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زۆرێك له  تیۆرس���تانی  كۆنه په رس���ت و ژاوه  
ژاوك���ه ر له  ده یه كانی  نه وه دی  س���ه ده ی  هه ژده دا 
گوناه���ی  هه موو ئ���ه و ش���تانه ی  ناوی���ان نابوو 
به اڵكانی  شۆڕش���ی  فه ڕه نسا، ئه خسته  سه ر ئه ستۆی  
فه یله س���وفانی  رۆش���نگه ری . به  تێڕوانینی  ئادموند 
 )illuminati( ”بورک و ئایه  بارۆئێل، “دره وشاوه کان
کۆمه ڵێک داڵغه لێده ری  مه س���ت بوو به  باوه ڕهێنان 
به  عه قڵبوون ک���ه  پرۆژه  به  روک���ه ش لۆژیکی، 
هه ڵخه ڵه تێنه ر و نیمچه  هیومانیس���تیه کانیان له گه ڵ 
وتارخوێنی بێ مایه یان، خه ڵکی خۆشباوه ڕیان بۆ 
خۆیان راکێشابوو و به  ش���ێوه یه کی کاره ساتاوی 
 )quo status( بونی���ادی بارودۆخ���ی هه بوی���ان
له رزاندبوو. نه یارانی رۆش���نگه ری به  پشتبه س���تن 
به  راستیه  به ڵگه نه ویس���ته کان ئه یانتوانی به شداری 
راسته وخۆی بیریارانی رۆشنگه ری له  سیاسه ته کانی 
رۆش���نگه ریدا پیش���انبده ن. کاتێک کوندریسه  بوه  
قوربان���ی حکومه تی تیرۆرو تام پینی نوس���ه ری 
دیموکراتی “س���ه رده می عه قڵ” به  ئه سته م توانی 
له ده ست تیرۆر رزگاری بێت، ده رخستنی ئه وه ی 

رۆشنگه ریی  چ 
كاریگه ریه كی  له سه ر 
گۆڕانی  بیركردنه وه ی  

مۆدێرن داناوه

نووسینی:ریپۆرتهر
و.لهفارسییهوه:رێبینههردی
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که  فه یله سوفانی رادیکالی رۆشنگه ری دواجار 
که وتنه  ئه و چاڵه وه  که  خۆیان هه ڵیانکه ندبوو، 

ئاسان بوو.
ستایش���ی  ی���ان  خه تابارک���ردن  ب���ه اڵم 
فه یله س���وفانی رۆشنگه ری له س���ه ر ئه وه ی له  
1789 ب���ه  دواوه  رویداوه ، کارێکی بێهوده و بێ 
ئه نجامه . به هه رحاڵ به گشتی زۆربه ی رابه رانی 
به رجه س���ته ی ئ���ه م بزوتنه وه یه  ل���ه و کاته دا 
نه مابون و له به ر ئ���ه وه ش زانینی کاردانه وه یان 
مومکین  شوڕش���دا  روداوه کانی  له به رامب���ه ر 
نیه . ریفۆرمخوازانی وه ک ئاراس���مۆس داروین 
ل���ه  به ره به یانی شوڕش���دا پیش���وازیان لێکرد، 
به اڵم پاش له س���ێداره دانی لوی ش���انزه هه م و 
په ره سه ندنی حکومه تی تیرۆر، هاودڵی خۆیان 

له گه ڵ شوڕشدا له ده ستدا.
له گه ڵ هه موو ئه مانه ش���دا پرسیاری ئه وه ی 
فه یله سوفانی رۆشنگه ری له  کاتی خۆیاندا چ 

ده ستکه وتێکیان هه بووه ، پرسیارێکی به جێیه . له  
زۆرێک له  واڵته کان���دا هه نگاوه  بنه ڕه تیه کانی 
ریفۆرم له س���ه ر بناغه ی بنه ماکانی رۆشنگه ری 
داڕێژراوه  و زوربه ش���یان به هۆی ده وڵه تدارانی 
ئاراسته یه دا  له م  رۆشنگه ره وه  پراکتیک کراوه . 
هه ڵوه ش���اندنه وه ی په یوه ندیه کان���ی ئاغ���ا و 
کۆیله  له  نه مس���ادا له الیه ن جوزێفی دوهه مه وه  
نمونه یه ک���ی باش���ه . لۆی ش���انزه هه م ئه رکی 
به   فه ره نس���ای  دارایی  قه یرانی  چاره س���ه ری 
سپارد.  رۆش���نگه ری  فه یله س���وفی  تۆرگۆی 
تۆرگۆ نه یتوانی ئه م قه یرانه  چاره س���ه ر بکات، 
به اڵم هه ر که س���ێکی دیش له بری ئه و دابنرایه  
س���ه رکه توو نه ئه بوو له  چاره س���ه رکردنیدا. له  
ئینگلته را قوتابخانه ی تازه ی ئابوری سیاس���ی 
که  به  ه���ۆی ئابوریزانه  س���کۆتله ندیه کانه وه  
داڕێژرابوو، پێش���وازی لێک���را و به هۆی پیت 
و الیه نگرانیه وه  درێ���ژه ی پێدرا. رادیکالیزمی 

کاتێک رۆشنگه ری 
ره واجی په یداکرد و 
پته و بوو، کۆتایی به  
جه نگه  مه زهه بیه کان و 
سوتاندنی مورته ده کان 
له  ئاگردا هات، 
سه رده می جادوگه ری 
و به خت گرتنه وه  
کۆتایی هات، غه یبگۆیی 
ره ونه قی نه ما و 
بڕوابون به  بونی واقعی 
به هه شت و جه هه نه م و 
شه یتان و په یڕه وه کانیان 
ریپۆرتهرکه متر و که متر بووه .
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فه لسه فی سود باوه ڕی )utilitarian( که  به هۆی 
جرمی بنتامه وه  ورد کرابوه وه  ، کاریگه رییه کی 
نکۆڵی لێکراوی له  چاکسازی ئیداری سه ده ی 
رێکخس���تن،  له س���ه ر  به تایبه ت  و  نۆزده هه م 
ره چاوکردن و جێبه جێکردنی یاسای به ناوبانگ 

به  یاسای فه قیری هه بوو.
ئ���ه و هه نگاوانه ی  ره نگ���ه  دۆزین���ه وه ی 
مۆنتیس���یکۆ، ڤۆلتێر، دی���درۆ، داالمبێر، مابلێ 
یان مۆرول پێش���نیاریان کردووه  و به ڕاس���تی 
پراکتیک کراون ئه س���ته م بێ���ت. به اڵم له گه ڵ 
ئه وه ش���دا ئه م راستیه  پتر له وه ی سه رنه که وتنی 
فه یله سوفانی رۆشنگه ری پیشان بدات، شکستی 
کاره ساتئامێزی ده رباری فه ڕه نسا له  بوژانه وه ی 
کاروباره  ده وڵه تیه کان ئه س���ه لمێنێ. به هه رحاڵ 
فه یله سوفه  به رجه سته کان له  لوتکه ی سه رده می 
رۆش���نگه ریدا له  سه ره تادا به دوای دۆزینه وه ی 
رێگه چاره ی سیاس���ی واقعبینانه  و پێشوه خت 
س���ه رقاڵی  به ڵکو  نه ب���وون،  دیاریک���راوه وه  
س���ه ره کیان ئه وه  ب���وو بابه ته کان���ی ره خنه ی 
خۆیان هه س���تپیکراو و قابیلی تێگه یشتن بکه ن 
و به  یارمه تی لێکۆڵین���ه وه  داهێنه ره کانیان که  
له سه ر بناغه ی عه قڵ دامه زرابوو، تێگه یشتنێکی 
تازه  و ئینس���انی تر و زانس���تی تر بۆ مرۆڤ 
وه ک بونه وه رێک���ی سروش���تی و کۆمه اڵیه تی 
پێشکه ش���بکه ن. ئ���ه وان که مت���ر خه ریک���ی 
زیات���ر  و  ورد  پ���رۆژه ی  پێشکه ش���کردنی 
خه ریکی ش���یکردنه وه ی مه س���ه له کان بوون، 
که متر خه ریک���ی وه رگرتنی ئه نجام و زۆرتر 
خه ریکی هێنانه  پێشی پرسیارگه لی له م چه شنه  
بوون: سروش���تی مرۆڤ چیه ؟ ئه خالق له سه ر 

چ بنه مایه ک بیناکراوه ؟ ئایا مرۆڤ بونه وه رێکی 
کۆمه اڵیه تی���ه  یان ن���ا؟ وه ک دی���درۆ له  دوا 
ش���انۆنامه یدا ئه پرسێت: ئایا مرۆڤ به سروشت 
چاکه  یان خراپ؟ ئه م به رهه مه  که  به  شاکاری 
دائه نرێت، گێژه ڵۆکه یه کی سه رس���وڕهێنه ره  له  
پرس���یار و دودڵی و ئاڵۆزگه لێ���ک که  هاوار 
جه وهه ری  به ش���ێوه یه کی  بۆئ���ه وه ی  ئه که ن 

بناغه ی مۆدێرنه  پێکبهێنن.
زانس���تی مرۆڤ چۆن دروس���ت ئه بێت؟ 
چ ش���تێکی راست و چ ش���تێک هه ڵه یه ؟ ئایا 
مرۆڤ ته نها مه کینه یه که  که  کاره کانی به هۆی 
جینه کان یان کاردان���ه وه  کیمیایه کانه وه  رێک 
ئه خرێت؟ یان مرۆڤ خاوه ن ئازادی ئیراده یه ؟ 
یان ره نگه  وابزانێت که  خاوه ن ئیراده ی ئازاده ؟ 
م���رۆڤ له  کوێوه  هاتووه  و بۆ کوێ ئه چێت؟ 
هه موو ئه م پرسیارانه  چه ندین جار هه ندێکجار 
به  ته نز و گاڵته ئامێز و هه ندێکجار به ش���ێوه ی 
فه لس���ه فی هێنراونه ته ئ���اراوه . ئه وه ی گومانی 
تیا نی���ه  ئه وه یه  لێکۆڵینه وه  ب���ه رده وام له باره ی 
ماهیه تی مرۆڤ و س���ه رچاوه ی ره فتاره کانی 
که  به  پرۆژه ی رۆش���نگه ری ده س���تی پێکرد، 
ب���ووه  هۆی نه فیه کی رادیکال���ی یان النیکه م 
دورکه وتنه وه  له و تێزه  ته قلیدی و قه بوڵکراوانه  
له باره ی مرۆڤ، ئه رکه کان و چاره نوس���یه وه ، 
ئه و تێزانه ی که  که نیسه ی مه سیحی له  رێگه ی 
بنه م���ا ئاینی و دینیه کان���ی خۆیه وه  به درێژایی 
س���ه ده کان ره هه ندێکی قودس���ی و ئاسمانی 

پێبه خشیبوو. 
مێژوناس���ان له باره ی ئه وه ی به رنامه  سیاسیه  
راگه یه نراوه کانی رۆش���نگه ری له  کرداردا تا 
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چ ئاس���تێک رادیکال و جێی ره زامه ندی بون، 
بۆچونی جیاوازیان هه ب���وو. ئه وه ی پێده چێت 
ئه وه یه  که  رادیکالیزمی  به ڵگه نه ویس���ت بێت 
واقعی رۆشنگه ری ئه گه ڕێته وه  بۆ جیابونه وه ی 
له و چوارچێوه  تێگه یشتنه  مه زهه بی و ئاسمانیه  
بۆ مرۆڤ و کۆمه ڵگا و سروشت، تێگه یشتنێک 
که  له  کتێبه  پیرۆزه کاندا له  قاڵبی وه حیدا هاتووه  
و به  هۆی که نیسه وه  س���ه لمێنرابوو و زانستی 
پێبه خشیبوو،  عه قاڵنی  ش���کڵێکی  ئیالهیاتیش 
له  س���ه کۆکانی وتاربێژی و ئام���ۆژگاری و 
قوتابخانه کان���ه وه  ئه خوێن���ران. له  س���ه ره تای 
کۆتاییه کانی س���ه ده ی حه ڤده هه مدا ئه سقه فی 
فه ڕه نس���ی بوسو که  به رجه سته ترین مێژونوسی 
ئه وروپ���ی ب���وو کتێبێکی به  ن���اوی “مێژوی 
جیهانی” )History Universal(وه  نوس���ی. ئه و 
هه موو مێژوی مرۆڤی به  که متر له  شه ش هه زار 
ساڵ و سه رجه م کاروباری مرۆڤی به  ملکه چی 
خواس���تی خودای���ی ئه زانی، له م مێژوه ش���دا 
جێگه یه کی بۆ چینی���ه کان دانه ئه نا)خاڵێک که  
ڤۆڵتێ���ر کینه ئامێزانه  به  بی���ری ئه هێنایه وه (. بۆ 
مێژوونوس���ی مه س���یحی گونجاوترین شێوه ی 
نوس���ینی مێژوی مرۆڤ، لێکۆڵین���ه وه ی بوو 
وه ک بابه تی ته قدی���ری ئیالهی. به  پێچه وانه وه  
مێژوونوسی فه لسه فی که  ڤۆڵتێر پێشه نگی بوو 
کاره کانی مرۆڤی له  سروش���ت و کۆمه ڵگادا 
ئه کرده  بابه تی لێکۆڵینه وه کانی. کتێبی “مێژوی 
ئیمپرات���ۆری رۆم”ی  داڕمانی  تێکش���کان و 
به رهه می گیبۆن جۆرێک مێژوی سروش���تی بۆ 
مه زهه بی مه س���یحیه ت پێشکه ش ئه کرد. به پێی 
تیگه یش���تنی گیبۆن مه س���یحیه ت له به ر چه ند 

هۆیه کی به ته واوی سروشتی یان الوه کی په یدا 
بوو و په ره یسه ند. فه یله سوفانی رۆشنگه ری له  
قاڵبی هه ڵسه نگاندنی  مێژونوس���یه که  دا  شێوازه  
مرۆییان خسته  جێگه ی هه ڵسه نگاندنی ئیالهی 
)قاڵبێک که  له  ڕاس���تیدا ته با بوو له گه ڵ دیدی 

گشتیاندا بۆ مرۆڤ(.
هه نگاوێك���ی  رۆش���نگه ری  به مش���ێوه یه  
چاره نوسس���ازی له  داماڵینی دین و عه لمانیه تی 
بیرکردن���ه وه ی ئه وروپیدا نا. ئه م���ه  به  مانای 
ئه وه  نیه  که  هه موو فه یله س���وفانی رۆشنگه ری 
باوه ڕیان به  خودا نه بوو یان سه رده می مه زهه بی 
بون ته واو بوو بوو. به  هیچ شێوه یه ک وا نه بوو. 
له  راستیدا بڕوابون به  مه سیحیه ت و رۆحانیه ت 
له  کاردانه وه  به رامبه ر به  شۆڕش���ی گه وره ی 
فه ڕه نس���یدا زۆر به  به هێزی له  سه رتاس���ه ری 
ئه وروپ���ادا ژیایه وه . به اڵم پاش رۆش���نگه ری 
مه سیحیه ت ده سه اڵتی خۆی له  بواره کلتوری 
به  کورتی  له ده س���تدا.  و کۆمه اڵیه تیه کان���دا 
رۆش���نگه ری سنورێکه  که  له  الیه که وه  دانتێ، 
ئه راس���مۆس، برنینی، باس���کال و میڵتۆن )که  
هه مویان هونه رمه ندان و نوس���ه رانی گه وره ی 
مه سیحی بون( و له الیه که ی تره وه  شۆپنهاوه ر، 
جۆرج ئه لی���وت و داروین راوه س���تاون. ئه و 
قس���ه یه  له  راستیه وه  دور نیه  که  کاتێک رۆحی 
مرۆڤ له  قاڵب���ه  مه زهه بیه که ی دورکه وته وه ، 

