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چەمكی

(ئازادی)
د .مەنسور میرئەحمەدی

لە فارسییەوە :كارزان محەمەد
دەروازەیەك
چەمكی ئازادی كە هەندێ لە نوسەران پێیانوایە لە زاراوەی (ئەزاتە)ی ئاڤێستایی وەرگیراوە ،بە
مانای جۆراوجۆری وەك (سەربەستی ،دەسەاڵتی كار یاخود نەكردنی كارێك ،دەسەاڵتیهەڵبژاردن،
ڕەهایی ،شادی ،بەختەوەری )...بەكارهێنراوە.
ئەم چەمكە لە زمانە جۆراوجۆرەكاندا بە شێوازی جیاواز بەكاردەهێنرێت .هاوماناكەی لە زمانی
عەرەبیدا چەمكی (حر) و لە زمانی عیبریدا (حور) و لە سریانیدا (حیر) و لە زمانی التینیدا ()libertas
و لە زمانی فەرەنسیدا چەمكی ()libreteە .لە زمانی ئینگلیزیشدا هاومانای بۆ چەمكی ئازادی،
6
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هەردوو زاراوەی ( )Freedomو ()liberty
بەكاردێت .وێڕای تێگەیشتنی جیاواز( ،ئازادی)
چەمكێكی یەكگرتووی هەیە كە لە سەرجەم
تێگەیشتنەكانی پێشوودا خۆی نواندووە .بەم
چەشنە( ،ئازادی) سێ بنەمای بنەڕەتی هەیە كە
ماناكەی پێكدەهێنن:
 -1بكەر :ئازادبوونی كێ؟.
 -2لەمپەر :ئازادبوون لە چ شتێك یاخود لە
كێ؟.
 -3ئامانج :ئازادی لەپێناو چ ئامانجێكدا؟.
بەگوێرەی ئەم سێ بنەمایە ،دەتوانین ئەم چەمكە
بەو چەشنە پێناس بكەین« :ئازادی كەسێك
یاخود كۆمەڵێك كەسە لە كۆتوبەندی كەسێك
یاخود كۆمەڵێك كەسیتر لەپێناو ئەنجامدانی
كار و ڕەفتارێكی تایبەتی».
ئەم بنەمایانە لەالیەن (مەك كالۆم)ی نووسەری
خۆرئاواییەوە بەم چەشنە بە گوزارشتێكی
پوخت خراوەتەڕووX free Y to do or »:
 .»be Zبەپێی ئەم گوزارشتە ،بنەمای ()X
بریتییە لە (بكەر) )Y( ،لەمپەرەكەیە و ()Z
ئامانجە .لەم دیدگایەوە ،تێگەیشتنی جۆراوجۆر
بۆ چەمكی ئازادی بە جەختكردنەوە لەسەر
یەكێك لەم بنەمایانە هەیە ،كە گرنگترینیان
پۆڵێنكردنی ئازادییە لەالیەن (ئەیزایا بەرلین)
ەوە بۆ هەردوو ئازادی پۆزەتیڤ و نیگەتیڤ.
لە ڕوانگەی (بەرلین)ەوە ،ئازادی نیگەتیڤ
لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا دەدرێتەوە« :ئەو
چوارچێوەیە چییە و هەتا كوێیە كە لەناو ئەو
سنورەدا كەسێك یاخود كۆمەڵە كەسێك بە
كردەوە تیایدا ئازادن یاخود پێویستە ئازادییان

هەبێت تا بەبێ دەستوەردانی كەسانیتر ،ئەوەی
دەیانەوێ ئەنجامی بدەن و بەو چەشنە بن كە
خۆیان دەیانەوێ؟» .لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا
دەوترێت« :مرۆڤ تا ئەو شوێنە ئازادە كە
كەسانیتر دەست لە كارەكانی وەرنەدەن».
لەكاتێكدا لە ڕوانگەی ئەیزایا بەرلینەوە ،ئازادی
پۆزەتیڤ لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا دێتەئارا:
«سەرچاوەی كۆنتڕۆڵ یاخود چاودێری كە
كەسێك ناچار بكات بە شێوازی تایبەتی كار
بكات یاخود بەشێوازێكی دیاریكراو بزانرێ
چییە و كێیە؟» .لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا،
ئازادی پۆزەتیڤ دێتەئاراوە كە بەمانای
(خاوەندارێتی لە بڕیاردان و خاوەندارێتی خود)
دێت.
هەروەك دەبینرێت لەم دوو بەشەی ئازادیدا
بە جەختكردنەوە لەسەر یەكێك لەم بنچینانەی
سەرەوە ،تێگەیشتنێكی تایبەتی فۆرمەڵە بووە.
جەختكردنەوە لەسەر بنەمای ( )Yواتا لەمپەری
بەردەم فۆرمەڵەبوونی ئازادیی نیگەتیڤ و
جەختكردنەوە لەسەر بنەمای ( )Zواتا ئامانج،
دەبێتەمایەی لەدایكبوونی ئازادییەكی پۆزەتیڤ.
چەمكی (ئازادی) بە شێوازی هەمەچەشن و بە
مانای جۆراوجۆر بەكارهێنراوە كە گرنگترینیان
بریتین لە :ڕەهەندی فەلسەفی ،ڕەهەندی
سیاسی ،ڕەهەندی یاسایی و ڕەهەندی ئاكاری
(ئیتیكی).
لە ڕوانگەی فەلسەفییەوە ،ئازادی بە مانای
(ئارەزوومەندانەیە) لەهەمبەر (ناچاری و
زۆرەملێ)دا.
لە دیدگای سیاسییەوە ،ئازادی بە مانای توانای
7
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تاكەكەسە لەڕووی مافە مەدەنی و كۆمەاڵیەتی
و سیاسییەكانەوە لەهەمبەر دەسەاڵت و
كۆمەڵگادا.
لە ڕووی یاساییەوە ،ئازادی یەكێكە لە مافە
بنچینەییەكانی مرۆڤ و گرەنتی وەدیهێنانیشی
جێگەی بایەخە.
لە سۆنگەی ئیتیكیشەوە ،بەمانای دەربازبوونە
لە بەڵێن و كۆتوبەندی ژیانی ڕۆژانە و وازهێنانە
لە حەز و ئارەزوو.
* شرۆڤەیەكی مێژوویی
ئازادی یەكێكە لە كۆنترین ئەو چەمكانەی لە
فەرهەنگی هزری مرۆییەوە هاتۆتەئارا .ئەم
زاراوەیەش لە بواری هزری خۆرئاوا و هەم لە
بواری فكری خۆرهەاڵتدا ،یەكێكە لە پرەنسیپە
بنچینەییەكانی بیری مرۆیی كە جێگەی بایەخی
بیرمەندان و تیۆریستەكانە.
 ئازادی لە بیرو وهزری خۆرئاوادا:هەرچەندە ئازادی لە مەیدانە جۆراوجۆرەكانی
بیر و هزری خۆرئاوادا خراوەتەڕوو ،بەاڵم
لە بواری فەلسەفەی سیاسی بایەخی زۆری
پێدراوە .بەتایبەتی لە مۆدیلە جۆراوجۆرەكانی
لیبڕاڵیزمدا ،ئازادیی سیاسی گرنگترین بنچینە و
تایبەتمەندییە.
یەكێك لە پرسیارە بنەڕەتییەكان لە فەلسەفەی
سیاسی خۆرئاوا لە چاخە كۆنەكانەوە تا
ئەمڕۆ ،پەیوەندی نێوان تاكەكەس و كۆمەڵگایە
یاخود تاكەكەس و دەوڵەت بووە .هەركام لە
فەیلەسوفانی سیاسی لە دیدێكی تایبەتییەوە
8

لەم پرسیارە بنەڕەتییە دەنۆڕن و وەاڵمێكی
تایبەتیان داوەتەوە.
بەشێوەیەكی گشتی دەتوانین بڵێین بەرلە
(تۆماس هۆبز) ،كۆمەڵێك چەمكی گرنگی
فەلسەفەی سیاسی وەك (فەزیلەت) و
(دادپەروەری) و پەیوەندیان بە چەمكێكی
گرنگیتر واتا (دەسەاڵت) بووە ،بەاڵم بەهۆی
(تۆماس هۆبز)ەوە چەمكە بایەخدارەكەی
فەلسەفەی سیاسی لە (فەزیلەت)ەوە بەرەو
(ئازادی) گوازرایەوە ،تائێستاش هەر لەسەر
ئەم ڕەوتە ماوەتەوە.
بەمشێوەیە لە سەردەمی (هۆبز)ەوە تائێستا،
(ئازادی) وەك چەمكێكی چارەنووسساز
لە فەلسەفەی سیاسی خۆرئاوادا ،وەاڵمی
هەمەچەشنەی دراوەتەوە .خاڵی بایەخداری
ئەم قۆناغە ،بەرجەستەبوونی ڕووخساری
سیاسی چەمكی ئازادییە لەبەر ڕۆشنایی ئەو
ئاڵوگۆڕانەی بەسەر مەیدانە جۆراوجۆرەكانی
هزری خۆرئاوادا هاتووە.
بەناوبانگترین تیۆریستی ئازادی لە فەلسەفەی
سیاسی خۆرئاوادا (جۆن ستیوارت میل)ە كە
لە ئاقاری نەریتی فكریی شەپۆلی یەكەمی
مۆدێرنێتەدا ،جەختی لەسەر ئازادیی تاكەكەس
كردەوە ،بەاڵم فەلسەفەی سیاسی خۆرئاوا
كە لەڕێگەی خستنەڕووی چەمكی ئازادییەوە
دەیویست وەاڵمی مەسەلەی پەیوەندی نێوان
هاواڵتی و كۆمەڵگا یاخود هاواڵتی و دەوڵەت
بداتەوە ،بەهۆی كۆمەڵێك فاكتەرەوە نەك
تەنها نەیتوانی ئازادیی هاواڵتی لەهەمبەر
دەسەاڵتی كۆمەڵگا و دەوڵەتدا بپارێزێ ،بەڵكو
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دەسەاڵتێكی سەرتاپاگیری لە چوارچێوەی
(تۆتالیتاریزم)دا هێنایە ئارا كە تیایدا هاواڵتی
بەتەواوەتی لە دەوڵەتدا توایەوە ،شەپۆلی
دووەمی مۆدێرنێتەش لەدایك بوو.
شەپۆلی سێیەمی مۆدێرنێتە كە بە (نیچە)
دەست پێدەكات ،بە وەرچەرخانیشی بەرەو
ڕەوتی فكریی پۆست مۆدێرنیزم ،چەمكی
چارەنووسسازی فەلسەفەی سیاسی لە (ئازادی)
یەوە بەرەو (مەرگی بابەت) گۆڕی .لەسەر
بنەمای ئەم دیدگا نوێیە ،قۆناغی ڕەسەنایەتی
تاكەكەس و دوالیزم و جیابوونەوەی بابەت لە
خود لە فەلسەفەی سیاسی خۆرئاوادا كۆتایهات
و قۆناغی مەرگی بابەت دەستی پێكرد.
لە ڕوانگەی بیرمەندە ناسراوەكانی ئەم
قۆناغە وەك (نێچە ،هایدگەر ،فۆكۆ ،لیوتار) لە
شارستانییەتی خۆرئاوادا ،تاكەكەس ناسنامەی
كەسێتی خۆی و ئازادی و سەربەخۆییەكەی
لە كۆمەڵگا و دەوڵەتدا لەدەست داوە و بۆتە
قوربانی دەسەاڵتی دەوڵەت و كۆمەڵگا.
 ئازادی لە ئەندێشە وهزری خۆرهەاڵتدا:لە واڵتانی خۆرهەاڵتیشدا ،ئازادی جێگەی
بایەخی بیرمەندان و تیۆریستان بووە.
بە گوتەی فرانس رۆزنتاڵ« :دێرینترین پێناسی
ئازادی لە خۆرهەاڵتی نزیكدا ،لە بەرهەمێكی
سریانی لە نوسینی میشیل یاخود بازوز ناوێكدا
بەرچاو دەكەوێت كە نزیكەی ( )800ساڵ
لەمەوپێش نووسراوە .لەو قۆناغەدا بیرمەندانی
مەزهەبی بایەخیان بە ئازادی وەك یەكێك لە
مەسەلە بنەڕەتییەكانی ئیتیكی مرۆیی داوە .بۆ

نمونە (ئەفریمی مەزن) ئازادی بە دیارییەكی
مەزنی خوداوەند دادەنێ كە وەك مەزنترین
شانازی بە حەزرەتی ئادەم بەخشراوە.
لە بواری هزری ئیسالمیدا لەڕووە فەلسەفی
و كەالمییەكەیەوە ،بۆ یەكەمینجار باسوخواسی
ئازادی لە چوارچێوەی هەردوو چەمكی
(ئارەزوومەندانە و ئیرادە)دا لەالیەن موعتەزیلەوە
1
خرایەڕوو .موعتەزیلە لەهەمبەر ئەشاعیرەدا
بە جەختكردنەوە لەسەر ئەقاڵنییەت و كاری
ئارەزوومەندانە ،بڕوایان بە سەربەخۆیی
مرۆڤ لە كارەكانی و كاریگەرێتییەكەی و
سپاردنەوەی هەموو شتێ بە مرۆڤ هەبوو.
لە فەلسەفەی ئیسالمی كۆندا( ،ئازادی) پتر لە
ڕەهەندە فەلسەفی و كەالمییەكەیەوە بایەخی
پێدەدرا ،بەاڵم لە قۆناغی هاوچەرخدا بەهۆی
هەلومەرج و پێداویستییە نوێیەكانەوە ،ڕەهەندی
سیاسیانەی ئازادی لە فەلسەفەی سیاسی
ئیسالمدا بەرجەستەتر دەبێت و بایەخێكی
تایبەتی بە پێوەرەكانی ئازادیی سیاسی دەدرێت.
*رەهەندە جۆراوجۆرەكانی ئازادی
-1ئازادی فەلسەفی:
هەروەك ئاماژەمان بۆ كرد ،چەمكی ئازادی
لەم ڕەهەندەیەوە لە چوارچێوەی مشتومڕی
 1ئەشاعیرە ئاماژەیە بۆ قوتابخانەی ئەشاعیرەی ئەبولحەسەنی ئەشعەری،

بەمانا گشتییەكەی بە ئەهلی سوننەت دەوترێ كە لەهەمبەر عەقڵگەراكانی

موعتەزیلەدا ،زیاتر جەختیان لەسەر نەقڵ (واتا قورئان و سوننەت)
دەكردەوە .خودی ئەبولحەسەنی ئەشعەریش دەیویست لەنێوان ئەقڵ و

نەقڵدا ،ڕێگایەكی مامناوەند بگرێتەبەر (و-ك).
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(ناچاری و ئارەزوومەندانە 2و ئیرادە)دا
دێتەئارا .ئازادی لە چەمكی (ئارەزوومەندانە)دا
بەم مانایەیە كە مرۆڤ لە ئەنجامدانی كار و
ڕەفتارەكانی خۆیدا ئارەزوومەندە و ناچار نییە.
بە گوتەی مورتەزا موتەهەهری« :لێكۆڵیاران
و زانایانی ئیسالمی لەو بڕوایەدان گەردوون
مەسەلەیەكی ناچارییە و ئاورتە نییە،
لەهەمانكاتدا مرۆڤ لە كار و كاریگەرییەكانی
خۆیدا سەربەخۆ و ئازادە و ئەوپەڕی ئازادیی
بۆ مرۆڤ هەیە ،ئەم ئارەزوومەندی و ئازادییە
لەگەڵ زەروورەتی گەردووندا ناتەبا نییە».
لەهزری ئیسالمیدا ،مرۆڤ هەر لە پەیدابوونییەوە
بوونەوەرێكی ئارەزوومەندە لە بڕیاردا و
خاوەنی ئیرادەیەكی ئازادە ،واتا لە پێگە و
هەلومەرج و بارودۆخە جۆراوجۆرەكاندا،
توانای هەڵبژاردنێكی ئازادانەی هەیە و دەتوانێ
هەرچۆنێك خۆی دەیەوێت ،ڕەفتار بكات».
لە هزری فەلسەفی خۆرئاواشدا ،ئەم ڕەهەندە
وەك بنەمایەكی مەعریفی ئازادی مرۆیی لە
هزری زۆرینەی بیرمەندەكاندا هەیە ،بۆ نمونە
هیگڵ ئەوەی خستۆتەڕوو كە ئازادی بریتییە لە
زەروورەتی پرۆسەی مێژوویی ،هەركەسێك
لەوە تێبگات چ ڕوودەدات و بۆچی ڕوودەدات،
ئەوا بەهۆی ئەم تێگەیشتنەیەوە ئازاد دەبێت.
-2ئازادی یاسایی:
ئازادی لەم ڕەهەندەوە وەك یەكێك لە مافە
ی و اختیاری) بەكارهێناوە،
ی (اجبار 
ئەم دوو وشەیەم لەبەر 

2

ی كوردیدا گرفتمان لە زاراوە فەلسەفییەكاندا هەیە
چونكە بەداخەوە لە زمان 

(و-ك).
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بنەڕەتییەكانی مرۆڤ هاتۆتەئارا .ئازادی لە
مۆدیلە جیاوازەكانیدا (واتا ئازادیی بیروباوەڕ
و بیر وهزر و ڕادەربڕین و ئازادی لە
كۆبوونەوە و بەشداریی تیایدا ،ئازادی قەڵەم و
ڕۆژنامەگەری) یەكێكە لە مافە گرنگە مرۆییەكان
كە لە جاڕنامەی جیهانی بۆ مافەكانی مرۆڤ و
ڕێككەوتنامەی نێودەوڵەتی بۆ مافە مەدەنی و
سیاسییەكاندا ،جەختی لەسەر كراوەتەوە.
وێڕای ئەو بابەتانەی ئاماژەی بۆ كرا ،لە
دیدگای یاساییەوە دەشێ كۆمەڵێك پێوەری
تر بۆ ئازادی یاسایی بخەینەڕوو وەك ئازادی
(كار ،نیشتەجێبوون ،چاالكی ئابوری) كە
سەرجەمیان دەچنە سنوری ئازادییەوە.
لەم ڕەهەندەوە ،وێڕای باسكردن لە
پێوەرەكانی ئازادی وەك مافێكی بنچینەیی،
كۆمەڵێك قەدەغەشی تێدایە وەك ڕێگەگرتن
لە دەستدرێژی بۆ سەر سنوری ئازادی و
پێشێل كردنی مافی كەسانی تر ،گرنگترین ئەم
قەدەغانەش لەڕێگەی زیندانی و سزادانەوەیە.
-3ئازادی ئاكاری (ئیتیكی):
لە ڕەهەندی ئاكارییەوە ،ئازادی بە مانای
خواست و ئیرادەیەكی پەسەندانەیە لەالیەن
مرۆڤەوە لە كاری چاكە و كۆنتڕۆڵی
ئارەزووەكانی و خۆپارێزی لە بەرپرسیارێتی و
كۆتوبەندی ژیانی ڕۆژانە و حەز و خولیاكانی،
دووركەوتنەوەیە لە شەڕ و خۆپارێزییە لە
كاری خراپ ،خۆدوورخستنەوەیە لە نەزانی و
حەز و ئارەزوو.
حەز و ئارەزوو ،مرۆڤ كۆیلە دەكات و

فکر و
فەلسەفە

خۆپارێزیش مرۆڤ ئازاد دەكات .سوقراتی
فەیلەسوف لەمبارەیەوە دەڵێت« :ئازادی
واتا مرۆڤ خۆی لە كۆیالیەتی ئەو حەز و
ئارەزووە ئاژەڵییانە ڕزگار بكات كە لە دیدی
ئەقڵەوە نەشیاون».
-4ئازادی سیاسی:
ئازادی
تائێستا پێناسی جۆراوجۆر بۆ
سیاسی خراوەتەڕوو ،بۆ نمونە :ئازادی
سیاسی واتە تاكەكەس بتوانێ لە ڕێگەی
هەڵبژاردنی دەسەاڵتداران و بەرپرسانی
سیاسییەوە ،بەشداریی لەژیانی سیاسی
و كۆمەاڵیەتی واڵتەكەیدا بكات ،دەرفەتی
وەرگرتنی بەرپرسیارێتی گشتی و سیاسی
و كۆمەاڵیەتی واڵتەكەی بۆ بڕەخسێ .لەنێو
كۆمەڵگاشدا ،ئازادانە بۆچوون و بیروڕاكانی
خۆی بەشێوازێكی شیاو دەرببڕێت.
هەروەك دێتەبەرچاو ،لە ئازادیی سیاسیدا
جەخت لەسەر فەراهەمكردنی زەمینەی
بەشداریی جەماوەر لە كۆمەڵگادا كراوەتەوە.
بەپێی ئەم پێناسانەی سەرەوە ،ئازادیی سیاسی
واتا بەكارهێنانی ئەو ئامرازانەی كە لەو
ڕێگایەوە جەماوەر بتوانن لە ژیانی سیاسی
خۆیاندا كاریگەرییەكی پراكتیكیان هەبێت.
بە گوێرەی ئەو پێناسە گشتییەی بۆ ئازادی
خستمانەڕوو و بەپێی گشتاندنیشی بەسەر
ئازادیی سیاسیدا ،ئەوەمان بۆ ڕۆشن دەبێتەوە
كە بنەمای ( )Yكە لەمپەرەكەیە ،زیاتر دەوڵەت
و حكومەتە .بنەمای ( )Zكە ئامانجەكەیە ،بریتین
لەو ئامانجانەی هاواڵتیان لە ڕەفتاری سیاسیی
خۆیاندا دەیانەوێ بیهێننەدی.

هەندێك لە گرنگترین پێوەرەكانی ئازادیی
سیاسی بریتین لە:
 ئازادی هەڵبژاردن و مافی دەنگدان :هەڵبژاردنیدەسەاڵتدار و حكومەت و بەشداریی جەماوەری
لە پرۆسەی بڕیاردانی سیاسیدا ،گرنگترین ئەو
ڕەفتارە سیاسیانەن كە لەكاتی نەبوونی لەمپەر
لەبەردەم ئەم زەمینەیە ،ئەوا ئازادی هەڵبژاردن
و دەنگدانیش فۆرمەڵە دەبێت.
 ئازادی ڕادەربڕین :یەكێك لە ڕەفتارەسیاسییەكانی جەماوەر ،خوڵقاندنی كاریگەرییە
لە ڕێگەی دەربڕینی بیروبۆچوونەكانیان
لەسەر بڕیار و میكانیزمی كاری دەوڵەت و
حكومڕانان كە بە ئازادی ڕادەربڕین و قەڵەم و
ڕۆژنامەگەری ناودەبرێت.
 ئازادی پێكهێنانی كۆبوونەوە و دامەزراندنیپارت :ڕەفتارێكی سیاسیانەی تری جەماوەر،
ملمالنێی سیاسییە كە بە شێوەیەكی گشتی
دەتوانین دامەزراندنی ئەنجومەن و كۆبوونەوە
و پارتەكان بە گرنگترین ڕێگای ئۆرگانیزەكردنی
ئەم ملمالنێیە دابنێین.
ئەگەر جەماوەر لە پێكهێنانی ئەم كۆبوونەوە و
پارتانەدا ئازاد بن و ڕووبەڕووی لەمپەرنەبنەوە،
ئەوا ئەم ئازادییە سیاسییە دێتەئارا.
*چەند ئاماژەیەك
خاڵی یەكەم :ئازادی لە ڕیزی ئەو چەمكانەدایە
كە وێڕای پێناسی جۆراوجۆر ،هێشتا
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زاراوەیەكی ناڕۆشنە .نەبوونی كۆدەنگییەك و
جیاوازی بیروبۆچوون دەربارەی چەمكەكەی
و فرەچەشنی لە پێناسەكەیدا ،لە ڕیزی ئەو
فاكتەرانەدایە كە بۆتە هۆی ئاڵۆزی ئەم چەمكە
و خراپ بەكارهێنانیشی.
لەمڕووەوە لە بەكارهێنانی چەمكی ئازادیدا،
پێویستە سەرەتا بایەخ بە چەمك و تێگەیشتن
بدرێت.
خاڵی دووەم:
خاڵی گرنگیتر ئەوەیە كە ئازادی ڕەها و بێ
سنور دەبێتە مایەی لەناوبردنی خودی ئازادی.
لەمڕووەوە ئەو چەمكە لە هیچ قوتابخانەیەكی
فكری و هیچ سیستەمێكی سیاسیدا ڕەها
نییە ،بەڵكو چوارچێوەیەكی تیۆریی تایبەتی
لەهەمبەردا كێشراوە .هەریەك لە (ئازادی
كەسانیتر) و (یەكسانی) و (ئاسایشی كۆمەڵگا)
لە هزر و قوتابخانە جۆراوجۆرەكاندا ،لە ڕیزی
سنورە تیۆرییەكانی ئازادیدان.

.................................................................................
سەرچاوە :د.مصور میراحمدی :درأمدی بر مكاتب و
اندیشەەای معاصر ،تەران چاپ اول  ،1390ص (.)7014
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ڕۆبەرت ئەی دال
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ئایا یەکسانی سیاسی
ئامانجێکی مەعقولە؟
ڕۆبەرت ئەی دال

لە فارسییەوە :ڕێبین هەردی
ئەگەر بمانەوێت سەبارەت بە دوو گریمانە قسە بکەین کە لە وتویژە گشتیە مەعقول و ئازادەکاندا
ئەستەمە ڕەدیان بکەینەوە ،ئەوا یەکسانی سیاسی و دیموکراسی نمونەیەکی زۆر باش ئەبن.
یەکەمیان بە داوەرێکی ئەخالقی ئەژمێرێت کە بەپێی ئەوە هەموو مرۆڤەکان بەهایەکی یەکسانیان
هەیە .هیچ کەسێک خۆبەخۆ لەوی تر بەرزتر نیە و ئەبێت چاکە و بەرژەوەندی تاکەکان ،بەیەک
ئەندازە ڕەچاو بکرێت .با ئەمە ناوبنێین گریمانەی “یەکسانی زاتی”.
14
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هەر ئەوەندەی کە ئەم داوەریە ئەخالقیەمان
قەبوڵکرد ،ڕاستەخۆ پرسیارێکی کێشەئامێز
دێتە ئاراوە :چ کەس یان گروپێک زۆرترین
دەسەاڵتی بۆ دیاریکردنی چاکە یان
بەرژەوەندی ڕاستەقینەی تاکەکان هەیە؟
بێگومان وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە بەپێی
هەلومەرج و جۆری بڕیارەکان و ئەو
تاکەکەسانەی دەرگیری مەسەلەکانن ،جیاواز
ئەبێت .بەاڵم گەر باسەکە تەنیا لەسەر یەک
واڵت بێت ،ئەوکاتە هەستئەکەم دڵنیاترین و
وریاترین گریمانە بەمشێوەیە ئەبێت :هیچ
تاکەکەسێکی کامڵ بەدیاریکراوی ،بە بەراورد
بەوانی تر ،خاوەنی ئەو سیفەتە بااڵترانە نیە
کە بتوانرێت ڕاستەوخۆ و بە تەواوی جڵەوی
شتەکانی پێبدرێت.
ئەگەرچی ئەکرێت بە شێوەیەکی مەعقول بە
زیادکردنی هەندێک بەند ،ئەم حوکمە بگۆڕێت
و چاکبکرێت ،بەاڵم لەبەر سێ هۆ بەرگریکردن
لە حوکمی لەبنەڕەتەوە جیاواز لەم حوکمە،
زۆر کاریکی ئەسەتەمە :لە پلەی یەکەمدا
ئەبێت ئاماژە بۆ ئەو وتە بەناوبانگەی لۆرد
ئەکتن بکەین کە دەسەاڵت ،گەندەڵی ئەهێنێت و
دەسەاڵتی ڕەها ،بە ڕەهای گەندەڵە .ئەم وتەیەی
ئەکتن چەندانجار هێنراوەتەوە و ئاشکراکەری
هەقیقەتێکی راستەقینەیە لەبارەی ڕەگەزی
مرۆڤەوە .مەبەست و نیەتی فەرمانڕەوایان
لە سەرەتای حکومەتدا هەرچیەک بێت،
پابەندبونیان بە "ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی
گشتی" هێواش هێواش بەجۆریک ئەتوێتەوە کە
دواجار "بەرژەوەندی گشتی" لەگەڵ پاراستنی

ئیمتیازات و دەسەاڵتی خۆیاندا بەیەک شت
ئەزانن .دوهەم ،بوونی ئازادی لێکۆڵینەوە
و ملمالنێ بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی هەقیقەت
 یان گەر پێتان باشە بۆ دەستگەیشتنبە هەڵسنەگاندنی بەڵگەدار و پاساودار -
پێویستە .ئەرگۆمێنەتەکانی جۆن ستیوارت میل
لەمبارەیەوە زۆر بەناوبانگە .لەگەڵ ئەمەشدا
گەر هاواڵتیان چاودێریان بەسەر دەوڵەتەوە
نەبێت ،نەتوانن بە ئازادانە لەبارەی سیاسەتی
ڕابەرەکانی خۆیانەوە باسوخواس بکەن ،و
هەندێکجار دژی ئەو سیاسەتانە بن ،ئەگەری
زۆر هەیە ئەمجۆرە حکومەتە هەندیکجار
زیانی کارەساتئامیز دروست بکات .زۆرێک
لە ڕژێمە دەسەاڵتخوازەکانی مۆدێرن ،چەندان
جار ئەم حاڵەتەیان سەلماندووە .دواجار ئەو
نمونە مێژوویە هەستیارانە لەبەرچاو بگرن
کە تیاییدا بەشێکی زۆری خەڵک لە مافی
هاواڵتیبوون بێبەش بوون :بەڕاستی ئەمڕۆ
کەسێک هەیە بڕوا بەوە بکات کە کاتێک
چینەکانی کرێکاران ژنان ،کەمایەتیە ڕەگەزی
و نەتەوەییەکان لە بەشداریکردنی سیاسی
بێبەش ئەکرێن ،ئایا دیسان ئەو کەسانەی
ئیمتیازی حکومەتکردنیان هەیە ،بە ئەندازەی
پێویست ڕەچاوی بەرژەوەندیان ئەکەن و
پارێزگاریان لێئەکەن؟
دیارە نامەوێ بڵێم ئەو کەسانەی بوونە هۆی
زیادکردنی ئاستی یەکسانی سیاسی ،ئەم
ئەرگۆمێنتانەیان لە خەیاڵدا بووە ،بەڵکو تەنیا
مەبەستمئەوەیەداوەریەئەخالقیەکان،پشتگیریەکی
زیندوانەتر لە یەکسانی سیاسی ئەکەن ،وەک هیوا
یان ئامانجێکی خوازراو و مەعقول.
15
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یەکسانی سیاسی و دیموکراسی
ئەگەر ئەو ئەنجامگیریە بکەین کە یەکسانی
سیاسی بۆ بەڕێوەبردنی حکومەت (نەک بە
ناچار بۆ هەموو ئەنجومەنە مرۆییەکان) شتێکی
خوازراو و داواکراوە ،ئەوا هەر ئەبێت وەاڵمی
ئەو پرسیارە بدرێتەوە کە چۆن ئەکرێت بە
یەکسانی سیاسی بگەین؟ بێگومان تەنیا ئەو
ڕژێمە سیاسیەی بۆ بەڕێوەبردنی حوکمەت ،بە
دیموکراسی ناوئەبرێت کە ڕەوایەتی و دەزگا
سیاسیەکانی خۆی لەسەر بنەمای بیرۆکەی
یەکسانی سیاسی دامەزراندبێت .بۆ ئەوەی
ڕژێمێکی سیاسی بە دیموکراسی ئەژمار بکەین،
پێویستە چ خەسڵەتێکی سیاسی هەبێت؟
ئایدیال لەبەرامبەر واقعیدا
هەستئەکەم بە بێ هەڵبژاردنی تێگەیشتنێک
بۆ دیموکراسی ئایدیالی ،ناتوانین وەاڵمێکی
قانعپێکەر بەم پرسیارانە بدەینەوە .لەبەرئەوە
ئەرستۆ وەسفی سێ شێوە ئایدیالی دەستوری،
بۆ پۆلێنکردنی ڕژێمە واقعیەکان بە سودمەند
ئەزانی .بەهەرحاڵ وەسفی دیموکراسیەکی
ئایدیال ،مۆدێلێک بۆ بەراوردکردنی ڕژێمە
واقعیە جیاوازەکان ئەخاتە بەردەستمان.
ئەگەر ئێمە وێنەیەکی ئایدیالیامان لەبەردەستا
نەبێت کە بەراوردی بکەین بە شتە واقعیەکان،
ئەوا توشی بازنەی پوچ یان پێشداوەری پەتی
ئەبین .بۆ نمونە لە الیەکەوە لەبەرئەوەی
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ویالیەتە یەکگرتوەکان ،ئینگلتەرا ،فەڕەنسا و
نەرویج هەمویان وەک ڕژێمی دیموکراسی
ئەناسرێن ،ئەوا دەزگا سیاسیە هاوبەشەکانیان،
بە دەزگای پێویست و بنەڕەتی بۆ دیموکراسی
دائەنرێن ،لەالیەکی ترەوە لەبەرئەوەی خاوەنی
ئەمجۆرە دەزگایانەن ،هەر لەبەر ئەمە بە
دیموکراسی ئەژمێرێن.
نابێت ئەوەمان لەیاد بچێت کە وەسفکردنی
ڕژێمێکی ئایدیالی یارمەتی دوو مەبەستی
جیاواز و لەهەمانکاتدا پێکەوە ،ئەدات .یەکەمیان
یارمەتی تیورەی ئەزمونی یان زانستی ئەدات،
دوهەمیشیان بە دروستکردنی ئامانجێکی
ئایدیالی ،یارمەتی داوەریە ئەخالقیەکان ئەدات.
دیارە ڕەنگە ئەمە جۆرێک ئاڵۆزی دروست
بکات .چونکە "ئایدیالی بوون" لەشێوەی
یەکەمیدا ،بەناچار دەاللەت لە "ئایدیالی بوون"
لە شێوەی دوهەمیدا ناکات.
لە چوارچێوەی تیورەی ئەزمونیدا ،سیستەمێکی
ئایدیالی ئەم کاریگەریانەی هەیە :وەسفی شتە
دیارەکان یان شێوازی کارکردنی سیستەمی
ناوبراو لەژێر رۆشنای کۆمەڵێک مەرجی
ئایدیالی پڕاوپردا .گالیلۆ بە ئەندازەگیری
خێرایی گۆیەکی جواڵو لەسەر ڕوبەرێکی الر،
چەند ئەنجامگیریەکی لەبارەی خێرای کەوتنی
تەنەکان لە بۆشاییدا (واتە لە هەلومەرجێکی
ئایدیالدا) پێشکەشکرد .دیارە ئەوە ڕونە کە
ئەو نەیئەتوانی و نەیتوانی ئەندازەگیری
خێرایی کەوتنی تەنەکان لە بۆشاییدا بکات.
لەگەڵ ئەوەشدا یاسای گالیلۆ لەبارەی کەوتنی
تەنەکانەوە تا هەنوکە بایەخی خۆی پاراستووە.

فکر و
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لە لێکۆڵینەوە فیزیایەکانیشدا تۆمارکردنی
چەند گریمانەیەک لەبارەی شێوەی ڕەفتاری
شت یان هێزێکەوە ،لە هەلومەرجی ئایدیالدا
شتیکی نامۆ نیە .دیارە لەکاتی تاقیکردنەوە
واقعیەکاندا ،ناکرێت بەشێوەیەکی کامڵ ئەم
هەلومەرجە ئایدیالیە دەستەبەر بکرێت ،بەاڵم
ئەکرێت بەشێوەیەکی قابیلی قەبوڵکردن لێی
نزیک بیتەوە .هەر لەبەر ئەمە کاتێک ماکس
فیبەری کۆمەڵناسی ئەڵمانی "سێ نمونەی پەتی
دەسەاڵتی ڕەوا"ی وەسف ئەکرد "تەنیا ئەتوانین
سودمەندی پۆلێنکردنی سەرەوە ،لەسەر بناغەی
هەڵسەنگاندنی دەستکەوتەکانی لە بواری
پێشخستنی ئاستی شیکردنەوەی سیستماتیکدا
هەڵسەنگێنین .لە پێدراوە مێژوویەکاندا هیچ کات
ناتوانرێت ئەم سێ نمونە ئایدیالیە بەشێوەیەکی
پەتی بدۆزرێتەوە".
مانای دوهەمی ئایدیالیی بە ئامانجێکی خوازراو
ئەزانرێت کە ڕەنگە لە کرداردا بەشێوەیەکی
کامڵ و تەواو دەستنەکەوێت ،بەڵکو ئەبێت وەک
ستاندارتێک ڕەچاوی بکەین کە ئەمانەوێت
دەستمانکەوێت و بیکەینە بنەمایەک بۆ
هەڵسەنگاندنی ڕادەی سودمەندی ئەوەی
بەدەستهاتووە و ئەوە بەڕاستی هەیە.
پێشکەشکردنی وەسف و پێناسێک بۆ
دیموکراسی ،ئەتوانێت یارمەتی بەدیهاتنی
مەبەستی یەکەم بدات .پێشکەشکردنی
تێگەیشنێک بۆ دیموکراسی بۆ یارمەتیدانی
تیورەی ئەزمونی ،هەندێکجار لەالیەن
رەخنەگرێکی دیموکراسیەوە ،نەک لەالیەن
بەرگریکارێکی دیموکراسیەوە ،پێشکەش

ئەکرێت .رەنگە دۆخی ئایدیالی لە دیدی ئەم
رەخنەگرەوە قانعپێکەر نەبێت ،یان بە سادەیی
پەیوەندی بە ئەزمونە مرۆییەکانەوە نەبێت،
چونکە درزێکی قوڵ لەنێوان ئامانج و هەموو
جۆرە ئەگەرێک بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەیەکی
جێی رەزامەندی هەیە.
دیموکراسی ئایدیالی
ئەکرێت بەشێوەی جیاواز وێنای دیموکراسی
ئایدیالی بکەین .ئەکرێت تاوتوێکردنی
ڕەگوریشەی زمانەوانی وشەی دیموکراسی،
خاڵی دەرچونیکی باش بێت .دمۆس+کراسی
یان حکومەت بەهۆی خەڵکەوە .من وشەی
"دمۆس" بەشێوەیەکی بێالیانانە بەکار ئەهێنم
بۆ ئەوەی ئەو پرسیارە لەجێی خۆی بمێنێتەوە
کە کام "خەڵک" خاوەن یەکسانی سیاسی کامڵن.
لێرەدا چەمکی "خەڵک" نەک بە مانایەکی تایبەت،
بەڵکو بەشێوەیەکی گشتیەکەی واتە "دمۆس"
بەکار ئەهێنم.
هەستئەکەم دیموکراسی ئایدیالی ،النیکەم ئەبێت
خاوەن ئەم خەسڵەتانە بێت:
ـ بەشداری کاریگەرانە و واقعی .پاش دەنگدان
لەسەر سیاسەتێک بەهۆی ئەنجومەنەوە،
هەموو ئەندامانی خەڵک ئەبێت هەلی یەکسان
و واقعیان بۆ ئاشکراکردنی بیروبۆچونەکانی
خۆیان لەبارەی چۆنیتی ئەو سیاسەتەوە کە
ناومان هێنا ،بۆ کەسانی دی هەبێت.
ـ یەکسانی ڕاکان .کاتێک سەرەی بڕیاردانی
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کۆتای دێت ،سەرجەم ئەندامان هەلی یەکسان
و واقعیان بۆ دەنگدان هەیە و هەموو ڕاکان بە
یەکسان ئەژمێرێن.
ـ دەستگەیشتن بە تێگەیشتنێکی ڕۆشنگەرانە بۆ
بابەتەکە .ئەبێت کاتێکی گونجاو بۆ تاکەکەس
هەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت زانیاری پێویست
لەبارەی جۆری سیاسەتە هەبووەکان و
دەرئەنجامە شیمانەییەکانی وەربگرێت.
ـ چاودێری کۆتایی بەسەر کارنامەی دانیشتنەوە.
خەڵک ئەبێت ئەو هەلەیان لەبەردەستدا بێت
بۆ ئەوەی لەبارەی چەندوچونی بابەتەکانی
دانیشتنەکانەوە لە کارنامەی دانیشتنەکاندا
بڕیاربدەن .لێرەوە ئەو سێ خەسڵەتەی ناومان
هێنان ئەوە دەرئەخات کە پرۆسەی دیموکراتی
هیچ کاتێک ناگاتە کۆتایی .خەڵک ئەتوانن
هەرکاتێک بە باشیان زانی سیاسەتەکانی
ئەنجومەن بگوڕن.
ـ گشتگیری .یەک بە یەکی ئەندامانی دمۆس
شایستەیی پێویستیان بۆ بەشداریکردن لەو
شێوانەدا هەیە کە وەسفمان کرد :بەشداری
کاریگەر و واقعی ،یەکسانی ڕاکان ،دەستگەیشتن
بە تێگەیشتنی ڕۆشنگەرانە بۆ بابەتەکە و
چاودێریکردنی کۆتای کارنامەی دانیشتنەکان.
ـ مافی بنەرەتی .هەر یەک لە خەسڵەتە
پێویستەکانی دیموکراسی ئایدیالی ،خۆی
لە خۆیدا ئاشکراکەری مافێکە و ئەم مافەش
خۆی بە یەکێک لە بەشە پێویستەکانی
سیستەمێکی دیموکراتی ئایدیالی ئەژمێرێت:
مافی بەشداریکردن ،مافی یەکسان لە ژماردنی
ڕاکاندا ،مافی هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی زانینی
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پێویست بۆ تێگەیشتن لە مەسەلەیەک کە
لەئارادایە ،مافی خاوەندارێتی پێگەیەکی یەکسان
بە هاواڵتیانی دی لەبواری چاودێریکردنی
کارنامەی دانیشتنەکاندا ،هەروەها بوونی
سیستەمێک بۆ مافە بنەڕەتیەکانیش پێویستە.
سیستەمە دیمکراتیە واقعیەکان
فەیلەسوفانی سیاسی لە ئەرستۆوە تا رۆسۆ و
پاش ئەوان ،بەکردەوە جەختیان لەو خاڵە کردوە
کە هیچ سیستەمیکی سیاسی واقعی ناتوانێت
دەستی بەو شتانە بگات کە بۆ بەدیهاتنی دۆخی
ئایدیالی پێویستە .ئەگەرچی بوونی دەزگا
سیاسیە دیموکراسیە واقعیەکان ،بۆ پێشکەوتنی
ڕێژەیی ئاستی دیموکراسی پێویستە .بەاڵم
بەدڵنیایەوە ئەتوانرێت بگوترێت کە ئەم دەزگا
سیاسیانە بۆ بەدەستهێنانی دیموکراسیەکی
ئایدیاالنە یان بێ کەموکوڕ ،بەس نیە.
تا ئێستا بوونی ئەم دەزگایانە بە هەنگاوێکی
گەورە بەرەو دیموکراسی ئایدیالی ئەزانن.
لە ئەسینا بەمشێوەیە بوو .هەر لەبەر ئەوە
هاواڵتیان ،ڕابەران و فەیلەسوفانی سیاسی
ئەسینا ،سیستەمی سیاسی خۆیان بە دیموکراسی
ناو ئەبرد .دیارە مەبەستیان دیموکراسی واقعی
بوو ،نەک ئایدیالی .بەهەمانشێوە تۆکڤیلیش
وەک زۆرێک لە ئەمریکیەکان و کەسانی تر،
بێ هیچ دوودڵیەک ویالیەتە یەکگرتوەکانی
ئەمەریکای بە دیموکراسی ناونا.
ئەگەر یەکەیەک لەڕوی فراوانی و سەرژمێرەوە
بچوک بێت ،ئەوا ئەکرێت بە ئاسانی سەقامگیری
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ئەو دەزگا سیاسیانەی پەیوەندیان بە دیموکراسی
ڕاستەوخۆوە هەیە ،وەک مەرجی ئامادەکاری
پێویست بۆ دروستکردنی حکومەتێک لەڕێی
خەڵکەوە ڕەچاو بکەین .لەم حاڵەتەدا هاواڵتیان
بۆ بەدەستهێنانی بەرزترین فێرکاری شیاو
لەبارەی پرۆژە پیشنیارکراوەکانەوە ،ئازاد
ئەکرین .ئەوان ئەتوانن لەبارەی ئەم پرۆژانە
و نەخشە ڕێگاکانەوە ،لەگەڵ هاواڵتیانی تردا
گفتوگۆ بکەن و لە کەسانی ئاگادار زانیاری
وەربگرن و بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەکان ،چ
سەرچاوەی نوسین بێت یان شتی تر .ئەوان لە
جێگەی گونجاو وەک "پنیکس هیڵ" لە ئەسینا،
"فرۆم" لە رۆما" ،پاالزۆ دۆکالێ" لە ڤینیسیا و
تەالری شار لە دێی نیوئینگلەند کۆببنەوە و
دانیشتنیان هەبێت و بە ڕێنمای سەرۆکێکی
بێالیەنی دانیشتنەکە ،لەماوەیەکی دیاریکراودا
پیشنیارەکانیان بخەنە ڕوو .لەبارەی شتەکانەوە
ڕاوێژ و گفتوگۆ بکەن و چاکی بکەن و بیگۆڕن.
دواجار ئەوان لەبارەی شتەکانەوە دەنگ ئەدەن.
هەموو دەنگەکان بەیەک شێوە ئەژمێرێن و ڕای
زۆرینە بااڵدەست ئەبێت.
بە ئاسانی ئەتوانین ئەوە ببینین کە بۆچی
زۆرجار ئەو تێڕوانینە دێتە پێشێ کە دیموکراسی
ڕاستەوخۆ ،زۆر زیاتر لە دیموکراسی
نوینەرایەتی لە دیموکراسی ئایدیالیەوە نزیکە.
و بۆچی هەندێک لە الیەنگرە سەرسەختەکانی
دیموکراسی ڕاستەوخۆ ،وەک رۆسۆ لە کتێبی
پەیمانی کۆمەاڵیەتیدا بڕوایان وایە کە زاراوەی
دیموکراسی نوێنەرایەتی ،زاراوەیەکە دژایەتی
تێدایە .بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا ئەمجۆرە ڕوانینانە

نەیانتوانیوە سەرنجی خەڵکیکی زۆر ڕابکێشن.
دەزگا سیاسیەکانی دیموکراسی نوێنەرایەتی
کۆمەڵێک دەزگای سیاسی پێویست بۆ
حکومەتەکانی دیموکراسی نوێنەرایەتی لە
ئەوروپا و واڵتە ئینگلیزی زمانەکاندا بە درێژای
سەدەی هەژدە و نۆزدەی دوای زاییندا کامڵ
بوون .ئەم دیاردەیە بەگشتی بەدیاردەیەکی
زۆر تازە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ئەژمێرێت.
ئەگەچی هەندێک جیاوازی گرنگ لە بونیادی
دەستوری ئەم کۆمەڵگایانەدا ئەبینرێت ،بەاڵم
دەزگا سیاسیە سەرەکیەکانیان ،هێڵی سیاسی
لێکچوییان هەبووە ،گرنگترینی ئەم لێکچونانە
بریتین لە:
 )١ئەو گروپە لە پایە و پلەی فەرمی کە
بەشێوەی ڕاستەخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەشدارن
لە دیاریکردنی نەخشەڕێگە گرنگەکانی
حکومەتدا ،ئەبێت لەڕێگەی هەڵبژاردنی گشتیەوە
هەڵبژێرێن و وەاڵمدەرەوەی خەڵکی بن.
 )٢مافی بەشداریکردنی ئازادانە لە هەڵبژاردنێکی
دوور لە ناچارکردندا بە هاواڵتیان ئەدرێت .ئەم
هەڵبژاردنانە ئەبێت بەشێوەیەکی دادپەروەرانە
و بازنەی ئەنجام بدرێت.
 )٣مافی کاندید بوون بە هەموو هاواڵتیان
ئەدرێت بۆ وەرگرتنی کورسی هەڵبژاردن و
وەرگرتنی پۆستەکان.
 )٤هاواڵتیان ئەتوانن تێڕوانینی خۆیان لەبارەی
زۆرێک لەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە مەسەلە
سیاسیەکانەوە هەیە ،بەشێوەیەکی ئاشکرا
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دەربڕن ،بێ ئەوەی ڕوبەڕووی مەترسی هیچ
جۆرە سزادانێک ببنەوە.
 )٥هەموو هاواڵتیان مافی ئەوەیان هەیە
سەرچاوەی زانیاری سەربەخۆیان لەناو
هاواڵتیانی تر ،ڕۆژنامەکان و سەرچاوەکانی
تری زانیاری لەبەردەستا بێت .جگە لەمەش
نابێت ئەم سەرچاوانە لە ژێر کۆنتڕۆڵی
حکومەت یان هیچ گروپێکی تایبەتدا بێت .یاسا
ئەبێت بەشێوەیەکی کاریگەر و واقعی بەرگری
لەم سەرچاوەی زانیاریانە بکات.
 )٦لە کۆمار ودیموکراسیە کۆنترەکاندا بوونی
پیشەکان و (باڵی) سیاسی جیاواز بە مەترسی
ئەژمێررا کە ئەبوو لێی دور کەویتەوە .هەنوکە
بە پێچەوانەوە چ لە تیورە و چ لە کرداردا
جەخت لەوە ئەکرێت کە هاواڵتیان ئەبێت بۆ
دەستگەیشتن بە مافە جیاوازەکانی خۆیان،
مافی پێکهێنان و بەشدارکردنیان لە دەزگا و
ئەنجومەنە نیمچە سەربەخۆکاندا هەبێت ،لەوانە
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کۆمەڵە و حیزبە سیاسیەکان.
دەزگای سیاسی لەمجۆرە لە هەلومەرجی
سیاسی و مێژوویی جیاوازدا ،لە واڵتە
جیاجیاکاندا گەشەیان کرد و ئەم گۆڕانکاریانەش
تەنها بەهۆی ئەو فشارانەوە نەبوو کە بە پاڵنەری
دیموکراسی ئەنجام ئەدران .لەگەڵ ئەوەشدا
ئەم خاڵە لە هەموو کاتێک زیاتر ڕونبۆتەوە کە
بوونی ئەم دەزگایانە بۆ گەیشتن بە ئاستێکی
قەبوڵکراوی دیموکراسی لەناو یەکەیەکی
سیاسیدا  -بۆ نمونە واڵتێک کە گەورەترە
لەوەی بتوانرێت دیموکراسی ڕاستەوخۆی تیا
پیادە بکرێت  -پێویستە.
ئەکرێت ڕێژەی نێوان دەزگا واقعیەکان
(گەورەکان)ی دیموکراسی و پێدایوستیەکانی
دیموکراسیەکی ئایدیالی لەم خشتەیەی
خوارەوەدا کورت بکەینەوە:

لە یەکەیەکدا بە گەوەرەی واڵتیک ،بوونی ئەم
دەزگایانە پێویستە

بۆ ئەوەی ئەم پێوەرانەی دیموکراسی ئایدیالی
جێبەجی بکرێت

 )١نوێنەرانی هەڵبژێراو

بەشداری واقعی و کاریگەرانە ،چاودیری بەرنامەی کار

 )٢ئەنجامدانی هەڵبژاردنی دادپەروەرانە و بازنەیی

یەکسانی ڕاکان ،بەشداری کاریگەر و واقعی

 )٣ئازادی ڕا دەربڕین

بەشداری کاریگەر و واقعی ،تێگەیشتنی ڕۆشنگەرانە،
چاودێری بەرنامەی کار

)٤بوونی سەرچاوەی زانیاری

بەشداری کاریگەر و واقعی ،تێگەیشتنی ڕۆشنگەرانە،
چاودێری بەرنامەی کار

 )٥سەربەخۆی ئەنجومەنی

بەشداری کاریگەر و واقعی ،یەکسانی ڕاکان،
تێگەیشتنی ڕۆشنگەرانە

 )٦جێکردنەوەی هەموو خەڵک

بەشداری کاریگەر و واقعی ،یەکسانی ڕاکان،
تێگەیشتنی ڕۆشنگەرانە ،چاودێری بەرنامەی کار

فکر و
فەلسەفە

سنوردارێتی ڕەوای دەسەاڵتی خەڵک

مافە دیموکراتیە ئەبێتیەکان

لە حاڵەتی جیاوازی بیروبۆچون لە نێوان
هاواڵتیاندا لەبارەی سیاسەتەکانەوە ،چ
دیدێک ئەبێت بااڵدەست بێت؟ لە سیستەمە
دیموکراسیەکاندا وەاڵمی ئەم پرسیارە باوە
بەم شێوەیە ئەدرێتەوە :بڕیاری کۆتایی
ئەبێت پەیڕەوی ئیرادەی زۆرینە بکات ،یان
لە سیستەمی نوێنەرایەتدا ،ڕوانینی زۆرینە
ئەکەن بە پێوەر .لەبەرئەوەی بنەمای حکومەتی
زۆرینە و پاساوەکانی لەسەردەمی لۆکەوە تا
ئەمرۆ زۆر بە وردی تاوتوێ کراوە ،لەبەرئەوە
من مەبەستم سەلماندنی ڕاستی حکومەتی
زۆرینە نیە ،بەڵکو تەنها بە وتنی ئەو خاڵە واز
ئەهێنم کە هیچ ڕێسایەکی تر جگە لەمە ،لەگەڵ
ئەو بنەمایەدا نایەتەوە کە هەموو هاواڵتیان
شایستەی ئەوەن لە ڕوی سیاسیەوە یەکسان
بن .دیارە حکومەتی زۆرینە گرفتی تایبەتی
خۆی هەیە ،بەاڵم ئێمە لێرەدا مەبەستمان
باسکردنی ئەم گرفتانە نیە.
ئێستا بگەڕینەوە بۆ پرسیارەکەی خۆمان:
ئەگەر وای دابنێین تاکەکەس بەشێکە لە
تاکەکانی کۆمەڵگا و پێگەی دەزگا سیاسیە
پێویستەکانیش (بۆ دیموکراسی) بەشیوەیەکی
گونجاو سەقامگیر بوبێت ،ئەوکاتە ئەکریت چ
سنوردارێتیەک بۆ دەسەاڵتی خەڵک لە داڕشتنی
یاساکان ،یان بەشیوەیەکی دیاریکراوتر بۆ
دەسەاڵتی زۆرینەی تاکەکانی کۆمەڵگا دابنرێت؟

ئەگەر بڕوامان بە داخوازی و ئەگەری
دیموکراسی بۆ سیستەمە سیاسیە گەورەکان
هەبێت ،ئەگەر دەزگا ناوبراوەکان هاوکات
لەگەڵ ئەو مافانەی پەیوەستە پێیانەوە ،شتیکی
ناچارانە بێت بۆ دیموکراسی نوێنەرایەتی ،لەم
حاڵەتەدا ئەو کارانەی کە ئەم مافانە بە توندی
الواز ئەکەن یان پێشێلی ئەکەن ،ناتوانن رەوا
بن و بە مانای وردی وشە بچنە دەرەوەی
هەڵبژاردنی دەستوری و یاسایی زۆرینە.
ئەگەرچی باسکردنی فراوانی ئەم مەسەلەیە
لە بابەتی سەرەکی دورمان ئەخاتەوە ،لەگەڵ
ئەوەشدا لەڕوی لۆژیکیەوە زۆر ڕونە کە
ناکرێت مافە بنەرەتیەکانی دیموکراسی بە هۆی
زۆرینەوە بەشیوەیەکی ڕەوا بریندار بکرێت.
ئەبێت سەرنجی ئەوە بدەین کە کاروکردەوەی
ئەم زۆرینەیە تەنیا بەهۆی بنەمای یەکسانی
سیاسیەوە ئاڕاستە ئەکرێت .بە دەربڕینێکی تر
گەر ئەم حاڵەتانەی خوارەوە لەبەرچاو بگرین:
 )١دەستگەیشتن بە دیموکراسی ئامانجێکی
مومکین و داواکراوە.
)٢حکومەتی زۆرینە تەنها لەبەرئەوەی ئامرازێکە
بۆ گەیشتن بە یەکسانی سیاسی ،پاساوی هەیە.
 )٣بوونی سیستەمیکی دیموکراسی مەرجی
پێویستە (نەک ناچاری) بۆ گەیشتن بە یەکسانی
سیاسی.
 )٤بۆ دەستگەیشتنی تەواو بە سیستەمێکی
دیموکراسی ،بوونی هەندێک ماف پێویستە
(بەاڵم بەس نیە).
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ئەکرێت لەم گریمانانەوە ئەم ئەنجامگیریە
بکرێت:
 )١نکوڵیکردن یان بازدان بەسەر ئەم مافە
ئەبێتیانەدا ،زیان بە سیستەمی دیموکراسی
ئەگەیەنێت.
 )٢ئەم بازادان و نکوڵیکردنە لە مافە ئەبێتیەکان،
بە هۆی ئەو زیانەی کە بە سیستەمی سیاسی
ئەگەیەنێت ،زیانیشی بۆ یەکسانی سیاسی
ئەبێت.
 )٣ئەگەر حکومەتی زۆرینە وەک ئامرازێک
بۆ گەیشتن بە یەکسانی سیاسی پاساو
بدرێت (گریمانەی دوهەم لەسەرەوە) کەوابوو
مەعقول نیە بنەمای حکومەتی زۆرینە پاساو
بۆ ئەو کردەوانە بهێنێتەوە کە زیان بە مافە
دیموکراسیە ئەبێتیەکان ئەگەیەنێت.
لێرەوە کاتێک کردەوەی زۆرینە ئەو دەزگا
پێویستانە لەناوببات کە بۆ بەردەوامی
دیموکراسی پێویستن ،بۆ نمونە ئازادی
بیروڕا ،ئەوسا دانانی هەندیک سنوردارێتی
بۆ دەسەاڵت و هەڵبژاردنەکانی زۆرینە ،لەگەڵ
بڕوا دیموکراسیەکاندا نەگونجاو نابێت .هەر
لەبەرئەمە مەرجەکانیان بەشێوەیەک داناوە کە
نەتوانرێت بە زۆرینەیەکی ئاسایی پەنجا زائید
یەک ،لیستی ئەم مافانەی لە دەستوردا هاتووە،
دەستکاری بکرێت ،بەڵکو پیاچونەوە بەم مافانە،
پێویستی بە زۆرینەیەکی زۆر بەهێز هەیە.
دیارە لەڕوی لۆژیکیەوە ئەشێت وێنای ئەوە
بکەین کە تەنانەت ئەم زۆرینە بەهێزە بۆ گۆڕینی
دەستور ،دیموکراسی بەشتێکی خوازراو و
داواکراو نەزانێت و هەروەها پشتیوانی لە
22

پاشکۆیەکی دەستور بکات کە ئەمە لە دواجاردا
زیانێکی گەورە بە پێداویستیەکانی دیموکراسی
ئەگەیەنێت یان پێشێلی ئەکات ،وەک ئازادی
بیروڕا ،ئازادی هەڵبژاردن و دادپەروەرانە و
هەندێک خاڵی تر کە پیشتر ئاماژەمان بۆ کرد.
لێرەدا ئێمە لە سنوری ئەبێکان تیپەڕیوین و
چوینەتە ناو سنوری هەبوەکانەوە .لە دنیای
واقعی ئەزمونگەریدا ئەگەر زۆرێنەیەکی چاالکی
هاواڵتیان ،لە واڵتێکی دیموکراتیدا پێداگری
لەسەر ئەو بابەتە بکەن کە فاڵن مافی پێویست
(بۆ سەقامگیری و بەردەوامی) دیموکراسی
کارێکی نەخوازراوە و ئەبێت بە توندی
الببرێت یان سنوردار بکرێت ،لەم حاڵەتەدا
زۆر ئەگەری ئەوە هەیە ئەو مافە بخەسێنرێت.
تەنانەت دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆش
ناتوانێت ڕێگە لە ڕەوتی بەردەوامی دژایەتی
مافە دیموکراتیەکان بگرێت .کاتێک خەڵک
بروایان بە خوازراوی مافە دیموکراتیەکان
لەدەستدا ،دیموکراسیەکەیان بەخێرایی ئەبێت
بە ئولیگارشی یان حکومەتیکی ستەمکاری.
لەگەڵ ئەوەشدا فیڵێکی شاراوەتر هەیە بۆ
گواستنەوە لە دیموکراسیەوە بەرەو ئولیگارشی.
کاتێک زۆرینەی خەڵک ئەم مافە بنەڕەتیانە
بە خوازراو بزانن ،بەاڵم بەهەرحاڵ توانای
ئەنجامی ئەو کارە سیاسیانەیان نەبێت کە بۆ
پاراستن و پارێزگاریکردن لەم مافانە پێویستە،
ئەتوانێت ڕێگری لە بریندارکردنی ئەم مافە
بنەڕەتیانە بەهۆی ڕابەرانی سیاسیەوە بکات کە
بەهەرحاڵ بۆ گەیشتتن بە مەبەستە سیاسیەکان،
سەرچاوەی زیاتریان لەبەردەستدایە.

فکر و
فەلسەفە

ئایا یەکسانی سیاسی ئامانجاێکە کە بەدەست
نایەت؟
بە سەرنجدان لەم تێبینیانە پرسیارێکی سیاسی
و گرفتئامێز دیتە پێشەوە .تەنانەت گەر یەکسانی
سیاسی بە ئامانجێکی زۆر خوازراو بزانین
و هەروەها قەبوڵیبکەین کە ئەم ئامانجە لە
سیستەمێکی سیاسی دیموکراسیدا ،بە باشترین
شێوە ئەتوانرێت بەدەست بهێنرێت ،دیسان ئەو
پرسیارە ئەمێنێتەوە کە ئایا بەڕاستی ئامانجیکی
وا ،تەنانەت لە سیستەمێکی دیموکراسیدا بەدی
دێت؟ یان هەندێک ڕەهەندی سەرەکی کە
پەیوەندی بە ڕەگەزی مرۆڤ و کۆمەڵگای
مرۆڤایەتیەوە هەیە ،ڕێگرێکی وا گەورەی
لەبەردەم گەیشتن بە یەکسانی سیاسیدا داناوە،
کە سەرەڕای هەموو پێداویستیە پراکتیکیەکان،
ئەم ئامانجە دوردەست ماوەتەوە و ئەمێنێتەوە
و لەبەرئەوە ئەبێت دەست لەهەر جۆرە هەوڵێک
بۆ بەدیهاتنی بشۆین؟
ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا یەکێکە لە نمونە
دیارەکانی درز لەنێوان واقعی یەکسانی سیاسی
و باسکردنیدا .لە بەندی دوهەمی بەڵگەیەکدا کە
بە دەربڕینێک لیستی هەنگاوە زیانبەخشەکانی
پاشای ئینگلتەرا بوو ،ئێمە ڕوبەڕووی
تێڕوانینێکی بەناوبانگ لەبارەی هەقیقەتێکی
ئاشکرا ئەبینەوە :هەموو مرۆڤەکان بە یەکسانی
لەدایکبوون .نوسەرانی سەربەخۆیی ئەمەریکا
و پەنجا نوینەری نێرراو بۆ دوهەمین کۆنگرەی
کیشوەرەکان لە تەموزی  ١٧٧٦میالدی ،ئەم

بەڵگەیەیان دانا ،دیارە هەمویان پیاو بوون و
هیچ کامیان بچوکترین مەبەستیان ئەوە نەبوو
فراوانکردنی مافی ڕا ،یان سپاردنی زۆر مافی
مەدەنی و سیاسی بنەرەتی تر بە ژنان ببەخشن.
لە هەمانکاتدا ئەوان لە بیرکردنەوەی خۆیاندا
ژنانیان لەڕوی مافەوە بە بەشێک لە سامانی
باوکان و مێردەکانیان ئەزانی.
ڕاجر سمیت لە بەرهەمەکەی خۆیدا بەناوی
هاواڵتی ئەمریکی ئەو خاڵە بەبیر ئەهێنێتەوە
کە "دەستوری ئەمەریکی هیچ ئاماژەیەکی
ڕاستەوخۆ بۆ ژنان ناکات ،لەکاتێکدا بۆ
وەسفی سەناتورکان ،ئەندامانی ئەنجومەنی
نوێنەرانی ئەمەریکا ،سەرکۆمار و یاریدەدەری
سەرکۆمار ٣٠ ،جار سودی لە زاراوە
پیاوانەکان وەرگرتووە" .مەسەلەی سەرەکی
ئەوەیە دەستوری ئەمەریکا دیدی دەستوری
هەرێمەکانی لەبارەی مەحرومکردنی ژنانەوە
لە مافی دەنگدان و ئیمتیازە سیاسیەکانی دی
نەگوڕی و وەک خۆی هێشتیەوە.
هەروەها پارێزەرانی بەڕێزی بەیانی سەربەخۆی
ئەمەریکا ،مەبەستیان نەبوو ئەم مافانە کۆیلەکان
یان گەر ڕاستان بوێت ئەو کەسانەی بەرەگەز
ئەفەریقین ،بگرێتەوە .لەکاتێکدا لەهەموو ئەو
کۆلۆنانەی کە داوای مافی سەربەخۆیان
ئەکرد ،ئەم بەرەگەز ئەفریقیانە بەشێکی
گەورەی ژمارەی دانیشتوانی ئەو شوێنانەی
پێکئەهێنا .تۆماس جفرسۆنی نووسەری بەیانی
سەربەخۆی ئەمەریکا خۆی خاوەنی سێ سەد
کۆیلە بوو ،لە سەردەمی ژیانیشیدا ئازادی بە
هیچ یەک لەم کۆیالنە نەدرا .جفرسۆن تەنها
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لە سەرەمەرگدا چوار کەسیانی ئازاد کرد .بۆ
ئەوەی کۆیالیەتی لە ویالیەتە یەکگرتوەکاندا
بەشێوەیەکی یاسای هەڵوەشێنرێتەوە (بە
دەربرینی شاعیرانەی لینکلن لە وتاری
گتیسبۆرگدا) ئەبوو زیاد لە چوار بیست ساڵی
و یەک حەوت ساڵی تێپەڕیایە .تازە ئەمەش
بە زۆری چەک و بە دانانی یاسا ئەنجامدرا.
سەرەڕای ئەمە یەک سەدە پێویست بوو بۆ
ئەوەی مافی کەسانی بە ڕەگەز ئەفەریقی لە
بەشداریکردن لە ژیانی سیاسیدا بەشیوەیەکی
کاریگەر لە باشوری ئەمەریکدا جێبەجێ بکرێت.
هەنوکە بە تێپەڕبوونی دوو نەوە ئەمەریکیە
سپی پێست و ڕەنگاوڕەنگەکان هێشتا هەست بە
برینێکی قوڵ لە پەیکەری یەکسانی مرۆڤەکان
و ئازادی و شەرەف و عیزەتی نەفسی مرۆیی
ئەکەن کە دەرئەنجامی سەردەمی کۆیالیەتی و
دوای ئەوە.
بەمشێوەیە بەیاننامەی شکۆداری سەربەخۆی
ئەمەریکا لە بێدەنگیەکی تەواو و بێ هەراو
هوریادا ،دانیشتوانی چەند هەزار ساڵەی ئەم
سەرزەمینەشی خستە الوە ،کە واڵتەکەیان
لەالیەن ئەوروپیەکانەوە داگیرکرا و بوو بوو
بە کۆلۆنەیەک .هەستئەکەم هەموو بەو چیرۆکە
ئاشناین کە چۆن کۆچبەرەکان دانیشتوانی
سەرەکی ئەمەریکایان لەمافی هەبوونی خانوو،
زەوی ،جێگە ،ئازادی ،و مرۆڤایەتی مەحروم
کردبوو .پاشماوەکانی ئەم خەڵکە تا ئێستاش
لە دەرئەنجامەکانی ئەمجۆرە ڕەفتارە ئەناڵێنن.
بە درێژای چەند سەدەی ڕابردوو داواکاریە
سەرەتاییەکانی ئەم خەڵکە بۆ ئەوەی وەک
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مرۆڤی یەکسان لەگەڵ ئەوانی دیدا خاوەن
پێگەی یاسایی ،ئابوری و سیاسی  -نەک
کۆمەاڵیەتی  -بن ،نکوڵی لێکراوە .ماوەیەکی
زۆر ئەم نکوڵیکردنە هاوکات بوو لەگەڵ
توندوتیژیدا و بەم دوایانەش هاوکاتە لەگەڵ
لێکبوردن و بێ دەربەستی.
هەموو ئەم ڕوداوانە لە واڵتێکدا ڕویدا کە
گەشتیارانی ئەوروپی وەک "تۆکڤیل"  -بە
بڕوای من بە دروستی  -هەست و سۆزێکی
زیاتریان بۆ یەکسانی بە بەراورد بە واڵتانی
دی تیا دیووە.
دیارە لێرەدا ئەتوانرێت نمونەی زۆر لە واڵتە
دیموکراتیەکانی تر بهێنرێتەوە .ڕەنگە زوربەی
ئەوروپیەکان لەمبارەوەیەوە هاوڕا بن کە
بە درێژای چەندان سەدە خەڵکی یەکێک لە
پێشکەوتوترین واڵتە دیموکراتیەکانی دنیا ،واتە
ئینگلتەرا ،بە تامەزرۆیەکی زیاتر لە واڵتانی
ئەوروپای ڕۆژئاواوە ،بەدوای پاراستنی
نایەکسانی کۆمەاڵیەتی لە چوارچێوەی
چینایەتیدا بوون .ئەم نایەکسانیانە بە ڕادەی
خۆیان کاریگەریەکی زۆری کردە سەر
خوێندنی بااڵ ،دەزگای خزمەتگوزاری واڵت
کە دەزگایەکی جێی ستایشە ،کارەکان و
هەروەها ئەو مەسەالنەی پەیوەندیان بە ماف و
دادپەروەری و بازرگانیەوە هەیە .بە پێچەوانەی
واڵتانی تری دیموکراتەوە تا چەند ساڵ پێشیش،
یەکێک لە بەشەکانی ئەنجومەنی نیشتیمانی ئەم
واڵتە لە ئەنجومەنی پیران پێکئەهات .زۆرینەی
ئەم ئەنجومەنە لە نەوەی ئەرستۆکراتەکان
پێکئەهات.
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بوونی درزێکی مێژوویی لەنێوان قسەکردن بۆ
خەڵک و واقعی سیاسی ،بە هیچ شێوەیەک هەر
تایبەت نیە بە ویالیەتە یەکگرتوەکان و ئینگلتەرا.
بەشێکی زۆر لە خەڵکی تەمەن گەورەی پیاو،
لە زۆرێک لە واڵتە "دیموکراتیەکان" دا تا
کۆتایەکانی سەدەی نۆزدە و تەنانەت سەرەتای
سەدەی بیستیش مافی دەنگدانیان نەبوو .تەنیا
دوو واڵتی دیموکراتی نیوزلەندا و ئۆسترالیا
پیش دەیەکانی  ١٩٢٠م مافی بەشداریکردن
لە هەڵبژاردنیان بە ژنان بەخشی .لە سویسرا
مافی دەنگدانی گشتی پیاوان لە ساڵی ١٩٤٨م
دا بەخشرا ،بەاڵم مافی دەنگدانی ژنان لە ساڵی
١٩٧١دا زامنکرا.
لەگەڵ ئەمەشدا ڕابەران و زۆرێک لە هاواڵتیان
(ئەڵبەتە پیاوان) زۆرجار لەبارەی یەکسانی
سیاسیەوە بە توندی قسە ئەکەن.
گەشەکردنی یەکسانی سیاسی
تەنانەت گەر ئەوە ڕاستیە ئاشکرایە ڕەچاو
بکەین کە یەکسانی سیاسی لەڕوی پراکتیکیەوە
لە شوێنی جیاوازدا نەفیکراوە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دیسان ئەتوانرێت بگوترێت لەبەر بوونی
کۆمەڵێك دەزگا ،شێوەی کار و ڕەفتارەکان،
زۆرێک لە بانگەشەکانی لەبارەی یەکسانیەوە،
لەوانە یەکسانی سیاسی ،بەدرێژایی چەند
سەدەی دوایی بەهێز بووە .گەرچی ئەم
بزوتنەوە مێژوویە لە هەندێک ڕوەوە ڕەهەندێکی
جیهانی هەیە ،بەاڵم لەهەندێک واڵتی دیموکراتی
وەک ئینگلتەرا ،فەڕەنسا ،ویالیەتە یەکگرتوەکان

و واڵتە ئەسکەندناڤیەکان و هۆڵەندا و زۆرێک
لە واڵتانی تر بەرچاتر بووە.
تۆکڤیل لەیەکەم الپەڕەکانی بەرگی یەکەمی
”دیموکراسی لە ئەمەریکا“دا ،ئاماژە بۆ
زیادبوونی بێ پاساوی نایەکسانی مەرجەکان
لەناو هاواڵتیانی فەڕەنسی خۆیدا بەدرێژایی
پەنجا ساڵ ئەکات .بە بڕوای تۆکڤیل "ئەم ڕەوتە
لە سەدەی یازدەی میالدیەوە دەستی پێکردووە".
دیارە ئەم شۆڕشە لە واڵتی تۆکڤیلدا ڕوی نەدا.
بە قسەی خۆی ”گەر چاومان بکەینەوە ،سەرنج
ئەدەین کە شۆڕشی لەمچەشنە ،بە شێوەیەکی
بەردەوام لە سەرتاسەری دنیای مەسیحیدا
بوونی هەبووە".
تۆکڤیل لە درێژەی ئەم باسەدا ئەو خاڵەش باس
ئەکات کە "گەشەکردنی یەکسانی هەلومەرجەکان،
ڕاستیەکی خوازراو و لە هەموو ڕویەکەوە
خواستی خودایە :لەبەرئەوەی گەردونیی و
سەقامگیرە و دەوری دەستێوەردانی مرۆڤ لە
بەرپاکردنیدا بەردەوام کەمتر و کەمتر ئەبێتەوە
و هەر ڕوداوێکی تر بە ئەندازەی مرۆڤەکان،
دەوری لە پیشکەوتنیدا بینیووە".
ڕەنگە ئەم ڕستانەی تۆکڤیل بە زیادەڕەوی
بزانین یان ڕەنگە بمانەوێت ئەو خاڵە بە بیر
بهێنینەوە کە چەند ساڵ دوای ئەوە کاتێک
"تۆکڤیل" بەرگی دوهەمی کتێبەکەی خۆی
ئەنوسی ،لە بینینی دەرئەنجامە ناخۆشەکانی
دیموکراسی و یەکسانی ،هەستی بە ناخۆشی
ئەکرد ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تۆکڤیل گومانی
لە ڕاستی ئەو خاڵە نەئەکرد کە گەشەکردنی
دیموکراسی و یەکسانی ڕێگەی لێ ناگیرێت.
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ئەگەر ئەمڕۆ ئەو گۆرانکاریانە تاوتوێ بکەین کە
پاش سەردەمی تۆکڤیل ڕویداوە ،وەک تۆکڤیل
لەسەردەمی خۆیدا ،سەرمان ئەسوڕمێت لە
پێشکەوتنی بیروڕاکان و شێوە پراکتیکیەکان
کە ئەبێتە هۆی ڕەچاوکردن و گەشەکردنی
یەکسانی و هەروەها لە بوونی چەند الیەنێکی
یەکسانی سیاسی بەرفراوانتر لە بەشێکی
گەورەی جیهاندا.
ئەکرێت لەبارەی یەکسانی سیاسیەوە ئاماژە بۆ
شێوەی کاری دەزگا و بیروڕا دیموکراتیەکان
بە درێژای سەدەی بیست بکەین .لە ساڵی
١٩٠٠ی م  ٣٥واڵت ،کەمتازۆر سەربەخۆ یان
خاوەن سەربەخۆی کامڵ بوون .لە نێوان ئەم
واڵتانەدا تەنها هەشت واڵت خاوەنی هەموو
ئەو دەزگا سەرەکیەکان بوون کە پەیوەندیان
بە دیموکراسی نوێنەرایەتیەوە هەیە و تەنها لە
یەک واڵتیشدا نیوزلەندا ،ژنان مافی دەنگدانیان
هەبوو .سەرەڕای ئەمە سەرژمێری ئەم هەشت
واڵتە ،لە  ٪١٠تا  ٪١٢سەرژمێری هەموو جیهان
تێنەئەپەڕی .لەسەرەتای سەدەی بیستویەکدا لە
نێوان نزیک  ١٩٠واڵت ٨٥ ،واڵت خاوەنی دەزگا
سیاسیەکان و شیوەی کارکردنی دیموکراسی
نوێنەرایەتی بوون ،لەوانە مافی دەنگدانی
گشتی .دیارە ئەم واڵتانە لە ئاستیکدا بوون
کە ئەکرا بە ئینگلتەرا و ئەوروپای ڕۆژئاوا و
ویالیەتە یەکگرتوەکان بەراورد بکرێن .ئەمڕۆ
لەهەر دە کەسی خەڵکی دنیا ،شەش کەسیان
لەم واڵتانەدا ئەژین.
هەموو ئەزانین لە ئینگلتەرا چینی کرێکار و ژنان
مافی دەنگدانیان هەبوو .بەاڵم گۆڕانکاری تریش
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ڕویدا .ژنان و پیاوان لە چینی ناوەڕاست ،چینی
ناوەڕاستی خوارەوە ،چینی کرێکار ،نەک هەر
ئەیانتوانی لە دانیشتنەکانی ئەنجومەی گشتیدا
بەشداری بکەن و سود لە ئاسانکاریەکانی
وەربگرن ،بەڵکو ئەیانتوانی ببنە ئەندامی
کابینە و بگەنە پۆستی سەرۆک وەزیران.
النیکەم زۆربەی ئەندامانی ئەرستۆکراتزادەی
میراتگری ئەنجومەنی پیران ،چیدی بوونیان
نەبوو .هەروەها لە ویالیەتە یەکگرتوەکان ژنان
مافی دەنگدانیان بەدەستهێنا .بە تێپەڕاندنی
یاسایەک لەبارەی مافی دەنگدانەوە لە ساڵی
١٩٦٥ی م ،مافی ئەو ئەمەریکیانەی بە رەگەز
ئەفریقی بوون بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردندا،
شێوەیەکی یاسایی وەرگرت .یاسای ناوبراو
بەڕاستی جێبەجێکرا و ئەمەریکیە بەڕەگەز
ئەفریقیەکانی لە ژیانی سیاسی ئەمەریکادا،
گۆڕی بۆ هێزێکی سیاسی کاریگەر .لێرەدا
حەزئەکەم ئاماژە بۆ ئەو خاڵە بکەم کە
هەرچەندە هەلومەرجی کارەساتئامێزی خەڵکی
سەرەتایی ئەمەریکیەکان تاڕادەیەک باشتر
بووە .لەگەڵ ئەمەشدا میراتی خەمناکی ئەو
بێدادیەی بەرەو ڕویان بۆتەوە ،بۆ ئێمە هەر
وا ماوەتەوە.
ئەگەر ئێمە تەنها ناکامی و مەسەلەی لەم شێوەیە
لەبەرچاو بگرین و ئەوەی کە وا بزانین لەکاتی
شەڕکردن لەگەڵ هێزە بەهێزەکانی نایەکسانیدا،
بڕوابوون بە یەکەسانی بەشێوەیەکی نائومێدانە
نەیارێکی بێ دەسەاڵت و الوازە ،ئەوکاتە
چۆن ئەتوانرێت دەستکەوتە مەزنەکانی ئەم
دوو سەدەیەی دوای لە بواری دروستکردنی
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زەمینەدا بۆ یەکسانی ڕونبکرێتەوە؟ یان بە
بوونی ئەم هەموو ڕێگرە لەبەرامبەر یەکسانی
سیاسیدا ،چۆن ئەکرێت ئەم دەستکەوتانە ڕون
بکرێتەوە؟
ڕونکردنەوەی گشتی ئەو بزوتنەوانەی بە
ئاراستەی یەکسانی سیاسی بوون

لێرەدا ئەمانەوێت ئەوە دەرخەین چۆن لەگەڵ
ئەوەشدا کە سەرچاوەی زۆرتر لەبەردەست
چینە بااڵدەستەکانی کۆمەڵگادایە ،گۆڕانکاری
بە ئاراستەی دروستکردنی یەکسانی سیاسی
ڕویداوە .بۆ ئەم مەبەستە وێنەیەکی گشتی ئەم
پرۆسەیە ئەخەینە بەردەست.
پاساوی ئیمتیازات بەهۆی تێزەوە
کەسانی خاوەن ئیمتیازاتی بااڵ (بە دەربڕینێک
دەستەبژێری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری)
بەرگری لە بیروڕا و تێزێک ئەکەن کە پاساو
بۆ بااڵتربوونی خۆیان بهێنێتەوە .ئەوان
هەندیکجار تەنانەت ئەم بیروڕایانە بە زۆر
ئەسەپێنن .ئەو گروپە مەزهەبیەی کە سەر
بە چینەکانی سەرەوەی کۆمەڵگان ،پشتگیری
ئەمجۆرە بیروڕایانە ئەکەن و ڕەنگە خۆشیان
ئەم تێڕوانینانە دروستبکەن .بۆ نمونە ئەکرێت
ئاماژە بۆ ”مافی خوایی پاشا“ بکرێت کە چەندان
سەدە پاساوی بۆ دەسەاڵتدارە ئەوروپیەکان

ئەهێنایەوە .فەیلەسوفانیش لە پارێزگاریکردن
لە دەستەبژێرە حوکمڕانەکان بەشدار بوون.
نمونەی بەناوبانگ و نەمری ئەمە ئەفاڵتۆنە.
لەگەڵ ئەمەشدا تەنانەت ئەرستۆش کە لە
ئەفالتۆن میانڕەوتر بوو ،هیچ حەزی بە بیرۆکەی
سیاسی نەئەکرد .لەهەندێک دۆخدا فەلسەفەی
فەرمی ڕەوایەتی بە زنجیرە پلە و ئیمتیازاتەکان
داوە .نمونەکەی بیروڕاکانی کنفۆشێۆسە .ئەم
بیروڕایانە چەندان هەزار ساڵ لە ئیمپڕاتۆری
چیندا بااڵدەست بوو .لە ڕژێمە تۆتالیتارە
هاوچەرخەکاندا ئایدۆلۆژیایەکی دۆگمایی و
بێ چەندوچون لە خزمەتی ڕەوایەتی بەخشین
بەدەسەاڵت و ئیمتیازاتدا بوو .بۆ نمونە ئەکرێت
ئاماژە بۆ مارکسیزم  -لینینیزم لە یەکێتی
سۆڤیەت ،تێزی فاشیزم لە ئیتاڵیا و بنەماکانی
بیروڕای نازیزم لە سەردەمی حکومەتی هیتلەر
لە ئەڵمانیادا بکرێت.
گومانی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگا
بەرامبەر بە دەسەاڵتی دەستەبژێرەکان
زۆرجار وا دەرئەکەوێت کە دەستەبژێرە
بااڵدەسەتەکان وا ئەزانن چینەکانی خوارەوەی
کۆمەڵگا ،ئەو تێزانەیان قەبوڵکردوە کە ڕەوایەتی
بۆ دروستکردوون .چینەکانی سەرەوە بڕوایان
وایە کە چینەکانی خوارەوە مافەکانی چینی
سەرەوەیان بە تەواوی قەبوڵکردووە و ملی
بۆ ئەدەن .بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەو هەوڵە
گەرموگوڕانەی لەالیەن دەستەبژێرەکانەوە
ئەدرێت بۆ بااڵدەسەتی ئەو تێڕوانینانەی
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ڕەوایەتی بە دەسەاڵت و پێگەی بااڵتر و
دروستکردنی بیروڕای بێ چەندوچون بە
هەقانیەتی ئەو مافانەی پێیان سپێراوە ،بەاڵم
دیسان هەر زۆرێک لە گروپە ژێر دەستەکان
لەبارەی ئەوەی بۆچی ئەبێت لە هەلومەرجێکی
خراپتردا بن یان لەبارەی ئەوەی بانگەشەکانی
بااڵتر بوون بەڕاستی ڕاستە ،گومانیان هەیە.
”جیمز سکات“ بەشێوەیەکی قانعپێکەر ئەوەی
پیشاندا کە ئەو گروپەی خەڵک کە بەهۆکاری
مێژوویی یان بە هۆی کارکردنی بونیاد یان
سیستەمی بیروڕاکانی دەستەبژێرەکان ،لە
پێگەیەکی خوارتردا ڕاوەستاون ،کەمتر لەوەی
چینەکانی سەرەوەی کۆمەڵگا حەزئەکەن وێنای
بکەن ،ئایدۆلۆژیای بااڵدەستیان قەبوڵکردووە.
سکات بۆئەمە نمونەیەک ئەهێنێتەوە .بەپێێ
هەندێک بەڵگە ناپاکەکانی هندستان ڕەوایەتی
تێزەکانی هندویزمیان بۆ پاساوی دەسەاڵتی
کاستەکان قەبوڵنەئەکرد و ڕەدیان ئەکردەوە
و نادیدەیان ئەگرت .کاستە پۆلبەند کراوەکان
چەندانجار کەمتر لە براهمنەکان بڕوایان بە
تێزی کارما لەبارەی هەلومەرجی خۆیانەوە
هەیە ولەبری ئەمە فەقیری و کارکردنی
سەرەتایی و ئەفسانەی بێدادی بە هۆکاری
هەلومەرجی خۆیان ئەزانن.
هەلومەرجی لەبارتر
بەسەرنجدان لەوەی ئەندامانی گروپەکانی
خوارەوە بە ئاشکرا یان نهێنی ئایدۆلۆژیای
دەسەتبژێرەکان ڕەد ئەکەنەوە ،ئەوا گۆڕانی
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هەلومەرج جا بە شێوەی دروستکردنی
گۆڕانکاری لە ئایدیا ،باوەڕەکان ،بونیادەکان،
گۆڕانی نەوەکان یان بەهەر شێوازێکی تری
گۆڕانکاری ،هەموو ئەمانە هەلی تازە بۆ
دەربڕینی گلەیی و ڕەخنەکان ئەخاتە بەردەست
چینەکانی خوارەوە .ئینگلیزەکان بە هۆکاری
جیاواز نەیانتوانی بە درێژایی سەدەی  ١٧و
١٨ی میالدی بونیادە سیاسی و ئابوری و
کۆمەاڵیەتیەکانی خۆیان بەسەر کۆچبەرانی
کۆلۆنەی ئەمەریکادا بسەپێنن .ماوەی نێوان
دوو ئۆقیانوسی ئەتڵەس ،ئەوەی لە کۆلۆنەکاندا
زەوی بۆ دەسبەسەراگرتن و موڵکایەتی بە
ئاسانی لەبەردەستا بوو ،بوونی هەلی تازە
لەبواری بازرگانی و دارایدا ،پەرەسەندنی
چینێکی گەورەی جوتیارانی سەربەخۆ،
بازرگانان و پیشەوەران و بوونی جیاوازی تر
لەنێوان ئەمەریکای کۆلنیالیکراو و واڵتی دایکدا،
هەموو ئەمانە هەلی چەندانجار زیاتری ئەخستە
بەردەم دانیشتوانی کۆلۆنە ،بۆ ئەوەی بە
بەراورد بە مانەوەیان لە ئینگلتەرا ،بەشداریەکی
چاالکانەتر لە ژیانی سیاسیدا بکەن.
زیادبوونی گوشارەکان بۆ گۆڕانکاری
کاتێک هەلی تازە دروست ئەبێت و هاوکات
لەگەڵیدا توڕەیی ،بێزاری و هەستی بـێدادی،
پاڵ بە تاک و گروپەوە بەو ئاراستەیە ئەنێت
کە ڕوانگەی هەلی باشتر ،وەفاداری گروپی یان
پاڵنەری تر لەبەرچاو بگرێت ،ئەوکاتە ئەندامانی
گروپی خوارەوە سود لەهەر هەلێک وەرئەگرن
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بۆ ئەوەی گۆڕانکاری دروستبکەن .بۆ نمونە بە
هاتنی دیموکراسی بۆ هندستان تاکەکانی سەر
بە کاستەکانی خوارەوە بە خێرایی سودیان لەو
هەلە تازانە وەرگرت کە بۆ باشترکردنی پێگەی
خۆیان بەدەست هاتبوو.
بوونی پشتگیری لەالیەن چینی بااڵدەستەوە
هەندێک گروپی بااڵدەست بژاردەی پشتگیری
لە داواکاریەکانی چینەکانی خوارەوەیان
هەڵگرتووە .خۆییەکان لەگەڵ بێگانەکاندا یەک
ئەگرن .شۆڕشگێرانی چینەکانی سەرەوە،
پشتگیری چینە ناڕازیەکانی خوارەوە ئەکەن.
ڕەنگە ئەم هەنگاوەی ئەوان هۆکاری جیاوازی
هەبێت :بیروڕا ئەخالقیە دۆگمەکان ،بەزەیی و
دڵسۆزی ،چاوچنۆکی ،ترس لە پێشهاتەکانی
ئاژاوە ،بوونی هەڕەشە لەسەر سامانەکانیان،
و ڕەوایەتی ڕژێم .تەنانەت ئەگەری ڕاستی یان
خەیاڵی ڕودانی شۆرشیش ،ئەتوانێت ئەمجۆرە
هەڵوێستانە لەگەڵ خۆیدا بێنێت.
چینەکانی خواروە شتێکیان دەست ئەکەوێت
کاریگەری ئەم هۆکارانە کاتێک بە لوتکەی
خۆی ئەگات کە چینەکانی پێشتر لە خوارەوە
بوون ،دەسەاڵت ،نفوز ،پێگە ،پەروەردە،
دەرامەت یان بەرژەوەندیەکی بەرچاوتر
بەدەست ئەهێنن .دیارە ڕودانی هەموو ئەم
شتانە ئەشێت .بۆ نمونە  ٪١زیاتر لە پیاوانی
سپی پێست لە کۆلۆنەی ئەمەریکادا بە بەرواری

لەگەڵ واڵتی دایکی خۆیاندا ،مافی دەنگدانیان
لە هەڵبژاردنی ناوچەیی یاساداندا هەبوو.
لەهەندێک کاتدا ئەم بەرژەوەندیانە تاڕادەیەک
لەڕێگەی شۆڕشی توندوتیژەوە بەدەست
دێت .لەکاتی شۆڕشدا چینەکانی خوارەوە
دەسەاڵتی چینەکانی سەرەوە الئەبەن .ئەم
دۆخە دواجار بۆ ئەمەریکا ڕاست دەرچوو.
بەاڵم لە زۆر حاڵەتی تردا ئەم گۆڕانکاریانە بە
هێواشی و بەشیوەیەکی ئاشتیخوازانە ڕویدا.
بۆ نمونە ئەکرێت ئاماژە بۆ هەنگاوەکانی
ئەنجومەنی یاسادانانی ئینگلتەرا ،سوید و واڵتە
ئەوروپیەکانی تر یان هەنگاوی یاسادانەران لە
ویالیەتە یەکگرتوەکان بۆتێپەراندنی تەواوکاری
دەستور و چاالکیەکانی کۆنگرە بکرێت.
ئەگەر بمانەوێت بەدیاریکراوی ئەو شتانە
بژمێرین کە بە ئاراسەتی یەکسانی سیاسی لە
زۆرێک لە واڵتەکاندا بەدرێژایی چەند سەدەی
دوایی ڕویداوە ،ئەم حاڵەتانە هەمەڕەنگیەکی
سەرسوڕهێنەریان ئەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا
هەستئەکەم لە زۆربەی حاڵەتەکاندا ئەم
هۆکارانە زۆر دەوریان هەبووە.

---سەرچاوە:
وەرگێرانی فەسڵی یەکەمی ئەم کتێبەی خوارەوە
رابرت ای ـ دال  :دربارە بارابری سیاسی .ترجمە :جهانگیر
معینی علمداری .تهران ،فرهنگ صبا ،چاپ اول .١٣٨٧
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یەکسانی سیاسی،
سروشتی مرۆڤ و
کۆمەڵگا
ڕۆبەرت ئەی دال
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یەکسانی سیاسی،
سروشتی مرۆڤ و
کۆمەڵگا
ڕۆبەرت ئەی دال

لە فارسییەوە :ب .ئاران

بەردەوام ڕێگری سەخت لەبەردەم یەکسانی سیاسیدا هەبوە ،لەڕاستیدا ئەم ڕێگرانە پەشێوی
وا دروست ئەکەن کە تەنانەت کاتێک پاڵنەرە دەرونیە سەرەکیەکانی مرۆڤ لە هەلومەرجێکی
گونجاودا ئەوروژێن ،ئەوا دیسان بەدیهاتنی ڕاستەقینەی یەکسانی سیاسی سنوردارە .ڕەنگە گەر
لە ڕوانگەیەکی مێژوویەوە سەیری ئەم بابەتە بکەین ،دەستکەوتەکانی گەورە بێتە بەرچاو ،بەاڵم
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بە سەرنجدان لە پێوەرە ئایدیالیەکان ،ئاسایی
بێتە بەرچاو.
لەم فەسڵەدا ئەمەوێت ئەوە ڕونبکەمەوە کە کام
ڕێگرە بونیادیانە بونەتە هۆی ئەوەی لە ئاستێکی
دیاریکراوی (یەکسانی سیاسیدا) بمێنینەوە و
تەنەنات لە واڵتە دیموکراتیەکانیشدا نەتوانین
لەم ئاستە زیاتر بڕۆین .حەزئەکەم بە کورتی
ئەو ڕێگرانە ڕونبکەمەوە کە لەبەردەم یەکسانی
سیاسیدا ڕائەوەستن:
 -١شێوەی دابەشکردنی سەرچاوە ،لێهاتووی
و پاڵنەرەکان.
 -٢سنوردارێتی زەمەنی
 -٣ئەندازەی ڕژێمی سیاسی
 -٤بااڵدەستی ئابوری بازاڕ
-٥بونی ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیە نا دیموکراتەکان
 -٦قەیرانەکان
 -١شێوەی دابەشکردنی سەرچاوە،
لێهاتووی و پاڵنەرەکان
یاسایەکی بنەرەتی هەیە کە بااڵدەستە بەسەر
سروشتی مرۆڤ و کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا،
کە ڕێک دژی یەکسانی سیاسی کار ئەکات:
سەرچاوە سیاسی ،زانین ،لێهاتوویی و
پاڵنەرەکان بەردەوام و لە هەموو شوێنیک بە
نایەکسانی دابەشبون.
سەرچاوەیەکی سیاسی بریتیە لە هەرجۆرە
ئامرازێک کە تاک بتوانێت بۆ نفوزکردن لە
ڕەفتاری کەسانی دیدا سودی لێوەربگرێت.
لەبەرئەوە ئەکرێت پارە ،زانیاری ،زەمەن،
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تێگەیشتن ،خواردن ،هەڕەشەکردن بە
بەکارهێنانی زۆر ،پیشەکان ،هاوڕێیەتی ،پێگەی
کۆمەاڵیەتی ،مافە کاریگەر و واقعیەکان ،بیروڕا
و زۆرێک لە شتەکانی دی بگرێتەوە .لەناو
هەموو ئەم سەرچاوانەدا  -مافی بنەڕەتی
پێویست بۆ بەدەستهێنانی دیموکراسی-
ڕەنگە تاکە سەرچاوەیەکی سیاسی بێت کە
لە ڕێکخراوە دیموکراتیەکاندا بەشێوەیەکی
یەکسان دابەشئەکرێت .لەناو ئەمانەدا ڕەنگە
مافی دەنگدان لە هەمویان بەرچاوتر بێت .بۆ
ئەوەی هاواڵتیان لە ڕووی سیاسیەوە یەکسان
بە یەک دابنرێن ،ئەبێت دەنگیان وەک یەک ئەژمێر
بکرێت .هەروەها لە بواری یاسادانانیشدا ئەگەر
نوێنەرانی هەڵبژێراو لەگەڵ یەکدا یەکسان بن،
ڕای یەکسانیان ئەبێت.
بۆئەوەی هاواڵتیان بتوانن بەشێوەیەکی
کاریگەر و واقعی سود لە مافی دەنگدانی خۆیان
وەربگرن ،ڕژێمە سیاسیە دیموکراتیەکان
ئەبێت بەرپرسیارە فەرمیەکان و هاواڵتیانی تر
ڕاسپێرن کە ڕێز لە مافی ڕای یەکسان بگرن ،و
بە کردەوە جێبەجێی بکەن و زامنی ئەوە بکەن
کە هەموو هاواڵتیان بە پێی پێویست خاوەنی
هەلی دەنگدانن.
لەگەڵ ئەمەشدا گەر مافەکان ،ئەرکەکان ،و
هەلەکان بە ڕادەیەک بێت کە یەکسانی ڕاکان
زامن بکات ،دیسان سەرچاوە سیاسیەکانی
تر کە ناوم بردن ،لە هەموو ڕێکخراوە
دیموکراتیەکاندا بە نایەکسانی دابەشبون .بەاڵم
ئایا نایەکسانی دابەشبونی ئەم سەرچاوانە ،کار
لە توانای هاواڵتیان بۆ بەڕێخستنی کاریگەری
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ڕاکانیان ناکات بە مەبەستی بەرەوپشێبردنی
ئامانج و هیوا و بەرژەوەندیەکانیان و نایەکسانی
بەرهەم ناهێنێت؟
نەک تەنها سەرچاوە سیاسیەکان بە
نایەکسانی دابەشبون ،بەڵکو توانای هاواڵتیان
بۆ سودوەرگرتنی کاریگەر و پێویست بۆ
دەستگەیشتن بە ئامانجەکانی خۆشیان
نایەکسانە .دیارە لێرەدا مەبەستمان زانینی
سیاسی و لێهاتووی و ئەم شتانەیە.

زانین
ئاڵۆزی داڕشتنی سیاسەتی گشتی بە جۆرێکە
کە زۆربەی هاواڵتیان بە ئەستەم ئەتوانن
تێیبگەن .هەندێکجار هەرگیز لەم سیاسەتانە
ناگەن و لە ئەنجامدا توانای ئەوەیان نیە
بزانن بەرژوەندیان لەچیدایە .ئەوان نازانن کام
سیاسەتی پێشکەشکراو باشتر بەرگری لە
بەرژەوەندیەکانیان ئەکات و بەرەو پێشەوەی
ئەبات؟ و کامیان بە زیانیان تەواو ئەبێت؟ یان
کاتێک سود و قازانج هەردوکیان لەئارادا بن ،ئایا
ئەکرێت بە لەبەرچاوگرتنی هەموو الیەنەکان،
سود زیاتر بکرێت یان بە پێچەوانەوە ڕوو
ئەدات؟
مەسەلەکە ئەوەیە ئایا پێناسێکی دەوڵەمەندمان
بۆ بەرژەوەندی هاواڵتیان پیشکەشکردوە
یان پێناسێکی سنوردار .لە دیدێکی کۆن و
جێگرتووەوە ئەکرێت پرسیارەکە بەمجۆرە بکەین:

ئایا سیاسەتی جێی باس ،خێر و بەرژەوەندی
گشتی دابین ئەکات؟ دیارە هەرکەسێک ئەتوانێت
پێناسی خۆی بۆ ئەم چەمکە دژوارانە پێشکەش
بکات .لە ڕوانگەیەکی تەواو مۆدێرنەوە ئەکرێت
پرسیارەکە بەمشێوەیەوە بکرێت ،ئایا سیاسەتی
پێشکەشکراو بە قازانج یان زیانی ئەو کەس یان
ئەو کەسانە تەواو ئەبێت کە بەجدی نیگەرانی
بەرژەوەندیەکانیانە؟
لەسەرەتاکانی دەیەی ١٩٤٠وە ئەندازەگیریەکی
ڕێکخراو لەبواری هەڵسەنگاندنی دید و بڕوا
گشتیەکاندا ئەنجام دراوە .بەدرێژایی ئەم ماوەیە
ژمارەیەکی زۆری بەڵگە کۆکراوەتەوە .لەو
بەڵگانەی لەم ئەندازەگیریەوە بەدەستهاتووە
ئەوە دەرئەکەوێت کە هاواڵتیەکی مامناوەندی لە
واڵتە دیموکراتیەکاندا لە ئاستێکی زۆر نزمتردایە
لە چاو هاواڵتیەکی باش کە لە تێکستە کالسیکی
و مۆدیرنەکاندا وێنەکیشراوە .تەنها کەمایەتیەکی
بچوکی هاواڵتیان بە خەستی حەزیان بە سیاسەت
هەیە .تەنانەت ژمارەیەکی یەکجار کەمتر جگە لە
بەشداریکردن لە هەڵبژاردندا ،چاالکیەکی سیاسی
تریان نیە .واتە هیچ کەسێک بۆ دەنگدان بە
کاندیدێک هان نادەن ،لە هیج حیزبێکی سیاسیدا
چاالک نین و لە کۆبونەوە و خۆپیشاندانەکاندا
بەشداری ناکەن و ئەندامی هیچ ڕێکخراوێکی
سیاسی نین .لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەکرێت هەواڵ
و زانیاریەکی زۆری لەبەردەستا بێت ،بەاڵم
زانینی ئەم هاواڵتیە مامناوەندیە لەبارەی مەسەلە
سیاسیەکان و کاندیدەکانی هەڵبژاردنە ،الوازە.
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لێهاتووی
هاواڵتیەکی ئەسینا نەیئەتوانی بە ئەندازەی
”پریکلیس“ وتاربێژێکی لێهاتوو بێت و تواناکانی
پریکلیسی بۆ کاریگەری لە بیروڕای هاواڵتیان
لەکاتی دەنگداندانە لە ئەنجومەنی ئەسینادا
نەبوو ،هاواڵتیەکی ئینگلیزی ناتوانیت لێهاتووی
وینستۆن چەرچڵی لە وتاربێژیدا هەبێت ،وەک
چۆن لێهاتووی ئەمەریکیەکیش بە ئەندازەی
لێهاتووی ”فرانکلین ڕۆزفلت“ نیە .و لێهاتویی
سیاسی شتی زیاتر لە لێهاتووی لە وتاربێژیدا
پێویستە .لیندۆن جانسۆن وتاربێژێکی گەورە
نەبوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لێهاتویەکی زۆری
بۆ سودوەرگرتن لە سەرجەم سەرچاوە
هەبوەکان هەبوو .بۆ نمونە ڕێوشوێنەکانی بۆ
ئەنجامدانی گۆڕانکاری چارەنوسساز دایڕشت
کە لەوانە دانان و جێبەجیکردنی یاسای مافە
مەدەنیەکان بوو ،ئەم لێهاتویەی سەلماند.
خەڵکانێک کە خاوەنی لێهاتوی سیاسی زیاترن،
نەک هەر ئەتوانن سود لەم لێهاتویانە بۆ قازانج
و بەرژەوەندی گشتی وەربگرن ،بەڵکو ڕەنگە
ئەم لێهاتویانە بە ئاراستەی دابینکردنی ئامانجە
شەخسیەکان و بە زیانی هاواڵتیانی تر بەکار
بهێنن.
پاڵنەرەکان
وەک چۆن لێهاتوی گرنگی بۆ بەدەستهێنانی
نفوزی سیاسی هەیە ،هەروەها لەدەستابونی
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پاڵنەرەکان بۆ بەکارهێنانی ئەم لێهاتوویانە،
بە مەبەستی دروستکردنی و ئەنجامدانی نفوز
لە بڕیارە سیاسیەکانیشدا گرنگە .دوو کەس
لەبەرچاو بگرن کە هەمان لێهاتووی سیاسیان
هەیە .ڕەنگە یەکێکیان بەرەو ژیانی سیاسی
بڕوات ،لەکاتێکدا دوهەمیان بە ڕێگەیەکی تەواو
جیاوازدا بڕوات .لیندۆن جانسۆن ئەیتوانی
پارێزگارێکی سەرکەوتوو بێت ،بەاڵم بەرز
فڕینی لە سەردەمی مناڵیدا دەریئەخست کە
سیاسیەکی سەرکەوتوو ئەبێت .ئەو گەیشتە
پلەی سەرکۆمار .فرانکلین ڕۆزفلت ئەیتوانی
هەموو تەمەنی وەک کەسێکی بەڕێزی الدێی
بەسەر بەرێت ،یان وینستۆن چەرچڵ ئەیتوانی
لەسەر شانۆی کۆمەڵگا وەک ئەرستۆکراتێکی
ئینگلیزی ئاسایی دەرکەوێت.
زۆر کەس ڕەنگە سەرچاوەکان ،لێهاتووی و
پاڵنەری گونجاویان بۆ دروستکردنی نفوز لە
بڕیاردانە سیاسیەکاندا هەبێت ،بەاڵم بە دوای
بەدەستهێنانی پلە و پێگەی هەڵبژاردنەوە
نەبن ،بەڵکو لەبری ئەمە وەک کارمەندی
بەڕێوبەرایەتیەک یان وەک سەرپەرشت
و بەڕێوبەر ،لەڕێگەی دروستکردنی لۆبی،
دابینکردنی دارایی ،بەرتیلدان و گەندەڵکردنی
بەرپرسیارە دەوڵەتیەکان ،کارکردن لە بیروڕای
گشتی و زۆر شێوازی تر ،نفوز دروستبکەن.
لەڕاستیدا زۆرێک لە تیورەزانانی بەناوبانگ
بڕوایان وایە تەنانەت لە واڵتە دیموکراتیەکاندا
(یان بە وتەی ئەم تیورزانانە نیمچە
دیموکراسیەکان) بەردەوام دەستەبژێرەکان
(بەتایبەتی دەستەبژێرە ئابوریەکان) بااڵدەستیان
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بەسەر ژیانی سیاسیدا هەبووە .دیارە پێویست
نیە نفوزی ئەم دەستەبژێرانە ئاشکرا بێت و
ڕەنگە بەتەواوی شاراوە بێت.
نامەویت لێرەدا تیورەیەکی گشتی لەبارەی
چۆنێتی دابەشکردنی نفوزی سیاسی لە
واڵتە دیموکراتیەکاندا پێشکەش بکەم .ئەوەی
مەبەستەمە چەندانجار سادەتر و ڕونترە .دیارە
ڕونی بابەتەکە لە گرنگی کەم ناکاتەوە .ڕێگەم
بدەن جارێکی دی دوبارەی بکەمەوە :سەرچاوە
پاڵنەرەکان
لێهاتوویەکان،
سیاسیەکان،
بەردەوام و لە هەموو شوێنیک بە نایەکسانی
دابەش ئەبن.

