندهرهکان س���روودی نیشتیمانی
تونسیان دهوت ک ه چهند بهیتێکی شاعیری نهتهوه
ئهبوقاسم شابی تێدایه.
کێ دهتوانێت نکووڵی ل���هوه بکات ک ه ئێم ه

نهتهوهیهکی���ن یهک دڵمان ههیه .بهڵێ ڕووداوهکان
کۆمهڵێک واڵتی عهرهبی���ی دیموکراتی دهخاتهوه
ک���ه ل���ه داگیرکهرهکانی ناوخ���ۆ ڕزگاری بوهو
س���هربهخۆیی دووهمیان بهدهس���ت هێناوهتهوه .ب ه
ههرهسهێنانی دیکتاتۆریهت گهورهترین ئاستهنگیی
له دژی یهکیهتی سیاسی نهتهوهیهک نامێنێت کهل ه
الیهنی کلتووری و ویژدانهوه یهکگرتووه وههمی
یهکگرتنێک���ی بهزۆریش له ئ���ارادا نامێنێت ک ه
بهردهوام بهشێک بوه لهکێشهکه نهک ل ه چارهسهر،
نهتهوهی عهرهب لهس���هر ئهو ش���ێوازه -بهڵکوو
لهوهیش چاکت���ره -یهکیهتی���ی گهالنی عهرهبی
ئ���ازاد دادهمهزرێنێت .لهو کات���هدا عهرهب دهبێت ه
سێیهم کۆمهڵهی مرۆڤایهتی لهدوای هیندو چینهوه.
کرانهوهی فهزایهکی عهرهبیی له زهریای ئهتڵهسهوه
ت���ا کهنداو بۆ جووڵ���هی مرۆڤهکان له س���ایهی
سیستهمگهلێکدا ک ه بهرهنگاریی گهندهڵی و ستهم
دهکات ،گیانێکی تازه به نهتهوهکهمان دهبهخشێت

سهدهی ههژد ه
سهدهی شۆڕشی
فهرهنساو ئهمریکا
بوو .سهدهی بیست
سهدهی شۆڕشی
ڕوس و چین بوو .بهاڵم
سهدهی بیست و یهک
مێژوونووسان ناوی
سهدهی شۆڕشی
عهرهبی لێدهنێن.
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ک ه گهالنی دی سهرسام دهکات .ئهوکاته توانای
ئهوهم���ان دهبێت ئهو ئاینده تاریک���ه نههێڵین ک ه
ڕاپۆرت���ی  2009ڕێکخراوی کۆمهڵهی نهتهوهکان
بۆ گهشهس���هندن پێش���بینی دهکات .بهڵکو دهبین ه
یاریکهرێکی س���هرهکیی له نێوان پێنج یان شهش
هێزهکهدا ئهم ه داڕش���تنهوهیهکی تری ڕێکخستنی
کاروباری دنیایه که گ���هوره پالندانهرهکانی دنیا
بهخهیاڵیاندا نههاتووه.
نزیکهی سی س���اڵ لهمهوبهر بهدیاریکراویی
ل ه ساڵی  ،1981یهکهم کتێبم ل ه تونس باڵوبوهوه،
ناونیش���انی کتێبهکهم بهم جۆرهبوو(کهی عهرهب
پێدهنێت���ه س���هر ئهس���تێرهی مهری���خ؟) کتێبهک ه
سهرکۆنهکردنی ئهوانهبوو که به سووکی تهماشای
نهتهوهکهمان دهکهن .ئیتر هی ناوخۆ بن یا دهرهوه.
بانگهوازیی بڕوابوونی ئهوهم کردبوو ک ه وزهیهکی
زۆر گهورهمان تێدایهو نزی���ک یان دوور وزهک ه
دهتهقێتهوه.
ڕاس���ته ئێم ه ب���ۆ بهدیهێنان���ی ئامانجهکانمان
ڕووبهڕووی مهترس���یی ئاژاوهو شۆڕشی چهواشهو
گهڕانهوهی زوڵم و ستهم دهبینهوه ،بهاڵم ئهوهیش
ڕاس���ت ه که ئهمڕۆ ئێمه زۆر لهو مهریخهوه نزیکین
ک ه ڕۆژێک له ڕۆژان به خهونمان دهزانی .مهریخی
ئازادی و دیموکراتی و پێش���کهوتن .جا بۆ نابێت
ڕۆژێک له ڕۆژان لهباتی خهون پێ بخهینه س���هر
ئهو ئهستێرهیه .بهتایبهتی که بووبێتن بهنهتهوهیهک
خهڵکانی دی پێکهنینیان ب ه نهزانیمان نهیهت.
س���هدهی ههژده سهدهی شۆڕش���ی فهرهنساو
ئهمریکا بوو .س���هدهی بیست س���هدهی شۆڕشی
ڕوس و چین بوو .بهاڵم س���هدهی بیس���ت و یهک
مێژوونووس���ان ناوی س���هدهی شۆڕشی عهرهبی
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لێدهنێن.
ئایا ئهم شۆڕش��� ه ب���هرهو لووتکهمان دهبات
یان لهنێو چاڵ و چۆڵێکم���ان دهنێت که خۆزگ ه
به ڕابردوو بخوازی���ن ،وهک چۆن له گوندهکانی
ڕوسیادا ،پیرهمێردو پیرهژنان خۆزگ ه به سهردهمی
ستالین دهخوازن؟
ئهم��� ه پێداگیریهکی گهورهیه ل���ه ڕووماندا،
ئێمهیش لهبهردهم دووڕیانێکی پڕ ل ه مهترس���یداین
ک ه نزیکهی پانزه س���هدهیه ئهم نهتهوهگهورهیهی
پێدا تێدهپهڕێت .با پش���ت ل ه ئاژاوهو نائومێدی و
توندوتیژی بکهین ،با ههنگاومان بهرهو لووتکهی
ش���کۆمهندی بێت .با عهرهب ش���یاوی ئایندهی
خ���ۆی بێت ،له ژوانی داس���تانێکی تازهکهرهوهدا
بێ���ت ،هۆکارهکهی بڕوابوون ب��� ه خواو به خودو
بهو توانای ه بێت که ئێمهیش دهتوانین شتێک بهدی
بێنین ک ه پێشینانمان نهیانتوانیوه بهدی بهێنن.

سهرچاوه:

گۆڤاری المستقبل العربي
اراء و مناقشات
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بۆچی گەالنی عەرەب
ڕادەپەڕن ?
هاشم ساڵح
و .لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع

یەكەم الیەنی باشەی ڕاپەڕینەكانی عەرەب ،بریتییە
لەوەی سیس���تمە پۆلیسییە ش���مولییەكانی ناچار كرد،
بێ ویس���تو حەزی خۆیان بكرێنەوە .ڕاپەڕینەكان بۆ
یەكەمجارە ئەو سیس���تمانەی تۆقان���دو وایلێكردن لە
لووتبەرزیو مله���وڕی خۆیان ،گەرچی كەمەكێكیش
بێ���ت ،بێنەخ���وارێ .ناچاریكردن ب���ۆ یەكەمجار لە
مێژویان���دا مانای گفتوگۆو دانوس���ان بزانن ،تەنانەت
ئەگەرچی النی كەم ئەو گفتوگۆو دانوس���انە لەگەڵ
خودی خۆشیاندا بێت!
ئایا بیستوتانە باوكی خێزانێكی عەرەبی یان شێخی
عەشیرەتێك ،گفتوگۆ لەگەڵ ماڵو منداڵەكانیدا بكات؟
ش���ورەییە ،نابێت ،ئ���ەوە لە ناوبانگو شانوش���كۆی
كەمدەكاتەوە .ئەگەر ئەوان وابن ،ئیدی دەبێ سەرۆك
یان س���ەركردە یاخود ڕابەر چۆن بێت؟! من بۆ خۆم
لە ئێستادا ناتوانم لە جیهانی عەرەبیدا ،گفتوگۆ لەگەڵ
هیچ كەسێكدا بكەم ،لەوە دەترسم جنێوم پێبدات یان
زۆر بە سادەیی تیرۆرم بكات! لەبەر ئەوە تەنها لەگەڵ
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لێرەوە بۆ ئەوەی ببین بە
دیموكراسی ،تەنها ئەوە
بەس نییە ،بەهۆو بێ هۆ،
بە بۆنەو بێ بۆنە ،وشەی
دیموكراسی بڵێینەوە.
بەڵكو پێویستە بزانین
چۆن مومارەسەی
دەكەین :واتە چۆن
بەرگەی جیاوازییەكانی
تۆ لەگەڵ خۆمدا دەگرم،
بەبێ ئەوەی لەسەر
كورسییەكەم هەستمو
كورسییەكە لەسەرتدا
بشكێنم!
خ���ودی خۆمدا گفتوگۆ دەكەم .ب���ەاڵم تەنانەت
لەگەڵ خودی خۆش���مدا ،ڕەنگە ببم بە دوو یان
سێ كەسو یەك ئەوی دیكەیان تۆمەتبار دەكاتو
ملمالنێو شەڕ تا ئاستی شەكەتبوون دەستپێدەكات.
بە كورتیی لە مێژوی ئێمەدا كەلتوری گفتوگۆی
دیموكراسی بوونی نییە.
ئ���ەوە حەقیقەت���ە ،لێرەوە تازەتری���ن تیۆرەی
فەلس���ەفی هاپرم���اس دەرب���ارەی گفتوگۆیەكی
كارلێكەری بەردەوامی دیموكراس���ی شارستانی،
الی ئێم���ە پراكتی���زە ناكرێ���ت .ل���ە بنەڕەت���دا
هاپرم���اس ئەو تیۆرەی���ەی لە میان���ەی ئەزمونی
گەالنی پێش���كەوتو گەاڵڵەكردو لەپێناو ئەوانیشدا
ئەنجامیدا .چونك���ە تەنها عاقڵە ڕۆش���نگەرەكان
دەتوانن بەهێمنی گفتوگۆو دانوس���ان بكەن .وەلێ
ئەوانی دیكە ،دەس���ت دەدەنە یەخ���ەی یەكترو
سەروگوێالكی یەكتر دادەگرنەوە ،تەنانەت لەژێر
چەتری پەرلەمانیشدا! تەماشای ئۆكرانیا بكەن كە
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نمونەیەكە لە چەندین نمونە.
لێرەوە بۆ ئەوەی ببین بە دیموكراس���ی ،تەنها
ئەوە بەس نیی���ە ،بەهۆو بێ هۆ ،بە بۆنەو بێ بۆنە،
وشەی دیموكراسی بڵێینەوە .بەڵكو پێویستە بزانین
چۆن مومارەس���ەی دەكەین :واتە چۆن بەرگەی
جیاوازییەكان���ی تۆ لەگەڵ خۆم���دا دەگرم ،بەبێ
ئەوەی لەس���ەر كورسییەكەم هەستمو كورسییەكە
لەسەرتدا بش���كێنم! یەكەم هەنگاوی دیموكراسی
لێرەوە دەس���تپێدەكات .دیموكراسی پرۆسەیەكی
دورودرێژە ناكرێ ب���ە تەنها تەكانێك فێری ببین.
كەواتە با لە خاڵی سفرەوە دەستپێبكەین.
كاتێ ڕۆش���تم بۆ فەرەنس���ا ،ب���ۆ یەكەمجار
سەرس���امبووم بە جیاوازی نێ���وان تێڕوانینەكان،
مامۆس���تاكە پێش ئەوەی بڕی���اری خۆی بدات،
یەك یەك ڕاوێژی پێدەكردین ،تەنانەت بۆ مەسەلە
زۆر س���ادەو س���اكارەكانیش .من لەگەڵ خۆمدا
قس���ەم دەكردو دەمگوت :بۆچی كاتی خۆی بە
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هەموو ئەم ش���تانەوە بەفی���ڕۆ دەدات؟ ئێمە كێین
تاكو ڕاوێژم���ان پێ بكات؟ بۆچی بیروڕای خۆی
بەخێرایی ناس���ەپێنێت بەس���ەرمانداو مەس���ەلەكە
كۆتایی پێبێ���ت .هۆكاری ئەو بیركردنەوەیهی من
ئەوە ب���وو كەلتوری دیموكراتی لە ژیانمدا بوونی
نەبوو .تا ئێس���تاش نازانم وشەی دیموكراتی مانای
چییە .ئەوەندە لەس���ەر س���تمگەریو كۆیالیەتیو
ملكەچی ڕاهاتووم ،توانای تێگەشتنم نەماوە .بگرە
واملێهات���ووە تام لە چێژی ئازادی وەرناگرمو چێژ
لە سەرشۆڕشیو ماسۆشیەت وەردەگرم.
پێویستە بزانین سیستمە ستالینییەكان ،گفتوگۆ
لەگ���ەڵ گەلەكانیان ناكەن ،بەڵك���و حوكمڕانییان
دەكەن ،چونكە ئەو سیستمانە بەوپەڕی سادەییەوە
خاوەنی حەقیقەتی ڕەهان .پێویس���ت بە قسەكردن
ناكات كە هەندێ لە سیستمەكانمان ،تێكەڵەیەكە
لەسەر ش���ێوازی ئەوروپای ڕۆژهەاڵتی سەردەمی
قۆناغی س���تالینیەت :یەك حی���زب ،یەك رۆژنامە،
یەكێتی قوتابیان ،الوان ،ژن���ان ،تەنانەت یەكێتی
نوسەرانو ئەدیبانیش ،هەر هەمویان لە چوارچێوەی
زمانێكی كرچوكاڵو وش���ك و برینگی س���واوی
ناس���راودا ،دەس���تەمۆكراون .وەك توتیی���ەكان بە
درێژایی رۆژەكان هەمان قس���ەی سواوو بێزاركەر
دەڵێن���ەوە .ئەو سیس���تمانە دوای كەوتنی دیواری
بەرلین لە ساڵی  ،1989ڕەشەبای ئازادی ڕایماڵین.
لێ���رەوە ڕاپەڕینی گەالنی ئێم���ە دژ بە هەمان
ئەو جۆرە سیستمانە ،لە ڕاس���تیدا لە چاو واڵتانی
دیكەی جیهان ،نزیكەی بیس���ت ساڵ دواكەوت.
هۆكارەكەشی روونو ئاشكرایە :ئیسرائیل لەبەردەم
دەرگاكاندایە ،بۆیە ئامادەس���ازی گش���تی لەپێناو
فەلەس���تین ،كاری یەكەمە .بەاڵم گرفتەكە ئەوەیە
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ئێم���ە نە فەلەس���تینمان ڕزگاركرد نە خۆش���مان
ڕزگاركرد ،بۆیە لەسەر ئاس���تی هەردوو بەرەكە
دۆڕای���ن .خەریك���ە دەڵێ���م لەیەككات���دا دنیاو
ئاخیرەتمان دۆڕاندووە .توڕەیی گەورەی گەالنی
عەرەب لێ���رەوە دەس���تپێدەكات .ئ���ەو توڕەییە
س���ااڵنێكی دوورو درێژە خەفەك���راوە ،بۆیە وەك
بومەلەرزە یان وەك گڕكان تەقییەوەو گڕتاوەكەیو
پارچەكانی بەڕوی چەواش���ەكاریو ستمگەریو
گەندەڵیدا فڕێدا.
جگە لەوە گەنجانی عەرەب بەوانەی بڕوانامەی
بەرزیان هەیە یاخود ئەوانەشیان كە بڕوانامەیان نییە،
لەناو بێكاریو ئاس���ۆیەكی داخراو و بێزارییەكی
كوش���ندەدا دەس���وڕێنەوە .گەورەتری���ن تاوانی
مرۆڤایەت���ی دەرهەق بە گەلە باشو پاكەكانمان ئا
لێرەدایە .بەرپرسیارەتی ئەوەش دەكەوێتە ئەستۆی
سیس���تمە باوەكان .ئێمە ئەمە دەڵێینو ڕێژەی ئەو
گەنجانەی تەمەنیان لە بیس���تو پێنج ساڵ كەمترە،
النی كەم دەگاتە لە س���ەدا شەس���ت :واتە بەشی
زۆری گەالنی ئێمە گەنجن ،بە پێچەوانەی گەالنی
شارستانیەتی ئەوروپاوە كە پڕە لە پیرو بەسااڵچوو.
هەندێ لە دەس���ەاڵتدارەكان ن���ەك تەنها خۆیانو
خێزانەكانی���انو دارودەس���تەكانیان ،س���تمگەرو
دەوڵەمەندن ،بەڵكو لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانە لێهاتونینو
ناتوانن مومارەس���ەی حوكمڕانیەكی باش بكەن.
ئیدی قەبارەی ئەو زەرەرە بیهێننە بەرچاوی خۆتان
كە لە هەموو ئ���ەوەوە بەرهەمدێت .كەڵەكەبوونی
ئەم ه���ۆكارە زۆرانەو ه���ۆكاری دیكەش ،بووە
هۆی تەقین���ەوەی گەالنی عەرەب .كەواتە ئەگەر
هۆكارەكە زانرا پێویست بە سەرسامبوون ناكات.
قس���ە زۆر لەس���ەر كەمتەرخەم���ی ی���ان
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بەش���دارینەكردنی ڕۆش���نبیرانی ع���ەرەب ل���ەم
ڕاپەڕینان���ەدا كرا ،یاخود پێش���بینی نەكردنیان بۆ
ڕوودان���ی .دەڵێن جان جاك رۆس���ۆ النی كەم بە
چارەكە س���ەدەیەك پێ���ش بەرپابونی شۆڕش���ی
فەرەنسی ،پێش���بینی بەرپابونەكەی كردووە .بگرە
بە كۆمەڵێ پەرەگرافی زۆر ورد پێشبینی كردووە
كە بووەتە شوێنی سەرسوڕمانی هاوسەردەمەكان.
بەاڵم خەڵك���ی هەمویان جان جاك رۆس���ۆ نین!
چۆن���ی بینی؟ چ���ۆن پێش ڕودان���ی رووداوەكە
كەوت؟ چۆن ئەوەی بینی كە نابینرێت؟ ئەو زۆر
بەسادەیی (ڕادارێكی ناوەكی) هەبوو ،بەپێچەوانەی
ئێمەی خەڵكانی س���ادەو س���اكار .ئەم ڕادارە كە
تەنها پێغەمب���ەرەكانو بیرمەندە گەورەكان هەیانە،
ئەوەی لەتوانادایە نەبینراوەكان ئاشكرا بكات ،ئەو
كارلێكە قواڵنە ببینێت كە لە ژێرەوە كار دەكەنو
كۆمەڵگاو ش���تەكان هەڵدەگێڕنەوە .بەاڵم ناهەقییە
سەرزەنشتی تەواوی ڕۆشنبیرانی عەرەب بكرێت.
چونكە هەندێ رۆشنبیر بە نوسینەكانیان ،كە تێیدا
ڕەخنەیان لە دواكەوتوییو ستمگەریو تاریکبینی
گرتووە ،ڕێگایان بۆ ئەو ڕوداوە بومەلەرزە ئاسایە
خۆش���كردبوو .ئەوان���ە كۆمەڵێ بی���روڕان ،زیاد
لەوەی ئێم���ە وێنای دەكەین لە نێوەندی گەنجانی
ڕاپەڕیودا باڵوبوەتەوە ،لەپێناو ئازادیو حەقیقەتو
دادپ���ەروەری كۆمەاڵیەتی ،ئەمە لەالیەك بەاڵم لە
الیەكی دیك���ەوە نابێت ژمارەی ئەو ڕۆش���نبیرو
ڕۆژنامەنوس���انە لەبی���ر بكەی���ن كە ل���ە زۆربەی
واڵتانی عەرەب���یو ئیس�ل�امیدا ،زیندانیكران یان
ئەشكەنجەدران یاخود كوژران.
لێرەوە قسەی ئەوەی رۆشنبیران هیچ رۆڵێكیان
ل���ەم خۆپیش���اندانانەدا نەبووە ،قس���ەیەكی هەڵەو

ناڕەوایە .ڕۆش���نبیران بە مانا بەهێزەكەی وشەكە،
چرا ڕۆشنەكانی گەالنو ویژدانە زیندووەكەیانن،
بەاڵم ئەو قسەیەش ڕاستە كە هەندێ لە ڕۆشنبیران
پەیوەس���ت بوون بە سیس���تمەكانەوەو دەس���تیان
لەگەڵدا تێكەڵ كردبوونو سودیان لێوەرگرتبوون،
بگ���رە هەندێكیان ب���ە ئاس���تێك دەوڵەمەندبوون
تەنانەت ل���ە بااڵترین پایتەختەكان���ی خۆرئاوادا،
خانوو ئاپارتمانیان هەیە .كەواتە ڕۆش���نبیر هەیەو
ڕۆشنبیریش هەیە.
ماوەتەوە دواهەمین قسە بكەم :ئەم خۆپیشاندانانە
كۆتایی هەموو ش���تێك نییە ،بەپێچەوانەی ئەوەی
وا دەزانی���ن ،بەڵك���و ئەمە س���ەرەتاكەیەتی .ئەمە
ڕێگە بۆ خۆپیش���اندانێكی ڕۆش���نگەرانەی گەورە
خۆشدەكات كە دواتر لەس���ەر خاكی عەرهبو
ئیس�ل�ام ڕوودەدات .لەو كاتەدا ،تەنها لەو كاتەدا
دەكرێ بڵێ���ن عەرەب پێیناوەتە ناو س���ەدەیەكی
تازەی دیكەوە.

سەرچاوە:
الپەڕەی رۆش���نبیری ،الش���رق االوسط/7 / 20 ،
 2011ژمارە 11922
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ریپۆرتاژێک سەبارەت
بەسەرهەڵدانەکان
لە دنیاى عەرەبى
لەگەڵ ڤیجاى پراشاد
سازدانی :پۆتیک گۆش
و .لە تورکییەوە :رەسوڵ حەسەن

ڤیجاى پراش���اد زانایەکى مارکسیستى بەناوبانگى
باشوورى ئاس���یایە .پرۆفسیۆرە لەکارى نێونەتەوەیی و
مێژووى باشوورى ئاسیا ،نوسینى گرنگ و بەرفراوانى
لە گۆڤ���ارە ئەکادیم���ى و بەناوبانگەکان س���ەبارەت
بەپەیوەندی���ە نێ���و دەوڵەتیەکان نووس���یوە .دواهەمین
پەرتوکى بە ناوى
the darker nations: apeples history of
the third world

ل ه ساڵی 2007دا باڵوکردۆتهوه.
بیرۆکەکانى س���ەبارەت بە «مێ���ژووى جیهان» و
«جیهانى س���ێهەم» بۆت���ە جێگەى س���ەرنج و رامانى
خوێن���ەران ،خەلکێک���ى زۆر بەبایەخ���ەوە س���ەیرى
نوسینەکانى دەکات.
پۆتیک گ��ۆش :ئەوەى لەم ماوەی���ەدا لە جیهانى
عەرەبیدا روودەدات لە چ روویەکەوە دەتوانرێت پێى
بگوترێت «شۆڕش»؟ جیاوازى چى یە لەگەڵ شۆرشە
جۆراو جۆرەکانى ئەم بیست ساڵەى دوایدا؟

92

ئیخوان موسلمین
لە کاتێکدا گرنگى
بەوە دەدات کە بە
ئاشکرا نەجولێتەوە،
ئەگەر خاوەنى
رێگەى ئاسان نەبێت
لە دیاریکردنى
سەرۆکەکانى گەل
وە تەندروستى
«ئەیمەن نور»یش
باش نەبێت ئەوا
لەوانەیە بەرادعى
ئەو ئەرکە بکرێتە
ئەستۆ.
ڤیجاى پراش��اد :هەموو شۆرشەکان وەکو یەک
نین .شۆرش���ە جۆراوجۆرەکانى باشورى ئەفریقیا
خێرایەکى جی���اوازى هەبوو .لەهەمان کاتیش���دا
خاوەنى کاراکتەرێکى چینایەتى جیاواز بوون .جگە
لەمە ئەگەر مرۆڤەکان لەژێ���ر ناوى بەرژەوەندى
چینایەتى و نەتەوایەتی���ش بجوڵێنەوە ئەوا هەر لە
نێو گونجانێکدان لەگەڵ ئەمریکاى ئمپریالیست .بۆ
نموونە شۆرشى «گوڵ» لە گورجستان و شۆرشى
«تورونج» لە ئۆکرانیا .ل���ە نێو ئەمانەدا بزوتنەوەى
«پ���ورا» لهالیهن ئهنس���توتی کۆمەڵگەى کراوە و
ئەنیس���تیتۆى نەتەوەیى دیموکراتیانەى حکومەتى
ئەمریکا پش���تگیرى کرا .هەرچى پارەى روسیاشە
گەیەنرایە هەردو ال .ئەم شۆرش���انەى باش���ورى
ئەوروپا لەراس���تیدا بەهۆى ئەو برینەى لە گۆرانى
دەوڵەتى سۆسیالیزمى بۆ س���ەرمایەدارى تااڵنکەر
دروست بوو تا ئیس���تاش بۆتە شەڕێکى سیاسی،
وەکو ئەوەى لە ناوچە تەنگژاوێکانى دنیادا هەیە.
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ڤیجاى پراشاد

هەرچى س���ەرهەڵدانەکانى دنی���اى عەرەبیە.
رەوشێکە نزیک لە رەوشى سااڵنى  1968لە دنیاى
عەرەبى%60 .ى دانیشتوانى عەرەب لەخوار تەمەنى
30س���اڵیدان .لە میس���ر لە 70%ى خوار  30ساڵیە.
دروش���مەکانیان س���ەبارەت بە کەرامەت و کارە.
نەعلەتى دەوڵەمەندێتى واڵت تەنها خۆشگوزەرانى
بۆ بەش���ێکى کەمى کۆمەڵگە هێناوە ،بەاڵم تەنها
کەمێک پێش���کەوتنى ئابورى فەراه���ەم کردووە.
تەنها هەندێک توێژى دنیاى عەرەبى پێش���کەوتنى
کۆمەاڵیەتى تێدا درووست بووە.
لە تونس رێ���ژەى ئەوانەى دەتوانن بخوێننەوە
بنوسن %75ە لە میسردا لە  70لەسەرەوەیە .لە لیبییا
ئەم رێژەیە %90ە  .چینى خوارو و ناوەند و چینى
ناوەندى الوان کاریان دەست ناکەوێت .زنجیرى
س���وککردن مرۆڤ ئەو گەنجانەى هێناوەتە سەر
شەقام :کارنیە ،دەوڵەتى فشار وستەم هیچ رێزێکى
بۆمرۆڤ���ەکان دانەناوە .جگە ل���ە هەموو ئەمانەش
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هەس���تکردن بەوەى هاوواڵتی پلە دوون لەئاستى
نێوخۆو دەرەوە زەحمەتی و فش���ارێکى دەروونى
دروس���تکردووە .ب���وون بە پلە دوو ل���ە بەرامبەر
ئەمری���کا و ئیس���رائیل و ئەوانى تر فش���ارێکى
زۆرى دروس���تکردووە و دەتوانین بڵێین هۆکارى
تەنگژەکان بەگشتى فشارى زۆرە.
پۆتیک گۆش :ئایا شۆرشى یاسەمین دەتوانێت
سیاس���ەتى رکابەران���ە لە مەغری���ب و رۆژئاواى
ئاسیا ،کاراکتەرى سیاسەت و نایدۆلۆجیاى فشار،
ناسنامەی ئیسالمیانە وەرچەرخێنى بۆ رێکخستنێکى
سیاسیانەى چینى کرێکار؟ ئەو مانگرتنانەى کە لە
ناوچەکەدا وەک ئەوەى ئاگ���ر لە پوش بەربوبێت
باڵوبوونەوە ،لە چ رەوش���ێکدا دەتوانێت بگۆرێت
بۆ دژایەتى کردنى دەسەاڵت؟ یاخود بەبۆچوونى
ئێوە چەپەکان حەز دەکەن نوێنەرى هەندێکى تر
بن لە دەرەوەى ناوچەکە؟
فیجاى پراش��اد :لەوە دەترس���م کە لەجێگەى
کەسانى تر قس���ە بکەین .الوان و چینى کریکار
و چینى ناوەراس���ت دەستیان بەتێکۆشان کردووە.
دیارنی���ە ک���ە ب���ە چ ئاراس���تەیەکدا دەڕوات .با
لەیەکچونى شۆرش���ەکان بخەین���ە الوە .چونکە
روودان���ى گۆرانگاری���ەکان بەرێژەیەک���ى زۆر
رێککەوته.
جواڵنەوەى رەمەکیانە جەماوەر «بنکە» دەخاتە
ناو لەیەکخش���ان و تانەلێدانەوە .رێکخستنى چینى
کرێکار لە رێکخستنى بلۆکى تیوکراتى الوازترە،
الیەنى کەم لە میسردا وەهایە .لە خاکى عەرەبەکاندا
گۆرانکارى کۆمەڵگە بە ئاراستەى پێشکەوتن زیاتر
لەسەر دەستى ئەفسەرەکاندا بەدیهاتووە.
تێکۆش���انى کرێ���کاران لە هی���چ واڵتێکدا
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نەگەیشتۆتە ئەنجام .لە  1950بزوتنەوەى کرێکارى
لە عیراق پێشکەوت ،دواتر لەالیەن سوپاوە دەستى
بە س���ەرداگیرا و دواى ئەوەش لە نێوان خۆیاندا
رێگەوتنێکى بێدەنگیان ئەنجامدا.
ناتوانی���ن بڵێین بە دڵنیایى چ���ى روودەدات.
شۆرشى مەکسیک لە  1911دەستى پێکرد ،بەاڵم ل ه
نووسینی دهستووری 1917دا و «کارنز» بۆ پۆستی
سهرۆکایهتی بهرزکرایهوه ،بهاڵم تا «کاردیناس» ل ه
پارتی دهستوری ساڵی  1934نههات وهرچهرخان
ل ه ڕژێمدا ڕووی نهدا.
لە هەردوو کیشیاندا چەپ وەک پێویست پێنە
گەیشتبوو .هەرەش���ەى راستترەوەکان بەردەوام ل ه
ئارادابوو ،کاتێک دهوڵهت���ی «فیراڤون»یش وهکو
دهوڵهت���ی «پۆرفیرۆ دیاز» ل ه هێزکهوت ،الدێیى و
کارکەرەکان توانی���ان لەدەرەوەى جواڵنەوەیەکى
ڕەمەکیانەوه بگەنە دەسەاڵت و زیاتر بەشێوەیەکى
رێکخراوانە دەربکەون .واتە جواڵنەوەى رەمەکیانە
باشە بەاڵم ئەگەر بەشێوەیەکى کاریگەر دەسەاڵت
نەگرێتە دەس���ت .ئەوا شۆرش���ى دژ دەتوانێت بە
شێوەیەکى کاریگەر و باوهڕبهخۆبوونهوه بهرپابێت.
پۆتی��ک گ��ۆش :بەبۆچوون���ى ئێ���وە ئەگەر
وەرچەرخانێکى بەمش���ێوەیە روون���ەدات ئەوا ئەو
مەترسیانە چیین کە لەوانەیە رووبدەن؟
ڤیجاى پراش��اد :ئومێدم وایە کەوانەبێت بەاڵم
ئەگەر وەرچەرخانێکى بەو شێوەیە روونەدات .ئەوا
الیەنى کەم سێ بژار له ئارادایه:
یەکەم :لەمیسردا س���وپا ،چینى بااڵ دەست لە
ژێر فشارى ئەمریکا دەخاتە ژێر دەسەاڵتى خۆى.
لە راس���تیدا لەب���ەر ئەوەى ب���ژارى دووەم خۆى
نهخستۆتە روو بۆیە لە تونس ئەمە لە نێو ئەگەر و
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لێکدانەوەکاندانیە.
دووەم :ئەندامانى بەرەى بااڵ دەسەاڵت دەتوانن
ل���ە رێگەى زنجیرەی���ەک قەرزى خێ���را رێگەى
باڵوکردن���ەوەى جەماوەر بگرنە بەر .لەڕاس���تیدا
تیوکراسى کەسە سەمبولیەکانى لە دەسەاڵت دێنێتە
خ���وارەوە .ڕەوانه کردنى بن عەلى بۆ س���عودیە.
وادهکات موبارەک وازلە دەس���ەاڵت بێنێت ،بەاڵم
موبارەک هەوس���ارى دەوڵەت بە ئەمانەت دەداتە
عومەر س���لیمان کە یەکێکە لە سێ هاوبەشەکەى
و دەستى بەخوێن سوورە .موبارەک ئەمەى لەگەڵ
«احمد شفیق» تاقى کردەوە بەاڵم دەیتوانى لەگەڵ
«تەنتاوی»ش تاقى بکردایەتەوە .هەموویان نزیکى
موبارەکن و جەنەراڵى باوەرپێکراون لەالیەن بلۆکى
بااڵ دەستەوە .شاى ئێران وەکو دوا چانس «شاپور
بەختیار» دەکاتە س���ەرۆک وەزیران .ئەمە بەکەڵک
نەه���ات .دواى ئەوە یاخى بوون زۆر خێراتر باڵو
بۆوە .ئەگەر ئەوە بەکەڵک نەیەت ئەوا:
س���ێیهم :س���ەفیرى ئەمریکا گلۆپى سەوز بۆ
«محەمەد بەرادعى» دادەگیرس���ێنى وپەیامێکى پێ
دەدات محەمەد بەرادعى پاڵێوراوێکە کە لەالیەن
«ئیخوان موسلمین»یش���هوه و باوەرى پێدەکرێت
کاتێ���ک لە30ی مانگی  1قس���ەى ب���ۆ جەماوەر
کرد گوتى کێش���ەکە لە چەند رۆژێکدا چارەسەر
دەکات .ئایا ئەمە بەواتاى ئەوەدێت کە بەهاوکارى
«ئیخوان موسلمین» و توێژەکانى هاوکارى موبارەک
دەبێتە سەرۆکى دەوڵەت؟ .بهاڵم ئایا ئەمە بەسە بۆ
جەماوەر؟
لەوانەی���ە ناچاربن بەوەندە رازى بن؟ بەرادعى
یەکێک���ە ل���هو کهس���انهی لەس���ەر کار الدانى
س���ەرۆکایەتى کردنى بۆ ئاژانس���ى نێو دەوڵەتى

وزەى ئەتۆم لە واشنتۆن توڕەبووە .نابێتە پارویەکى
ئاس���ان .لەالیەکى تریشەوە ش���یمانەى زۆر هەیە
کە سیاس���ەتى ئابوریانەى موبارەک پەیرەوبکات.
رۆژەڤەکەى بریتى یە لە ریفۆرمى سیاسى ،بەرادعى
داواى بەرێوەبردنێکى باشى کرد لە میسردا ،بهاڵم
ش���ەقام زیاتر لەمە داوا دەکات .ئەم���ە یا دەبێتە
ئاگربەستێکى لە ناکاو یا ههروهکو «جاڤێز» گوتی:
ههر ئێستا.
پۆتی��ک گ��ۆش :ئیس�ل�امیە رادیکاڵەکان���ى
سەرەڕاى بااڵدەستى گەورەیان لەبوارى سیاسى و
ئایدیۆلۆجى لە ناوچەکەدا ،س���ەرنەکەوتن لەوەى
وەکو هێزێکى کاریگەر و رێکخراو پێشوازیی لە
رووداوەکان بکەن .بە تایبەت «ئیخوان سلمین» لە
میسر ،بەبۆچوونى ئێوە هۆکارى ئەمەچییه؟
ڤیجاى پڕاشاد« :ئیخوانى مسلمین» لە شەقامەکانن.
تەنها بێ دەنگی���ان بۆ ئایدلۆجیاى خۆیان فەراهەم
کرد .ئەمە زۆر روونە جةمال ناصرى وتەبێژ گوتى:
«ئهوان تەنها بەش���ێکى بچوک���ى مانگرتنەکانیان
پێکهێناوە ،ناڕهزاییهکانیشیان سەبارەت بەمەسەلەى
ئیسالم نیه بەڵکو س���ەبارەت بەمەسەلەى میسرە» .
ئەمە زۆر ژیرانەیە .ئەمە هەمان شتە کە مەالکان لە
ناڕهزاییهکانی 1979-1978لە ئێران گوتیان .ئەوان
لە ئامادەباش���یدا چاوەروانیان کرد تا کۆبونەوەى
خەڵک بۆ روخاندنى ش���ا ل���ە زیادبوندابێت دواى
ئەوە هێرش���یان کرد .ئایا «ئیخوان موسلمین»یش
هەم���ان ش���ت دەکات؟ هەڵبەتە ئەمە راس���تە کە
بگوترێت ئەمە شۆرش���ێکى جەماوەریە و هێزێکى
رێکخستنى نیە .بەاڵم تەواو نیە .دەتوانرێت خەڵک
بجوڵێنرێ���ت و خەڵکیش بکەوێتە جوڵە .بەاڵم ئایا
ئەگەر خەڵک ئامراز و بونیادێکى نەبێت دەتوانێت
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دەسەاڵت بگرێتهدهست و بەڕێوەى ببات؟
ئەمە ئەو جێگایە یە کە عونس���ورى رێکخراو
تیای���دا کەوتۆتە نێ���و گەمەک���ەوه .ئەگەر هیچ
ئەلتەرناتیفێک���ى گونج���او نەبێت ئ���ەوا ئیخوان
موس���لمین دەس���ەاڵت دەگرێتە دەست .وەستانى
ئیخوانى موس���لمین لە پش���ت بەرادعى بەو واتایە
دیت کە نایەوێت یەکسەر بکەوێتە رەوشێکى دژ
بە ئەمریکا .نۆرەى ئەمەش دێت.
پۆتیک گۆش :دهرکهوتن���ی کارهکتهرهکانی
هاوش���ێوهی ئەلبەرادعى بە واتاى چى دێت؟ ئایا
بەراستى ئەمانە سەرى سیاسى ژیانەوەن هەروەکو
لە میدیا نێو دەوڵەتیەکان ئاماژەى پێکرا؟
ڤیجاى پراشاد :بهرادعى کارتێکى باوهڕپێکراوی
هەیە .لە ساڵى 1960لە حکومەتى جمال عبدالناسر
ل���ە وەزارەت���ى پەیوەندیەکان���ى دەرەوە کارى
ک���ردووە .دواى ئەوەش لەحکومەتى اس���ماعیل
فەهمى لەوەزارەتى دەرەوە کارى کردووە .کاتێک
س���ەرۆکى میسر دەچێتە قودس ئەو لە کابینەکەى
س���ادات دهس���ت ل ه کار دهکێش���ێتهوه .فەهمى
الیەنگرێک���ى بیرۆکەى جم���ال عبدالناصر بوو.
بەرادعى بە درێژایى س���اڵێک لەگەڵ بوترس غالى
لە وەزارەتى دەرەوە کارى کردووه .سەرەتاى ئەم
پەیوەندیانە وەهابوو .هەردوکیان بۆ بیرۆکراسیەتى
نەتەوە یەگرت���ووەکان ڕایانکرد .بوترس غالى لە
فەهمى نەرمتربوو .لەو ب���اوەڕەدام بەرادعى زیاتر
لەسەر هێڵى فەهمى بوو .گوشارەکانى ئەمریکاش
لە ئاژانس���ى نێ���و دەوڵەتى وزەى ئەت���ۆم بەژنى
نەچەمان���دەوە ل���ە کاتێکدا دەس���ەاڵتى موبارەک
س���ااڵنى هەرە نابودى خۆى ل���ە دەرەوەى قاهیرە
بەرێدەکات ،ئەو کارتى ب���اوەڕى خۆى فەراهەم
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دەکات و دەپارێزێ���ت .یەکێکى وەکو بەرادعى
دەیتوانى بەش���دارى لە بەڕێوەبەرایەتى حوس���نى
موبارەک بکات ،بەاڵم ئەو لە دەرەوەى دەس���ەاڵت
مایەوە و دوور لەبەرەى دەس���ەاڵت هەلوەس���تەى
کرد ،ئەمەش جیاوازیەکى گەورەیە.
ئیخوان موس���لمین لە کاتێک���دا گرنگى بەوە
دەدات کە بە ئاشکرا نەجولێتەوە ،ئەگەر خاوەنى
رێگەى ئاسان نەبێت لە دیاریکردنى سەرۆکەکانى
گەل وە تەندروستى «ئەیمەن نور»یش باش نەبێت
ئەوا لەوانەیە بەرادعى ئەو ئەرکە بکرێتە ئەستۆ.
بۆتی��ک گ��ۆش :چەند دەیەی���ەک لەمەوبەر
لەم بەش���ەى جیه���ان چینى کرێ���کار و چەپى
سۆس���یال دیموک���رات زۆر بە هێزب���وو ،بەاڵم
لەبەرچاو ون بوون .ئایا هۆى ئەمە فش���ارى رژێمە
دەسەاڵتدارەکانى وەکو سەدام حوسێن و موبارەک
و حافزئەس���ەد بوو یا بوونى گروبە ئیسالمیەکانى
وەکو ئیخوان موس���لمین؟ یا هەر لەسروشتى ئەم
گروپ���ە چەپانەدا نات���ەواوى و نەبوونى داخوازى
بووەت ه هۆى الوازبونیان؟
ڤیجاى پڕاشاد :بارۆلى گوشار کەم نەکەینەوە.
لە بوودجەى ساڵى 2006ى میسر یەک ملیارد و نیو
دۆالر بۆ پاراستنى ناوخۆ جیاکرایەوە .یەک ملیۆن
و نیو پۆلیس هەیە ،هێزى س���ەربازیش چوارقاتە.
دەڵێن بۆ هەر  37کەس پۆلیس���ێک هەبووە .ئەمانە
ژم���ارەى لەرادەبەدەرن ئ���ەو هاوکاریەى بەبڕى
1/3ملیار دۆالر لەالی���ەن ئەمریکاوە پێیدرا نیوەى
ئەم سەیرو سەمەرەیە تێر دەکات.
چینى کریکار لە میسر لە ساڵى 1977گەیشتە
لوتکە .ئەمە راپەڕین بوو بۆ نان .لەس���اى سەرى
ساداتەوە بەبزەیەک س���ندوقى دراوى نێو دەوڵەتى
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لە دژى دەرکەوت ،دەس���ت کرا ب���ە هەنگاونان
بەرەو «بازارى ئازاد» ،واتە»انفتاح» لە سێ رێگەوە
حیسابەکانى خۆى هاوس���ەنگ کرد .رەزامەندى
لەس���ەر کران���ەوە س���ەبارەت ب���ە هەندێک لقى
ناوەندى هەناردەکردن .ل���ە گۆرەپانى ئاینیەوەش
ئیخوان موس���لمین بنکۆل کردنى گرتە ئەس���تۆ.
س���عودیەش پارەکەى بۆ تەرخانکرد .لەبەر ئەوەى
رێککەوتنیش���ى لەگەڵ ئیس���رائیل ئەنجام دا ئەوا
داواى پارە(مخصص���ات) ى ل���ە ئەمری���کا کرد.
لەمیانى پێشخستنى سیستەمى پاراستنى خۆى زیاتر
دەرفەتى س���ەرکوتکردنى بزوتنەوەى کرێکارى
فەراهەم کرد.
کات و شوێن هەبوو بۆ ئەوەى بیر لە ڕێگەى
داهێنەران���ە بکرێتەوە بۆ پێشخس���تنى مەس���ەلەى
رزگارى کرێکاران؟ رۆشنبیرى وا هەبوو کە ئەمە
ئەنجام بدات؟ بیر لەکاتى ڕێکەوتنى سەندیکاکانى
کۆمۆنیست لەگەڵ رژێمەکەى جةمال عبدالناصر
بکەنەوە کە لە مارتى  1954ئهنجامیاندا .لەبەرامبەر
هەندێک دەس���کەوت ه���اوکارى رژێمى نوێیان
کرد .ئەمە سەربەخۆیى س���ەندیکاکانى لە نێوبرد.
سەندیکاکان پش���تگیرى نەتەوەیان کرد لە دژى
یاخود لە بەرامبەر چینى کرێکار کە چینى خۆیان
بوو .ئەمە بەتێپەڕینى کات بووە هەڵهیەکى کوشندە.
ب���ەاڵم چینى کرێکارى وهک رێکخراو بچوک بوو.
لە «کرێکارانى نیل» چەندین کرێکار لە س���توندى
هەواڵگرى و هەواڵنێرى کاریان دەکرد .باش���ترین
کار ک���ە «واف���د» و پارتى کۆمۆنیس���تى کردیان
ئەوەبوو کە لە بزوتن���ەوەی نەتەوەییدا کریکاران
رۆلێکى ناوەندیان گێرا .ناسر و کۆمیتەى کۆنسەى
ش���ۆڕش هەستیان بەمەکرد بەاڵم بێ دەنگ بوون.