قاڵبی تازه ی رۆمانتیزمی بۆخۆی داهێنا.
کاتێک رۆش���نگه ری ره واج���ی په یداکرد 
و پته و بوو، کۆتای���ی به  جه نگه  مه زهه بیه کان 
و س���وتاندنی مورته ده کان ل���ه  ئاگردا هات، 
س���ه رده می جادوگه ری و به خ���ت گرتنه وه  
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کۆتایی ه���ات، غه یبگۆی���ی ره ونه قی نه ما و 
بڕوابون به  بونی واقعی به هه شت و جه هه نه م و 
شه یتان و په یڕه وه کانیان که متر و که متر بووه . 
به  یه ک رس���ته  بڕوابون به  میتافیزیکیا له  بواری 
ژیانی گش���تی کرایه  ده ره وه . هه ستپه ر س���تی 
رۆمانتیکیه تی س���ه ده ی نۆزده  بۆ پڕکردنه وه ی 
بۆشایی مه عنه وی که  به مشێوه یه  په یدا بووبوو، 
تایبه تی خۆی ده س���تی  ئه بوو به ش���ێوه یه کی 
بکردایه  به  پیرۆزکردنی سروشت و نه ریتێکی 
تازه  و پێش هه موو ش���تێک نیشتیمانپه روه ری 
وه ک ده رکه وت���ه ی رۆحی گش���تی دابهێنایه . 
ئه ڵبه ت���ه  مه زهه ب درێژه ی ب���ه  ژیانی خۆیدا 
به اڵم هێ���واش هێواش بناغه کان���ی خۆی له  
زانین، زانست و هه روه ها له  هونه ردا له ده ستدا. 
له راس���تیدا رۆش���نگه ری بایه خی مه زهه بی له  

هه موو بواره کاندا الوازکرد. 
هه موو ئ���ه م گۆڕانکاری���ه  مه زنانه  له  یه ک 
ش���ه ودا رویان نه دا. به اڵم به ڕاس���تی رویاندا. 
بۆچی؟ چه ندان هێزی دیاریکراوی ئاش���کرا 
ب���ه م ئاراس���ته یه  کاری���ان ئه کرد، ب���ۆ نمونه  
به اڵم  زانستیه کان.  لێکۆڵینه وه   سه رکه وتنه کانی 
ئه وه  تێگه یش���تنێکی ت���ه واو گومراهکه رانه یه  
گوایه  زانس���ت له  ریزبه ندی جه نگێکدا دژ به  
مه زهه ب ده رگیر بووه . به  پێچه وانه وه  زۆرێک 
له  زانایانی س���ه ده ی هه ژده  خۆی���ان پیاوانی 
دینی بوون. له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا دۆزینه وه  
زانس���تیه کانی سه ده ی هه ژده  له  پاڵ شێوه کانی 
ت���ری لێکۆڵینه وه دا، به رده وام تێگه یش���تنێکی 
یه کتای���ان بۆ زه مه ن و ش���وێن الواز ئه کرد، 
تێگه یش���تنێک که  ب���ۆ بایه خی ئه فس���انه کانی 

کتێب���ی پیرۆز )باغی به هه ش���ت، روداوه کانی 
بتلهام، حه واریه کانی مه سیح و هتد( پێویست 
بوو. مه س���یحیه ت له و کاته وه ی که  رۆشنبیران 
هه وڵیاندا مه سه له گه لی وه ک ملیارده ها ئه ستێره  
له  زه م���ان و فه زای بێ کۆتایی���دا، جۆره  بێ 
ئه ژماره کانی ئاژه ڵ���ه  له ناوچوه کان و هه روه ها 
هه مه ڕه نگی زمانی، کلتوری و نه ژادی مرۆڤ، 
نه ک به  ه���ۆی ئیمانی مه زهه بی���ه وه  به ڵکو به  
رونکردنه وه ی زانستیه وه  وه اڵم بده نه وه ، توشی 
گرفت بوو، و له و کاته وه  به رده وام هه وڵیداوه  
بگونجێنێت.  تازه کاندا  زانس���ته   له گه ڵ  خۆی 
به  پێچه وانه وه  رۆش���نگه ری گیرۆده ی سه یرو 

سه مه ره ی زه مه ن و فه زای بێ سنور بوو.
له  هه مان حاڵه تدا ئه بێت جه خت له و خاڵه  
بکرێت )وه ک له  فه س���ڵی چ���واردا وترا( که  
رۆشنگه ری سه رده مێک بوو که  تیایدا گروپێک 
رۆشنبیری س���کوالر و نامه زهه بی ده رکه وتن 
ک���ه  ب���ۆ یه که مجار خ���اوه ن ده س���ه اڵت و 
فراوانیه ک بون که  بتوانن روبه روی رۆحانیه ت 
ببنه وه . رۆحانیه ت به  درێژایی چه ندان س���ه ده  
په یوه ندیدا  ناوه نده کانی  به س���ه ر  ده س���ه اڵتی 
هه بووه  )که نیس���ه  و مینبه ره کانی ئامۆژگاری(، 
پله وپایه  س���ه ره کیه کانی ده زگاکانی په روه رده  
دینیه کان(ی  ح���ه وزه   و  زانکۆ  )قوتابخان���ه ، 
له به ر ده س���تدا بووه  و به  ش���ێوه یه کی یاسایی 
باڵوبونه وه ی هه واڵ و زانیاری کۆنتڕۆڵ ئه کرد.
هه موو ئه مانه  له س���ه رده می رۆش���نگه ریدا 
به شێکی گه وره   له س���ه ده ی هه ژده دا  گۆڕان. 
ل���ه  ئه هلی کلت���ور ک���ه  س���ه ربه خۆبون له  
که نیس���ه  توانیان له  رێگه ی کاره  زانس���تی و 
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ئه ده بیه کانیان���ه وه  بژی���ن. هه ندێک له  رێگه ی 
رۆژنامه گه ریه وه  بخۆو مه مره یه کیان په یا ئه کرد 
و هه ندێکی تر له  رێی نوس���ینه وه  ده وڵه مه ند 
بوون. ڤۆڵتێر ئه یگوت که  له  الوێتیدا کۆمه ڵگا 
له ژێر ده س���ه اڵتی نه جیبزاده کاندا بوو، پاشان 
ئه هلی قه ڵه م ده س���ه اڵتیان به سه را په یدا کرد. 
بانگه شه که رانی سیاس���ی رۆشنگه ری سودیان 
ل���ه  ئامێره  تازه کانی په یوه ن���دی وه ک رۆژنامه  
و گۆڤ���ار وه رئه گ���رت ب���ۆ باڵوکردنه وه ی 
بیروڕاکانیان )ئه کرێت باڵوکراوه ی ته ماشاکه ر 

به  جۆرێک ئامۆژگاری نادینی دابنرێت(.
وه رگرانی نوسه رانی ئه مجۆره  باڵوکراوانه ، 
خوێنه رانێک���ی روو ل���ه  زی���اد ب���ون که  به  
تامه زرۆییه وه  به دوای شێوه  تازه کانی نوسینه وه  
ب���وون وه ک وتار، رۆمان و بیوگرافی. پاش���تر 
کارو کاریگه ری ئه م نوسه رانه به  هۆی ده زگا 
نادینیه کان���ی وه ک یانه  ئه ده ب���ی، کلتوری و 
ئه نجومه نه  زانس���تی و کلتوریه کان که  پێشتر 
ئاماژه مان ب���ۆ کرد  زیادی کرد. به مش���ێوه یه  
ده زگای ت���ازه  چین���ی چواره���ه م )که  زۆر 

ئه توانرێت  گش���تی  ب���ه  
باڵوکراوه کان(  بگوترێت 
چینی  له گ���ه ڵ  ملمالنێی 
پله   پای���ه و  واته   یه ک���ه م 
بۆ  رۆحانیه ت  به رزه کانی 
سێهه م  چینی  راکێش���انی 
)که  به  شێوه یه کی ته قلیدی 
حکومه تی به ده سته وه  بوو( 
و چین���ی چواره���ه م )که  
تازه  شکڵی وه رئه گرت و 

ده سه اڵتی روی له  زیادبوون بوو( واته  خه ڵکدا 
ئه کرد.

ئ���ه و  گرنگ���ی  وردی  هه ڵس���ه نگاندنی 
له رێگ���ه ی  رۆش���نگه ری  گۆڕانکاریان���ه ی 
ده رکه وتن���ی ئ���ه م گروپه  به هێ���زه ی ئه هلی 
کلت���وره وه  )literati( یان به  ده ربڕینێکی تر له  
رێگه ی رۆش���نبیرانه وه  دروستیکرد، ئاسان نیه . 
له س���ه ده کانی یه که می س���ه رده می تازه دا که  
زانی���ن و بیروڕاکان هێش���تا تاراده یه کی زۆر 
به هۆی ئ���ه و رۆحانیانه وه  ته فس���یر ئه کرا که  
به  ش���ێوه یه کی فه رمی وه فاداری به رپرس���یاره  
بااڵکان ب���ون، په یدابونی بیروڕاکان له س���ه ر 
بناغه ی ئه و پرۆژ ئه رسۆدۆکس���یانه   ش���کڵیان 
وه رئه گرت که  قابیلی پێشبینی بون و ره نگه  بۆ 
بونیادی به رێژه  راوه ستاوی کۆمه ڵگای ته قلیدی 

گونجاوتر بوون.
رۆشنبیرانی تازه  به  پێچه وانه ی رۆحانیه ته وه  
ته نها وه فاداری گروپێکی تایبه ت نه بون. ئه وان 
هه ندێکج���ار بێ پارێزه ره کانیان و هه ندێکجار 
بۆ موشته ریه کانیان ئه یاننوسی، به اڵم زۆرتر بۆ 
بۆ  یان  خۆیان  خزمه کانی 
به رهه مه کانیان  کڕیاران���ی 
هه ستیان  که   ئه یاننوس���ی 
له گه ڵدا  قس���ه یان  ئه کرد 
شێوه  که   به هه مان  ئه که ن. 
نوس���ه رانی ت���ازه  خۆیان 
رزگار  کۆتوبه ندانه   ل���ه  و 
ئه کرد ک���ه  رۆحانیه کانی 
ئ������ه ک���رد،  س���نوردار 
به رهه م���ه   به رهه مهێنان���ی 

 ل��ه  زۆرێک له  واڵته کاندا 
بنه ڕه تیه کانی  هه نگاوه  
ریفۆرم له س��ه ر بناغه ی 
رۆش��نگه ری  بنه ماکانی 
داڕێ��ژراوه  و زوربه ش��یان 
ده وڵه تداران��ی  به ه��ۆی 
پراکتیک  رۆش��نگه ره وه  

کراوه 



10

هه مه ڕه نگیه ک���ی  هونه ری���ه کان  و  ئه ده ب���ی 
زیاتری وه رئه گرت. به مش���ێوه یه  ژماره ی ئه و 
باڵوکراوانه ی بۆ راکێشانی خوێنه ر ملمالنێیان 
ئه کرد، چه ند به راب���ه ر بوو. ئه م حاڵه ته  خۆی 
هه مه ڕه نگ���ی و جی���اوازی روو ل���ه  زیادی 
کۆمه ڵگای پیش���ان ئه دایه وه  و توندی ئه کرد. 
کۆمه ڵگای���ه ک که  ب���ه  په ره س���ه ندنی راده ی 
خوێن���ده واری و زیادبون���ی حه زی خه ڵک بۆ 
خوێندنه وه ی رۆژنام���ه  و باڵوکراوه ، بایه خی 

زیاتری به  به رهه مه  نوسراوه کان ئه دا.
ئاماژه کردن بۆ ئه و خاڵه  له  جێی خۆیدایه  
ک���ه  هه مه ڕه نگ���ی باڵوک���راوه کان بوه  هۆی 
نوس���ه ران و خوێنه ران.  سه ربه خۆیی زیاتری 
ب���ه  ده ربڕینێک���ی ت���ر میراتی رۆش���نگه ری 
رزگاربون���ی بیرکردن���ه وه ی ئه وروپی بوو له  
چوارچێوه ی ته سکی بیرکردنه وه ی دۆگمایی. 
ئه بێت دوا کاریگه ری رۆشنگه ری  به مشێوه یه  
هه ڵس���ه نگێنرێت.  رادیکال  کاریگه ریه کی  به  
به اڵم له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا ئه م ئه نجامگیریه  
زیاد له  پێویست س���اده یه  و جێگه ی گومانه . 
بی���روڕاکان هه رگی���ز ناتوانن س���ه روتر له و 
کۆمه ڵگایه  بفڕن که  له ناوی���دا ئه ژین. لێره وه  
زۆرێک له  بیرکردن���ه وه  داهێنه ر و بوێره کانی 
س���ه ده ی هه ژده  به خێرایی گۆڕان و بوون به  
پایه کانی رژێمی بااڵده ست له  سه ده ی نۆزده دا.
زانس���ته  مرۆی���ه  ت���ازه  و س���ه ره ڕۆکانی 
رۆش���نگه ری که  دینامیکیه ت���ی کۆمه اڵیه تی، 
زیادبونی س���ه رژمێری، به رهه مهێنانی سامان و 
زیادبونی خۆشگوزه رانی شیئه کرده وه ، بوو به  
)“زانستێکی  پۆزه تڤیزمی  ئابوریه کی سیاس���ی 

وه ڕسکه ر( که  ئه رکی ئاماده کردنی خۆراکی 
گونج���اوی ئایدۆلۆژی بوو بۆ حکومه تگه لێک 
ک���ه  ئه یانویس���ت نیش���انی ب���ده ن رژێم���ی 
س���ه رمایه داری نه گ���ۆڕ و ناچارییه  و فه قیری 

مرۆڤی فه قیر گوناهی خۆیه تی.
ده رونناسی کۆندیاک و هلوتیوس که  بڕوایان 
وابوو مرۆڤ لێوان لێ���وه  له  توانای گۆڕان و 
په ره سه ندن، به  جۆرێک چاککرا و به کارهێنرا 
که  منااڵنی ل���ه  قوتابخان���ه  و گه وره کانی له  
فه زای کاردا ناچار به  ره چاوکردنی رێکخستن 
و گۆێڕایه ڵیی کرد. ئه وه ی سه رده مێک دیدی 
ئه فس���ونکه ر بوو بۆ مرۆڤ وه ک بونه وه رێکی 
مه کینه ئاسا )رزگار بوو له  گوناهی سه ره تایی(، 
بوو به  کابوس���ێکی واقعی فه زای کارخانه  له  

سه رده می مه کینه دا.
رۆش���نگه ری یارمه تی مرۆڤی دا بۆ ئه وه ی 
له  کۆتوبه ندی راب���ردوو رزگاری بێت، به اڵم 
نه یتوانی رێگری له  دروس���تبونی کۆتوبه ندی 
تازه  بکات. ئێمه  هێش���تا له  حاڵه تی خه باتداین 
دژی کێش���ه  و مه سه له کانی کۆمه ڵگای شاری 
پیشه س���ازی و مۆدێرن که  رۆشنگه ری مامانی 
بوو، له م خه باته ش���دا به  ڕاده یه کی زۆر سود 
له و بنه ما شیکاریه  کۆمه اڵیه تی، به ها مرۆیی و 
ئه زمونه  زانستیانه  وه رئه گرین که  فه یله سوفانی 
رۆشنگه ری به رهه میان هێنا. ئیمه  ئه مڕۆ هێشتا 

هه ر وه ک نه وه کانی رۆشنگه ری ماوینه ته وه . 
سهرچاوه:

دوا فه سڵی ئه م کتێبه ی خواره وه یه :
ری پورتر: مقدمه ای بر روش���نگری. ت: سعید مقدم. 

تهران: اختران 1378.   
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تێبینی
له راس���تیدا هابرماس ئه م ده قه ی وه کو لێکۆڵینه وه یه ک نووسیوه بۆ 
خوێندنه وه ی له وانه یه کیدا له په یمانگای نیکسۆسی سه ر به زانکۆی 
تیلبێرگ له هۆڵه ندا، له مارسی ساڵی 2007. پاشان له مانگی ئه یپرڵی 
س���اڵی 2008 له رۆژنامه ی )بالته ر ڤۆر داوتسخ ئوند ئینته رناسیۆناله 
پۆلیتیک(دا باڵوی کردۆته وه. من له به ر گرنگیی بابه ته که، به  هه ندێک 

ده ستکاریی که مه وه وه رمگێڕایه سه ر زمانی کوردی.