سنورداری زەمەنی
لە هەموو کۆمەڵگاکاندا بەدرێژایی مێژووی
مرۆڤ ،زۆربەی خەڵک بەشێکی گرنگی کاتیان
بۆ نفوزکردنە سەر بڕیاردانەکانی خەڵکانی تر
لەناو ئەنجومەنەکاندا تەرخانکردووە کە بڕوایان
وایە بۆ ژیانی ئەوان گرنگە :خیزانەکانیان،
خێڵ ،شوێنی کار ،هاوسێکان ،بنکەی بازرگانی،
ئەنجومەنی پیشەیی ،یەکێتی کرێکاران ،یانەکان،
کەنیسە و هاوشێوەکانی ئەمانە .لێرەوە
سودوەرگرتن لە نفوز ،دەسەاڵت و بژاردەکان،
لە سەرتاسەری ژیانی مرۆڤدا باڵوبۆتەوە و
سیاسەت بووە بە شتیکی هەمەکی.
بەاڵم ئەوەی کە خەڵک بەشی سەرەکی کاتی
خۆیان بۆ کاریگەری دانان لەسەر حکومەتی
واڵت تەرخانبکەن ،شتێکی جیایە .بێگومان

لە بەشێکی گەورەی مێژووی مرۆڤدا ،خەڵک
زۆرجار دەرفەتی کەمیان بۆ نفوزکردن لە
حکومەتی واڵتەکەیاندا هەبووە ،و ڕەنگە
هەندێکجار هیچ دەرفەتێکیشیان دەست
نەکەوتبێت .بەاڵم بە دروستبونی دەوڵەتە
جەماوەریەکان (دیموکراسی) و باڵوبونەوەی
ئەم شێوازی حوکمڕانیە و باڵوبونەوەی مافی
هاواڵتی بون و مافی دەنگدان لەسەدەکانی ١٩
و ٢٠دا ،نیوە یان زیاتر لە کەسانی بەتەمەن و
پێگەیشتوو ،بونە خاوەنی ماف و هەلی پێویست
بۆ ئەوەی بەشداریەکی ئاشتیانە لەو ملمالنێیەدا
بکەن کە لەسەر نفوزکردن لە بڕیاردانی
حکومەتی ئەو واڵتانەی کە سەر بە یاسا و
سیاسەتەکانی بوون .ئەمە ڕاستیەکی دیار
و ئاشکرایە کە کەمایەتیەکی بچوک لە واڵتە
دیموکراتیەکاندا ،کاتی خۆیان بۆ بەدەستهێنان
و ئەنجامدانی نفوزی سیاسی تەرخان ئەکەن،
لەکاتێکدا کە زۆرینەی خەڵک وا ناکەن.
بەهەرحاڵ زەمەن سەرچاوەیەکی دەگمەن و
نەگۆڕە .ئەگەر تاکەکەس کاتێک بۆ ئەنجامدانی
چاالکیەک تەرخان بکات ،ئەوکاتە ناچارە
کاتێکی کەمتر بۆ چاالکیەکانی تر تەرخانبکات.
ئەم هەقیقەتە سادە و سەرەتاییە ،دەرئەنجامی
ناچاریانەی بۆ یەکسانی سیاسی ئەبێت:
 -١ئەو کردارانەی لەبەر بەدەستهێنانی نفوزی
سیاسی ئەنجام ئەدریت ،کات ئەبڕن .کەسانی
جیاواز هەڵسەنگاندنی جیاوازیان بۆ سود و
ڕادەی بەکارهێنانی کات بۆ بەدەستهێنانی
نفوزی سیاسی هەیە .ئەو کەسانەی حەز ئەکەن
کاتێکی زیاتری بۆ تەرخان بکەن ،ڕەنگە نفوزێکی
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زیاتریان لە بڕیارە سیاسیەکاندا هەبێت .لێرەوە
گەر هەموو هۆکارەکانی تریش بە یەکسان
دابنێین ،ئەوا تەرخانکردنی کاتێک لەالیەن
هاواڵتیانی جیاوازەوە ،نفوزیکی نایەکسان
بەرهەم دێنێت .ئەمەش خۆبەخۆ ئەبێتە هۆی
نایەکسانی سیاسی لەنێوان هاواڵتیاندا.
 -٢تەنانەت لەو یەکە سیاسیانەدا کە
ڕەهەندەکانی بچوکی یەکە سیاسیەکە ،ڕێگە
بە بەشداری ڕاستەوخۆی هاواڵتیان لە بڕیارە
سیاسیەکاندا ئەدات ،بۆچونی جیاواز سەبارەت
بە سود و ڕادەی سودوەرگرتن لە کات ،ئەبێتە
هۆی دەرکەوتنی هەندێک نایەکسانی سیاسی
لەناو هاواڵتیاندا .لەکاتی لوتکەی دیموکراسی
ئەسینادا لە سەدەی پێنجی پێش میالدی،
بەکردەوە تەنها بەشێکی بچوکی هاواڵتیان
لە شانۆکەدا ئامادە بوون .هاوکات لەگەڵ
زیادبووی ژمارەی هاواڵتیان ،ماوەی پێویست
بۆ ئەوەی هاواڵتی بتوانێت بەشێوەیەکی
ڕاستەوخۆ بەشداری لە بڕیارەکانی حکومەتدا
بکات ،بەخیرای گەیشتە ئاستێک کە تەنانەت
گەر هاواڵتیان توانای ئەوەیان هەبوایە کە
لە دانیشتنەکاندا ئامادە بن ،دیسان زۆربەیان
نەیان ئەتوانی بەشێوەیەکی کامڵ بەشداری
لە وتوێژەکاندا بکەن .مافی هاواڵتیان بۆ
قسەکردن لە دانیشتنەکانی شاردا لەبەرچاو
بگرن .هەرئەوەندەی ژمارەی ئەو هاواڵتیانەی
ئارەزوو ئەکەن بەشداری لە وتوێژەکاندا بکەن
زیاد ئەبێت ،ڕادەی بەکارهێنانی کات بە توندی
سەرئەکەوێت .یەکەیەک لەبەرچاو بگرن کە
لە  ٢٠کەس پێکهاتووە .ئەگەر هەر یەکێک
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بڕیار بێت تەنها  ١٠خولەک قسەبکات ،ئەوا
دانیشتنەکە پێویستی بە دوسەد خولەک ،واتە
زیاد لە سێ کاتژمێر هەیە ،لە یەکەیەک کە لە
 ٥٠هاواڵتی پێکهاتووە ،ئەگەر هاواڵتی مافی
 ١٠خولەک قسەکردنی هەبێت ،پێویستمان بە
هەشت کاتژمێر ئەبێت .هەرئەوەندەی ژمارەی
هاواڵتیان لە یەکەیەکی سیاسی دیموکراتدا زیاد
ئەبێت ،کاتی پێویست بۆ بەشداری ڕاستەوخۆ
بەجۆرێک ئەچێتە سەرێ کە تەحەمول ناکرێت.
هەر کاتێک ئەندازەی یەکەیەک ئەوەندە گەورە
بێت کە هەموو هاواڵتیان نەتوانن بەشێوەی
ڕاستەوخۆ بەشداری لە یاساداناندا بکەن ،سێ
ڕێگە چارەیان لەبەردەمدایە .لە ڕێگەی یەکەمدا
یەکەیەکی سیاسی دیموکراتی زیاتر لە ٢٠
کەس ،دابەش ئەبێت بۆ یەکەی سیاسی بچوکتر.
لە زوربەی حاڵەتەکاندا ئەم ڕێگە چارەیە
پراکتیکی نیە .دوهەم ،ژمارەی ئەو کەسانەی لە
ئەنجومەنی شاردا بەشداری و قسە ئەکەن ،بە
ڕەزامەندی فەرمی یان ناوەخنی هاواڵتیان کەم
بکرێتەوە .ئەم ڕێگە چارەیە لە ئاستی یەکەیەکی
شاردا ،ئەتوانێت تاڕادەیەک یەکسانی سیاسی
و ئەگەری بڕیاردانی دیموکراتی لە ئاستێکی
بەڕێژە بەرزدا دەستەبەر بکات .بەاڵم گەر
سەرژمێری هەروا زیاد بکات و ڕێژەی ئەو
هاواڵتیانەی کە ئەتوانن بەشێوەی ڕاستەخۆ
بەشداری لە بڕیارەکاندا بکەن ،بە بەراورد
بە کۆی سەرژمێری خەڵک ،کەمتر و کەمتر
بێتەوە ،ئەوا ئەم شێوەیە چیدی پراکتیکی نابێت.
لە ئێستادا یەکێک لە شێوازە دیاریکراوەکانی
چارەسەری کێشەی سنوردارێتی زەمەن ئەوەیە
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کە هاواڵتیان ژمارەیەکی دیاریکراوی نوێنەر
هەڵبژێرن و ئەم نوێنەرانە بەشێکی گرنگی کاتی
خۆیان بە نوێنەرایەتی کۆی ئەندامانی یەکەکە
بۆ بڕیاردان تەرخانبکەن .دیارە ئەم سێهەم
ڕێگە چارەیە لە هەموو واڵتە دیموکراتیەکاندا
قەبوڵکراوە .لەڕاستیدا هاواڵتیان دەسەاڵتی
خۆیان لە بواری بڕیرداندا ،بەم نوێنەرانە
ئەبەخشن.
لێرەوە ئێمە ڕوبەڕوی سنوردارێتیەکی تر
لە بواری ئەگەرە سیاسیەکاندا ئەبینەوە.
یاسای زەمەن و ژمارەی تاکەکان :هەرچەند
سەرژمێری یەکەیەکی سیاسی دیموکرات
زیاتر بێت ،ژمارەیەکی کەمتری هاواڵتیان
ئەتوانن بەشدار لەو بڕیاردانەدا بکەن کە
پەیوەندی بە حکومەتەوە هەیە ،ئەگەری ئەوەی
هەڵبژاردنەکانی خۆیان بەخەڵکی دی بسپیرن
زیاتر ئەبێت.
 -٣کێشەی ئەندازە
کاتێک بیر لە ئەندازەی یەکەیەکی سیاسی
ئەکەینەوە ،مەسەلەکە لە زیهنی ئێمەدا
ڕەهەندی جیاواز وەرئەگرێت .بۆ نمونە ڕەنگە
بکرێت لە چەند ڕەهەندێکی جیاوازی وەک کۆی
سەرژمێری ،ژمارەی هاواڵتیانی پێگەیشتوو
یان سەرجەم پانتای سنورەکە تاوتوێی بکەین.
ئەگەر پێوەرەکە بە ڕێکخراوێکی سیاسی
تایبەت دابنێین ،لەم ڕێکخراوە سیاسیەدا هەموو
ئەم مەسەالنە پەیوەندیان بەیەکەوە ئەبێت.
ئەگەر پانتایی ئەو ناوچانەی لەژێر کۆنتڕۆڵی

ڕێکخراوێکی سیاسیدان زۆرتر بێت ،ژمارەی
دانیشتوانیشی ڕەنگە (نەک بە ناچار) زیا ئەکات
و ڕەنگیشە بەمشێوەیە ژمارەی دانیشتوانی
پێگەیشتووی ڕوو لە زیادبون بکات .لە درێژەی
باسەکەدا بە ئەنقەست دوو هۆکاری پانتایی
زەوی و کۆی سەرژمێری ئەخەمەالوە ،تەنها
سەرنج لە ژمارەی دانیشتوانی پێگەیشتوو
ئەدەم (کە بەناوی سادەی هاواڵتی ناویان
ئەهێنم).
کێشەی ئەندازە :هەرچەند یەکەیەکی سیاسی
بچوکتر بێت ،توانا بەزەبریەکانی بۆ بەشداری
هاواڵتیان زۆرتر و پێویستی هاواڵتیان بە
سپاردنی بڕیاردان لە مەسەلەکانی حوکمڕانیدا
بە نوێنەران کەمتر ئەبێتەوە .بەاڵم چەند
ئەندازەی یەکەیەکی سیاسی گەورەتر بێت،
قابیلیەتی بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی چارە بۆ
کێشەکانی هاواڵتی زیاتر و پێویستی هاواڵتیان
بە سپاردنی بڕیاردان بە نوێنەران زیاتر ئەبێت.
پێش ئەوەی باسی کاریگەرە نێگەتیڤیەکانی
زیادبونی ئەندازە لەسەر یەکسانی سیاسی
بکەم ،حەزئەکەم ئاماژە بۆ ئاوارتنێکی یەکجار
گرنگ بکەم :ئەگەر زیادبونی ژمارەی هاواڵتیان
دەرئەنجامی زیادبونی ژمارەی کەسە
پێگەیشتوەکان بێت کە خاوەنی مافی هاواڵتی
کامڵن (بۆ نمونە مافی دەنگدان بارودۆخێکی
وای دروست کردبێت) ئەوکات کاریگەرە
پۆزەتیڤەکانی ئەمە بۆ یەکسانی سیاسی
شتێکی زیاتر ئەبێت لە دەستکاری دەرئەنجامە
نێگەتیڤەکانی زیادبونی ژمارەی هاواڵتیان.
لە فەسڵەکانی دواییدا باسی ئەمە ئەکەم .لە
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درێژەی ئەم باسەدا بۆ ئەوەی جەختی زیاتر
لەسەر هاواڵتیانی پێگەیشتوو بکەم ،ئەم ئەگەرە
بە دور ئەگرم.
جگە لەو حاڵەتانەی سەروکارمان لەگەڵ یەکەی
سیاسی زۆر بچوکدا هەیە ،لە حاڵەتەکانی
تردا هاواڵتیان ئەبێت بەشێکی جێی سەرنج
لە ئیرادە و ویستی خۆیان بە کەسانی دی
(لەوانە کارمەندی دەزگاکانی بەڕێوەربردن،
بەڕێوبەران ،ڕێکخەرانی کۆنوسی دانیشتنەکان،
دادوەرەکان و کەسانی دی) بسپێرن .بۆ نمونە
لە ئەسینای سەردەمی کالسیکدا هاواڵتیان
دەسەاڵتی خۆیان بۆ دیاریکردنی کارنامە
و بەرنامەی دانیشتنەکانی ئەنجومەنیان
بە ئەنجومەنیکی  ٥٠٠کەسی ئەسپارد ،و
ئەندامانی ئەم ئەنجومەنەش بە تیروپشک
هەڵئەبژێران .لە دانیشتنەکانی ئەنجومەنی
شاری نیوئینگلەند ،دەسەاڵتی جێی سەرنج
بە ئەنجومەنی بەڕێوەبردن درابوو .ئەم
ئەنجومەنی بەڕێوەبردنە بۆ نمونە لە کانکتیکات
 Connecticutناسراو بوو بە ئەنجومەنی
هەڵبژێراوان .یەکەم کەسی هەڵبژێراو لەم
ئەنجومەنەدا بە عەمەلی ئەبوو بە قایمقامی
شارەکە .لە ڕێکخراوەکە گەوەرەترەکانی وەک
شار ،پارێزگا ،ناوچە ،ویالیەتێک لە ئەمەریکا،
واڵت یان ڕێکخراوێکی نێونەتەوەیی ،تەنانەت
بەشێوەیەکی کامڵتر دەسەاڵتی هاواڵتیان بە
مەرجەعەکانی بڕیاردانی ئیداری و دادوەری
بەشێوەیەکی کامڵتر سپێردراوە.
نوێنەران بە بەراورد بە هاواڵتی ئاسایی ،هەلی
باشتریان بۆ نفوزکردنی ڕاستەخۆ و بڕیاردان
38

لەبەردەستدایە .لێرەوە دەسەاڵتەکانیان ئەتوانێت
کێشە بۆ یەکسانی سیاسی دروستبکات .چۆن
دەنگدەران ئەتوانن دڵنیابن کە نوێنەرانی
هەڵبژێراو و ئەوانەی دایان ئەنێن ،ئەو جۆرە
سیاسەتانە پەیڕەو ئەکەن کە بە وردی دەربڕی
دید و بەرژەوەندیەکانی هەموان یان هیچ نەبێت
زۆرینە بێت؟ بەیەک ڕستە نوێنەران چۆن
ئەتوانن وەاڵمدەرەوەی هاواڵتیان بن؟
تەنانەت سپاردنی دەسەاڵت بە نوێنەرانی
هەڵبژێراویش ئەو کاریگەریانە لەناو نابات کە
دەرئەنجامی ئەندازەن .کاتێک پانتایی یەکەیەک
فراوان ئەبێت ،ئەگەری زیادبونی ژمارە و
ئاڵۆزی سیاسەتە گشتیەکانیش زیاتر ئەبێت
و ئەمەش پێویستی بە زیادبونی بەردەوامی
ڕوبەری زانین هەیە .تێگەیشتنی هاواڵتی
بۆ مەسەلەکانی شارێک بە سەرژمیری ٥٠٠
یان  ٥٠٠٠کەس بە بەراورد بە تێگەیشنی
مەسەلەکان لە یەکەیەکی سیاسی سەد هەزار
کەسیدا یان یەک ملیۆن کەسی یان سەد ملێۆن
کەسیدا بەتەوای جیاوازە.
هەروەها پانتایی یەک ڕوبەری سیاسی،
لە کرداردا سنوردارێتی بۆ ئەندامانی
ئەنجومەنەکانی نوێنەرایەتی دروست ئەکات.
ژمارەی نوێنەران لە پەوەیەندیدایە بە زەمەنەوە:
هەرچەند ژمارەی ئەو هاواڵتیانەی نوێنەریک
نوێنەرایەتیان ئەکات زیاتر بێت ،زەمەنیکی
کەمتری بۆ بینینی هاواڵتیان بەشێوەیەکی
ڕاستەخۆ یان دروستکردنی پەیوەندی
ناڕاستەخۆ لەڕێگەی پۆست ،تەلەفون یان
پۆستی ئەلەکترۆنیەوە ئەبێت .دیارە نوێنەری
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ناوبراو ئەتوانێت لەڕێگەی ئەندامانی مەکتەبەکەوەیە ،پەیوەندی خۆی بە بازنەی هەڵبژاردنی
خۆیەوە ئاسان بکات ،وەک چۆن هەموو ئەنجومەنەکانی نوێنەرایەتی مۆدێرن وا ئەکەن .لەگەڵ
ئەمەشدا کات و ژمارەی تاکەکان سنوردارێتیەکی زۆر بۆ ئاڵۆگۆڕی بیروبۆچنی کاریگەرە لە نێوان
نوێنەر و خەڵکی بازنەی هەڵبژاردنەکەیدا دروست ئەکات.
ڕێژەی نوێنەران بۆ سەرژمێری لە هەندێک لە واڵتە دیموکراتیەکاندا

واڵت

کۆی ژمارەی

کۆی ژمارەی

هەڵبژێراوی

بۆ ئەنجومەنی

نوێنەرانی

هەڵبژێراوان

دەزگای تەشریعی

نوێنەران

سەرژمێری
(ملێۆن)

ژمارەی

کەسەکان بۆ

هەر ئەندامیکی
ئەنجومەنی

نوێنەران

ئوستورالیا

٢٢٦

١٥٠

٩/١٩

٧٥٤/١٣٢

نەمسا

٢٤٥

١٨٣

٢/٨

٦٧١/٤٤

بەلجیکا

٢٢١

١٥٠

٣/١٠

٩٨٩/٦٨

کەنەدا

٤١٣

٣٠٨

٥/٣٢

٥٤٥/١٠٥

فەڕەنسا

٩٢٣

٥٧٧

٤/٦٠

٧٢١/١٠٤

ئەڵمانیا

٦٧٢

٦٠٣

٤/٨٢

٦٩١/١٣٦

هندستان

٧٩٣

٥٤٥

١٠٦٥

٢٥٨/٩٥٤/١

ئیتاڵیا

٩٤٥

٦٣٠

١/٥٨

٥٥/٩٢١

ژاپۆن

٧٢٢

٤٨٠

٣/١٢٧

٢٧٢/٢٦٥

مەکسیک

٦٢٨

٥٠٠

١٠٥

٩١٩١/٢٠٩

ئیسپانیا

٦٠٩

٢٥٩

٢/٤٠

٥٢٤/١٥٥

بریتانیا

١٢٥٩

٦٩٥

٣/٦٠

٤٥٨/٩١

ویالیەتە یەکگرتوەکان

٥٣٥

٤٣٥

٢٩٣

٦٢٧/٦٧٣

رێژەی مامناوەندی

٦٣٠

٤٢١

١٥١

٤٣٠/٣١٠

ئەگەرچی ئەنجومەنی یاسادانان لە واڵتە دیموکراتیە مۆدیرنەکاندا ،لەڕوی ئەندازەوە جیاوازیەکی
بەرچاویان لەگەڵ یەکدا هەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا لەسەرجەم حاڵەتەکاندا هەریەک لە ئەندامانی ئەم
ئەنجومەنانە ،نوێنەرایەتی ژمارەیەکی بەرچاوی تاکەکان ئەکەن.
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بۆ هەر  ٦٧٣هەزار ئەمەریکی ،یەک ئەندامی
کۆنگرە هەیە .لە ئەڵمانیادا یەک کەس نوێنەری
 ١٣٧هەزار ئەڵمانیە .لە دۆخی توندتردا واتە
هندستان یەک نوێنەر بۆ دوو ملێۆن هندی
هەیە .تەنانەت واڵتە دیموکراتیە بچوکەکانیش
ناتوانن سنورەکانی پەیوەندی بە ژمارەوە هەیە
چارەسەر بکەن .لێرەوە ئەندامی ئەنجومەن لە
واڵتێکی دیموکراتیدا تەنانەت بە سودوەرگرتن
لە جدیترین تەکنەلۆژیش ناتوانێت جگە لە
ڕێژەیەکی زۆر کەم لە دانیشتوانی بازنەی
هەڵبژاردنی نەبێت ،بچێتە وتوێژیکی جدی و
دورودرێژەوە.
لێرەدا مەبەستم ئەوە نیە بڵێم زیادبونی پانتایی
ڕێکخراوێکی سیاسی و تەفویزی دەسەاڵت
کارێکی باش نیە .بە پێچەوانەوە ئەگەر هەموو
ڕەهەندەکان لەبەرچاو بگرین ،ئەکرێت زۆر
باشیش بێت .لەگەڵ ئەوەشدا چارەسەری
کێشەی ئەندازە لەڕێگەی زیادکردنی ژمارەی
ئەو کەسانەی ئەخرێنە ناو ڕێکخراوی
سیاسیەوە ،بە ویست یان ناویست ڕێگر بۆ
دەستگەیشتن بە یەکسانی سیاسی لەنێوان
هاواڵتیاندا دروست ئەکات.
 -٤بونی ئابوریەکی بازاڕ
بونی ئابوریەکی بازاڕ وەک دەزگایەکی سەرەکی
لە بواری دابەشکردنی کااڵ و خزمەتکردندا ،بە
هێزێکی گرنگ ئەژمێرێت بۆ زیادبونی ئەندازەی
ڕێکخراوە سیاسیەکان .بە درێژای سەدەی
نۆزە و بەشێکی زۆری سەدەی بیست زۆرێک
40

لە ڕۆشنبیران ،سیاسەتمەداران ،کرێکاران و
هەندێک کەسی تر ،لەبەرامبەر ئابوری بازاڕدا
بەرگریان لە ئەڵتەرناتیڤی تر کردووە .ئەم
ئەڵتەرناتیڤانە موڵکایەتی دەوڵەتی بۆ بنکە
ئابوریەکان ،بەڕێوەبردنیان لەڕێگەی دەوڵەتەوە،
هەرەوەزی بونی بنەکە ئابوریەکان و ئەوەی
کە موڵکایەتی و بەڕێوەبردنیان بگوێزرێتەوە
بۆ کرێکاران و مەسرەفکەران ،ئەگرێتەوە .لە
ڕێکخراوە سەرمایەداریەکاندا بڕیاردان بە
شێوەیەکی سەرەکی لەسەر بناغەی بازاڕ (بۆ
نمونە لەسەر بناغەی نرخەکان .موچەکان)
دیاری ئەکرێت ،لەکاتێکدا بە پێی دیدی
سۆشیالیستی ،ئەم بڕیاردانە بە شێوەیەکی
الوەکی یان سەرەکی ،لەالیەن پلەدارەکانی
حکومەتەوە یان هەندێک ئەلتەرناتیڤی تر بۆ
بازاڕ دیاری ئەکرێت .دیارە من پێشنیارەکانی
بەرنامەکانی سوشیالیستەکان و ڕەخنەگرانی
تری سەرمایەداریم بەشێوەیەکی سادە
پێشکەش کرد .بەهەرحاڵ لێرەدا ئەبێت ئەو
خاڵە بڵێم کە ڕێک پێش کۆتایی سەدەی بیستی
میالدی ئەم ئەڵتەرناتیڤانەی سەرمایەداری
بازاڕ ،بابەتیبونی خۆی لە وتوێژە گشتیەکاندا
لەدەستدا و درێژەی بە ژیانی خۆی تەنها وەک
پاشماوەیەکی مێژوویی لە ژیر ناونیشانی
حیزبەکانی چەپدا (سوسیالیست و سوسیال
دیموکرات)دا و وازی لە هەموو خەونەکانی
پێشوی خۆی بۆ کۆمەڵگایەکی سوشیالیستی
یان کۆمنیستی هێنا .هەنوکە هیچ یەک لە
حیزبە سەرەکیەکان لە واڵتە پێشکەوتوە
سەرمایەداریەکاندا بەرگری لە ڕۆیشتن بەرەو
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بەدیهاتنی ئامانجی موڵکایەتی کۆمەاڵیەتی
ئامێرەکانی بەرهەمهێنان ناکەن.
بە پێچەوانەی دیدی الیەنگرانی تێڕوانینە
سوشیالیستی و بەرگریکارانی بەرنامەڕێژی
ناوەندی و ڕەخنەگرانی تر کە بڕوایان بە
جێگرتنەوەی کامڵ یان بنەرەتی بازاڕەکان
بە هۆی جۆرێک ئابوری نابازاڕیەوە هەیە،
ئەزمونی سەدەی بیست بەشێوەیەکی کامڵ
سەلماندی کە ئابوریەکی نابازاڕی زۆر ناکارایە
و لەوڕوەوە کە جڵەوی مەسەلەی بڕیاردانی
ئابوری ،بەناچار لەدەست دەوڵەتدایە ،کەوابوو
ئەمە لەگەڵ بنەمای بونی چاودێری بەسەر
ڕابەراندا ناکۆکە .لەالیەکی دیەوە لە ئابوریەکی
مۆدێرندا کە لەسەر بناغەی بازاڕ دامەزراوە،
کارەکتەری بێئەژمار بەشداری لە بڕیارە بێ
ئەژمارەکاندا ئەکەن .هەریەک لەم بڕیارانە بە
سەربەخۆ لە بڕیارەکانی تر ئەدرێن و خاڵی
دەرچونیان بەرژەوندی تەسکی شەخسیە.
زانیاریەکانی لە بازاڕەوە بەدەست دێن ،ڕێنمای
ئەم پرۆسەیە ئەکەن و لە ئەنجامدا بەرهەمهێنانی
کااڵ و خزمەتگوزاری بەشێوەیەکی چەندان جار
کاراتر لە ئەڵتەرناتیڤە ناسراوەکان بۆ ئابوری
بازاڕ ئەنجام ئەدرێت .بەرهەمی ئەمە ڕێکخستن
و دیسپلینێکی سەرسوڕهێنەرە.
جگە لەمە داماڵینی ناوەندێتی لە بڕیارداندا
و باڵوکردنەوەی لەناو ژمارەیەکی زۆری
بنکەدا ،ڕێگری لە زیادبونی زیاد لە سنوری
چربونەوەی دەسەاڵت ئەکات کە تایبەتە بەو
ڕێکخراوانەی لەژێر چاودێری ناوەندیدان.
ئەم خەسڵەتە و هەندێک مەسەلەی تر ئەبێتە

هۆی ئەوەی کە ئابوری بازاڕ بە بەراورد
بە ئابوریە ناوەندیەکان و ئابوریەک کە
لەژیر بەڕێوبەرایەتی دەوڵەتدایە ،زۆرتر
لەگەڵ دیموکراسیدا بگونجێت .لەهەمانکاتدا
ئابورەیە ناوەندیەکان و ئەو ئابوریانەی
لەژیر بەڕێوبەرایەتی دەوڵەتدان ،بەشێوەیەکی
سەرەکی بە خەسڵەتە دیارەکانی دەوڵەتە
دەسەاڵتگەر و تۆتالیتارەکان ئەژمێرێن.
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئابوری بازاڕ
لەگەڵ هەموو باشیەکانیدا دوو دەرئەنجامی
نێگەتیڤی لەگەڵ خۆیدا هەیە .ئەم دەرئەنجامانە
کێشەی نەگۆڕ بۆ ڕێکخراویکی دیموکراسی
دروستئەکەن.
یەکەم ئابوری بازاڕ کە ڕێسای نیە ـتەنانەت
ڕێساشی هەبێت -بەناچار و بەردەوام زیان
بە کۆمەڵێک ئەگەیەنێت ،و هەندێکجار ژمارەی
ئەوانەی زیانیان پێ ئەگات یەکجار زۆر ئەبێت.
لەبەر ئەو گۆڕانە دینامیکیانەی بەردەوام لەناو
دڵی ئابوری بازاڕدا ڕوو ئەدات ،ئەم زیانانە
چەندان ئەوەندەیان لێدێت .بۆ نمونە ئەکرێت
ئاماژە بۆ ئەم حاڵەتانە بکرێت :بێکاری،
سنورداربونی بەکارهێنانی تاکەکان بە لێهاتوی
کەمتر .فەقیربونی تاکەکان ،فەقیری نەگۆڕ،
بەس نەبونی پەناگاکان کە ئەتوانێت لەدەستدانی
خانوی تایبەتیش بگرێتەوە تا نوستن لەناو
شەقامدا ،نالەباری هەلومەرجی فەزای کار
کە ئەتوانێت ببێتە هۆی نەخۆشی ،بێ توانای
جەستەی و مردن ،برینداربونی کەرامەت و
بڕوابون بەخۆ و هەستێ ڕێز ،دورکەوتنەوە لە
جێگە و شوێنی ژیان کە ئەبێتە هۆی لەدەستدانی
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دراوسێ و هاوڕێکان.
دوهەم :ئابوری بازاڕ (ئابوری سەرمایەداری
لەسەر بناغەی بازاڕ لە شکڵی جیاوازدا)
بەناچار نایەکسانی لەنێوان هاواڵتیاندا لە
ئاستی سەرچاوەکاندا دروستئەکات .ئەم
نایەکسانیانە تەنها دەرامەت و سامان
ناگرێتەوە ،بەڵکو بەشێوەی ڕاستەخۆ یان
ناڕاستەوخۆ ،نایەکسانی لەبواری زانیاری،
پێگەی کۆمەاڵیەتی ،پەرەوەردە ،ئەگەری
دەستگەیشتن بە دەستەبژێرە سیاسیەکان
و زۆر شتی تریش ئەگرێتەوە .ئاماژەمان بۆ
ئەوەکرد کە ئەم سەرچاوانە بە خێرایی ئەبن
بە سەرچاوەی سیاسی .ئەکرێت سود لەم
سەرچاوانە بۆ بەکارهێنانی نفوز ،دەسەاڵت و
دەسەاڵتکردن بەسەر ئەوانی دیدا وەربگیرێت.
کاتێک نایەکسانی لە سەرچاوە سیاسیەکان
بەو نایەکسانیانە موتربە بکرێت کە لە ئابوری
بازاڕەوە دێت ،نایەکسانی زیاتر ئەبێت.
لەو ڕوەوە کە دەزگا سیاسیە دیموکراتیەکان،
ئەو توانایە بە زەرەرمەندانی بازاڕ ئەبەخشن کە
بەدوای گۆڕانەوە بن و هەندێکجاریش لەمەدا
سەرکەوتوو ئەبن ،لـێرەوە سنورداریتی نێوان
دەوری ڕێکخەری دەوڵەت و بازاڕ ،بەردەوام
لە جوڵەدایە .جگە لەمەش چەندان هەنگاو بە
ئاراستەی کەمکردنەوەی کردارە خراپەکان،
سەختی و تاڵی خودی سەرمایەداری بازاڕی بێ
ڕێسا نراوە .ئەم هەنگاوانە سەرەتا لە سەردەمی
ڕابەرایەتی بیسمارک  -کە بە سەختی ئەتوانین
بە الیەنگری سوسیالیسمی بزانین -دەستی
پێکرد و پاشان بە درێژای سەدەی بیستەم
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هەموو دیموکراسیە پێشکەوتوەکان (بەکەمێک
دواکەوتن ویالیەتە یەکگرتوەکان) لە ئاستێکی
بەرباڵودا قەبوڵیانکرد .لە بەختی ڕۆژگار دەوڵەتی
خۆشگوزەرانی بە ناسککردنی دەرئەنجامە
سەختەکانی ئابوری سەرمایەداری بازاڕی ،بۆ
ئەو کەسانەی زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە،
پاریزگاری لە ئابوری سۆسیالیستی بازاڕی
دیسان کەمکردەوە.
بە گشتی ئابوریەکی دامەزراو لەسەر بازاڕ
بەشێوەیەکی بەردەوام زیانی جدی بە هەندێک
هاواڵتی ئەگەیەنێت ،هەروەها سەرمایەداری
بازاڕ بە دروستکردنی نایەکسانی گەورە لە
ئاستی سەرچاوەکاندا لەنێوان هاواڵتیاندا،
بە ناچار ئەبێتە هۆی بەهێزبونی نایەکسانی
سیاسی لەنێوان هاواڵتیانی واڵتێکی دیموکراتیدا.
لەگەل هەموو ئەمانەشدا واڵتە دیموکراتیە
مۆدێرنەکان ،ئەڵتەرناتیڤێکی پراکتیکی و قابیلی
جێبجێکردنیان بۆ ئابوری سەرمایەداری بازاڕ
نیە.
 -٥پێویستی بە ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیە
نادیموکراتیەکان
بە کورتی ئەکرێت بەسێ ڕستە ئەو کێشەیە
دەرببڕین کە ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان بۆ
یەکسانی سیاسی دروستی ئەکەن:
 -١ئەو بڕیارانەی لەئاستی ڕێکخراوە نێو
دەوڵەتیەکاندا ئەدرێت ،بۆ هاواڵتیانی واڵتە
دیموکراتیەکان وەک ئەوانی تر ،دەرئەنجامی
گرنگی هەبووە.

فکر و
فەلسەفە
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 -٢زۆرێک لەو بڕیارانەی لە ئاستی ڕێکخراوە
نێو دەوڵەتیەکاندا دراون ،دەرئەنجامی زۆر
پۆزەتیڤیان هەبووە.
 -٣لەگەڵ ئەمەشدا بڕیاردان لە ئاستی
ڕێکخراوی نـێو دەوڵەتیدا ،نە شکڵی دیموکراتی
هەیە و نە ئەتوانێت وا بێت.
سەبارەت بە ڕستەی یەکەم بە دەگمەن ئەکرێت
گومانی لێبکرێت .بۆ نمونە ناوی ئەم حااڵتانە
بهێنین :یەکێتی ئەوروپا ،سنوقی نێودەوڵەتی
پارە ،بانقی جیهانی ،ڕێکخراوی نێونەتەوەی
کار ،ڕێکەوتننامەی بازرگانی ئازادی ئەمەریکای
باکور ،ڕێکخراوی ئەتالنتیکی باکور ،ڕێکخراوای
واڵتە ئەمەریکیەکان ،ڕێکخراوی نێونەتەوەکان،
بەرنامەی گەشەپیدانی ڕێکخراوی نێو نەتەوەکان،
و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی.
بۆ ئەم هەمووە ئەبێت ئەو ئەنجامانەش زیاد
بکەین کە دەرئەنجامی کارکردنی بازارەکان و
بنکە جیهانیەکانە.
زۆرێک لە خەڵک گومان لە ڕستەی دوهەمیش
ناکەن ،هەرچەند ڕەنگە بەتوندی لەگەل
سودخوازی و پێویستی هەندێک لە بڕیارەکان،
ڕێکخراوەکان و سیستەمەکەدا نەبن.
لەهەڵ ئەمەشدا ئەگەر سێهەم ڕستە ڕاست
بێت ،ئەوکاتە ڕوبەڕوی کێشەیەکی قوڵ و
جدی لەگەڵ دیموکراسی و هەروەها یەکسانی
سیاسی ئەبینەوە .کاتێک باسی بڕیارەکانی
ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان ئەکرێت ،من چوار
پرۆسەی کۆمەاڵیەتی  -سیاسی بنەڕەتی بە
ئاراستەی گەیشتن بە بڕیاری دەستەجەمعی
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لەبەرچاو ئەگرم :زنجیرە پلەکان ،چاودێری
بەهۆی ڕابەرانەوە ،زۆر بڵێی و مامەڵەکردن یان
چاودێری لەناو ڕابەراندا ،سیستەمی نرخاندن،
یان چاودێری ڕابەران لەڕێی ڕابەرانەوە ،و
دیموکراسی یان چاودێری بەسەر ڕابەران.
دیارە ئەوەی گوتمان مەسەلەی زۆر سادە
و تەجریدین و هیچکات لەوانە لەواڵتێکی
دیموکراتی مۆدێرندا بەشێوەیەکی پەتی و
جیا لە بابەتەکانی تر بونی نیە .لەڕاستیدا
هەرچی لە نزیکترەوە ڕێکخراوێکی دیاریکراوی
ببینین و لێی بکۆڵینەوە ،پەیوەندی دوالیەنە و
تەنگاوتەنگی ئەم چوار پرۆسەیە  -کە لەڕوی
تیوریەوە قابلی جیاکردنەوەیە لە یەکتر -
شکڵێکی ئاڵۆز وەرئەگرێت .لەگەڵ هەموو
ئەمانەشدا ئەکرێت خاڵی سەرەکی کەمتازۆر
بەمشێوەیە دەرببڕێت :بڕیاردان لە ئاستی
ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکاندا زنجیرە پلەکان،
گفتوگۆ و قسەکردنی دەستەبژێرەکان لەگەڵ
یەکدا و سیستەمی نرخ ئەگرێتەوە .لەم ناوەدا
ئەوەی بە تەواوی سەرنج ڕائەکیشێت نەبوون
یان ئیفلیجی چاودێری دیموکراتیانەی کاریگەرە
بەسەر بڕیاردەراندا.
لەم حاڵەتەدا ئەم پرسیارەی خوارەوە بە
بیردا دێت :ئایا ئەکرێت چاوەڕێی ئەوە بین
دەزگا سیاسیە بنەڕەتیەکان هاوشان لەگەڵ
دیموکراسی نوێنەرایەتی مۆدێرن ،لە ڕێکخراوە
نێو دەوڵەتیەکاندا گەشە بکات و پەرە بسێنێت؟
بە هۆی جیاواز وەاڵمی گومانکارانە بەم
پرسیارەوە قابیلی پاساوە.
 -١دروستکردنی دەزگاکان بە ئەنقەست.

فکر و
فەلسەفە

شکڵگیری دەزگاکان خۆبەخۆ و بەشێوەی
پەرەسەندنی کوێرانەی داروینی نیە .جگە لە
یەکێتی ئەوروپا ،من هیچ تیشکێکی ڕوناک بۆ
دروستکردنی دەزگای دیموکراتی لەناو دەزگا نێو
دەوڵەتیەکاندا نابینم .خەیاڵی ئەوەی بڕیارەکانی
بانکی جیهانی یان ڕێکخراوی بازرگانی جیهانی
ڕۆژێک بە هۆی ئەنجومەنێکی یاسادانانەوە
دابنرێت ،کە لەو نوێنەرانە پێکهاتووە کە
بەشێوەیکی ڕاستەوخۆ لە الیەن خەڵکی ئەو
واڵتانەوە هەڵبژێراون کە بەرژەوەندیان پێوەی
هەیە ،خەیاڵێکی پڕوپوچە.
 -٢ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان تا ڕادەیەک
کێشەی پانتایی توندتر ئەکەن .لەگەڵ ئەوەشدا کە
بونی دەوڵەتە گەورەکان پێوەری ئالەنگارەکان
(تەحەداکان) سەبارەت بە یەکسانی سیاسی
بە پلەی کۆتایی خۆی ئەگەیەنن ،ڕێکخراوە
نێو دەوڵەتیەکان تەنانەت ئەم ئالەنگارە زیاتر
ئەکەن.
 -٣هەمەڕەنگی ئەزمونە مێژوییەکان،
شوناسەکان ،کلتورەکان ،بەهاکان ،باوەڕەکان،
وەفاداریەکان ،زمانەکان و شتی لەم بابەتە ،ئەگەری
دروستبون و چاالکیەکانی دەزگا دیموکراتیەکان
لەناو ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکاندا تا ڕادەیەکی
زۆر ئەستەم کردوە .چ لەڕوی تیوری و چ
لەڕوی ئەزمونیەوە ڕێژەیەکی کەموکوڕ و
ناتەواو لەنێوان ئەندازە و فرەییدا هەیە .بۆ
نمونە فرەیی کلتوری لە بەلجیکا و سویسرا
بهێنە بەرچاوی خۆتان .بە شێوەیەکی گشتی
پەیوەندی ئەم دوانە پۆزەتیڤە ،واتە زیادبونی
پانتایی (نەک لەڕوی ژمارەی هاواڵتیانەوە،

بەڵکو لەڕوی ڕوبەرەوە) ئارەزوی جیاوازی
زیاتر ئەکات .پێئەچێت ئەم بابەتە لە ڕێکخراوە
نێو دەوڵەتیکاندا بەتەواوی ڕاست بێت .لێرەوە
ئەو فرەییەی لە ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیکاندا
هەیە ،ئەچێتە سەر ئەو فرەییەی لەناو خودی
واڵتەکاندا هەیە و دوو چەندانی ئەکات.
بە هۆی جیاوازیەوە ،بڕیاردانێک ئەتوانێت
دەرئەنجامی جیاوازی بۆ گروپە جیاوازەکان
هەبێت .سود و زیانی هەر بڕیاردانێکی سیاسی،
بۆ گروپی جیاواز لەیەک ،جیاواز ئەبێت .ئەگەری
بردنەوە و دۆڕان ،هەردوکی لە ئارادایە.
دۆڕاوەکان ڕەنگە بەناچاری مل بۆ بابەتەکە
بدەن یان ئەوەی بە پێچەوانەوەی ئەمەوە
ڕوبدات .تەنانەت لە واڵتە دیموکراتیەکانیشدا
دۆڕاوەکان یان دۆڕاوە بەزەبرەکان ڕەنگە پەنا
بۆ توندوتیژی بەرن .ئەم دۆخە لە ساڵی ١٨٦١
دا لە ویالتە یەکگرتوەکان بوو هۆی بەرپابونی
شەڕی ناوخۆ.
 -٤لەبەر هۆیەکی تر هەمەڕەنگی ،گومانئامێزە،
پێویستی دروستکردنی کلتورێکی سیاسی کە
لەکاتی دەرکەوتنی دەرگیری و قەیراندا ،بۆ
ئەوەی هانی هاواڵتیان بدات پشتگیری لە دەزگا
سیاسیەکانیان بکەن .پاراستنی سەقامگیری
ناوخۆیی واڵتە دیموکراتیەکان لەکاتی ڕودانی
قەیرانە گەورەکاندا ،بەئەندازەی پێویست
زەحمەتە ،ئەم خاڵە بەتایبەتی لەبارەی ئەو
واڵتانەوە ڕاستە کە جیاوازی زۆری تێدایە.
کەمێک دواتر ئەگەڕیمەوە بۆ ئەم خاڵە .لەگەڵ
ئەوەشدا کە ئەمەریکیەکان توانیبویان لە کاتێکی
کەمدا -زیاد لە نیو سەدە -کلتورێکی سیاسی
45

78 79

بە گشتی دیموکراتی و تاڕادەیەک کاریگەر پەرە
پێبدەن .لەگەڵ ئەوەشدا ئەزمون دەریخست
ئەم کلتورە سیاسیە نەیتوانی لەساڵی ١٨٦١دا
ڕێگری لە جیاخوازی و بەرپابونی جەنگی ناوخۆ
بگرێت .ئەگەر قەیران و ملمالنی توانیبێتی ئەم
تەباییە دەرونیەی واڵتێک لەم ئاستە بەرزەی
شوناسی نەتەوەیی و زمان و کلتوری سیاسی
هاوبەش ڕوبەڕوی مەترسی بکاتەوە ،ئەوا
ئەگەری دەرکەوتنی ئەم هەڕەشەیە بۆ تەبایی
ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان زۆر زیاترە .چونکە
هاوبەشیەکانی کلتوری سیاسی ڕێکخراوە نێو
دەوڵەتیەکان ئەوەندە گەورە نیە.
 -٥بەهۆی ئاڵۆزی زۆری بڕیاردان لە ئاستی
نێو دەوڵەتیدا ،وێنای ئەوەی هاواڵتیان
هوشیارانە ڕەزامەندی لەسەر ئەم بڕیارانە
پیشان بدەن ،زۆر زەحمەت و نەکردەیە.
لە واڵتە دیموکراتیەکاندا زانیاری هاواڵتیان
لەبارەی سیاسەتی دەرەکیەوە ،تەنانەت لە
زانیاریان لەبارەی مەسەلەکانی ترەوە کەمترە.
کاتێک ڕژێمە نەتەوەییەکان زۆرجار لە بوارێکدا
شکست دێنن ،چۆن ئەکریت چاوەڕێی ئەوە
بکرێت کە ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان لەو
بوارەدا سەرکەوتوو بن؟
دواجار ئابوری جیهانی ،بازاڕە نێو
نەتەوەییەکان و بنکە ئابوریە نێو
نەتەوەییەکان ،بەشەکانی یەک ڕێکخراوی
نێونەتەوەیی پێک ئەهێنن .ڕێکخراوی
نێونەتەوەیی ناوبراو دەرگیری
مەسەلەی تایبەت و زۆر ئاڵۆزن
کە پەیوەندیان
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بە ڕەوایەتیەوە هەیە .بنکە
بازرگانیەکان بەشێوەیەکی
بەشێوازی
سەرەکی
زنجیرە پلەیی بەڕێوە
ئەبرێن و لە
چوارچێوەی

فکر و
فەلسەفە

ڕێکخراوە کەمتازۆر ڕکابەرەکاندا کار ئەکەن.
بەشی سەرەکی ڕەوایەتی و قەبوڵکراوی گشتی
ئەم بنکانە و ئەوەی کە ئەم بنکانە تەحەمول
ئەکرێن ،تەنها لەبەر ئەوە نیە کە ڕکابەری لە
بواری بازاڕدا سود بە مەسرەفکەران ئەگەیەنێت،
بەڵکو بونی ڕێساکانی دەوڵەتیش دەوری لەمەدا
هەیە .مێژووی ئابوری دوو دەیەی دوایی ئەوە
ئەسەلمینێت کە بونی ڕێساکانی حکومەت
لە بنەڕەتدا ڕکابەری لە بازاڕدا لە ئاستێکی
مەعقولدا بهێڵێتەوە ،زیانەکانی دەرئەنجامی
ڕێسا داماڵین لە بازاڕ و بنکەکانە کەمکردۆتەوە،
و شێوەیەکی دادپەروەرانەتری یان النیکەم
قەبوڵکراو تری لە دابەشکردنی سامان زامن
ئەکات .بێ بونی چاودێری و ڕێساکان،
بەخێرایی دەستەبژێرە سیاسیەکان و خەڵک
بە گشتی ،بنکە تایبەتیەکان ڕەوانەی زبڵدانی
مێژوو ئەکەن.
چۆن ئەکرێت بازاڕەکان و بنکە بازرگانیە نێو
نەتەوەییەکان ملکەچی ڕێسا بکەین؟ لە وەاڵمی
ئەم پرسیارەدا ئەکرێت بگوترێت پرۆسە و
ڕێکخراوی نێو نەتەوەیی تر بونی هەیە ،کە ڕێسا
بۆ ئەم بنکانە ڕێکبخەن .لەم بوارەدا ئەکرێت
ناوی ئەم ڕێکخراوانە بهێنین :بانکی جیهانی و
سنوقی نێو نەتەوەیی پارە .ئەم وەاڵمە هەرچەند
کە قابیلی قەبوڵ بێت ،ئایا ئەتوانێت کێشەی
سەرەکی ڕازیبونی دیموکراتی ،چارەسەر بکات
یان ئەوەی تەنها بە شێوەیەکی تری لێکردوە؟
نامەوێت بڵێم ڕژێمە نێو نەتەوەیی
دیکتاتۆریان
حاڵەتی
نادیموکراتیەکان،
هەیە .ڕەنگە لە فەرهەنگی وشەکانی ئێمەدا

زاراوەیەکی گونجاومان بۆ ئەوانە نەبێت.
من پێم باشە بەو حکومەتانەی بزانین کە بە
هۆی ئەو دەستەبژێرانەوە بەڕێوە ئەبرێن کە
ئاستێکی سنورداری هەمەڕەنگیان تێدایە .بە
دەربڕینیکی تر دەستەبژێرە سیاسیەکان و
بیرۆکراتی نێو نەتەوەیی لەکاتی بڕیارداندا،
بەهۆی ڕێکەوتنامەکان ،ڕێکەوتنە نێو
نەتەوەیەکان و دواجار مەترسی دەرکەوتنی
ناڕەزایەتی گشتی ،سنوردار ئەبن .ڕێکخراوە
نێو نەتەوەیەکان بەشێوەیەکی ئاسایی حاڵەتی
فرەییان هەیە ،چونکە دەستەبژێرەکانی ئەم
ڕێکخراوانە لەڕوی دید و وەفاداری و هەستی
ئینتیماوە ،هەمەڕەنگن.
 -٦قەیرانەکان
هەستئەکەم بە دڵنیایی بتوانرێت باسی بونی
یاسایەکەی بنەڕەتی تر بۆ سیاسەت بکرێت:
ڕەنگە هەر ڕێکخراوێکی سیاسی هەر سات
ناساتێک ڕوبەڕوی قەیران بێتەوە.
ئەم قەیرانانە بەرکەوتنی ناوخۆیی ،شەڕی
ناوخۆ ،هێرشی دەرەکی ،جەنگی نێو دەوڵەتی،
کارەساتی سروشتی ،نەبونی ،داوەشینی
ئابوری ،بێکاری ،هەاڵوسانی توند و هەندێک
حاڵەتی تر ئەگرێتەوە .ئەمڕۆ ئەبێت ئەگەری
بەردەوامی هێرشی تیرۆریستیش بۆ ئەم لیستە
زیاد بکەین.
لەو واڵتانەی کلتوری سیاسی الواز و کەمڕەنگ
و خاوەنی دەزگای دیموکراتی سەقامگیر نین،
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قەیرانەکان ئەبنە هۆی ڕوخان و گەڕانەوە بۆ
دیکتاتۆریەت .ئەم دۆخە بە درێژای سەدەی
بیستەم چەندانجار لە واڵتەکانی ئەمەریکای
التین و هەندێک شوێنی تردا ڕویدا .بەاڵم
تەنانەت لەو واڵتانەشدا کە خاوەنی دەزگای
دیموکراتین و کلتورێکی سیاسیش پشتگیری
ئەم دەزگایانە ئەکات ،دەرکەوتنی قەیرانیکی
درێژخایەن و بەڕێژە توند ،ئەتوانێت دەسەاڵت
لە دەست نوێنەرانی هەلبژێراو بسەنێت و
بیخاتە دەست دەسەاڵتی جێبەجێکردنەوە ،یان
بە دەربڕینێکی تر دەسەاڵت لە ئەنجومەن یان
کۆنگرێسەوە بگوێزێتەوە بۆ سەرەک وەزیران
یان سەرۆک کۆمار.
سوڕانەوەی دەسەاڵت بەرەو دەسەاڵتی
جێبەجێکردن لە هەلومەرجی قەیراناویدا ،بە
تایبەتی کاتێک توندتر ئەبێت کە ئەو بەشەی
داڕشتنی سیاسەت بگرێتەوە کە لە قۆناغەکانی
کە کەمتر کێشەئامیزە ،چاودێریەکی الوازی
دیموکراتیان بەسەرەوەیە .لەم ئاستەدا
ئەتوانین ناوی کاروباری سوپا و سیاسەتی
دەرەکی بهێنین .بۆ نمونە کۆنتڕۆلی سەرۆک
کۆمار بەسەر سیاسەتی دەرەکیدا ،بەردەوام
لە کۆنتڕۆلی کۆنگرێس زۆر بەهێزتر بووە.
لەکاتی زیادبونی مەترسی بەرپابونی جەنگ و
لەویش خراپتر دەستپێکردنی جەنگ ،دەسەاڵتی
جێبەجیکردن زیاتر ئەبێت ،کۆنتڕۆڵی دەسەاڵتی
دادوەری  -چ بگات بە کاریگەری هاواڵتیانی
ئاسایی -ڕوو لە کەمی ئەکات .دواجار
هەڕەشە تیرۆریستیەکان بووە بە هۆکاریکی
بنەرەتی بۆ سوڕانەوەی دەسەاڵت بەالی
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دەزگای جێبەجێکردندا .ئەمە جگە لەوەی پاش
هێرشەکانی  ١١سپتەمبەری  ٢٠٠١سوڕانەوەی
دەسەاڵت بە شێوەیەکی سەرەکی لە هاواڵتیانی
ئەمەریکی و کۆنگرێسەوە بەرەو سەرکۆمار
بووە .لە فەسڵی دوایدا ئەگەڕێمەوە بۆ ئەم
باسە.
ئەوەی کە قەیرانە نێودەوڵەتیەکان و هەڕەشە
تیرۆریستیەکان بەشێوەیەکی توند یەکسانی لە
نێوان هاواڵتیاندا کەمکردۆتەوە ،تەنها تایبەت
نیە بە ویالیەتە یەکگرتەوەکان .ڕەنگە ئینگلتەرا
دیارترین نمونەی ئەو واڵتانە بێت کە تیایدا
ڕودانی قەیران  -قەیرانی دەرەکی  -بوبێتە هۆی
سوڕانەوەی دەسەاڵت لە نوێنەرانی هەڵبژێراو
و خەڵکەوە بەرەو دەزگای جێبەجیکردن.
سەرەک وەزیران و کابینەی ئینگلتەرا ،لەگەڵ
ئەو هەموو ناڕەزاییە بەرفراوانە بەردەوام و
ڕوو لە زیادکردنەی ڕای گشتیدا ،پشتگیری لە
هێرشی ئەمەریکا بۆ عێراق کرد.
خۆشبەختانە لەزۆریک لە مەسەلەکانی تردا جگە
لە سیاسەتی دەرەکی و جەنگ ،ئاستی یەکسانی
سیاسی هاواڵتیان کە ڕابەرانیش ئەگرێتەوە ،لە
ئاستێک یان بەرزتر لە ئاستی هەبوو لە واڵتانی
تردایە کە  -بەهەموو کەموکوڕیەکانەوە -بە
دیموکراسی ناو ئەبرێن.
گەر شتەکان کۆ بکەینەوە ئەبێت بگوترێت:
ئارەزوی یەکسانی سیاسی هاواڵتیانی
یەکەیەکی سیاسی ،بەردەوام و لەهەموو
شوێنێک ،ڕوبەڕوی ڕێگری سیاسی زۆر گەورە
ئەبێتەوە :دابەشکردنی سەرچاوە سیاسیەکان،
لێهاتوویەکان ،پاڵنەرەکان ،سنوردارێتی کات،

فکر و
فەلسەفە

ئەندازەی ڕێکخراوی سیاسی ،دەسەاڵت و
بااڵدەستی ئابوری بازاڕ و بونی ڕێکخراوە نێو
دەوڵەتیەکان کە گرنگیان هەیە ،بەاڵم دیموکراتی
نین و دەربازنەبون لە قەیرانە سەختەکان.
ئایا لەو کۆمەڵگایانەی کە حکومی ئەوەمان
بەسەردا دان کە دیموکراتین ،ئەکرێت لەم
سنوردارێتیانە تێپەرین؟ یان بە پێچەوانەوە
ئەم ڕێگرانە ،ڕێ لە پێشکەوتن بەرەو ئامانجی
(یەکسانی سیاسی) ئەگرێت و نایەکسانیەکی
سیاسی گەورەتر لەناو هاواڵتیانی واڵتە
دیموکراتیەکاندا دروست ئەکات؟ ئایا زیادبونی
نایەکسانی سیاسی لەهەندێک واڵتدا  -لەوانە
لە ویالیەتە یەکگرتوەکان  -بەرەو ژێر ئاستی
دیموکراسی و سەرو ئاستێک کە بە چەند
هۆیەک بۆ دەسەاڵتگەری یان دیکتاتۆری
داماننا ،نایان بات؟
بە یەک ڕستە ئایا ئەم سەدەیە و ئەو قۆناغە
مێژوویە بەرجەستەیە کە زۆریک لە واڵتەکان
بەرەو دیموکراسی ئەڕۆن ،کۆتای پێدێت و
سەردەمێکی تازە دەست پێئەکات کە تیاییدا
هەندێک واڵت بە ڕێکخراوی دیموکراتی
سەقامگیرەوە ،جوڵە بەرەو حکومەتی کەمتر
دیموکراتی دەست پێئەکەن؟

-----وەڕگێرانی فەسڵی چواری ئەم سەرچاوەیەی خوارەوە
رابرت ای ـ دال  :دربارە بارابری سیاسی .ترجمە :جهانگیر
معینی علمداری .تهران ،فرهنگ صبا ،چاپ
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تێری ئیگڵتن
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بنیادگەریو

سیمۆتیك

تێری ئیگڵتن

لە ئینگلیزییەوە :عەتـــا قــەرەداخی
ئێمە لە كۆتایی پێشەكی ئەم كتێبەدا تیۆری ئەدەبیی ئەمریكیمان لە ناو دەستی ڕەخنەیی نوێدا
بەجێهێشت ،كە تەكنیكی زیاتر پێگەیشتووی ئەو تیۆریە ئەدەبیە لە شەڕێكی درەنگ وەختەدایە دژی
زانستی نوێو ئاڕاستەی بەپیشەسازیبوون .بەاڵم كاتێ كۆمەڵگەی ئەمەریكای باكوور لە سااڵنی
ی و ڕێبەرێتییەوە زۆر تووند
پەنجاكاندا پەرەی سەند ،گەشەكردنی لە ڕووی بیركردنەوەی زانست 
(ڕەق) بوو ،واپێدەچوو كە شێوازێكی زیاتر جێگای خواست و ویست لە تەكنۆكراتی ڕەخنەگرانە
داواكراو بێت .ڕەخنەی نوێ كاری خۆی بەباشی كردبوو ،ئەمەش بەو مانایە بوو كە زۆر سادە
و تایبەتمەند بوو بۆ ئەوەی ئەو بنەمایانە بەدەست بهێنێت كە ببێتە بەشێكی ئەكادیمی لوتبەرز.
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ڕەخنەی نوێ لە جەختكردنی چڕوپڕیدا لەسەر
دەقی ئەدەبی دیاریكراو یان پەرتكراو و،
ڕەچاوكردنی هەستیارێتی پڕ لە نەرمونیانی،
مەیلی ئەوەی هەبوو كە ڕووە فراوانتر و
زیاتر بنیادییەكانی ئەدەب بخاتە الوە .مێژووی
ئەدەبی چی بەسەرهاتبوو؟ ئەوەی پێویست
بوو ،ئەو تیۆرییە ئەدەبیە بوو كە پارێزگاری
لەو ئاراستە فۆرمالیستیە بكات كە لە ڕەخنەی
نوێدا هەبوو .واتە بایەخدانی لە ڕادەبەدەری بە
ئەدەب وەكو ئەوەی كە بابەتێكی جوانناسیە،
زیاتر لەوەی كە پیادەكردنی كۆمەاڵیەتیانە بێت.
لە هەمان كاتدا بۆ ڕەخنەی نوێ دەشیا لە هەموو
ئەمانە شتێكی زیاتر سیستاماتیكی و زانستی
درووست بكات .لە ساڵی  1957دا وەاڵمەكە
گەیشت ،ئەویش ئەو كاتەی كە ڕەخنەگری
كەنەدی نۆرسرۆپ فرای كە بەشێوەیەكی بەرز
و گشتگر هەموو ڕەگەزە ئەدەبیەكانی لە ژێر
ناونیشانی (توێكاری ڕەخنەدا) كۆكردەوە.
بیروبۆچوونی نۆرسرۆپ فرای ئەوە بوو كە
ڕەخنە لە بارێكی پڕ لە پشێوی نازانستیانەدا
بوو ،پێویستی بەوە بوو بە شێوەیەكی جوان
ڕێكبخرێتەوە .فرای وای دەبینی كە مەسەلەی
هەڵسەنگاندن بریتیە لە بەها زاتییەكانو قسەی
پڕوپوچ ،بۆیە بە تووندی داوای پێداگری
لەسەر سیستمێكی بابەتیانە دەكرد .فرای
پێی وابوو ئەمە شتێكی شیاوە چونكە ئەدەب
خۆی سیستمێكی لەو جۆرەی پێكهێناوە.
لەڕاستیدا ئەدەب تەنیا كۆكردنەوەیەكی بێ
بەرنامەی نووسینە پەرش و باڵوەكان نەبوو
كە لە درێژەی مێژوودا نووسرابوون .ئەگەر

تۆ ئەدەبت بە وردی هەڵبسەنگانایە ،ئەوا
دەتبینی كە ئەدەب بەپێی چەند یاسایەكی
بابەتی دیار كاریكردووە ،ڕەخنەیش خۆی
توانیووێتی بە پێكهێنانی ئەو یاسایانە ببێتە
بابەتێكی سیستماتیكی .یاساكانیش بریتی
بوون لە شێوەی باو و شێوازە یەكەمیەكان
و (ئەسڵی) ئەفسانە و ڕەگەزە جۆراوجۆرەكان
كە بەهۆیانەوە سەرجەمی بەرهەمە ئەدەبیەكان
بنیادنراون .لە ڕەگوریشەی هەموو ئەدەبێكدا
چوار (جۆری گێڕانەوە) هەن ،كە چوار ئەفسانە
(وەرزەكان) بەدوای یەكدا بێن ،كە ئەوانیش
وەرزەكانی بەهار و هاوین و پایز و زستانن.
دەشێ تیۆری شێوازە ئەدەبیەكان بە شێوەیەك
دابنرێت كە لە ئەفسانەدا پاڵەوان لە جۆردا
لەوانی تر بەرزتر بێت .لە ڕۆمانسدا پاڵەوان
لە پلەدا لەوانی تر بەرزترە .هەروەها پاڵەوان
لە شێوازەكانی گێڕانەوەی بەرزی تراژیدیا
و داستاندا (مەلحەمە) لە پلەدا لە كەسەكانی
تر بەرزەترە ،بێ ئەوەی لە ژینگەكەی خۆیدا
بەرزوبااڵ بێت .پاڵەوان لە شێوازەكانی
گێڕانەوەی ئاست نزمی كۆمیدیا و ڕیالیزمدا
هاوشانە لەگەڵ ئەوانی ترماندا "واتە هاوشێوەی
كەسانی ئاساییە" ،لە داشۆرین و گاڵتەجاڕیدا
(ئایرۆنی) پاڵەوان لە ئێمە نزمترە.
دەشێ تراژیدیا و كۆمیدیا بۆ جاری دووەم
دابەش بكرێن بۆ السایی كردنەوەی بەرز و
السایی كردنەوەی نز م و گاڵتەجاڕی و(ئایرۆنی).
تراژیدیا دەربارەی گۆشەگیری مرۆڤ دەدوێت،
بەاڵم كۆمیدیا لەبارەی یەكگرتنی مرۆڤەوەیە.
سێ نموونەی دووبارە بووەوەی سیمبۆلیزم
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هەیە ،ڕووداوی جیدی بۆ درووستكردنی
تێكشكاندن و گۆڕان ،شەیتانی ،پێوانەیی ،كە
ئەمانە دەستنیشان دەكرێن .پاشان دەشێ كۆی
سیستمەكە بخرێتە ڕێ وەكو تیۆرێكی خولی لە
مێژووی ئەدەبیدا :ئەدەب لە ئەفسانەوە دەچێت
بۆ گاڵتەجاڕی (ئایرۆنی) و پاشان لەوێشەوە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەفسانە ،لە ساڵی 1957دا ،ئێمە
بە ئاشكرا لە شوێنێكی دۆخی گاڵتەجاڕیدا بووین
لەگەڵ بوونی ئاماژەكان بۆ گەڕانەوەیەكی پڕ لە
ئاستەنگ بۆ دۆخی ئەفسانەیی.
فرای سیستمە ئەدەبیەكەی
بۆ ئەوەی
بچەسپێنێت ،كە ئێمە لەسەرەوە بێجگە لە
خستنەروویەكی كەم نەبێت هیچی ترمان
لەبارەوە نەگووت ،پێش هەموو شتێ پێویست بوو
ئەو واتە فرای بەهای هەڵسەنگاندنەكان بەالوە
بنێت ،چونكە ئەو بەهایانەی هەڵسەنگاندنەكان
تەنیا ژاوەژاوی زاتین .كاتێ ئێمە شیكاری
ئەدەب دەكەین ،مانای وایە لەبارەی ئەدەبەوە
قسە دەكەین ،كاتێكیش ئەدەب هەڵدەسنگێنین،
واتە ئێمە لەبارەی خۆمانەوە قسە دەكەین.
دیسان پێویستە ئەم سیستمە هەموو مێژوویەك
بخاتە دەرەوەی خۆی تەنیا مێژووی ئەدەب
نەبێت .بەرهەمە ئەدەبیەكان لە بەرهەمە
ئەدەبیەكانی ترەوە بەرهەم دەهێنرێن ،نەك
لە مادەی تری دەرەوەی سیستمە ئەدەبیەكە
خۆی .كەڵكی تیۆری فرای ئەوەیە كە هەمان
شێوەی ڕەخنەی نوێ ئەدەب لەوە دەپارێزێت
كە بە مێژوو ناشیرین و پیس ببێت ،هەروەك
فرای ئەدەب وەكو دووبارە بەكارخستنەوەی
داخراوی ژینگەی دەقەكان سەیر دەكات .بەاڵم
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جیاواز لە ڕەخنەی نوێ ،فرای لە ئەدەبدا
مێژوویەكی جێگرەوە ،لەگەڵ سەرجەمی
ن و هەموو بنیادە
ڕەهەندە گەردوونییەكا 
كۆكراوەكانی مێژوو خۆی دەدۆزێتەوە .شێواز
و ئەفسانەكانی ئەدەب بە مێژوودا تێدەپەرن
و ،بە مەبەستی هاوشێوەكردنی مێژوو ،یان
لە كۆمەڵێ جیاوازی دووبارە بووەوەدا لەسەر
هەمان بیرۆكە مێژوو دەڕوخێنن .بۆ ئەوەی
ئەو سیستمە بە زیندوویی بمێنێتەوە ،پێویستە
بە تووندی دابخرێت :نابێت بوار بە هیچ
شتێكی دەرەكی بدرێت بێتە ناویەوە نەوەكو
پۆلەكانی بشێوێنێت .هەر لەبەرئەمەیە كە
پاڵنەری زانستیانەی فرای داوای فۆرمالیزمێك
دەكات كە زۆر تەواوتر بێت لە فۆرمالیزمی
ڕەخنەی نوێ .ڕەخنەگرانی نوێ ڕێگایان دا
كە ئەدەب لە هەندێ ڕووی گرنگەوە زانراو
بێت و ،جۆرێك لە مەعریفە لەبارەی دنیاوە
بەرهەم بهێنێت :فرای سوورە لەسەر ئەوەی كە
ئەدەب بنیادێكی فرمانی (زمانی) سەربەخۆیە
و ،بەتەواوی جیاكراوەیە لەهەر سەرچاوەیەك
كە لە پشتیەوەیەتی و .جیهانێكی شاراوە و
ن و واقیع تێیدا
بەسەرخۆدا داخراوە ،كە ژیا 
لە سیستمێكی پەیوەندی زمانیدان( .)1هەموو
ئەوەی كە سیستمەكە دەیكات بریتیە لە
دووبارە تێكەاڵو كردنەوەی یەكە ڕەمزییەكان
لە پەیوەندیبوونیاندا پێكەوە ،زیاتر لەوەی كە
لە پەیوەندیدا بێت لەگەڵ هەر جۆرە ڕاستیەك
كە لە دەرەوەی سیستمەكە بێت .ئەدەب بریتی
نییە لە ڕێگای زانینی ڕاستی ،بەڵكو جۆرێكە
لە خەونبینینی یۆتۆپیانەی دەستەجەمی كە
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لە درێژەی مێژوودا بەردەوام بووە ،لەگەڵ
دەربڕینی ئەو ئارەزووە سەرەكیانەی مرۆڤدا ،كە
گەشەی بە شارستانێتی مرۆڤایەتی داوە .بەاڵم
بەبێ ئەوەی كە ئەمە هەرگیز ئەو ئارەزووانەی
مرۆڤ تێر بكات .لەالیەكی ترەوە ئەدەب وەكو
گوزارشت كردن لە خودی تاكە كەسی دانەران
(نووسەران) سەیر ناكرێت .كە ئەو كەسانە
زیاترنین لە ئەركەكانی ئەم سیستمە گەردوونیە:
ئەدەب لە بابەتی كۆكراوەی ڕەچەڵەكی مرۆڤ
خۆیەوە هەڵدەقوڵێت ،كە ئەویش بە شێوەیەك
دەبێت بۆ بەرجەستە كردنی شێوازی یەكەمین
یان وێنەكانی دەاللەتی گەردوونی.
بەرهەمەكەی فرای جەخت دەكاتە سەر
ڕەگوڕیشەی پۆتۆبیانەی ئەدەب چونكە بە
ترسی زۆری جیهانی ڕاستەقینەی كۆمەاڵیەتیو
بە قێزكردنەوەوە لە مێژوو خۆی نیشانە كراوە.
لە ئەدەبدا و تەنیا لە ئەدەبدا ،مرۆڤ دەتوانێت
لە پیسییە دەرەكییەكانی زمانی سەرچاوەیی
ت و ماڵێكی ڕۆحی بدۆزێتەوە.
ڕزگاری بێ 
ئەفسانە تیۆرییەكان ،بە شێوەیەكی دەاللەتدارانە،
بریتین لە وێنەكانی پێش بەشاریبوونی بازنە
سرووشتیەكانو سۆز و خولیای گەڕانەوە بۆ
بیرەوەرییەكانی مێژووی پێش بەپیشەسازی
بوون .مێژووی ڕاستەقینە بەالی فرایەوە بریتیە
لە كۆیالیەتی و ڕەتنەكردنەوە ،ئەدەبیش وەكو
تاكە شوێنێك دەمێنێتەوە كە ئێمە دەتوانین
تیایدا ئازاد بین .جێگای بایەخە كە پرسیار لە
جۆری ئەو مێژووە بكەین كە ئێمەی تێدا دەژین
بە گوێرەی ئەم تیۆرییە ،بۆ ئەوەی بەالیەنی
كەمەوە تا ئەندازەیەك جێگای قایل بوون بێت.

جوانی ئەم ڕێبازە ئەوەیە كە بەشێوەیەكی
لێهاتووانە جوانیە تووند ڕەوەكان یەكپێدەگرێت
بۆ پۆلێنكردنێكی چاالكی "زانستیانە" و ،ئەدەبیش
دەپارێزێت وەكو جێگرەوەیەكی خەیاڵی بۆ
كۆمەڵگەی مۆدێرن ،لە كاتێكدا وادەكات كە
ڕەخنە بە گوێرەی ئەو كۆمەڵگەیە جێگای ڕێز
بێت .ڕەخنە تێكشكێنەرێكی چووست و چاالك
بۆ زۆربڵێیی ئەدەب دەخاتە ڕوو .هەروەك بە
توانایەكی كۆمپیتەرییەوە هەموو بەرهەمێكی
ئەدەبی دادەبەزێنێت بۆ ئاستێكی ئەفسانەیی
دیاریكراو ،بەاڵم ئەمە لەگەڵ سۆزبۆجواڵندنی
لە ڕادەبەدەری ڕۆمانسیانەدا تێكەاڵو دەكات.
لە ڕوویەكەوە ،ئەم تیۆرییە شتێكی نامرۆییە
كە سوكایەتی دەكات و ،لە ناوەند دەركردنی
خودی تاكەكەسی مرۆڤ ە و لەبەرامبەردا
بە ناوەند كردنی هەموو شتێكە لە سیستمی
كۆكراوەی ئەدەبیی خۆیدا .لە ڕوویەكی ترەوە،
ئەم تیۆرییە كاری مرۆیی مەسیحیەكی وابەستە
و پەیوەستە (چونكە فرای پیاوێكی ئایینیە)،
ئەو وای دەبینێت ئەو جوڵەیەی كە ئەدەب و
شارستانێتی دەجوڵێنێت بریتیە لە  -ئارەزوو-
كە دواجار تەنیا لە مەملەكەتی خودادا جێبەجێ
دەكرێت.
وەكو هەندێ خاوەن تیۆری ئەدەبی كە ئێمە
سەرنجمان لە تیۆرییەكانیان داوە ،فرای،
ئەدەب وەها پێشكەش دەكات كە كۆپیەكی
جێگرەوەی ئایین بێت .ئەدەب دەبێتە پێگەیەكی
ی و
بنەڕەتی بۆ شكستی ئایدیۆلۆجیای ئاین 
ئەفسانەی جۆراوجۆریش پێشكەش دەكات كە
پەیوەندیان بە ژیانی كۆمەاڵیەتیەوە هەیە .فرای
55

78 79

لە (ڕێبازی ڕەخنەییدا -ساڵی " )1971ئەفسانە
پەیوەستبووەكان" بە هەڵوێستی خۆپارێزانەوە
لەبەرامبەر "ئەفسانەكانی ئازادی" لیبراڵیدا
دادەنێت و ئارەزوو دەكات هاوسەنگیەكی
ڕێك لە نێوان هەردووكیاندا هەبێت .پێویستە
ئاراستەكانی دەسەاڵتی سەركوتكەری پارێزكار
یان خۆپارێز بە هۆی ئەفسانەی ئازادییەوە ڕاست
بكرێنەوە ،لە كاتێكدا كە هەستی پارێزكارانەی
ڕێكخستن پێویستە خولیاكانی لیبراڵیزم
پاراو بكات بۆ نابەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی.
ئەوەی كە سیستمی بەهێزی ئەفسانەیی لە
هۆمیرۆسەوە بۆ مەملەكەتی خودا پێی دەگات،
بە كورتی ،پێگەیەكە لە شوێن ،لە نێوان كۆماری
لیبراڵ و دیموكراتی پارێزكاردا .تاكە هەڵەیەك
كە فرای ئێمەی لێ ئاگادار دەكاتەوە ،هەڵەی
شۆڕشگێڕییە كە بەشێوەیەكی ساویلكانە
ئەفسانەكانی ئازادی بە خراپ ڕاڤە دەكات و
وای دادەنێت كە كۆمەڵێ ئامانجن لە ڕووی
مێژووییەوە بەدەست دەهێنرێن .شۆڕشگێڕێتی
تەنیا بریتییە لە ڕەخنەیەكی خراپ ،كە ئەفسانە
و واقیع تێكەاڵو دەكات ،هەرچۆن منداڵێك
تێكەڵ و پێكەڵی دەكات لە نێوان ئەكتەرێكی
مێینە و خانزادێك یان شاژنێكی جوانی
ڕاستەقینەدا .شتێكی نایابە كە ئەدەب وەكو
ئەوەی هەیە ،جیابووەتەوە لە هەر بایەخدانێكی
كردەیی بێبەها ،كە لە ئاكامدا زۆر ،یان كەم
توانای هەیە پێمان بڵێت كام ڕێگا هەڵبژێرین.
فرای لە نێو نەریتی مرۆییانەی ماتیۆ ئارنۆڵددا
جێگای خۆی گرتووە و وەكو دەڵێت حەزی
لە "كۆمەڵگەی ئازاد و بێ چین و شارنشینە".
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ئەوەی ئەم مەبەستیەتی لە كۆمەڵگەی بێ چین،
هەمان شێوەی ئەو كۆمەڵگەیەیە كە ئارنۆڵد
مەبەستی بووە لە پێش ئەمدا ،كە ئەویش لە
ڕووی كردارییەوە كۆمەڵگەیەكە بەشێوەیەكی
تەواو دان دەنێت بە بەهاكانی (فرای)دا كە
بەهای لیبراڵی چینی ناوەندن.
بۆچوونێكی نەچەسپاو هەیە كە دەشێ تیایدا
بەرهەمی نۆرترۆپ فرای وەكو بەرهەمی
بنیادگەرێك وەسف بكرێت ،ئەمەش لە ڕووی
دەاللییەوە هاوكاتە لەگەڵ گەشەكردنی
بنیادگەری كالسیكدا لە ئەوروپا .بنیادگەری
وەكو ئەو زارەوەیە خۆی ئاماژەی بۆ دەكات
پەیوەستە بە بنیادەوە ،زۆر تایبەتتریش
پەیوەستە بە تاقیكردنەوەی ئەو یاسا گشتیانەوە
كە بنیاد تیایاندا كار دەكات .دیسان هەمان
شێوەی فرای (بنیادگەریی كالسیك) بایەخ دەدات
بە كەمكردنەوەی دیاردە تاكەكەسیەكان ،وەكو
نموونەی ڕوون بۆ ئەم یاسایانە ،بنیادگەری
تەواو مەزهەبێكی دیار لە خۆدەگرێت كە الی
فرای نادۆزرێتەوە :ئەویش ئەو بڕوابوونەیە كە
پێی وایە یەكەكانی تاكەكەسی هەر سیستمێك
هیچ مانایەكیان نییە تەنیا بە هۆی چاكەی
پەیوەندی نێوان خۆیانەوە نەبێت بە یەكترییەوە.
ئەمەش لە بڕوایەكی سادەوە نایەت كە پێویست
بێت تۆ بنیادگەرانە سەیری شتەكان بكەیت .تۆ
دەتوانیت قەسیدەیەك وەها هەڵبسەنگێنیت كە
بنیادە لە كاتێكدا هێشتا مامەڵەكردن لەگەڵ
هەریەكە لە بەشەكانی ئەو قەسیدەیە زۆر ،یان
كەم لە خۆیاندا مانا بەخشن .لەوانەیە قەسیدەكە
یەك وێنەی تێدا بێت لەبارەی خۆرەوە و
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وێنەیەكی تریش لەبارەی مانگەوە ،تۆش بایەخ
بەوە دەدەیت كە چۆن ئەو دوو وێنەیە پێكەوە
دەگونجێن بۆ پێكهێنانی بنیادێك .بەاڵم تۆ تەنیا
كاتێك دەبیتە هەڵگری شوناسی بنیادگەر كە
ئیدیعای ئەوە بكەیت كە مانای هەر وێنەیەك
بە تەواوی پەیوەستە بە مانای وێنەیەكی
ترەوە .وێنەكان مانایەكی گەوهەری (چەسپاو)
یان نییە بەڵكو مانایەكیان هەیە لە ئەنجامی
پەیوەندیبوونیان بە یەكترییەوە بەرهەم
دێت .تۆ پێویستت بەوە نییە بچیتە دەرەوەی
قەسیدەكە ،بۆ ئەوەی لە بارەی خۆر و مانگەوە
زانیاری وەربگریت بە مەبەستی ڕاڤەكردنی ئەو
دوو وێنەیە ،بەڵكو ئەوان هەریەكەیان ڕاڤە و
پیناسەی ئەویتریان دەكات.
بوارم بدەن با هەوڵبدەم لە ڕێگای نموونەیەكی
سادەوە ئەمە ڕوون بكەمەوە ،وای دادەنێین
ئێمە چیرۆكێك شی دەكەینەوە كە تیایدا
كوڕێك دوای ئەوەی لەگەڵ باوكی شەڕ
دەكات ،ماڵەوە بەجێدەهێڵێت ،لەبەر گەرمای
ئەو ڕۆژەدا بەپێ بەناو دارستانێكدا دەڕواتو
دەكەوێتە چاڵێكی قوڵەوە .باوكەكە دێتە دەرەوە
بەدوای كوڕەكەیدا دەگەڕێت ،سەیری چاڵەكە
دەكات ،بەاڵم لەبەر تاریكی ناو چاڵەكە ناتوانێت
كوڕەكەی ببینێت ،لەو كاتەدا خۆر ڕاستەوخۆ
بەرزدەبێتەوە بۆ سەر سەری پیاوەكە ،تیشكی
خۆر قواڵیی چاڵەكە ڕووناك دەكاتەو ە و ڕێگا
بۆ باوكەكە خۆش دەكات كە منداڵەكەی ڕزگار
بكات .دوای ئاشتبوونەوەیەكی پڕ لە خۆشی،
پێكەوە دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە.
ئەمە ناشێت گێڕانەوەیەكی بەتایبەتی دانراو

بێت ،بەاڵم خاسێتی ئاسانكاری تێدایە .بەئاشكرا،
دەشێ ئەم ڕووداوە بە هەموو جۆرە ڕێگایەك
ڕاڤە بكرێت .لەوانەیە ڕەخنەگری شیكاری
دەروونی چەندین ئاماژەی گرێی ئۆدیبی تیادا
ت و نیشانی بدات كە چۆن كەوتنە
ئاشكرا بكا 
ناوچاڵەكە بۆ ئەو منداڵە سزایەكە كە منداڵەكە
خۆی نائاگایانە ئاواتی بۆ دەخوازێت بە
لەبەرچاوگرتنی ناكۆكیەكەی لەگەڵ باوكیدا ،یان
لەوانەیە كەوتنە چاڵەكەوە جۆرێك لە خەساندنی
ڕەمزیانە بێت ،یان گەڕانەوە و پەنابردنی
ڕەمزیانە بێت بۆ نێو منداڵدانی دایكی .دەشێ
ڕەخنەگری هیومانیست ئەم ڕووداوە وەكو بە
دراماكردنێكی تووند و تیژی ئەو گیروگرفتانە
بخوێنێتەوە كە لە چوارچێوەی پەیوەندییەكانی
مرۆڤدا حەشاردەدرێن .دەشێ جۆرێكی تر لە
ڕەخنەگر وەها سەیری ئەم ڕووداوە بكات كە
یارییەكی درێژكراوەی بێ ئامانجە بە وشەكانی
(كوڕ/خۆر  son-sun( .-ئەوەی ڕەخنەگری
بنیادگەر دەیكات ،بریتیە لە نەخشەكێشانی
چیرۆكەكە لە شێوازی هێڵكاریدا .یەكەم یەكەی
دەاللەتداری چیرۆكەكە ئەوەیە كە "كوڕ لەگەڵ
باوكیدا شەڕدەكات" كە دەشێ دووبارە وەها
بنووسرێتەوە كە "نزم دژی بەرز ڕادەپەڕێت".
ڕێگاكردنی كوڕەكە بەناو دارستانەكەدا بریتییە
لە جوڵەیەك بە درێژایی تەوەری ئاسۆیی،
لەبەرامبەر تەوەری شاوڵیدا كە (نزم/بەرز)
ە ،هەروەك دەشێ ئاماژەی بۆ بكرێت وەكو
(ناوەند) .كەوتنە ناو چەڵەكەوە ،مانای كەوتنە
شوێنێكەوە كە نزمترە لە ڕووی زەوی ,ئەوەش
جارێكی تر دەاللەتی نزمی هەڵدەگرێت ،خۆریش
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لە لوتكەدا دەاللەتی بەرزی هەڵدەگرێت .بە
كەوتنی تیشكی خۆر لە ناو چاڵەكە ،بە مانایەك
ئەوە دەگەیەنێت كە خۆر چەماوەتەوە بەرەو
نزمی .بەمەش یەكەم دالی یەكەی گێڕانەوە
هەڵدەگەڕێتەوە ،لەوێدا كە نزم بوو ،لە ڕووی
بەرزدا وەستا .ئاشتەوایی نێوان باوك و كوڕ
هاوسەنگی بۆ نێوان نزم و بەرز دەگێڕێتەوە
و پێكەوە ڕێكردنیان بەرەو ماڵەوە دەاللەتی
ناوەندبوون ( )Middleهەڵدەگرێت و ئەم
دەستكەوتەش بارێكی ناوەندی گونجاو نیشان
دەدات .لە نێو خۆشی سەركەوتندا ،بنیادگەر
یاساكانی خۆی ڕێك دەخاتەوە و دەگات بە
چیرۆكی دواتر.
ئەوەی تێبینی دەكرێت سەبارەت بەمجۆرە
شیكردنەوەیە ،ئەوەیە كە ئەمیش وەكو
فۆرمالیزم ،ناوەرۆكی ڕاستەقینەی چیرۆكەكە
دەخاتە نێوان دوو كەوانەوە و بەتەواویش
جەخت دەكاتە سەر ڕوخسار ،یان شێوە .تۆ
دەتوانیت جێگای "باوك و كوڕ ،چاڵ و خۆر"،
بە ڕەگەزی تەواو جیاواز بگریتەوە ،بۆ نموونە
"دایك و كچ ،باڵندە و تەپكە" ،لەگەڵ ئەو
جێگرتنەوەیەشدا هێشتا چیرۆكەكە هەروەكو
خۆی دەمێنێتەوە .مادەم بنیادی پەیوەندییەكان
لە نێوان یەكەكاندا دەپارێزرێن ،گرنگ نییە تۆ كام
بەش هەڵدەبژێریت .ئەمە حاڵەتی خوێندنەوەی
دەروونشیكارییانە ،یان مرۆییانەی حیكایەتەكە
نییە ،كە پشت دەبەستێت بەم بەشانە كە
دەاللەتی گەوهەریی دیاریكراویان هەیە ،كە بۆ
تێگەیشتن لێی ،دەبێ ئێمە بگەڕێینەوە بۆ زانینی
خۆمان لەبارەی جیهانی دەرەوەی دەقەكەوە.

بێگومان ئەوەش مانایەكی هەیە كە خۆر بەرزە
و چاڵەكان نزمن ،بۆ ئەو مەودایەش ئەوەی كە
وەكو ناوەرۆك هەڵدەبژێردرێت گرنگە ،بەاڵم
ت و
ئەگەر ئێمە بنیادی گێڕانەوەمان وەرگر 
تیایدا ڕۆڵی ڕەمزی (ناوەندگێڕ)مان كرد بە
شتی سەرەكی لە نێوان دوو بەشدا ،ئەوا دەشێ
ئەو ناوەندگێڕە هەر شتێك بێت لە كوللەیەكی
بچوكەوە بۆ تاڤگەیەك.
دەشێ پەیوەندییەكانی نێوان بەشە جیاوازەكانی
چیرۆكەكە پەیوەندی هاوتەریبی ،دژیەكی،
هەڵگەڕانەوە ،یەكسانبوون..تاد بێت .خۆ
ئەگەر ئەم بنیادەی پەیوەندیە ناوخۆییەكان
بە پارێزراوی بمێنێتەوە ،ئەوا یەكەكانی تاكە
كەسی شوێنیان دەگرنەوە .دەشێ سێ خاڵی تر
لەبارەی ئەم میتۆدەوە تێبینی بكرێت .یەكەم بۆ
بنیادگەری شتێكی گرنگ نییە كە ئەم چیرۆكە
بە زەحمەت ببێتە نموونە بۆ ئەدەبی بااڵ .ئەم
میتۆدە بە تەواوی بێ باكە لەبارەی بەهای
كەلتووری بابەتەكەوە ،هەرشتێك بێت لە "جەنگ
و ئاشتییەوە" بۆ " هاواری جەنگ" ،چونكە ئەم
میتۆدە شیكارییە ،نەك هەڵسەنگاندن .دووەم
بنیادگەری ڕیسواكردنێكی بەهێند وەرگیراوی
هەستی گشتییە ..بنیادگەری مانای ئاشكرای
چیرۆكەكە ڕەت دەكاتەوە و لەبری ئەوە
بەدوای پەرتكردنی بنیادە قوڵە دیارەكاندا
دەگەڕێت ،واتە ئەوانەی كە لە ڕووكەشی
چیرۆكەكەدا دیار نین .بنیادگەری لە بەهای
دیارەوە ناكەوێتە مامەڵەكردن لەگەڵ دەقدا.
بەڵكو لە شوێنی خۆی الی دەبات بۆ جۆرێكی
تەواو جیاواز لە بابەت .سێیەم ئەگەر ناوەرۆكە
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دیاریكراوەكانی دەقەكە شایانی گۆڕین بوون،
ئەوا بۆچوونێك هەیە كە تیایدا مرۆڤ دەتوانێت
بڵێت" ناوەرۆكی" گێڕانەوە بریتیە لە بنیادەكەی.
ئەمەش هاوشێوەی ئەو وانیشاندانەیە كە
گێڕانەوە بە ڕێگایەك لەبارەی خۆیەوەیە
دەیكات .كە بابەتەكەی بریتییە لە پەیوەندییە
ناوكۆییەكانی و شێوازی تایبەتی خۆی بۆ
درووستكردنی مانا.
بنیادگەری ئەدەبی لە سااڵنی شەستەكانی
سەدەی بیستدا پەرەی سەند ،ئەویش وەكو
هەوڵێك بۆ ڕانانی میتۆد و ڕوانینی قوڵی
دامەزرێنەری زانستی زمانی بنیادگەری نوێ
فردیناڵ دی سۆسۆر لە ئەدەبدا .بەهۆی
زۆر خستنەڕووی سادەیەوە كتێبەكەی دی
سۆسۆر (وانەكان لە زانستی گشتی زمان)دا
ساڵی  1916سەردەمێك درووست دەكات
كە ئێستا وانەكانی لەبەردەستدان .من تەنیا
هەندێ لە پێگە سەرەكییەكانی ئەو كتێبە
دەخەمە ڕوو .سۆسۆر زمانی وەكو سیستمێكی
ئاماژە(دەالالت) سەیردەكرد ،كە دەبوو لە
ڕووی (سینۆكرۆنیكەوە -ئێستاوە) توێژینەوە
بكرایە ،واتە توێژینەوەی زمان بكرایە وەكو
سیستمێكی تەواو لە چركەساتێكی دیاریكراودا،
نەك توێژینەوەی ( دایاكرۆنیكی -بەپێی مێژوو)
ی زمان بكرایە لە پەرەسەندنی مێژوویی خۆیدا.
دەبوا وەها سەیری هەر (دەاللەت)ێك بكرایە
وەكو ئەوەی پێكهاتبێت لە (دال) (وێنەی دووەم،
یان هاوشێوەی نووسینیەكەی) و مەدلولێك (
چەمك یان مانا) .ئەم سێ نیشانە ڕەشە()c-a-t
ئاماژەدەرن (دال) كە مەدلولی  catواتە پشیلە لە
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مێشكی ئینگلیزیدا دەوروژێنن .پەیوەندی نێوان
ل و مەدلول پەیوەندییەكی لە خۆوەیی یان
دا 
خۆڕسكیە .هیچ هۆیەكی زكماكی نییە بۆئەوەی
ئەم سێ نیشانەیە مانای پشیلە بگەیەنن بێجگە
ی و مێژوویی .بەراوردی
لە نەریتی كەلتوور 
وشەی  chatبكە لە زمانی فەرنسیدا ،واتە
پشیلە .پەیوەندی نێوان سەرجەمی نیشانە و
ئەوەی نیشانە بۆی دەگەڕێتەوە (واتە ئەوەی كە
سۆسۆر پێی دەڵێت سەرچاوە ،كە بوونەوەرێكی
لەڕاستیدا كوڵكنی چوارپێیە) دیسان شتێكی
زكماكییە .هەر ئاماژەیەك لە سیستمەكەدا
مانای هەیە ،كە ئەوەش تەنیا بەهۆی باشی
جیاوازیەكەیەوە لەوانی تر .پشیلە  catمانای
هەیە نەك لە خۆیدا ،بەڵكو لەبەرئەوەی
پشیلە ( شەبقە ،یان بێ ئابڕو ،یان شەمشەمە
كوێرە ( cap, cad, batنییە .گرنگ نییە
كە چۆن دال دەگۆڕێت ،مادەم پارێزگاری لە
جیاوازیی بوونی خۆی لە دالەكانی تر دەكات،
تۆ دەتوانیت بە زۆر ئاوازی جیاواز ئەوە بڵێیت
مادەم ئەو جیاوازییە پارێزراوە .دی سۆسۆر
دەڵێت :لە سیستمی زانستی زماندا ،هیچ شتێك
نییە بێجگە لە جیاوازی :مانا بەشێوەیەكی
تەمومژاوی گەوهەری نییە لە ئاماژەدا ،بەڵكو
مانا وەزیفیە و بەرهەمی جیاوازبوونیەتی لە
ئاماژەكانی تر .لە كۆتایدا ،سۆسۆر بڕوای
وابوو كە زانستی زمان دەكەوێتە پشێوییەكی
بێ ئومێدییەوە ئەگەر خۆی پەیوەست بكات
بە قسەی ڕاستەقینەوە ،یان بە قسەوە وەكو
سۆسۆر داوای دەكرد .سۆسۆر بایەخی نەداوە
بە لێكۆڵینەوەی ئەوەی كە خەڵك بە ڕاستی
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دەیانگووت ،ئەو بایەخی داوە بە بنیادی بابەتی
ئەو ئاماژانەی كە وایان كرد قسەكانیان لە
ئاستی یەكەمدا شیاو بێت ،كە سۆسۆر ئەمەی
بە زمان  languageناودەبرد .هەروەك
سۆسۆر بایەخی بەو بابەتە ڕاستەقینانە نەداوە
كە خەڵك لەبارەیانەوە دواون .بە مەبەستی
توێژینەوەی زمان بە شێوەیەكی كاریگەرانە،
دەبوو سەرچاوەكانی ئاماژەكان ،واتە ئەو
شتانەی كە بەراستی ئاماژەی بۆ كردوون لە
نێوان دوو كەوانەدا دابنرانایە.
بنیادگەری بەگشتی هەوڵێكە بۆ ڕانانی ئەم
تیۆرییەی زانستی زمان بەسەر بابەتەكان
و چاالكیەكانی تردا بێجگە لە زمان خۆی.
تۆ دەتوانی ئەفسانەیەك ،یان پێشبڕكێی
بەرەنگاربوونەوە ،یان سیستمی خزمایەتی و
خێاڵیەتی ،یان لیستی جۆراوجۆری خواردنەكان
لە خواردنگە یان وێنەكردنی زەیتی وەكو
سیستمێكی ئاماژەكان ببینیت .شیكردنەوەی
بنیادگەرێك هەوڵ دەدات بە ڕێگای پەرتكردن
زنجیرەیەك یاسای سەرەكی پەرت بكات كە
بەهۆیانەوە ئەم ئاماژانە یەكیان پێ دەگیرێت
بۆ ماناكان .بنیادگەری تا ئاستێكی بەرباڵو
ئەوە پشت گوێ دەخات كە ئاماژەكان بەڕاستی
دەیڵین ،لە جیاتی ئەوە جەخت دەكاتە سەر
پەیوەندییە ناوكۆییەكانی هەر ئاماژەیەك بە
ئاماژەیەكی ترەوە .لەبارەی بنیادگەریەوە
فریدریك جامیسۆن دەڵێت :بنیادگەری هەوڵێكە
بۆ دووبارە بیركردنەوە لە هەموو شتێك لە
ڕوانگەی زانستی زمانەوە( .)2بنیادگەری
نیشانەیەكی ئەو ڕاستیەیە كە زمان بە كێشەكانی

ی و ناوەرۆكەكانیەوە
و ڕووە نائاشكراكان 
بووەتە نموونە و خولیایەك بۆ ژیانی فیكریی
سەدەی بیستەم.
تێڕوانینەكانی دیسۆسۆر لە بواری زانستی
زماندا كاریگەری لەسەر فۆرمالیستەكانی
ڕووسیا هەبوو ،هەرچەندە فۆرمالیزم خۆی
بەتەواوی بنیادگەری نییە .فۆرمالیزم لە
ڕووی بنیادەوە دەڕوانێتە دەقە ئەدەبیەكان و
سەرنج دەخاتە سەر سەرچاوە بەمەبەستی
پشكنینی ئاماژە خۆی ،بەاڵم بە شێوەیەكی
تایبەتمەندانە بە ماناوە خەریك نابێت لەو
ڕووەوە كە جیاوازییە ،یان بەوەی لە زۆربەی
بەرهەمەكانیدا پەیوەستە بە یاسا قوڵەكانو
بنیادە گرنگەكانی دەقە ئەدەبیەكانەوە .یەكێك
لە فۆرمالیستەكانی ڕووسیا كە زمانەوانیش
بوو ،ئەویش (ڕۆمان یاكۆبسن)ە سەرەكیترین
پەیوەندی لە نێوان فۆرمالیز م و بنیادگەری
نوێی ئەمڕۆدا پێشكەش كرد .یاكۆبسن ڕابەری
(ئەڵقەی زمانیی مۆسكۆ) بوو ،كە ئەو ئەڵقەیەش
لە دەستەیەكی فۆرمالیست پێكهاتبوو ،لە ساڵی
 1915دامەزراو ،لە ساڵی  1920یاكۆبسن
كۆچی كرد بۆ پراگ بۆ ئەوەی ببێتە یەكێك
لە گەورەترین تیۆردانەرانی بنیادگەری چیك.
(ئەڵقەی زمانیی پراگ) لە ساڵی 1926دا دامەزرا
و هەتا هەڵگیرسانی جەنگی دووەمی جیهانی
بەردەوام بوو .دوای ئەوە ڕۆمان یاكۆبسن
جارێكی تر كۆچی كرد و ئەمجارەیان چوو
بۆ واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،لەوێ لە
ماوەی جەنگی دووەمی جیهانیدا ڕووبەڕووی
ئەنترۆپۆلۆجیستی فەڕەنسی كلۆد لیڤی
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شتراوس بووەوە ،لەو ڕووبەڕوبوونەوەیەوە
پەیوەندییەكی فیكری لە نێوانیاندا درووست
بوو كە ڕۆڵی لەبەرچاوی بینی لە پەرەسەندنی
بنیادگەری نوێدا.
دەشێ هەژموونی یاكۆبسن لە هەموو شوێنێكی
فۆرمالیزم و بنیادگەری چیكیو زانستی زمانی
نوێدا هەست پێبكرێت .ئەوەی یاكۆبسن بەشداری
تێدا كردووە بە تایبەتی بۆ شیعریەتە ،كە ئەو
وەكو بەشێك لە بواری زانستی زمان دایناوە و
بیرۆكەیەك بوو كە پێی وابوو شیعریەت پێش
هەموو شتێك پێكهاتووە لە دانانی زمان لە
جۆرێكی دیاری كراو لە پەیوەندی خودئاگایی
لەگەڵ خۆیدا .ئەرك بینینی شیعریەتی زمان
ئاشكرایی ئاماژەكان بەهێز دەكات و ،سەرنج
بەرەو الی خاسێتە مادییەكان ڕادەكێشێت،
زیاتر لە بەكارهێنانی سادەی ئەو ئاماژانە وەكو
پەیوەندی ڕووبەڕووبوونەوەیان .لە شیعریەتدا،
ئاماژە لە بابەتەكەی ڕووت دەكرێتەوە ،بەوەش
پەیوەندی ئاسایی نێوان ئاماژە و سەرچاوە
دەشێوێنرێت ،كە ئەوەش شتێكە بوار بە ئاماژە
دەدات ئازادییەكی دیاریكراوی هەبێت بەوەی كە
بابەتێكی بەهادارە لە خۆیدا .كۆی پەیوەندیكردن
بە الی یاكۆبسنەوە شەش ڕەگەز لەخۆ دەگرێت
كە بریتین لە :نێرەر ،بۆ نێردراو ،ئەو پەیامەی
لە نێوانیاندا دەڕوات ،ئەو كۆدە هاوبەشەی
كە وا لەو پەیامە دەكات ڕوون بێت (جێگای
تێگەیشتن بێت) ،بەریەك كەوتن ،یان ناوەندی
فیزیكی پەیوەندیكردن و ،چوارچێوەیەك كە
پەیامەكەی بۆ دەگەڕێتەوە .هەر یەكە لەم
ڕەگەزانە ئەگەری ئەوەی هەیە دەسەاڵت
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بكات بەسەر كردارێكی پەیوەندیكردنی دیاری
كراودا .زمان لە باری تێڕوانینی نێرەرەوە
وەها دەبینرێت كە "هەڵچوون" یان دەربڕینی
بارێكی عەقڵی بێت ،بەاڵم لە باری تێڕوانینی
بۆنێردراوەوە "ئارەزوە" یان هەوڵدانە بۆ
كاریگەرییەك ،ئەگەر پەیوەندیكردن پەیوەندی
هەبێت بە سیاقەكەوە ئەوا شتێكی سەرچاوەیی
دەبێت ،ئەگەر زمان ئاراستە كراو بێت بۆ
كۆدەكە خۆی ئەوا (میتا زمانیی) دەبێت (وەكو
ئەوەی كاتێ دوو كەس گفتوگۆدەكەن ئەگەر
لەیەكتر تێبگەن) ،ڕۆیشتنی پەیوەندی كردن بە
شێوەیەكی گۆشەیی( الر) بەرەو بەریەككەوتن
خۆی زۆر باشە (دڵنیاییە - phaticئەمەش
مانای ئەوەیە :باشە ،دواجار ئێمە لێرەدا قسە
دەكەین) .ئەركی شیعریی بەرز و بااڵدەست
دەبێت ،كاتێ پەیوەندیكردن جەخت بكاتە سەر
پەیامەكە خۆی -واتە كاتێ وشەكان خۆیان لە
تێڕوانینی ئێمەوە لە پێشەنگی گرینگیدانمانن،
زیاتر لەوەی كە لە الیەن كەسێكەوە بۆ هەر
مەبەستێكو لەهەر بارودۆخێكدا بگوترێن(.)3
دیسان یاكۆبسن بایەخ دەدات بە زۆر جیاكاری
شاراوە لەالی دیسۆسۆر لە نێوان خوازە
(میتافۆر) و كینایەدا (میتۆنۆم)دا .لە خوازەدا
ئاماژەیەك دەگۆڕدرێت بە ئاماژەیەكی تر
چونكە شتێكی هاوشێوەیە لەگەڵیدا .هەڵچوون
(سۆز) دەبێتە كڵپە .لە كینایەدا ،ئاماژەیەك
لەگەڵ ئاماژەیەكی تردا پەیوەست دەكرێت،
باڵ پەیوەست دەكرێت لەگەڵ فڕۆكەدا ،چونكە
باڵ بەشێكە لە فڕۆكە ،هەروەها ئاسمان
پەیوەست دەكرێت لەگەڵ فڕۆكەدا بەهۆی
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نزیكی مادیانەیانەوە پێكەوە .ئێمە دەتوانین
خوازە دروست بكەین چونكە زنجیرەیەك لە
ئاماژەمان هەیە كە یەكسانن .هەڵچوون ،كڵپە،
خۆشەویستی...تاد .كاتێ دەدوێین یان دەنووسین
ئەوا ئاماژەكان هەڵدەبژێرین ،ئەویش لە ڕەهەندە
شیاوە یەكسانەكاندا و پاشان پێكەوە كۆیان
دەكەینەوە بۆ پێكهێنانی ڕستەیەك .هەرچۆنێك
بێت ئەوەی لە شیعردا ڕوودەدات ئەوەیە
كە ئێمە لە پرۆسێسی پێكەوە كۆكردنەوەی
وشەكان و هەروەها لە هەڵبژاردنیاندا سەرنج
دەخەینە سەر یەكسانەكان .ئێمە ئەو وشانە
پێكەوە دەچنین كە لە ڕووی سیمانتیكی یان
ئیقاعی یان دەنگی یان لە هەندێ ڕێگای ترەوە
یەكسانن .لەبەرئەوەیە كە یاكۆبسن دەتوانێت لە
پێناسەیەكی بەناوبانگدا ،بڵێت :ئەركی شیعری
بنەمای یەكسانبوون لە تەوەری هەڵبژاردنەوە
بۆ تەوەری یەكخستن نیشان دەدات(.)4
ڕێگایەكی تری گوتنی ئەمە ئەوەیە كە لە شیعردا
لێچوون زیاتر دەكرێت لەبەرامبەر لێكنزیكیدا
 ، - Contiguityوشەكان پێكەوە لە پێناوی
ئەو بیرۆكانەدا ناچنرێن كە دەیانگوازنەوە،
وەكو ئەوەی كە لە قسەی ئاسایدا ڕوودەدات،
بەڵكو وشەكان پێكەوە دەچنرێن بە جۆرێك كە
چاو لەسەر نموونەكانی لێكچوون و ،دژیەك و،
تەریببوون و ...تاد بێت كە ئەمانەش بەرهەم
دەهێنرێن لەالیەن دەنگ و مانا و ئیقاع ومانای
زیادەوە  .Connotationهەندێ شێوازی
ئەدەبی ،بۆ نموونە پەخشانی ڕیالیستی مەیلی
بەالی ئەوەدایە ببێتە كینایە ،ئاماژەكان بە هۆی
نزیكبوونیان لە یەكترەوە پێكەوە ببەستێت،

شێوازی تریش لە جۆری شیعری ڕۆمانسی و
سیمبۆلیزم لە ئاستێكی بەرزدا خوازەن (واتە
میتافۆر) (.)5
یاكۆبسن و جان مۆكارۆڤیسكی و فیلیكس
ڤۆدیكا و كەسانی تریش كە نوێنەرایەتی
قوتابخانەی پراگ دەكەن ،جۆرێك لە گواستەوە
لە فۆرمالیزمەوە بۆ بنیادگەری نوێ نیشان
دەدەن .ئەمان بیرۆكەكانی فۆرمالیستەكانیان
فراوان كرد ،بەاڵم بەشێوەیەكی زۆر چەسپاو
ئەو بیرۆكانەیان لە چوارچێوەی زانستی
زمانی سۆسۆردا كرد بە سیستم .لە ڕوانینی
ئەمانەوە قەسیدە وەكو "بنیادی ئەركی" سەیر
دەكرا ،كە تیایدا دالەكان و مەدلولەكان بەهۆی
تاكە زنجیرەیەكی ئاڵۆز لە پەیوەندییەوە
بەڕێوەدەبرێن .پێویستە ئەم ئاماژانە لە
بوونی خۆیاندا توێژینەوە بكرێن ،نەك وەكو
ڕەنگدانەوەی واقیعێكی دەرەكی :جەختكردنی
سۆسۆر لەسەر پەیوەندی هەڕەمەكی نێوان
ئاماژە و سەرچاوە ،وشە و شت ،یارمەتی
جیاكردنەوەی دەقی داوە لە دەوروبەرەكەی و
بابەتێكی سەربەخۆی لێ دروست كردووە .لەگەڵ
ئەوەشدا هێشتا بەرهەمی ئەدەبی پەیوەست
بووە بە دنیاوە بە هۆی چەمكی فۆرمالیستی
(بە نامەئلوفكردن)ەوە .هونەر سیستمێكی
ئاماژەی نەریتی دەخاتە باری نامۆبوونەوە
و دووری دەخاتەوە و ،سەرنجی ئێمە لەسەر
پرۆسێسی مادیانەی زمان خۆی چڕدەكاتەوە
و ،بەوەش پەیپێبردنی ئێمە نوێ دەكاتەوە.
لە بەهێند وەرنەگرتنی زماندا ،ئێمە جارێكی
تر بەئاگایی خۆمان دەگوازینەوە .بەهەرحاڵ،
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زیاتر لە فۆرمالیستەكان ،بنیادگەرانی چیك
سووربوون لەسەر یەكێتی بنیادی بەرهەمەكە.
دەبوو تێگەیشتن لە ڕەگەزەكانی ئەو بەرهەمە
وەكو ئەركی یەكەیەكی داینامیكی وەربگیرایە،
كە یەك ئاستی دیاریكراو لە ئاستەكانی
دەقەكەی تیا پیادەبكرایە (كە وەكو قوتابخانەی
پراگ گوتوویەتی ئەویش ئاستی بااڵدەست
بوایە) ،وەكو ئەو كاریگەرییە دیاریكراوەی كە
شێواندوویەتی ،یان هەموو ئاستەكانی تری
ڕاكێشاوەتە بواری هێزی تایبەت بە خۆی.
بەمجۆرە بنیادگەرانی پراگ دەشیا وەها
دەربكەوتنایە كە تەنیا وەكو وێنەیەكی زیاتر
زانستیانەی ڕەخنەی نوێ بن .ئەم پێشنیازەش
تۆوی ڕاستیەكی تێدایە .بەاڵم سەرباری
ئەوەی كە بەرهەمی هونەری وەكو سیستمێكی
داخراو بینراوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بەرهەمە
هونەرییە وەكو بابەتێكی پەیوەست بە
ی و مێژووییەوە دانراوە.
بارودۆخی كۆمەاڵیەت 
بەپێی بۆچوونی جان مۆكارۆڤسكی بەرهەمی
هونەری وەكو تاكە دژی پاشخانێكی تەواو
گشتی دەاللەتەكان ناسراوە .ئەویش لەو
ڕوانگەیەوە كە الدانێكی سیستاماتیكی بووە
لە پێوانەی زانستی زمان .لەبەرئەوەی ئەم
پاشخانە دەگۆڕێت ،بەپێی ئەویش ڕاڤەكردن
و هەڵسەنگاندن دەگۆڕێت ،لە ئاكامی ئەوەشدا
بەرهەمی هونەری دەگاتە خاڵێك كە دەشێ
لەو خاڵەدا ئەو بنەمایانەی نەمێنێت كە چیتر بە
بەرهەمێكی هونەری تەواو بزانرێت .شتێك نییە
كە مۆكارۆڤسكی لە كتێبی "ئەركی جوانناسی:
پێوانە و بەها وەكو ڕاستی كۆمەاڵیەتی" ساڵی
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" 1936گفتوگۆی بكات كە ئەركی جوانناسی
هەبێت بێ لەبەرچاوگرتنی شوێن و كات ،یان
ئەو كەسەی كە هەڵیدەسەنگێنێت .هەروەك
هیچ شتێك بوونی نییە ئەگەر بەرهەمی
هونەری ئەو ئەركە لە بارودۆخی گونجاودا
هەڵنەگرێت .مۆكارۆڤسكی جیاوازی دەكات لە
نێوان بەرهەمی مادی هونەری" كە كتێبیكی
فیزیكیە و ،وێنەكێشان یان پەیكەرتاشی خۆی،
لەگەڵ بابەتی جوانناسیدا كە تەنیا لە ڕاڤەكردنی
مرۆڤدا بۆ ئەم ڕاستیە فیزیكیە بوونی هەیە.
لەگەڵ بەرهەمی قوتابخانەی پراگدا ،زاراوەی
بنیادگەری زۆر یان كەم لەگەڵ زاراوەی
سیمۆتیكدا تێكەڵ دەبێت .سیمۆتیك یان
سیمۆلۆجیا مانای توێژینەوەی سیستاماتیكانەی
ئاماژەكان ،ئەمەش ئەوەیە كە بنیادگەرانی بواری
ئەدەبی ئەنجامی دەدەن .زاراوەی بنیادگەری
خۆی ئاماژە بۆ میتۆدێكی بەدواداچوون دەكات،
كە دەشێ بەسەر ڕەهەندی تەواوی بابەتەكاندا
جێبەجێ بكرێت لە یارییەكانی دوو گۆڵیەوە
هەتا شێوازەكانی بەرهەمهێنانی ئابووری.
زانستی سیمۆتێك زیاتر بوارێكی تایبەتی
توێژینەوە نیشان دەدات ،ئەویش بواری ئەو
سیستمانەیە كە لەباری ئاسایدا وەكو ئاماژەكان
دادەنرێن ،بۆ نموونە :چامە (قەسیدە) ،بانگ
كردنی باڵندەكان ،نیشانەكانی هاتووچۆ ،نیشانە
پزیشكییەكان و شتی تریش .بەاڵم ئەم دوو
وشەیە تێكەاڵودەبن ،لەبەرئەوەی بنیادگەری
مامەڵەی هەندێ شت دەكات كە ناشێت ئاسایی
وەكو سیستمێكی ئاماژەكان بیری لێبكرێتەوە،
هەرچەندە كە هەمان شێوەش بووە -بۆ
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نموونە پەیوەندییەكانی خزمایەتی لە كۆمەڵگەی
خێاڵیەتیدا -لە كاتێكدا كە زانستی سیمۆتیك
بە شێوەیەكی بەرباڵو میتۆدەكانی بنیادگەری
بەكار دەهێنێت.
دامەزرێنەری زانستی سیمۆتیكی ئەمەریكی
(س .ئێس .پیرس) سێ جۆری بنەڕەتی ئاماژەی
جۆری ئایكۆنی Iconic
جیاكردۆتەوە.
 كە لەوێدا ئاماژە شتێك بوو لەوە دەچووكە دەینواند (بۆ نموونە وێنەیەك كەسێك
دەنوێنێت) .جۆری ئاماژەی پێڕستیIndexical
 كە تیایدا ئاماژە شتێكە تێكەڵ دەبێت لەگەڵئەوەی كە دەینوێنی (دوكەڵ لەگەڵ ئاگر،
زیپكە لەگەڵ سورێژە) .جۆری سێیەم :هێمایی
 - Symbolicوەكو ئەوەی دیسۆسۆر دەیڵێت
ئاماژە بە شێوەیەكی هەڕەمەكی یان نەریتی
دەبەسترێت بە سەرچاوەكەیەوە .زانستی
سیمۆتیك ئەم پۆلێنكردنەو زۆر پۆلێنكردنی تر
دەگرێتەوە .زانستی سیمۆتیك جیاوازی دەكات
لە نێوان نیشانكردن  )Denotation -واتە
ئاماژەكە چی دەنوێنێت) ،لەگەڵ واگەیاندن -
)Connotationئاماژەی تر كە تێكەڵ دەبێت
لەگەڵیدا) لە نێوان كۆدەكان (ئەو بنیادانەی كە
یاساكە بەڕێوەیان دەباتو مانا بەرهەم دەهێنن)
و ئەو پەیامانانەی كە لەالیەن ئەو بنیادانەوە
ڕەوانە دەكرێن و ،جیاوازیكردن لە نێوان
نموونە )Paradigmatic -واتە كۆمەڵێك
ئاماژە كە دەشێ هەریەكەیان ئەویتریان بنوێنێ)
و ،سینتاگماتیك (كە لەوێدا ئاماژەكان پێكەوە
لە زنجیرێكدا پێكەوە دەبەسترێن) .زانستی
سیمۆتیك لەبارەی میتازمانەوە دەدوێت ،كە

تیایدا یەك سیستمی ئاماژە سیستمێكی تری
ئاماژە نیشان دەكات (بۆ نموونە پەیوەندی
نێوان ڕەخنەی ئەدەبی و ئەدەب) .ئاماژە فرە
ماناكان لە مانایەك زیاتر و ژمارەیەكی گەورە
لە چەمكی تەكنیكی تریان هەیە .بۆ ئەوەی ببینین
كە ئەم جۆرە شیكردنەوەیە لە پیادەكردندا چۆن
دەردەكەوێت ،دەشێ ئێمە بە كورتی سەیری
بەرهەمی نووسەری سیمیۆتیكی سۆڤێتی
یۆری لۆتمان بكەین كە ڕابەری ئەوەبوو كە
پێی دەگوترا قوتابخانەی تارتۆ.