ئەوان سوپایان بە دروستکەرى مێژوو دادەنا .ئەمە
پێش بینى ئەوان بوو.
پۆتی��ک گ��ۆش« :گیلپی���رت ئاچ���کار» لە
نوس���ینێکدا دەڵێت؛ کارى هەرەس���ەرەکى وەکو
ئەرکێک���ى دیموکراتیانە ئەوەی���ە ئاین و دەوڵەت
لە یەکت���رى جیابکرێتەوە ،ئ���ەم ئەرکە لەواڵتانى
ئیس�ل�امدا بەتایبەت���ى لە رۆژهەاڵتى ناوەراس���تدا
ئەمەن���دە قورس و گرانە تەنان���ەت دکتاتۆریەتى
پرۆلیتاریاش زەحمەتى بینى لەوەى کە ئەم ئەرکە
جێبهجێ بکات .شۆرشى «یاسەمین» دەتوانێت بێیتە
ئاماژەیەک���ى باش ل���ەم رووەوە؟ ئەگەر وانەبێت
بەبۆچوونى ئێوە هێزى چینى کرێکار لە ناوچەکەدا
دەبێت چى بکات بۆ ئەوەى زمانێکى ئایدیۆلۆژى
کاریگەر دروست بکات؟
ڤیج��اى پراش��اد :حەزمان ل���ە گەورەکردنى
دەس���ەاڵتى پیاوانى ئاینی���ە ،یا الیەن���ى کەم وا
هەڵس���وکەوت دەکەین کە ئەم���ە ئەبەدیە یاخود
سروش���تى یە .بێگومان الیەنگرانى پیاوانى ئاینى
لە 1970بەدواوە لە س���ایەى ناودارانى نەتەوەیى و
بۆگەن بوونى رژێمە عەلمانیەکانى دنیاى عەرەبى
لە سااڵنى  1950کانهوه هەڵکشایە ژوور (دەوڵەتى
نوێش لەمیانەى گواستنەوەى بیرۆکەى ناسرى بۆ
عیراق دروست بوون) ،ئەمە پەیوەندیەکى زۆریان
بەتێکچون���ى پرۆژەى جیهانی س���ێههم «بهتایبهتی
پارچهپارچه بوونی ئۆپی���ک ل ه هاوینی 1990ـهوه
دهس���تی پێکرد و رێگای لهب���هردهم داگیرکردنی
کوێت لهالیهن عێراق���هوه کردهوه« هەروەها بووە
هۆى ئەوەى ک ه دنیا پەیوەندى زۆرى بە تەشویق
کردن���ى س���عودیەکان بۆ پێش���ەنگایەتى کردنى
ئیسالمیەکان هەبوو .وە جیهان دەتوانێ کاریگەرى
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موس���ڵمانێتى لە چیچانس���تان تا پاکستان و پارچە
کردنى هەندێکى ئەندەنوسیا بەخۆوە ببینێت.
ئەگەر بگەرێینەوە دواوە و سەیرێکى قۆناغى
پرۆژەى جیهانى س���ێهەم وس���ەردەمى بااڵدەستى
بیرۆکەى ناس���رى بکەین ،ئەوا ههوڵی رۆشنبیرانى
موسلمان لە ناوەندى تێکۆشان لە دژى مارکسیزم
دەبینینەوە بە وەرگرتنى تەکنیکەکانى «بەلش���ەڤى»
لە دروستکردنى پارتیدا بۆ کۆکردنهوهی هێز .لهم
بابهتهدا ڕهخنهی
م شیکردۆتهوه س���هبارهت به جلدی کهپیتاڵ
بهناوی ئابووریهکهمان که باقر()sadrist stratagems
سەدر نوسیوێتى .باقر مۆدێلى پارتى کۆمۆنێستى
عی���راق وەردەگرێ���ت کە ئەوکاتە ل���ە گەرەکە
شیعیەکانى بەغداددا زۆر بەهێز بوو .هەر سەبارەت
بەو مەیلە ئەگەر زیاتر بەرەو رۆژهەاڵت بچن .ئەوە
ڕوبهڕوی ئهو راس���تىیهی «حاجى مسباح» دێین
کە لەمیانى ئاوێتەکردنى کۆمۆنس���تێکى ئیسالمیانە
ئۆپۆزس���یۆنێکى دینامیکیانەى بەڕێ���وە بردووە لە
ئەندەنوسیا .لەوێ پیاوێکى ئاینى لەهەمان کاتدا بە
قزل حاج دەناسرێت.
مسباحیش وەکو باقر لە کۆمەڵگاى خۆیدا بۆتە
س���ەمەرەیەک لە ناودارکردنى پارتى کۆمۆنیستى.
ویس���تویەتى معنوی���ات بداتە سۆس���یالزم .ئەمانە
هەموویان بە پرۆژەى جیهانى سێهەم و مارکسیزم
کاریگەر بوون .بەاڵم یەکێکى تریش ویستویەتى
کە مەعنەویات بخاتە پاڵ ئەمە ،ئەویش پێشەنگایەتى
«عەلى ش���ەریعەتیە» لە ئێران ،بەاڵم ئەمرۆ پرسەکە
بەت���ەواوى دژى هەموو ئەمانەیە .ئەو کرێکارانەى
کە لە میانى زانس���تى سۆسیالیزمیدا دەجواڵنەوە بە
نرخ دەبینران ئەمە هەروەکو ئەوەى ئێمە نارەحەتین
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بە زیاد بوونى پیاوانى ئاینى ئەوانیشى توشى ترس
دەکرد.
کێش���ەکە لەوەدانیە کە زەحم���ەت بێت ئاین
لە خاکى عەرەبەکان دووربخرێتەوە یا کێش���ەکە
ئەوەبێ���ت ک���ە ئاینى ئیس�ل�ام ل���ە ئاینەکانى تر
الس���ار تر بێت .ئەگەر س���ەیرى هندستان یاخود
واڵتەیەگرتوەکان بکەین ئەوا دەبینین کە زۆربەى
کاتەکان هەوڵ نەدراوە بۆ نەهێش���تنى کاریگەریى
ئاین .لەیەکێتى سۆڤیەتیش بەهەمان رادە زەحمەت
بوو کە کاریگەرى ئاین کەمبکرێتەوە .ئەمە تەنها
کێش���ەیەکى ئاینى یائیس�ل�امى نیە ،ئەمە کێشەى
گۆرانى کولتورییە .گۆرانى کەلتورى لە خوارەوە
هیواش هێواش پێکدێت .هەرچى لە س���ەرەوەیە
گۆرانى کولت���ورى زیاتر خێراترە .ئەمە پەیوەندى
بە کۆنترۆلکردن���ى دەزگا کولتوریەکانەوە هەیە
لەالیەن هەندێکەوە .وە لەهەمان کاتیشدا پەیوەندى
بهقواڵیى س���ەرچاوە کولتوریەکانەوە هەیە .ئاین
بەهۆى ناخۆشى و زەحمەت بوونى ژیان لەم هەزار
ساڵەدا وەکو پەناگەیەک رۆڵى بینیوە و بەرادەیەکى
وا چۆتە قواڵی���ى ژیانى کۆمەاڵیەتى مرۆڤەکانهوه
ک ه دەرهێنانى کارێکى وا ئاسان نییه.
با ئاماژە بەوەش بکەم :مادام ئاس���ۆى خەیاڵى
سۆس���یالیزم لەبەرچاو کەوتووە ،مرۆڤەکان بۆچى
تیکۆش���انى لەپێناودا بکەن؟ سۆس���یالیزم بیرۆکە
دەست لێبەرنەدراوەکەى داوەتە دەست نەوەکانى
داهاتوو تا هێزى خۆیان دروست بکەن .سیاسەتى
علمانیەت لە خەیاڵ بێبەش���ە ب���ەاڵم ئاین خاوەنى
دیدێکى نادنیاییە کە ناهەژێت.
هەرچەندە سیاس���ەتى علمانیەت لەرۆژگارى
ئەمرۆماندا ئیله���ام بەخش نییە و لەوانەیە لەجیاتى
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شۆرش���کێرىی بوون بووبێت���ە ڕوخێنەریش بەاڵم
نابیناش نیە لەوەى لێبگەرێت ئایین چاالک بێت.
س���ەرهەلدانى عەرەبەکان ل���ە  2011هەواڵى
ئاسۆیەکى نوێ دەداتە گەلى عەرەب .لەبەرئەوەشە
لە توونس���ەوە تا ئ���وردن درێژ دەبێت���ەوە .لەکار
الچوونى «بن عەلى» ئاسۆیەکى نوێى دیارى کرد.
ئهمهش ئەو شتەی ه که گەنجەکان بە دەستیان هێناوه.
پۆتیک گ��ۆش :پۆس���ت کۆلۆنی���ال ئەوەى
بەشێوەیەکى تیۆرى لە پەرتوکى
باستان لێوهکردووه و پێشبینیتان کردووه:

هاندان���ى رژێمى س���ەدام لەالی���ەن ئەمریکاوە بۆ
گرتنى کوێت یەکەمی���ن هەنگاوى ئەم پرۆژەیەیە
کاتێک یەکێتى سۆڤیەت ئەوە رەت دەکاتەوە کەبۆ
س���ەدام نێوبژیوانى بکات ،بهم���هش عێراق ئاوەاڵ
دەبێت بۆ ئەمریکا و ئەمریکا بااڵدەس���تى تەواوى
خۆى دەسەپێنێت بهسهریدا و خوێ بەسەر پرۆژەى
جیهانى سێهەمدا زاڵدهکات.

the derkar nations

واتە ئایا ئەفسانەى دنیاى سێ دژ بە ئیمپریالیزم
کۆتای���ی پێنەهات���ووە؟ ئەگەر وایە لێ���رە بەدواوە
لەرووى پرۆگرامەوە تیکۆش���انى دژ بە ئیمپریالیزم
پێویستە چۆن بێت؟
ڤیجاى پراشاد :ئەوەى لە پەرتوکى
the derkar nations

باسم لێوەکردووە بریتیە لەمێژووى بنکەوتنى
پرۆژەى جیهانى س���ێهەم .ئەم کەوتنە لە س���ااڵنى
 1980دەست پێدەکات .ریش���ەکەى لە  1973لە
نەتەوە یەکگرتووەکان بە شکستهێنانی
قۆناغ���ى سیس���تەمێکى ن���وێ ى ئابوورى و
نەمانى پش���تگیریەکانی ئۆپێک و ئیفالس���کردنی
مۆدێلى پیشەس���ازىی و هاوردە و نیش���تەجێبوون
و تەس���ک بوونەوەى ئازادیە سیاس���یەکان لە نیوە
گۆى باش���وورى زەوى دەس���تپێدەکات .پێکانى
پرۆژەکە لەسالى  1980بە قەیرانى قەرز لەمەکسیک
دەست پێدەکات لەکۆتایی سااڵنى  1980ئەمریکا
بااڵدەس���تى خۆى دەسەپێنێت و هەوڵى سهرلهنوێ
دارشتنەوەى سیس���تەمى جیهانى دەدات ،ههروهها

سهرچاوه:
/http://dunyadanceviri.wordpress.com
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رۆحێکی نوێ لە شۆڕش

چاوپێکەوتنی مۆنا نەققار
ه ئینگلیزییهوه :ئهحمهد ئهسکهندهری
و .ل 

صادق ج�ل�ال العظ���م یەکێکە ل���ە گەورەترین
بیرمەندانی ڕەخنەگری ع���ەرەب .لە چاوپێکەوتنێکدا
رووناکی دەخاتە س���ەر ڕۆڵی رووناکبیران لە بەهاری
عەرەبی و لە دۆخی ئێس���تای بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی
ناوچەکە.
زۆرب���ەی رووناکبیرانی عەرەب لە کاتی ئێس���تادا
پش���تگیری لە شۆڕش���ەکان دەکەن بەتایبەت لە میسر
و توون���س .ب���ەاڵم پێ���ش تەقین���ەوەی بزووتنەوەی
نارەزایەت���ی هەڵوێس���تی زۆرێ���ک ل���ە رووناکبیران
بەرامب���ەر دیکتاتۆرەکان ڕوون نەبوو .ئایا کاتی ڕەخنە
لەخۆگرتنێک نییە؟
صادق جالل العظم :پێم وانییە کەس���ێک بووبێت
ک���ە رۆژێک لە رۆژان لەس���ەر رووناکبیرانی عەرەب
لێکۆڵینەوەیەکی کردبێت بۆ دیاریکردنی هەڵوێست و
بۆچوونی ئەوان .ئەم چەش���نە خوێندنەوانە لەم بەشە لە
دونیای ئێمەدا زۆر دەگمەنە .ئێمە تەنها پشت دەبەستین
بە وێناکردن ،هەس���تپێکردن و لێکدانەوەی دەسبەجێی
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رووداوەکان.
بۆ نموونە ئەگەر بیر لە رووناکبیرێکی میسری
بکەین���ەوە کە لە سیس���تەمێکی تۆتالیتاردا دەژی،
ئەو ناچارکراوە لەوەی کە لەگەڵ سیس���تەمەکەدا
بگونجێ���ت .م���ن پێموانییە کە ئ���ەو خزمەتی بە
سیستەمەکە کردووە .من بەپێی ئەزموونی ژمارەیەک
لە رووناکبی���ران دەزانم کە ئ���ەوان ناچاربوون
چەند سازش���ێک بکەن لەبەر ئەوەی بتوانن درێژە
بە کارکردن بدەن وەکوو مامۆس���تای زانکۆ یان
نووس���ەر – سازش���ی وەها ک���ە بەبۆچوونی من
هەرچۆنێک بێت ،ئەوەندەش سازشکاری نەبووە.
کاتێک دواجار شۆڕش���ێک وەک���وو ئەوەی
میس���ر رووئەدات ،زۆرێک لە رووناکبیران ڕێک
هەروەک���وو هەر کەس���ێکی تر رەفت���ار دەکەن:
ههندێک دەترسن ،ئەوانی دیکە چاالکانە بەشداری
دەکەن .ئەگەر شۆڕش سەرکەوت ،هەموو زریانە
خەوەکان دەڕەوێنەوە و ڕۆژانی چاوپۆشی کردن

کۆتایی پێدێت .ئێس���تا ئ���ەوان دەتوانن بە ئازادی
بجووڵێنەوە.
من پێموانییە پێویست بکات ئەم رووناکبیرانە
بکەون���ە هیچ چەش���نە رەخن���ە لەخۆگرتنێک .لە
باش���ترین حاڵەتدا دەتوانن ههندێک روونکردنەوە
بخەنە بەردەس���ت .بەاڵم تاقمێکی دیکەیش هەیە،
واتە ئەوانەی کە خۆیان کردووە بە زمانحاڵی رژێم.
ئەوانە یان لە میدیاکان کاریان کردووە یان ستایشی
سەرۆکیان کردووە .ئەوانە ئەگەر لە ساتەوەختێکدا
ئاوەزێک���ی گوناهبار تەنگیان پێهەڵچنێت ،دەتوانن
داوای لێب���وردن بکەن .بەاڵم بەبێ گوێدانە ئەوەی
ئەوانە چیدەکەن ،کەس باوەڕیان پێناکات .ئەوان
ناتوانن رابردوو بسڕنەوە .زۆربەی ئەوانە خۆیان لە
پێش چاوی خەڵکی دەدزنەوە.
ئای���ا نابێ���ت گفتوگۆیەکی ک���راوە بکرێت
سەبارەت بە هەڵوێستی رووناکبیرانی جۆراوجۆر؟
صادق جالل العظم :هێش���تا زۆر زووە بۆ ئەو
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چەش���نە گفتوگۆیانە .دەنگەکان پێویستە لە ناوەوە
بێن و بانگەوازی خەڵک بک���ەن بۆ مامەڵە کردن
لەگەڵ ئەوەی کە روویداوە .من نامەوێت زۆر بە
توندی رووناکبیران بخرێنە ژێر گوشارەوە ،مەگەر
ئەوەی کە دۆخەکە وەک شووش���ەی ڕوون بێت،
هەروەک���وو لە حاڵەتەکەی جاب���ر غفور ،ڕاگری
ئەنجومەن���ی ب���ااڵی فەرهەنگی میس���ر و دوایین
وەزیری فەرهەنگ لە ژێر دەسەاڵتی موبارەکدا .لە
ساتەوەختێکدا ئەو مەودایەکی خستە نێوان خۆی
و ڕژێ���م .بەاڵم دواتر ئ���ەو مەودایە لەبەین چوو.
ناگونجێت هیچ چەش���نە ڕێزێک هەبێت بەرامبەر
بە وەها کەس���انێک .ئێستا ئێمە لیستەیەک لە کەسان
و دام���ەزراوان دەبینین کە دەرکەوتووە پارەیان لە
رژێم���ی لیبی وەرگرتووە .پ���اش ڕاپەڕین کاتێک
پێکهاتەیەکی دیموکراتی و مەدەنی سەرهەڵدێنێت،
هیوای ئەوە هەیە پێویست بکات کە گفتوگۆیەک
بخرێتەگەڕ .بەاڵم لەڕاستیدا من لەسەر ئەو باوەڕەم
کە رووناکبی���ران ڕۆڵێکی س���ەرەکییان گێڕا لە
دامەزراندنی کاری بناغەیی شۆڕشەکەدا.
مەبەس���تت لەوە چییە؟ خۆ ئ���ەوە گەنجەکان
بوون کە شۆڕشەکەیان بەڕێوەبرد ،وانەبوو؟
ص��ادق ج�لال العظ��م :ب���ۆ ماوەیەکی زۆر
رووناکبیران – هەرکات گونجابێت و جاری وایش
بووە بە شێوەیهکی سیمبۆلیک و زۆرتر ناڕاستەوخۆ
– لە الی���ەن کۆمەڵگای مەدەنییەوە هەڵوێس���تیان
دەربڕیوە .ئەوان بۆ مافی مرۆڤ خەباتیان کردووە.
نموونەیەکی ئەوە «ڕاگەیاندنی  »٩٩بوو لە س���اڵی
دوو هەزاردا کە ل���ە الیەن نەوەدونۆ رووناکبیری
س���وورییەوە ئیمزا کرابوو .ئێم���ە لەوێدا دەتوانین
نزیکەی هەموو ئەو دروش���مانە بخوێنینەوە کە لە
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سەر ش���ەقامەکانی توونس و میسر بەرز کرانەوە:
البردنی دۆخی نائاسایی و بانگەوازی ئازادی.
دەتوانی هەم���وو داواکاریی���ەکان ،هیواکان
و ئاراس���تەی سیاس���ی گش���تی لەو ڕاگەیاندنەدا
بدۆزیت���ەوە .بەتایبەتی رووناکبیرانی س���یکوالر و
هۆش���یار ڕۆڵێکی مەزنیان گێ���ڕا .تەنانەت حیزبە
ن
ئایینیی���ە گ���ەورەکان وەکوو اخوان المس���لمی 
کەوتنە ب���ەر کاریگەری ئەوان .هەروەها «مۆدێلی
تورکی»یش ڕۆڵێکی هەبوو .مەبەستم ئەو مۆدێلەیە
کە ئیس�ل�امی تورکیا دەگرێتە خۆی :حیزبێک بە
ئامانجی ئیس�ل�امییەوە ،لە واڵتێکی ئیسالمیدا کە
ڕابردوویەک���ی ئیمپراتۆری هەیە ،بە ش���ێوەیەکی
دیموکراتییانە و ئاش���تیخوازانە دەگاتە دەسەاڵت
بەبێ ئ���ەوەی هیچ کەس���ێک گوم���ان بکات لە
ڕەوابوون���ی هەڵبژاردنەکە و بەبێ ئەوەی واڵتەکە
بخزێتە ناو کارەساتەوە هەروەکوو لە واڵتانی دیکە
بینیوومانە کە تێایاندا حیزبە ئیسالمییەکان هەوڵیاندا
بە دەسەاڵت بگەن ،وەکو میسر ،سووریا ،جهزایر،
و س���وودان .رووناکبیرانێکی زۆر س���ەبارەت بەم
مودێلە گفتوگۆیان کردووە ،سەبارەت بە گرنگ
بوونەکەی قسەیان کردووە و بیریان کردووەتەوە
ئایا ئەوە دەهێنێت کە السایی بکرێتەوە.
ئێوە یەکێک بوون لەوانەی «ڕاگەیاندنی »٩٩تان
ئیمزا کردووە و یەک ل���ەو رووناکبیرانە بوون کە
هەمیش���ە پش���تگیریتان کردووە لە مافی مرۆڤ و
ئازادی ڕادەربڕین .ئایا ئەو هەس���تەتان هەبوو کە
هەوڵدانەکانی ئێوە سەرەنجام بەرەو ئەم ڕاپەڕینانە
ڕیگا دەبڕێت؟
ص��ادق جالل العظم :من ڕێ���گا بەخۆم نادەم
بانگەش���ەی ئەوە بکەم کە هەوڵەکانی من ڕێگای
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ئەم شۆڕش���انەیان خۆش کردووە .بەاڵم بەبێ شک
کۆشش���ێکی زۆر لە ئارادا ب���ووە .ئەمە نەک هەر
کاری رووناکبی���ران دەگرێتەوە ،بەڵکوو هەروەها
ڕاس���تییەکانیش دەگرێتەوە و ئ���ەوەی کە چۆن
رووناکبیران بەرامبەر بەوانە کاردانەوەیان هەبووە.
کەس���انێکی زۆر باسیان لە شکس���تهێنانی مۆدێلی
جۆراوجۆر دەکرد ،بۆ نموونە مۆدێلی سوسیالیزمی
عەرەبی یان ناسریسم .ئەوان دەستیان کرد بە گەڕان
بەدوای بژارەکاندا و بەو دەرەنجامە گەیش���تن کە
ئەوە دیموکراسییە دەتوانێت ببێتە تاقە بەدیل.
سەرەڕای ئەو خااڵنەی باستان کرد ،ئەمرۆکە
ڕۆڵی رووناکبیرانی عەرەب لە کۆمەڵگادا هیش���تا
بچووکە .ئەمە چۆن لێکدەدەیتەوە؟
ص��ادق جالل العظم :ڕۆڵ���ی رووناکبیران ،لە
الیەکەوە الوازە ،بەاڵم ئەمە الیەنێکی دیکەیش���ی
هەیە :ئێمە لەژێڕ کارتێکردنی مۆدێلی رووناکبیری
فەرهنساداین کە لەسەر پرسە گرنگ و گەورەکان
رادەوەستن و خۆتێوەردەدەن .لەالیەکی ترەوە لەو
کۆمەڵگایانەی کە ئاستێکی بەرزی نەخوێندەوارییان
تێدایە ،رووناکبیران تەنانەت رۆڵێکی گەورەتریش
دەگێڕن .ن���ەک لەبەر ئ���ەوەی ئ���ەو رووناکبیرە
گرنگییەکی تایبەتی هەی���ە یان بیرکردنەوەی ئەو
قوواڵییەکی تایبەتی هەیە ،بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە
گرنگ بوونەکەی ئەو دەبێ بەگوێرەی پەروەردە
و فەرهەنگی ژینگەکەی سەرنجی بدرێتێ.
رووناکبی���ر الی ئێمە ،چەش���نێک لە پێگەی
مامۆستایەکی ئایینی بە میرات پێگەیشتووە .چەشنێک
لەو رێزلێنانەی بەرامبەر بە کەس���ایەتییە ئایینییەکان
نیشان دەدرا ،گوێزراوەتە سەر رووناکبیرەکانیش.
بەاڵم کاتێک دێتە س���ەر کاریگەرییان ،لەڕاستیدا

مەودای چاالکبوونیان ئێجگار زۆر س���نووردارە.
ئەگەر هەموو ش���ارۆمەندان ل���ە ئازادیدا ژیابایەن
ئ���ەوە دۆخەکە جیاواز دەب���وو .ئەگەر بۆ نموونە
بگونجای���ە کە لە زانکۆدا بە سەربەس���تییەوە وانە
بگوترێتەوە و ڕای خۆت دەرببڕیت .لە ئەورووپای
رۆژهەاڵتدا رووناکبیران رۆڵێکی سەرەکیان هەبوو
لە ئامادەکردنی زەمین���ە بۆ رووخانی دیکتاتۆری.
ڕۆڵی رووناکبیرانی عەرەب لەباری ئەکادیمییەوە
الوازترە ،بەاڵم هێشتایش هێندێک لێکچوون هەیە.
ئایا چاوەڕوانی ئ���ەوە دەکەیت کە دوای ئەم

حیزبێ��ک ب��ە ئامانج��ی
ئیس�لامییەوە ،ل��ە واڵتێکی
ئیس�لامیدا کە ڕابردوویەکی
ئیمپرات��ۆری هەی��ە ،ب��ە
ش��ێوەیەکی دیموکراتییانە
و ئاش��تیخوازانە دەگات��ە
دەس��ەاڵت بەبێ ئەوەی هیچ
کەس��ێک گومان ب��کات لە
ڕەوابوون��ی هەڵبژاردنەک��ە و
بەبێ ئەوەی واڵتەکە بخزێتە
ن��او کارەس��اتەوە هەروەکوو
لە واڵتان��ی دیکە بینیوومانە
حیزب��ە
تێایان��دا
ک��ە
ئیسالمییەکان هەوڵیاندا بە
دەسەاڵت بگەن ،وەکو میسر،
سووریا ،جهزایر ،و سوودان.
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ڕاپەڕینانە رووناکبیران ڕۆڵێکی چاالکانەتر بگێڕن؟
صادق جالل العظم :من ناتوانم پێش���بینی ئەوە
بکەم کە چی دەقەومێت ،بەاڵم النیکەم هیوادارم
وەها بێت .میسر و توونس خەریکن بە «قۆناغێکی
کاریس���ماتیک»دا تێپەڕ دەب���ن – واتە حاڵەتێکی
ئ���ازادی و مەس���تی .ژیانی ڕۆژان���ە دەگەڕێتەوە.
ئەم ڕۆحەیش هەروەه���ا دەڕژێتەوە ناو دامەزراوە
تازە بنیادنراوەکان و دەچێتە ناو چاکس���ازی ئەو
دامەزراوانەی ئێستا بوونیان هەیە.
گەورەترین ش���تی چاوەڕواننەک���راو بۆ ئێوە
سەبارەت بە شۆڕشی میسر و توونس چی بوو؟
صادق ج�لال العظم :دووربوون���ی ڕەها لەو
شێوەکارانەی لە بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی پێشووتردا
کەڵکیان لێوەرگیرابوو .جاران ،ئااڵکان بە دروشمی
وەکوو «مردن بۆ ئەمریکا ،مردن بۆ ئیسرائیل» یان
«دوژمنانی گەل شیاوی ئازادی نین» دەڕازێنرانەوە.
ئەم هەست دەربڕینانە لەپڕێکدا ونبوون .دابڕانیش
لەوانە بە ش���ێوەیەکی لەس���ەرەخۆ نەبوو ،بەڵکوو
بەخێرایی بوو .لە بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی پێشوودا
هەمیشە کەش و هەوایەکی قەیراناویی هەبوو.
ئێستا ش���تەکان بەتەواوەتی جیاواز بوون .ئێستا
ئێمە لە دونیای عەرەبدا ئەزموونی بزووتنەوەیەکی
ناڕەزایەتیم���ان هەیە کە لەو کاتەدا س���ەرۆکێک
دەرووخێ���ت مۆس���یقا لێدەدرێت ،خەڵک س���ەما
دەکەن ،شیعر دەخوێننەوە و پفدان دەخەنە حەوا.
ئەمە هاوشێوەی ئەو شتەیە کە ئێمە لە ئەورووپا و
لە ئەمریکا لەگەڵی ئاشناین .ڕۆژەکانی بزووتنەوە
ناڕەزاییەکانی پێش���وو زۆر لەمێ���ژ نییە تێپەڕیوون.
هەر ئەوەندە بەس���ە بیر ل���ە نارەزایی دەربڕینەکان
ل���ە دژی کاریکاتۆرەکانی محەممەد لە دانیمارک،
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یان «ئایەتە شەیتانییەکانی» سەلمان روشدی و یان
خۆپیشاندانەکان بۆ فەلەستین بکەینەوە.
ئێم���ە ئێس���تا خەریکی���ن ڕۆحێک���ی نوێ و
کردارێک���ی نوێ دەبینین .ئەمەش ش���اهیدێکە بۆ
ئاس���تێکی ب���ەرزی پێگەیش���توویی .تەنانەت ئەو
دەربڕین���ە ئایینییانەی گوێمان لێبوو سروش���تێکی
تاکەکەس���ییان هەیە .هەرکەس کە ویس���تی نوێژ
بکات ،ک���ردی .هەرکەس کە نەیویس���ت نوێژ
بکات ،ناچارنەبوو بیکات .هەرکەس کە ویس���تی
لە ژێر خاچێکدا بوەستێت چوو ئەو کارەی کرد.

* ص���ادق ج�ل�ال العظم س���اڵی  ١٩٣٤لە دیمهش���ق
لەدایکب���ووە .لە بەیرووت فەلس���ەفەی خوێندووە و وەکوو
مامۆس���تا لە زانکۆی نیویۆرک ،بەیرووت ،عەممان و دەمشق
دەرس���ی گوتووەتەوە .س���ەردێڕی یەکێک لە ناس���راوترین
بەرهەمەکان���ی «ڕەخنە لە بیرکردنەوە ئایینییەکان» ە .دوایین
باڵوکراوەی ئەو بریتییە لە «Ces interdits qui nous
‹ ،»hantentئەو قەدەغەکردنانەی کە بەردەوام سەردانمان
دەک���ەن› .العظم س���اڵی  ٢٠٠٥لە زانک���ۆی هامبوورگ لە

ئەڵمانیا دکتۆرای فەخری پێبەخشراوە.

سەرچاوە:
_http://en.qantara.de/wcsite.php?wc
c=15850

67

107

رێگای سێەمی میسر
وتووێژ لە گەڵ :سالڤۆی
ژیژەك و تاریق رەمەزان
و.لە فارسییەوە :مستەفا زاهیدی

ئەوەی دەیخوێننەوە وەرگێڕانی وتووێژی كەناڵی
تەلەفیزیۆن���ی ئەلجەزیرەیە لە گ���ەڵ تاریق رەمەزان،
ئیسالمناسی زانكۆی ئۆكسفۆردو نەوەی دامەزرێنەری
ئیخوان موسلیمینی میسر .تاریق رەمەزان لە دایكبووی
سویس���رایەو لە زانكۆكانی ژنێڤی سویسرا ،ئەزهەری
میسر ،لە بوارەكانی ئەدەبی فەرەنسا ،عەرەبیو زانستی
ئیسالمیدا خوێندنی تەواو كردووە.
یەكێك لەو باس���انەی لەم ماوەدا مشتومڕی زۆری
لێكەوتەوە لە س���ەر ژیانی ئەم لێكۆڵەرە كە لە زانكۆ
جیاوازەكان���ی رۆژئاوا وانەی وتووەت���ەوە ،ئەوە بوو
كە ئەمری���كا ڤیزەی پێنەدا ،س���ەرەنجام بە ناوبژیوانی
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ئەم باس���ە كۆتایی پێهات.
ئاغای رەمەزان لەناو رۆشنبیرانی رۆژئاوادا بیرمەندێكی
گەورەو ناودارە .رەمەزان بە بەرگری كردنێكی تەواو
لە كلت���ووری رۆژئاوا لە بەرامبەر موس���لمانەكاندا لە
الیەكەوەو رەخنەگرتن لە ترس���ی رادیكاڵ لە ئیسالم
لە بەرامب���ەر رۆژئاواییەكاندا ل���ە الیەكیترەوە ،ئەمڕۆ
جێگەیەكی تایبەتی هەیە لە ناو رۆشنبیراندا.
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ئەو هەواڵنەی بۆ ئازادی
دەدرێن هاوپەیمانی
جیهانی دروستدەكات.
ئازادی بنەمایەكی
گشتگیرەو ئەوەی لە
تونس روویداو لە میسر لە
ئارادایە بزاوتێك نییە بەرەو
فێندەمێنتالیزمیئایینی،
بەڵكوو شۆڕشێكە
راست بەرەو بنەمایەكی
ئەخالقی جیهانی ،بەرەو
ئازادی ،عەداڵەتی ئابووری،
بە جیهانیبوونو گشتگیر
بوونە كە ئەمڕۆ ئێمە
باسی لێوە دەكەین.
لەم وتووێژەدا رەمەزان جەخت لە س���ەر ئەوە
دەكاتەوە دیموكراس���ی جێ���گای دیكتاتۆرییەتی
موبارەك بگرێتەوەو ترسی رۆژئاوا لە ئیسالمگەرایی
زیاتر بە ترس���ێكی ئایدۆلۆژیایی دەزانێت نەك ئەو
واقعەی لە میس���ر دایە .ئەم مامۆستای زانكۆیە باس
ل���ە گۆڕانەكانی ئیخوان موس���لمین دەكات لە 80
ساڵی رابردووداو الی وایە هیچ وێكچوونێك نییە لە
نێوان حیزب و ئیس�ل�امگەراییدا كە دوای شۆڕشی
ئیسالمی ئێران هاتۆتە سەر كار .رەمەزان لە سەر ئەو
باوەڕەیە ئیخوان موسلمین زیاتر خۆیان بە (مۆدێلی
ئیسالمی) توركیا نزیكتر دەبینن نەوەك ئێران.
كەسێكیتر كە لەم وتووێژەدا ئامادەیە ،سالڤۆی
ژیژەك ،رەخنەگری كۆمەاڵیەتی و فەیلەس���ووفی
رادیكاڵی س���لۆڤانیاییە ك���ە بۆچوونەكانی باس و
مشتومڕی زۆری لێكەوتۆتەوە .ئەم فیلسووفە(ژیژەك)
تەنان���ەت لیبراڵ دیموكراس���ی رۆژئاوایی بە رێگا
چارەی دەربازبوون لەم قەیرانە نازانێو بە ش���وێن
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رێگاچارەی ترەوەیە .ژی���ژەك لە كۆمەڵێك زانكۆ
لەوانە پرینس���تۆن ،نیۆیۆرك ،میش���یگان ،كۆلۆمبیا،
كالیفۆڕنیادا وانەی وتۆت���ەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا
هیچكات دەستبەرداری رەخنەگرتن لە ئەمریكا و
سیاس���ەتەكانی نەبووە ...ژیژەك خۆی بە كەسێكی
كۆمۆنیست دەزانێت ،بەاڵم بەو پێناسەیەی خۆی بۆ
كۆمۆنیست هەیەتی.
ژیژك لە بەش���ی كۆتایی وتووێژەكەدا ،ئاماژە
ب���ە پش���ێوییەكانی دوای هەڵبژاردنەكانی ئێران و
ێو
بزووتنەوەی سەوز دەدات و ناوی موسەوی دێن 
بەراورد كردنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران و شۆڕشی
خەڵكی میسر بە شتێكی هەڵە دەزانێت.
ئەم تووێژە چەند رۆژێك پێش لەوەی موبارەك
لە دەسەاڵت الببرێت ئەنجامدراوە ،بەاڵم ئەمڕۆكە
لە حاڵێكدا موبارەك لە س���ەر كورس���ی دەسەاڵت
نەماوە ،ئەم وتووێژە سەرەنجڕاكێشترە ،لە بەر ئەوەی
ئێس���تاكە ئەنجامی ئەو شۆڕشە دەزانین  ،هەڵوێستی
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رۆژئ���اواو رووناكبیران لەو س���ەردەمەدا بە روونی
دەبینین .هەروەها نێگەرانییەكانی رۆژئاواو ستراتیژی
میس���ر بۆ پاش لە سەر دەس���ەاڵت نەمانی موبارەك
هەست پێكراوترە لەو كاتە.
** ئەلجەزی��رە :ل���ە حاڵێكدا قەیرانی میس���ر
ه���ەروا بەردەوام���ە ،پرس���یار ئەوەی���ە ئاخۆ ئەم
رۆحیەتە شۆڕشگێڕانەیە ئەنجامێكی هەستپێكراوی
لێدەكەوێتەوە یان ئ���ەوەی خەڵك ناچار دەبن بۆ
دۆخی پێش���ویان-رژێمی موب���ارەك -بگەڕێنەوە؟
لە حاڵێكدا خۆپیش���اندەران جگە ل���ە وازهێنان لە
دەس���ەاڵتی موبارەك بە هیچ ش���تێكیتر رازی نین،
واڵتانی رۆژئاوا بە ش���ێوەیەكی ئاشكرا دوودڵن لە
بڕیارەكانیاندا .ئاخۆ نەمان���ی رژێمێكی تۆتالیتەری
سیكۆالر ،هاتنە سەركاری دەسەاڵتێكی توندڕەوی
ئیسالمی لێدەكەوێتەوە كە دژ بە رۆژئاواو ئیسرائیلە؟
میسر بە شوێن دیاریكردنی چارەنووس و بونیادنانی
داهاتوویەكی نوێوەیە .ئاخۆ ئەڵترناتیڤێكیتر جیاواز
ل���ەو چوارچێوە بوون���ی هەیە یان ن���ا؟ ئاخۆ ئەم
ێ ئەڵترناتیڤی سیاسی نوێی
نائارامیانەی میسر دەكر 
لێبكەوێتەوە یان نا؟ ئاخۆ لە میسر شۆڕش بەڕێوەیە؟
تاریق رەمەزان :بەڵی من الم وایە بەمجۆرەیە.
ئەوەی لە تونس روویداو ئێستا لە میسر لە ئارادایە،
شتێكی دوور لە باوەڕ و هەڵبەت تا رادەیەك پێشبینی
هەڵنەگرە .ئەوەی لە ئارادایە شۆڕشێكەو ئێمە دەبێ
ێ بدەین ب���ەو خەڵكەی كە دەڵێن»:دیكتاتۆری
گو 
بەسە ،دەسەاڵتی موبارەكو رژیمەكەی ئەبێ نەمێنێ
ێ دیموكراس���یو
و بڕۆن ».ئ���ەوەی ئێمە دەمانەو 
ئەو پێگەو شكۆیەیە كە ش���یاوی ئێمەیە .ئەمە ئەو
ش���تەیە كە دەبێ لێیتبگەین .ه���ەر بۆچوونێك لە
س���ەر ئەو باوەڕە داڕیژرابێت كە بڵێت یان ئەوەیە
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دەب���ێ رژێمێكی تاكەكەس���ی دیكتاتۆر لە س���ەر
دەسەاڵت بێت یان ئیس�ل�امگەرایی رادیكاڵ ،ئەو
بۆچوونە لە سەر بنەمایەكی ئایدۆلۆژیاییو بە پێش
گریمانەیەكی ئایدۆلۆژیاییەوە(خەریكی بڕیاردانە)
نەك ئەو راس���تییەی لە میس���ر لە ئارادایە .شۆڕشی
میسر لە حاڵێكدا روودەدات كە خەڵكی میسر هاوار
دەكەن ئێمە خوازیاری گۆڕان و ئازادین.
**ئەلجەزی��رە :بەرێ���ز ژیژەك ،ت���ۆ دەربارەی
سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا ،تۆنی بلێر نووسیوتە :بلێر
دەترسێ و بە گومانە دەربارەی ئەم رەوتی گۆڕانی
دەس���ەاڵتە لە میس���ردا و وتوویەتی رۆژئاوا دەبێ
دۆخی میسرو رەوتی گۆڕینی دەسەاڵت بە دەستەوە
بگرێ .بە گشتی وادیارە رۆژئاوا زۆر لەو رووداوانە
دەترسێت كە لە جیهانی عەرەبدا لە ئارادایە .تۆ ئەم
بابەتە چۆن دەبینی؟ ئاخۆ تۆ الت وایە بلێر لە سەر
ئەو باوەڕەیە میسرییەكان و جیهانی عەرەب ئامادە
نین دیموكراسی وەربگرن:
ژیژەك :هەڵبەت ئاغای بلێر بە روونی ئەم شتەی
نەوت���ووە ،بەاڵم من الم وایە ئەگ���ەر بە وردی لە
ناوەرۆكی پەیامەك���ەی ورد بیتەوە هیچ ناڕونییەك
نابینی .قس���ەیەكی نەستەقی فەرەنسی هەیە ئەڵێت»:
ێ زیاتر وەك پێشت دەچێت».
هەرچی زیاتر بگۆڕدر 
من الم وایە جیهانی رۆژئاوا بە گشتی – من لێرەدا
ێ جیهان
بلێر بە نوێنەری ئەو جیهانە دەزانم -دەیەو 
ێ بڵێم
بە هەمان شێوەی كە هەیە بمێنێتەوە .دەمەو 
تەبا و هاوڕام لە گ���ەڵ وتەكانی تاریق .تۆ دەزانی
لەم سەردەمە مێژووییەدا ،كە جیهانی فرەكلتووری
ئێمە دوودڵە بەرامبەر گشتگیر بوونی بنەمایەكی وەك
ێ كلتوورە
دیموكراس���ی رۆژئاوایی ،ئێمە دەمانەو 
جیاوازەكان لە یەكتر تێبگ���ەن .ئەوكاتەی چاو لە
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ێ دەدەین بەو
وێنای گش���تی قاهیرە دەكەین و گو 
وتووێژانەی لە گەڵ بەشداربوانی خۆپیشاندەران و
ناڕازییەكاندا ئەنج���ام دەدرێن ،دەبینین ئێمە تاچەن
نزیكین ل���ە یەكت���ر و ئەمە كاریگ���ەری قووڵی
لە س���ەرم بووە .ئێمە بە شوێن گش���تگیر كردنی
بنەماكانمانەوەین .لە گەڵ یەكتر هەست بە یەكبوون
و نزیكایەتی لە گەڵ یەكتر دەكەین و ئەمە هەمان
ئەو ش���تەیە بە یەكبوونی جیهانی ناوی لێدەبرێت.
ئەمە لە رێ���گای كارەكانی یۆنس���كۆو رێزگرتن
بۆ كلتوورەكان بەڕێ���وە ناچێت .ئەو هەواڵنەی بۆ
ئازادی دەدرێن هاوپەیمانی جیهانی دروستدەكات.
ئازادی بنەمایەكی گش���تگیرەو ئ���ەوەی لە تونس
روویداو لە میس���ر لە ئارادای���ە بزاوتێك نییە بەرەو
فێندەمێنتالیزمی ئایینی ،بەڵكوو شۆڕش���ێكە راست
بەرەو بنەمایەكی ئەخالقی جیهانی ،بەرەو ئازادی،
عەداڵەتی ئابووری ،بە جیهانیبوونو گشتگیر بوونە
كە ئەمڕۆ ئێمە باسی لێوە دەكەین .ئەمە ئەو شتەیە
ئەمڕۆكە ئێمە لە میسر دەیبینین ...خۆپیشاندەرێكی
میسری وتی ش���انازی دەكات بەوەی كە میسرییە.
منیش ش���انازی دەكەم .ش���انازیان پێ���وە دەكەم.
وانەیەكی گەورەیان پێدای���ن ...بنەمایەكی هەڵەی
جێ���گای رێ���ز كە لە راس���تییدا لە س���ەر بنەمای
دەمارگرژی و رەگەز پەرەستی دامەزراوە ،ئەوەی
كە عەرەبەكان كلتووری تایبەت بە خۆیان هەیە و
ناتوانن بەرەو دیموكراسی بڕۆن ،بەاڵم عەرەبەكان
نیشانیاندا بە دیموكراسی گەیشتوون .ئەوان دەزانن
دیموكراسی چییەو دەزانن چی دەكەن .زۆر باشتر
لەوەی ئێمە لە رۆژئاوا پێیەوە س���ەرقاڵین .كە وایە
من ش���انازیان پێوە دەكەم ئەمە باشترین گفتوگۆیە
دژ ب���ە رووب���ەڕوو بوونەوەی شارس���تانیەتەكان و

شتی لەو چەش���نە كە ئێمە دەتوانین لە تەلەفیزیۆن
بیبینین .ئێمە لە یەكبوونێكی تەواوداینو رووبەڕوو
بوونەوەی شارستانییەتەكان لە ئارادا نییە .هیچ لێك
تێنەگەیشتنێك لە گۆڕێدا نییە.
بەشی دووهەم :پێویستی ئایدیای چەپ
** ئەلجەزیرە :بە لەبەرچاو گرتنی ئەڵترناتیڤەكان،
ئاخۆ ئیسالمگەرایی یان هەر پێوەندییەكیتر لەگەڵ
ئیسالمی سیاسی دەتوانێت لەگەڵ لیبراڵ دیموكراسی
رۆژئاواییدا لە داهاتووی میسر یان هەر واڵتێكیتری
ێ و هەڵبكات؟
ناوچەكە بگونج 
تاریق رەمەزان:

ئەوەی ئاغای ژیژەك باسی لێوەكرد زۆر گرینگە.
ئەو كاتەی ئێمە لە رۆژئاوا یان لە واڵتانی رۆژئاواییەوە
بۆ دۆخی واڵتانی عەرەبی دەڕوانین ،دەڵێین ئەگەر
ئەم رژێمە دیكتاتۆرانە لەسەر كارنەبن ،بەدڵنیاییەوە
لەم دەس���ەاڵتانە خراپتر ،دەسەاڵتی خراپتر ،بۆ وێنە
ئیسالمگەرا توندڕەوەكان ،دێنە سەركار .رۆژئاواش
پەرە بەم روانگەی���ە دەدات .هەر لە بەر ئەمەیە ئەم
رژێمانە ئەوە چەندین ساڵە لە الیەن رۆژئاواییەكانەوە
پشتیوانییان لێدەكرێت .رۆژئاوا دوای كۆبوونەوەی
گەورەو لە راستییدا دوای شۆڕش پشتیوانی لە توونس
كرد .بە دەربڕنێكیتر-لە رۆژئاوا -كاتێك پشتوانی لە
بەها دیموكراتیكەكان و مۆدێلە دیموكراتیكەكان
دەكەین كە ل���ە بەرژوەندیماندا بێ���ت ،ئەوە نییە
ل���ە رووی بڕوامانەوە بۆ ئەو بەهایانە ،پش���تیوانیان
لێبكەین .ئەگەر ئێمە باوەڕمان بە گشتگیربوون و بە
جیهانیبوونی بەها دیموكراتیكەكانی-وەك بەرابەری
و ئازادی -هەیەو دڵنیاین لەو ش���تە ،كەوایە دەبێ
پش���تیوانی لە خەڵكی میس���ر بكەین ،نەك ئەوەی
بێدەن���گ بینو بڵێین چ���اوەڕوان دەبین بۆ ئەوەی
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بزانین چی روودەدات ،تەنها لەبەر ئەوەی ئاسایشو
پارێزگاری لە ئیسرائیل بەالمانەوە گرنگە .دەوڵەتی
ئیسرائیل دەڵێت پشتیوانی لە موبارەك دەكەین لەبەر
ئەوەی ئەگەر موبارەك نەمێنێ ،ئیسالمگەراكان دێنە
س���ەركار .ئەمە چ لۆژیكێكە ئیس���رائیل الی وایە
ئەمنیەتی ئیس���رائیل تەنها بە بوونی دیكتاتۆرەكانی
چواردەوریی���ەوە پارێزراوە .بەاڵم ئەمە بۆچوونێكی
هەڵەیە.
ێ دەرب���ارەی ئیس�ل�امی رادیكاڵ
**دەم���ەو 
پرسیارت لێبكەم كە لەم رۆژانەدا لە راگەیاندنەكاندا
زۆر باس���ی لێوە دەكرێت .ئاخۆ ئەگەر ئەم ترس���ە
ترسێكی راستە ،واڵتانێكی وەك عەرەبستانی سعودی
كە لەم واڵتانەدا مافی ژنان بە تەواوی پێشێل دەكرێو
تەنانەت مافی سەیارە لێخوڕین و شۆفێریشیان نییە،
نەدەبا باس���ی لێوەكرابا؟ بەاڵم عەرەبستانی سعودی
بەم خوێندنەوەیەوە بۆ ئیسالم هێشتا گرێبەستی 60
میلیارد دۆالری چەكوچۆڵی هەیە لە گەڵ ئەمریكا.
ئەگەر ترس لەم جۆرە خوێندنەوە بۆ ئیسالم راستە،
نەدبا عەرەبستانی سعودی بە جێگەی واڵتانێكی وەك
میسر و توونس لە چەقی ئەم مشتومڕانەدا بایە؟
راس���تە ،ئەگەر ئێمە زۆر جیدیین دەربارەیئ���ەم نیگەرانیانە ،چۆن باس لە مافی مرۆڤ و مافی
ژنان دەكەین و لە هەمانكاتدا بە تەواوی پشتیوانی
لە دەسەاڵتداری عەرەبستانی سعودیە دەكەین؟ ئەمە
دووڕووییە باس لە پێشێل كردنی مافی ژنان ناكەین
لەم واڵتەدا .ئەوەی لە ئێس���تادا لە میسر لە ئارادایە،
مەبەستم خۆپیشاندانی چەند میلیۆن كەسییە ،لە الیەن
ئیخوان موسلیمینەوە رێبەری ناكرێت .ئەم ترسە لە
ئیخوان موسلیمین لە ناوچەكە بنەمایەكی ئایدۆلۆژی
هەیەو لە ئامانجە ستراتیژییەكانی ئیسرائیلە .ئەنجامی
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ئەم شەڕە دەروونییەی ئیس���رائیل بە شوێنیەوەیەتی
ئەوەیە دەبێ پشتیوانی لە موبارەك بكەین.
دوو خاڵ هەیە كە دەبێ لە بەرچاویان بگرین.
یەك���ەم ئەوەی ئەم بزووتنەوەی���ە لە الیەن ئیخوان
موس���لیمینەوە رێبەرایەتی ناكرێت .دووهەم ئەوەی
كە ئەندامانی ئیخوان موسلیمین هەڵگری یەكجۆر
روانی���ن نییە .ه���ەر لە خوێندنەوەی عەرەبس���تانی
سعودییەوە بۆ ئیسالم بگرە تا دەگاتە خوێندنەوەی
توركیا بۆ ئیسالم .ئەندامانی قاعیدە بە هیچ شێوەیەك
توندووتیژ نەبوون .كەس���انێكی یاسامەندو دوور لە
توندووتیژی و دژە ئیمپریالیزمن كە تەنها بە شوێن
ئازادییەوەن .خاڵی(گرنگی) ئەم باسە لەوەدایە ئەوەی
ئێمە ئێستا دەربارەی دیموكراسی و مافی ژنان قسە
دەكەینو ئەگەر بە شوێن رەوتی دیموكراسیخوازی
لە میس���ر بكەوین ،بە ش���وێن مافی یەكسانبوون و
دەستپێڕاگەیش���تن ب���ە س���ەرچاوە ئابوورییەكان و
س���ەربەخۆیی لە ئەمریكا و هەروەها داواكاری لە
ئیسرائیل بەوەی كە مافی فەلەستینییەكان بپارێزێو بە
شوێن ئەوەوە نەبێت لەگەڵ دیكتاتۆرەكان لە ئاشتیدا
بێت و فەلەستنییەكان فەرامۆش نەكات.
** ئەلجەزی��رە :ئاغای ژیژەك  ،ئەگەر بمانەوێ
ئەو دیمەنانەی لە گۆڕەپان���ی «تەحریر»و نزیك بە
یەك میلیۆن كەس كە بۆ گەیشتن بە مافەكانیان كۆ
بوونەتەوە ،لەگەڵ ئ���ەو كاتەدا بەراورد بكەین كە
پەیكەری س���ەدام حسێن لە گۆڕەپانی فیردەوس لە
بەغداد هاتە خوارەوە ،دەبینین ژمارەی بەشداربووانی
ئەم���ڕۆ زۆر زیاترە ل���ەو حەش���امەتەی ئەو رۆژە
بەشداربوون .التوا نییە ئەو وێنانە توانجێكیان تێدایە؟
ب���ەو مانایەی ئەو كاتە ل���ەو وێنەیە ئەو هەڵهێنجانە
رەهایەم���ان هەب���وو خەڵك���ی عێراق لە س���ەدام
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ماندووبوون ،بەاڵم ئەمڕۆكە بەو حەش���امەتە كە لە
میس���ر كۆبوونەتەوە ،هێشتا دوودڵ و بە گومانین لە
رۆیشتنی موبارەك.
ژیژەك :لە س���ەدا س���ەد هاوڕام ل���ە گەڵت.
رۆژنامەنووس���ێك بۆی گێڕامەوە  20خولەك بەر لە
(هاتنە خوارەوەی پەیكەری سەدام) ئەمریكاییەكان
كەس���انێكیان نارد ئەم كارە بكەن و الم وایە ئەمە
رووداوێك���ی دەوڵەتی بوو(پێویس���ت بوو وێنەی
بگیرێ���ت) .ئەمریكا هەموو ئ���ەو هەاڵنەی دەكرا
بیكات لە عیراق تووشی بوو و ئێستا خەریكە باجی
ێ بیڵێم ئەوەیە
ئ���ەو هەاڵنەی دەدات .ئەوەی دەمەو 
یەكەم ئیزن بدەن هەمووان قس���ە بكەن .لە شوێنێك
خوێندمەوە زیاتر لە  %30خەڵكی ئەمریكا باوەڕیان
بە شەیتان و رۆح و كۆمەڵێك شتی لەمجۆرە هەیە.
كە وایە ئەمریكییەكان بۆیان نییە س���ووكایەتی بە
باوەڕی ئایینی میس���رییەكان بكەن .من دەتوانم بە
ێ لە ش���وێنەكانی
دڵنیاییەوە ئەوەت پێبڵیم لە هەند 
ئەمریكا ب���اوەڕی ئایینی پتەوترە ل���ە گوندەكانی
ئەفغانستان.
دووهەم ئەوەی كە هەڵبژاردنەكانی ئێمە بە لیبراڵ
دیموكراسی و ئیسالم بەرتەسك نابێتەوە .هەرچەند
خاڵی سەرنجڕاكێش لە ئیسالمدا هەیە .چەند حەوتوو
لەمەوپێش لە قەتەر بووم و س���ەردانی مۆزەخانەی
هونەرە ئیس�ل�امییەكانم كرد .قاپێكی س���ادەم بینی
لە زمانی فەیلەس���وفێكی ئێرانییەوە نووسرابوو :ئەو
كەسی شكس���ت دەخوا و ئەو شكستەی لە چاوی
باوەڕ و ئیمانییەوە ئەبینێت گەمژەیە .مەبەس���تی ئەو
كەس���انەیە شكس���ت دەخۆن و بۆ پاساوهێنانەوەی
ئەو شكس���تەو دۆزینەوەی تاوانب���ار ،پەنادەبەنە بەر
ئایین���ی و چەمكگەلێكی ئینتزاعی و دەرهەس���ت.