“ئه گ���ه ر بمانه وێ به اڵنس���ێک ل���ه نێ���وان هاوواڵتی و 
کولتووره که یدا فه راهم بکه ین، پێویسته د  ه رگا له رووی 
هه ردوو عه قڵییه تی عه لمانی و ئایینیدا بۆ فێربوونی یه کتر 

قبووڵکردن وااڵبکه ین.”
 )post-secular society( کۆمه ڵگای دوای عه لمانییه ت
له چه ند روویه که وه ده بێ به قۆناغی ده وڵه تی عه لمانیدا 
تێپه ڕ بووبێت. له به ر ئه وه، ده سته واژه ی )کۆمه ڵگای دوای 
عه لمانییه ت(، ده توانین ته نها له نێو س���نووری ئه  و جۆره 
کۆمه ڵگایان���ه دا به دیی بکه ین، که له رووی ئابوورییه  وه 

کۆمه ڵگای دوای
 عه لمانییه ت

نووسینی: یۆرگان هابرماس
و. له ئینگلیزییه وه: فوئاد عه بدولڕه حمان
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ده وڵه مه ند بن و گه ش���ه یان کردب���ێ. وه ک: واڵتانی 
ئه وروپای رۆژئاوا، یان ئه مریکاو که نه داو ئوسترالیاو 
نیوزیالند، که په یوه ندی���ی ئایینیی به کۆمه ڵگاوه 
تیایاندا به شێوه یه کی ته واو به رچاو به ره و الوازی، 
یان نه مان چووه. ئه مه به تایبه تی له دوای جه نگی 
جیهانیی دووه مه وه روویداوه. هه ڵبه ت هاوواڵتییانی 
نێو ئه و واڵتانه، له رووی هۆشیارییه  وه به ته واوی 
بوون به به ش���ێک له قۆناغی کۆمه ڵگای عه لمانی. 
ئه و هۆش���یارییه  عه لمانییه شیان گۆڕانی له ره فتارو 
بیرو رای ئایینییاندا کردووه، به جۆرێک، که بۆته 
مۆرک بۆ کۆمه ڵگاکانیان و بۆته زه مینه س���ازییه ک بۆ 
پێ خس���تنه نێ���و س���نووری کۆمه ڵ���گای دوای 
عه لمانییه ته وه. له مه دا، خواست و هه وڵی هاوواڵتیانی 
ئه و کۆمه ڵگایانه، بۆ بنبڕکردنی داموده زگا ئایینییه 
ته قلیدی���ه کان و داهێنانی فۆڕمی ن���وێ له ئایین و 
ئایینزا، هه میشه بۆ ئه وه بووه، که به ها کۆمه اڵیه تییه 
بنچینه ییه کانیان بگێڕنه وه، که له  کیسیان چووه.)١(

ده رگای گفتوگ���ۆ کردنه وه له س���ه ر به عه لمانییه ت 
کردن:

بێگوم���ان، گۆڕانکارییه کانی جیهان هه میش���ه له 
ده ره نجامی ئ���ه و قه   یران و پێکدادانان���ه ن، که به 
ئاشکرا په یوه ندییان به مه سه له  ئایینییه کانه وه هه یه. 
ئه م راستییه ئه و گومانه شمان له ال دروست ده کات، 
که ئای���ا ئایین به ره و ک���زی و الوازی چووبێت. 
چونکه ده بینین، له تێکڕای جیهاندا ته نها هه ندێکی 
که م له کۆمه ڵگا هه ن، که گریمانه ی ئه و بۆچوونه 
ده س���ه لمێنن. له هه مان کات���دا ده بینین ماوه یه کی 
دوورو درێ���ژه په یوه ندییه کی زۆر نزیک له نێوان 
به عه لمانییه تکردنی  ل���ه کۆمه ڵ���گاداو  تازه گه ری  

جه ماوه ردا دروست بووه.)2( 
هه ڵبه ت گریمانه ی ئه و بۆچوونه سێ الیه نی هه یه، 
که وه ک س���ه ره تا لۆجیکین: یه که م: پێش���که وتنی 
یارمه تیده ری عه قڵی  بۆته  ته کنۆلۆجی  زانس���تی و 
مرۆڤ بۆ تێگه یش���تن له دیوه په نهانه کانی جیهان، 

“ئه گه ر بمانه وێ 
به اڵنسێک له 
نێوان هاوواڵتی و 
کولتووره که یدا 
فه راهم بکه ین، 
پێویسته د  ه رگا 
له رووی هه ردوو 
عه قڵییه تی 
عه لمانی و ئایینیدا 
بۆ فێربوونی 
یه کتر قبووڵکردن 
وااڵبکه ین.”
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به راده یه ک، که بش���ێ به ئه زموون  روونکردنه وه و 
لێکدانه وه بۆ هۆکاری رووداوه کان بکرێ. به اڵم له 
هه مان کاتیشدا، عه قڵی زانستی و رووناکگه رایی به 
ئاسانی ناتوانێ هاوسه نگی له نێوان عه قڵی ئایینی و 
عه قڵی میتافیزیکدا بکات. دووه م: هه رچی کڵێسه و 
دام و ده زگا ئایینییه کان���ی  تریش، که هه ن، له گه ڵ 
هه موو ئه و ئه رکه الوه کییه  جۆراوجۆرانه یان، که 
له نێو سیس���تمی کۆمه اڵیه تیدا هه یانبووه و هه یانه، 
ب���ه اڵم له گه ڵ ئه وه ش���دا نه یانتوانیوه ده س���ه اڵتی 
راسته وخۆیان به سه ر یاساو سیاسه ت و به رژه وه ندیی 
گشتی و خوێندن و په روه رد ه و زانسته کاندا بسه پێنن. 
ئه مه ش له به ر ئه وه ی���ه، که ده توانین بڵێین، خۆیان 
ته نها به مه س���ه له ی رێکخس���تنی که شی پرسه  بۆ 
مردووه کان و مردوو ناشتن و به هه شت و دۆزه خه وه 
خه ری���ک کردووه. ئایینیان خس���تۆته س���نووری 
خواپه رس���تی و چاکه و خراپه ی مرۆڤه تاکه کانه وه. 
به و هۆیه شه وه، ئه  و ئه رکه کۆمه اڵیه تییه گرنگه یان 
فه رامۆش کردووه، ک���ه تاکه کانی نێو کۆمه ڵگاو 
جه ماوه ر پێویس���تیان پێیه تی. ب���ۆ نموونه: ئازادیی 
ت���اک و یه کس���انی و دادپ���ه روه ری کۆمه اڵیه تی و 
دیموکراسی و مافی مرۆڤ و مافی جه ماوه ر. سێیه م: 
گه شه کردنی پیشه س���ازی له ئه وروپادا به رێگای 
به رهه می کشتوکاڵییه وه قۆناغێکی دوای پیشه سازیی 
هێنایه کایه وه، که بووه هۆی خۆشگوزه رانیی باری 
ژیانی م���رۆڤ و به رقه راربوونی ئه من و ئاسایش���ی 
کۆمه اڵیه تی و که مبوونه وه ی مه ترس���ی و دژواری و 
س���ه ختیی ژیان. ئه وه ش بووه هۆی فراهه مبوونی 
ئاسایشی نه ته وه یی و ده وڵه تی. ئیتر مرۆڤه کانی ئه و 
کۆمه ڵگایانه که متر پێویس���تیان به وه بووه، که به 
به رده وامی خۆیان بۆ قه یرانی گه وره و له ناکاو له 

ئاماده باشیدا بن و ترس و دڵه ڕاوکێیان له ئایینده یان 
هه ب���ێ. ته نانه ت تاکه کانی ئ���ه و کۆمه ڵگایانه، به 
ش���ێوه یه کی گشتی، ئه و ئیمان و هه ستی ترسه شیان 
ال نه ماوه، که قه ده رێکی یه زدانی، یان گه ردوونی، 

له ناکاو ته فروتونایان بکا.
ئه مانه، ئه و هۆکاره س���ه ره  کیانه بوون س���ه باره ت 
به داهاتنی عه لمانییه ت. به اڵم له الی ش���اره زایانی 
زانس���تی کۆمه اڵیه تی، مه س���ه له ی کۆتاییهاتن به 
قۆناغی عه لمانییه ت ماوه ی زیاتر له بیس���ت ساڵه 

گفتوگۆو مشتوموڕی زۆری له سه ره.)٣(
پاش���ان، له ئه نجامی هه ندێ ره خنه ی بێ بنه ما، له 
تێڕوانینی ئه وروپاییه وه، قس���ه  له سه ر ئه وه ده کرێ 

قۆناغی مێژوویی عه لمانییه ت کۆتایی هاتبێت.)٤(
زۆر ل���ه ئه مریکایی���ه کان، له گه ڵ ئ���ه وه ی، که 
الیه نگری���ی خۆیان بۆ ئایین نیش���انداوه، به اڵم له 
هه مان کاتدا ب���وون به س���ه ره نیزه ی تازه گه ری. 
دیاره، ب���ۆ ماوه یه کی زۆره، ب���وون به هه ڵگری 
دروشم و رێبازی عه لمانییه ت و به رده وامیش بوون 
ب���ه پارێزگاریکه ری بنه ماکانی. ن���ه ک هه ر ئه وه، 
به ڵکو هه وڵیان داوه، ئه و عه لمانییه ت و تازه گه رییه 
دیپ���ۆرت بکه ن ب���ۆ واڵتانی  تری جیه���ان. له م 
روانگه یه وه، پێش���که وتنی ئه وروپ���ا، که مۆدێلی 
ئاوه زگه رایی���ه )rationalism( رۆژئاواییه که ی له 
ناوچه کانی  تری جیهاندا به کار ده هات، له راستیدا 
 .)norm( بوو، نه ک گشتی )exception( تایبه تمه ند
له به ر ئه وه، ئه و مۆدێل���ی ئاوه زگه راییه رۆژئاواییه 
الدان بوو له رێگا راس���ته قینه که ی خۆی. ئیتر نه 
ئێمه ی رۆژهه اڵتی  و نه ئه وانی رۆژئاوایی، رێگای 

راستمان نه گرته به ر.)٥( 
له س���ه ر ئه وه شه وه، ئه و س���ێ دیارده یه ی چوون 
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به  نێو یه کتریدا، پێکه وه ب���وون به هۆی داهاتنی 
بیرو بۆچوونێکی جیهانی ب���ۆ گه ڕانه وه بۆ ئایین. 
ئه وه ش وای کرد، که نوێنه رایه تیکردنی مه سیحی 
)missionary( دووباره  ئایین���ی  بۆ مژده بردن���ی 
س���ه رهه ڵبداته وه، توندڕه ویی نه ژادی )ئوس���وڵی و 
س���ه له فی( ده ربکه وێ، به سیاسه تکردنی ئایین، )بۆ 
نموونه: ئیسالمی سیاس���ی( باڵوبێته وه، خۆرسکی 
توندوتی���ژی له هه ن���دێ ئایین���ی جیهانیدا قۆرخ 

بکرێت.
یه که مین نیش���انه ی ئه م راس���تییانه، یه که مجار له 
رێبازی ئه رتۆدۆکس���یدا به دی کرا، به تایبه ت الی 
کۆنس���ه رڤاتیڤه کان و ئه و گرووپانه ی، که س���ه ر 
ب���ه دامه زراوه ئایینییه کان و کڵێس���ه کان بوون و به 
به رده وامی له په ره س���ه ندندا ب���وون. ته نانه ت ئه م 
دیارده و نیشانانه الی هیندۆسه کان و بووداییه کانیشدا 
ب���ه دی کران. جگه له وه ش، ب���ه هه مان راده الی 
هه رس���ێ ئایینه یه کتاپه رستییه کانیشدا )جووله که و 
مه سیحی و ئیس���الم( ده رکه وتن. له هه موو ئه مانه 
گرنگتر، باڵوبوونه وه ی ئه و دامه زراوه ئایینیانه بوو 
له ئه فریقاو له واڵتانی رۆژهه اڵت و له باش���ووری 
ئاسیادا. سه رکه وتنی مژده به رانیش دیار بوو له وه دا 
بوو، که به نه رمی و بێ توندوتیژی ئه و دامه زراوه 

ئایینیانه یان هه ڵسووڕاند. 
هه ڵبه ت بازدان به سه ر ده مارگیریی نه ته وه گه ری و 
کولتووری���ی  هه م���ه  رۆڵ���ی  نه ته وه په رس���تی  و 
کڵێس���ه ی کاتۆلیکی، رۆڵی باش���تری هه بووه بۆ 
خۆگونجاندن  له گه ڵ جیهانگیری ، یان خۆخزاندنه 
نێ���و جیهانگیرییه وه، زیاتر وه ک له وه ی کڵێس���ه ی 
پرۆتس���تانتی په یڕه وی کرد. چونکه پڕۆتستانته کان 
زیاتر نه ته وه په رس���تیان کرد و له س���ه ر ئه و بنه مایه 

خۆیان رێکخس���ت. هه ر بۆیه وه کو کاتۆلیکه کان 
ل���ه گونجانیان له گه ڵ جیهانگیریدا س���ه رکه وتوو 
نه بوون. له نێو هه موو ئه و ئایینانه شدا، که زۆرترین 
داینامیکییه تی هه بوو بێت، ئایینی ئیسالم بوو، له به ر 
ئه وه ی په یڕه وی بنه م���ای نامه رکه زییه تی کردوو، 
به تایبه تی له باشووری بیابانی گه وره  ی ئه فریقادا. 
ل���ه به رامب���ه ردا، ئینجیلییه کانی���ش کاریگه رییان 
التینیدا.  ئه مریکای  به س���ه ر کۆمه ڵگاکانی  هه بوو 
ئ���ه م ج���ۆره نامه رکه زییه ت���ه ئایینیی���ه  به ه���ۆی 
کاریزمای رابه رایه تیی���ه وه فه راهه م بوو. له رووی 
ئوس���وولییه ته وه )فه نده مێنتالی���زم(، که خێراترین 
بزووتنه وه ی گه شه کردووی ئایینی بوو، به ئاسانی 
ده توانین نموونه ی توندڕه وه کان )Pentecostal( و 
موس���وڵمانه رادیکاله کان بێنینه وه. ئه مانه، یان ئه وه 
بوو دژایه تیی تون���دی جیهانی تازه گه رییان کرد، 
یاخود ئه وه بوو خۆیان له و تازه گه رییه پاراس���ت و 
خۆیان لێ گۆشه گیر کرد. شێوازی خواپه رستییان 
ئاوێته ی���ه ک بوو ل���ه رووحانییه ت و تیرۆریس���تی، 
تێکه ڵ به بیرو بۆچوون س���ه باره ت به ره وش���ت و 
ره فتاری زۆر توندڕه وانه و گه ڕانه وه بۆ لێکدانه وه  و 
په یڕه وکردنی کتێبه پیرۆزه کان وش���ه به وش���ه و 
دێڕ به دێڕ. به پێچه وانه ی ئه وه ش���ه وه، ژماره یه ک 
بزووتنه وه ی س���ه رده  مانه داهات، که له س���ااڵنی 
حه فتای سه ده ی رابردووه وه چه که ره یان کرد. بۆ 
نموونه: بزووتنه وه ی هاوس���انیی کالیفۆرنیاییه کان 
)Californian’ syncretism(، که بوون به هاوشان 
له گه ڵ ئینجیلییه کاندا )Evangelicals( سه باره ت به 
هه وڵی له نێوبردنی شێوازی که شی ئایینی. له واڵتی 
یابانیشدا، نزیکه ی چوارسه د تایه فه ی ئایینی سه ری 
هه ڵدا، که ریش���ه یان بوودی���زم و ئایینه میللیه کان و 
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درۆینه کان و باوه ڕه ش���اراوه و نهێنییه کان بوون. له 
واڵتی کۆماری میللیی چینیش���دا چه وساندنه وه ی 
سیاس���ی له س���ه ر تایه فه ی ئایینی���ی فالون جونگ 
)Falun Gong( بووه هۆی سه رهه ڵدانی ژماره یه کی 
زۆر ل���ه ئایینی نوێ، ک���ه موریده کانیان ژماره یان 

گه یشته هه شتا ملیۆن که س.)٦(
دواجار، رژێمی ئاخونده کان له ئێران و تیرۆریزمی 
ئیس���المی ئاش���کراترین نموونه ن له ب���ێ لغاویی 
سیاسی و سنوور دانه نان بۆ خۆرسکی توندڕه وی و 