سەرچاوەكان:
.133.Anatomy of Criticism (New York ),p -1
The prison- House of Language ( Princeton, -2
.p.vii ,)1972 ,NJ
See Closing Statement: Linguistics and -3
Poetics, in Thomas A. Sebeok (ed.), Style in
.)1960 ,Language ( Cambidge, Mass
.358 .Ibid, p -4
see Two aspects of Language and Two -5
Types of Aphasic Disturdances, in Roman
Jakobson and Morries Helle, Fundamentals of
.) 1956 ,Language ( The Hague
 +ئەم بابەتە بەشی یەكەمی پاری سێیەمە لە كتێبی:
 Terry Eagleton, Literary Theory, Blackwell.88-79 .pp ,2008 ,Publishing
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هاشم ساڵح
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ئەوروپا
چۆن چۆنی كێشەی
تایفی تێپەڕاند؟
هاشم ساڵح

لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع
پڕۆفیسۆر "برنار كۆتری" بە یەكێك لە گەورە شارەزایانی كاروباری چاكسازی ئاینی ئەوروپی
دادەنرێت .ئەو لە بنەڕەتدا لە زانكۆی ڤێرسای مامۆستایە و ئەندامی فەخریی پەیمانگای زانكۆیی
فەرەنسایە .لێرەدا بە سێ نوسخە :ئەڵمانی و فەرەنسی و ئینگلیزی ،كتێبێكی قەبە دەربارەی
چاكسازی ئاینی پێشكەش دەكات .ئاشكرایە ئەم چاكسازییە ،لە مێژووی ئەوروپا و لە سەروبەندی
سەدەی شازدەهەم و هەروەها لە سەردەمی ڕێنیسانسیشدا ،دیارترین و گەورەترین ڕوداو بوو.
سەدەی شازدەهەم و سەردەمی ڕێنیسانس دوو قۆناغی پێكەوە بەستراون.
دانەر پێیوایە ئەم چاكسازییەی ئاین ،ئەوە شوناسی ئەوروپای مۆدێرنی دروست كردووە ،كاتێ
سەركەوت بەسەر سەردەمی ئیمپراتۆریەتی مەسیحی كۆن كە لە سەدەكانی ناوەڕاستدا باڵوببوەوە
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و دەرگای لەبەردەم ناكۆكیی نەتەوەیی ئەڵمانی
و فەرەنسی و ئینگلیزی ..هتد ،كردەوە .پێش
چاكسازی ئاینی ،هەموان سەر بە جیهانی
مەسیحی بوون و هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆ لە
نێوانیاندا نەبوو ،تەنها كەمەكێك نەبێت .لەو
ڕۆژگارەدا ئاین هەژمونێكی تەواوی هەبوو،
پێش هەموو شتێ ئاین شوناسی مرۆڤی
ئەوروپی دروست دەكرد .ئەوەندە بەس بوو
مەسیحی بیت ،تا تەواوی مافەكان وەربگرێت.
بەاڵم وای لە حاڵی ئەوانەی سەر بە ئاینەكانی
دیكە بوون ،یان "زەندیقە" مەسیحییەكان یاخود
ئەوانەی الی پاپای ڕۆما و ڤاتیكان بە زەندیق
و الدەر دادەنران .ئەوانە بە ماوەیەكی زۆر
پێش بەرپابوونی بزوتنەوەی ڕیفۆرمی ئاینی،
دەچەوسێنرانەوە.
دەگیڕنەوە و دەڵێن جارێكیان چەكدارەكانی
ڤاتیكان پەالماری شاری "بێزییە"ی باشوری
فەرەنسا دەدەن ،گوایە ئەو شارە پڕە لە
زەندیق .سەربازەكانی لە باڵیۆزەكەی پایا
یان لە نێردراوەكەی ڤاتیكان دەپرسن :چۆن
بتوانین جیاوازی لە نێوان زەندیقەكان و نا
زەندیقەكاندا بكەین تا نەیانكوژین .نێردراوەكە
ئاوا وەاڵمی چەكدارەكانی داوەتەوە( :هەر
هەموویان بكوژن و كەس مەهێڵنەوە ،خودا
بۆ خۆی بەندە ساڵحەكانی دەناسێتەوە) ،ئەم
وتەیە بووە بە پەند .پاش ئەوەی چەكدارەكان
تەواوی شارەكە داگیر دەكەن ،باڵیۆزەكە
هەواڵی سەركەوتنە مەزنەكەی بۆ قەداسەتی
پاپا دەنێرێت و دەنوسێت( :موجاهیدەكانمان
دەستیان لە كەس نەپاراست ،نە ئافرەتێك نە
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پیاوێك نە مناڵێك .دوژمنە كافرەكانمان هەال
هەال كرد و بە شمشێرەكان زیاد لە بیست
هەزار كەسمان لەناوبردووە .بە ڕاستی تۆڵەی
خودایی ،جوانترین و نایابترین تۆڵەیە).
ئا ئەمەیە عەقڵیەتی تیۆلۆژی كە لە سەروبەندی
هەژمونی ڕەهای تاریكبینی مەسیحی ،لە
سەدەكانی ناوەڕاستدا بەرباڵوبوو .لەو
سەردەمانەدا تەكفیركردن و ڕقی ئاینی،
هەردووكیان بەرباڵوبوون .خۆشبەختانە لە
ئێستادا مەسەلەكان زۆر گۆڕاون .ڤاتیكان چیتر
هیچ كەسێ بە كافر دانانێت و پاپاش ڕوكارێكی
مرۆیی پرشنگدار و لێبوردەیی لەگەڵ هەمواندا،
وەرگرتووە .ئاشكرایە كۆڕبەندی دووەمی
ڤاتیكان دانی بە ئیسالمدا ناوە و ڕێزگرتنی
خۆی بۆ موسڵمانەكان ڕاگەیاند و داوای
داخستنی الپەڕە بە ئازارەكانی ڕابردوو و
كردنەوەی الپەڕەیەكی تازەی جیاوازتر دەكات.
بگرە ڤاتیكان نوسینگەیەكی بۆ گفوگۆكردن
لەگەڵ (غەیرە باوەڕدارەكان) یان ڕاستتر
نا موتەدەینەكان كردووەتەوە .با هەنووكە
بگەڕێینەوە بۆ كرۆكی باسەكەمان ،وتمان دوای
بەرپابوونی چاكسازی ئاینی ،ئەڵمانییەك هەستی
دەكرد جگە لەوەی مەسیحییە ،ئەڵمانیشە .باشە
ئەوە كێ بوو ئەو هەستەی ال دروست كرد؟
ئەوە ڕابەری گەورەی ڕیفۆرمی ئاینی مارتن
لۆسەر بوو .ئەم پیاوە كە یاخیبوونی دژ بە
ڕۆما ڕاگەیاند و پاپای بەوە تۆمەتبار كرد كە
ئاین بۆ مەبەستی شەخسی و بەرژەوەندی
خۆی بەكاردەهێنێت ،ئەو بوو ئەڵمانەكانی لە
خەوی قووڵی چەندین ساڵە خەبەركردەوە و
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وای لێكردن هەست بە شوناس و كەسێتییە
مێژویینەكەی خۆیان بكەن.
لە ڕاستیدا پاپا گەلی ئەڵمانی لە ڕووی مادییەوە
ئیستیغالل دەكرد ،بگرە پێی ڕادەبواردن ،گەر ئەو
گوزارشتە ڕەوا بێت .چۆن؟ لەسەر یاریكردن
بە ژێی سۆزی ئاینی مەسیحی و ڕازیكردنیان
بەوەی لە ئامێزی مەسیحیەتدا بمێننەوە ،ئەمەش
لە پێناو ئەوەی سااڵنە ملیۆنەها دینار لە گەلی
ئەڵمانی وەربگرێت و لە ڕۆمای كاردیناڵ و
مەترانەكان و پیاوە ئاینییە دەوڵەمەندەكان كە
بەشی هەرە زۆریان دەوڵەمەندی گەندەڵ بوون،
كۆشك و باڵەخانەی پێ دروست بكات .دواتر
مارتن لۆسەر هات و بە گەلی ئەڵمانیای وت:
(ئەم پاپایە ساڵەهایە ڕادەبوێرێ پێتان ،بە ناوی
ئاین و ئیمانەوە خوێنتان دەمژێت ،كەچی خۆی
ژیانێكی پڕ كەیف و سەفا و ڕابواردن دەژی
كە مەسیح ئەو جۆرە ژیانەی ڕەتكردووەتەوە.
گێلیەتی و كەوتنەدوای پاپا و ڤاتیكان بەسە.
ئەوانە لە ئاین الیانداوە و ئاینیان پیس كردووە و
چیتر گوێڕایەڵیان هەرگیز ئەرك نییە).
دواتر لۆسەر هیرشێكی توندی كردە سەر
(صكوك الغفران) كە ڤاتیكان بە گەلە هەژار و
دواكەوتووەكەی دەفرۆشت ،گوایە هەر كەسێ
كڕی ،ئەوا دەچێتە بەهەشت ،تا پارەی زۆرتر
بدات ،ڕۆحی زیاتر بەرەو ئاسمان بەرز دەبێتەوە!
بگرە دەتوانی بۆ مناڵەكان و بۆ باو و باپرانیشت
بكڕیت كە مردوون و ترسی ئەوەت هەیە بڕۆنە
دۆزەخ .ڕۆحیان بكڕەرەوە و یەكسەر دەڕۆنە
بەهەشت .ئەوە پێڕابواردنێكە هیچ پێڕابواردنێكی
دیكە شان لە شانی نادات .بەاڵم گەلی ئەڵمانی

باوەڕی پێ دەكرد ،چونكە ئەوەی زۆر لێی
دەترسا ئەوەبوو بڕواتە ناو ئاگری دۆزەخ.
پاپا بۆ فرۆشتنی ئەم (نامە-صكوك) پڕوپوچانە
كە هیچ پەیوەندییەكیان نە بە ئیمان و نە بە ئاینی
ڕاستەقینەوە هەیە ،پیاوەكانی خۆی بۆ هەموو
سوچ و قوژبنێكی ئەڵمانیا دەنارد ،تا باجی
(پیرۆز) و پارەی بێ شومار كۆبكەنەوە .ئیمان
وای لێهاتبوو بە پارە دەكڕدرا .تەنانەت گەر
ڕیسواترین كەسیش بیت ،ئەوا ئەو نامانەیان پێ
دەدایت ،بەو مەرجەی شتێك پارە بدەیت! ئا لەو
كات و ساتەدا ،مارتن لۆسەر تا بڵێی توڕە بوو،
شۆڕشێكی بێ ئامانی دەست پێكرد و ڤاتیكانی
هەژانێكی گەورە هەژان.
پاشان لۆسەر دەڵێ :ئێوە بۆ ئەوەی لە
ئاینەكەتان تێبگەن و شیكردنەوە بۆ كتێبی پیرۆز
بكەن ،پێویستتان بەوان نییە .خودا عەقڵی پێ
بەخشیوون بۆ ئەوەی كاری پێ بكەن نەك لە
كاری بخەن ،ئیماندار پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی
لەگەڵ خودای خۆیدا هەیە و پێویستی بە نوێنەر
نییە .هیچ ئیماندارێك لەوی دیكە باشتر نییە،
مەگەر بە دەستپاكی و بێگەردی و ڕەفتاری ڕاست
و ڕەوان نەبێت .ئیدی سەردەمی نوێنەرایەتی
و دەاڵڵبازەكان بەسەرچوو كە بازرگانیان
بە ئاینەوە دەكرد و تادەهات میللەتیان نوقمی
نەزانینی زیاتر و هەژاری زیاتر دەكرد.
دواتر لۆسەر كتێبی پیرۆزی وەرگێڕایە سەر
زمانی ئەڵمانی ،ئاشكرایە پێشتر كتێبی پیرۆز
تەنها بە زمانی التینی دەخوێنرایەوە :واتە بە
زمانی پیرۆزی كڵێسا .زمانی التینی بە بێ بایەخ
و نزم تەماشای زمانی گەالنی دەكرد ،وەك
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زمانی ئینگلیزی یان ئەڵمانی یاخود فەرەنسی،
پێیوابوو ئەو زمانانە زمانی بازاڕی و گشتی و
بێ نرخن و بۆ نووسین و خوێندنەوە دەست
نادەن.
لۆسەر بوێری ئەوەی كرد كتێبی پیرۆز
وەرگێڕێتە سەر زمانێكی (گشتی و بازاڕی)،
بەوەش زمانی ئەڵمانی ،بەو مانایەی لەمڕۆدا
ناسراوە دامەزراند و شێوەزارەكانی ئەو
زمانەی یەكخست .لێرەوە لۆسەر تەنها
ڕابەرێكی ڕیفۆرمخوازی ئاینی نەبوو ،بەڵكو
لەگەڵ ئەوەشدا دامەزرێنەری خواستی
ناسیۆنالیزمی ئەڵمانی ،بگرە زمانی ئەڵمانیش
بوو .لەبەر ئەم هۆیەیە ئەڵمانەكان بە مەزنترین
كەسایەتی مێژووییان دایدەنێن .جگە لەوە
لۆسەر یاسایەكی دیكەی لە یاساكانی پاپاویەت
تێكشكاند ،ئەویش یاسای بە ڕەبەنی مانەوەی
پیاوانی ئاینی بوو .خانمێكی شۆخ و شەنگی
هێنا كە پێشتر ڕاهیبە بوو ،لەم بارەیەوە بە
مەسیحییە ئەڵمانییەكان دەڵێ :خودا بۆ هەتا
هەتایە ڕەبەنی بەسەرماندا فەرز نەكردووە،
وەك ئەوەی پاپای ڕۆما پێیوایە .پیاوی ئاینیش
مرۆڤێكە وەك هەر مرۆڤێكی دیكە و كۆمەڵێ
غەریزەی هەیە ،مافی خۆیەتی بە شێوەیەكی
سروشتی تێریان بكات ،گەر نا ئەوا مەسەلەكان
تێكدەچن و خراپ دەبن.
بەم شێوەیە ژنهێنان و شووكردنی پیاوان و
ژنانی ئاینی (ڕاهیب و ڕاهیبە) ،لە مەزهەبی
پرۆتستانتیدا سیفەتێكی شەرعی وەرگرت ،ئەمە
لە كاتێكدایە تا ئێستا لە مەزهەبی كاسۆلیكیدا
قەدەغەیە .ئاشكرایە ئەوە كێشەی زۆری
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خستووەتەوە ،بگرە ئابڕوچونی سێكسی
شەرمهێنی لێكەوتووەتەوە كە ناو بەناو
لە میدیاكانەوە باس دەكرێن و نەنگییەكی
گەورەی بۆ ڤاتیكان دروست كردووە .هەنووكە
یەكێك لەو داواكاریانەی پێداگیری زۆری
لەسەر دەكرێت و خراوەتە بەر دەست پاپا
(فرانسیس) كە مرۆڤێكی بەڕێزە ،ئەوەیە ڕێگە
بە ڕاهیبەكان بدرێت هاوسەرگیری ئەنجامبدەن.
بەاڵم ئایا بوێری ئەوە دەكات ئەم چاكسازییە
مەترسیدارە بەدیبێنێت؟ ئەمە گەورەترین
بەڵگەیە لەسەر ئەوەی لۆسەر بە چوار سەد
ساڵ پێش سەردەمەكەی خۆی كەوتبوو .دواتر
بیروڕاكانی لۆسەر گواسترانەوە بۆ تەواوی
ئەوروپا و باڵوبوەوە وەك باڵوبوونەوەی
ئاگر لە پوش و پەاڵش .ئیدی لەو ڕۆژگارەوە
ئەوروپا بۆ دوو بەش دابەش بوو :كاسۆلیكی
لە باشور و پرۆتستانتی لە باكور.
دوای ئەوە ،بە درێژایی هەر دوو سەدەی
شانزەهەم و حەڤدەهەم ،جەنگی مەزهەبی لە
نێوان ئەو دوو الیەنەدا بەرپابوو ،لە هەموو
شوێنێكدا لەسەر شوناس مرۆڤەكان دەكوژران.
قەسابخانەی تائیفی مەرتسیدار ڕوویاندا ،لە
هەموویان بەناوبانگتر قەسابخانەكەی سانت
بارتیلیمی بوو كە تا ئێستا لە كۆ نەستی یادەوەری
فەرەنسیا ماوەتەوە .ئەو قەسابخانەیە لە /24
ئابی ساڵی  1572ڕوویدا ،واتە پێش نزیكەی
چوار سەدە و نیو .لە شەوێكی تاریكدا ،تەواوی
ڕابەرانی مەزهەبی پرۆتستانت كە نووستبوون،
بوونە قوربانی و بە غەدر هەموویان كوژران.
پاشان ئاگری تایفەگەری كڵپەی سەند و
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هەزاران خەڵكی دیكەی لە پیاوان و ژنان و
منااڵن ،بێ جیاوازی ،لەناوبرد .پاپای ڕۆمای
ئەو سەردەمە ،چەپڵەی بۆ ئەو قەسابخانەیە
لێدەدا و پێیوابوو ئەوە سەركەوتنێكی ئاشكرای
ئیمانی ڕاستەقینەیە بەسەر زەندیقەكاندا.
فەرەنسییەكان ،بەو هۆیەوە ،ئێستاشی لەگەڵ
دابێت ،لەبەرامبەر خۆیان هەست بە شەرمەزاری
دەكەن .فەرەنسییەكان دوای ئەوەی تێگەشتن
و پێشكەوتن ،ئەو قەسابخانەیە بە الپەڕەیەكی
ڕەشی مێژوویان لەقەڵەمی دەدەن.
دواتر پڕۆفیسۆر برنار كۆتری بەردەوام دەبێت
و دەڵێ :پێویستە ئەوەش بزانین ،دووەم ڕابەری
ڕیفۆرمخوازی ئاینی پاش مارتن لۆسەر( ،جان
كالڤن)ی فەرەنسییە .جان كاڵڤن لە لەدایكبوانی
شاری (ئامیان)ی پایتەختی هەرێمی بیكاردییە.
لێرەوە ڕیفۆرمی ئاینی ،ڕەگێكی فەرەنسیشی
هەیە ،نەك تەنها ئەڵمانی .ئاشكرایە ئەم ڕابەرە
ئاینییە گەورەیە ،سەرزەمینی فەرەنسای
بەجێهێشت و ڕووی كردە شاری جنێف و تێیدا
نیشتەجێ بوو ،بووە سەركردەیەكی ڕۆحی
ئەو شارە .لەبەر ئەم هۆیەیە شاری جنێف
لە سویسرا ،بووەتە پایتەختی پرۆتستانتیەت،
وەك چۆن ڕۆما پایتەختی كاسۆلیكییەتە .جنێف
شاری (كاڵفن)ە بە پلەی یەكەم ،دواتر بووە
شاری جان جاك ڕۆسۆ كە هەموو وتارەكانی
بەم وتە بەناوبانگە واژۆ دەكرد :هاواڵتییەك
لە جنێف ،دەنگدانەوەی وتارەكانی لە هەموو
الیەكی ئەوروپا دەنگی دەدایەوە .ئەوە ڕۆسۆ
بوو ڕیفۆرمی دووەمی لە مەسیحیەتدا دەست
پێكرد :واتە ئاینداری عەقاڵنی ڕۆشنگەر .ئەو

مەسیحییەتی لە داخستنەكان و خورافات
و زیادەڕەوی و ملمالنێی تائیفی ناشرین
پاككردەوە .كرۆكی ئاینی ئاشكرا كرد و توێكڵە
بێ كەڵكەكانی لێ داماڵی .بەوەش هەنگاوێكی
گەورەی نا ،بە بەراورد بەوەی لۆتەر و كاڵڤن
ئەنجامیاندا.
ڕۆسۆ لەگەڵ فەیلەسوفە ڕۆشنگەرەكانی
دیكەدا ،ئەوروپایان خستە نێو تازەگەری ئاینی
و ئەخالقی و سیاسییەوە و پەیمانی كۆمەاڵیەتی
پێشكەش كردن :واتە ئینجیلی شۆڕشی
فەرەنسی .ئاشكرایە جاڕنامەی مافەكانی
مرۆڤ و هاواڵتیبوون كە شۆڕشی فەرەنسی
لە بەرواری  26ئابی ساڵی  1789باڵویكردەوە،
تا ئاستێكی زۆر لە فیكری ڕۆسۆوە وەرگیراوە.
لێرەوە لەو پەیوەندییە جومگەییە تێدەگەین كە
فیكر و سیاسەت پێكەوە دەبەستێتەوە .كەچی
دوای هەموو ئەوە دێن و پێت دەڵێن :ڕۆشنبیران
چ سودێكیان هەیە؟ هیچ سیاسەتێكی مەزن ،بە
بێ بوونی فیكرێكی پێشوەختەی مەزن ،بوونی
نییە.
بەم شێوەیە ئەوروپا توانی هێدی هێدی
لە تاریكییەكانی سەدەكانی ناوەڕاست و
دەمارگیری ئوسوڵی بێتە دەرەوە و بڕواتە
نێو تازەگەری فیكری و لێكبوردەیی ئاینییەوە.
بەم جۆرە ئەو كێشە تایفییە مەترسیدارەی
تێپەڕاند كە چەندین نەوەی ئەوانی وێران كرد
و بۆ چەندین سەدە ،ڕۆشنایی لە چاوانیاندا
كوژاندبووەوە.
سەرچاوە :الشرق االوسط2014 /2 / 19 ،
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نەتەوەیەک چیە؟

ئێڕنێست ڕێنان

لە ئیتالییەوە :جەمال زەندی


بەڕێوەچوونی کۆنفرانسێک لە سۆربۆن ١١مارسی ١٨٨٢
ئ ەوەی مەبەستمە لەگەڵ ئێوە بیدەمە بەر باس و تاوتوێ بكەم ،هزرێکە كە تەنها بە ڕواڵەت
ڕوونە ،بەاڵم لە ڕاستیدا خراپ لێ تێگەیشتنی زۆر ئاسانە .فۆرمی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی هەمیشە
هەمەچەشن بووە .زۆر کۆمەڵگە بە پێكهاتەی ڕەنگاوڕەنگەوە هەن ،وەکو چین ،میسر ،بابلی کۆن،
هەندێک خێڵ وەک یەهوودییەکان و عەرەبەکان ،هێندێک شار وەک ئاتێن وسپارت ،یەكێتی واڵتە
جیاجیاكان وەک ئیمپڕاتۆری کارۆلینجۆ ،جڤاتە بێ واڵتەكان كە ئایین بۆتەوە هۆی یەکگربوونیان،
وەک ئیسرائیلی و پارسەکان ،واڵتانی وەک فەرەنسا ،ئینگلیز و بەشێ زۆر لە واڵتە ئەوروپاییەكان،
هەندێک کۆنفێدراسیۆن وەک سویس و ئەمریکا ،جۆرێک لە خزمایەتی کە پەیوەندی بە ڕەگەز یان
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باشتر بڵێین بە زمانەوە هەیە ،لە نێوان گرووپە
جۆراجۆرە ژێرمەن و سالڤەکاندا هەیە .هەموو
ئە مانە فۆرم و پێکهاتەی ئەو گرووپانەن كە
بوونیان هەیە یان بووە و ناتوانن بێ ئەوەی
تووشی بارگرژی و كێشە ببن ،ئاوێتەی یەك
بب ن .لە سەردەمی شۆرشی فەرەنسادا پێیان
وا بوو دەتوانن دامەزراوە و شارە بچووک
وس ەربەخۆکانی ئاتێن و سپارت لەگەڵ واڵتە
گەوەرەکانی سەردەم کە ژمارەی دانیشتووانیان
دەگاتە سی یان چل ملیۆن کەس هەڵسەنگێنن.
هە ڵەیەکی ترسناک کە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا
ڕوودەدات ئەوەیە كە واڵت و ڕەگەزیان تێکەڵ
کردووە و گەالنێک كە بەڕاستی بوونیان هەبوو،
لە گەڵ گرووپە زمانی و ئتنییەكان بە یەك جۆر
پێناسە دەكەن .هەوڵ دەدەین زۆر بە وردی ئەم
پرسە شی بكەینەوە ،چونكە ئاڵۆزی لە مانای
وشەكاندا دەتوانێ ببێتە هۆی هەڵەی كوشندە.
باسێكی زۆر هەستیار و ناسکە ،لەبەر ئەوەی
ئێمە بە جۆرێک زیندووەكان دەدەینە بەر باس
و شیکاری وەک چۆن شیکاری مردووەكان
بکەین ،هەر بۆیە هەموو هەوڵمان دەخەینە گەڕ
بۆ دادوەرییەكی بێ الیەنانە.
١
هەر لە بەرەبەیانی هەرەسهێنانی ئیمپڕاتۆری
ڕۆمەوە یان باشتر بڵێین لە دەسپێکی
هەڵوەشانەوەی ئیمپڕاتۆری کارۆلینجۆوە،
پێدەچێ ئەوروپای ڕۆژاوا دابەش بووبێ بە
سەر نەتەوەکاندا  -لە سەردەمە جیاكاندا -
هەندێک لەوان هەوڵیان دا بەسەر ئەوانیتردا
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حوكمڕانی بكەن ،بە بێ دەستەبەركردنی
سەركەوتنێكی درێژ خایەن .كارێک كە نە
کارلۆی پێنج و لویجی چواردەهەم و نە ناپلیۆنی
تێدا سەرکەوتوو بوون .دژوارە لە داهاتووشدا
کەسی تێدا سەرکەوتوو بێ .دامەزراندنی
ئیمپڕاتۆرییەکی نوێ وەكو ڕۆم یان ئیمراتۆری
تازەی کارۆلینجۆ ئیتر مومکین نییە.
دابەش بوونی ئەوروپا ئەمێستا ئیتر ڕاستییەكی
حاشا هەڵنەگرە و هەر هەوڵێک بۆ دەسەاڵتداری
بەسەر هەموویدا بە بێ ماتڵ بوون دەبێتە هۆی
پێكهێنانی هاوپەیمانی بە گەڕانەوە بۆ سنوورە
سرووشتییەكانی .ئەوروپا ،بۆ ماوەیەکی زۆر
خاوەنی جۆریک هاوسەنگی تایبەتی بوو:
فەرەنسا ،ئینگلیز ،ئاڵمان و ڕووسیا دیسان
بۆ سەد ساڵی تر دەمێننەوە ،سەرەڕای ئەو
ڕووداوانەی کە ڕەنگە بە دژیان بن ،کەسایەتی
مێژوویی ،واتە پاژی سەرەکی شەترەنجێکن
کە خانووەکانی بەردەوام لە بەر گرینگی و
گەورەیی لە گۆڕان دان ،بێ ئەوەی بە یەکجاری
تێکبچن .بەم پێیە دیاردەی نەتەوە لە مێژوودا
تازەیە ،لە ڕابردوودا شتێك بە نێوی نەتەوە
نەبوو :میسر ،چین و کلدانی کۆن هەرگیز
نەتەوە نەبوون .جڤاتانێک بوون کە یەک لە
کوڕەکانی هەتاو یان یەک لە کوڕەکانی ئاسمان
ڕێبەری دەكردن .شارۆمەندیی چینی و میسری
لە ئارادا نەبوو .مێژووی کۆنی کالسیک کۆمار و
شاریارییە ناوچەییەکانی لە بیرە ،کۆفێدراسیونی
و ئیمپڕاتۆرەكانی لە
كۆماری هەرێمی
بیرە :بەاڵم نەتەوە بەم جۆرەی ئێمە ئەمرۆ
مەبەستمانە نەبووە ..ئاتێن ،سپارت ،سیدۆن،
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تیرۆ ،نموونەی هێندێک ناوەندی بچووک و
بە شکۆی واڵتپارێزین .گەرچی ئەو شارانە
سەرزەمینەكانی بە ڕادەی بەرچاو تەسك
بوو .گالیا ،سپانیا و ئیتالیا  -پێش ئەوەی لە
نێو ئیمپڕاتۆری رۆماندا بتوێنەوە  -کۆمەڵە
خەڵکانیک بوون ،کە زۆرجار پێکەوە هاوپەیمان
بوون ،بەاڵم بە بێ ئەوەی دامەزراوەیەکی
ناوەندی یان زنجیرە پاشایەتی پێك بهێنن.
تەنانەت ئیمپراتۆری ئاشوور ،پارسەکان و
ئیمپراتۆری ئەسکەندەریش واڵت نەبوون.
ئاشوورییەکان هەرگیز واڵتپارێز(پاتێریوت)
نەبوون :ئیمپراتۆری پارسەکان فێوداڵییەکی
پان و بەرین بوو .تەنیا یەك نەتەوە نییە كە
لە لەشكەركێشییە مەزنەكەی ئەسكەندەرەوە
سەری هەڵدابێ ،كە دەرنجامەكەی بە گشتی
بۆ مێژووی شارستانیەت بە سوود بوو.
ئیمپڕاتۆری ڕۆم زۆر نزیک بوو بە پێكهاتەی
واڵتەوە ،ئەوەش كاتێک بایەخی پەیدا كرد كە
گۆڕانكارییە بەرینەكانی کۆتایی شەڕ بوو بە
هۆی بااڵدەستی ڕۆمییەکان و یەكخستنێكی
بەرین و جۆریك لە ئاشتی و سەر و ساماندانی
سەقامگیر كرد.
لە ئاخر و ئۆخرەكانی ئیمپراتۆرییەكەدا لە
نیوان کەسانی خاوەن گیانی بەرز ،ئوسقۆفە
ڕۆشنەکان و خەڵکی خوێندەواردا ،هەستێکی
ڕاستەقینە بە «پاکس رۆمان» (ئاشتییەک کە
لە سەردەمی ئیمپراتۆری ڕۆمدا بۆماوەیەکی
زۆر لە ڕۆژاوا سەقامگیر بوو) لەئارا بوو ،دژی
بێسەر و بەرەیی كە بێگانەكان ورووژێنەری
بوون .بەاڵم ئیمپراتۆرییەک دوازدە هێندە

گەورەتر لە فەرەنسای ئەمرۆ لەو ئاستەدا نییە
نەخشی دەوڵەتیکی مۆدێڕنی ئەمرۆیی بگێڕێ.
دابڕان و جیایی لەنێوان ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا
لە سەدەی سێهەمدا هەلێك بوو بۆ دامەزرانی
ئیمپراتۆری گالیكۆ (.)Gallico
چێنەری ئەو تووەی دواتر بوو بە بنەما و
یارەمای ناسیونالیزم هێڕش و لەشكەركێشی
ژێرمەنەكان بوو.
بەڕاستی ،ژێرمەنەكان لە دەسپێکی هێرشە
بەرباڵوەکانیانەوە لە سەدەی پێنجمەوە تاکوو
دواهەمین داگیرکارییە نۆرمانەکانیان لە سەدەی
دەیەمدا چییان كرد؟ نەختێ زەمینی ڕەگەزیان
گۆڕی ،بەاڵم زنجیرە ئەریستوکراسییەکی
چەکدارانە لە بەشێکی بەرین و بەرچاو لە
ئیمپراتۆرییە کۆنەکەی ڕۆژئاوا دادەمەزرێنن،
كە دواتر وەك داگیركەر نێویان لێ دەبرێ.
لەوێندەرەوە فەرەنسا ،بوورگوندیا ،لۆمباردیا،
دواتریش نۆرماندیا دروست دەبن .ئیمپڕاتۆری
فرانکۆ ،كە بەرهەمی پاوانخوازیی بوو ،توانی
بۆ ماوەیەكی كورت ئەوروپا بکاتە یەکپارچە،
بەاڵم ئەم ئیمپراتۆرییە بە شێوەییەکی
چارەهەڵنەگر لە کۆتاییەكانی سەدەی نۆهەمدا
لە بەریەک هەڵوەشایەوە .ڕێکەوتنی ڤێردوون
( )Verdunدابەشبوون بوو لە سەرهێڵێ
كەمترین گۆڕانكایی ،لەوە بەدواوە فەرەنسا،
ئاڵمانیا ،ئینگلیز ،ئیتالیا و سپانیا ،بە ڕێبازی
دژبەیەكدا دەئاژوێن و بەنێو هەزاران ڕووداودا
دەپەڕێنەوە ،بۆ پێگەیاندنی یەکجاری نەتەوەیی
خۆیان ،بەو شێوەی ئەمرۆ دەیانبینین .لە
واقیعدا ئەوەی تایبەتمەندی ئەم دوڵەتانەیە
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ئاوێتەیی گەالنی دامەزرێنەریانە.
لەنێو ئەو واڵتانەی هەر ئێستا ئاماژەمان
پێ کردن ،هیچ شتێکی هاوشێوەی ئەوەی لە
تورکیا دەبینرێ ،بەدی ناكەین ،لەوێ تورک،
سالڤ ،یۆنانی ،ئەرمەنی ،عەرەب ،سووری و
کورد ئەمرۆ جودا جودان ،هەر وەك دەمی بە
كۆیلە كردنیان.
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ئەوە ئاكامی دەور و نەخشی دوو هەلومەرجی
سەرەكی بوو؛ هەر لە سەرەتا و یەکەم هەنگاودا
خەڵکی ژێرمەن لەگەڵ یونانی و التیندا پێوەندی
بەرقەرار دەکەن و مەسێحیەت قەبووڵ دەكەن.
کاتێک سەرکەوتوو و ژێرکەوتوو هەردووکیان
ئایینی هاوبەشیان هەبێت ،یان باشتر بڵێین کاتێک
سەرکەوتوو ئایینی ژێرکەوتوو قبووڵ ئەکات،
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ئیتر ناتوانێ وەبەرهێنەری سیستێمی توركی
بێت :بەشی بەرچاو لە دابەشبوونی مرۆڤایەتی
لەسەر بنەمای الیەنگری لە ئایینەکانە.
دووهەم :فەرامۆش کردنی یەکجاری زمانی
تایبەتی لە الیەن داگیرکەرانەوە بوو .نەوەکانی
کلۆدۆڤێۆ ،ئاالربیکۆ ،گۆندێبالدۆ ،ئابلۆینو و
ڕۆلۆنێ بە زمانی ڕۆمانی قسەیان دەکرد .ئەم
ڕووداوە بە نۆبەی خۆی ئاکامی تایبەتمەندییەکی
گرینگ بوو :فرانکی ،بوورگوندی ،گۆتیەکان،
لۆنگۆباردی و نۆرمانی ،زۆر کەم ژنی
هاوڕەگەزیان لەگەڵ بوو .بۆ چەند نەوەیەک
سەرکردەکان تەنها لە ژنانی ژێرمەنیان
دەخواست ،بەاڵم گراوەکانیان التینی بوون،
شێوەی پەروەردەی منداڵەکانیشیان هەر
التینی بوو .هەموو ئەندامانی خێڵەکان لەگەڵ
ژنی التینی گۆڤەندیان ساز دەدا ،واتە ،دوای
سەقامگیر بوونی فرانک و گۆتیەکان لەسەر
خاکی ڕۆمانەکان ،زمانی گۆتی و فرانکەکان
گەر تۆزێک بەختی هەبوو ،چەقی بەست .لە
ئینگلیزدا وا نەبوو ،هۆکاریش ئەوە بوو كە
ئەگەرچی ڕەنگە داگیرکەرانی ئانگڵۆساکسۆن
ژنیشیان لەگەڵ بووبێ ،بەاڵم خەڵکی بریتانی
ڕەویان كرد ،لە الیەکی ترەوە لەوێ التینی
زۆر بەرچاو نەبوو یان باشتر بلێین هەرگیز لە
بریتانیا بااڵدەست نەبوو.
ئەگەر لە سەدەی پێنجەمدا لە گالیا بە فراوانی
بە گالی قسەدەکرا ،کلۆدۆڤێۆ و دەست و
پێوەندەکانی لەبەر زمانی گالی دەستبەرداری
زمانی ژێرمەن نەبوون ،كەوابوو ئاکامی
بنەڕەتی بوو بە ئەوە كە سەرەڕای هێز و

تەوژمی داب و نەریتی داگیرکەرانی ژێرمەن،
لەگەڵ چەرخی زەماندا ئەو فۆرمەی ئەوان
دامەزرێنەری بوون ،بوو بە فۆرمی نەتەوەکان.
بە شێوەیەکی تەواو یاسایی فەرەنسا دەبێتە
نێوی ئەو واڵتەی کە تەنها گرووپێکی بچووک و
کەمینەی فڕانکی تێدا جێگیر ببوون .لە سەدەی
دەیەمدا ،لەنێو یەکەم «كانسۆنس دێ ژست»
(سروودەكانی شكۆ) ئەوانەی کە نموودێك لە
ئاوێنەی بااڵنوێنی ڕۆحی تەواوی سەردەمی
خۆیانن ،هەموو دانیشتووانی فەرەنسا
فەرەنسایین .لە گرێگۆری تۆرسوودا ،بیری
ڕەگەزێکی جیاواز لە نێو خەڵکی فەرەنسادا
بە باشی خۆ دەنوێنی کە هەرگیز لەنێو
نووسەر و شاعیرەکانی پاش ئووگۆ کاپێتۆ،
بەرچاو ناكەوێ .جیاوازی نیوان ڕەسەن و
عەوام بە تەواوی دیارە ،بەاڵم ئەوە بە هیچ
جۆرێک جیاوازی ڕەگەزی نییە ،جیاوازییە
لە بوێریدا ،نەریت پەروەردەیی کە بەمیرات
پێیان گەیشتووە .بە زەینی هیچ کەس ناگات
کە ڕیشەی هەموو ئەمانە لە داگیركەرییدا
بێت .ئەو تێیـۆرییە درۆیینەی کە پێی وایە
ڕیشەی ڕەسەنایەتی لە مافێکی تایبەتیدایە کە
لەالیەن شاوە بە خزمەتگوزار و گەورەکانی
نەتەوە بەخشراوە و گوایە بە جۆرێک کە
هەر ڕەسەنێک« ،ڕەسەنایەتییە» ،لە سەدەی
سێزدەدا وەک بیر گرسا.
دوای ئەوەی داگیرکەری نورماندییەکان
كۆتایی پێ دێت ،هەر هەمان شت ڕاستی خۆی
دەسەلمێنێ .یانی لە ماوەی یەک یان دوو نەوەدا
ئیتر داگیرکەرە نورماندییەکان خۆیان لە باقی
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خەڵک جیا ناکەنەوە ،ئەڵبەت ئەمە نەبووە هۆی
كەم بوونی کاریگەرییان؛ ئەوان داب ونەریتێکی
چەکداری و واڵتخوازیی و چینێكی ڕەسەنی
چەكداریان ڕادەستی واڵتی داگیركراو كرد کە
پێشتر خاوەنی نەبوون.
فەرامۆشی ،یان باشترە بێژم هەڵەی مێژوویی
پێشاندەری ڕاستییەكی حاشاهەڵنەگرە لە
دروستكردنی یەك نەتەوەدا ،هەر بەم هۆیەوە
ڕۆچوون لە خوێندنەوە مێژووییەكان زۆر جار
دەبێتە نموودێكی مەترسیدار بۆ نەتەوەگەرایی.
لە ڕاستیدا توێژینەوەی مێژوویی ،ڕاستی
ئەوە شەڕ و شۆڕانە ڕوون دەكاتەوە كە
هاوكات بوو لەگەڵ سیستێمە سیاسییە
جوراوجۆرەكاندا و بەوانەشەوە كە ئاكامی
سوودمەندیان بووە؛ یەكێتی هەمیشە بە زەبر و
زەنگ جێ بە جێ دەبێ :یەكخستنی فەرەنسای
باکوور و فەرەنسای باشوور ڕەشەکوژی و
کاولکارییەکی بە شوێنەوە بوو کە نزیك بە
یەك سەدەی بە بێ وچان خایاند.
شای فەرەنسا  -گەر بکرێ وا بێژم  -نموونەیەكی
ئارمانی؛ «كوورەی تاواندنەوەی» سەدە بوو:
شای فەرەنسا ئەوەی کە بەدیهێنەری یەکێتی
زۆربەی فەرەنسای ئەمڕۆ بوو .بەسەرهاتی
شای فەرەنسامان بینی ،ئەو پرستێجی خۆی
دۆڕاند؛ ئەو نەتەوەی ئەو ساماندەری بوو،
تووکیان لێ کرد .ئەمڕۆ تەنها کەسانی وشیار
لەو ئاستەدان لەوە تێ بگەن کە ئەو مەبەستی
بوو بە سەرەنجامی بگەیەنێ و ئەوەی بە
سەرەنجامی گەیاند.
هەندێک یاسای بلیمەتی مێژوویی لە ناکۆکیدا
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هەستیان پێ دەکرێ ،ئەو پالنەی شای فەرەنسا
بەو شێوە شکۆمەندە ،بەشێكی بە زەبر و زەنگ
و بەشێكی بە ئاشتی ،ڕێبەری كرد و بە ئاكامی
گەیاند ،لە زۆر واڵتدا تووشی شکست بوو .لە
ژێر تاج و تەختی سانت ستێفانۆدا ،مەجارییەکان
و سالڤەکان جیا مانەوە ،هەر وەکوو چۆن
هەشسەد ساڵ پێش جودا بوون .لویجی بۆ
پتەوكردنی زنجیرەپاشایەتی ئاسبوورگ،
زۆرجار بندەستەكانی لێك دادەبڕی و دەیانیدا
بە گژیەكدا .لە بۆهیمیا ،چیك و ئاڵمانی هەرگیز
دانەیان پێكەوە نەدەكواڵ ،سیاسەتی تورک لە
مەڕ جیاکردنەوەی نەتەوەكان لە سەر بنەمای
ئایین ئەزموونێكی پڕ تاڵ بوو ،بوو بە هۆی
خاپوور بوونی ڕۆژهەاڵتی ناڤین .بنواڕن
شارێك وەک ساڵۆنیک یان سمین :لەوێ پێنج،
شەش جڤات دەبینن ،هەرکامیان بیرەوەری
تایبەت بە خۆی هەیە و دەکرێ بڵێین هیچ
شتێکی هاوبەشیان نییە.
لە کاتێکدا جەوهەری نەتەوەیەک لەودایە کە
هەموو ئەندامەکانی لە سەر میراتێکی هاوبەش
كۆكن و زۆر شتیان فەرامۆش کردووە ،هیچ
شارۆمەندێکی فەرەنسایی بیرەوەری لەوەی
كە بووگاردی ،ئاالنۆی یان ڤیزگۆتۆیییە نییە؛
هەر شارۆمەندێكی فەرەنسا دەبێ شەوی
سان بارتۆلۆمێو و كۆمەڵكوژییەكەی سەدەی
سێزدەی باشووری فەرامۆش کردبێ.
فەرەنسا دە بنەماڵەی لێ نییە بە تاقیکردنەوە
بیسەلمێنن کە بە ئەسڵ دەگەڕێنەوە سەر
فەرانکەكان ،هەڵبەت وەها تاقیکردنەوەیەک بە
هۆی تێکەاڵویی نەناسراوەوە هەر زۆر نوقسان
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دەبێ و دەتوانێ هەموو تیۆرییە ژێنێتیکییەکان
تووشی سەر لێشێواوی بكات.
کەوابوو ،نەتەوەی مۆدێڕن ئاکامێکی مێژوویی
و بەرهەمی زنجیرەکردارێکی هاوتەریبن
بەرەو یەک ئاقار .هێندێ جار یەکگرتوویی
لە ڕێگەی زنجیرە پاشایەتییەوە سەپاوە ،بۆ
نموونە فەرەنسا .جاروباریش لە ئیرادەی
هەرێمەکانەوە ،بۆ نموونە هۆلەند ،سویس و
بلژیک ،یان لەالیەن سەركردەیەكی سپاوە كە
بووەتە بزوێنەری بزاڤەكان و دواتر خۆی
بەسەر بڕوبیانووی فیۆداڵەکاندا سەپاندوە،
وەک ئیتالیا و ئاڵمان.
لە هەر حاڵدا ،هەمیشە هۆكارێكی سەرەكی
وەها
بزوێنەری ئەم بزاڤانە بووە .لە
لەنێوان
هۆكارەكان
نموونەگەلێكدا
خۆ
چاوەنواڕنەكراوەدا
سەرسووڕمانی
دەهاوێنە بەر تیشك .بە چاوی خومان
یەکگرتنی ئیتالیامان لە تێكشاندا بینی ،خاپوور
بوونی توركیا لە سەركەوتندا.
هەر شکانێک دەبوو بە هۆی یەکێتی ئیتالیاییەکان
و هەر سەرکەوتنێک دەبوو بە هۆی الواز
بوونی توركیا ،چونكە ئیتالیا یەك نەتەوەیە ،لە
کاتێکدا تورکیە  -لە دەرەوەی ئاسیای بچووک
 نەتەوە نییە.لە ڕێگەی شۆڕشی فەرەنساوە بانگەوازی
بوونی نەتەوەیەك بكرێ ،جێی شانازییە بۆ
فەرەنسا ،کەس نابێ پێی ناخۆش بێت ئەگەر
السایی کرایەوە .بنەمای نەتەوە هی فەرەنسایە.
بەاڵم بەهەرحاڵ نەتەوە چییە؟ بۆچی هۆلەند
نەتەوەیە ،لە کاتێکدا هاننوڤێر و گەورەدووکی

پارما نەتەوە نین؟ بۆچی فەرەنسا بەردەوامە
لە نەتەوە بوون ،لە كاتێكدا بنەما ئافرێنەرەكانی
بزر بوون؟
بۆچی سویس کە خاوەنی سێ چوار زمان،
دوو ئایین و سێ چوار ڕەگەزە ،یەك نەتەوەیە،
لە کاتێکدا ،بۆ نموونە تۆسکانا (ناوچەیەك لە
ئیتالیا) ئەوندە فرەڕەگەزە ،نەتەوە نییە؟ بۆچی
ئاووستریا دەوڵەتە و نەتەوە نییە؟ چی بنەمای
ڕەگەزی و نەتەوەیی لێك جودا دەكاتەوە؟
گیانی وردبین تا وەاڵمی شیاو بۆ ئەم
پرسیارانە نەدۆزێتەوە ئۆقرە ناگرێ .بە
دڵنیاییەوە كێشەكانی جیهان بە وەاڵمی ئەم
پرسیارانە چارەسەر نابێ ،بەاڵم مرۆڤی شێلگیر
بەڵگەی دەوێت بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە بە
مەبەستی ڕەواندنەوەی ئەو تەم و مژەی گیانە
سەرسەرییەكانی تێدا نووقم دەبن.
٢
هێندێ بیرمەندی زانستی سیاسی لەو باوەڕە
دان كە یەك نەتەوە زنجیرەپاشایەتییە ،ئەوەی
لە كۆندا داگیریانی كردبوو؛ ئەمە پێشتر قبووڵ
كرا بوو ،بەاڵم دواتر لە الیەن گەلەوە لە بیر
كرا .بە بڕوای ئەو چاالكە سیاسییانەی
جێی ئاماژەی منن ،یەكخستنی ناوچەکان
کە لە الیەن زنجیرەپاشایەتییەکەوە بەرێوە
چووە (لە ڕێگەی شەڕ ،ژن و ژنخوازی ،یان
ڕێکەوتنەكانیانەوە) بە تێداچوونی زنجیرە
پاشایەتی بنیادنەرییان ئەوانیش هەرسیان
هێناوە .ڕاستە کە زۆربەی نەتەوە مۆدێرنەکان
لەالیەن هێندێک بنەماڵەوە دامەزراوە کە بە ئەسڵ
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فیۆداڵ بوون ،ئەوانەی کە پەیمانیان لەگەڵ خاکدا
بەستبوو و بە شێوەیەک لە شێوەکان بوون
بە هەوێن و گرسێنەری .سنووری فەرەنسای
 ١٧٨٩هیچ شتێکی سروشتی و پێویست نەبوو.
ئەو ناوچە بەرباڵوەی کە کاپێتیجی لکاندیانە
هێڵە بەرتەسکەکەی ڕێکەوتنی ڤێردوونـەوە ،بە
دڵنیاییەوە یەك لە دەسکەوتە تایبەتییەكانیان
بوو.
ئەو سەردەمەی پەیوەست کردنەکان جێبەجێ
کران ،کەس بۆچوونی ئەوتۆی لە سەر
سنووری سروشتی ،مافی نەتەوەیی و ئیرادەی
هەرێمەکان نەبوو .یەكێتی نێوان ئینگلیز ،ئیرلەند
و سکۆتلەند کاری زنجیرە پاشایەتی بوو.
یەكێتی ئیتالیا ماوەیەكی زۆری خایاند ،چونکوو
هیچکام لە گەلێک بنەماڵەی دەسەاڵتدار  -پێش
لە سەدەی نۆزدە  -نەیانتوانی ببنە ناوەندی
یەكێتییەكە .سەیر ئەوەیە کە ئەو دوورگە
تەماوییەی ساردینیا ،کە بە حاڵە حاڵ ئیتالیایی
بوو ،بووە ناوەندی پاشایەتی.
هولەند کە بە ڕاپەڕینێکی بوێرانە خۆی
دامەزراند ،سەرەڕای ئەمەش پێوەندییەکی ژن
و ژنخۆازی لەگەڵ بنەماڵەی ئۆڕانج (نێوی
زنجیرەپاشایەتییەکە) پێک هێنا ،کە ئەگەر بێتوو
ڕۆژێک ئەو پێوەندییە بپچڕێ ،یەکیەتی ئەوان
تووشی مەترسی جیددی دەبێ.
دەبێ ئەوەش بڵێین كە ئەم یاسایە گشتگیر
نییە ،سویس و واڵتە یەکگرتووکانی ئەمریکا
لە ڕێڕەوەی زەماندا و بەرەبەرە پێك هاتن
و هیچ زنجیرەپاشایەتییەك نەبوو بە هەوێنی
یەكخستنیان.
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باسی ئەو کێشانە ناکەم لە مەڕ فەرەنساوە :بۆ
خۆدان لە وەها باسێک پێویستە ڕەمزی داهاتوو
بزانرێ .تەنها دەتوانین بێژین کە پاشایەتییە
مەزنەكەی فەرەنسا ،ئەوەندە ڕیشەی نەتەوەیی
بوو کە دوای هەرس هێنانیشی نەتەوە توانی بە
تەنیا خۆی ڕابگرێت .ئەوەشمان لە بیر نەچێ کە
سەدەی چواردەهەم هەموو شتێکی گۆڕیبوو.
دوای سەدەکانی داڕمان مرۆڤ گەڕابۆوە بۆ
ڕۆحی کۆن ،بۆ ڕێزگرتن لە خۆی و هزری
مافی مرۆڤ.
وشەی «واڵت» و «شارۆمەند» مانای
خۆیان پێ درایەوە و بەم شێوەیە
بوێرانەترین نەشتەرگەری مێژوویان ئەنجامدا:
نەشتەرگەرییەک کە دەکرێ لەگەڵ ئەوەدا
هەڵیسەنگێنین کە لە فیزیۆلوژیدا هەوڵدانە بۆ
ژیاندنەوەی کەسێک بە ناسنامەی پێشوویەوە،
جەستەیەك کە دڵ و مێشكی لێ دابڕا بوو.
کەوابوو پێویستە قبووڵی بکەین کە نەتەوەیەک
دەتوانێ بوونی هەبێ بە بێ بنەمای زنجیرە
پاشایەتی و تەنانەت ئەو نەتەوانەی لە ڕێگەی
زنجیرەی پاشایەتییەكانەوە پێک هاتبوون،
دەتوانن لێک جوودا ببنەوە ،بێ ئەوەی لە
نێو بچن .ئەو بنەما کۆنەی کە تەنیا بایەخی
بە مافی شازادەکان دەدا ،ئیتر بۆ ئەوە نابێ
داكۆكی لێ بكرێ؛ لە سەرەوی مافی زنجیرەیی
بنەماڵە ،بنەمای نەتەوەیی هەیە .لەسەر کامە
پێوەر ئەم مافە نەتەوەیییە بنیاد دەنرێ؟ كامانە
ئەو هێماگەلە کە ناسنامەكەی دیاری دەكەن؟ لە
كامە ڕاستی حاشاهەڵنەگرەوە هەلی هێنجین؟
 .١لە رەگەزەوە؟ هێندێک بە دڵنیاییەوە داکۆکی
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لێ دەکەن .دابەشبوونی دەستکرد؟ بەرهەمی
فیۆدالیسم؟ لە ژن و ژنخوازیی زنجیرەی
بنەماڵەکان و لە کۆنگرە دیپلۆماسییەکانەوە؟
ئەمانە هەتاهەتایی نین .ڕەگەزی خەڵک ،ئەمەیە
ئەوەی بنەمای دادوەری و پایەی یاسایی
لە سەر دادەمەزرێنن؟ بۆ نموونە بنەماڵەی
ژێرمەنییەکان بە پێی ئەم تێیـۆرییەی خەریکم
شرۆڤەی دەكەم ،مافی ئەوەی هەیە ئەندامە پرژ
و باڵوەکانی ژێرمەن وەربگرێتەوە ،تەنانەت
کاتێکیش ئەندامێک داوای پەیوەست بوون
بە ئەوان نەکات .مافی ژێرمەنیسم بە سەر
هەرێمیکەوە گەلێک بەهێزترە لە مافی بە سەر
دانیشتووانییەوە .بەم شێوە جۆرێک لە مافی
پێش شارستانیەت دروست دەبێ وەك مافێك
كە لەالیەن خوداوە دەدرا بە شاكان
و شا نوێنەری خودا بوو لەسەر
زەوی.
لەم حاڵەدا بنەمای نەتەوەیی لەگەڵ
بنەمای ڕەگەزی جێگەی دەگۆڕدرێ،
ئەمە هەڵەیەكی كوشندەیە و
لەهەرکوێ بیهەوێت ببێتە بااڵدەست،
شارستانییەتی ئەوروپا تووشی
چەندە بنەمای
داڕمان دەكات.
نەتەوە دروست و ڕەوایە ،هەر بەو
ڕادەیە مافی پێش شارستانییەتی
ڕەگەز ناڕەوایە و تەژییە لە مەترسی
بۆ سەر پێشكەوتنی ڕاستەقینە.
دەكڕێ بێژین کە توخم و ڕەگەز
لە شار و خێڵە سەرەتاییەكاندا لە
پلەی یەكەمدا دادەنران .خێڵ و

شارە سەرەتاییەكان داری لق و پۆ كوتاوی
بنەماڵەكان بوون .هەموو شارۆمەندانی سپارت
و ئاتێن دوور و نزیك خزم بوون.
ئەم بۆچوونە لە بابەتی بەنی ئێسرائیلیشەوە
دروستە :خێڵە عەرەبەكان ئێستاش هەروان،
با واز لە سپارت و ئاتێن و بەنی ئێسرائیل
بێنین و ئاوڕێک لە ئیمپڕاتۆری ڕۆم بدەینەوە؛
هەلومەرج بە تەواوی جیاوازە .لە سەرەتاوە
بە زۆر سەپێنراوە و دواتریش لە بەر
بەرژەوەندی ڕاگیراوە ،ئەم قەاڵچنە زەبەاڵحە لە
شار و هەڕێم بە تایبەتمەندی تەواو جیاوازەوە
زەبرێكی گوڕچكبڕە لە بیری ڕەگەزی .هەروەها
مەسیحییەتیش بە تایبەتمەندی گشتگیر و
موتڵەقگەرایەوە بە شێوەیەكی تۆكمەتر لە
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سەر هەمان ڕێباز دەڕوا .ئەو هاوپەیمانییەکی
چڕوپڕی لەگەڵ ئیمپڕاتۆری ڕۆما دەبەستێ.
لە ژێر کاریگەری یەکگرتنی ئیمپراتۆر و
کلیسادا وەک دوو هێزی سەرەکی و مەیدانی،
بنەمای ئتنیکی بۆ سەدان ساڵ لە کاروباری
بەڕێوەبەرایەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دوور
دەخەڕێتەوە.
هێرشی بەربەرەکان بە ڕواڵەتە قیزونەكەیەوە،
هەنگاوێکی تر بوو بەم ئاقارەدا .دابەش بوونی
قەڵەمڕەوی بەربەرەکان فڕی بەسەر ڕەگەزەوە
نەبوو؛ داگیركەران بە زۆر و ویستی خۆیان
یاسا و ڕێسایان بۆ دیاری كردبوون .ئەوەی
ئەوان ئاوڕیان لێ نەدایەوە ،ڕەگەزی گەلی
بااڵدەست بوو.
کارلو مانیۆ ،هەمان سیاسەتی ڕۆمییەكانی
پەیڕەو كرد ،یەكەم ئیمپڕاتۆری كە پێكهاتەی
ڕەگەزیی هەر زۆر فرەچەشنە :ڕێکەوتنی
ڤێردوون بێ هیچ دوو دڵییەك دوو هێڵی
سەرەکی لە باکوورەوە بەرەو باشوور دیاری
کرد و ئەوەی لە بەرچاویان نەگرت ،ڕەگەزی
دانیشتووانێ بوو كە هێڵەكان لێكیانی دادەبڕی.
گۆڕینی سنوورەکان ،دواتر بێ ئەوەی هیچ
ئاماژەیەک بە ناسنامەی ڕەگەزی بكات ،دەست
پێ دەکا و لە دەورانی سەدەکانی نێوەڕاستدا
سەقامگیردەبێ .ئەو هێڵە سیاسییەی کاپێنجی
دیاری کرد و بوو بە هۆی ئەوە کە ناوچەکانی
گالیای کۆن لەژێر ناوی فەرەنسادا یەک بخات،
مەبەستی ئتنیکی لە پشت نەبوو.
دلفیناتو ،برێزێ ،پروڤێنزا و فرانکا کونتێ ،هیچ
بیرەوەرییەكیان لە ڕەگ و ڕیشەی هاوبەشی
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خۆیان نەبوو .هەرچەشنە ئاشنایەتییەک لە
سەر ناسنامەی گالیا لە سەدەی دووهەمەوە
بزر ببوو ،تەنها توێژینەوەی وردی مێژووی
نوێ پەردەی لە سەر ڕەگ و ڕیشەی ئەوان
هەڵدایەوە.
کەوابوو لە پێکهاتنی نەتەوەی مۆدێڕندا بابەتی
ڕەگەز دەورێکی نەبووە .فەرەنسا چێلتیک،
یبێریك و ژێرمەنە ،ئاڵمان ژێرمەن ،چێلتیک و
سالڤە .توێژینەوە لە كێشەی ڕەگەز لە ئیتالیا
هەر زۆر ئاڵۆزە .گالی ،ئترووسکو ،پێالسجی
و یونانی (بێ ئەوەی باسی زۆر توخمی دیكە
بكەین) تێكەاڵوییەكە ،ڕێك یێژی چێشتی
میجێورە و بۆ پۆڵێنبەندی نابێ .دوورگەکانی
بریتانیا بە گشتی تێكەاڵوێكن لە خوێنی چێلتیک
و خوێنی ژێرمەنی بە جۆرێک کە شرۆڤەکردنی
پێوەندنیان پڕ دژوارە .هەقیقەت ئەوەیە کە
ڕەگەزی پەتی ،بوونی نییە و هەر هەوڵدانێک
بۆ ئەوەی شیکاریی ئتنۆگرافی بكرێ بە بنەمای
سیاسی ،مانای ئەوەیە تارمایی بکرێتە بنەما.
واڵتە هەرە ڕەسەنەکان  -ئینگلیز ،فەرەنسا و
ئیتالیا  -ئەو واڵتانەن کە بە زۆری خوێنیان
ئاوێتەیە .هەروەها پێداگریی لە سەر ئەوەی
ئاڵمان تاقانەیە و بەدەرە لەم لێكدانەوە ،جگە لە
خەیاڵی خاو و تەم و مژاوی هیچی دیكە نییە.
هەموو باشوور گالیک بوون .هەموو بەشی
ڕۆژهەاڵت هەر لە ڕووباری ئێلباوە سالڤن .ئەو
بەشەی پێیان وایە پاك و پەتین ،ئایا بەڕاستی
وان؟
لە هەمبەر ئەم کێشەیە پێویستە ڕوانگەیەکی
ڕوونمان هەبێت ،خۆ بە دوور بگرین لە هەر
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چەشنە خراپ تێگەیشتنێک .مشتومڕ لە مەڕ
رەگەز باسێكی بێبڕانەوەیە ،وشەی ڕەگەز لە
الیەن توێژەرانی مێژووی زمان و مرۆڤناس
و زانایانی فیزیولۆژییەوە بە دوو مانای
تەواو جیاوازەوە بە کار براوە .بۆ مرۆڤناسان
وشەی ڕەگەز هەر هەمان مانا دەدات كە لە
گیانەوەرناسیدا هەیە؛ ڕەگەز نیشانەی پێوەندی
و خزمایەتی خوێنییە ،بەاڵم توێژینەوە لە زمان
و مێژوو ناڕواتەوە سەر ئاقار و ئامانجی
فیزیولۆژی .پەیڤگەلی براكیچێفالو(سەرپان) و
دولیكوچێفالو (سەرباریك) نە لە مێژوودا بەرچاو
دەکەون ،نە لە زمانناسیدا .لەنێو کۆمەڵەمرۆڤی
داهێنەری زمان و تەکووزی ئاریاییدا براکیچێفالو
و دولیکوچێفالو هەبوون .ئەم بۆچوونە لەمەڕ
جڤاتە سەرەتایییەكان كە زمان و داب و نەریتی
سامیش دەئافڕێنن ،دروستە .بە وتەیەكی دیكە
ڕیشەی گیانەوەرناسی مرۆڤ زۆر كۆنترە
لە ڕیشەی زمان ،كولتوور و شارستانییەت.
و
کۆمەڵە سەرەتایییە ئارییەکان ،سامی
توورانییەکان لە بواری فیزیولۆژییەوە هیچ
شتێکی هاوبەشیان نەبوو.
ئەو بە کۆما بوونانە ڕووداوی مێژووین کە
لە سەردەمی دیارکراودا ڕوویان داوە ،پازدە
یان بیست هەزار ساڵ پێش ،کاتێک ڕێشەی
گیانەوەرناسی جۆری مرۆڤ لە تاریکی نووتەکدا
ون بوو .ئەوەی کە لە ڕوانگەی زمانناسی
و میژووییەوە بە نێوی ڕەگەزی ژێرمەن
دەناسرێ ،بە دڵنیایییەوە بنەماڵەیەکی جیاوازە
لەنێو گۆنەی مرۆڤدا ،بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە
كە لە بواری مرۆڤناسییەوە بنەماڵەیەكی تایبەت

بێت .جگە لە چەند سەدەیەكی زۆر كەم پێش
مەسیح نەبێ ،دیاردەیەك بە نێوی ژێرمەن لە
مێژوودا بەدی ناكرێ .لەگەڵ ئاوەزدا ناگونجێ
کە ژێرمەنەكان لەو سەردەمە دیاریكراوەدا
لە كوت و پڕا لە دڵی زەوییەوە هاتبووبێتنە
دەرەوە ،پێش ئەمەش ئەوان لە گەڵ سالڤەكان
بەشێک بوون لەو كۆما گەورەی سەكاكییەكان،
بە بێ هێج جیاوازییەكی تایبەت .بە دڵنیایییەوە
ئینگلیزییەک «گۆنە»ی تایبەتییە لە بەراورد
لەگەڵ باقی مرۆڤایەتی .ئەو گۆنەی ئەمڕۆ بە
گشتی بە نێوی ئانگلۆساكسون دەناسرێ ،نە
بریتانی سەردەمی جولیو چێزارن (قەیسەر)،
نە ئانگلوساکسونی هێنجست [،]Hengist
نە دانمارکی کوونت ،نە نورماندی جوولیامی
جەهانگرە ،ئەو بەرهەمی هەموو ئەمانەیە.
فەرەنساییەك نە گالیە ،نە فرانکی ،نە
بوورگاردوو .ئەو كوورەی شای فەرەنسا
سەركردایەتی دەكرد ،مرۆڤێكی پێ گەیاند
كە لە یەك توو و لە یەك قۆڕ نەپێژراوە.
دانیشووانی جرێسێی [ ]Jerseyگووێرنێسێی
[ ]Guerneseyلەگەڵ خەڵكی نورمانی كە
دەكەونە بنارەكانی نزیك بەوانەوە لە بواری
ڕەگ و ڕیشەوە هیچ جیاوازییەكیان نییە .لە
سەدەی یازدەهەمدا چاوی هەرە تیژ بچووکترین
جیاوازی لە نیوان خەڵکی ئەمبەر و ئەوبەری
ڕووبارەكەدا بەدی نەدەکرد.
نامۆیی و جودایی ئەوە دوو گەلە لەیەكتر
ڕەوتێكی نزیك بە حەوت سەد ساڵی تێ پەڕاند،
یانی ئەوان لە ڕێڕەوی زەماندا لێك دابڕان
و ڕیشەی هاوبەشی خۆیان فەرامۆش كرد.
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كەوابوو ،لە بواری مێژووناسییەوە ڕەگەز
بەو جۆرەی ئێمە ڕاڤەی دەكەین ،دیاردەیەكی
گرساوە و نەگۆڕ نییە .گرینگی توێژینەوە لە
ڕەگەز بۆ مێژووناسێک كە دەپەرژێتە سەر
مێژووی مرۆڤایەتی ،لەوەدایە كە ئەو دانەری
سیاسەت نییە .ئەوەی نەخشەی ئەوروپای
داڕشتووە ،ئەوەی لە بەر چاوی نەگرتووە،
ڕەگەز بووە .یەكەم نەتەوەكانی ئەوروپا
هەموویان لە تۆو و خوێنی جیاجیان ،كە تێك
ئااڵون .كەوابوو لە سەرەتاوە توخمی ڕەگەز
گرینگی خۆی بوو ،بەاڵم لە ڕێڕەوی زەمەندا
بەردەوام لە گرینگی كەم دەبێتەوە و مێژووی
مرۆڤ بە شێوەیەكی بنەڕەتی لە گیانەوەرناسی
جیا دەبێتەوە .مرۆڤ مشك و مارموور نییە،
تاكوو ڕەگەز هەموو شتێكی دیاری بكات .كەس
مافی ئەوەی نییە ،بكەوێتە پشكنینی جیهان و
كەپۆڵی خەڵك ئەندازە بگرێت ،دواتر یەخەی
بگرێت و پێی بێژێ :تۆ هاوخوێنی ئێمەی ،تۆ لە
خودی خۆمانی!
لە سەروەی هێماكانی مرۆڤناسییەوە ،ئاوەز،
داد ،ڕاستی و جوانی هەیە ،كە الی هەمووان
یەك شتن .ڕێك هەر بۆیە سیاسەت لە سەر
بنەمای ئێتنوگڕافی مەترسیدار و وەبەرهێنەرێ
بارگرژییە .ئەمرۆ ئێوە بە دژی ئەوانیتر كەڵكی
لێ وەردەگرن ،بەیانی ئەوانیتر بە دژی ئێوە
كەڵكی لێ وەردەگرنەوە .ئەو ئەڵمانییانە کە
ئااڵی ئێتنۆگرافیان زۆر بەرز كردۆتەوە،
لەوە دڵنیان کە رۆژێک نابینن کە سالڤەكان
لە ناوی دێهاتەكانی ساکسونیا و لووساوزیا
بکۆڵنەوە و بە شوێن ویلتێس ( )wiltzesو
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ئۆبۆتریتی ( )Obotritiدا بگەڕێن و داوای
خوێنی باوباپیرانیان بكەن كە لە الیەن
ئۆتونیەكانەوە[ ]Ottoniبە كۆمەڵ فرۆشران
یان بە كۆمەڵ كوژران؟ بۆ هەموو الیەک باشە
کە هونەری فەرامۆش كردن فێر ببن.
ئتنۆگرافی بۆ من بایەخی خۆی هەیە؛ زانستێک
كە جارجار دەتوانێ گرینگ بێت ،بەاڵم من
دەخوازم ئازاد بێت و ئارەزوومە تێكەڵ بە
كاروباری سیاسی نەكرێ .لە بواری ئتنۆگرافیدا
وەك هەموو بوارەكانی دیكەی توێژینەوە،
سرووشتی
دەگۆڕدرێن؛
سیستێمەكان
پێشكەوتن وایە .ئەگەر بێتوو سنووری
دەوڵەتان بكەوێتە شوێن شەپۆڵ و خروشی
زانست ،واڵتپارێزی (پاتریوتیسم) بە باسێكی
پاردوكسالەوە دەبەسترێ و بەو ئاكامە دەگەین
بە واڵتپارێز بڵێین؛ ئێوە بە هەڵەدا دەچن خۆێنی
خۆتان بۆ وەها ئارمانجێک دەڕێژن؛ باوەڕتان
كردووە چێلیكن؛ نەخێر ئێوە ژێرمەنن ،سەر لە
نوێ دوای دە ساڵی تر دێن و دەبێژن :نەخێر
ئێوە سالڤن .بۆ ئەوەی غەدر لە زانست نەكرێ،
با گەردنی ئازاد بكەین و ناچاری نەكەین لە
سەر كێشەگەلێک دادوەری بكات كە زۆر
بەرژەوەندی تر دەوری تێدا دەگێڕن.
ئەگەر قەرار بێت دیپلوماسی لەم بوارەدا
بەڵگەمان پێشكەش بكات ،لەوە دڵنیا بن زۆرجار
هاودەستی ئاشكرای ئەو لەگەڵ سووچ و تاواندا
تووشی سەرسووڕمانتان دەكات.
 .٢پێویستە هەر بەو شێوەی ڕەگەزمان ڕاڤە
كرد ،ڕاڤەی زمانیش بكەین .زمان هێز نییە

بۆ یەكێتی بەڵكوو دەكڕێ پاڵنەر بێت؛ واڵتە
یەکگرتووكانی ئەمریكا و ئینگلیس بە یەك زمان
قسە دەكەن ،ئەمریکای التین و ئیسپانیاش بە
هەمان شێوە ،بەاڵم نەتەوەیەك نین .سویس كە
ئەوندە ڕێك و پێكە ،بە پێچەوانەوە ،لە سەر
سازیانی چەند الیەن بنیاد نراوە كە بە چوار
زمان دەپەیڤن .لە مرۆڤدا شتێك هەیە كە لە
سەرەوەی زمانەوەیە :ئەوە ویست و ئیرادەیە.
ئیرادە و ویستی سویسرییەكان ئەوەیە
سەرەڕای چەندزمانی پێكەوە بژین ،وەها
سازانێک هەر یەكجار گرینگترە لەو یەكێتییەی
لە ژێر زەبر و زۆردا ڕاگیراوە .هەرمانێك
كە فەرەنسا شانازی پێوە دەكات ئەوەیە كە
هەرگیز پەنای بەر زۆر نەبردووە بۆ گەیشتن
بە زمانێكی یەكگرتوو .بۆچی ناكرێ خاوەنی
یەك هەست و هزر بین و بە زمانی جیاواز
یەك شتمان خۆش بوێت؟ تاوێک پێش ئێستا
باسی ئەوەمان كرد ،ئەگەر بێتوو ئتنۆگرافی
بكرێتە بنەمانی سیاسەتی نێودەوڵەتی ،چەند
پڕمەترسی و پڕخەسارە .لە بابەتی زمانیشەوە
ڕێك هەر وایە .با هەرواترین مەوادی ئازاد بۆ
ئەم توێژینەوە جێ بایەخانە فەراهەم بكەین؛
ئاڵۆزیان نەكەین و پشت گوێیان نەخەین ،چونكە
هەردووكیان بە یەك ڕادە زیانبەخشن .ئەوە
کە لە بواری سیاسییەوە گرینگی زۆر بە زمان
دەدرێ ،هۆكاری ئەوەیە وەك یەك لە هێماكانی
ڕەگەز چاوی لێ دەكرێ .درۆی لەوە ئاشكراتر
نییە .پڕووس ،کە لە ئێستادا هەموو بە ئەڵمانی
قسە دەکەن ،چەند سەدە پێش زمانیان سالڤ
بوو؛ ناوچەی گاڵێس ئینگلیزی قسە دەکەن،
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گالیا و ئیسپانیا بە زاراوە سەرەتایییەكانی
ئالبالونیا قسەیان دەکرد؛ میسر بە عەرەبی قسە
دەکەن ،نموونەی وا بێ ئەژمارە .تەنانەت لە
سەردەمە هەر دوورەكانیشدا ناسنامەی زمان
و ناسنامەی ڕەگەز یەك شت نەبوون .با ئاماژە
بە خێڵەكانی پێشـ ــ ئاریایی یان پێشـ ــ سامی
بکەین؛ کۆیلە هەبوون بە زمانی خاوەنەکانیان
ئەوكات ڕەگەزی
قسەیان دەکرد ،بەاڵم
كۆیلە و كۆیلەدار یەك نەبوو .باشە دووپات
بکرێتەوە؛ كە ئەو دابەشبوونە لەنێو زمانی
هێندوئەوروپایی ،سامی و زمانەكانی تریش
كە بە وردی و وردبینی تایبەتی زماناسییەوە
توێژنەوەیان لە سەر كراوە ،لە گەڵ دابەشبوونی
مرۆڤناسیدا ناتەبان .زمانەكان لە ڕێڕەوی
مێژوودا فۆرمیان گرتووە و بە قازانجی خوێنی
ئاخێوەرانی بەڵگەیەکی وەها بە دەستەوە نادەن.
لە هەرحاڵدا ،ناکرێ بە دژی ئازادی مرۆڤ
ببێت ،كاتێک باسی ئەوەیە کۆمەڵێک مرۆڤ
بڕیار بدەن لە خۆش و ناخۆشیدا پێکەوە ببن.
زێدەڕۆیی كردن و خۆ لە بازنەی یەك كولتووردا
بە نێو كولتووری نەتەوەیی قەتیس كردن ،لە
ڕاستیدا خۆ سنووردار كردن و خۆ ئەسیر
كردنە لە بازنەیەكی داخراودا ،خۆ دوورگرتنە
لە هەڵمژینی هەوای پاكی پێدەشتی بەرینی
مرۆڤایەتی ،بۆ خۆ قەتیس کردن لە نێو تاقمی
واڵتپارێزییدا .هیچ شتێک ئەوەندە زیانبەخش
نییە بۆ ڕۆح ،هیچ شتێک ئەوەندە پێش بە
گەشی شارستانیەت ناگرێ .نابێ ئەم بنەما
بنەڕەتییە پشت گوێ بخرێ كە مرۆڤ پێش
ئەوەی بخرێتە بازنەی ئەم یان ئەو زمانەوە،
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پێش ئەوەی بخرێتە نێوە بازنەی ئەم یان ئەوە
ڕەگەزەوە و بەشداری ئەم یان ئەو كولتوور
ببێت ،ئەو بوونەوەرێكی خاوەن ئەخالق و
ئاوەزە .پێش لە کولتووری فەرەنسایی ،ئاڵمانی
و ئیتالی ،کولتووری مرۆڤایەتی هەیە.
بنواڕن بۆ گەورە پیاوانی سەردەمی سەر لە
نوێ ژیانەوە (رێنێساس) :نە فەرەنسایی ،نە
ئیتالیایی ،نە ئەڵمانی بوون .لە مامەڵە کردن
لەگەڵ کۆندا نهێنی ڕاستەقینەی پەروەردەی
گیانی مرۆڤایەتییان دۆزیبۆوە و گیان و
جەستەیان بۆ تەرخان کردبوو و چ خزمەتی
هێژایان بە مرۆڤایەتی كرد.
 .٣تەنانەت ئاینیش ناتوانێ زەمینەیەكی گونجاو
پێشکەش بکات بۆ بنیادنانی ناسیونالیزمی
مۆدێڕن.
لە سەرەتاوە ،ئایین و گرووپە كۆمەاڵیەتییەكان
زۆر بە تووندی لێك ئااڵبوون .گرووپە
کۆمەاڵیەتییەكان هەراو بۆوەی بنەماڵە بوون.
ئاین و داب و نەریتەکان تایبەت بە بنەماڵەکان
بوون .ئاینی ئاتێن نەریتی تایبەتی خودی ئاتێن
بوو و ئەفسانەی چۆنییەتی دامەزرانی ،هی
یاسا و ڕێوڕەسمەکانی کە هێمای هیچ دین
و ئاینێكی گرسا و چەق بەستوو نەبوون.
ئەو ئاینە ،بە مانای پڕاوپڕی وشە ،ئاینی
دەوڵەت بوو .ئەوەی جێبەجێ کردنی ڕەت
بکردبایەتەوە ،ئاتێنییەکی ڕاستەقینە نەبوو.
ڕێوڕەسمی ئاکرۆپۆلی هێمای کەسایەتی بوو.
سوێند خواردن بە سەر گڵکۆی ئاگراولو بە
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مانای سوێند خواردن بوو بۆ مردن لەپێناو
واڵتدا .وەها ئاینێک هاوسەنگی ڕێوڕەسمی
ئااڵیە لەم سەردەمەدا .خۆ بواردن لە بەشداری
لەو ڕێوڕەسمانە هاوسەنگی نەچوونە ژێر باری
ئەرکی سەروازییە لەم سەردەمەدا .مانای ئەوە
بوو بێژی ئەمن ئاتێنی نیم .ئەمجا ئاشكرایە كە
ئەو ڕێوڕەسمانە بۆ كەسێک كە خەڵكی ئاتێن
نەبوو ،هیچ مانایەكی نەبوو .هەر بۆیە هیچ
چاالکییەکی پروسێلیتیسم* بۆ زەخت خستنە
سەر بیانییەکان بۆ قەبووڵ کردنی نەبوو،
کۆیلەکانی ئاتێن بەڕێوەیان نەدەبرد.
ئەمە لە بابەت هێندێک لە کۆمارە بچووکەکانی
سەدەکانی نێوەڕاستیشەوە دروستە .ئەوەی
سوێندی بە سەری سانت مارکۆ نەخواردبا،
شارۆمەندێکی باشی ڤێنێزی نەبوو .ئەوەی
سانت ئاندێرای لە سەرەوەی هەموو سانتەکانی
بەهەشتەوە دانەنابا ،شارۆمەندیکی باشی
ئامالفیتانو نەبوو .لەو کۆمەڵگە بچووکانەدا
کە دواتر حکوومەتی ملەوڕ و سەرەڕۆ بوونە
حوكمڕانیان ،ئەم دیاردەیە بەها و نرخی وەهای
نەما.
ئەوەی لە سپارت و ئاتێندا ڕاستی بوو،
لە بەرەبەیانی هێڕشەكانی ئەسکەندەر و
دامەزراندی پاشایەتییەکەی ئیتر ڕاستی نەبوو
و ئەگەر ترووسكەیەكی مابوو ،لە سەردەمی
ئیمپراتۆری ڕۆمدا بە یەكجاری گوژایەوە.
كوشتوبڕ و پشكنینێک کە ئانتیوخوس
كردی بۆ
ئپفانیو []Antico Epifanio

ئەوەی ڕێوڕەسمی جوڤی ئولیمپیا [Giove
 ]Olimpioلە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بسەپێنێ
و ئەوەی ئیمپراتۆری ڕۆم كردی بە مەبەستی
سەقامگیر كردنی ئاینێكی دەوڵەتی ،هەڵە
بوون .لە سەردەمی ئەمڕۆدا بارودۆخەكە بە
تەواوی ڕوونە ،ئیتر ئەو كۆما بەرینەی بە كۆ
باوەڕیان بە یەك ئایین بوو ،نەماون ،ئەمێستا
هەركەسە بە شێوەی خۆی باوەڕ و دین
هەڵدەبژێرێ .ئێستا ئیتر ئایینی دەوڵەتی نییە؛
دەكڕێ فەرەنسایی ،ئینگلیسی و ئاڵمانی بیت
و كاتولیك ،پروتێستان و یەهوودی بیت و یان
هەر ئایینێكی دیكە بۆ خۆت هەڵبژێری .ئێستا
ئیتر دین بووەتە كێشەی تاكەكان و پێوەندی
بە وشیاری تاکەكەسییەوە هەیە .بە سەر چوو
زەمانێک كە دەوڵەتانی ڕۆژاوا بە سەر كاتۆلیك
و پرۆتێستاندا دابەش ببوون.
ئایین کە پەنجا ساڵ پێش یەك لە توخمە
بنەڕەتییەكانی دامەزرانی بەلژیكا بوو ،ئێستا
ئیتر شتێكی تاكەكەسییە و گرینگی خۆی لە
ناخی تاكەكاندا دەپارێزێ و دەكرێ بێژین
ئاوەزێک كە سنووری نێوان گەالن دیاری
دەكات ،بە تەواوی لەژێر کاریگەری ئاین هاتۆتە
دەرەوە.
 .٤بە دڵنییاییەوە بەرژەوەندی هاوبەش خالێكی
زۆر گرینگە لە پێوەندی نێوان مرۆڤەكاندا.
بەاڵم ئایا ئەمە مانای وایە كە دەكرێ تەنها لە
سەر بەرژەوەندی هاوبەش واڵت دابمەزرێ؟
بەرژەوەندی هاوبەش دەبێتە هۆی پەیمانی
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بازرگانی .لە ناسنامەی نەتەوەییدا هەست
و سۆز هەیە؛ زوڵڤێرێین (*)Zollverrein
واڵتێك نییە (هەڵگرتنی خاڵی گۆمروكی نێوان
هەڕێمەكانی ئاڵمان ،یانی ئابووری هاوبەش
ناتوانێ ببێتە هەوێنێ نەتەوەیی)؛ نەتەوە یەك
پەیكەرەی زیندووە بە گیان و جەستەوە.
 .٥جوگرافیا ،ئەوەی سنوورە سرووشتییەكانی
لەسەر دادەمەزرێ ،بێگومان دەوری گرینگ
دەگێڕێ لە دابەشبوونی واڵتەكاندا .جوگرافیا
ڕاستییەكی مێژوویی بنەڕەتییە .ڕووبارەكان
ڕێنوێنی ڕەگەزەكان بوون و كێوەكان لەمپەر،
یەكەمیان ڕێ خۆشكەر بووە ژ بۆ بزاڤە
مێژووییەكان و دووهەمیان ڕێگر .بەهەرحاڵ،
وەك چۆن هێندێک الیەن باوەڕیان وایە ،ئایا
دەكرێ داكۆكی لە هزرێک بكرێ كە پێی وایە
سنووری واڵتێک لە سەر نەخشەی جوگرافی
دیاری كراوە و واڵتێکی تر مافی ئەوەی هەیە
هەركات بیهەوێت بۆ گەیشتن بە كێو و یان
ڕووبارێک دەوری هەڵمووتێ بداتەوە ،بۆی
هەیە چەندی پێ خۆش بوو ،سنوورەكەی
هەراو بكاتەوە؟ ئامۆژەی لەمە ملەۆڕانەتر و
مەرگبارتر نییە .بە وەها هزرێک هەموو توند
و تیژییەك پاساو دەكرێ .ئەرێ ئەوە كێو و
ڕووبارەكانن كە سنوورە سرووشتیەكان
دیاری دەكەن؟ گومان لەوەدا نییە كە كێوەكان
دەبنە هۆی دابڕان لە كاتێكدا چۆمەكان
هۆكاریی پێكەوە ژیانن .بەاڵم ئەوە بەو مانا
نییە كە هەموو كێوەكان دەبنە هۆی لەت و
پەت بوونی واڵتان .چۆن بزانین كام كێو هۆی
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دابڕان و كامە نییە؟ لە بیاڕیتز تا ترونیا ،هیچ
ڕووبارێک كە پشكی هەبێ بەسەر ئەوانی تردا،
وەك دیاریكەری سنوور ،بەدی ناكرێ ،ئەگەر
مێژوو گەرەكێ بووایە لوریا ،سێننا ،موسا ،ئێلبا
و ئۆدێر  -وەک ڕاین  -دەوری ئەو سنوورە
سروشتییەیان دەبوو كە هۆکاری پێشێل
كردنی زۆر مافی بنەڕەتی بوون كە خواستی
بەشەرە .باسی مافی ستراتێژی دەكرێ ،لە
ڕاستیدا هیچ شتێک موتڵەق نییە و ئاشكرایە كە
بە پێی پێویستییەكان هاوێری زۆر لە بەرچاو
دەگیرێ ،بەاڵم ئەو هاوێرانە نابێ لە ئاستی
خۆی زیاتر بڕوا ،چونكە کاتێک لە حەدی خۆی
چووە دەرەوە هەموو پەنا دەبەنە بەر هێزی
چەكدار و دەبێتە هۆی شەڕێكی بێ بڕانەوە.
كەوابوو دەبێ بێژین خاكیش (وەكوو ڕەگەز)
نەتەوەیەك دروست ناكات .خاك ژێرخانە،
گۆڕەپانی ملمالنێ وکار ،کە مرۆڤ گیانی وەبەر
دێنێ .لە بنیادنانی ئەوەی گەلی پێ دەگوترێ،
مرۆڤ لە سەرەوەی هەموو شتێكەوەیە ،گشت
شتە مادییەكان بەس نین .نەتەوە بنەماییەكی
ڕۆحی و بەرهەمی سەخلەتی و پێچاوپێچی
قووڵی مێژووییە ،ئەو گرووپێك نییە كە خاك
هۆكاریی پێكەوە ژیانیان بێت؛ ئەو بنەماڵەییەكی
ڕۆحییە.
دوای ڕاڤە كردنی هەموو ئەو خااڵنە كە بەس
نین بۆ ئافڕانی بنەمایەكی ڕۆحی ،یانی زمان،
بەرژەوندیی ئابووریی ،ئایین ،جوگرافیا و سپا،
با بزانین پێویستییەكانی تر كامانەن؟
٣
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ناسیۆنێك؛ یەك دانە گیانە ،بنەمایەکی ڕۆحییە.
ئافڕێنەری ئەم گیان و بنەما ڕۆحییە دوو شتن
كە لە ڕاستیدا دەبن بە یەك ،یەك لەمانە لە
ئەوێستاییەوە و ئەوی تر ئەمێستایی ،یەك
لەمانە خاوەندارییەتی میراتێكی دەوڵەمەندە
لە بیرەوەری هاوبەش؛ ئەوی تر هاودڵی و
سۆز و هەستە بۆ پێكەوە ژیان لە ئەمێستادا،
ئارەزووی پێكەوە ژیان و ئیرادەیە بۆ بەردەوام
بوون لەسەر میراتی هاوبەش و هەوڵدان بۆ
دەوڵەمەندتر كردنی .بەڕێزان؛ نەتەوە شتێك
نییە مرۆڤ یەكڕۆژە پێی بگات ،ناسیۆنێك
هەر وەك كەسایەتییەك ،مەنزڵگەیەكە كە بۆ
پێگەیشتنی مێژووییەكی پڕ هەوراز و نشێوی
بڕیوە ،لەپێناویدا قوربانی دراوە و ئارق ڕژاوە.
هەمووان كۆكن لەسەر ڕێزگرتن لە داب و
نەریتی باو و باپیران ،ئێمە میراتگەری باو و
باپیرانمانین ،میژووییەكی پڕ لە سەروەری و
گیانبازی (ئاشكرایە ،مەبەست ڕاستییەكانە).
شانازی و سەروەری هاوبەشی مێژوویی
و ئیرادەی هاوبەشی ئەمێستایی ،شاكاری
مەزنت لە ئەوێستادا ئەنجام دابێ ،هەوڵی بە
سەرئەنجام گەیاندنی كاری گەورە لە ئەمێستا
و داهاتوودا بدەیت؛ هزری نەتەوەیی لەسەر
وەها سامانێک پێ دەگات ،مەرجی بنەڕەتی بۆ
ئەوەی یەك ناسیۆن و نەتەوە ببیت ،ئەمانەن.
بەدروستی ڕێز لە گیانبازی و چەرمەسەری
هاوبەشانیان دەگرن و ماڵ و سامانێک ،کە
ڕەنجی لە پێناودا كێشراوە و بە میراتی بەجێ
دەهێڵن ،خۆشیان دەوێ.
دروشمی سپارتەکان « -ئێمە ئەوانەیین كە ئێوە

بوون ،ئەوە دەبین کە ئێوە هەن» ،ئەم دروشمە
لە ساكاری خۆیدا كورتكراوی سروودی هەموو
واڵتانێكە .میراتێک لە شانازی و ئەفسووس بۆ
ڕابردوو كە ئەمێستا هەموو لە سەری كۆكن،
دەیكەن بە نەخشەڕێ بۆ داهاتوو و هەوڵەكان
دەخرێنە گەڕ بۆ بەدی هاتنیان؛ پێكەوە ڕەنجیان
كێشاوە ،شادی و گۆڤەندیان گێڕاوە ،خاوەنی
ئاوات و ئارەزووی هاوبەشن ،ئەمانەن ،كە
سەرەڕای جیاوازی زمان و ڕەگەز خەڵكی پێ
پەروەردە دەكرێن و گرینگترن لە كەوشەنی
هاوبەش و ئەو خاڵە سنوورییانە کە لەپێناو
بنەما ستراتێژییەكاندا دیاری كراون.
لە سەرەوە گوتمان ڕەنج و ئازاری هاوبەشت
چێشتبێ ،ڕاستی ئەوەیە ڕەنج و چەرمەسەری
هاوبەش لە شادی و گۆڤەند زۆرتر دەبنە
هۆی یەكێتی .شین و ماتەمی نەتەوەیی لە
سەركەوتنی نەتەوەیی گرینگترن ،چونكە دەبنە
هۆی دروست كردنی ئەرك و فرمان و وزەی
هاوبەش بۆ داهاتوو .كەوابوو نەتەوە هاوپشتی
و هاوخەمییەكی تەواوە ،پێكهاتوو لە هەست و
سۆز ،لەخۆبردوویی و گیانبازیگەلێک كە كراوە
و ئامادەیی بۆ ئەوەی لە داهاتووشدا ئەنجام
بدرێ .ڕابردوو دەكەن بە چرا و ڕووناكی
ڕێگای داهاتوو .سازیان و هاودڵی و ئارەزووی
پێكەوە ژیان لە داهاتوودا ڕوون و بێ خەوش
خۆ دەنوێنێ.
نەتەوە پەیمانە ،واتە هەموو ڕۆژێ پەیمان نوێ
کردنەوە ،ڕێك هەر وەكوو تاكێك كە هەموو
بەیانییەك هەڵدەستێ و لەگەڵ ژیان پەیمان
نوێ دەكاتەوە و خۆی تەیار دەكا بۆ بەردەوام
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بوون لە ژیان و پێشخستنی.
بەڵێ ،دەزانم ئەمە كەمتر متافیزیكە لە مافی
خوایی و نەرم و نیانترە لەو مافەی جەماوەر
چاوەڕوانیەتی .بە پێی بڕیار و فەرمانی ئەم
ئامۆژانەی پێشكەشم كردن ،واڵتێك مافی
ئەوەی نییە هەروەك چۆن شایەك ئەو مافەی
نییە بە هەرێم یان ناوچەیەك بێژێ تۆ بەشێكی
لە ئێمە و پێویستە پەیوەست بیتەوە بە ئێمەوە.
لە ڕوانگەی ئەزەوە هەرێمێك یانی دانیشتووانی
ئەوێ ،ئەگەر بڕیار بێ كەسێك لە سەر
چارەنووسی هەڕێمێک پرس وڕای پێ بكرێ؛
ئەوە دانیشتووانی ئەو هەرێمەن .بەرژەوەندی
نەتەوەیەك بە هیچ شێوەیەک لەوەدا نییە
کە بە پێچەوانەی ئیرادە و ئارەزووی خۆی
بە واڵتێكی ترەوە پەیوەست بكرێ .ئەوەی
پێویستە پرسی بێ بكرێ ،خەڵكە و تەنها
پێوەرەی ڕەوا و یاسایی لەم بارەوە ڕای
نەتەوەیە .سیاسەتمان لە هەموو دەرهەست و
ئەبستراكتێكی متافیزیك و ئایینی پااڵوت .چی
دەمێنێتەوە؟ مرۆڤ دەمێنێتەوە لەگەڵ پێویستی
و ئاوات و ئارەزووەكانی.
ڕەنگە بڵێن ئاكامی وەها ئامۆژەییەك لەت و
پەت بوونی سیستێم و ئورگانیزاسیوونە
كۆنەكانە ،كە دەبن بە كااڵی ئیرادەیەكی لێڵ
و ناڕوون .ئاشكرایە كە لە وەها باسێكدا نابێ
هیچ بنەمایەك لە ئاستی خۆی زیاتر پاڵی پێوە
بندرێ.
بە شێوەی گشتی چەسپاندی وەها هزرێک
كاتێک واقعێییە كە بە تەواوی جێ بە جێ
بكرێ .ئیرادەی مرۆڤ نەگۆڕ نییە ،نەگۆڕ
90

بە سەرزەوییەوە چییە؟ نەتەوەكان شتێكی
هەرمانی نین ،ئەوان ئەنگووتن ،كەوابوو ئاواش
دەبن .دوور نییە كونفدراسیونی ئەوروپا
جێگەیان بگڕێتەوە .بەاڵم ئەوە یاسای سەدەیەک
نییە كە تێیدا دەژین .بوونی واڵت و نەتەوە
بۆ ئەمێستا شتێكی باش و تەنانەت دەكرێ
بێژین پێویستن .ئەگەر دونیا یەك یاسا و تەنها
کوێخایەكی هەبێ ،دنیایەكی ئازاد نییە ،بوونی
نەتەوە و دەوڵەتەکان ئەو ئازادییە دەستەبەر
دەكات .نەتەوەكان بە ئاوات و ئارەزووی
جیاواز و تەنانەت زۆر جاریش دژ بەیەكەوە
خزمەتی مەزن بە شارستانییەت دەكەن؛ هەر
نەتەوەیەك هەڵگرێ نوتێكە بۆ كۆنسێرت و
گۆڤەندی مرۆڤایەتی ،ئەو حەقیقەتەی ئێستا
پێی گەیشتووین .ئەوانەی لەم گۆڤەندە دابڕاون،
خاڵی الوازی خۆیان هەیە.
زۆر جار بە خۆم دەڵێم كەسێک کە خاوەنی
ئەو كەم وكوڕییانە بێت كە لە نەتەوەدا وەك
بەها ئەژمار دەكرێن؛ یانێ لەخۆبایی ،بەخیل،
خۆپەرست و شەڕئاژۆ بێ ،بە بچووكترین
بیانوو پەنا بباتە بەر چەك و شمشێر؛ لەگەڵ
کەسێ وەها ژیان نامومکین دەبێ .بەاڵم هەموو
ئەم وەردە ناكۆكییانە لەنێو پێكەوە بوونێكی
كۆكدا دەتوێنەوە.
مرۆڤایەتی هەژار ،چەند ڕەنجت چێشتووە!
چەند تاقیكردنەوەی دیكە هێشتا چاوەڕێتن!
گیانی ژیر بتوانێت ڕێبەریت بكات و بتپارێزێ
لەو هەموو مەترسییە کە لە سەر ڕێگەتدا
چێنراوە!
چكاوەی باس :بەڕێزان ،مرۆڤ نە کۆیلەی
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ڕەگەز ،زمان ،نە ئایینەكەیەتی ،نە بزاڤی ڕووبار،
نە ئاقاری کێوەکان .کۆمای گەورەی مرۆڤ بە
گیانی تەندرووست و دڵی فراوان ،ویژدانێکی
ئەخالقی دەئافڕێنن كە پێی دەگوتڕێ نەتەوە ،تا
کاتێک ئەم ویژدانە ئەخالقییە هێزی تایبەتی لە
ڕێی داخوازی لە تاکەکان بۆ لە خۆ بردوویی و
گیانبازی لە پێناو جڤاتدا تاقی دەكاتەوە ،نەتەوە
بوونی ڕەوایە و مافی بوونی هەیە.
هەر كات گومان لە سەر سنوورەکان دروست
دەبێ ،ئەوە دەبێ پرس بە خەڵكی دەڤەر
بكرێ .ئەوە مافی ئەوانە ڕای خۆیان لە سەر
وەها كێشەیەك بدەن .بێگومان سیاسەتكاران
پێیان وایە هەرگیز بە هەڵەدا ناچن و لەو
هەڵەیەدا دەژین و لەخۆبایی بە ئامۆژەکانیان
بە بەزییەوە دەڕواننە پێشنیارە هەژارانەكەی
ئێمەمانان ،دەبێژن :ڕای خەڵك بپرسین!
حاشا لە ساویلكەیی! بە تایبەت ئەمە یەك لە
نەگبەتییەكانی هزری فەرەنساییە ،كە كەڵك
وەرگرتن لە دیپلۆماسی و شەڕی پێ باشترە
لە ئامرازی ئەوەندە ساكار و ئاسان.
بەڕێزان ڕاوستین ،بێڵین با حوكمڕانی لە
خۆباییگەل بڕوا و بەسەر بچێ ،خۆڕاگر بین
لە هەمبەر سووکایەتی ئەوانەی پێیان وایە
خاوەنی هێزن.
ڕەنگە دوای هەوڵێكی زۆر و بێ بەهرە،
بگەڕێنەوە بۆ ڕێگەچارەی هەژارانە و بە
ئەزموون سەلماوێک كە ئێمە پێشنیارمان
كردووە .هێندێک جار بۆ ئەوەی داهاتوو مافی
خۆتت بداتێ ،پێویستە بزانی دژەباو بیت.

* ، proselitismoپروسێلیتیسم ،چاالکی لەپیناو ئەوە کە

خەڵکی نوێ ئاینێک قبووڵ بکەن

*  ،Zollvereinیەکیەتی گومرکی ئەڵمان کە لە ساڵی ١٨٣٤
لەنێوان  ٣٨دەوڵەتی کونفێدراسیۆنی ئاڵماندا لە سەردەمی

شۆڕشی پیشەسازییدا دامەزرا ،بۆ ئەوە یارمەتیدەری دۆخی

بازرگانی بێت و ملمالنێی ناوخۆیی کەم بکاتەوە.
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بەرپاكردن و لەنێوبردنی

دیموكراسی

بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی

چارلز تیلی

لە عەرەبییەوە :حمە رشید
لێگەڕێن با لە حاڵەتێكی قورس و زەحمەتەوە دەست پێبكەین :هیندستان ،لە كاتی سەربەخۆبوونییەوە
لە ساڵی  ،1947لە بواری “دەسەاڵت  -دیموكراسی”دا ل ه شوێنێك لە شوێنەكانی نێو چوارگۆشەی
“توانای بەهێز  -دیموكراسیی بااڵ” پێگەیەكی داگیر كردووە .هەریەك لە توانا و دیموكراسی لە
هیندستان لە ماوەی شەست ساڵی ڕابردوودا ڕووبەڕووی هەڵبەزودابەز بوونەتەوە ،بەاڵم سیستمی
حوكمی نیشتمانی بە شێوەیەكی گشتی زیاتر لە سیستمی حوكمی  -با بڵێین -كەنەدا دەچێت ،تا
ئەوەی لە جامایكا یا كازاخستان بچێت .لەگەڵ ئەوەشدا ئەم واڵتە كە ژمارەی دانیشتووانەكەی
دەگاتە  1,1ملیار كەس ،چەند ئاریشەیەك لە بەردەم هەر شیكردنەوەیەكی بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی قووت دەكاتەوە ،ئەم ئاریشانەش لە شێوازی زۆر جیاوازدا دەردەكەون:
• سەرباری هەژارییەكی زۆر و نەبوونی یەكسانی لە نێوان دانیشتووانەكەیدا ،كەچی ئابووریی
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هیندستان لە نێو ئابوورییە گەورەكانی جیهاندا
كێشی پەیدا كردووە.
• هەر  25ویالیەتەكەی (زۆریان لە زۆربەی واڵتە
ئەوروپییەكان گەورەتر و پڕدانیشتووانترن) لە
ڕووی سامان و بوونیادی كۆمەاڵیەتی و دەنگ
و ڕەنگی سیاسییەوە ،جیاوازیی زۆریان لەگەڵ
یەكتریدا هەیە.
• سیاسەتی گشتی زۆر بە ڕێكوپێكی ئەو
دیمەنە زیندووانە دەخاتەڕوو ،كە مۆركی
ئایینییان هەیە.
• تێكۆشەرە ئایینییەكانی هیندۆس و موسڵمان
و سیخ و ئەوانی دی ،هەموویان جارناجارێك
لە یەكتری تیرۆر دەكەن و پیرۆزییەكانی یەكتر
پێشێل دەكەن.
• لەسەر سنووری واڵت (بۆ نموونە لە كشمیر
و باكووری ڕۆژهەاڵت دابەشبوونی ئەتنی هەیە)
گروپە چەكدارەكان پەالماری فەرمانبەرانی
حكومەت دەدەن و پیاوانی ئاسایشی دەوڵەتیش
زۆر بە توندی پەنا بۆ سەركوتكردنیان دەبەن.
• لە هەرێمەكانی ناوەڕاستی واڵت ،پارتیزانە
ماوییەكان (بە نەكزالییەكان -Naxalites-
ناسراون) ،ئەوانەی قەوارەی سیاسییان لە
چارەكی كەرتە سیاسییەكانی هیند هەیە ،چەكی
كوشندە بۆ لەناوبردنی هێزەكانی حكومەت
و ئەو گوندانە بەكار دەهێنن ،كە هاوكارییان
ناكەن.
• لە كاتی سەربەخۆبوونەوە ،ساڵی ،1947
سیستمی حوكمڕانی لە نێوان حاڵەتی نائاسایی
و پشوودان پاكوتێ دەكات.
• لە كۆتاییدا ،هیندستان تا ڕادەیەكی زۆر
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سیستمێكی دیموكراسیی پڕدانیشتووانی لە
جیهاندا هەیە.
چۆن بتوانین مانایەك بۆ هەریەك لەو ئاڵۆزییانە
هەڵگۆزین؟
ئەو ڕاپۆرتە هەوااڵنەی لە هیندستانەوە بەدەست
گەیشتوون ،وێنای ئەوە دەكەن كە زۆر جار
واڵت بە هۆی تایەفەكانییەوە ،لەسەر لێواری
شكست لەنگەری گرتووە .بەاڵم هەمیشە بەو
شێوەیە نەبووە .هیندستانی سەربەخۆ ،ساڵی
 ،1947دوای جیابوونەوەی پاكستان ،بە
زۆرینەی دانیشتووانی هیندۆسییەوە ،هاتە
بوون (نزیكەی %82ی هیندییەكانی ئەمڕۆ
هیندۆس و %12ی موسڵمانن) .سیستمی
نوێ بە سەرۆكایەتیی جەواهرالل نەهرۆ
( )Jawaharlal Nehruدەزگایەكی لە
فەرمانبەرانی ڕێكوپێك و سوپایەكی كارای
لە بریتانییەكان ،كۆڵۆنیالیستەكانی پێشوو ،بۆ
مایەوە ،كە لە بوونیاتنانی دەسەاڵتێكی بەهێز
پشتی پێدەبەستن ،لەپاڵ ئەوەی نەهرۆ ،بە
پێچەوانەی پاكستانی دراوسێی ،سەربازەكانی
لەژێر دەسەاڵتی دەوڵەتێكی كارای مەدەنی
هێشتەوە .سەركردەكانی حوكمڕانیی نەهرۆ
زۆرینەیان سەر بە هەمان گروپی دەستەبژێر
بوون ،كە شێوازی بریتانییان (سیاسەتی
بزێوی و پشێوی )Contentious politics -
بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی لە بریتانیا
(زۆربەی نەوەكانی چینە بااڵكان خوێندنیان لە
بریتانیا تەواو كردبوو) بەكار هێنا.
هیندستان سیستمێكی فیدراڵی لە پۆست
كۆڵۆنیالەوە بۆ مایەوە ،كە هەمەڕەنگییە
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مەزنەكەی نێوان هەرێمەكانی لەخۆ دەگرت،
ئەو هەرێمانەی كە بریتانیا لە كاتی داگیركردنی
واڵتدا وەك یەكەی الوەكی لە حكومەت
كۆی كردبونەوە .لە بارودۆخی ئاساییدا
ویالیەتەكان پارێزگارییان لە دەسەاڵتە فراوان
و بەرپرسیارێتییەكەی خۆیان دەكرد ،سەرباری
ئەوەی حكومەتی ناوەند و دادگاكان توانییان لە
حاڵەتی نائاساییدا سنوور بۆ ئەو دەسەاڵتانە
دابنێن .تۆڕەكانی خاوەنكار و الیەنگرە
بەرفراوانەكانیان (بە شێوەیەكی بەرچاو لە
چوارچێوەی كەرتە جیاوازەكانی كۆنگرەی
حیزبی كۆنگرێس دا) ڕۆڵیان لە گرێدانی
زۆربەی هەرێمەكانی هێندستان بە ناوەندەوە
هەبوو.
لەگەڵ ئەم هەموو ڕێكخستنە ناوەندییەدا
ئەندامانی فەرمانبەرە لەخۆباییەكان لە
كاریگەریی سیاسی و دارایی پارێزراو نەبوون،
بەڵكو بە پێچەوانەوە ،سیستمی حوكمڕانیی
هیند بە گواستنەوە زۆرەكانی لە پێگەیەكەوە بۆ
پێگەیەكی دی گوشاری سیاسی و دارایی لەگەڵ
هەر گواستنەوەیەكدا لەگەڵ خۆیدا دەهێنا .بۆیە
سیاسییەكان لە هەرێمەكاندا لە نێوان بەخشینی
پۆستی باش بە خەڵكانی خۆیان و وەرگرتنی
پارە وەك پاداشتێك لەسەر دامەزراندنیان لە
شوێنە گرنگەكان پارسەنگیان ڕادەگرت ،لە
هەمان كاتیشدا خودی فەرمانبەرانی دەوڵەت
مانۆڕیان دەكرد لە پێناو وەرگرتنی ئەو پێگانەی
لە بایەخیانی زیاد دەكرد و وای لێدەكردن
دەستیاری خزمەكانیان بكەن یا دەرفەتی
لەبارتریان بۆ بەدەستهێنانی پارە بەردەست

بكات (.)1994 Zwart
چاودێری قاڵبوو مایرۆن ڤاینەر (Myron
 )Weinerلەم ناوكۆیەدا بە نائومێدییەوە
كۆمێنتی خۆی دەنووسێت:
“لەبەر كرانەوەی هیند لە هەڵبژاردنی
دەستەبژێر،
چینی
لە
حوكمڕانەكانی
بەراوردكردنی ئەنجومەنی سۆڤێتە بااڵ
دێرینەكان و دەستەبژێری سیاسی و ئیدارەی
هیندی لە جێی خۆیدا نییە .پێویستە تێبینیی
ئەوەش بكەین كە ئەوانەی لە هیند پیادەی
دەسەاڵتی سیاسی دەكەن ،سەر بە چینی بااڵی
خاوەن ئەدگارن ،بەوەی خانوو بە خۆڕایی
دەدرێ بە فەرمانبەرانی حكومەت ،قەرز بە
سوودێكی كەم وەردەگرن ،مناڵەكانیان لە
خوێندنگە تایبتەكانی حكومەت وەردەگیرێن
و لە فڕۆكە و شەمەندەفەرەكان كورسیی
پلەیەكیان پێدەدرێ ،ماشینی حكومەت بۆ
مەبەستی كەسێتی بەكار دەهێنن و چاودێریی
پزیشكی بە مایەدانی حكومەتە و مووچەیەكی
باشی خانەنشینییان بۆ دەبڕێتەوە .لەو دەمەی
دەوڵەت ڕێكخستنی ئابووریی گرتۆتە ئەستۆ،
فەرمانبەران كۆنترۆڵی دەرماڵەیان بە دراوی
بیانی كردووە ،لەگەڵ دابەشكردنی كەلوپەلی
هەمەڕەنگ ،بە ئاسن و خەڵوزی بەردین و كاغەز
و چیمەنتۆشەوە ،بڕیاریان لەسەر هاوردەكردنی
مەوادە ڕێگەپێدراوەكان و ڕێگەپێنەدراوەكان
لە دەرەوەی واڵت دەركردووە .دەزگایەكی
ئاڵۆز بۆ سەرپەرشتیكردنی دامەزراندن هەیە،
كە سیاسییە هەڵبژێردراوەكان و فەرمانبەرە
حكومییەكان بەشداریی لە ئیدارەدانیدا دەكەن،
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هەر ئەو دەزگایەش بڕیار دەدا كارەبا بە كێ
ێ و
ێ و بیری ئیرتوازی بۆ كێ لێبدر 
بدر 
خوێندنگە و كۆڵێج لە هەرێمەكان و وێستگەی
شەمەندەفەر و وەرشەی ئاودێری و ڕێگەوبان
و هێڵی پاص و بنكەی تەندروستی و وەزیفەی
حكومیی بە ویستی ئەو دەزگایە دەبێت،
هەروەها دەنگدەران پەنا بۆ سیاسییەكان دەبەن
كاتێك پێویستیان بەوە هەبێت نەخۆشییەكانیان
بۆ چارەسەر داخڵی نەخۆشخانە بكرێن یا
مناڵەكانیان لە كۆڵیجەكانی ناوچەكە وەربگیرێن”
(.) 204 :2001 .Weiner
سیاسەتمەدارانی هیند بە “سیستمی سایەدار
 بەركار (”)Patron - Client Systemیكالسیكی كاریان دەكرد (بۆ زانیاری لەسەر
دارەتەی هاوشێوە ،بڕوانە بۆ نموونە،
Bearman ,1976 Bax ,2001 Auyero
Montgomery ;1993 Kettering ,1993
Willerton ,1977 ].Schmidt [et. Al ;1998
 .)1992لە ڕاستیدا ڕەنگە ئەمە گەورەترین
سیستمی “سایەدار  -بەركار” بێت لە جیهاندا،
بۆیە ڕاجیڤ گاندی “Gandhi “Rajiv
ساڵی  1985بە زمانی ڕەخنەئامێزانە دەڵێت:
“بە ملیۆنان لە كرێكارە ئاساییەكانی حیزبی
كۆنگرێس كەمئەندامن ،چونكە دەاڵڵەكانی
دەسەاڵت و دەستڕۆیشتووەكان سواری كۆڵیان
بوون ،ئەوانەی وەزیفە بە ناسیاوی دەبەخشن
تا بزووتنەوەی میلی بۆ كەمایەتییەكی
بەرژەوەندیخوازی فیوداڵ بگۆڕن ،گەندەڵی بە
تەنها ڕێگەپێدراو نییە ،بەڵكو بووە بە سیمایەكی
دیاری سەركردایەتیكردن” (:1990 Kohli
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 ،)5ئەمە لەپاڵ ئەوەی بوونیادی فیدراڵیزمی
سیستمی حوكمڕانی لەسەر ئاستی هەموو
ویالیەتەكاندا ،لە ئاڵۆزیی تۆڕەكانی خاترخواهیی
هاوشێوە 1زیاد كرد و زۆرجاریش سیاسەتی
ویالیەت لەسەر ڕكابەریی سیاسەتی ناوەندی
بەرجەستە دەبوو ،نەهرۆ سەرۆكایەتیی
سیستمێكی ئاڵۆزی زۆر هاوسەنگی دەكرد.
سەرباری ئەوەی جەنگ لەسەر كشمیر
لەگەڵ پاكستان زۆر بە خێرایی هەڵگیرسا و
سەرباری تیرۆركردنی سەركردەی ڕزگاری
موهانداس گاندی ( )Mohandas Gandhiلە
الیەن پەڕگیرێكی هیندۆسییەوە (هەردووكیان
لە ساڵی  1948ڕوویان دا) ،نەهرۆ توانیی تا
كۆچی دوایی لە ساڵی  ،1964ڕێگە لە ملمالنێی
تایفی بگرێ .پاڵپشت بە پێگەی نەهرۆ و دەستە
سیاسییە بەرجەستەكەی لە حیزبی كۆنگرێس،
ئەندێرا گاندی ()Indira Gandhiی كچی لە
ساڵی  1966بووە سەرەك وەزیران.
بوونی ئەندێرا لە لوتكەی دەسەاڵتدا بۆ ماوەی
نزیكەی دوو دەیە لەگەڵ (تا ڕادەیەك بووە هۆی)
وەرچەرخانێكی قووڵ لە سیمای سیاسەتی
گشتیی هیندستاندا هاوزەمان بوو .لە ڕۆژگاری
فەرمانڕەوایی نەهرۆدا الیەنگرانی ڕەگەزی
و ئایینی بواریان نەبوو مانۆڕ بكەن ،بەاڵم
الیەنگرانی نەدار و چەوساوەكان دەسەاڵتێكی
1
- - James Manor, “Towel over Armpit’:
”Small – Time Political “Fixers” in India’s States,
in: Ashutosh Varshney, ed., India and the Politics
of Developing Countires: Essays in Memory of
Myron Weiner (New Delhi: Sage Publications,
2004).