لێرەدا ئێمە فەلس���ەفەیەكی قووڵت���ر لە هەڵهێنجانی
رۆژئاوا بۆ ئیسالم ئەبینین ،ئەویش ئەوەیە تۆ ئازادی
هەڵبژێری .بەالی منەوە كێش���ە لە شوێنێكیتردایەو
س���ەرچاوەی تری هەیە .ئەگەر هەڵبژاردن لە نێوان
دەس���ەاڵتی ئایینی فۆندەمێنتاڵی ئیسالمی و لیبراڵ
دیموكراس���ی رۆژئاواییدا بێت ،ئێمە (الیەنگرانی
لیبراڵ دیموكراس���ی رۆژئاوایی) دۆڕاوین .بەالی
منەوە ئ���ەوەی لە جیهانی عەرەبدا تراژیدیایە غیاب
و نەبوونی س���یكۆالریزمە .سیكۆالریزم نەك بە مانا
ب���ێ دینییەكەی ،بەڵكوو بە مانای گەڕان و عەڤداڵ
بوونی عەدالەت و ئازادی لە دەرەوەی خوێندنەوەی
ئاینییەوە ،ئەمە شێوەیەكە لە بیركردنەوەی چەپ.؟
من بەو ئەنجامە رادیكاڵە دەگەم كە ئەم دیاردەیە
تەنها تایبەت نییە بە واڵتانی ئیسالمگەرا  .ئێمە ئەم
رەوتەمان لە واڵتانی تریشدا بە شێوەیەی بەرچاو و
فراوان بینیوە .بۆ وێنە لە ئەفغانستان.
ئەو وێنەیەی باڵوكراوە رۆژئاواییەكان ئەیدەن بە
بەردەنگ و وەرگرەكانیان لە ئەفغانستان ،ئەوەیە كە
ئەم واڵتە واڵتێكی دواكەوتووە كە فێندەمێنتالیزمی
ئیس�ل�امی تێیدا زاڵ و بااڵدەس���تە .ئەوەندە پیرمو
تەمەنم كردووە كە  40س���اڵ لەمەوپێش���م لە بیر
بێت ئەفغانستان واڵتێكی كراوەو سیكۆالر بوو بەو
تێكنۆكراتانەوە كە الیەنگری رۆژئاواو سیس���تەمی
پاش���ایەتی بوون و حیزبێكی كۆمۆنیستی بەهێزی
هەبوو و ئێمە چیرۆكەكەی زۆر بە باش���ی ئەزانین.
كۆمۆنیستەكان كۆدتایان كردو یەكێتی سۆڤیەت و
ئەمریكا دەس���تیان تێوەردا و ئەمە بوو بە سەرەتای
رەوتێك كە وای كرد س���ەرەنجام ئەفغانستان بەرەو
بونیادگەراییو فێندەمێنتالیزم بڕوات.
بەكورت���ی :ئێمە نابێت تەنها بە ش���وێن لیبراڵ
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دیموكراس���ی رۆژئاوای���ی ی���ان فێندەمێنتالیزمی
ئیس�ل�امییەوە بین .چەپێكی بەهێز ب���ۆ هەموومان
ێ ئێمە لە
پێویس���تە .ئەمە تەنها رێگایەك���ە دەتوان 
بەرامبەر رۆژئاواو جیهانی عەرەبدا رزگار بكات.
بەشی سێهەم:
بە ناوی ئاسایش���ەوە پشتیوانی لە دیكتاتۆریەت
نەكەین.
**ئەلجەزیرە :بە لە بەرچاوگرتنی رووداوەكانی
ئەم دواییانەی میس���ر ،زۆر كەس لەوە دەترس���ن،
ئ���ەوەی س���اڵی 1979لە ئێران روویدا (مەبەس���ت
شۆڕشی ئیسالمی )1979یە ،لە میسر دووبارە بێتەوە.
زۆر كەس لە كۆڕو كۆمەڵە رۆشنبیرییەكان لە سەر
ئەو باوەڕەن ئەوكات چەپەكان و ماركسیس���تەكان
و ...بەش���داربوون لە رووخانی رژێمی پاشایەتیدا،
بەاڵم كە ئیس�ل�امگەراكان بە دەس���ەاڵت گەیشتن
گرووپەكانیتری س���ڕیەوەو رەنگە ئەمەش لە میسر
دووبارە بێتەوە .ئەم جۆرە روانینە تا چەند لە واقعەوە
نزیكە؟
تاریق رەمەزان :نەخێر .ئەمە هەمان ئەو ش���تەیە
بەشێك لە رۆژئاواییەكانو شەڕی دەروونی ئیسرائیل
جەختی لە سەر دەكەنەوە .ئەمجۆرە روانینە هەوڵی
ئەوەیە بەو ئەنجامە بگات ئەوەی لە ئێران روویدا لە
میسریش روودەدات ،بەاڵم لە راستییدا بەمجۆرە نییە
و دۆخەكە زۆر جیاوازە .ئەوەی لە میسر روودەدات
درێژەی شۆڕشی توونس���ەو لە توونسیش الوان لە
هەموو شوێنێكەوە دەنگیان بەرزكردۆتەوەو دەڵێن
درێژەی دیكتاتۆرییەتی  30س���اڵەیەك كە ئێس���تا
ێ كوڕەكەی ب���كات بە جێگری خۆی لێرە
دەیەو 
جێگەی نییە و ئەبێ بڕوات .رێبەرێكی ئیسالمگەرا
رێبەرایەتی ئەم شۆڕش���ە ناكات .تەماشاكەن چەن
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رۆژ لەمەوپێش چی روویدا ،ئ���ەوان ئەلبەرادعیان
دۆزییەوە بۆ ئەوەی خۆیان لە پشتیدا حەشار بدەن.
ئەوان���ە دەوری���ان هەیە ل���ەم شۆڕش���ەدا بە
ش���وێن وەاڵمی ئەم پرس���یارەوەن دوای موبارەك
چ���ی روودەدات؟ ئێمە دەبێت هانی���ان بدەین بە
هاودەنگییەك بگەن .لە پێنج ساڵی رابردوودا ئیخوان
موس���لیمین هەوڵیداوە خۆی بكات بە بەش���ێك لە
بەرەی الكافیە( ئەمە ناوی نافەرمی كۆمەڵێكە كە بە
بزووتنەوەی گۆڕان ناویان دەركردووەو خوازیاری
گۆڕانی حوس���نی موبارەكن .ئەم بزووتنەوەیە هەم
خەڵكی ئاس���ایی دەگرێتەوەو هەم هەوڵیش ئەدات
س���ەرنجی چاالكانی سیاسی میس���ر بۆ الی خۆی
رابكێشێت .ئەم كۆمەڵەیە بۆ یەكەمجار ساڵی 2004
دامەزرا) ئیخوان موسلیمین بە درێژایی مێژووەكەی
هەوڵی نەداوە بەرەو ئەزموونی ئێران بڕوات .جگە
لەمەش لە  30ساڵی رابردوودا زۆر گۆڕاون.
** ئەلجەزیرە :زۆر س���ەیرە تۆ ئاماژەت بەوەدا
ئیخوان موس���لیمین زۆر گۆڕاون .من پرسیارێكی
تایبەتیم لە تۆ هەیە .باپیرەت ،حەسەن بەنا ،ئیخوان
موسلیمینی دامەزراند .تۆ الت وایە ئیخوان موسلیمین
نوێن���ەری ئ���ەو گرووپەیە باپی���رەت دایمەزراندو
شوێنكەوتووی هەمان ئامانج و بیروباوەڕی باپیرەتن؟
تاری��ق رەم��ەزان :من الم وای���ە نەخێر ،زۆر
گۆڕاون .باپیرەم سەر بە سەردەمی پێش دیكتاتۆری
بوو .باپیرەم دژ ب���ە كۆلۆنیالیزمی بەریتانیا چاالكی
دەك���ردو بزووتنەوەك���ەی بزووتنەوەیەك���ی دژە
ئێمپریالیس���تی بوو ،بە ش���وێن پەروەردە كردن و
راكێشانی كەسانی ئاس���تی خوارەوەی كۆمەڵگاوە
بوو .سەردەمی سەركوتی ناسر و رژێمەكەی هات،
كە ژمارەیەكی زۆری لە ئەندامانی ئیخوان موسلیمین
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كوش���ت ،ژمارەیەكی زۆر ئیخوانیان بەجێهێشت و
ژمارەیەك بوون بە كەس���انی توندڕەو .ژمارەیەكیان
لە میس���ر هاتنە دەرەوەو لە راستییدا دوورخرانەوەو
نەفیكران .هەر لە ئەندۆنیزی���اوە بیگرە تا توركیا و
میس���ر و واڵتانی رۆژئاوایی و لە ئەنجامدا ئەو فرە
چەش���نییەی لێكەوتۆتەوە كە ئێوە لە بیرو بۆچوونی
ئەندامانی ئیخوان موس���لیمیندا دەیبین���ن .ئەوان لە
گەڵ مێژوو گۆڕانیان بە خۆوە بینی .س���ەردەمانێك
دیموكراسی و مافی ژنانیان رەت دەكردەوە ،بەاڵم
ئێس���تا گۆڕاون و بەردەوام لە گۆڕاندان .ئەگەر بە
شوێن هاوش���ێوەیەكی راس���تدا دەگەڕێن ،نابێت
بیر لە ئێران بكەن���ەوە ،دەبێ چاو لە توركیا بكەن.
دەتوانن گ���ۆڕان لە ئەربەكانەوە تا ئەردۆگان ببینن.
ێ ئەوان ب���ە دژە دیموكراس���ی بزانین .ئەم
ناك���ر 
ئیسالمگەرایانە ئەڵترناتیڤی دیكتاتۆریەتی سەربازین.
ئەمە هەم���ان ئەو دروش���مەیە ك���ە ئەنجامەكەی
پشتیوانی كردنی دیكتاتۆرییە لە جیهانی عەرەبدا بۆ
پاراستنی سەقامگیری و ئاسایش .ئەركی ئێمەیە ئەم
روانگەیە بخەینە ژێر پرسیارەوە .خاڵێك هەیە ئەویش
ئەوەی���ە منیش دژ بە ژمارەیەك���ی زۆریانم ،لەوانە
رێبەرەكانیان ،بە تایبەت دژ بە روانینی بەشێكیانم بۆ
شەریعەت و مافی ژنان ،بەاڵم تەنها رێگا بۆ رەوتی
دیموكراسی،رەخنەگرتن و بەژێر پرسیار بردنی ئەم
كەسانەیە (نەك س���ڕینەوەیان) .ژمارەیەكی زۆریان
باوەڕیان بە یاس���ا و هەڵبژاردن���ی ئازاد هەیە و ئێمە
دەبێ بەر لە هەڵبژاردنەكان و پاش هەڵبژاردنەكانیش
لە گەڵیان بكەوێنە گفتوگۆ و مشتومڕەوە .ئەوەی كە
لە رۆژئاواوە بڕۆین و فێریان بكەین بە كەڵكی هیچ
نایەو هیچ دەردێك دەرمان ناكات .من بە داخەوەم بۆ
ئەو شتەی بلێر وتوویەتی و ئەوەم پێ سەیرە كەسێك

بۆ لەناو بردنی سەدام لە عیراق شەڕی كردبێت چۆن
ئێستا داوا دەكات الیەنگری لە موبارەك بكەین.
** ئەلجەزی��رە :خاڵێكی س���ەرنجڕاكێش بوو.
ئاغای ژیژەك ،من ئیمەیل���ی یەكێك لە بینەرەكان،
«ئارش حەكیم نیا»ت بۆ دەخوێنمەووە :تۆ لە دوایین
وتارت���دا دەربارەی رووداوەكانی میس���ر دەڵێیت »:
پش���ێوییەكی گەورە لە ژێر ئەم ئاسمانەدا هەستاوە،
ێ لەم بارەوە زۆرتر قسە
هەموو شتێك باشە ».دەكر 
بكەی و شیبكەیتەوە؟
ژیژەك :من كەس���ێك نییم الیەنگری پشێوی و
ئانارش���یزم بم .من خۆم زۆرجار لەم دۆخەدا بووم
و ئاگاداری مەترس���ییەكانی ئەم دۆخەم ،بەاڵم ئیزن
بدەن راستگۆ بم .كاتێك وەها دۆخێك دێتە پێشەوە
كە نازانی دەسەاڵت بە دەست كێیە ،جگە لە پشێوی
ناتوانم هیچ وەس���فێكیترم بۆی هەبێت .مەبەستم لە
پشێویو ئاژاوە ئەوەیە ئەو كەسانەی لە سەر كورسی
دەسەاڵتن نازانن هیچ دەسەاڵتیان نییە .داوای لێبوردن
دەكەم بۆ ئ���ەم گێڕانەوە مندااڵنەیە ،بەاڵم من زۆرم
پێخۆش���ە .لە كارتۆنی «تۆم و جێری»دا زۆر دیمەن
هەیە كە پشیلە دەڕواو لە هەڵدێرێكەوە رەت دەبێ و
دەگاتە شوێنێك هیچ لە ژێر پێیدا نییە ،بەاڵم ناكەوێتە
خوارەوە ،ئەو كاتەی تەماش���ای خوارەوە دەكات
دەزانێ���ت هیچ لە ژێر پێیدا نییە دەكەوێتە خوارەوە.
ئەوان لە سەر كورس���ی دەسەاڵتن دەبێ خۆیان لە
وەها دۆخێكدا ببیننەوە ،ئەمە ئەو شوێنەیە كە دەبێ
پاڵ بە موبارەكەوە بنێین بڕواتە ئەوێ .مەبەستی من
لە پشێوی و ئاژاوە ئەمەیە.
ئەوەی لە ئێران دیتمان ناڕەزایەتییەكی گشتگیر
بوو ،رووداوێك كە لەم دواییانەدا روویدا ،هەڵبژاردن
و بەسەرهاتی میرحسێن مووسەوی بوو دوای دزینی
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دەنگەكان .دەزانی توندڕەوەكان بە ئاس���انی براوە
نەب���وون و خەڵكی (ئێران) بە ش���وێن ئازادییەوەن
و ئازادیی���ان دەوێ .بە دەربڕینێكیت���ر ،تەنانەت لە
شۆڕشی خومەینیشدا ئیس�ل�امگەراكان لە سەداسەد
دەسەاڵتیان بە دەس���تەوە نەبوو،هێزێكی ئازادنەكراو
هەبوو بۆ دیموكراسی .جیاوازییەكی گەورە لێرەدا
هەیە .من ب���ە تەواوی لە گەڵ تاری���ق هاوڕام كە
جیاوازی دادەنێت لە نێوان میس���ر و ئێراندا .لە ئێران
چوارچێوەیەك بۆ ش���ۆڕش هەبوو ،ئەو چوارچێوەیە
خومەینی رێبەری بێ ئەمال و ئەوالی بوو ،چەپەكان
و گرووپەكانیتریش هەوڵیاندەدا خۆیان لە گەڵ ئەو
چوراچێوەیەدا بگونجێنن و جێگایەك بۆ خۆیان لەو
چوارچێوەیدا بدۆزنەوە .لە میسر بە پێچەوانەوە .من
وتووێژێك���م لە گەڵ یەكێك ل���ە ئەندامانی ئخوان
موس���لمین بینی ،دیتم ئەو لە دیموكراسی و مافی
مرۆڤ دەگات.
ئیس���رائیل لە بری ئەوەی لەوە بترسێت نەوەك
ئخوان موس���لمین بە دەس���ەاڵت بگ���ەن ،دەبێ لە
ش���تێكیتر بترس���ێت .ئەوەی دەربارەی پەرەسەندنی
دەوڵەتی ئیسرائیل باسی لێوەدەكرێت ،كە هەڵبەت
ئەمریكا خستویەتە ژێرگوشارەوە ،بە تەواوی جێگەی
نیگەرانییەو ئەمە بابەتێكیترە .دە س���اڵ لەمەوپێش لە
ئیسرائیل بووم ،هاوڕێیانی لیبراڵم پێیان دەوتم»:بەڵێ
ئێمە یەكسانی و پەرەسەندنمان بۆ كەرتی رۆژئاوای
روباری ئۆردۆن دەوێت ،بەاڵم بۆمب و سارۆخ بەربە
وتووێژەكان دەگرن .س���ەرەتا دەبێ فەلەستینییەكان
هێرش���ەكانیان رابگرن بۆ ئەوەی ئاش���تی دەس���ت
پێبكات .لە پێنچ ساڵ لەمەوپێش النیكەم لە كەرتی
رۆژئاوا ،هیچ ش���وێنەواری لەو شتەی بە تیرۆریست
دەناسرێت نابینرێت ،چی روویداوە؟ تەنانەت زەوی
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فەلەس���تینییەكان خێراتر لە پێشتر دەدزرێن .دەزانی
ئیسرائیل چ پەیامو مەسجێكی بێ هیواكەرانە بۆ دونیا
دەنێرێت؟ پەیام و مەس���جی ئیسرائیل ئەمەیە:تیرۆر
باشترە لە ئاشتی.
** ئەلجەزی��رە :بەرێ���ز تاریق رم���ەزان تكایە
لەم دەرفەت���ەی كۆتاییدا رای خۆتم���ان دەرباری
ێ بڵێ.
بۆچوونەكانی ژیژەك پ 
رەمەزان :ئێمە لە رۆژئاوا دانیش���تووینو قس���ە
دەكەین .ئێمە دەبێ وەفاداربین بەو بنەمایەی (باوەڕمان
پێی هەیە)و بەرەو دیموكراسی هەنگاو بنێین .ئەمە بە
ێ ( لە
مانای ئەوەیە پشتیوانی لەو كەسانە بكەین لەو 
میسر و مەیدانی ئازادی)كۆبوونەتەوە.
ئەمە ئەركی هەموو بینەرەكانی ئێمەیە كە ناتوانین
بە ناوی ئاسایش و ئەمنییتەوە پشتیوانی لە دیكتاتۆری
بكەین .ل���ە دژایەتی كردن لەگەڵ ئەم سیاس���ەتە
ئیحساسی و ساویلكانەدا كە ئەگەر دیكتاتۆر نەبێت
ئیسالمگەراكان بە دەس���ەاڵت دەگەن .ئەبێت بڵێم
ئیسالمگەرایی واقعێكە هەڵگری روانگەی جیاوازە.
ئێم���ە دەبێ ئیزن بدەین خەڵك ب���ۆ خۆیان بكەونە
مشتومڕەوەو یەكتر بخەنە ژێر پرسیارەوە ،رەخنە لە
ێ لە یەكتر بگرن و بە فێربوون
یەكت���ر بگرن و گو 
لە نموونەگەلێكی وەك توركیا ،خەڵكی میسر خۆیان
بڕیاردەر بن بەوەی چیان دەوێ.

سەرچاوە:
http://www.cioocnews.com/read/
newsID_68693.html
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نوام چۆمسكی:
ئەمریكا ترسی لە شۆڕشە
عەرەبییەكان هەیە
ه فارسییهو ه  :كارزان محەمەد
و .ل 

زمانناس���ی ناوداری ئەمریكی (نوام چۆمسكی) ،بە
یەكێك لە گرنگترین ڕووناكبیرانی قۆناغی هاوچەرخی
جیهان هەژمار دەكرێت( .نوام چۆمسكی) گەلێك كاری
زانس���تی مەزنی لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا بەتایبەت لە
مەیدانی زمانناسیدا ئەنجام داوە ،وەك یەكێك لە ڕەخنەگرە
سەرس���ەختەكانی سیاس���ەتی دەرەوەو ئابوریی خۆرئاوا
بەتایبەت ئەمریكا لە جیهاندا ناس���راوە .ئەم گفتوگۆیەی
لەگەڵ ناوبراودا ئەنجام دراوە س���ەبارەت بە شۆڕشەكانی
جیهانی عەرەب و دیدی خۆرئاوایە لەمەڕ ئەم شۆڕشانە.
• بەڕێز چۆمسكی ،زۆر كەس و الیەن پڕوپاگەندەی
ئ���ەوە دەكەن جیهان���ی عەرەبی ئام���ادەی قبوڵكردنی
دیموكراسی نییە ،بەبڕوای تۆ گۆڕانكارییەكانی ئەم دواییە،
مایەپووچبوونی ئەم پڕوپاگەندانەی نەسەلماند؟
چۆمسكی :ئەم پڕوپاگەندەیە هەر لە سەرەتاوە هیچ
بناغ���ە و بنەمایەكی نەبوو .واڵتانی عەرەبی -ئیس�ل�امی
مێژووییەكی درێژی خەباتیان بۆ بەدەستهێنانی دیموكراسی
هەی���ە ،بەاڵم ئەوە دەس���ەاڵتە خۆرئاوایی���ەكان بوو كە
هەوڵەكانیان لەپێناو دەس���تەبەركردنی دیموكراسی لەم
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ئەمریكا چ لە
سەردەمی بۆش و چ
لە سەردەمی ئۆبامادا،
ترسی لە (بەهاری
عەرەبی) و شكستی
دیكتاتۆرەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
هەبووە و هەیە،
بێگومان ئەم
ترسەی ئەمریكا
پاڵنەرێكی لۆژیكیانەی
لەپشتەوەیە .ئەم واڵتە
نایەوێ دیموكراسی لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
فۆرمەڵە ببێت
واڵتانەدا ،هەر لە پێخەفدا سەركوت كردووە .لە ساڵی
(1953ز) لە ئیران حكومەتێكی پارلەمانی بەڕێبەرایەتی
محەمەد موسەدەق هاتەئارا كە بەخێرایی ئەمریكی و
بەریتانییەكان دەستیان بە شكستپێهێنانی كرد .لە ساڵی
( )1958شۆڕشێك لە عیراق ڕووی دا كە بەدروستی
ناتوانین دەرەنجامەكانی ئەم شۆڕشە بخەمڵێنین ،بەاڵم
ئەو ئەگەرە بەهێز بوو كە ئەم شۆڕش���ە ،كۆمەڵێك
دەرەنجامی دیموكراسیانەی لە عیراقدا هەبێت.
ئەمریكا كودەتایەكی دژ بەم شۆڕشە خستەگەڕ
و ب���ێ بەرهەمی ك���رد .ل���ەم ڕووەوە ئایزنهاوەری
سەرۆكی ئەو سەروەختەی ئەمریكا ،لەنێو باسوخواسە
ناوخۆییەكان���ی حكومەت���ی ئەمریكادا كە ئێس���تا
دیكۆمێنتەكان���ی باڵوكراوەتەوە ،قس���ەی لەبارەی
ش���ەپۆلێك ڕق لە ئەمریكا لەنێ���و جیهانی عەرەبدا
كردبوو ،ڕقێك كە لەنێو جەم���اوەرەوە هەڵقواڵبوو
نەك حكومەتەكانیان .دوای ئەوە ،كۆمیسیۆنی بااڵی
پالندانان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا،
راپۆرتێكی ناڕەسمی ئامادە كرد (كە ئێستا لە ئەرشیف
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هاتۆتە دەرەوەو لە ئینتەرنێتدا دەس���ت دەكەوێت).
ئەم راپۆرتە رەس���مییە وتبووی لە جیهانی عەرەبدا
ئەم هەس���تە لەئارادایە كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا ،ڕێگای دیموكراس���ی و گەش���ەپێدان لە
واڵتانی عەرەبیدا بەربەس���ت دەكات ،پش���تیوانی لە
دیكتاتۆرە س���تەمكارەكان دەكات ،ئەم كارەش بە
مەبەستی دەستڕاگەیشتن بە نەوت ئەنجام دەدات .لەم
راپۆرتەدا هاتبوو :ئەم بۆچوونەی دانیشتوانی جیهانی
عەرەب بۆ سیاسەتەكانی ئەمریكا لە راستییەوە نزیكە،
ئەو كارەی بە وردییەوە دەبێ ئەمریكا ئەنجامی بدات
پشتیوانی كردنە لە دیكتاتۆرەكانی جیهانی عەرەب.
• ئای���ا ئەمە ب���ەو مانایەیە كە دیموكراس���ییە
خۆرئاواییەكان نایانەوێ دیموكراسییە عەرەبییەكان
بكەونە سەرپێ؟
چۆمس��كی :هەنوكە ناچمە نێو وردەكارییەوە،
هەر هێن���دە دەڵێم بەڵێ ،تا ئەمڕۆش دەس���ەاڵتدارە
خۆرئاوایی���ەكان هەمان كار دەكەن .بەش���ێوەیەكی
بەردەوام شۆڕش���ە دیموكراسییەكان فۆرمەڵە دەبن،
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ئ���ەو دیكتاتۆرانەی لەالیەن واڵتە خۆرئاواییەكانەوە
پشتیوانیان لێ دەكرێت (بەتایبەتی ئەمریكا و بەریتانیا
و فەرەنسا) ،ئەو شۆڕشانە كوشتوبڕ دەكەن.
مەحاڵە لەكاتێكدا ئێمە هەموو شتێ لەم ناوچەیەی
جیهان���دا لەنێوببەین ،دیموكراس���ییەكانیش بتوانن
فۆرمەڵە بب���ن ،هەمان چیرۆك بۆ ئەمریكای التینیش
ڕاس���تە ،سااڵنێكی دوورو درێژ لەوێ پشتیوانیمان لە
زنجیرەیەك دیكتاتۆر و مرۆڤكوژیی دڕندانە كرد .بە
بڕوای من تا ئەو س���اتەی ویالیەتە یەكگرتووەكان
بەس���ەر ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا زاڵ بێت،
دیموكراس���یش لەوێ فۆرمەڵە نابێت چونكە ئەگەر
دیموكراس���ییەك بێتەئارا ،بەزوویی بەدەستی ئەمریكا
لەنێودەبرێ���ت .ئەوروپییەكانیش لە رابردوودا هەمان
كاریان ئەنجام داوە.
• ئایا دەش���ێ لە وتەكانتەوە ئەم دەس���تەواژەیە
هەڵێنجین كە «بەهاری عەرەبی» تۆی غافڵگیر نەكرد؟
چۆمس��كی :ڕێگام بدەن وەاڵمێك���ی ڕوونتان
بدەم���ەوە ،من پێش���بینی ئەم شۆڕش���انەم نەدەكرد،
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم شۆڕشانە پێشینەیەكی مێژوویی و
زەمینەیەكی درێژییان هەیە.
میسر بەنمونە بهێنینەوە :ئەو الوانەی خۆپیشاندانی
()25ی كانوونی دووەمیان ڕێكخست ،بزووتنەوەكەی
خۆیان ب���ە بزووتنەوەی ()6ی نیس���ان ناوزەد كرد.
بەدڵنیاییەوە ئەم ناونانە پاڵنەری هەبوو .ڕووداوەكەش
ئەمە بوو كە لە (6ی نیسانی )2008ی زایینی وابڕیار
بوو بزووتنەوەیەكی كرێكاریی گرنگ لە كارگەی
ڕس���تن و چنین لە (مەحەلە) ئەنج���ام بدرێت .ئەم
بزووتنەوەیە كارتی جۆراوجۆری بۆ پیادەكردنی فشار
بەسەر دەوڵەتدا خستەكار وەك خۆپیشاندان و مانگرتنە
كرێكارییەكان كە لە سەرتاسەری میسردا ئەنجام درا.
حكومەتی میسر بە س���ەختی ئەم جواڵنەوانەی
س���ەركوت كرد ،خۆرئاواش هی���چ بایەخێكی بەو
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ڕووداوە نەدا .هەتا ئەو ساتەی ئەو دیكتاتۆرانەی ئێمە
پش���تیوانیان لێ دەكەین حكومڕانی بەسەر خەڵكدا
بكەن ،ئێم���ە چۆن بەرگریی ل���ە مافەكانی خەڵك
بكەین! ،بەاڵم میسرییەكان ئەم ڕووداوانە لەیاد ناكەن.
ئەوەی بە كردەوە لە واڵتانی عەرەبیدا ڕوودەدات،
ئەڵقەیەك���ە لە ك���ۆی زنجیرەیەك���ی درێژخایەنی
بزووتن���ەوە چینایەتیی���ەكان ،ئ���ەو بزووتنەوان���ەی
هەندێكجار گەیشتوونەتە سەركەوتنیش .كۆمەڵێك
توێژینەوە لەمبارەیەوە ئەنجام دراوە ،بۆ نمونە (جۆن
بایین)ی توێژەری ئەمریكی لە زانكۆی س���تانفۆرد،
چەندی���ن توێژین���ەوەی دەرب���ارەی بزووتنەوەی
كرێكاریی لە میسر ئەنجام داوە .لە وتارە نوێیەكانی
خۆیدا (هەروەها لە وتارەكانی پێش���تری خۆیدا) لە
زانكۆی ستانفۆرد ،مێژووی بزووتنەوە كرێكارییەكان
لە میسر بە چەشنێك شرۆڤە دەكات كە نیشانی دەدات
ئەم بزووتنەوانە ،هەوڵێك بووە لەپێناو گەیش���تن بە
دیموكراسی.
• (جۆرج بوش)ی س���ەرۆك كۆماری پێشووی
ئەمریكا هەمیش���ە جەختی لەس���ەر ئەوە دەكردەوە
لەڕێگەی سیاس���ەتی (خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی نوێ)
ی خۆیەوە ،دەیەوێ دۆمینۆی ئاوابوونی سیس���تەمە
دیكتاتۆرییەكان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستەوە دەست
پێ ب���كات .ئایا لە نێ���وان ڕووداوە هەنوكەییەكانی
جیهانی عەرەب و سیاسەتەكانی جۆرج بوش لەمەڕ
شكس���تی سیس���تەمە دیكتاتۆرییەكانی ناوچەكەدا
پەیوەندییەك دەبینی؟
چۆمس��كی :زۆرینەی ئەو ڕووداوانەی لە ماوەی
جەنگی سارد لە واڵتانی وەك بەرازیل و ڤێتنام و كوبا
ڕوویان دا( ،دۆمینووار) بوون .ڕوودانی دۆمینوواری
ڕووداوەكان ،لەو س���ەردەمەدا هێنری كیس���نجەر
بە ڤایرۆس���ێك هاوش���ێوەی دەكات ك���ە لەوانەیە
پەرەبستێنێت.
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لەو س���ەردەمەدا ناوبراو بە هاریكاریی نیكسۆن،
بەرنامەیەكی بۆ شكستهێنان بە س���لڤادۆر ئەلندەی
س���ەرۆك كۆماری هەڵبژێردراوی ش���یلی داڕشت،
كیس���نجەر وتی :ڤایرۆس���ەكەی ش���یللی پێدەچێ
تەنانەت بەرەو واڵتانی ئەوروپاش بچێت (ئێس���تاش
ئەو بەڵگەنامانە لەبەردەستدان كە لەو بارەیەوەن و لە
پۆڵێنی نهێنی هاتوونە دەرەوە).
كیسنجەر و برژنێڤ هەردووكیان بەشێوەیەكی
یەكس���ان لە دیموكراس���ی دەترس���ان .لەم ڕووەوە
كیسنجەر وتی :ڕیشەكێشكردنی ئەم ڤایرۆسە كارێكی
ناچارییانەیە و دەبێ ئەو كارە بكەین .ئەمریكا چ لە
سەردەمی بۆش و چ لە س���ەردەمی ئۆبامادا ،ترسی
ل���ە (بەهاری عەرەبی) و شكس���تی دیكتاتۆرەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەبووە و هەیە ،بێگومان ئەم
ترسەی ئەمریكا پاڵنەرێكی لۆژیكیانەی لەپشتەوەیە .ئەم
واڵتە نایەوێ دیموكراسی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
فۆرمەڵە ببێت ،ئەگەرچی ڕای گشتی جیهانی عەرەب
كاریگەریی لەس���ەر سیاس���ەتەكانی دەوڵەتەكانیان
هەبێت ،بێگومان ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
ماوەیەك���ی زۆر لەمەوپێش لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاس���تدا وەدەرنراوە .ئەمەیە پاڵنەری ڕاستەقینەی
ترس���ە زۆرەكەی ئەمریكا لە دیموكراس���ییەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
• هەنوكە باسمان لە كاریگەریی ئەمریكا لەسەر
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست كرد ،ڕووخسەتم بدە
ئەم پرسیارە بخەمەڕوو :بۆچوونی تۆ چییە دەربارەی
ئەو ش���رۆڤەیەی (رۆبەرت فیسك)ی رۆژنامەنووسی
ن���اودار و پەیامنێ���ری رۆژنام���ەی (ئیندیپێن���دت
 )Independentلە خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت كە
لە وتارێك���ی تازە چاپكراوی خۆیدا ،بانگەش���ەی
ئەوەی كردووە كە ئۆباما و سیاسەتی دەرەوەی هیچ
كاریگەرییەكی لەس���ەر ئاڵوگۆڕەكانی خۆرهەاڵتی

ناوەڕاست نییە؟

چۆمس��كی :وتارەكەیم خوێندەوە ،وتارەكەی
زۆر باش بوو .رۆبەرت فیس���ك رۆژنامەنووس���ێكی
درەوش���اوەیە و ئاگادارییەك���ی زۆری لەب���ارەی
دۆخی ناوچەكەوە هەیە .پێموایە ناوبراو مەبەستێكی
تایبەتی ل���ەم وتانەیدا هەیە .ناوب���راو دەیەوێ بڵێ
هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی ()6ی نیسان ،متمانەیەكی
ئەوتۆ ب���ە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ناكات
و بەتەواوەتی فەرامۆش���یان ك���ردووە ،چونكە باش
دەزانن ئەمریكا دووژمنی ئەوانە .لەو ڕاپرسییەدا كە
تازە ئەنجام دراوە ،زۆرینە ()%90ی میس���رییەكان،
ئەمریكا بە گەورەترین هەڕەش���ە بۆسەر واڵتەكەیان
هەژمار دەكەن .بێگومان ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكاش كاریگەریی خۆی هەیە ،چونكە زاڵبوونی
بەسەر ڕووداوەكانی ناوچەكەدا لە واڵتانی تر زۆرترە،
من دڵنیام رۆبەرت فیسك لەم بارەیەوە هاوڕامە.
• كەس���انێك ه���ەن ڕەخن���ە لە هەڵوێس���تی
ڕووناكبیرانی عەرەب لەهەمبەر شۆڕشەكانی عەرەبدا
دەگرن ،بەوە تۆمەتباریان دەكەن كە بێدەنگن ،ئێستا
ڕووناكبیران دەتوانن چ ڕۆڵێك بگێڕن؟
چۆمس��كی :ڕووناكبیران ئەركێك���ی گرانیان
لەئەستۆدایە ،ئێمە ئەوانە بە رووناكبیر ناوزەد دەكەین
نەك لەبەرئەوەی لە كەسانیتر بەهۆشترن ،بەڵكو لەبەر
ئەم فاكتەرەیە كە پێگە و بەهایەكیان الی ڕای گشتی
هەیە .كەسێك بتوانێ بەڕوونی و بەسەرجەم توانایەوە
قس���ەكانی خۆی بكات ،بەرپرسیارێتییەكی زیاتری
بەبەراورد لەگەڵ كەس���انی تردا هەیە .ئەم كارەش
هەروەكچ���ۆن بۆ ڕووناكبیرانی عەرەب ش���یاوە ،بۆ
دۆخی ڕووناكبیرانی تری جیهانیش هەر ڕاستە.
سەرچاوە:
http://www.kabul.net.au/Topics/1113.php
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بهشی شهشهم ل ه کتێبی گفتوگۆیهک
لهگهڵ ئهدۆنیسی باوکمدا

چیتر من تۆم خۆشناوێت
-

Je t aime moi non plus
سازدانی :نینار
ه سویدییهوه :هیوا قادر
و .ل 

ت بژیت و
نینار :چ���ۆن ش���یعرهکانت یارمهتیاندای 
بهزیندوێت���ی بمێنیتهوه؟ پێتوای��� ه ئهمهی ک ه تۆ کردوت ه
باشه؟
ئهدۆنیس :من پێموای ه ش���یعرهکانم و نووسینهکانم
قهرهبوویهک���ی گهورهیان لهبهرامب���هر ئهو غهریبیهم بۆ
واڵتهکهم و ش���وێنی لهدایکبوونم کردۆتهوه .پهیوهندی
من لهگهڵ دنیای زمان���دا بههێزتره لهپهیوهندیم لهگهڵ
ئینسان و شوێنهکاندا.
ڕهنگ ه ئهم ه نوقس���انییهک ی���ان ههڵهیهکیش بێت ل ه
مندا ،بهاڵم ئیتر ئهم ه وایه .من ههرگیز پهیوهندییهکی لهم
جۆرهم لهگهڵ ش���وێندا نهبووه ،بهڵک ه تهنها لهگهڵ ئهم
ڕایهڵ���هدا نهبێت ک ه منی پێکهوه گرێداوه .ئهو ڕایهڵهش
ئهو دهزووه س���ووره بوو ک ه ههلی ئهوهی بۆ ڕهخساندم
خۆم بدۆزمهوه ،زوو بهڕوونی بزانم من کێم .ههرگیزیش
من نهمئهتوانی بگهم بهم ه بهبێ یارمهتی زمان.
نین��ار :ئایا بهو جۆره بوو ک ه تۆ خۆت ئهو زمانهت
خوڵقاند و ئهویش تۆی دروستکرد؟
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زمان وهک ئهو
ه
یهکهم قریشکهی 
ه
ه ئینسان ل 
هک
وههای 
سینهیهو ه دهردهچێت
ه لهدایک
کاتێک ک 
دهبێت ،زمان ئهو
یهکهم ههنسکهیه.
ه
لهبهر ئهوهی ک 
تۆ کهسێکی
داهێنهریت،
هونهرمهندێکیت،
ه ئهو
پێویست 
ه تۆ
زمانهی ک 
بهکاریدههێنیت لهو
ئاستهدا بێت
ئهدۆنیس :دروست وایه.
نینار :لهمڕۆدا زمان ب���ۆ تۆ چ جێیهکی ههیه؟
ئای ه ئ���هم جێگهی ه لهگ���هڵ تێپهڕبوون���ی زهمهندا
گهشهدهکات؟ ئایا پێتوای ه تۆ لهمڕۆدا زیاتر پێویستت
ت بهراورد ب ه ڕابردوو؟ ئای ه لهمڕۆدا
بهو ش���وێنهبێ 
زیاتر دهس���هاڵتت بهسهریدا ئهشکێت یاخود بۆ تۆ
قورستربووه تا وهستایانهتر بهکاری بهێنیت؟
ئهدۆنیس :ههموو ئهمان ه پهیوهندی بهوهوه ههی ه
ک ه ت���ۆ چ پهیوهندییهکت لهگ���هڵ خۆتدا ههیه.
چونک ه شوناس���ی من ههمیش ه لهناو ماخۆلیابوون و
ڕاڕاییهکی بهردهوامدا بووه زیاتر لهوهی دودڵییهک
بووبێت ل ه ههڵوێستمدا .بێگومان لهالیهکهوه دهبێت
شوناسی من جێگهیهکی خۆی ههبێت ،وه لهالیهکی
تریشهوه پێویستی ب ه و کات ه ههی ه ک ه تیایدا جێگای
خۆی ئهگرێت .کات ل ه شوێن گرنگتره .لهبهر ئهم
هۆیهش ه ک ه پهیوهندی من بهکاتهوه پهیوهندییهکی
خهمهێنهرانهیه ،چونک ه م���ن دهزانم ئهوهنده کاتم
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ئهدۆنیس

نهم���اوه .بۆی ه پێموای ه من زۆر ل��� ه خۆم ئهدۆڕێنم
کاتێک ڕۆژهکان تێئهپهڕن و من فریا ناکهوم کاریان
تیابکهم .کاتێک ئینسان پیرتر دهبێت ههست دهکات
هێندهی پێویس���ت کاتی نیی ه بۆ ئهوهی فریای ئهوه
بکهوێت ئهو شتان ه بڵێت ک ه هێشتا نهیوتوون .ئهم ه
ههستێکی خهتهرناکه ،بهتایبهتی کاتێک ئینسان زۆر
شتی ههبێت بۆ وتن و دهسهاڵتی بهسهر بابهتهکهشیدا
بش���کێت .ههندێک جار ههستئهکهم ئهتوانم دهستم
بگات ه زۆر جێ کهچی س���هیرئهکهم ئهوهندهش���م
نهکردووه .ئهم ه ههس���تێکی وام پێ ئهبهخشێت که
من ههموو ئهو شتانهم نهکردووه ک ه ئهبوو بمکردنایه.
ئهمهش دڵم پڕ دهکات ل ه غهم.
نینار :ئایا بهڕاس���تی تۆ ل ه شیعر نووسین چیت
دهستکهوتووه؟
ئهدۆنیس :من وهاڵمی ئهم پرسیارهم پێشوهخت
داویتهتهوه .من ووتم ش���یعر نووسین وای لێکردم
ک ه خۆم بناسم و باشتر ل ه ههموو دهوروبهری خۆم
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بگهم .لهسهروو ههموویانهوه فێری کرد م باشتر بژیم.
نینار :ئایا تۆ خۆت شیعرت بۆ خۆت ههڵبژارد
یاخود کاریگهریی باوکت لهسهربووه ،چونک ه ئهو
بۆ خۆی حهزی ب ه شیعری کۆنی عهرهبی کردووه.
ڕهنگ ه ئهم ه شتێک بووبێت لهسهرهتادا مهجبورکرابیت
ت حهزت
لهگهڵی بیت ،ت���ا ورده ورده دواتر خۆ 
لێکردووه؟
ئهدۆنیس :من ل��� ه ژینگهیهکدا لهدایکبووم ک ه
توانیووم ه بهشداربم لهم جۆره دانیشتنانهدا .باوکم بۆ
خۆی شیعری دهنووسی و ئهو فێری کردم ک ه قهدری
شیعر بگرم .من لهنا و شیعردا لهدایکبووم و دهقم ب ه
ش���یعرهوه گرت .بهاڵم من خۆم لهو بهدهقگرتنهی
یهکهم دوورخس���تهوه .تا دواتر ب ه شێوازێکی نوێ
گهشهی کرد ک ه ل ه ههموو ڕوویهکهوه جیاوازبوو.
نین��ار :ئهم ه مان���ای ئهوهی ه ههموو ش���تهکان
لهسهرهتاوه بۆخۆیان وا هاتنهپێشهوه؟
ئهدۆنیس :من تازه هیچ ش���تێکم لهبهرامبهر ئهو
ڕابردووهدا بۆ ناکرێت ک ه چۆن بووم .شاعیربوونم
تهواو گۆڕانی بهسهردا هاتووه.
نینار :لهس���هرهتاوه ههموو شتێک ئاوا ل ه خۆوه
دروستبوو ،سهیرنییه.
ئهدۆنی��س :بهڵێ ،ت���هواو وهک���و خۆم چۆن
لهدایکبووم ئاوابوو.
نینار :ئینسان چۆن ئهزانێت ئهوهی ک ه ئهینووسێت
جوانه؟ چۆن ئهزانیت ئهوهی ک ه نووس���یوت ه باش ه
یاخود تایبهت و تازهیه؟ ئای ه شتێک ههی ه ل ه خۆتدا
ههستی پێ بکهیت یاخود کهسانی تر ههست بهوه
ئهکهن؟
ئهدۆنی��س :ئ���هوهڵ و ئاخیر ئهم��� ه پهیوهندی
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بهالیهنی دهربڕینهوه ههیه .کهس���انی تر ل ه رێگهی
وه ئهو
ش���ێوازی خوێندن���هوه و پهرچهکرداریان���ه 
بیرۆکانهم لهس���هر توانا و مانای ئهو نووسینان ه پێ
ئهڵێن ک ه نووسیومن.
پێموایه ش���اعیر یان

بهاڵم س���هرباری ئهم ه من
داهێنهر خۆی باشترین خوێنهر و ڕهقیبی خۆیهتی.
لهبهرئهوهی ل ه ههمان کۆنتێکس���تدا دهژی .کاتێک
ک ه تۆ ش���یعرێک دهنووسیت ب ه ئاگاییهوه بێت یان
ب ه بێ ئاگایی بهراوردی دهکهیت بهو ش���یعرانهی
ک ه شاعیرانی تر بهههمان زمان نووسیویانه .سوپاس
بۆ ئهم بهراوردکردن ه ک ه ئینسان ل ه ڕێیهوه دهزانێت
شتێکی جیاوازتری نووسیوه ،یاخود شتێکی تازهی
نووسیوه یان نا .پێشموای ه شاعیرهک ه خۆی باشترین
ههڵس���هنگێنهرێک ه ک ه ههیه ،ئهگهر هاتوو ئازابێت
لهگهڵ خۆیدا ئهوا ههر خۆی باشترین ڕهخنهگری
نووسینهکهی خۆیهتی.
نینار :پێموای ه ئهم ه بۆ ههموو داهێنهرێک ڕاسته.
ئهدۆنیس :چونک ه هیچ کهس���ێکی تر هێندهی
خۆی ناتوانێت باشتر ل ه کارهکهی خۆی تێبگات.
نینار :پێتوای ه ئینسان پێویستی ب ه هاندانی کهسانی
ت���ر ههبێت؟ تۆ خۆت گفتوگۆ لهس���هر ش���یعره
نوێکانت و بیرۆک ه نوێکان���ت لهگهڵ هاوڕێکانتدا
ناکهیت؟ لهگهڵ کێ باسیان دهکهیت؟ ئایا تا چهن د
گرنگ ه ڕێ ب ه کهس���انی تر بدهیت بهراوردی ئهو
بیرۆک ه تازان ه بکهن لهگهڵتا ،یاخود باشتروای ه دواتر
ڕێ بهو کهسان ه بدهیت ئهو کارهبکهن کاتێکک ه
بیرۆکهکهت کامڵدهبێت و دهکهوێت ه سهر کاغهز؟
ئهدۆنی��س :پێش���تر وا ڕاهاتب���ووم پێ���ش
باڵوکردنهوهیان ش���یعره تازهکانم ب���ۆ هاوڕێکانم
بخوێنمهوه .بهاڵم ئێستا دهمێک ه ئهوهناک هم .ئهوهی
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دهیڵێم بۆ یهک جار دهیڵێم و بۆ ههمووانه.
نینار :ل ه چ ئاستێکدا هونهرمهندان ،بێ جیاوازی
کایهی کارکردنهکانیان ،پێویستیان ب ه ڕهخن ه لهالیهن
تێکڕای خهڵکهوه یاخود لهالیهن کهسانی پسپۆڕهوه
ههیه؟
ئهدۆنی��س :ئهوهی ک ه پهیوهندی ب ه منهوه ههی ه
س���هبارهت ب ه ڕهخن ه لهالیهن تێکڕای خهڵکهوه یان
جهماوهرهوه بۆ من هیچ ئهرزش���ێکی نییه .چهمکی
«جهماوهر» ئهفس���انهیه ،ههر وش���هک ه ل ه ڕاس���تیدا
بۆخۆی بازرگانییهکی بههێ���زه بۆ یهکگرتن بهبێ
هیچ ڕێکهوتنێک .ک ه دهڵێین جهماوهر واتا کۆمهڵێک
خهڵکی زۆر ک ه ههموویان لهیهکتری جیاوازن .ئهگهر
یه ل ه
ئینسان قس ه بۆ جهماوهر بکات ئهوا مانای ئهوه 
کارهکهیدا جهخت لهس���هر ئهو شت ه دهکاتهوه ک ه
گش���تیی ه نهک ئهوهی ک ه دانسق ه و تایبهته .لهبهر ئهم
هۆیهی ه من حهز ب ه گشت ،یاخود ب ه جهماوهر ناکهم.
ئهوهی بۆ من جێگای بایهخ ه تاکه ،کهس���هکهیه،
خوێن���هره .تۆ تهنها بۆ ئهوه نانووس���ێت بۆ ئهوهی
بخوێنرێیتهوه ،بۆ ئهوهش نانووسێت تا گوزارشت ل ه
خۆت بکهیت ،من دژی ههموو ئهم بیرکردنهوانهم،
لهبهرئهوهی ئینسان ناتوانێت ههمیش ه گوزارشت ل ه
خۆی بکات ک ه چییه .لهبری ئهوه تۆ دهنووس���یت
و خهلقدهکهیت بۆ ئهوهی بزانیت خۆت کێیت ،بۆ
ئهوهی باش���تر ل ه خۆت تێبگهیت ک ه تۆ چیت ،بۆ
ئهوهی دواتریش باشتر ل ه ههموو دنیا تێبگهیت.
نین��ار :ئهم ه بۆ ئهوهی ه ت���ا ڕۆڵ و کاردانهوهی
خۆت ه���هم لهناو کۆمهڵگا و ههم لهناو دنیاش���دا
ههبێت؟
ئهدۆنی��س :ئهگ���هر خهڵکی کاردان���هوهی بۆ
کارهک ه ههبێ���ت و حورمهتی بگرێ���ت ،ئهمهیان