توندوتیژی له نێو ئاییندا. 
له زۆر باردا، هه رچی هه ڵگیرس���انی ملمالنێکانن، 
س���ه رچاوه کانیان له وه وه دێ، که هه ڕه شه بێت له 
پیرۆزییه کان و به زاندنی هێڵی سوور. ئه وه ش بووه 
هۆی یه که م چه خماخه ی ئاگرخستنه وه له ئاییندا. 
ئه مه ش له راس���تیدا بووه ه���ۆی به ره نگاریکردنی 
عه لمانییه ت له ملمالنێکانی رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و 
نه ته وه گه ری���ی هیندی و قه یرانی پێکدادان له نێوان 

هیندستان و پاکستان.)7( 
ده نگ���ی  هه ڵمه ت���ی کۆکردن���ه وه ی  هه روه ه���ا 
ئایینپه روه ران ل���ه ئه مریکادا بۆ په الماردان و لێدانی 

عیراق.
پێناسه کردنی کۆمه ڵگای دوای عه لمانییه ت و پێوه ری 
ئه وه ی، که چۆن هاوواڵتیی���ان له کۆمه ڵگایه کی 

وه هادا له خۆیان تێبگه ن؟
له راس���تیدا ناتوانم ب���ه دورو درێ���ژی باس له و 
مشتومڕه بکه م، که له نێو کۆمه ڵناساندا له ئه وروپادا 
هه یه سه باره ت به ره وشی کۆمه ڵگای عه لمانی، به 
تایبه تی له رووی رووبه ڕووبوونه وه یان به رامبه ر به  و 
بزاوت و جوواڵنه وه ئایینییانه ی له جیهاندا ده بینرێن. 
ب���ه بۆچوونی من، کۆی هه موو ئ���ه و زانیارییانه ی 

ل���ه سه رانس���ه ری جیهان���ه وه کۆکراونه ت���ه وه و 
له به رده س���تدان، تا ئێستا ئه وه نیش���ان ده ده ن، که 
پشتگیریی زۆر له ره وتی عه لمانییه ت د ه کرێت.)8( 
ب���ه بۆچوون���ی من، ه���ۆی الوازیی تی���ۆری به 
ده گه ڕێته وه   )secularization( عه لمانییه تک���ردن 
بۆ ده رکه وتنی ده ره نجامی کاڵ و ناپوخت و ناته واو 
ل���ه به عه لمانییه تک���ردن و له ب���ه تازه گه ریکردندا 
)modernization(. راس���تیی ئه مه ئه وه یه، که له 
ره هه ندی جیاوازیکردن له نێوان کار له سیس���تمه 
کۆمه اڵیه تییه کاندا، کڵێسه کان و تایه فه ئایینییه کاندا، 
به به رده وامی خۆیان ده به س���تنه وه به ئه رکه ئایینییه 
بنه ڕه تییه کانیان���ه وه، ک���ه خزمه تکردنی ئه وقاف و 
شه رعی و ئایینییه. ئیتر له وه بترازێ، خۆیان به کاره 
تراژیدی و خه ماوییه گرنگه کانی کۆمه ڵه وه خه ریک 
ناکه ن. له هه مان کاتیشدا، ته نانه ت پراکتیزه کردنی 
ئیمان و باوه ڕی ئایینیش په یوه ست ده که ن به مرۆڤی 
تاک���ه وه له نێو کۆمه ڵگادا، نه ک به کۆمه ڵگا خۆی. 
به اڵم، ئێم���ه ده زانین، که کۆپه یوه ندییه کی توندی 
کۆی گشتیی سیس���تمی ئایینی  به پراکتیزه کردنی 
ئایین له الیه ن تاکه که سه کانه وه هه یه. به هه ر حاڵ، 
 Jose( له گه ڵ ئه وه شدا، هه روه کو خۆسێ کاسانۆڤا
Casanova( ته واو خاڵی خس���تۆته سه ر پیته کان، 
فه رامۆشکردنی ئه رکی سه ره کیی ئایین و رووکردنه  
گرنگی���ی الیه نی تاک ل���ه نێو کۆمه ڵ���گادا، ئه وه 
ناگه یه نێت، که ئایین کاریگه ری و ئه رکی عه قالنیی 
خۆی له ده ست دابێت ، چ له بواری سیاسی و چ له 
بواری فه رهه نگ���ی کۆمه اڵیه تیدا، یاخود له بواری 

هه ڵسوکه وت و ره فتاری ژیانی که سایه تیدا.)٩( 
دوور له قورس���ایی ژماره ییه وه، به روونی دیاره، 
گروپ و کۆمه ڵه ئایینییه کان هێش���تا هه ر هه وڵ بۆ 
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کورسیی ده سه اڵت له نێو ژیانی ئه و کۆمه ڵگایانه دا 
ده که ن، ک���ه تاکو راده یه ک���ی زۆریش بوون به 
عه لمان���ی. ئیمڕۆ، ده کرێ هۆش���یاریی خه ڵک له 
ئه وروپادا به و جۆره ببینرێ، که له کۆمه ڵگایه کی 
دوای عه لمانییه ت���ه وه ب���ن. به راده ی���ه ک، که له 
ئێس���تادا ئه م خه ڵکه پێویستیان به وه هه بێت دان به 
خۆیاندا بگرن له ب���ه رده م به رده وامبوونی کۆمه ڵگا 
ئایینییه کانی، که له ره وش���ێکی عه لمانیش���دا هه ر 

به رده وام له په ره سه ندندا بوون.)١0( 
ب���ه خوێندنه وه یه کی ورد، س���ه باره ت به تیۆری 
عه لمانیی���ه ت، ده بینین، که متر په یوه ندیی به کرۆک 
)substance( ه وه هه ی���ه، به ڵکو زیاتر په یوه ندیی 
به پێشبینییه  وه هه یه  س���ه باره ت به رۆڵی ئایینده  ی 
ئایین. ناونانی کۆمه ڵگا نوێی���ه کان به کۆمه ڵگای 
دوای عه لمانییه ت، ئاماژه یه ب���ۆ ئه و گۆڕانه ی له 
هۆشیاریدا به دی ده کرێ. من، به ش به حاڵی خۆم، 
ئه م گۆڕانه به سێ جۆر ده بینم: یه که م: ده ركکردنی 
ته واو به وه ی ئه و ملمالنێیانه ی له جیهاندا ده خرێنه 
ب���ه ر ب���اس و لێکۆڵینه وه، زیاتر په یوه س���ت بن به 
گۆڕانکاری ل���ه خه باتی )جیه���ادی( ئایینی، که 
کاریگه رییان به گشتی به سه ر گۆڕانی هۆشیاریی 
خه ڵکییه وه هه یه. زۆرب���ه ی هاوواڵتییانی ئه وروپا 
پێویس���تیان به هی���چ جواڵنه وه یه ک���ی توندڕه وی 
نه ماوه. به ڵکو س���ڵ له هه موو جۆره هه ڕه شه یه کی 
تیرۆریزم���ی ئایینی ده که نه وه. له ب���ه ر ئه وه یه، که 
هۆش���یارییان گه یشتۆته ئاستی ئاسۆی جیهانگیری. 
ئه مه  ش بۆته ه���ۆی ئه وه ی ل���ه عه لمانییه تدا ئه و 
تێگه یشتنه نه مێنێ، که سه رکه وتنی ئایینیی رووحی 
هیچ بوونێکی هه بێت، یان هیچ واتایه کی لۆجیکیی 
هه بێت. هه روه ها، ئاس���ت و راده ی هۆشیاریی ئه و 

 secular( مرۆڤانه ی له کۆمه ڵ���گای عه لمانییه تدا
society( ده ژین، په یوه ستیی نامێنێ به و یه قینه وه، 
له  تازه گه ریی  رۆش���نبیری و  پێش���که وتنی  ک���ه 
کۆمه ڵگادا ب���ه ته نها ده بێ له رێگه ی کاریگه ریی 

ئایینییه وه به سه ر تاکه کانی نێو کۆمه ڵگادا بکرێت. 
دووه م: کاریگه ریی ئایی���ن ته نها به جیهانیکردنی 
نابێت، به ڵکو به وه شه، که له بواره گشتییه  کانی نێو 

نیشتمانێکدا بێت. 
من، لێ���ره دا، بیر له و راس���تییه ده که م���ه وه، که 
کڵێس���ه کان و دام���ه زراوه ئایینییه کانیش چۆن به 
لێکدان���ه وه  ی کۆمه ڵگادا  له  به رده وامی رۆڵی���ان 
هه بووه س���ه باره ت به بواره گشتییه کانی کۆمه ڵگا 

کۆمه ڵگایه کی تورکی له 
به رلین، یان له کوێڵن، 
یان له فرانکفۆرت، 
کاتێک، که هه وڵ 
ئه ده ن نوێژه کانیان 
له ده رگای حه وشی 
ماڵ به رنه ده ره وه بۆ 
ئه وه ی مزگه وتێکیان بۆ 
دروست بکرێت، که له 
دووره وه دیار بێت، ئیتر 
مه سه له که له وه دا 
نامێنێته وه، که هه ر 
باوه ڕ بێت، به ڵکو ده بێته 
مه سه له یه کی په یڕه و
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عه لمانییه کان.)١١( 
به ب���ڕوای من، ئه وان���ه  توانیویان���ه کاریگه رییان 
له س���ه ر رای گش���تی هه بێت، ئه وه ش به رێگه ی 
به خش���ینه وه ی یارمه تی له هه ندێ بۆنه  دا. چ که م 
بێت و چ زۆر بێت، چ په سه ند بکرێت و چ په سه ند 
نه  کرێ���ت. کۆمه ڵگا هه م���ه ره نگییه کانی ئێمه به 
ئاس���انی ده که ونه ژێر کاریگه ریی ده ستێوه ردانی 
ئه نجومه ن���ی بری���ق و باق���ه وه، له به ر ئ���ه وه ی به 
به رده وام���ی ده خلس���کێنه نێ���و دووبه ره کییه وه و 
ده که ونه ملمالنێی سیاس���یی سه خته وه. بۆ نموونه، 
له کۆمه ڵ���گا هه مه ره نگییه کانی ئێمه دا ناکۆکییه ک 
ناش���ه رعییه تی منداڵ  له سه ر ش���ه رعییه ت و  هه یه 
له بارب���ردن، یان له س���ه ر منداڵبوونی لووله یی، که 
ئه مانه مه س���ه له ی جێ مش���توموڕی پزیش���کین. 
هه روه ها مشتوموڕ له سه ر شه رعیه ت و ناشه رعیه تی 
ئاژه ڵ کۆپیکردن، یان مه س���ه له ی دژ به ئازاردان و 
چه وس���اندنه وه ی ئاژه ڵ، یان مه س���ه له ی گۆڕین و 
پیس���کردنی ژینگه و که ش و ه���ه وا. جگه له زۆر 
مه س���ه له ی  تری له م جۆره ، که جێی مش���تومڕن 
له سه ر بنه مای ره وش���ت . بۆ زیاتر نزیککردنه وه  ی 
مه س���ه له که، ئه وه بیربخه مه وه، ک���ه زیندوویی و 
هانده ربوون  بیانێکانیش  ئایینیی���ه  تایه فه  چاالکیی 
بۆ نزیکبوونه وه ی خه ڵکی له کڵێس���ه کان و له جێ 
کۆبوونه وه ی  ئایینییه کانی  تر. موسوڵمانه کان له پاڵ 
ئه واندا پاڵنه ر بوون بۆ هاوواڵتییانی مه سیحی، که 
زیاتر به ربه ره کانێی باوه ڕی ئیسالم بکه ن. هه روه ها 
پاڵنه ری���ش بوون ب���ۆ هاوواڵتیی���ه عه لمانییه کان، 
که هۆش���یارتر بن له ئاس���تی دیارده کانی ئایینه 
میللیه کان���ی س���ه رده مه که یان. هانده ری س���ێیه م 
بۆ گ���ۆڕان له هۆش���یاریدا له نێ���و هاوواڵتییانی 

ئه وروپادا ئه و کرێکاره می���وان و په نابه رانه بوون، 
که کولتووری کۆمه ڵگاکانی واڵته کانی خۆیانیان 
له گ���ه ڵ خۆیان���دا هێنایه ئه وروپ���اوه. هه ڵبه ت له 
س���ه ده ی ش���انزه هه م به دواوه، ئه وروپا ده بووایه 
بکه وێته به ر کاریگه ریی دابه شبوونی تایه فه گه ری 
ل���ه کولت���ووری کۆمه ڵگاکه ی���دا. دوا به دوای 
دیارده ی ک���ۆچ و پانه به ریی له م سه رده مه ش���دا، 
دووبه ره ک���ی و دژ به یه کبوون ل���ه نێو گروپ و 
تایه فه ئایینییه کاندا روونتر ده رکه وت . ئه مه ش بوو 
به هۆی تێکدانی سیمای کولتووری هه مه ڕه نگیی 
له نێ���و کۆمه ڵگای ئه وروپادا. ل���ه کۆمه ڵگاکانی 
هاوش���ێوه ی کۆمه ڵگای ئێمه دا، که هێش���تا هه ر 
که وتوونه ته به ر باری ناهه مواریی گۆڕانکارییه وه، 
که له گه ڵ ک���ۆچ و په نابه ریی کۆمه ڵگا پۆس���ت 
کۆڵۆنیاله کانه وه دروست بووه، به ڕاستی مه سه له ی 
گیان لێبورده یی )تۆلیڕانس( و پێکه وه ژیان له نێوان 
کۆمه ڵ���ه ئایینییه کاندا چۆت���ه قۆناغێکی دژوارترو 
سه ختتره وه ، به تایبه تی له چۆنێتیی پێکه وه گونجان  و 
تواندنه وه ی کولتووره   کان له نێو یه کتردا. هه ڵبه ت 
گۆنجاندن و تواندن���ه وه ی، یان به جیهانگیریکردنی 
ئابووری، یان هاوپێکه وه ژیانی کۆمه ڵگا له یه کتر 
نام���ۆکان، به زۆرو زۆره ملێ���ش بێت، هه ر ده بێ 
س���ه رکه وتن به دی بێنێ���ت، ئه گه رچی له بارێکی 
ناهه موارو نائاساییشدا بێت. به اڵم ئه مه ش باسێکی 
 تره. من، له به ر ئه وه، تا ئه م ساته، وه ک چاودێرێکی 
کۆمه اڵیه تی هه ڵوێس���تم نواندووه له هه وڵدان بۆ 
وه اڵمدانه وه ی ئه و پرسیاره ی، که بۆچی ده توانین 
ئه و کۆمه ڵگایان���ه ی، که بوون به عه لمانی، ناویان 
لێ بنێین کۆمه ڵ���گای دوای عه لمانییه ت. چونکه 
له م جۆره کۆمه ڵگایانه دا ئایین کاریگه ریی گرنگی 
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له سه ریان هه یه، به اڵم به عه لمانییه تکردن بێگومان له 
تێکڕای جیهاندا له نێو رێچکه ی تازه گه ریدا گوم 
ده بێ و زه مینه ی نامێنێت. ئیتر له وه به دواوه، ئه گه ر 
بێ���ت و پابه ند بین به روانگه ی پێکه وه ژیان، به هه ر 
حاڵ، ده بێ رووبه ڕووی پرسیارێکی ته واو پێوانه یی  
ببینه وه، که ئه ویش ئه وه یه: چۆن ده توانین خۆمان 
وه کو ئه ندامی کۆمه ڵگایه ک���ی دوای عه لمانییه ت 
ببینین و ده توانین چاوه ڕێ���ی چی بکه ین له یه کتر 
ل���ه مامه ڵه ک���ردن و پێکه وه ژیان ل���ه پێناو ئه وه ی 
بتوانی���ن ده وڵه تێکی نه ته وه یی پت���ه و دابمه زرێنین، 
یان بتوانین په یوه ندییه ک���ی کۆمه اڵیه تیی وه ها له 
نێوانماندا دروس���ت بکه ین، که شارستانییانه بێت، 
ئه گه رچی هه مه کولت���وورو هه مه ڕای جیاوازمان 
له گ���ه ڵ یه کتردا هه بێت ل���ه رووی باوه ڕی دنیای 
ئایینیی���ه وه؟ هه ڵب���ه ت ه���ه ر هه م���وو کۆمه ڵگا 
ئه وروپاییه کان له ئیم���ڕۆدا چاوه ڕێی وه اڵمی ئه و 
پرس���یاره ن. ئه و کاته ی خه ریکی ئاماده کردنی ئه م 
لێکۆڵینه وه یه بووم، له شوباتی/ فبرایه ری رابردوودا، 
پش���وویه کی کۆتایی هه فته کاتی بۆ ره خساندم بۆ 
خوێندنه وه ی س���ێ بابه ته هه واڵی جیاواز له یه کتر. 
له یه که میاندا ده ڵێ سه رۆک سارکۆزی چوار هه زار 
پۆلیس���ی  تری ناردووه بۆ پاریس���ی پایته خت، که 
به ش���ێوه یه کی توندو دڵڕه قانه رووبه ڕووی گه نجه 
مه غربییه کان ببنه وه؛ سه رۆکی قه شه کانی کڵێسه ی 
کانتربری پێش���نیاری کردووه یاسای بڕیتانی کار 
به به ش���ێک له ش���ه ریعه تی ئیس���المیش بکات بۆ 
موس���وڵمانه کانی واڵته که ی؛ هه روه ها له ش���اری 
لۆدویگ شافن ئاگرێک له باڵه خانه یه ک که وتۆته وه 
به هۆی���ه وه نۆ که س ل���ه تورک س���ووتاون ، که 
چواریان منداڵن. ه���ه ر هه موویان مردوون. ئه گه ر 