وتار و
لێکۆڵینەوە

گەورەیان هەبوو .ڕاكا ڕای ( )Raka Rayو
ماری فاینسۆد كاتزیانستاین (Mary Fainsod
 )Katzeinsteinقسە دەكەن لەسەر:
“وەرچەرخانی دراماتیكی لە پێكەوەژیان لە
دەسپێكی ماوەی دوای سەربەخۆبوون لە
نێوان ویالیەتەكان و حیزب و بزووتنەوەی
ئۆرگانیزەكراو دەربارەی سۆسیال دیموكراتی
چەپڕەو و داوەشانی لە ناوەڕاستی شەستەكان
تا هەشتاكانی سەدەی بیستەم و بااڵكردنی
وێنەكەی بەرامبەری لە دامەزراوە ڕاستڕەوهكان
كە تێیدا بەستنەوەی زنجیرەیەك ویالیەت
و حیزب و بزووتنەوە لەسەر ناسیۆنالیزمی
ئایینی و بازاڕ 2ڕێكدەخرا”.
هەر بە تەنها پێواری نەهرۆی دامەزرێنەری
دەوڵەت لەسەر شانۆی سیاسەت ،كاریگەریی
هەبوو لە دەركەوتنی فۆرمی نوێی
پەرتەوازەبوون و تێكۆشان لە هیندستاندا
و ئەو تۆڕەی دەوڵەت و حیزبی كۆنگرێس
و زنجیرەی “سایەدار  -بەركار”ی پێكەوە
گرتبوو ،خەریك بوو لە ناوەوە هەالهەال
دەبوو .3بە دڵنیاییەوە بەختی ئەندێرا گاندی و
2
- Ray, Raka and Mary Fainsod Katzenstein
(2005): “Introduction: In the Beginning, There
Was the Nehruvian State,” in Raka Ray and Mary
Fainsod Katzenstein, eds., Social Movements in
India. Poverty, Power, and Politics. Lanham, MD:
Rowman and Littlefield.
3
- Kohli, Atul, “Centralization
and Powerlessness: India’s Democracy in a
Comparative Perspective,” in Joel S. Migdal, Atul
Kohli, and Vivienne Shue, eds., State Power and
Social Forces: Domination and Transformation

خێزانەكەی (یا لێهاتوویی) لە باوكی كەمتر بوو
لە كۆنترۆڵكردنی دیندار و نەژادپەرستەكاندا،
ساڵی  1984ئەندێرا لە الیەن پاسەوانە
تایبەتەكەیەوە ،كە لە تایفەی سیخ بوو ،تیرۆر كرا.
ساڵی 1991یش ،خۆكوژێك ،كە لە بەرژەوەندیی
ناسیۆنالیستەكانی تامیل لە سیریالنكا كاری
دەكرد ،بۆمبێكی بە ڕاجیف گاندی كوڕ و
جێگیرەوەی تەقاندەوە .تا ئەو كاتەش حیزبی
كۆنگرێس كە نەهرۆ دامەزرێنەری بوو ،بەسەر
ئەنجومەنی نیشتمانیدا بااڵدەست بوو ،ڕۆڵی
كەناڵێكی میانگیری سەرەكیی لە الی حكومەت
وازی دەكرد .لە دوای مردنی ڕاجیف گاندی،
هاوسەرەكەی سۆنیا ،لەدایكبووی ئیتاڵیا ،بە
نابەدڵییەوە ،بووە سەرۆكی حیزبی كۆنگرێسی
لێكترازاو و حیزبیش تووشی هەڵەنگوت بوو.
دوای ئەوەش لە هەڵبژاردنی پارلەمان لە ساڵی
1996دا حیزبی نەتەوەیی هیندۆسی بەهاراتیا
جاناتا (ح ب ج) وەك قەوارەیەك بە تەنها
زۆرترین دەنگەكانی بەدەست هێنا .ساڵی ١٩٩٨
یەكەم دەرفەت لە بەردەم (ح ب ج) ڕەخسا بۆ
ئەوەی لە هەڵبژاردنێكی گشتیی نوێدا كۆنترۆڵی
حكومەت بكات.
ڕۆژنامەی سەنگینی نیویۆرك تایمز (New
 ،)York Timesلە ماوەی پااڵوتندا كۆمێنتی
لەسەر هەڵبژاردنەكان داوە:
“ئاكامی هەڵبژاردنەكان هەرچۆنێك بێت ،ئەوا
ژمارەیەكی كەم لە هیندییەكان بەگومانن
لەوەی خاڵی وەرچەرخانی مێژوویی بێت.
in the Third World. (Cambridge: Cambridge
University Press, 1994).
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ئەمەش وای لێدەكات كاریگەریی خاتوو گاندی
زۆر لەسەر بێ و هەڵبژاردن و جەژنی پەنجا
ساڵەی سەربەخۆیی هیندستانیش بەڕێكەوت
بووە .ڕەخنەگران دەڵێن ئەگەر ناسیۆنالیستە
هیندۆسەكان براوە بن ،ئەوا مانای ڕەتكردنەوەی
زۆرێك لەو كارانەیە ،كە هیند لە ماوەی نیو
سەدەی ڕابردوودا وەك میلەتێكی ئازاد ،لە
پێناویدا تێكۆشانی بۆ كردووە .
ئاكامی هەڵبژاردنەكان سەركەوتنی (ح ب ج)
بوو ،كە حكومەتی هاوپەیمانیی دروست كرد
و نەیتوانی ڕاستەوخۆ ئاوڕ لە پیادەكردنی
بەرنامەی نەتەوەگەرایی هیندۆسی بداتەوە،
بەڵكو خۆی سەرقاڵ كرد ،كە چۆن دەست
بخاتە سەر حەشارگەكانی دەسەاڵت .هیند
لەسەر ڕێگەی خۆی بەردەوام بوو ،واڵت لە
ساتەوەختی سەربەخۆبوونییەوە ،ڕەنگە لە
پێش سەربهخۆبوونیشەوە بە ماوەیەكی زۆر،
بەدەست هیچ شكستییەكەوە نەینااڵندووە،
بە شێوازێك لە شێوازەكان ،دەوڵەتی هیند و
هاواڵتیانی لەسەر ڕاوێژكردن پاشەكشێیان
نەكردووە ،كە بە شێوەیەكی ڕێژەیی فراوان و
یەكسان و پارێزراو و دەربەستبوونی بەرابەر
بووە ،تەنانەت دیاردەی پەرۆشی و وروژێنەری
نەتەوایەتیی هیندی و شەڕی ناوخۆ لە كشمیر،
بزووتنەوەكانی یاخیبوون كە هەمیشە بوونیان
هەبووە ،هیندستانی لەسەر دیموكراسیی تا
ڕادەیەك بەتوانا لەق نەكردووە ،بۆیە دەتوانین
بڵێین هیند یا سەرسوڕهێنەرە یا مەتەڵێكی
شپرزەكارە.
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ئەو هیندەی تووشی سەرسوڕمانمان دەكات،
لەم بەشەدا چوار مەسەلە دەوروژێنێت:
یەكەم :بەو هەموو ئاڵۆزییە زۆرەی
قەوارەكەیەوە چۆن دەتوانین بە شێوەیەكی
گشتی پێگەی سیستمەكەی لە نێو زنجیرەیەكی
پێكەوەگرێدراو لە پرۆسەی گواستنەوە لە
نادیموكراسییەوە بۆ دیموكراسی دیاری بكەین؟
دووەم :تەنانەت گەر بتوانین پێگەی سیستمەكەی
لە ساڵی 1947ەوە لە شوێنێك لە شوێنەكانی
چوارگۆشەی دیموكراسیی ئاستبەرز جێگیر
بكەین ،چۆن دەتوانین قۆناغەكانی هیند لە
بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی دیاری
بكەین؟

وێنەی  :1-3هەڵسەنگاندنەكانی خانەی ئازادی
بۆ هیندستان2006 - 1972 ،
 2006كۆ كراوەتەوە.

وتار و
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بەم كارە هەڵدەسین،
دوو شێوازە دژبەیەكە
چ ڕێكخستنێك ،لەسەر
لە هیندستان ،بەڵكو لە

سێیەم :دوای ئەوەی
ئایا دەتوانین لەنێو ئەم
ئەوە ئاشكرا بكەین ،كە
ئاستی ئەزموونی ،نەك
هەموو جیهاندا هەیە.
چوارەم :دوای ئەوەی ڕێكخستن لە بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی دیاری دەكەین ،چۆن
دەتوانین ڕاڤەی بكەین؟
ئەم بەشە لە پێناوی ڕوونكردنەوەی ئەوەی
پێویستە ڕاڤە بكرێ ،پرسیاری چوارەم
ێ دەخات ،بە مانای
(راڤەكردن) پشتگو 
تەواوی وشەش ،جەخت لەسەر پرۆسەی
ئەندازەگیری دەكاتەوە :نەك بە ژمارەی
ورد ،وەك دیاریكردنی وردی پێگەی حاڵەتی
زنجیرە پێكەوەگرێدراوەكان ،كە دەرئەنجامی
شیتەڵكارییەكەی بۆ دەگەڕێتەوە .ئەم
دیاریكردنە توانامان پێبدەبەخشێت پشكنینی
گۆڕانكارییەكان لە چوارچێوەی ئەو دارەت
و هەمەڕەنگییە بكەین ،كە لە نێوانیاندا ڕوو
دەدات .خانەی ئازادیش دەتوانێت دەستیاریمان
بكات لە دەستنیشانكردنی ئەوەی پێویستە
ڕاڤە بكرێ .وێنەی  ،1-3لە ساڵی 1972ەوە لە
ڕووی مافە سیاسی و ئازادییە مەدەنییەكانەوە،
بەدواداچوون بۆ هەنگاوەكانی هیندستان
دەكات ،خانەی ئازادی ئەو ساڵە جێگیر دەكات،
كە هەڵسەنگاندنە سااڵنەكەی لە زنجیرەیەك
هەنگاوی سەرەكیدا لەسەر شانۆ دەست پێكرد:
 :1975ئەندێرا گاندی ،پاش تومەتباركردنی بە
ساختەكارییەكی گەورە لە هەڵبژاردنەكان لە
بەرژەوەندیی حیزبی كۆنگرێس ،باری نائاسایی

ڕاگەیاند و حكومەت نزیكەی هەزار ڕكابەری
سیاسی زیندانیی كرد و بەرنامەی منداڵبوونی
دیاری كرد .خانەی ئازادی مافە سیاسییەكانی
لە هیند بە پلە  2هەڵسەنگاند ،بەاڵم سەبارەت بە
ئازادییە مەدەنییەكان ،لە  3وە بۆ ( 5زۆرنزم)
ی دابەزاندن.
 :1977لەگەڵ سوككردنێكی هەندەكی لە
یاساكانی باری نائاسایی ،ئەندێرا گاندی
بانگەوازی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێكی گشتی
كرد ،بەاڵم حیزبی كۆنگرێس زۆر بە خراپی
دۆڕا و خۆیشی وازی لە دەسەاڵت هێنا .خانەی
ئازادی لە هەڵسەنگاندنەكانی سەبارەت بە مافە
سیاسییەكان هیندستانی بۆ ژمارەیەكی زۆر
پێوانەیی ،كە  2بوو ،بەرز كردەوە و هەمان
ژمارەشی دا بە ئازادییە مەدەنییەكان.
 :1980دوای كەرتبوونی حیزبی كۆنگرێس،
ئەندێرا گاندی گەڕایەوە بۆ دەسەاڵت و
سەركردایەتیی بەشە جیابووەكەی حیزبی كرد،
خانەی ئازادی هەڵسەنگاندنی هیندی لەمەر
ئازادییە مەدەنییەكان بۆ پلەی  3دابەزاند.
 :1992دوای تیرۆركردنی ڕاجیف گاندی لە
الیەن تێكۆشەرێكی سەر بە تامیل ( )1991و
وێرانكردنە گەورە و وروژێنەرەكەی مزگەوتێكی
ئایۆدیا ( )Ayodhyaلە ویالیەتی ئەوتار برادچ
و پاشهاتەكانی لە كردەوە توندوتیژەكانی نێوان
هیندۆس و موسڵمانەكان لە تەواوی هیندستاندا
( ،)1992پاشان بەرزبوونەوەی كارڕاییە
سەركوتكارییەكان لە الیەن حكومەتەوە ،خانەی
ئازادی هەڵسەنگاندنەكانی لەسەر هیندستان
بۆ  3لە مافە سیاسییەكان و  4لە ئازادییە
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مەدەنییەكان دابەزاند .ئەم هەنگاوە سیستمی
هیندی لە گروپی ئەو ڕژێمانەی ئازادیی
بەردەست دەكەن بۆ گروپی مامناوەندی گۆڕی،
كە ئازادیی بە هەندەكی بەردەست دەكات.
 :1994پێكدادانەكانی نێوان هیندۆس و
موسڵمانەكان (بەتایبەتی لە بۆمبای و كەلكەتا
ل ه ساڵی  )1993كوژرانی  1200كەسی
لێكەوتەوە ،خانەی ئازادی هەڵسەنگاندنەكانی
لەمەڕ مافە سیاسیەكان لە هیند بۆ ژمارە 4ی
پێوانەیی دابەزاند ،ئەوەیش كۆتاییەكی مەزنی
گلۆربوونەوەیە ،كە بریتییە لە .4,4
 :1997دۆڕاندنی ترسناكی حیزبی كۆنگرێس لە
هەڵبژاردنەكانی 1996دا سیاسەتی گشتیی واڵتی
بەرەو ئاژاوە و پشێوی برد .خانەی ئازادی
هەڵسەنگاندنەكانی بۆ مافە سیاسییەكان لە هیند
بۆ  2بەرز كردەوە (ئەوەیش دەرئەنجامێكە لە
ماوەی ئەو سااڵنەدا زۆر دووبارە دەبووەوە)،
بەاڵم ئازادییە مەدەنییەکان لە  4مایەوە.
 :1999دوای ئەوەی (ح ب ج) حكومەتە
هاوپەیمانییەكەی لە ساڵی  1998پێكهێنا ،ئەم
حیزبە ڕێگەی بە ئەنجامدانی تاقیكردنەوەی
چەكی ئەتۆمی دا ،كە بە شێوەیەكی بەرفراوان
ئیدانە كرا و لەگەڵ پاكستان بەرەو ئاشتی
ڕۆیشت و هەڵمەتی لە دژی موسڵمانەكان
سوك كرد و دەنووسێت “چاودێران ئەو
هەڵبژاردنانەی پارلەمان بەرز دەنرخێنن،
كە سااڵنی  1996و  1998و  1999ئەنجام
دران ،بەوەی دادپەروەرانەترینیانە لە
مێژووی هیندستاندا” .خانەی ئازادی هیند بۆ
هەڵسەنگاندنە براوەكەی دەگێڕێتەوە ،كە بریتییە
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لە  2و  3و سیستمی حوكمڕانی بۆ گروپی
سیستمی ئازاد دەگێڕێتەوە .لە دوای ئەوەشەوە
هیند تا ساڵی  2006لەو پێگەیە مایەوە.
شێوەی گوڵ لە وێنەی  1-3ئەوە ئاشكرا دەكات
كە هەڵسەنگاندنەكانی خانەی ئازادی بۆ مافە
سیاسی و ئازادییە مەدەنییەكان (بە ئاسایی
پێكەوە دەبەسترێنەوە و دەگۆڕێن) بە زەرورەت
هاوقەدەم ناڕۆن هەروەكو لە هارمۆنیی
سەربازییدا هەیە .بەپێی ئاژانسی هەڵسەنگاندنی
Democracy
(Rating
دیموكراسی
 ،)Agencyلە هیندستان مافە سیاسییەكان
لە ماوەی ملمالنێی هیندۆس -ئیسالم لە
سەرەتای نەوەدەكانی سەدەی بیستەمدا زۆر
دابەزی ،بەاڵم لەوانی دی زۆر بە بەرباڵوی
مایەوە .سەبارەت بە ئازادییە مەدەنییەكانیش
(ڕەهەندێكی ئاسۆییە لە هێڵكارییەكە) ،لە
كارڕاییە سەركوتكارییەكانی ئەندێرا گاندییەوە
لە كاتی ڕاگەیاندنی باری نائاسایی لە ساڵی
 ،1975ڕووبەڕووی هەڵبەزودابەزی زۆر
بووەوە .بەپێی هەڵسەنگاندنەكانی خانەی
ئازادی ،تەنانەت دیاریكردنی كۆنترۆڵی نێوەندی
لە دوای وێرانەی ئایۆدیا لە ساڵی  1992و
پاشهاتەكانی لە خوێنڕشتن ،نەگەیشتە ئاستی
سەركوتكردنەكەی ساڵی .1975
ئایا دەتوانین ڕیزبەندیی مێژوویی لە هیندستان
لە ساڵی 1972ەوە بۆ ڕیفۆرمی بەرپاكردن
و لەباربردنی دیموكراسی وەربگێڕین؟ بۆ
ئەوەی ئەو كارە ئەنجام بدەین ،پێویستە
گریمانەی ئەوە بكەین كە پێوەری خانەی
ئازادی بۆ مافە سیاسییەكان بە گشتی لەگەڵ
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هەڵسەنگاندنەكەمان بۆ فراوانی و یەكسانی
و ڕاوێژی دەربەستبوونی بەرابەر تەبایە
و پێوەری بۆ ئازادییە مەدەنییەكانیش بە
گشتی دەگونجێت لەگەڵ ڕوانینمان بۆ ئەو
پاراستنەی دەوڵەت بەردەستی دەكات .بەم
زاراوانە دەتوانین بە شێوەیەكی لۆجێكی وا
دابنێین كە ساڵی ( 1975سەپاندنی یاسای باری
نائاسایی لە الیەن ئەندێرا گاندییەوە) و ،1991
تەنانەت 1994یش (تیرۆركردنی ڕاجیف گاندی
و هەڵكشانی ملمالنێی هیندۆس -ئیسالم و
ڕێوشوێنەكانی ئەو سەركوتكردنەی حكومەتی
ناوەندی سەپاندبوونی) قۆناغی لەباربردنی
ێ وا
خێرای دیموكراسییە ،هەروەها دەكر 
ێ سااڵنی دوای ئەو قەیرانانە قۆناغی
دابنر 
خاوتر و لەسەرخۆتری بەرپاكردنەوەی
دیموكراسی بێت.
لەسەر ئاستێك كە لە هیچ دیموكراسییەكی دیی
هاوچەرخ وێنای هەبوونی ناكەین ،سیستمی
حوكمڕان لە هیند كاتێك درزی تێدەكەوێت،
گرژی لە نێوان سێ هێزە ئامادەكە بااڵدەست
دەبێ -١ :دەسەاڵتێكی ناوەندیی پتەو كە لە
حوكمی كۆڵۆنیالی بریتانییەوە بۆی مابۆوە (بە
جیابوونەوەی لە پاكستان و بە پاڵپشتیی نەهرۆ
كە بە تاقمێك فەرمانبەری بەتوانا ،ئەگەرچی بە
زۆری بەرتیلخۆر بوون ،تۆكمە و پتەو كرا)-2 ،
جموجووڵی تۆڕە دەسەاڵتدارەكانی خاترگەری،
ڕوونترین وێنەشی لەنێو لقەكانی حیزبی
كۆنگرێس دەبینرا -3 ،كۆمەك و پاڵپشتیی
سیاسەتی بەرگریكردن و كەرتبوون لەسەر

هەردوو ئاستی لۆكاڵی و هەرێمایەتی .4لەگەڵ
ئەوەی ڕەگەزی دووەم (تۆڕە ئاڵۆزەكانی
خاترگەری كە لە ئاستەكانی ناوچەییەوە
بۆ هەرێمایەتی بۆ نیشتمانی شۆڕ دەبنەوە)
زۆرێك لە ئاڵۆزییەكانی بە میراتی بۆ سیاسەتی
هیندی بەجێهیشت  -لە نزمترین ئاستییەوە
بۆ بەرزترین ئاستی -ئەوا سەركردەكانی
سیستمی نیشتمانی لە لوتكەوە بۆ بنكەكەی
هەوڵیان دەدا بەكارهێنانی تۆڕەكانی خاترگەری
و ناسیاوی لەگەڵ كۆنترۆڵكردنی دەسەاڵتی
بەڕێوەبردن ڕێكبخەن .هەروەها پۆڵ براس
( )Paul Brassدەڵێت ئەم ستراتیجە تەنگژەی
قووڵ دەخوڵقێنێت:
“زۆر بەسانایی تەنگژەكە بریتییە لەوەی
ێ لە واڵتێكی فرەئایینی و لە
كە ناتوانر 
چوارچێوەی سیستمێكی پارلەمانیی فیدراڵیدا
بۆ ماوەیەكی زۆر پارێزگاری لە بوونیادی
دەسەاڵتێكی سەقامگیر بكرێ ،دامەزراندنی
دەسەاڵتێكی نیشتمانی لە واڵت ئەركێكی
پڕزەحمەت و درێژخایەن و هەوڵ و كۆششێكی
زۆری گەرەكە ،هەروەها لەو ساتەوەختەی
بە یەكگرتوویی دەردەكەوێت ،دەست بە
لێكترازانیش دەكات .ئەوپەڕی هەوڵ دەدا ،بە
جۆرێك تەنانەت لەگەڵ پاكترین نیاز لە جیهاندا،
ئەستەمە سەركردە واڵتپەروەرەكان بتوانن
جەخت لەسەر ئامانجەكانی گەشەسەندنی
- Sumit Ganguly “Explaining India’s

4

Transition to Democracy,” in Lisa Anderson, ed.,
Transitions to Democracy. New York: Columbia
University Press.1999 .

101

78 79

ئابووری بكەن و پێداویستییە سەرەكییەكانی
میلەتەكەیان دابین بكەن .لە ڕاستیدا پێویستە
خودی ئەو ئامانجانە بە مەبەستی پاراستنی ئەو
دەسەاڵتەی لە ڕێگەی هەوڵی تاقەتپڕوكێنەوە
دامەزراوە ،بخرێنە خزمەت پێداویستییە
سەرەكییەكانەوە
هەروەكو زانراوە فەرمانڕوا هیندییەكان،
چەشنی فەرمانڕەواكانی شوێنانی دی ،بە یەك
چاو سەیری پاراستنی سیستم و پاراستنی
دەسەاڵتی خۆیان دەكەن ،ئەوان بڕی كێش یا
ئەو بایەخەی بە هەردوو الیەنی تەنگژەكەی
دەدەن ،هەڵدەبژێرن :پاراستنی دەسەاڵت لە
بەرامبەر وەپیرەوەچوونی ئارەزووەكانی گەل.
تەنگژەكە ڕاستەقینە و گرنگە ،لەبەر ئەوەی زۆر
الوازكردنی هێزی ناوەند (دەسەاڵتی دەوڵەت)
توانای وەپیرەوەچوونی ئارەزووەكانی گەل
لە ڕێگەی هەوڵدانی دەوڵەت بۆ جێبەجێكردنی
الواز دەكات.
لە ماوەی دوای جەنگدا ،سیستمی حوكمڕانی لە
هیند نەیتوانی لە چوارگۆشەی دەسەاڵتێكی بەهێز
و دیموكراسییەكی بااڵی بواری سیستمەكانمان
بچێتە دەرەوە ،بەڵكو تەنها لەنێویاندا پێگەی
خۆی گۆڕیووە .سیستمەكانی پێشوومان
بینیووە ،بۆ نموونە فڕەنسای سەدەی هەژدەهەم
لە قۆناغێكەوە دەجووڵێت ،كە بەربەستی
گەورە لە بەردەم هەر فۆرمێك لە فۆرمەكانی
دیموكراسیدا بەدی دەكرێ ،بۆ قۆناغێكی دی
كە جووڵەی پڕهەڵبەزودابەز تێیدا لەسەر
تەوەرەی دیموكراسی-نادیموكراسی نەك بە
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تەنها گونجاوە ،بەڵكو لەباریشە .زۆر لەوانەیە،
وەك دەرئەنجامی پرۆسەیەكی درێژخایەن ،كە
سەركردە هیندۆس و موسڵمانەكان لە ڕووی
حوكمی فاشیی بریتانیا وەستانەوە ،هیند
بەرلەوەی ساڵی  1947سەربەخۆیی بەدەست
هێنابێت ،بە سەركەوتوویی ئەو ئاستانەیەی
تێپەڕاندبێت .هاوزەمان لەگەڵ پشتبەستنی
فەرمانڕەوایان بە سیستمی ناسیاوی ،كەچی
دەسەاڵتی تۆكمەی دەوڵەت پارێزگاری لە
دیموكراسیبوونی سیستمی حوكمڕانی كرد،
هەرچەندە پڕكەموكورتییە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا هەمیشە مایەی سەرسورمان بووە.
بە دیاریكردنی پەیوەندیی نێوان مێژووی
هیندستانی پۆست كۆڵۆنیالیزم و شێوازە
گشتییەکانی بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی دەست پێدەكەین .هەروەكو
ئاماژەپێكردنی ئەو دارەتانەی لە بەشی 2دا
نمایشمان كردوون ،بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی بە یەكانگیرییەكی تەواوی
نێوانیان ئەنجام نادرێ .بە گشتی ،بەرپاكردنی
(كۆنتێكست)
ناوكۆی
لە
دیموكراسی
وەپیرەوەچوونی فەرمانڕەوا و چینی
دەستەبژێر لەگەڵ ئەو قەیرانانەی ڕووبەڕووی
سیستمەكەیان دەبێتەوە و بە ڕوونی هەڕەشە
لە دەسەاڵتەكەیان دەكات ،بەدەست دێت .بە
شێوەیەكی ئاسایی دیموكراسی بە وەاڵمدانەوەی
دەوڵەت (هەرچەند نەخوازراویش بێت) بەرامبەر
داواكاریی دانیشتووان ،دوای سوكبوونی
قەیرانەكان ڕوو دەدا .وەك دەرئەنجامێكی ئەو
كارەش ،لەنێوبردنی دیموكراسی  -بە گشتی-
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زۆر بە خێرایی و بە ڕێنمایی ئیدارەی نێوەند،
لە بەرپاكردنی دیموكراسی ،ڕوو دەدا.
لەگەڵ بەردەوامبوونی توێژینەوەكەمان لەسەر
ڕاڤەكردنەكان ،لەم گشتاندنانەدا ڕووبەڕووی
ئاوارتەیی دەبینەوە ،بەتایبەتی لەو حاڵەتانەی كە
داگیركردنی سەربازی یا شۆڕش بە شێوەیەكی
ڕاستەوخۆ و خێرا دەبنە مایەی ئەوەی بە
هێز دیموكراسی بەرپا بكرێ .بەاڵم بە گشتی
دەبینین تێوریستانی دیموكراسی لەوەدا لەسەر
حەقن كە :بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی
تەنگژەیەك دەخوڵقێنێت ،كە تێیدا دەسەاڵتی
ناوەندی و ویستی گەل ڕووبەڕووی یەكتری
دەبنەوە .بەبێ دەسەاڵتێكی بەهێزی دەوڵەت
ێ داواكاریی هاواڵتیان بۆ وەرچەرخان
ناتوانر 
لە ژیانی كۆمەاڵیەتییاندا وەربگێڕدرێت ،بەاڵم
بە بوونی دەسەاڵتێكی بەهێزی دەوڵەت،
پێویستە حوكمڕانەكان هەست بە پاڵنەرێك
بكەن تا دەسەاڵتەكەیان لە پشتگیریی پێگەكەیان
ێ و هەوڵ بدەن ئەو بەرنامەیە
بەكار بهێنر 
بەدی بهێنن ،كە پەسەندی دەكەن و پاداشتی
الیەنگرەكانیشیان بكەن .بۆیە دیموكراتییەت
گەیشتنە بە ڕێككەوتنێك ،كە لە پیادەكردنی
دەسەاڵتی دەوڵەتێكی چڕ و توندوتۆڵدا گفتوگۆی
لەسەر دەكرێ .بۆیە زۆرجار مۆبێلیزەكردنی
میلی لەخۆ دەگرێ .بەاڵم ئەو مەرجانە چین ،كە
ڕێككەوتنەكە ڕاشكاوانە و دەربەست دەكات و
لەسەر بەجێهێنانی حكومەت ڕادەوەستێت؟
نیشانەكانی
دیموكراسی

بەرپاكردن

و

لەنێوبردنی

حاڵەتە دژوارەكەی دیموكراسی لە هیندستان
بۆ ئەركە گشتییەكەی ئەم كتێبە دەمانگێڕێتەوە.
ئێمە هەوڵ دەدەین ،لەسەر فراوانترین ئاستی
چەمكەكان ،وەسفی مەودای ئەو هەمەڕەنگی
و گۆڕانكارییە بكەین ،كە دەوڵەت لەسەر
داواكاریی هاواڵتیانی هەنگاوی بۆ دەنێت و
لێكدانەوەیان بۆ دەكات .بۆ ئەوەی لەم وەسفە
ڕامێنین ،كارێكی بەسوودە هەڵگۆزینەكەمان
بۆ چوار پێكهاتە دابەش بكەین“ :مەودای
كاریگەریی ڕاگەیەنراوەكانی هاواڵتیان چەندە”،
“مەودای یەكسانیی نێوان توێژە جیاوازەكانی
هاواڵتیان چەندە لە وەرگێڕانی داواكارییەكانیان
بۆ ئەو ڕەفتارەی دەوڵەت تەبەنی دەكات”“ ،تا چ
مەودایەك گوزارشت لە داواكارییەكانی پاراستن
لە الیەن دەوڵەتی سیاسییەوە دەكرێ“ و
“ئەندازەی دەربەستبوونی پرۆسەی وەرگێرانی
ئەم داواكاریانە بۆ هەردوو الیەنەكە :هاواڵتیان
و دەوڵەت ،چەندە”.
ئەم چوار پێكهاتەیە ڕاستەوخۆ بەرەو ئەو
پێناسەیەمان دەبات ،كە توێژینەوەكەمان
ئاڕاستە دەكات :سیستمێك دیموكراسی دەبێ،
تا ئەو ڕادەیەی پەیوەندییە سیاسییەكان لە
نێوان دەوڵەت و هاواڵتیان ،ڕاوێژی فراوان
و یەكسان و پارێزراو و دەربەستبوونی
بەرابەری تێدا دەربكەوێت .بەوەش بەرپاكردنی
دیموكراسی بە مانای جمانێكی پوخت دێت
بەرەو ڕاوێژی فراوان و یەكسانیی زیاتر و
پاراستن و دەربەستبوونی بەرابەری گەورەتر،
بەاڵم لەنێوبردنی دیموكراسی بە مانای
جمانێكی پوخت دێت بەرەو ڕاوێژی بەرتەسكتر
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و یەكسانی و پاراستن و دەربەستبوونی
بەرابەری كەمتر.
بەاڵم ئەو پرسیارە دەمێنێتەوە :چۆن بە
دروستی ڕوودانی ئەم گۆڕانكارییانە بزانین؟
ئەم مەسەلەیە بۆ دوو بەش دابەش دەبێ:
پرەنسیپەكانی سۆراخكردن ،بەردەستبوونی
ئەو بەڵگەنامانەی ڕێگەمان پێدەدەن ئەو
پرەنسیپانە پیادە بكەین.
با بەشی دووەم (بەڵگەنامە بەردەستەكان) بۆ
ساتێك بخەینە الوە بۆ ئەوەی جەخت لەسەر
پرەنسیپەكان بكەینەوە ،لە جیهانێكی پڕزانیاریی
بێشوماردا ،چۆن بەپێی ئەم پرەنسیپانە دەست
بە سۆراخكردنی بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی بكەین؟ چوارچێوەی  1-3ئەو هێڵە
ئاڕاستەكارانە پێشكەش دەكات ،كە لە پێناوی
سۆراخكردنی ئەم شێوازانە گفتوگۆی لەسەر
كراوە .ئەم پرەنسیپانە ،گەرچی بە شێوەیەكی
ناڕەسمیش بێت ،لە شیكردنەوەكانی پێشوومدا
بۆ هەریەك لە :فڕەنسا ،ڕژێمەكانی پۆست
سۆسیالیزم ،هیندستان ،پیادەم كردووە .ئایدیا
ڕێكخەرەكانی شیكردنەوەكە زۆر ئاسانە :بە
كارلێكی نێوان هاواڵتی و دەوڵەت دەست پێبكە،
پاشان زیاتر جەخت لەسەر بەراوردكارییە
جووڵەدارەكان بكە تا ئەوەی جەخت لەسەر
بەراوردكارییە بێجووڵەكان بكەیت و تێكڕاییەكی
نێوەنجی بۆ وەرچەرخانەكانی ڕاوێژی فراوان و
یەكسان و پارێزراو و دەربەستبوونی بەرابەر
بدۆزەرەوە ،مەودای ئەو حاڵەتانە دیاری
بكە ،كە لە ناویاندا كار دەكەیت و پێوەرێك
بۆ وەرچەرخانەكانی ئەو مەودایە بدۆزەرەوە
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و الدانی پەیوەندییە بەرتەسكەكانی نێوان ئەو
وەرچەرخانانەی ئاماژە بە ئاریشە گرنگەكانی
ڕاڤەكان دەكەن ،بەالوە بنێ.
لە حاڵەتی هیندستاندا  -بۆ نموونە -ئەم
پرەنسیپانە بە شێوەیەكی تایبەتی سەرنج بۆ
قەیرانەكانی دیموكراسیی سااڵنی نێوان 1975
و  ،1977نێوان 1991و  1994ڕادەكێشن.
بەاڵم من زۆر وەڕستان ناكەم ،چونكە هیچ
یەكێك لەم شیكردنەوانەی باقیی ئەم كتێبە
ناگاتە ئاستی پێوەرە بەرخوازەكانی ئەو
نموونانەی لە چوارچێوەی 1-3دا هاتوون.
چوارچێوەی  :1-3ئەو پرەنسیپانەی وەسفی

بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی دەکەن

 -1جەخت لەسەر تێبینیی كاریگەریی دوو الیەنەی
نێوان هاواڵتیان و دەوڵەتەكان بكەرەوە .بۆ نموونە
سەرنج بدە چ شتێك ڕوودەدا كاتێك هاواڵتیان

داواكارییەكانیان پێشكەش بە فەرمانبەرانی دەوڵەت
دەكەن و كاتێك فەرمانبەرانی دەوڵەت هەوڵ دەدەن

دوژمن یا ڕكابەرەكانیان سەركوت بكەن.

 -2گشت ئەو پێوەرانە بدۆزەرە یا وەربگرە ،كە
لەسەر كاریگەریی دوو الیەنەی نێوان هاواڵتیان
و دەوڵەت جێبەجێ دەبێ و /یا نموونە لەسەر

زنجیرەیەكی فراوان لە كاریگەرییە بەرابەرەكان
وەربگرە .بۆ نموونە نامەگۆڕینەوە یا چاوپێكەوتنی

نێوان فەرمانبەران و خەڵكانی ئاسایی شیبكەرەوە.
 -3منەی ئاڵوگۆڕ لە فراوانبوون و یەكسانی و
پاراستن و ڕاوێژی دەربەستبوونی بەرابەری

نێوان دەوڵەت و هاواڵتیان بكە ،وەك ئەوەی،

وتار و
لێکۆڵینەوە

بۆ نموونە ،شیتەڵكاریی گۆڕانكاری دەكەیت لە

كردووە ،بۆ نموونە :لە پێناوی كاریگەریی جەنگی

ئەوەی كارڕایی ئوسوڵی لە الیەن فەرمانبەرانی

لە نێوان ئەوانەدا بكە ،كە لە 1915ەوە تا 1925

پرۆسەی زیندانیكردنەوەی جیابووەكان بەبێ
دەوڵەتەوە بكرێ.

جیهانیی یەكەم لەسەر دیموكراسی ،بەراوردكاری
بەشداریی شەڕیان كردووە.

 -4تێكڕای نێوەنجی بۆ ئەو وەرچەرخانانە

 -7پێوەرێك دابنێ بۆ ئەو

یەكسانی و پاراستن و ڕاوێژی دەربەستبوونی

دەرئەنجامەكەی هەیە ،بۆ نموونە ،لەكاتی ڕوانینی

بدۆزەرەوە ،بە گریمانەی ئەوەی فراوانی و
بەرابەر ،بەشداریی وەكیەكی لە بەرپاكردن و

لەنێوبردنی دیموكراسی پێشكەش دەكەن .بۆ

نموونە پوختەیەكی جودای ورد لە دەرئەنجامەكانی
فراوانی و یەكسانی و پاراستن و ڕاوێژی
دەربەستبوونی بەرابەر پێك بهێنە ،پێش ئەوەی

گۆڕانكارییانەی

لە حاڵەتی توێژینەوەدان و كاریگەریی لەسەر

دۆخی ئەڵمانیا لە نێوان  1915و 1925دا ،پلەی

دیموكراسیبوونی لە تۆماری دیموكراتییەت لە
بەرزترینەوە ( )1بۆ نزمترین ( )0تۆمار بكە ،سەرنج

دەدەیت ئەو سیستمانە پێی دەگەن ،كە لەو دەمەدا
كاریگەریی جەنگیان لەسەر بووە.

بیخەیتە پاڵ دەرئەنجامە گشتگیرەكانی بەرپاكردن

 -8تەواوكردنی ئەو بەراوردكارییەی نێوان

 -5ئەگەر گۆڕانەكان بە ڕوونی جیاواز بن (یەكێك

گۆڕانكارییانەی دەوڵەت لە دەرئەنجامی ڕاوێژی

یا ئەوی دی زیاتر یا كەمتر لە ڕەگەزەكانی دی

بۆ نموونە ،ساڵبەساڵ لە 1915ەوە تا ،1925

و لەنێوبردنی دیموكراسییەوە.

لە ڕەگەزەكان بە ئاڕاستەی پێچەوانە دەگۆڕێت،
دەگۆڕێت) ،هێمایەك بەتایبەتی بۆ سەرنجدان

لەسەری دابنێ ،بۆ نموونە ،ئەگەر فراوانبوون
و یەكسانی و پاراستن پێشبكەوێت و ڕاوێژی
دەربەستبوونی بەرابەر پاشەكشێ بكات ،لە

ئەگەری جووڵەكردن بەرەو حوكمێكی ستەمگەری
چاكەكار بگەڕێ.

 -6زنجیرەیەك لە حاڵەتی بەراوردكاری دابنێ

سیستمەكان لەگەڵ سۆراخكردنی مەودای ئەو
نێوان دەوڵەت و هاواڵتیان جێبەجێی كردووە،
بەجێهێنانی دەوڵەتی ئەڵمانی سەبارەت بەو

داواكاریانە بەراورد بكە ،كە دەنگدان و چاالكیی

بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی گوزارشتیان لێی كردووە.

 -٩ئەگەر ئەو شیتەڵكارییە گۆڕانی لە جێبەجێكردندا

ئاشكرا كرد ،ئەوا پاسادان بكە لەوەی خودی ئەو

گۆڕانكارییە لە دەسەاڵتی دەوڵەتدا هۆی ئەو
گۆڕانكارییە بووە .بۆ نموونە ،ئەوە دیاری بكە

لە نزمترین ئاستی دیموكراسییەوە تا بەرزترین

كە قەرەبووەكانی دوای جەنگ ،هەاڵوسان و

لەو سیستمانەی پێشتر بە پشتبەستنی ئامانجی

وەپیرەوەچوونی داواكارییەكانی هاواڵتیان كەم

ئاستی ڕێك خرابێ ،لەگەڵ نێوانكەوتنی ئەو حاڵەتانە
شیكردنەوەكەت ،لە كۆمەڵەی زۆر بەرتەسك بەدیت

ئاوەداكردنەوە ،توانای دەوڵەتی ئەڵمانی لەسەر

كردۆتەوە.
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بە زۆری گێڕانەوەیەكی ڕاڤەبۆكراو بەو
شێوازە پێشنیاز دەكەم ،كە بۆ لهنێوبردنی
دیموكراسی لە دۆخی فڕەنسا و هیندستاندا
پێشكەشم كردووە ،لەگەڵ هێشتنەوەی
پرەنسیپەكانی چوارچێوەی  1-3لە زەیندا ،بەبێ
دەرخستنی ژمارە یا تەنانەت بەراوردكاریی
دیاریكراو لەگەڵ سیستمەكانی دی .پاڵپشتی
خۆم بۆ هەڵسەنگاندنەكانی خانەی ئازادی
(هەروەكو حاڵەتی هیندستان) بۆ مافە سیاسی
و ئازادییە مەدەنییەكان لە ڕژێمەكاندا دووبارە
دەكەمەوە ،بە خاتری ئەوەی دەرئەنجامی مافە
سیاسییەكان گوزارشت لە قەبارەی فراوانی و
یەكسانی و ڕاوێژی دەربەستبوونی بەرابەر
دەكات ،بەاڵم ئازادییە مەدەنییەكان گوزارشت
لە قەبارەی پاراستن لە الیەن دەوڵەتەوە
دەكات .ئەم هەڵسەنگاندنانە ئەو وردییەی تێدا
نییە ،كە دروستیی  -یا ساختەی -وتەزاکانی
ئەم كتێبە بسەلمێنێت ،بۆیە شیكارییەكانم بۆ
الیەنگریكردن و پیاچوونەوە یا ڕەتكردنەوەی
دەخەمە بەردەستی شارەزایان.
شتێكی ڕوون و ئاشكرایە ئەو حاڵەتانەی
بۆ بەراوردكردن لەسەر فراوانبوونی
دیموكراسی لە ئاستە نزمەكانییەوە بۆ
ئاستە بااڵكانی هەڵیدەبژێرین ،كاریگەرییان
لەسەر تێگەیشتنمان دەبێت .بۆ نموونە،
گریمان السایی ئادەم پرزیۆرسكی (Adam
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 )Przeworskiو یاریدەدەرەكانی دەكەینەوە،
ئەوانەی توێژینەوەی بەجێهێنانی  ١٤١سیستمی
حوكمڕانییان لە ماوەی  1950و 1990دا كردووە.
ئەوان بە شێوازێكی زۆر سادە هەڵسەنگاندنیان
بۆ مەودای گۆڕانەكان لە مەودای دیموكراسیدا
كردووە .ئەوان لە شیتەڵكاریی چەندایەتی بۆ
بەرپاكردنی دیموكراسی ،تەبەنیی ستراتیجیە
بەرباڵوەكانیان كردووە :بە ئاگابوونیان لە
جیاوازییە وردەكان لە ساڵێكی دیاریكراودا
سیستمەكانیان پۆلێن كردووە ،بەوەی یا
فاشییە یا دیموكراسی .سیستمی حوكمڕانی
ێ كە دەسەاڵتێكی
بە دیموكراسی وەسف ناكر 
جێبەجێكار و دەستەیەكی یاسادانانی
هەڵبژێردراوی نەبێت ،بەالنیكەمەوە دوو
حیزبی سیاسیی كێبەركێكار و هێندێك لە
دەستاودەستكردنی دەسەاڵتی تێدا نەبێت،
پاشان دەیانپرسی -1 :ئایا سیستمی فاشی و
دیموكراسی لە ڕووی بەرنامەوە جیاوازییان لە
بەجێهێنانی حكومدارییەوە هەیە؟  -2لە سایەی
چ هەلومەرجێكدا سیستمی حوكمڕانی دەروازەی
فاشییەت و دیموكراتییەتی لە هەریەك لەو
دوو ئاڕاستەیە تێپەڕاندووە؟  -3سیستمی
حوكمڕانی ،ئەگەر ئەو دەروازەیە تێپەڕێنێ ،چ
جیاوازییەك لە بەجێهێنانیدا دەهێنێتە ئاراوە؟
بە درێژایی ئەو چوار دەیەیەی توێژینەوەی
بۆ كراوە ،زۆرینەی ئەو ڕژێمانە هەڵبژاردنی
فەرمییان ئەنجام داوە ،ئیدی تا چەند
ساختەكاریشی تیا كرابێت .بۆیە لێرەدا بە دوو
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هەڵگۆزین دەگەین:
یەكەم :لە توێژینەوەی قۆناغی نێوان 1950
و 1990دا ماوەی نێوان هەڵبژاردنی ساختە
تا هەڵبژاردنی كێبەركێكارانەی تەواو پاكوتێ
دەكات ،بەاڵم نێوان ئەم دوو ئاستە جیاوازیی
گەورەی تێدا نییە.
دووەم :بۆ ئەوەی دەرئەنجامەكانی پرزیۆرسكی
و هاوڕێكانی لە چوارچێوەی 1-3دا تەبەنی
بكەین ،پێویستە گریمانەی ئەوە بكەین ،كە
مۆركی هەڵبژاردن بە تەواوەتی پەیوەستە بە
الیەنەكانی فراوانی و یەكسانی و پاراستن و
ڕاوێژی دەربەستبوونی بەرابەرەوە.
لە بەرامبەریشدا گریمان ئێمە هەموو ئەو
سیستمانە دەپشكنین ،كە توانیومانە لە نێوان
 1750و 1800دا بەڵگەیان لەسەر كۆبكەینەوە،
لە فڕەنسا ،كۆماری هۆڵەندا ،بریتانیای مەزن،
ویالیەتە یەكگرتووەكانی تازەپێگەیشتوو و
واڵتانی دی ،ئەو بەراوردكارییانەی لەسەر
سیماكانی هەڵبژاردنی نیشتمانی ئەنجام دراون،
بە هیچ دەرئەنجامێكمان ناگەیەنن .لە ڕاستیدا
لەگەڵ بەكۆتاهاتنی سەدەكە هەڵبژاردنێكمان
بەرچاو دەكەوت ،كە بە مەبەستی دامەزراندنی
دەستەی یاسادانانی نیشتمانی لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان و بریتانیای مەزن ،بۆ دەنگدەرانی
دیاریكراو كورت كراوەتەوە .لە هێندێك ماوەی
نەوەدەكانی سەدەی هەژدەهەمدا شتی لەو
شێوەیەمان لە فڕەنساش تێبینی كردووە .بەاڵم
لە چوارچێوەی كام پێوەردا سیمای هەڵبژاردن

 وەك پێوەری سەرەكی بۆ بەرپاكردنو دامەزراندنی دیموكراسی -مەوداكەی
دەشێوێنێ ،پاشان بۆ بەراوردكاریی ماوەی
نێوان  1750تا  1800كاری لەسەر دەكرێ؟ بۆیە
جگە لە پشتبەستن بە جۆری دی لە مافەكان
و فۆرمۆڵەی دی لە بەشداریكردنی سیاسی و
فۆرمی دیی پاراستن لە ڕێوشوێنەكانی دەوڵەتی
ستەمگەر هیچ بژاردەیەكمان لەبەردەمدا نییە.
ئەمەش لە مێژووە سەرەكییە گشتگیرییەكانی
كارلێككردنی (هەروەكو وتەكانی پێشووم
لەسەر فڕەنسا) نێوان هاواڵتیان و دەوڵەت
بەدییان دەكەین.
بە دڵنیاییەوە لە سەدەی داهاتوودا پێوەرەكانی
نێوان
بەراوردكارییەكانی
هەڵبژاردن
سیستمەكانی ڕۆژئاوا ڕێكدەخات .با سێ
پێوەری ساكار وەربگرین:
نوێنەرایەتیكردنی پارلەمانی لەسەر ڕەزامەندیی
بەشێكی گرنگ لە دانیشتووان خۆی ڕاگرتووە.
مافی هەڵبژاردن بۆ پیاوان.
مافی هەڵبژاردن بۆ ژنان.
گەر ئێمە یەك نیشانە بدەین بە هەر یەكێك
لەو پێوەرانە ،ئەوا ئەندازەیەكی نزیك بە
دیموكراسی دروست دەكەین ،لە سفرەوە
(سێی تێدا نییە) بۆ سێ (گشت سێیەكە) دەست
پێدەكات .بۆ هەڵسەنگاندنی كارایی سیستم
دەتوانین زیادبوون یا كەمبوونی یەكێك لەو
ڕەگەزانە بە جووڵەیەك بەرەو دیموكراسی
یا دووركەوتنەوە لێی دابنێین .بە پەنابردن بۆ
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ئامارە نایابەكەی دانیاڵ كارامانی (Daniele
 ،)2000 - 2003( )Caramaniوێنەی 2-3
زانیاریی پێویست بۆ ئەم ئەندازەیە ڕوون
دەكاتەوە ،كە ژمارەیەك لە واڵتانی ئەوروپا لە
 1800تا  1979دەگرێتەوە.
سەبارەت بە  18یەكە سیاسییەكە (هەموویان لە
ساڵی 1815دا وەك دەوڵەتی سەربەخۆ بوونیان
نەبووە ،لە دوای ئەوەشەوە سنووری هەموویان
بەالنیكەمەوە هێندێك گۆڕانی بەسەردا هاتووە).
كارامانی زانیاریی دەوڵەمەندمان لەسەر مافی
هەڵبژاردن پێدەدا ،ئەو جیاوازی دەكات لە نێوان
نوێنەرایەتیكردنی گشت چینەكان لە ڕێگەی
موڵكوماڵ و شێوە هاوشێوەكانی دی و لە نێوان
نوێنەرایەتیی گشتیی پارلەمان ،كە بە مانای
هەڵبژاردنی نوێنەرانی كۆمەڵەی نیشتمانی
دێت لە الیەن جەماوەری دەنگدەرانەوە ،ئیدی
قەبارەیان هەرچەندێك بێت ،گەورە یا بچوك.
بەدەر لە هەوڵەكانی پێشوو كە تەواو نەكراون
وەك كۆمەڵەی نیشتمانیی فڕەنسیی ساڵی
 ،1789وێنەی  2-3جیاوازی لە نێوان چوار
حاڵەتدا دەكات -1 :بوونی نوێنەرایەتیكردن بەبێ
هەڵبژاردن بۆ پیاوانی باڵق -2 ،بوونی مافی
هەڵبژاردن بۆ پیاوان ،بەاڵم نوێنەرایەتیكردنی
هەمیشە هێشتا دەستی پێنەكردووە-3 ،
بوونی هەردوو نوێنەرایەتیی پارلەمان و مافی
هەڵبژاردن بۆ پیاوان لەو ساتەوەختە بەدواوە،
 -4مافی هەڵبژاردنی ژنان دەخرێتە پاڵ مافی
هەڵبژاردنی پیاوان و نوێنەرایەتیی پارلەمانەوە.
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بە ڕاستی دەشێت مێژووەكانی كارانی جێگەی
پرسیار بن.

وێنەی  2-3نوێنەرایەتیكردن و مافی هەڵبژاردن
لە ڕژێمە هەڵبژێراوەكانی ئەوروپا
نەرویج تا ساڵی  1905سەربەخۆیی لە سوید
وەرنەگرتبوو  -بۆ ئەوەی بە ڕاستی پارلەمانێكی
نیشتمانیی سەربەخۆی هەبێت -بەاڵم
فینلەندا ،لەگەڵ ئەوەی لە واقیعدا ساڵی 1901
دەستوورێكی دیموكراسی دانا و تا ساڵی 1917
وەك بەشێك لە ئیمپراتۆرییەتی ڕووسیا مایەوە
و تەنها دوای شەڕی ناوخۆ لە نێوان سااڵنی
 1917و  1918وەك دیموكراسییەكی سەربەخۆ
دەستی بە كار كرد
لویس ناپۆلیۆن شێوازی جیاوازی گرتەبەر
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بۆ ئەوەی چارەسەرێك بدۆزێتەوە بۆ مافی
هەڵبژاردنی پیاوان كە كۆمەڵەی شۆڕشگێڕان
لە ساڵی 1848دا بڕیاری لەسەر دابوو ،بۆیە
بەوپەڕی ئاسوودییەوە دەتوانین ئەوە دیاری
بكەین ،كە كاركردن بە مافی هەڵبژاردنی پیاوان
لە فڕەنسا لەگەڵ سەرەتای حوكمی كۆماری
سێیەمدا بوو.
هەروەها ئیتاڵیاش تا ساڵی  1870نەبووە
واڵتێكی یەكگرتوو ،بەوەش مێژووی
نوێنەرایەتیی پارلەمانی كە تا ئێستا بەردەوامە
و لە ڕیفۆرمی پیدمۆنت ()Piedmontی ساڵی
1848ەوە دەست پێدەكات ،پێش كاتی خۆی
كەوتووە.
ڕەنگە دیسانەوە بپرسین ،ئەگەر جومگەكانی
حوكمی فاشی لە ئیتاڵیا و ئەڵمانیا و ئیسپانیا
و فڕەنسا و واڵتانی دی ،كە بە شێوەیەكی
تەواو حوكمی پارلەمانیان بڕی ،ئەوا لە دوای
جەنگی جیهانیی دووەمەوە كاتە دیاریكراوەكان
پێویستیان بە سەرەتای تازە هەیە .لەگەڵ
ئەوەشدا بە گشتی بەروارەكانی كارامانی لە
نوێنەرایەتیی پارلەمانیدا ئاماژە بە پێشكەوتنێكی
ڕەگوڕیشەداری جێگیر دەكەن ،ڕەنگە وەك
هەر ئەڵتەرناتیڤێكی تاكگەرا كە ئێمە پێشنیازی
بكەین ،كارێكی پەسەند بێت.
ئەو سێ حاڵەتە كەمایەتییەی مافی هەڵبژاردنی
پیاوان پێش ئەو ئەنجومەنانە كەوتن ،كە
بە بەردەوامی پیادەی ڕۆڵی خۆیان دەكرد
(فڕەنسا ،ئەڵمانیا و “سەرنجڕاكێشترینیان”
یۆنان) ،هەموویان لە ساتەوەختی شۆڕشی
چلەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا ڕوویان دا ،كاتێك

ێ بە شێوەیەكی كاتی ئەنجومەنی
سیستمی نو 
یاسادانان و مافی هەڵبژاردنی گشتییان بۆ
پیاوان پەسەند كرد ،بەاڵم دواتر كە سیستمە
فاشییەكان دەسەاڵتیان گرتە دەست ،دەسەاڵتی
یاسادانانیان هەڵوەشاندەوە و هەڵبژاردنیان
وەك خۆی هێشتەوە .لویس ناپۆلیۆن ئەوەیشی
لە فڕەنسا زیاد كرد ،كاتێك بە كودەتاكەی لە
ساڵی  1851ئەنجومەنی نیشتمانی داخست،
نەیوێرا وەك مەرجی بەخشینی مافی هەڵبژاردن،
دووبارە بڕیار لەسەر مافی مۆڵكدارێتی بداتەوە.
ێ وا دابنێین دەستپێكردنی
لە ئەڵمانیا ،دەكر 
حكومەتی پارلەمانی دەگەڕێتەوە بۆ مێژوویەكی
پێشكات ،ئەویش كاتێك ساڵی  ،1808یاسای
هەڵبژاردنیان بۆ دامەزراندنی ئەنجومەنی
نیشتمانی لە ڕێگەی جەماوەرێكی گەورەی
دەنگدەر لە پیاوان دەركرد (بەاڵم تایبەت بوو
بە خاوەنموڵكەكان) .ساڵی  1848لە ماوەی
حوكمی یەكگرتوویی كاتیدا ،ئەنجومەنی یەكێتی
ئەڵمانیا مافی دەنگدانی بۆ پیاوانی “سەربەخۆ
پێگەیشتووەكان” پەسەند كرد ،سەرباری ئەوەی
هەر یەكێك لە ویالیەتەكان مافی ئەوەی هەبوو
وشەی “سەربەخۆ” و “پێگەیشتوو” پێناسە
بكات .لەگەڵ ئەوەشدا كارانی لە مێژووەكەیدا
ماقوڵ بوو ،كە بە شێوەیەكی گشتی سەرەتای
حوكمێكی پارلەمانیی بەردەوام لە یەكگرتنەوەی
ئەڵمانیا لە 1871ەوە دیاری دەكات.
بەاڵم لە یۆنان ئەو شۆڕشگێڕانەی لە
بیستەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا سەربەخۆییان
لە ئیمپراتۆرێتی عوسمانی وەرگرتەوە،
كۆمەڵەی نوێنەرایەتییان دامەزراند ،كە لە
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ڕێگەی دەنگدانی پیاوان و لە الیەن دەستە و
دەسەاڵتی چینی دەستەبژێرەوە هەڵدەبژێردرا.
بەاڵم ئەو سیستمە فاشییەی دواتر هات ،زۆر
بە خێرایی هەموو دیاردەیەكی نوێنەرایەتیی
گەلی هەڵوەشاندەوە .ساڵی  1843شۆڕشگێڕە
یۆنانییەكان مافی هەڵبژاردنیان بۆ پیاوان
گێڕایەوە و ژمارەیەك ئەنجومەنی یاسادانانیان
بەبێ دەسەاڵتێكی ڕاستەقینە دامەزراند .لەگەڵ
مێژوویەكی پڕ قۆرت كە كودەتا و شۆڕشی
بەدوای خۆیدا هێنا ،دیاریكردنی سەرەتای
حوكمێكی پارلەمانیی بەردەوام لە یۆنان دەبێتە
كارێكی زۆردارانە ،بەاڵم هەڵبژاردنی ساڵی
 1926لە الیەن كارامانی-یەوە كە تێیدا یەكەم
ئەنجومەنی یاسادانان لە دوای هەڵوەشانەوەی
پاشایەتی ( ،)1924دەسەاڵتی گرتە دەست،
سەرەتایەكە جێگەی ستایش و قبوڵكردنە.
خشتە زەمەنییەكانی وێنەی  2-3چەندین خاڵی
گرنگ دیاری دەكهن:
• زۆربەی هەرە زۆری واڵتانی ئەوروپا
نوێنەرایەتیی پارلەمانیان بە جەماوەرێكی
دەنگدەری دیاریكراو دەست پێكرد.
• مافی هەڵبژاردن بۆ پیاوان بە گشتی دوای
چەندین دەیە لە دامەزراندنی نوێنەرایەتیی
پارلەمانیی هاتە ئاراوە.
• لەگەڵ ئەوەی هێندێك واڵت مافی هەڵبژاردنی
تەواویان بە پیاوان و ژنان بەخشی ،بەاڵم ژنان
بە گشتی مافی دەنگدانیان بە چەندین دەیە لە
دوای پیاوانەوە بەدەست هێنا.
• تا دامەزراندنی حكومەتی نوێنەرایەتی
دوابكەوتایە ،ماوەی كۆتكردنی مافی هەڵبژاردن
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كورت دەبوویەوە.
• هەنگاوەكانی وەرچەرخان لە واڵتە جیاوازەكاندا
لە ڕووی كاتەوە بەیەكدەگەن ،بەتایبەتی لە
چلەكانی سەدەی نۆزدەهەم (شۆڕشەكانی
 1848و هاوشێوە ڕیفۆڕمخوازەكانی) و
بیستەكانی سەدەی بیستەمدا (جەنگی جیهانیی
یەكەم و دەرئەنجامەكانی).
پەرەسەندنی نوێنەرایەتیكردن لە ماوەی
شۆڕشەكانی 1848دا تا ڕادەیەكی زۆر
وەاڵمدانەوەی داواكاری گەل بوو بۆ ئەوەی مافی
تازەی پێببەخشرێت .بەاڵم سەنتراڵیزەبوونی
نوێبوونەوە لە دوای جەنگی جیهانییەوە تا
ڕادەیەك دۆخە جیاوازەكەی ئاوەژۆ كردەوە:
ئەو هاواڵتییانەی (بە ژنیشەوە) باجی قورسی
جەنگیان داوە ،سازش لەگەڵ ئەو واڵتانە
دەكەن ،كە شەڕوشۆر وێرانی كردوون ،ئەویش
لە پێناوی ئەو مافانەی پێشتر پێویستیان پێی
هەبووە و خزمەتگوزارییان لە هەردوو بواری
سەربازی و مەدەنیدا پاساوی داوەتەوە.
هەروەكو لەسەر نەخشەكە خاڵەكانی
نوێنەرایەتیی پارلەمانی و مافی هەڵبژاردن
دەردەكەون ،بەرپاكردنی دیموكراسی لە
ئەوروپا بە شێوەیەكی پچڕپچڕ و ناڕێكوپێك
ڕووی دا ،بەتایبەتی لەو ماوانەی جیهان
پڕ لە پشێوی بوو .بە هەمان ڕیتمیش مافی
دامەزراندنی سەندیكا و مانگرتن بۆ كرێكاران
ڕووی دا ،هەردووكیان لە دەوری شۆڕشەكانی
 1848و جەنگی جیهانیی یەكەمدا 5كۆبوونەوە،
5
- Bernhard Ebbinghaus: “The Siamese
Twins: Citizenship Rights, Cleavage Formation,
and Party-Union Relations in Western Europe,” in
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هەروەها گۆڕانی هاوشێوەیەش لە ئازادییە
مەدەنییەكان ،لێدوان ،ڕۆژنامە و گردبوونەوە
و پێكهێنانی سەندیكا ڕووی دا (Anderson
 .)6 and Anderson, Chapterلەم هەموو
بوارانەشدا قەیرانەكانی سیستمی حوكمڕانی و
مۆبێلیزەكردن لە بنكەوە بۆ لوتكە بەیەك دەگەن
بۆ ئەوەی بە تەنازولكردنی دەسەاڵتداران
مافەكانی وەربگرێت.
بەالنیكەمەوە سەبارەت بە ئەوروپا ،بەروارە
سیاسییە بەردەستەكان بە مەبەستی
جێبەجێكردنی پرەنسیپەكانی چوارچێوەی 1-3
پێش هێندێك ئامراز دەكەوێت :جەختكردنە
سەر تێبینییەكان دەربارەی كارلێكی نێوان
هاواڵتیان و واڵتەكان ،داهێنان یا وەرگرتنی ئەو
ڕێوشوێنانەی دەربارەی زۆرێك لە كارلێكی
نێوان هاواڵتی و دەوڵەت بەیەك دەگەن و /یا
پەنابردنەبەر سەمپڵی زنجیرەیەكی بەرباڵو لە
كارلێكەكان و گەڕان بەدوای گۆڕاندا لە فراوانی
و یەكسانی و پاراستن و ڕاوێژی (دەوڵەت-
هاواڵتی) دەربەستبوونی بەرابەر و پێكهێنانی
تێكڕای نێوەنجی ئەو گۆڕانكارییانە ،بە گریمانەی
ئەوەی كە ئەو ئاڵووێرانە بەشدارییەكی یەكسان
بۆ بەرپاكردنی دیموكراسی و لەنێوبردنی
ێ و سەبارەت بە نۆ پرەنسیپەكەی
دەهێنێنە گۆڕ 
دیش هەر بەو شێوەیە دەبێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،هەردوو پرەنسیپی  6و 7
(دانانی مەودایەكی ڕوون بۆ حاڵەتەكانی
بەراورد و ئەندازەكردنی مەوداكە) ڕاستەوخۆ
Charles Tilly, ed., Citizenship, Identity and Social
History. Cambridge: Cambridge University Press.
1995.

هیچ پێوەرێكمان فێر ناكهن بۆ ئەوەی تەبەنیی
بكەین و ئاماژەش بە هێڵێكی ڕوون ناكهن
تا پێوەرەكەمان بۆ بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی ئاڕاستە بكات ،بەندی  2لە خشتەی
ناوەڕۆكی چوارچێوەی ( 1-3داهێنان یا
وەرگرتنی ئەو ڕێوشوێنانەی دەربارەی زۆرێك
لە كارلێكی نێوان هاواڵتی و دەوڵەت بەیەكدەگەن
و /یا وەرگرتنی سەمپڵی زنجیرەیەكی فراوان لە
كارلێكەكان) بۆمبێكی زۆر لە چەقی ئەو ڕێگە
دەشارێتەوە
هەروەكو ئاشكرایە ئێمە ناتوانین لیستێك
وەربگرین بە گریمانەی ئەوەی پێكهاتەی
سیستمی حوكمی دیموكراسییە ،وەك
هەڵبژاردنی كێبەركێكارانە یا ڕۆژنامەی
سەربەخۆ ،چونكە ئەم جۆرە لیستانە
دەمانگێڕنەوە بۆ بەراوردكاریی نێوان “بەڵێ-
نەخێر” ،بە ئامانجی ئەوەی جیاكاری بكات
لە نێوان ئەوەی هەموو دیموكراسییەكان لە
هەموو نادیموكراسییەكان جیاواز دەكات.
لەجیاتیی ئەوەش ،پێویستیمان بە جیاكاریی
ئەو ئاستانە دەبێت ،كە جموجووڵی سیستمێكی
حوكمڕانی بەرەو دیموكراسی زیاتر یا كەمتر
ڕوون دەكاتەوە .بەالنیكەمی هەروەكو تاتۆ
ڤانهانین ئەندازەی گرتووە ،لە ئاستی ئازادیی
ڕۆژنامەگەری و گۆڕان لە مەودای بەشداربوون
لە هەڵبژاردنی كێبەركێكارانەدا پێویستیمان
بە وەرچەخان دەبێت .بەاڵم تەنانەت ئەو
پێوەرە چاالكانەش سەرنجمان بۆ ئەو ڕژێمانە
ڕادەكێشن ،كە هێندێك ڕۆژنامەی نیشتمانی
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هەیە و هەڵبژاردنی كێبەركێكارانەی تێدا ئەنجام
دەدرێ.
شێوازی نموونەیی ئەوەیە کە ئاماژەی
ئەوتۆمان هەبێت ،لەسەر گشت ڕژێمەكان پیادە
ببێت ،لەوپەڕی دیموكراسییەوە بۆ ئەوپەڕی
نادیموكراسی ،ئەمە چەند ئاماژەیەكی بەكار و
كاریگەرە:
فراوانبوون :زیادبوون (كەمبوون)ی ئەو بەشەی
ێ
دانیشتووان لە چوارچێوەی ئەو مافانەی دەكر 
لە ڕووی یاساییەوە بسەپێنرێن ،مافی ئەوەی
هەیە سكااڵنامە لەسەر بەجێهێنانی حكومەت
بگەیەنێتە بەرزترین بەرپرس.
یەكسانی :دابەزین (بەرزبوونەوە)ی ژمارەی
ئەو بەندە یاساییە ڕوونانەی مافی كەرتە
جیاوازەكانی دانیشتووان بەرامبەر بە دەوڵەت
و ئەركەكانی دیاری دەكەن.
پاراستن :كەمبوونەوە (زیادبوون)ی ڕێژەی
زیندانییەكان بهبێ ئەوەی بڕیارێكی یاساییان
بۆ دەركرابێت یا بێئەوەی بتوانن پەنا بۆ دادگا
بەرن.
راوێژی دەربەستبوونی بەرابەر :زیادبوون
(كەمبوون)ی ژمارەی سكااڵی هاواڵتیان
دەربارەی پێنەدانی ئەو بەرژەوەندییانەی بە
یاسا پێیان دراوە و دەبێتە مایەی ئەوەی ئەو
سوودەیان پێبگات.
كۆمەڵە زانیارییەكی چاپكراو نییە كە ئەو
ڕێوشوێنانەی بۆ ژمارەیەكی گرنگ لە
سیستمی حوكمڕانی لەخۆگرتبێ ،لەگەڵ
ئەوەشدا ئەوانەی هەڵسەنگاندن دەكەن ،لە
ناوكۆی هەڵسەنگاندنەكانیان بۆ مافە سیاسی
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و ئازادییە مەدەنییەكان لەسەر ئەو پێوەرانەی
لە  1تا  7پێكهاتوون ،بە ڕاستی چارەسەری
زانیاریی تایبەت بە خودی ئەم گۆڕانكارییانە
دەكەن . 6ئەوەی لەم كتێبەدا ماوەتەوە و
ێ
لەجیاتیی هەوڵی پەیداكردنی كۆمەڵەیەكی نو 
لە هەڵسەنگاندنی ژمارەیی ،بەوەندە وازدەهێنم
ئەو بڕیارانە وەربگرم ،كە لە سەرچاوەگەلێكی
وەك خانەی ئازادییەوە دەرچوون ،لەگەڵ
مێژووە سیاسییەكان و حوكمە تایبەتەكانی
خۆم دەربارەی وەرچەرخانەكانی بواری
دیموكراسی و نادیموكراسی ڕێكیان بخەم و
پێكەوە گرێیان بدەم.
سویسرای سەرسوڕهێنەر
لێگەڕێن با ببینین ،بۆ نموونە ،ئاخۆ دەتوانین
مێژووی ئاڵۆز و دژواری سیاسیی سویسرا بۆ
شتێكی لە بابەت كۆمەڵە تێبینییەكی ڕێكوپێك
لەسەر بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی
بگۆڕین؟ پیادەكردنەكانمان لەسەر سویسرا
وەك واڵتێكی تا ڕادەیەك نادیار جێبەجێ
دەكەین ،كە ئەزموونی خۆی لەسەر بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی هەیە:
بە سەرنجدانێكی ورد لە مێژووی سویسرا
لە نێوان كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم
و ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەم دەتوانین
ئەو پرسیارانە ڕوون بكەینەوە ،كە تا
هەنووكە لەم بەشەدا قوت بوونەتەوە :چۆن
6
- Raymond Duncan Gastil: “The
Comparative Survey of Freedom: Experiences and
Suggestions,” in Alex Inkeles, ed., On Measuring
Democracy: Its Consequences and Concomitants.
New Brunswick, NJ: Transaction. 1991.
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دەتوانین بەدواداچوون بۆ بزاوتی ڕەهەندی
دیموكراسی -نادیموكراسی بكەین ،ئاخۆ ئەو
سیستمانەی سەبارەت بە دیموكراسییەت
چوونەتە بواری شیانەوە ،زیاتر ڕووبەڕووی
بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی دەبنەوە،
ئاخۆ بەرپاكردن و لەنێوبردنی ،بە جیاوازی
فۆرمەكانی بەرهەڵستی لە نێوان دەسەاڵتی
دەوڵەت و توانای هاواڵتیان ،بە خێرایی جیاواز
ڕوو دەدەن؟
ئەزموونی سویسرا بە هۆی ئەو گریمانە باوەی
كە سویسرا دیموكراسییە دێرینە لۆكاڵییەكەی
ناوچەی ئەڵب-ی لە فۆرمی سیستمی نیشتمانی
داڕشتەوە و بە هۆی شایستەیی سویسرا
وەك واڵتێكی هێمنی ڕێكخراو كە بەخۆیەوە
دەنازێ ،لە گشت ئەو بوارانەدا هێندێك ناكاوی
لەخۆ گرتووە .لە ڕاستیدا هەنگاونان بەرەو
دیموكراتییەت سویسرای لە دابەشبوونێكی
تەواو نزیك خستەوە و دوو دەیەی بە شەڕی
ناوخۆوە تێپەڕاند.
شۆڕشی فڕەنسی پەیوەندیی ئابووری و
سیاسیی نێوان فڕەنسا و سویسرای لەق كرد
و چاوی گەلی سویسرای لەسەر شێواز و
پرەنسیپە تازەكانی فڕەنسا كردەوە .لە ساڵی
 1789بەدواوە بزووتنەوە شۆڕشگێڕەكان لە
زۆربەی ناوچەكانی سویسرا دەستیان بە كار
كرد و لە ساڵی 1793دا جنێڤ (لە یەكێتیی
سویسرا ئەندام نەبوو ،بەڵكو پەیوەندییەكی
پتەوی لەگەڵ سویسرا هەبوو) ڕووبەڕووی
شۆڕشێكی لە بابەت شۆڕشی فرەنسی
بوویەوە .كاتێكیش لە سەرەتای ساڵی 1798دا

هەڕەشەی داگیركاریی فڕەنسا بااڵی دەكرد،
بال ( )Baselو ڤاود ( )Vaudو لۆسرن
( )Lucerneو زوریخ ( )Zurichو هەرێمەكانی
دیی سویسرا ڕێگەی شۆڕشگێڕانەیان گرتەبەر،
بۆ نموونە “بال” لە دەستوورێكەوە كە تەنها
دانیشتووانی پایتەخت لە هەموو دانیشتوواندا
ئەندامانی ئەنجومەنی كانتۆنیان هەڵدەبژارد،
بۆ دەستوورێكی دی وەرچەرخا ،كە مافی
یەكسانیی نوێنەرایەتیكردنی بە دانیشتووانی
شار و گوندەكان دەبەخشی.
لە ساڵی 1798دا فڕەنسا كە بەرەو پاوانخوازی
دەڕۆیشت ،بە هاوكاریی شۆڕشگێڕە
سویسرییەكان سویسرای داگیر كرد .لە سایەی
بااڵدەستیی فڕەنسادا حكومەتێكی سەنتراڵیزم
و مافی هاواڵتیبوونی زیاتر تەبەنی كران.
سیستمە تازەكە سەرزەمینی كانتۆنەكانی سانت
گالن ( )St. Gallenو گریسۆنس ()Grisons
و سۆرگەو ( )Thurgauو تیسینۆ ()Ticino
و ئاراگەو ( )Aargauو ڤاود ()Vaudی بە
یەكسانی لەگەڵ كانتۆنە كۆنەكان دەگرتەوە،
بەاڵم شێوازی شۆڕشگێڕانەی فڕەنسیی پیادە
دەكرد ،بەوەی كانتۆنەكانی بۆ یەكەی ئیداری
و هەڵبژاردن گۆڕی .بەاڵم حكومەتی ناوەند
بە ناجێگیری مایەوە و تەنها لە سااڵنی نێوان
 1800و  1802چوار كودەتا تیایدا ڕوویدا و لە
دوای پاشەكشێی هێزەكانی فڕەنسا لە ساڵی
 ،1802شۆڕشی زۆری تیا هەاڵیسا .سویسرا
زۆر بە خێرایی لە لێواری شەڕ نزیك بوویەوە،
بۆیە ناپلیۆن دەستی تێخست و ساڵی 1803
دەستوورێكی تازەی سەپاند و ئەوەش واڵتی
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بە یەكپارچەیی هێشتەوە.
ساڵی  1803سیستمی حوكمڕانی كە لە
مێژووی سویسرا بە “میانگیری چاكسازی”
( )The Meditationناسراوە ،دەسەاڵتێكی تا
ڕادەیەك باشی بۆ كانتۆنەكان گێڕایەوە ،بەاڵم
دامەزراندنی سیستمی كۆن بە هیچ شێوەیەك
نەگەڕایەوە .یەكێتیی سویسرا (فۆرمۆڵە كرایەوە)
لە ڕێگەی ئەنجومەنێكی نیشتمانی و فرەیی زمانی
فەرمی و یەكسانی ڕێژەیی نێوان كانتۆنەكان و
ئازادیی هاموشۆی هاواڵتیان لە كانتۆنێكەوە بۆ
كانتۆنێكی دی واڵتی بەڕێوە دەبرد .سەرباری
هێندێك هەمواركردنەوە لە هەرێمەكان ،كەچی
دەستەیەكی یاسادانانی ناوەندیی الواز و دادگا
و دەسەاڵتی جێبەجێكردن توانییان خۆیان
ڕابگرن و لە دوای شكستی ناپلیۆنیش بمێننەوە،
بەاڵم دوای ئەوەی واڵت جارێكی دی لە شەڕی
ناوخۆ نزیك بوویەوە و بە هۆی هێزە دەرەكییە
گەورەكانەوە لە نێوان  1813و  1815خۆیان
لێپاراست ،ئەو دامەزراوانەش هەر مانەوە.
لە ناوكۆی چارەسەری شەڕی 1815دا ،نەمسا و
فڕەنسا و بریتانیای مەزن و پورتوگال و ڕوسیا
و ئیسپانیا و سوید ،لەسەر بەستنی پەیماننامەی
نێوان  22كانتۆن ڕازی بوون (لەپاڵ ڤالیە
“ ”Valaisو نیوچاتل “ ”Neuchatelو جنیڤ)
ێ “پەیماننامەی یەكێتی” ،چونكە
كە پێی دەوتر 
ئەو واڵتانە بێالیەنیی هەمیشەیی سویسرا و
پاراستنی سنوورەكەیان زامن دەكرد.
ئەم پەیماننامە فیدراڵییە تازەیە ،بە بەراورد
لەگەڵ ماوەی بااڵدەستیی فڕەنسا ،دەسەاڵتی
دەوڵەتی ناوەندیی زۆر الواز كرد ،حوكم
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لە سویسرا لە ماوەی جێبەجێكردنیدا بەبێ
دەزگایەكی هەمیشەیی فەرمانبەران ،سوپایەك
لە كرێكاران و دراوێكی یەكگرتوو ،پێوەرە
یەكگرتووەكان یا ئااڵی نیشتمانی ،بەردەوام
بوو .هەروەها دەبوایە “پەیماننامەی فیدراڵی”
بەرهەڵستیی زۆرێك لە بەربەستە ناوخۆییەكانی
گومرك و سەرمایەی سوڕاوە و مشتومڕی
هەمیشەیی نێوان نوێنەرانی كانتۆنەكان بكات،
ئەو نوێنەرانەی مافی ئەوەیان نەبوو لە ڕێنمایی
بازنە لۆكاڵییەكانی هەڵبژاردن دەربچن .لەسەر
ئاستی گشتیی نیشتمانیشدا سویسرییەكان
لە سایەی سیستمێك دەژیان زیاتر ڕوو لە
ناڕەزایەتی بوو تا ئەوەی ڕووی لە گۆڕانێكی
لێكتێگەیشتنی سیستماتیكانە بێت.
لە سەروبەندی شۆڕشی تەمووز /یۆلیۆی
 1830لە فڕەنسا ،دژایەتیكردنی ئەكلیرۆس یا
پیاوانی ئایینی ،بەرجەستەترین سیمای ڕادیكاڵە
سویسرییەكان بوو .مێژوونووسانی سویسرا
لە سییەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا ئاخاوتنیان
لەسەر بزووتنەوەی نوێی ڕابوون دەكرد كە
“بە جاڕدان و لە ڕێگەی یانەكان و بە ڕێپێوانی
بەكۆمەڵ” لە زیندووكردنەوەیدا كارا بوون
پشێوییە سیاسییەكانی نێوان  1830و ،1831
جۆشێكی مەزنی لە دەركردنی نامیلكە و گۆڤاری
وەرزی 7لەگەڵ خۆیدا هێنایە ئاراوە .ئەو
لیبرااڵنەی لە دەسەاڵت بوون ،لە چوارچێوەی
هەر كانتۆنێكدا دەستیان كرد بە دەركردنی
7
- Georges Andrey: “La quête d’un État
national,” dans: Jean-Claude Fayez, ed., Nouvelle
( Histoire de la Suisse et des Suisses. 2e ed. rev, et augm
Lausanne: Payot, 1986). pp. 551-552.
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بڕیاری ڕیفۆرمە بەناوبانگەكانی سەدەی
نۆزدەهەم ،وەك :قەدەغەكردنی كاركردن بە
مندااڵن و كردنەوەی زیاتری خوێندنگەی
گشتی .لەگەڵ ئەوەشدا دەستوورەکانی كانتۆنە
تازەكان كە لە ماوەی ئەو مۆبێلیزەیەدا دانران،
زیاتر پێداگرییان لەسەر ئازادی و برایەتی
دەكرد تا ئەوەی پێداگری لەسەر یەكسانی
بكەن.
لە نێوان  1830و 1848دا سویسرا كۆمەڵێك
شێوازی سیاسیی ناكۆك و دژبەیەكی
بەخۆیەوە بینی .بێگومان لەگەڵ ئەوەی
ملمالنێكانی ئەو دەمە زۆرێك لە الیەنگرانی
دیموكراسی بەخەبەر هێنایەوە ،بەاڵم لە هەمان
كاتیشدا پرەنسیپ و چەمكەكانی دیموكراسی
لە دژی یەكتری هان دەدا ،لە الیەكەوە ،بە
شێوەیەكی گشتی ،ئەوانەی بەرگرییان لە
ئازادی دەكرد ،پێیان وابوو :پێویستە هەر گوند
و شار و كانتۆنێك  -یا بەالنیكەمەوە پیاوە
پێگەیشتووە موڵكدارەكان -ئازاد بن لەوەی
چارەنووسی بەكۆمەڵی خۆیان دیاری بكەن،
لە الیەكی دی ،لەنێو الیەنگرانی دیموكراسیی
نوێنەرایەتیدا خەڵكانێكمان لەسەر ئاستی
نیشتمانی بەدی دەكرد ،كە ڕای بەرگریكارانیان
لە ئازادیی سەرزەمینە بەرزەكان ڕەتدەكردەوە
و دەسەاڵتێكی بەرفراوانی دەوڵەت و یەكسانیی
نێوان هەموو سویسرا و ئەو پاراستنەی
دەسەاڵتەكانی فیدراڵی پیرۆزیان دەكرد و
ئەنجامدانی ڕاوێژی نیشتمانی كە هەموو
بەشەكانی یەكدەخست و پێكەوەی دەبەستەوە،
پەسەند دەكرد.

لە پشت دابەشبوونەكەی نێوان هەردوو الیەنەكە،
دابەشبوونی دی لە ئایین و چینەكان و چوونەپاڵ
چوارچێوەی ڕێكخستنی سەرمایەداری خۆی مت
كردبوو .ئەو كانتۆنە دەوڵەمەندانەی ڕێژەیەكی
زۆر لە پرۆتستانتەكانی واڵتی تێدابوو ،لە پێناو
گەیشتن بە دیموكراسی خەباتیان دەكرد .ئەو
كانتۆنانە دامەزراوەی نوێنەرایەتییان لەبری
دیموكراسیی ڕاستەوخۆی پیاوان دامەزراند،
كە ماوەیەكی دوورودرێژ لە كۆمەڵگەی
بەرزاییەكان و كانتۆنەكانی بااڵدەست بوو.
چاالكوانانی ئەو كانتۆنانەی دواتر ڕیفۆرمیان تیا
كرا ،بە بەكارهێنانی هێزی چەكدار ڕووبەڕووی
ئەو دراوسێیانەیان بوونەوە ،كە ڕیفۆرمی
دیموكراسیی نوێنەرایەتیان پێنەگەیشتبوو،
بەوەی سەرەتا لە سنووری كانتۆنەكانەوە
هەڵمەتیان دەست پێكرد ،پاشان بۆ ماوەیەكی
كورت شەڕێكی ناوخۆی كراوەیان هەاڵیساند.
مەسەلە سیاسییەكانی واڵت زۆر توند بوویەوە،
لەبەر ئەوەی هاوپەیمانییە نیشتمانییەكانی
ناوەڕاستی چلەكانی سەدەی نۆزدەهەم،
لە چوارچێوەی ئەنجومەنی یاساداناندا كە
هەر كانتۆنێك دەنگێكی هەبوو ،دوازدە
دەوڵەمەندترینی كانتۆن كە زۆرینەی
دانشتوانەكانیان لە پرۆتستانت-لیبراڵەكان
بوون ،لە دژی دە هەژارترین كانتۆن كە
كاسۆلیك-
دانیشتووانەكانیان
زۆرینەی
پارێزگار بوون ،وروژاند .ئەوەی جێگەی
گاڵتەجاری و سەرسوڕمانە ،كانتۆنەكانی
بەرزاییەكان كە بە بانگەشەی دیموكراسیی
ڕاستەوخۆ بە شێوازی سویسریی دەیاننازی،
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زۆر دژی دیموكراتیزەكردن بوون ،كە بە
مانای نوێنەرایەتیكردنی پارلەمان بوو لەسەر
بنەمای گشت دانیشتووانی واڵت .ئەمە لە
كاتێكدا پارێزگاران مافی كانتۆنەكانیان سەلماند
و بەرگرییان لە كولتووری ئایینی دەكرد ،سێ
ئاستی هاواڵتیبوون پێشبڕكێیان لەگەڵ یەكتریدا
دەكرد :لۆكاڵی و كانتۆنی و نیشتمانی.
ئەو ملمالنێیەی زۆرجاران ڕەق و توندوتیژ
بوو ،كۆتایی نەهات .لە ساڵی  1830تا ساڵی
 1948بزووتنەوە ڕیفۆرمخوازەكان لە ڤاود
و تیسینۆ دەستیان بە كار كرد .لە ڕاستیدا
ێ لە
تیسینۆ لە تەبەنیكردنی دەستوورێكی نو 
4ی تەمووز /یۆلیۆی 1830دا ،پێش فڕەنساش
كەوت ( .)1972 Sauterلەگەڵ ئەوەشدا
شۆڕشی تەمووز /یۆلیۆی  1830فڕەنسا و
دەنگدانەوەی لە كۆتاییەكانی ئەو ساڵە لە بەلجیكا،
ڕیفۆرمخواز و شۆڕشگێڕە سویسرییەكانی
هان دا .بۆیە كاتێك شۆڕشی فڕەنسا و بەلجیكا
ڕوویان دا ،لەسەر ئاستێكی تەسك لە شار و
كانتۆنەكانی ئاراگوا و لۆسیرن و سانت گالن و
شافهاوسن ( )Schaffhausenو سۆڵۆتوڕن
( )Solothurnو سۆرگۆ و ڤاود شۆڕش
هەاڵیسا .دوای ئەوەش كۆماریی و ڕادیكاڵەكان
زۆرجار تیمی سەربازییان دروست كرد و
هەوڵیان دا بە زەبری چەك دەست بەسەر
هێندێك پایتەختی كانتۆنی دیاریكراودا بگرن.
ئەو تیمانە لە لۆسیرن ( )1841شكستیان هێنا،
بەاڵم توانییان ئیدارەیەكی تازە بۆ دەسەاڵت لە
لۆزان ( )1847و جنیڤ ( )1847و نیوشاتیل
( )1848دابنێن.
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گەورەترین پێكدادانی سەربازی لە ساڵی 1847
ڕووی دا ،چونكە ئەنجومەنی فیدراڵیی سویسرا
فەرمانی دا بە هەڵوەشاندنەوەی كۆمەڵەی
بەرگری هاوبەشی (ئەنجومەنێكی تایبەت بوو)
سۆندەربۆند ( ،)Sonderbundكە پێش دوو
ساڵ كانتۆنە كاسۆلیكەكان دروستیان كردبوو،
بۆیە كاتێك كانتۆنەكانی سویسرا ئەوەیان
ڕەتكردەوە ،ئەنجومەنی یاسادانان سوپای بۆ
فرایبۆرگ ( )Fribourgو زوگ ( )Zugڕەوانە
كرد (هێزەكانیان دوای شەڕێكی كەم خۆیان
بەدەستەوە دا) ،پاشان بۆ لۆسیرن ()Lucerne
(شەڕێكی كورتخایەن ڕووی دا) .ئەنجومەنە
تایبەتەكە نزیكەی  79000چەكداری هەبوو،
بەاڵم فیدراڵ نزیكەی  99000سەربازی هەبوو.
شەڕی ئەنجومەنی تایبەت لە پێكدادانە
بچوكەكانی پێشووتر ،قوربانیی كەمتری
لێكەوتەوە .مێژوونووس یواكیم ڕیماك
( ،)Joachim Remakدەربارەی ئەم بابەتە
كتێبەكەی ناو ناوە “شەڕی زۆر مەدەنییانە”
شەڕەكە بە  33كوژراو لە هێزەكانی كاسۆلیك
و  60كوژراو لە هێرشبەرەكان كۆتایی
هات .دۆڕاندنیان بە شێوەیەكی گشتی بووە
جێگیربوونی ڕۆڵی لیبراڵەكان لە سویسرا و
تەبەنیكردنی وریایانەی دەستوورێكی لیبراڵیی
هاوشێوەی نموونەی ئەمەریكا لە ساڵی 1848دا.
گفتوگۆكانی ئاشتی  -كە ماوەیەكی دوورودرێژ
بەردەوام بوو -زۆر سوودی لە دوو فاكتەری
دەرەكی وەرگرت :وەرچەرخانی هێزە
گەورەكانی ئەوروپا و سەرقاڵبوونیان بە
شۆڕشەكانی 1848ەوە ،و نەمسا و پروسیا
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و فڕەنساش پێیان خۆش نەبوو هیچ هێزێكی
پێشبڕكێكار دەستكەوتی سیاسی لە سویسرا
بەدەست بهێنێت.
ماوەكەی دوایی لە ماوەی ئاوەدانكردنەوەی
ئەمەریكای پشێو دەچوو ،كە ویالیەتە
یەكگرتووەكان لە دوای شەڕی ناوخۆ
بەخۆیەوە بینی :ناڕەزایەتی لە پێكەوەژیان،
لەڕووڕاوەستانە یەك لە دوای یەكەكان ،بەاڵم
بێئەوەی لە جیابوونەوەیەكی یەكالكەرەوانە
نزیك ببنەوە“ .واڵتپەروەران”ی  1848سااڵنێك
واڵتیان بەڕێوە برد ،بۆ نموونە ،جەنەراڵ
گیوم دوفۆر ( )Guillaume Dutourكە
سەركردایەتیی هێزەكانی فیدراڵی دەكرد و
شكستی بە ئەنجومەنی تایبەت هێنا (لە كۆڵێجی
تون “ ”Thunڕاهێنەری لویس ناپلیۆن بوو)،
زۆربەی ساڵەكانی دەیەی یەكەمی دوای
جەنگ سەركردایەتیی سوپای سویسرای
دەكرد .لە نێوان سااڵنی  1849و 1870دا گشت
كانتۆنەكانی سویسرا دەستبەرداری ئەو یەكە
بەكرێگیراوانە بوون  -بە درێژایی چەندین
سەدە پەیڕەوی لەو شێوازە دەكرا -كە لە
دەرەوەی سویسرا خزمەتی سەربازییان دەكرد.
ئیدی تەنها پاسەوانی پاپا و چەند یەكەیەكی
كەمی سەربازی مانەوە ،كە بەشدارییان لە
بۆنەكاندا دەكرد ،ئەوەیش بەها سەربازییەكانی
سویسرای لە دەرەوەی سویسرا دەنواند .لەو
دەمە بەدواوە ،وێنەی گوندی خاوێن و شاری
ڕێكوپێك لە یادەوەرییدا جێگەی ملمالنێ تاڵە
سەربازییە نەپچڕاوەكانی گرتەوە.
مێژووی پڕگرێكوێرەی سویسرا لە نێوان

سااڵنی  1790و 1848دا لەڕووڕاوەستانێكی
جیدی لە پرسی مەسەلەی بەرپاكردن و
لەنێوبردنی دیموكراسی پێكدەهێنێت و
پانتایی نێوان دەسەاڵت و دیموكراسیش لە
ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو لەڕووڕاوەستانە
هاوكاریمان دەكات .وێنەی  3-3بەدواداچوون
بۆ ڕەوتی سەرسوڕهێنەری سویسرای نێوان
 1790بۆ  1848دەكات ،سەرباری دیموكراسیی
ڕاستەوخۆی پیاوە پێگەیشتووەكان لە
ژمارەیەك گوند و كانتۆنی بەرزاییەكاندا،
بە گشتی سیستمی حوكمڕانی گەڕانی بە
دەسەاڵتێكی نزمی دەوڵەت و دیموكراسییەكی
ناچیز دەست پێكرد .شۆڕشی فڕەنسا لە
ساڵی  1798بەدواوە تا ڕادەیەك دەسەاڵتی
دەوڵەتێكی دیموكراسیی نابەردەوامی هێنایە
ئاراوە .سویسرا ساڵی  1815لە بەرقەراركردنی
ئاشتیدا سیستمی حوكمڕانیی دیموكراسیی لەبار
برد و دەسەاڵتی دۆڕاند و لە سییەكانی سەدەی
نۆزدەهەمدا بزاوتە بەتواناكانی مۆبێلیزەكردن،
بە شێوەیەكی گشتی هێندێك دیموكراسییان
بەبێ دەسەاڵتێكی گەورەی دەوڵەتی ناوەند ،بۆ
سیستمی حوكمڕانی گێڕایەوە.
ئەو دابەشبوونەی سویسرا هەر لە سەرەتاوە
لەسەر ئاستی كانتۆنەكان یا نێوان كانتۆنەكان،
پزیسكی شەڕێكی ناوخۆی لێكەوتەوە ،پێش
ئەوەی لەسەر ئەنجومەنی تایبەت شەڕێكی
ناوخۆ لەسەر ئاستی نیشتمان دروست بكات.
ساڵی  1847سویسرا لە بواری توانای
دیموكراسیی دەوڵەتدا بۆ نزمترین ئاستی
دابەزی ،لەو ماوەیەدا ،بە دڵنیاییەوە سویسرا
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لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا ،لە ڕووی
دەسەاڵتی ناوەندییەوە ،لە فڕەنسا و پروسیا
و نەمسای دراوسێی نزیك نەبوویەوە ،بەاڵم
بووە نموونەیەكی دیموكراسی ناسەنتراڵگەرا لە
ئەوروپا.
سویسرا بەر لە  ،1798لەسەر ئاستی نیشتمان،
لە دەسەاڵتی بنەڕەتیی دەوڵەت یا دیموكراسی
نزیك نەبوویەوە .هەر لەو ساڵەدا داگیركاریی
فڕەنسا حكومەتێكی نیشتمانیی تا ڕادەیەك
ناوەندگەرای سەپاند ،لە هەمان كاتیشدا
پەیوەندیی لە نێوان الیەنگرانی دامەزراندنی
حكومەتێكی نوێنەرایەتیی نیشتمانی و
هاوپەیمانە بەهێزە فرەنسییەكان دروست
كرد .هەر لەو ماوەیەدا سویسرا پێی نایە نێو
قۆناغێكی دوورودرێژی پڕ لە هەڵبەزودابەزی
خێرا و توندتیژی نێوان بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسییەوە ،بەتایبەتی بە هۆی نەبوونی
ناوەندێتیی بوونیادی سیستمی حوكمڕانی و
هەمەڕەنگی و دابەشبوونە توندەكانییەوە .بۆیە
مەینەتییەكانی سویسرا لە نێوان  1798و 1848
سیاسەتی نیشتمانیی والێكرد بە زەحمەت
جوداییەكی ورد لە نێوان سیاسەتێكدا بكات ،كە
دەوڵەت و هاواڵتیان بەڕێوەی بەرن.
چاالكوانە سویسرییەكان لە ئەنجامی ئەو
دابەشبوونەدا بۆ ماوەی نیو سەدە لە شەڕدا
بوون.
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وێنەی  :3-3وەرچەرخان لە ڕژێمی
ناسیۆنالیی سویسرا1848 - 1790 ،
لەگەڵ ئەوەشدا لێرەدا دوو گشتاندن پیادە دەبن
و هەموو ئەو حاڵەتانەی دی تێدەپەڕێنن ،كە
توێژینەوەمان بۆ كردووە :بە تێكڕایی لەباربردنی
دیموكراسی لە سویسرا بە خێراییەكی
گەورەتر و توندوتیژانەتر لە بەرپاكردنی
دیموكراسی ڕووی دا .بە شێوەیەكی گشتی،
ئەو دەستەبژێرەی خاوەنی ئیمتیازات بوو ،لە
دژی ئیدارەیەكی ئاشكرا بۆ زۆرینەی هاواڵتیان
پاڵپشتیی لەباربردنی دیموكراسیی دەكرد.
پێكهێنانی ئەنجومەنی تایبەت لە كاسۆلیك و
پارێزگاران ( )1845و بەشدارییان لە شەڕی
مەدەنیی ئاشكرا لە دژی هێزە لیبراڵەكان (،)1847
لە ئەنجامی پەرچەكرداری چینی دەستەبژێردا
قەیرانێكی لە سویسرا هێنایە ئاراوە .لێرەدا ئەوە
ڕوون دەبێتەوە ،كە بەرپاكردن و لەنێوبردنی
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دیموكراسی لە سویسرا ،هەروەكو شوێنەكانی
دی ،دوو پرۆسە و شێوازی ناچوونیەكن.
با ئەنجامگیرییەكی میتۆدییانە هەڵگۆزین.
سەرباری چێژوەرگرتنمان لە مامەڵەكردن
لەگەڵ پێودانگە چەندییەكانی بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی و زیادبوون و
نزمبوونەوەی توانای دەوڵەت لەبەر ڕۆشنایی
زانیارییە هەنووكەییەكانمان ،ئەوا حەكایەتە
دوورودرێژەكانی شرۆڤەكردن ،لەو جۆرەی
پێشتر مێژووی سویسرامان پێ نمایش كردوون،
زۆرێك لە ڕاڤەكاریی گشتی بۆ بەرپاكردن و
لەنێوبردنی دیموكراسی هەڵدەگرێت ،چونكە
ڕێگەمان پێدەدا وەرچەرخانە سەرەكییەكان
لە پەیوەندیی نێوان فاكتەرە سیاسییەكان و
ئاڵووێرەكان لە هۆیە گریمانەییەكانی بگونجێنین.
لەگەڵ ئەوەی لە بەشەكانی دی بە بەردەوامی
پشت بەو هەڵسەنگاندنانە دەبەستم ،كە خانەی
ئازادی پێشكەشی كردوون ،بەاڵم لێكچوونی
یەكالكەرەوە و ڕاشكاوانە لە نێوان بیروڕا و
بەڵگەكان لە شێوەی حەكایەتی ڕاڤەكارییدا
دەردەكەوێت.
پاشان چیتر؟
كاتی ئەوە هاتووە بەرەو ڕاڤەی بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی هەنگاو بنێین .بە
شێوەیەكی تا ڕادەیەك هەڕەمەكی ژمارەیەك
پرسیاری هەنووكەییەمان كۆكردۆتەوە ،كە
لە ڕاڤەكردنەكەدا سوودمان پێدەگەیەنن.
وەاڵمدانەوەی هەر پرسیارێك لەو پرسیارانە،
لە حاڵەتی دروستیدا ،سوودێكی گەورەی بۆ
توێژینەوەی دیموكراسیی مۆدێرن دەبێت

(ئەگەر وەك شرۆڤەكارێكی دیموكراسی تاسەی
ناوبانگی و دەسەاڵت بكەم ،نەك بە زەرورەت
سامان ،بە دیاریكراوی وەاڵمی پرسیارێك یا
چەند پرسیارێك دەدەمەوە) .سەرباری ئەوەی
پرسیارەكانم لەسەر ئاستێکی فراوان لەڕووی
مێژووییەوە داڕشتووە ،كەچی زۆربەی
خوێندكارانی ڕابردوویەكی نزیك ،بەراستی
هەوڵ دەدەن توێژێنەوە تایبەتەکانیان لەسەر
خودی ئەو پرسیارانە بكەن .چوارچێوەی 2-3
دیارترین ئەو پرسیارانە پوخت دەكاتەوە،
كە تا ئێستا ڕووبەڕوومان بوونەتەوە .بە
دڵنیاییەوە ئەو لیستەی توێژەرانی بەرپاكردنی
دیموكراسی توێژینەوەی لەسەر دەكەن ،گشت
پرسیارە گرنگەكان ناگرێتەوە .بۆ نموونە،
خەڵكانێكی زۆر دەپرسن ،تەشەنەسەندنی
فەندەمانتاڵیزمی ئایینی لە نێو هاواڵتیانی
ڕژێمێكدا بەرپاكردنی دیموكراسی الواز
دەكات یا ڕێگەی لێدەگرێت ،یا ئەوەی گەر
دیموكراسی لە قۆناغێكدا هەبێت و سەقامگیر
و بەتوانا بێت ،ئیدی لەباربردنی لە توانادا
نابێت یا ئەستەم دەبێت .بەاڵم بە شێوەیەكی
گشتی ،سیازدە پرسیارەكە ئەو گرفتانە پوخت
دەكەنەوە ،كە لە پێناوی دۆزینەوەی چارەسەر
بۆیان ،توێژەرانی بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی ئارەزوو دەكەن بەهاترین دیاری
پێشكەش بە یەكتری بكەن .لەگەڵ هێشتنەوەی
پرسیارەكانی ژمارە  1تا ژمارە  12بۆ ئەوەی
لە بەشەكانی دی لێكۆڵینەوەیان لەسەر بكرێ،
ڕێگەم پێبدەن یەكسەر بەرەو پرسیاری 13
بڕۆم :حاڵەتە پێویست و ئەندازەییەكان.
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بە تەنها دوورخستنەوەی ئەو حاڵەتە لە
ڕووی پێناسەوە دەچێتە ڕیزی بەرپاكردن و
لەنێوبردنی دیموكراسییەوە ،پێم وانییە هیچ
حاڵەتێكی پێویست و بە پلەیەكی كەمتریش
ئەندازەیی نامێنێت .هەروەكو پێشتر بینیمان،
بەراوردكاریی ئەو حاڵەتانەی بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی تێیدا ڕوو دەدا
لەگەڵ حاڵەتی وێكچووی دی كە تێیدا ڕوو
نادات ،ڕەنگە ئەوە ڕوون بكاتەوە ،كە پێویستە
لەسەرمان ڕاڤەی بكەین .بەالنیكەمەوە تا ئێستا
كەس نەیتوانیوە ئەم جۆرە حاڵەتانە دیاری
بكات.
چوارچێوەی  :2-3پرسیارگەلێك دەربارەی
سوود و قازانجەكانی لێكۆڵینەوەی بەرپاكردن
و لەنێوبردنی دیموكراسی
 -1ئەو شێوازانە چین ،كە دامەزراوە
دیموكراسییە دابڕاوەكان لە دەوڵەت -شار
( )city - statesپێشكەشیان كردووە،و تیمە
شەڕكەرەكان ،كۆمەڵەی جوتیاران ،توێژە
بچوكەكانی بازرگانی ،گروپە ئایینییەكان و
بزووتنەوە شۆڕشگێڕەكان ،نموونەگەلێكن لە
فۆرمەكانی دیموكراسی بەرفراوان؟ لەگەڵ
بوونیان ،بۆچی لەسەر ئاستی نیشتمان،
داڕێژگە ڕاستەوخۆكانی دیموكراسی نەگۆڕان؟
 -2بۆچی ئەوروپای ڕۆژئاوا ڕێگەی بەرەو
بەرپاكردنی دیموكراسی بڕی و هەردوو
ئەمەریكاكەش بە وردی شوێنیان هەڵگرت؟
 -3چۆن واڵتانی وەك فڕەنسا لە بەرگرییەكی
ڕەهای دژ بە دامەزراوە دیموكراسییە
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هەڵبەزودابەزی
بەرەو
نیشتمانییەكان
چەندبارەی نێوان بەرپاكردن و لەنێوبردنی
جواڵون (و دەجووڵێن)؟
 -4بۆچی بە شێوەیەكی گشتی ،زریانی
لەباربردنی دیموكراسی خێراتر لە بەرپاكردنی
دیموكراسی ڕوو دەدا؟
 -5چۆن لە پێناو بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسیدا ڕاڤەی شێوازە پشتگیرییە
ناچوونییەكەكان دەكەین؟
 -6بۆچی بەرپاكردنی دیموكراسی بە هەمان
شێواز (نموونە) لەسەر شێوەی شەپۆل ڕوو
دەدا ،نەك بە شێوەیەكی سەربەخۆ لە هەر
سیستمێكی حوكمڕانی و بەپێی تێكڕای خێراییە
تایبەتەكەی؟
 -7بە چی بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی
لە خاڵی دەسپێكیانەوە بۆ ناوچەكانی دیی
جیهان لە ماوەی سەدەی نۆزدەهەم و بیستەم
(بەتایبەتی) ڕاڤە دەكرێ؟
 -8بۆچی (جگە لە میسر و ژاپۆن بە شێوەیەكی
هەندەكی) بەرپاكردنی دیموكراسی بە تەنها لە
دوای جەنگی جیهانیی دووەمەوە بە ماوەیەك
لە ئاسیا و ئەفەریقیا دەستی پێكرد؟
 -9چۆن بتوانین مەینەتییە دراماتیكییە
جیاوازەكانی واڵتانی پۆست سۆسیالیزم
لەگەڵ بەرپاكردن و لەنێوبردنی دیموكراسی
شیبكەینەوە؟
 -10لە سایەی چ هەلومەرجێك و تا چ
مەودایەك و چۆن گەورەبوونی توانای دەوڵەت
هانی لێهاتوویی سیستمی حوكمڕانی دەدا لە
بەرپاكردن و خستنی دیموكراسیدا؟
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 -11تا چ مەودایەك و چۆن كارلێكی سیستمی
نادیموكراسی لەگەڵ سیستمی دیموكراسی
هانی بەرپاكردنی دیموكراسی دەدا؟
 -12شێوە و سەرچاوە سروشتییە نەگۆڕەكانی
واڵتان (وەك كشتوكاڵ و كانەكان یا بازرگانی)
چۆن كاریگەرییان دەبێت لە ئەگەری
ڕووبەڕووبوونەوەی سیستمە حوكمڕانەكەی
لە بەرپاكردن و خستنی دیموكراسیدا؟
 -13ئایا هەلومەرجی پێویست و تەواوی
بەردەست بۆ بەرپاكردن و لەنێوبردنی
دیموكراسی هەیە ،یا (بە پێچەوانەوە) ئایا
هەلومەرجە لەبارەكان بەپێی قۆناغی زەمەنی
و هەرێمایەتی و شێوازی سیستمی حوكمڕانی
زۆر جیاواز و هەمەڕەنگ دەبن؟

لەو باوەڕەدام هێندێك شێوازی پێویست
هانی بەرپاكردنی دیموكراسی دەدهن و بە
پێچەوانەی ئەو شێوازانەشەوە هانی لەباربردنی
دیموكراسی دەدهن .با بە شێوەیەكی كاتی چاو
لە لێدانی دیموكراسی بپۆشین و جەخت لەسەر
بەرپاكردنی دیموكراسی بكەینەوە بۆ ئەوەی
ئەو بیرۆكەیە ڕوون بكەینەوە ،كە بە ڕاستی
دەزانین .بۆ ئەوەی دیموكراسی لە سیستمێكدا
دامەزرێت ،پێویستە گۆڕانكاری لە سێ بواردا
ڕوو بدات :تۆڕەكانی متمانە ،نایەكسانیی
چینایەتی و نێوەندە سەربەخۆكانی دەسەاڵت.
تۆڕەكانی متمانە ( :)Trust Networksبریتین
لە پەیوەندیی لقوپۆداری نێوان كەسەكان .بە
شێوەیەكی سەرەكی لەو هاوبەندییە توندوتۆاڵنە

پێكدێن ،كە خەڵكی لە چوارچێوەیاندا سەرچاوەی
سامان و پرۆژە ئابوورییەكانیان دەخهن ه
ژێر مەترسیی سەرپێچی و هەڵە و شكستی
ئەوانی دییەوە ،بازرگانی بانكیشوەر (یا ئەوەی
بە بازرگانی پەرش Trading Diasporas
ناسراوە) ،كۆمەڵەی خزمان ،گروپە ئایینییەكان
و شۆڕشگێڕە پیالنگێرەكان و فەرمانگەكانی
قەرزدان ،زۆرجار تۆڕی متمانە لەخۆ دەگرن.
لە زۆربەی قۆناغە مێژووییەكاندا ،ئەوانەی
مامەڵەیان لە تۆڕەكانی متمانەدا دەكرد ،بە
دووركەوتنەوەی تێكەڵبوونیان لە سیستمی
سیاسی ،بە وریاییەوە مەترسییان لە خۆیان
دوور دەخستەوە ،نەوەكو فەرمانڕەواكان
دەست بەسەر سامانە بەنرخەكانیاندا بگرن
یا مل بە بەرنامەی دەوڵەت بدەن .بەاڵم لە
گۆشەگیرییەكی تەواو لە سیستمی حوكمڕانی،
بەربەست لە بەردەم بەرپاكردنی دیموكراسی
پێكدەهێنن ،چونكە گۆشەگیرییان ڕێگە
دەگرێت ئەندامەكانیان بە پرۆژە بەكۆمەڵەكانی
دیموكراسییەوە پابەند بن و باڵوبوونەوەی
دیموكراسیش كاتێك لەبار دەبێت ،كە تۆڕەكانی
متمانە بە قووڵی لەگەڵ سیستمی حوكمڕانیدا
تێكەڵ دەبێت ،بەوەش ئەندامانی هان دەدا
بچنە نێو ڕاوێژی دەربەستبوونی بەرابەرەوە،
ڕەزامەندیی هاواڵتیان مەرج لەسەر ئەو
بەرنامانە دادەنێت ،كە دەوڵەت پێشنیازیان
دەكات یا بەیاساییان دەكات ،8بۆیە لێرەدا دوو
ڕێبازی بەرفرە هەیە ،كە كاریگەرییان لەسەر
تۆڕەكانی متمانە هەیە و بناغەی بەرپاكردنی
- Tilly: Trust and Rule.
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دیموكراسیش پێكدەهێنن -1 :هەڵوەشانەوە
یا كۆكردنەوەی تۆڕە گۆشەگیرەكانی متمانە،
 -2دروستكردنی تۆڕی متمانە كە لە ڕووی
سیاسییەوە بەیەكەوە گرێ درابن .لە سویسرا
بزووتنەوەی تێكۆشانی توندوتیژ لە نێوان
سااڵنی  1830و  1847و چارەسەری ئاشتییانە
لە ساڵی  ،1848هەردوو ڕێبازەكەی دروست
كرد.
لەنێو ئەم دوو ڕێبازەدا زنجیرەیەك میكانیزمی
دووبارەبووەوە دەردەكەون ،بۆ نموونە:
• هەڵوەشانەوەی تۆڕە گۆشەگیرەكانی
متمانەی واڵت (دابەزینی توانای سایەدارەكان
 بۆ نموونە -لە پێدانی كەلوپەل بە بەركارەكانو پاراستنیان ،دەبێتە مایەی كشانەوەی
بەركارەكان لە هاوبەندییەكانی نێوان هەردووال).
• زیادبوونی ژمارەی ئەو خەڵكانەی
ناتوانن لە پێناو پرۆژە دوورمەودا و گەورە
مەترسیدارەکانیان بە تۆڕە كاراكانی متمانە
ڕابگەن (ژمارەی كرێكارە نەدارەكان  -بۆ
نموونە -لە ناوچە گوندنشینەكاندا لە ژمارەی
ئەو خەڵكانە زیاترن ،كە پەیوەندییان نییە
بە خاوەنكارە بەهێزەكان و /یا پەیوەندیی
هەرەوەزیی بەرابەریان نییە).
• دەركەوتنی دەرفەت و هەڕەشەی نوێی
دوورمەودای پڕمەترسی كە تۆڕە باوەكانی
متمانە ناتوانن مامەڵەی لەتەكدا بكەن
(زۆربوونی  -بۆ نموونە -جەنگ و برسێتی
و نەخۆشی و /یا دزێتی و چەتەگەری ،توانای
خاوەنكارەكان لەسەر پاراستن و كۆچكردن و
هاوكاریی لۆكاڵی الواز دەكات).
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ئەم سێ میكانیزمە تۆڕەكانی متمانەیان لە
سویسرا لە نێوان  1750و  1848دروست
كردەوە .لە سەدەی نۆزدەهەمدا گەشەكردن
لە بەرهەمهێنانی كۆتاڵ لە كۆلێتی گوندەكاندا
شارەكانی
سەنتراڵیزەكردنەوەی
پێش
سەرزەمینە نزمەكان كەوت بە زیوریخیشەوە.
ئەو وەرچەرخانە پیشەسازییە كە بە دوو
قۆناغ ئەنجام درا ،قەوارەی چینی پرۆلیتاریای
گەورە كرد لەگەڵ لەقكردنی چینی سایەداران و
كۆنترۆڵی موڵكدارەكان و قەشەی پاریشەكان9
( .)parishداگیركارییە یەك لە دوای یەكەكانی
فڕەنسا و چارەسەركردنی ناكۆكییەكان لە
ساڵی  1815لە الیەن زلهێزەكانەوە و بزاوتە
شۆڕشگێڕەكان لە نێوان  1830و  ،1847خۆی لە
خۆیدا كاریگەری دووانەییان هەبوو :پەیوەندیی
كۆنی نێوان تۆڕەكانی متمانە و سیاسەتی گشتی
لەسەر ئاستی كانتۆنەكان جێی پێ لەق بوو،
بەاڵم  -بەالنیكەمەوە سەبارەت بە پرۆتستانت
ێ بەدی
و لیبراڵە سەربەخۆكان -پەیوەندیی نو 
دەكرا لە نێوان تۆڕەكانی متمانە و نێوان كەس
9
;- (Braun 1960, 1965; Gruner 1968
Gschwind 1977; Joris and Witzig 1992; Rosenband
1999).
ههروهها بڕوانه:
Elisabeth
Joris:
“Auswirkungen
der
Industrialisierung
auf
Alltag
und
Lebenszusammenhänge von Frauen im Zürcher
Oberland (1820–1940),” in Joseba Agirreazkuenaga
– and Mikel Urquijo, eds., Historias Regionales
Historia Nacional :La confederación Helvetica.
Bilbao, Spain: Servicio Editorial ,Universidad del
País Vasco. 1994.
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و ڕژێمی نیوە تازە ،كە لەسەر ئاستی نیشتمانی
لە چوارچێوەی هاوپەیمانی پرۆتستانتی -
لیبراڵی ،خەریك بوو دەردەكەوت.
ئەو سێ میكانیزمەی باسیان لێوە كراوە،
هەڵوەشانەوەی تۆڕە گۆشەگیرەكانی متمانە
و دامەزراندنی تۆڕی متمانە كە لە ڕووی
سیاسییەوە پێكەوە گرێ درابن ،خێراتر دەكات.
بەشەكەی دواتر دیدێكی وردەكارانەتری هەیە
لەسەر ئەو شێواز و میكانیزمانەی كاریگەرییان
لەسەر جیابوونەوە و تێكەڵبوون لە سیاسەتی
گشتیدا هەیە.
چ شتێك لەسەر نایەكسانیی چینایەتی؟ ئەم
زاراوەیە مانای ڕێكخستنی ژیانی كۆمەاڵیەتییە
دەربارەی ئەو سنوورانەی هەموو گروپەكانی
دانیشتووان لێكجیادەكاتەوە ،كە دەرفەتی ژیان
بە تەواوەتی لە بەردەمیاندا جیاواز دەبێت ،هەمان
حاڵەتیش سەبارەت بە چین و پێكهاتەكانی هەیە
لە ڕووی ڕەگەز و جێندەر و چین و ئەتنی
و نەتەوایەتی و ئایینی و هێندێك كەڕەتیش
لە ڕووی پێگەی كۆمەاڵیەتییەوە .سەبارەت
بە وەرگێڕانی ڕاستەوخۆی ئەو جیاوازییانە
بۆ جودایی چینایەتی لە ماف و پابەندبوونی
سیاسی ،ئەوا بەرپاكردنی دیموكراسی دەبێتە
كارێكی ئەستەم .هەر ڕێبازێك بۆ بەرپاكردنی
دیموكراسی بە زەرورەت پشت بە كەمكردنەوەی
جیاوازیی چینایەتی نابەستێت ،بەڵكو پشت
بە دوورخستنەوەی سیاسەتی گشتی لەم
جیاوازییە چینایەتییە دەبەستێت .دوو ڕێبازی
سەرەكی بەشداریی لەم گۆشەگیرییە دەكەن:
یەكسانی خودی چینەكان لە هێندێك بواردا و