شتێکی باش���ه .ئهگهر هاتوو ئهو کهس ه حورمهتی
کارهکهشی نهگرت بۆ من شتێکی ئهوتۆ نییه .دیاره
هونهرمهندان و نووس���هرانێکی زۆریش ههن ک ه بۆ
جهماوهر کاردهکهن و دهنووس���ن ،بهاڵم من کاری
وا ناکهم.
دوای چهند سهعاتێکی تر

نینار :ئێستا من پرسیارێکی کڵێشهیت لێ ئهکهم:
پێتوای ه ئینسان بتوانێت ههم دایک و ههم هونهرمهندیش
بێت؟ پێتوای ه ژنێک بتوانێت نووسهرێکی گهورهبێت
ی���ان هونهرمهندێکی گهورهبێت لهگهڵ ئهوهش���دا
منداڵ و خێزانیش���ی ههبێت؟ من خۆم پێموای ه ئهم ه
ئهبێت ه هۆی دروس���تبوونی کێش��� ه لهگهڵ کات و
ههستکردن ب ه شپرزهیی .ئهگهر هاتوو ههستبکهم من
لهگهڵ منداڵهکانم ئهژیم و چیتر وهک پێشتر ههمان
وزهو ههمان پێویس���تیم نیی ه بۆ داهێنان ،ڕهنگ ه ئهم ه
ببێت ه هۆی کێشهی دهروونی ،لهکاتێکدا پیاوهک ه ئهم ه
بقۆزێتهوه بۆ چهوساندنهوه یاخود بۆ دروستکردنی
ههستکردن ب ه گوناهـ الی ژنهکه .چونک ه پیاو ئهڵێت
ژن ئ���هوهڵ و ئهخیر ههر دایکه ،وه ئهگهر هات و
دایک نهبوو ئهوا ههبێت و نهبێت «نهزۆکه«.
ئهدۆنی��س :بێگومان ئهتوانیت ه���هم خێزان و
منداڵت ههبێت و ه���هم هونهرمهندێکی گهورهش
بیت .ل ه راستیدا باخ خێزانێکی زۆر گهورهی ههبوو.
نینار :من بیر ل ه هونهرمهنده ئافرهتهکان ئهکهمهوه.
ئهدۆنیس :بێگومان ئهوه ئهبێت.
نینار :ب���هاڵم زۆر گهوره هونهرمهندی ئافرهتت
ی منداڵبن.
نیی ه خاوهن 
ئهدۆنیس :ب ه پێچهوانهوه ههس���تی دایکایهتی وا
لهبههرهی ئهکات بتهقێتهوه.
نینار( :ناڕهحهت دیاره)
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ئهدۆنیس :پێچهوانهکهشی ڕاسته؛ ئهم ه پهیوهندی
بهو ژن ه خۆیهوه ههیه.
نینار :ئاوها! ئهمهشت خست ه سهر قسهکانی ترت!
ئهدۆنیس :پیاوبوون چ ههقێکی بهس���هر ئهمهوه
ههیه.
نینار :یان���ی هیچ ههقی نییه ...م���ن نازانم .من
گومانی خۆمم ههیه.
ش ههمان شته!
ئهدۆنیس :الی پیاوانی 
نینار :کهوات ه باش ه بۆ گهوره پیاوانی هونهرمهند
زیاترن وهک ل ه ژنانی هونهرمهند؟
ئهدۆنیس :ل ه ڕاستیدا هونهرمهندانی پیاو زیاتر نین
ل��� ه هونهرمهندانی ژنان .بهاڵم هۆکاری کۆمهاڵیهتی
و مێ���ژووی ههبوو ن ک ه وایک���ردووه ژنان نهتوانن
دهرفهتی ئهوهیان ههبێت خۆی���ان بۆ هونهرهکهیان
تهرخان بکهن .چونک ه هونهر پێویس���تی بهوهی ه ک ه
ت���هواو خۆتی بۆ تهرخان بکهیت ،بهاڵم ڕهنگ ه ژنان
تهواو خۆی���ان بۆ منداڵهکانی���ان تهرخان کردبێت،
ئهمهش باشترین کارێک ه ک ه کردوویانه.
نینار :ئاه���ا! خۆ خۆت ئهیبینیت ـ ههر ئێس���تا
بهدهمی خۆت وتت « :ئهمهش باشترین کارێک ه ک ه
کردوویانه«.
ئهدۆنیس :مهبهستم منداڵه ،ژنان خۆیان ئهمهیان
ههڵبژاردووه.
نینار :ئهوها.
ئهدۆنی��س :ئینس���انی وا ههی ه ههره گهورهترین
خهون���ی ل ه ژیاندا ئهوهی ه ک ه بوونهوهرێکی بچکۆل ه
ل ه نا و ئهوهوه بێت ه ناو ژیانهوه ،ئهو بونهوهره ببینێت و
کاره هێزی داهێنانیان
بهخێوی بکات .پێشموای ه ئهم 
الوازتر ئهکات.
نینار :وایه.
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ئهدۆنیس :ب���هاڵم ژنانیش ه���هن منداڵیان بووه
چونک ه چاوهڕوانی ئهو بوونهیان کردووه ،سهرباری
ئهوهی ئارهزوویهکی گهورهشیان ل ه ژیاندا ههبووه بۆ
هونهر و داهێنانهکانیان.
نینار :بهاڵم ک ه ئینس���ان منداڵ���ی ههبوو ،چۆن
ئهتوانێ���ت خۆی بۆ هونهرهکهی زیاتر تهرخانبکات
وهک ل ه منداڵهکانی؟
ئهدۆنیس :من ههمیش ه وام کردووه.
نین��ار :وایه ،ئهوهیان ئهزانم .بهاڵم تۆ باوکیت و
من باس���ی دایک ئهکهم .باوک پهیوهندییهکی تری
لهگهڵ منداڵهکانیدا ههیه.
ئهدۆنیس :ئهوه ڕاس���ت ه و ئهمهش کێشهیه ،خۆ
ژن���ان ه ه ن ههم منداڵیان ههی ه و ههم ئهشنووس���ن.
بهاڵم لهم حاڵهتهدا ئهبێت س���هیربکهیت بزانیت چی
ئهنووسن ،یاخود بههای هونهرهکهی ئهوان چهنده.
نینار :وایه ،بێ ش���ک ههموو ک���هس ئهتوانێت
بنووس���ێت ،یاخود ئهتوانێت وێنهبکێشێت یان فیلم
دروس���تبکات ،بهاڵم من باس���ی ئهوان ه ئهکهم ک ه
شهیدایان ه کارئهکهن.
ئهدۆنیس :ئهوهی ک ه وا ئهکات هونهرمهندێکی
تهواوه.
نین��ار :وایه ،ئهم ه پهیوهندی بهوهوه ههی ه ک ه تۆ
چۆن وزهی خۆت بهکارئههێنیت!
ئهدۆنی��س :بیر ل ه ههموو ئهو ژن ه گهورانهی ناو
مێژوو بکهرهوه.
نینار :کهسیان منداڵیان نهبووه.
ئهدۆنی��س :ئ���هوان ل��� ه هاوس���هرگیرییهکی
سهرکهوتودا نهژیاون.
نینار :بۆ نموون ه ڤرجینیا ۆلف منداڵی هیچ نهبووه.
ئهدۆنیس :نازانم.
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نینار :بهاڵم ههموو ژیان���ی خۆی بۆ کارهکهی
تهرخان ک���ردووه ،ئهی وانییه؟ کاتێک ژنێکی وهک
ئهو ئهبینیت لهخۆت ئهپرس���ی ئهی ئهگهر منداڵی
ههبوای ه چی ئهک���رد .بێگومان منداڵهکانی نهخۆش
ئهکهوتن .ئینس���ان ناتوانێ���ت ههرچی هێزی خۆی
و دڵ و دهروون���ی خۆیهتی ههم ب���ۆ پیاوهکهی و
منداڵهکانی تهرخانبکات و ههم بۆ کارهکهشی .ئهم ه
پێویستی ب ه دیقهتدانێکی زۆر ههیه!
ئهدۆنیس :وایه ،ئهم ه کێشهیهکی گهورهیه.
نینار :مان���ای ئهوهی ه ک ه ژن هی���چ چارهیهکی
تری نییه .ئهبێت ههر منداڵی بوێت ،ک ه واشی کرد
ناتوانێت ههموو دڵ���ی خۆی بدات ب ه هونهرهکهی،
کاتێکی���ش ههڵیبژارد هونهرمهن���د بێت ئهوا ناچاره
منداڵی نهبێت.
ئهدۆنیس :ههمیش ه وانییه.
نینار :تۆ نابینیت ک ه ژن ئهبێت تا چ ئاس���تێکی
بهرز بههێز و بهتوانا بێت .ژن ئهبێت سێ ئهوهندهی
کهسانی تر گهورهتربێت و خۆی ماندووبکات.
ئهدۆنیس :ئهبێت کهس���ایهتییهکی زۆر بههێزی
ههبێت.
نینار :ههروهها کاتێکی زۆریش! ئهبێت کاتهکانی
خۆی بهسهر چهند الیهکدا بهشبکات.
ئهدۆنیس :وایه ،ئهبێت ژنێکی ههڵکهوتوبێت.
چهند سهعاتێک دوای ئهوه.
نینار :سنوورهکانی شیعر کامان هن؟ خهسڵهتهکانی
چی���ن؟ ئای���ا ش���یعر دهتوانێت پێ بهپێ���ی ههموو
گۆڕانهکان بێت ،ههروهه���ا توانایهکی خۆگۆڕین
و ستیلیکی شۆڕش���گێڕانهی ههبێت؟ یاخود دهبێت
خۆی بهههندێک یاساوه ببهستێتهوه؟
ئهدۆنی��س :خهس���ڵهتێک ههی��� ه ه���ی ههموو

هونهرهکان���ه ،ک ه دیاره ش���یعر و پهیکهرتاش���ی و
وێنهکێش���انیش دهگرێت���هوه ،ئهوی���ش ئهوهی ه ک ه
هیچ یاس���ا و س���نوورێک نایانگرێتهوه .هونهرمهند
خۆی بڕیار لهس���هر یاساکان دهدات ،ههندێک جار
دهتوانێت س���هرلهبهری ههموو یاس���ا سهرهتاییهکان
لهناو هونهرهکهی خۆی یاخود ش���یعراندنی خۆیدا
بگۆڕێت ،کهس ناتوانێت لهویادا پێی بڵێت ک ه ئهوهی
ئهو دهیکات هونهره یاخود هونهر نییه .بهدڵنیاییهوه
ئهم ه یهکێک ه ل ه ههره نهێنیی ه گهورهکانی داهێنهر ک ه
ناتوانیت سنوور لهبهردهمیدا دابنێیت یاخود بیخهیت ه
ناو پێناسهکانهوه .هونهر شتێک ه ههمیش ه و بهردهوام ل ه
بزاوتندایه ،بهردهوام تازهی ه و یاسا و ڕێسای تایبهت
ب ه خۆیی ههیه .لهبهر ئهم هۆی ه بڕواناکهم ک ه یاسایهک
ههبێت بۆ شیعر ،تهنانهت ههندێک جار ناشیعر خۆی
دهبێت ه شیعر.
نین��ار :ئای ه تۆ چۆن دهتهوێت باس ل ه پهیوهندی
خۆت و زمان���ی عهرهبی بکهیت؟ لهیهک کاتدا ک ه
ه ه م کهرهس���تهی کارکردن و ههم شوناسیشته ،ههم
جهست هو ههم ڕۆحیشته؟
ئهدۆنی��س :من ناتوان���م بی���ر لهوهبکهمهوه ب ه
زمانێکی تر بنووس���م .زمانی عهرهبی لهناو مندای ه و
بهردهوامیش ئیرهی ب ه زمانهکانی تر ئهبات .پێموای ه
زمانی عهرهبی لهناو مندا ڕهگی داکوتیوه و ئهمهش
هۆکارێک ه لهبهردهم ئهوهی ک ه من نهمتوانیوه بهئاسانی
زمانیکی تر فێرببم .ئهوهن���دهی من زمانی عهرهبیم
خۆش ئهوێت ئهوهندهش خۆم خۆشهویستیم لهوهوه
پێگهیش���تووه ،من لهودا وهس���تاوم و ڕێی پێنهداوم
زمانێکی تر فێرببم.
نینار :منیش پێموای ه ههر وایه.
ئهدۆنیس :دوای ئهوهی خانمێکی هاوڕێم گوێی
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لێمبوو چهند شیعرێکی خۆمم خوێندهوه پێی ووتم:
چ ئافرهتێک نیی���ه ،چونک ه تۆ
«تۆ پێویس���تت ب ه هی 
عهش���ق لهگهڵ زمانی خۆتدا دهکهیت» .ئهو ڕاست
بۆی چووبوو!
نینار :تۆ ڕێنومایی چ پهیوهندییهک ئهکهیت بۆ من
لهگهڵ زماندا؟ چونک ه ئهم ه شتێک ه توشی دڵلهرزینی
کردووم .دهتوانم تۆزێک ب ه عهرهبی بنووسم ،بهاڵم
زۆر باش نیم .من لهگهڵ ئهم زمانهدا وهک ههڵوێست
و ئهرکێکی س���هر ش���انی خۆم ژیاوم .یاخود وهک
خۆشهویستێک دوام کهوتبێت دوای ئهوهی ک ه من
وازم لێهێناوه .بهاڵم من حهزیشم دهکرد بهچهشنێکی
وا باش فێری زمانی عهرهبی ببوومای ه بمتوانیای ه باشتر
تۆ بناسم ،ههروهها شوناسی عهرهب بوونی خۆشم
بپاراستایه .من ل ه ناو ئهم دوو ههستهدا سواوم .ئهکرا
زمانی عهرهبی بۆ من ڕووههڵماڵینی زۆر شت بێت
ل ه سهر تۆ بۆ من! سهیره ،وانییه؟
ئهدۆنیس :وای���ه ،ئهم ه کێش���هیهکه ،بهاڵم من
ناتوانم ئهو کێش���هیهت بۆ چارهس ه ر بکهم .پێویست ه
س���هرلهبهری ئهو کاره خۆت بیکهیت .ل ه ڕاستیشدا
مهحاڵ��� ه بتوانیت ل ه ش���اعیرێک بگهیت گهر بێتوو
ئهو زمانهی ئهو ش���اعیره پێیدهنووسێت زۆر بهباشی
نهیزانیت ،ئینسان دهتوانێت بهشێکی ئهو تێگهیشتن ه
ل��� ه ڕێگهی وهرگێڕانهوه پێیب���گات ،ل ه بیرۆکهکان
بگات ،ل ه وێنهکان و شت ه گشتییهکان ،لهناو بهشێک
ل ه هونهری ش���یعری ئهودا بژیت .بهاڵم گهر ئینسان
بیهوێ���ت ب ه تهواوهتی ل ه ش���اعیرێک بگات دهبێت
شیعرهکانی ب ه زمانی دایکی ئهو شاعیره بخوێنێتهوه.
ئهمهش کێشهی وهرگێڕان ه و بهجۆرێک ل ه جۆرهکان
ههر ئهو کێشهیهش ه ک ه تۆ دوچاری بوویت.
نینار :بهاڵم تا چ ئاستێکی باش دهبێت من خۆم
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فێری زمانی عهرهبی بکهم؟
ئهدۆنی��س :دهبێت تۆ زۆر بهباش���ی فێریبیت،
ئهگهرچی تازه بۆ تۆ لهئێستادا زهحمهت ه ئهوه بکهیت.
نینار :س���نووری ئهو فێربوون ه ت���ا کوێیه؟ کێ
دهتوانێت ئهو ئاست ه دیاریبکات؟
ئهدۆنیس :کهس ناتوانێت بهشێوهیهک ل ه شێوهکان
بهسهر هیچ زمانێکدا زاڵبێت .ئینسان تهنها دهتوانێت
دهسهاڵتی بهسهر بهشێکیدا بشکێت .زمان وهک ئهو
ئاسۆ بێکۆتایی ه وای ه ک ه بهرهوڕووی دهچیت .تا چهند
بڕۆیت ،زیاتر ههس���تی ئهوهت لهال دروست دهبێت
ک ه زهخیرهی زمانت هێشتا کهم ه و بڕناکات .بهاڵم
الیهنێکی کۆمهاڵیهتیشی ههی ه که :ئێم ه ل ه زمانێکدا
ن ک ه دهبێت ه پێس���تمان ،دهبێت ه خوێن و
لهدایکدهبی��� 
دهمارهکانمان .ئهگهر ئینس���ان ل ه س���هرهتاوه زمانی
نههێنابێت ه ناو خۆیهوه ،وهکو دهڵێن لهگهڵ ش���یردا
نهیخواردبێتهوه ،ئهوا زمان نازانێت .ئینسان دهتوانێت
خ���ۆی فێربکات بیخوێنێتهوه ،ب���هاڵم ناتوانێت زۆر
بهباشی پێی بنووسێت.
زم���ان وهک ئهو یهکهم قریش���کهی ه وههای ه ک ه
ئینس���ان ل ه سینهیهوه دهردهچێت کاتێک ک ه لهدایک
دهبێت ،زمان ئهو یهکهم ههنسکهیه .لهبهر ئهوهی ک ه
تۆ کهسێکی داهێنهریت ،هونهرمهندێکیت ،پێویست ه
ئهو زمانهی ک��� ه تۆ بهکاریدههێنیت لهو ئاس���تهدا
بێت .ت���ۆ دهتوانیت زمانی فهرهنس���ی ههڵبژێریت
مه مانای ئهوهی ه ک ه ههمیش��� ه ئاستهنگێک ل ه
بهاڵم ئه 
نێوانماندا دهبێت .ئاس���تهنگی شاعیران ه و ئاستهنگی
زمانهوانی ،ئهشبێت قبوڵیان بکهیت ـ بۆ ئهوهی نهبێت ه
س���هرچاوهیهک بۆ دڵلهرزینت .من نازان م چ زمانێک ه
م
ک ه تۆ دهتوانیت پێی بقیژێنیت و پێی بگریت ،نازان 
ئهوه فهرهنسیی ه یان عهرهبی ،بهاڵم ههرچۆنێک بێت
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من پێموای ه زمانی عهرهبی وهک زمانێکی کلتووریی
بهردهوام لێت نزیک دهبێت س���هرباری ئهوهی ک ه
ههرگیز ناتوانێت ببێت ب ه زمانێکی دایکی ڕاستهقین ه
بۆ تۆ.
نینار :بهتایبهتی زمانی من نابێت بهو زمانهی تۆ.
ههندێک جار ئهو ههس���تهم لهال دروست ئهبێت ک ه
زمانی عهرهبی و تۆ دوانهیهکی بهیهکهوه بهستراون،
پێکهوه لهگهڵ یهکتری هاوسهرگیریتان کردووه و
سۆزی وهفاداریتان ل ه خۆشی و ناخۆشیدا بهیهکتری
داوه .ههندێکجاریش وهکو ئهوه وای ه زمانی عهرهبی
خوش���کت بێت و باوکت ئهوی سپاردبێت ب ه تۆ،
مهرجی ئهوهشی لهسهردانابیت ک ه تۆ خۆت تهرخان
بکهیت بۆ ئهو ،خۆش���تبوێت ،لهگهڵی بژیت و چی
بتوانیت بۆی بکهیت بۆ ئهوهی ئهو دڵی خۆش���بێت
و جوان بێت .زمان ل ه ناو دهستهکانی تۆدا پرشنگ
ئهداتهوه ،بهتایبهتی ل ه ناو دهمتا .زمانی عهرهبی ههم
ژنت ه و ههم خوشک و ههم کچیشت .خۆی ب ه دهمی
خۆی ئهڵێت تهنها کهس���ێک وام لێبکات بهتهواوی
ئیرهیی پێ بهرم تۆی���ت ،چونک ه ههم جوان و ههم
بههێز و ههم نازداریت :زمانێکی مرواریانهیه ،بهشهوقه،
ئارهزووهێن���ه ،کوش���ندهیه ،وردیالنهی���ه؛ زمانێک ه
شاعیرانه ،گهشهکردوو ،دڵگیر و ساحیره .ئهو زمان ه
لهناو دهمی تۆدایه ،لهژێر ماڵشوتایه ،لهسهر زمان و
ناو قوڕگ و ههناوتایه .پیتهکان لیکی تۆ ئهخۆنهوه
و تهڕوب���ڕ ئهبن و گهرم دایهن .کاتێک پیتێک دهمی
تۆ بهجێدێڵێت لهناو جوڵهیهکی ههمیشهیدا و ل ه تۆدا
چنراوه ،سهرلهنوێ تۆ دروستیان ئهکهیتهوه .ههمان
ئ���هو پیتهی ک ه لهالیهن تۆوه دروس���ت ئهکرێت و
کهسێکی تر ئهیخوێنێتهوه لهیهک ناچن .چونک ه مانای
ئهو پیت ه کهمتره لهالی کهس���ی تر و بههای هێنده

گهوره نیی ه وهک لهالی تۆ ههیه .تۆ چۆنت بوێت وا
ل ه پیت ئهکهیت؛ تۆ وهک پهیکهر دروستیان ئهکهیت
و وایان لێ ئهکهیت س���هما بکهن .ک ه گوێ ل ه تۆ
ئهگیرێت ش���یعر ئهخوێنیتهوه وهک ئهوه وای ه گوێت
ل ه تانگۆیهک بێت تێکهڵ ب ه فالمنکۆ و س���همایهکی
خۆرههاڵتیان��� ه کرابێت؛ ئهمهش جۆرێک ل ه حهز و
خۆشهویستی و لهزهت و سیحر دروست ئهکات.
ئهدۆنیس :ئهوهی تۆ لهسهر من و زمانی عهرهبی
ئهیڵێیت راس���ته .کاتێک خوێن���هری عهرهبی تهواو
ل��� ه زمانی م���ن نهزانێت و تێن���هگات ،ئهبێت ه هۆی
دروستبوونی ئاستهنگێک ل ه نێوانماندا.
نینار :من پێموای ه کهس���ێک بیهوێت بهباشی ل ه
شیعرهکانی تۆ تێبگات ئهوا دهبێت وهک جۆرێک ل ه
عهشق تێیبڕوانێت ،چونک ه ل ه ڕاستیدا پهیوهندییهک ل ه
گۆشت و خوێن ل ه نێوان تۆ و زماندا ههیه .ئینسان
نابێت تهنها خۆی ب ه وش���هکانهوه ببهستێتهوه بهڵک ه
لهب���ری ئهوه دهبێت ئ���هو پهیوهندییهی تۆ و زمانی
عهرهبی تێبگات و حس���ابی ئهوهش بکات ک ه ئهم ه
تهنها پهیوهندی بهو جۆره وشانهوه نیی ه ک ه بهکاریان
دێنیت.
ئهدۆنیس :ئ���هوهی تۆ دهیڵێی���ت زۆر گرنگه.
نجامه گهیشتیت؟
ت خۆت بهو دهره 
بهڕاس 
نینار :بهڵێ ،چونک ه ئهم ه ئاشکرای ه و گومانی تێدا
نییه ،ئینسان خۆی ئهم ه دهبینێت.
ئهدۆنیس :پێتوای ه ک ه زمانی عهرهبی منی خستبێت ه
ناو ههرهمێکهوه؟
نینار :زمان دۆستهکهته.
ئهدۆنیس :زمان ههرهمێکی ب ه چواردهوری مندا
دروستکردووه و کارێکی کردووه ک ه خوێنهرهکانم
نهتوانن بهتهواوهتی تێم بگهن و سهرومڕ حاڵیبن لێم.
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کاتێک زۆرینهی ئهو ش���اعیران ه دهخوێنیتهوه ک ه ب ه
عهرهبی دهنووسن سهرنجێکی وات ال دروستدهبێت
ک ه ئهوان ل ه شوێنێکن و زمانی عهرهبیش بۆ خۆی
ل ه شوێنێکی تره.
نینار :ههر هۆی ئهمهی ه ل ه ئێستادا وا لهمن ئهکات
پێموابێت ک ه تۆ و زمانی عهرهبی یهکێکن .ناکرێت
ئێوه شتێکی تربن .سهرباری ئهوهی من شیعرهکانی
تۆم نهخوێندۆتهوه بهاڵم ههست ئهکهم ک ه پهیوهندی
نێوان تۆ و زمانی عهرهب���ی بێ ئهندازه بههێزه .من
ههرگیز ش���تێکی وام لهم جۆره لهکهسێکی ترهوه
گوێ لێ نهبووه ک��� هپهیوهندییهکی ئاوای لهگهڵ
بونهوهرێکی زیندوودا ههبووبێت .بهاڵم ئهکرێت لهم
ڕووهوه ئینس���ان بیر ل ه «المتنبی» یان کهسێکی تری
وهک ئهو بکاتهوه ـ بهاڵم ئهوان ئێستا ل ه ژیاندا نهماون.
ئهدۆنیس :زۆر کهس ههن لهگهڵ تۆدا هاوڕان،
تۆ تهنها کهس���ێک نیتوادهڵێیت .ههموو ئهوانهی
گوێیان لێمبووه ک ه ش���یعر ئهخوێنمهوه ئهڵێن ئهم ه
شتێکی تایبهته ،ههست پێکردنێکی جیاوازه .سهرباری
ئهوهش دهڵێن کهس���ێک نیی ه ل ه دنیای عهرهبیدا وهک
ئهدۆنیس شیعر بخوێنێتهوه.
نینار :تهنانهت ل ه سهرتاپای دنیاشدا!
ئهدۆنیس :ئهمڕۆ شتێکی زۆر جوانم خوێندهوه
ک ه فیلیپ ه سۆلهر نووسیبووی.
نینار :لهسهر بێکت؟
ئهدۆنیس :بهڵێ لهس���هر بێکت .ل��� ه دواههمین
ڕستهدا دهڵێت« :دهنگ لهگهڵ خۆیدا بۆنی حهقیقهت
ههڵدهگرێ���ت» .چهند جوانه؟ زم���ان دهنگێکه .ئهم
ڕس���تهیهم زۆر پێ جوان بوو .ئهگهر تۆ ساتێک ل ه
زمان لهو کاتانهدا بهو ش���ێوهی ه وهربگریت ک ه من
ئهتوانم بیخوێنمهوه ،ئهوکات تۆ بهڕاستی ههست ب ه
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بۆنی حهقیقهت ئهکهیت.
نینار :تۆ جارێکیان وتت بۆ ئهوهی مانای وشهی
عهرهبی تێبگهی���ت دهبێت بگهڕێیت���هوه بۆ زمانی
خهڵکی ،بۆ
دیالێکتی زمانهکه .مهبهستت لهم ه چی بوو؟ تۆ
کاتیک واتووت ک ه لهگهڵ سهمیر ئهمینی ئابوریناسدا
قسهت دهکرد.
ئهدۆنیس :نهخێر ،ئ���هوهی ک ه من وتم ئهوهبو و
زۆرینهی ئهو وشانهی ل ه ناو زمانی عامیدا ههن لهناو
ئهدهبیات���ی عهرهبیدا ڕهگێک���ی تایبهتیان ب ه خۆیان
ههیه .بۆی ه ههندێکجار ڕهنگ ه پێویس���ت بێت زمانی
قس���هکردن زیاتر ل ه زمانی ئهدهبی و زمانی زانستی
ل ه ژیانی ڕۆژانهیدا ههڵبس���هنگێنرێت .ڕاس���تیهکهی
ئهوهی ه وشهش وهک ههر بوونهوهرێکی تر دهمرێت
کاتێ���ک ک ه ئیتر بهکارناهێنرێت .زۆر ش���اعیر ه ه ن
دهچن ه ناو قهبرس���انی زمانهوه تا وش��� ه ههڵبکۆڵن
و بیدۆزن���هوه .بهاڵم ئهو وش���انهی ک ه لهویادا ه ه ن
زۆرینهیان مردوون و ناشێن بۆ بهکارهێنان؛ زۆرجار
ئهو وشان ه ل ه دهرهوهی تێگهیشتنی گشتیدان .ئهمهش
ئهو هۆیهی ه کهئهبێت ئینسان وریابێت لهبهکارهێنانی
ئهو وشانهی ک ه تهنها ڕهگی زیندوویان ل ه ناو ژیانی
ڕۆژانهدا ههیه .کێشهی شیعر ئهوهی ه ک ه وش ه بهتهنها
بۆ خۆی بوونێکی س���هربهخۆی نیی ه بهڵک ه بهس���هر
تهونێک���هوه ئهچنرێت .ههروهها کاری ش���اعیریش
وهک تهون چنین وایه ،پیتهکان پێویست ه ههمان پیتبن.
ئهمهش خۆڕسکان ه دروستدهبێت ،چونک ه وش ه خۆی
دهزانێت ک ه دهبێت چۆن بچنرێت.
سهرچاوه:
samtal med min far, Adonis
Ninar Esber
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وتووێژێك لەگەڵ
“عەتیق ڕەحیمی”دا
سازدانی :جهی .کهی
و .لەئینگلیزییەوە :ئازاد بەرزنجی

«لە  25ی ش��وباتی  2011دا دەرفەتێكم بۆ ڕەخسا
تا لەگەڵ نووس��ەری ناودار لەسەر ئاستی جیهان ،عەتیق
ڕەحیمی دا دابنیش��م ،خاوەنی «خ��اك و خۆڵەمێش»و
«بەردی س��ەبر»و «هەزار ماڵ بۆ خ��ەون و ترس» ،كە
لە هەمانكاتدا دەرهێنەری سینەماییشە .دانیشتنەكەمان لە
ڕیستۆرانتی گابی بوو لە ئوتێلی سۆفیتێل لە شەقامی 44
ێ ئامادەبوو
ی خۆرئاوا لە شاری نیویۆرك ،لەكاتێكدا لەو 
بوو بۆ بەشداریكردن لە فێستیڤاڵی ئەدەبی فەرەنسیی نوێ
لە سەنتەری زیوینی زانكۆی نیویۆرك .ئەمەی خوارەوە
دەقی تەواوی وتووێژكەمانە»

ڕۆژی2011/2/25:
كات11 :ی بەیانی
ش��وێن :ڕێس���تۆرانتی گابی ،ئوتێلی سۆفیتێل45 ،
شەقامی  44ی خۆرئاوا ،نیویۆرك.
جەی كەی :باش���ە ،كەواتە تۆ لە س���اڵی  1962دا
ل���ە كابول لەدایكبوویت .لە س���اڵی 1979دا س���ۆڤێت
ئەفغانس���تانی داگیر كرد .س���اڵی  1984تۆ دەچیت بۆ
پاكستان.
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لەگەڵ هاتنی سۆڤێتدا
بۆ ئەفغانستان هەموو
شتێك گۆڕا ،لەبەرئەوەی
ئەو سەردەمە سەردەمی
شەڕی سارد بوو ،ئیدی
ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا و ئەوروپا
و تەواوی ئەو بلۆكە
دەیانویست هێڵێكی سەوز
لە باشووری یەكێتیی
سۆڤێت دروست بكەن،
ئەی بۆ ویستیان یارمەتیی
ئیسالمییە ئسووڵییەكان
بدەن لەو كاتەدا؟
«ل��ە  25ی ش��وباتی  2011دا دەرفەتێك��م بۆ
ڕەخس��ا تا لەگەڵ نووس��ەری ناودار لەسەر ئاستی
جیهان ،عەتیق ڕەحیمی دا دابنیشم ،خاوەنی «خاك
و خۆڵەمێش»و «بەردی س��ەبر»و «ه��ەزار ماڵ بۆ
خەون و ت��رس» ،كە لە هەمانكات��دا دەرهێنەری
سینەماییش��ە .دانیشتنەكەمان لە ڕیس��تۆرانتی گابی
بوو لە ئوتێلی س��ۆفیتێل لە شەقامی  44ی خۆرئاوا
ێ ئامادەبوو بوو
لە ش��اری نیویۆرك ،لەكاتێكدا لەو 
بۆ بەشداریكردن لە فێس��تیڤاڵی ئەدەبی فەرەنسیی
ێ لە سەنتەری زیوینی زانكۆی نیویۆرك .ئەمەی
نو 
خوارەوە دەقی تەواوی وتووێژكەمانە»

ڕۆژی2011/2/25:
كات11 :ی بەیانی
شوێن :ڕێستۆرانتی گابی ،ئوتێلی سۆفیتێل45 ،
شەقامی  44ی خۆرئاوا ،نیویۆرك.
جەی كەی :باشە ،كەواتە تۆ لە ساڵی  1962دا
لە كابول لەدایكبوویت .لە س���اڵی 1979دا سۆڤێت
ئەفغانستانی داگیر كرد .ساڵی  1984تۆ دەچیت بۆ
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پاكستان.

ڕەحیمی :نەخێر ،یەكەمجارم لە پاكستان ساڵی
1979بوو .لەپێشدا چووم بۆ هیندستان .ئەوە یەكەم
تاراوگەم بوو ،لەبەرئەوەی باوكم لە هیندستان بوو،
ئیت���ر منیش چووم بۆالی ئەو و بۆماوەی س���اڵێك
ێ لەگەڵیدا مامەوە .كە تەمەنم بوو بە ش���انزدە
لەو 
سااڵن بۆ ماوەی شەش مانگ بەتەنیا خۆم گەشتێكم
بەناو هەموو هیندستاندا كرد .ئەوە یەكەم ئەزموونم
بوو لە تاراوگەو لەگەش���تكردندا بەتەنیا و دەتوانم
بڵێم كە من لەو كاتەدا خودی خۆمم دۆزییەوە.
جەی .كەی :بەدەم ڕێوە.
ڕەحیمی :بەڵێ ،بەدەم ڕێوە .هەر بەڕاستی .ئەم
سەفەرە ،ئەم گەشتە بەڕاستی منی لە بوارەكانی ئایین
و ئایدیۆلۆجیاو بگرە هەموو ش���تێكدا گۆڕی .ئەو
گەشتە بۆ من بریتی بوو لە گەشتێكی ڕۆحی .دوای
ساڵ و نیوێك گەڕامەوە بۆ ئەفغانستان ،لەبەرئەوەی
لە هیندستان ڤیزام نەبوو .شەش مانگ لە هیندستاندا
ێ
ێ ڤیزا گەش���تم كرد ،كاتێكیش چووم تا ئەو 
بەب 

133

جێبهێڵم ،پۆلیسەكان تەواو حەپەسابوون لەوەی كە
من بۆچی ڤیزام نییەو وتیان»ئۆو ،تۆ ش���ەش مانگ
ێ ڤیزا ماویتەتەوە» ئیتر شەوێكم
لێرە ،لە هیندستان بەب 
لە زینداندا بەسەر برد.
جەی كەی :ئەمە هەموو ئەزموونەكە بوو؟
ێ «پێدەكەنێ���ت» .پاش���ان
ڕەحیم��ی :بەڵ��� 
ێ و دەبووای���ە لەماوەی 48
پاس���پۆرتەكەمیان دام 
س���ەعاتدا هیندس���تان جێبهێڵم ،منیش پوولێك لە
گیرفانم���دا نەبوو تا بۆ واڵتێكی تر بچم ،لەبەرئەوە
گەڕامەوە بۆ ئەفغانستان.
جەی كەی :كەواتە لە ئەفغانس���تانەوە چوویت
بۆ فەرەنسا؟
ڕحیمی :بەڵێ .دواتر ،لە هاوینی  84دا ئەفغانستانم
جێهێشت ،بەاڵم ئەمجارەیان بە قاچاخ و لەگەڵ 24
ێ بڕی.
خوێندكاری الودا .نۆ شەوو نۆ ڕۆژمان بەپ 
جەی كەی :داستان بووە ،ها؟
ڕەحیم��ی :بەڵێ ،هەر بەڕاس���تی وابوو .ئینجا
گەیشتینە پاكستان .پاش���ان داوای مافی پەنابەریی
سیاسییم لە باڵوێزخانەی فەرەنسا لە پاكستان كردو
لە مارتی 1985دا گەیشتمە فەرەنسا.
جەی كەی :كەواتە س���ۆڤێتەكان لە  1979دا
دێنە ئەفغانستان .لە  1988دا جێیدەهێڵن .هێزەكانی
ئەمریكاش لە 2001دا دێن و هەڵبەت تا ئێس���تاش
لەوێن .وێنەیەكی مناڵیی خۆت و ئەفغانستانمان بەر
لەم داگیركردنە جۆراوجۆرانە بۆ بكێشە.
ڕەحیمی :ئۆو ،هەمان ئەفغانس���تانی جاران نییە،
لەبەرئەوەی بەر لە ماوەی حوكمی كۆمۆنیستەكان
ئەفغانستان دەیویس���ت ببێتە واڵتێكی وەكو ئێران،
سەردەمی شاو توركیا ،دەزانیت؟ مۆدێلی سیاسیی
ئەفغانستان مۆدێلێكی توركی بوو .لە ساڵی 1963دا
ێ لە ئەفغانستاندا هەبوو .شانشینێكی
دەستوورێكی نو 
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ڕەها نەبوو ،بەڵكو شانش���ینێكی دەس���تووری بوو،
پەرلەمان هەب���وو ،هەڵبژاردن هەب���وو ،لەو كاتەدا
ێ وەزیری ژنمان هەبوو ،ئەمەش شتێكی ئەنتی
س��� 
دیموكراس���ی بوو .لەو س���ەردەمەدا هەموو الیەك
بەشێكی هەبوو ،حیزبی كۆمۆنیست ،حیزبی ئیسالمی،
ماوییەكان ،دیموكراتەكان ،ناسیونالیس���تەكان ،هەر
حیزب���ەو نوێنەرایەتیی خۆی هەب���وو لە پەرلەماندا.
بەاڵم لەگەڵ هاتنی س���ۆڤێتدا بۆ ئەفغانستان هەموو
ش���تێك گۆڕا ،لەبەرئەوەی ئەو سەردەمە سەردەمی
شەڕی سارد بوو ،ئیدی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكاو ئەوروپاو تەواوی ئەو بلۆكە دەیانویست
هێڵێكی س���ەوز لە باش���ووری یەكێتیی س���ۆڤێت
دروست بكەن ،ئەی بۆ ویستیان یارمەتیی ئیسالمییە
ێ لە -1984
ئس���ووڵییەكان بدەن لەو كاتەدا؟ وەخت 
1985دا لە پاكستان بووم ،بن الدن و گروپەكەی لە
پاكستانەوە دەچوون بۆ ئەفغانستان .لەو ماوەیەشدا،
هێزی بەرەن���گاری لە ئەفغانس���تان ،موجاهیدین،
گۆڕان .سەرەتا بەرەنگاری تەنها دژ بە داگیركردنی
سۆڤێتی بوو ،ئیس�ل�ام ئەوەندە گرنگ نەبوو ،بەاڵم
دوای  ،1984ئیسالم گرنگییەكی زۆری پەیداكرد.
یەكەمجار ئیسالم ،ئینجا ئازادی و ئینجا سەربەخۆیی
و پاشان شتەكانی تر.
ج��ەی كەی :ئەوە وەس���یلەیەكی باش بوو بۆ
یەكخستنی ڕیزەكانی خەڵك.
ڕەحیم��ی :بەڵێ .ئەم���ە الی منیش گۆڕانێكی
گرنگ بوو لە ئەفغانستاندا .پاشان ئسووڵیەت لەناو
هێزە بەرەنگارەكانی ئەفغاندا گەشەی كرد.
جەی ك��ەی :من زۆر بایەخ ب���ەو یادەوەرییە
ێ ئێوە لە مناڵیتاندا
زۆر تایبەتیان���ە دەدەم كە دەش��� 
هەتانبێت لەس���ەر ئەفغانستان و بەرامبەر بەو زنجیرە
داگیركارییەی دواتر ئەنجام دران .تۆ چ گۆڕانێكت
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بینی لە دەموچاوی خەڵك یان لە شوێنەكاندا؟
ێ
ڕەحیم��ی :وەاڵمەكەم وەك���و حیكایەتی ل 
دێت ،ب���ەاڵم من ل���ە  1980دا خوێندكار بووم و
ه���ەر لەو س���ەردەمەداو ل���ە پش���ووەكاندا وەكو
ڕۆژنامەنووسێك بۆ گۆڤارێك كارم دەكرد .بەتەنیا
سەفەرێكم بۆ باكووری ئەفغانستان كرد .سەرەتای
جەنگ بوو لە ئەفغانس���تانداو منیش دەمویس���ت
ڕاپۆرتێك لەس���ەر كانی كاربۆن لە ئەفغانس���تان و
كرێكارانی ئەو كانانە بنووس���م .ئەوەبوو ڕۆژێكیان
ێ ما.
ێ بەج 
كامێراكەم لە چایخانەیەك���ی میللیدا ل 
دوای هەفتەیەك گەڕامەوە بۆ هەمان شوێن و كابرای
چایچی وتی»ئۆو ،مستەر» من بەالی ئەوانەوە مستەر
بووم»پێدەكەنێت» .دیارە لەبەرئەوەی چاوم شینە .پێی
ێ لەبیرچووە .هەفتەیەكی
وتم كە كامێراكەم ل���ەو 
بەس���ەردا تێپەڕیبوو و كامێراكەی دام���ەوە .ئەمە
مێنتاڵێتیی خەڵكەكە لەو س���ەردەمەدا بەیان دەكات.
ئەو چایچییە پیاوێكی هەژار بوو ،دەوڵەمەند نەبوو،
لەبەرئەوەی چایخانەكەی چایخانەیەكی بچكۆلە بوو
لە دێكەدا .كامێراكەش كامێرایەكی هەرزان نەبوو و
دەیتوانی هەڵیبگرێت بۆخۆی ،بەاڵم هەڵینەگرت و
زۆر بەئاسانی دایەوە پێم .ئەمە بەالی منەوە گرنگە.
دەزانیت؟ بەاڵم لە ساڵی  2002داو دوای هەژدەساڵ
دووركەوتنەوەم لە ئەفغانستان كە گەڕامەوە ،یەكەم
شت سەرنجی ڕاكێشام ئەوەبوو كە دیواری ماڵەكان
بەرز دروس���ت كراب���وون ،پەنج���ەرەكان هەموو
داخرابوون و بە خش���ت پڕكرابوون���ەوە و هەموو
كەس���ێك بەگومانەوە س���ەیری دەكردیت .كەس
قسەی لەگەڵدا نەدەكردیت.
جەی كەی :كێشەی متمانە نەكردن بە یەكتری
هاتبووە ئاراوە.
ڕەحیمی :بەڵێ ،متمان���ە بەیەك كردن نەمابوو.