چی هیچ به ڵگه یه ک به ده س���ته وه نییه، که ئاگریان 
ت���ێ به ردرابێت، به اڵم گومان���ی قووڵ هه یه، وه ک 
له راگه یاندن���ه تورکییه کانه وه باڵوکراوه ته وه، که 
ده ستێک له پشتی ئه م کاره ترسناکه وه بووبێت. له 
ئه نجامی ئه وه دا سه رۆک وه زیرانی تورکیا سه ردانی 
ئه ڵمانیای کردووه و له ش���اری کوێلن هێرش���ێکی 
دووڕوویان���ه ی کردۆته س���ه ر حکومه تی ئه ڵمانیا. 
ئه مه ش کاردانه وه ی به رچ���اوی لێکه وتۆته وه، که 
راگه یه نراوه کانی ئه ڵمانی���ا باڵویان کردۆته وه. ئه م 
کێش���انه له گه ڵ په الماردانه که ی یانزه ی سێپته مبه ر 
ب���ه دواوه توندتر بوونه ته وه. بۆ نموونه: له هۆڵه ندا 
 )Theo van Gogh( تیرۆرکردنی تیۆ ڤان ک���وخ
ئاگرێکی  تری نایه وه له دڵی ئه وروپیه کاندا. دوا به 
دوای ئه وه، مه سه له ی وێنه کارکاتێرییه کان له سه ر 
پێغه مبه ری ئیس���الم له رۆژنامه یه ک���ی دانیمارکیدا 

ئاگره که ی زیاتر خۆشکرد. 
ئه م کێشانه ره نگدانه وه ی تایبه تی خۆیان بوو )2١( 
ش���ه پۆلی ناڕه زایی سنووری ئه و واڵتانه ی تێپه ڕاند. 
تاکو هه موو واڵتانی  تری ئه وروپای گرته وه.)٣١( 

ئه وه ی زیاتر سه ر نجی منی راکێشا، ئه و ناڕه زاییانه، 
دانیش���توانی  موس���وڵمانه کانی  به س���ه ر  هه مووی 
ئه وروپادا شکایه وه. به اڵم، به رله وه ی بچمه کرۆکی 
فه لسه فیی ئه و ناڕه زاییانه و ئه و تاوانانه ی به رامبه ر به 
موسوڵمانانی ئه وروپا کران، ده مه  وێ هه ردوو خاڵی 
ده س���پێکی هه ردوو الیه نه دژ ب���ه یه که که روون 
بکه مه وه. لێکدانه وه یه کی راس���ت بکه م سه باره ت 
به  وه ی ناوی لێ ده نرێت )جیاکردنه وه ی کڵێسه له 

ده وڵه ت(.
له پێک���ه وه ژیانی ناجێگیره وه به ره و هاوس���ه نگی 
ل���ه نێ���وان هاوواڵتیبوونی هاوبه ش���ی و جیاوازیی 
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کولتووری
به عه لمانییه تکردن���ی ده وڵه ت کاردانه  وه یه کی 
گونجاوو به جێی ئه و جه نگه ئایینییه تایه فه گه ر ییانه 
بووه، که له سه ره تای سه رده می تازه گه ریدا به رپا 
بوون. بنه مای جیاکردنه وه ی کڵێس���ه له ده وڵه تیش 
تاق���ه رێگایه ک بووه بۆ به ره ب���ه ره که مکردنه وه ی 
ئ���ه و قه یرانانه ، که بووه هۆی ئه وه ی ش���ێوازێکی 
نوێ و جیاواز له وه ی پێشوو له یاسای به ڕێو ه بردنی 
ده وڵه ت بێته کای���ه وه. ته نان���ه ت به ڕاده یه ک، که 
حکومه ت هه وڵی داوه سیمایه کی عه لمانیی له خۆ 
بگرێ؛ هه نگاو به هه نگاویش که مینه ئایینییه کانیش 
به رێگه ی پیاده کردنی سیاس���ه تی گیان لێبورده یی 
)tolerance( ماف���ی زیاتری���ان پێ ببه خش���رێت. 
ب���ۆ نموونه: مافی ئازادیی پراکتیزه کردنی که ش���ه 
ئایینیه کانی���ان له ماڵه کانی خۆیاندا. پاش���ان مافی 
راده ربڕینی ئایینی و مافی په یڕه وکردنی هه ر که شێکی 
ئایینی به ئاشکراو یه کس���انی. به ئاوڕدانه وه یه کی 
مێژوویی سه باره ت به م هه نگاوه سه خت و دژوارانه، 
سااڵنی سه ده ی بیست پێمان ده ڵێ، که ئه نجامێکی 
گرنگی لێ هات���ه به رهه م، ک���ه ئه ویش ئازادیی 
ئایینییه، که به یه کسانی و بێ جیاوازی بێت بۆ هه ر 
هه موو هاوواڵتیان. له پاش چاکس���ازی، ده وڵه ت 
له س���ه ره تادا رووب���ه ڕووی ئه رکێک���ی بنه ڕه تی 
بووه وه سه باره ت به پێویس���تی بۆ هێورکردنه وه ی 
کۆمه ڵگایه ک، که تووشی دووبه ره کییه کی تایه فه یی 
ئایینیی گه وره بوو ب���وو. به واتایه کی  تر، له پێناو 
به رقه رارکردنی ئاشتی و ئاساییش. له دووتوێی ئه م 
مه سه یه دا، نووسه ری هۆڵه ندی )ماغرێت دی موور( 
بی���ری هاوواڵتیانی خۆی ده خات���ه وه به  وه ی، که: 
“زۆر جار گیان���ی لێبورده یی )Tolerance( وه کو 

رێزلێگرتن ته ماش���ای کراوه. به اڵم، ئێمه ده زانین، 
که گیانی لێبورده یی ره گ و ریش���ه ی ده گه ڕێته وه 
بۆ سه ده کانی شانزه هه م و حه ڤده هه م، نه ک بۆ واتای 
رێزلێگرتن. واته )تۆڵیڕانس( له و سه رده مانه دا واتای 
رێزلێگرتن���ی نه گه یاندووه. به ڵک���و به پێچه وانه وه، 
چ کاتۆلیک���ه کان و چ کاڵڤنێ���کان، ته نانه ت یه ک 
تۆزقاڵ رێزیان له ئایینه کانی به رامبه ریان نه گرتووه. 
ته نانه ت هه شتا س���اڵی جه نگی یاخیبوونی ئێمه له 
بووه  )جیهادێکی( خوێناوی  ئیس���پانیا، خه باتێکی 
له الی���ه ن کاڵڤنی���ه  ئه رتۆدۆکس���ه کانه وه له دژی 

کاتۆلیکه کان.”)١٤( 
ب���ه اڵم، خێرا، دوای ئه  مه ده بینین، که چ جۆره 
 Margriet( رێزلێگرتنێکه، که مارغرێت دی موور
de Moor( خستوویه تیه مێشکی خۆیه وه. سه باره ت 
به ئاش���تی و ئاس���اییش، حکومه ت���ه کان ده بووایه 
هه ڵوێس���تێکی بێ الیه نانه یان وه ربگرتایه، ته نانه ت 
ئه گه ر خۆشیان به ئایینی ئه و سه رده مه ی خۆشیانه وه 
ببه ستایه ته وه له واڵته که یاندا. له نێو ئه و واڵتانه شدا، 
که قه یرانی تایه فه یی ئایینیشی تێدا هه بووه، ده وڵه ت 
ده بووایه چه ک���ی به ره دژ به یه کتره کان هه ڵماڵێت. 
زه مین���ه   خۆش بکات بۆ به رقه رارکردنی ئاش���تی و 
ئاساییش . به جۆرێ، که به ره یه ک دان به مافه کانی 
به ره ک���ه ی به رامبه ریدا بنێت. هه ڵب���ه ت له کاتی 
قه یراندا، ته نانه ت هاوپه یمانانیش دووبه ره کییان لێ 
ده که وێته وه. بۆ نموونه: ل���ه ئه ڵمانیا، یان هۆڵه ندا، 
کولتووره الوه کییه کانیش که وتبوونه دژایه تیکردنی 
یه کتری. هه ر الیه نێکیان بۆسه و النه یه کی بۆ خۆی 
ناوه ت���ه وه له دژی ئه وی  تر. ل���ه ئه نجامدا، له نێو 
یه ک کۆمه ڵگادا، هه ر یه که ی���ان بووه به بێگانه له 
ئاس���ت ئه وی  تر. بێ گومان، ئه  م مۆدێلی قه یرانه، 
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له کۆتایی سه ده ی هه ژده هه مه وه جۆره سیستمێکی 
سیاس���ی نوێی ب���ه  دوای خۆیدا داهێن���ا، که به 
ته واوی کاریگه ریی له س���ه ر داهاتنی ده س���ه اڵتی 
ده وڵه تی عه لمانیدا هه بوو، چ له رووی سیاس���ه تی 
حوکومڕان���ی و چ له رووی خواس���تی خه ڵکی بۆ 
دیموکراس���ی. ئه م ده وڵه ت���ه عه لمانییه ش  ته نها به 
ده س���توور ده توانێت ئازادی و یه کس���انی له ئایین 
بۆ هاوواڵتیانی دابین ب���کات. به مه رجی ئه وه ش، 
که هاوواڵتیان خۆیان له نێ���و کۆمه ڵگای ئایینی، 
یان ئایینزایی تایبه ت ب���ه خۆیاندا  قه تیس نه که ن و 
م���ۆری تایبه ت له خۆیان نه نێن، ک���ه ئایینی، یان 
ئایینزای ئه مان له هینی خه ڵکی  تر بااڵترو گرنگتر 
بێ���ت. یان ئایین و ئایینزای ئه مان س���ه ره کی بێت و 
هینی خه ڵکی  تر الوه کی بێ���ت. چونکه ته نانه ت 
کولت���ووره الوه کییه کانیش،  گه رچ���ی ئایینی بن، 
یاخود دنیایی، چاوه ڕوانیان لێ ده کرێت تاکه کانی 
نێو کۆمه ڵگاکانیان ل���ه بازنه ی خۆیان ئازاد بکه ن. 
که واته، هاوواڵتی���ان ده توانن له چوارچێوه ی یه ک 
کۆمه ڵ���گادا یه کتر قبووڵ بک���ه ن و دان به بوونی 
یه کت���ردا بنێن، به و پێیه ی، که هه موویان ئه ندامانی 
یه ک کۆمه ڵگان و له ژێر چه تری یه ک ده ستووردان. 
وه کو هاوواڵتیی دیمۆکراسی، خۆیان ئه و یاسایانه 
به خۆیان ده به خش���ن، که مافیان پێ ده به خشێت. 
وه کو هاوواڵتیی س���اده و تاکیش، که س���ایه تیی، 
یان ناس���نامه ی خۆیان ده پارێ���زن له چوارچێوه ی 
کولتوورێک���ی تایبه ت به خۆی���ان و رووانینیان بۆ 
ژی���ان. هه ڵبه ت ئه م په یوه ندییه نوێیه ی ژێر چه تری 
مه ده نی و  کۆمه ڵ���گای  دیموکراتی و  حکومه ت���ی 
کولتووری الوه کی، کۆدی تێگه یشتنی راسته قینه یه 
س���ه باره ت به  دوو شێواز له خه باتی ئیمڕۆی دژ به 

ته واوکه ری  ئه وه یه  ئامانجیشیان  ئه گه رچی  یه کتر، 
یه کتر ب���ن. هه ر پڕۆژه یه ک له جیهاندا، که له پێناو 
هۆشیاریی سیاسیدا بێت، بێگومان دژ به بۆچوونی 
هه ر جۆره   .)multiculturalism( کولتووره  هه مه 
یاس���او حوکومڕانییه ک، ئه گه ر له س���ه ر بنه مایه کی 
لیبرال���ی دابمه زرێت، ئه وه بێگوم���ان گره نتییه بۆ 
ئ���ه وه ی ئازادی���ی ئایینی هه بێت وه ک���و مافێکی 
بنه ڕه ت���ی. ئه م���ه  واتای ئه وه یه ، که چاره نووس���ی 
که مایه تیی���ه ئایینیی���ه کان به ند نابێ���ت به خێری 
)benevolence( گیان���ی لێبورده یی که م تا زۆری 
ده س���ه اڵتی ده وڵه ته وه. ئه وجا، ته نها هه ر ده وڵه تی 
به پێی  دادوه ریی کۆمه اڵیه تی  دیموکراس���ییه، که 

بنه مای ئازادیی ئایینی فه راهم بکات.)١٥( 
کۆمه ڵگایه ک���ی تورک���ی له به رلی���ن، یان له 
کوێڵ���ن، یان له فرانکف���ۆرت، کاتێک، که هه وڵ 
ئ���ه ده ن نوێژه کانی���ان له ده رگای حه وش���ی ماڵ 
به رنه ده ره وه بۆ ئه وه ی مزگه وتێکیان بۆ دروس���ت 
بکرێت، که له دووره وه دیار بێت، ئیتر مه سه له که 
له وه دا نامێنێته وه، که هه ر باوه ڕ بێت، به ڵکو ده بێته 
مه س���ه له یه کی په یڕه و. به هه ر حاڵ، پرنسیپی گیان 
لێبورده یی )تۆلێڕانس( ل���ه کۆمه ڵگای رۆژئاواییدا 
ته نها به چاکس���ازیی دیمۆکراس���ی نه هاتۆته دی، 
به ڵک���و به وه  هاتۆت���ه دی، ک���ه یه که مجار ترس 
ره وێنراوه ت���ه وه ل���ه بێ متمانه یی ل���ه نێوان الیه نه 
ناکۆک و دژ به یه ک���ه کان. ئه وجا هه نگاو نراوه بۆ 

رێککه وتن له نێوان یه کتردا.)١٦( 
گی���ان لێبورده یی )تۆڵێڕان���س(، به هه ر حاڵ، 
مه س���ه له ی دانان و جێبه جێکردنی یاسا نییه، به ڵکو 
مه سه له ی ژیانی رۆژانه ی مرۆڤه کانی نێو کۆمه ڵگایه. 
تۆلێڕانس مانای ئه وه یه، ئه وانه ی یه ک بیرو باوه ڕیان 
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هه یه، ئه وانه ی بیرو ب���اوه ڕی جیاجیایان هه یه، یان 
ئه وانه ی بی���رو باوه ڕیان نییه، ه���ه ر هه موویان، به 
حه زی خۆش���یان نه بێت، ده بێت دان به وه دا بنێن، 
که به رامبه ره کانیان ئازادن چ رێگایه ک له ژیاندا بۆ 

خۆیان هه ڵده بژێرن.)١7( 
له به ر ئه وه، بنه م���ای ئه و دانپیانان���ه، رێزلێنان 
نییه له م و ل���ه و، یان له م الیه نه وه له و الیه نه، به ڵکو 
ئه ندامێکی،  به رامبه ره که ش  به  وه ی، که  هۆشیارییه 
یان الیه نێکی نێو کۆمه ڵگایه و هه موو مافێکی وه ک 
به رامبه ره که ی هه یه له یه کسانی و له به شداربوونی 
له بڕی���اری سیاس���یی وه ک هاوواڵتیی���ه ک که  له  