ڕێنەدان و دوورخستنەوەی سیاسەت لە كاری
ئەو چینانە.
ئەمەش جۆرەكانی ئەو میكانیزمانەن ،كە لە
چوارچێوەیەكی فراوانی یەكسانی و ڕێنەدان
كار دەكەن:
• یەكسانی لە بەرژەوەندییەكان و /یا خۆشنودیی
نێوان چینەكان بە شێوەیەكی گشتی لەناو
دانیشتوواندا (بۆ نموونە ،زیادبوونی داواكاری
لەسەر بەرهەمە كشتوكاڵییەكانی جوتیاران
قەوارەی جوتیارانی چینی ناوەنجی گەورەتر
دەكات).
• كەمكردنەوە لە ،یا ڕێگەگرتنی حكومەتەكان
لەو هێزە چەكدارانەی فەرماندەیی تایبەتیان هەیە
(بۆ نموونە ،هەڵوەشانەوەی سوپای تایبەتی
سەركردە دەستڕۆیشتووەكان ،بااڵدەستیی
خانەدانەكان بەسەر عەوامدا الواز دەكات،
بەوەش دەسەاڵتی خانەدانەكان الواز دەبێت و
جیاوازیی نێوان خانەدان و عەوام ڕاستەوخۆ
بۆ سیاسەتی گشتیی واڵت دەگۆڕێت).
• تەبەنیكردنی ئەو ئامرازانەی سیاسەتی گشتی
لە جیاوازیی چینایەتی دادەبڕن (بۆ نموونە،
دەنگدانی نهێنی ،پێدانی مووچەی فەرمانبەران،
ئازادی و یەكسانی لە گەیشتنی پاڵێوراوەكان
بە دەزگاكانی ڕاگەیاندن ،هانی دامەزراندنی
پرۆسەی هاوپەیمانی نێوان چینەكان دەدات).
ئەمە و میكانیزمە هاوشێوەکانی ڕۆڵێكی
دیارییان لەو مێژووەی سویسرا گێڕاوە ،كە
نمایشمان كردوون .ئەو سیستمەی  1848لە
سویسرا دامەزرا ،بەربەستی كارای لە نێوان
سیاسەتی گشتی و ئەو جیاوازییە چینایەتییە
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دانا ،كە بووە هۆی یەكتركوشتنی چاالكوانە
سویسرییەكان لە حەڤدە ساڵی ڕابردوودا.
هەروەها نێوەندە سەربەخۆكانی دەسەاڵت ،لە
دەرەوەی كۆنترۆڵی سیاسەتی گشتیی واڵت
و لە دەرەوەی پەیوەندیی سیستماتیكانە و
كارلێكی نێوان هاواڵتی و دەوڵەت كار دەكەن.
دەتوانن هەموو پەیوەندییەكانی نێوان ئەو
كەسانە لەخۆ بگرن ،كە توانای گۆڕین بە ڕەگەزە
سیاسییەكان -تاكەكان و كەرتەكانی هاواڵتیان-
دەبەخشێت  -یا لەم بارەیەوە پاراستنی-
دابەشكردنی سەرچاوە هەنووكەییەكانی سامان
و دانیشتووان و چاالكییەكانیان لە چوارچێوەی
سیستمی حوكمڕانیدا .هێندێ جاریش لەنێو
خودی سیستمدا دەبینرێن ،ئەمەش كاتێك
بە ڕوونی دەردەكەوێت ،كە سەربازەكان
كاروباری دەوڵەت بەڕێوە دەبەن یا لە دەرەوەی
دەسەاڵتی مەدەنیدا كار دەكەن .ئەو فۆرمە
یەكانگیرە لە پێكهێنانی ڕەگەز و توێژی ئایینی
و ڕێكخراوی ئابووری و گروپی ئۆرگانیزەكراو
و هێزی سەربازیی لە سیستمێكی حوكمڕانیدا
كاریگەرییەكی زۆری دەبێ لە ئاڕاستەكردنی
ئەو سیستمە بەرەو ئیدارەی ڕاوێژی فراوان
و یەكسان و پارێزراو و دەربەستبوونی
بەرابەر ،لەبەر ئەوەی ئەو ڕێكخستنە ڕەگەزە
سیاسییە ئامادە هەمەجۆرەكان دەگونجێنێت
و لەبەر ئەوەی كاریگەریی دەبێت لەسەر هەر
كەرتێك لە كەرتە ئامادەكانی دانیشتووان بۆ
بەشداریكردنی ڕاستەوخۆ لە سیاسەتی گشتیی
واڵتدا .بەو ئاستەی كە نێوەندەكانی دەسەاڵت،
بەتایبەتی ئەوانەی ئامرازەكانی زۆرەملێ و
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ناچاركردنیان لەبەردەستدایە و خودموختاری
و سەربەخۆیی خۆیان هەیە ،دوورەپەرێز و
گۆشەگیر دەبن لە سیاسەتی گشتیی واڵتدا،
ئیدی بەرپاكردنی دیموكراسی دەبێتە كارێكی
دژوار یا ئەستەم دەبێت.
ئەو میتۆدە هاندەرانەی دیموكراسی كە باس
لە نێوەندە سەربەخۆ و خاوەن ئۆتۆنۆمەكانی
دەسەاڵت دەكهن ،بریتین لە -1 :فراوانكردنی
بەشداریی سیاسی -2 ،یەكسانی لە گەیشتن بە
سەرچاوەكانی دەسەاڵت و دەرفەتی بەكەڵك
لە دەرەوەی دەوڵەت -3 ،هەڵوەشانەوەی
ئەو هێزە سەربەخۆیانەی كە لە دەرەوە و
ناوەوەی دەوڵەت ئۆتۆنۆمی و هێزی زۆرەملێ
و ناچاركردنیان هەیە .لەگەڵ ئەوەی قەوارە و
كاتنانەوەی لە حاڵەتێكەوە بۆ حاڵەتێكی دیی
بەرپاكردنی دیموكراسی جیاواز دەبن ،ئەوا تا
ڕادەیەك پێویستە ئەم سێ بڕگەیە ڕوو بدەن
بۆ ئەوەی بەرپاكردنی دیموكراسی بەدی بێت.
میكانیزەكانی نێو ئەم میتۆدانە بریتین لە:
• پێكهێنانی هاوپەیمانێتی لە نێوان كەرتەكانی
چینە فەرمانڕەواكان و ئەو ڕەگەزە سیاسییە
پێكهێنەرانەی لە ئێستادا لە دەسەاڵت ئاوارتە
كراون (پشتگیریی ئەندامە تازەكانی بۆرجوازییە
جیاوەبووەكان  -بۆ نموونە -لە الیەن ئەو
كرێكارانەی مافی دەنگدانیان نییە ،بەوەش
بەشداریپێكردنی ئەو كرێكارانە لە كاروباری
سیاسیدا تۆكمە و جێگیر دەكەن).
• جەمسەرگیریی ناوەندی یا ڕزگاربوون
لە میانگیرە سیاسییە سەربەخۆكان (بۆ
نموونە سەركردەی هەرێمەكان بە چوونە نێو
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هاوپەیمانە حكومییەكانەوە پابەندی بەرنامەی
حكومەت دەبن).
• بانگەوازكردن بۆ باڵوكردنەوەی هاوپەیمانێتی
لە نێوان چینە نایەكسانەكان و /یا ئەو تۆڕانەی
متمانە كە گومانیان لەسەر نییە (وەك هاوكاریی
سەندیكا هەرێمایەتییەكان دژ بە داگیركردنی
ماڵوموڵك لە الیەن دەوڵەتەوە ،ڕۆڵی ئەو
سەندیكایانە لە هەوڵ و كۆششە سیاسییەكانی
دی تۆكمە و پتەو دەكات).
ئەو هەموو میكانیزمانە و میكانیزمی دی لە
ناوكۆی وەرچەرخانی سویسرا لە دابەشبوونێكی
مەزنەوە بۆ دیموكراسییەكی هەندەكیی خاوەن
دەسەاڵتێكی الواز دەجوواڵن .لەوەش گرنگتر،
سەركەوتنی سەربازی و چارەسەری ئاشتییانە
لە نێوان سااڵنی  1847و  ،1848سنووری
بۆ دەسەاڵتی گروپ و كانتۆنە سەربەخۆ و
ئۆتۆنۆمەكان دانا هێزە چەكدارەكانیان باڵوە
پێبكەن  -كە هەر مابوونەوە.
ئەوەی ڕوون و ئاشكرایە ،گۆڕانی گەورە
لە ژیانی كۆمەاڵیەتی لە دوای گۆڕانكاریی
یەكالكەرەوانە لە تۆڕەكانی متمانە و جیاوازی
و ئەو هێزانەی مل نادەن بۆ دەسەاڵتی
دەوڵەت ،هاتە ئاراوە .لە گفتوگۆكانی دواتردا
سەرنج بۆ ئەو گۆڕانانە ڕادەكێشین ،كە لە
ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی و پەیوەندیی بەكۆمەڵ
و جموجووڵی میلی و پەروەردە ڕوویان دا.
لە كۆتاییدا چوار شێوازی سیاسی بەهێز
(ڕووبەڕووبوونەوەی ناوخۆ ،زەوتكاریی
سەربازی ،سامان و كۆڵۆنیالیزم) دەبینین،
كە هەمیشە گۆڕانیان لە تۆڕەكانی متمانە و

جیاوازیی چینایەتی و سیاسەتی گشتیی واڵت
خێراتر كردووە .هێندێك جار ئەو شێوازانە
بەرپاكردن یا لەباربردنی دیموكراسییان خێراتر
كردووە.
هەموو ئەو گۆڕانكارییانە تا بە وردەكاری
زیاتر كارەكانیان ئاشكرا دەكەین ،بە شاراوەیی
دەمێننەوە و جێگەی گومانیش دەبن .بەهەرحاڵ،
لە خۆئامادەكردن بۆ بەشەكانی دواتر،
باسەكەمان بە زنجیرەیەك خاڵی ڕاستەوخۆ و
ڕاوشكانە ئاسان دەكەینەوە:
 -1ڕەوتی سیستمە حوكمڕانەكان لە بواری
دەسەاڵتی دیموكراسیدا ،كاریگەریی دیاری
لەسەر هیوا و ئاواتەكانی ئەو سیستمانە
دەبێت ،لە الیەكەوە لە بەدیهێنانی دیموكراسی،
لە الیەكی دی لە فۆرمە دیموكراسییەكەی -
ئەگەر بەدی بێت.
 -2لە مەودایەكی دووردا ،زیادبوونی دەسەاڵتی
دەوڵەت و بەرپاكردنی دیموكراسی یەكتری پتەو
دەكەن ،لەبەر ئەوەی گەشەسەندنی دەسەاڵتی
دەوڵەت بەرهەڵستی و سازش و چارەسەری
كاتیی گەورە دەكات ،بەاڵم بەرپاكردنی
دیموكراسی هانی داواكاریی فراوانكردنی
دەسەاڵتی دەوڵەت دەدا بۆ ئەو دەستوەردانەی
كە دەسەاڵت فراوان و بەهێزتر دەكات.
 -3لە ئەوپەڕی ڕادەی هەردوو بوارەكەدا،
ئەگەر دەسەاڵت گەورەتر لە ئاستی خۆی و
بە خێراییەكی زیاتر لە بەرپاكردنی دیموكراسی
پەرەیسەند ،ئەوا ڕێگەی دیموكراسی (ئەگەر
هەبێت) بە فاشییەتدا تێدەپەڕێت .ئەگەر
بەرپاكردنی دیموكراسیش لە فراوانبوونی
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دەسەاڵت و مانەوەی سیستمی حوكمڕانی،
زیاتر و خێراتر پەرەبسێنێت ،ئەوا ڕێگەی
بوونیاتنانی توانا بە قۆناغێکی مەترسیداردا
تێدەپەڕێت.
 -4سەرباری ئەوەی پەیكەری ڕێكخستن
 هەڵبژاردن و مەرجەكانی دامەزراندن ونوێنەرایەتی پارلەمانی ناوچەكان ،كۆمەڵەكانی
وتوێژ و ڕاوێژكردن ...هی دی ،كە سیستمی
دیموكراسی تەبەنییان دەكات ،زۆرجار كۆپی
دەكرێن یا سوود لەو دامەزراوانە وەردەگرێت،
كە پێشتر هاوشێوەی لە گوند و شار و
سەرزەمینی هەرێمەكانی ژێر دەسەاڵتەكەی
یا لە سیستمە دراوسێكانیدا هەبووە ،كەچی
ڕاستەوخۆ لەو دامەزراوانەوە دروست نابێت.
 -5بەرپاكردنی دیموكراسی لەسەر گۆڕانی
سێ بوار لەنگەر دەگرێ :جیاوازیی چینایەتی،
تۆڕەكانی متمانە و سیاسەتی گشتی ،هەروەها
لەسەر كارلێكی نێوان ئەو گۆڕانكارییانەش
ڕادەوەستێ.
 -6ڕێكخوازی لە ئاڕاستەكانی بەرەو
دیموكراسی لە زنجیرەیەك دارەتەی گشتیی
یەكگرتوو یا بەردەست پێكنایەت ،بەڵكو
ێو
میكانیزمی هۆكاریی دووبارەیی لەخۆدەگر 
بە هاوكاریی ڕەگەزە جیاوازەكان و زنجیرەییان،
گۆڕانكاری لە جیاوازیی چینایەتی و تۆڕەكانی
متمانە و دەسەاڵتی نادەوڵەتی ڕوو دەدا.
ێ دیاری
 -7لە سایەی ئەو بارودۆخەی بكر 
بكرێ ،ئەوا شۆڕش ،داگیركاری ،كۆڵۆنیالیزم
و ڕووبەڕووبوونەوەی ناوخۆ ،هێندێك لەو
میكانیزمە هۆكارییە گرنگانە خێراتر و چڕتر
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دەكەنەوە.
 -8النیكەم گشت ئەو میكانیزمانەی بە
شێوەیەكی یەكالكەرەوە هۆكاری پەرەسەندنی
دیموكراسیین  -بریتین لە خەباتێكی میلی ،كە
نوێنەرە سیاسییەكان لەسەر شێوەی داواكاری
بەكۆمەڵ ئەنجامی دەدەن تا بەسەر نوێنەرانی
ئەوانی دی بیسەپێنن ،بە بریكارەكانی
حكومەتیشەوە.
 -9سەرباری گۆڕانكاریی گرنگ لە شێوازی
تایبەت بە دامەزراوە دیموكراسییەكانی وەك
ئەنجومەنی یاسادانان و كاریگەریی ڕێژەیی
ڕەگەزە جیاوازە دەركەوتووەكانی وەك داننانی
نێودەوڵەتی بە سیستمی دیموكراسی ،شێوازە
سەرەكییەكان لە تۆكمەكردنی بەرپاكردنی
دیموكراسی بە درێژایی چەندین سەدە وەك
خۆیان ماونەتەوە.
ئەم بیروڕایانە جەخت لەسەر بیرۆكەیەكی
سەرەكی دەكەنەوە ،ئەویش بەرپاكردنی
دیموكراسی بەدەست نایەت بەالنیكەمەوە بەبێ
بەدیهاتنی  -گەرچی بە شێوەیەكی هەندەكیش
بێت -سێ شێوازی سەرەكی :تێكەڵكردنی
تۆڕەكانی متمانەی نێوان كەسەكان بە سیاسەتی
گشتی ،دوورخستنەوە و گۆشەگیركردنی
سیاسەتی گشتی لە جیاوازیی چینایەتی و
هەڵوەشانەوە یا بیالیەنكردنی ئەو نێوەندە
سەربەخۆیانەی دەسەاڵت كە هێزی ناچاركردن
و زۆرەملێیان هەیە ،ئەوەش بە شێوەیەك بێت
كە دەسەاڵتی عەوام بەسەر سیاسەتی گشتیدا
پتەو بكات و كۆنترۆڵی سیاسەتی گشتی
لەسەر بەجێهێنانی دەوڵەت زیاتر بكات .بەاڵم
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گۆشەگیركردنی تۆڕەكانی متمانە بە شێوەیەكی
گەورەتر لە سیاسەتی گشتی و قەبەكردنی
جیاوازیی چینایەتی لەنێو سیاسەتی گشتی و
دەركەوتنی نێوەندە سەربەخۆكانی دەسەاڵت
كە هێزی ناچاركردن و زۆرەملێیان هەیە،
هەموویان دەبنە هۆی لەباربردنی دیموكراسی.
لەگەڵ ئەوەی كاریگەریی ئەو پرۆسانە ڕەنگە
بە هۆی دامەزراوە پایەدارەكانی ڕابردووە
دوابكەوێت ،ئەوا ئەو سێ پرۆسەیە و
ڕەنگدانەوەیان ،جووڵەی بەرەو دیموكراسی یا
لێدووركەوتنەوەی كۆنترۆڵ دەكهن.
بە خستنەڕووی ئەم بیروڕایانە بەشەكانی
داهاتوو بە زنجیرەیەكی ڕوونتر هەنگاو دەنێت.
بەشەكەی دواتر (بەشی  )4چارەسەری بابەتی
متمانە و بێمتمانەیی دەكات و بەشی 5یش
دەچێتە سەر بابەتی یەكسانی و جیاوازی و
بەشی شەشەم باس لە پەیوەندییەكانی نێوان
سیاسەتی گشتی و نێوەندە سەربەخۆكانی
دەسەاڵت دەكات .پاشان ئاوڕ لە دوو بابەت
دەدەینەوە ،كە دەخزێنە نێو بابەتەكەوە ،بەشی
 7ڕێگە ئەڵتەرناتیڤەكانی بەرەو دیموكراسی و
نادیموكراسی شرۆڤە دەكات ،بەاڵم بەشی 8
دەرئەنجامە گشتییەكان پێشكەش دەكات.

سەرچاوە :دیموکراسی  -چارلز تیلی .ترجمة :محمد
فاضل طباغ .مراجعة :حیدر حاج اسماعیل .چاپی یەکەم،
بیروت ،تموز  .٢٠١٠المنظمة العربیة للترجمة .بەشی
سێیەم لە کتێبی دیموکراسی :بەرپاکردن و لەنێوبردنی
دیموکراسی.
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پەنچە تەنترە

لە ئەدەبیاتی سانسكریت و ئەدەبیاتی فارسیدا
حەسەن ڕەزایی باغ بیدی

لە فارسییەوە :سەروەر عومەر
پێشەكی
وشەی سانسكریت ،كە بۆ یەكەمجار لە داستانی ڕامایانە ""Rāmāyanaدا بەكارهاتووە ،ناوێكە؛
هیندییە دێرینەكان بۆ زمانەكەی خۆیان هەڵیانبژاردبوو .ئەم وشەیە كە لە بنەڕەتدا بەشێوەی
" "Samskrtaهاتووە ئاوەڵناوی بەركارە لە ڕەگی " krكردن" و پێشگری كرداری " samپێكەوە"یە
و لەگەڵ یەكدا بە واتای "پێكەوەكراو ،تەواوكراو ،پەروەردەكراو و پاراو" دێت .زمانی سانسكریتی لە
زمانە هیندۆئەوروپاییەكانە" ،ڕۆژهەاڵتیترین لقی زمانە هیندۆئەوروپاییەكان" .زمانە هیندۆئێرانییەكان
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لە ڕیزی كۆنترین زمانە هیندۆئەوروپاییەكان
دێنە ئەژمار ،تا ئەو جێگەیەی كە لە میانەی
زمانە هیندۆئەوروپاییەكاندا تەنها لقی هیتتی
" "Hittiteو لقی یۆنانی خاوەن بەرهەمێكی
كۆنتر لە لقی هیندۆئێرانین١.
چیرۆكسازی لە هیندی دێریندا
هیندیانی دێرین ،لە سەردەمی هۆنینەوەی
ڤێداكانەوە ٢لەگەڵ چیرۆكسازیشدا ئاشنابوون.
گرنگترین چیرۆكەكانی سانسكریت ئاكاری
بوونیانە .شێوەیەك كە نووسەران بۆ
چیرۆكنووسیی هەڵیان دەبژارد ،دەربڕینی
حیكایەتگەلی جۆراوجۆر لە چوارچێوەی
حیكایەتێكی بنەڕەتیدابوو .حیكایەتی بنەڕەتی
چوارچێوەی بابەتەكە بوو و كەسایەتییەكانی
چیرۆكەكە لەمالوالوە سەرقاڵی حیكایەتی
الوەكی دەبوون .ئەم شێوازەی چیرۆكنووسیی،
پاشان دزەی كردە نێو عێراق و ئێرانەوە و
نموونەی دیاری ،ئەتوانرێت لە حیكایەتەكانی
"هەزار و یەك شەوە"دا ببینرێت.
گرنگترین بەرهەمەكانی سانسكریت لەم
بابەتەدا بریتین لە :پەنچە تەنترە "pañca
" ،"Tantraپێنج بەش" كە بە درێژی لەبارەیەوە
دەدوێین؛ شوكە سەپتەتی ،"çuka Saptati
"حەفتا حیكایەتی تووتی"٣؛ ڤیتالە پەنچە
ڤیمچەتی "" "vetālapañcaveçatiبیست و
پێنج حیكایەتی دێوی جەستەكان".
كاتی نووسینی پەنچە تەنترە
هێرتل " "Hertelو وینتەرنیتز ""winternitz
و تۆماس " ،"Thomasكاتی نووسینی
پەنچەتەنترە بۆ دەوروبەری سەدەی چوارەمی
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زایینی دەگێڕنەوە .لەوێدا كە كۆنترین وەرگێڕانی
ئامادەی پەنچەتەنترە بە زمانی سوریانی و لە
٥٧٠ی زایینیدا ئەنجام دراوە و سااڵنێكی زۆری
پێچووە تا كتێبەكە خۆشەویستی جیهانیی
پەیدا بكات و وەربگێڕدرێت .هەروەها بەهۆی
ئەوەی لە شوێنێكی ئەم كتێبەدا وشەی دینارە
"دینار" " "Dināraكە وشەیەكی خواستراوە
لە التینییەوە ،بەكارهاتووە ،4دانەپاڵ سەدەی
چوارەمی زایینی زۆریش نادروست نایەتە
بەرچاو.
نووسەر و شوێنی نووسینی كتێبەكە
نووسەر و شوێنی نووسینی پەنچە تەنترە
نادیارە .بەپێی ئەو ئەفسانەیەی لە پێشەكی
كتێبەكەدا هاتووە ،پادشایەك بەناوی
ئەمەر شەكتی " "amar çaktiكە بەسەر
مەهیالروپیەدا " "mahelāropyaفەرمانڕەوایی
دەكرد خاوەنی سێ كوڕی نەزان بووە بە
ناوەكانی ڤەسو شەكتی" ،"vasu çaktiئوگرە
شەكتی" ،"ugra çaktiئەنەنتە شەكتی "anata
"çaktiو ڕێگەیەكی بۆ پەروەردەكردنیان
پێنەدەزانی ،بە ناچاری گەورەكانی بانگ كرد و
لەگەڵیان كەوتە گفتوگۆ .لەو نێوەدا ،وەزیرێك
بە ناوی سومەتی " "sumatiهەستا و بە
پادشای گوت چارە ئەوەیە بە زمانێكی شیرین
سیاسەت فێری كوڕەكانت بكەیت و كەسێك
جگە لەویشنو شەرمەن ""vișņu çarman
ناتوانێت ئەم كارە بكات .لەم ڕووەوە ،پادشا
ئەوی بۆالی خۆی بانگ كرد و پەروەردەكردنی
كوڕەكانی پێ سپارد .ویشنو شەرمەن "vișņu
 "çarmanلە ماوەی شەش مانگدا سیاسەت
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و مەملەكەتداری لە چوارچێوەی كۆمەڵە
چیرۆكێكدا لەسەر زاری گیانداران فێركردن.
ئەم چیرۆكانە ،پاشان بوونە پەنچە تەنترە.
شێوەی دەربڕینی چیرۆكەكان
لە هەریەك لە پێنج بەشەكەی پەنچە تەنترەدا
حیكایەتێكی سەرەكی هاتووە و لەگەڵیشیدا
حیكایەت یان حیكایەتگەلی الوەكیش بەرچاو
دەكەون .حیكایەتە الوەكییەكان یەكێك لە
سەرەكییەكە
حیكایەتە
كەسایەتییەكانی
دەیگێڕێتەوە .هەندێك جار ،لەناو حیكایەتە
الوەكییەكەدا ،حیكایەتی الوەكی دیكەش بوونی
هەیە .بە گوزارەیەكی دیكە ،هەندێك جار
كەسایەتیی یەكێك لە حیكایەتە الوەكییەكان،
حیكایەتێكی الوەكی دیكە بۆ ئەوانی دی
دەگێڕێتەوە.
حیكایەتەكان بە زۆری لەسەر زاری گیاندارانەوە
دەگوازرێنەوە .لەم حیكایەتانەدا هەموو جۆرە
ڕەفتارێكی مرۆڤانە دەدرێنە پاڵ گیانداران.
هەندێك جار گیانداران ڕێگەی پارێزكاری
و تەركی دونیا دەگرنەبەر .هەندێكجار
ڤێداكان دەخوێننەوە ،سەرقاڵی بەجێگەیاندنی
ڕێوڕەسمی ئایینی و گفتوگۆ لەبارەی خودایان
و پاڵەوانەكانەوە دەبن .جارجارەش خووی
ئاژەاڵنەی خۆیان نمایش دەكەن.
لەناو هەر حیكایەتێكدا ،پەندی ئاكاریی
هۆنراویش جێگەی كراوەتەوە .هەرچەندە
ناوەرۆكی سەرەكی كتێبەكە لە حیكایەتی
بە پەخشان نووسراو پێكی دەهێنێت ،پەندە
هۆنراوەكان ،وەك نگینێك ،لە نێوان ڕستەكانی
كتێبەكەدا دەدرەوشێنەوە .پەندەكان لەو

ڕووەوە بە هۆنراوە كراون تا بە ئاسانی بەیاد
بسپێردرێن.
بابەتی هەریەك لە بەشەكان
بەشی یەكەم ناوی میترە بهیدە "mitra
( "bhedaجیابوونەوەی هاوڕێیان)ە و مەبەست
لێی شیكردنەوەی سیاسەتی "ناكۆكی دروست
بكە و فەرمانڕەوایی بكە"یە .كەسایەتییە
سەرەكییەكانی ئەم بەشە دوو چەقەڵن بە
ناوەكانی كەرەتەكە " "karatakaو دەمەنەكە
" "damanakaكە یەكێك لەو دووانە ،بە قسە
هێنان و بردن و دووزمانی ،هاوڕێیەتی نێوان
""piñgalaka
شێرێك بەناوی پینگەلەكە
و گایەك بە ناوی سەمجیڤەكە ""sajivaka
دەگۆڕێت بۆ دوژمنایەتی .ئەم بەشە گرنگترین
و زۆرترین بەشی كتێبەكەیە .گرنگیی ئەم بەشە
بە ئەندازەیەكە لەو وەرگێڕانە بەجێماوانەدا كە
لەسەر نوسخە پەهلەوەییەكەوە ئەنجامدراون
(وەرگێڕانە سوریانی و عەرەبییەكان) ،لە ڕووی
ناونانی گشت بە بەشەوە ،پەنچە تەنترە بە ناوی
ئەو دوو چەقەڵەوە ناونراوە كە باسمانكرد.
بەشی دووەم ناوی میترە البهە "mitra
( "lābhaبەدەستهێنانی هاوڕێیان)ە و مەبەست
لێی فێربوونی ئەم خاڵەیە كە مرۆڤ دەبێت
هاوڕێكانی بە وردی و پاش لێكۆڵینەوەی ورد
هەڵبژێرێت .كەسایەتییە سەرەكییەكانی ئەم
بەشە كیسەڵ و كۆتر و قەلەڕەش و ئاسك و
مشكن.
بەشی سێهەم ،ناوی كاكولوكییە ""kākolūkiya
(حیكایەتی قەلەڕەش و كوندەپەپوو)ە ،مەبەست
لێی ئەو زیانانەن كە هاوڕێیەتی لەگەڵ دوژمنانی
131

78 79

ناوخۆ بەدوای خۆیدا دەهێنێت ،كەسایەتییە
سەرەكییەكانی ئەم بەشە كوندەپەپوو و
قەلەڕەشن.
بەشی چوارەم ،ناوی لەبدهە پرەناشە "labdha
( "pranāçaلەدەستدانی دۆزراوەكان)ە و
مەبەست لێی دەربڕینی ئەم مانایەیە كە چۆن
مرۆڤێك ،بە نەزانی ،ئەوەی بەدەستیهێناوە
لەدەستی دەدات .كەسایەتییە سەرەكییەكانی
ئەم بەشە مەیموون و تیمساحن.
بەشی پێنجەم ،ناوی ئەپەریكشیتە كارەكە
"( "aparikşita karakaكاری هەڵنەسەنگێنراو)
ە و مەبەست لێی باسكردنە لەو زیانانەی
دەرئەنجامی گوێنەدان بە قسەی ئەوانی دی،
دەیهێنێتە بوون .كەسایەتییە سەرەكییەكانی ئەم
بەشە بەرەهمەن و ڕاسوون.
گێڕانەوەكانی پەنچە تەنترە
پەنچە تەنترە ،پاش ماوەیەك ،بە شێوەیەك
خۆشەویست بوو كە لەسەر زەوینی
لەدایكبوونیدا چەندین نوسخەی جۆراوجۆری
لێكەوتەوە .چەند نووسینێك كە دەكرێت بۆ
دروستكردنەوەی دەقی سەرەكی پەنچە تەنترە
سوودی لێ وەربگیرێت .ئەوانیش بریتین لە
تەنتراكهیاییكە ""tantrākhyāyika؛ پەنچە
تەنترەی باشوور؛ پەنچە تەنترەی نیپاڵی؛
(پەندساز)؛
هیتۆپەدیشە ""hitopadeça
""kathāsaritsāgara
كەتهاسەریتساگەرە
(ئۆقیانووسێك لە ڕووبارەكانی حیكایەت)؛
برهەتكەتهامەنجەری ""bŗhatkathāmañjarī
(شكۆفەكانی حیكایەتی گەورە)؛ دەقی سادە؛
پەنچاكهیانەكە "( "pañcākhyānakaپێنج
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حیكایەت).
تەنتراكهیاییكە
لەم دەقەدا دوو گێڕانەوە بە دەستخەتی شارەدا
" "çaradāلە كشمیر بەدەسهاتووە كە لە
هەندێك شوێندا لە یەك یا چەند حیكایەت و
هەندێك ڕستە و بەیتەكاندا جیاوازییان هەیە.
ئەم دوو گێڕانەوەیە هێرتل ،بە ئەلفا ")alfa
 )aو بێتا  ")beta)bناوی لێناون .ئەم دەقە
النی كەم %٩٥ی پەنچە تەنترەی سەرەكی
لەخۆ گرتووە و جیاوازییەكانی لەگەڵ دەقە
سەرەكییەكەدا زیاتر لە جۆری بۆ زیادكردن
و ڕوونكردنەوەیە .گێڕانەوەی ئەلفا لەم دەقەدا،
خاوەنی چوار حیكایەتی زیادە و گێڕانەوەی
بێتا هەشت حیكایەتی زیادەی لەخۆ گرتووە.
سێ حیكایەت لە حیكایەتە زیادەكان لە ئەلفا
و بێتادا یەكسانن .حیكایەتە زیادكراوەكان لەم
دوو گێڕانەیەدا بریتین لە:
گێڕانەوەی ئەلفا و بێتا
بەشی  ،١حیكایەتی چەقەڵی ئاوی
بەشی  ،١حیكایەتی ١٣سەركەوتنی چەقەڵ
بەسەر شێر و وشتردا
بەشی  ،٢حیكایەتی  :٤سومیلەكە ""somilaka
"چنیار"
گێڕانەوەی ئەلفا
بەشی  ،٣حیكایەتی  :٥سۆزانیی خیانەتكار
گێڕانەوەی بێتا
بەشی  ،٣حیكایەتی  :٧پادشای شیڤی ""çivi
بەشی  ،٣حیكایەتی  :١١ڕێوی و ئەشكەوتە
قسەكەرەكە
بەشی  ،٣حیكایەتی  :١١هەمسەی پیر ""hasa
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بەشی  ،٤حیكایەتی  :١تەمبێ كردنی دزی پیاز
بەشی  ،٤حیكایەتی  :٣گۆزەگەری جەنگاوەر
پەنچە تەنترەی باشوور
لەم نوسخەیەدا كە پەیوەستە بە باشووری
هیندوستانەوە ،پێنج گێڕانەوە بەدەست هاتووە
كە هێرتل ئەوانی بە ئەلفا ،بێتا ،گاما) gamma
 ، )yدێلتا " ")delta)ðو زێتا  ")zeta )zناو ناوە.
ئەم نوسخەیە ،لە ڕاستیدا ،پوختە و چۆڕاوەی
پەنچە تەنترەی سەرەكییە .بە شێوەیەك كە
زیاتر لە سێ لەسەر چواری بابەتەكانی دەقە
سەرەكییەكەی لەخۆگرتووە و نزیكەی دوو
لەسەر سێی بەیتەكانیشی پاراستووە .لەم
نوسخەیەدا ،تەنها یەك حیكایەتی زیادكراو
هەیە :بەشی  ،١حیكایەتی  :١٢كچۆڵە شوانەكە
و ئەڤیندارەكانی.
پەنچە تەنترەی نیپاڵی
ئەم نوسخەیە بە هۆنراوە نووسراوە ،تا
ڕادەیەك هەموو بەیتەكانی ناو گێڕانەوەی
ئەلفا لە نوسخەی پەنچە تەنترەی باشووری
لە خۆگرتووە .سەرەڕای ئەوە ،ڕستەیەكی
پەخشانیش لە گێڕانەوەی ئەلفای پەنچە تەنترەی
باشووری تێدا دەبینرێت كە ڕەنگە نووسەر،
بە بۆچوونی ئەوەی ئەویش دێڕە شیعرێكە لە
نووسینەكەی خۆیدا دایناوە .لەوێدا كە پەنچە
تەنترەی نیپاڵی هیچ بەیتێكی لە گێڕانەوەی
ئەلفای پەنچە تەنترەی باشوور زیاتر نییە
و هەندێك جار خوێندنەوەی جیاوازی تێدا
بەرچاو دەكەوێت كە دەكرێت لەسەر بنەمای
گێڕانەوەكانی دیكە بە بنەما دابنرێت ،ڕەنگە

بتوانرێت بوترێت كە پەنچە تەنترەی نیپاڵی
و پەنچە تەنترەی باشوور لە بنەڕەتێكی
تاقانەوە سەرچاوەیان گرتووە و دەقی دایكی
هەردووكیان یەكێك بووە.
هیتۆپەدیشە (پەندساز)
ئەم گێڕانەوەیە ،كە پێ دەچێت لە بەنگاڵ بە
دی هاتبێت ،بە گشتی  ٤٣حیكایەتی تێدایە كە
 ٢٥حیكایەتی لە پەنچە تەنترەوە وەرگرتووە.
كۆنترین دەستنووسی بەدەستهاتوو لە
هیتۆپەدیشە پەیوەستە بە ساڵی ١٣٧٣ز.
لەبەر ئەوەی نووسەری هیتۆپەدیشە ،بەپێی
وتەی خۆی ،لە "پەنچە تەنترە و كتێبێكی دیكە"
سوودی وەرگرتووە ،چەند تازەگەرییەكی
تێدا بەرچاو دەكەوێت .لەوانەش؛ هیتۆپەدیشە
بە پێچەوانەی پەنچە تەنترەوە ،لە چوار بەش
پێكهاتووە .چوارچێوە و ناونیشانی دوو
بەشی یەكەم وەك پەنچە تەنترەیە لەگەڵ
ئەم جیاوازییە كە ڕێكخستنەكەیان گۆڕاوە.
بەشی سێهەمی هیتۆپەدیشە ناوی "جەنگ"ە و
حیكایەتە سەرەكییەكەی زۆر لەگەڵ حیكایەتی
بەشی سێهەمی پەنچە تەنترەدا جیاوازە .بەشی
چوارەمی هیتۆپەدیشە ،كە ناوی "ئاشتی"یە ،بە
تەواوەتی تازەیە .سەرەڕای ئەوە ،هیتۆپەدیشە
بەشی چوارەمی پەنچە تەنترەی بەتەواوەتی
البردووە و حیكایەتی سەرەكی بەشی پێنجەمی
پەنچە تەنترە و حیكایەتە الوەكییەكانی لە
چوارچێوەی حیكایەتە الوەكییەكان لە بەشی
سێهەم و چوارەمدا جێ كردۆتەوە.
زۆرێك لە حیكایەتەكانی بەشی یەكەمی پەنچە
تەنترە لە بەشی چوارەمی پەنچە تەنترە لە
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بەشی چوارەمی هیتۆپەدیشەدا هاتوون و
حیكایەتەكانی بەشی سێهەمی پەنچە تەنترە لە
نێوان بەشەكانی سێهەم و چوارەمدا دابەش
كراون٨.
بە دوو هۆكار ،ئەو نوسخەی پەنچە تەنترەیەی
نووسەری هیتۆپەدیشە سوودی لێوەرگرتووە
هەمان دەقی دایكی پەنچە تەنترەی نیپاڵی بووە:
بەشی یەكەم و دووەمی پەنچە
-١
تەنترە لە نوسخەی نیپاڵی و هیتۆپەدیشە
جێگۆڕكێیان پێكراوە.
هیتۆپەدیشە ،وەك پەنچە
-٢
تەنترەی نیپاڵی ،زۆربەی بەیتەكانی پەنچە
تەنترەی باشووری لە خۆگرتووە و هەركاتێك
لە نێوان چەنچە تەنترەی نیپاڵی و پەنچە
تەنترەی باشووردا جیاوازییەك هەبێت،
هیتۆپەدیشە هاوشێوەی نوسخە نیپاڵییەكەیە.
هیتۆپەدیشە حیكایەتی سەرەكی بەشی یەكەم و
دووەم و زیاتر لە نیوەی حیكایەتەكانی پەنچە
تەنترەی لەخۆگرتووە .ئەم كتێبە نزیكەی دوو
لەسەر پێنجی دەقە بە پەخشان نووسراوەكە
و یەك لەسەر سێی بەیتەكانی پەنچە تەنترەی
سەرەكی گرتۆتە خۆی٩.
گێڕانەوەی برهەتكەتها "- "bŗhatkathā
"حیكایەتە گەورەكان"
لێكۆڵینەوەكان نیشانی دەدەن كە هۆنراوەی
پراكریتی ١٠برهەتكەتها ،بەرهەمی گونادهیە
" "guņādhyaلە بنەڕەتدا كتێبێكی سەربەخۆی
پەیوەست بە سەدەی یەكەم یان دووەمی
زایینی بووە ١١.لەكاتێكی نەزانراو و وا دیارە
لە باكووری ڕۆژئاوای هیند و (رەنگە لە
134

كشمیر) ،لە نووسینەوەی ئەم كتێبەدا ،سوود
لە گێڕانەوەیەكی پەنچە تەنترەش وەرگیراوە و
چەند بابەتێكی پەنچە تەنترەی بۆ زیادكراوە.
هەنووكە دەقی سەرەكی برهەتكەتها و نوسخەی
باكووری ڕۆژئاوای ئەو لەبەردەستدا نییە و
تەنها دوو گێڕانەوەی لێ بەجێماوە كە بریتین
لە -١ :كەتها سەریتساگەرە "ئۆقیانووسێك لە
ڕووبارەكانی چیرۆك" بەرهەمی سۆمە دیڤە
 -٢ ""somadevaبرهەتكاتها مەنجەری
"شكۆفەی حیكایەتە گەورەكان" بەرهەمی
كشیمێندرە "."kşemendra
هەر ئەم بەرهەمانە ،لە پراكیتەوە بۆ سانسكریت
وەرگێڕدراون و دەوروبەری سەدەی
یازدەهەمی زایینیدا لە كشمیردا نووسراون .ئەو
پەنچە تەنترەیەی لەم دوو داستانەدا سوودی
لێ وەرگیراوە زۆر كورت و وا دیارە بێ
پێشەكی و النی كەم یەكێك لە حیكایەتەكانی
دەقە سەرەكییەكە بووە (بەشی  ،١حیكایەتی .)٣
لەو دوو چیرۆكەدا كە باسكران تەنها نزیكەی
یەك لەسەر پێنجی بەیتەكانی پەنچە تەنترە
سەرەكییەكە پارێزراوە١٢.
چیرۆكی كەتها سەریتساگەرە "ئۆقیانووسێك لە
ڕووبارەكانی چیرۆك"
ئەم بەرهەمە گرانبەهایە "سۆمە دیڤە" ،شاعیری
ناوداری كشمیری ،لە سەدەی یازدەهەمی
زایینیدا نووسیویەتی و خاوەنی  ٢٢٠٠٠بەیتە
و بەسەر  ١٢٤بەشدا بە ناوی "شەپۆلەكان -
 "taragasدابەش بووە.
لە كەتها سەریتساگەرەدا النی كەم سێ لەسەر
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پێنجی دەقە پەخشان و نزیكەی یەك لەسەر
شەشی بەیتەكانی پەنچە تەنترەی سەرەكی
پارێزراوە ١٣.ئەم هۆنراوەیە پێشەكییەكەی
پەنچە تەنترەیە و ئەم پێنج حیكایەتەی تیادا نییە
كە بریتین لە :بەشی  ،١حیكایەتی :٣سێ بەاڵی
خۆكرد .بەشی  ،١حیكایەتی  :٤قەلەڕەش و مار.
بەشی  ،٢حیكایەتی  :٤بەندێتی پێشووی ئاسك.
بەشی  ،٥حیكایەتی  :٢ئەو ئارایشتگەرەی
زاهیدەكانی كوشت.
چیرۆكی برهەتكەتهای مەنجەری (شكۆفەكانی
حیكایەتی مەزن)
ئەم بەرهەمە لە نووسینی كشیمیندرەیە،
شاعیری كشمیری ،لە بەرهەمەكانی پێشوو
كورتترە .لەگەڵ ئەوەی هەموو حیكایەتەكانی
پەنچە تەنترەی سەرەكی لە خۆگرتووە ،جگە لە
پێشەكی و حیكایەتی سێهەم لەبەشی یەكەمدا
(سێ بەاڵی خۆكرد) ،پێنج حیكایەتی الوەكی
خوارەوە كە هەموویان لە گێڕانەوەی بێتا لە
نوسخەی تەنترا كهیاییكەدا هاتوون ،تیایدا
پارێزراون .بەشی ،١حیكایەتی  :٧چەقەڵی ئاوی.
بەشی  ،١حیكایەتی  :١٢سەركەوتنی چەقەڵ
بەسەر شێر و وشتردا .بەشی  ،٣حیكایەتی
 :١١هەمسەی پیر .بەشی  ،٤حیكایەتی :١
تەمبێ كردنی دزی پیاز .بەشی ،٤حیكایەتی :٣
گۆزەگەری جەنگاوەر.
بەم پێیە دەكرێت بگەینە ئەو ئەنجامەی كە
نووسەری چیرۆكی برهەتكەتها ،لە گێڕانەوەی
تەنترا كهیاییكە سوودی وەرگرتووە .لەم
چیرۆكەدا نزیكەی  %٥٥لە دەقە پەخشان و
 %٩٠لە بەیتەكانی پەنچە تەنترەی سەرەكی

پارێزراون١٤.
دەقی سادە
ئەم نوسخەیە ڕاهیبێكی جینی لە مەودای
نێوان ساڵەكانی  ٩٠٠و  ١١٩٩دا نووسیویەتی.
ناونیشانی ئەم نوسخەیە لە دەستنووسە
ئامادەكاندا ،بەم شێوازانە هاتووە؛ پەنچە
تەنترە ،پەنچا كهیانەكە و پەنچا كهیانە
" ،"pañçākhyānaكە ئاسان نین بۆ وتن ،بۆیە
ناونیشانی "دەقی سادە" یان بۆ هەڵبژاردووە.
ئەم بەرهەمە پێنج بەشی پەنچە تەنترەی
سەرەكی لەخۆگرتووە ،لەگەڵ چەند ئاڵوگۆڕێكی
جێگەی سەرنج ،درێژی هەموو بەشەكان
تاڕادەیەك یەكسانە .بەشەكانی چوارەم و
پێنجەم لە پەنچە تەنترەی سەرەكیدا زۆر
كورتن؛ بەاڵم ،لەم كتێبەدا ،ئەوانیش تاڕادەیەك
بە ئەندازەی بەشەكانی دیكەن .نووسەر هێندێك
لە حیكایەتەكانی بەشی سێهەمی بۆ بەشی
چوارەم گواستۆتەوە و چەند حیكایەتێكی
تازەی لە بەشەكانی چوار و پێنجدا جێ
كردۆتەوە .هەروەها ،حیكایەتی دوو لە بەشی
پێنج (ئەو ئارایشتگەرەی زاهیدەكانی كوشت)
بە حیكایەتی سەرەكی داناوە و حیكایەتی
بەرەهمەن و ڕاسووی بۆ حیكایەتی الوەكی
گۆڕیوە.
لەم بەرهەمەدا نزیكەی دوو لەسەر سێی دەقە
پەخشانەكان و یەك لەسەر دووی بەیتەكانی
پەنچە تەنترەی سەرەكی پارێزراون ١٥.هەموو
حیكایەتەكانی دەقی سەرەكی پەنچە تەنترە،
جگە لەم سێ حیكایەتەی خوارەوە ،لە "دەقی
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سادە"دا هاتوون :بەشی  ،٢حیكایەتی :٤بەندێتیی
پێشووتری ئاسك .بەشی  ،٣حیكایەتی :٧
بەرەهمەن ،دز و زەبەالح .بەشی  ،٣حیكایەتی
 :١٠بەراز و مار١٦.
پەنچا كهیانەكە (پێنج حیكایەت)
ئەم نوسخەیە ڕاهیبێكی جینی بە ناوی "پورنە
بهەدرە" لە ساڵی ١١٩٩دا نووسیویەتی .ئەو
نووسراوانەی نووسەر سوودی لێوەرگرتوون
"دەقی سادە" و "تەنترا كهیاییكە" بووە.
سەرەڕای ئەوە ،وا دیارە ،پورنە بهەدرە،
لەگەڵ ئەم دوو نووسراوەدا ،سوودی لە
دەقێكی دیكەش وەرگرتووە؛ چونكە هەندێك لە
تایبەتمەندییەكانی دەقی سەرەكی پەنچە تەنترە
كە لە "دەقی سادە" و "تەنترا كهیاییكە"دا نابینرێت
لەودا بەرچاو دەكەون .ئەم تایبەتمەندییانە لە
پەنچە تەنترەی نیپاڵی ،گێڕانەوەكانی برهەتكەتها
و گێڕانەوەكانی پەهلەویشدا دەتوانرێت ببینرێن.
پورنەبهەدرە " ،"pūrņabhadaraهەموو
حیكایەتەكانی دەقی سەرەكی ،بە هەمان
ڕیزبەندی ،لە بەرهەمەكەی خۆیدا جێ
كردۆتەوە ،لەگەڵ ئەم جیاوازییەدا كە حیكایەتی
 ،١بەشی  ٣بۆ بەشی چوار گواستراوەتەوە
و حیكایەتەكانی بەشی پێنج وەك دەقی سادە
ڕیزكراون.
لەم گێڕانەوەیەی پەنچە تەنترەدا نزیكەی
لەسەدا ٧٠ی بەیتەكانی پەنچە تەنترەی
سەرەكی پارێزراوە ١٨.سەرەڕای ئەوە،
ژمارەی حیكایەتە زیادكراوەكان لەم دەقەدا لە
دەقەكانی دیكە زیاترە.
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تەنترا كهیاییكەی سەرەكی
بە پێی وتەی ئوستاد ئیجیرتۆن ،دوو سەرچاوەی
سەرەكی "پەنچا كهیانەكە" ،واتە "تەنترا كهیاییكە"
و "دەقی سادە" ،بۆ بنەڕەتێكی یەكتا دەگەڕێنەوە
كە ئەو بە "تەنترا كهیاییكەی سەرەكی" ناوی
بردووە .ئەم گێڕانەوەیەی پەنچە تەنترە النی
كەم سێ حیكایەتی لە پەنچە تەنترەی سەرەكی
زیاترە :بەشی  ،١حیكایەتی :٨چەقەڵی ئاوی؛
بەشی ،١حیكایەتی  ،١٣سەركەوتنی چەقەڵ
بەسەر شێر و وشتردا؛ بەشی  ،٢حیكایەتی :٤
سومیلەكەی چنیار.
ئەم سێ حیكایەتە ،تەنها لە تەنتراكهیاییكە ،دەقی
سادە و پەنچا كهیانەكەدا هاتوون .سەرەڕای
ئەوەش ،دوو حیكایەتی یەكەم لە برهەتكەتها
مەنجەریشدا هاتووە كە بێ گومان ،لە تەنترا
كهیاییكە وەرگیراوە.
گێڕانەوەی پەهلەوی
لەسەر بنەمای چیرۆكێك كە لە پێشەكی
شانامەی ئەبو مەنسوری ،غرر اخبار
ملوك الفرسی سەعالیبی ،پێشەكی كەلیلە و
دیمنەی عەرەبی و بەهرامشاهی و پێشەكی
بیدپای بوخاریدا هاتووە ،برزویەی پزیشك
كوڕی ئازەر میهر ،١٩لەكاتی فەرمانڕەوایی
خوسرەوی یەكەم ئەنەوشیرواندا (– ٥٣١
٥٧٩ز) ،بە فەرمانی ئەو بۆ هێنانی پەنچە تەنترە
لە هیندوستان و وەرگێڕانی بۆسەر پەهلەوی
بەرەو هیندوستان بە ڕێكەوت .٢٠برزویە ،پاش
ئارامگرتن لەسەر دژواریی زۆر دەقێكی پەنچە
تەنترەی بۆ ئێران هێنا و وەریگێڕایە سەر
پەهلەوی .برزویە ناوی ئەو دوو چەقەڵەی كە
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لە بەشی یەكەمی پەنچە تەنترەدا كەسایەتی
سەرەكی چیرۆكەكەن (كەرتەكە و دەمەنەكە)،
وەك ناونیشانی بەرهەمەكەی خۆی هەڵبژارد
و بە پەهلەوی ناوی نا كەلیلەگ ئود دەمەنەگ.
""kalâlag ud damnag
وەرگێڕانەكەی برزویە پێشەكییەكەی پەنچە
تەنترە و ئەم سێ حیكایەتەی خوارەوە لە
خۆناگرێت :بەشی ،٢حیكایەتی :٤بەندێتیی
پێشووی ئاسك؛ بەشی  ،٣حیكایەتی  :١گوێدرێژ
لە پێستی پڵنگدا؛ بەشی  ،٥حیكایەتی  :٢ئەو
ئارایشتگەرەی زاهیدەكانی كوشت.
سەرەڕای ئەوە؛ حیكایەتی "سێ ماسی" كە
لە پەنچە تەنترەی سەرەكیدا "حیكایەتی ١١یە
لە بەشی ،١گۆڕاوە بۆ حیكایەتی  ٧لە بەشی
 .١هەروەها ،حیكایەتی  ٣لە بەشی  ،١كە بە
جۆرێكی دیكە لە گێڕانەوەی ئەلفا لە دەقی تەنترا
كهیاییكەدا (بەشی  ،٣حیكایەتی  )٥هاتووە ،لە
پەنچە تەنترەی سەرەكیدا بوونیان نییە.
لە وەرگێڕانی بورزویەدا ،چەند حیكایەتێكی
مەهابەهاراتەش بوونی هەبوو كە لەوانە
دەكرێت ئاماژە بە حیكایەتەكانی مشك و
پشیلە ،شا و فنزە و شێر و چەقەڵ بكرێت.
زۆرێك لە لێكۆڵەران لەو باوەڕەدان كە بورزویە،
پەنچە تەنترەی ڕاستەوخۆ لە سانسكریتییەوە
بۆ پەهلەوی وەرگێڕاوە؛ بەاڵم بەراوردی
ناوە تایبەتەكان لە وەرگێڕانە بەجێماوەكانی
گێڕانەوەی پەهلەویدا "واتە وەرگێڕانە سوریانی
و عەرەبییەكان" لەگەڵ شێوەی سەرەكییان لە
سانسكریتیدا نیشانی دەدات كە "یەكەم ئەو
دەقەی كە بنەمای وەرگێڕانی پەهلەوی بووە،

زمانی سانسكریتی نەبووە و پەیوەندی بە
یەكێك لە زمانە ناوچەییەكانی هیند (پراكریت)
ەوە هەبووە ،دووەم ئەم دەقە پراكریتییەش
خۆی لە خۆیدا بە ڕواڵەت پشتی بە یەكێك لە
گێڕانەوەكانی پەنچە تەنترە ،كە بە لقی باكووری
ڕۆژئاوایی ناسراوە ،بەستووە" ٢١ .ئەو دەقەی
بورزویە سوودی لێ بینیوە ،ڕەنگە بە زمانی
پیشاچی ٢٢بوو بێت كە لە سەرزەوییەكانی
باكووری ڕۆژئاوای هیند قسەیان پێ دەكرد
و بورزویە ،كە خۆی لە خەڵكانی چواردەوری
ڕۆژهەاڵتی ئێران بووە ،بە دڵنیاییەوە ئاشنایی
لەگەڵ ئەم زمانەدا هەبووە٢٣.
گێڕانەوەی پەهلەوی بە خامەی برزویە ئێستا
لەنێوچووە و تاقانە سەرچاوەی زانیاری
لەبارەیەوە ئەو وەرگێڕانانەن كە بە زمانی
سوریانی و عەرەبی كراون .وەرگێڕانی
پەهلەوی ،نزیكەی ٨٠%ی دەقە پەخشان و
زیاتر لە ٧٠%ی بەیتەكانی پەنچە تەنترەی
لەخۆگرتووە٢٤.

ئەو وەرگێڕانانەی لە دەقی پەهلەوی جێ ماون
وەرگێڕانی سوریانی كەلیلە و دیمنەی بورزویە،
كەشیشێكی ئێرانی ،بە ناوی بود " ،"budلە ٥٧٠ز
لە پەهلەوییەوە بۆ سوریانی وەریگێڕا .ئەم
وەرگێڕانە ،هەرچەند دەستنووسە تایبەتەكەی
كە لە ١٨٧٠ز لە كڵێسای "ماردین  "mārdin -لە
توركیا دۆزرایەوە و چەند پەڕەیەكی كەوتووە،
بەسەر یەكەوە تەواوی دەقی كەلیلە و دیمنەی
پەهلەوی لەخۆ گرتووە.
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كەلیلە و دیمنەی سوریانی ،كە بەهۆی كەوتنی
پەڕەكانی سەرەتایەوە بێ پێشەكییە ،دە بەشی
لەخۆگرتووە بەم شێوەیەی خوارەوە :شێر و
مانگا؛ كۆتری گەردن نەخشین و قەلەڕەش و
مشك ،مەیموون و كیسەڵی نەزان؛ بێ پالنی
زاهید و ڕاسوو؛ مشك و پشیلە؛ كوندەپەپوو
و قەلەڕەش؛ باڵندەی فنزە و شای بەرمیرین
""barmirin؛ توریگ "( "turigچەقەڵ)؛ واڵت؛
میهرایارا (شای مشكان و وەزیرەكانی)*.
وەرگێڕانە عەرەبییەكەی ئیبن ئەلموقەففەع
كەلیلە و دیمنە ،زانایەكی ئێرانی بە ناوی
ڕوزبە ،كوڕی دازویە ٢٦و ناسراو بە عەبدوڵاڵ
كوڕی موقەففەع ،نزیكەی ١٤٠ی كۆچی /
٧٨٥ز ،لە سەردەمی خەالفەتی مەنسوری
عەباسیدا (١٥٧-١٣٦ك) لە پەهلەوییەوە بۆ
عەرەبی وەریگێڕا .ئەم وەرگێڕانە ،كە زمانی
پەخشانەكەی لە عەرەبیدا بێ پێشینە بوو،
پێشوازییەكی بێ وێنەی لێكرا و نوسخە و
وەرگێڕانی جۆراوجۆری لێوە بەدیهات كە لە
وردەكارییەكاندا لەگەڵ یەك جیاوازییان هەیە.
بە پێی گێڕانەوەیەك" ،مەئمون ،لە خەلیفەكانی
بەنی عەباس ،گرنگی زۆری بەم كتێبە دەدا و
لە خەزێنەدا هەڵیگرتبوو .هەروەها دەڵێن فەزڵی
كوڕی سوهەیل ،دوای ئەوەی مسوڵمان بوو،
ڕۆژێك قورئانی دەخوێند ،یەكێك لە هاوڕێكانی
پێی گوت :قورئان چۆن بوو بەالتەوە؟ فەزڵ
گوتی :خۆش بوو وەك كەلیلە و دیمنە"٢٧.
لەسەر
ئامادەكان
عەرەبییە
نوسخە
وەرگێڕانەكەی ئیبن ئەلموقەففەع بریتین لە)١ :
نوسخەی كتێبخانەی ئایا سۆفیای ئەستەنبوڵ
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كە لە ٦١٨ی كۆچیدا بە كۆششی عەبدوڵاڵ بن
مەحەممەد ئەلعومەری نووسراوەتەوە .ئەم
نوسخەیە بە كۆششی عەبدولوەهاب عەززام لە
١٣٦٠ی كۆچیدا ،بە بەراورد لەگەڵ نوسخەی
شەیخۆ لە قاهیرە بەچاپ گەیشتووە؛ )٢
نوسخەی مەكتوب لە ٧٣٩ك ،كە بە كۆششی
ئەلئەب لویس شەیخولیەسوعی لە ساڵەكانی
١٣٢٢ك و ١٣٤١ك و ١٣٩٧ك ،لە بەیروت
بە چاپ گەیشتووە؛  )٣نوسخەی كۆكراوەی
بارون سیلڤستەر دوساسی كە لە ١٨١٦زایینیدا
لە پاریس باڵوكرایەوە و بە زمانەكانی
ئینگلیزی ،ئیتاڵی ،ئەڵمانی و ڕوسی وەرگێڕدرا؛
 )٤نوسخەی نووسراو لە  ١٠٨٤كۆچیدا ،كە بە
كۆششی سەید ئەحمەد حەسەن تەبارە و بە
هاوكاری موستەفا لوتفی ئەلمەنفەلوتی لە ١٣٨٤
كۆچیدا ،لەگەڵ بەراوردی بە چاپی دوساسی و
چاپەكانی میسر و بەیروت ،لە بەیروت بە چاپ
گەیشتووە.
كەلیلە و دیمنەی عەرەبی بێ پێشەكییەكەی
پەنچە تەنترەیە و لە بەرامبەردا ،ئەم پاشكۆیانەی
خوارەوەی لەخۆگرتووە:
-١مقدمە الكتاب :ئەم پێشەكییە دەدەنە پاڵ
كەسێك بە ناوی بەهنود بن سەحوان یا عەلی
بن ئەلشاهی فارسی .لەم پێشەكییەدا زانایەكی
هیندی بەناوی "بەیدەبا" هۆكاری دانانی كتێبەكە
بۆ پادشای هیند ،بەناوی دابشلیم ،ڕوون
دەكاتەوە .هەروەها ،چیرۆكی لەشكركێشی
زولقەرنەین بۆ هیندوستان لەم پێشەكییەدا
هاتووە .عەبدولوەهاب عەززام لەو باوەڕەدایە
كە ئەم پێشەكییەیان دوو سەدە یان زیاتر دوای
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ئیبن ئەلموقەففەع بۆ كتێبەكە زیاد كراوە.
-٢بعثە البرزویە الی دیار الهند :باسی ناردنی
برزویەی پزیشك بۆ هیند بە مەبەستی هێنانی
كتێبی پەنچە تەنترە بۆ ئێران .نووسەری ئەم
پێشەكییە دیار نییە.
-٣بورزویەی پزیشك :باسی حاڵی بورزویە و
بیروبۆچوونەكانی لەبارەی دونیا و كۆشش بۆ
دەستڕاگەیشتن بە دونیای نەبڕاوە.
-٤عرض الكتاب :باس لە سوودەكانی كتێبەكە
دەكات .ئەم پێشەكییە دراوەتە پاڵ ئیبن
ئەلموقەففەع.
ڕیزكردنی ئەم چوار پێشەكییە لە نوسخە
عەرەبییەكاندا وەك یەك نییە .لە كەلیلە و
دیمنەی چاپی شەیخۆدا ئەو ڕیزبەندییەی
باسكرا ڕەچاو كراوە؛ بەاڵم ،لە نوسخەی چاپی
عەززام و مەنفەلوتیدا ،ئەم چوار پێشەكییە بەم
شێوەیەی خوارەوە هاتووە .١ :مقدمە الكتاب
 .٢عرض الكتاب  .٣توجیه كسری انوشیروان
برزویە الی بالد الهند یا بعثە البرزویە الی دیار
الهند  .٤باب برزویە الطبیب.
ڕێكخستنی ئەم چوار پێشەكییە لە نوسخەی
چاپی مورسەفادا بەم شێوەیەیە .١ :مقدمە
الكتاب  .٢بعثە البرزویە الی بالد الهند  .٣عرض
الكتاب  .٤باب البرزویە.
بەشەكانی كەلیلە و دیمنەی عەرەبی لەسەر
بنەمای نوسخەی شەیخۆ بەم شێوەیەیە.١ :
االسد و الثور (شێر و گا) .٢الفحص عن امر دمنە
(گەڕان بە دوای كاری دیمنەدا).٣ ٢٩الغراب و
المطوقە والجرد و السلحفاە و الظبی (قەلەڕەش
و كۆتری گەردن نەخشین و مشك و كیسەڵ

و ئاسك)  .٤البوم والغراب (كوندەپەپوو و
قەلەڕەش) .٥القرد والغیلم (مەیمون و كیسەڵ)
.٦الناسك و ابن عرس (زاهید و ڕاسوو) .٧ایالذ
و شادرم و ایراخت .٨السنور و الجرذ (پشیلە
و مشك).٩ ٣٠الملك و الطیر فنزە (پادشا و
باڵندەی فنزە) .١٠االسد و الشعهر الصوام (شێر
و چەقەڵی ڕۆژووگر) .١١السائح و الصائغ
والبتر والقرد والحیە (گەڕیدە و زێڕنگەر و پڵنگ
و مەیموون و مار) .١٢ابن الملك و ابن الشریف
وابن التاجر و ابن االكار (شازادە و نەجیبزادە
و كوڕی بازرگان و بەگزادە) .١٣االسوار و
اللبوئ و الشعهر (سوار و شێری دایكانە و
چەقەڵ) .١٤الناسك و الضیف (زاهید و میوان)
.١٥الحمامە والثعلب و مالك الحزین (كۆتر و
ڕێوی و شینەشاهۆ).١٦ ٣١ملك الجرذان و
وزرائه (پادشای مشكەكان و وەزیرەكانی).٣٢
وەرگێڕانە عەرەبییەكانی دیكە
دوای ئیبن ئەلموقەففەع ،عەبدوڵاڵ بن هیالل
ئەلئەهوازی كەلیلە و دیمنەی لە  ١٦٥كۆچیدا،
بەناوی یەحیا بن خالیدی بەرمەكی وەرگێڕا.
بەاڵم چونكە وەرگێڕانەكەی ئەو لە ڕووی
ڕەوانییەوە (فصاحت) بە پلەی وەرگێڕانەكەی
ئیبن ئەلموقەففەع نەدەگەیشت ،نەمایەوە.
سەرەڕای ئەم وەرگێڕانە ،چەند وەرگێڕانێكی
هۆنراویش بۆ كەلیلە و دیمنە ئەنجام دراوە بەم
شێوەیەی الی خوارەوە:
 -١وەرگێڕانی ئەبان بن عەبدولحەمید ئەلالحقی،
كە ئێرانی و هاوسەردەمی ئیبن ئەلموقەففەع
بوو .ئەو كەلیلە و دیمنەی بۆ خاندانی بەرامكە
بە هۆنراوە وەرگێڕا و دە هەزار دیناری لە
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یەحیا بن خالید و پێنج هەزار دیناری لە فەزڵ
بە پاداشت وەرگرت.
 -٢وەرگێڕانی سەهل بن نەوبەخت ئەلفارسی،
كە لە خزمەتگوزارانی خەلیفەی عەباسی هارون
ئەلڕەشید بوو .ئەو كەلیلە و دیمنە لە ١٦٥ی
كۆچیدا ،بۆ یەحیا بن خالیدی بەرمەكی بە
هۆنراوە كرد و هەزار دینار پاداشتی وەرگرت.
 -٣وەرگێڕانی عەلی بن داود ،نووسەری
زوبەیدەی كچی جەعفەر هاوسەری هارون
ئەلڕەشید .ئەم وەرگێڕانە نەماوەتەوە.
 -٤وەرگێڕانی بیشری بن موعتەمید كە
نەماوەتەوە.
 -٥وەرگێڕانی نیزامەدین موحەممەد بن
موحەممەد بن ئەلهەباریە (كۆچی دوایی:
٥٠٤ك) بە ناونیشانی نتائج الفطنە فی نظم كلیلە
و دمنە .ئەم هۆنراوەیەی لە  ٣٧٠٠بەیت و لە
ماوەی دە ڕۆژدا نووسیوە.
 -٦وەرگێڕانی ئەبولمەكارم ئەسعەد بن
ئەلخەتیر مەماتی ،شاعیری میسری سەردەمی
ئەیوبی ،كۆچی دوایی لە  ٦٠٦كۆچیدا.
 -٧وەرگێڕانی جەاللەدین ئەحمەد ئەلنەقاش لە
سەدەی نۆیەمی كۆچیدا بە ناونیشانی درە الحكم
فی امثال الهنود و العجم .نوسخەی دەستخەتی
ئەم هۆنراوەیە لە مۆزەخانەی بەریتانیایە.
 -٨وەرگێڕانی عەبدولموئمین بن ئەلحەسەن بن
حوسەین ئەلصەغانی ،لە ٦٤٠ی كۆچیدا بەناوی
درر الحكم فی امثال الهند والعجم .نوسخەیەكی
ناتەواوی ئەم هۆنراوەیە لە كتێبخانەی ڤییەننا
هەڵگیراوە.
 -٩وەرگێڕانی شێخ موحەممەد بن عەبدولڕەحیم
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تەرە (كۆچی دوایی١٣٥٠ :ك) ،بە ناوی زعموان...
یاخود كەلیلە و دیمنەی هۆنراو٣٤.
كەلیلە و دیمنەی ئیبن ئەلموقەففەع لە سەردەمی
نەسر بن ئەحمەدی سامانیدا (٣٣١-٣٠١ك) ،بە
فەرمانی وەزیرە زاناكەی ،ئەبولفەزڵی بەلعەمی
(وزارت٣٢٧-٣١٠ :ك) ،بۆ فارسی وەرگێڕدرا.
وەرگێڕانە هۆنراوەكەی ڕودەكی
نەسر بن ئەحمەدی سامانی ،ڕودەكی هاندا بۆ
هۆنینەوەی كەلیلە و دیمنە .لە پێشەكی شانامەی
ئەبو مەنسوریدا لەبارەی ئەم وەرگێڕانەوە ئاوا
هاتووە" :بە ڕوودەكی گوت تا بیهۆنێتەوە و
كەلیلە و دیمنە كەوتە سەرزاری گەورە و
بچووك و ناوی ئەو بەم شێوەیە مایەوە و
ئەم نامەیە لەوەوە بە یادگاری مایەوە .پاشان
چینییەكان وێنەیان بۆ زیادكرد و تا هەمووان
چێژ لە بینین و خوێندنەوەی وەربگرن".
ئەم هۆنراوەیەی ڕودەكی كە بە بەیتی ناسراوی
"هەركەس هیچ فێر نەبوو لە تێپەڕینی ڕۆژگار
 /هیچیش فێرنابێت لە هیچ ئامۆژگار" دەستی
پێكردووە ،تەنها چەند بەیتێكی لە فەرهەنگەكاندا،
بەتایبەت لوغەتی فورسی ئەسەدی ،پارێزراوە.
وەرگێڕانە فارسییەكەی نەسڕوڵاڵ مونشی یان
كەلیلە و دیمنەی بەهرامشاهی ئەبولمەعالی
حەمیدەدین نەسڕوڵاڵ بن موحەممەد بن
عەبدولمەجید ئەلغەزنەوی ،ڕازداری دەزگای
سەڵتەنەتی غەزنەوییەكانی هیند ،كەلیلە و
دیمنەی لە الهور بۆ بەهرامشا (٥٤٧-٥١٢ك)
وەرگێڕا ،ئەم وەرگێڕانە ،كە بە كەلیلە و دیمنەی
بەهرامشاهی ناسراوە ،بە گێڕانەوەیەك لە ٥٣٨
یا ٥٣٩ی كۆچیدا تەواو بوو .وەرگێڕانەكەی
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نەسروڵاڵ مونشی ،لە لووتكەی ڕەوانی و
پاراویدایە و بە ئایاتی قورئانی و فەرموودەكانی
پەیامبەر و شیعری دێرین و هاوچەرخ
ڕازاوەتەوە .ئەم بەرهەمە بەنرخە بەشێوەیەك
چووە ناو دڵی خەڵكەوە كە ئێستا دەبێت بە
دووەمین كتێبی پەخشانی پاراوی فارسی ،لە
دوای گوڵستانی سەعدی ،دابنرێت ٣٥.مەلیك
ئەلشوعەرای بەهار ،لەسەر بەها ئەدەبییەكەی
ئەم بەرهەمە دەنووسێت:
"بینای ئەم كتێبە لەسەر هاوسەنگی،
هاووێنەسازی ،دووانەكان ،هاوواتاكان و
جارجارەش ئاخاوتەی سەروادار(سجع)ە ...
هێنانەوەی بەڵگەكان و وەرگرتنەكان ،ئایات
و فەرموودەكانی پەیامبەر و وتەی پیاوە
مەزنەكانیش لەو تازەگەرییانەن كە لە كەلیلە
و دیمنەی بەهرامشاهیدا دەبینرێت و ئەوانی
دیكە ،لەدوای ئەو ،الساییان كردۆتەوە ،چونكە
هێنانەوەی بەڵگەی شیعری و ئایات و فەرموودە
لە كتێبە كۆنەكاندا باونەبووە ،مەگەر شیعر یان
ئایەت یان فەرموودەیەك كە لەگەڵ مێژوو یان
بابەتێكی پەیوەست بە كتێبەكەوە پەیوەندییەكی
ڕاستەقینەی هەبێت ،نەوەك بۆ جوانكاری و
هونەر نوواندن هێنرابێتەوە .هەر بەو شێوەیەی
لە تەبەری و بەیهەقی و كتێبە سۆفیگەرییەكاندا
بینرا .بەاڵم لەم كتێبەدا الپەڕەیەك نییە كە
بەم جوانكارییانە نەڕازابێتەوە و ئەمە خۆی
شێوازێكی تازەیە كە پاشان ئەوانی دیكە
الساییان كردۆتەوە٣٦.
كۆنترین تۆماری دەستخەتی كەلیلە و دیمنەی

بەهرامشاهی پەیوەستە بە ساڵی ٥٥١ی
كۆچی٣٧.
ناوەرۆكی كەلیلە و دیمنەی بەهرامشاهی
بەمجۆرەیە :پێشەكی وەرگێڕ ،دەروازەی
كتێبەكە لەسەر ڕێكخستنی ئیبن ئەلموقەففەع؛
ڕێخۆشكردنی بزورگمیهری بەختەكان ،بەشی
بورزویەی پزیشك و چواردە بەش بەناوەكانی:
شێر و گا؛ پشكنینی كاری دیمنە ،هاوڕێیەتی
كۆتر و قەلەڕەش و مشك و كیسەڵ و ئاسك؛
كوندەپەپوو و قەلەڕەش؛ مەیموون و كیسەڵ؛
زاهید و ڕاسوو؛ پشیلە و مشك؛ پادشا و فنزە؛
شێر و چەقەڵ؛ تیرهاوێژ و شێری دایكانە؛
زاهید و میوانەكەی؛ پادشا و بەرەهمەنەكان؛
زێڕنگەر و گەڕیدە؛ شازادە و یاوەرەكانی.
وەرگێڕانی بوخاری یان چیرۆكەكانی بیدپای
موحەممەد بن عەبدوڵاڵ ئەلبوخاری ،یەكێك لە
وابەستەكانی دەزگای سەڵتەنەتی ئەتابەكانی
سەنقەری بوو .بە فەرمانی یەكێك لە
ئەتابەكانی موسڵ بەناوی سەیفەدین غازی،
لەماوەی سااڵنی  ٥٤١تا ٥٤٤ی كۆچیدا ،كەلیلە
و دیمنەی ئیبن ئەلموقەففەعی بۆ سەر زمانی
فارسی وەرگێڕا .ئەم وەرگێڕانە ،كە نوسخەی
دەستخەتەكەی بە مێژووی نووسینی ٥٤٤ی
كۆچی لە كتێبخانەی مۆزەی توپقاپۆی سەرای
ئەستەنبوڵە ،بە ناوی چیرۆكەكانی بیدپای
ناسراوە و تیایدا وەرگێڕ ،بە پێچەوانەی كەلیلە و
دیمنەی بەهرامشاهییەوە ،نیازی ڕوونكردنەوە،
ڕازاندنەوە و نووسینەوەی دەقە عەرەبییەكەی
نەبووە٣٨.
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وەرگێڕانە فارسییەكانی دیكە
بەهائەدین ئەحمەد بن مەحموود توسی ناسراو
بە قانعی (كۆچی دوایی٦٧٢ :ك) ،دەوروبەری
٦٥٨ی كۆچی كەلیلە و دیمنە بەهرامشاهی،
بەناوی عیززەدین كەیكاوس ،لە سەالجیقەكانی
ئاسیای بچووك ،بە هۆنراوە نووسییەوە.
لەم هۆنراوەیەدا ،دوو نوسخە ،یەكێكیان لە
كتێبخانەی میللی ملك و ئەوی دی لە كتێبخانەی
مۆزەی بەریتانیایە و مێژووی نووسینی ساڵی
 ٨٦٣كۆچییە٣٩.
مەوالنا حوسەین واعیز كاشفی (كۆچی دوایی
٩١٠كۆچی) ،كەلیلە و دیمنەی بەهرامشاهی
بەشێوەی خۆی داڕشت و نووسییەوە و
ڕازاندەوە .لەم نووسینەدا پێشەكییە ئامادەكانی
لە وەرگێڕانە عەرەبی و فارسییەكان و بەیتە
عەرەبییەكانی البرد و پێشەكییەكی بە خامەی
خۆی بۆ كتێبەكە زیاد كرد .هەروەها ،بە
سوود وەرگرتن لەسەرچاوەكانی دیكە ،لەوانە
گوڵستانی سەعدی ،مەرزبان نامە و مەسنەوی
مەعنەوی ،ژمارەی حیكایەتەكانی ناو كەلیلە و
دیمنەی بەهرامشاهی لە ٢٦ەوە گەیاندە .١٠٦
سەرەڕای ئەوە ،ناوی كتێبەكەی گۆڕی و كردی
بە (ئەنواری سوهەیلی) بەناوی ئەمیر شێخ
ئەحمەدی سوهەیلییەوە ،یەكێك لە پێشەوایانی
دەرباری سوڵتان حوسەینی بایقرای .ئەم كتێبە
بە پەخشانێكی پڕ گرێ و گۆڵ نووسراوە٤٠.
ئەبولفەزڵ بن موبارەك ،وەزیری ئەبولفەتحی
جەاللەدین ئەكبەر پادشای گورگانی هیند (-٩٦٣
١٠١٤ك) ،دەوروبەری ٩٩٦ك ،بە فەرمانی ئەو
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دەستی دایە ڕازاندنەوەی ئەنواری سوهەیلی
تاوەكو سادەی بكاتەوە .ئەم ڕازاندنەوەیە
بەناوی "عەیاری زانست" دەخوێندرێتەوە كە بە
پەخشانێكی زۆر سادە نووسراوەتەوە .بەاڵم
هەڵەی ڕێزمانی زۆری تێدایە .پاشان دانەرێكی
نەناسراو "عەیاری زانست"ی كورت كردەوە و
نووسیەوە و ناوی "نیگاری زانست"ی لێنا.
موستەفا خالقدادی هاشمی عەباسی ،لە
خەڵكانی الهور و یەكێك لە ئەدیبەكانی
دەرباری جەاللەدین ئەكبەر ،بە فەرمانی شا،
ڕاسپێردرا تا بەرگێك لە پەنچە تەنترەی ئامادە
لە كتێبخانەی سەڵتەنەتی ،وشە بە وشە لە
سانسكریتییەوە بۆ فارسی ڕەوان وەربگێڕێت.
لەم وەرگێڕانە –كە بە پەنچا كیانە ناو دەبرێت-
نوسخەیەك كە هێندێك لە پەڕەكانی كەوتوون،
لە مۆزەخانەی میللی دێهلی پارێزراوە٤١.
لەم دواییانەشدا ،كەسانێك كەلیلە و دیمنە
بەهرامشاهییان ڕازاندەوە و نووسیەوە و
بەهۆنراوە داڕشتەوە ،لەوانە دەكرێت ئاماژە
بكرێت بە ئەخالقی بنەڕەتی لە نووسینی
موحەممەد عەلی بن موحەممەد حەسەنی
تارانی ،گوڵشەنی ڕازاوە لە  ١٧٧٠٠بەیتدا
لەالیەن میرزا عەبدولوەهاب ئیرانپوور
(١٣٤٧ك)؛ شەكرستان بەهۆنراوە لەالیەن
جیهانبەخشی جەمهەری (١٣٢٣هەتاوی)؛
كەلیلە و دیمنەی نوێ لە نووسینی عەلی
ئوەیسی (١٣٣٢هەتاوی) .پەیمانەی بەند
هۆنینەوەی غوالمحوسەین فەخری تەباتەبایی
(١٣٦٧هەتاوی) .سەرەڕای ئەمانە عەلی ڕەزا
ئەمیر مەعز و ئەبولبەشەر فەرمانفەرماییان،
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چەند نمایشنامەیەكیان لەسەر بنەمای كەلیلە و
دیمنە ئامادە كرد٤٢.

.Edgerton، ll، p. 29 -١٦

Edgerton، II، p. 39 -١٨

 -١٩ناوی باوكی بورزویە لە نوسخەی عەرەبییەكەی مەنفەلوتیدا "ئەزهەر"ە،
لە نوسخە عەرەبییەكەی عەززامدا "ئازەر هەربد" عەززام بە "ئارە و هەربد"

پەراوێزەكان:

ڕاستی كردۆتەوە .لە چیرۆكەكانی بیدپای بوخاریدا "ئازەر هورمز"ە.

 -١كۆنترین بەرهەمی هیتی پەیوەستە بە سەدەی  ١٧پ.ز ،كۆنترین

بەهرامشاهیشدا نەهاتووە.

 -٢ڤێداکان؛ لە کۆنترین نووسراوەکانی زمانە ھێند و ئورووپاییەکانن کە

(سانسكریت ،)samjivanamula :چوو بۆ هیند .چونكە نەیدۆزییەوە،

ناوی باوكی بورزویە لە نوسخە عەرەبییەكانی دیكە و كەلیلە و دیمنەی

بەرهەمی یۆنانی پەیوەستە بە سەدەی ١٤ی پ.ز.

لە سااڵنی  ١٠٠٠تا ٥٠٠ی بەر لەدایکبوونی مەسیح بە زمانی سانسکریتی
ڤێدی نووسراون .ئەم نووسراوانە لە تێکستە پیرۆزەکانی ئایینی
برێھمایی و ھێندوویسم دادەنرێت.

 -٣ئەم كۆمەڵەیە بەناونیشانی تووتی نامە بۆ فارسی وەرگێڕدراوە.
لەمبارەیەوە بڕوانە :طوطی نامە یا جواهر االسمار ،عماد بن محمد الثغری،
بە اهتمام شمس الدین ال احمد ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،

.١٣٥٢

 -٤التینی ،Denarius :ئەم وشەیە لە بەشی ،١حیكایەتی  ١٣ڕستەی
٣دا ،بەكارهاتووە.
-٦

panchatantra

the

Edgerton،

Franklin

reconstructed، 2 vols. New Haven: American

.oriental society، 1924. ll p. 13
.Edgerton، ll، p. 19 -٧

Arthur Anthony MacDonnell، a history of Sanskrit -٨
literature، London،: William Heinemann، 1909، p.
.374

 -٩لە سەردەمی جەاللەدین ئەكبەر پادشای گوركانی هیند (٩٦٣-١٠١٤ك)،
كەسێك بەناوی تاجەدین وەرگێڕانێكی زۆر ئازادی بۆ "هیتۆ پەدیشە" بە

فارسی ئەنجام دا و ناوی "مفرح القلوب"ی لێنا.
.Edgerton، ll، p. 22 -١٠

 -١١پراكریت (" )prakŗtāبازاڕیی ،نزم" ،بە شێوەزاری بازاڕی و لقێك
لە لقەكانی سانسكریت دەوترێت.

MacDonnell، a history of Sanskrit literature، p. -١٢
.376

.Edgerton، ll، p. 23. n. 15 -١٣
.Edgerton، ll، p. 26 27 -١٤
.Edgerton، ll، p. 25 -١٥

 -١٧ئەم حیكایەتە بەشێوەیەكی تەواو جیاواز لە بەشی ٤دا ،بە ناونیشانی
حیكایەتی ١هاتووە.

 -٢٠بە پێی چەند گێڕانەوەیەك ،بورزویە بۆ هێنانی ڕووەكی نەمریی
پەنچە تەنترەی ،كە ژیانبەخشی دڵەكانە ،لەگەڵ خۆی بۆ ئێران هێنا.

 -٢١فەتحوڵاڵ موجتابی" ،چەند تێبینییەك سەبارەت بە ڕاگەیاندنی كەلیلە
و دیمنە" گۆڤاری زمانناسی ،تاران ،ناوەندی بالوكردنەوەی زانكۆیی،

 ،١٣٦٣بەشی  ،٢ال.٣٤

 -٢٢زمانی پیشاچی  pisachaبە دایكی زمانەكانی دەردی ()dardic
و كافیری ( )Kafirدادەنرێت .هەمان سەرچاوە ،ال .٣٦

 -٢٣هەمان سەرچاوە.

Edgerton، II، p. 46 -٢٤

 -٢٥سەبارەت بە وەرگێڕانی سوریانی كەلیلە و دیمنە بڕوانەF. :
Schulthess، Kalila und Dimna، Berlin، 1911

 -٢٦ڕوزبە كوڕی دازویە (١٤٢-١٠٦ك ٧٥٩-٧٢٤ /ز) لە جور (گور) ،كە
ئێستا فیروزئابادی فارسە لە دایكبووە و بەدەستی سوفیانی كوڕی موعاویە

والی بەسڕە كوژرا .دوای مسوڵمانبوونی ،ناوی عەبدوڵاڵ و نازناوی ئەبو

موحەممەدی بۆ خۆی هەڵبژارد( .دائیرەتولمەعاریفی ئیسالمی) .ئیبن
ئەلموقەففەع یەكێك لە گەورەترین دە وتاربێژ و نووسەرەكانی عەرەب .لەم

بارەیەوە بڕوانەEdward G. Browne، A Literary History :

of Persia، 4 vols.، Cambridge University Press،

.1956، I، p. 76

 -٢٧موحەممەد تەقی بەهار ،شێوازناسیی یان مێژووی گەشەسەندنی
پەخشانی فارسی ،بەشی  ،٣بەشی  ،٥دامەزراوەی بالوكەرەوەی ئەمیر

كەبیر ،١٣٦٩ ،بەشی  ،٢ال .٢٥١-٢٥٠

 -٢٩ئەم بەشە بە ئەگەری زۆر ئیبن ئەلموقەففەع زیادی كردووە.
 -٣٠ئەم بەشە لە ماهابەهاراتە وەرگیراوە.

 -٣٢-٣١ئەم دوو بەشە لە نوسخەی بنەڕەتی شەیخۆدا نەبووە و شەیخۆ

لە نوسخەكانی دیكەی وەرگرتووە.

 -٣٤لە بارەی وەرگێڕانە عەرەبییەكانی كەلیلە و دیمنەوە بڕوانە :موحەممەد
جەعفەر مەحجوب ،لە بارەی كەلیلە و دیمنەوە ،چاپی دووەم ،تاران ،شركت

سهامی انتشارات خوارزمی١٣٤٩ ،؛ عەباسعەلی عەزیمی ،شەرحی حاڵ و

بەرهەمەكانی ئیبن ئەلموقەففەع ،تاران ،باڵوكەرەوەی فەرخی.١٣٥٥ ،
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 - ٣٥محمد جعفر محجوب ،سەبارەت بە كەلیلە و دیمنە ،چ ،٢تاران ،شركت
سهامی انتشارات خوارزمی ،١٣٤٩ ،ال ١٤٨

 -٣٦شێوازناسیی ،بەشی  ،٢ال .٢٧٠

 -٣٧لە كەلیلە و دیمنەی بەهرامشاهی چەند چاپێك بەم تایبەتمەندییانەی
الی خوارەوە باڵو بۆتەوە :كەلیلە و دیمنە بە سەرپەرشتی و ڕاستكردنەوە
و پەراوێزنووسینی عەبدولعەزیم گورگانی ،تاران ،مەعریفەت.١٣٠٨ ،

ڕاستكردنەوە و ڕوونكردنەوەی موجتەبا مینویی تارانی ،تاران ،زانكۆی
تاران١٣٤٥ ،؛ هەمان سەرچاوە ،بە سەرپەرشتی ئیسماعیل مەتبەعەچی،

١٣٤٥؛ هەمان سەرچاوە ،ڕاستكردنەوە و وەرگێڕانی دووبەشی دیكە ،بە
هەوڵی حەسەن حەسەن زادەی ئامولی ،تاران ،ئەمیر كەبیر١٣٦٥ ،؛ هەمان
سەرچاوە ،بە ڕەخنەكانی سەید موحەممەد فەرزان ،تاران ،دامەزراوەی
باڵوكەرەوەی ئەشرەفی.١٣٧٤ ،

 -٣٨چیرۆكەكانی بیدپای ،وەرگێڕانی موحەممەد بن عەبدوڵاڵ ئەلبوخاری،
ڕاستكردنەوەی موحەممەد ڕەوشەن ،چاپی دووەم ،تاران ،شركت سهامی
انتشارات خوارزمی.١٣٦٩ ،

 -٣٩كەلیلە و دیمنە بە هۆنراوە ،موحەممەد بن مەحموودی قانعی توسی،

ڕاستكردنەوەی ماطالی تودوا ،تاران ،باڵوكەرەوەی بونیادی فەرهەنگی
ئێران.١٣٥٨ ،

 -٤٠مولی كمال الدین حسین بن علی بیهقی واعڤ كاشفی ،كلیلە و دمنەی
كاشفی یا انوار سهیلی ،تهران انتشارات امیر كبیر.١٣٤١ ،

 -٤١مصطفی خالقداد هاشمی عباسی ،پنچا كیانە یا پنج داستان ،بە
تصحیح جاللی نابینی ،عابدی و تاراضند ،تهران ،انتشارات اقبال.١٣٦٣ ،

 -٤٢لە بارەی وەرگێڕانەكانی كەلیلە و دیمنە بە زمانەكانی دیكە ،بڕوانە:
seine

Pancatantra،

Das

Hertel،

Johannes،

.Geschichte und seine Verbreitung، Leipzig، 1914

The Encyclopaedia of Islam، New edition، Leiden:

.E. J. Brill، 1978، vol. IV، p. 503

سەرچاوە:
فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،سال  ،٢شماره ١
( ،)٥بهار  ،١٣٧٥ص .١٠٣-٨٤
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فکر و فەلسەفە
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ژنێك لە شاری كۆرك
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ئەدەب و
هـــــــونەر

ژنێك لە شاری كۆرك
ابوالحسن نجفی
لە فارسییەوە :كاوە گوڵكار
پێشکەشە بەوانەی کە نیشتیمانیان ال پیرۆزە
ئارت بێكت تەپڵەكێكی كورتی بۆ دانیشتن لە پشت بەرمیلی شەرابەكە هەڵبژارد ،لەبەرئەوەی قژی
مەیلەو سوور و ڕوخساری پڕ لە ئاوڵە بوو ،هەر لە تافی الوییەوە حەزی لە جێگەی تاریك بوو.
هەرچەند كە شەرمی لە ڕوخساری خۆی نەدەكرد ،بەاڵم بەپێی عادەتی كۆن تازە ڕاهاتبوو.
خزمەتكارەكەی بەباشی دەیزانی حەزی لە چییە ،هەربۆیە چەند لەت گۆشتی بەراز و بتڵێ بیرەی
ئیرلەندا ی ڕەش و خەستی قیرئاسای بۆ دانا.
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ئارت پرسی :جیمی ،كەس نەهات بۆ الم؟
خزمەتكار وتی :نا ،هیچ كەس .هەر لەو كاتەدا
كە سەری چەمابووەوە بۆ خاوێنكردنەوەی
كێردەكە ،وتی:
ئێستا دەتوانن ئێوە لە شوێنێكی تر ببینینەوە.ئارت وەاڵمێكی نەدایەوە .قومێكی لە گێالسە
سوورەكە خواردەوە و بە ئەسپایی وتی:
بەڵێ ،دەتوانن...چاوێكی بە ژێر زەویە بچووكەکە خشاند كە
پڕ بوو لە بەرمیلی شەرابی (پۆرتۆ)  .هەر لەم
مەیخانەیەدا ،دەیان كۆبوونەوە بۆ كوشتنی
سەربازانی جۆرج ،پاشای بەریتانیا كرابوو.
هەرچەند ئەو دەمانە كەسێك ئارت بێكتی
نەدەناسی چۆن ئەو بە بەردەوامی خەریكی
هێرش و ڕاكەڕاكە بوو .ئەم ژێر زەوییەی تەنیا
جێیەك بوو كە هاوكارە بەوەفاكانی جار جار
دەیانتوانی بیبینین.
بەاڵم ئەمڕۆ كە لەبەر قسەی مایكل كالینز
" ،"Michaelسەرەڕای دژایەتی بەردەوامی
ڤالێرا " ،"Valeraلەگەڵ بەریتانیادا ڕێککەوتبوون
هەربۆیە ئەویش بەبێ ترس لە شەقامەكانی
شاری كۆرك " "Corkپیاسەی دەكرد و
جلوبەرگی تایبەتی چەكدارانی دەسەاڵتی
ئازادی ئیرلەندا ی بەڕەسمی لەبەر كردبوو.
لەژێر لێوەوە دووپاتی كردەوە :بەڵێ ،دەتوانن...
چاوە وردبینەكانی بڕییە چاوی خزمەتكارەكەی.
جیمی ئەم قسەیەی بێ هۆ نەوتبوو :ئارت
ئەوی بەباشی دەناسی ،چۆن هەردووكیان،
شانبەشانی یەكتر لەگەڵ حكومەتی ئیمپراتۆریدا
بەشەڕ هاتبوون و فیشەكە هاودەنگەكانیان
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سنگی دەیان بەریتانی هەڵتەكاندبوو .جیمی
هیچ كات لەخۆوە قسەی نەدەكرد ،چونکە
حەزی نەدەكرد لەخۆوە شتێ بڵێت و پێی
خۆش بوو لەبری ئەمانە خۆی بە خوێندنەوەی
كتێبە بچووكەكەی ئینجیل خەریك بكات ،كە
هەموو الپەڕەكانی نووشتاندبووەوە .ڕەنگە
هەر ئەو كتێبەش بووبێت كە لە گیرفانی چاكەتە
كرێكارییەكەیدا هەڵئاوسابوو و بێكت چاوی
تێبڕیبوو.
بشێ ئێستا ئەم خزمەتكارە الواز و بێدەنگە
سەر بەكام الیان بێت؟ ڤالێرا ،یاخود كالینز؟
دوای ئاشتی و سەقامگیری ،بەبێ هیچ قسەیەك
دەستی كردبووەوە بە ئیشەكەی خۆی .هەرچەند
تفەنگەكەی دەنگی خۆی ئاوێتەی دەنگی تفەنگی
كۆماریخوازەكان دەكرد ،كە لەگەڵ دەوڵەتی
ئازادی ئیرلەندا شەڕیان دەكرد .تۆ بڵێی
شەوان ،لە شاخ و كێوەكان لەگەڵ ئەوان بوو،
یاخود سیخوڕیی بۆ دەكردن؟
خەمێكی تفت و تاڵتر لەو مەشروبەی لە
پێكەكەیدا بوو ،ملی پێ دانەواند .چەندین
برادەرمان هەیە کە لەئێستادا دژایەتی ئێمە
دەکەن و بە خوێنمان تینوون .سەری ئەم پەتی
براكوژییە ،بڵێی لەدەست كێدا بێت؟
لەناكاو فكرێ بە یادی هات و ناوشانی
پانوپۆڕی كەوتە لەرینەوە :ڕەنگە جیمی بە
قازانجی ((دەوڵەتی ئازادی)) سیخوری دەكات،
ئارت بەجوانی دەیزانی كە تۆڕی ئیستخبارات
لە كاتی شەڕ لەگەڵ بەریتانیا چ ئەندازە نهێنی و
دوورودرێژ و پڕ لە وردەكاریی بوو(( .دەوڵەتی
ئازادی)) ئەوانەی لەبیر نەكردبوو ،بەڵكو بە
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وردی و بە توندی بەردەوامی پێ دەدا .ڕەنگە
جیمی بەمکارە هەستابێت ئەگەر ئەمە ڕاست
بێت ئەمڕۆ کێ دێت بۆ ئێرە؟
دوو زەالم چوونە ژوورەوە ،لە ڕوخساریاندا
ئازار و خەفەتی ڕۆژانەیان دیار بوو .الی
شوێنی خواردنەوەكە پاڵیان داوە و هەركام
پەرداخێك ویسكی بەدەستەوە و بەئەسپایی
قسەیان دەكرد .پاشان چەند كەس و بە شوێن
ئەوانیشدا چەند نەفەری دیكە خۆیان كرد
بەژوورەکەدا.
جیمی بە بیانووی گۆڕینی دەورییەكە بەرەو
الی بێكت ڕۆیی و بەئەسپایی وتی:
 وەرە لەگەڵم.ئارت داچڵەكا و نەختێك سەری بردە دواوە.
خزمەتكارە کە سەرلەنوێ بە ئارامی و بە
ئەعسابێكی ساردەوە وتی:
وەرە لەگەڵم .لەناو ئەم قەرەباڵغیەدا ناتوانیتماری ببینیت.
بێكت وەكو ئامێرێكی ئۆتۆماتیكی هەستایە سەر
پێ .جیمی ئاگای لێ بوو .كەوابوو كێشەكە
چارەسەر كرابوو :جیمی شۆڕشگێڕ بوو،
هەرچەند بێكت حسابی دوژمنی بۆ دەكرد ،بەاڵم
هەستی بە ئاسودەگی كرد :ماری پێوە نابێت.
دوای ئەم قسەیە لە سینەی پان و بەرینیدا ،دڵە
میهرەبانەكەی كەوتە خورپە.
جیمی بە خێرایی چاوێكی بە ئارەقخۆرەكاندا
گێڕا .هەركەس بەسەر جامی شەرابی قاوەیی
خۆیدا چەمابووە و لەناو دڵی جامەكەیدا،
هەڵفڕینی قورسی خەونە لەدەستچووەكانی
خۆی سەیر دەكرد.

خزمەتكار دەرگای ژوورێكی تاریكی ،كە
تایبەت بوو بە خواردنەوە و بتڵە خاڵییەكانیان
تێدا دانابوو ،كردەوە .بێكت چووە ژوورەوە.
دەستی لە گیرفانیا ،پشت بە دیوارەكە ،بێ
جووڵە ڕاوەستا.
دڵەڕاوكە نەیدەتوانی بااڵی بەرزی بگوشێت.
هێندە بە چاوەڕوانی ڕاهاتبوو كە هیچ هەستێك
نەیدەتوانی بێتاقەتی بكات.
دەیان سەعات ،چەك بەدەست ،لە چاڵی
دڕكاویی و بەرپەنجەرە و لەنێوان دوو
تاشەبەرد ،بۆسەی دانابوو .ماسوولكەكانی
ڕاهاتبوون و جۆرێك نەرمونیانی فۆسیلی
بەردینەی ئاژەڵە ڕاوچییەكانی لەكاتی ڕاودا
پێ بەخشیبوون .ئەمڕۆكە لە جێگەی ڕق،
مەبەستی لەم چاوەڕوانییە خۆشەویستی بوو.
لێ ئەمە هیچی لە توانای ئۆتۆماتیكی ئۆقرەی
كەم نەدەكردەوە .ەروها لەگەڵ نزیكبوونەوەی
ەر هاندەرێك ،تەنانەت پێش ئەوەی دەنگیان
ببیستێ ،یان بۆنیان بكات ،شەپۆلێكی لەناكاو
ئەعسابی تێكدەدا .لەم سەعاتەشدا هەستێكی
نەناسراو ئاگاداری دەكردەوە كە چاوەڕوانی
عاشقانە كۆتایی پێ هاتووە.
هێشتا نەجوواڵبوو كە دەرگاكە كرایەوە،
بۆ چركەیەك ،سێبەری ژنێكی قەدباریك لە
چوارچێوەی ڕووناكی دەرگاكە وەدەركەوت
و جارێكیتر تاریكییەكی تۆخ هەموو شوێنێكی
داپۆشی.
ژنەكە لە تەنیشتییەوە بوو .بێدەنگی ئەوان
درێژەی كێشا .پیاو هەستی بە هەنسكە
هەنسكەی ژنەكە دەكرد لە تاریكیدا .لەئاكامدا
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لەژێر لێوەوە ،وتی:
ماری.ژن وەاڵمی نەدایەوە ،بەاڵم پیاوەكە لە
خشەخشەكەی زانی كە ژنەكە دەجووڵێت .ئایا
ئەو دەیویست لێی نزیكبێتەوە ،یان بەپێچەوانەوە؟
دەستی بەبێ ئێختیار درێژكردەوە .پەنجەی بەر
پارچەیەكی زبر كەوت و هەستی كرد شانەیەك
لەژێریدا دەلەرێتەوە .ناسییەوە .ئارت هەستی
بەداهێزران كرد.
دەتوت خوێن لەبەری ڕۆیشتووە .ژنە نەدەجواڵ،
بەاڵم پیاوەكە هەستی بە لەرینەوەی لێوی ئەو
دەكرد كە دوعای دەخوێند.
هەر ئەوكاتە سەرە گێژەكەی بێكت دوایی پێهات.
بەدڵ گوێی گرتبوو و لەخۆڕا هەوڵی دەدا تا
لە وشەكانی ماری تێبگات .چیدی تەحەمولی
نەكرد و وتی:
بۆ دوعا دەخوێنی؟دەنگێك هاتە گوێ .ئەوەندە ناسیاو كە ئارت لە
خۆشییاندا موچڕكەیەكی پێدا هات و دووبارە
بێتاقەت بوو .دەنگەكە وتی:
 بۆئەوەی لێک دابڕانی ئێمە چیدی کۆتاییپێبێت.
دەستی بێكت كەوتە لەرزین ،ویستی شانەی
بگوشێت و لە كۆتاییدا ماری لە ئامێز بگرێت،
بەاڵم دەنگەکە وتی:
داوا لە خودا دەكەم ئەو ئەركە حەقیقییە كەئیرلەندا بە ئێوەی سپاردووە ،پێتان پیشان
بدات.
ئەو دەمە بێكت ،لە شیرینی مندااڵنەی ئەم
قسەیەدا ،هەستی بەجۆرێك توڕەیی و ئیرادەی
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سەركەوتووانە كرد و شادی كەمخایەنەكەی
جێگەی خۆی دا بە دۆشدامانێكی بێ ئەندازە.
كەوابوو ماری نەك بۆ پەشیمان بوونەوە ،بەڵكو
بۆ تازەكردنەوەی بەڵێنی شەڕی ماڵوێرانكەر
هاتبوو.
هەر لە یەكەم وشەكاندا ،ئەم دووڕووییە
شوومە ئاشكرا بوو ،لەئاكامدا پیاوەكە وتی:
ئەركی من...بەاڵم درێژەی پێ نەدا ،بێدەنگ بوو ،ئێستاكە
نە ئەو ڕای گۆڕابوو ،نە ئەم ،پاش دە مانگ
لێكدابڕان ،كە زۆرجار بێ ئاكام بوو ،قسەکردن
چ قازانجێكی بوو؟ بێكت الیەنگری كالینز بوو،
ماری سەر بە ڤالێرا.
هیچ شتێك ،تەنانەت دەیان ساڵ ژیانی
هاوبەشی و تەنانەت بوونی منداڵ نەیتوانیبوو
ڕای دژبەیەكی ئەوان لێك نزیك بكاتەوە ،ماری
حەزی دەكرد لە شوێن ژینی پڕ مەترسی
ئەوكەسانە بكەوێت ،كە بۆ ئازادی تەواوی
ئیرلەندا هەوڵیاندەدا و ئامادە بوون هەموو
شتێكی خۆیان بدەن بۆ ئەوەی ئیرلەندا
بەئازادی بگات .بێكت سەرەڕای خۆشەویستی
بۆ ژنەكەی ،خۆشەویستییەكی بەردەوام و
سووتێنەر و بێدەنگ ،نەیتوانیبوو خۆی یەكالیی
بكاتەوە ،ئەو پێی وابوو بۆ بەدیهێنانی مەبەستی
ئیرلەندا ،چەك هەڵگرتن شووم بوو.
بێكت هەستی دەكرد تاریكیی نێوانیان چڕ و
قورستر دەبێت ،وەك دیوارێك هەستی پێدەكرا،
ئەم هەستە وای گرمۆڵە كردبوو ،كە تەنانەت
لە بیری چوو لە ماری بپرسێت مەبەستی لەم
چاوپێكەوتنە چییە؟
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ئومێدی وردوخاشبووی نە ئیرادەیەكی بۆ
هێشتبووەوە ،نە هەوەسێك .هەستی دەكرد بە
زەحمەت هەناسە دەكێشێت و دەستی بەناو
چاویدا هێنا.
ماری نەدەجواڵ ...ئەگەر ئەو قورساییەی سینەی
بێكتی دەگوشا ،نەبووایە ،دەیتوانی قەناعەت
بكات كە هێشتا چاوەڕوانی مارییە ،ئەوەندە
هەستی بەتەنیایی دەكرد كە بۆ ڕەوانەوەی ئەم
هەستە گوێی هەڵخستبوو بۆ ئەو دەنگانەی کە
لە ناو مەیتخانەکەوە دەهاتن.
یەكێك دەیوت :سێ لیرە لە هەفتەیەدا بەشی
من ناكات.