بڕوایان بە ئازادی نەمابوو ،باوەڕیان بەو شتانە نەمابوو
كە پێش���تر ئاماژەم بۆ كردن .چیرۆكی دووەمیشیان
ئەوەیە كە دوو ساڵ لەمەوبەر لە ڕیستۆرانتێكدا بووم
ێ بوو ،كیسەكە
لە كابول ،كیسێك و دوو كامێرام پ 
هەموو شتەكانی تریشمی تیابوو .لەسەر كورسییەك
دامنا ،ش���تێكم خواردو خواردەوە .دوای دە دەقیقە
سەیرم كرد كیسەكەم دیار نەماوە «پێدەكەنێت».
جەی كەی :ئاماژەیەكی ڕوونە بۆ ئەو گۆڕانە،
ها؟
ڕەحیم��ی :دەزانیت ،هەڵبەت ئەمە ش���تێكی
حیكایەتئامێزە ،بەاڵم الی من هەموو ش���تێكی ئەم
واڵت���ەم بۆ بەیان دەكات ،دەزانیت بۆ؟ لەبەرئەوەی
سی ساڵ ش���ەڕ هەموو شتێكی گۆڕی :مێنتاڵیتی و
متمانەی خەڵك .پێش���تر خەڵكی متمانەیان بە یەكتر
هەبوو ،بەاڵم ئێستا كەس متمانەی بە كەس نیە .تۆ
ێ متمانە لە دەس���ت دەدەیت ،لە هەموو شتێك
كات 
دەترسیت ،باوەڕ بە هیچ شتێك ناكەیت و تەنانەت
متمان���ە بە خۆش���ت ناكەیت .ئەمەش س���ەرەتای
وێرانبوونی كەلتوورو شوناسە .كاتێك بڕوا بەخۆت
ناكەیت ،بڕوا بە واڵتەكەشت ناكەیت .هەربۆیە ئەمە
گۆڕانێكی گەورە بوو :لەدەستدانی شوناس و متمانە
بەخۆ ،ئەم شتانە گرنگن و ئێمە ئێستا نیمانه.
ێ بچینە س���ەر «خاك و
ج��ەی كەی :دەم���ەو 
خۆڵەمێ���ش» ،ئەو كتێب���ەی لە س���اڵی 2000دا بە
ئینگلیزی ل���ە چاپ دراو دواتر ك���را بە فیلمێكی
س���ینەمایی كە خۆت دەرتهێنا .ل���ە گفتۆگۆیەكدا
كە نادیا عەلی مەیوەندی لەگەڵتدا كردوویەتی «لە
نۆڤەمبەری  2004دا» وتووتە كە «ژنان ونن .ژنان لە
خەیاڵدا هەن».
ڕەحیم��ی :بەڵێ ،دەزانیت ئ���ەم چیرۆكە زۆر
كۆنە ،لەبەرئەوەی م���ن كاتی خۆی نۆڤڵێكی زۆر
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زۆر كورتم لە چوار الپەڕەدا نووس���ی ...پێم وتیت
كە چووم بۆ باكووری ئەفغانس���تان لە ساڵی 1980
دا ،لەوكاتەوە بیرۆكەی ئەم نۆڤڵەم لە مێشكدا بوو.
یەكەمجاریش لە س���اڵی  1996دا بەفارسی نووسیم.
لەو كاتەشدا تاڵیبان لە ئەفغانستان هاتنە سەر حوكم.
هەر لەو كاتانەدا برایەكم لە ئەفغانستان كوژرا .دیسان
هەمانكات لە فەرەنس���ا كچێكمان بوو .هەربۆیە من
نەمتوانی پرس���ە بۆ براكەم بگێڕم و بۆی بالوێمەوە.
لەبەرئەوەی من لە فەرەنسا بووم و ئەو لە ئەفغانستان
بوو .هەر بۆیە بەالی منەوە نووسین خۆی بۆ خۆی
ێ براكەم
بریتی بوو لە پرۆسەی ش���ینگێڕان .وەخت 
ك���وژرا ،دایك و باوكم تا دووس���اڵ پێیان نەوتم.
هەم���وو جارێكیش كە قس���ەم لەگەڵ دەكردن لێم
دەپرسین كە بۆچی پێیان نەوتووم.
«خ���اك و خۆڵەمێش» بریتییە لە پیرەمێردێك كە
دەیەوێت بچێت بۆ الی كوڕەكەی لە كانێك تا پێی
بڵێت كە دێكەیان وێران كراوەو هتد ...بەاڵم تیاماوە
چۆن هەواڵی ئەو مەرگەس���اتە بە كوڕەكەی بڵێت.
ئەوە باوكمە .بۆ نەیویس���ت پێم بڵێ؟ بۆ؟ هەر بۆیە
ئەو ڕۆمانەم بریتییە لەو ش���ینگێڕانە .بەاڵم هەندێجار
من لە ئەفغانستان دەپرسم« :بۆ بەردەوام توندوتیژی
هەیە؟ بۆچی دوای داگیركردنەكەی س���ۆڤێت ئێمە
نەمانتوانی ئاشتی لە ئەفغانس���تاندا بەرقەرار بكەین؟
من وایدەبینم كە دوای هەر جەنگێك ئەگەر ش���ین
نەگێڕیت دەكەویتە بازنەیەك لە تۆڵەسەندنەوە.
جەی كەی :منیش وای بۆ دەچم كە بەرلەوەی
ێ توندوتیژی چووبێتە
تۆ لەو بارەیەوە بدوێیت ،دەش 
ن���او ناخ���ی ئادەمیزادەكانەوەو بووبێتە بەش���ێك لە
ناوەوەیان .هەر ئەمەش هۆكاری دیوارەكان و نەمانی
متمانەیە.
ڕەحیم��ی :بەڵێ ،دوای ش���ەڕی س���ۆڤێتیش
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خەڵك بواری ش���ینگێڕانیان نەب���وو ،ئەمەش بەرەو
توندوتیژی و تۆڵەس���ەندنەوەی بردن .هەربۆیە من
دەربارەی ئەو ش���ینگێڕانەم نووسی و لە هەمانكاتدا
پێچەوان���ەی ئەو شینگێڕانەش���مان هەبوو لە واڵتدا.
هەروەها من س���ەرنجی پێگەی ژیانیش���م داوە لەم
واڵتەدا .لە فیلمەك���ەدا دوو ژنمان هەیە .یەكێكیان
ڕووت���ە بەاڵم ل���ە خەیاڵ���ی پیرەمێردەك���ەدا «كە
بووكێتی»  ،لەماڵەوە بووەو ش���ێت دەبێت و خۆی
ێ دەداتە ن���او ئاگرێكەوە .ئەم وێنەیە لە خەیاڵی
فڕ 
پیرەمێردەكەدایە .وێنەی ئەم بووكەی بەسەر خەیاڵیدا
زاڵە .بەاڵم لە هەمانكاتدا ئافرەتێكی تر پیشان دەدەم
كە ڕووت نییە بەڵكو بەردەوام چارش���ێوی پۆشیوە.
هیچی لەبارەوە نازانین .هیچ شوناسێكی نییە .بەالی
منەوە ئەم دووانە هەردووكیان زیادەڕەوین .كاتێك
ئافرەت شوناسی دەبێت ،لە كۆمەڵگادا ئامادەبوونی
هەیە .جەس���تەی هەیە ،ژیانێكی تراجیكی هەیە .لە
ێ ئافرەت شوناسێك
كۆتایی ژیاندایە .لەبەرئەوە وەخت 
وەردەگرێت ،ئیدانە دەكرێ و بە نەفرەت دەكرێ.
ب���ەاڵم ئافرەتەكەی تر هیچ شوناس���ێكی نییە ،بەاڵم
بە زیندوویی لە زیندانێكدایە ،چونكە چارش���ێو لە
زیندان دەچێت .كەواتە پرسیارەكە الی من ئەوەیە
كە «بۆچی ئافرەت ب���ەردەوام لە كۆمەڵگادا ونە؟»
لەبەرئەوەی لەم كۆمەڵگایەدا ئەو هیچ ڕوخسارێكی
نییە ،هیچ شوناسێكی نییەو زۆربەی كات لە ماڵەوەیە
و كارن���اكات .هەڵبەت دوای س���اڵی  ،2002دوای
تاڵیبان ،هەوڵیان دا شوناسێك بە ئافرەت بدەن ،بەاڵم
ئەمە شتێكی ئاسان نییە ،لەبەرئەوەی تۆ ناتوانیت بەو
تەرزە مێنتاڵیتیش بگۆڕیت.
جەی كەی :بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە
كە تۆ پێشتر باسی ئەو ئەزموونەی چایخانەكەت كرد
ێ كابرای چایچی كامێراكەی بۆ گەڕاندیتەوە.
وەخت 
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هەر لەو كۆمەڵگایەی ئەو كابرایەدا كە كامێراكەی ب���ۆ ئەو كاراكتەرە پیاوەی كە ل���ە ڕۆمانی «بەردی
بۆ گەڕاندیتەوە ئەو ش���تە هەبووە كە تۆ لەبارەیەوە سەبر»دا هەیەو ئیفلیجەو لە جێدا كەوتووەو ناتوانێ
دوایت :ونبوونی شوناس���ی ژن .ئای���ا تۆ دوای ئەو قسەبكات .و .كوردی» ئەمەش بەدبەختییە .بەاڵم لە
شەڕە یەك بەدوایەكانە ،لە حەفتاكانەوە تا ئێستا هیچ واڵتانێكی وەكو ئەفغانستان و ئێران و واڵتانی تری
دیكتاتۆریدا ،دەنگ مەسەلەیەكی زۆر گرنگە.
گۆڕانێكت لە ڕۆڵی ژندا بینیوە؟
لە ئەوروپا یان ئەمەریكا پرس���یارەكە ئەوەیە كە
ڕەحیم��ی :لەحەفتاكان���دا خوش���كەكەم
ڕۆژنامەن���ووس ب���وو و بەتەنیا هەموو ئەفغانس���تان «من هەم یا نیم؟» بەاڵم لە ئەفغانستانی دیكتاتۆریدا،
ێ دێت «قس���ە بكەم یان
دەگەڕا .بەاڵم كۆمۆنیستەكان هاتنە كابولەوە ،هاتنە پرس���یارەكە بەمشێوەی ل 
ێ نەبوون .نەیكەم؟» لەبەرئەوەی لە ئەفغانس���تاندا دەنگ نییە.
ناوچەكەوە ،ئەم ئیس�ل�امییانە لە گ���ۆڕ 
ێ بدەن ناتوانیت ژیانی خۆت خۆش بوێت و شتێك بڵێیت
كۆمۆنیستەكان ویستیان پۆشاك بە ئافرەتان فڕ 
و نمایش���یان بكەن ،بەاڵم ئەوە كارێكی زیادەڕەوانە كە پێچەوانەی بۆچوونی حكومەت بێت .بۆیە بەالی
ێ هەر
بوو .بەاڵم دوات���ر كەلتوورێكی تر هاتە ئاراوە .ئەو منەوە ،بۆ ئەوەی دەنگ بە ژن ببەخشین ،دەب 
كەلتوورەی لەالی���ەن عەرەبەكانەوه هات ،لەالیەن لە س���ەرەتاوە ئەم ماف���ە پەتریاركییە ئیفلیج بكەین.
سعودیەكان و خەڵكی پاكستانەوە .شوناسی ئەفغانی؟ س���ەبارەت بەم ئافرەتەش ،زۆر گرنگە قسە بكات.
بەالی منەوە ئەمە شوناسێكی سعودییە .ئەم تێكڕژانە وەكو نووس���ەرێك دەزانم كە وشە گەلێ گرنگە.
س���ەرەتا كردار گرنگ بوو .من ب���ڕوام بەوە هەیە
شوناسی ئێمەی گۆڕی.
جەی ك��ەی :لە»بەردی س���ەبر»دا ژن دەنگی چونكە تۆ كە دەنگ���ت نەبوو ،كە نەتتوانی هەموو
ێ شتی تر دەكەیت
ێ سەنراوەتەوە .من دەمەوێ ش���تێك ڕوون بكەیتەوە ،هەند 
ێ و پیاو دەنگی ل 
دراوەت 
ێ بپرس���م «دەزانم كە پێش���تریش ئەم تا گوزارش���ت لەخۆت بكەی���ت و لێدەگەڕێیت
ش���تێكت ل 
ئەوەی لە ناختدا پیشی
ێ كراوە» بەاڵم
پرسیارەت ل 
ئاخ���ۆ تۆ ق���ەت لەخۆت ئازادی��ی من ل��ە ئازادیی خواردۆتەوە ،بتەقێتەوە.
لە ئەفغانس���تاندا بۆچی
پرس���یوە»چۆن دەتوان���م كەس��ێكی ت��ر ناچێت،
ئەو هەموو توندوتیژییە
دەنگ بە ژنێك ببەخشم؟
كە
هەیە
ش��تێك
ب��ەاڵم
هەی���ە؟ لەبەرئ���ەوەی
ئایا ئەوە شتێكی ئاساییە؟»
تر
كەس��ەی
ئەو
گرنگە:
ئێم���ە دەنگم���ان نییە.
ڕ ە حیم��ی :
«پێدەكەنێت»باش���ە ،بەر لە دەبێ��ت هەن��د 
ێ ئایدیای ئەمە س���یفەتێكی زۆر
هەموو ش���تێك بۆ ئەوەی دەربارەی ئازادییەكەی من و ئادەمییانەی���ە .كاتێك
دەنگ بە ژن ببەخش���ین ،ئازادییەكەی هەردووكمان من���ااڵن ناتوان���ن هیچ
ێ پی���او ئیفلیج بكەین هەبێت تا بزانێت كامیان بڵێ���ن ،زۆر نائومێ���د
دەب 
دەب���ن .ئەگەر قس���ە
«پێدەكەنێت» «هەڵبەت ئەم هەڵدەبژێرێت.
نەكەین كاری توندوتیژ
قسەیەی ڕەحیمی ئاماژەیە
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دەكەین .گۆڕینی شەڕ بۆ وتووێژ ،ئەمەیە دەنگ.
جەی كەی :ئەوەی من لەو پرس���یارە مەبەستم
بوو ئەوە بوو كە ڕەخنە لە گەلێ نووس���ەر دەگیرێ
كاتێك دەنگی «كەس���انێكی دی» دەبەن كە خۆیان
نین .تۆ قەت لە خۆت پرس���یوە كە ئاخۆ ش���تێكی
ئاس���اییە وەكو پیاوێك دەنگی ژنێك بەكاربهێنیت؟
من وێنای پیاوێكی پی���ر دەكەم كە وێنەی ژنێكی
لەزەیندایەو دەپرس���م ئاخۆ جیاوازی چییە لەنێوان
ئەوەدا و نووسین بەدەنگی ژنەوە؟
ڕەحیم��ی :ئا ...باشە .س���ەرەتا ویستم بچمە ناو
ناخی ئەو پیاوەوە .ویستم سەبارەت بەوە بنووسم كە
ئەم پیاوە چۆن بیردەكاتەوە كاتێك ژنەكەی هەموو
ێ دەڵێت لەبەرئەوەی كاراكتەرێكی باش
شتێكی پ 
ێ دەڵێت؟
نیی���ە ،پەروانە .دەزانیت كە زۆر ش���تی پ 
پێی دەڵێت كە مناڵەكان���ی لەو نەبوون ،هەركاتێك
ێ نەبووبێت لەگەڵ پیاوی تردا نوس���تووەو
ئەو لەو 
ێ ك���ردووە .بۆ؟ لەبەرئ���ەوەی ناتوانێت
خیانەتی ل 
گوزارش���ت لەخۆی ب���كات .كاتێكیش تۆ توانای
قس���ەكردنت نەبوو ،ئەمجۆرە شتانە ڕوودەدەن .هەر
بۆیە من ویس���تم بیر لەوە بكەم���ەوە كە من ئەگەر
وەكو پیاوێك ناچاربم گوێم لە هەموو ئەو ش���تانە
ێ دەس���تم بە
بێت ،ئاخۆ چ���ۆن بێت ،بەاڵم وەخت 
نووس���ین كرد ئەو كارەم نەكرد .ئەو ژنە داگیری
ك���ردم و هەركە دەمنووس���ی ،ئەو ژن���ە دەهاتەوە
ناومەوە ،دەچووە ناو مێش���كمەوە ،ناو دڵمەوەو پێی
ێ باسی خۆی بكات ،نەك ئەو پیاوە
دەوتم كە دەیەو 
«پێدەكەنێت» .هەروەها لەبەرئەوەی هەر بەڕاستی من
خۆم حەز بە داب و نەریتەكانی ئەفغان ناكەم ،بۆیە
ئەمە ئەو ژنە بوو كە من لە ئەفغانس���تاندا دەمویست
هەبێت ،ئامادە بێت.
جەی كەی :پێش���وازیكردن لە «بەردی سەبر»
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چۆن بوو لە ئەفغانستاندا؟ ژنان چییان لەبارەوە وت؟
ێ
ڕەحیمی :بەش���ێك لە ژنان ئ���ەو كارەیان پ 
خۆش بوو و سوپاسیان كردم .بەاڵم ژنێك بەڕاستی
حەزی لەو كارەم نەبوو و لێی پرس���یم چۆن دەبێ
من ژنانی ئەفغان وەكو س���ۆزانی و پیاوانی ئەفغان
وەكو كەس���انێكی الوازو بێدەسەاڵت پیشان بدەم.
لە ئەوروپاش ب���ەردەوام خەڵكی دەیانوت كە بڕوا
بەو ژنە ئەفغانییە ناكەن لەبەرئەوەی ژنانی ئەفغان لەو
ێ تۆ «مادام بۆڤاری» دەخوێنیتەوە،
ناچ���ن .بەاڵم كات 
ئاخۆ بیر لەوە دەكەیتەوە كە هەموو ژنانی فەرەنسایی
لەو دەچن؟ یان كاتێك من فیلمێكی سكۆرس���یزی
دەبینم ،وەكو فیلمی «شۆفێری تاكسی» ،دەتوانم بڵێم
كە هەموو شۆفێرانی تاكسی وەك ئەو وان؟ بەداخەوە،
ئێمە هەموو جارێك كە وێنەیەك دروس���ت دەكەین
دەیكەین بە قاڵبێكی گشتی « .»stereotypeوەك
ئەوەی من كە قس���ەم لەسەر ژنێكی ئەفغانی كرد ،
ئیدی واتە قسە لەسەر هەموو ژنێكی ئەفغانی دەكەم.
نەخێ���ر .ئەمە حاڵەتێكە و هیچی تر .ڕۆمانێكە .بەاڵم
ئەوە ئومێدی منە.
جەی كەی :ئەمە دەمبات بۆ پرس���یارێكی تر،
ئەوی���ش ئەوەیە كە ئایا تۆ هەرگیز هەس���تت بەوە
كردووە كە نووسین بریتییە لە جۆرێك لە كرداری
ێ وێنەی خەونئامێز لە
زیندەخەون؟ یان خەون؟ گەل 
كارەكەتدا هەیە.
ڕەحیمی :بەڵێ .نیچە دەڵێت «ئێمە هونەر ش���ك
دەبەی���ن ،لەبەرئەوە حەقیق���ەت نامانكوژێت ».من
ێ بڵێم كە ڕۆمانەكەم دەربارەی ئەفغانس���تانە،
نامەو 
دەربارەی هەموو ژنانی ئەفغانە .نازانم .لەوانەیە هەندێ
ژن هەبن وەك ئەو وابن .بێگومان من گوێم بۆ گەلێ
بەسەرهات گرتووە .ئەو گوتەیەی كە دەڵێت ڕۆمان
ێ
حەقیقەت «یان واقع» نییە ،بەڵكو ش���ێمانەیە «دەش 
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ڕووبدات» .بەالی منەوە هەرچییەك دەنووسم دەشێ
ڕووبدات .ئەمە جیهانی ئیحتیمالە.
جەی كەی :ڕاستە .فاكتەری كات .لەئێستادا نا،
ێ ڕووبدات.
بەاڵم دەش 
ڕەحیمی :ڕاس���تە .من مرۆناس «ئەنترۆپۆڵۆگ»
نی���م ،ڕەگەزن���اس «ئیتنۆلۆگ»نی���م ،كۆمەڵناس
ێ بڵێم
«سۆس���یۆلۆگ»نیم ،ڕۆژنامەنووس نیم .نامەو 
ئەمە واقیعی ئەفغانس���تانە .نەخێر ،م���ن ناتوانم ئەوە
بكەم .ئەمە ئافرەتێك���ە جێی خەونی من بوو ،جێی
ئومێدی من بوو .ئەوە هەموو ش���تێكە .هەركاتێك
تۆ دەنووس���یت ،ئومێد دەكەیت ش���تێك بە جیهان
ببەخشیت .هیوایەكی نوێ ،وێنەیەكی نوێ .هەربۆیە
من ئومێد دەكەم ئەمجۆرە ئافرەتە لە ئەفغانس���تاندا
ببینمەوە.
ێ دەربارەی نیش���تمان قسە
جەی كەی :دەمەو 
بكەم ،لەبەرئەوەی تۆ كاتێك نیش���تمانت جێهێشت
تەمەنت  17یان  18س���اڵێك دەبوو و  18ساڵیشە لە
فەرەنسایت .تا ئێس���تاش بەردەوام لەسەر ئەفغانستان
دەنووس���یت .نیشتمان الی تۆ لە كوێدایە و كەمێك
لەسەر نیشتمان وەكو خەونێك قسەمان بۆ بكە.
ڕەحیمی :ئمم .حیكایەتێك���ت بۆ دەگێڕمەوە.
حیكایەتێكی زۆر جوان .تۆ مەال نەسرەدین «مەالی
مەشهور» دەناس���یت؟ كاراكتەرێكی ئەفسانەییە لە
كەلتووری ئێمەدا .حیكایەتەكە دەڵێت :ش���ەوێكیان
كابرایەك الی عەموودێكی كارەباوە لەس���ەر شەقام
ێ ون بوو بوو و لەبەر
مەال نەسرەدینی بینی شتێكی ل 
ڕووناكیەكەدا دەگەڕا .ئەمیش لێی دەپرسێت :مەال،
ێ ون بووە؟ ئەویش دەڵێت :بەڵێ ،كلیلی
هیچ���ت ل 
ێ ون بووە .كابرا دەڵێت :منیش
دەرگای ماڵ���ەوەم ل 
یارمەتیت بدەم؟ مەال دەڵێت :ئەی بۆ نا .ئیتر بە جووتە
ب���ۆ كلیلەكە دەگەڕێن .دوای پێنج دەقیقە گەڕان و

نەدۆزینەوەی كلیلەكە ،كابرا لە مەال دەپرسێت :باشە
ێ ون بووە؟
ت���ۆ دڵنیایت لەوەی كلیلەكەت لێرەدا ل 
ێ ون بووە.
مەال دەڵێت :نەوەاڵ ،كلیلەكەم لە ماڵەوە ل 
كابرا دەحەپەس���ێت و لێی دەپرسێت :ئەی كەواتە
بۆچی لێ���رەدا بۆی دەگەڕێیت؟ م���ەالش دەڵێت:
لەبەرئەوەی ماڵەكەی خۆم���ان تاریكەو ڕووناكیی
تیانییە بەاڵم ئێرە ڕووناكە .حیكایەتێكی جوانە ،وانییە؟
بەالی منیشەوە ،چیرۆكەكە بریتییە لەمە .نیشتمانەكەم
لەن���او تاریكیی تیرۆردا ب���وو ،تاریكیی جەنگ .لە
تاریكیی ئسووڵیەتدا بوو .تاریكی لە هەموو شوێنێك
ێ ون بوو
ب���وو .منیش لەناو ئەو ماڵەمدا كلیلەكەم ل 
ێ ون بوو بوو ،كلیلی
بوو ،كلیلی شوناسی خۆمم ل 
ئازادی و كلیلی س���ەربەخۆیی .هەربۆیە چووم تا لە
شوێنێكی تردا بۆی بگەڕێم ،شوێنێك كە ڕووناكیی
تیابوو ،ئازادیی تیابوو ،سەربەستیی تیابوو ،فەرەنسا.
ێ بەدوای كلیلەكەی خۆم���دا دەگەڕام .بەاڵم
ل���ەو 
بێگومان لەوێش نەمدۆزییەوە ،لەبەرئەوەی كلیلەكەم
ێ من لە خەیاڵی
لە واڵتەكەی خۆمدا جێهێشتبوو .وەل 
خۆمدا دروستم كرد .نووسین دەربارەی ئەفغانستان
وەكو دروستكردنی ئەو كلیلەم وایە .ئەمە بۆچوونی
منە .دەزانیت؟ كەواتە ئێستا من لە كوێم؟ كاتێك كە
لە فەرەنسام ،یەك ئەفغانیم .كاتێكیش لە ئەفغانستانم،
فەرەنس���اییەكم .هەربۆی���ە دەڵێم كە من ئێس���تا لە
نیشتمانێكدا ناژیم .من لە جیهاندا دەژیم .ئێستا واڵتی
من بریتییە لە الپەڕەیەكی سپی...
جەی كەی :نیشتمان لەناو سەرتدایە.
ێ «پێدەكەنێت».
ڕەحیمی :بەڵ 
ج��ەی ك��ەی La maison du tete :؟
«بەفەرەنسی واتە :خانوویەك لەسەردا؟»
ڕەحیم��ی. Oui, La maison du tete :
«بەڵێ ،خانوویەك لەس���ەردا ».هەروەها لەدڵیشمدایە.
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بەاڵم هەموو س���اڵێك بەدوای ئەو كلیلەدا دەگەڕێم.
لە س���اڵی  1998ەوە تا ئەمڕۆ م���ن ناتوانم لە هیچ
ێ بڕۆم.
ێ هەفتە زیاتر بمێنمەوە .دەب 
شوێنێك لە س��� 
ێ سەفەر بكەم.
دەب 
جەی ك��ەی :منیش وام «پێدەكەنێت» بەردەوام
دەڵێی ماخۆالنتە؟
ێ «پێدەكەنێت».
ڕەحیمی :بەڵ 
جەی كەی :حەزم كرد زیاتر دەربارەی ئازادیی
ژن���ان بدوێین .لێرە لە ئەمەریكا ،هەروەها دەزانم لە
ئەوروپاش ،هەڵمەتێكی گەورە بۆ ئازادكردنی ژنان
هەیە ،بۆ بەخش���ینی دەنگ ب���ە ژن .من نازانم ئەو
ئازادیی���ە چی دەگەیەنێ���ت ،وەك بزانم بەالی هەر
یەكێكەوە مانایەكی جیاوازی هەیە .هەربۆیە ئەوەی
جێی س���ەرنجە الی من ئەوەیە كە بزانم تۆ چۆنی
ێ تێدەگەیت .بەشەكەی تری پرسیارەكەم ئەمەیە،
ل
كاتێك ئێمە كەس���ێك یان گروپێك لە خەڵك ئازاد
دەكەین ،ئاخۆ ئەو كەس���ە ی���ان گروپە ناچێتە ناو
شێوەیەكی تری چەوساندنەوەو سەركوتكردنەوە؟
ڕەحیم��ی :ئەم���ە پرس���یارێكی زۆر گرنگ���ە
لەبەرئەوەی بەتەنها تایبەت نییە بە خەڵكی ئەفغانستان،
بەڵكو س���ەبارەت بە دۆخی مرۆییە .با باسی هەندێ
شت بكەین :ئێمە زۆر باسی تایبەتمەندییەكانی هەر
كەلتوورێكمان كردووەو وتوومانە «باش���ە ،ئازادی
لەم كەلتوورەدا بوونی نابێت ،یان شارس���تانێتی لەم
واڵت���ەدا بوونی نابێت» ،بەاڵم من ب���ڕوام بەوە نییە،
لەبەرئ���ەوەی هەموو مرۆڤەكان مافیان هەیە .هەندێ
ێ هەس���ت
جیهانێت���ی  universalityهەیە ،هەند 
و س���ۆزی جیهانی ،وەكو خۆشەویستی .تۆ ئەگەر
ئەمەریك���ی بیت ،یان ئەفغانی ،یا پاكس���تانی و یان
ژاپۆنی ،خۆشەویس���تی هەر خۆشەویس���تییە .بەاڵم
خۆشەویس���تیەكەی من لە خۆشەویس���تییەكەی تۆ
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جیاوازە ،ئەمە ش���تێكی ترە ،بەاڵم هەست و سۆزی
خۆشەویستی هەمان شتە .بە بڕوای من سەبارەت بە
ئازادییش هەمان شت ڕاستە.
بێگومان هەندێجار خەڵكانێك هەن كە بۆچوونی
جیاوازی���ان بۆ ئازادی هەیە ،بەاڵم بەالی منەوە ئەمە
وەكو خۆشەویستی وایە .خەڵكی بۆچوونی جیاوازیان
ێ ژنێكی ئەفغانی
بۆ خۆشەویستی هەیە .بەاڵم من كات 
دەبینم كە ناتوانێت ش���ین ب���ۆ مێردەكەی بكات،
هەڵبەت ژمارەیەكی زۆری ژنان هەن لە ئەفغانستاندا
ێ قبووڵە .بۆ؟ لەبەرئەوەی ئەوان هیچ
ك���ە ئەمەیان پ 
ئایدیایەكی تریان سەبارەت بە ئازادی نییە .لەبەرئەوەی
ئەو ژنانە هیچ شتێك دەربارەی دەرەوەی الدێكەیان،
دەرەوەی واڵتەكەی���ان نازانن .جا هەر لەبەرئەمە وا
دەزانن كە ئیتر ئەمە واقیع و حەقیقەتە ،ئەمە هەموو
شتێكە .كەواتە هەموو شتەكان لە هەموو شوێنەكان
وەكو یەك وان .ئەمە كێشەكەیە .كێشەكە هەڵبژاردنە،
ێ هەڵبژاردن
ئەوكاتە دەتوانیت ئازادیت هەبێت .بەب 
ئازادی مەحاڵە .هەڵبەت هەر كەسەو ئایدیای خۆی
بۆ ئازادی هەیە .ئازادیی من لە ئازادیی كەسێكی تر
ناچێت ،بەاڵم شتێك هەیە كە گرنگە :ئەو كەسەی تر
ێ ئایدیای دەربارەی ئازادییەكەی من و
دەبێت هەند 
ئازادییەكەی هەردووكمان هەبێت تا بزانێت كامیان
هەڵدەبژێرێت .ئازادی وەك چەمك بەالی منەوە هیچ
ناگەیەنێت ،لەبەرئەوەی ئێمە ناتوانین پێناسەی بكەین،
ناتوانین ڕاڤەی بكەین .خۆشەویس���تی :ئێمە ناتوانین
خۆشەویس���تی ڕاڤە بكەین .دەتوانی���ن هەڵیبژێرین،
لەبەرئەوەی هەموو ئەمانە لەس���ەر بنەمای ئەزموون
ێ ئایدیایەكمان لەسەر ئازادی
دامەزراون .پاشان دەش 
هەبێت.
جەی ك��ەی :جەنگ و ملمالن���ێ ،مەرگ و
وێران���كاری لەگەڵ خۆیاندا دەهێن���ن ،بەاڵم دەبنە
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ێ ئایدیای نوێ .كەمێك
هۆی هاتن���ە ئاراوەی هەند 
ێ لە هێنانە ئارای
دەرب���ارەی ڕۆڵی جەنگ و ملمالن 
چەمك و تێگەیش���تنی نوێی وەك���و ئازادی ،بۆمان
بدوێ.
ڕەحیمی :تۆ دەزانیت كە جەنگ هەرگیز تەواو
نابێت .بەدبەختانە ،ئەدەب لەگەڵ جەنگدا دەس���تی
پێكرد .بیر لە «ئیلیادە»بك���ەرەوە .ئەدەبیاتی جەنگ
لە یۆنانی كۆندا .ئۆدێس���ە .هەموو ئەمانە دەربارەی
جەنگن .مەهابهاراتا لە هیندس���تان .جەنگە .شانامەی
فیردەوس���ی« .هونەری جەنگ» ل���ە ژاپۆن .هەموو
ێ كرد.
ئەدەبیات���ی دونیا لەگەڵ جەنگدا دەس���تی پ 
ناتوانین لە جەنگ هەڵبێین.
جەی كەی :پێوەی لكاوین.
ڕەحیمی :بەداخەوە ،بەڵێ.
ج��ەی ك��ەی :جەن���گ بۆتە بابەت���ی هەموو
ێ شتێكی تر
كارەكانت .ئەگەر جەنگ نەمێنێت دەب 
بدۆزیتەوە تا لەبارەیەوە بنووسیت.
ڕەحیمی« :پێدەكەنێت» ڕاستە .بڕوا ناكەم بتوانین
ئەو توندوتیژییە بۆ ش���تی تر بگوێزینەوە .لەڕووی
تیۆرییەوە هەوڵ دەدەین لەڕێی ئاش���تی و هتد...وە
ێ س���اڵ ،یان لە
ئەوە بكەین .ڕەنگە بۆ ماوەی س��� 
باش���ترین حاڵەتدا بۆ ماوەی پەنجا ساڵ .بەاڵم پاشان
ئابووری پێویستیی بە جەنگ دەبێت .بەداخەوە ،ئەمە
بەشێكە لە ژیان .ناتوانین بیگۆڕین .خەڵكانێكی زۆر
دێ���ن و دەڵێن ئێمە جەنگمان ناوێت ،توندوتیژیمان
ناوێت ،بەاڵم لەوانەیە هەرخۆیان ببنەوە بە خەڵكانێكی
توندوتیژو جەنگ هەڵبگیرسێننەوە.
جەی كەی :لە س���ێپتەمبەر «ئەیلول» ی س���اڵی
2001دا سیاسەتی ئەمەریكا بەرەو توندبوون دەڕۆیی
و ئەمەم���ان بەچاوی خۆم���ان دەبین���ی ،هەروەها
چاوەڕێی ئەوە دەكرا كە ئەمریكا بچێتە ئەفغانستانەوە.

لەكاتی بینینی ئەو سیاسەتەو ئەو چاوەڕێكردنەدا كە
خەریكبوو ڕوویدەدا ،هەس���ت و بیروبۆچوونی تۆ
چی بوو؟ ئاخۆ وتت «دیسانەوە»؟
ێ چەند ش���تێك دەربارەی ئەم
ڕەحیمی :دەمەو 
شەڕەی ئەفغانس���تان بڵێم .ئێمە باسی توندوتیژی و
شەڕی ناوخۆی ساڵی  1992مان كرد لە ئەفغانستاندا،
پاش داگیركارییەكەی سۆڤێت .لەوكاتانەدا دەمبینی
هەموو كەسێك هاواری دەكرد «ئەمریكا بۆچی هیچ
بۆ ئەفغانستان ناكات؟» هەموو كەسێك وای دەوت.
لە خەڵك���ی عەوامەوە تا ڕۆش���نبیرەكان .دەیانوت
«ئەم ش���تانە بۆ خەڵكی یوگوسالڤیا دەكەیت ،ئەی
بۆ ئەفغانس���تانی بۆ ناكەیت؟» بەاڵم هەر ئەوەندەی
ئەمریكاش هات بۆ ئەفغانستان ،هەموو دەیانوت»بۆچی
هاتوون بۆ ئەفغانستان؟» «پێدەكەنێت».
جەی كەی :هەرگیز خۆشحاڵ نین.
ێ
ڕحیمی :هەرگیز خۆش���حاڵ نی���ن .ئێمە دەب 
كەمێك مەودا لەنێوان خۆمان و ش���تەكاندا دابنێین.
بەر لە هەموو شتێك ،ئەم ش���ەڕە لە ئەفغانستاندا بۆ
خەڵكی ئەفغان نییە ،ئەمە ش���ەڕی نێوان بەشەریەت
ێ بزاڤی ئسووڵییە .ئسووڵییە نێودەوڵەتییەكان.
و هەند 
لەبەرئەوەی بەتەنها هێزی ئەمریكی لە ئەفغانس���تان
نییە ،بەڵكو هێزێكی نێودەوڵەت���ی لەوێیە ،یوئێن و
هتد ...هەروەها الیەكەی تریش تاڵیبانن ،بەاڵم بەتەنها
بریتی نین ل���ە تاڵیبان .تاڵیبانی پاكس���تانی ،تاڵیبانی
س���عوودی .خەڵكێكی زۆری پاكس���تانیش لەگەڵ
خەڵكی ئەفغاندان .كەواتە ئەمە شتێكە لە بەینی دوو
بزاڤ���دا ،دەزانیت .بەداخەوە ،ئەمە ش���ەڕی خەڵكی
ئەفغان نییە .بەاڵم لە س���ەرەتاوە هێزی نێودەوڵەتییان
هەبوو و هاتنە ناو ئەفغانس���تانەوە بۆ ئەنجامدانی ئەو
شەڕە ،بۆ ڕاوەدوونانی تاڵیبان ،قاعیدە و هتد...بەاڵم
دوای كۆمەڵێك هەڵەی سیاس���ییش ،وەكو شەڕی
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ێ ئەوان تاڵیبانیان لە
عێراق .ئەمەش گرنگ���ە :وەخت 
ێ تا چوارساڵێك لەوێ
ئەفغانستان ڕاو نا ،بۆ ماوەی س 
ێ چوارساڵەدا ئەوان
نەمان ،بەاڵم لەماوەی ئەو س��� 
لە پاكس���تان بوون و ئەمجارە خۆیان ڕێكخستەوە.
ێ س���وپایەكیان پەیداكرد ،پارە ،چەك و هەموو
لەو 
ێ خۆڕێكخس���تنەوەو گەڕانەوە
ش���تێك بۆ سەرلەنو 
بۆ ئەفغانس���تان .بەاڵم ئەوان وایاندەزانی كە تاڵیبان
تەواو بوون و چوون تا كار لەس���ەر عێراق بكەن.
ئەم���ەش هەڵەیەكی گەورەب���وو .لەبەرئەوەی هەر
وەكو دەشزانیت ،لە پاكستان موخابەراتێك هەیە پێی
دەڵێن  ICIئای .سی .ئای .سوپای پاكستان لەالیەن
ئس���ووڵییەكانەوە كۆنترۆڵ كراوە .بەاڵم تۆ دەزانیت
كە پاكس���تان هاوڕێمانەو ئەمەش هەڵەیەكی گەورە
بوو .لەبەرئەوەی بەالی خەڵكی پاكستانەوە «هەروەها
ێ بۆ دانوستان لەگەڵ
بەالی ئێرانیشەوە» ئەفغانستان دەش 
ئەمریكادا باش بێت .من باش بیرم دێت لە  2004دا
ێ ئەنجومەنی پیرانی ئەمریكا پرسییان كە بۆچی
كات 
ێ دیموكراسی
یارمەتیی خەڵكی پاكستانیان دا .لەو 
نییە ،ئازادی نییە ،هەموو س���اڵێك پارەیان دەدەینێ،
هتد ...ئینجا پاش هەفتەیەك و لە س���ەرەتای ئەیلولدا
ئەمریكا لە ئەفغانستان بوو .ئەمجارەیان پاكستان وتی
ێ یارمەتیم بدەیت ،دەیبینیت ».بەالی
«باشە ،تۆ ناتەو 
پاكستان و هەروەها بەالی چینیەكانیشەوە ،ئەفغانستان
شوێنێكە بۆ گۆڕینەوەی پارە ،بۆ دانوستان .كاتێكیش
دەچیت بۆ ئەفغانستان ،ژمارەیەكی زۆر ڕێستۆرانتی
چین���ی دەبینی���ت .ژمارەیەكی زۆر ل���ە كەلوپەلی
بازرگانی ،تەنانەت كەلوپەلی نەریتییانەی خۆشمان
لە چینەوە دێن .هەروەها لەم ڕێس���تۆرانتانەدا گەلێ
كاری سیخوڕی ئەنجام دەدرێن .تەنها ئسووڵییەكان
نین .بەڵكو جەنگێكی تریش هەیە .جەنگی ئیشوكار،
جەنگی بازرگانی .ئەفغانس���تان كەوتۆتە ناوەڕاستی
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هەموو ئەمانەوە لەنێوان چین و هیندس���تان و ئێران
و پاكستان و ڕووسیادا .هەروەها ئێمە دوو ژیارمان
هەیە .یەكێكیان من ناوم ن���اوە ژیاری ئەبراهیمیك
«هیندی -مەس���یحی» كە ئایدیایەكی جیاوازیان بۆ
ئاخیرەت هەی���ە .هیندی و چینیەكان هەمان ئایدیاو
هەمان ژیاریان نییە .لۆجیكێك���ی ترە ،تێڕوانینێكی
ترە بۆ جیه���ان ،بۆ ژیان ،بۆ مردن ،بۆ ئیش���وكار.
ئەفغانس���تانیش لە ناوەڕاس���تی هەم���وو ئەمانەدایە.
ناشتوانین ئەفغانستان لە جیهان جیابكەینەوە .ئەگەر
هەڵەیەك لە جیهاندا هەبێت ،لە ئەفغانستانیش هەیە.
جەی كەی :دەگەڕێین���ەوە بۆ ئایدیای دەنگ.
بەاڵم لەم حاڵەتەدا دەنگی شوێن .بەرلەوەی بڕۆین،
ئاخۆ هیچ پرۆژەیەكی تازەی وات هەیە كە ئێس���تا
كاری لەسەر بكەیت و خەڵك چاوەڕێی بن؟
ڕەحیمی :لەئێس���تادا ،كتێبی پێنجەمم نێردراوە
ب���ۆ چاپ و لە  10ی مارتدا دەچێتە س���ەر ڕەفەی
كتێبخانەكانی فەرەنسا .ناونیشانەكەی «دۆستۆیڤسكیی
نەفرەتلێك���راو»ە .هەروەها لە مانگی مایس���دا و لە
مەغریب دەس���ت بە وێنەگرتنی فیلمەكەم دەكەم،
كە لە «بەردی س���ەبر»ەوە ئامادەكراوە .جگە لەمانە
ئۆپێرای «خاك و خۆڵەمێش» كە لە لیۆن پێشكەشی
دەكەین .زۆری تریش «پێدەكەنێت».
جەی كەی :زۆر سوپاس.
ڕەحیمی :لە خۆشیدا بن.
سەرچاوە:
http:// mantlethought.org
Literary Current Series: An Interview with
Atiq Rahimi
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خۆشەویستی چییە ?
دەمەتەقێیەکە لەگەڵ الش
نۆرێن
سازکردنی :ماریا ترێگۆرد
دانا رەووف

1
لەسوێدییەوە کردوویەتی بەکوردی وپەراوێزی بۆ داناوە

کاتێک الش نۆرێن من لەسەر عەرەبانەی کەمئەندامان
دەبینێت ،بۆ تەنها س���اتێکیش بەو شێوە پڕ لە هەست و
س���ۆزو بەزەییەی کە من لەس���ەری راهاتووم ،س���ەیرم
ناکات ،هەروەکو من بەو شێوەیە نەبینێت ،یان نەوێرێت
رووبەڕووی ئەم کەمئەندامییەم ببێتەوە.
الش نۆرێن دەیەوێت هەموو ش���تێک بزانێت و بەبێ
شەرم پرسیار دەکات .من هاتووم بۆ گۆتالند تا هەوڵبدەم
و تۆزێک لە ژیانی الش نۆرێن تێبگەم ،بەاڵم ئەو دەست
بەسەر بارودۆخەکەدا دەگرێت و دەکەوێتە پرسیارکردن:
 ئەسپەکە چی کرد؟ بەپشتدا کەوتیتە خوارەوە؟3
 دەتەوێت سەرلەنوێ دەست پێبکەیتەوە ؟دەس���تبەجێ ئەو وێنەیەی لەالی خۆم س���ەبارەت
بەالش نۆرێن بۆ خۆمم دروس���تکردبوو ،ئاشکرا دەبێت:
کە ئەم نووسەرە مرۆڤەکان ،ئەزموونەکان و تراژیدیاکان
کۆدەکاتەوە ،کە ئەو ژیان و چارەنووسی خەڵکی پێویستە،
بۆ ئەوەی شانۆنامەکانی بنوسێت.
دوای ئەوە الش نۆرێن ددان بەوەدا دەنێت کە ئەو
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چەندین شانۆنامەی
نووسراوم هەن ،بەالی
خۆمەوە لە ئاستێکی
باش و بەرزدان ،بەاڵم
تاکو ئێستا نە
باڵومکردوونەتەوە ،نە
ناردووشمن بۆ شانۆکان.
من هیچ پێویستییەکم
بە کاردانەوە و
ستایشێک نییە بەرانبەر
ئەم شانۆنامانە.
تەنها لەوکاتانەدا
دەریاندەهێنم کە
پێویستم بە پارەیە
زیندە خەونێکی ناخۆش و دێوزمە ئاس���ای هەیە و
هەمیشەش دووبارە دەبێتەوە ،کە لەپڕ لەخەو خەبەری
دەبێتەوە و هەستدەکات ناتوانێت جەستەی بجوڵێنێت
و هەروەکو من دەبێتە کەمئەندام و بەکورسی عەرەبانە
ئاسای کەمئەندامان دەڕوات.
کاتێ���ک دەگەم ،الش نۆرێن بە پایس���کیلێکی
بچکۆل���ەوە چاوەڕوانیم دەکات و ب���ەرەو ناو هەر
س���ێ خانووە بەردینە جوان و رووناکەکانیم دەبات.
تیشکی رۆژەکە باڵوبۆتەوەو ئێمەش لەدەرەوە ،لەپاڵ
تاشەبەردە وشک و رووتەڵەکاندا دادەنیشین و لەکوپی
گ���ەورەدا قاوە دەخۆینەوە .تیش���کی رۆژەکە بەناو
لەوەڕگای مەڕو مانگا ،کێڵگە فراوان و پێدەشتەکاندا
باڵوبۆتەوە( .ئانیکا) کێکی بەدارچینی بۆ کردووین
و بەقاوەکەوە دەیخۆین .ئانیکا ئەکتەرەو پایز لەکاتی
نمایشکردنی شانۆنامەی (ئاوی وەستاو)ی الش نۆرێن
خۆیدا ،کە بۆ شانۆی جولەکە لەستۆکهۆڵم کاریان
تێداکردووە ،یەکترییان دی���وە .کێکە دارچینییەکە
زۆر خۆشە ،الش نۆرێن و ژنە تازەکەشی ،ئانیکای
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ئەکتەر ،لەوەدەکات لەم شوێنەدا پێکەوە بەختیاربن.
دواتر من بواری ئەوەم بۆ دەڕەخسێت پرسیاری
لێبکەم و گفتوگۆکەمان دەستپێبکەین.
س���ەرەتا لێیدەپرس���م کە نیازی ئ���ەوەی نییە
بەیەکجارەکی بگوێزێتەوەو لەم دوورگەیە بژی؟
 هیوادارم .من زۆر حەزدەکەم کە لێرەبم. لەپڕ الیەنێکی تری خۆیم بۆ ئاشکرا دەکات،ک���ە تەواو بە من نامۆیە .ئەم نووس���ەرە گەورەیەی
س���وێد ،کە لەدوای ئینگم���ار بیرگمانەوە لە هەموو
کەس���ێک زیاتر لەسەری نووس���راوە ،فرە بەرهەمەو
بەردەوام خاوەن���ی پڕۆژەی تازەیە .ئەم نووس���ەرە
کە بەدیدێکی رەش ن���اوزەد کراوەو بەرهەمەکانی
مۆرکێکی پڕ لە نائومێدی و ش���ەڕی نەوەکان لەخۆ
دەگرێت ،دەیەوێت و خ���ەون بەوەوە دەبینێت کە
بەتەواوەت���ی و بۆ یەکجارەک���ی لەدنیای ئەدەب و
شانۆ دووربکەوێتەوە ،لەبری ئەوە باخێکی گێالسی
ژاپۆنیی تایبەت بەخۆی بڕوێنێت و باخچەکانی بژارو
پاک بکاتەوە.
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 یەک دوو ساڵی تر بەکاری ریژییەوە خەریکدەبم و دوای ئەوە دەکێش���مەوەو خۆم بڕیار لەسەر
کاتی خۆم ئەدەم .من هەر زۆر بە پەرۆشی ئەوەوەم
بەتەواوەتی لە هەموو ش���تێک دووربکەومەوەو تەنها
هەر لێرە ،لەم شوێنەبم .پێمخۆشە ئەو قۆناغە ئەکتیڤ
و پڕ لەکارەم تەواوبکەم.
• واز لەنووسین دەهێنیت؟
 نەخێ���ر ،بەپێچەوان���ەوە ،ئ���ەوکات دەتوانمبەتەواوەتی خۆم بۆ نووسین تەرخان بکەم.
• دایک و باوکت سەبارەت بە پیشەکەت ،وەکو
نووسەر دەیانووت چی؟
 ه���ەرزۆر دوودڵ و نائ���ارام ب���وون .ئەواندەیانوویس���ت نووس���ین وەکو کارێک���ی الوەکی
وەربگرم ،لەبری ئەوە پیشەیەکی تەواوەتیم هەبێت.
دایکم دەیوسیت من ببم بە قەشە ،خۆی لەبنەماڵەیەکی
قەشەدا گەورەبووە.
• چۆن باس���ی گەورەبوونی خۆت لە هوتێلی
خێزانەکەتان ،لەناوچەی گێنارپ دەکەیت ؟4
 کاتێکی خۆش بوو .لەزۆر رووەوە کاریگەرییهەب���ووە لەس���ەر من ،هەم���وو ج���ۆرە مرۆڤێکی
لێکۆدەب���ووەوە .لە ژووری نان خواردن ،ش���وێنی
دانیشتن بەپێی ئاستی چینایەتی دیاریکرابوون :باشترین
ش���وێنەکان ،مامناوەندی...هت���د .ژووری قاوەو چا
خواردنەوەو هەروەها شوێنە خراپەکان .تێکەڵەیەکی
سەیرو سەمەرەبوو .ریتواڵەکانی بەخاک سپاردن ،ژن و
ژنخوازی و ئاهەنگێڕان و کەسانێکی زۆری سەرخۆش
و بەدمەس���تەکان .هەموو لەم هۆتێلەدا کۆدەبوونەوە.
ئەو جوتیارانەی کە کێڵگەکانیان بەهۆی بەدمەستی و
مەی خواردنەوەوە لەدەست ئەداو چەندین تراژیدیای
تر ،بەاڵم ژیانێکی ئێجگار قەرەباڵغ بوو ،ژیانی رۆژانە
زریانێکی گەورەبوو لەهاتووچۆی بونیامەکان.
• ش���تێکمان دەرب���ارەی منداڵ���ی خ���ۆت بۆ
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بگێڕەرەوە؟
 تەمەنم ش���ەش ساڵ بوو کە هاتم بۆ گێنارپ.یەکەم رۆژەکانی قوتابخانە کە دەستم پێکرد ،چەند
کوڕێ���ک منیان بە عەمودێکی کارەباوە بەس���تەوەو
بەوایەرێ���ک کەوتنە لێدانم ،هەرلەب���ەر ئەوەی من
بەش���ێوەیەکی سەیر قسەم دەکرد .ئەمە راچڵەکین و
ش���ۆکێکی گەورەبوو بۆ من ،کاریگەرییەکی قوڵی
تێکردم .لێرەوە ناچارب���ووم بەرگری لەخۆم بکەم،
زیاتر ببمە کەس���ێکی بێباک و کەللەڕەق .زۆر گرانە
لەپڕ بکەویتە ناو گوندێکی ناوچەی (س���کۆنە)وە5.
خانەوادەکەش���م خاوەنی پیش���ەگەلێکی تایبەتمەند
بوون ،هۆتێلیان هەبوو ،باوکم بەدمەست بوو .ئائەمە
بەشێوەیەکی بەهێز کاریتێکردووم و بۆتە بەشێک لە
من.
• چۆن؟
 زۆر ئاسانە بۆ من خۆم لەو کەسانەدا ببینمەوەکە لەدەرەوەی سیستمە کۆمەاڵیەتییەکاندان ،من لەمە
دەگەم و دەیانناسمەوە.
• بۆچ���ی لەتەمەنی پانزە س���اڵیدا لە گێنارپەوە
گەڕایتەوە بۆ ستۆکهۆڵم؟
 لەالیەکەوە لەبەرئەوەی ژیانی ماڵەوە زەحمەتو دژواربوو ،لەالیەکی تریش���ەوە دەموویست بێم بۆ
ستۆکهۆڵم تا ببم بە نووسەر.
• یادی ماڵەوەتان نەدەکرد؟
 کچێکم ناسی و بۆ ماوەی سێ ساڵ لە شەقامیریدەرگاتان 6لەالی ئەو دەژیام ،لەبەرئەوە هێندە بیری
ماڵەوەم نەدەکرد .ئەو کچە دە ساڵ لە من گەورەتر
بوو ،من تەنها تەمەنم شانزە سااڵن بوو ،ئەویش بیست
و شەش ساڵ بوو.
• برایەکت���ان ل���ە گێن���ارپ دەژی ،چ جۆرە
پەیوەندییەکتان بەیەکەوە هەیە؟
 -زۆر نا .ئەو ئەندازیاری خانووبەرە بوو .ئێس���تا
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خانەنش���ینەو دە س���اڵ لە من گەورەترەو ژیانێکی
تایبەتمەندی خۆی هەیە ،جیهانێکی تایبەتمەند .شتێکی
ناخۆش و گرانیش نییە کە ئێمە هیچ پەیوەندییەکمان
نییە .ئەوە واقیعێکەو پێی رازی بە.
• چ���ی وای لەتۆ کردووە کە بەردەوام بیت لە
نووسیندا؟
 من وزەیەکی بەهێزم هەیە .چەندین شانۆنامەینووس���راوم هەن ،بەالی خۆمەوە لە ئاستێکی باش و
بەرزدان ،بەاڵم تاکو ئێس���تا نە باڵومکردوونەتەوە ،نە
ناردووشمن بۆ ش���انۆکان .من هیچ پێویستییەکم بە
کاردانەوەو ستایشێک نییە بەرانبەر ئەم شانۆنامانە .تەنها
لەوکاتانەدا دەریاندەهێنم کە پێویستم بە پارەیە .ئەم
شانۆنامانە تا لەچەکمەجەو سەر رەفەکاندا بمێننەوە،
م���ن خاوەنیان���م و موڵکی خۆمە .ئەوانەش���ی کە
باڵودەکرێنەوە یان لەسەر شانۆکان نمایش دەکرێن،
زۆر لەمێژە نووسیوومن.
• بۆچ���ی لەتەمەنی چل و نۆ س���اڵیدا بوویتە
ریژیسۆر؟8
 (یان مالمشوێی)و (ماریا یۆرانزۆن) 7بیریان لەشانۆنامەی (سەمای مەرگ)ی ستریندبیری کردبووەو
پرس���یاریان لە من کرد کە کاری ریژیان بۆ بکەم.
من هەرگیز لەوەوبەر و بەهیچ شێوەیەک بیرم لەکاری
ریژی نەکردبوەوە ،بەاڵم بیرم کردەوە بونیام دەتوانێت
هەوڵێکی لەگەڵدا ب���دات .بەهەرحاڵ دەتوانین هیچ
نەبێت دەستبکەین بە خوێندنەوەی.
• وەکو بەڕێوبەر چۆنیت؟
 باشم ،زۆر باش.• چۆن؟
 نا ،من تەنها ش���ۆخیم کرد .من حەزم بەوەیەکە سەرپەرشتیاربم و بڕیاربدەم ،من هەر زۆر حەزم
لەوەیە.
• بۆچی رێگا بۆ ئەکتەرەکانت خۆش���دەکەیت