واڵته که یدا ده ژی.)١8(
یه کس���انیی هاوواڵتییانی���ش ل���ه نێ���و ه���ه ر 
کۆمه ڵگایه ک���دا، ته نها ئه وه نییه، که کولتوورێکی 
سیاس���یی هه بێت لیبرال بێت و جی���اوازی له نێوان 
هاوواڵتیاندا نه کات، به ڵک���و ده بێت به کۆمه ڵێک 
مه رج بێت. له وانه، به جیاوازیی کولتووریش���ه وه، 
ده بێ���ت تێکه اڵوی هه بێت ل���ه دایانگاکانه وه تاکو 
خوێندنگاکان���ی ئاماده یی و زانک���ۆکان. هه روه ها 
دۆزین���ه وه ی هه لی کار به یه کس���انی . بۆ نموونه، 
له به رئه وه ی به شێکی زۆر له  هاوواڵتییه ئه ڵمانییه کان، 
که به ره گه ز تورکن و موسڵمانن، زیاتر په یوه ندیی 
پته ویان به واڵتی تورکیاوه هه یه وه ک له ئه ڵمانیا. ئه م 
ده نگانه س���وودی نابێت بۆ ژیانی سیاسیی ئه ڵمانیا، 
به تایبه تی له سندوقه کانی ده نگداندا، که پێویستن 
بۆ گه ش���ه دان به به ها سیاس���ی و کولتوورییه کان. 
چونک���ه به بێ به ش���داریکردنی که مایه تییه کان له 
نێو کۆمه ڵگای مه ده نیدا، هه ردوو پڕۆس���ه سیاسی و 
کولتوورییه ک���ه ناتوانێت په نجه ن���ه رم بکات بۆ 
گه ش���ه کردن و پێشکه وتن. به تایبه تی له کرانه وه ی 

کۆمه ڵگای سیاس���ی به  رووی که شێکدا، که تیایدا 
باوه ش ب���ۆ مرۆڤه که مایه تییه بێگانه کانیش بکاته وه 
بۆ قبوڵکردنیان به خۆیان و کلتووره که ش���یانه وه له 
نێو کۆمه ڵگایه ک���ی رۆژئاواییدا. ئه مه له الیه ک، له 
الیه کی  ت���ره وه، کرانه وه ی کۆمه ڵگای کولتووری 
رۆژئاوای���ی به رووی که ش���ێکدا، ک���ه کلتووره 
بچووکه کانیش���ی جێ تیابێت���ه وه، به جۆرێک، که 
ببێته هان���ده ر بۆ ئه وه ی مرۆڤه خ���اوه ن کلتووره 
بچووکه کانیش له نێو ژیانی سیاس���یدا به گش���تی 

به شدار بن.
جه نگی رۆش���نبیری ل���ه نێ���وان کۆمه ڵگای 
له روانگه ی  توندڕه و  هه مه کلتووری و عه لمانییه تی 

فه لسه فییه وه
بۆ وه اڵمدانه وه ی پرس���یارێک، ک���ه ئایا ئێمه 
چۆن ل���ه خۆمان تێبگه ی���ن، وه ک���و مرۆڤی نێو 
کۆمه ڵگای پاش عه لمانیی���ه ت؟ ده توانین له م دوو 
خاڵه وه ده ست پێبکه ین: یه که م ئه وه یه، که ده بینین 
ئه و پارته سیاس���ییانه ی هه ڵگری ئایدیۆلۆجیان و به 
دروشمی ساته وه خت رووبه رووی یه کتر ده بنه وه و 
ملمالن���ێ له گه ڵ یه کتردا ده ک���ه ن، زۆر به که می 
بیر ل���ه وه ده که نه وه، که چ خاڵ���ی هاوبه ش هه ن 
له نێوانیاندا. دووه م ئه وه یه، که پارته سیاسییه کانی 
هه ڵگری باوه ڕی هه م���ه کلتوورین، هه وڵ ده ده ن 
پارێزگاری له مافی هه موو مرۆڤه  خاوه ن کلتووره 
جیاجیاکان بکه ن. دژی ئه و پارت و گرووپانه شن، 
که توندڕه ویی ده نوێنن ل���ه بیری رووناکگه رایی 
)tnemnethgilnE(. ب���ه تایبه تی ئه و عه لمانییانه ی، 
ک���ه بڕوایان به هه مه کلت���ووری نییه و دژی که مه 
نه ته وه ییه کان���ن، که ل���ه چوارچێوه ی سیاس���یدا 
به ش���دارییان هه بێت. به بیانووی ئه وه ی، که هه مه 
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کلت���ووری خیانه تکردنه له به ها س���ه ره کییه کانی 
رووناکگه رای���ی، که ئه وروپای رۆژئاوا هێناویه تییه 
به ره���ه م. له هه ندێک ل���ه واڵت���ه ئه وروپیه کاندا، 
هه ندێک پارتی سیاس���ی هه ن، ک���ه رۆڵی گه وره 
ده بینن له ئاگرنانه وه ی ئه م جۆره کێشانه. هه ڵبه ت، 
ئه و که سانه ی بڕوایان به سیاسه تی هه مه کلتووری 
هه یه، خه بات ل���ه پێناو دادپه روه ریدا له یاس���ادا 
ده ک���ه ن، که یه کس���انی له نێ���وان مرۆڤه خاوه ن 
کلتووره جیاجیاکاندا هه بێت. هه ڵبه ت، ئه و که سانه 
دژی سیاس���ه تی به زۆر کلت���وور گۆڕینن. له گه ڵ 
ئ���ه وه دا نین، ک���ه ده وڵه تی عه لمانی ب���ه بیانووی 
به زۆر که مایه تییه کان  هاوواڵتیان،  یه کسانیکردنی 
بتوێنێت���ه وه ل���ه کۆمه ڵگاکه یدا. ب���ه جۆرێک، که 
ناس���نامه ی که س���ایه تیی  له  تاک���ه کان دابماڵێت 
ره س���ه نی خۆیان. ل���ه م روانگه ب���ه کۆمه اڵیه تی 
کردنه، سیاس���ه تی پێکه وه هاوگونجاندن، به زه بر، 
ب���ه ملکه چکردنی که مایه تییه کان ب���ۆ وازهێنانیان 
له کلتووری ره س���ه نی باوباپیران���ی خۆیان، جێی 
گوم���ان ده بێت، ک���ه دادپه روه ری و یه کس���انیی 
راس���ته قینه ی تێدا بێ���ت. به ڕاس���تی مرۆڤایه تییانه 
بێت. ئیمڕۆ، س���ه رده می باهۆزێکه هه ڵیکردووه بۆ 
ئاینده یه ک، ک���ه کۆمه ڵگاکان ببنه هه مه کلتووری. 
“نه ک ته نها ئاکادیمییه کان، به  ڵکو سیاسه تمه داران و 
رۆژنامه نووسانیش بڕوایان وایه، که رووناکگه ریی 
دیوارو ش���ووره یه که بۆ به ر هێرش���ی توندڕه ویی 

ئیسالمی.”)١٩(
ئ���ه م کاردانه وه یه، خۆی له خۆی���دا، ره خنه  
گرتنه له توندڕه وی���ی رووناکگه رایی. بۆ نموونه، 
 )Timothy Garton Ash( تیمۆتی گارتۆن ئ���اش
 New( له گۆڤاری نیویۆرکی کتێب هه ڵسه نگاندندا

York Review of Books( )٥ی ئۆکتۆبه ری 200٦( 
ده ڵێ���ت: “ته نانه ت ژنانی موس���وڵمانیش دژی ئه  و 
بۆچوونه ن، که حیرسی عه لی )Hirsi Ali( ده ریبڕیوه 
سه باره ت به وه ی، که ئیسالم ده یانچه وسێنێته وه، نه ک 

کلتووری نه ته وه یی و خێڵه کی.)20(
ب���ه اڵم، له راس���تیدا، په نابه ره موس���ڵمانه کان 
به ئاس���انی ناتوانن له نێو کۆمه ڵ���گای رۆژئاواییدا 
بتوێنه وه و له ئایینه که ی خۆی���ان یاخی ببن. جگه 
له وه، عه لمانیه کان وه ک ئه وه ی، هه وڵ بده ن هه موو 
هاوواڵتیان تووش���ی ره نگ کوێری ببن، بیر له وه 
نا که ن���ه وه، که هه ر به ش���ێکیان گ���رێ دراون به 
کلتووری ڕه سه ن و ئایینی خۆیانه وه. ئه م الیه نه دژه 
به ده ره نجامه کانی سیاس���ه تی ناسنامه، که به زۆر 
یاسا ده سه پێنێ. له به ر ئه وه دژه بۆ ئه وه ی داکۆکی و 
بنه ماکانی کلتووری که مایه تییه کان  له  پارێزگاری 
بکات. له م چوارچێوه یه دا، ئایین ده بێت جیاکرێته وه 
 Pascal( له سیاس���ه تی ناسنامه. پاس���کال برکنه ر
Bruckner( له گه ڵ ئه وه دا نیی���ه، که پارێزگاری 
له مافی کلتوور بکرێ���ت، له به ر ئه وه ی ئه گه ر وا 
بکرێت، ئه و کاته کۆمه ڵگا کلتوورییه بچووکه کان 
هاوته ریب ناب���ن له گه ڵ کۆمه ڵ���گا گه وره کاندا، 
به ڵکو په راوێز ده خرێن، هه ریه که یان ش���ێوازێکی 

جیاو سه ربه خۆ وه رده گرێت.)2١(
له به ر ئ���ه وه، بروکنه ر به تون���دی دژی هه مه 
کلتوورگه راییه، له به ر ئه وه ی به نه ژادپه رستییه کی دژ 
به نه ژادپه رستییه. له به ر ئه وه، بناغه ی دژبوونیه  که ی 
بروکنه ر به هه موو جۆرێک به رامبه ر به  و بیرکردنه وه 
هه م���ه کلتوورگه راییه یه، که به رگ���ری له مافی 
هاتنه ناوه وه ی هه  موو کلتووره گشتییه کان ئه کات. 
هاتنه ن���اوه وه ی کۆمه ڵگا  له  به رگریکردنه ش،  ئه م 
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کلتوورییه کانی  ت���ر، له راس���تیدا مافی تاکه کان 
به رته سکتر ده کاته وه  له وه ی، که بتوانن و بیانه وێت 
رێبازی ژیانی تاکه که س���ی و تایب���ه ت  به خۆیان 
هه  ڵبژێرن. ئه وجا، الیه ن���ه دژ به یه  کتره کان هه وڵ 
ده ده ن شه ڕ بۆ هه مان مه به ست بکه ن، که هێنانه دی 
کۆمه ڵگایه کی لیبراله، که تیایدا هاوواڵتییان بتوانن 
سه ربه ستانه به شێوه یه کی شارستانییانه مامه ڵه له گه ڵ 
یه کتردا بکه ن. به اڵم هێشتا هه ر ده بن به به شێک له و 
ش���ه ڕه کلتوورییه ی، که له هه ر بۆنه یه کی سیاسیی 
نوێدا س���ه رهه ڵده دات. له گه ڵ ئه وه شدا، ئاشکرایه، 
که ه���ه ردوو الیه نه ک���ه پێکه وه گ���رێ دراون. 
تاڵییه که له وه دایه، که ه���ه ردوو الیه نه که بڕوایان 
ب���ه وه هه یه، ک���ه ده بێ پارێزگاری له ناس���نامه ی 
کلت���ووری بکرێت، چونکه له س���ه رووی هه موو 
شتێکه وه یه بۆ پاێزگاریکردن له هاوواڵتیبوون، یان 

هاوواڵتینه بوون.)22(
گفتوگۆکردن به گه رمی له سه ر ئه م مه سه له یه 
ده بێت له س���ه ر بنه مایه کی فه لس���ه فی بێت، که به 
هۆی���ه وه بتوانرێت به رپه رچ���ی رای به رامبه ره که 
بدرێته وه، که هه ڵه  بن، یان راست بن. ئیان بوروما 
)Ian Buruma( تێبینییه کی سه رنجڕاکێشی کردووه، 
که ل���ه پاش یان���زه ی س���ێپته مبه ره وه گفتوگۆی 
مۆدێرنیتی،  ئاکادیمییانه ده رباره ی رووناکگه رایی، 
هه روه ها پۆست مۆدێرنیتی، له زانکۆکانه وه ده ستی 

پێکردووه و له وێوه چۆته بازاڕه  وه.)2٣(
ئ���ه و گفتوگ���ۆ ئاگرینانه به ه���ۆی بیروڕای 
تایبه تی س���ه باره ت  به  جیاوازه وه هه ڵگیرس���اون، 
به ئاس���تی رێژه یی له کلتووردا، ش���ان به ش���انی 
ره خنه ی ئاوه زگه رایی ل���ه الیه که وه و عه لمانییه تی 
توندڕه وانه له الیه کی  ت���ره وه، که پاڵنه ر بوون بۆ 

ره خنه ی ئایینگه رایی. هه ڵبه ت، خوێندنه وه ی هه مه 
کلتوورگه رایی، زۆر جار په یوه سته به خوێندنه وه ی 
ل���ه جیهاندا.  ناس���ه قامگیری  ب���اری ناجێگیری و 
هه روه ها په یوه س���ته به بیروبۆچوون���ی جیاجیاوه. 
له م روانگه ی���ه وه، ش���ێوازه کانی ژیانی کلتووری 
وه کو کۆمه ڵێک جیهانی پڕ ل���ه واتا ده رده که ون، 
ک���ه هه ریه که یان پێ���وه ری تایبه تی خۆی هه یه بۆ 
عه قڵ و بۆ راستییه کان. له به ر ئه وه، هه ر کلتوورێک، 
ده بێ���ت تایبه تمه ندی���ی خۆی هه بێ���ت، له رووی 
واتاییه وه. جیاوازیی هه بێت له گه ڵ کلتووری  تردا. 
ب���ه اڵم له هه مان کاتدا ئ���ه م جیاوازییه، نابێت ببێته 
ه���ۆی ملمالنێ له گه ڵ کلتووره جیاوازه کانی  تردا. 
به گوێره ی ئه م بۆچوون���ه، هه موو کلتوورگه راییه  
رادیکاله کان ئه وان نین، که بانگه ش���ه بۆ سیستمی 
دیموکراسی و مافی مرۆڤ ده که ن، به ڵکو ئه وانه ن، 
که بانگه ش���ه بۆ هێزو ده سه اڵتی ئیمپریالیزمی و بۆ 
له ناوبردنی کلت���ووری که مایه تییه کان ده که ن. ئه م 
خوێندنه وه ی���ه، بێ گومان، ره خنه یه له ش���ێوازی 
مامه ڵه کردن به رامبه ر به کلتووری که مه نه ته وه کان. 
له کۆمه ڵگای په نابه ری پاش کۆلۆنیالیزم، سیاسه تی 
جیاوازی ک���ردن له نێوان کلتووری فره نه ته وه یی و 
که مه نه ته وه ییدا په ره ی سه ندو ره گی داکوتا. ئه م 
ده ستووره کانیشه وه و  خرایه  ته نانه ت  جیاوازیکردنه 
کاریان پێ کرا. من لێره دا پێویس���تم به وه یه  بچمه 
قوواڵیی باسێکی فه لسه فییه وه سه باره ت به وه ی، که 
رێژه یی کلتووری، که  له ره خنه   ی عه قڵیی پۆست 
مۆدێرنه وه سه رچاوه ی گرتووه، بۆچی هه ڵوێستێک 