دەنگێكی گڕ بە نیشانەی ڕازی بوون و تەسلیم
بوون وەاڵمی دایەوە :هەر ئەوەش بۆ كاتی
بێكاریی باشە.
كەوابوو نەقابە چی دەكات؟باس و گفتوگۆ بە بەڵگە و بێ بەڵگە ،بەاڵم بە
بڕوایەكی تەواوەوە لەسەرخۆ ئیدامەی بوو.
بێكت لەم دووبارەكردنەوەیە داهێزرابوو ،بەاڵم
دەنگەكان كپبوون .یەكێك نرخی خواردنەوەی
پرسی و زرینگەی پارەكەی سەر مێزەكەی
بێكتی ئاگاداركردەوە .كاتێ هەستی كرد
پاش دابڕانێكی درێژخایەن ،ئێستاكە ماری لە
تەنیشتییەتی و بەاڵم لەمکاتەدا ئەم خۆی لە
دەنگەدەنگ و ژاوەژاوی كرێكارانی نەناسراوی
سەرخۆش لە ویسكی و جن ون کردووە.
دڵی بۆ چارەنووسی خۆی دەسووتا و بوغز
گەرووی دەگوشی.
هاوكات ترسێكی كەم بەسەریدا زاڵ ببوو .ترس
لەوەی كە ئەم كاتە بەنرخانە لەبری ئەوەی
لەگەڵ ماریدا بەسەری بەرێت ،لەم بێدەنگییەدا
بە فیڕۆ دەچوون .دەبوو بە باشترین شێوە لەم
ساتەوەختانە كەڵك وەربگرێت و لێوانلێویان
بكات لە بیرەوەریی و هەتا هەتایە فەرامۆشیان
نەكات.
پەلە بۆ قسەكردن ،گوێگرتن ،ژیانی هاوبەش
زاڵ بوو بەسەریدا ،بەاڵم چی بڵێت؟ چۆن
وتووێژێك دەست پێ بكات كە هەر وشەیەكی
گرنگ و لەجێی خۆی بێت؟ بۆ یەكەم جار
هەستی كرد ناتوانێت ئەم بارە سووك بكات
و ئەو هێرشانەی بەكاری دەهێنا بەس نەبوو
بۆ ئەوەی دڵێكی پڕ لە خۆشەویستی و ئازار و
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شادییەكی خەمبار ،بێنێتە قسە.
بەاڵم ماری لەم داڵغەیە ڕزگاری كرد و پرسی:
منداڵەكە چۆنە؟
لە وەاڵمدانەوە بەو دەنگەی كە بۆ كاتێك لە
بیستنی بێهیوا بوو ،لەخۆشیاندا و بەپەلە وتی:
زۆرباشە خۆشەویستم .بەردەوام بیر لە تۆدەكاتەوە و لێت دەپرسێت.
پێكەنی و ماری هەستی كرد سەریشی جواڵند.
ئەو هەموو هەڵسوكەوتێكی مێردەكەی بە باشی
لەبەربوو.
بێکیت لە ئیدامەی قسەكەیدا وتی:
وابزانم وەك هەمیشە ،جرالد تۆی لە منخۆشتردەوێت.
بەڕاستە؟دەنگی كەوتە لەرینەوە ،بێكت سەرەڕایتاریكی زانی كە پێڵووی چاوی ماری وەكو
هەمیشە كە دەیویست ،هەستێكی شیرین و
بەتام بشارێتەوە ،بەخێرایی لێك دەدرێن.
بەبێ ئەوەی خۆیان ئاگاداربن ئەم ڕۆچوونە
لە گیانی یەكتر نووقمی خۆشەویستی و خۆ
لەبیركردنەوەیان دەكرد.
ئەو سااڵنەی كە پێكەوە بە باوەڕ و دڵنیایی
لەیەكتر ژیابوون ،وای لێكردبوون هەر
گۆڕانكارییەك لە ڕوخسار و حاڵەتی جەستەییدا
بناسنەوە و چێژی لێ وەربگرن .لەئێستادا،
ماری سەرلەنوێ ،ئەو بیرەوەریانەی زیندوو
دەکردەوە.
لەناكاو ماری خۆی لە ئامێزی بێكتدا بینییەوە.
بشێ پیاوەكە ڕایكێشابێت ،یان خۆی لێی
نزیك ببووەوە؟ هەیچكامیان نەیاندەزانی .لێ
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پیاوەكە هەستی بە قورسایی سەری دەكرد
لەسەر شانی ،هەربۆیە بە پەلە دەستی پێدادێنا
و مارییش ئەم جومگە و پێستە قڵیشاوەی
دەناسییەوە.
تیشكێكی خێرا و تیژ دای لە چاویان .جیمی
بەبێ ئەوەی سەیر بكات ،یان ئاوڕ لەو دوو
خۆشەویستە بداتەوە .وتی:
چیدی كەس نەماوەتەوە .تا ئەوانی ترنەهاتوون زووتر بڕۆ.
لە شەقام باران نمەنمە دەباری و هەوا مژاویی
بوو .تنۆكی باران دەیدا لەسەر ئاوی چەمەكە
و بازنەی دروست دەكرد و ئارت و ماری
بەتەنیشتیدا تێ دەپەڕین .سپێدە ،مژو و هااڵوی
زەریای تا ئاستی دارتێلە ڕووتەكان هێنابووە
خوارەوە و كەشتییەكان بەدەم شەپۆلەوە لە
پارچەی تەختە و داری بریسكەدار دەچوون.
بێكت دەستی خستە دەوری كەمەری ژنەكەی.
چەند ناسك و نەرم و شل بوو بەو ئەندازەیە
هێزی لەو دەسەند و ئەو ئیحساسەی كە
لێوانلێو بوو لەخزمەتی خۆیدا بەكاری دەهێنا.
بێ قسە ڕێیان دەكرد .هەردووكیان خۆشحاڵ
بوون ،بەاڵم لە دڵەوە دەترسان كە قسەیەك
بێتە ئاراوە و لەو خۆشییە بێبەشیان بكات .ئەو
بەختەوەرییەی كە ئەوانی لە بەرامبەر سەرما
و باران و خەونە دژ بە یەكەكانیان ،دەپاراست.
پەژارەیەكی قورس سێبەری خستبووە سەر
شار .تاك و تەرا ،ڕێبوارانێك بە دۆخەكەدا
تێدەپەڕین.
خانووە بچووك و كۆنەكان ،هێشتا شوێنی
برینی شەڕە ناوخۆییەكانیان پێوە مابوو.
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جامخانەكان كە بە قۆناغە تفەنگ شكێنرابوون،
بە تەختە پینە كرابوون و شوێنەواری فیشەك
لەسەر دیوارە ڕووتەڵەكانییەوە دیار بوو .لە
سووچ و قوژبندا ،سواڵكەرەكان بەپێی پەتی
قوڕیان دەشێال .چەم هێدی و خەمبار ڕێی
دەكرد و بارانی ڕەشی ژەنگاوی بەسەر كۆاڵن
و خانوو و خەڵكی هەژاردا دەباری ،بەاڵم بێكت
و ماری هەستیان بەم ناشرینی و دڵگوشراوییە
نەدەكرد .هەموو تەمەنیان لەم شارەدا بەسەر
بردبوو .الیان وا بوو كە شارێك نییە بەجوانیی
و پاكیی شاری كۆرك ،قەاڵی ئازادی ئیرلەندا و
حەشارگەی ماندوویەتی و تێكۆشان و خەبات
و ئیمان.
كاتێك گەیشتنە بەر پردی تەنیشت بینای
شارەوانی ،كۆمەڵێك منداڵ بە قیژە و واژ
سەر ڕێگاكەیان لێگرتن ،ئەوانە بە چەشنێ
ڕایان دەكرد كە هەستت دەكرد مەترسییەكی
گەورە بە شوێنیانەوەیە ،ڕەشوڕووتەکانیش بە
جلوبەرگی شڕەوە ،تاوناتاوێك لەژێر ڕووناكی
كەمی شەودا پێستە ڕەشەكانیان دەر دەكەوت،
بەپێی خاوس و بەنجكراو بەسەر خشتی
شۆستەكاندا دەڕۆیشتن .گشتیان كاغەز تازە
لە چاپدەرچووەكانیان ڕادەوەشاند ،بە دەنگێكی
زیق و گوێ ئازاردەر مانشێتی ڕۆژنامەكانیان
دەخوێندەوە ،تا چاویان بەم ژن و پیاوە كەوت
بە غەڵبەغەڵب هێرشیان بۆ هێنان.
بێكت ،سەرەڕای ئەوەی پەنجەكانی لەگۆ
كەوتبوون و شین هەڵگەڕابوون ،بە پێكەنینەوە
بەناو ئەم خزمە بچووك و جاڕدەر و دڵخۆشانەدا
تێدەپەڕین و دەیانویست خۆیان دەرباز بكەن،

بەاڵم منداڵەكان السار و چاونەترس ،بە پاڕانەوە
وەك گێژەڵووكە ڕاپێچیان دەكردن.
بەاڵم ئارت سەرەڕای ئەمانە ،نەیدەویست
تەسلیم ببێت .غەریزەی بەختەوەریی ڕێی پێ
نەدەدا ڕۆژنامەیەك بكڕێت ،چونكە الپەڕەكان
پڕبوون لە ناوی مردووەكان ،كە هەندێكیان
برادەری خۆی ،یاخود ژنەكەی بوون .ماری لەو
نەفرەت و بێزارییەی تێدەگەیشت و دەیویست
بە هەر كلوجێك خۆی لەدەست ئەم فرۆشیارە
السارانە ڕزگار بكات ،بەاڵم منداڵێك كە چاكەتە
عەسكەرییەكەی بێكتی بینی ،سووچێكی
چاكەتەكەی گرت و بە دەنگێكی لەرزۆك و بە
هەنسكەهەنسكەوە هاواری دەكرد:
بەڕێز موالزم ڕۆژنامەیەكم لێ بكڕە .باوكم بەدەستی ئەم شۆڕشگێرە لەعنەتییانە كوژراوە.
ماری بەهێواشی وتی:
پارەی ڕۆژنامەكەی بدەرێ.بێكت هەستی كرد ژنەكەشی وەك خۆی داڵغەی
الی منداڵەكەی خۆیان بوو.
()٢
هەر كە ماری چووە ژووری كەوشكەندنەكە،
ئارت لەپڕ بیری هاتەوە كە بەتەواوی نەیدیوە،
چونكە ڕەشیی شەو هێڵەكانی ڕوخساری
داپۆشیبوو .چووە دواوە تا باشتر لێی بڕوانێت،
بەاڵم ماری لەو تیشكە زۆرە وڕمابوو .ئەوەندە
داڵغەی زۆربوو كە نەدەجوواڵ ،تەنیا دەستەكانی
تا ئاستی سینگی هەڵهێنابوو.
بارانییەكی خۆڵەمیشی مەچەكی پێی الوازی
داپۆشیبوو و كاڵوە خورییە مەیلەو ڕەشەكەی
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تا سەر برۆكانی گرتبووەوە .بێكت ئەمانەی
باش دەناسی .دەمێك ساڵ بوو ماری ئەم
پاڵتاو و كاڵوەی بەكاردەهێنا .بێ ئەوەی بیر
لە كڕینی شتێكی تازە بكاتەوە ،یاخود گلە و
گازەندەیەكی هەبێت .ڕوخساری ماری لەنێوان
یەخەی شێداری پاڵتاو و لێواری وەرگەڕاوەی
كاڵوەكەی نەگۆڕابوو :لێوی وشك هەاڵتوو
و میهرەبان ،ڕوخساری ئاراییش نەكراوی
و سیمای ڕەنگبزڕكاوی لەگەڵ قوواڵیی
چاوەكانیدا ،هەر ئەو سۆز و نیگا بێ فرتوفێڵەی
جارانی پێوە دیاربوو .هەر ئەو ڕوخسارە مات و
داهێزراوەی كە بێكت لەگیانی خۆشتر دەویست
و لە بەرامبەریدا وەكو ئەوەی سەیری سیما
و جەستەی پێغەمبەران و هەڵبژێردراوەكانی
خودا بكەیت ،جۆرێك ترس و قەلەقی ئاوێنە
بەسۆز لێی دەنیشت.
وەكو هەمیشە لە دیتنی شانە پانوپۆڕ و قژە
سوور و دەستە زلەكان و دەنگە بۆرەكەی
خۆی ،بێ ئیختیاری هەستێكی ناخۆشی ال
دروست دەكرد.
ماری هەر بە نیگای یەكەم و دیتنی ئەوەی كە
ناشییانە لە ژوورەكەدا هاتوچۆ دەكات ،زانی
كە سەرلەنوێ ڕام و كەوی بووە و تەنیا بیر
لەوە دەكاتەوە كە چۆن دڵی ژنەكەی ڕابگرێت،
هەربۆیە بە عوزرێكی مندااڵنەوە بە پێكەنینەوە
لەسەرخۆ ،وتی:
ئارت ،تۆ منت ماچ نەكرد.هەركە بێكت لێوەكانی بردە پێشەوە ،هەستی
كرد كە گۆنای ژنەكەی ناسكیی جارانی نەماوە،
پێستی ڕوخساری زبر و وشك بوو ،قەڵەشی
154

ورد وردی پێوە دیار بوو ،سەرەڕای ئەمانەش
دوو چینی تازەی نائاشنا كە تووڕەیی پێوە
دیار بوو ،لەم سەروسەری دەمییەوە بە ئاسانی
دەبینران .لە قواڵیی دڵییەوە بەزەیی پێداهاتەوە
و بەپێچەوانەی حەزی خۆی وتی:
ژیان لە كوێستاندا بۆ ژنان زەحمەتە.بەاڵم ماری گوێی نەدایە .لە قادرمەكانەوە بە
ئەسپایی دەنگی پێیەك هات .لەژێر لێوەوە وتی:
الم وابێت جیرالد بێ؟لە قوتابخانە گەڕاوەتەوە .خۆتان بشارنەوە.لەناكاو بتانبینیت دادەچڵەكێت .لێگەڕێن من
لەسەرخۆ ئامادەی دەكەم.
خانووەكەیان دوو ژووری لە تەنیشت یەكەوە
بوو .ماری بە خێرایی چووە پاشخانەكەوە،
ئەوەندە داڵغەی دیتنی كوڕەكەی بوو ،كە
نەیتوانی شتومەکی ناو ژووری زەخیرەکە
ببینێت .جیڕەی كردنەوەی دەرگا و چپەچپێك
و بەدوایدا هاوارێك و تا الی كردەوە ،كوڕە
دەساڵەكەی ،دەم بە پێكەنین و ناوناوەش چاو
بە گریانەوە لە باوەشیدا بوو.
دایە ،دایە تۆ زۆر لە دوبلین مایتەوە...ماری كە بریسكەی چاوی دەهات ،چاوی بڕییە
ئارت.
پیاوەكە لەبەر خۆیەوە وتی :نەموێرا باسی
بكەم.
ماری بەدەم بیركردنەوەوە دەستی بە قژی
كوڕەكەیدا دەهێنا و بە سۆز و ڕووخۆشییەكی
تەواوە وتی:
جیرالد من نەڕۆشتبووم بۆ دوبلین .باوكتبۆ ئەوەی تۆ نەترسی ،حەقیقەتی پێت نەوتوە،
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هەرچەند من دڵنیام تۆ ئەوەندە گەورە بوویت،
عەقڵت پیێ دەشكێ كە شتەكان ببینیت.
منداڵەكە وەكو لەژێر كاریگەریی ئەم دەنگە
سادە و شكۆمەندە تەسلیم بووبێت ،چاوە
زیتەڵ و جوانەكانی بڕیبووە ماری .بێكت ڕوو
بە ژنەكەی كەوتە جووڵە ،ماری بە هەڵهێنانی
دەستی ،لەو شوێنە وەستاندی.
ئێوە مافی ئەوەتان نییە حەقیقەت بشارنەوە،نا مافی ئەوەتان نییە.
ئینجا ڕووی كردە كوڕەكەی و وتی:
جیرالد من دە مانگە لەو شاخ و كێوانە خۆمشاردبوەوە و زەالمم دەكوشت بۆ ئەوەی ئێوە
ببن بە ڕۆڵەی ئەو ئێرلەندای كە تەنازوول بۆ
پاشای بەریتانیا نەكەن.
روخساری پڕ لە پرسیاری منداڵەكە بریسكایەوە
و كتوپڕ بە دەنگێكی بەرز وتی:
كەوابوو تۆ برادەری باوكی هاوڕێكەم ،پاتریكئۆریهاڵی؟ نازانیت بابە پاتریك چ حیكایاتێكی
بەتام و شیرین دەربارەی كۆماریخوازەكان
دەگێڕێتەوە.
ئارت داچڵەكا .كەوابێت كوڕەكەی هەموو
شتێك دەزانێت؟ شەڕی ناوخۆ ،كوشتنەكان،
دڵڕەقی و بێ ڕەحمییەكان...؟ چۆن دەكرێت
نەزانێت؟ ئەم شەڕە نەفرین لێكراوە چووەتە
ناو قوتابخانەكانیشەوە ،بەاڵم چ غەریزەیەكی
نەناسراو ببووە لەمپەر بۆ ئەوەی كوڕەكەی
لەم بارەیەوە لەگەڵ باوكی قسە نەكات؟
ماری هەر بەو ناسكیی و شیرینییەی جاری
یەكەم وەاڵمیدایەوە:
-راستە ،ئۆریهالی الی ئێمەیە و دەیان كەسی

دیكەش .جیرالد دەبێت نێوی ئەمانە فێر ببیت.
ئەمانە قارەمانەكانی ئێمەن.
دواتر وەك ئەوەی كەوتبێتە ژێر كاریگەری
ئەو ئازارەوە كە دەبوو بە هۆی گرژبوونی دەم
وچاوی بێكت ،كوت و پڕ وتی:
وەرە ئەو دیارییەم بۆ هێناوی بیبینە.ئەوسا لە گیرفانی پاڵتاوەكەی قەوانە فیشەكێكی
دەرهێنا و دای بە كوڕەكەی .لەسەر ئاسنەكەیدا،
شێوەی سازێك هڵكەندرابوو و لە پشتییەوە بە
خەتێكی تێكەڵوپێكەڵ دوو پیت دەبینرا ( IRكە
كورتكراوەی  ،)Irish republicجیرالد نیازی
بەوە نەبوو مانای ئەو پیتانەی بۆ لێكبدەنەوە.
ئەو لە سەردەمی ئەو دەسەاڵتەدا لەدایك ببوو.
ئەمە نیشانەی نەتەوەیەك بوو ((كۆماری
ئیرلەندا)).
سەیری قەوانەكەی كرد ،نووسراوەكانی
ئەوەندەی قەوانەكە بەالیەوە سەرنجڕاكێش
نەبوون ،چونكە ئەم قەوانە ،تفەنگ و شەڕ
و تەقەمەنییان وەبیر دەهێنایەوە ،كە سۆز و
خۆشەویستی بەرامبەر بەو ڕووداوانە لە دڵی
مندااڵنی وریا و بەئاگادا دروست دەكرد .ڕووی
كردە بێكت و بەگەرمییەوە وتی:
جوان نییە باوكە؟ پێشتر لەم شتانەت بۆنەدەهێنام.
ئارت سەری داخست .دەتوت ئەمشەوە و
قسەی كوڕەكەی لۆمەیەكی تێدایە .كەوتە
یادی ئوردووەكان كە چۆن دەیان سەعات بۆ
سەرقاڵیی ،بەشێوەیەكی كرچ و كااڵنە لەسەر
پێستی ناسكی سێ فیشەك ،شتیان هەڵدەكۆڵی،
لە كاتێكدا فیشەكەكانی تر لە قۆناغی
155

78 79

156

ئەدەب و
هـــــــونەر

تفەنگەكەدا لەسەرەدا بەڕیز چاوەڕێی هێزە
ئینگلیزییەكان بوون .لەپڕ هەستی بە گەرمای
سووتێنەری سارا كرد و سینگی پڕ بوون لە
بۆن و بەرامەی ڕووەكە بۆنخۆشەكانی سەر
تاشەبەردە مۆرەكان ،دەنگی گڕ و شادیهێنی
هاوڕێ چاونەترسەكانی دەهاتە گوێ .دووبارە
جیمی دەبینینەوە كە بەسەر كتێبی ئینجیلدا
چەماوەتەوە و هێشتا لەپی دەستی بەهۆی
دەسڕێژی زۆر و گەرمی لوولەی تفەنگەكەی
بۆنی گۆشتی سووتاوی لێدەهات.
ئەودەم ،لەنێوان مەترسی و سەرما و گەرما ،چ
ژیانێكی خۆشی بوو .ناوبانگی ئەو و ئازایەتی
پارتیزانەکانی ،سەربازەكانی هەموو واڵتی
خستبووە لەرینەوە .لێ هەنووكە ئەو ،واتە
بێكتی قارەمان ئەركی ئاسایی سەربازێكی
لەئەستۆ بوو و بەشوێن كەسانێكدا دەگەڕا كە
لەنێوانیاندا ژن و منداڵەكەشی بوونیان هەبوو.
دڵەڕاوكەیەك كە هۆكارەكەی سۆزی ئەوان
بوو ،لە خۆی دوور دەخستەوە .نا ئەمە شێتییە
كە مرۆڤ داوای شتێكی زیادتر لەوە بكات كە
لەتوانایدا نییە .ئینگلیز لە شتە بنەڕەتییەكاندا
حازرە پاشەكشە بكات ،بەاڵم لەمە زیاتر
تەنازوول ناكات .بەردەوامی ئەم شۆڕشە بە
مانای فەوتاندنی سەركەوتنێكە كە بەخوێنی
هەزاران گەنج دەستمان كەوتووە .ئیرلەندای بێ
هێز و لەپێكەوتوو ،نیازی بە وەالنانی شەڕە .بۆ
بەرگریی لە ئاشتی كالینز پێویستی بە ئازایەتی
و لەخۆبووردەیەكی زیاترە تا الیەنگری كردن
لە ئارەزووی ڤالێرا.
ئەم وتووێژە لە مێشكیدا ،تەنانەت ماسولكەكانی

ڕوخساری چوارگۆشەی بێكتی نەخستە
لەرینەوە .لێ ماری ئەو پرسیارانەی لە چاویدا
دەخوێندەوە وەكو زووعفێك لێی ئاگادار بوو.
دەستی لەسەر شانی كوڕەكەی دانابوو ،بڵێی
بیەوێت بێدەنگی بكات .بە مەبەستی کەوی
کردن و ڕاکێشانی سەرنجی بیکیت.
بە چاوەڕوانییەكی پڕ لە دڵەڕاوكێ هەموو
جووڵەیەكی مێردەكەی لەبەر چاو دەگرت .الی
ئەو هیچ فەرمانێک بەبێ ئیرادەی خوا نەدەكرا،
هەربۆیە دوعایەكی بەسۆزی لە گەروودا
خوێند ،تا خودا مێردەكەی بۆ ڕێگەی ڕاست،
هیدایەت بكات .لێ بێكت بە ساردوسڕییەكەوە
وتی:
جیرالد ،ئەم یارییە جوانە ،بەاڵم شوومە.خودا بكات چیدی لەم ماڵەدا بەم شتانە یاریی
نەكرێت .قەوانەكە بنێرە الوە.
منداڵەكە بێ حەزی خۆی ئیشەكەی كرد.
چرچ و لۆچی ئەمالوالی دەمی ماری
قووڵتربوونەوە .خودا نەیویستبوو دوعاكەی
گیرا بێت ،لێ ئەو ورەی دوو ئەوەندە بەرز
دەكردەوە .ئارت لە مانای ئەم چرچ و لۆچانەی
دەمی تێدەگەیشت و بریسكەی تووڕەیی
چاوەكانی ماری بینی .نائومێدیی و یاخیگەریی
ژنەكەی دەبینی و هەستی كرد خۆی بۆ
وەاڵمێكی قورس ئامادە دەكات.
بەاڵم هەوڵی نەدا بەرگریی لێ بكات .لە ڕوانینی
جۆرێك پاڕانەوە بەدی دەکرا .پاڕانەوە لە خودا
بۆ پاراستنی منداڵەكەیان كە هیچی لە كێشەی
ئەوان نەدەزانی ،كرد ،كە ماری دڵی نەرم بوو.
ئێستا كە ئەركی خۆی جیبەجێ كردبوو و
157
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ڕێگەی خۆشەویستی و ئیمانی بە جیراڵد پیشان
دابوو ،ئێستاكە بەڵێن وابوو تاچەند كاتژمێرێكی
تر ،بچێتەوە سەر شاخەبەرزەكانی پارێزەری
شاری كۆرك و بە بڕوایەكی پتەوتر لە جاران
بچێتە ڕیزی شۆڕشەوە ،بۆ ئەم شەوە كورتە
نەقوازێتەوە و لە تەنیشت مێردەكەی نەبێت و
لەبەر گەرمیی خۆشەویستی منداڵەكەی چێژ
لەم شەوە وەرنەگرێت ،ئەو شەوەی كە ڕەنگە
چیدی دووبارە نەبێتەوە.
قەیتانی كاڵوەكەی كردەوە .كەزیەی تەڕ و
زەردی ڕژایە سەرشانی .قەمسەڵەكەی دەرهێنا.
لەژێرەوە كراسێكی شینی كۆنی لەبەردابوو ،كە
سوور دەچووەوە و سەڕەرای ناشیرینی و
درێژییەكەی ،لەبەر ئەودا درێژتر و بچووكتر
دەینواند .بە خۆشییەوە وتی:
ئارت .نانی ئێوارەمان بۆ بێنە .من و جیراڵدبرسیمانە.
نانخواردن تەواو بوو .جیراڵد باسی
سەركەوتنەكانی خۆی دەكرد لە دەرس و یاریدا...
لەبەرئەوەی دڵنیا بوو دایكی لە پشتییەتی و
گوێ لە بچووكترین قسە و تۆنی دەنگەكەشی
دەگرێت ،بە قرم و قاڵەوە درێژدادڕیی دەكرد و
بڕانەوەی بۆ نەبوو .ماری فەخری پێوە دەكرد
كە لە خوێندن و یاریشدا سەركەوتوو بووە،
كە سەیری هنیەی درێژ و مشتە قورسەكان
و چاوەڕەشەكانی دەكرد كە لە (ڕوخساری)
ڕەنگ بزركاویدا دەبریسكایەوە ،شانازیی
پێوە دەكرد .بە پێكەنینەوە سەیری خواردن
ڕاكێشانی ئارتی دەكرد و دەیوت.
لە وەختێكەوە من لێرە نیم ،قاپە لێوار158

شكاوەكانمان زیادی كردووە.
ئینجا بەدەم ڕۆشتنەوە چاوی لەو قاپ و
قاچاخە سادانە دەكرد كە بە بەدبەختی و
زەحمەت خڕی كردبوونەوە و پەنجە بهێزەكانی
هەموویانی سواندبوو.
باسی ژیانی نوێیان دەكرد .بێكت بە كورتی
باسی ئەو ئەركانەی دەكرد كە لە ستادی شاری
كۆرك پێی سپێرداربوو .ماریش تانوپۆی ژیانی
خۆی لەو چەند مانگانەدا بۆ دەردەخست،
شەوانی خەوزڕان ،حەفتەی ڕاوەدوونان،
نەخەوتنی بەردەوام و شەڕە تاك و تەراكان،
هەرچەند مەبەست لەم چاالكییانە پژاندنی تۆی
مردن لە گرووپی بەرامبەردا بوو ،بەاڵم بەبێ
هەڵچوون و ڕق و كینە قسەیان دەكرد.
دەتوت شەوانە ،پاش كاری ڕۆژانە لەبارەی
كەسایەتییەكی شەریف دەدوان ،جیراڵد
بەتاسەوە گوێبیستی قسەكانی دایكی بوو و
ئەم شتە بێكتی ئازار دەدا .بەاڵم نەی دەخستە
سەر خۆی.
ئاگری شەڕێكی ناچاریی كە ئیرلەندای لە خاك
و خوێن گەوزاندبوو ،لە ڕۆحی كوڕەكەیدا
كڵپەی دەهات و باوكیشی جگە لە بێدەنگیی و
ڕازیبوون ،چارێكی نەبوو.
بێدەنگییەكی قوڵ ژوورەكەی لەخۆ گرتبوو.
مشەممای ژێر چرای سەر مێزەكە وەكو
ئاوی بەستوو بریسەكەی دەهات .لەم پانتایە
بچووكە ،تاریكیی شەو چڕتر دەینواند،
بەتایبەت كە گەورەی ماڵەكە بیری لەو هەڕەشە
و مەترسییانە دەكردەوە كە لە كۆاڵن و دەشت
بەڕێكەوت بەرەوڕووی ببنەوە .دەتوت زەمان
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لە شیرینی و ناسكیدا ڕۆچووە و بێجووڵە
وەستاوە.
ماری لەبەر ماندوویەتی هەستی بە داهێزران
دەكرد و هەندێ جار لە دوورەوە گوێی لە
ژاوەژاوێ بوو كە لە دەنگی گرووپێكی ئامادە،
یاخود ئۆردوویەك دەچوو كە لەژێر ئاسمانی
پڕ لە ئەستێرە ڕاکشابێتن.
بەاڵم قسەخۆشەكانی بێكت و پێكەنینی جیراڵد
خەبەریان دەكردەوە و بە دیتنی ژوورەكە
و منداڵەكەی هەستی دەكرد شەوگار كش و
بێدەنگە و ئینجا لە بیری دەچوو كە دەبێت
خێراتر بچێتە دارستان و تفەنگە ڕۆنلێدراوە بە
بریقە و باقەكەی هەڵبگرێت .ئەو تفەنگەی كە لە
دەستی ناسكی ژنێكدا زبر و كوشندەتر پیشانی
دەدا.
بێكت خەیاڵ هەڵیگرتبوو ،كاتێك دەبینی
ماری خەریكی كۆكردنەوەی قاپ و قاچاخ و
سفرەكەیە ،وایدەزانی چیتر لەم جیهانەدا ،جگە
لەم ژوورە داخراوە و بەختەوەریی خێزانەكەی،
شتێكی دیكە بوونی نییە .لێ لە دەرەوەی
ماڵەكە دەنگی زەنگی سەعاتێك هاتە گوێیان.
هەردوو هەستیان كرد كە ئەم دەنگە نامۆیە
تەلیسمەكەیانی شكاندووە .ماری بەچپە وتی:
سەعات دەیە .ناتوانم زۆرتر بمێنمەوە.ڕێگەكەم دوورە.
جیراڵد داچڵەكا .لێ كە نیگای خەمباری دایكی
بینی ،خۆی ڕاگرت .سەری بردە پێشەوە و بێ
ئەوەی تەماشای بێكت بكات ،بە هێواشی و
بەپەلە وتی:
-بڕۆ دایە بەم زووانە گەورە دەبم و دێم بۆ

التان.
ماری پەنجەی كوڕەكەی بەتوندی گوشی و
وتی:
بەاڵم پێش ڕۆیشتنم حەزدەكەم پێكەوە دوعایشەو بخوێنین و بتخەوێنم .هەر كە قسەكەی
تەواو بوو ،دایان لە دەرگای تەنیشت قادرمەكان.
ماری بە گورجی و بە دڵنیاییەوە قەمسەڵەكەی
لەبەر كرد و كاڵوی نایە سەری .جەستەی
الوازی بەشێوەیەكی غەریزی بە شوێن ڕێگەی
دەرچووندا دەگەڕا .ئارت بەرامبەری وەستا و
بە هێواشی و بە توڕەییەوە وتی:
مەترسە .هێور بە .كەس نازانێت تۆ لێرەیت.بڕۆ ژوورەكەی جیراڵد تا جلوبەرگەكەی
دەردەهێنیت ،من بەجۆرێك بەڕێی دەكەم.
بێكت لەگەڵ كردنەوەی دەرگاكەدا وتی:
هەالو ڕاڵف ،سەالم چۆنیت؟ئەم پیاوەش جلی تفەنگدارەكانی دەوڵەتی
ئازادی لەبەردابوو .سینگی بچووك و كورتەبااڵ
بوو.
لە ڕوخساریدا سەرخۆشی زۆر و فرتوفێڵ و
هێزی ئیرادە هەست پێدەكرا .خزانە ژوورەكە
و پرسی:
ئارت ،نەمخستییە ئەزیەتەوە؟نا ،نا تەنیام كە لە دەرگەكەت دا خەریكبوومجیراڵدم لەسەر قەرەوێڵەكەی دەخەواند .بۆیە
نەختێك درەنگ هاتم.
چوونە ژووری نانخواردن .لەسەر مێزەكە
بتڵێك بیرەی ئیرلەندی لێبوو .بێكت پرسی:
پەرداخێكت بۆ تێبكەم؟ویسكی باشترە .من زۆر ماندووم و نیازم بە159
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قەمچییە.
هەردوو بەئارامی خواردیانەوە .ڕاڵف چاوی
بڕییە هاوڕێكەی و بەدڵنیاییەوە وتی:
ئارت .من دەزانم.بێكت بەسەر خۆیدا زاڵ بوو .سەرەڕای هێز و
توانا و ئەعسابی سارد ،لەناكاو بە مشت دای
بە ئەژنۆی خۆیدا و دەستی هەڵپێكا :ئەمن و
ئاسایشی شاری كۆرك بە دەستی ڕاڵف بوو.
بە دەنگێكی وشك و بۆرەوە پرسی:
چی .چی دەزانیت؟راڵف بزەیەك نیشتە سەر لێوی و وتی:
بەهەزار زەحمەت و بەرەوڕووبوونەوەیمەترسی توانیم تێبگەم.
شەویلكەی كرژی بێكت كرایەوە و بە ئارامی بە
خۆی وت :كەواتە باسی ماری نییە .بۆ پرسی:
زۆر گرنگە؟راڵف قومێكی تری خواردەوە ،بۆئەوەی
كاریگەریی زیاتری لەسەر دابنێ ،وردە وردە
و لەسەرخۆ وتی:
دەزانم بەیانی شۆڕشگێڕەكان لەكوێكۆدەبنەوە.
لەودیوی دیواری ژوورەكەی ماری منداڵەكەی
بەجێهێشت .بەئاسانی و بەوردی قسەكانی
دەبیست ،بەاڵم ئەم دێڕە ئەخیرە ئەوی تا پشت
دەرگاكە پەلكێش كرد .سەری نا بە تەختەی
دەرگاكەوە و گوێی هەڵخست.
جیراڵد كە لە بێدەنگیی تێدەگەیشت ،بە ئاستەم
هەناسەی دەدا و بەسەرسوڕمانەوە سەیری
دایكی دەكرد.
ئەو هەموو هەڵسوكەوتی دایکی بە چاوی
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قارەمانێك سەیر دەكرد.
راڵف بەگەرمی درێژەی بە قسەكانی داو وتی:
بەڵێ ،من دڵنیام.بێكت لەناكاو سەیری دەرگای ژووری كوڕەكەی
كرد .ترسی بینینی ماری ،جێگەی خۆی دابوو
بە ترسێكی تر .ژنەكەی بەهەرجۆرێ بێت
دوژمن -لەوێدا بوو هەموو قسەكانی دەبیست.
بەاڵم چۆن بەرگریی بكات تا ئەم ڕازە گرنگە
نەدركێنێت؟ چۆن ڕێگە لەم خیانەتە بگرێت؟
بە هاوڕێكەی وتبوو كە كەس لە ماڵەوە نییە.
ئەگەر ڕاستییەكەی ئاشكرا بكردایە ،گومانێك
دورست دەبوو كە ناچار بوو ماری ڕادەستی
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ئەوان بكات.
تروسكەیەك كەوتە دڵییەوە و وتی:
وا چاكە لە شوێنێكی تر قسەبكەین .حەزناكەمجیراڵد گوێی لە قسەكانمان بێت.
راڵف شانی هەڵتەكاند و وتی:
ئارتی خۆشەویست تۆ زیاد لەئەندازەدەترسیت .من ئەركی خۆم باشتر دەزانم.
كوڕەكەت بەیانی هەر با قسە بكات تا ئەو
كاتەی ئیشی ئێمە كۆتایی پێ هاتووە.
ئینجا بەشێوەیەكی فەرمان بدات ،وتی:
گوێ بگرە هێزی مالبێل ئامادەن و بەیانیڕێدەكەون ،بەاڵم توانای بەرگریی هێزی
كۆماریخوازان نازانین چەندە .من ئەم هەواڵەم
ئێستا پێگەیشت ،تۆ بەم خەریتە (نەخشە)یەوە
كە بۆم هێناویت ،لە كێالرنی چاوەڕوانی عەقید
دەكەیت .سەعاتی چوار ئۆتۆمبێلێك دێتە بەر
بینای شارەوانی و ئێوە سەردەكەون.
ماری بە هێواشی وتی:
دەمەوێت بنووسم .زووبە ،زوو.ئەندە هێواش قسەی كرد ،كە كوڕەكەی بە
ئیشارەت زانی چی دەوێت .بەپەلە لە جانتاكەی
قەڵەم و كاغەزێكی بۆ هێنا .دایكی لێی وەرگرت.
بەوردی وەکو تەسجیلێك قسەكانی كە بە ئاشكرا
دەبیسترا ،وەكو دەنگی ناقووس لە مێشكیدا
دەنگیان دەدایەوە ،بەپەلە دەینووسییەوە.
هەر كە دەنگی مێردەكەی بیست ،كە وتی:
بەسەرچاو جەنابی ڕاڵف.كاغەزەكەی خستە بەر بەرۆكی و جانتای
كوڕەكەی داخست و داینا لە شوێنەكەی خۆی
و چاوی بڕییە دەرگاكە.

دوای چەند چركەیەك ،بێكت هاتە بەردەرگای
ژوورەكە .ڕوخساری گرژ و مۆن ،دەتوت
لە پاش خەوێكی ناخۆش داچڵەكیوە .پاڵی دا
بە دیوارەكەوە .پشت دەستی هێنا بە لێوە
وشكەكانیدا.
لە كۆتاییدا سەری هەڵهێنا و وتی:
ماری تۆ بۆت نییە بڕۆیت.ژن ویستی دەنگ هەڵبێنێت :ئارت ،من دەبێ...
لێ لەناكاو بێدەنگ بوو .دەتوت وەكو جاران
متمانەی بەخۆ نەماوە .دەیزانی ئەم جارە بێكت
حەقی بەدەستە.
پیاوەكە دووپاتی كردەوە:
ماری تۆ نابێت بڕۆیت .ئەگەر گەورەترینسوێندیشم بۆ بخۆیت كە هیچ نادركێنیت،
بڕوات پێ ناكەم.
بێدەنگ بوو .بزەیەكی بچووك ڕووناكیی خستە
سەر ڕوخساری .لێ هیچ كەس نەیدەزانی ئەم
بزەیە چی لەژێردایە .هەر بەدەم بزەوە وتی:
خۆت باش دەزانیت ئەگەر ئەم قسەیە ببیستن،من گیان دەرنابەم .شەقامی كێالرنی پڕە لە
دارستان و فیشەكی كۆماریخوازەكان بەفیڕۆ
ناچێت.
دیسانەوە بێدەنگ بوو .ئینجا بە هێوریی وتی:
ئێستا وایدابنێین ئازادی ،ئایا ئەم نهێنییەدەدركێنێت؟ ها ماری لەگەڵ تۆمە؟
ژن وەاڵمی نەدایەوە .نەجوواڵ و پێڵووی
چاوەكانی داخرابوون .بێكت نەیدەتوانی پێشبینی
بكات كە چی لە پشت ئەو پێڵوە ناسكانەوەیە،
بەاڵم لەم كاتەدا هیچ شتێك بۆی گرنگ نەبوو،
نە ئەو ڕاسپاردەیە و نە خەباتی دوو حیزبەكە
161
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و تەنانەت نە ژیانی خۆشی .گرنگ ئەوە بوو
بزانێت تەرازووی هەستی ژنەكەی كە بەسۆز
و عەشقەوە ئەركەكانی وەردەگرت ،بەكام الدا،
دەشكێتەوە.
تەنانەت بۆ كۆتاییهێنانی بەم داڵغەیە ،ویستی
ڕێگەی ڕۆیشتنی لێ نەگرێت .بەاڵم چاوی بە
چاوی جیراڵد كەوت ،بینی دڵی شەپۆل دەدا
و چاوی تژی لە ترسە ،دەبوو كۆتایی بەم
گفتوگۆیە بهێنێت و لە كوڕەكەی بشارێتەوە،
چۆن ئەم وتووێژە بۆنی كوشتن و خوێنی
لێدەهات .بەناچاریی وتی:
بڕۆینە دەرەوە ماری ،بڕۆین ،پێویستە.بە پێكەنینێكی گوماناوییەوە وتی ،من قۆڵی تۆبەرنادەم.
ماری چاوی هەڵبڕی .بریسكەی چاوی
تەحەمول نەدەكرا .چاوی بڕییە چاوی بێكت
بەوردیی سەیری كرد.
دەتوت لەوەی كە چارەنووسی پێشبینی دەكات،
ترساوە .ئینجا وتی:
بڕۆین.هەر كە گەیشتنە بەردەم پێاڵوەكان ،كوتوپڕ
وەستا و وتی:
یەك دەقیقە .لەبیرم چوو كوڕەكەم ماچ بكەم.رای كرد بۆ ژووری جیراڵد .كاغەزەكەی كە
قسەكانی بێكت و هاوڕێكەی تێدابوو ،خستییە
ناو دەستی كوڕەكەیەوە و بە هێواشی چرپاندی
بە گوێیدا:
مەیخانەی (لی) لە ڕۆخی سیتی هال .ئەمەبدە بە جیمی خزمەتكار ،پێش هاتنەوەی ئێمە
نووستبێتیت.
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سەری بردە الی جیراڵدەوە و لە ڕوخساریدا
تەسلیم و فەرمانبەری بینییەوە ،بەاڵم بێ ئەوەی
مەجالی بێ كوڕەكەی ماچ بكات ،گەڕایەوە بۆ
الی ئارت.
لە تەرازوودا ،ژیانی بێكت سووكتر دەینواند.
()٣
ئارت باوەشی كردبوو بە ژنەكەیدا .تەواوی
سۆز و هێزی خۆی خستبووە گەڕ و ئەوەی
وەك عەشقێك ،یاخود دیلێكی بەدەستەوە
گرتبوو .ئەم گەڕیانە بۆ هەردووالیان كارێك
بوو پڕ لەسەر خۆشی و پەژارە و خەم.
باران خۆشیكردبووەوە .هەندێ جار ،دڵۆپێك
لە سەربانێكەوە وەكو توویەكی گەیشتوو
بەر دەبووەوە و لەسەر زەوی دەپلیشایەوە.
هەردووكیان دادەچڵەكان و خەبەریان
دەبووەوە.
بێكت بیری لەو چارەنووسە سەیرە دەكردەوە
كە چۆن تا بەیانی دەبێت بە ناچاریی لەگەڵ
ماریدا بێت.
بیری لەو كێشە چارەسەرنەكراوەی ئیرلەندا
دەكردەوە ،كە چۆن پاش تەمەنێك پێكەوەخەوتن
و ژن و مێردی ،بۆتە هۆكارێك كە ئەم دووانە
لێكتر بێگانە و نامۆ بكات .ماندوویەتی زۆر
بڕستی لە ماری بڕیبوو ،بە زەحمەت قاچەكانی،
وەك ئامێرێكی تەوقیتكراو لە دووی دەهاتن.
ئەگەر بێكت ئاگای لێ نەبووایە ،لەوانە بوو لەبەر
دەرگەیەكدا ببوورایەتەوە و بكەوتایە .بیری لە
هیچ نەدەكردەوە .سەردەمی هەموو شتێك
الی ئەو كۆتایی پێهاتبوو .نیازی بە ویستن
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و شەڕكردن نەبوو .لە ئاخرین ساتەكاندا،
بوێرانە فەرمانێكی دەركرد و بەجۆرێك خۆشی
چیتر بەسەریدا زاڵ نەبوو .هەرچی دەبێت با
ببێت .جگە لەوەی تەوەكول بەخودا بكات تا لە
تاوانەكەی خۆش ببێت ،هیچی پێ نەدەكرا .لەبەر
ماندوویەتی نەیدەتوانی دوعایەكیش بخوێنێت.
هەتا دەهات زۆرتر قورسایی خۆی دەخستە
سەر شانی بێكت .ئێستا تەواوی كێشەكەی
ماری ،بێكت هەڵیگرتبوو .ماری هەستی دەكرد
نە شانی بێکت ،بەڵكو شتێكی بێ گیان وەكو
دیوارێكی گەڕۆك ئەوی دەهێنا و دەبرد ،بەاڵم
بۆ كوێ و بۆچی؟
ئەمەی نەدەزانی .لە چواڕێیانێكدا پێی خزا و
بێكت ئەو دەم بەتەواوی هەستی بە داهێزراویی
ئەم جەستە الوازە كرد .ئەو جەستەیەی كە تا
ئەو دەمە چێژێكی ئاوێتە بەحەسرەت و گەرمای
پێ بەخشیبوو .هەربۆیە وتی:
ماندوویت ،با بگەڕێینەوە؟بیرۆكەی پشوودانێك ئەوەندە شیرین بوو،
ئەوەندەی نەمابوو قەبووڵی بكات .لەناكاو
هاتەوە بەخۆیدا .دڵنیام جیراڵد نەگەڕاوەتەوە،
یان ڕەنگە هێشتا ڕێنەكەوتبێت .بە ترسێكەوە
ورەی وەبەر خۆی دا .ئەم هەوڵە لە بەراوردی
لەگەڵ كێشەكانی ڕابردووی ،بچووك بوو،
بەاڵم بۆ ئەوی كفت و ماندوو هێزێكی دەویست
لەسەروو هێز و تاقەتی مرۆڤێكەوە .بێكت
دووپاتی كردەوە:
دەڵێی چی خۆشەویستەكەم؟ماری وەكو كەسێكی تێكشكاو كە نیازی بە
یارمەتی بێ وەاڵمی دایەوە:

نا .ئارت .بابڕۆین .پیاسەكردن و هەوایتازە بۆ من زۆرباشە .نازانی چەند حەزدەكەم
پێكەوە بچین بۆ باخی گشتی.
بێكت بەتوندی لە ئامێزی گرت و هەنگاوەكانی
خێراتر كردەوە .ئەوەندەی نەخایاند لە شار
چوونە دەرەوە .مانگی چواردە لە پشت
هەورەكانە و چاوشاركێی لەگەڵ دەكردن .لە
كەناری شەقامەكە ،وێرانەی خانووەكان و
دارە ڕووتەڵەكان دەبینرا .پاش نەختێك هەموو
شتێك نووقمی تاریكی بوو.
لە دوورەوە تەنیا ،پەنجەرەی ڕووناكی نادییەكان
وەكو زنجیرەیەك لە چرا ،تاریكییەكەی پەڵە
پەڵە پیشان دەدا.
هەوا سارد و سڕبوو ،لێ ئارت و ماری ئاگایان
لێ نەبوو .بۆ ئارت جووڵەی هاوسەنگی ئەم
جەستە بەنرخە لە تەنیشتییەوە ،مەجالێکی
نەهێشتبۆوە تا بیر لەسەرما بكاتەوە.
ماری كە جەستەی تازە گەرم داگیرسابوو.
خەیاڵێكی سەیر بە مێشكیدا هات ،وەك ئاگر
كڵپەی سەند و هەموو هۆش و هەستی ماری
گرتەوە .بەری ئاسمان ڕووناك ببووەوە .دەیدی
كە ئۆتۆمبێلێك لەبەر بینای شارەوانیدا هاڕەی
دێ ،بێكت سەردەكەوێت .نەخشەكەی ڕاڵف
لەگیرفانیدایە .ئینجا شەقامی كێالرنی بەگردە
ئاوی (شین) و سەوز و سوورەكانییەوە و بە
بێشەاڵنەكانیەوە دەهاتنە بەر چاوی .فكری ماری
لەوە زۆرتر نەدەچووە پێش ،دەتوت دەستی
قەدەر كۆسپێكە لەسەر ڕێگای ئەم خەونەدا.
دەیزانی ئۆتۆمبێلەكە لەو لۆفەی شەقامە
تێناپەڕێت كە لەوێڕا ئاسۆی الجەوەردی و
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سەهۆڵبەستووی گۆماوەكانی كێالرانی هەر
هەڵدێنن .لێ بۆچی؟ كە دەگەیشتە ئەم خاڵە،
وێناكانی مێشكی ڕەش هەڵدەگەڕان.
سەرلەنوێ ،ناچار بوو ملی ئەم ڕێگایەی
دەگرتەبەر :ئاسۆ ،ڕۆیشتن ،شەقام و دووبارە
كۆسپێكی گەورە وەكو مۆتەكەی خەونەكانی
دەهاتە سەر ڕێگا و بەچاو دەیدی.
ئەم كارە یەك جۆر و تاقەتپڕووكێنە ،تێكڕای
هەست و توانایی ماری لەخۆگرتبوو ،نەیزانی
كەنگێ بەسەر پردەكەدا تێپەڕیون ،لەوبەر
چەمەكەوە ،بێدەنگییەكی كاكی بەكاكی ئەوانی
لەخۆگرتبوو.
بێكت وتی:
گەیشتین.بە هێواشی قسەی دەكرد تا كەشی سەیرانگاكە
نەشێوێنێت ،مانگ لەنێو دڵی هەورەكانەوە
خزابووە نێو دەریایەك لە شیر و مەلەی دەكرد.
شەقامەكانی باخ پڕبوون لە ڕووبار و دەیان
پێچ و لۆفە و سێبەر ،كە دەتوت لەسەر زەوی
هەڵكەندراون .شنەبا بەناو دار بەڕووەكاندا
گۆرانی دەوت.
تنۆكە بەجێماوەكانی بارانیش بە زەنگۆڵەی
ئاوییەوە تێكەاڵوی دەبوون .لەسەرەوەی
سەیرانگاكە زانكۆ دێرینەكە دەبینرا .قو و
مراوی لە ئاوی چەمەكەدا مەلەیان دەركرد و
جاربەجارێك سەریان بەرەو ئاسمان هەڵدەبڕی.
دەرودەشت هێندە سێحراویی بوون ،كە ئەم
شوێنە بە خەڵوەتگەی تەلیسماویی دەهاتنە
بەرچاو.
بێكت و ماری نەختێك لێك دووركەوتنەوە.
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سەیری یەكتریان كرد .ئارت وتی:
دێتەوە بیرتان؟ماری سەری داخست .ساتەوەختەكانی ئەم
شەوە قەڵەشی كردبووە دیواری باوەڕی ئەو
بە شەڕ ،كە لەگەڵ ئیحساس و هەستدا ناتەبا
بوون و لەم درزەوە بیرەوەرییەكان دەڕژانە
ناخی گیانییەوە .ئای چەندە یاد و یادگاری زۆر
لەم سەیرانگایەدا خۆیان حەشار دابوو.
هەر لێرەدا بوو كە شەوانی دەزگیرانداریی
دەهات بۆ الی ئارت .هەرچەند ئەو دەمە كیژان
بەم كوڕە درێژ و گێلە و كەمدوو و قژ سوور
و هاواڵیە ،پێدەكەنین .بەاڵم خۆی فەخر بەكام
جوانییەوە بكات؟ لەوەش زیاتر ،ئارت چەندە
دڵی الی ئەم بوو و بەخۆشی و ترسەوە كاری
بەدالەی بەجێدەهێشت و سۆراخی ئەمی دەكرد.
گەڕانەكەیان تا نیوەشەوانی خایاند .هەندێ
جار قوتابییەكانی زانكۆ بەالیاندا تێدەپەڕین
بەبێ ئەوەی ڕقیان لێیان بێت ،تەعلیقیان لێ
دەدان .هەردووكیان كەمدوو بوون و جیاوازی
بیروڕایان نەبوو.
ماری هەر لەو دەمانەوە هەستی دەكرد بەسەر
ئارتدا زاڵە ،بەاڵم نیازی بەو شتە نەبوو.
چوون ئارت حەزی دەكرد هەموو ئارەزووەكانی
ئەو بەدی بێنێت.
ژیان چ سیمایەكی نەرم و میهرەبانی لە
خۆی نیشان ئەدا .چەندە بێكت بەتەحەمول و
دروستكار و وەفادار بوو .چ فەخرێكی دەكرد،
بێ ڕیا و ڕاستگۆیانە بەرامبەر بە قژی كاڵی
ژنەكەی و ملی باریكی و بە چ عەشقێكەوە
منداڵەكانی خۆش دەویست.
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جیراڵد!
وا هەستی كرد هاواری كرد ،بەاڵم لێوەكانی
بەئاستەم جوواڵن لەناكاو ،دەتوت لەبەر چاویدا
منداڵەكەی دەبینێت كە بە ڕۆخی چەمەكەدا
ڕادەكات و كاغەزەكەی دایكی لەمشتیدایە.
هەر ئەو كاغەزە ،كاغەزی تاوانباركردن و...
پاشان زنجیرەی خەیاڵی سەیر یەكیانگرتەوە و
ئەمجارە ئەو خەیاڵەی كە نەگەیشتبووە ئەخیر،
تا كۆتایی دەیبینی :ئاسۆ ،ئۆتۆمبێل ،شەقام
و مردنی بێكت .لەبەرئەوەی دڵنیابوو ئارت
تەسلیم نابێت.
بەترسەوە سەیری چواردەوری كرد .دەتوت
نیازی بە یارمەتییە ،لێ جگە لە قرچەقرچی
دارەكان و یاریی مراوییەكان لە ئاودا و ئەو
بیرەوەرییانەی ڕابردوو كە لە مێرگوزارەكانەوە،
سەریان هەڵدێنا ،هیچ شتێك بوونی نەبوو.
جەستەی كەوتە لەرینەوە و وتی:
رێ بكەین ئارت .من دەترسم.بێكت بڕوای پێ نەكرد .پێكەنی وتی:
تۆ و ترس ماری؟ ڕەنگە ئەمڕۆ زۆر ئازارتچێشتبێت؟
بە میهرەبانییەوە دەستی لەسەر هنییەی گەرمی
ژنەكەی دانا .ئەم خۆشەویستی و الواندنەوەیە
نهێنیترین تاڵەكانی ناخی مارەی هەژاند و
خستییە لەرینەوە .تا ئێستا جەستەی الوازی،
لەرز و تای وای بەخۆیەوە نەدیبوو.
هەرگیز بە هێزێكی ئازاراویی ئاوها ،هەستی
نەكردبوو چەند ئارتی خۆش دەوێت .لەم كاتەدا
لەناكاو زانی كە بێكتی خۆش دەوێت ،بەجۆرێك
لە سەردەمی دەزگیرانداریی و هاوسەرگیریدا

ئەوەندەی ئێستای خۆش نەویستبوو.
دڵمردوو و گوێڕایەڵ ،چاوی بڕیبووە زەوی .لە
دڵیدا دەنگی زەمزەمەی ئاوی گەرم و دوعایەكی
سەیری دەبیست .بیری دەكردەوە كە ئەم پیاوە
بەیانی بەدەستی ئەو دەكوژرێت...
بەپرتەپرتەوە وتی:
پیاسە بكەین ئارت .تۆ خودا با نەوەستین.ئارت ویستی قۆڵ لە قۆڵی هەڵپێكێت ،بەاڵم ژنەكە
بەترسەوە سڵی كردەوە .بێدەنگ هەنگاوی دەنا.
ماری بێجگە لە پەژیوانی چارێكی نەبوو.
هەستی دەكرد داهۆڵی پەشیمانی لە بەرامبەریدا
وەستاوە و بەخێرایی هێرش دەكاتە سەری.
ڕاچەنی و وەستا .كاتێك ویستیان لە تەنیشت
محەجەرەی دەشتەكەدا تێپەڕن .بینای گەورەی
سجن (زیندان) لە بەردەمیاندا قوتبۆوە .ماری
هەزار جار ئەو شوێنەی دیبوو ،لێ ئەمشەو
دەتوت بە جەستەیەكی گەورەتر و ڕەشتر لە
جاران هێرشی بۆ دێنێت.
ئارت سەری داخستبوو لە یادی ڕابردوودا بوو.
بیرەوەرییەك لە پەیوەندی لەگەڵ هەردووكیاندا.
((شەوێكی پاییز بوو .وەكو ئەمشەو .لە لەندەن
"تێرێنس مەك سوێنی" پارێزگاری كۆرك ،پاش
هەفتا ڕۆژ مانگرتن لە خواردن ،خەریكبوو
دەمرد .لە شاری كۆركدا یازدە گەنج لەسێدارە
درابوون.
محەجەرەكانی پردە قەوزە لێ نیشتووەكە
لەگەڵ ساحەی تەنگی زیندانەكەدا لە خەڵك
جمەی دەهات .ئارت سەیری میلە ئاسنییەكانی
دەكرد .بێدەنگیی و كپ و كڕی .بێدەنگییەكە
بەهۆی داخرانی هەزاران دەم ،چڕتر و قووڵتر
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و قورستر دیار بوو .كتوپڕ دەنگێكی زیق دێتە
بەر گوێ:
كەشیشێك بە عەبای پەشمینەوە كە لەژێر
تیشكی مەشخەاڵندا لە زەردیی گۆگرد دەچوو،
نوێژی مردوو دادەبەستێت .خەڵكەكە لە خاك و
قوڕدا دادەنیشن و خاچ دەكێشن .لەناكاو دەنگی
"ئامین"ی جەماعەت ،وەك شەپۆلی بەرزی
ترسهێنەر دەبێتە ئاوازی گەورەی گشتی.
لەبەر دەرگەی كە ڕەنگی مردنی لێ دەچۆڕێت،
سەربازانی بەربەری ئینگلیز ،كاڵوخود لەسەر،
بە عەسابێكی ساردەوە گوێ لەم هەرا و
ژاوەژاوە دەگرن)).
ئەو دەمانەی كە ئارت ،لە دەشت و دەر و لە
شاخ لەگەڵ سوپای ئینگلیزدا شەڕی دەكرد،
زۆر جاران ماری هاتبووە پاڵ ئەم نەتەوە
پڕسۆز و بەردەوامە و دواتر بە ئارامی و بە
پاكی هەستابوو لەگەڵ خەڵكەكە بەبێدەنگی
ڕوویان لەشار كردبوو ،تژی لە هێزێكی گەورە
و بە دڵنیایی بەسەركەوتنی ئەم میللەتە.
لەودیوی ئەم قەاڵ و بورجە ئەستوورانەوە و
لەودیوی ئەم نەخش و نیگارە خەیاڵییەوە كە
لەسەر هەور و دارە كۆنەكان و مانگەشەوەوە
كێشرابوو ئامۆژگارییەكی بێبەزییانەی دەهاتە
گوێ .ماری وەكو ڕابردوو هەستی بەم
توندوتیژییە بەردەوامە دەكرد.
مردنی بێكت عادیالنە بوو .ڕێگایەكی پیرۆز و
پاك .ڕۆحی شەیدانی ئیرلەندا دژی ئەو ،ئەم
حوكمەی دەركردبوو.
ماری چۆكی دادا.
ئارت كۆبوونەوەكەی تێك نەدا .ئاخۆ پێشبینی
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ئەوەی كردبوو ژنەكەی لە دڵەوە و بە
ئاسوودەگییەكی بێ سنوور ،دۆعای خێری
بۆبكات؟ بۆ ئەو كە بەم زووانە ،بەبێ ئەوەی
دان بە تاوانەكانیدا بنێت و لە خوا بپاڕێتەوە لە
گوناحەكانی خۆش بێت ،ئەم زەوییە بەجێدێڵێت،
سەری لێ دەرنەدەكرد ،بەاڵم ماندوویەتییەكی
بێ كۆتایی و بڕانەوە ،بە گەورەیی ئەم ئاسمانە،
بەسەریدا زاڵ ببوو.
ماری هەستایە سەرپێ .خۆشەویستییەكی
ئازاراویی ،بەزەییەكی لەڕادەبەدەر و
دڵناسكییەك كەوا دەكات دڵدانەوە و دڵنەوایی
ئەو كەسانە بدەینەوە كە بەرەو مردن دەڕۆن،
ماری بەرەو الی بێكت پەلكێش كرد .ڕوخساری
توڕە و میهرەبانی مێردەكەی بە هەردوو دەست
گرت و ماوەیەكی زۆر چاوی بڕییە ڕوخساری.
ئینجا بە ئاوازێكی ژنانە ،كە تا ئەوكاتە بێكت
نەیبیستبوو ،داهێزراو و بەگریان و زمانێكی
شیرین وتی:
ئارت ،ئەمشەو یەكەمین جارە كە تۆم خۆشدەوێت.
لێ ئارت بە ئەعسابێكی ساردەوە ،گوێی لەم
دەنگە بوو .دەتوت لەمە بەدوا ،هیچ شتێك نییە
ئەو بجووڵێنێت و كاریگەری لەسەر دابنێت.
ژۆزێف كێسێل Josef kessel
لەدایكبووی1898 :

رۆماننووس و ڕۆژنامەنووس
باوك و دایكی ڕووسی بوون .ژۆزیف لە
ئەرجەنتین لەدایك بوو .دایك و باوكی گەڕانەوە
بۆ ڕوسیا ،بەاڵم پاش شۆڕشی  1905لەوێ
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ڕایانكرد .ماوەیەك ئاوارە بوون ،تا لە ئاكامدا لە
 1908لە فەڕەنسا نیشتەجێ بوون .ژۆزیف لە
تەمەنی  10ساڵییەوە لە فەڕەنسا دەرسی خوێند.
جەنگی یەكەمی جیهانیی فڕۆكەوانی فڕۆكەی
شەڕكەر بوو ،دوای شەڕ بوو بە پەیامنێر و
هەتا كۆتایی تەمەنی لەسەر ئەم پێشەیەی
مایەوە .سەردانی زۆربەی واڵتانی كرد .چەند
جار چووەتە ئێران و لە ئیرلەندا لە نزیكەوە
شایەدی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی ئەوان
بووە ،لە  1962بوو بە ئەندامی فەرەنگستانی
فەڕەنسا .پتر لە پەنجا ڕۆمانی نووسیوە ،كە
بەناوبانگترینیان "سواركاران"ە ،كە ڕووداوەكان
لە واڵتی ئەفغانستان تێ دەپەڕێت" .ژنێك لە
شاری كۆرك" لە كورتەچیرۆكەكانی كە لە
 1927بە ناوی "دڵە خاوێنەكان" هەڵبژێردراوە
و وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی كوردی .ژۆزیف
لە ساڵی  1979كۆچی دوایی كرد.

سەرچاوە:
بیست و یك داستان ازنویسندگان معاصر فرانسە
ابوالحسن نجفی-
چاپ چوارەم  -1390-انتشارات نیلوفر
ص396( 75-45-صفحە) تیراژ .2000
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Roger Ikor
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حەوت

شاری

عەشق

نووسەر :ڕۆجەر ئیکۆر Roger Ikor
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :کاوە گوڵکار
ڕۆجەر ئیکۆر :لە ساڵی  ١٩١٢لە پاریس لەدایک بووە .زانکۆی تەواوکردوە و ماوەی چەندساڵێک
مامۆستای ڕێزمان بووە .لە شەڕی دووەمی جیهاندا بەشداریکردووە و لە سااڵنی  ١٩٤٠تا ١٩٤٥
وەکو دیلی بەرەی شەڕ لە ئۆردوگای ئەسیرەکان ژیاوە .ماوەیەک ڕۆژنامەنووس بووە و دواتر
لە بواری ڕەخنەی ئەدەبی و توێژینەوە کاری کردووە .پاشان سەرقاڵی ڕۆماننووسی بووە.
بەرهەمەکانی:
لەنێوان بیاباندا ()١٩٥٠
ئاوە تێکەاڵوەکان ( )١٩٥٥ئەم ڕۆمانە خەاڵتی گونکۆری وەرگرتووە.
ئەوکەسەی با دەچێنێت ()١٩٦٠
ئاوازەکانی شەڕ ()١٩٦١
باران لەسەر زەریا ()١٩٦٢
کەمەربەندی ئاسمان ()١٩٦٤
لە ساڵی  ١٩٨٦کۆچی دوایی کردووە.
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حەوت شاری عەشق
نازانم بۆچی هەموو منداڵەکان لە من کۆدەبنەوە.
تا دادەنیشم گروپ گروپ بۆ الی من دێن.
"ڤیکتۆر هۆگۆ"
منداڵ بەزەیی ناناسێت "الفۆنتێن"
هەتا بڵێی پیاوێکی چاک بوو .کەتە و چوارشانە
و بااڵبەرز و قەڵەو و بەخۆ ،سوورکار و ورگ
زل و گوپێکی زل .دەنگی ئەوەندە زل بوو وەکو
نەعرەتە و گرمەی سەربازەکان لە چیاکانی
پیرنا دەنگی دەدایەوە.
لە منداڵی و تافی مێردمنداڵییەوە بەهۆی ئەوەوە
کە خاوەنی دەست و پەنجەی گەورە بوو،
ئازاری دەچێشت ،چون دایکی پێی گوتبوو ئەم
دەستانە لە دەست و پەنجەی پیاوکوژ دەچێت.
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بەاڵم ئەو پیاوێکی باش و بەڕەحم بوو .دەستی
بەسەر پشیلەی دوکاندار و دەرکەوانەکاندا
دەهێنا .گۆنای ئەو سەگانەی دەخوراند کە گەنە
پێوەی نووسابوو .دەستی بەسەر لووتی نەرم
و لینچکی ئەسپەکان و قەپۆزی کەف چێنەری
مانگاکاندا دەهێنا و لە گۆڕەپانی شاردا،
بەچەشنێک نوقمی سەیرکردنی چۆلەکەکان
دەبوو کە گوێی لە تەپ و تۆز و خەڵک نەبوو
و دەستی ئەکرد بە گارەگار" :وەرە وەرە،
دوێ دوێ مریشکە جوانەکە" بەم جۆرە بانگی
مریشکەکانی دەکرد و هەندێ جاریش بانگی
بەرازەکانی دەکرد .بەاڵم منداڵەکان وەڕسیان
دەکرد .ڕای دەکرد و خۆی دەشاردەوە .ڕۆژێک
لە باخی گشتی کەوتنە دوی و لە سووچێکدا
گیریان پێدا .باخەوانەکە لە دووڕا هات و
گومانی کرد کە ئەم پیاوە باشە ،ڕەنگە خەریکی
بێئەخالقی بێت .ئەو بە چاوی خۆی دەیبینی
کە دە دوازدە منداڵی گەجەر و گوجەر پێوەی
نووسابوون و نوقورچک و گازیان لێدەگرت.
بەاڵم پیاوەکە خەتابار نەبوو :بێ بەخت
حەزیدەکرد چەند دەقیقەیەک لەسەر چیمەنەکە
دابنیشێت و بحەوێتەوە بەاڵم کەوتبووە تەڵەی
منداڵەکانەوە .منداڵ هەستێکی بەهێزیان هەیە
بۆئەوەی بزانن کێ دڵ نەرمە و حەزی لە یاریە.
دەڵێی بۆنی دەکەن.
پیاوێکی تابڵێی باش بوو .لە بیرەوەریەکانیدا،
جۆرێک پەژیوانی شاراوە دیاربوو کە ببوە
هۆکارێک بۆئەوەی بەردەوام حەق بە خەڵک
بدات .ڕۆژێک ،لە تافی منداڵیدا ،لەگەڵ هاوڕێکانی
لە کەناری چەمێکدا پیاسەی دەکرد لەپڕ پیاوێکی
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وەرزێری بینی کە دەیویست پشیلەیەکی
بچووک بخنکێنێت .هەیهاوار ،چ کارەساتێک .لە
هەموو جەرگبڕتر میاومیاوی پشیلەکەبوو کە
لەناو تورەکەیەکدا ،تەناف پێچ کرابوو .لە نزیک
ئەم ئاوە ڕەش و لیخنەدا ،کارەسات و جنایەت
و تاوانێک نزیکەوڕوودانبوو.
 تۆ دەتهەوێت؟ کەوایە هەڵیبگرە بۆ خۆت.بەالشە!
پیاوە بەربەر و دڵڕەقەکە ،پیاوە ناخڕەشەکە
بەدەم پێکەنینەوە گرێی تەنافەکەی کردەوە و
دوو سووچی توورەکەکەی گرت و ڕایوەشاند.
پشیلەکە کەوتە سەر عەرز و ئەویش لە
خۆشی ئەوەی توورەکەیەکی بۆ ماوەتەوە بە
پێکەنینەوە شوێنەکەی بەجێهێشت.
پشیلەکە لەسەر چیمەنەکە کەوتبووە
هەناسەبڕکێ .ئێستا چیبکات خودایا؟ نەیدەتوانی
بیباتەوە بۆ ماڵەوە .ویستی بەجێیبهێڵێ لێ
پشیلەکە دەستی هەڵنەدەگرت :گورج و چاالک
و بەدڵنیاییەوە کەوتە شوێنیان .پۆل و پییەر
کە ڕۆحێکی توند و تیژیان هەبوو ،دەستیان
بۆ بەرد برد تا ڕاوی بنێن و دووری بخەنەوە.
لێ دڵی ناسک و ڕۆحی حەساس ،ئەمە بە
ئیشێکی بەربەریانە و هەروەها بە پێچەوانەی
ئامۆژگاریەکانی مامۆستاکانیان دادەنێت.
کەوابێ بیخەنە ناو چەمەکە؟ ئەمەش نامومکین
بوو .لە ئاکامدا ڕێگەیەکی باشیان دیتەوە،
ڕێگەیەکی مرۆڤانە!! بە دەمی تیژی خاکەنازێک
بە توندی وەها بدەن لە سەری کە وڕبێت .پاشان
سەری هەڵکەنن بۆئەوەی ئاژەڵی بەستەزمان
ئازارنەچێژێت .ئەوان بیستبوویان گیوۆتین

کەرەسەیەکی خاوێن و زانستی و سەردەمیانە
و پێشکەوتوانەیە ،بەچەشنێک کە خەڵکێکی زۆر
بە ئاواتەوەبوون خاوەنی گیۆتینێک ببن.
پێنج کەڕەت لەسەری پشیلەکەیان دا هێشتا
سەری جیانەبووبووەوە .چاوێکی دەرپەڕیبوو.
دەم و قەپۆزی قەڵەشیابوو .لەژێر پێستی
ڕەشی زگیەوە لینجاوێکی سوور و سپی
دەهاتە دەر .پۆل و پییەر بە نەفرەت و ڕقەوە
دوورکەوتنەوە و وەڕێکەوتن .بەاڵم ئەم منداڵە
دڵناسکە ،وەکو ئەرکێکی پێ سپێردرابێت بەتەنیا
مایەوە :ئایا دەکرێت ئەم ئاژەڵە بەستەزمانە
بەوجۆرە جێهێڵێت و ڕێگەبدات ئازاربچێژێت؟
جوانتر ئەوەیە ئیشەکە بە نیوەچڵی نەهێڵێتەوە...
ماوەیەکی زۆر خەریک بوو و پەیتاپەیتا بە
خاکەنازەکە لە سەروملی پشیلەکەی دەدا،
هەرچەند دەیانگوت حەوت گیانی هەیە لێ
سەرەڕای ئەو هەموو لێدانە ،نەدەتۆپی .دەتگوت
کارەبایان لێداوە ،هەر لە هەڵبەز و دابەزدابوو.
ئەمیش بەردەوام لێیدەدا .هەندێ جار دڵی
تێکەڵدەهات .سەری دەبردە پێشەوە و سەیری
ئەم قیمە خوێنتکەی دەکرد و سەرلەنوێ
هێرشی دەکردە سەری چون گومانیدەکرد کە
ژیان و ئازار هێشتا کۆتایی پێنەهاتووە .دە ساڵ
پاش ئەم ڕووداوە بە دیتنی پشیلەیان تەنانەت
پاڵتاویی دروستکراو لە پێستی ئاژەڵ ،هەناسەی
سواردەبوو و هەستی دەکرد پێویستی بەوەیە
دەستی بەزەیی بەسەر کەسێکدا بهێنێت.
جارجارەش گریانی دەهات و فرمێسک لە
چاویدا قەتیس دەما.
بەم جۆرە گەورەبوو و دواتر ژنی هێنا.
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ئەوەنەبێ حەزی زۆر لە ژن بووبێت لێ ئەمە
یەکەم جار بوو لەگەڵ کچێک ئاشناببێت بۆیە
تەسەوری دەکرد ئەگەر لێی جیاببێتەوە کچە
خەم دایدەگرێت و ئازاردەچێژێت بۆیە خێرا
کچەکەی خواست .تازە وای بیردەکردەوە ئەم
ژنە نا ژنێکی دیکە!! جیاوازی بۆ ئەو چیە؟ هەموو
ژنەکان لەیەک دەچوون .هەموویان حەزیان لە
خۆجوانکردن بوو .گشتیان نەرم و ناسک و
چاوبەکل و خومار و تاڕادەیەکیش ئاگری ژێری
کا بوون .هەرجۆرێک بێت شانسی بوو چوون
ژنەکەی حەزی لە ژیانێکی ئاسوودەبوو چێژ
بەالیەوە گرینگ نەبوو .لە سێکسیشدا زۆرتر
لەوەی خێر و چاکەی خەڵکی بوێت الیەنگری
خۆویستیەکی دوونەفەرە بوو و بەکورتی خوا
دروستی کردبوو بۆ ژیانی هاوبەشی.
لە سەردەمی دەزگیرانیدا ،وەکو داب و نەریت
زۆر جاران پێکەوە دادەنیشتن و بەرنامەیان
بۆ ژیانی داهاتوو دادەنا .ڕایان وابوو سێ
منداڵیان ببێت ،تەنیا سیان .بەڵگەشیان ئەوەبوو
منداڵی یەکەم ئەگەر بمرێت چون نازداری
باوک و دایکیەتی خەمێکی زۆر و گران بۆیان
بەجێدەهێڵێت .لە دوو منداڵیش ئەگەر یەکیان
بمرێت هەر وای لێدێت و شتێک لە وەزعەکە
ناگۆڕێت .لەالیەکی تریشەوە بوونی دوو منداڵ
تەنیا بۆ مانەوەی وەچەیە ،نەبەهێزکردنی.
هەرچۆنێک بێت مرۆڤ بە نیسبەت کۆمەڵگەوە
بەرپرسە .بۆیە سێ منداڵ زۆر بەجێگەیە ،عەیبی
تێدانیە .ئەم ژمارەیە تەواوە .خۆ ئەگەر لە سیان
تێپەڕێت ئەمە بێ لوتفیە ،ئەمە دابەزینی ئاستی
مرۆڤە تاڕادەی جیهازێکی جووچکە دروست
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کەری ئەلەکتریکی.
ئایا ئەم ڕەوانبێژی و بەڵگەهێنانەوەیە کاریگەری
دانابوو یان سەرنجی کچەکەی ڕادەکێشا؟
حەقیقەت چون لە خەیاڵ پەروەری بێ بەری
بوو بیرکردنەوە لە منداڵ لە داهاتوودا،
دڵخۆشی نەدەکرد .منداڵ الی ئەو هەندێجار
وەک بووکەشووشە وابوو جارجاریش وەکو
ئاژەڵێکی بچووک سەیری دەکرد کە خاوەنەکەی
کەسێکی ترە و تەنیا دەبێت لە کراس و جل
و بەرگ و شتەکان دووری بخەیتەوە .لێ
سەرەڕای ئەمانە بوونی دەزگیرانێکی وا کە
لە ئەرکە پیرۆزەکانی ئاگادار بوو و خۆی بە
خاوەنی ڕۆحیەتێکی دایکانە دەزانی ،دڵخۆشی
دەکرد و بەدەم پێکەنینەوە سەرێکی بۆ ئەلەقاند.
ئەم بیرۆکە وایلێکردن کە ماوەیەکی کەم
پاش هاوسەرگیری ،منداڵ سەریان هەڵهێنا.
ئەوەندەی نەخایاند منداڵی یەکەم بوونی خۆی
ڕاگەیاند .تازەبووک هێشتا بەتەواوی چێژی
لە مێردەکەی وەرنەگرتبوو ،لێ تێگەیشتبوو
کە پیاوەکەی گوێڕایەڵە و پیاوی وەهاش بۆ
ژیان بەهرە و لوتف و هاوسەنگیە و ژیان
دووکەسی ئەوەندە جوانی و خۆشی تێدایە کە
پێویست نەبوو بۆ منداڵبوون پەلەی کردبایە.
لەناکاو منداڵی یەکەم لە سکیدا کەوتە جووڵە
و لە سەرەتادا ،وای پیشان دەدا کە ژیان زۆر
شیرینە .بەاڵم ئەوەندەی نەبرد هێڵنجدان و
ڕشانەوە و ئازارەکان ،ئەم شیرینیەی لێکرد بە
ژار .ئوسلۆبی گۆڕدرا .کە ڕوخساری زەرد و
پەڵەپەڵە لێنیشتووی خۆی لە ئاوێنەدا دەبینی،
بە ترسەوە لە خۆی دەپرسی ئایا جوانی و
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ناسکیەکەی دەگەڕێتەوە بۆی؟ سکی بەردەوام
دەئاوسا و لەگەڵ ئەوەشدا ترس لێیدەنیشت:
بشێ ئەم دێوە بەرچاوتەنگە گۆشتەکەی بخوات
و خوێنی بمژێت؟ یان سکی هەڵبدڕێت و خوێنی
بڕژێنێت؟
بەم جۆرە ،چەند مانگێک جەستەی ناشیرین و
الروخواری لەمال بۆ ئەوال ڕادەکێشا .لەمەش
خراپترە منداڵبوونەکەی دەکەوتە هاوین .کەوایە
خواحافیز پشوی هاوین .هاوینیش بەئەنقەست
ئەوەندەی تر خۆی جوان و شیرین دەکرد.
ماڵئاوا ئێالخ و کەناری زەریا و مەلە و هەڵپەڕکێ
و وەرزش و خۆڕازاندنەوە و نازوباز و
سەرنجڕاکێشانی پیاوان و جوواڵندنی هەستی
سێکسی گەنجان ،ماڵئاوا ...کڕینی سەیارەی
بچووک کە ئەم ژن و مێردە گەنجە دەمێک
بوو خەونیان پێوە دەدی .دەبێ لە سووچێکدا
دابنیشێت و چاوەڕێ بێت .چاوەڕوانی و
ژماردنی ڕۆژەکان و چاوەنواری هاتنی پاییز و
باران و سەرما و سکبوون .مێردەکەی بەردەوام
مەحەبەتی پێدەکرد تا ورەی بەرزڕابگرێت:
"ئەوەندەی نەماوە ...جەرگەکەم ...سێ مانگی
تر ...دوو مانگی تر و"...
ژنەکە لێی توڕە دەبوو و دەیگووت تۆ هەر بیر
لە خۆت دەکەیتەوە :خۆ منداڵ لە سکی تۆدا
نیە تا بزانیت چ ئازارێک دەچێژم؟" پیاوەکە
نەیدەوێرا دەنگ هەڵببڕێت .لێ دەیزانی کاتێک
ئەم بوونەوەرە بچکۆلە زکی دایکی ئەداتە بەر
پێلەقە ،ژنەکەی لە دڵەوە پێی خۆشە .خۆشیەک
کە پیاوەکە لێی بێ بەری بوو .کە ژنەکەی
زۆرتر تووڕە دەبوو لۆمەی مێردەکەی دەکرد

کە بۆچی پەلەت کرد؟ با بەڕێوجێ و لەکاتی
گونجاودا منداڵمان بوایەت .پیاوەکە سەرەڕای
تووڕە و زیزبوونی بە بێدەنگی لەگەڵ ژنەکەیدا
دەجوواڵیەوە :دەیزانی لە کۆتاییدا ،خەڵک هەر
ئەم بە تاوانبار دەزانن.
دواجار منداڵەکە هاتە دونیاوە .لێشاوی
خۆشەویستی دایک پاش چاوەڕوانیەکی زۆر،
بۆ منداڵەکەی ،باوکی ڕادا .شەو کە پیاوەکە لە
کار دەگەڕایەوە بەتەنیشت سێبەری دیوارەکاندا،
بەهێواشی بەسەر پەنجە ڕێی دەکرد .خۆی
بچووک دەکردەوە ،بەاڵم چاری نەدەکرد.
کاتێک وەکو ڕۆژانی کۆن و خۆشی ڕابردوو،
لەسەر کورسیەک لەتەنیشت زۆپای ژووری
نانخواردنەوە دادەنیشت تا ڕۆژنامە بخوێنێتەوە،
لەپڕ ژنەکەی دەگەیشتە سەری و قوالپەی دەگرت
و وای لێدەکرد ژوورەکە بەجێبهێڵێت :چونکە
بەرێکەوت ئەم کورسیە باشترین جێگەبوو بۆ
گۆڕینی شۆرت و دایبی منداڵەکەیان .ئەگەر خۆ
بچوایەتە ژووری نووستن ،کاتی شیرپێدانی
منداڵەکە بوو .نەیدەزانی کە بۆچی دەبێ ئەم
بوونەوەرە ناسک و نازدارە هەموو کورسی و
قەرەوێڵەکانی تەنیا بۆ خۆی دەویست و ڕێگەی
بە کەس نەدەدا دابنیشێت و بمێنێتەوە .دەچووە
چێشتخانەکە ،شیری منداڵە هەر لەوکاتەدا
دەهاتە کوڵ و هەڵدەچوو و بنەکەی دەسووتا و
هاواری ژنەکەی بەرزدەبۆوە و بە تووڕەیەوە
دەیگوت" :ئاگات لەکوێیە؟ خەوتووی؟ ژن بە
بۆنی سووتانی شیرەکە ئەهاتە ژوورەکە و بە
بۆڵەبۆڵ لەوێش دەریدەکرد .جێگەی تۆ لێرە
نیە؟ ئەی لە کام دۆزەخدایە؟ خۆ ئەم خانووە
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دوو ژوور و چێشتخانەیەکی هەیە ....نا نا....
توالەتیشی لێیە .بەدزیەوە ئەچوو لەوێ خۆی
دەشاردەوە .بەاڵم ژنەکەی لەوێش لێینەدەگەڕا.
لەپشت دەرگەکەوە بۆڕەی دەهات" لەکام
قەبرستاندای؟ جۆنی وەرە بڕۆ بڕێک سپیاوم
بۆ بکڕە .سەرشۆڕ و گوێڕایەڵ دەچوو و
دەهاتەوە .شێو ئامادەنەبوو .دەبوو لە دەرەوە
نان بخۆن.
چییان لێهات ئەو خواردەمەنی و چێشتانەی کە
بە ئاگری خۆشەویستی دەیانکواڵند و ساس و
تام و خوێی عەشقیان لێدەدا؟ چیدی نە شێویان
دەکرد و نە نانی نیوەڕۆ :تەنیا خواردنێکی
مەمرە و مەژی واتا وەکو ئینگلیزەەکان
ئەوەندەیان دەخوارد هێز و وزەی جەستەیان
بپارێزێت .تەنانەت شەو ،شەوی پیرۆز کە بۆ
خەوتن و ڕابواردن و خۆشەویستی دانراوە،
باوک هەستی دەکرد ناخی پڕە لە سەرکێشی و
سەرەڕۆیی .بەاڵم ئەوەندەش بیری لە بێبەختی
خۆی نەدەکردەوە .بۆ گەیشتن بە ئامانجی
گەورەتر ،ئامادەبوو بە پێکەنینەوە ژیانی
بەخت بکات .بۆ نموونە ئەگەر لە سەردەمی
دیۆکلسین ،ئەمپراتووری خوێنڕێژی ڕۆما
بژیبا ،ئەودەمەی کە دەیانخستە ناو قەفەزی
ئاژەڵێکی دڕندە بێ گومان دەبووە یەکێ لە
گوێڕایەڵترینی شەهیدانی ڕێگای مەسیحیەت.
لێ ئەمڕۆکە هەستی دەکرد بەرەوڕووی
نەزانی و پووچی بۆتەوە .وەکو کەر لە قوڕدا
چەقیبوو .مێشکی جامی کردبوو .بشێ خوا
شتێکی جوانتر و ناسکتر و نازدارتری لە منداڵ
دروست کردبێت؟ ئەو باڵندە جوان و خنجیالنە
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کە لەنێو دەستتدا هەست بە گەرمی جەستە و
خورپەی دڵە بچکۆلەکەی دەکەیت ...بەاڵم هاوار
و پەنا بۆ خودا لە دەستی ئەم مرۆڤە دڕندە و
بەربەرە ،ئەم "ئاتیال"یە .هەندێ جار حەزیدەکرد
سەیرێکی منداڵەکەی بکات ،لە بێشکەکەی
نزیک دەبۆوە ،لێ دوودڵ بوو و لۆمەی خۆی
دەکرد .دەنگێکی نووساو لە ناخیەوە هاواری
دەکرد" :ئاژەڵی پیس ،لەبەرچاوم ونبە" و
دەنگێکی بۆری پڕ لە سۆز دەیالواندەوە:
"ئاسکەکەم ،بەرخەکەم!" هەر لەوکاتەشدا،
دایکی بە هەڵەداوان و بەپەلە خۆی دەکرد بە
ژوورەکەدا و دەیگوت" :دەستی لێنەدەی ،بەو
پەنجە ناحەزانەتەوە ،ماچی نەکەی بەم ڕیشە
زبرەتەوە ،ناسکە ،بەرگەی ئەوە ناگرێت" ئایا
بەڕاستی نیازی بوو ماچی بکات؟ ئەم پلە
گۆشتە سوورە ،هەم ئەوی پەلکێش دەکرد
و هاوکات سڵیشی لێ دەکردەوە .نەیدەزانی
قوڕی کوێ بەسەردابکات .لێ سروشتی گەش
بینی پێیدەگوت" :ڕاستە ،دەبێ ئاگام لە خۆم
بێت .گرینگ نیە .ئەمەش تێدەپەڕێت!"
هێدی هێدی بۆئەوەی فەزاکە تێک نەچێت
شەوانە بە دزیەوە لە ماڵ وەدەرکەوت و
ڕووی لە یانەیەک ئەکرد .لە مەیخانە ،لەنێو
ئەو هەموو جوانیە ،دوور لە دەنگەدەنگ و
بۆگەنیووی ماڵەوە ،لەو بێدەنگیەدا لەگەڵ خۆی
ئاشت دەبۆوە و بەخۆیدا دەهاتەوە .پەشیمان
لەوەی قەدری تەنیایی نەزانیبوو .ئەفسووسی
دەخوارد کە دەرگەی بەهەشت بەتەواوی بە
ڕوویاندا نەکرابۆوە داخرا .بە سەرسوڕمان و
ئاخ هەڵکێشانەوە هەستیدەکرد کە مووچەی
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کارمەندیی بەشی ناکات .بۆچی؟ ئەمە خۆی
ببوە نهێنیەکی سەیر .لە ڕواڵەتدا منداڵ کە
خەرجێکی وای نەدەوسیت :نەختێک شیری
وشک و پەڕۆوپاڵ و دایبی و ئەم شتانە ...خۆ
ئەو بڕە پارەیە بە بۆنەی منداڵەکەیەوە خرابووە
سەر موچەکەی دەبوو بڕێکیشی لێ بمایەتەوە.
ئەی ئەم بۆشاییە بۆ الی دروست بووە؟ بە
حساباتەکەی دا دەچۆوە .کەم و زیادی دەکرد.
ئەو خەرجیەی کە پێویست نەبوو ،خەتی
سووری پیادەهێنا .بەرنامەی تازەی دادەڕشت
و بەڵێنی دەدا کە جێ بەجێی بکات ...بەاڵم بێ
کەڵک بوو .ئەم بۆشاییە پڕنەدەکرایەوە .لە
هەمووی خراپتر ئەوەبوو ئەم خەرجە زیادیە
و ئەم بڕە پارە سەرفکراوە ،هەموو مانگێک
بە شتێکی رێکەوت دادەنرا و دڵی خۆش بوو
مانگی داهاتوو باشتر دەبێت و ژیانێکی ئاسودە
و خۆشیان دەبێت .بەاڵم مانگەکانی دواتریش
ئەم چاڵە هەر مایەوە .بۆ خۆشی نەیدەزانی
بۆچی و چۆن چۆنی بوو کە ئەم بۆشاییە و ئەم
چاڵە لە ژیانیاندا هاتۆتە سەر ڕێیان .الیوابوو
هۆکار دەگەڕێتەوە بۆ منداڵەکەی .کەوابوو
بەجەهەنەم! خۆ هیچم لەدەست نایەت .با
کێشەی حەوانەوە و ئاسودەگی و بەختەوەری
بمێنێتەوە بۆ کاتێکی تر چارەسەری بکەم.
سەیارە بچووکەکەیان ،وردەوردە لێیان
دوورکەوتەوە و لە داهاتوودا بزربوو .دەستیان
لە سەیارەی کروکی کراوە هەڵگرت چونکە
قەدەغەبوو منداڵ لە سەیارەیەکی کراوەدا ببێت
لەبەرئەوەی مەترسی سەرما و هەاڵمەت و
کەوتنە خوارەوە ژیانی منداڵەکەی دەخستە ژێر

هەڕەشەوە .کەوابوو تا پازدە ساڵی تر نەدەکرا
سەیارەی کروکی بکرن .تەنانەت لە خەویشدا،
عەقڵ ڕێگەی کڕینی شتی وای پێنەدەدان.
مرۆڤ دەبێ زۆر دڕندە و بێ بەزەیی بێت کە
بەگیانی منداڵی ناسک و نازدار یاری بکات.
منداڵەکەی کوڕ بوو .بەاڵم ئەو حەزی لە
کچ بوو :چون ناسکتر و خوێن شیرینترن.
بەختەوەرانە ،لە سااڵنی هەوەڵدا ،جیاوازیەکی
زۆر لەنێوان کچ و کوڕدا نابینرێت .باوک بە
ناچاری تەسلیم بوو و کەوتە ستایش و دوعای
خێر .ئەمەش بووە هۆکارێک تا منداڵەکە پایەی
کورسی دەسەاڵتی زاڵمانەی لە مێشکی باوکیدا
پتر و قایمتر دابمەزرێنێت .ئەو دەسەاڵتە
ستەمکارە ،کە بەربەریانە و لە دەرەوە بە زۆر
و هەڕەشە و گوڕەشە سەپێندرابوو ،هێدی
هێدی لەالیەن پیاوە بەدیلگیراوەکەوە قەبووڵکرا.
پایەی دەسەاڵتی منداڵەکەی تادەهات قایمتر
دەبوو لەگەڵ ئەوەشدا نەرمی و جوانیەکی پێوە
دیاربوو .وانەبوو کە کەمترین مافی ئازادی پێ
درابێت ،بەڵکو بە زەرد و سوور دەیخەماڵند و
ڕەنگی زێڕینی لێدەدا.
بەم جۆرە شەوەکان بەرەو ئارامی و بێدەنگی
دەڕۆیشت .مەودای کاتەکانی شیرپێدان زیادی
دەکرد و گڕوگاڵ جێگەی بە قیژە و هات و
هاوار لێژدەکرد و کۆیلەی بێبەخت گومانی
دەکرد کە سەردەمی ئازادی بەڕێوەیە...
نەگبەت نەیدەزانی کە بە لەدایک بوونی منداڵ،
سەیارەی ژیان گێر و ڕواڵەتی گۆڕیوە .پێش
ئەم ڕووداوە ،داهاتوو الی ئەو لە بەیانیەوە
دەستی پێدەکرد .بەرنامەکانی ئەوپەڕی بۆ
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چەند حەفتە و چەند مانگێک بوو .ساڵ الی
ئەو بەرانبەری بێ کۆتایی بوو ،هەنووکە هەفتە
بەشێک لە زەمەنی ئێستابوو کەمترین یەکەی
زەمانی داهاتوو یەک مانگی تر بوو .داهاتووی
نزیک بەپێی ساڵ هەژماردەکرا .گەمژانە
بەخۆی دەگوت" :بەم زووانە دان دەردێنێت و
گاگۆڵکێ دەکات و ڕێ دەکەوێت" بەم زووانە
واتە سێ مانگ ،ساڵێک یان دوو ساڵی تر.
بێچارە پەلەی بوو ئەم مەودایە هەر ئەمڕۆ
کۆتایی پێ بێت .مخابن ،زەمان و کاتی بچووک
کردبۆوە .تاوانی گەورە و خیانەتی ترسناکی
ئەو بەنیسبەت ژیانەوە ،هەر ئەمەبوو .پاشان
هەوڵی دەدا زووتر پیربێت .خۆی خێرایی
ئەم سەیارەی زیاد کردبوو و نەی دەزانی
گەڕانەوەی تێدانیە .پەلەی بوو بە سەریعی و
خێرایی ژیان تەواوبکات .نەیدەزانی لەوکاتەوە
کوڕ ئەچێتە ناو بێشکە ،بەرەو گۆڕستان پاڵ
بە باوکیەوە دەنێت .دەفتەرێکی گەورەی کڕی
و لێێ نووسی" :یادداشتەکانی ڕۆژانی ژیانی
کوڕەکەم" مێژووی یەکەم پێکەنین ،یەکەم
دەرهاتنی دان و یەکەم گاگۆڵکەی منداڵەی تێدا
نووسیبوو .یەکەم قسە کە کوڕەکەی کردبووی
الی ئەو ڕووداوێکی گەورەی مێژووی بوو.
بۆئەوەی ئاستی دەفتەرەکە بەرزبکاتەوە
،سەرنج و تێبینیەکانی خۆشی تێدادەنووسی.
بۆ نموونە" :ئەم منداڵە بەڕای من زۆر زیرەک
و بلیمەتە".
جارجار ئیستێکی دەکرد .دڵەڕاوکێ و بێ
ئۆقرەیی و وەسواس بەرۆکی دەگرت .بە
ناچار وشەی "زۆر"ی ئەسڕیەوە و لەجێگەی

ئەو وشەگەلە بە هەستێکی خۆ بەکەم زانینەوە،
دەینووسی" :تاڕادەیەک "ئەمەش جۆرە دڵنیایی
و متمانە بەخۆی لە ال دروست دەکرد ،بە
ورەیەکی بەرزترەوە دەینووسی" :هیوادارم
لە تەمەنی دە ساڵیدا بچێتە دواناوەندی و
لە شازدە سااڵندا دواناوەندنی تەواوبکات.
بەم جۆرە کاتەکانی بە هەدەر نەچووە و
دەتوانێت لە تەمەنی گەنجیدا بچێتە زانکۆ و
لە تاقیکردنەوەکانیدا سەرکەوتووبێت" .ئینجا
چەندساتێک ،قەڵەم بەدەست ڕادەما و لەپڕ
بەپەلە هێرشی ئەکردەوە سەر کاغەزەکە" :باشە
بۆ نەینێرمە زانکۆی ئەدەب؟ ئەی ئەگەر حەزی
لە زانست بوو ،ڕاستە کۆمەڵگە پێویستی بە
هەموو شەهادە و پیشەیەک هەیە ،کەوابوو
بۆ من ببمە کۆسپ لە ڕێگەی پشکووتنی
ئەم بەهرەیە .هەرچی دەبێت باببێت .بابچێت
ئەندازیاری بخوێنێت"...
شەوانی دیکە خەیاڵ دەیبردە سەر ئەرزی
واقیع .دوای ئەوەی تێر سەیری هاتوچۆی
سەیارەکانی دەکرد لەپڕ خەیاڵ و داڵغەیەکی
تازە سەری هەڵدەدا و ئەویش خێوەت هەڵدان
بوو .لەو دەشت و دەرە خێوەتێک هەڵدەیت
هیچ خۆشی و چێژێک بەمە ناگات .لێ ئەم
بەختەوەریە بۆ کەسێک منداڵی بچکۆلەی
ببێت حەرامە و بەتەنیایی جێ بەجێ ناکرێت
مەگەر ئەوەی لەگەڵ کارواندا سەفەربکات...
نانا پێویستی بە ڕەتڵ و کاروان نیە .خێوەت
واتە نووستن لەژێر چادرێکدا .قورس نەیگرم.
کە منداڵەکەم گەورەبوو خێوەتێک دەکڕم و
بێ مەبەست ڕێگەیەک ئەگرمە بەر و وەکو
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قەرەجەکان لەبەرخۆمەوە گۆرانی دەڵێم .یان
بە پیاسەکردن یاخود بە پاسکیل ...ئەی بۆ
بەلەمێک نەکڕم ئەوەندەش گران نیە ...بەلەم
یان قەیاغ؟ نا قایەقەکە باشترە و بۆ هەڵگرتنی
بار و ئەشیا لە ئوردو گونجاوترە...
"لە پازدە ساڵیمدا هیوایەتم ئەوەبوو تا دورگەی
کێرس بە بەلەم بڕۆم .کە کوڕەکەم بوو بە
پازدە سااڵن ،خۆ عەیب نیە با هەردووکمان
پێکەوە سواری بەلەم ببین؟ هەر شەو لە
کەنارێک ئەوەستین دوور لە ژاوەژاوی
ژیانی نێو شار ،شەو لەژێر دارە کاژەکاندا
دەنووین .خێوەت هەڵدەدەین ،ئاگر ئەکەینەوە،
چێشت دروستدەکەین .شەو لەبەر تریفەدا
پایپ دەکێشین .بەیانیان پێش ڕێ کەوتن لە
ئاوی فێنکی چەمدا مەلەیەک دەکەین ...خۆ
ئەگەر شوێنەکەمان بە دڵ بوو ئەوا چەند ڕۆژ
دەمێنینەوە .ئەمەیە برادەری نێوان باوک و
کوڕ!"
لەتێکڕای ئەم خەونانەدا ،ژنەکەی لەبیردەکرد.
وێنەی ژن لە ئاسۆی بیرکردنەوەیدا بزرببوو.
لێ شەوێک ژنەکەی وەبیری هێنایەوە و
بەچرپەوە پێی گوت:
 خۆشەویستەکەم ،وابزانم تۆ حەزت لە کچبوو ،وانیە؟
چیدی نەیدەزانی کە حەزی لە کچە یان بەلەم.
ئەوەندە نەخایاند مزگێنیان پێدا کە تاکوو
چەند مانگی تر ،کچێکی جوان و ژیکەالنە
بە خێزانەکەیان زیاد دەبێت یان ڕەنگە
کوڕێکی کاکۆڵ زێڕین .سەرلەنوێ بەزمەکە
دەستی پێکردەوە .لێ ئەمجارەیان هەڵچوون
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و داچوونی ڕۆحی دایک و باوک ئەوەندە
بەرچاونەبوو .ڕەنگە ڕاهاتبوون .چەند مانگی
ناخۆشی دووگیانی وەکو بروسکە تێپەڕی.
لە وەختێکەوە پیاوەکە پاڵی دەنا لە ئارەبانەی
کاتەوە ،ئارەبانەش خێراتر ڕێی دەکرد .لە
ئاکامدا کچەش هاتە دنیا .بەڵێ کچ بوو .کچێکی
ڕێک و پێک .ئیتر دەبێ بیر لەوە بکەنەوە کە
گەورەی بکەن .دووساڵی هەوەڵی بەخێوکردنی
منداڵ ئەرکێکی زۆر قورسە :منداڵ ،ڕێگە لە
دایک و باوک دەگرێت .ئیشەکان بە نیوەناچڵی
دەمێننەوە .ماڵ پڕدەبێت لە بۆگەنی توندوترش
و ...چاکتر وایە زوو گەورەی بکەین چیدی
تا خۆی پیس نەکات .زووتر گاگۆڵکێ بکات.
زووتر گڕوگاڵ بکات و ئەم کرمە خێراتر
بچێتەوە سەر شێوەی ئینسان .خێرا سۆز و
خۆشەویستی دایک و باوکی ڕابکێشێت! خێرا...
خێرا.
ئەوەندەی نەخایاند کە کابرا بە ئارەزوەکانی
گەیشت لە کاڵوچەرخانێکدا کچەکەی دوو ساڵ
و سێ ساڵی تەواوکرد .ئێستا کوڕە گەورەکەی
کاتی ئەوەبوو بچێتە قوتابخانە .باوکی دەبوو
دوو دەفتەری یادداشت بکڕێت یەکێکیان
بۆ کچەکەی و ئەویتریان بۆ کوڕەکەی .لێ
هەردوو دەفتەرەکە سپی بوون .دەرفەتی
نەبوو بیرەوەریەکانی بنووسێت سەرەڕای
ئەمەش تێگەیشتبوو گەرم و گوڕترین قسەی
منداڵ کە دەچێتە سەر کاغەز وەک سەهۆڵ
سارد دەبێتەوە .کەوابوو بۆ کاتە بەنرخەکانی
لەخۆڕا بەفیڕۆبدات؟ کات هەر کاتە ،هەتا
زووتر تەواوبێت ،باشترە .تەنانەت لەم نوکتەش
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تێنەدەگەیشت .گڵۆڵەی ژیانی وەکو زنجیرە
ڕووداوێکی خێرا ،بەخێرایی لەکرانەوەدابوو.
هەمووجارێک لە دائیرە دەگەڕایەوە خێراتر ڕێی
دەکرد و لەخۆی دەپرسی بشێ چ کارەساتێک
لە ماڵەوە ڕوویدابێت؟
لەسەر
لەئاکامدا ڕۆژێک لێی قەوما:
قاندرمەکان تەرمی ژن و منداڵەکانی بینی -
نانا شوکور بۆ خوا نیوەگیانێکیان تێدامابوو.
کوڕەکەی بەلۆعەی غازەکەی کردبۆوە و دایک
و خوشکەکەی بەهۆی ئەمەوە بورابوونەوە.
ئەگەر سەعاتێک درەنگتر بچوایەتە ماڵەوە ئەوە
دەبوو سێ تابووتی ئامادەبکردایە .ڕۆژێکی
تر سەرەی کچەکەی بوو :لە توالێتدا درگای
لێ عاسی ببوو ،بە ناچار دەرگەکەیان شکاند.
هەندێ جار لە چێشتخانەکە ئاو کۆدەبۆوە و بن
میچی ژووری خوارەوەی تەڕدەکرد و ساحێب
خانووەکە هاواری لێهەڵدەستا .هەندێ جار
بەقەڵەم لەسەر دیوارەکان نەخش و نیگاریان
دەکێشا و گەلێ جاریش بە بزمار دیوارەکەیان
هەڵدەکۆڵی و ژووری نانخواردنەکەیان
دەڕازاندەوە .یان ئاگاداریان دەکردەوە کە
کچەکەت خەریک بوو لە پەنجەرەکەوە بەربێتەوە.
بەپەلە ڕای دەکرد بۆالی ئاسنگەرێک و داوای
لێدەکرد محەجەرەیەکی بۆ دروست بکات .بەاڵم
ئەمەش دادی نەدەدا چونکە ئەمجارە مقەستی
هەڵگرتبوو و ئەوەندەی نەمابوو چاوی خۆی
کوێربکات .بەپێی یاسایەکی گشتی مەترسی لە
شوێنێکەوە کە چاوەڕێت نەدەکرد بەرەوڕووت
دەبۆوە .دایک بەدەم ئاخ هەڵکێشانەوە دەیگوت:
"پێویستمان بە شوقەیەکی گەورەتر هەیە.

منداڵەکان ئەوەندە لەم هێالنەدا ماونەتەوە،
هاربوون "لێ هاریی ئەوکاتەبوو کە کوڕەکەیان
ئەیویست مەشقەکانی بنووسێت و کچەکەشیان
نیازی وابوو یارمەتی بدات .ئەو وەختە هاریی
دایک و باوکیشی ئەگرتەوە .خۆشەویستی
باوک هەڵدەچوو و دەستی هەڵدەبڕی و ئەیدا
بەسەر دوژمنەکانیدا .دواتر شەرمەزار و
پەشیوان دەستی لە لێدان هەڵئەگرت و ئەچووە
سووچێکەوە .دەتگوت دەساڵ پیرتربووە .لێ
ئەمانە تەئسیری نەبوو .لەبەرئەوەی دەبوو
هۆکاری بێبەختیەکانی خۆی ببینێتەوە :واتە
هەرچی زەمانی کورت دەکردەوە زۆرتر خۆی
بەرەوڕووی قازانج یان توندوتیژی ئەکردەوە.
پیشاندانی خۆشەویستی زیادی ئیشی ئەو
کەسانەیە کە وەخت و مەجالی تەواویان هەیە.
هەر کە کات بوو بە زێڕ ،مرۆڤیش بێ ڕەحم و
خوێنڕێژ ئەبێت.
ڕواڵەتی شتەکان کوێری کردبوو و هەر
ڕۆژێک بەرەوڕووی هەڵەیە دەبۆوە .ژنەکەی
دەیگوت" :خەتای ئەم خانوەیە!" و خۆشی
دووپاتی ئەکردەوە" :خەتای خانوەکەیە" ئینجا
لەبری بەکارهێنانی باشتری زەمان بەپێی
بەرنامە داڵغەی شوێن هەڵیدەگرت و بەشوێن
خانویەکی گەورەتردا ئەگەڕا .لە بێ بەختی
خانووکەم بوو :لەکوێ و لە چ کاتێکدا ئەم
کێشە نەبووە؟ لێ ئەگەر پارەی زۆرتر بدابا...
پارەی زۆرتری دا و بوو بەژێر باری قەرزەوە.
شانسی هێنا موچەکەی زیادی کرد .هەندێجار
بەڕێکەوت ئەم شتانە ڕووئەدات.
چونکە پیاوێکی گەش بین بوو ،وای بۆ
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ئەچوو تا دە ساڵی تر پاشەکەوتێکی کەمی
بۆ دەمێنێتەوە و ژیانی خۆشتر و ئاسوودەتر
ئەبێت .هەرجۆرێک بێت کێشەکان کۆتایی پێدێت
و تا ئەو وەختە خواگەورەیە .ئەم قۆناغەش
تێئەپەڕێنێت بۆ گەیشتن بۆ ئەم مەبەستە،
زۆرتر ئیشی ئەکرد بە پاڕانەوە لە دائیرە
داوای کاری زیادەی ئەکرد .جنێو و قسەی
ناخۆشی بە هاوکارەکانی ئەدا و بۆ بەڕێوەبەر
ماستاوی سارد ئەکردەوە ،بۆئەوەی پلەوپایەی
بەرزبێتەوە .چیدی دەرفەتی نەبوو وەبیر خۆی
بێنێتەوە کە ئەو پیاوێکی دڵ ناسک و باش بوو.
ئەم کارانە دڵی کردبوو بە بەرد .بەختەوەرانە
ئاسۆ ڕوون بووەوە :قوتابخانە ئامادەبوو
کوڕەکەی وەربگرێت هەروا کە پێشتر
کچەکەشیان لێوەرگرتبوو .بەم جۆرە ماڵەکە
لە زۆربەی کاتەکاندا کپ و بێدەنگ دەبوو و
لەدەست دوو منداڵی تووش ڕزگاریان دەبوو.
(بشێ قوتابخانە جگە لەمە ئەرکێکی تری
هەبێت؟) چیدی دایک و باوکەکە ئەیانتوانی
هەناسەیەک بە ئارامی هەڵكێشن و لەم
دەرفەتەدا ،وەکو ئینسان ژیان ببەنە سەر و
ئەرکی باوکانە و دایکانەی خۆیان بە دڵگەرمی
زۆرترەوە بەجێهێنن.
ژنە ئەم دەرفەتەی بە هەل زانی و بەگوێی
مێردەکەیدا دا کە حەزی لە منداڵی سێهەمە.
منداڵی سێهەم؟ پیاوەکە بە سەرسوڕماوی و
خەمباریەوە سەیرێکی ژنەکەی کرد ،لێی ڕاما و
بۆ یەکەم جار پاش چەندساڵ ژیانی هاوبەشی
نەیناسیەوە .لە بیرەوەری ئەودا ،ژنەکەی کچێکی
شۆخی بەژن زراڤ و شەرمێون بوو لێ ئێستا
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لە بەرامبەریدا ژنێکی قەڵەوی سی ساڵەی
بە ئەزموون ،دایکێکی تەواو ،یان مریشکێکی
هێلکەکەری ئەدی .لەخۆڕا ویستی موخالەفە
و سەرکێشی بکات .ژنە دەسبەردارنەبوو.
لەبەرئەوەی زاکیرەیەکی باشی بوو ،قسەکانی
مێردەکەی لەپێش هاوسەرگیریدا وەبیری
ئەهێنایەوە تا فەرامۆشی نەکات .پێی ئەوت:
"تۆ خۆت نەتگوت سێ منداڵت ئەوێ؟" چەند
قسەیەکی تریشی وەبیرهێنایەوە کە یان پیاوەکە
لەبیری کردبوو ،یان ئەم لەخۆوە هەڵیدەواسی.
لەئاکامدا دڵی مێردەکەی نەرم کرد و گوتی:
"بەیانی تا شەو تۆ لە دائیرەیت و منداڵەکانیش
لە قوتابخانە ،من بە تاقی تەنیا لەم خانووە
گەورەدا بێ تاقەت ئەبم .تۆ هەر بیر لە خۆت
ئەکەیتەوە .تۆ تەنیا قازانجی خۆت ئەوێت"
ئینجا فرمێسکی هەڵئەڕشت .پیاوەکەش لەبەر
دڵ ناسکی تەسلیم ئەبوو .ئەوەندەی نەخایاند
نیشانەی سەرکەوتن لە ڕوخساری ژنەکەدا
دەرکەوت .گەشایەوە .کوڕ یا کچ؟ فەرقی نیە.
گرینگ خودی منداڵەکەیە ،ئەگەر نێرەمووکیش
بێت .ئەمجارە ڕووداوەکە بە ئاسانی تێپەڕی:
چەرخی منداڵ خستنەوە کەوتبوە گەڕ .قۆناغی
سکپڕی و لەدایک بوون و ساڵی یەکەم و
دووهەمی گەورەکردنی منداڵەکان لە پەراوێزی
ژیانیاندا بەخێرایی برووسکە تێپەڕی .باوک
ئیتر بیری لە کڕینی دەفتەری بیرەوەری تازە
نەکردەوە .تازە دوو دەفتەرە کۆنەکەش لە
سووچێکی چەکمەجەدا ،تەپ و تۆز لێ نیشتوو
لەبیرکرابوون .ئێستا هەموو داڵغەی ئەوەبوو
کە ببێتە هاوڕێیەکی باش بۆ کوڕە گەورەکەی.
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مەشقەکانی بۆ دەنووسی .الیەنی ئەوی دەگرت
و باسی نەخوێندەواری مامۆستاکانی دەکرد.
هەندێ زانین و زانیاری فێرببوو ،لێ لەبیری
نەمابوو کە ئەم زانیاریانە بیست ساڵ پێشتر
خۆی لە قوتابخانە خوێندبووی.
منداڵی سێهەم زۆر دڵپاک و بێ ئەرک بوو .بۆ
خزمەتی بەرژەوەندی گشتی هەوڵی دەدا کەس
وەڕەس نەکات و لەم ڕێگەدا هەوڵێکی زۆری دا
بۆئەوەی خۆی بێدەنگ و بەئەدەب و گوێڕایەڵ
و عاقڵ پیشان بدات کە بوە هۆی نیگەرانی
دایک و باوکی.
ئاخر منداڵێک کە بێ دەنگە ،کاری بە کەس نیە و
خۆی سەرقاڵ دەکات و لەخەیاڵدا دەژی ،بەکەمی
حەزی لە یاریکردنە ،شتی ناوماڵ ناشکێنێت،
مڕەی نایەت و نان کەم دەخوات .ئەمە پیشان
ئەدات کە منداڵێکی ئاسایی نیە .بردیانە الی
دوکتۆر .ژمارە سێی بێ بەخت .لەکاتێکدا یەکەم
و دووەم تەندروستیان تەواو بوو ،ئەم لەم
بوارەدا کێشەی بوو .نەخۆشیەکەی وانەبوو
لە خەستەخانە بیخەوێنن :بۆخۆشی هێندە
لە دەنگەدەنگ و ژاوەژاو دڵی تۆقیبوو ئامادە
نەبوو بەتەواوی خۆی بدات لە نەخۆشی نەبا
لێینەگەڕێن .هەندێجار سەفرای بوو .جارجار
کالیسیۆمی جەستەی کەم بوو .هەاڵمەت
لێیدەکرد بە سینەپاڵوو و کۆڵنج بەرەو سکچوونی
خوێنی دەبرد و ڕووشاندنێکی پێستی لێ دەبوو
بە برین .بەختەوەرانە هیچوەخت نەدەگەیشتە
سنووری مردن .بەکورتی نەخۆش بوو .هەموو
ئەندامانی ماڵ لە دەوری کۆدەبوونەوە و
سەیربوو لەالیان کە داوای شت لە کەس ناکات
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و بێدەنگ و هێمن لە سووچێکدا دادەنیشێت
و بە پێکەنینەوە وەاڵمیان دەداتەوە .دوکتۆر
دەیگوت" :کە بوو بە پێنج ،شەش ساڵ ،باشتر
دەبێت" دایک و باوکیشی هەموو هەوڵیان
ئەوەبوو زووتر بیگەیێننە ئەم تەمەنە.
لەئاکامدا بەم مەبەستە گەیشتن و ئاسودەبوون.
بەپێێ پێشبینیەکانی دوکتۆر ،ئیتر کاتی ئەوە
هاتبوو کە سێهەم منداڵ بااڵبکات .دوورنمای
بەختەوەری داهاتووی ئەم بنەماڵە لەبەر
چاویاندابوو :خێوەت ،بەلەم ،سەیارە ،سەفەر
و خۆشەویستی و...
لەم سەر و بەرەدا جەنگی جیهانی دەستی پێکرد.
ئەویش چ جەنگێک؟ بڵێی دوژمن لە ڕۆژئاوا
یان ڕۆژهەاڵت یان باکور یان باشور هێرش
بکات یان ...فەرقی چی بوو؟ هەر بیست و پێنج
یان سی ساڵ جارێک ،دەرفەتێکی گونجاوە بۆ
دروست کردنی سوپا و سەربازی تازە ،دەبێت
شەڕێک ڕووبدات و پێنج یان شەش ساڵیش
کاتێکی دیاریکراوە بۆئەوەی ئەم پێگەیشتووانە
بە کوشت بدرێن .پاشتر سەرلەنوێ سەرباز
دروست دەکەنەوە و دووبارە شەڕ .شەڕ
دەستی پێکرد .باوکیان جلی سوپای لەبەرکرد
و لەگەڵ چەند ملیۆن سەربازی تردا ،بێ
ئەوەی دەرفەتی ڕاکردن و کوشتنیان ببێت،
هەموویان خڕ بەدیل گیران و دوژمن گشتیانی
لە ئۆردوگادا نیشتەجێ کرد و حەفتە و مانگ و
ساڵەکان بەم جۆرە تێپەڕین.
دوژمنەکان چەکی قورس و کۆکوژ و بۆمبای
هیدروژینی و کیمیایی و دەیان چەکی تریان
پێ بوو .لێ لە نەگبەتی بەکاریان نەهێنا و
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نەهێنا تا شەڕ بەپێی بەرنامە هەر درێژەی
هەبێت .دیلە نەگبەتەکەی ئێمەش هەر ڕۆژ
و مانگەکانی دەژمارد تا بەتەواوی وەڕەس
بوو و تێگەیشت کاتی یەکجار زۆری هەیە.
چ ئیحساسێکی ناخۆش و ئازاردەر .تائێستا
بەدەس نەبوونی کاتەوە دەینااڵند و ئێستە بە
عەکسەوە .بیری دەکردەوە و بەو دەرەنجامە
گەیشت کە لە هەبوونی منداڵەکانیدا ،زەمان
کورت دەبێتەوە و هەروەها نادیاربوونیان
هۆکاری درێژبوونەوەی کاتە .کاتی کەم
دڵەڕاوکێی لەگەڵدایە و کاتی زۆریش داهێزران
و خەمباری .کاتی کەم ژیان حەپەلوش دەکات و
کاتی زۆریش ڕق و نەفرەت ئەخاتەوە .کەوابوو
کاتی دروست ،معدلی ئەم دوانەیە بەڵێ ئەم
کاتە نە زۆر نە کەمە ،ئەم کاتی بەختەوەریە
چۆن بەدەست بهێنێت؟ ناچار ،هاتە سەرئەوەی
کە ڕابکات .پاش ساڵێک هەوڵ و تەقەالی بێ
خێر و دروست کردنی پێناسی تەزویر کە لێیان
گرت داڕمانی ئەو تونێالنەی کە هەڵیکەندبوو،
لەئاکامدا خۆشی بە پیریەوە هات و بە جل و
بەرگی مەدەنی و گیرفانی پڕ لە نوقڵ لە کەش
و هەوایەکی خۆشدا ڕایکرد و بەهەڵە سەری
لە واڵتی دوژمن دەرهێنا لێ بوێرانە هەنگاوی
هەڵدەگرت و نیازی وابوو بە پیاسە دووهەزار
کیلۆمەتر تا ماڵ خۆیان ڕێ بکات .دوو ساڵ لە
دیلیەتی ئەو تێپەڕیبوو .لەم ماوە وای بۆ دەچوو
کە کۆمەڵگەی ئینسانی لە پیاوانی عەسکەری
کە لە کەپری دارینەدا دەژین ،دروست بووە.
لەگەڵ گەیشتنی بە یەکەم دێ ،کەوتە گریان کە
چاوی بەو ژن و منداڵ و خانووە ڕەنگاوڕەنگانە
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کەوت خۆشەویستی و دڵپاکیەکەی کە پەنگی
خواردبۆوە سەرڕێژی کرد .ساڵوێکی لە
ژنەکان کرد .ژنەکانیش کە مێردەکانیان لە
بەرەی شەڕ بوون ،بە پێکەنینەوە وەاڵمیان
دایەوە .منداڵەکان بە نیگای ساف و شین و پاک
و بێگەردیانەوە و بە خۆشەویستیەوە چاویان
بڕیبووە ئەو و ئەمیش پێدەکەنی .منداڵێکی دە
سااڵن ،کە لە فریشتەیەکی بچووکی دەکرد
سەرنجی ئەمی زیادتر ڕاکێشابوو .ڕاوەستا و
مشتێک چۆکلێتی لە گیرفان دەرهێنا و دای پێی.
منداڵەکە بە زمانی خۆی سوپاسی کرد .پیاوەکە
ملی ڕێگەکەی گرت .کیلۆمەتریك لەوالترەوە
دوو ژاندارم هاتن و لەپشتەوە گرتیان .هەر ئەو
فریشتە بچکۆلە ،پاش خواردنی چۆکلێتەکان لێی
کەوتبوە گومان و ئیخباری کردبوو .ژنەکان
هیچیان نەدرکاندبوو .چونکا ئەوان فریشتە
نەبوون .بەم جۆرە تا کۆتایی شەڕ ،تەمەنی لە
ئۆردوگای دیلەکاندا بردەسەر .کە گەڕایەوە بۆ
ماڵ تەمەنی چل ساڵ دەبوو .منداڵەکانی تەمەنی
هەرزەکاریان تێپەڕاندبوو .خۆشەویستی لە دڵیا
وشک ببوو .وەکو جاران شەرمێون نەبوو.
هاتە سەر ئەو ڕایە کە ژیانێکی دیکە بۆ خۆی
هەڵبژێرێت و بیر لە کەس نەکاتەوە .بشێ ئەمە
لە سۆز و هەڵچوونی ڕۆحی بێت یان جۆرێک
بێ ئەزموونی کە هۆکارەکەی شەرمێونی
و حەیابەخۆیی چەند ساڵەی ئەوبوو .ڕەنگە
ژنەکەی بە کەم زانیبێت و وایدانابێت چیدی
خۆشەویستی پێ ناکرێت .لێ ،هەرچۆنێک بوو
پاش چەند مانگ ،ژنەکەی سەرلەنوێی سکی
هەبوو .پیاوەکە سەری سوڕمابوو .منداڵی

چوارەم بەڕێوەبوو .بەڵێ منداڵی چوارەم:
بەرهەمی زیادبوونی ناچاری وەچەی پاش شەڕ.
باوک سوێندی خوارد کە تا ئەوڕۆژەی ماوە
نەکەوێتە ئەم داوەوە .بەاڵم ئێستا لە دەستی
دەرچووبوو .ئەفسووس ،لەبیری کردبوو کە
منداڵەکانی لە تەمەنی هەرزەکاریدان ،کچە
گەورەکەی هەڵەیەکی کرد خۆی دۆڕان .ناچار
بەپەلە دایان بە شوو و لە کۆڵ خۆیان کردەوە.
لێ لەبەرئەوەی بارودۆخی ماڵیان باش نەبوو،
دایک و باوکی کوڕەکە گەورەکردنی منداڵەکەیان
لە ئەستۆ گرت .ئەمەش بە ڕێگە و جێگە بوو،
چونکە منداڵە چوارەمەکەیان تازە خەریکبوو
پێی دەگرت .دواجار سەرەی کوڕە گەورەکەبوو
ژنی بۆ بێنن .پاشان منداڵی کوڕەزا و کچەزا
تەنگیان بە باپیرییان هەڵچنیبوو .ئێستا سەرەی
ژمارە سێ بوو بەڕێی بکەن ویستیان قۆڵی لێ
هەڵبماڵن تا ڕێگە بۆ چوارەمین منداڵ ئاوەڵەبێت.
خەڵک کە ئەم خێزانەی دەدی ،دەیانگوت" :چەند
خێزانێکی بەختەوەرن" هەندێ بەخیلیان بە باوە
گەورەیان دەبرد .بەڕاستی ئەم پیاوە لە هەموو
خەڵکی تر بەختەوەرتر و سەرکەوتووتر بوو.
بە ئارەزوەکانی خۆی گەیشتبوو و لەکۆتایشدا،
لە تەمەنی پەنجا و شەش ساڵیدا توانیبووی
سەیارەیەک بکڕێت .بەوپەڕی خۆشەویستیەوە،
سەیارەی دەئاژوو .ئەمە تەنیا شتێک بوو کە لە
دڵەوە خۆشیدەویست .خۆشەویستی چیدی الی
ئەو مانای نەمابوو .لێ مرۆڤ نانی ناوەکەی
دەخوات.
بەلەم و خێوەت لەو تەمەنەدا ئیدی سەرنجڕاکێش
نەبوون .لەبری ئەمانە تەلەفزیۆن و سەالجە و
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غەسالە و خانووی ئێالخی جێگەی ئەوانی تری
لە واڵتی ئارەزوەکانیاندا گرتبۆوە.
***
چ هەڵەیەکی گەورەیە کە هەمووساڵێک ڕۆژی
لەدایک بوونی منداڵەکان دەکرێتە جێژن.
هەڵەیەکی گەورە بۆ ئازاردانی خەڵکانێکی چاک.
ڕۆژێکیان هەموو ئەندامی خێزان کۆبوونەوە
تا یادی هەفتا ساڵی باوە گەورەیان بکەن
بە جەژن .گەورەی ماڵەکە سەری هەڵبڕی و
زانی کە تەمەنی تەواوبووە .بێچارە پێی وابوو
کە هێشتا دەرفەتی هەیە بژی .هەر لەوکاتەدا
مزگێنییان پێدا کە نەتیجەکەی هاتۆتە دنیا و
خۆی بووە بە باپیرە.
ئینجا ئەم پیاوە دڵناسک و دڵ سافە ،ئەم پیاوە
غەدر لێکراوە ،هەستی کرد چەقۆ تا سەر
ئێسقانی ڕۆچووە .تەحەمولی نەمابوو .دەستی
خستە دەور کەمەری و لە شوێنی خۆی هەستا.
بۆ وەدەست هێنانی مافی پێشێل کراوی خۆی،
بێ بیرکردنەوە و بێ بەزەییانە دەستی دایە
کوشتن :دەستە بکوژەکانی خستە گەڕ .لەپێشدا
ژنەکەی خنکاند .دواتر دوکانداری گەڕەکەکەیان
و نانەوا و پۆلیسێک و مامۆستایەک و بەریدی
پۆستەکەی خنکان .جینالولو بریجیدای کوشت.
سەرەک کۆماری کوشت و بۆیاخچیەکی لە
سەنگاپوور خنکان.
تەنانەت ئالبەرت ئەنشتەینیشی خنکان .ڕاستە
ئەو پێشتر مردبوو لێ گرینگ نەبوو .چون
وەختایەک ئەم پیاوە ناخ ڕەشە خیانەتکارە
گومانی دەکرد کە دنیا دەخنکێنێت لە واقعدا،
ئەوە دنیابوو خەریک بوو ئەوی دەکوشت.
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ئەندامانی خێزانەکە ئەگریان و ئەفسووسیان
دەخوارد کە ئەم پیاوە دڵناسکە لەخۆشیاندا
هاربووە.