سەما بکەن؟
 ئەوە ش���تێکی لەخۆوە بوو ،جارێکیان کارملەگەڵ گروپێکی گ���ەورەی ئەکتەرەکاندا دەکردو
بیرم لەوە دەکردەوە چی بکەم .سەما هات بەخەیاڵمدا.
رێگام بۆ کردنەوە سەمابکەن .سەماکردن چەندین،
یاخود هەموو دژایەتییەکان تێک و پێک دەشکێنێت
و رێگایەکی زۆر باش���ە بۆ نزیک بوونەوەو لەیەکتر
گەیشتن.
• بۆچ���ی تۆ هەرگی���ز دوای یەک���ەم رۆژی
نمایش���ەکان ناگەڕێیت���ەوە بۆ الی ئەکت���ەرەکان و
نمایشەکە ؟9
 من زۆر بە چڕی کاردەکام و تامەزرۆی ئەوەمبگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە تا بنووسم .ئەمە بۆ من ژیان و
مەرگە .بەهەمان ش���ێوە کاری ریژی بەالمەوە هێندە
گرینگ نییە ،بۆ من تەنها کارێکی خۆشەو هیچیتر.
بەاڵم لەو بڕوایەدام کە ئەکتەرەکان ئەمەیان پێخۆش
نییەو دڵگران بن پێی.
• دوو شانۆنامەت لە چەکمەجەکانتدا حەشارداوە،
بۆچی ئەمانە نمایش ناکرێن؟
 ئەو شانۆنامانە زۆر تایبەتمەندن بەخۆم ،پازیخۆم دەکەن ،ژیان���م .کە منداڵ بووم .ئەمانە دەبێت
چاوەڕێ بکەن تا من دەمرم.
• بۆچی شانۆنامەی (حەوت/سێ)تان نووسی؟
 نامەیەکم لە یەکێک لەبەندییەکانی بەندیخانەی(تیدەهۆڵم)ەوە بەدەست گەیشت 10.بەندییەکانی ئەو
بەندیخانەیە گروپێکی شانۆییان دروستکردبوو ،داوایان
لە من کرد ،ئەگەر تێکستێکم هەبێت بەکەڵکی ئەوان
بێت .منیش لەگەڵیان کەوتمە گفتوگۆ کردن .هەر
زوو یەکێک گووتی من (ناش���وناڵ سۆسیالیس���تم)،
بەمە من بەتەواوەتی تووش���ی ش���ۆک و راچڵەکین
بووم 11.ئەمانە لەناوجەرگەی کۆمەڵگای س���وێدیدا
بوون و منیش دەموویست بزانم چین .بارودۆخێکی
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داخراو و ترسناک بوو .پەیوەندی و لێکتێگەیشتن و
نزیکبوونەوەش هەرزۆر مەحاڵ بوو.
• لەکاتی ئەو پرۆژەی���ەدا ،پەیوەندییەکانت بە
(تۆنی ئۆڵسۆن)و (ماتس نیلسۆن)ەوە چۆن بوو؟12
 هەمان پەیوەندی کە من بە هەموو ئەکتەرێکیترەوە هەمە .خۆشم بووێن ،کاربکەم لەگەڵیاندا ،بەاڵم
ئەوانم وەک (کەس) خۆشنەوێت ،ئەوەم خۆشبووێت
کە دەیکەن.
• چ���ۆن زانیت کە ئ���ەوان لە هێرش���ەکەی
مالێکساندرادا بەشداربوون و خەڵکیان کوشتووە؟13
 بەه���ۆی وێنەیەک���ەوە کە ل���ە رۆژنامەکانداباڵوکرابوونەوە .من دەس���تی تۆنیم ناس���ییەوە کە
بەچەکێک���ی  AK4ەوە ،لەبەردەمی دەرگای (بانک)
لە کیس���ە وەس���تابوو .تووش���ی ش���ۆکێکی بەهێز
هاتم ،ب���ووم بە بەردو نەمدەتوان���ی لەجێگای خۆم
بجوڵێمەوە ،لەهەمانکاتدا بەو هیوایە بووم ئەوەی کە
لە رۆژنامەکاندا باڵوکراونەتەوە راست نییەو هەڵەیە.
هەروەها من زۆر بەو ڕووداوە سەرسوڕماو نەبووم .من
هێندە نەفام و سادە نەبووم کە لەو بڕوایەدا بم ئەوەی
ئێمە پێکەوە کردوومانە ،کاریگەرییەکی بەهێزی وەها
لەوان بکات ،ک���ە گۆڕانکارییەکی بنەڕەتییان تێدا
دروستبکات و بیانکاتە هاواڵتییەکی باش و بەسوود.
• ئەی چیت کرد؟
 لە مۆتیڤەکانی خ���ۆم ورد بوومەوە ،لەخۆممپێچایەوە .دەبوایە چیمان بکردایە؟ من گەیشتمە ئەو
باوەڕەی کە ئێمە مۆتیڤەکانمان هەر زۆر راس���ت و
پاک بوون.
• ئەم مەسەلەیە بە چ شێوەیەک تۆی گۆڕیوە؟
 ئەم کارەساتە بەش���ێکە لە ژیانم و شتێکە بەبەردەوامی و رۆژانە کاری بۆ دەکەم .بەخۆشحاڵییەوە
دەمەوێت جارێکیتر کار ل���ە بەندیخانەکاندا بکەم،
بەاڵم هەرگیز لەگەڵ کەسانی نازیدا نا ..هەرگیز .من
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هەستدەکم پیس بووم ،ئەوە ئایدۆلۆژیایەکی پیسە،
ترسناکە ،دژی ژیان و پڕ لە هەڕەشەیە.
• چیت بە تۆنی و ماتس گووت ،کە لەبەندیخانە
سەردانت کردن؟
 من دەمویست بزانم ئەوان چۆن توانیان تاوانێکیوا بک���ەن و لەهەمانکاتدا لەگەڵ ئێمە کاربکەن .من
دەمویس���ت ئەمانە واز لە نازیزم بهێنن .سەردانەکەو
رووبەڕووبوونەوەی ئەوان ،ئێجگار دژوارو ترس���ناک
بوو .بونیام هەستی بە ئامادەگی تاوانەکەیان دەکرد،
ژیان���ی چەند کەس بەهۆی ئەوانەوە تێکش���کێنراو
لەناوچوون.
• چۆن دەڕوانیتە بنەماکانی خێزانێکی کامڵ و
تەواوەتی؟
 ش���تی وا هەی���ە؟ لەوانەیە تەنه���ا لە خەونیپارتی کریس���تییان دیموکراسەکاندا شتی وا هەبێت.
من خودی خۆم هی���چ خەونێکم بۆ خێزانی کامڵ
و تەواوەتی نیی���ە .من لەوبڕوایەدام ئەوە جۆرێکە لە
بەندیخانە .من خەون بە مرۆڤی سەربەستەوە دەبینم.
• ئەی تۆ وەکو باوکێک چۆنیت؟
 لەوبڕوایەدام من باوکێکی هەرزۆر باش بم.•کچەکانت بۆ تۆ چی دەگەیەنن؟
 من بەوانەوە دەژیم و زۆر وابەس���تەی ئەوانم.بەبەردەوامی بیر لەوان دەکەمەوە ،پەیوەندییەکی زۆرم
پێیان���ەوە هەیە .بۆ من زۆر گرانە ددان بەوەدا بنێم و
لەوەبگەم کە ئەوان گەورە بوون .ئێستاش دەمەوێت
هەر من بڕیاربدەم .یەکێکیان تەمەنی بیست و پێنج
س���اڵەو ئەویتریان سی و سێ س���اڵە ...ئەمە هەرزۆر
مندااڵنەیە.
• ژیان لەگەڵ تۆدا چۆنە؟
 لەوبڕوایەدام کە گران بێت ،من کەس���ێکیس���ەربەخۆم و دەتوانم لەژێرزەمینێکدا بە تەنیا بژیم.
تەنگ���ەژەو گرفتی گەورەش لە ژیانم���دا ئەوەبووە
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هەوڵبدەم هاوسەنگییەک لەنێوان خێزان و کارەکانمدا
بکەم.
• خۆشەویستی چییە؟
 شتێکە دەچێتە نێو پێست و ئێسقانەکانمانەوە،ش���تێکی ئێج���گار پڕ ل���ە رازو نهێنی ک���ە دوایی
دەردەکەوێت شتێکی بەڵگەنەویست و بێگومانە.
• چوونە تەمەن و پیربوون بەالی تۆوە چۆنە؟
 حەزدەکەم بچمە تەمەنەوە ،تامەزرۆی ئەوەم.ئەوکاتەو بەوپەڕی بەختییارییەوە دەتوانم ئەوەی کە
خۆم دەمەوێت ،ئەوە بکەم .داواکان گەورەتر دەبن،
ب���ەاڵم من دەمەوێت زیاتر ب���ەردەوام بم ،هەوڵبدەم
س���ەربکەوم بەس���ەر داخوازییەکاندا ،من دەمەوێت
پیربم ،هەشتا ساڵ ،تا بزانم ئەوکاتە چ دۆزێکم ماوەو
لەسەر چی کاربکەم.
• چ شتێک بەالی تۆوە گرینگە؟
 کە بەشێوەیەکی راست رەفتاربکەم ،رەفتارێکیراس���ت لەگەڵ چ شتێکدا بکەم ،کە لەگەڵ خودی
خۆم راس���تگۆبم ،کە ویژدانی خ���ۆم بە زیندوویی
بهێڵمەوە ،کە زۆر تووندبم.

و وەاڵمی هەندێک پرس���یار دەداتەوە کە لەوەوبەر بە
هیچ شێوەیەک نەیویستووە قسەیان لەسەر بکات.
 .2گۆتالند :دوورگەیەکە لەنێو دەریای بەلتیکداو
لەگەڵ چەند دوورگەیەکی دیکەدا خاکێک لە یۆتالندو
هەرێم���ی خۆیدا ،گۆتالن���دس لێ���ن ،پێکدەهێنێت.
دوورگەی گۆتالند بەشێکە لە خاکی واڵتی سوێد.
 .3لەوە دەچێت رۆژنامەنووسەکە بەهۆی کەوتنە
خوارەوە لەسەر پشتی ئەسپەوە ،کەمئەندام بووبێت.
 .4گێنارپ گوندێکی بچوکی س���ەر بەش���اری
لون���دەو دەکەوێتە باش���وری س���وێدەوە .الش نۆرێن
لەتەمەنی شەش ساڵییەوە تاکو پانزە ساڵی ،لەم گوندەدا
ژیاوە.
 .5سکۆنە هەرێمی هەرە باشووری واڵتی سوێدە.
 .6ریدەرگات���ان یەکێک���ە لە ناوچ���ە دیارەکانی
ستۆکهۆڵم و دەکەوێتە ناوەڕاستی شارەوە.
 .7یان مالمشوێی و ماریا یۆرانزۆن دوو ئەکتەری
ناسراوی سوێدن و لە ش���انۆی پادشایەتی کاردەکەن.
ئ���ەم دوو ئەکت���ەرە ژن و مێ���ردن و زۆرجار لەکارو
پرۆژەی هاوبەشدا کاردەکەن.

پهراوێزهکان:

 .1چاوپێکەوتنی ئێجگار زۆر لە رۆژنامە ،ئێزگە،
تیڤ���ی و گۆڤارەکاندا لەگەڵ الش نۆرێن کراوەو کەم
و زۆر پازی ژیانی خ���ۆی و پرۆژە کۆن و تازەکانی
کردووە .ب���ەاڵم هیچ چاوپێکەوتنێکم بەچەش���نی ئەم
چاوپێکەوتنە نەدیوە ،کە رۆژنامەنووس (مارییا ترێگۆرد)
سازیکردووەو الش نۆرێن راش���کاوانەو بەراستگۆیی
وەاڵمی پرسیارەکان بداتەوە .ئەم چاوپێکەوتنە کورتە،
هەرچەندە ساکارەو پرس���یارو وەاڵمەکان بەشێوازێکی
کورت ،فۆرمێکی رۆژنامەنووسی سانای لەخۆ گرتووە،
بەاڵم الش نۆرێن چەندین راستی گرینگ دەدرکێنێت

 .8لەش���انۆ گەورەکان ،کاری ریژیس���ۆر دوای
نمایش���ەکان تەواو دەبێت و کارەکە ئەداتە دەس���ت
ئەکتەرەکان و ئەوان بەرپرس���یارن لەرەوتی پرۆژەکە.
بەاڵم هەندێکجار ریژیس���ۆرە دی���ارەکان بۆ ماوەیەک
لەگ���ەڵ ئەکتەرەکانی دەمێنێت���ەوەو چاودێری رۆژانی
نمایشەکانی دەکات.
 .9الش نۆرێ���ن لەس���اڵی ١٩٩٨دا ،لەیەکێک لە
بەندیخانەکانی سوێدو لەگەڵ کۆمەڵێک لە بەندییەکان،
بەپێی راهێنانی راگوزاری و گفتوگۆیەکی بەردەوامەوە
شانۆنامەی حەوت/سێ ،دەربارەی ژیانی ئەو بەندییانە
دەنووسێت .شانۆنامەکە لەس���ەر شانۆکانی دەوڵەت و
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دواتریش لەگەش���تێکی هونەریدا ،لە زۆربەی ش���ارو

درۆیەکی مێژووییە.

شارۆچکەکانی سوێددا نمایش���دەکرێت .ئەم پرۆژەیە

( .12تۆنی ئۆڵس���ۆن)و (ماتس نیلس���ۆن) ئەکتەرە

لەنێوەن���دە رۆش���نبیری و هونەرییەکان���دا بووە هۆی

بەندەکانی ئەو بەندیخانەیە بوون ،کە الش نۆرێن کاری

گفتوگۆیەک���ی چڕو ب���ەردەوام :گروپێ���ک بەتوندی

لەگەڵیان دەکرد .تۆنی ئۆڵس���ۆن لەسەر شانۆ بە روونی

پش���تگیرییان ل���ەم کارە دەک���ردو بەپێچەوانەش���ەوە

دووپاتی ئەوەی دەکردەوە کە ناش���وناڵ سۆسیالیستەو

گروپێکیتر بەتوندی دژی دەوەستانەوە.

ئەمەش تووڕەب���وون و دڵگرانیی زۆری لەالی بینەران

لەکاتی نمایش و گەشتەکانی ئەم گروپەدا ،ئەکتەرە

و بەش���ێکی زۆری ناوەندە هونەری و رۆشنبیرییەکەی

بەندەکان ،بەبێ پاسەوان هەموو سەربەستییەکیان دەبێت

س���وێد دروستکرد .تەنانەت هەندێک لە رەخنەگرەکان

و بەوپەڕی ئازادییەوە هەڵسوکەوت دەکەن و تەنانەت

و کەس���ایەتییە کلتورییەکان پازی���ان لەوە دەکرد کە

ل���ەدەرەوەی دیوارەکانی بەندیخانەکەش���یاندا دەژین.

نمایشەکە ،الش نۆرێن و تۆنی ئۆڵسۆن بدەن بەدادگاو

لەگ���ەڵ دوا رۆژی نمایش���ەکە ،ئەکت���ەرەکان لەبری

رووبەڕووی یاسایان بکەنەوە.

ئ���ەوەی بگەڕێنەوە بۆ بەندیخانەکەیان ،لە هێرش���ێکی

 .13مالێکس���اندرا :راوەدوونانی پۆلیس و دزەکان

چەکداریدا ،بانقێک دەب���ڕن و بەتوندوتیژی و بەهێزی

بە ماش���ێن و بەکارهێنانی چەکی قورس و هێلیکۆپتەر

چەک بەرەنگاریی ئەو پۆلیسانەش دەبنەوە کە دەیانەوێت

لەناوچ���ەی (مالێکس���اندرا)داو ل���ە دووڕیانی رێگاو

ئەم دزانە رابگرن .لەئەنجامداو بەش���ێوەیەکی دڕندانەو

دۆڵێک���دا کۆتایی پێدێ���ت .لەم ش���وێنەدا دزەکان،

زۆر لەنزیکەوە پۆلیسەکان دەکوژن و رادەکەن.

لەناویاندا (تۆنی ئۆڵس���ۆن)و بەیارمەتی (ماتس نیلسۆن)

 .10بەندیخانەی تیدەهۆڵم ،یەکێکە لە گەورەترین

و کەس���انی تری نازی و تاوانبار ،بۆسەیەک بۆ ماشێنی

بەندیخانەکانی س���وێدو لەس���اڵی ١٩٥٩دا کراوەتەوەو

پۆلیسەکان دەنێنەوەو بەشێوەیەکی توندوتیژو بێبەزەییانە،

جێگای  ١٨٩بەن���دی تیادا دەبێتەوە .ئ���ەو بەندییانەی

پۆلیسەکان لەنزیکەوەو بەدەمانچەکانی خۆیان دەکوژن.

لەم بەندیخانەیەدا دەگیرس���ێنەوە ،کەس���انی تاوانباری

تۆنی ئۆڵسۆن بەبەش���ێکی زۆری پارەکەوە رادەکات

گەورەن .بۆ نموونە پیاوکوژ ،یان ئەوانەی کە لەس���ەر

بۆ واڵتی (کۆس���تەریکا) ،بەاڵم ئەوەندە نابات پۆلیسی

بازرگانیکردن بە مادەهۆشبەرەکانەوە گیراون .ئەمە جگە

س���وێدی هەرهەموویان دەگرن و رووبەڕووی یاسایان

لە دزە گەورەو کەسانی سەر بە مافییا جۆراوجۆرەکان.

دەکەنەوەو تا ئێستاش لە بەندیخانەدان.

 .11ناشۆناڵ سۆسیالیست :نازییە تازەکانی ئەوروپان
و هەمان ئایدۆلۆژیای هیتلەریان هەیە ،لە دژایەتیکردنی

سهرجاوه:

رەگ���ەزی جولەکەو بێگانەکانی ئەوروپاو پیرۆزکردنی

رۆژنامهی

رەگەزی ئاری .هیتلەر نمون���ەی بااڵیانەو تووندڕەون.
هەروەها دووپاتی ئەوەش دەکەنەوە کە بەهیچ شێوەیەک
قەاڵچۆکردنی جولەکەکان و لەکاتی جەنگی جیهانیی
دووەمدا لەالیەن هیتل���ەرەوە ،رووینەداوەو ئەوە تەنها
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پیاوێك لە گۆشەی
شەقامەوە
نووسینی :خۆرخە لویس بۆرخیس
ه فارسییهوه :یاسین عومەر
و .ل 

سەبارەت بە خوالێخۆش���بوو (فرانسیسكۆ ڕێڵ)
قس���ەم لەگەڵ مەكە .من ئەوم دەناسیو دەمزانی كە
ئێرە شوێنی ئەو نەبوو ،چونكە ئەو ئازاو بكوژو ببڕی
دەوروبەری ناوچەی «نورت���ە «ی نزیك دەریاچەی
«گۆدالۆپ���ی « و «باتریا « بوو .من تەنیا س���ێ جار
ێ جارەكەیش لە یەك ش���ەودا،
ئەوم بینی ،هەر س��� 
بەاڵم هەرگیز ئەو شەوەم بیر ناچێتەوە ،هەرگیز بیرم
ێ بانگهێش���كردن هاتە
ناچێت كە چۆن «لوخانرا « ب 
كۆڵیتەكەمو نوس���تو «ڕۆزین���دۆ خواریز «یش بۆ
هەتاهەهایە لە «ماڵدۆنادۆ « ڕۆش���ت .دیارە ناویت
نەبیستووە ،تۆ لەو جۆرە كەسانە نیت كە ئەم شتانەیان
بیستبێت« .ڕۆزندۆ خواریز» یەكێك بوو لە شەرالتییە
بەناوبانگەكانی «ڤیال سان ڕیتا « ،لە چەقۆكێشیدا تاكی
نەبوو .س���ەر بە دەستو دایەرەكەی «دۆن نیكۆاڵس
پارێدس « بوو ،كە وەكو خۆت دەزانیت «پارێدیس»
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خۆشی سەر بە دارودەستەی «مۆرێل « بوو .زۆر
قۆزو ڕێكپۆشانە بە س���واری ئەسپێكی ڕەشی یەخە
زیوینەوە بە س���وڕخانەكان ڕادەگەیش���ت .پیاوەلو
سەگەل ڕێزیان لێدەگرت كچانیش هەروەها .هەموو
دەیانزان���ی كە دوو خوێنی لە گەردندایە .هەمیش���ە
كاڵوە ب���ەرزە لێوار هەڵگەڕاوەكەی دەكردە س���ەرە
ق���ژ درێژە ڕۆن لێدراوەكەی .وەك دەیانگوت بەختی
زۆر بوو .ئێمە ،كوڕو كااڵنی «ڤیال» هەمیشە السایی
هەڵسوكەوتو ڕەفتارەكانی ئەومان دەكردەوە ،تەنانەت
تف ڕۆكردنەكانیشی ،بەاڵم شەوێكیان تێگەیشتم كە
مەعدەنی ڕاستەقینەی ئەو چییە.
چیرۆكی ئەو ش���ەوە س���ەیرە ،دەتەوێت باوەڕ
بكە ،ناش���تەوێت مەیكە ،بە گالیسكەیەكی ڕەوڕەوە
سوور دەستی پێ كرد ،كە تا بنمیچەكەی پڕ بوو لە
مرۆڤ و یەكەو ڕاست لە ناوەڕاستی ڕێگا خۆڵەكەی
نێوان كورەخانەكانو زەوییە بەیارەكاندا دەركەوت.

دوو پیاوی ڕەش���پۆش بە گیتار ئاوازێكیان دەژەنیو
دەنگو هەرایەكی زۆری���ان بەرپاكردبوو .یەكێكی
تریشیان كە لە سەرەوە دانیشتبوو قامچییەكەی دەستی
هەواڵەی ئەو سەگانە دەكرد كە لەنێوان قاچو دەستی
ئەسپەكاندا بەیەكدا دەهاتن .لەو ناوەڕاستەدا پیاوێكی
كۆڵوانە بەش���ان بە ئارامی دانیشتبوو .ئەمە «كۆرالێرۆ
«ی بەناوبانگ بوو كە بۆ كوش���تو كوشتار هاتبوو.
ش���ەوێكی فێنكو خۆش بوو .دوان لەوان بە كاڵوە
قەدكراو و س���واری ئەسپەوە وەك ئەوەی لە كاروانی
ئاهەنگو شادیی خواروی شاردا بن ،بە ڕیز دەڕۆیشتن.
ئەم���ە ڕوداوی ژمارە یەك بوو ،ئێمە هەر زوو زانیمان
كە ڕوداوی دیكەش بەڕێوەیە .تاقمەكەی ئێمە زوو
بۆ هۆڵی سەماكەی (خولیا) هاتبوون .خولیا شوێنێكی
گەورەو پەرشو باڵوی هەبوو كە لە لەوحە ئاس���ن
دروست كرابوو .ئەم هۆڵی سەمایە دەكەوتە نێوان
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ە
و
ەندە لەس
ەرخۆ وتنی كە
ئێ
م
ە
ل
ە
و
س
ە
ر
ی

155

هۆڵە
كەوە نەمانتوانی
گ
وێ
ما
ن
ل

ێ
بێ
ڕێڵ»
ت« .فرانسی
جارێكی دیكە
سكۆ ئەو ت
دا
ون
وا
د
و
ك
ە
تی
ژ
ی
یی
ە
د
ی
و
با
كە
دەو
رە كردەو
لێی چاوەڕوان
ێ ئەوە عەرزو
ئ
ە ،پیاوم دەك
ە
ر
د.
وە
گ
كا
ە
دەكرا سەمای
تێ
ز،
ك
ب
ە
گ
ەیشت
اڵم «ڕۆزند
ە دەرگاكە هاوا
هیچی ن���ەوت.
ئ
ۆ» دیسان ال
ە
و
و
ە،
جا
ك
ی
و
ە
ڕ
ری كرد« :بچنە
ین
كێ
ە
ئێ
ستا ل
ك لە غ
هەموویا
وخانرا بەتەنها ه
ەریبەكان كە لە
ن
اب
و
و
ب
ن گەنجتر بوو
ە
فی
ڕ
ی منە ».ڕومەتی
ك
وم
ەی
ەت
ە
یی
ە
ك�
و
��

ە
و
ی
لەڕوی
لێدا« .لوخ
وەك ئەوەی س�
نەفرەتەوە تەما
انرا» ئەوان���
ش�
ی
��
ب
ای
��ەمای تانگۆكە
ۆ
ە
ك
دە
ی
رە
ك
وە
اب
بەقژە
رای كرد ،پا
ڕاو نابێ���ت ،لە
كەیەوە كە بەس
ە
ر
شان دەرەوە.
ش�
دەرگاكە چوونە
��
انی
دا
ب
ە
پیا
ریدابووەوە بەنێو
و و كچەكاندا
ڕێ
بێ
گ
ە
گ
و
ی
ما
خ
ن
ۆ
د
ی
ەم
كر
وچاو
دەوە .بەرەو الی
ی من لەشەرمدا
ڕۆزندۆ ڕۆیش���
ه

ت
ەڵ
و
گ
ە
دە
ڕاب
ست
و
كەمێك سوور
ی
و،
ب
ر
د
د لە ژێ
وو س��� 
ڕۆزندۆ
ر چاكەتەكەی
ێ سووڕ لەگە
ك
ر
د،
دا چەقۆیەكی ڕ
پا
وت
شا
ی
ڵ ژنێكدا سەمام
ن
دە
وا
ر
ز
ه
م
ێن
ل

ا
و
ێ
دای پێی و
_»
هێنا و وتم هەوا
وتی :دەنگی
ڕۆزندۆ ،پێموایە
ئ
ش
ەم
ز
گەرم ەو دەنگە
ە
ۆ
ب
ر
ە
ك
ە،
ەڵ
وی
ك
ت بێت.
ستم بەرەو الی
لە نزیك
لە دە
رە
وە
دەرگاكە بمبات.
ش�
بنمیچی هۆڵەك�
��
��
ە
ە
و
پ
ەن
ج
ج
وا
ە

ن
ر
و
ەی
ه
ە
دڵ
ڕفێن بو
ەبوو كە بەس���
كی درێژ ل
ە
ە
ر
ت
ڕ
ەنی
و
ش
با
و -بەاڵم بۆ ك 
رە
ت
ێ؟
ك�
جا
��
ە
دا دەی
دەكە گا
چەقۆك�
ڕوانی .ڕۆزندۆ
لیسكەیەك وەس
گی
تا
ر
یا
��ەی وەرگر 
ن
تو
ب
ت
ە
تا بوو ،جوتێك
ە
قن
ما
ج
ش�
ی
��
ل
ای
ە
ە
س
ك
ە
ی كردو
ئەوەی
ر كورسییەكە
یەكەم جاری بێ
وەك بنیای���ە
م
ت
بی
دانابوو كە وەكو
دە
بی
ها
نێ
تن
ە
ت
ل
پێ
ەپ
ڕ گەڕایە
چەق
ش چاو .لە بینینی
دواوەو ناڕە
ۆكەی لە پەنجە
ح
رە
ە
ك
ە
ت
وە
گیتارەكان زۆر
ب�
ت
��
و
و
ڕ
و
ه
م،
ئە
ڕو
ەڵدا تا بكە
وان ئەم گیتاران
بارەكەوە .من م
وێتە ناو دان
و
اب
چ
و
و
و
ڕ
ك
وە
م
ك
ەی���ان لەدەرەوە
پ
و
یا
ئ
ە
هات.
وەی ئێ
كابرا
مە شایس���تەی
ب
ۆم
��
�ا
ن
ی غەریبە دەست
ب
ی
ژ
ئەوە نەبین كە
ەن
ب
ە
ر
ن.
ز
بی
ر
ك
ك
ر
ر
دە
دن
ە
وتی« :ت
وە لێی بدا
وە لەوەی كە
ەنها لەبەر یەك
ت ،چەورەو
ش�
خ
��
ئێمە مش���تێك
وێ
ت
ڕی
ن
ات
ن،
ك
ە
گ
م
ڕ
بە دوول
چونك�
م گرت .گوڵە
ەتەوە ،پشت
��ە بەو دیمەن���
ە
گ
ت
وێ
مێخەكەكەم لە
م
دڵ
م
دە
تێ
ر
ك
كێ
ه
ەڵدێ���
«لو
شایە دەر 
ێو فڕێم
ت ».بەاڵم ما
خانرا» كابرای گ
وە
ر
ی�

ت
��
و
ە
ق
ك
دایە چاڵێكەوە.
ۆ

ڵ
چا
و
و
م
با
ز
تێبڕ
وی لە مل
بە
ی تا بیر لە هیچ
ی ئااڵن دو ح
نیگا تایبەتییەكە
ە
ی
ز
م
خ
دە
ۆی
ە
ك
ی تر نەكەمەوە.
ر
وە
د
ت
ە
ڕ
ماش��
ۆژ بێت
«واز لەم
�ای كردو وتی:
ەوە ،حەزم دەك
ك
ۆت
ای
ی
خوێڕی���ە بهێنە
ب
ك
ها
رد ئەو ش���ەوە
ە
تب
ای
الف
ە.
ی
پا
پ
ش
یا
��
وب
وونی لێ
بۆ ساتێ
�ان كەسێك بە
دەدا ».ژەندم
ك فرانسیس���ك
و
ۆ
ل
د
ە
ئانیشك تێوەی
و
و
و
د
د
ۆ
ڵ
خ
ب
ە
و
و،
كێ
لە با
پاشان ك
ش���امییە دەرەو
چەی كە ب
وەش گرت ،وە
ك
ەت
ئ
ەن
ە
ها
ە« .ڕۆزندۆ» بوو
وە
و
ی
ب

ێ
ك
ە
س
هە
رتە لەو 
باوە
میش���ە هەر لە
ێ ڕایدەكرد.
شی گرتووە .بە
ب
ژ
ە
ەن
ب
یا
ۆڵ
رە
ە
ك
ب
ان
ۆڵ
ی
ە
وە پێ
وت
ب
بژەنن ،فەرمانی
ی وتم« :كوڕە ت
ە ئێمەش دا سە
نا
ما
ب
وە
ك
ڕا
س
ەی
��
ن.
�ت
ۆ ،هەمیش���ە لە
م
ی
ۆ
س
ڕێگەدا
یقا ،لە
كۆڕەكە
مپەڕ بۆ ئەوپەڕ،
ڕادەوەستیت ».نا
دا
خ
ی
ی گەرم كردبو
دڵ
و.
ی
«
زانم دەیویست
ڕی
خ
ۆ
ڵ»
ی
ز
ب
ۆ
ە
ر
م
ل
ەسەرخۆ و
ن بڕێژێت یان
بێ بوو .بە
رە
و
ش���تێكی دیكە
تا
ری
ك
ی
لێ
واری ڕوبارەكە
ڕایكردو ڕۆشت.
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67

لەوە بەدوا ئید
ی
ئ
ە
و
م
ن
ە
بی
نی
وەتەوە.
وەس
تامو تەماشایە
ك
ی
د
ه
وا
ەم
جا
و
ر
و
ئ
ك
ەو
تەمەنێ
ە گەڕامە
شتانەم كرد كە
كە دیوومن :ئا
وە ،سەماكە ب
س
ە
د
ەن
ما
ه
ە
ن
گ�
ما
��
ك
ن
ە
ە
تا
وە
د
ەن
گە
چاو بڕب
ڕوبا
ب���ەردەوام
كات كشابوو،
ری كەللە شە
بوو .وەكو ئ�
ق
��
ڕ
ە
ك
و
ە
ین
وە
ە
ی
ها
دا
بێ
ژە
ك
ە
هیچ
ی دەها
ت .خۆم
ن
كرد بەناو خ
ووستبوو ،جاد
ت ،ئەسپێك كە

ە
ەڵ
و
ك
ب
ە
ان
ك
ك
ە
ی
ە
د
ا،
ه
چ
ۆ
ەن
تێ

ڵ
د
گەیشتم
و هۆ ڵو
ێ لە تاقم
بیرم كردە
كورەخانەكا
ەكەی ئێمە ڕ
ن.
ۆ
شت
و
ن
و
ۆ
وە كە لە نێو ئ
ن.
رت
ە
ە
م
دە
ه
خ
ە
ەم
و
ری
و
ك
پی
ستەكەی
س
یو گیا
خۆیشم
ب���وون ل
كەاڵنەدا ت
لە گیاكەڵەیە
ەگەڵ كچەك
ان
ان
ك
گ
دا
ۆ
زی
یا
ات
س�
ر
ن
��
نی
ە
دە
ما
م.
ك
ی
لەم
تۆزە
رد .هیچ
خاكە هەر ئەم
هەڵدەستێ .د
گوش���ارو هێ
نی
ر
ن
ای
ەب
شێ
ە
و
ك
و
ك
ل
ال
و
ە
گ
ه

ف
ۆ
و
ڕێدا
بە
گەزا 
ەموو بەئەدە 
فو ئازایەت 
یو
جەرگی كەچ
بو بەڕێز ب
ی
و
و
هی
خ
ن.
ە
چ.
م
واڵ
ۆ
پا
س
ش
وا
و
��
��
�یقاكە
ی بوو ،ئ
بی
�ان بی���ر
ركردنەوان���ە
ەو كچانەی ك
م كردەوە ئەم
ە
ل
گا
ە
ڵت
گ
ن
ە
ە
ۆ
جا
ڵ
رت
ە
ڕان
دە
ە
س
ن .چەند
ستەكەی
ەمایان دە
بێ
ناوچەكە خرا
كرد ،بە زەحم
پت
ە
ت بەجەرگ 
ر
ت
د
م
ەم
یو ئازایە
یا
ن
تی
ن
ی
چا
پ
دە
یا
ك
وە
و
ر
ڕ
دە
وان
دە
و
بێ
ی
ە.
شتێك
لە
ت زیاتر بێت.
بووم بەاڵم ئە
هۆڵەكە ،س���
وە
ە
نا
ما
ل
د
ك
ە
ە
رێ
ڕ
ژە
دە
وی
ی
رە
د
ا.
هەبوو
بۆن
وە دەنگ
و لە دوورەوە
ی گریانی ژنێ
ی الوالو دەها
ك
ت.
د
ها
ەن
ش�
��
گێ
ت،
ە
و
ك
پا
ل
ش
ە
ك
���ان
ڕادەبە
ە ئێس���
ئە
دەر جوان بوو.
وەندە ئەستێرە
تا ئیدی هەمو
ب
و
ە
ما
س
ن
ە
ب�
ر
��
د
ی
ە
ەم
ە
اڵ
ان
ك
م
نا
ئ
دا
سییەوە،
كەڵەك
ەم دەنگە
ئەگەر تەماش�
ە بوو بوون ك
زۆر ئارام ب���
��
ە
و
ای
ان
و،
ئ
ت
ە
ب
و
دە
ەن
ك
ك
ر
را
دە
د
ایە گێژ
هی هەر
ئارام كە
قەناعە
دەبوویت .وی
كەسێك بێت.
ست
م
ت بە خۆم بكە
م
ك
وت
ە
ت
ی:
ە
«ب
وا
ڕ
و
ۆ
ی ئە
ژوورە
پەیوەن
م ڕوداوە هیچ
وە قەحبە!» پاشا
دییەكی بە من
ن
ە
ژن
د
وە
ە
ەن
نی
گ
ك�
ە،
��
ی
ب
ە
ە
گ
اڵ
ها
ری
م
انی
نەمت
ڕۆز
ت .وەك ئ
وانی ترسەكەی
یند ۆو بوێری
ەوەی خاوەنی
و
د
بێ
ئا
ەن
ز
گ
ای
ت
ە
ەت
ك
ئا
ە
ی
را
ئ
می
وە
ە
خت
و غەریب
ی خۆی لە
دەربكەم.
ەیە لە مێشكم
دەست بدات.
«ب
ەت
ۆم وت دە
ڕیڵ ،ت
رگاكە بكەرە
و
ە،
بی
ك
ە
وانیبووی تەنان
رە
ە
و
ت
ب
بیكەرەوە».
ۆ
ئ
ە
ە ،قەحبە
و
ش
مسۆگەر
ەوەیش ژنێك
بكات ،بۆ ئە
و
ب
ش
ە
ە
م
و
ق

ە
و
س
ەی
ز
ە
ۆ
ر شە
ڕەنگ
دەرگاك
وی دیكەش،
ە كرایەوەو لو
ە هەر بەردەوا
خ
می
ژ
ان
و
را
و
ش
ب
رە
بێ
ەت
و
ەن
ە.
ت،
ها
ل
هاتە
ەبەرئە
وەكو ئە
بە
وەی «لوخانرا»
وەی كە كەسێ
ڕاس���تی زۆر
ك
ك
پ
ەی
اڵ
ف
خ
ی
ۆ
پێ
ك
اب
ش
وە
را
ب
نابێت.
ی قژ سو
وو .بەس
كە ئەو ش���ە
خوا دەیزانی
ر وتی :بێگوما
وە
ن
ئ
ە
ڕ
ۆ
وان
ش
ح
ە
و
ب
ی
ێن
ە
م
ی
ر
دوویەك
چ ڕێگەیە
كەوتووە».
نەیاندەت
كدا ڕۆشتبوو
ن.
وان���ی زۆر د
و
و
ر
_»
ب
ڕ
ك
ۆ
ە
ح
ن�
��
ی
ە
م
هەرد
ردوویەك
وە .ڕەنگە
وكیان لەناو ج
ۆ
ئێس���تا ئ
نا هاوڕێ ،خود
گ
ەم
ەل
ی
ە
م
ەی
د
ر
ە
ەن
د
ك
و
گ
دا
وی
ی
ە
ك»
«ڕیڵ» ب
خەریك بن.
وو ،سەروچاو
ی
م
ل
ە
ە
ست
س
ە
ە
ر
كا
و
ن
چاوی
دەچوو،
تالوتل لەو ڕێ
گ
ەی
ە
وە
ك
ە
جاری
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پێش
وو هەمووان بۆمان كر
دە
وە
د
وو
س

ێ
ه
ەن
گا
وێك تەن
هاتە پێش���ەوە .درێژ ب
ها شتێك كە لێی مابو
وو
وە
و
وە
جێی
غر
ەك
ور
ی
و
ل
نە
وتب
دە
ەر
بین
زییەكەی
ی .پاشان
لەپڕ وەك كلۆرە
بوو .نەیدەویست ئێمە
ت
ەم
اش
���

ه
وان
ی
دارێك كەوتە س���ەر
ز
ڕەن
ەو
ی.
یە
كێ
جو ئازاری
ك
لەو پیاوا
مردنەكەی
نەی كە لەگەڵ ئەو ه
بین .كەس���ێك كاڵ
اتب
وێ
وو
ك
ی
خ
ڕ
س�
ەش
��ت
ی
یە
بە
س
���
رز
ی
پش
ەر لەسەر
تو كۆڵوانەكەی قەد
دەموچاوی داناو بەم
كر
د
شێ
و
وە
خ
یە
ئ
ستی
ەو
یە
لە
ژ
ێر
ژ
ێر
س
تاجە
ەری .بەر
ئەو
كات خوێن فوارەی
زە ڕەشەكەیدا بێدەنگ
ب
ەس
مر
د.
ت
ت
و
ەن
بر
ها
ینێ
ك
ك
اتێ
ی
ك
كە سنگە
گەورەمان
ل
پانەكەی لە جوڵە كەو
ەسەر س���نگی بینی.
ت
خ
ز
وێ
اتی
ن
ان
ب
ك
اڵو
رد
دەب
ك
وو
اڵ
ەو
وەكە لەسەر
ەو ڕەنگی
هێلەكەكەی تۆ
دەموچاوی البەرن.
ال
شە
ی
ژ
اك
او
ی
ختر دەكرد .من پێش���
م
تر
ئ
ەم
هێل
ەك
ردوانی هەبوو.
ەم
ئەو یە
نەبینیبوو
كێك بوو لەو ئازاترین
لەبەرئەوەی لە ژێر ملپێ
پیا
چ
وا
نە
ەك
ەی
ی
دا
كە
ل
شا
رد
ەو
را
ڕۆ
بو
ژا
نەدا
وەوە .لەنێو
بۆ ئە
وەی بیهێننەوە هۆش
ان «باتریا»و «سور»دا پ
ەی
دا
خۆ
ی،
دەب
وو
ژنێ
ن.
ك
ك
با
اتێ
دە
ك بینیم
ی هێناو
ه
مردووەو ئیدی ناتوانێ
ەندێكیش پەڕۆ كۆنی
ت
ان
ق
سە
سو
ب
تان
كا
د.
ت،
حاڵ
چی
ی
ئ
د
ەو جۆ
ی ڕقم لێی
رێك نەدەبووەوە.
نەبوو كە بتوانێت باس
ی ڕوداوەكە بكات« .
لو
خان
را»
بە
دەمی
یەكێ
داچەقیوەوە تەماشای ئ
ەو
ك لە كچەكان لە نێ��
ی
�و
دە
خ
ەڵ
كر
د
و
كە
د
كە
ەس
وە
تە
وت
ی:
كانی «مرۆ
بە هەر
ڤ دەبێت تەنها زیندوو
دوو الیدا شۆڕ بووب
بێ
وو
نە
ت
تا
وە.
بم
ه
رێ
ەم
وو
ت».
گێ
یە
ژ
كێكی
ب
و وێژ دی
كەش بەهەمان ئاوازە
وون .سەرئەنجام «لوخان
وە
را»
ت
وت
وان
ی:
«
ی
ق
پیا
وێ
سە
ب
ك
كا
و
ئ
ەم هەموو
ت .وتی كە
پێكەوە چوو
غرورە ،ئێس���تا تەنها
بۆ
مێ
ش
و
مە
بوون بۆ كیڵگەیەك و
گە
كە
س
سێ
ك
كە
ئ
كۆكردنەوە
ەو
باشە».
نەیدەناس
ی پەیدابووەو دەمود
ەس
ت
هات
بو
وە
د
ەس
تو
بەم
ئ
جۆرە چەقۆی لەو دابو
ەو پیاوانەی كە لە نۆر
و.
ت��
س
�ە
وێن
وە
د
ه
ی
اتب
خ
وو
وا
ن،
رد
هێ
واش
كە ئەو هێ
پیا
وەی نەدەناسی ،هێندە
واش لە نێوان خۆیاندا
ن
دە
ەبێ
ستی
ت
ان
كە
ك
دەی
رد
زان
بە
ق
ی
س
ەكردن.
«ڕۆزندۆ» پ
نەبووە .بەاڵم ك 
ێ
اشان دوانیان پێكەوە و
تیا
ن:
«ئ
ەم
ژ
نە
ئ
ەو
باوەڕی بە قسەی ئەو
ی
دە
كر
د؟
كوشتووە».
ئەو
یەكێكی
دیكەیان بە دەنگی بە
پیاوەی ك���ە لەبەر پێ
ی
رز
«
ئێ
لو
مە
خان
دا
را»
بو
ی
و،
ت
ۆم
خە
ری
ەتب
ار
ك كردو
ب���وو
دەمرد .پێموابوو ئەو
ئەوانی تر ل���ە دەور
ی
كە
ك
س��
ۆب
�ە
وو
ی
نە
ب
وە.
ەو
ئ
ش�
ەو
��ێ
كات
زامد
وەیە م���ن
اری كردووە كەسێك
بیرم چوو كە دەبێت
ی
ئی
ز
حت
ۆر
یات
ب
ەت
ی
وان
خ
ا
و
ۆم
ب
ب
ەه
خە
م ،بۆیە
ێز بووەو وە
كارەكەی ب���اش
ك بروس���كە پەڕیمە
نا
ویا
نە
وە.
نا
زان
ئەنجام داوە .كاتێ���
م
چ
ك
كە
د
وبا
ۆن بوو كە
رە
چەقۆكەم
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رێز نواندن
نووسینی :نادین گۆردمایر
و .لە فارسییەوە :جەبار سابیر

لهبهرئهوهی قس���ە ناكەم .لێوەكانم بخوێنەرهوە .تۆ
لەوێ دادەنیشی و كاتێك شەمەندەفەرەكە لە دوورەوە
بە تەقوتۆق دەردەكەوێت ،دەنووش���تێیتەوەو س���ەرت
دەهێنیە پێشێ ،تا باشتر بژنەوی .بەاڵم من قسە ناكەم.
ئەگ���ەر توانی���م بیاندۆزمەوە ،نی���وەی باقی
پارەكە كە هەقدەس���تی ئەنجامدانی كارەكەیەو دەبوو
وەریبگرم ،وەریدەگرم ،بەاڵم ئهوان رۆیشتوون .نازانم
كوێیان ب���ۆ بگەڕێم .وابزانم ئیتر لێ���رە نین ،بێگومان
تێیان تەقاندووەو هەاڵتوون بۆ دەرەوە ،بۆ واڵتێكی تر،
بەردەوام جێگە دەگۆڕن و لەبەرئەمەیشە كە خەڵكانی
وەك من دەدۆزن���ەوە .ئێمە نیش���تمانمان جێدەهێڵین،
چونكە دەوڵەتەكان سەرەونگوم دەبن و ئێمە سەربازی
الیەنی بەرامبەری���ن ،نەكارێك ،نە نان و رۆنێك ،چما
تۆوەكە هەمووی كوللە خواردوێتی ،كاتێك لە سنوور
تێدەپەڕین ،دەكەوینە س���نوور و حەسارێكی ترەوەو
دواتریش یەكێکی تریش .دواجار بهرهو کوێ ئهچین؟
نازانی���ن ،لە كوێ وەمێنین .جێگایەك كە ئێمە رەوانەی
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جێگایەكی ت���ر نەكات ،ل���ە ئۆردوگایەكەوە بۆ
ئۆردوگایەكی تر .لە واڵتێك كە ناس���نامەیەكت
دەست ناكەوێ.
زارم بەستراوە.
دەمان دۆزن���ەوە .لە یەكێ لەم جێگایانە
منیان دۆزییەوەو قوتاریان كردم .هەر كارێكیان لە
دەس���ت بێت ،رەتم دەكەنەوە ،لێرە ناسنامە دەدەن
و ناوێكم لێدەنێن .ناوی خۆم بە خاك دەس���پێرم،
كەس ناتوانێ لە زمانمی دەربكێشێ .بە منیان وت
چییان دەوێت و نیوەی پارەكەیان لە سەرەتاوە دا.
باش دەخۆم ،جلوبەرگی جوان لەبەر دەكەم و لە
ئوتێلێك دەمێنمەوە خەڵكەكە بەر لە هاتنە ژوورەوە
بۆ رێستوڕانتە س���یانەییەكەی لیستی خواردنەكان
دەخوێننەوەو پاش���ان بڕیار دەدەن بچن بۆ كامیان.
ش���امپۆی بەالش لە گەرماوەكان دادەنێن و قاسە
تایبەتەكانیان كلیلی تایبەتی هەیە كە لە بری پارە
لیكۆری لێ دادەنێن.