نییه شایانی ئه وه بێت به رگریی لێ بکرێت.)2٤(
ب���ه اڵم، به هه رح���اڵ، هه ڵوێس���ته که خۆی له 
خۆیدا له ب���ه ر هۆیه کی  تر ش���ایانی بایه خ پێدانه. 
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ئه وی���ش له به ر ئه وه یه، که خۆی ل���ه خۆیدا بوار 
ده ڕه خس���ێنێت بۆ ده ره نجامی هه ڵوێستی سیاسی و 
ئ���ه وه روون ده کاته وه، که بۆچی گۆڕانی س���ه یر 
له سیاس���ه تدا له هه ردوو الیه ن���ه وه روو ده دات. 
س���ه یر له وه دایه، که ئه م رێژه ی���ی کلتوورییه الی 
ئه و مه س���یحییه توندڕه وانه ش هه ی���ه، که جه نگ 
له گه ڵ ئیسالمییه توندڕه وه کاندا ده که ن، ئه گه رچی 
به شانازیش���ه وه باس له وه ش ده که ن، که هه ڵگری 
ل���ه وه ده که ن،  دروش���می رووناکگه رایین. باس 
که رووناکگه ری به ش���ێکی دانه ب���ڕاوه له نه ریتی 
کاتۆلیک���ی رۆمانییان، یان لقێک���ی دیاریکراوه له 
پرۆتس���تانتیزم. له روویه کی  تره وه، ئه م راستڕه وانه، 
سه یر له وه دایه، الیه نگرانی سه یریان هه یه، ئه وانه ن، 
که له چه پڕه وییه وه  بوون به راستڕه و، ئه وانه بوون، 
ک���ه تینووی ئه وه  ب���وون جه نگ���ی ئازادیخوازی 
به رپ���ا بکه ن. ئه م باده ره وانه، ته نانه ت چوونه ریزی 

رووناکگه ره توندڕه وه  نوێیه کانیشه وه.)2٥(
توندڕه وه کان،  ئیسالمییه  له جه نگێکیاندا دژی 
ب���ه روونی توانییان له ش���ه وو ڕۆژێکدا کلتووری 
رووناکگه رایی په یڕه و بکه ن. که چی هه ر خۆشیان 
دژی کلتووری رۆژئاوایی ده وه س���تانه وه، چونکه 
هه میش���ه دژی جیهانگیری بوون. رووناکگه رایی 
ب���وو به باو، یان مۆدێل. ب���ه تایبه تی له به ر ئه وه ی 
به هاکانی به ته نها جیهانگیری نه بوون، به ڵکو له به ر 
ئه وه ی خۆم���ان بوون، ئێم���ه ی ئه وروپایی بوون، 

رۆژئاوایی بوون.)2٦( 
به هه ر حاڵ، ئه مه ته نها ره خنه نییه له و رۆشنبیره 
چه پڕه وه فه ڕه نس���ییانه، که رق و کینه یان به رامبه ر 
ب���ه رووناکگه رایی���ه تون���دڕه وه کان ده رده بڕی، 
به ڵک���و بی���رو بۆچوونێکی فه لس���ه فییه، که بۆمان 

روون ده کات���ه وه بۆچی له به ش���ێک له کلتووری 
رووناکگه رایی���دا توندڕه وی���ش هه یه.  هه ڵبه ت له 
بیرو بۆچوونی ئه و رۆش���نبیره فه ڕه نسییانه وه، ئایین، 
له به ر ئه وه ی په یوه س���ته به مێشکی تاکه وه، ده بێ 
دوور بخرێت���ه  وه له بواری ژیانی سیاس���ی و ته نها 
عیب���اده ت بێت و هیچی  تر،. به اڵم ئه مه له مێژوودا 
به جۆرێکی  تر به دی کراوه، به ڵکو، وه کو گشتاڵت 
)Gestalt(، یان وه کو هیگڵ )Hegel( ده ڵێ: بۆته 
به ش���ێک له پێکهاته  ی بیری کۆمه ڵگای مرۆڤ. له 
روانگه ی ده ستووری لیبراالنه وه، ئایین ده بێت گیان 
لێبوورده یی )تۆلێڕانس���ی( تێدا به دی بکرێت. ئایین 
تاکه کان به مێش���ک پۆلێن ناکات و تاک به تاک له 

یه کتریان جیا ناکاته وه.
پڕۆس���ه ی فێربوونی یه کتر ته واوکردن: عه قڵی 

ئایینی و عه لمانی
ئه م هه ڵوێسته عه لمانییه په یوه ست نییه به و  ه ی، 
که چۆن که س���ێک ئه زموونی ئه وه لێک ده داته وه، 
که چ���ۆن مرۆڤ���ه ئایینپ���ه روه ره کان و کۆمه ڵگا 
ئایینپه روه ره کان هێشتا خولیای سیاسه تن و ئه وه ی له 
کۆمه ڵگای عه لمانیدا به دی ده کرێت، الی ئه مانیش 
هه یه. ئێم���ه بمان���ه وێ و نه مان���ه وێ، کۆمه ڵگای 
ئه وروپ���ای رۆژئاوایی هه ر ده بێت پ���ێ بنێته نێو 
قۆناغ���ی پ���اش عه لمانییه ته وه. به ه���ۆی قه ناعه تی 
فه لس���ه فی و ئایینگه راییه وه، کۆمه ڵ���گا ئایینییه کان 
هه رگیز به ئاسانی واز له بیروباوه ڕی ئایینی خۆیان 
ناهێنن، که له س���ه رده می به ر له تازه گه رییه وه ئه و 
شێوازه بیرکردنه وه یه یان به میراتی بۆ ماوه ته وه. ئه مه 
راس���تییه که، که به ئه زموون سه لمێنراوه. بێگومان 
له روانگه ی عه لمانییه ته وه، به زانستکردنی بنه مای 
بیروباوه ڕی ئایینی باسێکی  تری ده وێت. قسه کردن 
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له سه ر میراتیی، یان نه ریتی ئایینی هێشتا مشتومڕی 
زۆری له س���ه ره. من له رووی زاراوه وه، که س���ی 
 )secularist( له عه لمانیگه ر )secular( عه لمان���ی
جیا ده که مه وه. به پێچه وانه ی که س���ێکی عه لمانی، 
که به واتای که س���ێکی باوه ڕ نه که ر به خوا، یان 
گومڕا دێ، که س���ێک، که هی���چ نه زانین له باره ی 
خواوه ده به س���تێت به ئایینه وه، )عه لمانیگه ره کان( 
ه���ه وڵ ده ده ن الیه نگریی هه ڵوێس���تێک بکه ن، که 
بکه ونه مش���تومڕه وه له گه ڵ ئه و خاوه ن بیروباوه ڕه 
ئایینییانه وه، که ده یانه وێ���ت کاریگه رییان هه بێت 
له س���ه ر خه ڵکی، ئه گه رچی بیروباوه ڕه کانیش���یان 
بناغه یه کی زانس���تییان نه بێت. ئه مڕۆ، عه لمانییه ت، 
زیاتر له س���ه ر بناغ���ه ی سروش���تگه راییه کی پته و 
دام���ه زراوه.  بۆ نموونه له س���ه ر بناغ���ه ی تیۆری 
زانس���تی، یان زانس���تگه رایی دام���ه زراوه. واته به 
پێچه وان���ه ی کلتووری رێژه ییه وه ی���ه. له به ر ئه وه، 
من لێره دا پێویس���تم به وه نییه ئاماژه ی، یان باس له 

زه مینه فه لسه فییه که بکه م.)27(
ئه وه ی لێ���ره دا ب���ه الی منه وه گرنگ���ه، ئه و 
مه س���ه له یه یه ، که ئای���ا هێنانه خ���واره وه ی نرخی 
ئایین ل���ه الی���ه ن )عه لمانیس���ت(ه وه رۆژێک له 
رۆژان ل���ه الیه ن هه م���وو )عه لمانییه کان(یش���ه وه 
ده بێت؟ یان عه قلییه تی عه لمانیس���تی ده بێته به شێک 
له عه  قلیه تی هاوواڵتیب���وون، به جۆرێک، که ئیتر 
بوار نه مێنێت بۆ تێگه یش���تن له قۆناغی کۆمه ڵگای 
پۆست عه لمانییه ت ؟ واته ئه و عه قلیه ته عه لمانیستییه 
له بازن���ه ی ده مارگیریدا چه ق ببه س���تێ و ئاوڕ له 
بیروباوه ڕی ئایینیی خه ڵکی نه داته وه؟ ئه م مه سه له یه 
شۆڕمان ده کاته وه بۆ نێو الیه نی قووڵتر، که هێنده 
له به ر دیدمان تاریک بێت، نه زانین رووبه ڕووی چ 

کێش���ه یه ک ده بینه وه. به اڵم، ده ب���ێ بیرمان نه چێت، 
که وا ته نانه ت عه لمانیسته کانیش نکوڵی له وه ناکه ن، 
که هه م���وو هاوواڵتیان ده بێ له نێ���و کۆمه ڵگای 
مه ده نیدا یه کس���انیان هه بێت. چونکه حوکومڕانیی 
دیموکراسی به زۆری زۆرداری ناسه پێنرێت. چونکه 
ده وڵه تی ده ستووری ده بێت به ئه تیک مامه ڵه له گه ڵ 
هاونیشتمانیاندا بکات. واته نابێت ته نها له سنووری 
یاساکاندا مامه ڵه له گه ڵ هاوواڵتیاندا بکات. ئه گینا 
ئه وسا مامه ڵه کردنه که ته نها ده بێته سه پاندنی یاسای 
به زۆره  ملێ و سیستمی شوان و مه ڕی. به واتایه کی 
 تر، هه ر هاوواڵتییه کی ئایینپه روه رو کۆمه ڵگایه کی 
ئایینی  نابێت به پێوه رێکی سیس���تمی ده ستووریی 
رووت حوکم���ڕان بکرێ���ت به ڵک���و هاوواڵتیی 
پێویسته شه رعیه تی  ئایینی  ئایینپه روه رو کۆمه ڵگای 
ده س���تووریی ئه وه ی هه بێت، که مافی بیروباوه ڕی 

بپارێزرێت.)28(
هه ڵبه ت ئاش���کرایه، که یه که مجار کنیس���ه ی 
 )Vaticanum( کاتۆلیکی بوو، ک���ه له ڤاتیکانومی
دووه مدا ل���ه س���اڵی ١٩٦٥ دروش���می لیبرالیزم و 
دیموکراسیی به رزکرده وه. هه روه ها له ئه ڵمانیاش، 
برۆتستانته کان هه ر هه مان دروشمیان به رز کرده وه. 
ب���ه اڵم، ئه وه ی جێی داخه، ک���ه زۆر له کۆمه ڵگا 
ئیسالمییه کان هێشتا تازه به تازه له پرۆسه ی چوونه 
نێو که ش���ی لیبرالیزم و دیموکراس���یدان. بێگومان، 
ل���ه جیهانی ئیس���المیدا گه ش���ه کردنێک هه یه له 
لێکدانه وه ی، یان خوێندنه وه ی مێژووی ئیس���الم، 
که له مێژه ئیس���الم له روانگه ی قورئانه وه بڕوای 
به لیبرالیزم  و دیموکراسی هه بووه. به اڵم، قسه کردن 
له سه ر هه وڵدان بۆ به ئیسالمکردنی ئه وروپا دووباره 
ده مانخاته وه مه ترس���ییه ک و بیرکردنه وه  له  وه ی، که 
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ئایا تاکو چ ئاست و راده یه ک که مایه تییه ئایینییه کان 
مافی ئه وه یان هه ی���ه بیروباوه ڕی ئایینیی خۆیان له 
نێو کۆمه ڵگای رۆژئاواییدا باڵو بکه نه وه. ئایا ئه مه 
پرسیارمان له ال دروست ناکات، که بزانین باوه ڕی 
ئایینیی راسته قینه چییه و باوه ڕی ئایینیی ناڕاسته قینه  

چییه؟)2٩(
ئێمه، که بی���ر له م گۆڕانکاریی���ه ده که ینه وه، 
له ش���ێوازی نه ریتیی چه ق به ستووه وه بۆ شێوازی 
کران���ه وه ی هۆش���یاریی ئایینی، هه ڵب���ه ت بیرمان 
بۆ مۆدێل���ی گۆڕانێک ده چێت، ل���ه قۆناغی پاش 
چاکسازییه وه بگۆڕێت بۆ بارودۆخێکی مه عریفیی 
وه ها، که له کۆمه ڵگا مه س���یحییه رۆژئاواییه کاندا 
به دی���ی ده که ین. ب���ه اڵم، گۆڕان ل���ه عه قلییه تدا 
ده رناکه وێت، یان به دیوێکی سیاسیی دیاریکراودا 
ئاڕاس���ته ناکرێت، یان به یاس���ا نایه ته دی، به ڵکو 
گ���ۆڕان له عه قلییه تدا له پڕۆس���ه ی پ���ه روه رده و 
فێربوون���ه وه دێته به رهه م. وات���ه ته نها به و رێگه   و 
پرۆس���ه ی فێربوونه ی، که تازه گه رایی عه لمانییه تی 
پێ هێنایه  به ره���ه م. که واته، ئێمه ته نها به و ئێتیکی 
دیموکراس���ییه ی، که الی هاوواڵتی ده بێ هه بێت، 
ئێم���ه ده توانین، گره نتی ئ���ه وه بده ین، که بتوانین 
سنووره کانی ماف و ئه رکی هاوواڵتییان به پێوه ری 
راس���ت دیاری بکه ین. ده ک���رێ هاوواڵتییان به 
زۆره مل���ێ هان بدرێن ب���ۆ فێربوون���ی لیبرالیزم و 
دیموکراس���ی، به اڵم ناکرێت ب���ه زه برو زۆره ملێ 
هاوواڵتییان ئاڕاس���ته بکرێن، که ئیتیکیان هه بێت، 

یان په یڕه وی یاسا بکه ن.)٣0(
به اڵم ئایا ناتوانین پرس���یاره که به جۆرێکی  تر 
بکه ین؟ ئایا پرۆسه ی په روه رده و فێربوون له رووی 
ئایینیی نه ریتییه وه بۆ کۆمه ڵگا پێویس���ته، یاخود له 

رووی عه لمانییه ته وه؟ بۆ نموونه ئێمه ده بێت له رووی 
به های ئایینییه وه فێری ئه وه بین، که یه کسانی ماف 
ل���ه نێوان ژن و پیاودا بکرێت، یان له رووی به های 
عه  لمانییه ته وه؟ بێگومان پڕۆسه ی یه کترته واوکردن 
پێویس���ت ده کات. له ه���ه ردوو الیه نه که وه، واته 
ل���ه الیه نی ئایین���ی و له الیه ن���ی عه لمانییه ته وه. به 
جۆرێک، بوار نه درێت، هی���چ الیه کیان زاڵ  بێت 
به سه ر الیه  که ی  تردا. بێگومان ده وڵه ت نابێت بوار 
به وه بدات به زۆره ملێ عه لمانییه ت بسه پێنرێت، یان 
ب���ه دیوێکی  تریش، ئایین زاڵ بێ���ت. ئه گینا به مه 
ده رگای ملمالنێ و پێکدادان له نێوان گروپ و تایه فه 
ئایینییه کان خۆیاندا و یان له گه ڵ عه لمانییه کاندا روو 
ده دات. ئه گینا ئه و کاته ده وڵه ت ده بێته به ش���ێکی 
خوڵقێنه ر له ملمالنی و پێکدادانی له و جۆره. ئه وجا 
ده بێت به هێزی س���ه رکوتکه ری ئۆپۆزیسیۆنه کان. 
له ده وڵه تی ده س���تووریدا، ده بێ هه موو پێوه ره کان 
به شێوه یه کی یاس���ایی و به ئاشکرا و به شه فافیه ت 
بۆ هه موو هاوواڵتی���ان دابڕێژرێت. ئه وجا ده وڵه ت 
ده بێت هه ڵوێستی ته واو بێ الیه نی هه بێت  له ژیانی 
سیاسیی گش���تیدا. ده بێت خاوه نی بڕیار بێت و ئه و 
بڕیاران���ه ش به داموده زگای ش���ه رعی و بێ الیه ن 
جێبه جێ بکات، له سه ر ئاستی په رله مانی و دادگایی و 
ئیداره ی���ی و فه رم���ی و هه موو ئه مان���ه ش ده بێت 
س���ه رچاوه کانی راو بۆچوونی هاوواڵتییان خۆیان 
بن. مه به ستیش له جیاکردنه وه ی ئایین له ده وڵه ت، 
ئه وه ی���ه، که هه ردوو فلته ری یه کتر بن. واته ئایین 
له بواری گش���تی و فه رمیدا ببێته فلته ر بۆ ده وڵه ت، 
ده وڵه تی���ش ببێته فلته ر بۆ ئایین. لێره دا دوو هۆکار 
هه یه بۆ ئه وه ی ئازادی پراکتیزه بکرێت. هۆکاری 
یه که میان ئه وه یه، که ئه و که سانه ی نه ئاره زوویان 
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لێیه و نه ده توانن مۆراڵ و بیرباوه ڕی خۆیان دابه ش 
بکه ن بۆ دوو ئاڕاس���ته ی  عه لمانی و ئایینی، ده بێت 
رێگه یان پێ بدێت به ش���دار بن له ئیراده ی سیاسی 
واڵته که یان، ئه گه رچی زمانی ئایینیش به کار بهێنن. 
ه���ۆکاری دووه م ئه وه یه، که ده وڵه تی دیموکراتی 
نابێت سنوور له به رده م ده نگه کانی خه ڵکیدا دابنێت، 
چونکه نازانرێت ئه و ده نگانه له چ ساتێکدا ده چنه 
ئه م الیه نه وه، یان ئه و الیه نه ی  تره وه. به تایبه تی له 
نێو ئه و گۆمه ڵگایانه دا، که په یوه ندیی تیادا الوازه، 
یان نه ریتی ئایینی تیادا بااڵده س���ته. ئه و هۆکاره ی 
ده بێت���ه رێگر له به رده م عه لمانییه ت���دا، ئه وه یه، که 
عه لمانییه کان له نێو کۆمه ڵگای مه ده نی و له بواری 
گشتیی سیاس���یدا که متر له هاوواڵتییه ئایینییه کان 
هاوشان ده کرێن. هه ڵبه ت هاوواڵتییه عه لمانییه کان 
زۆر ب���ه ترس���ه وه مامه ڵ���ه له گ���ه ڵ هاوواڵتیی���ه 
ئایینییه کاندا ده که ن، له ترس���ی ئه وه ی به ئاس���انی 
نه چنه ژێر کاریگه ریی ژیان���ی مۆدێرنه وه. ره نگه 
له به ر ئه وه ش بێت، که هاوواڵتییه ئایینییه کان زمانه 
ئایینییه که ی���ان له گه ڵ زمان���ی دنیاییدا نه گونجێت. 
به اڵم، ئه گه ر قبوڵکردنی یه کتری هه بێت، ئه و کاته 
زمان���ی هاوبه ش له نێوان هه ردوو الدا به بێ ترس و 
سڵه مینه وه دروس���ت ده بێت. ئیتر ئه و کاته زمانی 
ئیمان و زمانی عه لمانییه ت به رامبه ر به یه کتر دژوارو 
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س���وقرات كە یەكێكە لە فەیلەس���وفەكانی چاخی 
یەكەم  كاریگەریەكی گەورەی لەسەر فەیلەسوفەكانی 
دوای خۆی بەجێ  هێشتووە. سەبارەت بەمەسەلەی رۆح 
بیرو بۆچوونەكانی مایەی س���ەرنج و رامانە. سوكرات 
بۆ گەیش���تن بەراستی مەسەلەكانی پەیوەست بە ژیری 
و دانایی هەلوەستەی لەس���ەر ماهیەتی نەفسی مرۆڤ 
كردووە و سیستەمی فكری فەلسەفی خۆی لەسەر ئەمە 
بونیاتناوە. لەم الیەنەشەوە شایەنی ئەوەیە كە ناونیشانی 