سەرچاوە :بیست و یەک داستان لە نووسەرانی سەردەمی
فەڕەنسیی .چاپەمەنی نیلوفەر  -چاپی چوارەم ٢٠١٢ -
 تاران ٣٩ .الپەڕە .الپەڕەی  .٢٧٦ - ٢٥٩وەرگێر لەفەڕەنسییەوە بۆ فارسی :ابو الحسنى النجفي .نووسەر:
ڕۆجەر ئیکۆر .Roger Ikor
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چەند مینیماڵێكی

ڕەسوڵ یۆنان
ڕەسوڵ یۆنان
له فارسییەوه :جهبار سابیر

هیچ ژمارەیەك ڕاست نییه
یەكەم :ئەوان حەوت كەس بوون.
دووەم :بەاڵم من ژماردمن زیاتر بوون!
یەكەم :گرنگ نییه من كەیفم به ژماره حەوت دێت.
دووەم :كەواته ڕاسپێری ئەو دوو كەسه زیادەیه چی لێدێت؟
یەكەم :ئەوانیش سێ كەس بوون نەك دوو كەس .نەكا تۆیش كەیفت به ژماره دوو دێت؟
دووەم :بەڵێ.
186

ئەدەب و
هـــــــونەر

هەردووكیان پێكەنین .ئیدی هەوڵیان نەدا قسەیەك له بارەی ئەوانەوه بكەن كه له ڕووداوی كەوتنه
خوارەوەی هێلیكۆپتەرەكەدا بووبوونه قوربانی.
ئەوان ده كەس بوون.
بابەتی زەینی
كابرایەك به قەلەڕەشێكەوه چووه كافێیەكەوه و ڕووی كرده ڕۆشنبیران و وتی:
ئەم قەلەڕەشه له من بكڕن و مانا بدەنه ئازادی.
كەس بایەخی به قسەكەی نەدا!
تەنها یەكێك لەوان وتی:
ئازادی بابەتێكی زەینییه.
پاشان خۆیشی بۆ هەوا گۆڕین چووه دەرێ.
له بەسەرهاتەكانی كافێی چرا
بوونەوەرەكانی بۆشایی ئاسمان
دەرهێنەر موچیاری پێویستی ئەو ئەكتەرانەی كرد كه جلوبەرگی بوونەوەری بۆشایی ئاسمانیان
له بەردابوو و له كۆتاییدا وتی :گریمانەی بكەن بەڕاستی بوونەوەری بۆشایی ئاسمانن!
یەكێك له ئەكتەرەكان به بیستنی ئەم ڕستەیه زۆر ڕەنجا .به تەنیشتەكەی وت:
وانییه؟
ئەو وەاڵمی دایەوه :مەیهێنه دەنگ! نابێت ئێمه بناسن!
سێرك
خاوەنی سێركەكه له ناوەڕاستی تەختەی شانۆكەدا جەڵده لێیدا و كەوت .مەیمونەكه بۆینباخەكەی
كردەوه و له ملی خۆی كرد .بینەران پێكەنین و چەپڵەیان لێدا .له ڕوانگەی ئەوانەوه هەموو شتێك
یاری بوو.
ئۆرفه
دنیا گۆڕا .ئۆرفه كه زمانی باڵندەكانی دەزانی ،دوكانێكی باڵنده فرۆشی كردەوه .پێیوابوو پارەیەكی
زۆر دەخاته گیرفانییەوه ،بەاڵم به پێچەوانەی چاوەڕوانییەوه ،ئیفالسی كرد .ئەو نەیتوانی هیچ
باڵندەیەك ڕازی بكات بۆ فرۆشتن.
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جێگەیەك بۆ گەڕانەوه
كابرا :دەمەوێ بگەڕێمەوه!
ژنەكه :بۆ كوێ؟
كابرا تێدامابوو .سااڵنێك پێشتر الفاو مەفتەنەكەی وێران كردبوو.
ناچار پرسی :جێگەیەك پێنازانی؟
ژنەكه وتی :نا!
كابرا له ژێر لێوەوه چرپاندی :زۆر خراپ بوو.
بۆ سبەی كابرا بۆ ماوەی مانگێك له ماڵ چووه دەرێ تا جێگەیەكی بۆ گەڕانەوه هەبێت.
ئەكتەرەكان
وتی :من تۆم كرۆزم!
بیچمی شۆفێرەكه له ئاوێندی ئۆتۆمبیلەكەدا تێكچوو و پرسی:
ئەم پیاوه دووسەد كیلۆیه ئێژێ چی؟
سەرنشینەكەی پەنا كابرای قەڵەو وەاڵمی دایەوه :وێڵێكه شێت بووه!
ئەمەیش داستین هۆفمەنه ،بەاڵم نازانم بۆچی خەڵكه تازەكه وادەزانن تۆم كرۆز لێرەیه.
شۆفێرەكه لەمەی كه دووباره له دەوروبەری نەخۆشخانه دەروونییەكه سەرنشینی سەرخستبوو
هەستی به پەشیمانی كرد.
دزێكی بەدبەخت
چووه پشت مێزەكەوه .دوور له چاوی كڕیاران و كارمەندان ،دەخیلەی فرۆشگەكەی بەتاڵ كرد.
هەستی به له خۆبایی بوون دەكرد له پێگەكەی ،بەاڵم كاتێك خەریكبوو له فرۆشگەكه دەهاته
دەرێ ،تەواو سەرشۆڕ بوو.
چەند كەسێك هاتنه پێشەوه و به قامكی ئاماژه كامێرای چاودێریان پیشاندا و پێكەنین.
گەمژه
تاقه شانازی ژیانی ئەمه بوو ڕێك له كاتژمێر حەوتی شەودا دەچوو بۆ كافێی حەوت .كاتێك
دەچووه ژوورێ مشتەرییەكان به بینینی ئەو سەیری كاتژمێری قەد دیواری كافێكەیان دەكرد و
وەك ئافەرینێك پێدەكەنین .هەوڵی دەدا ڕێكوپێك بێته بەرچاو .ئارەزووی بوو كاتژمێر حەوتیش
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بمرێت ،بەاڵم كاتێك مرد له بەختی بەد ڕووداوەكه ڕێك له كاتژمێر هەشتی شەودا بوو.
شاعیر
ئەسپەكەی بردە ڕۆخی ڕووبارەكه تا ئاو بخواتەوه .هەوا ئارام و مەنگ بوو .كاتێك خەریكبوو
سەیری وێنەی خۆی دەكرد له ئاوێنەكەدا ،ئەسپەكه سەری دانەواند و سەری ئەوی خوارد.
شەو كاتێك دەیویست شیعر بنووسێت هەستی كرد له ئەوكی ئەسپەكەدا لنگەفرتێیەتی.
سەعاتچی
سەدەگەلێكه كاتژمێرەكانی له كار كەوتوون .شەو و ڕۆژ خەریكیان دەبێت ،بەاڵم هێشتا نەیتوانیوه
تەنانەت یەكێك لەوانه نۆژەن بكاتەوه .ئەم بابەته ئازاری ئەو دەدات .نیگەرانی بێ ڕێزبوونی
ناوەكەیەتی .هێشتا نازانێ مردووه.
مرۆڤه عاشقەكان
 خاوەنی كافێكه مۆمێكی پێكرد و لەسەر مێزەكه داینا .سوپاسیم كرد و وتم خۆشحاڵم كه هێندهبایەخ به خەون و خولیا و شته جوانەكان دەدەیت .ئەو له كاتێكدا كه پێدەكەنی ،وەاڵمی دایەوه :من
كەیفم به مرۆڤه عاشقەكان دێت .مرۆڤه عاشقەكان سەرنجڕاكێش و خۆشەویستن.
تۆزێك بێدەنگ بوو و پاشان پرسی :به بۆچوونی تۆ چۆنت زانی من عاشقم؟
 لەوێوه كه هەستت به بڕانی كارەبا نەكرد! من لەوێ بووم!بەسەرەاتی ئەو دوو دێوانه ترسناكه دوای هەاڵتن له زیندان
ماوەیەك له زێرابەكەدا و له پەنا مشكەكانەوه گوزەراندیان و ماوەیەكیش له ژێرزەمینێكی
فەرامۆشكراو و شێدار .لەوێوه كه له مرۆڤایەتی دووركەوتبوونەوه ،ئیدی نەیانتوانی له نێو
مرۆڤەكاندا جێگەیەك بۆ خۆیان پەیدا بكەن.
دواجار له ترسان خۆیان له گۆڕستانەكه شاردەوه و تا كۆتایی ژیان لەوێ ژیان.
چاوەڕوانی
كابرا شەش مانگ چاوەڕوانی كێشا ،بەاڵم ژنەكه نەگەڕایەوه.
 ئیدی چاوەڕێت ناكەم.كابرا ئەم ڕستەیەی به ئیمیلێك بۆ ژنەكەی نارد و ئەمجارەیش چاوەڕێ وەاڵمی كرد.
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ئارەزووی هاوینەی باوكێكی هەژار
چووه پێشێ تا میوه بۆ منداڵەكانی بكڕێت ،بەاڵم كاتێك نرخەكانی بینی چاوپۆشی كرد .كه به ڕێگەدا
دەڕۆیشت ،گریان قوڕگی گرت .ئارەزووی خواست بوومەلەرزەیەك بێت ،بەم مەرجەی كه هیچ
شوێنێك وێران نەكات ،جگه له دوكانی میوه فرۆشییەكەی گەڕەك .بۆ سبەی كاتێك بوومەلەرزەكه
هات هیچ دیوارێك درزی تێنەبوو ،جگه له دیوارەكانی ماڵه داڕزیوەكەی.
ڕۆژێكی بەفرین
بەفر هەموو شوێنێكی داپۆشیبوو .كابرا به وریایی بەژێر دارەكاندا ڕۆیشت و له باڵەخانه سپییەكه
نزیك بۆوه .خۆشحاڵ بوو لەمەی هیچ سەگێك نەوەڕی .بەرلەمه سەگەكان به بینینی هێرشیان بۆ
دەهێنا و ئەویش تێیدەتەقاند .هێور هێور چووه پێشێ .بەرەو دواوەی بااڵخانەكه پێچی كردەوه.
لەوێ لەسەر نووكی پەنجەكانی پێی بەرز بۆوه و
له پەنجەرەكەوه سەیری ناوەوەی كرد .ماڵەكه
كەلوپەلی تێدا نەبوو .ژنەكه گوێزابوویەوه.
شتێك له بوونیدا شیبۆوه .پاڵی به دیوارەكەوه
دا و به ئارامی كەوته گریان .حەزی دەكرد
هەموو شتێك خەونێك بێت و دووباره
سەگەكان شوێنی بكەون.
دەمامك
كەرنەڤاڵی هالوڤین تەواو بوو .كابرای گول
لەو ژنه جیابۆوه كه له سەرەتاوه تا كۆتایی
كەرنەڤاڵەكه له پەنایەوه وەستابوو و وتی:
ماڵئاوا تا كەرنەڤاڵێكی دی!
ژنەكه بەچرپه وتی :بێبەزەیی.
كابرا لەودیو دەمامكەكەوه بێدەنگ گریا.
ژماره نەناسراوەكان
كابرا وەاڵمی ژماره نەناسراوەكانی نەدەدایەوه،
چاوەڕێی تەلەفۆنی ژنەكه بوو .ژنەكه كه لەو
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الوه ،مۆبایلەكەی ونكردبوو و دەگەیشته هەر كابینەیەكی تەلەفۆن زەنگی بۆ ئەو لێدەدا .هەموو
جارێكیش نائومێد دەبوو و دەكەوته گریان:
لەعنەتی! تەلەفۆنەكه هەڵبگره.
ڤیزا
جەنابی "ب" هیچ کـێشەیەکی بۆ مانەوه نەبوو ،وێڕای ئەمەیش بڕیاریدا بچێته دەرەوه .چووه هەر
واڵتێك سنوورداشیان كرد .له كۆتاییدا موڵك و ماڵ و خانووەكەی باوكی فرۆشت و هەر جۆرێك
بووه مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەیی له كەنەدا وەرگرت .كاتێك گەیشته ئەوێ ،یەكسەر له كەناڵه
تیڤییەكانەوه دەركەوت و وتی ئاخ نیشتمان! دڵم تەنگ بووه بۆت!
ئەمەی وت و گریا.
هەندێك له بینەرانیش لەگەڵیدا گریان.
دوا تەقە
 تۆ كێیت كه تەقه له ئەوانیدی دەكەیت و مافی ژیانیان لێدەسەنیت؟ ئەسڵەن تۆ كێیت تا وابزانیتۆ باشتری و باقی خەڵك هیچ و پووچ و شایەنی مردنن؟
مرۆڤ كوژەكه ئەم ڕستانەی وت و له ئاوێنەكەدا فیشەكێكی به خۆیەوەنا .دەیویست سەیری خۆی
بكات كاتێك فیشەكی بەردەكەوێت ،بەاڵم تەنها ئاوێنەكه هەپرون بەهەپرون بوو و هاڕەی كرد.
سەرباری هەموو ئەمەیش دواتر به دكتۆرەكانی وت به چاوی خۆی هەالهەالبوونی مێشكی بینیوه.
كابرا پێیوابوو بەڕاستی مردووه .بێئەوەی له پاسەوانەكان بترسێت به خەیاڵی ئاسوودەوه ئاوێنه
و شووشەكانی نەخۆشخانه دەروونییەكەی دەهێنایه خوارێ .بەاڵم كاتێك قامچییان لێدەدا ،پشتی
دەسووتایەوه ،ئازاری هەبوو و له حەپەساندا دەمی دادەچەقی.
سەرباز
سەربازەكه ماندوو و بریندار گەیشته جێ.
ژنەكه له ماڵ چووبووه دەرێ.
برینێك كه له ناو شەمەندەفەر و دارستان و سەر جاده نەیكوشتبوو ،له ماڵەوه كوشتی.
گروپی تۆقاندن
له میواندارییه شادییەكاندا مۆڵەتی چوونه ژوورەوەیان دەستنەدەكەوت ،بەاڵم له كۆڕی پرسەی
مردووەكاندا كەس ڕێگەی لێنەدەگرتن .ئەوان به ئاسانی دەچوونه ماڵی خەڵكەوه و تا دەیانتوانی
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نانیان دەخوارد .ئەوان هەمیشه دوعایان دەكرد كەسێك بمرێت .خەڵكی به ئەوانیان دەوت گروپی
تۆقاندن.
هاوینی ساڵی ڕابردوو له شارەكەی ئەوان كەس نەمرد ،لەبەرئەمه گروپەكەی ئەوانیش لێكهەڵوەشا،
واتا یەك یەك له برسان مردن.

لەبەر هیچ
غرورەكەی ڕێگەی نەدەدا به کابرا بڵێت خۆشی دەوێت .هەمیشه میهرەبانیەکانی كابرای بێ وەاڵم
دەهێشتەوه .دواجار كابرا به دڵێكی شكاوەوه ئەوی جێهێشت و ڕۆیشت.
ئێستا كه پیر بووه ،تازه تێگەیشتووه چی كردووه .ناوی كابرا وەك گۆرانییەكی ئەفسانەیی به چرپه
دەڵێت و فرمێسك دەڕژێت .تاق و تەنیایه ،وەك پاسەوانێك له ژووری كۆشكێكی فەرامۆشكراو
و كۆن.
خەمینترین تیرۆریست
ژنەكه وتی :كێی زەالم؟
كابرا وەاڵمی دایەوه :مێردەكەت.
ژنه پێكەنی و دەرگای به ڕوودا داخست و گوتی:
ئەگەر یەك جاریتر بێزارم بكەیت تەلەفۆن بۆ پۆلیس دەكەم!
كابرا ڕووخساری گۆڕی بوو تا كەس نەتوانێ بیناسێتەوه و پارێزراو بێت ..له بەختی بەد،
دكتۆرەكەی زۆر لێوەشاوه بوو.
باڵنده بریندارەكان
دەپاڕێینەوه ئەم هەورانه بگەنه جێگەی مەبەست
ئەم هەورانه بەرەو دەریاچەیەك دەڕۆن له سەرەمەرگدایه.
دەریاچەیەك كه سوێرترین دەریاچەی دنیایه.
لەوێ فالمینگۆكان دانەوینەتەوه و قاچەكانیان له خوێكه گیركردووه.
ئەگەر بیانەوێ دووباره بفڕنەوه ،وەك ئێمه قاچەكانیان بەجێدەهێڵن.
ئێمه به قاچی بڕاوەوه به ئاسمانەكاندا دەڕۆین.
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بێنرخبوونی كتوپڕی
زنجیره تەلەڤزیۆنییه خۆشەكان و فیلمه هونەرییەكان.
كچه هاوسێ شووی كرد.
ئیدی كوڕه قەت نەچووه سەربان بۆ بادانی ئارێلەكه.
هەتاوی نیوەشەو
منداڵەكه ،دیوارەكەی بەرامبەری پیشانی پەرستارەكه دا كه پێیوابوو درزی تێبووه و وتی :لێگەڕێ
بچمه بەر هەتاوەكه یاریی بكەم.
پەرستارەكه له كاتێكدا كه ڕووكەشێكی سپی به سەر قاچه خوار و الوازەكانی ئەودا دەهێنا ،وتی:
ئێستا شەوه ،نابێ! بنوو .سبەی پێكەوه دەچین له بەر
هەتاوەكه یاریی دەكەین!
دوای تۆزێك له ڕۆیشتنی پەرستار ،كاتێك
منداڵەكه له درزی دیوارەكەوه تێپەڕی ،پێكەنینی
به قسەكانی پەرستارەكه هات.
گوڵی سوور
ئەو گوڵه سوورەی له تەمەكەدا دەبینرا ،لەو
گوڵه سوورانه دەچوو كه ساڵی ڕابردوو كابرا
تاوناتاوێ پێشكەشی ئەوی دەكرد .فرمێسك له
چاوانی ژنەدا ئەڵقەی بەست .حەزی دەكرد بچێته
پێشێ و كابرا له نێو تەمەكەدا بدۆزێتەوه ،بەاڵم
له جێگەی خۆی نەبزوا .ترسا هەموو شتێك خەو
بێت.
ئازادی
شیعرێكی له وەسفی ئازادیدا خوێندەوه و بۆ
ئازادبوونی زیندانییەكان پاڕایەوه.
چەپڵەیان بۆ لێدا.
له كاتێكدا كه له خۆشیان دەگریا ،چاوی كەوت به
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تووتییه جوانەكەی قەفەسی كافێكه و به ئەسپایی لەژێر لێوەوه وتی:
عەجەب باڵندەیەكی جوان! خۆزێ هی من بوایه.
له بەسەرهاتەكانی كافێی چرا
چ كەسانێك زەوییان وەرگرتەوه
تەڤگەری "زەوی وەربگرنەوه" كه له ویالیەته یەكگرتووكانی ئەمریكا پێكهات ،تەڤگەرێك بوو به
دروشمی "داگیركاری ،بەرگری ،بەرهەمهێنان".
ئەندامان و الیەنگرانی ئەم تەڤگەره دەیانویست بەداگیركردنی زەوی و پارچه بەتاڵەكان ،خانووه
فەرامۆشكراوەكان و موڵكه دەست بەسەردا گیراوەكان وەربگرنەوه ،بەاڵم ئێمه ڕێگەمان نەدان.
دزەمان كرده ناویانەوه و هێزیانمان كەمكردەوه ،به جۆرێك كه نەیانتوانی كارێك بەرنه پێشەوە.
ئێمەی بوونەوەرانی بۆشایی ئاسمان ،له مرۆڤەكان پتر پێویستمان به ماڵه فەرامۆشكراوەكانه.
تابلۆی ئارەزووەكان
كوڕه هەژارێك ئەوەنده بیری له پێاڵوی كەتان كردبۆوه ،كاتێك دەستی برد بۆ قەڵەم ،تابلۆیەكی
جوانی خوڵقاند .كارێكی هونەری جێگەی تێڕامان .له دانیشتنی ئەنجومەنی ئەولیا و ڕاهێنەراندا هەر
كەسێك تابلۆكەی ئەوی بینی ئافەرینی كرد ،بەاڵم كەس پێاڵوی بۆ نەكڕی.
جوودایی
ژنەكه هەفتەی جارێك دەهات به شوێن كابرادا ،پێكەوه له شاردا خولێكیان دەدا و له كۆتاییدا به
تاڵی لێك جیادەبوونەوه .ئەوان كاتێك یەكترییان نەدەبینی دڵیان بۆ یەكتر لێیدەدا ،بەاڵم كاتێك
پێكەوه بوون ،قسەیەكیان بۆ وتن نەبوو.
دواجار پێكەوه هاوسەرگیریان كرد و بۆ هەمیشه لێك جوودا بوونەوه.
كۆترەكان
شەڕ كۆتایی هات.
دووباره كۆترەكان له تاوەره دێرینەكاندا هێالنەیان چێ كرد .بەاڵم له ماڵه وێرانەكانی دەوروبەر
كەسێك نەبوو سەیریان بكات.
كەواته ئەو له كوێیه؟
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ژنه دوای ڕۆیشتنی پیاوەكه ،عاشقی بووبوو .هەر كاتێك دەرفەتێكی دەستدەكەوت دەچوو بۆ ئەو
شوێنانه كه شوێنی هەمیشەیی پیاوەكه بوو تا بەڵكو دووباره ئەو ببینێ .بەاڵم كابرا لەو شوێنانه
نەبوو .بیری چووبوو كاتێك دەیویست لەگەڵ كابرا زەماوەند بكات ،زۆر شتی لەو وەرگرتبوو.
هەروابێتەوه چایخانه و یانەكانی شەترەنج.
تەنیایی
سەرەتا چەند كەسێك بوون .له گۆشەی گۆڕەپانێكی گومناو وهستان و هاواریان كرد:
ئێمه تەنیاین!
ورده ورده ژمارەیان زیادی كرد .ئێستا لەگەڵ ئەمەی زۆر بوون و ڕێكخراوگەلی جیاوازیان
دروستكردووه دیسان هەموو مانگێك له گۆشه و كەناری جیهان میتینگ ڕێكدەخەن و هاوار
دەكەن:
ئێمه تەنیاین!
ئاشكرا نییه كێ دەتوانێ ئەوان له تەنیایی قوتار بكات.

سەرچاوه:
لعنتی! گوشی ڕا بردار .ڕسول یونان.
چاپ نخست  .1393نشر مشكی ،تهران.
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مێروولەیەکی ئەبەدی
فاتمە زراعی
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مێروولەیەکی

ئەبەدی

فاتمە زراعی

لە فارسییەوە :هیوا خەیات
گومان دەکەم مێروولەیەک چوبێتە مێشکمەوە ،بەڵێ چووە ،شکم نییە مێروولەیەکی نێری ڕەش و
ناسک چووەتە مێشکمەوە ،بەاڵم نازانم چۆنچۆنی ،سەرەتا باوەڕم نەدەکرد ،ئاخر قەت نەمبیستووە
مێروولە بچێتە ناو مێشکی کەسێک ،پێدەچێت دوانیوەڕۆیەکی خۆرهەتاو لە باڵکۆنەکەدا سەرخەوێکم
شکاندبێت ،پێدەچیت مێروولەیەک لە ڕیزە مێروولەکەی خۆی الیدابێت و بە هەڵە چووبێتە ناو گوێم
یان مێشکم ،ئێوە ڕێگایەکی ترتان بە بیردا دیت؟ من جگە لەوە عەقڵم هیچی تر نابڕێت ،بە دووری
دەزانم لە لووتمەوە چوبێتە ژوورەوە ،دڵنیام هەر لە گوێچکەمەوە چۆتە ژوور.
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لەهەر کوێوە چووبێت ئێستا ئەو لە ناومدایە و
وەختە باوکم دەربێنێت ،لەژێر پێستی سەرمدا
ڕێدەکات ،لەسەر توێژاڵی مۆخم پیاسە دەکات،
ئالێرە نێوچاوانم ..وەختە شێتم بکات ،ختوکەم
دەدات ،ئاخر تاکو ئێستا کێ مێشکی وەختووکە
هاتووە؟ ئێستا ماوەیەکە چۆتە ژوورەوە،
تا بەخۆم زانی چییە ماوەیەک تێپەڕی ،زۆر
چاوەرێم کرد بەڵکو خۆی چۆن چۆتە ژوورەوە
وایش بێتە دەر ،بەاڵم نەهات ئیتر چوومە
سەردانی دکتۆر:
"حەپێکی بچووکم بۆ نووسیویت ،لە ناوەڕاستدا
بیکە بە دوو کەرتەوە و بەیانی و شەو بیخۆ".
"کاک دکتۆر حەپی مێروولە کوژە؟"
"ناگیانەکەم خەوهێنەرە ،فشار کەوتۆتە سەر
مێشکت پێویستت بە پشووە"
سوپاسم کرد و هاتمە دەرەوە وەرەقەکەم
دڕاند و کردمە سەتڵی خۆڵەکە.
"کەلەی باوکت ،ئاشکرایە فشار هاتووە بۆ
مێشکم تۆ مێروولەیەک بچێتە مۆختەوە فشارت
بۆ نایەت؟"
ڕۆژێک ئەوەندە بەژێر پێستی سەرمدا ڕۆیشت
ڕێک دەمزانی بەرەو کوێوە دەڕوات ،جێپێکەیم
هەڵگرت لەسەر ڕێگەکەیدا ئەو موانەم هەڵکەند
بەڵکو لە شوێنی ڕیشەی مووەکەوە بێتە
دەرەوە ،دوای دوو سەعات هەەستمپێکرد بێخی
سەرم وەئازار هاتووە ،ئەو شتە پیسە خەریکی
تەراتێن بوو بۆخۆی ،منیش وەکو کارەبا
گرتبمی لە ناوەڕاستی ژوورەکەدا کەوتبووم،
دەوروبەریشم هەمووی تاڵەمووی سەرم بوو،
هەڵبەتە هەمیشەیش خراپ نییە ،لەهەندێک
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جێگاوە کە دەڕوات پێمخۆشە و تەزوویەکی
خۆشی بەگیانمدا دێت.
"ئۆخەیش مێروو گیان یەکتۆز ئەوالتر ئەهائەها
خۆیەتی ئێرە ،سەگباب گاز نەگریت"
هەندێک جار دەکەومە ناو خەیااڵتەوە دەیەوێت
چی بکات لە ناوەوە؟
چی دەخوات؟ نەکا مۆخی من وەکو کاغەز
بخوات ،ڕۆژی چەند جارێک ئەگەڕێت بە
مێشکی مندا.
"شتە پیس ئیتر وەرە دەرەوە"
ئەگەر لە ناوەوە بەچکە بکات چیبکەم؟ هەڵبەتە
ئەگەرێکی الوازە ،راستە مۆخ شێوە و ڕەنگی
مێروولەی هەیە .شتێکی سەیروسەمەرەی تر
ڕوونەدات جارێکی تر؟ دیسانەوە لە بەختی
من مێروولەیەکی تر چووبێتە ژوورەوە زاوزی
بکەن ،نەبابە شتی وا هەر نابێت لە خۆڕا بۆ
خەم بخۆم.
ڕۆژێک سەیری تۆم و جێریم دەکرد،
بینیم ڕوداوەکە لە بەینی مشک و پشیلە و
مێروولەیەکدایە ،ئاخر میروولە چ کارەیە ،بۆ
هەر شوین و کەسیک دەڕوانم مێروولەیەک
هەیە.
ئیتر لە پێش چاوم النەچوو النەچوو ،ئەڵێی
لینزیک بە وێنەیەکی مێروولەوە لە پشت
چاومدایە .هەندێک شەو لە ژێر پێستی
ناوچاوانمەوە دێتە خوار تا پشت پێڵوی چاوم،
ئەو کاتانە خەوی خۆش دەبینم پێی ڕاهاتووم،
ئێستا ئیتر زیاتر لە پشت پێڵومەوەیە ،دەڵێی
برژانگێک چۆتە چاومەوە بەاڵم لەوالشەوە
مۆخم ئارامە ،بەجۆرێک لە جۆرەکان خۆشیم
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لێدێت.
ئەمەوێت شتێکی سەیرتان پێبڵێم ،مێروولەکان
دەنگیان هەیە قسەدەکەن و پێدەکەنن
بەڕاستیمە ،خۆم گوێم لێبوو ،ئێستا تەواوی
کونوکەلەبەرەکانی مێشکم شارەزایە دەزانێت
ناوەندی یادەوەرییەکانم لە کوێدایە ،کە بێتاقەت
دەبێت یادەوەرییەکانم ئەمدیواودیو دەکات ،شتە
پیسە دەستی بە شوێنی وادا دەگات من خۆشم
بیرم نەماون ،الپەڕەی وا هەڵدەداتەوە خۆم
لە مێژە لەیادم کردووە ،ئەترسم لەشوینێکدا
بمخاتە تەڵەیەکەوە ،وەک ئەوە وایە دەفتەری
یاداشتی ڕۆژانەت بە کەسێک بێت ،هەندێک جار
تووشی دڵتەنگی دەبم و خەجاڵەتی دەکێشم
کە هەموو شتێکم دەزانێت ئاخر ئەو خوێڕییە
سۆراغی هەموو شتێک دەکات و ناتوانم پێشی
پێبگرم ،دەتوانیت هەموو شتیک لە مێشکم بکات
هەندێک جار دەتوانێت پێش بەتووڕەبوونم
بگرێت بۆیە هەندێجار بێهۆ پێدەکەنم.
"سەگباب دیسان حەزت لە یارییە؟ دەست
لەسەرم هەڵگرە مووری".
پێدەکەنێت ..هههها ..تەنها ئەمە باش شارەزایە..
ههههها.
"مووری مەگەر گاڵتەچیی باوکتم؟"
"ههههههههها"
وشەکانی زۆر باش تێناگەم وا هەەست دەکەم
زانیاریی لە مێشکم وەردەگرێت ،ئاخر چۆن
شارەزای زمانی من بووە کە هەندێکجار
قسەی پێدەکات؟ دەیەوێت شتێک بڵێت دێتە ناو
گوێچکە بچووکم پشتی شەیپوری وەستاکەی،
هەندێکجار کاتی خەو خۆشییەک بە مێشکم

دەدات ،دەست دەبات بۆ شوێنێکی مۆخم و
یاری پێدەکات ،ئیتر ڕووت دەبمەوە ،فێر بووە
وەاڵمی شەوباش بداتەوە.
"خەوێکی خۆش"
من خۆش ئەخەوم ،ئەگەر حەزی لە یاری
بێت بێچارەم دەکات ،دەڵێت با یاری بکەین
ناچار دەبم ،یارییەکی خۆشمان
منیش
ئەوەیە من شتێک لە گۆشەیەکی سەرمدا
ون دەکەم و ئەو ئەگەڕێت بیدۆزیتەوە ،بۆ
نموونە من خولخولۆکەیەک دەخەمە ناو
چەکمەجەی ناندێنەکە الی کەوچکەکان ،ئەو
لەناو مۆخمدا دەگەڕێت بە شوێنیدا ،گەر من
بیر لە خولخولۆکەکە نەکەمەوە ئەو بۆی
نادۆزرێتەوە ماندوو دەبێت ئیتر ئەو سەگبابە
دەکەوێتە گازگرتن ،من بە هەڵەیدا دەبەم دوای
تاوێک کە بیر لە خولخولۆکەکە دەکەمەوە خێرا
دەیدۆزیتەوە.
کاتی وا هەیە ناتوانم بە دڵی خۆم بیر لەو شتە
بکەمەوە کە دەمەوێت خەجاڵەتی دەکێشم،
ئەترسم تێبگات ،دەی من هەندێک شت هەیە
نهێنی خۆمە و حەز ناکەم کەس بیزانێت،
ئەمەیش دەبێتە هۆی ئەوەی خەم و ئازارەکانم
کەم ببنەوە ،ئەو خەمانەی کە پەیوەندی بە
نهێنییەکانمەوە هەیە و ناوێرم بیریان لێبکەمەوە،
ئەو سەگبابە سۆراغی یادەوەری پەیوەندییە
سیکسییەکانم دەکات.
"ئەی سندان ،ههههههها ..بە تۆ چی ،مەگەر
خۆت نامووست نییە مووری؟ مووری مەگەر
دەستم پێت نەگات دواجار هەر دێیتە دەرەوە".
وردە وردە ئیتر ناڕەحەتم ناکات ،وردە وردە
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ئیتر بەیەک ڕاهاتین ،وردە وردە خۆشیم لێدێت،
وردە وردە عاشقی بووم ،ڕاستییەکەی هەست
بە شەرم دەکەم کە عاشقی مێروولەیەک بووم،
کاتێ کە بیرم لێدەکردەوە ئەویش ئاگادار بوو،
خۆی بۆ لەتەل ئەدام.
"خۆت حیز مەکە مووری لێتدەدەم چاوت
دەردێنم"
"هههههههها"
""دە المەزەو گوێبگرە"
"ههههههههها"
"مووری"
"گیانی مووری"
"خۆشتدەوێم"
"زۆر کەم"
ڕۆژێک بەرەبەیان لە بەینی خەوبێداریدا بووم،
سەیر دەکەم کردوویەتی بە هاتوهاوار:
"مووری چ دەردتە وا خۆت دەکێشیت بە دەر و
دیواردا؟ هەر کەس سمێڵی سوور بوو هەمزە
ئاغا نییە کەری خویری هەر نوکتەیەکی ڕەش
دەبینیت لە مێشکی مندا لێتدەبێت بە مێروولەی
مێ ،مێروولە مێکان لەدەرەوەن لە باڵکۆن لەبەر
خۆرەکەدان ،مووری تۆ وەرە دەرەوە خۆ
ناتخۆم ،تۆ وەرە دەرەوە هیچ نەبێت با بتبینم".
نازانم لە راستیدا دڵم دەیەوێت هەر لەوێ
بێت یاخود بێتە دەرەوە ،نازانم ئەگەر بڕوات
من ئەبێت چیبکەم ،ئاخر چ مێروخۆرێکی ژیر
عاشقی مێروولەیەک بووە؟ ئەگەر بڕوات من
خەم دەخۆم .دەزانم جێ پێ بچووکەکانی
لەسەر تەواوی دەمارەکانی مۆخم بەجێدێڵێت.
هەرچەندە ترش و تامی خۆش بێت ،ئەگەر لە
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برساندا بمرم نایخۆم.
"مووری گیان"
"ها"
"مووری لێمدەترسیت؟"
"کەر مەبە ،ئاخر مەگەر مێروخۆر ترسی هەیە؟
دەی نەعلەتی شتێک بڵێ ،ئاخ خۆزگە دەکرا
یەک جار من بچوومایەتە مۆخی تۆوە بزانم
لەومێشکە سەرە باوک مردووەی تۆدا چیی
دەگوزەرێت ،دەی تۆ لەو مێشکەت مووری
شتێک بڵێ ..مووری خۆشتدەوێم؟"
"ها"
"تۆ جگەرت خواردووم ئەوەندە بەناو خۆمدا
ڕۆیشتیت ئەوەندە عاشقت بووم دەڵێی چیی
دەستم پێت ناگات ،مووری هەواکەی زۆر
خۆشە لەناو هەزار مێروولەدا کەسیان وەک
تۆ نین ،ئەوەتا هەزار دانە دەبن لە باڵکۆنەکەدا
لەژێر خۆرهەتاوەکەدا دەڕۆن ،هەموویانم
خۆشدەوێت ،هەموویان دەخۆم جگە لەوەیان
کە تۆ دەستی دەخەیتە سەر ،یەکێکیان زۆر
جوانە مووری وەرە تەماشایکە".
"زۆر قورسە بۆ من بەجێتبەێڵم ..تاڵە ..تێدەگەیت؟
ئاخر کچێ تۆ بۆ گوێچکەکانت پاک ناکەیتەوە؟"

سەرچاوە:
فاطمە زراعی :حرفەی من خواب دیدن است .تهران .نشر
چشمە١٣٨٧ ،
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ڕێویەكی جوان
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ڕێویەكی جوان
رۆز تۆماس

لە عەرەبیەوە :دڵنیا عەبدوڵاڵ
رۆز تۆماس:
ژنە نووسەرێكی بەریتانیە ساڵی  1967لە ناوچەی كنت لەدایك بووە ،لەئێستادا لە ئەدنبرە دەژی،
یەكەمین كۆمەڵە چیرۆكی بەناوی (خاڵی دێوی دەریا) لەساڵی 1997دا لە خانەی (بولیكون)
باڵوكردەوە .ئەم چیرۆكەی لە كتێبی فالمنكۆ بۆ نووسینی ئیسكۆتلەندی نوێ باڵوبۆتەوە.
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ڕێویەكی جوان
تریفەی مانگ لەمیانەی پەردەكەوە دێتە ژوورەوە
بەاڵم پیرەمێردەكە بەئاگا ناهێنێتەوە ،خۆی لە
بنەڕەتدا بەئاگا بوو ،قسەیەك بەمێشكیدا دێت.
بەژنەكەی دەڵێت :ئەمشەو گەرمە ئازیزەكەم،
ئەوەندە گەرمە كە ناتوانم بنووم.
ژنەكە دەڵێت :وایە .تەموزە .پێویستە بەتانیەكە
لەسەر جێگەكە البەریت .مێردەكەی دەڵێت:
بەڵی پێویستە وابكەم .بەاڵم لەوێدا پاڵكەوت .لەو
چوارگۆشەیەدا كە تریفەی مانگەكە دروستی
كردبوو .چاوەكانی كرابونەوە.
پاش ماوەیەك لەجێگەكەی هەستا .بیجامەكەی
هەڵكێشا و چوو بۆ هۆڵەكە .شتێكی زۆر
ناپەسەندە لەم كاتەی شەودا .لەپاڵ خۆیدا
كتێبەكانی كەڵەكە كردبوو.
گەاڵی ڕووەكەكان وەك چنگی ئاژەڵی كێوی
لەسەر تاقەكان هاتبوونە خوارەوە
لوس
پێی ڕووت و پلێتەكانی زەویەكە
ێ
وساردن .بەاڵم وای بەباشتر دەزانێت كە بەپ 
خاوسی بڕوات وەك لەوەی پێاڵوی لەپێدا بێت
و تەقە تەقی بێت.
بەالرەالرە بەرەو چێشتخانەكە دەڕوات
ژنەكەشی هەر پێی دەڵێت :بۆچی پیاڵەیەك چا
بۆخۆت لێنانێیت ،باشتر دەبیت.
پیاوەكە گڵۆپی چێشتخانەكە دادەگیرسێنێت و
قۆریەكە دەبات بۆ حەوزەكە ،وێنەی تاوەیەك و
هەندێك پیاز لەسەر دیوارەكە هەڵواسراوە .كە
هەر چەند هەنگاوێك وەك مۆتەكەیەك دووبارە

دەردەكەوێتەوە .لەكاتێكدا كە ئاو لە بۆریەكەوە
دێت لە وێنەكە ڕادەمێنێت.
دەنگێك لەدەرەوە دێت ،سەگێك دەوەڕێت ،یان
لەوانەیە ڕێوی بێت ..ئەم ڕۆژانە ڕێوی دێن بۆ
شارەكە .لەگەڵ ئەوەشدا كە ئاسایی لە ڕۆژانی
ساردی زستاندا دێن .دێن و بەدوای خواردندا
دەگەڕێن ،لە شەوێكی كانونی دووەمدا خۆی
و جێسیكا جارێك ئەو ڕێویەیان بینیوە بەسەر
بەستەڵەكەكەوە .ڕێویەكە جوان بووە ،ئەوانیش
قۆڵیان كردبوو بە قۆڵی یەكدا و هەناسەیان
لەخۆیان بڕیبوو و سەیریان دەركرد ،ڕێویەكە
پرتەقاڵی و سپی بوو ،ئەو ئێوارەیە بەفر دەباری
و هەموو شارەكەی داپۆشیبوو ،بە بیریدا
دێتەوە چۆن ڕێویەكە سەیری كردن ،چۆن
دەموچاوە باریكەكەی بەالی ئەواندا وەرگێڕا.
پیرەمێردەكە دۆاڵبەكە دەكاتەوە و سەیری
پاكەتە چاكان دەكات ،زۆری لێیە .دەڵێت :كامیان
ببەم ،ئایا چای لیمۆ و زەدەرەكە هەڵگرم ،ئاخۆ
من لە كاتژمێر چوار چارەكێك كەمی بەیانیدا
پێویستیم بە وزەیە؟ یان چای گوڵ و سێو؟ یان
ێ شەو كچەكەی ماكەرۆنی
چای نەعنا؟ دوێن 
بە سیرەوە لێنابوو ،سیری پێ ناكەوێت،
لەنیوەشەودا هەست بەتەنگەنەفەسی دەكات،
لەو باوەڕەدایە چای نەعناكە بۆ گەدەی باش
بێت .بەاڵم چای ئاسایی بۆ مێشك و دڵی
باشترە .پیاڵەكە دەهێنێت ،كاتێك ئاوەكە هاتە
كوڵ كیسی چاكە دەكاتە ناوی و تێكی دەدات.
حەزی لەچای تۆخە .وەك ئەوە نا كە كچەكەی
دروستی دەكات تەنها شلەیەكی سپیە .ژنەكەی
دەڵێت :ئەوە زەوی شیر و ئاوە ،بەاڵم نا،
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ژنەكەی نییە ،خۆی وا دەڵێت .ژنەكەی حەزی
لە چای ڕوونە.
لەم كاتەی بەیانیدا دنیا هەمووی ژاوەژاوە،
تەنانەت چاخواردن و هێوریش هەر ژاوەژاوە،
یەخچاڵەكە لە خەوەكەیدا گیزەگیزی دێت ،لە
یەكێك لەخەونە سەیرەكانیدا ،ئەو دەنگە ڕای
پەڕاندبوو ،چاكە دەڕژێت .دەڵێت :هەالو ،بەاڵم
ێ نییە ،لەناكاودا
وەاڵم نییە .ژنەكەی چیدی لەو 
جارێكی دی ڕۆیشت بێئەوەی بەم بڵێ .بۆ
دوور ڕۆیشت ،پیاوەكە دەڵێت :بگەڕێوە .بەاڵم
بێدەنگی دەكەوێتەوە.
هەموو جارێك كە دیار نامێنێت دەترسێت كە
نەگەڕێتەوە ،هەوایەكی سارد بەناو كراسی
بیجامەكەیدا دێت ،لەگەڵ ئەوەشدا كە پەنجەرەكە
داخراوە ،شووشەكە ڕەشە ،ڕەش ،هیچ
وێنەیەك ناداتەوە .پیرەمێردەكە بەچاكەیەوە
بە ژووری دانیشتندا دەڕوات ،وەك زاواكەی
پێی دەڵێت ژووری گوزەرانی ،كە لەوێدا
ناژی .پیرەمێردەكە بە ڕیكۆردەری گۆرانی و
بە ڕیزی شریتەكان و بە وێنەی بەلەمەكانی
بەندەرەكە دەڵێت :بەڕاست ئێستا چی بكەم؟
دەڵێت :گوێی لە نەورەسەكانە لە سەربانەكە
دەزیقێنن ،هەمیشە نەورەسەكان لەم ڕۆژانەدا
بە شەو دێن ،هەموو جارێك هاوارەكەی تازە
دیارە ،لە پەنجەرەكەوە سەیر دەكات ،لەپێشدا
نەورەسەكە نابینێت ،بەاڵم لەدواییدا دەیبینێت،
لەسەر ڕووی ئۆتۆمبیلەكە بەگەورەیی
دەبینرێت .بەهۆی تایەی ئۆتۆمبیلەكەتەوە
ماندوویت ،بەهۆی دوكەڵەكەوە خنكاویت،
با بتبوژێنینەوە .ئایا ئەمە لەڕیكالمدا وتراوە،
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بەڵی ,ئەو بڕوای وایە ،نەورەسەكە دەڵێت واق.
پاشان باڵە خاكیەكانی دەدات بەیەكدا و بۆ
دوور دەفڕێت ،هەور ئاسمانی داگرتووە ،بەاڵم
هەست دەكات كە سبەینێ گەرم دەبێت.
كاتێك ئاوڕدەداتەوە ژنێك دەبینێت لە
ڕاڕەوەكەدا لە سەرما خۆی پێچاوەتەوە
وەك هەست بەسەرما بكات .شاڵێكی سوری
لەجەستەی ئااڵندوە.
ژنەكە دەڵێت :باوكە پیاڵەیەك چام بۆخۆم
لێناوە ،پیرەمێردەكە دەڵێت :تۆ باشیت ،ژنەكە
دەڵێت :گوێم لێبوو لەگەڵ یەكێكدا قسەت دەكرد.
ژنەكە بەرەوڕوی باوكی دێت ،دوو چاوی
جوانی هەیە ،قاوەیین وەك شوكوالتە ،پیاوەكە
كچەكەی خۆش دەوێت بەاڵم هەندێك جار
ناوەكەی بیرناكەوێتەوە
ژنەكە دەڵێت :تۆ دەگریت؟
دەڵێت :نەخێر .من ناگریم ،لەبیرتە كە....؟
ژنەكە دەڵێت :چی؟
دەڵێت :ڕێویەكە .لەبیرتە كە ئەو زستانە
ڕێویەكەمان بینی؟
ژنەكە دەڵێت :پێویستە لەجێگادا بیت ،تۆ
ماندوویت.
دەڵێت :نەخێر .جوان بوو.
ژنەكە دەڵێت :من لەبیرمە تۆ و دایكم بۆتان
باس كردم ،لەبیرمە لەسەر قەراغی جێگاكە
دانیشتبوویت بۆت باس دەكردم.
دەڵێت :بەڵی ڕێویەكی جوان بوو.
كچەكە قۆڵی باوكی دەگرێت و دەڵێت :بابتبەمە
جێگەكەتەوە.
چەند شتێك هەیە دەیەوێت بیزانێت .ئەو بۆ
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لێرەیە ،دەیەوێت بزانێت لەكوێشە؟ دەزانێت
دەبێت نزیك بێت لەدەریاوە .ئەمە سەرەتایە.
دەڵێت :بۆ خولەكێك دەچمە دەرەوە ،تەنها
كەمێك دەچمە دەرەوە.
ژنەكە دەڵێت :بەاڵم تۆ بیجامەت لەبەردایە.
بەسەرسامیەوە دەڵێت  :ئینجا چییە؟ لەكەیەوە
وا گەورە بویت؟ خێرا بە هۆڵەكەدا تێدەپەڕێت
كە بۆنی هەوا خۆشكەر و سیری لێدێت،
بۆنێكی سەیر كە توشی كۆكەی دەكات ،قفڵەكە
بادەدات و دەرگاكە دەكاتەوە .هەناسە دەدات،
بریسكەیەك لەئاسماندایە ،هێمن و پەمەییەكی
كاڵە .ئێستا نەورەسەكان بە كۆمەڵ دەفڕن
بۆ كەنار دەگەڕێنەوە ،وەك ئەوە وایە لەگەڵ
ڕۆیشتنیاندا پەردەیەكی گەورەی تۆخ لەگەڵ
خۆیاندا بەرن بۆ هەر كوێیەك بڕۆن ،باخچەكە
لەنیوە شەودا گشت شتێك لەدەست دەدات.
خەمۆكیەكەی .لەناكاودا چوارگۆشەیەكی زەرد
لە ڕاڕەوەكەدا دەردەكەوێ ،ئەمەش مانای
وایە مێردی كچەكەی لەسەرەوەیە ،لەسەرەوە
گڵۆپەكەی داگیرساندوە .پاشان بە بۆنی دوای
ڕیش تاشینەوە دێتەخوارەوە.
پیرەمێردەكە بەخێرایی دەڵێت :چی دەكەیت؟
ژنەكە كە لەدواوەی وەستاوە و ئانیشكی گرتووە
دەڵێت :نەفرەت خەریكە دەبورێتەوە ،پیاوە
پیرەكە وەاڵم ناداتەوە تەماشای گیا سەوزەكە
دەكات لەكۆتایی باخچەكەدا .لەسەرەوە دەنگێك
دێت ،ڕادیۆكەش گۆرانی دەڵێت.
دەتوانین چی لە دەریاوانێكی مەست بكەین
دەتوانین چی لە دەریاوانێكی مەست بكەین
دەتوانین چی لە دەریاوانێكی مەست بكەین

لەم بەرەبەیانیەدا؟
پیرەمێردەكە وتی :بەڵێ ڕێویەكە لەوێیە.
لەناكاودا دەڵێت :وەك پشیلە بەناو قامیشەكەدا
دەڕوات .بێدەنگ ،ڕێویەكی پرتەقاڵی بچووكە،
ئەو شوێنە دەبینیت كەئاماژەی بۆ دەكەم؟
ژنەكە دەڵێت :لەكوێ؟ ناتوانین لەئێستادا
بیوەستێنین ،ئەو ڕێگەیەی بیر دەكەوێتەوە كە
ئاماژەی بۆ شتەكان پێدەكرد؟ كاتێك بچووك
بوو چۆن سەیری ئاسمانی دەكرد بەدرێژایی
قۆڵی باوكی كە بلوزە شینەكەی لەبەردا بوو.
هەوڵ دەدات باوكی چی دەبینێت ئەویش
بیبینێت ،ئەم شتانەی لەبیرچوەوە .چەند كاتی
لەگەڵدا بەسەربردوە ،هەوڵی ئەوەی دەدا كە
سنوری شتەكان بەپێی مەوداكان دیاری بكات.
ژنەكە دەڵێت :بەڵی دەتوانم هەموو شتێك ببینم
پەپوولە یان باڵندەیەكی كێوی .زۆرجار درۆی
دەكرد بۆ ئەوەی گەمژە دیار نەبێت.
باوكی دەڵێت :ئێستا دەبینیت؟ هێشتا سەیری
شتێك دەكات لە نێو گەاڵی درەختەكاندا؟ ژنەكە
دەڵێت :لەكوێ؟ سەیری باسكی باوكی دەكات،
بەاڵم لە تاریكیدا باش نابینێت تەنانەت بە گران
دەرگاكە یان ماڵەكەی بەرامبەر دەناسێتەوە،
پێویستە لەسەری جارێكی دی درۆ بكات تا
باوكی شادومان بكات .بەدرۆ دەڵێت ئاژەڵێكی
بینیوە بەخێرایی دەجوڵێت.
بونەوەرێك كە چاوەكانی گەشاوەن ،باوكی
ێ بكە ژنەكەش زەردەخەنە
دەڵێت :سەیری ئەو 
دەیگرێت ،هیچ شتێك لەوێدا نییە تەماشای
باخچەی گوڵەكان دەكات ،دەڵێت :باوكە و
ئاخ هەڵدەكێشێت هەوڵ دەدات بیر لەشتێكی
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دی بكاتەوە بیڵێت تاوەكو باوكی بێزار نەكات
یان بیشڵەژێنێت یان نیگەرانی بكات ،زۆرپێی
ناخۆشە بەو شێوەیە بیبینێت .لەو حاڵەتەی
ئێستا تێیدایە ،لەبەر ئەو هۆیە ئاخ هەڵدەكێشێت.
لەناكاودا بۆ یەكەمجار دوای چەند مانگێك گوێی
لە دەنگی دایكی دەبێت ،كە بە سروشتی خۆی
بە خاوی قسەی دەكرد .دەڵێت :ئازیزەكەم،
وشەكان زۆر ڕوونن .لەهەموو شتێك زیاتر
بیری دەنگی دایكی دەكرد.
باوكی دەڵێت دەیبینیت ،ڕێویەكی جوانە،
فرمێسكێك ب ه ڕومهتیهوهیه ،دەنگی مێردی
ژنەكە لەسەرەوە دێت ،دەرگاكە دادەخات و
لەپلیكانەكان دێتە خوارەوە ،پێش ئەوەی بگاتە
هۆڵەكە و پرسیار بكات چی دەكەن ،لەوێدا
دەوەستێت تا هەوا بێتە ژوورەوە ،ژنەكە دەڵێت:
ێ دەتوانم ،چونكە بەدڵنیاییەوە ڕێویەك
بەڵێ ،بەڵ 
لەوێدایە دەتوانیت ئێستا بیبینیت ،هەڵدێت و لە
ماڵەكان دوور دەكەوێتەوە ،شتێكی بریقەدار و
جوانە.
.

سەرچاوە :كتێبی قصص عالمیە معاصرە .ترجمە فدوی
فاضل
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چاوپێکەوتن
موجاهید ئەلبۆسیفی
یواخیم سارتۆریۆس
جویس كارۆل ئۆتس
ئۆلیڤەر ڕوا
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چاوپێكەوتن لەگەڵ

موجاهد ئەلبۆسیفی
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چاوپێكەوتن لەگەڵ

موجاهد ئەلبۆسیفی
سازدانی :حەمید زناز
لە عەرەبییەوە :باوکی ڕەهەند
موجاهید ئەلبۆسیفی نوسەرێكی لیبی /هۆڵەندییە ،خاوەنی ڕۆمانی (ئازاتسی) و كتێبی
(غوایە الجهل)ە ،یەكێكە لەو نووسەرانەی بەشدارە لە قسەكردن لەسەر بارودۆخی گشتی
لیبیا ،ئەندامی هیچ حیزب و كۆمەڵە و گروپێك نییە ،ستوونێكی هەفتانەی لە ڕۆژنامەی
(االحوال اللیبیة) دا هەیە.
*وەك ڕۆشنبیرێكی عەرەب كە ماوەیەكی زۆر لە هۆڵەندە ژیاویت ،ئایا دەكرێ بیرۆكەیەكمان
لەسەر بوونی ئیسالم لە واڵتی ڤان كوخ بدەیتێ؟
لەسااڵنی شەستەكانی سەدەی ڕابردووەوە ،گەورەترین ڕەوەندی موسڵمان لە واڵتی مەغریبەوەهاتوون ،ئەمەش لەسەر بنەمای ئەو ڕێكەوتنەی لە نێوان هەردوو واڵتی مەغریب و هۆڵەندە
دا مۆركرا .بەشی هەرە زۆری ئەو مەغریبیانە لە باكوری مەغریبەوە هاتوون .پاش مەغریب
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ڕەوەندی توركی دێت كە ئەوانیش كەمەكێك
زوو هاتوون .دواتر لە نەوەدەكاندا و لەگەڵ
سەرهەڵدانی قەیرانی گەورە لە ناوچەكەدا ،وەك
جەنگی كەنداو و ئەفغانستان ،دانیشتوانی ئەو
دوو واڵتە ،بە ژمارەی گەورە گەورە ڕوویان لە
هۆڵەندە كرد .بێگومان بە حوكمی ئەو مێژووە
هاوبەشەی لە نێوان هۆڵەندە و ئەندەنوسیادا
هەیە ،لە كۆنەوە ڕەوەندێكی ئەندەنوسی لە
هۆڵەندە دا جێگیرە .لەمڕۆدا سەرجەم ئەوانە
لەگەڵ هەندێ ژمارەی دیكەی كەمتر ،نزیكەی
یەك میلۆن موسڵمانی هۆڵەندی پێكدەهێنن.
*هۆڵەندییەكان چۆن تەماشای ئەم بوونە
ئیسالمییە دەكەن؟
جۆرێك لە دڵەڕاوكێ لەبەرامبەر ئەمئامادەبوونە ئیسالمییە لە هۆڵەندە دا هەیە،
تەنانەت ئەم دڵەڕاوكەیە الی ئەو گروپ و
دەستە و تاقمانەش هەیە كە وەك هاواڵتی
بەرگری لە مافی موسڵمان دەكەن ،لەوانە
چەپەكان و هەندێ لە ڕۆشنبیران .لە ڕاستیدا
كۆی ئەم دڵەڕاوكێیە هەروا لە خۆڕاو لە
بۆشاییەوە نەهاتووە ،هەڵسوكەوت و ڕەفتاری
زۆرێك لە موسڵمانەكان ،هیچ دەرفەتێكی
نەهێشتووەتەوە تەنها دڵەڕاوكی نەبێت.
لێكتێنەگەشتن و توڕەییەكی نادیار و نەبوونی
متمانە لەنێوان هەردووالدا بوونی هەیە .بێگومان
ئەم دڵەڕاوكێیە دوای روداوە تیرۆرستیەكەی
 11سێپتێمبەر بەشێوەیەكی گەورە زیادی
كردووە ،ڕەوەندی ئیسالمی شكستی هێنا
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لەوەی بتوانێ بە شێوەیەكی ڕوون و ئاشكرا
خۆی لەو ڕوداوە جیا بكاتەوە و سەركۆنەی
بكات .ئەمە وایكرد هەندێ گروپی ڕاستڕەو،
دەرفەتەكە بقۆزنەوە و كار لەسەر ئەو شكستە
بكەن و زیاد لە قەبارەی خۆی گەورەی بكەن و
موسڵمانەكان وەك بۆمبێكی تەوقیتكراو لە ناو
جەستەی هۆڵەندیدا وێنا بكەن ،لەم كارەشیاندا
بۆ ماوەیەك سەركەوتوو بوون.
*لە دیدی تۆوە ئایا موسڵمانەكان بارگرانییەك
نین لەسەر شانی دەڵەتی هۆڵەندی ،یان
موسڵمانەكان شتێكی تازە بەم كۆمەڵگایە
دەبەخشن؟
بە ڕاشكاوانە بەڵێ بارگرانییەكن لەسەرشانی دەوڵەتی هۆڵەندی ،بەداخەوە زیاد لە
نیوەی هەندێ ڕەوەندی موسڵمان ،لەسەر
بیمەی كۆمەاڵیەتی دەژین ،بێ ئەوەی هەوڵ و
كۆششێكی ڕاستەقینە بۆ گۆڕینی ئەو بارودۆخە،
بخەنەگەڕ .ئەوەی زیاتر ئەو بارودۆخەی بەو
شێوەیە هێشتوەتەوە ،جگە لە نەبوونی هیچ
شارەزایی و زانیارییەك دەربارەی ژیانی
خۆرئاوا و كەلتووری ئەو كۆمەڵگایانەی ئەوێ،
پیاوانی ئاینی-ن ،بەتایبەتی مەال و ئیمامەكان كە
سەرقاڵی باڵوكردنەوەی كەلتووری خۆبەدوور
گرتن و دوورە پەرێزی و ڕێزنەگرتنی مافەكانی
مرۆڤن ،بەتایبەتی ڕێزنەگرتنی مافەكانی
ئافرەت .ئەم مەسەالنە لە كۆمەڵگایەكی وەك
كۆمەڵگای هۆڵەندیدا جیاوازییەكی زۆر گەورە
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دەخاتەوە .حكومەتەكانی هۆڵەندەش ،لێزانانە
هەلی نەبوونی شارەزایی و نەكرانەوەی
ڕەوەندی موسڵمانی قۆستەوە و كارێكی وای
نەكرد ڕێنمایی ئەو ڕەوەندە موسڵمانە بكات و
گەشەی پێ بدات و وای لێ بكات بەشی خۆی
لە ژیان وەربگرێت.
لە هۆڵەندە دوو كەلتوری دژ بە یەك و پێچەوانەی
یەك هەیە ،كەلتوری دەشتەكی و الدێی و ئیمامی
مزگەوتەكان ،بە تایبەت ئیمامە الدێییەكانیان كە
پێیان وایە ژیانی دوورە پەرێزی و گۆشەگیری
باشترین ئامرازە بۆ پارێزگاریكردن لە شوناس.
لەبەرامبەر ئەمەدا كەلتورێكی گرنگی ڕاستڕەو
و كەرتی حوكومی هەیە ،لە بەرژەوەندیاندایە
ئەم ژیانە ئاست نزمەی ڕەوەندی موسڵمان
بەردەوام بێت و دەرفەتی كاركردنیان تەنها لەو
كاروبارە زەحمەت و قورسانەدا بێت كە هیچ
هۆڵەندییەك حەز ناكات ئەنجامی بدات.
لە ئێستادا وێنەكە كەمەكێك باشتر بووە ،وەلێ
زۆر خاوە .سااڵنێك لەمەوبەر لە كۆی ژمارەی
ڕەوەندی مەغریبی كە دەگاتە نزیكەی 400
هەزار كەس ،تەنها  7هەزار كەسیان خوێندكاری
زانكۆ بوون ،ئەمە شتێكی ناخۆش و غەمهێنە.
لەو بڕوایەدام هەنووكە وێنەكە باشترە .لە
ئێستادا و لە ڕێگەی وەرزش و هونەر و
نووسینەوە ،ڕەوەندی موسڵمان خەریكە
شتێكی تازە پێشكەش بە كۆمەڵگای هۆڵەندی
دەكات ،كۆمەڵێ ناوی درەوشاوە لە بوارەكانی
نووسین و وەرزش و هونەردا دەركەوتوون كە

بە ڕەچەڵەك موسڵمانن و سەركەوتنی باشیان
بەدەستهێناوە ،ئەمەش وێنەكە دەگۆڕێت.
*ئایا موسڵمانەكان بەرەو ئەوە هەنگاو دەنێن
تێكەڵ بە كۆمەڵگای هۆڵەندی ببن ،یان تابێت
گۆشەگیر و دوورە پەرێزتر دەبن؟
گەر پێش چەند ساڵێكی كەم لەمەوبەر ئەمپرسیارەت لێ بكردمایە ،دەمگوت گومانم
هەیەوە لەوەی بیانەوێ تێكەڵ بە كۆمەڵگای
هۆڵەندی ببن .بەاڵم لە ئێستادا ،وێنە گشتییەكە
كەمەكێك باشتر بووە .كاریگەری مەال
الدێییەكان كەمتر بووەتەوە ،چیتر وتارە
ئاگرینیە وروژێنەرەكانیان بۆ لێدانی ئافرەتان
و هاندان بۆ مانەوە بە گۆشەگیری و دوورە
پەرێزی ،ئەو گڕ و تین و كاریگەریە گەورەیەی
جارانیان نەماوە .بێگومان جەنگ و شەڕ و
شۆڕی ناوچەكە ،وەك ئەوەی ئێستا لە سوریا
ڕوودەدات ،بۆ ئەو مەال توندڕەوانە ،وەرزێكی
نموونەیی و لەبارە بۆ ڕاوكردن ،بەاڵم بە
بەراورد كردن لەگەڵ سااڵنی ڕابردودا،
ئێستا ئەو هێزەی جارانیان نەماوە .هەروەها
ڕاستڕەوی هۆڵەندیش وەك جاران بەهێز نییە
و الواز بووە .ئەم ڕاستڕەوە لەسەر نەیارەكەی
خۆی دەژی كە ئیسالمی توندڕەوەو ،وەك
جۆرێك لە مەترسی پیشانی دەدات و تەواوی
ڕەوەندی موسڵمانی تێوە دەگلێنێ.
*هەندێك هەیە پێیان وایە بوونی ئەو ڕەوەندە
زۆرەی موسڵمان لە هۆڵەندە و زۆرێك لە
واڵتانی ئەوروپی ،وەك دیارییەك وایە لە
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ئاسمانەوە بۆ ڕاستڕەوی توندڕەو هاتبێتە
خوارەوە ،لەوانەیە ئەو ڕاستڕەوانە لە چەند
واڵتێكی ئەوروپیدا ،لەسەر پشتی ئەسپی
موسڵمانەكان بگەنە دەسەاڵت.
چۆن دیارییەك ...هێند بەنرخە لە خەیاڵیكەسدا نەبووە .لەم چەند ساڵەی دوایدا تێبینی
ئەوەمان كردووە ڕاستڕەوی ئەوروپی ،بە
پاساوی هەڕەشەی ئیسالمی ،توانیویانە گەشە
بكەن و هەستنەوە .بەداخەوە هەڵسوكەوت
و ڕەفتاری زۆرێك لە موسڵمانەكان یارمەتی
ئەو گەشەكردن و هەستانەوەیەی داوە.
بەاڵم خۆشبەختانە ئەم گەشەو هەستانەوەیە
تەنها كۆمەڵێ دروشمی میدیایی بوو ،كاری
لەسەر ترس و تۆقاندن دەكرد ،گوایە ئەوانە
هەڕەشەیەكی گەورەن بۆ سەر بونیادی
كۆمەڵگای مەسیحی خۆرئاوا .هەستانەوەی
ڕاستڕەوی توندڕەو ،هیچ بەرنامەیەكی سیاسی
و ئابوری ڕاستەقینەی لەگەڵدا نەهات خزمەت بە
كۆمەڵگا بكات .لەبەرئەوە كاروانی پاشەكشەی
ئەم ڕاستڕەوە دەستی پێكردووە.
لە هۆڵەندە (خەیرەت فیلدرس) لە دواهەمین
هەڵبژاردنەكاندا شكستێكی گەورەی بەدەستهێنا،
چونكە پێیوابوو پاساوی ئیسالمی توندڕەو،
بەسە بۆ ئەوەی بردنەوە بەدەست بێنێت.
كەچی كۆمەڵگای هۆڵەندی سزایان دا ،كاتێ
بۆیان دەركەوت بەرنامەی هەڵبژاردنەكەی
بەرنامەیەكی منااڵنەیە و پشت بە قسە و
قسەڵۆك دەبەستێت ،لە كۆمەڵگایەكدا لە
ڕووی فیكرییەوە زۆر پێگەیشتووە و پێی وایە
ئابووری ئەو گۆڕەپانە سەرەكییەیە كە تێیدا
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هەڵبژاردەكان دەستنیشان دەكرێن .پێشتر
هەمان شت لە نەمسا ڕویدا .لەمڕۆدا كۆمەڵێ
گروپ لە سوید دەبینین ،لە نێویاندا پیاوی لەچك
بەسەر هەیە ،وەك پشتگیرییەك بۆ ئەو ئافرەتە
لەچك بەسەرەی دووچاری چەوساندنەوە
هاتبوو.
جێگای خۆشحاڵییە ئەو بونیادە فیكری و
سیاسییەی خۆرئاوا دەوڵەتە مەدەنییەكەی
خۆی لەسەر دروست كردووە ،ڕاستڕەوەكان
ناتوانن بۆ ماوەیەكی درێژ دزە بكەنە ناویەوە.
لەبەرئەوە دەبینین ڕاستڕەوی سیاسی لە
پاشەكشە و الواز بووندایە و تابێت پێگەی
خۆی لەناو حكومەت و پەرلەمانەكاندا لەدەست
دەدات .چونكە لەو شوێنانەدا سیاسەت بە
وردبینی و بژاركردنێكی پوختەوە دروست
دەكرێت ،دوور لە وروژاندنی خەڵكی لە پشت
میكرۆفۆن و مینبەرە میلییەكانەوە.

سەرچاوە :االوان2014/4/19 ،
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چاوپێكەوتن لەگەڵ

یواخیم سارتۆریۆس
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چاوپێكەوتن لەگەڵ

یواخیم سارتۆریۆس
سازدانی :ڕەجا مەالح
لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع
یواخیم سارتۆریۆس ( )1946دیارترین شاعیری ئەڵمانیایە و بەڕێوەبەری فیستیڤاڵەكانی بەرلینە،
هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرایە لە یاسادا ،بەاڵم ژیانی پیشەیی وەك دیبلۆماتكارێك دەستپێكرد،
لەسەر هەمان ڕێچكەی باوكی .لە تونس و نیۆیۆرك و ئەستەنبوڵ و نیقۆسیا نیشتەجێ بووە،
ماوەیەك بەڕێوەبەری پەیمانگای گۆتە بووە .چوار دیوانی شیعری باڵوكردووەتەوە ،هەروەها
شیعری ئەمریكی و فەرەنسی وەرگێڕاوە ،چەندین توێژینەوەی لەسەر شیعر كردووە ،لەوانە
(ئەتڵەسی شیعری تازە) .ڕۆلی لە بەیەكگەیاندنی پردی پەیوەندی نێوان هەردوو كەلتوری ئەڵمانی
و عەرەبیدا هەبووە ،چ وەك بەڕێوەبەری فیستیڤاڵەكانی بەرلین یان وەك بەشداریكردنی لە گۆڤاری
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دیوان.
لە دیارترین كتێبەكانی سارتۆریۆس كتێبی
(ئەسكەندەریە تراویلكەیە -االسكندریة سراب)
كە لەالیەن فارس یواكیم-وە كراوە بە عەرەبی.
هەروەها هەڵبژاردەیەك لە شیعرەكانی بە
ناونیشانی (ئەوە چییە مرۆڤ دەیبینێ كاتێ
دەیبینێ) ،ئەم كتێبەی لەالیەن دەزگای (تۆبقال)
ی مەغریبییەوە باڵوكراوەتەوە و مستەفا
سلیمان وەریگێڕاوە بۆ عەرەبی .كتێبی (ئوتێلی
النەوازان) كە لەالیەن دەستەی پرۆژەی
(وشە -الكلمة) بۆ وەرگێڕان لە ئەبو زەبی
باڵوكراوەتەوە و دیسانەوە مستەفا سلێمان
كاری وەرگێڕانەكەی ئەنجامداوە.
لە میانەی پێشانگای ئەبو زەبی نێودەوڵەتی
بۆ كتێب ،چاومان كەوت بە شاعیر و نووسەر
یواخیم سارتۆریۆس و كۆمەڵێ پرسیارمان
لێكرد:

"نیگۆگی واسیگۆ" لە غانا و چەندین شاعیر
و نووسەری دیكە .ئەوانە لە شیعرەكانیاندا
چەندین بابەتی گەرمیان خستەڕوو ،قسەیان
لەسەر كۆمەڵێک مەسەلە كرد كە تایبەت بوو
بە :گەندەڵی ،توندوتیژی ،نەخۆشی ئایدز،
وێرانكردنی سروشت ،مێژووی ئەفریقا ،زمانی
كەلتوورەكانی ئەفریقا .ئەو شاعیرانە بە چەندین
دیدگای جۆراوجۆرەوە ،تیشكیان خستە سەر
ئەو بابەتانە .ئەمە وایكرد ئێمەی ئەوروپییەكان
كە بێ ئاگاین لەو جیهانە ،زانین و مەعریفەتمان
بەو جیهانە زۆرتر بێت .هەروەها ئەوان الی
خۆیانەوە تێڕوانینە تایبەتەكانی خۆیان،
بەرامبەر بە جیهانی ئێمەی ئەوروپی ئێمە،
خستەڕوو .بەم شێوەیە جۆرێك لە ئاڵوگۆڕی
كەلتووری و مەعریفی هاتەئاراوە ،ئەوەش
یەكێكە لە ئامانجەكانی فیستیڤاڵی بەرلین كە
چەندین ساڵە هەوڵدەدا تێڕوانین و دیدگاكان
لەیەكتر نزیك بكاتەوە.

*ئاشكرایە تۆ یەكێكی لەوانەی بایەخ بە ئەدەبی
جیهانی سێیەم دەدەیت ،ژمارەیەك لە شاعیرانی
ئەفریقات بانگهێشتی فیستیڤاڵی بەرلین كرد كە
بۆ ماوەی چەندین ساڵە سەرپەرشتی دەكەیت،
چۆن لەم ئەدەبە دەڕوانیت؟

*تۆ شاعیریت ،بەاڵم لەهەمان كاتیشدا
وەرگێڕیت ،بەو پێودانگەی لە هەردوو زمانی
ئیتالی و ئینگلیزییەوە كاری وەرگێڕان دەكەیت،
چۆن لە وەرگێڕان دەڕوانیت؟

لە فیستیڤاڵی بەرلینی ساڵی  ،1988تەوەرێكیزیندووم خستەڕوو ،تەوەرەكە تایبەت بوو
بە ئەوروپا وەك ئەوەی نووسەرانی دەرەوە
دەیبینن .بۆ ئەو مەبەستە ژمارەیەك لە شاعیرانی
ئەفریقام بانگهێشت كرد ،لەوانە "شینوا ئاشیبی"
لە نێجیریا" ،جان ماری ئەدیافی" لە ساحل عاج،

هەمو زمانێك پڕە لە ژمارەیەكی بێشومارلە ڕەمز و مانا ،لەبەر ئەوە وەرگێڕان كارێكی
سەختە .هەیە الفی ئەوە لێدەدات كە زمانێكی
زۆر دەزانێت ،وەك فەرەنسی و ئەڵمانی و ئیتاڵی
و ئیسپانی ،بەاڵم ئەوە فریودانێكی گەورەیە.
چونكە زمان بە تەنها شتێكی ڕووت و قووت
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نییە ،بەڵكو زمان هەڵگری چەندین ئەفسانە و
حیكایەت و مەتەڵە و تەنها كەسێك ناتوانێت
نهێنییەكانی و بەكارهێنانەكانی بكاتەوە كە لە
ژماردن نایەن.
تیۆرگەلێكی زۆر دەربارەی وەرگێڕان هەیە،
ڕەنگە باشترین كەسانێك بۆ وەرگێڕانی
شیعر ،شاعیرەكان بن .بەاڵم زۆر زەحمەتە
شیعری شاعیرە مردووەكان وەربگێڕدرێت،
چونكە تۆ ناتوانیت پرسیاری مانا قورس و
ئاڵۆز و تەمومژاوییەكانیان لێ بكەیت كە لە
شیعرەكانیاندا هەیە .بەاڵم دەتوانی ئەوە لەگەڵ
شاعیرە زیندووەكاندا بكەیت .هەروەها لە
پرۆسەی وەرگێڕاندا مۆسیقا تابڵێی پێویستە،
دەبێ ئاگامان لە مۆسیقای زمانەكەی دیكە
بێت ،بێ ئەوە ناتوانرێت كاری وەرگێڕان
ئەنجام بدرێت .وەرگێڕ بۆ ئەوەی كارێك
وەربگێڕێت ،پێویستە تەواوی ئامرازەكانی
وەرگێڕانی ال دەست بكەوێت .واتە لەیەككاتدا
پاڵنەری حسی و مەعریفی هەبێت .بۆ نموونە،
هەندێ لە كارەكانی شاعیری ئیتالی "جیاكۆمۆ
لیۆباردی كانتی"م وەرگێڕایە سەر زمانی
ئەڵمانی ،ئەم شاعیرە لە زمانی ئەڵمانیدا ناسراو
نەبوو .من سەرسام بووم بەوەی ئەم شاعیرە
لەسەر بەختەوەری مرۆڤ وتویەتی و پێیوایە
بەختەوەری لە وەهمدا خۆی دەبینێتەوە.
ئەم بیرۆكەیە سەرسامی كردم و هانیدام
وەریبگێڕم .هۆكارێكی دیكە بۆ وەرگێڕانی ئەم
شاعیرە ،ئەوەیە لە هەمان سەردەمی شاعیری
ئێمە "هۆڵدەرلین"دا ژیاوە.
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*چۆن ئەو شاعیرانە
شیعرەكانیان وەردەگێڕیت؟

هەڵدەبژێریت

كە

وەرگێڕانم بۆ گەلێك شاعیر ئەنجامداوە ،لەوانە:"جۆن ئازبری ،وای ئای ،كیمنگز ،والس ستیفنز،
ولیەم كارلۆس لیمز" .هەموو شاعیرێك الی من
پێگەیەكی لە دەرونمدا هەیە .وەك كەمەكێك
لەمەوبەر وتم پێویستە هۆكارەكانی وەرگێڕانی
ئەم شاعیر یان ئەوی دیكەیان ،بدۆزیتەوە و
الت ڕوون و ئاشكرا بێت ،ئەو هۆكارانە تێكەڵ
بە بارودۆخی بابەتی و زاتی بكرێت.
*چۆن لە مەسەلەی وەرگێڕانی شاعیرەكان بۆ
شاعیرەكانی دیكە دەڕوانیت؟
ئەم مەسەلەیە تابڵێی ئاڵۆزە .پێش هەمووشتێك ،لەو بڕوایەدام وەرگێڕان بە ڕاستی
كارێكی مەحاڵە .بەاڵم كاتێ وشەكانی شاعیری
فەرەنسی "میشال دیگی"م بیردەكەوێتەوە:
(شیعر چەند زیاتر گوزارشت لە خۆی بكات،
وەرگێڕانی مومكینە ،بەدرێژایی چەندین ساڵ
ئەگەری ئەوەی شیعر تەرجەمە ناكرێت ،الی
هەزاران وەرگێڕ ڕەتكراوەتەوە) .لەبەرئەوە
دەڵێم وەرگێڕانی سەركەوتوو پێویستە پشت
بەو ڕەهەندە گەردونییە ببەستێت كە لە
هەموو قەسیدەیەكدا هەیە ،ڕەهەندی گەردونی
زاراوەكان و ئیقاعی شیعرەكە كە بریتییە لە
وێنەیەكی ئەسڵی (تیشكی ئێكس) وەك ئەوەی
شاعیری فەرەنسی میشاڵ دیگی دەیڵێت.
سەبارەت بە وەرگیڕانی شاعیرەكان بۆ
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شاعیرەكانی دیكە ،دەڵێم ئەوانە كارە
وەرگێڕدراوەكان تێكەڵ بە هەستەكانی خۆیان
دەكەن .من لە كتێبی (وشە بیانییەكان -الكلمات
االجنبیة)دا ،بە دوور و درێژی قسەم لەسەر ئەو
بابەتە كردووە و ئەو كێشانەم خستووەتە ڕوو
كە بەو هۆیەوە دێنەئارا .لێرەدا دەتوانم باس لە
وەرگێڕانەكانی "ئەنگیبۆرك باشمان" بۆ شیعری
"مونتالی" بكەم ،هەروەها وەرگێڕانەكانی "پۆل
سیالن" بۆ شیعری "ئۆسیپ ماندلستام" بكەم.
لە وەرگێڕانی ئەمەی دواییاندا دەركەوت،
وەرگێڕانەكە لە  %50ڕۆحیەتی شیعری
ماندلستام-ە و لە  %50ڕۆحیەتی شیعری پۆل
سیالن-ە( .واتە شاعیرە وەرگێڕەكە نیوەی
هەستەكانی (ڕۆحیەتی) خۆی تێكەڵ بە شیعرە
وەرگێڕدراوەكان كردووە .و-ك)
لەالیەكی دیكەوە "تید هیوز"ی شاعیر كە لە حەوت
زمانەوە كاری وەرگێڕانی باڵوكردووەتەوە
دەڵێ( :مەسەلەی پێشكەش كردنی شتێك لە
جانتای دەرمانی وەرگێڕدا ،كارێكی نەكردەیە).
من پێم سەیرە چۆن توانیویەتی خۆی لە
كارێكی لەو شێوەیە دوورخاتەوە ،واتە هیچی
لە شیعرەكانی خۆی نەخستووەتە سەر شیعرە
وەرگێڕدراوەكان! دەكرێ شاعیری ئەمریكی
"واالس ستیڤنسن" وەك نموونەیەكی دیكە
بێنمەوە كە قورسترین شاعیر بووە كاری
وەرگێڕانم بۆ كردووە .چونكە چوار ئاست لە
شیعرەكانیدا هەیە كە ئەمانەن ،یەكەم :ئاستی
فیكرەی شیعرەكە ،واتە بیركردنەوە و فەلسەفە.
دووەم :مۆسیقا .سێیەم :ڕێكخستن و شێواز و
زمان .چوارەم :ناوەرۆكی كەلتوری.

*تۆ لەوكاتەی بەڕێوەبەری پەیمانگای
گۆتە بوویت لە شاری بەرلین ،بایەخت بە
پەیوەندییەكانی توركی ئەڵمانی داوە ،ئایا
دەكرێ باس لە گرنگی ئەم پەیوەندییانە بۆ
ئەڵمانیا بكەیت؟
پێش هەمو شتێ من بەڕێوەبەری پەیمانگایگۆتە بووم ،ئەم پەیمانگایە لە بنەڕەتدا كار
بۆ باڵوكردنەوەی زمان و كەلتوری ئەڵمانی
دەكات لە هەموو جیهان ،ئەمە لەالیەكەوە.
لەالیەكی دیكەوە ،من كارم لە بواری
دیبلۆماسیدا كردووە ،بەشێك لە كاری ئەو
بوارە بایەخ بە پەیوەندییەكانی نێوان واڵتان و
كەلتورەكانیان دەدات .لێرەوە من لەو شوێنەدا
بووم كە وایدەكرد بەم ئەركە هەستم .هەروەها
توركیا توانی لەسەر ئاستی سیاسی ،بە
دیاریكراوی لەسەر ئاستی ئابوری ،خۆی خۆی
هەستێنێتەوە ،بێ ئەوەی پێویستی بە ئەڵمانیا
یان یەكێتی ئەوروپا هەبێت كە تا ئێستاش لە
هەوڵی ئەوەدایە ببێت بە ئەندام تێیدا.
كەلتورییە
پەیوەندییە
جۆرە
بەم
ئاڵوگۆڕپێكراوەكانی نێوان ئەم دوو واڵتە،
ڕەهەندێكی بەرفراوانتریان بە خۆیانەوە بینی.
بێگومان ناكرێ وێنای ئەڵمانیا بكەین ،ئەم
واڵتە پان و بەرفراوانە بە كەلتوورەكەی و
قواڵییەكەی ،بێ لەبەرچاوگرتنی ڕەوەندی
توركی كۆچكردوو .ئەم ڕەوەندە لە توانایدا
هەیە ئەوەی پێیدەڵێین تێكەڵبوون بە كەلتوری
ئەڵمانی ،بێنێتە دی .لێرەوە ئەركی سەر شانی
ئێمە بوو پاڵپشتی ئەو دامودەزگایانە بكەین كە
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كار بۆ هاندانی فرەیی كەلتوری دەكەن .ڕەنگە
سیاسەتی كەلتوری توركیا بۆ دەستبەرداربوون
لە نەریتی ئەتاتورك و كەوتنی چەمكی یەكێتی
نەتەوەیی و پێ خستنە ناو عەلمانیەت ،هۆكاربن
لە پشت بوژانەوە سەردەمیانەكەی توركیاوە.
بەتایبەتی دوای ئەوەی ئەم واڵتە بۆی
دەركەوت ڕەچەڵەكێكی ئەتنی فرە ڕەنگی هەیە
و خاوەنی چەندین هونەرمەندی جۆراوجۆرە
و ئەستەمبوڵ دەوڵەمەندە بە كەلتورە جیاواز
جیاوازەكان.
پەیوەندییەكانی ئەڵمانی توركی ،سیاسەت
تێدەپەڕێنێت و پانتاییەكی فراوانی هونەرمەندان
و ژەنیاران و تەالرسازان و ئەكادیمییەكان
و دەرهێنەرە سینەماییەكان و ئەوانی
دیكە دەگرێتەوە .هەرچەند پەیوەندییە
ئاڵوگۆڕپێكراوەكانی نێوان ئەم دوو واڵتە
لە ئارادایە ،وەلێ لەگەڵ ئەوەشدا ئەڵمانیا
پێویستیەكی زۆری بەوەیە سیاسەتێكی
كەلتوری بەرامبەر بە توركیا دامەزرێنێت.
ئەڵمانیا كەرەستە و ئامێری تەواوی بۆ ئەو
مەبەستە هەیە.
*كەواتە ئێوە جەخت لەسەر پەیوەندییە
كەلتورییەكانی نێوان هەردوو واڵت دەكەنەوە،
گەرچی فرەییەكی گەورە لە نێوانیاندا هەیە؟
بە پلەی یەكەم مەبەستمان ئەو فرەییەیە كەقسەی لەبارەوە دەكەیت ،ئەوە بە شێوەیەك لە
شێوەكان دەوڵەمەندكردنە .الی ئێمە هیچ شتێك
لە كەلتور گرنگتر نییە بۆ جێگیركردنی پەیوەندییە
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سۆزداری و مەعریفییەكانی نێوان گەالن .وەك
چۆن كەناڵێكی تەلەفزیۆنی هاوبەشمان لەگەڵ
فەرەنسا هەیە و بەرنامەكانی بە ناوی "ئاڕ تی"
پەخش دەكات .هیواخوازی ئەوەین لە ئایندەدا
كەناڵێكی لەم چەشنە لەگەڵ توركیا دامەزرێنین،
ئەمەش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە كە تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان لە جیهاندا ،بە پلەیەكی هێجگار
گەورە گەشەی كردووە .نەوەیەكی نوێ
پەیدابووە لە ڕێگەی
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ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتیانەوە ،قسە لەگەڵ یەكتر
دەكەن و زانست و مەعریفە لەگەڵ یەك
دەگۆڕنەوە .ئێمە ناتوانین بە ڕووی ئامرازە
تازەكانی پەیوەندی كردن بوەستینەوە كە نەوەی
نوێ خۆی پێ چەكدار كردووە .ئەم ئامرازانە
جیاوازە لەو ئامرازی پەیوەندیكردنانەی نەوەی
كۆن بەكاریان دەهێنا.
*دەكرێ بڵێین تۆ شاعیرێكی كراوەیت بەسەر
شارستانیەتەكانی جیهان و كەلتورە فرە
ڕەنگییەكەی؟
سروشتی شیعر ئەوەیە گەردونییە ،گەر بەتەنها بەسەر خودی خۆماندا كزۆڵە بكەین ،ئەوا
گەردونی بوونی شیعر و هیومانیستییەكەی
شیعر نایەتەدی.
*ئەو شارانە كامانەن كە سەرسامیان كردویت
و كاریگەریان لەسەر نوسینەكانت هەبووە؟
دیمەشق سەرسامی كردوم ،ئەو یەكێكەلەو شارە كەمانەی جیهان كە هەڵگری بڕێكی
هێجگار زۆری یادەوەرییەكانە ،یادەوەرییەكانی
پەیوەست بە شارستانییەتە جیاوازەكان
و جۆراو جۆرەكان .لە دیمەشق دەتوانی
بەسەر چینە جیاوازەكانی شارستانیەت و
كەلتوورەكاندا بڕۆیت .هەروەها ئەسكەندەریە
یەكێكە لەو شارە دەگمەنانەی تەواو وەك ئەو
وێنەیە وابوو كە لە میانەی خوێندنەوەكانمدا لە
خەیاڵم لەسەر ئەو شارە هەمبوو .نابێ ئەوەش

لەبیر بكەین كە ئەسكەندەریە بە درێژایی
سێ سەدە ،ناوەندی جیهانی خۆرئاوا بوو.
هەروەها شاری ئەدیبەكانە كە لە یادەوەری
خۆیاندا بونیادیان نابوو ،لەوانە "لۆرانس داریل،
ئۆنگاریتی ،كەفافی ،فۆستەر ،ئێدوارد خرات،
ئەندرێ ئیسمان" و بلیمەتەكانی دیكە.
هێندە بەسە ئەم شارە ،لەگەڵ پێشەنگانی
شیعری تازەگەری جیهانی ژیاوە .ئەمە جگە
لەوەی ئەفسانەی ئەم شارە بە پلەی یەكەم
ئەفسانەیەكی ئەدەبییە ،كتێبخانەكانی بریتییە لە
بەهەشتێكی ونبوو .دەكرێ تا نا كۆتا قسەی
لەبارەی ئەم شارەوە بكرێت .هێندە بەسە من
كتێبێكم لەبارەیەوە نووسیوە( :االسكندریە
سراب) ،ئەسكەندەریە شاری كرانەوەو
كۆسمۆپۆلیتییە ،كۆمەڵگای ئەسكەندەرەیە بەوە
جیادەكرێتەوە كۆمەڵگایەكی فرە ڕەگەز و فرە
كەلتورە .هەر ئەمەشە وای لێكردووە ،لە ڕۆژی
دروستبوونی شارەكەوە تا نیوەی سەدەی
بیستەم ،ببێتە ناوەندێكی ڕۆشنی شارستانیەتی
درەوشاوە .ئەسكەندەرییە لەو جۆرە شارانەیە،
ئەدیبەكان و نووسەران و شاعیران بە
نەمری باسی لێوە دەكەن .ئەو بەردەوام لە
خۆڵەمێشەكەی خۆیەوە لەدایك دەبێتەوە.
*چی دەربارەی شیعری عەرەبی دەڵێیت؟
دەتوانم بڵێم ئێمە هەست و سۆزە مەزنەكانو گفتوگۆ لەگەڵ شارستانیەت و كەلتوورەكانی
دیكە ،لە شیعری عەرەبییەوە فێردەبین .گرنگی
ڤیستیڤاڵەكانیش ئا لێرەدا دەردەكەوێت،
لەوەدا دەردەكەوێت فیستیڤاڵەكان تەنها
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بەوەوە ناوەستێت ئامادەبووان بێن و شیعر
بخوێننەوە و پاشان بڕۆن .لە بەشداریكردنم
لە فیستیڤاڵەكانی دیمەشق و دوبەی و ئەوانی
دیكە ،هەستێكی جوانم ال دروست بووە ،چونكە
ئەو یەكانگیرییە زیندووەی نێوانمان ،وای
لێكردین وێنەی ڕاستەقینەی ئەوی دیكە ببینین،
نەك وێنە سواوە ناڕاستەكە كە لەوانی دیكەوە
بۆمان مابووەوە.

*پرۆژە تازەكانت چین؟ تۆ هەم توێژینەوە
دەنووسیت و هەم شیعر؟
خۆم ئامادە دەكەم بۆ باڵوكردنەوەی كتێبێكلەسەر سیاسەت و شیعر لە سەدەی بیستەمدا.
كتێبەكە بریتییە لە توێژینەوەیەكی گەورە و
پێش مانگێك لەمەوبەر تەواوم كرد ،لە پایزی
ئەم ساڵ  2014لە شاری كۆڵۆن باڵودەكرێتەوە.

سیحر و لە جوانی لەدەست دەدا .ئەدۆنیس-م
خوێندووەتەوە و لەسەرم نووسیوە ،هەندێ لە
ڕۆمانەكانی نەجیب مەحفوز و عەال ئەستوانی
و ئەدوارد خەرات و جەمال غیتانی و نجم
والی و فازل عەزاوی-م خوێندووەتەوە .لە
ئەسكەندەرییە هەفتەیەك لەگەڵ هاوڕێی
نووسەر خالد الخمیسي بووم ،ئەو زمانێكی زۆر
دەزانێ ،ئەمە پرۆسەی قسەكردن و تێگەشتنی
نێوانمانی زۆر ئاسان كرد .ئێمەی ئەڵمان ،بۆ
چەندین ساڵی دوور و درێژ ئاگاداری ئەدەبی
ئەمریكای التین بووین ،وادیارە ئێمە ئەدەبی
عەرەبیمان پشتگوێ خستووە.

*ساڵی  2008سەردانی دوبەی-ت كرد و
بەشداری ئەو فیستیڤاڵەت كرد كە تەنها بۆ
یەك جار سازكرا .تۆ ئێستا بە سەردان هاتویت
بۆ پێشانگای ئەبو زەبی نێودەوڵەتی بۆ كتێب،
هەروەها لە هەر یەك لە مەغریب و ئیمارات،
بەرهەمێكی زۆرت كراون بە عەرەبی ،تا چەند
ئاگاداری ئەدەبی عەرەبی-ت؟
لەبەرئەوەی من عەرەبی نازانم ،بۆیە لە میانەیوەرگێڕانەكانەوە ئاگاداری ئەدەبی عەرەبیم،
ئەوەش مەسەلەیەكی ناخۆشە ،چونكە شیعری
وەرگێڕدراو لە كاتی وەرگێڕانیدا ،بڕێكی زۆر لە
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گفتوگۆ لەگەڵ

جویس كارۆل ئۆتس
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بەردەوام خۆم
پاك دەكەمەوه
گفتوگۆ لەگەڵ

جویس كارۆل ئۆتس
له فارسییەوه :جەبار سابیر
یەكشەممه 6ی نیسانی ساڵی  2008جویس كارۆل ئۆتس له دامێنی تەمەنی حەفتا ساڵیدا گفتوگۆیەك
لەگەڵ جفری سمالدن ساز دەكات له باڵوكراوەی هەواڵیی كۆڵۆمبس دیسیچ.
جان ئاپدایك ،جویس كارۆل ئۆتس به دیارترین "نووسەری ژن"ی ئەمریكا ناو دەبات و مایكل
دیردا ناوی ناوه "ژنی پێشڕەوی ئەم بواره" .یەكەمین كتێبی كۆمەڵه چیرۆكێكی كورت بوو كه له
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ساڵی ( )1963باڵوبۆوه و لەوكاتەوه تا ئەمڕۆ
ئۆتس پتر له ( )700كورته چیرۆك و ()35
ڕۆمان و یەك دنیا وتار و شیعر و شانۆنامەی
نووسیوه .نوێترین كاری ئەو كۆمەڵه چیرۆكێكه
به ناونیشانی شەوه دڕندەکان (وەحشییەكان!)
چیرۆكگەلێك لەبارەی دوایین رۆژانی پۆ،
دیكینسۆن ،تۆیین ،جیمز و هەمینگوای .له
مانگی شوباتی ئەمساڵ ( )2008ریمۆند سمیتی
هاوسەری ئۆتس دوای چلوهەشت ساڵ ژیانی
هاوبەش لەگەڵ ئۆتیسدا ،مرد .بەم بیانوەوە
نامەگۆڕینەوه ئەم گفتوگۆیەمان لەگەڵدا کرد.
* دوایین كۆمەڵه چیرۆكی تۆ به وێنەیەكی
خەیاڵی له دوایین ڕۆژانی ژیانی نووسەرانی
بەناوبانگ دەدوێت .چۆن گەیشتییه ئەم بابەته؟
 سااڵنێك لەمەوبەر داوایان له من كردبوو بهكورتی باسی هەمینگوای بكەم .بەاڵم حەزێكی
وام بۆ بیۆگرافی فەرمی و پێشکەشکردنی
وردەكاری ژیان نەبوو ،هەربۆیه چاوپۆشیم
له پڕۆژەكه كرد .بیرم لەمه دەكردەوه ئەگەر
من بوومایه چۆن دەمنووسین ،ئەمه بوو كه
رێك به چیرۆكی "پاپا له كچام "1961 ،كارەكەم
دەستپێكرد ،واتا دوا دیمەنی ژیانی هەمینگوای.
بابەتێك بوو كه به قووڵی دەرگیری بووم،
بەهێز و ڕاكێشەر بوو .دەمزانی كه هەمیشه
حەزم دەكرد ڕۆژێك له بارەی هەمینگوایەوه
بنووسم ...هەروا بێتەوه سااڵنێك نووسین ،باقی
تێکستێک كه له پەڕه كاغەزێكدا به ناونیشانی
"فانۆسی دەریایی" له پەنا كاغەزەكانی ئاالن پۆ
دوای مردنی دۆزرایەوه ،بووبووه كەڵكەڵەم.

هەمیشەیش حەزم دەكرد له بارەی سام
كلیمنس و یارییەكەی لەگەڵ كچه منداڵكارەكان
بنووسم ...بیرم كردەوه گەر له سەر دوایین
سااڵن و رۆژانی ژیانی ئەمانه چڕبمەوه ،واتا
سەردەمێك كه هیچ شتێكی ڕوون و دیاریكراو
نییه و دەستمایەی دراماتیكی باشیشی هەیه،
هەموو ئەم بابەته سەرنج ڕاكێشەرانه ،باش له
پەنایەكەوه دەوەستن.
* ناونیشانی كۆمەڵه چیرۆكەكەی تۆ له
بەشی یەكەمی شیعرێكی دیكینسۆن "شەوه
دڕندەکان! شەوە دڕندەکان" وەرگیراوه كه
بەشێوەی ئاسایی به شیعرێكی دەزانن لەبارەی
تامەزرۆییەوه .چ شتێكی ئەم شیعره بۆ تۆ
سەرنج راكێشه و چۆن ئەوه به مەبەستی خۆت
له كۆتایی چیرۆكەكان پەیوەست دەكەیت؟
 هەموو ئەم چیرۆكانه له بارەی شەوهدڕندەکانەوەن -شەوق و ئارەزوویەكی
ناتەواو .ئارەزووی ئەزموونی شتێكی
پێناسەنەكراو و رەنگە دەست پێڕانەگەیشتوو
كه به بۆچوونی من له تانوپۆی ئەم ملمالنێ
داهێنەرەدا شاراوەتەوه .لەم رووەوەیه كه
نوسەران و شاعیران بەشێوەیەکی ئاسایی
پاش تەواوكردنی كارەكەیان تووشی ماخۆلیا
دەبن .شیعری دیكینسۆن جوانه و هەڵقواڵوی
ناخی خودی کەسێتی ئەوه.
* یەكێك له ڕەخنەگران "بۆك لیست" شەوه
وەحشییەكان به كۆمەڵه چیرۆكێكی ئەزانێت
كه به شێوەیەكی ئازایانه وێرانكەره و قووڵ
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ڕۆچۆته وێرانكردنی كەسێتییه گونجاوەكانەوه،
چۆن وەاڵمی ئەم رەخنەیه دەدەیتەوه.
 من پێموایه ئەو وێنانەی كه دروستم كرد نەكتەنها ڕووخساری گونجاوی ئەم كەسێتیانه
هەڵناكۆڵێ ،بەڵكو فراوانی و قووڵیشی پێداون.
هەستەكەم وێنەی هینری جیمس وەك پیاوێكی
گەرموگوڕ ،دڵسۆز و بەخشنده و پڕ جورئەت
دەكێشێ كه كەمتر كەسێك لەودا بینیوێتی ،یان
له كاره خۆبەخشەكانیدا لەنەخۆشخانەكانی
لەندەن له شەڕی یەكەمی جیهانیدا ئاگادار بووه.
بەاڵم به ئەنقەست دەمویست كەسێتییەكانی
سام كلمنس و هەمینگوای تراژیدی بن.
* چیرۆكەكەت لەبارەی ژن و مێردێك كه
مۆدێلێكی زیندووی ئەمیلی دیكینسۆن دەكڕن
و له ماڵەوه وەك ئاژەڵێكی ماڵی دەیخەنەڕێ
پێكەنیناوی و خەماوییه .دەتویست بەم چیرۆكه
بگەیته چی؟
 كارەكانی ئەمیلی دیكینسۆن زۆر بەرزنو ژیاننامەكەی به شێوەیەكی سەیر لەگەڵ
دەستكەوته ئەدەبییەكانیدا دێتەوه ،نووسەرانی
دی به خاوەنی توانایەكی خۆیی دەزانن.
ئیقتباسێكی نماییشی لەم چیرۆكه دروستكراوه
كه الیەنه پێكەنیناوی و سوریالییەكەی تۆخ
دەكات و ئەو دەالقه گەورەیەی كه لەنێوان
بلیمەتی شاعیر و خانەخوێكانیدا له گۆلدزگرین
هەیە نمایش دەكات.
* مەبەستمە بزانم له ساڵی ( )2008بۆ پیالندانانی
یاداشتی تایبەتی ڕۆژانەتان چ بەرنامەیەكت
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هەیه .له كۆتایی یاداشتی رۆژانەی دوورودرێژ
و كاریگەری خۆت له بارەی باوك و دایكتانەوه
كه هەر دووكیان مردوون ،نووسیوته "قەت
ناتوانم جارێكی دی ئەمانه بخوێنمەوه ،ئەسڵەن
بۆچی دەیاننووسم؟" ئێستا كه بیست و پێنج
ساڵ لەو پرسیاره تێپەڕیوه چ وەاڵمێك به ئەمه
دەدەیتەوه؟
 ئارەزوو بۆ نووسین له دەفتەری یادەوەرییڕۆژانەدا وەك ئارەزوو بۆ دوعا ،ڕەگوریشەی له
ناخی مرۆڤدا هەیه .ئێمه یاداشت دەنووسینەوه
تا ئەوەی كه هەیه ڕوونتر بیبینین ،تەنانەت
ئەگەر ئەوەی نووسیومانه ئیدی نەیخوێنینەوه،
یا نەمانەوێ ئەو هەستانه جارێكی دی له ئێمەدا
بوروژێن .باوانی ئێمه بەشێوەگەلی سروشتیتر
دوعایان دەكرد ،له كەنیسه ،یادەوەرییەكانیان
دەنووسی .له كاتێكدا ئێمه له چەرخێكی بەلەزدا
به خێرایی بەرەو پێش دەچین ،بێئەوەی ئاوڕ
بدەینەوه؟ یاداشتی رۆژانه ژیان پێش دەخات.
تاك ناچار دەكات تا له نزیكەوه سەیری بكات و
پتر دركی بكات .لەم ساتەی ژیانمدا من مەودام
له ئەرشیفكردنی یاداشتەكانی ڕۆژانەم گرتووه
و لەبری ئەوه ئیمێلەكانم هەڵدەگرم ،نامەگەلی
دوورودرێژ و زۆربەیجار سەرنجكێش كه لەگەڵ
ئەوانیدی ئاڵوگۆڕی دەكەم .ئەم گۆڕینەوەی
ئیمێالنه ورده ژانرێكی نوێی ئەدەبییه ،بەزمه!
* له ڕۆژانەی نووسینتاندا خۆتان به "تەمەڵ"
و "هەمیشه سست و مەست" ناوبردووه و
بەهەرحاڵ تۆ چەندین دەیەیه به شێوەیەكی
سەرسووڕەێن پڕ كاریت .ئایا هێشتایش ئەم
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دژیاتیانە له تۆدا هەیه؟
 له كاتی مردنی ناچاوەڕوانكراوی مێردەكەمەوهبەڕاستی هێزێكی ئەوتۆم نییه .تاڕادەیەك
هەمیشه ماندووم و شەوان بێخەوییەكی
ترسناك بەسەر دەبەم .كەواته لەوەیه كاتی
وزەی ناتەواوی من تەواو بووبێت ...ئێستا به
تەنیا دەژیم ،چما ناوەندێكی قورساییم نییه یا
ئۆكسیژن كەم دەهێنم ...ئازادی تەنیا بوون
شتێكی خەماوییه.
هاوسەرەكەم ئەسڵەن گیرۆدەی ژیانی
ئەدەبی من نەبوو ،زۆربەی نووسینەكانمی
نەدەخوێندەوه ،تەنها به ڕێكەوتی هەلومەرجەكه
هەندێك رەخنەكانی دەخوێندنەوه .ڕی ،له پلەی
پێداچۆرەوەدا چاوانێكی تیژی هەبوو .ئێمه
زۆربەی كاتەكان لەم ماڵەدا پێكەوه بووین ،له
ژووری كاری جیای خۆمان .كاتی نانخواردن
و پیادەڕەوی عەسرانه و پایسكل سواری و
كۆبوونەوه گشتییەكان یەكتریمان دەبینی .ری
هیچ كاتێكدەستی وەرنەدایه ژیانی پیشەیی
منەوه ،بۆچوونی دەرنەدەبڕی و بایەخێكی به
زۆرینەی ئەو ڕەخنه و كۆڵین و وتارانه نەدەدا
كه لەبارەی منەوه بوون .ئێمه باشترین هاوڕێ
و مەحرەمی ڕازی یەكتری بووین ،هەڵبەته من
هەوڵم دەەدا تا ئەو كاتەی ناچار نەبم به هەواڵی
خراپ و ناخۆش ئازاری ری نەدەم.
* له یەكێك له وتارەكانتدا پرۆسەی نووسینی
خۆت ناوناوه هەوڵدان بۆ گەیشتن به جۆرێك
هەستی "داگیربون" .دەكرێ پتر ڕوونی
بكەیتەوه؟

 نازانم دەمەوێ بگەمه داگیر بوون یا نا ،منتەنها هەستئەكەم داگیرکراوم و نووسینەكانم
ئەنجامی ئەم هەستەیه ،ڕەنگە جۆرێك ڕەوشی
پاكردنەوەی دەرون بێت .پێموانییه نووسین یا
هەر جۆره هونەرێك ئەگەر تا سنوورێك "داگیر"
کراو نەبوبێت ،بتوانێ هێزی حسی پێویست به
دەست بهێنێ.
* من شەیدای شێوەی خاڵبەندی تایبەتی تۆم:
دوو خاڵ ،سێ خاڵ ،نیشانەی پرسیار ،ئەو هێڵی
مەودایانەی كه وێرگولیان له دواوه دادەنێیت
و هاوشێوەی ئەوانه .ئایا شێوەیەكی تایبەتت
له خاڵبەندی هەیه كه دەبێت فێرخوازەكانتان
پەیڕەوی لێبكەن؟
 نا .من فێرخوازەكانم بۆ شێوەیەكیتایبەت له خاڵبەندی هان نادەم .بەم شێوەیه
زیادەڕەویانەی شێواز ئەگەر له ئارادا بێت،
دواتر دەچێته پیشەی نوسەرەوه .من تێکستی
چیرۆك و ڕۆمان دەنووسم كه له فلتەری
"دەنگی"ی كەسێتی تێپەڕیون .كاتێك دەڵێیت
خاڵبەندی من شێوەیەكی تایبەتی هەیه،
مەبەستتان ئەمەیه كه هەندێك له كەسێتییەكانی
من خۆیان بەشێوەگەلی زۆر تایبەت بەیان
دەكەن ،وەك كەسێتی شانۆیی .ئەمه نووسینی
من نییه ،دەنگی من هەمان ئەوەیه كه ئێستا له
توێی ئەم گفتوگۆیەدا دەیبینی .بەاڵم بۆ نموونه
كاتێك خەریكی كەسێتییەكی وەك ئیدگار ئاالن
پۆ بانگ دەكەیت پێویست به ڕەچاوكردنی
نەریتێکی زمانی تایبەت نییه.
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* تۆ سااڵنێك مامۆستای ئەدەبیات و نووسەری
بوویت ،به درێژی سااڵنی نووسەریتان واتا
شتێكی وەك پەنجا ساڵ .جۆناسان زفرن فۆری
فێرخوازی پێشووتان له پرنستۆن و نووسەری
گەنج و دیاری ئەمڕۆ به كتێبی"هەموو شتێك
ڕوونه" تۆ به یەکەمین كەسێك دەزانێ كه
هانتداوه به جدی شوێن نووسەری بكەوێت.
پێمخۆشه بزانم چ تایبەتمەندیگەلێكت لەودا
بینیبوو.
 جۆناسان زفرن فۆر یەكەمین و تاقهفێرخوازی من بوو كه بەتایبەت نامەم بۆ
دایكوباوكی نووسی و وتم چ داهاتوویەكی
درەوشاوه و ئومێدەواركەر چاوەڕوانیەتی.
به وردی نازانم هۆكارەكەی چی بوو .من
به درێژایی ئەم سااڵنه فێرخوازی به توانای
تریشم هەبوو .بەاڵم هەموو كەسێك دەیتوانی
توانا تایبەتییەكانی جۆناسان ببینێ.
* چ بابەتگەلێك یان سەرقاڵییەك بۆته هۆی
ئەوەی تا له كارەكانی خۆتدا ڕووبكەیته نمایشی
جۆرەها توندوتیژی؟
 من باوەڕم بەم بنەڕەته هەیه كه ژیان خەماوییه،مێژوو خەماوییه ،ئەشێ له كۆمەڵگەیەكی بەنرخ
و پڕ مانادا بژین یا له خێزانەكەی خۆماندا به
خۆشی بیگوزەرێنین ،بەاڵم زیادەڕەوی نییه گەر
بڵێین مێژووی جیهان شەاڵڵی خوێنه و شەڕ
له نێوان مرۆڤەکاندا كۆتایی نییه ...له ڕاستیدا
له نووسینەكانمدا توندوتیژی تاڕادەیەك كەم
هەیه و هەرچی هەیه سەرنجدانه له كۆتایی
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توندوتیژی و ئەمەی كه چۆن خەڵك ،بەتایبەت
ژنان و مندااڵن هەوڵ دەدەن زیندوو بمێنن و
بەهێزتر بن.
* ئایا خوێنەران دەتوانن خودی ڕاستەقینەی
تۆ له توێی چیرۆك و ڕۆمانەكانتدا بدۆزنەوه؟
 هینری جیمس له ڕستەیەكی ناسراوداوتوێتی تەنها جێگەی دۆزینەوەی خودی
نووسەر له كارەكانیدایه ،شتێك كه نووسەر
دەكاته نووسەر كارەكەیەتی ،ئەمەیش پرسێكی
تەواو زمانییه .چیرۆك و ڕۆمانەكانی من زۆر
جۆراوجۆرن ،كەسێتییەكانم كۆمەڵێكی بەرباڵو
له خەڵك دەگرێته خۆ ،سەخته بتوانی بڵێی من
یەكێكم لەوان.
* له ڕۆمانه نوێكەتاندا بەناوینشانی
"خوشكەكەم ،ئەوینم :چیرۆكی مەحرەمانەی
سكایلەر رمپایك" چاوەڕێی چ شتێك بین؟
 چیرۆكەكه لەبارەی ئەو ئەمریكیانەوەیهكه له جێگەیەك دەژین كه من ناوی دەنێم
"عەسارەی دۆزەخ" ،بەتایبەت كچان و كوڕانی
خەڵكانی بەدناو.
* یەكەمین كتێبت چلوپێنج ساڵ لەمەوبەر
باڵوبۆوه و تا دوو مانگی دی دەبیته حەفتا
ساڵ .داهاتوو بۆ خۆت چۆن دەبینی؟
 له ئێستادا له مردنی مێردەكەم داهێزراومو ڕۆحیەتم دۆڕاندووه .له داهاتوودا هیچ
نابینم بۆ خۆم ،النیكەم داهاتوویەك كه بتوانێ
بەختەوەریم بۆ بهێنێ .زەماوەندی من ،عەشقی
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من بۆ مێردەكەم ،سەرەتا ئەو هاته ژیانمەوه
و پاشان نووسەریم .له ئێستاشدا نووسەری
لەگەڵ مردنی مێردەكەم ڕاكێشەرییەكی نییه
بۆم.

http://www.farzanehdoosti.com/translates.
213=php?lang=fa&id

227

78 79

وتوێژ لەگەڵ

ئۆلیڤەر ڕوا
228
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ئیسالمی
بەجیهانیكراو
وتوێژ لەگەڵ ئۆلیڤەر ڕوا
لەئینگلیزییەوە :عەزیز ڕەئووف
لە ساڵی  2002دوای چەندین ساڵ كاركردن لە بواری ئیسالمی سیاسیدا ،ئۆلیڤەر ڕوا لێكۆڵەری
گەورەی فەرەنسی كتێبێكی نایابی بەناونیشانی ئیسالمی بەجیهانیكراو Globalised Islam
باڵوكردەوە ،كە تێڕوانینێكی تەواو جیاوازە لە بواری ئیسالمی سیاسیدا.
بەگوێرەی تەفسیری ئۆلیڤەر ڕوا پرۆژەكانی ئیسالمی هەنووكەیی بەشێوەیەكی بەرچاو دابڕاوە
لە هەرێمێكی دیاریكراو و بەشێكە لە دەرئەنجامی شكستی بنیادنانی دەوڵەتی ئیسالمی .ئەمە بەو
مانایە دێت كە ئارەزوویەك هەیە بۆ زیاتر و زیاتر هەنگاونان بەرەو بەئیسالمردنی تاكەكان لە
سیاقێكی گلۆباڵ و ئۆممەیەكی لەكەلتورخراو .بەتێڕوانینی ئۆلیڤەر ڕۆا ئەو بزوتنەوانە لە فۆرمی
ڕادیكاڵ و سیاسیدا خۆیان دەردەخەن .ئیسالم لەو ستایەاڵنە نییە وەك ئەوەی لە ئاینەكانی
229
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تردا بوونی هەیە خۆی لەبەردەم بەتاكگەرایدا
ببینێتەوە .ئیسالم هەمیشە پەیوەندیەكی پتەوی
لەگەڵ كەلتورێكی دیاریكراودا نەبووە ،بەڵگەش
بۆ ئەوە گەشەكردن و بوونی ژمارەیەكی
زۆری موسوڵمانە لە خۆرئاوا كە پێناسەی
خۆیان وەك ئیسالم دەكەن ،بەاڵم هەرگیزیش
پێناسەی خۆیان وەك موسوڵمانی واڵتەكەی
خۆیان ناكەن ،نمونە نمونەی ئیسالمبوونی
دایك و باوانیان.
ئۆلیڤەر ڕوا لەم چاوپێكەوتنەدا تیشك دەخاتە
سەر ئەمانە و هەوڵ دەدات لە تەفسیرەكانی
خۆی ئاگادارمان بكاتەوە.
 لە كتێبەكەتاندا "ئیسالمی بەجیهانیكراو" تۆدەڵێیت سێكوالریزم لە كاتێكدا بوونی هەیە و
گەشە دەكات كە هاوشانی ئایین خۆی نوێ
دەكاتەوە .دەتوانی بۆمانی ڕوون بكەیتەوە
كە ئەم دوو ستایڵە جیاوازە چۆن دەتوانن
هاوشانی یەكتر كۆ ببنەوە و لەگەڵ یەكتریدا
هەڵبكەن؟
* فۆرمی نوێی ئاینداری بەشێوەیەكی
فراوان جیاوازە لە كۆمەڵگە و كەلتورە
تەقلیدیەكان بەجۆرێك كە جیاوازە لە كۆمەڵگە
موسوڵمانەكان و بەتەواوی شێوازێكی نوێیە
لە ئاینداری و جیاواز لەو واڵتە موسوڵمانانەی
كە لەسەر بنەمای زاراوەگەلی " ئێوە و
ئێمە" دابەشكراون .ئەوان وا خۆیان دەبینن
كە دووبارە لەدایكبوونەتەوە و دەیانەوێت
هێڵێكی ڕوون لەنێوان كارەكتەری خۆرئاوا
و ئەوانەی لە پشتی ئەوانەوەن بكێشن ،بەو
230

مانایەی كە باوەڕدارە ڕاستەقینەكان وەك
كەمینەیەك خۆیان لەو كۆمەڵگانەدا دەبیننەوە
كە بەعەلمانیكراون .كاتێك ئەو كۆمەڵگانە
دەیانەوێت بەتەنها ئۆرگانیزەی خۆیان بكەن
لە بواری ئاییندا ،ئەوا بەشێوەیەكی فراوان
دادەبڕێن لە مەسەلە كۆمەاڵیەتیەكان و تەنانەت
مەسەلە سیاسییەكانیش :ئەوە كۆمەكمان
دەكات بۆئەوەی ببینین كە هەردوو سەلەفیزمی
سەردەم لە ئیسالمدا و زۆرێك لەو بزوتنەوانەی
هەڵگری ئینجیلن لە كریستیاندا هەرگیز
گرنگی بە مەسەلە كۆمەاڵیەتیەكان نادەن
(بەجیاواز لە بزوتنەوە ئیسالمیەكانی وەك
ئیخوان لە ساڵی  1940بۆ  1950و حیزبوال
لە لوبنان یان بزوتنەوە مەسیحیە "سیۆلۆجیە
لیبراڵەكان" لە ساڵی 1960ەكاندا) .كاتێك
ئەوان سەرگەرمی سیاسەت دەبن ،ئەوا گرنگی
بە مەسەلە یاساییەكان دەدەن( لەباربردن،
هاوسەرگیریكردن ،شەریعە و زیناكردن ...هتد).
ئیسالمیستەكان كار لەسەر دروستكردنی
دەوڵەتی ئیسالمی دەكەن و فەندامێنتالیزمە
نوێیەكانیش كار لەسەر پاككردنەوەی ڕۆحی
موسوڵمانەكان دەكەن و وەك تاك مامەڵە
دەكەن ،ئەمەش بە مەسەلەگەلێكی سیاسی
بەشێوەیەكی جیهانی .ئەوان دەیانەوێت
بەشێوەیەكی نێونەتەوەیی سیاسەت بكەن ،یان
تەنانەت بەشێوەی بنەڕەتی لەڕێی ئینتەرنێتەوە
هەوڵی دروستكردنی ئوممە دەدەن.