هەموو ش���تێكم بۆ دابی���ن كراوە .دوای
چەندی���ن مان���گ چاودێری و ش���وێن كەوتن،
دەیانزان���ی دەچێ���ت بۆ كوێ و ل���ە كوێ و چ
كاتژمێ���رێ ،لەگەڵ ئ���ەوەی مرۆڤێكی کهت ه بوو،
بێ پاس���ەوانانی دەوڵەتی لەگ���ەڵ ژنەكەی بەمال
و ئەوالدا دەڕۆیش���ت ،ئاخر حەزی دەكرد وەك
خەڵكی ئاس���ایی بەرچاو بكەوێ���ت ،یا مرۆڤێكی
ئاسایی بێت .دەیانزانی كە نەشیاوەو ئەمەیش دەبێتە
هۆی ئەوەی كە پارە بدەن بە من تا كارێك بكەم،
كە دەبێ ئەنجامی بدەم.
م���ن كەس���ێك نیم ،هی���چ واڵتێك منی
لە ئامار و س���ەرژمێریدا تۆمار نەكردووە ،ناوێك
كە لە منیان ن���اوە ،بوونی دەرەكی نییە و كارێك
كە ئەنجام درا ،كەس���ێك ئەنجام���ی نەدا .لەگەڵ
ژنەكەی دەچووە كەیف و سەفا ،دەستی دەگرت
و پێكەوە پیاسەیان دەكرد ،دەچوونە رێستوڕانتێك
كە دەرگای شووش���ەیی دوو دیواری هەبوو ،بۆ
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پاراستنی گەرماو س���ەرماكەی ،هەموو هەفتەیەك
دەچوون ،دواتریش پێیان وتبووم دەچێتەوە ماڵێ،
بهاڵم ئهچوون بۆ سینەما ،ئارامم گرت .لە كافێكە
پەرداخێك خواردنەوەی سووكم بە دەستەوە بوو،
هەر ئەمەو گەڕامەوە.
که خەڵكەكە لە س���ینەما دەهاتنە دەرێ،
پیش���انیان نەدا ئەویان ناسیوە ،چونكە خەڵكی ئێرە
حەزدەك���ەن رێبەرەكانیان وەك خەڵكی ئاس���ایی
بن .دەستی ژنەكەی گرت ،رێك وەك هاوشارییە
ئاس���اییەكان و بەرەو سەر ش���ەقامەكە رۆیشت،
هەمان جێگایەك ك���ە دەرگای چوونە ژوورەوەی
وێس���تگەی میترۆكەی لێیە ،وەختێ���ك لە دواوە
وەس���تا ،تا یەكەمجار ژنەك���ەی تێپەڕێت ،كاری
خۆم ك���رد .بەو جۆرەی که داوایان لێكردبووم و
پارەكەیان پێدابووم ،كارەكەم كرد ،چاک مش���تم
لێ گرتبوو ،تاقیان كردبوومەوە ،رێك نام بە پشتە
سەرییەوە .گاڤێك كەوت و ئاوڕم دایەوە هەڵبێم،
یەكێكی تریشم پێوەنا ،پارەكەیان دابوو ،لێمدا بۆ
ئهوهی كارەكە تەواو بكەم.
ژنەكەی هەڵ���ەی كرد و لە بری ئەوەی
ئاوڕبداتەوەو سەر هەڵبڕێ و بزانێ كێ لێیداوە ،لە
تەنیشتییەوە كەوتە سەر ئەژنۆ .تەنیا قسەیەك كە بە
پۆلی���س و چاپەمەنییەكانی وت ،ئەمە بوو كە تەنیا
پش���تە سەری پیاوێكی بینیوە ،جلەكانی تۆخ بووە،
قەمسەڵەیهکی چەرمی لهبهردابووه ،به پلیکانهکاندا
بهرهو ژوور بۆتهوه تا گهیشتۆت ه شهقام ه الوهکیهکه.
ئەم ش���ارە بە تایبەت بە كۆاڵنی تەنگ و باریك و
سەرەوژووری ناس���راوە .سیمای منی نەبینی .ئێستا
چەند ساڵێك رابردووە ،لە رۆژنامەدا دەیخوێنمەوە،
بە هەمووان دەڵێ كە س���یمای ی���ارۆی نەبینیوە،
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س���یمای كەسێك كە ئەم كارەی كردووە ،خۆزێ
چركەیەك زووتر س���ەری هەڵدەبڕی .ئەوسا منیان
گرتبوو ،ناكەسێك كە ئەم كارەی كردبوو ،دهبوو
ب ه من .هەموو ماوەكە بیر لە پش���تە سەرم و كاڵوە
رەش���ەكەم دەكاتەوە ،راستییەكەی رەشیش نەبوو،
كاڵوێكی چوار خانەی سەوزی كاڵ بوو بە رێڕێی
قاوەی���ی ،لەو كاڵوه گرانانەی ك���ە بە هەمان ئەو
پارەیە كڕیب���ووم ،دوای كارەكە ،بەردێكم تێكرد
و فڕیمدای���ە جۆگەكەوە .بیر ل���ە ملم دەكاتەوە،
پارچەیەك كە لە نێوان كاڵو و یەخەی قەمس���ەڵە
چەرمەكەوە دی���ار بوو .نەمدەتوانی قەمس���ەڵەكە
فڕێدەمە جۆگەكەوە ،قەمسەڵەكەم بۆیاخ كردبوو.
بیر لە بریقەی قەمس���ەڵە چەرمییەك���ەم دەكاتەوە
لەس���ەر كۆڵ و شانم ،كە لە بەر رووناكی گڵۆپی
ش���ەقامەكەو لە س���ەر پلەكانەوە بریقەی دەدایەوە
ههروهه���ا بیر لە پێكان���م دەكاتەوە كە بە خێرایی
و چاالك���ی منیان لە چاوی ئەو دەش���اردەوە ،كە
دانیشتبوو و دەیقیژاند.
پۆلی���س وردەواڵ���ە فرۆش���ێكی س���ەر
كۆاڵنەكەی بان قاڵدرمەكانی وێستگەی میترۆكەی
دەس���تگیر كرد .ژنە نەیتوانی بیناسێتەوەو ،چونكە
دەموچاوی نەبینی بوو .باقی ئەوانەیشیان بەم شێوەیە
ئازاد كرد كە لەسەر شەقام گرتبوویانن .تاوانباران،
سەرپێچی كارانی پێشینەدار ،ناكۆكانی سیاسیی و
هەر كەسێك كە بیری لێبكەیتەوە ،چارەیەك نەبوو،
چونك���ە بااڵی كابرای پیاو كوژی���ان نەبینی بوو.
جێگەی مەترسی نەبوو .هەموو ماوەكە دەربەدەری
ئەم واڵت و ئەو واڵت بووم ،دەترسام ،دەترسام،
چوون ناس���نامەم پێنەبوو ،دەترس���ام لێكۆڵینەوەم
لەگەڵ بكەن ،دەترس���ام برسی وەمێنم ،بەاڵم نهۆ
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ترسم نییە .هەنووكەیش ترسم نییە .قسە ناكەم.
رۆژنام���ەكان دەخوێنمەوە تا بزانم چییان
نووس���یوە و چۆن رووداوەكەیان شرۆڤە كردووە.
لێكۆڵینەوەكان نەگەیش���توونەتە ئەنجام ،پۆلیس و
تەواوی واڵت دەس���تیان لە دەس���تی یەك ناوە و
بەردەوامی بە گەڕان و پش���كنین دەدەن .هەندێك
جار هەموو گریمان���ەكان دەخوێنمەوە ،هەندێك
جاریش وەك ئێستا كە لە میترۆ دانیشتووم ،سەیری
رۆژنامەیەك دەكەم كە بە دەس���تی یەكێكەوەیەو
گریمان���ەی تازە دەخوێنمەوە .یەكێ پرس���ەكەی
داوەتە پاڵ ئێرانییەكان و بەهۆی دژایەتیان لەگەڵ
هەندێك ل���ە دەوڵەتان خەتاكەیان خس���تۆتە ملی
ئەوان .جارجارێكیش هەوڵی ئەفریقای باشوور لە
تۆڵەی پاوانكارییەكان���ی ئەو واڵتە دژی رژێمی
رەگەزپەرس���ت .م���ن دەزانم كێ ئ���ەم كارەی
كردووە ،بەاڵم نازانم بۆ .كاتێك نیوەی پارەكەیان
دا ،نەیانوت بۆچی و منیش نەمپرسی .بەم ئاسانییە.
بە من چی بپرس���م كام دەوڵەت ،دواجار یەكێك
رادەستمان دەكات .ئەوان تەنیا كەسانێك بوون كە
پێشنیاریان بۆ من كرد.
نی���وەی پارەكەیان دا .دوای پێنج س���اڵ
ش���تێكی زۆری لێ نەماوەتەوە ،مانگێكی تر دەبێتە
پێنج س���اڵ .تهواو بێ كار نیم ،جاروبار كارێكی
كاتی���م هەبووە ،كەس لێی نەدەپرس���یم لە كوێم
هێناوە ،تا كرێی خان���وو و خەرجییەكانم دەدەم.
لە گرەوی پێشبڕكێی ئەس���پ غارداندا بەشداریم
دەكرد و ی���ەك دوو جاریش وێڵی كابارێ بووم.
جێگاگەلێك ك���ە ئاماری مرۆڤی لێ���وەر ناگرن.
ئەگ���ەر باقی ئ���ەو پارەیەیان دەدا ،ك���ە بەڵێنیان
دابوو ،دەمویس���ت چی كارێكی پێبكەم؟ بڕۆم بۆ

جێگایەكی تر؟
كاتێ���ك بڕۆم بۆ واڵتێكی تر ،رێك وەك
ئەوان ،لە پێش س���نوور كاغەز گەلێكی بێناسنامە
رۆدەكەم كە بە منیان دا ،ئەوسا قیافەم دەبینن.
قسە ناكەم.
هەقم بەسەر كەسەوە نییە .تەنانەت هەقی
ژنانیش���م نییە .جێگاگەلێك ك���ە كارم لێكردووە،
پێش���نیار گەلێك ك���ە بۆم دەكەن ،م���اڵ كڕین،
جێگۆڕكێ���ی بابەتی دزی ،دابەش���كردنی مادەی
هۆش���بەر ،وەك بڵێ���ی خەڵكەكەی ئێ���رە بۆنیان
كردبێت ك���ە بە دوای كاردا هاتووم .بەاڵم نا لەم
هەوااڵنە نییە!
من لێرە نیم .لەم ش���ارە نیم .ئەم ش���ارە
قەت س���یمای منی نەبینیوە ،تەنیا پش���تە س���ەری
پیاوێكیان بینیوە كە لە پلەكان س���ەركەوتووەو لە
كۆاڵنی تەنیش���ت میترۆكەوە ونبووبوو .دەزانم كە
وتویانە تاوانبار دەگەڕێتەوە بۆ شوێنی تاوانەكەی.
بەاڵم تەنانەت من لە پێش دهرگای میترۆكەیشەوە
تێپەڕنەب���ووم .قەت لەو قاڵدرمان���ە نزیك نابمەوە.
كاتێك لە دوامەوە قیژاندی ،ون بووم ،بۆ هەمیشە
ون بووم.
كاتێك بیس���تم كە نایانەوێ لە گۆڕستان
بینێژن ،باوەڕم نەدەك���رد .ئەویان لە باخچەیەكی
بەردەم كەنیس���ەكە ناش���ت كە نزیك وێستگەی
میترۆكەیە .جێگایەكی بە رواڵەت ئاسایی ،بە چەند
دار و درەختێك���ی دێرینەوە كە دڵۆپە بارانی زۆر
لەوانەوە دەچكایەوە سەر چەوەكانی دەورووبەری
گۆڕەكە .رێك لەسەر شەقامی سەرەكی .بەردێكی
هەڵكۆڵراو و الوانەوهیەكی كورتیش بە دەوریدا،
هەر ئەمە .خەڵكانێك كە بۆ خواردنی نانی نیوەڕۆ
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دێنە دەرێ ،خەڵكانێك كە بۆ ش���مەك كڕین دێن،
ئەوانەی كە لە میترۆكە دێنە دەرێ ،ئەوانەی كە لە
سینەماكە دێنە دەرێ ،لە رێگە چەوڕێژكراوەكەوە
تێدەپەڕن و لەسەر گۆڕەكە دەوەستن ،لە جێگایەك
كە ئەویان لێ ناشتووە ،گوڵ دادەنێن.
چوومەتە ئەوێ .بینیومە .لێی دوور ناكەومەوە.
جێگایەكە وەك جێگاكانی تر .النیكەم بۆ من وایە.
هەر جارێ كە دەچمە ئەوێ ،بە دوای ئەوانی تردا،
ئەوانەی بۆ كەنیس���ە دەچن ،گەنجانێك دەبینم كە
دەگرین ،گوڵ دەهێن���ن ،جارجارێ كاغەزگەلێك
دەردەهێنن كە ش���تانێكیان لەسەر نووسیون ،وەك
بڵێی شیعرە .س���ەر لە دەستوخەتەكەیان دەرناكەم،
دەبینم كە هێش���تا بەدواداچوون���ەكان بەردەوامی
هەیەو ت���ا زەمانێك كە دەموچاوەكەیان دەس���ت
نەكەوت���ووە ،بەردەوامی دەبێ���ت ،هەمان كارێك
دەكەم كە ئەوانیتریش دەیكەن .باش���ترین رێگەیە
بۆ ئەوەی لە ئاسایش���دا بمێنم .ئەمڕۆ چەپكە گوڵە
باخێكی س���وورم كڕی ،كە گەاڵ پلیشاوەو دڕكە
تەڕەكانیان بە الس���یكێك پێكەوە پێچابوو .لەسەر
گۆڕەكە دامنا ،رێك لەس���ەر بەردە تاشراوەكە ،لە
پش���ت ریزی پەرژینەكان���ەوە ،جێگایەك كە ناوی
منیش هاوڕێ لەگەڵ ئەودا نێژراوە.
سەرچاوە:

بیست بیست
بیست داستان از بیست نوسیندە برندە جایزە نوبل ادبیات
ترجمە اسداللە امرایی
نشر گل ازین
1389
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خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم

شیعری  :كاتلین كالدما         
					
و .لە عەرەبییەوە  :تەیب جەبار

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم،
تەواو ئەوروپایی نییە.
لە راستیدا ،خەڵكی سەرانسەری ئەوروپایە.
خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم لە سوریا یان توركیا،
مەغریب یان تونس ،میس���ر یان ئەندونیسیا ،سربیا یان
عیراقەوە هاتووە.
رابردووی نییە ،بەس بیر دەكاتەوە بژی.
خۆشەویس���تە ئەوروپاییەكەم رۆژی لەدایكبوونی
نییە.
ئ���ەو رۆژەی لە دایك بوو ،كارەبای هەموو واڵت
بڕا.
سوتەمەنی نەبوو دایكی بگوازنەوە بۆ نەخۆشخانە
لەب���ەر ئ���ەوە ،بەیارمەت���ی برا گەورەك���ەی ،لە
چەرداخێكدا لەدایك بوو.
پێش ئەوەی لەدایك بێ ،باوكی لەشەڕدا كوژرا.

165

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم ،لە واڵتە ئەوروپاییەكەیدا لە شوقەیەكی كرێدا دەژی.
یەك دوو خانوشی لە واڵتەكەی خۆیدا هەیە.
ئێستاش نیگەرانی ئەو خوشكانەیەتی كە شویان نەكردووە.
ئەگەر دایكی بمرێ.
كاتێ خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم لەپم دەخوێنێتەوە
باسی كێشەكانی رابردووی خۆمم بۆ دەكات و بەڵێنی دوارۆژێكی گەشم پێدەدا.
هەردوو دەستی پڕ سۆزن.
ئەگەر بچین بۆ ناو جێگا ،ناخەوین
دوو زمانی ئاڵۆز و بایەخ وروژێنمان هەیە
وەك مار لە یەك دەئاڵێن
بۆ بەیانیش تەنها بۆ هەردووكمان ،زمانێكی تازەمان دەبێت.
لەم واڵتە تازەیەدا ئەو شەوە ،جووت بە دیداری یەك گەیشتین.
خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم دڕندەیەكی ترسناكە
تووكی سنگی منداڵی كۆرپە دەترسێنێ
رێك وەك (ئەخیل) لە (ئەلیادە)دا.
پێچەوانەی (ئەخیل) هیچ كێشەی لەگەڵ پاژنەدا نیە.
دەتوانێ بە گورج و گۆڵی رابكات،
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بەو راكردنە ژیانی خۆی پاراستبوو،
كاتێ لە دەست پڵنگ و شێر و پیاوی تر رایدەكرد.
بۆ خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم ژیان سادەیە
مەسەلەكە مردن یان راكردنە.
خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم بێزاری دەرنابڕێ
خانوە تازەكەی خۆشدەوێ ،هەروەها ژنەكەشی.
منداڵەكانی دەنێرێتە باشترین قوتابخانە.
نیگەران نیە بەوەی كوڕی نەبووە.
كچەكانی خۆشدەوێ بەو شێوازە ژیانەی خۆیان هەڵیانبژاردوە.
بەخشندەیە لەگەڵیان زیاد لەوەی هەیەتی.
خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم دڕندەی سێكسە
گەرچی من نازانم ،تا ئێستا هیچ سێكسمان كردووە
هەرچەند دەچینە ژووری نوستن ،لە خۆشەویستی زیاترمان نیە
كە بەردەوام دەبێ و دەمانبا
لە رێگایەكی بەرزەوە بۆ یەكێكی تر
لە هەڵگەڕانەوە بۆ كەوتن
لە كەوتنەوە بۆ فڕین
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لە فڕینەوە بۆ بەرزبوونەوە بۆ ئاسمان.
هەركاتێ خۆشەویستیمان دەگۆڕییەوە،
ژوورەكە سور دەبوو
هەروەها پەردە و سیسەم و دیواریش.
هەرچی لە ژورەكە هەبوو سور دەبوو
لێرە هیچ گوناحێك لەدایك نابێ
ئەمە شوێنی بونەوەری ئاسمانییە
خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم
بەڕاستی شتێكە لە رابردوو.
پیاوێكە ئەوەندە ژنی خۆشدەوێ،
ئامادەیە هەرچی هەیە بیگۆڕێتەوە..
لە پێناوی بەسەربردنی شەوێك لە كۆشكی بادا
كاتێ پرسیاری رۆژی لەدایكبوونی لێ دەكەی
پێت سەیر نەبێ گەر بڵێ:
ئەو رۆژەی لە ئێران كۆمپانیای پیپسیان خۆماڵی كرد لەدایك بووم.
*كاتلین كالدما :ژنە شاعیرێكە خەڵكی واڵتی (ئەستۆنیا)یە.

سهرچاوه:

سایتی ایالف
وهرگێڕانی(عبدالرحمن الماجدی)
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بەم نزیكانە ژیاننامەی
ئۆكتاڤیو پاز
باڵودەكرێتەوە
و .لە عەرەبییەوە :باوكی ڕەهەند

لەمیانەی ئەم ساڵدا ،توێژەری كوبی «ئەنریكۆ ماریۆ»
سەرقاڵی نوس���ینەوەو باڵوكردنەوەی ژیاننامەی شاعیری
مەكسیكی «ئۆكتاڤیو پاز»ە كە ساڵی  1990خەاڵتی نۆبڵی
وەرگرت���ووە ،ئەم ژیاننامەیە لە هەمو ژیاننامەكانی دیكە،
لە ژیانو كارەكانی شاعیرەوە نزیكترە .ئاشكرایە ئەوەی
دەرب���ارەی دانەری كتێبی (وێڵگەی تەنهایی) نوس���راوە
هێجار زۆرە ،چ لە بارەی بەرهەمە شیعریەكانییەوە یاخود
كارەكانی لە بواری توێژینەوەدا .بەاڵم ئەوەی دەربارەی
ژیاننامەی نوس���راوە ،زۆر زۆر كەم���ە ،ئەمە ئەگەر ئەو
تەحەفوزە گەورەیە لەبەرچاو بگرین كە نوسەر دەربارەی
ژیانی تایبەتی خۆی هەیەتی .نزیكترین ژیاننامە تاكو ئێستا
لەسەر ژیانی ئۆكتاڤیو پاز باڵوبوبێتەوە ،بریتییە لە كۆمەڵێ
وتارو توێژینەوەی «گیلیبرمۆ ش���ریدان»ی نوسەر كە لە
ساڵی  2004لە دووتوێی كتێبێكدا بە ناونیشانی (شاعیرێك
بە دیمەنە سروشتییەكانەوە) باڵوكراوەتەوە.
بەاڵم پێش ئەوە« ،ئەلبێرتۆ روی س���انجێس» لە ساڵی
 ،1990كتێبێكی بە ناونیش���انی (دەروازەیەك بۆ ئۆكتاڤیو
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پاز) نوس���ی ،كتێبەكە چەندین وردەكاری گرنگو
بایەخداری لەس���ەر ئۆكتاڤیو پ���از لەخۆدەگرتووە.
لەگەڵ ئەوەشدا تەنها ئەو كتێبانە باڵونەكراونەتەوە كە
قس���ەوپاز لە ژیانو كارەكانی ئۆكتاڤیو پاز دەكەن،
بەڵك���و «خۆرخێ ئەگیالر مۆرا» كتێبێكی دەربارەی
ئۆكتاڤیو پاز باڵوكردەوە كە جێگای سەرنجو مشتومڕ
بوو ،لەكات���ی باڵوبونەوەی ئەو كتێبەدا ئۆكتاڤیو پاز
توڕەدەبێ���ت .كتێبەك���ە بەم ناونیش���انەیە (دووانەی
خودایی)و تیش���ك دەخاتە س���ەر مێژو و ئەفسانە لە
كارەكان���ی ئۆكتاڤیو پاز دا .دوای چەند س���اڵێكی
دیكەو لەساڵی « ،1998ئیلینا بونیاتویسكا» كتێبەكەی
بەناونیشانی (ئۆكتاڤیو پاز ..وش���ەكانی درەختەكە)
باڵوكردەوە.
لە ماوەی چەن���د مانگی داهات���ودا ،كتێبێكی
نایابیتر دەچێت���ە ڕیزی ئەو كتێبانەی دیكەوە كە پاز
لە ژیاننامەی ئۆكتاڤیو پ���از دەكەن .ئەویش كتێبی
(ژیاننامە مەزنەكەی ئۆكتاڤیو پاز)ە كە نوس���ەری بە

ڕەگەز كوبی «ئەنریكۆ ماریۆ سانتی» نوسیویەتی .ئەم
نوس���ەرە دەڵێ حەز ناكات لە میانەی چاوپێكەوتنە
رۆژنامەوانییەكانی���دا پازی ئەو كتێبە بكات ،بەاڵم لە
هەمانكاتدا جەخت ل���ەوە دەكاتەوە كە لە كۆتایی
ئەم س���اڵدا یاخود لە سەرەتای س���اڵی  2012دا ،لە
وتووێژەكانیدا پازی لێوە دەكات.
وەك ئاماژەی���ەك بۆ ئەو پێگ���ە ئەدەبییە بەرزو
شكۆدارەی ئۆكتاڤیو پاز هەیەتی« ،براولیۆ بیرالتا»ی
رۆژنامەنوسو باڵوكار دەڵێ( :ئۆكتاڤیو پاز نوسەرو
توێژەرو ش���اعیرو بیرمەندە ،ئەمە لەپ���اڵ ئەوەدا كە
رەخنەگرێكی ش���ێوەكاری گەورەیەو توانیویەتی لە
پێش���ەوەی ئەو كەسانە بێت كە ژیانی خۆیان بۆ ئەم
جۆرە لە رەخنەی ئەدەبی تەرخانكردووە .ئۆكتاڤیو پاز
وەك هارۆڵد بلۆم دەڵێ شاعیرێكە خاوەنی قوتابخانەی
خۆیو هەوادارانی خۆی هەیە).
تا ئێستا كاری نوسینێكی پڕاوپڕی تەواو لەسەر
ژیاننامەی ئۆكتاڤیو پاز ،مەسەلەیەكی هەڵپەسێردراوە،
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ئەگەرچی چەندین توێژینەوەی گرنگو بایەخداری
تایبەت بە ژیانی ئەم شاعیرە دەركەوتنو باڵبونەتەوە.
ئۆكتاڤی���و پاز لەبەر ئەوەی پەی ب���ەوە بردوو دوای
مردنی ،ژیانو كتێبەكانی دەبنە شوێنی لێكۆڵینەوەو
بایەخپێدان���ی نەوەكانی داهاتوو ،بۆیە دەیویس���ت
س���ەبارەت بە ژیانی تایبەتی زۆر وریاو بەپەرێزبێت.
ئەوەی ئێستا سەبارەت بە هەندێ لە وردەكارییەكانی
ژیانی لەبەردەس���تدایە ،هیچ نیی���ە جگە لە كۆمەڵێ
زانیاری كە لە چاوپێكەوتن���ە رۆژنامەوانییەكانییەوە
وەرگیراون یاخود لەوەی خ���ۆی لە كتێبەكانییەوە
لەسەر خۆی وتویەتی.
لە پاڵ ئەو پرس���یارە زۆرانەی تا ئێس���تا لەسەر
كاروانی ئەدەبی ئەم نوسەرە دەوروژێنرێت ،كەچی
الیەنی كۆمەاڵیەتی هێشتا ناڕۆشنی زۆری تێدایەو زۆر
الیەنی ژیانی هەیە هێشتا قسەی لەسەر نەكراوە ،وەك
ئەو الیەنەی پەیوەس���تە بە كاری دیبلۆماسییەوە یان
ئەو ڕۆڵەی وەك باڵوكەرەوەیەكو ڕیكالمكردنێك بۆ
چاپەمەنییەكان هەیبووە .وەك چۆن هەمو نوسەرێكی
مەزن چەندین كتێب هەیە پاز لە ژیاننامەكەی دەكات،
ئەوا پێویس���تییەكی زۆر هەیە ب���ۆ كتێبێك تەواوی
وردەكارییەكانی ژیانی ئۆكتاڤیو پاز لەخۆبگرێت ،لە
هەمو الیەنەكانەوە ،لەوانە الیەنی داهێنانەكانیو الیەنی
كۆمەاڵیەت���ی .چونكە ئەوەی تا ئەمڕۆ لەس���ەر ئەم
نوسەرە باڵوبوەتەوە ،ئەو مەبەستە نادات بە دەستەوە
بۆ كەس���ێك كە بیەوێت لە جیهانەكەی نزیكبێتەوە.
ڕەنگە كتێبەكەی «ئەنریكۆ ماریۆ» ئەو كتێبە بێت كە
خوێنەرانی ئۆكتاڤیو پاز چاوەڕوانی دەكەنو لەوانەیە
تینوێتیان بش���كێنێتو وایانلێب���كات بتوانن زۆر لە
نزیكەوە لێكۆڵینەوە لە ژیانو كارەكانی بكەن.
لەوانەیە ،بتوانین كتێبی (شاعیر لە نیشتیمانەكەیدا)
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لە نوس���ینی «براولیۆ بیرالتا» ،ل���ە خانەی ئەو كتێبانە
دابنێین كە نزیكن لە ئۆكتاڤیو پاز ،چونكە پێچەوانەی
ئەو كتێبانەیە كە پاز لە ژیاننامەی تایبەتی ئەم شاعیرە
مەكس���یكیە دەكەن .كتێبەكە بریتیی���ە لە كۆمەڵێ
گفتوگ���ۆی رۆژنامەوانی كە لەگ���ەل ئۆكتاڤیو پاز
ئەنجام���دراوە ،گفتوگۆكان لەبارەی ئاش���نابونی بە
جیهانی سریالیو ش���یعری (سپی)و هەستوسۆزی
لە (دوانەی ئاگر) لەوێوە بۆ بیروباوەڕە سیاسییەكانی
لە كتێبی (دێوی چاكە) یان كتێبی (كەش���وهەوای
تەمومژاوی)و دواجار شوناس���ی مەكسیكییەكان لە
«وێڵگەی تەنهایی»و بەرجەستەكردنی خودی خۆی
لە (تەڵەكانی ئیمان)دا.
زۆرن ئەو تێكستانەی پاز لە كارەكانی ئۆكتاڤیو
پازی ش���اعیر دەكەن ،ئەم نوسەرە بە دوو ساڵ پێش
مردنی ،لە چاوپێكەوتنێكی رۆژنامەوانی لەگەڵ «سیلفیا
جێریم»دا دەڵێ( :لەساتەوەختی دەستكردنم بە نوسینو
باڵوكردنەوەو بە درێژایی شەس���ت ساڵ ،ڕوبەڕوی
كۆمەڵێ تۆم���ەتو حوكم بومەت���ەوە ،كاتێ مێرد
منداڵبووم تۆمەتی ئەوەیان دەخستەپاڵم لە بیانی دەچم،
بەتایبەتی لە فەرەنس���ی دەچم .دواتر س���تالینییەكان
بە منیان دەوت ترۆتس���كی-یە و ناپاكە ،پاش���ان بە
كۆنەپەرست وەسفیان دەكردمو دەیانگوت من خۆم
بە سەرمایەداری فرۆشتووە .پێش چەند ساڵێكی كەم
لەمەوبەر ،وتیان من قس���ەكەری وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریكام .ئایا من س���ەر بەو خێزان���ە گەورانەم كە
خۆشەویست نین؟).
سەرچاوە :یوسف یلدا ،ایالف2011/8/18 ،

67

173

ئایا سیخورەكانی (كەی،
جی ،بی) لە پشت كوشتنی
“ئەلبێرت كامۆ”وە بوون
و .لە عەرەبییەوە :باوكی پایان

نوس���ەرو بیرمەندی فەرەنسی «ئەلبێرت كامۆ» دوای
وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵ بە دوو س���اڵ ،واتە لە س���اڵی
 1960ل���ە روداوێك���ی هاتوچۆدا كوژرا .ڕۆش���نبیرانی
فەرەنسا ماتەمینییان ڕاگەیاندو مردنەكەیان بە كارەساتێكی
نیش���تیمانی لە قەڵەمداو وەك یەكێك لەكارە ناشرینەكانی
قەزاو قەدەر تەماشایانكرد .هۆكارەكەشی بۆ دۆزینەوەی
ئەو بلیتی ش���ەمەندەفەرە دەگەڕێتەوە ك���ە لە گیرفانی
«ئەلبێرت كام���ۆ» دۆزرای���ەوەو بەكارنەهاتبوو ،بلیتەكە
تایب���ەت بوو بە گەڕانەوەی لە ماڵەكەی لە (پرۆفانس) بۆ
پاریس بە شەمەندەفەر« .ئەلبێرت كامۆ» تەمەنی  46ساڵ
بوو ،دەیویست دوای بەس���ەربردنی جەژنەكانی سەری
س���اڵ ،لەگەڵ هاوسەرەكەیو هەردوو كچە جمكەكەی
«كاترینو جین» بەشەمەندەفەر بگەڕێتەوە بۆ پاریس .بەاڵم
باڵوكەرەوەی بەرهەمەكانی «میش���ێل گالیمار» پێشنیازی
ئەوەی بۆ دەكات هەموی���ان پێكەوە بە ئۆتۆمۆبێلەكەی
گالیمار بگەڕێنەوە.
دوای ئەوەی ئۆتۆمۆبێلەكەی گالیمار لە ڕێگا بەستووەكە
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دەردەچێ���تو خۆی دەكێش���ێت ب���ە درەختێكدا،
دەمودەست «ئەلبێرت كامۆ» دەمرێتو «گالیمار»یش
پاش چەند رۆژێكی كەم گیان لەدەستت دەدا .پۆلیس
لەگەڵ بلیتی شەمەندەفەرەكەدا 144 ،الپەڕەیان لەناو
ئۆتۆمۆبێلە تێكش���كاوەكەدا دۆزییەوە كە بە دەست
نوس���رابوەوە ،الپەڕەكان دەستنوسی رۆمانێك بوو بە
ناونیشانی (دواهەمین پیاو)« ،ئەلبێرت كامۆ» پێیوابووە
كارەكانی ،بەم رۆمانەی ،دەچێتە ئاس���تێكی بااڵوە،
سەرچاوەی رۆمانەكە سااڵنی منداڵییەتی لە جەزائیر.
فەرەنسا بە مردنی «ئەلبێرت كامۆ» داچڵەكیو بۆ كوڕە
رۆماننوسو فەیلەسوفەكەی گریا .لەو ساتەوەختەدا بە
خەیاڵی كەسدا نەهاتووە ئەوەی رویداوە ،روداوێكی
تراژیدی نەبووە .بەاڵم رۆژنامەی (كۆریری دیال سیرا)
ی ئیتالی ،لە ئێستادا پێیوایە سیخوڕەكانی سۆڤیەت ،لە
پشت ڕوداوی هاتۆچۆكەوە بوون .رۆژنامەكە لێرەدا
پشت بەو قسانە دەبەس���تێت كە شاعیرو ئەكادیمی
ئیتالی «جیڤانی كاتیللی» تۆماریكردووە .ئەم شاعیرە

ئیتالیە تێبینی ئەوە دەكات بڕگەیەك لە كتێبی (هەمو
ژیان)ی ش���اعیرو وەرگێڕی ناس���راوی چیكی «یان
زابرانا» البراوە ،ئەو بڕگەیە لە وەرگێرانی ئەو كتێبە بۆ
زمانی ئیتالی البراوە.
«زابرانا» لەو بڕگە البراوەدا نوسیویەتی( :لە دەمی
پیاوێكەوە كە ئاگاداری زۆر ش���ت بووەو چەندین
س���ەرچاوەی هەواڵو زانیاری باشی هەبووە ،شتێكی
زۆر سەیرو سەرس���وڕهێنەرم بیست .بە پێی قسەی
ئەو پیاوە بێت ،ئەو ڕوداوەی س���اڵی  1960كە بووە
هۆی لەدەستدانی ژیانی كامۆ ،سیخوڕەكانی سۆڤیەت
پێیهەس���تاون .ئەویش لە ڕێگەی دەس���تكاریكردنی
تایەیەكی ئۆتۆمۆبیلەكەوەو بە بەركارهێنانی ئامێرێك
كە لەكاتێكدا ئۆتۆمۆبێلەكە بەخێرایی تێپەڕیوە ،تایەكە
كراوەتەوە یان كونێك كراوەتە تایەكەوە).
«زابران���ا» بەردەوام دەبێتو ب���اس لەوە دەكات
وەزی���ری دەرەوەی ئەو كاتی س���ۆڤیەت «دیمتری
ترۆفیمۆفیتش ش���بیلۆڤ» ،فەرمانی كردووە وەاڵمی
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ئەو وتارە بدرێتەوە كە «ئەلبێرت كامۆ» نوسیویەتیو
لە گۆڤارێكی فەرەنسی لە ئازار/مایسی ساڵی 1957
دا باڵوكراوەتەوە« .ئەلبێرت كام���ۆ» لە وتارەكەیدا
بەرپرس���یارەتی س���ەركوتكردنی خۆپیشاندانەكانی
مەجەری س���اڵی  1956دەخاتە ئەستۆی شبیلۆفو
ل���ە وتارەكەیدا بەناو ن���اوی دەهێنێ���ت .هەروەها
پرۆتستۆی بڕیارەكەی مۆسكۆ دەكات كە هێزی بۆ
سەركوتكردنی خۆپیشاندانەكان رەوانەكردووەو بە
(قەسابخانەكەی شبیلۆف) وەسفی كردووە« .ئەلبێرت
كامۆ» دوای ساڵێكیتر جارێكی دیكە دەسەاڵتدارانی
س���تالین توڕەدەكات ،ئەمەش ئ���ەو كاتە بوو كە بە
ئاشكرا پشتیوانی خۆی بۆ نوسەری روسی «بۆریس
باسترناك» خاوەنی رۆمانی (دكتۆر زیفاگۆ) دەربڕی
كە ستالین هەم ڕۆمانەكەی قەدەغەكردبوو هەم دواتر
لێنەگەڕا باسترناك خەاڵتی نۆبڵ وەربگرێت كە دوای
كامۆ پێیبەخشرا .رۆمانی دكتۆر زیفاگۆ دوای ئەوەی
بە ش���ێوەی قاچاخ برایە دەرەوەی یەكێتی سۆڤیەت،
لەساڵی  1957لە خۆرائاوا باڵوبوەوە.
رۆژنامە ئیتالییەكە «كۆریری دیال سیرا» ،پێیوایە
چەندین هۆكاری تەواو الی مۆسكۆ هەبووە ،تاكو
چرای س���ەوز بۆ تیرۆركردنی «ئەلبێرت كامۆ» ،بەو
ڕێگایەی لەسەری ڕاهاتبوونو سیخوڕەكانی (كەی
جی پی) تەواو تێیدا شارەزابوون ،هەڵبكات .ئەگەر
ئەو بۆچون���ەی ڕۆژنامە ئیتالییەكە ڕاس���تبێت ،ئەوا
قەتماغەی برینێك هەڵدەدات���ەوە كە لەالی ملیۆنان
كەس لە خۆشەویستانی كارەكانی «ئەلبێرت كامۆ»
سارێژ ببوو .لەو س���ەردەمەدا كاتێ تەرمی نوسەری
(غەریب ،تاعون ،یاخی ،ئەقس���انەی س���یزێف) لە
گۆڕستانی (لورماران) لە باش���وری فەرەنسا بەخاك
سپێردرا ،تیپێكی دوو گۆڵی میللی ئامادەی ناشتنەكەی

176

بوون ،ئەمەش گەواهی ئەوەیە «ئەلبێرت كامۆ» لەپاڵ
ئەوەی بیرمەندو فەیلەس���وف بووە ،پیاوێكی میللی
سادەو ساكاریش بووە .ساڵی پار سەرۆكی فەرەنسا
«نیكۆال ساركۆزی» هەوڵیدا ڕوفاتی «ئەلبێرت كامۆ»
بگوێزێتەوە بۆ گۆڕستانی مەزنەكان ،بەاڵم هەوڵەكەی
سەرینەگرتو شكستیهێنا.
«ئۆلیڤ���ەر تۆد» ئەوەی س���اڵی  2000ژیاننامەی
«ئەلبێرت كامۆ»ی بە زمانی ئینگلیزی باڵوكردۆتەوە،
ب���ە رۆژنامەی (ئۆبزڤێر)ی ڕاگەیان���دووە لە میانەی
گەڕانو پشكنینی بەناو ئەرشیفی یەكێتی سۆڤیەتدا،
هی���چ ئاماژەیەكی نەبینیوە بەوەی مۆس���كۆ بڕیاری
دەستگیركردنی «ئەلبێرت كامۆ»ی دەركردبێت .ئەو
ئاماژە ب���ەوە دەدا هیچ بەالیەوە س���ەیر نەبووە گەر
جموجوڵو چاالكییەكانی (كەی جی پی) یاخود ئەو
دەزگایەی دوای ئەو هات ،شتی لەو بابەتەی تێدابێت.
بەاڵم ئەو بانگەشەیەی ڕۆژنامە ئیتالییەكە دووچاری
دۆشدامانی كردووەو دەڵێ» (ئاخۆ كێ لەوە سودمەند
بووەو هۆكارەكەی چی بووە).
«ئۆلیڤەر ت���ۆد» گومانی هەیە ل���ەوەی ڕۆژنامە
ئیتالییەكە باسی دەكاتو دەڵێ بەڵگەنامەكانی (كەی
جی پی) پڕە لەو ڕاپۆرتانەی كە سۆڤیەت خەڵكانی بۆ
كاری پیسو بۆگەن بەكارهێناوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەی
قەناعەتی بەوە هەیە (كەی جی پی) هەرگیز س���ڵی
لە هیچ ش���تێك نەكردوەتەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
باوەڕی وایە چیرۆكی تیرۆركردنی «ئەلبێرت كامۆ»
راست نییە.
سەرچاوە:
ئیالف ،عبد االلە مجید2011/8/27 ،
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باڵوكراوەكانی دەزگای چاپو
پەخشی سەردەم
ئامادەكردنی :باوكی رەهەند

لە ماوەی رابردودا دەزگای سەردەم كۆمەڵێ كتێبی
هەمەرەنگ���ی چاپو باڵوكردەوە ،ئێم���ە لێرەدا رانان بۆ
هەندێ لەو كتێبانە دەكەین.
دۆستۆیڤس��كی لە قورمارچییەكەوە بۆ پێغەمبەرێكی
گەورەی ئەدەب

ئەم كتێبە یەكێكە ل���ەو كتێبە باشو دەگمەنانەی بە
زمانێكی كوردی جوانو پوختو بە تێروتەسەلی باس لە
ژیانو بەرهەمەكانی ئەدیبی گەورەی روسیا دۆستۆیڤسكی
دەكات .وەك ئاش���كرایە دۆستۆیڤس���كی یەكێكە لەو
كەڵە نوس���ەرە گەورانەی كە هەمیشە بە نەمریو مەزنی
دەمێنێتەوە ،دیارە هۆكاری ئەم مانەوەیەش بۆ بەرهەمەكانی
دەگەڕێت���ەوە ،بۆ ئەو رۆمانان���ە دەگەڕێتەوە كە باس لە
مرۆڤو الیەنە شاراوەكانی ناخی دەكات .باس لەو حەزو
ویس���تو ئارەزوانە دەكات كە بەشێوەیەك لە شێوەكان
پەنهاننو تەنها لە هەندێ چركەس���اتی تایبەتو ناوازەدا
دێنەدەرەوەو دەردەكەون.
نوس���ەری ئەم كتێبە بۆ ئەوەی خوێن���ەری كورد،
تاڕادەیەكی باش بە جیهانی دۆستۆیڤس���كی ئاشنابكات،
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كتێبەكەی كردووە بە ش���ێ بەش���ەوەو هەر بەشەی
چەندی���ن لقی لێدەبێت���ەوەو هەر لق���ەش باس لە
خەسڵتەێك لە خەس���ڵەتەكانی ژیانو بەرهەمەكانی
دۆستۆیڤس���كی دەكات .لە بەشی یەكەمدا باس لە
ژیانی دۆستۆیڤس���كی دەكات ،خوێنەر لەم بەشەدا
بۆی دەردەكەوێت كە دۆستۆیڤس���كی لە یەكێك
لە نەخۆش���خانەكانی مۆس���كۆ لەدایك ب���ووەو لە
تەمەنی بیستوچوارساڵیداو بۆ یەكەمجار لە ڕێگەی
كاری وەرگێڕان���ەوە هاتوەتە ناو جیهانی نوس���ینو
ڕۆشنبیرییەوە .ئەویش لە ڕێگەی وەرگیرانی ڕۆمانی
(ئۆژنی گراندی) نوسەری ناوداری فەرەنسی «بەلزاك».
دواتر هەر لەم بەش���ەدا باس لە گرتنو نەفیكردنی
دۆستۆیڤسكی دەكرێت بۆ سیبریاو كاریگەری ئەو
گرتنو دوورخستنەوەیەی لەس���ەر ژیانی دواتریو
بەرهەمەكانی.
خوێنەر لە بەشی دووەمی ئەم كتێبەدا ،ئاشنای ئەو
تایبەتمەندیانە دەبێت كە لە رۆمانەكانی دۆستۆیڤسكی
دا ئامادەییان هەیە .هەروەها ئاشنای ئەو نوسەرە روسانە

دەبێ كە كاریگەری گەورەیان بەسەر دۆستۆیڤسكی
دا هەبووە ،لەوانە تۆرجینێڤ ،بلینسكی رەخنەگر ،لیۆ
تۆڵستۆی .دواتر دانەری كتێبەكە باس لەو نوسەرانە
دەكات كە لەژێر كاریگەری دۆستۆیڤسكی دابوون،
لەوانە نیتچە ،سیگمۆند فرۆید ،ئەلبێرت كامۆ .هەر لەم
بەشەدا هەندێ نوسین تەرخانكراوە بۆ ئەو ڕەخنانەی
لە ڕووی تەكنیكو فیكرو فەلسەفییەوە لە كارەكانی
دۆستۆیڤس���كی گیراوە .هەروەها ڕەخنە لە هەندێ
وێستگەی تایبەتی ژیانی ئەم نوسەرە مەزنەی روسیا
گیراوە ،وەك كاتەكانی قورماركردنیو پەالماردانی
بۆ كچێكی منداڵو نوسین بۆ ستایشكردنی قەیسەر.
سەیرە! ئەم كەڵە نوسەرەی جیهان ،لە هەندێ قۆناغی
ژیانیدا ،یەكێك بەوە ل���ە قومارچییە بەناوبانگەكانی
ئەو س���ەردەمەی روس���یا ،كاتێكی زۆری خۆی بە
قوماركردن بردوەتەس���ەر ،تەنانەت ئەو پارەو پولەی
كە دەس���تی دەكەوت ،لەباتی ئ���ەوەی بۆ خێزانو
منداڵەكانی خەرجی بكات ،هەموی لەس���ەر مێزی
قورماركردن دادەنا .وەك لەم كتێبەش���دا باسكراوە
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یەكێك لە منداڵەكانی بەهۆی قوماركردنەوە دەمرێت،
چونكە منداڵەكەی نەخۆش كەوتووەو پارەی نەبووە
چارەسەری بكات!
بەشی س���ێیەمی كتێبەكە تەرخانە بۆ قسەكردن
لەس���ەر بەش���ی زۆری بەرهەم���ە ئەدەبییەكان���ی
دۆستۆیڤس���كی لە رۆمانو چیرۆك ،لەوانە هەژاران،
ش���ەوە سپییەكان ،تاوانو س���زا ،قومارچی ،گەمژە،
ش���ەیتانەكان ،برایانی كارامازۆف .دانەری كتێبەكە
باس ل���ەوە دەكات یەكەم كاری دۆستۆیڤس���كی
كە خوێندبێتیی���ەوە رۆمانی (تاوانو س���زا)یە ،هەر
جوانیو نایابی ئەم ش���اكارە مەزنەی���ە ،وایكردووە
نوسەری كتێبەكە بكەوێتە شوێن بەرهەمەكانی دیكە
دۆستۆیڤسكیو پەیدایان بكاتو بیانخوێنێتەوە .پاشان
دانەری كتێبەكە باس ل���ە رۆمانی هەژاران دەكات
كە یەكەم ڕۆمانی دۆستۆیڤس���كیو لە تەمەنی 24
ساڵیدا نوسیویەتی .ئەم بەشەی كتێبەكە هەوڵدانێكە
بۆ تێگەشتن لە بەرهەمە ئەدەبییەكانی دۆستۆیڤسكی لە
دیدی خوێنەرێكی كوردەوە كە دانەری كتێبەكەیە.
لە كۆتایی ئەم بەش���ەدا ناوی تەواوی ئەو بەرهەمانە
بە ڕیز نوس���راوە كە دۆستۆیڤسكی لە ژیانی ئەدەبی
خۆیدا نوسیویەتیو ژمارەیان  23بەرهەمە.
ئەم كتێبە لەالیەن بەڕێز «ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ» وە
بە زمانێكی سادەی قووڵ نوسراوەو خوێنەر لە كاتی
خوێندنەوەیدا هیچ ناڕەحەتییەك نابینێتو بە ئاسانی
لە بابەتەكان تێدەگات .ئەمەش خاڵێكی جوانی ئەم
كتێبەیە .كتێبەكە بریتییە لە  264الپەڕەی مامناوەندیو
تیراژەكەی  700دانەیەو نرخی چوار هەزار دینارە.
لە غوربەتا

ڕەنگە هەمو ئەوانەی س���ەرقاڵی كاری نوسینو
ئەدەبیاتن ،تێیاندا نەبێت ن���اوی دیوای لە غوربەتای
نەبیس���تبێت یان چەند جارێك نەیخوێندبێتەوە .ئەم
دیوانە یەكێكە ل���ەو دیوانەی دەگمەنو ناوازانەی بە
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دێژایی تێپەڕبونی سەردەمو رۆژگارەكان ،جوانییەكانی
خۆی لەدەس���تناداتو هەمیشەو لە هەر سەرزەمینو
زەمەنێكدابێت ،بەه���او خوێنەری خۆی هەیەو نەوە
دوای نەوە دەیخوێنێتەوە .وەك چۆن نەوەی كۆن چێژ
لەم شیعرانە وەردەگرێت ،بە هەمان ئەندازەش نەوەی
تازە چێژی لێوەردەگرێت .لەوانەیە كەم كتێبخانەی
ك���وردی هەبێت ئ���ەم دیوانە قەب���ارە بچوكەی لە
سوچێكدا هەڵنەگرتبێت.
وەك ئاش���كرایە بابەتی نێو ئەم دیوانە ش���یعرە
وەرزی پای���زە ،ئێمە لەگ���ەڵ خوێندن���ەوەی ئەم
ش���یعرانە ،بەجۆرێك ئاشنای پایزو تێكەڵ بە وەرینی
گەاڵكان دەبین كە هەرگیز حەز ناكەین لەو وەرزە
بێینەدەرەوەو پێمانخۆشە بە درێژایی ساڵ پایز میوانی
ماڵو ش���ەقامو كوچەو كۆاڵنەكانم���ان بێت .حەز
دەكەین لەو دیمەنانە رامێنین كە ئەم دیوانە بە پایزی
بەخشیوەو تێیدا بمێنینەوە .لێرەدا پایز لەوە دەرچووە
تەنها وەرزێكی سێ مانگی بێتو ئیدی بڕواو دوای
چەندین مانگی دیكە بێتەوە ،نەخێر پایز لەم دیوانەدا
میوانێكی ئازیزی ناو رۆحو دەرونو قواڵیی ناخمانە،
میوانێكە ب���ۆ هەركوێیك بڕۆین لە پێش���مانەوەیەو
ئێم���ە كەوتوینەتە دوای ئەو ،پیاز بووەتە بەش���ێك
لە جەس���تەمانو بیركردنەوەمان ،بووەتە حاڵەتێكی
دەروونی كە زۆربەمان گی���رۆدەی بووینو خۆمان
لەناویدا دەبینینەوە ،بووەتە بەشێك لەو خولیاو حەزو
ئارەزوانەی كە لە خەیاڵو بیركردنەوەماندا ئامادەیی
هەیەو حەزدەكەین لەسەر ئەرزی واقیع بیهێنینەدی.
لە غوربەتدا پێمان دەڵێ وەرن پایزانە بژین ،ژیانی
پایزانە بریتییە لە فڕێدانی دەمامكەكانو دەرخس���تنی
خۆم���ان وەك ئ���ەوەی هەی���ن ن���ەك وەك ئەوەی
تەماش���ادەكرێن ،واتە لەبەردەم یەك روتبینەوە چون
رووتبون���ەوەی درەختەكان .ئەمەش مانای وایە چیتر
درۆو نیفاقو دووڕویی بەرامبەر یەك نەكەینو ئەوەی
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ش���یعری نەكردوەتە ئامرازێك بۆ كاری بازرگانیو
ناوبانگ دەركردن .لە راستیدا ئەم شاعیرە تەنها دیوانی
لە غوربەتای بەسەو تا ئەبەد بە نەمری دەیهێڵێتەوە .ئەم
دیوانە جوانە تەنها بریتیی���ە لە  154الپەڕەی بچوكو
چاپی س���ێیەمیەتیو تیراژەكەی س���ێ هەزار دانەیەو
نرخی سێ هەزار دینارە.