 -ئیسالم لە ئێستادا لە فەزای ئاینی واڵتانی
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خۆرئاوادا بوونێكی جێگیری هەیە .تۆ
لەوبڕوایەدای كە ئیسالمێكی بەعەلمانێكی
كراو كۆمەكی سەرهەڵدانی ئیسالمی ئەمریكی،
ئیسالمی ئەوروپی یان هەر جۆرێكی تر دەدات؟
* من لەو بڕوایەدا نیم كە شتێك هەبێت
بەناوی ئیسالمی ئەمریكی یان ئەوروپیەوە،
بەڵكو ئیسالمێكی جیهانی هەیە كە لە هەر
واڵتێك یان كەلتورێكی دیاریكراودا دەگونجێت
بوونی هەبێت ،لەبەرئەوەی ئەو ئیسالمە ئایین
بنیاد دەنێتەوە نەك لە كەلتوردا ،بەڵكو بە
زاراوەگەلێك كە دەتوانن لە ژینگە جیاوازەكاندا
خۆیان بگونجێنن :بۆنمونە زاراوەی حەالڵ،
كە لە خواردندا بنەمایەكی دیاریكراوی نییە،
بەڵكو دەتوانرێت بەتەندروستی بكرێت ،لەوانە
خواردنی خێرا.
ئیسالمی جیهانی ،ئیسالمێكی لەكەلتورخراوە.
لە هەندێك پایەدا دەتوانرێت بە ئیسالمی
خۆرئاوایی ناوزەد بكرێت ،نەك لە ڕوئیایەكدا
كە ببێت بە زیاد لە لیبراڵ ،بەڵكو بەشێوەیەكی
فراوان ئەوان پشت بە تاكەكان دەبەستن
كە بەشێوەیەكی خۆبەخش پەیوەندی بە
باوەڕدارەكانی كۆمەڵگەوە دەكەن .زاراوەی
زیاد لەپێویست  religiosityلە پاڵ
زاراوەگەلی (دوبارە لەدایكبوون ،جەغتكردنەوە
لە ڕزگاربوون ،باوەڕی كۆمەڵگە ،بەها
ئەخالقییەكان ،دژە ڕۆشنگەری ،واقیعی
تاكەكەسی) زاراوەگەلی تەواو مۆدێرنن و
لە زۆرێك لە زاراوە كریستیانەكان دەچن لە
بزوتنەوەی هەستی ئاینیدا ، revivalismبەاڵم

گرنگی بە ڕیفۆرمكردنی سۆسیۆلۆجی نادەن.
بۆ نمونە سەركەوتنی سەلەفیزم لەنێو نەوەی
دووەمی موسوڵمانان لە خۆرئاوا ،لەبەرئەوەی
بەها دەبەخشێ بە لەكەلتورخستن و لەڕیشە
هەڵكێشان بە ڕەتكردنەوەی ناسنامەی ئیسالم
بە كەلتوری پوختی دایكان و باوانیان ،ئەمەش
ڕێگەیان دەدات كە بەخۆرئاوایی بكرێن ،تەنانەت
گەر بەهۆی ڕەتكردنەوەشەوە بێت.
 لە پلەیەكی تایبەتدا ،ئەو دەرئەنجامەپراكتیكیانە كامانەن كە حكومەتە خۆرئاواییەكان
بەشێوەیەكی گونجاو دەبێت بیگرنەبەر بۆ
مامەڵەكردن لەگەڵ ئیسالم؟
* حكومەتەكانی خۆرئاوا پێویستە پشتیوانی
لەم پرۆسەی بەخۆرئاوایكردن بكەن ،بێئەوەی
پێویست بكات هەوڵی ئیسالمیەكی لیبراڵ،
مۆدێرن ،یان سیڤیڵ بدەن .ئەوان پێویستە خۆ
لە هەر هەوڵێك بۆ بنیادنانەوەی ئاین بپارێزن،
بەڵكو دەبێت هەوڵی تێكەڵكردنی ئاینی ئیسالم
بدەن بە دروستكردنی ژورێک بۆ ئیسالم و
لەگەڵ ئاینەكانی تردا بەشێوەیەكی یەكسان
مامەڵەی لەگەڵ بكرێت .لەڕاستیدا ڕێكخستنەوەی
ئیسالم پێویست ناكات بلكێندرێت بە مەسەلەی
كۆچپێكردن و فرە كەلتورگەراییەوە .ئیسالم
پێویستە تەنها وەك ئاینێك مامەڵەی لەگەڵ
بكرێت ،نەك وەك ئەو دەربڕینەی كە ئیسالم
وەك گروپگەلێكی كەمینەی ڕەگەزی دەبینێت.
 لە كتێبەكەتدا زیاد لەجارێك باس لە ڕۆڵی231
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ئینتەرنێت كراوە ،لەو چاپتەرەی كە سەرباسی
كتێبەكەیە .ئینتەرنێت بەڕوونی وا دەبینرێت
كە یارمەتیدەرە بۆ ئەو گەشەكردنانەی كە تۆ
ڕاڤەیان دەكەیت.
* ئینتەرنێت ئامێرێكی پێرفێكتە بۆ خوڵقاندنی
فەزایەك بۆ نزیككردنەوەی باوەڕدارانی
كۆمەڵگە و دژ بە دەرگا داخستنی كەلتور یان
دەوڵەتێكی دیاریكراو .سایتەكان جا عەرەبی بن
یاخود ئینگلیزی ،لینكەكانی دەربڕینی بیریارانی
سەردەم لەخۆ دەگرێت (زۆرێك لەوان
سەلەفیەكانن) ،بەاڵم هەركەسێك ئازادە لەوەی
چی دەخوێنێتەوە یاخود ئارەزووی كۆتەیشنی
ێ دەكات یان بەمانایەكی تر دواكەوتەی چ
ك
بیروباوەڕێك دەبێت.
زیاد لەوەش ،ئینتەرنێت ڕێگە بە تاك دەدات
بەیەكسانی قسە لەگەڵ ئەویتردا بكات .لە
ئینتەرنێتدا مەعریفەیەكی یەكبەدوایەكی هەڕەمی
بوونی نییە .هەروەها ئینتەرنێت ڕێگەخۆشكەرە
بۆ كردنەوەی پەنجەرەیەك بۆ دامەزراوەكان:
بۆ نمونە ،هەندێك لە وێبسایتەكان فەتوا
ئامادە دەكەن بۆ ئەوانەی كە دەیانەوێت،
بەاڵم لە پێناسەكەیدا ئەگەری جێبەجێنەكردنی
فەتواكەش لەئارادایە ،لە ئینتەرنێـتدا ماركێتێكی
خۆڕایی ئاین هەیە ،كە تێیدا كەسێك توانای
ماركێتی هەیە بۆ چەندین بەرهەمی جیاواز ،لە
فەتواوە بۆ بەرنامەی خواردن دروستكردن یان
ئامۆژگاری هاوسەرگیری ،ئەمەش لە ڕوومی
تەنها كەسێكدا.
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 دەقە ئەسڵیەكەی كتێبەكەت بە زمانیفەرەنسی دوو ساڵ پێش ئیستا باڵوكرایەوە.
هێشتا كتێبەكەت بە ئینگلیزی وەرنەگێڕدرابوو،
چەندین ڕاپۆرتی لەسەر نووسرا ،لە ماوەی
ئەو دوو ساڵەدا چ گۆڕانێكت هەست پێكرد؟
ئایا گەشەكردنەكان بۆچوونەكانی سەرەتای
ێ لە بۆچوونەكانت
تۆیان نەگۆڕی ،یاخود هەند 
هەست ناكەیت پێویسیتی بە تەفسیری زیاترە؟
 چاالكیە تیرۆرستیەكانی ئەم دواییە سەلماندیكە من چیم وت لەبارەی لەهەرێمخستن و
بەخۆرئاواییكردنی ئیسالمیە ڕادیكاڵەكان ،بەاڵم
من ڕونكردنەوەی زیاترم خستە سەر كتێبەكەم،
ئەمەش لەپێناوی وروژاندنی باسگەلی تر.
هەروەها من سەبارەت بە ئیسالم لە ئەمریكاش
قسەی خۆم هەیە ،كە لەوێ موسوڵمانان لەگەڵ
موسوڵمانانی ئەوروپا هەمان باكگراوندی
كۆمەاڵیەتیان نیە ،بەراوردێكم كردووە لەنێوان
فەندامێنتالیزمی ئیسالمی و فۆرمە جیاوازەكانی
فەندامێنتالیزمی مەسیحی .بێگومان فاكتەری
نوێ ئەوەیە كە چونی ئەمریكا بۆ عێراق ئەوەی
نیشاندا كە شكستی پەیوەندی نێوان قەیرانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و بەجیهانیبوونی ئیسالم
لەالیەن فاكتەرەكانی سیاسەتی خۆرئاواوە
پشتیوانی نەكرا ،ئێستاش وا دەردەكەوێت
كە ڕەگ و ڕیشەی ئیسالمیە ڕادیكاڵەكان
سەرچاوەكەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بێت.
بەاڵم ئەی لە عێراق چی دەگوزەرێت كە وا
ڕادەگەیەنرێت ئیسالم فاكتەرێكی سەرەكی
نییە لە سیاسەت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا:
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ئیسالمیست و سێكوالریستەكان شەڕی
یەكتر ناكەن بەڵكو پەیوەندیكردنی هێزەكان لە
هاوپەیمانیەكدا دەبینرێت كە مەبەستی سەرەكی
ئارەزوویەكی ناسیۆنالستیانە هەیە ،ئەمەش لە
كەرتی غەزەوە بۆ فەلوجە لە عێراق .لەالیەكی
ترەوە ،ئەلقاعیدە ،بزوتنەوەیەكی سوپەرناشناڵە
 supra-nationalكە یەكەم ئامانجیان
ئەمریكایە ،نەك ڕژێمە موسوڵمانە لۆكاڵییەكان.
وە هەروەها من بەراوردێكی گشتگیرم كردووە
لەنێوان فۆرمە جیاوازەكانی بزوتنەوەی هەستی
ئاینی.

سەرچاوە گۆڤاری
Religioscope
2004 Nov 8
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سەمیح قاسم...
مەرگی دواهەمین
تارژەنی شیعری
فەلەستینی
ئامادەكردنی :سەردەم

دواجار مەرگ هات و گیانی ئەم شاعیرە فەلەستینییە بوێرەی بردەوە ،مەرگ هات و پیاوێكی لەگەڵ
خۆی برد كە پڕ بوو لە شیعر و هەڵوێست و بەرگری ،پیاوێك هەم شیعر و هەم فەلەستین ،دوو
خەسڵەتی هەرە سەرەكی ژیانی بوون .ئاخۆ ئەم شاعیرە لە شیعرەكانیدا چەند جار باسی لە مەرگ
كردبێت و باسی لە نزیكی مەرگ لە خۆی و لە خاكەكەی و لە كەسوكارەكەی كردبێت؟ ئەی دەبێ
چەند جار باسی لە مەرگی ئازیزێكی كردبێت ،ئازیزێك كە پێش چەند خولەكێكی كەم پێكەوەبوون
و پاش جیابوونەوەیان ،ئازیزەكەی بەر تەقینەوەیەك یان كارێكی تیرۆرستی كەوتبێت.
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ڕەنگە ئەم شاعیرە ،زۆرجار خەیاڵی بۆ ئەوە
چوبێت كە كۆتایی ژیانی لەژێر داروپەردوی
تەقینەوەیەكدا دەبێت ،وەك ژیانی سەرلەبەری
نیشتیمانەكەی كە ڕۆژانە بەشێكی وێران
دەكرێت و گەڕەك و كۆاڵن و شەقام و
باڵەخانەیەكی خاپور دەكرێت و كەسیش
تەرمەكەی ناناسێتەوە ،چونكە ئەوەی لێی
بەجێدەمێنێت ،چەند كوتە گۆشتێكی خوێناوییە
كە بەو ناوەدا باڵوبووەتەوە .ئەم شاعیرە
دەیزانی ،تانك و زرێپۆشەكانی دوژمن،
حەزیان لە جەستەی شیعر و شاعیرەكانە،
دەیزانی ئەفسەر و سەربازە ئیسرائیلییەكان،
لەبەردەم دەروازەی شار و شارۆچكە و
خێوەتگاكاندا ،پێش ئەوەی بە دوای چەك
و چۆڵ و پێناسی شارستانیدا بگەڕێن ،بە
دوای شیعر و دیوانە شیعرەكاندا دەگەڕان،
تا دەستیان بەسەردا بگرن و لەناویان بەرن.
بە مردنی سەمیح قاسم ،كۆتایی بە قۆناغێكی
شیعری دێت كە لە مێژووی ئەدەبی عەرەبیدا،
بە یەكێك لە گرنگترین قۆناغەكانی شیعری
عەرەبی دادەنرێت .سەمیح قاسم یەكێكە لەو
شاعیرە عەرەب و فەلەستینییە هاوچەرخانەی،
ناوی پەیوەستە بە شیعری شۆڕش و بەرگری،
لە ناوەوەی خاكی فەلەستین ،لە ساڵی 1948
تا ساتەوەختی مردنی.
ئەم سمبولی بەرگرییە ،ساڵی  ،1939واتە نۆ
ساڵ پێش ڕاگەیاندنی دەوڵەتی ئیسرائیل ،لە
خێزانێكی دروزی فەلەستینی لە شاری (زەرقا)
ی ئەردەنی لەدایك دەبێت .لە قوتابخانەی
گوندەكانی "الرامە و الناصرە" خوێندویەتی،

پاشان لە یەكێك لە قوتابخانەكان كاری كردووە،
دواتر دەست دەكات بە چاالكی كاری سیاسی
و پەیوەندی بە حیزبی شوعییەوە دەكات ،پاش
ماوەیەك واز لە حیزب دێنێت و خۆی بۆ كاری
ئەدەبی تەرخان دەكات .باوكی لە هێزی سەر
سنوری ڕۆژهەاڵتی ئەردەن ،ئەفسەر دەبێت
بە پلەی (كاپتن) ،لەو سەردەمەدا ئەفسەرەكان
لەگەڵ خێزانەكانیان لەوێدا نیشتەجێ بوون.
سەروەختێك لە گەرمەی جەنگی دووەمی
جیهانیدا ،ئەم خێزانە بە شەمەندەفەر ،لە ڕێگای
گەڕانەوەدا دەبن لە ئەردەنەوە بۆ فەلەستین،
سەمیح قاسم كە هێشتا منداڵێكی ساوایە ،لە
ناو فارگۆنی شەمەندەفەرەكەدا ،دەداتە پڕمەی
گریان ،سەرنشینانی شەمەندەفەرەكە ترس
دایاندەگرێت ،لەوە دەترسن فڕۆكەكانی ئەڵمان
پێیان بزانن و بۆردومانیان بكەن .ئەوان هێند
ترسابوون كار دەگاتە ئەوەی هەڕەشەی
كوشتن لەو منداڵە دەكەن كە دەگری و ژیر
نابێتەوە .ئەم هەڕەشەیە باوكی سەمیح ناچار
دەكات شمشێرەكەی لە كێالن بێنێتە دەرەوە و
بە ڕویاندا ڕایكێشێت ،تا بەرەنگاریان ببێتەوە.
دواتر كاتێ ئەم بەسەرهاتە بۆ سەمیح قاسم
دەگێڕنەوە ،كاریگەرییەكی قووڵ لەسەر دەرونی
جێدەهێڵێت و دەڵێ( :باشە ،هەر لە منداڵییەوە
هەوڵیان داوە بێدەنگم بكەن ،پیشانیان دەدەم،
كەی بمەوێ و لە چ كاتێكدا حەز بكەم ،بە
دەنگی بەرز قسە دەكەم و هیچ كەسێكیش
ناتوانێ بێ دەنگم بكات) .سەمیح قاسم بەهۆی
چاالكییە شیعری و سیاسییەكانیی و بەهۆی
هەڵوێستە نیشتیمانی و نەتەوەییەكانییەوە،
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زیاد لە جارێك زیندانی كراوە و لە ماڵەكەی
خۆیدا دەست بەسەر بووە و چەند جارێك
لەسەر كارەكەی دەركراوە و زیاد لە جارێك
چ لە ناوەوەی واڵتەكەی و چ لە دەرەوەیدا،
ڕوبەڕووی هەڕەشەی كوشتن بووەتەوە .كاری
مامۆستایەتی و كرێكاری لە كەنداوی حەیفا و
ڕۆژنامەنووسی كردووە .تەمەنی تەنها سی ساڵ
بوو ،شەش دیوانی شیعری باڵوكردوەتەوە.
جگە لە شیعر ژمارەیەك ڕۆمانیشی نووسیوە.
یەكێك لە بایەخدانە گرنگەكانی دروستكردنی
شانۆیەكی فەلەستینی بوو ،شانۆیەك هەڵگری
پەیامێكی هونەری و كەلتوری بەرز بێت ،لە
هەمان كاتدا هەڵگری پەیامێكی سیاسی بێت
و پەیوەست بە كێشەی فەلەستینەوە ،بتوانێ
كاریگەری لەسەر ڕای گشتی جیهانیی هەبێت.
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بەشداربووە لە دەركردنی چەندین گۆڤار و
ڕۆژنامە و باڵوكراوە ،لەوانە (الغد)( ،االتحاد)،
پاشان ساڵی  1966دەبێتە سەرنووسەری
رۆژنامەی (هذا العام) ،دواتر دەبێتە
سەرنووسەری رۆژنامەی (الجدید) .جگە لەوانە
دامەزرێنەری ڕۆژنامەی (كل العرب) بووە و
پاشان دەبێتە سەرۆكی فەخری ئەو ڕۆژنامەیە.
لە ساتەوەختی دامەزراندنی یەكێتی نووسەرانی
عەرەب و یەكێتی نووسەرانی فەلەستینی لە
فەلەستین ،سەرۆكی هەردوو یەكێتییەكە بووە.
سەمیح قاسم لە بوارەكانی شیعر و چیرۆك و
ڕۆمان و شانۆنامە و وتار و وەرگێڕان ،خاوەنی
نزیكەی  80كتێبە .بەشێكی زۆری شیعرەكانی
وەرگێڕراونەتە سەر زۆربەی هەرە زۆری
زمانە زیندووەكانی جیهان ،لەوانە زمانەكانی
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ئینگلیزی و فەرەنسی و ئەمریكی و توركی و
ڕووسی و ئەڵمانی و یابانی و ئیسپانی و یۆنانی
و ئیتالی و چیكی و ڤێتنامی و فارسی و عیبری
و زمانەكانی دیكە .كۆی بەرهەمەكانی لە حەوت
بەرگی گەورەدا كۆكراونەتەوە و چاپكراون.
ئەم شاعیرە ئازا و بوێرە ،لەالیەن ڕەخنەگران
و نووسەرانی عەرەبەوە ،گەلێك نازناوی پێ
بەخشراوە كە هەر هەموویان گوزارشت لە
ئازایەتی و چاونەترسی ئەم شاعیرە دەكەن.
لەوانە نازناوی (شاعیری بەرگری فەلەستینی،
شاعیری نەتەوەیی عەرەب ،شاعیری عیمالق،
شاعیری توڕەبوونی شۆڕشگێڕانە ،شاعیری
هەڵوێستە درامییەكان ،شاعیری ملمالنێكان،
تارژەنی فەلەستین ،موتەنەبی فەلەستین،
شاعیری گەورەی عەرەب ،شاعیری عروبە بێ
ڕكابەر و بێ مشتومڕ و چەندوچوون ،شاعیری
پیرۆز ،شاعیری داهێنەر كە هەمیشە تازە
دەبێتەوە و بەردەوام لەگەشەكردندایە ،ئەو
پیاوەی خەیاڵدانێكی بەهێزی هەیە و زەحمەتە
خەیاڵدانی لەو شێوەیە الی شاعیرەكانی دیكە
بدۆزینەوە ،سترانبێژی ڕەبابە و شاعیری خۆر).
یەكێك لە پرۆژە ئەدەبییە جوان و گرنگەكانی
دیكەی ئەم شاعیرە ،بریتییە لە ئاڵوگۆڕكردنی
ژمارەیەی زۆر نامە ،لەگەڵ هاوڕێی شاعیر
و ڕێگای خەبات و ژیانی "مەحمود دەروێش"
كە چەند ساڵێك لەمەوبەر كۆچی دوایی كرد.
ئەو نامانە بە یەكێك لە جوانترین پرۆژە
ئەدەبییەكانی نێوان ئەو دوو شاعیرە دادەنرێت.
سەمیح قاسم لە كاروانی ئەدەبی خۆیدا ،گەلێك
خەاڵت و بڕوانامەی ڕێزلێنانی بەدەستهێناوە و

زۆرجار بووەتە ئەندامی شەرەف لە زۆرێك لە
سەنتەرە ئەدەبی و ئینستوتەكان .لە ئیسپانیا
خەاڵتی (غار الشعر)ی وەرگرتووە ،لە فەرەنسا
دوو خەاڵتی لەسەر بڕێك لەو شیعرانەی كە
كرابوون بە فەرەنسی وەرگرتووە .دووجار
خەاڵتی (مەدالیای قودس بۆ كەلتوور) لە
سەرۆكی كۆچكردوی فەلەستین "یاسر
عەرەفات" وەرگرتووە .لە میسر خەاڵتی
"نەجیب مەحفوز"ی وەرگرتووە .لە جیهانی
عەرەبی و جیهانی دەرەوەشدا ،گەلێك كتێب و
توێژینەوەی ڕەخنەگرانە ،لەسەر بەرهەمەكانی
سەمیح قاسم باڵوكراونەتەوە و تێیدا ئاماژەیان
بە دیوانە شیعرییەكانی و بەسەرهاتی ژیانی
و داهێنانە تایبەت و جیاوازەكانی ،لە شێواز
و ناوەرۆكدا ،كردووە .هەر ئەمەش وایكردووە
كۆمەڵێ نازناوی جۆراوجۆر بەدەست بێنێت كە
لەسەرەوە ئاماژەمان بە هەندێكیان داوە و هیچ
نووسەرێكی دیكە بەدەستی نەهێناوە.
سەمیح قاسم دوای ملمالنێیەكی زۆر لەگەڵ
نەخۆشی شێرپەنجەی جگەر كە نزیكەی سێ
ساڵ بوو بە دەستییەوە دەینااڵند ،لە تەمەنی
سەرو  75ساڵی و لە نەخۆشخانەی (صفد) لە
باكوری ئیسرائیل كۆچی دوایی كرد .بە مەرگی
پەردە لە ڕووی دواهەمین شاعیری بەرگری
دادەدرێتەوە و فەلەستین و دونیای زوڵم
لێكراوەكان ،لە چاوەڕوانی هاتنی شاعیرێكی
دیكەی وەك ئەمدا ،بە هەتیوی دەمێننەوە.
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جیهادییەكانی ئەمڕۆ
لە جیهادییەكانی دوێنێ دەچن...
خەونەكانیان مۆتەكەیە.
مستەفا كركوتی
لە عەرەبییەوە :سەردەم

ئەوەی چییە وا دەكات پیاوێك لە بەریتانیا هاتووەتە دونیاوە و تێیدا گەورە بووە ،لە پەنجاكانی
تەمەنیدایە و باوكی سێ منداڵە و لە دایك و باوكێكی پاكستانییە كە لە ناوەڕاستی سەدەی
بیستەمەوە كۆچیان كردووە بۆ بەریتانیا ،شاحینەیەكی بۆمبڕێژكراو لێخوڕێت و لە كارێكی
تیرۆرستیدا و لەبەردەم دەرگای زیندانێكی سەرەكی سوریا خۆی بتەقێنێتەوە؟ ئەمە ئەو كارە
بوو كە "عەبدالوحید مجید" پێیهەستا ،ئەم پیاوە ""10هەمین بەریتانییە كە تا ئێستا لە كێڵگەكانی
كوشتنی سوریادا دەكوژرێت ،ئەو لە بەرواری  6شوباتی ڕابردوو ،لەبەردەم دەرگای سەرەكی
زیندانی حەلەبدا خۆی دەتەقێنێتەوە ،مەجید كە ناوە جیهادییەكەی "ئەبو سلێمانی بەریتانی"بوو،
پێش ئەم مەرگە تراژیدییەی ،كەسێكی تا بڵێی خاكی و سادە و ساكار بووە ،لە وەكالەتی قیركردنی
ڕێگاوبانەكان ئەندازیار بووە و لە گەڕەكێكی هێمنی دەوروبەری (كراولی) كە دەكەوێتە خۆرئاوای
ناوچەی (ساسیكس)وە ژیاوە و گەڕەكەكە ناوی (شەقامی شەهیدان) بووە ،ئەم ناوچەیە بە باخچە
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دەوڵەمەندەكانی و درەختە پڕ سێبەرەكانی و
ژینگە بێوەی و سەالمەتەكەی ناسراوە .ئەبو
سلێمان كاتێ لە ڕێگەی كارێكی خێرخوازی
و بۆ بەهاناچوونی ئاوارە سورییەكان دەگاتە
باكوری سوریا ،پەیوەندی بە ڕێخراوی (بەرەی
نوسرە)وە دەكات.
ئەم حاڵەتە لەیەككاتدا ،چەندین پرسیاری
سەرسوڕهێنەر دەخاتە بەردەمی حكومەت
و كۆمەڵگای بەریتانی و ئەوانی دیكەش.
كوشتنی مجید ئەو ترس و دڵەڕاوكەیەی زیاتر
كرد كە ڕۆژانە لەبەرامبەر ئەم كێشەیەدا،
تابێت كەڵەكەدەبێت و زیاتر دەبێت .نەك
بە تەنها لە بەریتانیا ،بەڵكو لە كۆمەڵگاكانی
دیكەی ئەوروپاشدا .نزیكەی نیو سەدەیە ،بۆ
یەكەمجارە ئەوروپا بەشێوەیەكی سەرەكی
ڕووبەڕووی كۆمەڵێ هەڕەشەی تیرۆرستی
ئاڵۆز دەبێتەوە .كاتێ مرۆڤ گوێبیستی ئەوە
دەبێت كە لە فڕۆكەخانەی (هێسرۆ) دوو گەنجی
مێرد منداڵی تەمەن حەڤدە ساڵ ،دەستگیر
دەكرێن و بڕێكی زۆر پارەیان پێیە و بەنیاز
بوون ئەو بڕە پارە زۆرە لە ڕێگەی توركیاوە،
بگەیەننە دەست جیهادییەكانی سوریا ،ئەوا
لەسەر ئەو حاڵەتە هەڵوەستەیەك دەكات كە لە
كۆمەڵگا ئەوروپییەكاندا ترس و دڵەڕاوكێیەكی
بێ سنوری باڵوكردووەتەوە.
لێرەوە ناوەندەكانی توێژینەوە لە لەندەن و
پاریس و برۆكسل و پایتەختەكانی دیكەی
ئەوروپا ،ئەو ناوەندانەی تایبەتمەندن بە
كاروباری تیرۆر ،بە قووڵی دەستیان كردووە
بە توێژینەوە و گرنگییەكی زۆر بە وردەكاری
242

چاالكییە تیرۆرستییەكانی ئەوروپا دەدەن ،ئەو
چاالكییە با زۆر بچوك و كەم بایەخیش بێت،
وەك ئەو ڕووداوەی فڕۆكەخانەی هێسرۆ.
ئەو توێژینەوانە پێیان وایە ئەو ڕووداوە ،تەنها
داوێكی بچوكە لە تۆڕێكی گەورەی پەیوەندییە
ئاڵۆزەكانی نێو كیشوەرەكان .لە نیوەی دووەمی
ساڵی 2013وە ،ژمارەی جیهادییەكان لە
سوریا زۆر زیادی كردووە ،ئەمەش لە ئەنجامی
پەیوەندیكردنی جیهادییە ئەوروپییەكانەوەیە بە
كێڵگەی كوشتن لە سوریا.
لە ئێستادا قسە لەسەر ئەوە دەكرێ نزیكەی
 8000جیهادی لە سوریا هەیە ،نزیكەی 2000
هەزاریان لە خۆرئاوای ئەوروپاوە هاتوون ،بە
تایبەتی فەرەنسا و بەریتانیا و ئەڵمانیا و بەلجیكا
و هۆڵەندە .ژمارەیەكی دیكە لە دانیمارك و
نەرویجەوە هاتوون ،بەاڵم بە ڕێژەیەكی كەمتر.
بەرپرسانی لەندەن ،لەو بڕوایەدان  200لە
هاواڵتییەكانیان لە نێو جیهادییەكاندان .ئەمە لە
كاتێكدایە سەرۆكی فەرەنسا "فرانسوا هۆالند"
پێیوایە جیهادییەكانی واڵتەكەی لە سوریا،
دەگەنە نزیكەی  700كەس .بەشی هەرە زۆری
جیهادییەكانی ئەوروپا ،لە هەرزەكارەكانن و
مەرج نییە زۆرینەیان ڕەچەڵەكێكی ئیسالمی
پاكستانی یان باكوری ئەفریقایان هەبێت .بگرە
لە نێویاندا خەڵكانێك هەیە هاتوونەتە سەر ئاینی
ئیسالم .لەگەڵ ئەوەشدا هەموان لە ڕێگایاندا
بەرەو سوریا ،یەك ئامانجی ترسناك كۆیان
دەكاتەوە ،ئەویش بریتییە لە (شەهیدبوون-
الشهادە).
ترسی گەورەی ئەوروپا لە بەرزبوونەوە

وێستگەکانی
سەردەم

و زیادبوونی ژمارەی ئەو گەنجە جیهادییە
ئەروپییانەدا نییە كە دەڕۆن بۆ سوریا ،بەڵكو
ترسیان لەوانەیە كە دوای تێپەڕینی چەندین
مانگ لە كیڵگەكانی كوشتندا ،لە سوریاوە
دەگەڕێنەوە بۆ واڵتەكانیان و كۆمەڵگاكانیان و
نێو خێزانەكانیان .ئەگەری بەشداریكردنی ئەوانە
لە كارە تیرۆرستییەكاندا ،نە بە دوور دەگیرێت
و لە كاتی ڕوودانیشیدا سەیر نابێت .ئەمەش
مانای ئەوەیە هەموو ئەوانەی لە ئەوروپا ،پێیان
وایە واڵتەكەیان دوورە لە كاریگەری قەیرانی
سوریاوە ،پێویستە لەسەریان بە زوترین كات
بەو مەسەلەیەدا بچنەوە .بەم دواییانە ئەو
فیلمەی لەسەر تۆڕی كۆمەاڵیەتی (یو-توب)،
پیشاندرا ،تێیدا هەرزەكارێكی بەلجیكی كە پێش
چەند مانگێك بووە بە ئیسالم و ناوی "براین
دی مولدر"ە ،لە یەكێك لە چادرگە جیهادییە
تیرۆرستییەكانی سوریادا دەردەكەوێت و باس
لەو (دەستكەوتانە) دەكات كە لە ژیانە تازەكەیدا
بەدەستیهێناوە و باس لە چۆنیەتی گواستنەوەی
ئەم ئەزمونە دەكات بۆ واڵتەكەی.
هاتنی ئەو گەنجانە لە ئەوروپاوە بۆ نێو
كێڵگەكانی كوشتن و تیرۆر لە سوریا ،ئەوە
بە بیر هەندێكماندا دێنێتەوە كە لە زەمەنێكی
دیكەدا ،جۆرێكی دیكەی لە هاتن بینیوە كە زۆر
نامۆ نییە بەم هاتنەی ئێستا ،ئەویش بریتییە
لە هاتنی ئەوروپییەكان بەرەو ناوچەكەمان،
لە كۆتایی سااڵنی شەستەكان و حەفتاكانی
سەدەی بیستەمدا .لەو سەردەمەدا ،هاتنی ئەو
ئەوروپیانە بەرەو ئەردەن یان لوبنان یان سوریە
و بە پلەیەكی كەمتر بەرەو عێراق بوو .هاتنی

ئەوروپی و خۆرئاوایی لە ئیتاڵیا و فەرەنسا و
یابان و ئەڵمانیای خۆرئاوا (ئەڵمانیای خۆرئاوا
ناولێنانی سەردەمی شەڕی ساردە) ،بەرەو
ناوچە قەیراناوییەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
لە ڕووی بەهاوە ،كەمەكێك جیاوازتر بوو ،بەاڵم
لە ڕووی ئامانجی جیهادییەكانی ئەم سەردەمە
و خەون و ئاواتەكانیان ،هیچ جیاوازییەكی ئەو
تۆیان نییە .بەشی هەرە زۆری ئەوانەی ئەو
سەردەمە ،لەو كەسانە بوون كە لە ڕێخراوە
كۆمۆنیستی و چەپەكان-یان ،یاخی ببوون.
ئەوانیش لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانیان،
ناوەرۆكی شێوازی توندڕەوی جیهادی-
یان بەكاردەهێنا .ئەوان سەر بەو ڕێخراوە
نهێنییانە بوون كە سەرچاوەی دروستبوون
و گەشەكردنیان نادیار و ئاڵۆز بوو .بەاڵم
ڕێخراوگەلێكی تێكدەربوون ،لە نموونەی (كەتیبە
سورەكان)ی ئیتاڵیا( ،سوپای سور) لە یابان،
(مقاوەمەی چەكداریی شۆڕشی پرۆلیتاریا) لە
ئەڵمانیای خۆرئاوا كە بە ناوی دامەزرێنەری
ڕێخراوەكەوە (بادر -ماینهوف)ەوە بەناوبانگ
بوو.
هەر هەموو ئەوانە ،لە چوارچێوەی ئەوەی
پێیدەوترا (هاریكاری شۆڕشگێڕانە دژ بە
ئیمپریالیزمی جیهانی) و لە خێوەتگەی مەشق
و ڕاهێنانی سەر بە ئەندامانی ڕێخراوی
ڕزگاریخوازی فەلەستینی ،ببون بە میوان.
لە نێویاندا هەردوو ڕێخراوی (بەرەی گەل
و دیموكراسی بۆ ڕزگاركردنی فەلەستین
و بزوتنەوەی فەتح) .یان "بادر -ماینهۆف و
ئەندریاس بادر" كە ساڵی  1970بۆ خۆیان
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ڕێخستنێكیان بە ناوی (بزوتنەوەی كۆمۆنیستی
دژ بە ئیمپریالیزم بۆ ئەنجامدانی جەنگی
دەستەویەخە لە شارەكان) ڕاگەیاند ،ئەم
بزوتنەوەیە چەندین كاری تیرۆرستی و دزی
و هەڵكوتانە سەر بانك-یان ئەنجامدا ،ئەمە
پێش ئەوەی دەستگیر بكرێن و فرمانی زیندانی
كردنیان بۆ دەربكرێت .ئەو دوانە ،ساڵی 1977
لە زیندان خۆیان كوشت.
جگە لەوانە" ،فۆساكۆ شیگۆنوبۆ"ی یابانی هەیە
كە لە سەرەتای ساڵی  1971و بە هاوكاری
رزگاریخوازی
رێخراوی
ڕاستەوخۆی
فەلەستینی ،سوپای سور-ی یابانی دامەزراند،
ئەو رێخراوە توانی لە ناوچەكەو لە یابان،
كۆمەڵێ كاری تیرۆرستی ئەنجام بدات.
لە بەناوبانگترین ئەو كارە تیرۆرستیانەی
ئەنجامیان دا ،هێرشەكەی ساڵی  1972ی سەر
فڕۆكەخانەی ئەللد بوو كە ئێستا پێیدەوترێت
فڕۆكەخانەی (گۆریۆن) .جگە لەوانە (كەتیبەی
سور)ی ئیتاڵی هەبوو كە لە میانەی كارە
تیرۆرستییە بوێرەكانییەوە ،ناوێكی گەورەی
بۆ خۆی پەیدا كرد ،دواهەمین كاریان بریتی
بوو لە فڕاندنی سەرۆك وەزیرانی پێشوی
ئیتاڵیا "ئەلدۆ مۆرۆ" ،ئەوان ئەم سەرۆك
وەزیرانەیان بۆ ماوەیەكی زۆر لە پشتەوەی
ئۆتۆمۆبێلێكدا دانابوو ،تا دواتر لە ساڵی
 1978كوشتیان .ئەم ڕێخراوە لە مێژووە
دوور و درێژە خوێناوییەكەیدا ،نزیكەی 1400
كاری توندوتیژی بە قەبارەی جیاواز جیاواز
ئەنجامداوە ،لە نێویاندا دزی و هەڵكوتانە سەر
بانكەكان .تیرۆریستانی (جەنگی سارد) لە
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سەدەی بیستەمدا ،جیاوازییەكی زۆریان لەگەڵ
تیرۆرستانی ئەم سەردەمەدا نییە :خەونەكانیان
مۆتەكەن.

سەرچاوە :موقع االوان 3 ،نیسان2014 ،

نەتەوەیەك
ناخوێنێتەوە

وێستگەکانی
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نەتەوەیەك
ناخوێنێتەوە
صالح بو یوسف
لە عەرەبییەوە :باوكی پایان
(وای لەو نەتەوەیەی ،نەتەوەكانی دیكە بە دواكەوتنەكەی پێدەكەنن .موتەنەبی)
(ئەوە بەس نییە بە خەڵكی بڵێی بخۆن ،تا بخۆن و خۆیان لە مەترسی برسییەتی ڕزگار بكەن .ئەوە
بەس نییە بە خەڵكی بڵێی بخوێنن ،تا بخوێنن و خۆیان لە مەترسی دواكەوتویی ڕزگار بكەن .بەڵكو
پێویستە بە قەد ژمارەی برسییەكان خۆراك و بە قەد ژمارەی نەخوێندەوارەكان زانست ،ئامادە
بكرێت .گەر وامان نەكرد ،ئەوا بانگەشەمان بۆ خواردن و بۆ خوێندن ،وەك مەسەلەكەی "جوحا"ی
لێدێت ،كاتێ ویستی نۆزدە مراوی بە یەكسانی بەسەر بیست پیاودا دابەش بكات .تەها حسێن).
ڕەنگە یەكێك لەو قەیرانە هەرە گەورانەی ڕووی تێكردوین و بووینەتە نێچیری و چەندین دەرئەنجامی
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وێستگەکانی
سەردەم

مەترسیداری لێدەكەوێتەوە ،ئەوەیە ئێمە
نەتەوەیەكین ناخوێنینەوە .ئەوەی ئەم قەیرانەی
لەسەر ئێمە ،قورستر و سەختتر كردووە،
ئەوەیە ئێمە تەنانەت بەدەم قورئان-یشەوە
نەچووین كە لەمڕۆدا بووەتە مەهانە بەدەست
زۆر كەسەوە بۆ پاساوی كوشتن و نەزانین
و پاشەكشەكردن .هەموو ئەوانەی بڕوایان
بە پەیامی (بخوێنە) ،هێناوە ،نەیانتوانیوە وەك
پێویست سودی لێوەربگرن .كردەی خوێندنەوە،
تەنها بۆ خوێندنەوەی قورئان كورت نابێتەوە،
یان تەنها خوێندنەوەی كتێبەكانی پەرستن
یان ئەو كتێبانەی پەیوەندییان بە كاروباری
ئاینییەوە هەیە ،بەس نییە .ئەم مەسەالنە دەچنە
نێو سیاقی پەیوەندی بە یەزدانەوە ،یان لە
جەوهەردا دەچێتە نێو سیاقی پەیوەندی نێوان
مرۆڤ بە مرۆڤەوە یان پەیوەندی نێوان مرۆڤ
بە گەردوونەوە یان بە وجودەوە.
تێگەشتن لە قورئان و لەو نهێنییانەی
لەخۆیدەگرێت ،بەالی ئەوانەی بڕوایان پێیهێناوە
و قەناعەتیان پێكردووە ،بەسە بۆ ئەوەی لە
مانای پەیامەكەی تێبگەن ،بەسە بۆ ئەوەی لە
ناوەرۆكی قورئان تێبگەن بێ ئەوەی زیادەڕۆیی
لە شیكردنەوە و لێكدانەوەكاندا بكەن .یان بێ
ئەوەی بوون لەبەرامبەر عەدەمدا بترسێنن ،بە
ڕادەیەك بوون بترسێنن كە تێیدا (ژیانی سەر
زەوی) خراپەیەكە یان گۆڕێكە هیچ مانایەكی بۆ
ژیان تێدا نییە .بوونی مرۆڤ لە ژیاندا ،بوونێكی
بێ بەها و بێ سودە.
گەر بخوێنینەوە ،مانای وایە بەسەر هەموو
زانست و مەعریفەكاندا بكرێینەوە و وا بكەین

عەقڵ ببێتە (ڕابەر) وەك ئەوەی (معەری)
وتویەتی .ئەوە كارێكی هەروا بێ هودە
نەبووە كە موسڵمانەكان ،لەسەردەمانی
ڕابردودا ،بایەخیان بە زانست داوە ،قوتابخانە
و زانكۆیان دروست كردووە ،كتێبخانەیان
دامەزراندووە ،لەسەردەمی (هارونە ڕەشید)
دا كاغەزیان هێناوە و لە بەغداد دروستیان
كردووە ،گرنیگیان بە كۆكردنەوەی كتێب و
دەستنووسەكان داوە ،بایەخیان بە وەرگێڕانی
فیكری فەیلەسوفە گەورەكانی یۆنان داوە،
كتێبەكانی لۆژیك و گەردونناسی و ماتماتیك
و ئاودان و كشتوكاڵیان وەرگێڕاوە ،بایەخیان
بە هەموو ئەو الیەنانە داوە كە پەیوەستە بە
چاككردنی زەوییە كشتوكاڵییەكان و لێدان و
هەڵكەندنی جۆگەی ئاو ،بۆ ئاودانی زەوییەكان،
هەوڵیان داوە مەعریفەیان سەبارەت بە زەوی
و ئاسمان هەبێت.
ئەمەوییەكان لەم جووڵە ڕۆشنبیری و
مەعریفییەدا ڕۆڵێكی گرنگیان گێڕاوە،
عەباسییەكان ئەو ڕۆڵەیان زیاتر و زیاتر
كرد ،بەتایبەتی لە سەردەمی خەلیفە (مەئمون)
دا كە هەستا بە دامەزراندنی (بیت الحكمە)،
ئەم خەلیفەیە پێداگری لەسەر ئەوە دەكرد كە
پێویستە وەبەرهێنانی مەعریفی و زانستی ،لە
هەستانەوە و دروستكردنی دەوڵەتی زاناكان و
بیرمەندەكان و فوقەهاكان و ئەوانەی لە دیدگا
و بیركردنەوەكانیاندا پەنا دەبن بۆ عەقڵ و بۆ
فیكری ڕۆشنگەر كە دوورە لە توندڕەوی و
پەڕگیری ،ڕەچاوبكرێت .فیكرێك دوور لەهەر
جۆرە لەكارخستنێكی فیكری مرۆڤ كە وای
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لێ بكات ببێتە مرۆڤێكی بێ سەر ،یان ببێتە
مرۆڤێكی خاوەن (سەر) كە پڕە لە كا یان پووش.
لێرەدا دەبێت ئاماژە بەوەش بدەین كە خودی
خەلیفە مەئمون ،سەبارەت بەو مەسەلەیەی
پێیدەوترێت( :نەهامەتی ئیبن حەنبەل) ،قسەی
زۆر لەسەرە .چونكە لێنەگەڕان ئیبن حەنبەل
مافی خۆی لە دەربڕینی بیروڕای جیاوازی
خۆیدا وەربگرێت و كار گەشتە ڕادەی كوشتن
و سوكایەتی پێكردن و زیندانیكردنی.
خوێندنەوە ئەوە نییە لە باخچەیەكدا یان
لە شوێنێكی گشتیدا ،كتێبێك بكەینەوە و
بیخوێنینەوە .ئەوە مەسەلەیەكی تاكە كەسییە،
پەیوەستە بە سروشتی ئەو پەروەردەكردنەوە
كە بەشێوەیەكی گشتی لە پەیوەندیمان بە كتێب
و بە خوێندنەوەوە ،وەریدەگرین .پێناچێت
ئەو چركەساتانەی خوێندنەوە لەو شوێنانەدا،
سودێكی ئەوتۆی هەبێت .هەروەها خوێندنەوە
بریتی نییە لەوەی لەبەردەم مینبەرەكاندا
دانیشین و وتارێك دەربارەی خوێندنەوە
پێشكەش بكەین و خەڵكی هان بدەین بۆ
خوێندنەوە یاخود بۆ خوێندنەوە بانگهێشتیان
بكەین .قەیرانی خوێندنەوە زۆر لەوە گەورەترە
و زۆر لەوەش گەورەترە خوێندنەوە كورت
بكەینەوە بۆ (تۆڕەكانی خوێندنەوە شبكات
للقراءة) ،وەك ئەوەی ئێمە بەنیازی ئەوە بین
قرژاڵ و ماسی یان دۆلفین ڕاو بكەین.
قەیرانی خوێندنەوە ،كێشەیەكی گەورەی
كۆمەڵگایە بە پلەی یەكەم ،تێیدا دەوڵەت پشكی
شێری بەردەكەوێت ،بەو پێیەی دەوڵەت
توانایەكی بێشوماری لەبەردەستدایە و خاوەنی
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چەندین دامودەزگایە ،ئەو دامودەزگایانە لە
دەستێك دەچن كە بۆ بەشێكی زۆری هاواڵتیان
درێژكراوە ،بەتایبەتی قوتابیان و خوێندكاران.
بگرە وەزارەتی پەروەردەی نیشتیمانی و
پێگەیاندنی پیشەیی ،وەزارەتی خوێندنی بااڵ،
وەزارەتی ڕۆشنبیری ،وەزارەتی وەرزش و
الوان و وەزارەتی ڕاگەیاندن ،لەو وەزارەتانەن
كە پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆیان بە بابەتی
خوێندنەوەوە هەیە .گەر لەمڕۆدا قوتابخانە و
زانكۆكان ،تەنها كاریان خوێندنی پرۆگرامەكانی
خوێندن بێت ،پرۆگرامێك هیچ چێژ و سودێكی
نییە و خاڵییە لە مەعریفە و هەوڵدان ،خاڵییە
لەوەی هانی قوتابیان و خوێندكاران بدات
بەشوێن مەعریفەدا بگەڕێن ،ئەوا دووچاری
نەهامەتییەكی مەعریفی ڕاستەقینە بووینەتەوە.
هەنووكەیی
سیاقی
لە
پرۆگرامەكان
پێیدەوترێت
لەوەی
دووركەوتوونەتەوە،
(كۆمەڵگای عیلم و مەعریفەت).
ئەو قوتابخانەیەی فیكری فەلسەفی تیرۆر
بكات ،گومان و پرسیار تیرۆر بكات ،ڕێگربێت
لەبەردەم فزوڵی مەعریفی ،ئەو تێكست و كتێبانە
هەڵبژێرێت كە خزمەت بە بیرۆكە و ئاراستە
ئایدۆلۆژییەكەی بكات ،فیكری نوێخوازی
و ڕۆشنگەری بخاتە الوە ،یان ئەوەیان
هەڵبژێرێت كە پێیوایە سودی لێ وەردەگرێت
یان لە خزمەتی بەرژەوەندییەكەیدایە ،بەوەی
مرۆڤێكی گوێڕایەڵ ،ملكەچ ،بێ پرسیار ،ڕازی
بەو وەاڵمانەی دەیبیسێت ،دروست بكات،
ئەوا ئەوە قوتابخانەیەكە كار بۆ پەكخستنی
خوێندنەوە دەكات ،لێرەشەوە كار بۆ پەكخستنی
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مەعریفە و دامركانەوەی دەكات ،هەر لێرەوە
كار بۆ جڵەوكردنی جووڵەی كۆمەڵگا دەكات
و دەیگۆڕێت بۆ كۆمەڵگایەكی تەماشاكەر و
بەرخۆر.
بیرمە ،لە سااڵنی حەفتاكان تا نیوەی دووەمی
هەشتاكان ،كتێبخانە گشتییەكان ،هەرچەندە
كەم بوون ،كتێبخانەی سەنتەرەكانی الوان،
چۆن بوون ،وەك نەمامگەیەك وابوون بۆ
خوێندنەوە .چاوەڕوانی كتێبێك كە بە دەستی
خوێنەرێكەوە بوو ،سەرقاڵی خوێندنەوەی بوو،
یان پێش ئێمە خواستبووی ،سەبرێكی زۆری
دەویست تا دەستمان دەكەوت ،كاتێكی زۆریشی
دەویست تا دەمانخوێندەوە و تێبینییەكانمان
و كورتەیەكی كتێبەكەمان لە دەفتەرەكانماندا
دەنووسییەوە .دواتر دەگەڕاینەوە سەر ئەوەی

لە دەفتەرەكانماندا نووسیبومانەوە ،تا بیرمان
بكەوێتەوە چیمان خوێندووەتەوە و چ تێبینی و
پرسیارێكمان تۆمار كردووە.
لەو سەردەمەدا ،قوتابخانە بە مامۆستاكانییەوە،
كە دواتر بەشێكی زۆریان پەیوەندیان كرد بە
زانكۆكانەوە ،یان ئەرك و پیشەی دیكەیان
هەڵبژارد و زۆربەیان لەمڕۆدا خانەنشین
كراوون ،پانتاییەك بوو بۆ قسەوباس و
گفتوگۆی ئازاد ،دەربارەی ئەدەب و فیكرو
فەلسەفە و زانست .ئێمە ،ئەو كتێبانەی لە
كتێبخانەكانەوە وەرماندەگرت ،پەرۆشی ئەوە
بووین پێش تەواوبوونی وادەی وەرگرتنەكەی،
بیخوێنینەوە و بیگەڕێنینەوە ،ئەمەش یەكێك
بوو لەو هۆكارانەی وای دەكرد ئێمە پەرۆشی
ئەوە بین كتێبەكە كورتبكەینەوە و ئەوەی
دەیخوێنینەوە تۆماری بكەین .ئێمە
وەك چۆن شیعرمان دەخوێندەوە ،بەو
شێوەیەش شانۆنامە و ڕۆمان و ڕەخنە
و چیرۆك و فەلسەفە و سیاسەت و
مێژوو و ئەوەی لە زانست و مەعریفە
و كتێب بكەوتایەتە بەردەستمان
دەمانخوێندەوە.
ئێمە سەر بەو خێزانانە نەبووین كە
پارەمان بۆ كڕینی ئەو كتێبانە ،بخاتە
بەردەست ،ئێمە سەر بە خێزانی
نەدار و هەژار بووین ،هەر بۆیە ئەو
كتیبخانانە ببوونە ئەو شوێنەی تێیدا
حەزی خوێندنەوە و گەڕانی بۆ قەرەبوو
دەكردینەوە .یانەكانی خوێندنەوە كە
لە سەنتەرەكانی الواندا هەبوون و
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مامۆستایانی تێكۆشەر بە مانای ڕاستەقینەی
وشەكە ،بەڕێوەیان دەبرد ،ڕۆڵێكی كاریگەریان
لە دروستكردنمان و كردنەوەی ئاسۆی
مەعریفە بەڕووماندا هەبوو .ئەمە بێ ئەوەی
قسە لە ڕۆڵی یانەكانی سینەما و هۆڵەكانی
شانۆ و كۆمەڵە پەروەردەییەكان بكەم ،ئەم
كۆمەڵە پەروەردەییانە بایەخیان بە دیدەوانی
هاوینە و كردنەوەی خولی بەهێزكردنی
وانەكانی بیركاری و هەردوو زمانی فەرەنسی
و ئینگلیزی و فەلسەفە و فیكری ئیسالمی
بەخۆڕایی دەدا.
ئا لەم كەشوهەوا شۆڕشگێڕانەیەدا ،فێری
خوێندنەوەی ڕۆژنامەكان بووین و سیاسەت
بووە بەشێك لە پێكهاتەی ڕۆشنبیریمان.
پاشكۆ ئەدەبییەكان ،دەرفەتێك بوو بۆ ئێمە تا
ئاگاداری سیمینار و كۆڕە شیعرییەكان ببین
و ئاگامان لە دواهەمین باڵوكراوەكان ببێت.
بژاردە فیكرییەكانمان یان سیاسییەكانمان،
ئا لەم جۆرە خۆ پێگەیاندنەوە سەرچاوەی
دەگرت ،ئێمە بە تەنها پشتمان بە قوتابخانە و بە
پرۆگرامەكانی خوێندن نەدەبەست ،پێمان وابوو
ئەوانە تەنها ئامرازێكن و ئامانج نین ،هەرچەندە
هەم قوتابخانە و هەم پرۆگرامەكانی ،گرنگ
و بایەخداریش بوو ،ئەو كاریگەرییەی لەسەر
ئێمە بەجێیهێشت نابێ لەبیر بكرێت .ڕاستە
دەوڵەت بایەخی بە خوێندنەوە نەدەدا و ئەو
جموجووڵە یان دینامیكییەتەشی بەدڵ نەبوو
كە تێیدا قوتابخانە ڕۆڵێكی گەورەی دەبینی،
ڕۆڵی گەورەی قوتابخانە لە پرۆگرامەكانی و
ئامانجەكانییەوە سەرچاوەی نەدەرگت ،بەڵكو
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لە مامۆستاكانییەوە سەرچاوەی دەگرت كە
بەشی هەرە زۆریان سەر بە چەپی مەغریبی
بوون ،یان ئەوانە بوون لەگەڵ چەپ هاوسۆز
بوون ،ئەوانەشی دواتر گیران و سوكایەتی
زۆریان پێكرا ،چونكە پەیوەندییان بەم كارە
شۆڕشگێرانە/تێكۆشەرانەیەوە كردبوو .ئەم
كردە شۆڕشگێڕانەیە هەرچەندە نەیتوانی
(ڕژێم) بگۆڕێت ،وەك ئەوەی چەپەكان یان
هەندێ لە چەپەكان دەیانویست .بەاڵم توانی
بیركردنەوە و فیكری نەوەیەك یان دوو
نەوە بە تەواوی بگۆڕێت و لەسەر ڕێگای
مەعریفە دایاننێت .ئەمە پێش ئەوەی دەوڵەت
بە پالنێكی كۆنەپارێزی مەبەستدارەوە ،بێت و
دەستوەربداتە قوتابخانەكان و قوتابخانەكان لە
ناوەرۆكەكانی خاڵی بكاتەوە و زانكۆكان بكات
بە مۆڵگەی جاسوسەكان و داخستنی پۆلەكانی
فەلسەفە و گۆڕینی بۆ پۆلەكانی لێكۆڵینەوەی
ئاینی كە دواتر بووە سەرچاوەی بەرهەمهێنانی
بیركردنەوەی ڕابردوخوازی ،هەر ئەم
بیركردنەوەیەش بوو وایكرد مەغریب چەندین
تەقینەوە بەخۆیەوە ببینێ كە پێشتر شتی لەو
شێوەیەی بەخۆیەوە نەبینی بوو.
گەر ئەوە دەوڵەت بوو كاری بۆ تێكدان و
وێرانكردنی قوتابخانە و زانكۆكان دەكرد،
كاری بۆ پەكخستنی كۆمەڵگای عیلم و
مەعریفەت دەكرد و لەم ڕووەوە سیاسەتێكی
ڕوون و ئاشكرای نەبوو ،مەبەستم سیاسەتێكی
ڕۆشنبیری سەرتاپاگیر كە خوێندنەوە بەشێكە
لەو سیاسەتە ،ئەوا لەمڕۆدا دەوڵەت بە هەموو
ئەو دامودەزگایانەی كە پەیوەندییان بە
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بابەتەكەوە هەیە ،لەسەریەتی ئەوەی پێشتر
خراپی كردووە ،ئێستا چاكی بكاتەوە .ئەمەش
لە ڕێگەی دانانی بەرنامەیەكی سەرتاپاگیرەوە
كە تەواوی هێز و الیەنەكان بەشداربن تێیدا،
تا ئەوەی ڕزگار دەكرێت ڕزگار بكرێت .ئەو
نەزانین و ڕوكەشگەرایەی یەخەی گرتووین،
دەركەوتنی دیارە كۆمەاڵیەتییەكان لە ڕیزی
گەنجاندا ،لەوانە توندوتیژی و توندڕەوی،
لە ئەنجامی پەكخستنی وەزیفەی قوتابخانە
و میدیا و پەكخستنی كاری ڕۆشنبیریی و
مەعریفییەوەیە ،لەگەڵ ئەوانەشدا پەكخستنی
كاری حیزب و سەندیكاكان و ڕێخراوە
جیاوازەكانی كۆمەڵگای مەدەنی .ئەم
ڕێخراوانە لەمڕۆدا سەرقاڵی ئەو پرۆژانەن
كە پێیاندەوترێت( :بوژانەوەی مرۆیی) ،بەاڵم
تەنها لە ڕوكەشدا ئەو كارە دەكەن و مرۆڤ
لە دەرەوەی ئەم گرنگیپێدانەیە ،ئەمە لە كاتێكدا
مرۆڤ پێش هەموو شتەكانی دیكەیە.
دەستپێشخەری بۆ بانگهێشتكردنی خوێندنەوە،
گرنگە و دەكرێ هەندێ كاریگەری الوەكی
هەبێت .بەاڵم گەر دەوڵەت تەنها سەرقاڵی ئەوە
بێت پارە ببەخشێت ،بەبێ ئەوەی دامودەزگاكانی
بخاتەگەڕ و بەبێ ئەوەی میدیا بەڕووی
مەعریفە و پرۆگرامە ڕۆشنبیرییەكاندا بكاتەوە،
پرۆگرامی ڕیكالمكردن بۆ كتێب و ناساندنی
نووسەران و بوارەكانی سەرقاڵبوونیان و
باڵوكراوە تازەكان ،ئەوا وەك ئەو كەسە وایە
ئاو بە لمدا بكات ،یان فوو لە سۆندەیەكی
كوناوی بكات.
ژمارەی ئەو قوتابخانانە چەندە كە كتێبخانەیان

هەیە ،كتێبخانەیەك كتێب و كۆمپیوتەر و
هۆیەكانی گوێگرتن لە مۆسیقای تێدابێت؟ هۆڵ
و گروپی شانۆ و مۆسیقا و سەما و وێنەكێشانی
تێدابێت؟ خۆ ئەگەر هەندێ لە قوتابخانەكان
كتێبخانەیان هەبێت ،ئایا كتیبەكانی ناوی چین؟
دەخوێنرێنەوە؟ ئایا ئەو كتێبانە بوونەتە بەشێك
لە پرۆگرامی فێركردن ،یان وەك پەندەكە
دەڵێت :تەنها سەوزەی سەر خواردنە .لەالیەكی
دیكەوە ئایا ڕۆڵی گەنجان تەنها لە ڕۆشتنیانە بۆ
كتێبخانەكان؟ بە چ مانایەك و لەسەر بنچینەی چ
پرۆگرام و ئاسۆیەك؟ پاشان ئایا ڕۆڵ و پشكی
كتێبخانەكان چییە لە هەموو بوارە جیاوازەكان
و بە زمانە جیاوازەكان؟ ئەمە ئەگەر كتێبخانە
هەبێت.
لەو بڕوایەدام ئەو پارەیەی بۆ هەندێ
مەسەلەی البەال خەرج دەكرێت كە هیچ
سودێكی نییە ،پێویستە بۆ مەسەلەی كتێب
و بوونی كتێب و كۆمەككردن بە بازاڕی
چاپكردن و باڵوكردنەوەی كتێب خەرج بكرێت،
بۆ تازەكردنەوەی ناوەرۆكی كتێبخانەی
قوتابخانەكان و زیندووكردنەوەی ئەم
كتێبخانانە ،لە میانەی خولەكانی خوێندنەوەوە،
خەرج بكرێت .پێویستە نووسەران و داهێنەران
و بیرمەندان و هونەرمەندان بانگهێشت بكرێن
و لەگەڵ قوتابییەكان دانیشن و لەسەر كار و
بەرهەم و چاالكییەكانیان قسە بۆ قوتابییەكان
بكەن .لەبارەی گرنگی زانست و مەعریفەوە
قسەیان بۆ بكەن ،ئەمەش بۆ ئەوەی قوتابخانە
و زانكۆكان ،ببێتە شوێنێك لە دەرەوەی ئەو
دیوارەی بەدەوری خۆیاندا كێشاویانە و بوونەتە
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زیندان یان بوونەتە شوێنێكی دوورە پەرێز كە
هیچ پەیوەندییەكیان بە كۆمەڵگاوە نییە .ئەمە
یەكێكە لە قەیرانەكانی ئەمڕۆی زانكۆكانمان.
با لەسەر بایەخدان بە مرۆڤ بەردەوام بین،
لەسەر پەروەردەكردنی و فێركردنی ،نا بۆ
ئەو بانگەشەیەی كە دەڵێت نابێت مامۆستاكان
قوتابییەكان لە ئامێز بگرن و ببنە هاوڕێیان.
ئەمە جەهلێكی دیكەیە ئەوانە دووچاریان كردین
كە لە ئاسمانەوە بۆمان هاتوونەتە خوارەوە.
مرۆڤ كاكڵەی هەموو گۆڕانكارییەكان و
هەموو ڕۆشنكردنەوەیەكە .هەر ئەمەشە خودی
قورئان باسی لێوە دەكات كاتێ دەڵێ( :وكرمنا
بنی ادم ...وفضلناهم علی كثیر من خلقنا تفصیال.
االسراء .)70
هیچ كۆمەڵگایەك بە بێ مرۆڤ مانای نییە،
هیچ مرۆڤێكیش بەبێ مەعریفە مانای نییە ،هیچ
مەعریفەیەكیش بەبێ كتێب مانای نییە .لێرەوە
پێویستە دەوڵەت بەرپرسیارەتی تەواو لەئەستۆ
بگرێت و لەم پەلەقاژێیەی كە لە هەموو شتێكدا
تێی كەوتووین دەرمانبێنێت ،وەك ئەوەی ئێمە
لە لێشاوی ئاوێكی زۆر قورسدا بین ڕێگەی
جووڵەی لێ گرتبین ،یان ڕێگە نادات بە ئازادانە
مەلە بكەین .ئەمەش خنكانێكی ڕاستەقینەی بە
دواوەیە و گەر بارودۆخەكە وەك ئەوەی ئێستا
كە هەیە ،ئەوا دەربازبوون لێی مەحاڵە.

سەرچاوە :االوان2014/5/20 ،
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ڕاستییە
ترسناكەكان
فازل ئەلسوڵتانی
لە عەرەبییەوە :سەردەم
پێش ماوەیەك لەمەوبەر ،وەزیری پەروەردەی بەریتانیا ،ناڕەزایی خۆی لەسەر نزمبوونەوەی
ڕێژەی خوێندنەوە الی مندااڵن و گەنجانی بەریتانی دەربڕی .هۆكارەكانی ئەو نزمبوونەوەیە
ئاشكرا و زانراوە :سەرقاڵبوونی ئەوان بە جیهانی ئەنتەرنێت و زۆربوونی ئامرازەكانی تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان و یارییە ڤیدیۆییەكان ،دواجار هاتنی ئامێری زیرەك كە ئامێرێكە هێندەی لەپی
دەست دەبێت و تەواوی جیهانی كورتكردووەتەوە و هەڵیگێڕاوەتەوە و زۆر بەخێرایی بووەتە
ئامرازێك تەنانەت بەدەست گەورەكانیشەوە .هەندێ ئاماری تازە لە بەریتانیا ئەوە دەخەنە ڕوو كە
زیاد لە  60%ئەوانەی تەمەنیان لە نێوان  18بۆ  30ساڵە ،حەز دەكەن تەماشای تەلەفزیۆن یان
(دی ڤی دی) بكەن تا كتێب خوێندنەوە.
ئەم ڕێژەیە ،كە لە واڵتە ئەوروپییە پیشەسازییەكاندا كەمترە ،هەڕەشەیەكی گەورەیە بۆ سەر
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بازاڕی قەبەی كتێب لە بەریتانیا كە داهاتی
سااڵنەی بە  3ملیار پاوەن دادەنرێت .ئەم
هەڕەشەیە فشاری خستووەتە سەر حكومەتی
بەریتانی بۆ ئەوەی شتێك بكات ،بە تایبەتی
دوای ئەوەی حكومەتی كۆنزەرڤاتیڤەكان بڕێكی
زۆر لەو داهاتەیان كەمكردەوە كە بۆ كتێبخانە
گشتییەكانی شارەوانییەكان تەرخان كرابوو،
ئەمە بووە هۆی ئەوەی ژمارەیەكی زۆری ئەو
كتێبخانانە دابخرێن.
بێگومان (سەرمایە -الراسمال) كە هەمیشە
خۆی ڕزگار دەكات ،ترسی لەسەر نییە
و هەمیشە لەوەدا زیرەكە ڕێڕەوی تازەی
ڕزگاربوون دەدۆزێتەوە .لە ئێستاوە خاوەن
دەزگاكانی چاپ و باڵوكردنەوە گەورەكان،
بیر لەوە دەكەنەوە پیشەسازی مۆسیقا بەسەر
پیشەسازی كتێبدا پیادە بكەن .بەو مانایەی
نووسەران وەك گۆرانیبێژە بەناوبانگەكان لێ
بكەن و گەلێك ئاهەنگ و بۆنەیان بۆ ئامادە
بكەن .وایان لێ بكەن زیاتر ئاوڕ لە ئامرازەكانی
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان بدەنەوە تا
پەیوەندی بەردەوامیان لەگەڵ موعجیبەكانیان
هەبێت ،ئەمە جگە لە ڕیكالم و كتێبی ئەلیكترۆنی.
بەاڵم مەترسییە گەورەكە ،كە كەسایەتی و
دەزگا و ناوەندە ڕۆشنبیرییەكان ،ترسیان لێی
هەیە و دەیخەنە ڕوو ،ئەوەیە واڵتی شەكسپیر،
لە ئایندەیەكی نزیكدا ،كەلتوری نەخوێندنەوە
یەخەی بگرێت .بە پێی ئەو ئامارەی لە ساڵی
 2011ئەنجامدراوە و ڕۆژنامەی (فاینانشیاڵ
تایمز) لە  19ئازاری ڕابردودا ئاماژەی پێداوە،
سێ یەكی ئەو منااڵنەی ڕاپرسیان لەگەڵ كراوە،

هیچ كتێبێكی تایبەت بە خۆیان نەبووە19% .
گەنجەكان لە ژێر ئاستی خوێندنەوەوە بوون.
ڕەنگە ئەو ژمارانە بۆ ئێمە ،هیچ بایەخێكی
نەبێت ،ڕەنگە تەنانەت بۆ ئێمە (پۆزەتیڤ)
بێت ،بەاڵم بۆ واڵتێكی وەك بەریتانیا،
ژمارەیەكی هێجگار مەترسیدارە .لەوێ
دەزانرێت خوێندنەوە باشترین ڕێگایە بۆ
دەوڵەمەندكردنی عەقڵ و خەیاڵ و ئەو كۆڵەكە
سەرەكییەیە بۆ هەر پێشكەوتنێكی كۆمەاڵیەتی
و ئابوری .لەوەش گرنگتر ،ئەوەیە ئەم واڵتە
لەبەرامبەر ئەم ڕاستییەدا چی دەكات .یەكێك
لە سیفەتەكانی كۆمەڵگا پێشكەوتووەكان ،كە
لە هەمان كاتدا هۆكارێكی سەرەكییە لە پشت
پێشكەوتنەكانییەوە ،ئەوەیە كەموكورتی و
ناتەواوییەكانی خۆی ناشارێتەوە ،بەڵكو خۆی
هەڵەكانی خۆی ئاشكرا دەكات و دەیخاتە
بەردەم گفتوگۆیەكی ئاشكراوە تا چارەسەری
ڕاستەقینەی بۆ بدۆزرێتەوە ،نەك پینەوپەڕۆی
بكات ،پینەوپەڕۆیەك زۆر بەخێرایی لەبەردەم
واقیدا خۆی پێناگیرێت و ڕایدەماڵێت.
لێرەوە ،لە ئێستادا پەرلەمانی بەریتانی و لە
ڕێگەی لیژنە تایبەتەكانییەوە ،گفتوگۆ لەسەر
گرتنەبەری ئەو ڕێوڕەسمانە دەكات كە بۆ
نەهێشتنی ئەو مەترسییە دەبێت بگیرێتەبەر.
گفتوگۆكان لەسەر ئەو بنەمایەیە كە دەڵێت:
(هەر لە مناڵییەوە فێری خوێندنەوەیان بكەن)،
چونكە تۆ گەر ویستت خوێنەرێكت بە درێژایی
ژیان هەبێت ،ئەوا پێویستە پێش ئەوەی گەورە
ببێت ،ئاشنای بكەیت بە جیهانی خوێندنەوە.
لەوەش گرنگتر ئەوەیە ،ناوەندە ڕۆشنبیرییە
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ئەهلییە زۆرەكانی بەریتانیا ،چاوەڕوانی
بیرۆكراتیەتی حكومەت نەبوون ،بەڵكو الی
خۆیانەوە چەندین دەستپێشخەری خێرایان بۆ
هاندانی خوێندنەوە دەستپێكرد ،بە تایبەت لە
گەڕەكە هەژار و پشتگوێخراوەكانی پایتەختی
بەریتانیا .لەم بارەیەوە چەندین كتێب و گۆڤاری
ئاست جیاوازیان دابەشكرد ،لەگەڵ ڕێخستن
و ئەنجامدانی ئەڵقەی خوێندنەوە بۆ منااڵن و
گەوران.
ئێستا پرسیارەكە ئەمەیە :بۆچی لە واڵتانی
ئێمە ،ژمارەی لەوە هەزارانجار مەترسیدارتر
نامانترسێنێت؟ سااڵنە ئەو ژمارانە دووبارە
دەبنەوە و وەزارەتەكانی پەروەردە و خوێندن
ناترسێنێت تا چاوێك بە پرۆگرامەكانیاندا
بخشێننەوە .وەزارەتەكانی ڕۆشنبیریش ناچار
ناكات لە نووسینگە قەشەنگەكانیانەوە بێنە
دەرەوە بۆ سەر شەقامەكان و حكومەتەكانیش
ناچار ناكەن حاڵەتی نائاسایی ڕاگەیەنن،
هەروەها دەزگا فەرمی و نا فەرمییەكانیش
ناچار ناكەن بەیداخی مەترسیەكە بەرز بكەنەوە
بۆ ئەوەی النی كەم شتێك لەو مەترسییە
تێبگەن ،زۆر بە داخەوە لە مێژە ئەو زەرەرە
كەوتووەتەوە.
ئەوە كۆمەڵێك ژمارەیە ،مرۆ لەبەردەم
ترسناكییەكەیاندا تەنها ئەوەندەی پێ دەكرێت،
باوەڕ نەكات و لەرز دایبگرێت .ئەمە لەكاتێكدایە
ئەو ژمارانە زانراون و شاراوە نین و لە
هەموو ڕاپۆرتەكانی بوژانەوەی كەلتووری
و ئەو ڕاپۆرتانەش كە نەتەوە یەكگرتووەكان
دەیانخاتەڕوو ،دووبارە دەبنەوە .بەاڵم خراپ
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نییە بیهێنینەوە بیری ئەوانەی بە خێرایی شتەكان
لەبەیر دەكەن :عەرەب لە ساڵێكدا تەنها شەش
خولەك دەخوێنێتەوە! كێ لە ئێمە لەبەردەم ئەم
ڕاستییە مەترسیدارەدا ڕاناچڵەكێت؟ لەوەش
گرنگتر ئەوەیە كێ شتێك دەكات؟

سەرچاوە :الشرق االوسط2014/4/5 ،
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ئاگاداری هاوکارانی گۆڤاری سەردەم ئەکەین کە فایلی ژمارەی ئایندە لەسەر

(رۆشنگەری و فەیلەسوفانی رۆشنگەری)ە
govarysardam@yahoo.com
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باڵوكراوەكانی

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
ئامادەكردنی :باوكی ڕەهەند
الی هەموان ئاشكرایە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ،قەیرانێكی ئابوری ڕووی لە هەرێمی كوردستان
كردووە ،ئەم قەیرانە ئابورییە تا ڕادەیەك كاریگەری هەبووە لەسەر مەسەلەی چاپكردنی كتێب
لە دەزگای سەردەم .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،دەزگا توانیویەتی لەو ماوەیەدا كۆمەڵێ كتێبی دانسقە
و گرنگ چاپ و باڵو بكاتەوە و توانیویەتی بەردەوام بێت لەسەر دەوڵەمەندكردنی زیاتری
كتێبخانەی كوردی .لێرەدا ڕانان بۆ هەندێ لەو كتێبانە دەكەین كە لە ماوەی ئەم قەیرانە ئابورییەدا،
باڵوكراونەتەوە و كەوتوونەتە بەر دەستی خوێنەر.
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رۆمانی شەیتانەكان
ڕۆمانی شەیتانەكان-ی نووسەری گەورەی
ڕووسی "دۆستۆیڤسكی  ،"1881 1821-بە
یەكێك لە شاكارە گەورە و مەزنەكانی ئەدەبی
ڕووسی و جیهانی دادەنرێت .بەشی زۆری
ئەوانەی گرنگی بە ئەدەبی ڕووسی و بە
تایبەتی بە ئەدەبی دۆستۆیڤسكی دەدەن ،پێیان
وایە دۆستۆیڤسكی لەم ڕۆمانەدا تا سنورێكی
زۆر لە مەسەلەی سیاسەت نزیك بووەتەوە و
ڕۆمانەكە هەڵگری شەحنەیەكی سیاسییە ،بگرە
هەندێ لە ڕەخنەگرانی ئەدەب پێیان وایە ئەم

ڕۆمانە ،كتێبێكی سیاسییە لە بەرگی ڕۆماندا،
ئەو ڕەخنەگرانە پێیان وایە دۆستۆیڤسكی
هەوڵیداوە لەم ڕۆمانەدا باس لەو بارودۆخە
سیاسییە بكات كە لەو سەردەمەدا و لە
واڵتەكەیدا باو بووە (ئەم ڕۆمانە بۆ یەكەمجار
لە ساڵی  1872باڵوكراوەتەوە).
لێرەوە ڕەخنەگران وا تەماشای پاڵەوانەكانی نێو
ئەم ڕۆمانە دەكەن وەك ئەوەی پاڵەوانی ڕەمزی
بن ،واتە هەر یەكێك لەو پاڵەوانانە ڕەمزێكە
بۆ توێژێك یان چینێكی دیاریكراو یاخود
ئاستێكی ڕۆشنبیری تایبەت .وەلێ ڕەخنەگران
و توێژەران پێیان وایە ،ئەم ڕۆمانە هەرچەندە
باس لە كۆمەڵێ گفتوگۆ و مشتومڕی
سیاسی دەكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
نووسەری ڕۆمانەكە زۆر سەركەوتوانە
توانیویەتی ڕۆبچێتە نێو ناخی پاڵەوانەكان و
سیمایەكی ئەدەبی جوان بدات بە ڕۆمانەكە.
ئا لێرەوەیە ئەم ڕۆمانە بە یەكێك لە ڕۆمانە
سەرەكییەكانی دۆستۆیڤسكی لەقەڵەم
دەدرێت .مەبەست لە ڕۆمانی سەرەكی،
ڕۆمانی برایانی كارامازۆف و تاوان و
سزایە.
دۆستۆیڤسكی لە سەرەتای ڕۆمانەكەوە
ئەوە دەخاتە ڕوو كە شتێك لە نێو فیكری
ڕووسیدا كەوتووەتە جووڵە ،ئەم فیكرە
چیتر وەك پێشتر نامێنێتەوە و لەو چەق
بەستنەی دێتەدەرەوە و جووڵەیەكی تێ
كەوتووە ،بەاڵم بۆ زانینی شێوە و ماهیەتی
ئەو جووڵەیە ،پێویستە الپەڕە بە الپەڕە
بكەویتە خوێندنەوەی ڕۆمانەكە .چونكە
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دۆستۆیڤسكی یەكێكە لەو ڕۆماننوسانەی بە
ئاسانی جڵەوی پاڵەوانەكانی ناخاتەڕوو ،بە
ئاسانی هەموو شتەكان ناخاتە بەردەستی
خوێنەر ،بەڵكو تەواوی ڕووداوەكان وردە
وردە دێنە پێشەوە و بە یەكجار هەموویان
دەرناكەن .ئەم ڕۆمانە پڕە لە كاراكتەری جۆراو
جۆر ،هەیانە هەڵسوكەوت و ڕەفتاری رۆژانەی
زیاتر لەكاری شەیتان و خراپەكارییەوە نزیكە،
بەاڵم هەشیانە هەڵسوكەوت و ڕەفتاری دەچێتە
خانەی كاری پیاوچاكان و ئەوانەی سۆزێكی
قووڵیان بۆ مرۆڤایەتی هەیە و خەڵكانی
سەالمەت و بێوەین و دوور لە هەر كارێكەوە
كە ئازار بە مرۆڤی بەرامبەر بگەیەنێت .لەم
ڕۆمانەدا بە ڕوونی ئەو دوو جۆرە كاراكتەرە
دەبینین و بە هەردوكیان ئەوە شتە پێكدەهێنن
كە ناوی ژیانە ،ژیان بە هەموو خۆشی و
ناخۆشییەكانییەوە ،ژیان وەك ئەوەی هەیە و
تێیدا گوزەردەكەین .ژیان وەك واقیعێك ڕۆژانە
مامەڵەی دەكەین و بەناویدا تێدەپەڕین .ئەم
شاكارە ئەدەبییە ،بە شێوازێكی ئەدەبی جوان،
قوواڵیی ناخی مرۆڤەكانمان بۆ دەردەخات،
مرۆڤگەلێك دەیانەوێ جێگا دەستیان لەسەر
ژیان و ڕۆژگاری خۆیان دیاربێت.
خۆشبەختانە ئەم ڕۆمانە ،لەالیەن چیرۆكنوس
و وەرگێڕ مامۆستا "ڕەووف بێگەرد"ەوە بە
زمانێكی كوردی پوخت و جوان ،لە فارسییەوە
كراوە بە كوردی ،زمانێك خوێنەر ماندوو ناكات
و دوورە لە گرێ و گۆڵ .ڕۆمانی شەیتانەكان
دوو بەرگە ،كۆی ژمارەی الپەڕەكانی هەر دوو
بەرگەگە 1151 ،الپەڕەی مام ناوەندییە و
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نرخی هەر بەرگەی دە هەزار دینارە و تیراژی
دوو هەزار دانەیە.
مەسەلەی كورد لە عێراقدا
ئەم كتێبە گەرچی بە قەبارە بچوكە و یەكێكە
لە كتێبەكانی زنجیرەی كتێبی گیرفان ،بەاڵم
بایەخێكی تایبەتی هەیە ،ئەویش ئەوەیە
نووسەرەكەی دۆستێكی نزیكی كوردە و بە
ئەمانەتەوە باس لە كێشەی كورد دەكات لە
عێراقدا .لۆژیكی سەرەكی بیركردنەوەی ئەم
نووسەرە عەرەبە ،ئەوەیە كورد نەتەوەیەكی
زیندووە و حەقی ئەوەی هەیە مافی چارەی

وێستگەکانی
سەردەم

خۆنووسین بەدەست بێنێت .هەرچەندە كتێبەكە
لە دیدێكی ماركسی لینینییەوە دەڕوانێتە كێشەی
كورد ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نووسەرەكەی
باوەڕی بەوەیە كورد مافی خۆیەتی ببێتە
خاوەنی كیانێكی سەربەخۆ و لەسەر زێدی
خۆی ،فەرمانڕەوایی خۆی بكات.
وەرگێڕی كتێبەكە بەڕێز حەمەكەریم عارف،
لە تێبینییەكدا ئاوا باس لە هۆكاری وەرگێڕانی
ئەم كتێبە دەكات( :ئەم بەرهەمە لە پەنجاكانی
سەدەی ڕابردودا لەالیەن عەزیز شەریف-ی
دۆستی كوردەوە نووسراوە و ،بەندە لە
هەشتاكاندا ،لە چیا و بەدەم پێشمەرگایەتییەوە
كردم بە كوردی و لە یەكێك لە ژمارەكانی
گۆڤاری كەلتووردا ،كە بەداخەوە بە نوسخەی
زۆر كەم چاپ دەبوو ،باڵوم كردەوە .بۆیە
لەبەر بایەخی مێژوویی بەرهەمەكە و وەكو
ئەمەكدارییەك بۆ دۆستایەتی نووسەرەكەی
و بۆ ئاگاداری نەوە تازەكانمان لەو بۆچوونە
واقیعیانەی كە شەریف دەرهەق بە دۆزی كورد
هەیبووە و بە مەبەستی سووربوونتر لەسەر
داوای فیدراڵیەت بۆ كوردستان كە لەم قۆناغەدا
كەمە ،زۆر نییە ،بە پێویستم زانی دووبارە و
وەكو خۆی باڵوی بكەمەوە).
ئەم كتێبە كە ژمارە  131كتێبی گیرفانی
وەرگرتووە ،لە ئێستادا و بۆ ئەم ساتەوەختەی
ئەمڕۆمان كە كێشەی كورد چەندین قۆناغی
گرنگی بڕیوە و چەندین ڕەهەندی نێودەوڵەتی
وەرگرتووە و لە دروستكردنی دەوڵەتی
كوردی نزیكبوووەتەوە ،سودبەخشە و
خوێندنەوەی زیاتر ئاشنامان دەكات بە كێشە و

بەربەستەكانی بەردەم دۆزی كورد.
بەڕێز حەمەكەریم عارف بە كوردییەكی
جوان و ڕەوان ،كتێبەكەی وەرگێڕاوەتە سەر
زمانی كوردی و لە كۆتایی كتێبەكەشدا
فەرهەنگۆكەیەكی بۆ ژمارەیەكی زۆر وشە
كردووەتەوە ،ئەم فەرهەنگۆكەیە وایكردووە
كتێبەكە ئاسانتر خۆی بدات بەدەستەوە و
بایەخی كتێبەكەی زیاتر كردووە .ژمارەی
الپەڕەكانی ئەم كتێبە  159الپەڕەی بچوكە،
تیراژەكەی  500دانەیە و نرخی هەر دانەیەك
تەنها هەزار دینارە.
پیراندێللۆ ...چیرۆكنووس و شانۆنووسی ئیتاڵی

ئەمە یەكەم كتێبی پرۆژەی زنجیرەی بنیاتنەرانی
كەلتوورە كە یەكێكە لە پرۆژەكانی دەزگای
سەردەم ،كتێبەكە تایبەتە بە نووسەرێكی گەورە
و ناوداری ئیتاڵی و جیهانی ،ئەویش "لویجی
پیراندێللۆ"یە .ئەم نووسەرە گەرچی الی ئێمەی
كورد ،نەناسراوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا یەكێكە
لەو نووسەرە مەزنانەی جێگا پەنجەی بەسەر
ئەدەبی ئیتاڵی و جیهانی سەدەی بیستەمەوە
دیارە .تەنانەت هەندێ لە ڕەخنەگران لەو
بڕوایەدان كاریگەری ئەم نووسەرە بەسەر
نووسەرانی وەك جان جینییە و سامۆئێل بێكت
و یۆجین یۆنسكۆ و ئەدوارد ئەلبی و چەندانی
دیكەوە ،دیارە.
جێ دەستی ئەم كەڵە نووسەرە ،لەسەر
هەردوو ژانری چیرۆك و شانۆ ،بە ڕوون و
ئاشكرایی دیارە و لەو دوو ژانرەدا خاوەنی
بەرهەمگەلێكی هێجار زۆرە .زۆری بەرهەم
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و بەهای بەرهەمەكانی ،وایانكرد لە ساڵی
 1934خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئەدەب وەربگرێت.
ڕەخنەگران پێیان وایە ،پیراندێللۆ لە بواری
نووسینی چیرۆكدا ،تایبەتمەندی خۆی هەیە و
لە چیرۆكنوسانی بەر لە خۆی ناچێت ،ڕەنگە
خاڵی جیاكەرەوەی ئەم چیرۆكنووسە لەگەڵ
ئەوانی پێش خۆی ،بە تایبەتی چیرۆكنووسە
ئیتاڵییەكان ،بریتی بێ لە تێكەڵكردنی خەیاڵ و
واقیع ،ئەفسانە و حەقیقەت لەگەڵ یەك.
بە پێی هەندێ توێژینەوە بێت كە لەسەر
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شانۆنامەكانی كراون ،كێشەی حەقیقەت
یەكێكە لەو تەوەرە سەرەكییانەی كە هونەری
پیراندێللۆ لەسەری ڕاوەستاوە و قسەی
لەبارەوە كردووە ،ئەم نووسەرە لە زۆرێك
لە شانۆنامەكانیدا ،باسی لە كێشەی حەقیقەت
كردووە و لە چەندین دیدگاوە چارەسەری
كردووە و پەیوەستی كردووە بە ژیان و بە
ژیانی ڕۆژانەی خەڵكەوە ،بەو پێیەی حەقیقەت
بابەتێكی فەلسەفیە.
هەندێ لە توێژەرانی ئەم نووسەرە ،پێیان وایە،
وەك چۆن سوقرات فەلسەفەی لە ئاسمانەوە
هێنایە خوارەوە بۆ سەر زەوی ،بە هەمان
شێوە پیراندێللۆ دەستی فەلسەفەی گرت و
بردییە سەر تەختەی شانۆ و داهێنانی هونەری
و فەلسەفەی تێكەڵ بەیەك كرد.
ئەم كتێبە گەرچی باس لە ژیان و بەرهەمەكانی
ئەم نووسەرە دەكات و چیرۆكێك و
شانۆگەرییەكی پیراندێللۆی لەخۆ گرتووە.
لەگەڵ ئەوەشدا بە وردی و بە درێژی باس
لە چیرۆكنوسانی ئەو سەردەمەی ئیتاڵیا
دەكات و باس لەو جیاوازیانە دەكات كە ئەم
چیرۆكنووسە لەگەڵ ئەوانی دیكەدا هەیبووە.
كتێبەكە دەوڵەمەندە بە كۆمەڵێ زانیاری گرنگ
لەسەر ژینگەی ڕۆشنبیری ئیتاڵیا لە سااڵنی
سەدەی بیستەم.
بەڕێز ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ ،سەركەوتوانەوە و بە
زمانێكی كوردی پوخت ،كاری وەرگێڕانی بۆ
ئەم كتێبە جوانە ئەنجامداوە .ژمارەی الپەڕەكانی
كتێبەكە  187الپەڕەی بچوكە ،تیراژەكەی 750
دانەیە و نرخی  3000هەزار دینارە.

وێستگەکانی
سەردەم

كۆشكی بۆق
كۆشكی بۆق یەكێكە لە ڕۆمانە جوان و
سەرنجڕاكێشەكانی نووسەری نەرویجی
"یۆستاین گاردەر" كە لە ساڵی  1952لە
دایك بووە و ئێستا مامۆستای فەلسەفە و
مێژووی فیكرە و لەیەككاتدا سەرقاڵی ئەدەب
و وانە وتنەوەیە .ئەم نووسەرە بەوە ناوبانگی
دەركردووە كە كارەكانی زیاتر بۆ مندااڵنە
و بە زمانی ئەوان ،باس لە كێشە قووڵ و
فەلسەفییەكانی وەك بوون و ژیان و مێژووی
فەلسەفە دەكات .زمانێك تا ئاستێكی زۆر ڕەوان
و سادەیە و خوێنەر بە باشی لێی تێدەگات.

لە ڕاستیدا ئەوە خاڵێكی گرنگی كاركردنی
ئەم نووسەرەیە ،واتە گاردەر لە بەشی هەرە
زۆری ڕۆمانەكانیدا ،كێشە فەلسەفییە قورس
و زەحمەتەكان ،بە زمانێك دەنووسێتەوە كە
تێگەشتن لێی ناڕەحەت نییە.
خۆشبەختانە ئەم نووسەرە زیندووەی جیهانی
ڕۆمان ،الی ئێمەی كوردیش ناسراوە و
بەرهەمەكانی كراون بە كوردی .یەكێك لە
ڕۆمانە ناوازەكانی (جیهانی سۆفیا)یە ،ئەم
ڕۆمانە بۆ زیاد لە  53زمان وەرگێڕدراوە ،لە
ناویاندا زمانی كوردی ،بگرە لێرە الی ئێمە تا
ئێستا چەند جارێك چاپكراوەتەوە .بەو مانایەی
ئەم ڕۆمانە خوێنەرێكی باشی هەیە .بە پێی
هەندێ ئامار ،لە تەواوی جیهاندا زیاد لە سی
ملیۆن دانە لە ڕۆمانی جیهانی سۆفیا فرۆشراوە.
ڕۆمانی كۆشكی بۆق ،وەك بەشێك لە كار
و لە شێوازی ئیشكردنی گاردەر ،دیسانەوە
لەسەر زاری مێرد منداڵێك و بە جۆرێك لە
ئەفسانەسازی نووسراوە ،ڕۆمانەكە باس لە
دڵتەنگی منداڵێك دەكات كە بە هۆی مەرگی
باپیرییەوە ،جۆرێك لە بێزاری و ناڕەحەتی
دایگرتووە .نووسەر بۆ ئەوەی ئەم منداڵە
لەو بێزارییە دەربێنێت و جیهانێكی پڕ سەیر
و سەمەرەی پیشان بدات ،تا مەرگی باپیری
لە یاد بكات ،لە ڕێگەی كورتە بااڵیەكەوە،
دەڕواتە نێو كۆشكێكی ئەفسانەیی خەیااڵوی،
بە گەیشتنی كریستۆڤەری پاڵەوانی ڕۆمانەكە
بۆ ناو كۆشكە سەیر و سەمەرەكە ،گەشتی ئەم
پاڵەوانە بچكۆلەیە دەست پێدەكات كە پڕە لە
ڕوداو و بوونەوەری سەرسوڕهێنەر.
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ئەم ڕۆمانە لەالیەن كاك سیروان مەحمود
لە ئینگلیزییەوە بە كوردییەكی پوخت كاری
وەرگێڕانی بۆ كردووە .ئەمە سەرەڕای ئەوەی
ڕۆمانەكە چەندین نیگار یان وێنەی لەخۆگرتووە
كە گوزارشت لە سیاقی بەرەو پێشچونی
ڕۆمانەكە دەكەن و تێگەشتن لە ڕۆمانەكە
ئاسانتر دەكەن ،وێنەكان وەك لە الپەڕە ()2
ی كتێبەكەدا ئاماژەی پێدراوە لەالیەن "فلیپ
هۆپمان"ەوە كێشراون .ژمارەی الپەڕەكانی
 149الپەڕەی قەبارە بچوكە ،تیراژی 1200
دانەیە و نرخی  2500دینارە.
جەنەڕاڵی سوپایەكی مردوو
ڕۆمانی جەنەڕاڵی سوپای مردوو ،یەكێكە لە
ڕۆمانە ناوازەكانی نووسەری ئەلبانی ئیسماعیل
كادارێ ،نووسەری ئەم ڕۆمانە سااڵنێكە ناوی
دەچێتە لیستی ئەو ناوانەی بۆ خەاڵتی نۆبڵ
ئامادە دەكرێت ،بەاڵم وا دیارە هێشتا بەرپرسان
و ئەوانەی دەستنیشانی ئەوە ئەکەن خەاڵتەكە
بدرێ بە كێ و نە درێ بە كێ ،وەك پێویست
ئاوڕیان لەم نووسەرە پڕ بەرهەمە نەداوەتەوە
كە یەكێكە لە ڕۆمانووسە ناودارەكانی ئەم
سەردەمە .یەكێكە لەو دەنگە ئەدەبییانەی
مێژووی ستەمی ئەلبانیا دەگێڕێتەوە و تێكەڵ
بە مێژووی تەواوی مرۆڤایەتی دەكات .باس
لەو قەهر و ئازار و ئەشكەنجانە دەكات،
لەسەردەمی سەرۆكی پێشوی ئەلبانیا "ئەنوەر
خواجا" لە واڵتەكەیدا بەرقەرا بووە.
كادارێ ساڵی  1936لە هەمان ئەو شارە لە
دایك دەبێت كە ئەنوەر خواجای دیكتاتۆری
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ئەلبانیا تێیدا لە دایك دەبێت .لە تەمەنی 27
ساڵیدا یەكەم ڕۆمانی خۆی بە ناونیشانی
جەنەڕاڵی سوپایەكی مردوو دەنووسێت،
ئەم كارە دەرگای جیهانی ڕۆمانی بە ڕوودا
دەكاتەوە و دەبێتە یەكێك لە رۆماننوسە
گرنگەكانی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی.
هەرچەندە باس لەوە دەكرێت كە ئەم نووسەرە
هیومانستییە ،پەیوەندییەكی توند و تۆڵی لەگەڵ
دیكتاتۆرەكەی ئەلبانیا هەبووە و توانیویەتی
لە ژێر سایەی ئەو دیكتاتۆرەدا لە ئەلبانیا
بمێنێتەوە و ژیان بەسەر ببات .بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا دواجار لە ساڵی  1990بە چەند
مانگێك پێش ڕوخانی ڕژێمی ئەنورە خواجا،

وێستگەکانی
سەردەم

ئەلبانیا بەجێ دەهێڵێت و ڕوو دەكاتە فەرەنسا
و داوای پەنابەری سیاسی دەكات.
بیرۆكەی ڕۆمانی جەنەڕاڵی سوپایەكی مردوو،
بریتییە لە ڕۆشتنی جەنەڕاڵێكی سوپای ئیتالیا
بۆ ئەلبانیا ،تا لەوێ ئیسك و پروسكی ئەو
سەربازانە بێنێتەوە كە لە جەنگی دووەمی
جیهانی لەو سەرزەمینە دوورەدا كوژراون .ئەم
گەشتەی ئەو جەنەڕاڵە بۆ ئەو سەر زەمینەی
پڕە لە گۆڕستان و قەبری گومناو ،گەشتێكی
دڵتەزێنە و لێوان لێوە لەو نەهامەتیانەی كە
جەنگەكان لە دوای خۆیانەوە بەجێیدەهێڵن.
لەم ڕۆمانەدا هەرچەندە جەنگ كۆتایی هاتووە
و مەیدانەكانی پێكدادان و گۆڕەپانی شەڕەكان،
بێدەنگ و كش و ماتن ،بەاڵم تراژیدیای
جەنگ و دەرئەنجامەكانی ،دوای ئەو هەموو
ساڵە لە كۆتایی جەنگەكە ،هەر بەردەوامە
و هێشتا برینەكانی ساڕێژ نەبوون ،هێشتا
گۆڕی كوژراوەكان نادیارن و كەسوكاریان لە
چاوەڕوانی هاتنەوەی ئیس و پروسكیانن.
كاك محەمەد كەریم ئەم ڕۆمانەی لە زمانی
فارسیەوە بە بە شێوەیەكی جوان كردووە
بە كوردی .الپەرەكانی  282الپەڕەی مام
ناوەندییە ،تیراژی  750دانەیە و نرخی 6000
هەزار دینارە.
دیموكراسی
كتێبی (دیموكراسی) یەكێكە لە كتێبە پڕ
بایەخەكانی ئەم ماوەیەی پێشوو كە دەزگای
سەردەم بە چاپی گەیاندووە .كتێبەكە لە
نووسینی "چارلز تیلی"یە و باس لە مێژووی

سەرهەڵدان و گەشەكردنی دیموكراسی دەكات
لە كۆنی كۆنەوە تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان .لە
سەردەمی ملمالنێی نێوان ئیسپارتە و ئەسینەكان
لەسەر چۆنیەتی حوكمڕانی ،بۆ دروستبوونی
دەوڵەتە دیموكراسییەكانی ئەم سەردەمە .لەم
گەشتە دوور و درێژەدا بە وردی ئاگاداری
بڕێكی زۆری ئەو كێشە و بەربەست و گرفتانە
دەبین كە لە ڕەوتی پێشكەوتنی دیموكراسیدا،
هاتوونەتە بەردەم دیموكراسی.
كتێبەكە كراوە بە هەشت بەشەوە و هەر
بەشەی باس لە ئەزمون و كێشە و ڕەهەندێك
لە ڕەهەندەكانی دیموكراسی دەكات .ئەم بەشانە
بە جۆرێكە كە دەكرێ بە تەنها و بە جۆرێكی
265

78 79

سەربەخۆ لە بەشەكەی پێشتر یان دواتر
بخوێنرێتەوە .ئەمەش وا دەكات خوێندنەوەی
كتێبەكە ئاسانتر بێت و خوێنەر زیاد لە
بژاردەیەكی لەبەردەمدایە بۆ خوێندنەوە .بەشی
یەكەم تایبەتە بە پێناسەكردنی دیموكراسی
و ئەم ناونیشانەی لەخۆگرتووە :دیموكراسی
چییە .لەم بەشەدا بە درێژی باس لە چەمكی
دیموكراسی دەكرێت و هەردوو واڵتی
كازاخستان و جامایكا بە نموونە دەهێنرێنەوە.
هەر لەم بەشەدا باس لە گەلێک ڕەگەزی
دیكەی دیموكراسی دەكرێت ،لەوانە پێناسەكانی
دیموكراسی.
بەشی دووەم ئەم ناونیشانەی هەیە :دیموكراسی
لە مێژوودا ،لەم بەشەدا بە درێژی باس لە
چۆنیەتی سەرهەڵدانی ئەم سیستمە سیاسییە
دەكات و باس لەو گۆڕانكاریانە دەكات كە
بەسەر ئەم چەمكەدا هاتووە و بەشێكی تا بڵێی
دەوڵەمەندی كتێبەكەیە.
بەشی سێیەم ئەم ناونیشانە سەرنجڕاكێشەی
هەیە :بەرپاكردن و لەناوبردنی دیموكراسی.
نووسەری كتێبەكە لەم بەشەدا بە وردەكارییەكی
زۆرەوە باس لە ئەزمونی دیموكراسی واڵتی
هندستان دەكات و دەیان زانیاری گرنگ و پڕ
بایەخ لەسەر مەسەلەی دیموكراسی لەو واڵتەدا
دەخاتەڕوو كە دانیشتوانەكەی زیاد لە ملیارێك
مرۆڤە.
بەشی چوارەم بریتییە لە :متمانە و بێمتمانەیی
و بەشی پینجەم ئەم ناونیشانەی لەخۆگرتووە:
یەكسانی و نایەكسانی .لەم بەشەدا باس
لە پرسی دیموكراسی لە ئەفریقای باشوور
266

دەكرێت و باس لەوە دەكرێت چۆن جادوو
و جادووگەران لە ئەفریقای باشوور بوونەتە
بەربەست لەبەردەم سەرهەڵدان و بەرپاكردنی
دیموكراسی لەو كیشوەرەدا .بەشی شەشەم
باس لە توانایی و سیاسەتی گشتی دەوڵەت
دەكات .دانەری كتێبەكە لەم بەشەدا باس لە
ئەزمونی دیموكراسی لە یەكێتی سۆڤیەتی
جاران ،بە تایبەتی سەردەمی گۆرباچۆف و
ڕووسیای ئێستادا دەكات.
بەشی حەوتەم ئەم ناونیشانەی هەیە :شێوازە
ئەڵتەرناتیڤەکان و بەشی هەشتەم باس لە
ڕابردووی دیموكراسی و ئایندەی دیموكراسی
دەكات .بەشێوەیەكی گشتی كۆی بەشەكانی ئەم
كتێبە ،لە چەمكێكی گرنگ و بایەخداری جیهانی
ئەمڕۆی دەسەاڵتداریی دەدوێت كە بریتییە لە
چەمكی دیموكراسی .لەمڕۆدا كەم دەسەاڵت و
هێز و فەرمانڕەوایەك هەیە ،بە ئاشكرا دژایەتی
خۆیان بۆ دیموكراسی ڕاگەیەنن .بەشی هەرە
زۆری دەسەاڵتدارانی دونیای سیاسەتی ئەم
سەردەمە ،سەری زمان و بنی زمانیان بریتییە
لە قسەكردن لەسەر دیموكراسی ،بەاڵم ئەو
دەسەاڵتدارانە لە جەوهەردا بە دەیان فرسەخ
لە دیموكراسییەوە دوورن و هەڵسوكەوت و
بڕیار و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی واڵتیان كردووە
بە پردێك بۆ بەرژەوەندی خۆیان و بنەماڵە و
كەسە نزیكەكانیان و دیموكراسیش تەنها وەك
دروشمێكی بریقەداری بێ ناوەرۆك ماوەتەوە.
لەم كتێبەوە تێدەگەین دیموكراسی قسە نییە و
دەربڕینی سەر شاشەی كەناڵە ئاسمانییەكان
نییە ،بەڵکو دیموكراسی پێش ئەوەی قسە بێت،

وێستگەکانی
سەردەم

هەڵسوكەوت و كاری پراكتیكییە و پێویستە
لەسەر ئاستی كۆمەڵگا و پیادەكردنی دەسەاڵتدا
ڕەنگبداتەوە.
كتێبی دیموكراسی لەالیەن كاك "حەمە
ڕشید"ەوە كراوە بە كوردی و كتێبێكی قەبارە
گەورەیە ،ژمارەی الپەڕەكانی  454الپەڕەی
مام ناوەندییە و تیراژی 500
دانەیە و نرخی  7000دینارە.

نزیكەی  73هەزار كیلۆمەتری چوارگۆشە.
ئەم دورگەیە بە درەختی سنۆبەر بەناوبانگە،
كەشوهەوایەكی ناڕێكوپێكی هەیە ،خاكەكەی

بۆ كشتوكاڵ دەست نادات ،بەشی هەرە

زۆری دانیشتوانەكەی بە كاری ڕاوەماسییەوە

خەریكن و خواردنی ماسی گرنگترین خۆراكی

دوورگەی سەخالین

ئەم كتێبە بریتییە لە یاداشتەكانی
ناوداری

چیرۆكنووسی

ڕووسی "ئەنتۆن چیخۆف".
چیخۆف لە گەشتێكیدا بۆ ئەم
دورگەیە ،بۆ ماوەی سێ مانگ

تێیدا

دەمێنێتەوە،

لەماوەی

ئەم مانەوەیەیدا تەواوی ئەو
ڕووداو و بەسەرهاتانە تۆمار

دەكات كە لەو گەشتەیدا و
لەو دورگەیەدا ،هەم بەسەر

خۆیدا هاتووە و هەم بەسەر

خەڵكانی دیكەی دورگەكەدا
هاتووە و بە چاوی خۆی
بینیویەتی .دورگەی سەخالین

درێژییەكەی نزیكەی 970

كیلۆمەترە،

پانییەكەی

لە

نێوان  26بۆ  160كیلۆمەترە
و

ڕووبەرەكەی

دەگاتە
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ئەم دورگەیەیە .سەرەڕای ماسی ،ژمارەیەكی
زۆری ئاژەڵ و گیانەوەری دیكەی هەمەجۆر

لەم دورگەیەدا دەژین ،ئا لێرەوەیە بەشێك
لە

دانیشتوانی

بازرگانیكردنن

ئەم

بە

دورگەیە،

فەروی

سەرقاڵی

گیانەوەرانەوە.

لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بدەین كە ڕووس

و ژاپۆنیەکان ،بۆ چەندین ساڵی دوور و درێژ

ملمالنێیان بوو لەسەر ئەوەی كێیان خاوەنی

ئەم دورگەیەیە .بەاڵم ژاپۆنیەکان ساڵی 1875

دانی نا بەوەدا كە موڵكداری ئەم دورگەیە بۆ
ڕووسەكان دەگەڕێتەوە .بەاڵم ملمالنێكە تا

ساڵی  1905هەر بەردەوام بوو ،لەو ساڵەدا
ڕووسیا و ژاپۆن ڕازیبوون لەسەر ئەوەی

دورگەكە دابەش بكەن ،ڕووسەكان بەشی

باكوری دورگەكەیان وەرگرت و ژاپۆنیەکانیش
بەشی باشوری دورگەكەیان بەركەوت.

چیخۆف لەم یاداشتانەدا بەسەرهاتێكی زۆری

ئەو ڕۆژگارەمان بۆ دەگێڕێتەوە و دەمانباتەوە
بۆ كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەم و ئاشنامان

دەكات بە شێوە ژیانی دانیشتوانی ئەو
دورگەیە .ئەم كتێبە لەالیەن "هێمن تاهیر"ەوە لە

ڕووسییەوە كراوە بە كوردی .لە  383الپەڕەی
قەبارە بچوك پێكهاتووە و تیراژی  600دانەیە

و نرخی  6 000شەش هەزار دینارە.
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