لە قواڵیی ناخماندایە ،بۆیەكرتی هەڵڕێژینو هەمو ئەو
پەردەو دەمامكە درۆزنان���ە فڕێیدەین كە ڕووكاری
راستەقینەمان دەشارێیتەوە .با وەك درەختەكان ئەگەر
بۆ چەن���د رۆژێكیش بێت ،خۆم���ان ڕوتكەینەوەو
ڕاستۆگایە یەكتر بدوێنین.
من بۆ خۆم پێش خوێندنەوەی ئەم دیوانە ،هەڵبەتە
مەبەس���تم ئەو كاتەیە كە بۆ یەكەمجار لە ناوەراستی
كتێبی ستایشەكان
هەشتاكاندا باڵوكرایەوە ،هەرگیز نەمزانی بوو پایز ئەم
ئەم كتێبە یەكێكی دیكەیە لەو كتێبانەی كە «رێبوار
هەمو جوانیو غەمو خوربەتەی لەخۆگرتووە ،دوای سیوەیلی» نوسەرو رۆشنبیر ،باڵویكردۆتەوەو تێیدا بە
خوێندنەوەی ئەم دیوانە پایز مانای دیكەو رەهەندی زمانێكی سادە بەاڵم قووڵ ،زمانێكی فەلسەفەی بەاڵم
دیكە وەردەرگێت كە پێش���تر من دەركم بەو ماناو ئاسان بۆ تێگەشتن ،ستایشی كۆمەڵێ بابەت دەكات،
رەهەندانەی نەكردبوو ،پای���ز لەوە دەردەچێت تەنها لەوانە دایك ،سروشت ،گەردوون ،ئاسمان ،نیشتیمان،
وەرزێك بێت لە پاڵ سێ وەرزەكەی ساڵداو لە مانگی تێكش���كان...هتد دەكات .ئێمە لەم كتێبەدا لەبەردەم
نۆدەستپێبكاتو لە مانگی یانزە كۆتایی پێبێت .نا ئەوە هەندێ ستایش���دا راوەستاوین كە پێشتر تاڕادەیەكی
تەنها پایزی ناو رۆژمێرەكانو ئەو تەقویمانەیە لەسەر زۆر بە خەیاڵماندا نەهاتووە ستایش���ی بكەین ،یاخود
مێزەكان دادەنرێنو بە دیواری فەرمانگەكانو مااڵنەوە بەالمانەوە گرنگ نەبووە ستایشی بكەینو یان راستتر
هەڵدەواسرێن .ئەوەیان پایزێكی بێ ڕۆحو بێ جووڵەو هەر بیری لێبكەینەوە .لەوانە گەردون ،قس���ەكردن،
بێ هەس���تە ،پایزێكە متو بێ خەیاڵ .وەلێ پایزی خود ،ئەویتر ،بەردەوامی.
حەقیقیو راس���تەقینە ،پایزی نێو دیوانی لە غوربەتایە
كتێبەك���ە جگ���ە ل���ە پێش���ەكی دانەرەكەی
كە پڕە لە ڕەنگو پڕە لە ژیانو لە ڕاستگۆیی ،پڕە لە چاوپێكەوتنێك كە لەگەڵ خودی نوسەری كتێبەكەدا
جووڵەو لە خەیاڵ.
كراوەو لە كۆتایی كتێبەكەدایە 13 ،وتاری ستایشكردن
دیوانی لە غوربەتا لە نوس���ینی «محەمەد عومەر لەخۆدەگرێت .وتارەكان ب���ە زمانێكی پوختو بێ
عوسمان»ە كە بە حەق ش���ایەنی نازناوی جەنەڕاڵی گرفت نوس���راونو خوێنەر لەكات���ی خوێندنەوەی
پای���زە .ئەم جەنەڕاڵە وەك جەنەڕاڵەكانی جەنگ نییە ،بابەتەكاندا ،هەست بە هیچ جۆرە ناخۆشییەك ناكات،
كاتێ لە جەنگێك س���ەردەكەن یان دەدۆڕێنن ،ئەوا واتە ئەگەرچ���ی وتارەكان تائاس���تێك بە زمانێكی
پالنو نەخشەی دیكە بۆ جەنگیترو شەڕیترو كوشتاری فەلسەفیانە نوسراون ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تێگەشتن
دیكە دادەنێن .نا ئەم جەنەڕاڵە تەنها یەك دیوانی نوسی ،لە بابەتەكان كارێكی قورس نییەو ئاسانە ،ئەمەش بۆ
ئیدی دوای ئەوە تاڕادەیەكی زۆر لە نوس���ینی شیعر توانای نوس���ەر دەگەڕێتەوە كە دەزانێ چۆنو بۆچی
دووركەوتەوە ،نەبادا نەتوانێ شتێك بنوسێت لە ئاست دەنوس���ێت .كتێبەكە لە  171الپەڕەی نیو ئەی فۆڕ
ئ���ەم دیوانەیدا نەبێت .ئەمەش یەكێك لە خەس���ڵەتە پێكهاتووە ،تیراژەكەی حەوت سەد دانەیەو نرخەكەی
جوانیو هەرە دەگمەنەكانی جەنەڕاڵی پایز ،چونكە  2500دینارە.
ئەم ڕێزو حورمەتێكی زۆری بۆ نوسینی شیعر هەیەو
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کتێبی ژماره:

نامیلکهی
دهست  -دهسهاڵت
و .لهسوییدییهوه :گۆران مهریوانی

دهسهاڵت جوانه!
پرسێ ههر ل ه س���هرهتاوه دهبێ جهختی لێبکهین–:
دهسهاڵت ن ه ناشرین ه ن ه جێی شهرمهزارییه .بهمهرجێ بهد
ت
بهکار نههێنرێ .دهسهاڵت جوانه ،باشو گرینگ ه گش 
ی راس���تکردنهوهی بێ���دادیو گۆڕانخوازیی
الیهنگران 
کۆمهڵگ ه ههیانبێ.
دهبێ  زۆر ب ه وریایی ،دانش���مهندانه ،مرۆڤپهروهران ه
ن
و ژیران ه لهتهک دهسهاڵتدا بهرخوردبکرێ .ئێم ه دهزانی 
چ���ی دهقهومێ کاتێک پیاوان بهتاق���ی تهنیاو بۆ خۆیان
دهس���هاڵت مۆنۆپۆڵ دهکهن .پیاوان دهڕۆستی ئهمکاره
نایهن! دهب���ێ فرهگهلێک ژنانی نمونهیی بچن ه ریزهکانی
دهسهاڵتکارانهوه .تهنیا ئهوکات ه دهکرێ بهدبهکارهێنانی
دهسهاڵت بوهستێنرێ.
بۆی ه دهبێ ژنان لهسهرجهم ئۆرگان ه بڕیاردهرهکانی
س���هنتهری دهسهاڵتدا بهرپرس���ی نیوهی دهسهاڵت بن.
ک تهنیا پیاو بیدا شیاو نییه ،نا-بڕیاره .بڕیارگهلێکی
بڕیارێ 
ی یاساگهریهوه لهکاربخرێ.
وا دهبێ ل ه روو 
دهکرێ دهسهاڵت کاریگهریی ههبێو گۆڕانکاری
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ژنان دهبێ خۆیان
ه باشتر
رابێنن ک 
دهرکهون ،بههێزتر
پڕۆفایلیان بکرێنو
کهسایهتی خۆیان
نیشانبدهن .دهبێ
جوانو ئاشکراش
هچ
روونیبکهنهو ه ب 
ێ بهنیازن
ئامانج 
دهسهاڵتی خۆیان
بهکاربێنن.
بکا ،هاوکات دهبێ دهسهاڵتداران ئامادهبن بهرپرسی
ش بن ک ه دهیدهن.
ئهو بڕیاران ه 
جا گهر ت���ۆ ژنیت ،ئامادهش���ی دهس���هاڵت
و مهس���ئولیهتی زیات���رت ههب���ێ ،بهردهوامب ه ل ه
خوێندنهوهی ئهم مهتنهدا .خوێندنهوهی بهس���ووده
بۆت.
جوان لێی ڕامێنه ،دهسهاڵت زیاتر گوزارش له
چیتر دهکا.
خۆت رابێن ه و ئاشکراش نیشانی بده تۆ ئامادهیت
پلهیهکی دهسهاڵت وهربگریت .لهبهر دهسهاڵتدا ب ه
چۆکدا مهیه! بهشی خۆت لهو بسێن ه  .
  وا بک ه:
• وابزان��� ه ک��� ه ت���ۆ ئهندام���ی ئهنجومهن���ی
رێکخراوێکیت ،ج���ا ئهنجومهنی کۆمۆن یان ههر
ئۆرگانێکی تر بێ!
• وایداینێ تۆ سهرۆکیت!
ب ه رێساکانی گهمهکه ئاشنابه
بڕێکی زۆری دهس���هاڵت ،گهر نهزانیت بڕیار

Makthandboken

ی
چ���ۆن دهدرێ ،دهفهوتێ .س���هردهرکردن لهوه 
چۆن پێش���نیارێکی بهرامبهر دهخرێت ه دهنگدانهوه،
کارێکی هێند ئاسان نییه گهر بهوردی سهرلهبهری
پێشنیاره جیاوازهکانی ترت نهخوێندبێتهوه ،نهزانیت
چۆن بهرامبهر یهکدی دهک���رێ دابنرێنو بخرێن ه
دهنگدان���هوه .رێگهچارهی���هک ئام���ادهت بکا و تا
حهپهس���انی لهمجۆرهت نهیهت ه پێش کۆبوونهوهی
ی گرینگ.
خۆئامادهکاری ه بهر لهههر کۆبوونهوهیهک 
لێگ���هڕێ ،ژنێک ک ه زۆر لهمێ���ژه خهریکهو ل ه تۆ
ش���ارهزاتره ،س���هری ل ه کونو کهلهبهری رێبازه
ئاڵۆزهکان���ی بڕی���اردان دهردهکا ،لهگهڵتداب���ێ و
رێنمایی���ت ب���کا .دهکرێ ئهو چۆنیهتی رهوش���ی
بڕیاردانت بۆ باس���بکاو ئینجا ژنهکان خۆشیان لهوه
بدوێن بهتهمان چ پێشنیارێ بخهن ه روو.
دهکرێ بڕیاری گرینگ کودێتا ئاسا گوزهربکاو
کهسێکیش هێند بێدارنهبێ تا بڕیارهک ه ب ه جۆرێکی
تر بدرێ .ناکرێ ژنان باز بهسهر شێوهی کۆبوونهوه
ل��� ه رووی هونهری ،تهکنیک���ی و فهرمیهوه بدهن.
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مهش���قبک ه لهبواری س���هرۆکایهتیدا ،یهکهمجار ل ه
گروپێکی ئاسودهی بچوکدا ،ئینجا ل ه ههلومهرجێکی
گهورهتردا .هۆشیاربه! ناوی چهند ژنێکی شارهزات
ئامادهکردبێ بۆ پێشنیارکردن کاتێ دێت ه سهروهختی
ههڵبژاردنی سهرۆکێ ل ه کۆبوونهوهکاندا.
ش���ێوازی تهکنیکی کۆبوونهوه هێند گران نیی ه
وهک لهوهی دێت ه بهرگوێ .وهس���فکردنی نهخش و
نیگاری کراسێکی ئاودامان فره ئاڵۆزتره!
گرینگ ه ئاشنابیت ک ه چۆن بڕیارهکان دهدرێن.
دهنا گشت خۆئامادهکاریهک بێئاکامه.
  وا بک ه:
• کۆبوون���هوهی پێش���وهختی خۆئامادهکاری
س���ازبکهو ب ه وردی ئهگ���هری چ ههلومهرجێ ک ه
دهکرێ بێت ه پێش تاوتوێکه    .
• پهیوهندی توندوتۆڵ ب��� ه ژنانی ئهزمونداری
سیاسیهوه بکه تا لێیانهوه فێربیت.
• خولی بازنهیهکی خوێند ن ل ه گش���ت بواری
ش���ێوازی تهکنیکی کۆبوونهوهدا ب ه دوورودرێژی
سازبکه.
• ههر لهگهڵ دهرفهتت بۆ رهخس���ا خهریکی
مهشقو راهێنان به.
نیــــوهی ژنـــــــــــــــــان
لــه گشــــت شـــوێنێک
ورد چۆنیهت���ی س���ترهکچهری ی���ان بونیادی
چ کۆمۆن بێ یان ئهو
دهسهاڵت ش���یکهرهوه ،جا 
ئۆرگانهی تۆ ئهندامی تێیدا .بزان ه بڕیاره گرینگهکان
ل ه کوێوه دهردهچن؟ لهو جێگهو ئۆرگانهدا وجودی
ژنان نیی ه؟ فرهجار وهاڵمی ئهم بریارهی دوایی بهڵێیه.
کارێ بک ه ژنان پێشنیارو کاندید بکرێن تا دهگهن ه
ئاستی ئهم ئۆرگانی بڕیاردهرانه .ستراتیژیهکی رونو
ئاشکرا بۆ پایهی ئهو دهسهاڵتان ه دابنێ ک ه دهبێ ژنان
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ههیانبێو چۆن ژنان س���هرکهوتووان ه بۆ ئهم فرما ن و
ێ پێشنیاربکرێن.
ئهرکانه دهکر 
بیربک���هوه ،هیچ پی���اوێ بۆ ب���وون بهئهندامی
ئهنجومهن���ی کۆمۆنێک نهزاوه! هیچ ژنێکیش .بهاڵم
ل���هو ئۆرگانهدا ههلوم���هرج ب���ۆ ههردووکیان ل ه
گۆڕێدای ه تا ببن ه ئهندام.
  وا بک ه:
ی بڕیاردهره ههره گرینگهکان
• رێو ش���وێن 
بدۆزهوه.
• بزان ه نهبوونی ژنانیان تێدا ههی ه.
• س���تراتیژیهک ک ه چۆن ژنان لهم ئۆرگانانهدا
دێن ه زیادبوون دابڕێژه.
خۆبهخشـــــــــان ه ناوی خۆت تۆماربکه
بۆ کۆمێتهی ئامــــادهکاری ههڵبژاردن
یهکێ ل ه ئهرک ه ههره بههادارهکان بوون ه ئهندام ه
ل ه کۆمێت���هی ئام���ادهکاری ههڵبژاردندا .کۆمێتهی
ئامادهکاری ههڵبژاردن ه پێشنیاری ئهندامان بۆ پۆسته
متمانهپێکراوهکان دهکا .بۆیهک ه دهبێ رێژهی ژنان
ل ه کۆمێتهی ئامادهکاری ههڵبژاردنهکاندا زیادبکرێ.
ژنان دهبێ پالنێکی ستراتیژی هاوبهش بۆ کۆمێتهی
ئامادهکاری ههڵبژاردن���هکان دانێن ک ه چۆن ژنان
پێشنیاربکرێنو دهنگیان بخهن ه پاڵ کام ژنانه .لێرهدا
گرینگ ه زۆر بهوردی ئامادهکاریهکان ئهنجامبدرێن.
پێشوهخت پهیوهندی بک ه ب ه کاندیده جیاوازهکانهوه
تا خۆیان حازرو ئامادهبکهن .ئهزمونو لێوهش���اویی
یهک ه بهیهکیان لیس���تبهند بکه .لیس���تهک ه بهره بۆ
کۆمێتهی ئامادهکاری ههڵبژاردن .کارێ بک ه گشت
ژنان���ی بهش���داربووان ل ه گهرم���هی کۆبوونهوهی
ئامادهکاری بۆ ههڵبژاردن داوای رادهربڕین بک هنو
پش���تیوانی خۆیان بۆ ئ���هو پێش���نیارهی ک ه پێکڕا
لهسهری کۆکن نیشانبدهن .دهبێ ژنان ،جا ل ه ههچ
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ههلومهرجێکدا بێ ،باشتر پشتیوانی لهیهکتر بکهن.
وا بک ه:
• خۆت بۆ کۆمێتهی ئامادهکاری ههڵبژاردنهکان
ناونووس بکه.
• ههوڵب���ده ل��� ه کۆمێت���هی ئام���ادهکاری
ههڵبژردنهکاندا ژمارهی ژنان زیادبکرێ.
• پالنی س���تراتیژی هاوب���هش لهگهڵ باقی
ژنانی تردا دابنێن تا کۆکبن ل ه کوێدا پێویست ه ژنان
زیادبکرێنو کامانهشن ئهو ژنانهی پێشنیاریان دهکهن.
ناساندنی ژن ه کاندیدکراوهکان
دوای ماوهیهکی باش���ی بیرکردنهوه ،بهوردیو
ژیران ه پێشنیاری ژنێک یان چهند ژنێک ،ک ه دهتانهوێ
ێ کاندیدکراوهکان
دهنگیان پێب���دهن ،بکهن .دهب��� 
لهگهڵ باری واقیعدا گونجاوبن .دهبێ تا ئهندازهیهک
ئهگهری س���هرکهوتن زۆربێ .ههر زوو ،پێش ئهو
کۆبوونهوهیهی تێی���دا بڕیاری ههڵبژاردنی ئهندامانی
نوێ ی���ان س���هرۆکی ن���وێ دهدرێ پێش���نیاری
کاندیدکراوهکانت خس���تبێت ه روو .تهواوی ئهزمون،
لێهاتوییو لێوهشاوهیی ژن ه کاندیدکراوهکان لیستبهند
بکه .پێش���وهختو پێش کۆبوونهوهی ئامادهکاری
ههڵبژاردن پهیوهندی بکه ب��� ه دهروبهری خۆتهوهو
ئارگومێنت بۆ ژن ه کاندیدکراوهکانتان بێن هوه ل ه نێو
ن .ههوڵبده
ئهو ژنانهی ک ه ئامادهی کۆبوونهوهکه دهب 
زۆرینهی ئامادهبووانی کۆبوونهوهک ه ژن بن .کارێکی
چاک ه گهر پیاوانی هاوپهیمانیش پهیدابکرێن.
زوو کاندیدکراوهکانت���ان ل��� ه کهناڵ���ی میدیا
ن تا رێگا سهختربێ
لۆکاڵیکانهوه ب ه خهڵکی بناس���ێن 
بۆ ئهو پیاوانهی وهک بهنیازن (دیس���انهوه )-خۆیان
ههڵبژێرن���هوه .کارێ بک��� ه چهن���د رۆژێ پێ���ش
ههڵبژاردن گوتارێکی نایابی ژنی کاندیدکراوهکان
بێت ه پهخش���کردن .روونو ئاش���کرا پش���تیوانی ل ه

کاندیدکراوهکانتان بکهن .کارێ بکهن کاندیدیان
ببینرێنو دیاربن .نووس���ینو وتار دهربارهی باشێتی
ئهوان بنوسنو بینێرن بۆ چاپهمهنیهکان.
کۆرسی خوێندن بۆ ئهندامانی نوێی ئهنجومهن
س���ازبک هن .گرینگ��� ه ههموو بزان���ن رهههندهکانی
ئهرکو فرمانی پێس���پێردراو چییهو لهچی پێکدێ .ل ه
میانی ئهو س���ااڵنهی دواییدا ساغبۆتهوه فرهگهلێکی
ئهندامان���ی ئهنجوم��� هنو ئۆرگانهکان ل��� ه ماهیهتی
جیدیو مهس���ئولیهتگهریهک ک ه پهیوهست ه ب ه ئهرکی
پێسپێردراوهوه حاڵی نهبوون .کاتو رهنجی سهختی
گهرهکه ت���ا دهبیت ه ئهندامێکی تهواو لێزان .بێگومان
ئێمهی ژن دهبێ بهرپرسێتی بفامینو وهرگرین.
  وا بک ه:
• لیس���تبهندی ئهوانهی بهنیازن کاندیدبکرێن،
لهتهک لێوهشاوهییو کارامهیی ئهواندا ئامادهبکه.
• پ���ردی پهیوهن���دی لهت���هک رۆژنامهوانهژن ه
نایابهکاندا دروستبکه.
• وێنهی قهشهنگو جوانی کاندیدهکانتان بگر ن
بۆ پهخشی نێو میدیاکان.
• کۆنفڕانسێ بۆ میدیا سازبک ه تا کاندیدکراوهکان
تێیدا ئاشنابکرێن.
ژنــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبــا
سهرتۆپی لیستهکان بـــن
لیس���تێک ک ه ناوێک لهم رهگ���هزو ناوێک لهو
رهگهزهی گرتۆتهخۆ باش���ه ،بهاڵم ژنان دهبێ ب هقهد
پیاوان ،چهندجار ئهمان سهرتۆپی لیستهکانن ،ژنانیش
هێنده .بێ ک همو زۆر .لیستێک ک ه سهرتۆپی پیاوێک
گرتویهتی س���ێ چکوڵیهک پێکدێن���ێ ،دوو پیاوان
سهربهندو بنبهند ،ژنێکیش ل ه نێوهندیاندا بهنده! فرهجار
ئهم سێ چوکڵهی ه پرێسیدیوم (دهستهی بهڕێوهبردن)،
پێکدێنێ ،یانی ئهو ئۆرگانهی تێیدا باب هتو کێشهکان
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ئامادهدهکرێن ،ئهجێندای کۆبوونهوه دیاریدهکرێت،
فرهگهلێکی بڕی���ارهکان دهدرێن ،ئهم ه بهدهر لهوهی
زۆر بڕیاری تری���ش تێیدا دهدرێ���ن پێش ئهوهی
بهره و خوارهوه ،ب ۆ خودی ئهنجومهن و کۆمێتهکانی
ی هونهرێک ه ههر
بنێررێن .س���ێ چوکڵهک ه نهخش��� 
بهقازانجی پیاوان دهشکێتهوه  .
دهشێ له ههقیقهتدا تهنیا ناوی یهکهمی لیستهکه
بێت ه ههڵب���ژاردن ،ئهمهش بۆخۆی هۆکارێکی تره تا
سهرتۆپی لیستان ژنان بن .ئهگهر ههمیشهسهرتۆپی
لیستهکان ب ه ناوی پیاوێك بکرێتهوه ،رهنگ ه ههرگیز
نهگهین ه دابهشکردنێکی دادپهروهرانهی کاندیدیان،
ش بهیهکێ
ئیتر بێس���وده هاوار ،با ئهودوای لیستهک ه 
ل���همو یهکێ لهو رهگهز بڕازێنرێتهوه ،بۆی ه گرینگ ه
ژنان سهرتۆپی نیوهی لیستهکان بن.
  وا بک ه:
• رێس���ایهک پێش���نیاربکه ک هلهکاتی پێویستدا
ههمیشه دوو لیست ئامادهبکرێ ،یهکێکیان سهرتۆپی
ژنێک بێو ئهوی تریان پیاوێک.
• داخوازیتان بۆ سهنتهری ئۆرگانی رێکخراو-
ی���ان پارتیهکهت���ان راس���تکهنهوه تا مهس���ئولیهتی
رێکخستنو دابهش���کردنی تهنیا ئهو لیستان ه نهگرن ه
ئهست ۆ ک ه س���هرتۆپیان پیاوه ،بهڵکو  مهسئولیهتێکی
ی لهبهرابهرێتی ئهواندا،
یهکس���انو چونیهک ،ب���هوه 
لیستگهلێکی تر ک ه سهرتۆپیان ژنه ،ههڵگرن.
• ههر زوو ژنی سهرتۆپی لیستهکان ب ه وێنهو -
ناوهوه ل ه میدیای ناوچهکهدا باڵوبکهنهوه .کارێکی
وا خهڵک سهرسامدهکاو دهههژێنێ چونک ه دهگم هنو
نانۆڕماڵه.
• ش���وهرهتو ناوبانگ بۆ ژنانی سهرتۆپی
لیس���تهکان پهیدابکهن .کارێ بکهن ماوهیهکی زۆر
پێش ههڵبژاردن���هکان کاندیدیان���ی ژنان دهنگو
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رهنگیان ل ه میدیای ناوچهکهدا ههبێ ،لهوان ه ،گوتارو
نوسینی نێو رۆژنامهو گۆڤارهکان ،جهدهل و مشتومڕ،
کۆمێنتارو گفتدانی میدیایی....هتد  هیچ کام لهمانه
کارێکی گران نین.
پۆستی سهرۆکایهتی بگرن
ئهرک���ی س���هرۆک ،لهوان���ه ،بهڕێوهبردن���ی
کۆبونهوهکانه ،ئامادهکردنی ئهجێندای کۆبوونهوهو
بڕیاردانێتی ،دهکرێ  ههندێ بڕیار بهتهنیاش بدات.
س���هرۆک دهس���هاڵتێکی گرینگی ههیه .نیوهی ئهم
دهس���هاڵت ه هی ژن ه .بۆی ه دهبێ ههمیش��� ه وریابی تا
ئامادهگیهکی باش بۆ ههڵبژاردنی سهرۆک بکرێ.
لیستبهندی ئهو ژنان ه بک ه ک ه پۆستی سهرۆکیان
پێ رهواو شیاوه .گشت ئهوانهی ناویان ل ه لیستهکهدا
رێنوس���کراوه کۆبک���هرهوهو تاووتۆی داڕش���تنی
س���تراتیژیهتی خۆتان بکهن .با سهرجهمی ئهوانهی
بهنیازن بۆ س���هرۆک ههڵبژێرێن زانیاری رێکوپێکیان
لهپهیوهن���د س���هرۆکایهتیهوه پێبدرێ ب���هوهی ک ه
گوزارش ل ه چی دهکاو ئهوانیش ،کاندیدهکان ،چۆن
بهخهڵکی ئاش���نادهکرێن .فرهن ئهوانهی بهگومانو
نیگهرانن ل ه پۆستی س���هرۆکایهتی ک ه بهئهرکێکی
ن و یان وای بۆدهچن کاتی زۆر
قورسو گرانی دهزان 
دهوێ .رێنوێنیکارێ ک ه ژن بێو ل ه مێژه ل ه یهکێ ل ه
پۆستهکانی سهرۆکایهتیدا جێگیرو سهقامگیر بووبێ
ههڵبژێره .ئهرکی پهروهردهیی ،پشتیوانی ،هاندانی ژن ه
نوێ سهرۆکهکانی پێبسپێره .خانمی رێنوێنیکار ،بهم
ئهرک ه رووسور دهبێو دهبێت ه مایهی شانازی بۆی!
رۆژنامهوانێک���ی نایاب���ی ژن ب���دۆزهرهوه ت���ا
هاوکاریت بکا له ب ه ئاش���ناکردنی کاندیده نوێکان
بۆ س���هرۆکایهتی .رۆژنامهوانان باش دهزانن چۆن
دهکرێ ب ه کاریگهرترین شێوه لهکهناڵهکانی میدیاوه
کاندیدکراوهکان لهناو خهڵکدا بناس���رێنرێن .ژنان
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دهبێ خۆیان رابێنن ک ه باش���تر دهرکهون ،بههێزتر
پڕۆفایلیان بکرێنو کهس���ایهتی خۆیان نیشانبدهن.
ێ
دهبێ جوانو ئاشکراش روونیبکهنهوه ب ه چ ئامانج 
بهنیازن دهسهاڵتی خۆیان بهکاربێنن.
بهبهردهوامی کورت ه کۆرس لهبواری مهش���قی
هونهری گوتاردان ،سهروسهوداکردن لهتهک میدیا،
هونهری نوس���ینو گوتاردانی باش بکهنهوه ،ئهمان ه
کارێکن ههموومان پێویستمانه .دهستبهکاربهو بابهتی
کۆرس���ێکی ئا لهو تهرزهرێکبخ���ه .ژن ،نهک تهنیا
ئهوهی بهڕێوه ن بهرهو س���هرۆکایهتی ،بگره ئهوانی
تری���ش بهدڵنیایی���هوه دێن ،بهمهرجێ بانگهێش���تی
شهخسیان بۆ بنێرێت.
  وا بک ه:
• ناوی کاندیدکراوهکانی پۆستی سهرۆکایهتی،
لێوهشایی و تواناگهریان لیستبهند بکه.
• کۆرسێک بۆ سهرۆکایهتی ل ه بواری هونهری
گوتاربێژی ،نووسینو ستراتیژی میدیادا سازبکه.
• رێنوێنیکارێ ل ه ناو سهرکرده سهقامگیرهکاندا
بۆ رێنوێنیکردنی تازهکان ههڵبژێره.
• کاندید بۆ سهرۆکایهتی بهگوێرهی سهرجهم
رێسا هونهریهکان لهم بوارهدا ب ه خهڵک بناسێنه.
لهناو پارتی و رێکخراوهکاندا دهسهاڵت بگرن
فرهگهلێ���ک ل ه پارتهکان رایان وایه لیس���تهکان
ێ یهکێ لهم رهگهزو یهکێ لهو رهگهز بگرێت ه
دهب��� 
خۆی .ل ه پرس���ی متمانهدا کێشهیهک ههی ه هیچ کام
لهم پارتیان ه لێی حاڵی نابن ،ئهویش تهنیا لیستهبنهدی
بهپێی���ی بنهم���ای جیاوازی���ی رهگهز ب���ۆ پارتیو
رێکخراوهکان کافی نییه.
لیس���تی پارتیهک ک ه لهس���هر بنهمای جیاوازی
رهگ���هز رێکدهخرێ کهچی لهوالش���هوه بهردهوام
پیاو سهرۆکایهتیان دهکاو نمایندهیان دهبن ،زمانێکی

پیاوان ه بهدهر ل ه ئاسهوارێکی ژنانه بهکاردێنن ،بههیچ
جۆرێ نافامن ئهو پرس���انهی الی ژنان گرینگ و
بههادارن گرنگی پێبدهن و بیهێننهوه .تهنیا دیکۆرو
تیاتربازی کافی نییه!
دهبێ پارتهکان ل ه دابهش���کردنی دهس���هاڵتدا،
ک ه سهرلهبهری س���هترهکچهر و بونیادی دهسهاڵت
دهگرێت���هوه ،چ فهرمی یان نافهرمی ،سازش���بکهن.
نهشیاوه گروپی کاری س���تراتیژی ،نهلواوه گروپی
کهمپین ،لیژنهی لێکۆڵینهوهو....هتد پێکبهێنرێ تهنیا
پیاو س���هرتۆپیانی گرتبێ و چهند «دهنکێک»ــیش
ژنیان بۆ ناوی خوا ل ه خوارهوه ،بۆ بهش���درایکردن
لهکارو گفتوگۆکاندا دانابێ .نهشیاوه دابهشکردنێکی
نابهرابهر ل ه رووی رهگهزیهکسانیهوه ل ه ناو نماینده،
نوێنهر ،کادێرو سکرتێره سیاسیهکاندا کرابێ ،یانی،
ل ه ناو باکڕاوندی پڕۆفایلهکاندا ک ه بهشێکی فراوانی
دهس���هاڵتی نافهڕمی دهگرێتهوه .بهش���ێکی زۆری
بهرپرسانی رێکالم ،پڕوپاگهنده و زانیاریدان ل ه کن
پارت ه سیاسیهکانی سهردهم پیاون .ئهم ه گوزارش ه ک ه
پیاوان فۆڕمی رێوشوێنی سیاسهتمهداران ،پارتهکان
ئهوان دایدهڕێژن .ههر ئهمانهش���ن پهیام ه سیاس���ی ه
گرینگهکان ههڵدهبژێ���رن و رادهگهیهنن .گرینگ ه
بنکهو س���هنتهری دهسهاڵتێکی وا لهالیهن ژنهوه بێت ه
داگیرکردن .کردنی ژنان ب ه بهرپرسی پۆستهکانی PR،
 {Public relationرایهاڵکانی پهیوهندی ب ه خهڵکهوه}
کارێدهکهن ک ه وێنای پارتهکان و سیاسهتمهداران ب ه
شێوهیهکی تر بگۆڕن .ب ه شێوهیهکی خۆشتر!
پێنج هونهرهکهی زاڵــــبوون
پیاوان ههمیش ه چهند مێتودو شێوازێکیان ههی ه -
جا ب ه هۆشیاری یان نا هۆشیاری بێ – ک ه بهکاری
دێنن تا دهسهاڵتیان زاڵبکهن بهسهر ژنان و کولتوری
ژناندا  .پڕۆفیسۆر بێریت ئۆس Berit Åsل ه نهرویج
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ئهو جۆره مێتوده یان هونهرهی بهسهر پێنج گروپدا
دابهشکردوه:
  .1نهبینراوکردن
 .2ب ه گاڵتهجاڕکردن یان قهشمهریپێکردن
 .3شاردنهوهی زانیاری
 .4دهبڵ یان دووجار سزادان
 .5پسوڵهدانی منهتبارکردن و شهرمداگرتن
بهم پێنج مێتوده ئاش���ناب ه تا بزانی گوزارش ل ه
چ دهک���هن  .مێتودهکان ب ه ژمارهکانیاندا بناس���هوه
ک ه ئیتر ئاس���ان ل ه گهرمهی کۆبوونهدا ،ب ه یارمهتی
بهرزکردنهوهی یهک یان چهند پهنجهیهک ل ه ههوادا،
بتوان���ی ب ه باقی هاوڕێکانتی رابگهیێنی ک ه چ جۆره
مێتودێک لهو ساتهوهختهدا بهکاردههێنرێ!
وا ب ه کورتی لهخوارهوه لهمهڕ ئهم پێنج هونهره
دهدوێین:
  .1نهبینراوکردن
ئهم هونهری زاڵبوون ه وش���هنهدارو بێدهنگه ،ئهو
کات ه پیادهدهکرێ ک��� ه پیاوان گوێڕانادێرن تا بزانن
ژنان هیچ گوتارو گفتێکیان ههی ه بیڵێن و دهریبڕن،
بهڵکو خۆیان س���هرقاڵدهکهن ،لهوانه ،دهستدهکهن
بهههڵدان���هوهی الپهڕهو کاغهز ،قس���هکردن لهگهڵ
یهکتردا یان ل ه بری ئهمان ه دهچن ه تهوالێت .ئێمهی ژن
فرهجار پرسو کێشهی جیاواز ب هپیاوان دهوروژێنین
چونک��� ه ژنان ل ه ههلومهرجێکی جی���اواز ل ه پیاوان
دهژین .باسوخواسێ ک ه ژن دهیکهن پیاوان خۆیانی
تێدا نابیننهوه بۆی ه کارێدهکهن تا خۆیان ل ه گوێبیستی
بدزنهوه یان گرینگی پێنهدهن.
نهبینراوکردن هونهرێک���ی زاڵبوونی وێرانکهره.
کهس���ێ ک ه نهبینرێ یان نهبیس���ترێ ههستدهکا بێ
بههایه ،کهمنرخ ه ئیتر دهش���ێ ب��� ه نابهدڵی چاالکی
ئیدام ه پێبداو ل ه گۆڕانخوازی بکهوێ.
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  وا بک ه:
• ئاش���کرا نیشانیده ک ه تۆ ب ه مێتودێکی وا نهک
ی بگره دهشزانی پیادهش دهکرێ
تهنیا ئاشناو شارهزا 
ێ قایل نیت پێی.
و تۆش بههیچ جۆر 
• داوابک ه گوێبیستت بن و گرینگیت پێبدهن.
• گهر حاڵ���ی نهببون چی دهبێژی ،چاوهڕێکه،
کاتێ پیاوێ خۆی دێت ه دووان مێتودی نهبینراوکردنی
بهسهردا پیادهکه .ئاش���کرا ب هزێدهڕۆییهوه ئهمکاره
ئهنجامبده تا ههموویان بزانن مهبهستت چی ه.
 .2ب ه گاڵتهجاڕکردن یان قهشمهریپێکردن
ئهم هونهره زۆاڵن ه ههر زوو دهناسرێتهوه کاتێ
پیاو دهیهوێ لهس���هر حیسابی ژن گاڵتهو قهشمهری
بکا .هونهرهک ه گوزارش���ه ل ه بهکهمنرخاندنی ژن و
کارێ ک ه ژن ئهنجامی���دهدا .ل ه میانی ئهم هونهری
زاڵبون���هدا چهمک و رهههندێک���ی زۆرو بهرباڵو ل ه
قسهی پڕوپووچ و ناشرین دهدۆزینهوه ،ل ه (زهعیفهی
مێش���کپووت)ــهوه تا ئافرهت ک��� ه ههر خهریکی
قاووقی���ژن و ب ه هێس���تێریان .نمون ه هێن���د زۆره،
بێئهندازهیه!
  وا بک ه:
• ب��� ه زاری خۆت جوان حاڵیانک ه ک ه مامهڵهی
ێ قهبوڵ ناکرێت.
لهوجۆرهت پ 
• ههرگیز لهگهڵیاندا پێمهکهنه .تهنانهت ئهگهر
نوکتهو گاڵتهجاڕیهک ه پهیوهندی ب ه ژنێکی تریشهوه
ههبێ .مهسئولیهتی یهکتر ههڵگرن.
ێ
• ب��� ه سهرس���وڕمانهوه چاو لهچ���اوی پیاوان 
ک ه قهش���مهریان ب ه ژن دێ ببڕهو ب ه باوێش���کێكی
پڕمهبهس���تهوه ناڕهزایی���ت دهرب���ڕه .کارێ بک��� ه
بێدهنگیهکی جاڕس���کهر ئهو ناوه بگرێتهوه .روو ل ه
ژنێ بک هو ،بۆ نمون ه بپرس���ه« ،ئهرێ ب ه بۆچوونی تۆ
مهبهستی ئهو پیاوه لهوهی ئێستا گووتی چی بوو ؟»

67

• ب��� ه زاری خۆت جوان حاڵیانک ه ک ه مامهڵهی
لهوجۆره قابیلی قهبوڵ نییه.
 .3شاردنهوهی زانیاری
شاردنهوهی زانیاری باشترین رێگای ئاکتیڤ ه بۆ
مانهوهی مرۆڤ ب ه جاهیلی .ژنا ن زۆرجار بهم داوهوه
دهب���ن .پیاوان ل ه باڕ و کهڵهبهکان ،بهدهم یاری و ل ه
شوێنگهلێک پیاوان نۆڕماڵ تێیدا گرددهبنهوهویهکتر
ب و کیتابی نێوان خۆیان ،جا هۆشیاران ه
دهبینن «حیسا 
یان ناهۆشیارانه ،پاکوپیس دهکهن» .ئهوهی دوایی له
کۆبوونهوهکاندا روودهدات -ب ه ئامادهبوونی ژنان-
دهیانهوێ ههر زووبهزوویی تهق ه ل ه چهکوشی بڕیار
بهرزبێتهوهو ئهجێندهی کۆبوونهوه خاڵ ل ه دوای خاڵ
بهخێرایی گوزهربکا .ئیتر ژنان دهرفهت و چانسێکیان
ب���ۆ نامێنێتهوه تاووتۆی خاڵهکان���ی ئهجێندا بکهن،
پیاوانیش بهش بهحاڵ���ی خۆیان ،لهوهوپێش ،لهمێژه
ل ه کۆڕو کۆبوونهوه بچکۆلهو تایبهتیهکانی خۆیاندا
تاووتۆی خاڵهکانیان ک���ردوه ،یهکالیانکردۆتهوهو
لێبوونهتهوه .پیاوان نافامن بۆچی ژنان ههمیش���ه ل ه
گهرم���هی کۆبوونهوهکاندا قاووقی���ژو دهمهقاڵهیان ه
تا خاڵ ب ه خاڵی ئهجێن���دای کار درێژهی ههبێ بۆ
ئهمهش پێویس���تیان ب ه وهختی زیات���ره ،تهنانهت ب ۆ
کۆبوونهوهکانی���ش ،ئهوجا دهڵێ���ن :بۆ ناکرێ ژنان
کهمێ زیاتر «زهوقی بڕیاریان» ههستێ!  
وا بک ه:
ی باکڕاوندی س���هرجهم
• پێش بڕیاردان داوا 
زانیاریهکان بکه.
• داوای دواخس���تنی بڕیاری ئهو کێشهو پرس ه
قورس���ان ه بک ه ک ه کاتی زیاتر گهرهک ه بۆ ب ه وردی
خوێندنهوهیان.
• ههوڵده ل ه رێگاو جای ترهوه زانیاری پێویست
پهیدابکهی���ت ،لهوانه ،لهڕێی تۆڕی پهیوهندی نێوان

ژنان خۆیاندا.
 .4دهبڵ یان دووجار سزادان
چۆن بیکهی س���هقهتی دهکهی! ئهم ه بهکورتی
وهس���فی ئهمجۆرهی تریان ه ل ه هون���هری زاڵبوون.
ژنان ههمیش���ه ل ه گش���ت بارێکدا زوو تووش���ی
ئازاری ویژدان دهبن .ئاخر دهبا لهوشوێن ه نهباما که
ل ه راس���تیدا لێیبووم – لهس���هرکار ،الی منداڵ ،ل ه
کن مێردهکهم .سترێس���ێک ک ه ب ه دووی ئهم باری
نیگهرانی ویژدانهوهی ه ل ه تهحهمولدا نییه .ل ه ههموویان
خراپتر ههستی خۆ بهکهم زانینه .زۆرجار دهوروبهر،
بێ ئهوهی ب ه قس��� ه بیڵێن ،ژنان ب ه س���یفهتی دایک
تاوانباردهکهن بهوهی تهقس���یریی دهکهن ک ه کاتی
ت دهکهن ،هاوکات
خۆیان تهرخانی کار و سیاس ه 
گهر بێت و ل ه پێش گشت شتێکدا خۆیان تهرخانی
ماڵ و خێزان بکهن ،ئینج���ا دهڵێن ،ئهمان ه بهتهنگ
هیچ ش���تێکهوه نایهن ،بێخهم���ن و ئاگایان ل ه دونیا
نییه .ئهگهر ههردووکیان ههڵبژێرن ئهودهم گلهیی و
ناڕهزایی ل ه ههردوو الوه بهرزدهبێتهوه.
ژنان دهیانهوێ رایهڵی نێوان خێزان و کار راگرن  ،
ههردووکیان ههبێ ،مافی تهواوی خۆیان ه بڵێن نا ،جا
چ ل ه ماڵدا بێ یان لهسهر کار ،بێ ئهوهی سزابدرێن!  
پیاوان ،جیاواز ل ه ژنان ،بهدهگمهن تووشی ئهمجۆره
دهبڵ س���زادان ه دهبن .پیاوان زۆرجار ئاسایی ه الیا ن و
ئولفهتیان ب ه بهڵێ  -ـــهوه لهس���هر کار گرتووهو
ل ه ماڵیش���هوه ب ه نهخێر! ئهم ه ن ه ئهوهی ه قهبوڵبکرێ ن ه
دادپهروریشه .ژنان دهبێ وهک پیاو مافی کار و ژیانی
خێزانیان ههبێ.
  وا بک ه:
• وریاو وردب ه ک ه هاوس���هرێکی رهندو رهسهن
ههڵبژێریت.
• وریاو وردب ه ل ه ههڵبژاردنی بهڕێوهبهردا.
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• داوا ل��� ه بهڕێوهبهرهکهت بک ه ک ه بتوانی بڵێی
نا –یان– بهڵێ بهبێ ئهوهی وهک باوه سزات بدهن،
لهوانه ،ئیتر بهرزکردنهوهی پلهی کارت راگرن.
• ئیش و کاری ناو ماڵ حس���ابک ه ب ه سهعات
ئینجا لهگهڵ هاوس���هرهکهتدا رێک���هوه ک ه کاری
ناوماڵ وهک یهک بهشبکهن.
 .5پسوڵهی منهتبارکردن و شهرمگری پێدان    
لهناو گش���ت هونهری زاڵبوونهکان���دا ئهمهیان
س���هخت ه و گران ه تێگهیش���تنی .ژنێ ک ه جۆرێ ل ه
س���ووکایهتی پێدهکرێ یان حورمهتی دهشکێنرێ
خۆی ب ه خهتابار دادهنێ! ئهمجۆره حوکم ه کوێران ه
ههستی ئهوهی ،راست ه دهشێ ئێم ه گوناهبار بین ،الی
ژنان دروستدهکا .ئاخر خهتای خۆمه ،خۆم ب ه خۆمم
کرد! گوناهی من���ه ،ژن وا بیردهکاتهوهو گوناهی
رووداوهک ه دهکات ه گهردنی خۆی بهدهر ل ه هۆکاره
ههقیقیهک ه ک ه داخۆ وای ه یان نا.
لهم حاڵهتانهدا دهبێ خێرا لێکۆڵینهوهی رووداوه
راستیهکه ک ه ل ه واقیعدا روویداوه بکرێ ،بهوپێی ه ئیت ر
ێ گوناههک ه بخهیت ه گهردنی
هیچ هۆکارێک نامێن��� 
خۆت   .
یهکێتی ژنانی سۆسیال دیموکرات هکانی سوید.
  وا بک ه:
بۆکس  58 704ستۆکهۆڵم  58 704 Box
• ب ه ه���اوکاری هاوڕێیهک���ی ژیر و زرینگت
،  28 Stockholm107
شیکاری رووداوهک ه بکه.
ئادرهس���ی دیدهنیک���ردن :ش���هقامی س���ڤێیه 68 ،68
• لهڕێ���ی ههوڵ���ی بینینی نهخش���ی ههقیقی
رووداوهک ه خێرا تۆزی گوناهباری ل ه خۆت بتهکێنه Sveavägen .ستۆکهۆڵم.
ژ ت00 26 700-08 :
• رووداوهک ه لهگهڵ ئهو کهسهی گوناههکهی
سهرچاوه:
خس���تۆت ه ملی تۆ یهکالکهرهوه .بۆی بسهلمێن ه ئهو
www.s-kvinnor.se
رووداوه ل هڕاستیدا چۆن قهوماوه.
Makthandboken
• بهرگ���ری ل ه ژنانی تر بک ه ک��� ه دهکرێن ب ه
Översättning Goran Meriwani
ئهنقهست و بهئامانج تا تهوقی گوناهباریان ل ه گهردن
juli, Sverige 2011
نێن.

چۆن کاریــــــــــــگهری راستهقین ه و
دهسهاڵتی خۆمان بهدهست دێنین!
ژنان س���هرگهرمی بهدهس���تهێنانی دهس���هاڵتی
خۆیانن ئێس���تا .کاتێ ژنان ل ه دهسهاڵتی راستهقین ه
نزیک دهبنهوه مهیلێکی سهیرو ناچیز دهیانگرێ ک ه
دوورکهونهوه ،ههستن و بچن ه جایهکی تر .بۆ کوێ
دهڕۆن کێشهیهک ه دهبێ بیدۆزینهوه!
ل هو رێی���هدا ک��� ه دهڕوا ب���هرهو زیادکردن و
بهدادپهروهرکردنی دهس���هاڵت ب��� ه قازانجی ژنان
چهندهها چاڵوچۆڵی ههی ه بکهویت ه ناوی.
لهم نامیلک ه دهستیهدا پێناسهی ئهو چااڵن ه دهکرێ
و چ���ۆن خۆمان���ی لێ الدهین یان چ���ۆن دهکرێ
لهناویانبهرین.
ژنانی-ئێ���س ،))Sفێمێنیس���ت ه سۆس���یال
دیموکرات���هکان ،خهبات���ی چینایهت���ی و خهباتی
رهگهزیهکسانی شان ب ه شانی یهک دادهنێن .کۆمهڵهی
ئێمه ،ژنان ل ه س���هرجهم س���ویدا رێکدهخهن .ئێم ه
بهیهکهوه خهباتمان بۆ رهگهزیهکس���انی زیاتر -ل ه
کۆمهڵگهو ل ه ناو پارتی خۆماندا درێژهپێدهدهین.
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