یەكەمین فەیلەسوفی پێبدرێت.
لێرەدا دەتوانین بیرو بۆچونەكانی سوقرات سەبارەت 

بە بابەتی رۆح بەمشێوەیە كورت بكەینەوە:
نەفس و رۆح���ی مرۆڤ لەالیەكی یەكەم جیهانی 
بوندا بەرلە جەستە ئامادەگی هەیە. دوای ئەوە لەگەڵ 
جەس���تەدا یەكدەگرێت. جەس���تە بەرگ و ئامرازی 
كارکردنی رۆحە. كاتێك جەس���تە تێكدەچێت و شی 
دەبێتەوە نەفس دەگەرێتەوە ئەو س���ەرچاوەیەی كەلێی 
هاتووە. یەكگرتنی جەس���تەو نەف���س )رۆح( بۆ دوو 

رۆح لە روانگەی 
فەیلەسوفەكانەوە

نووسینی: محەمەد قرقنجی
و.لە توركییەوە: رەسوڵ حەسەن
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مەبەستی گرنگ لە ئارادایە.
1.تەكامول بوون
2. بەردەوام بوون

بەبۆچوونی س���وقرات مرۆڤ گوزارش���تە لە 
رۆح. جەستە هیچ ماهیەتێكی نیە. تەنها ناوەندێكە 
بۆ كاركردنی مامۆس���تاكەی كە رۆحە، هەروەها 
ئامرازێكە بۆ پێكهێنان���ی فەرمانەكانی رۆح. رۆح 
خۆی لە جەستەدا دەشارێتەوە بۆ ئەوەی نەبینرێت 
و بەرپرسیارە لە بەكارهێنانی جەستە.  جەستە كاتیە 

و لەناودەچێت بەاڵم رۆح ئەبەدی و بەردەوامە.
سوكرات بەمشێوەیە وەاڵمی پرسیاری “مرۆڤ 
بۆچی هاتۆتە دنیاوە و وەزیفەی  چییە؟”داوەتەوە: 
“وەزیفەی مرۆڤ ئەوەیە ك���ە دنیای خوارەوە لە 
زەوقە كاتی���ەكان پاك بكات���ەوە و رۆحی بەرەو 
ئامانجە بەرزەكان ئاراستە بكات” ئەمەیە مەبەست 
لە هاتنە دنیای مرۆڤ. سوقرات حەشری جەستەی 
قەبوول كردووە پشتراستی كردۆتەوە، واتە باوەری 

بە زیندووبوونەوەی جەس���تە هەبووە دوای مردن.
ئەم باوەریەی سوكرات لەوقسانە دەخوێنینەوە كە 
دادوەرەكان  لەب���ەردەم  دادگایی كردنی  لەكاتی 
كردبووی “م���ردن كە كۆچكردن���ی رۆحە لەم 
دنیای���ەدا، لە ناوچوون نی���ە بەڵكو رزگار بوون و 
ئازادبوونە، بەراس���تی مردن رێگایەكە مرۆڤەكان 
ل���ەم دنیایە دەباتە ئاخی���رەت. هەموو مردووەكان 

لەدنیایەكی تردا سەرلەنوێ  زیندوو دەبنەوە”.
كە  لە)ئەفالتونEflatun-(بگری���ن  باگ���وێ  
فەیلەسوفێكی بە ناوبانگی دیكەی چاخی یەكەمە.

ئەفالتوون هەبوون دابەش دەكات بۆ هەبوونی 
س���ەرو هەبوونی خواروو)اعلی و سفلی( دەڵێت: 

رۆح لە هەبوونی سەروو دایە.
رۆح لەس���ەرەتادا لەو پای���ە )مەقام(بڵندەدا لە 
)جیهان���ی نمونەییدا( دەژیا، لەژی���ان رازی بوو, 
خاوەنی زانس���ت بوو. دووباڵی  هەبوو باڵی حەق 
و باڵی خێر. دوای ئەوە دابەزیە سەر رووی زەوی 

 بەگوێرەی پرەنسیبی
 سیستەمی ئەرستۆ،
 ژیان رۆحە. ژیانیش
 گوزارشتە لە جوڵە.
 لە كاتێكدا بۆ
 ئەوەی هەرجوڵەیەك
 جوڵەیەكی تر بەخێرایی
 بەدوای خۆیدا بهێنێت
 پێویستی بە مادەیەكی
 جواڵو هەیە. رۆشنایی
 و نوریش لە مرۆڤدا
 لەوەدایەكە خێرایی رۆح
 و مادەش جەستەیە.
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و هەردوو باڵی لەدەستدا. مەبەستی سەرەكی رۆح 
لەم دنیایەدا ئەوەیە كە هەردووباڵی واتە س���یفەتی 

حەق و خێر لەنوێوە بەدەستبهێنێتەوە.
ئەفالتون نەفس���ی مرۆڤ دابەش دەكاتە سەر 

سێ  جۆر
1. نەفسی شەهوانی
2. نەفسی خواردن
3. نەفسی دەربرین

كاتێ���ك »نەف���س« رۆح دەربری���ن بێت ئەوا 
سەرچاوەی فكرە. سەرچاوەی توانای بیركردنەوەیە 
لە مرۆڤدا. رۆح لەالیەن جەنابی حەقەوە بەبێ  هۆكار 
خولقێنراوە. هیچ ش���ێوەیەكی نیە، مرۆڤ ناتوانێت 
بەچاو بیبین���ی. ناوەرۆكێكی بە تەواوی جواڵوە و 
بەبزاوتە، واتە قابیلیەتی ئەوەی هەیە كە بەویس���ت 
و ئارەزوی خۆی بجوڵێتەوە. سادەیە پارچەنابێت و 
نابینریت. جەستەیی نیە، هەموو جۆرە چاالكیەكی 
ناوەندی »مەركەزی«یانەیە. ئیالهیانە و ئەبەدیانەیە.

دەتوانین بیرۆكەی سوقرات كە دەڵێت: ”رۆح 
پێش جەس���تە بوونی هەیە. ل���ەالی ئەفالتونیش 
ببینین، رۆح دوای لەناوچوونی جەستەش بەردەوام 
دەبێت. ژی���ان مەغزای رۆحە. مردن جیابوونەوەی 
رۆحە لە جەس���تە، دوای ئەوەی رۆح لە جەس���تە 
جیادەبێتەوە وەكو بەش���ێك لە سروشت درێژە بە 

ژیان دەدات. 
مرۆڤ بەهۆی نەفس���ەوە هەس���ت دەكات و 
درك دەكات. لەرۆح���دا دوو ئیعتیبار هەیە یەكیان 
مرۆڤانە و ئەویتریشیان ئاژەاڵنەیە. پەیوەندی رۆح  
بەجەس���تەوە تەدبیر و هەڵس و كەوت ئاراس���تە 
دەكات. هەروەك���و چ���ۆن ش���ێوەی مرۆڤەكان 
جی���اوازن و لەیەك ناچن ئەوا رۆحی مرۆڤەكانیش 

لەیەكتر ناچن و یەكێك لە یەكێكی جیاوازە. رۆح 
بەكارهێنراو نیە بەكارهێنەرە.

ئالەتی موس���یقی ئاهەنگێك نیە. بەڵكو مۆسیق 
ژەنێكی نەبینراوە ئەوەی پێی دەگوترێت جەس���تە 
دەكاتە ئالەت و ئەوەی پێش���ی دەگوترێت »ژیان« 
دەكاتە ئاهەنگ. ئەگەر بیەوێت دەتوانی بیشكێنێت 
و بەرش و باڵوی بكاتەوە ئەرستۆ و ئەفالتون لەو 
بیرۆكەیەدا هاوڕان كە دەڵێت: “رۆح جەستەی نیە 
و گەوهەرێكە”. بەبۆچوونی ئەرستۆ رۆح رووداوە 
وات���ە ئەزەلی نیە.  لەگەڵ جەس���تە ب���ە یەكەوە 
دەخولقێنرێن. كاتێك جەستە لە ناو دەچێت ئینجا 

رۆح دەمێنێتەوە و ئەبەدی دەبێت.
بەگوێرەی پرەنس���یبی سیستەمی ئەرستۆ، ژیان 
رۆحە. ژیانیش گوزارش���تە ل���ە جوڵە. لە كاتێكدا 
بۆ ئەوەی هەرجوڵەی���ەك جوڵەیەكی تر بەخێرایی 
بەدوای خۆیدا بهێنێت پێویس���تی ب���ە مادەیەكی 
ج���واڵو هەیە. رۆش���نایی و نوریش ل���ە مرۆڤدا 
لەوەدایەك���ە خێرایی رۆح و مادەش جەس���تەیە. 
هەروەك چۆن رۆح بەشێك  نیە لە جەستە ئاوهاش 
لێی جیاواز نیە. لێرەدا ئەرستو پێی وایە كە خودی 
رۆح بزوێنەر نی���ە بەمەش پێچەوان���ەی بۆچونی 
ئەفالتون دەوەستێتەوە بەبۆچوونی ئەرستۆ رۆح بۆ 
ئەوەی خۆی بجوڵێنێتەوە جەستە بەكار دەهێنێت و 
دەیوروژێنێ . جولەی رۆح وەكو ئەو مرۆڤە نیە كە 
لەس���ەر زەوی دەروات. بەڵكو وەكو جوڵەی ئەو 
مرۆڤە یە كە سواری  بەلەمێك بووە.  رۆح ماددی 
نیی���ە و لەهەم���ان كاتیش���دا نادیاریكراویش نییە. 
هەموو جوڵەیەكی جەس���تە رۆح پێی هەڵدەستێت 
و بەرێ���وەی دەب���ات . رۆح ه���ۆكاری هەموو 

مەرجەكانی ژیانی جەستەیە.
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ئەرستۆ دەڵێت: ”رۆح خێرایی جەستەیە “، لەو 
باوەڕەدایە كە جەس���تە لە پێناو رۆح خوڵقێنراوە. 
مەبەس���ت لەبوونی جەس���تە خزمەتكردنی رۆحە.
جەس���تە ك���ە ئالەتێك���ی رۆحە، بەش���ێوەیەكی 
گونج���او ب���ۆ پێكهێنان و خس���تنەواری كرداری 
فەرمان دروس���تكراوە كە وەزیفەی سەرەكییه تی 

وەبەشێوەیەكی گونجاویش بۆ ئەمە ڕێكخراوە.
ئەرس���تۆ ك���ە گوتویەتی ”ژیان لە س���ایەی 
رۆحەوە بەرەوپێشەوە دەچێت«، پێشبینی پێنج جۆر 

رۆحی كردووە.
1. نەفسی خواردن 
2. نەفسی هەست 
3. نەفسی بزواتن 

4. نەفسی شەهوانی 
5. نەفسی ئەقاڵ 

هەروەها »دیسكارتس« سەبارەت بە مەسەلەی 
رۆح هەندێك تێبینی سەرنج راكێشی خستۆتە روو. 
“دیس���كارتس” كە بەوە دەناس���رێت گرنگیەكی 
زۆری بە فكر و بی���ر داوە، دەڵێت لە گەوهەری 
رۆح���دا فك���ر هەیە. ئ���ەوەی رۆح���ی كردووە 
بەگەوهەر فكرە. رۆح پێویس���تە لەم سایەوە خۆی 
بناس���ێنێت. رۆحی مرۆڤ لەك���وێ  دەبێت باببێت 
دەتوانێ���ت بیربكاتەوە، ئەم توانایە لەودا هەیە. جیا 
لە جەس���تە هێز و توانای زانین���ی هەیە. هەروەكو 
لەگەڵ جەس���تەدا نەهاتۆتە ئ���اراوە . ئاوهاش بە 
جەستەشەوە سنوردارنیە. شێوەی نیە نابینرێت. بۆیە 
كاتێك جەستە تێك دەچێت ئەو پشونادات. رۆحی 

مرۆڤ نەمرە و نامرێت.
مالیبرانچ: هەموو بیرۆكەكانی س���ەبارەت بەم 
بابەتە لە خوا و باوەری بەخوا وەرگرتووە. ”هەموو 

رووداوەكان یەك بە یەك عیبارەتن لە وەسیلە”ئەمە 
قس���ەی »مالییرانج«ە. ل���ەو بڕوایەدایە كە رۆحی 
مرۆڤ درك بەكاریگەری خوا ناكات و هەس���تی 
پێناكات. رۆح بەتەواوی جیایە لە جەس���تە: هیچ 
پەیوەندی���ەك لە نێوانیاندا نیە. رۆح س���ەربەخۆ نیە 
ل���ە چاالكیەكانیدا و بەخ���واوە گرێدراوە. ئەوەی 

زانیاریش دەداتە رۆحی مرۆڤ، خودایە.
لەم بوارەدا بەبێ  بەبیر هێنانەوەی بیرۆكەكانی 
»بەرگەسۆن« تێناپەڕێن كە فەیلەسوفێكی گەورەی 
چاخەكەمانە و ئاراس���تەیەكی بە تەواوی نوێی بە 

میتافیزیكیەت دا و شۆڕشێكی بەرپاكرد.
بەبۆچوونی بەرگەس���ۆن: شعوری ئێمە بەرگ 
و بەشی ناوەوەی هەیە. بەرگەكەی توێژاڵی ئەقڵ 
و زیرەكی و لۆژیك و زانس���تە. ئ���ەم توێژاڵە بە 
ئاگاداركردنەوەی كۆمەڵ���ەی مەرجەكانی كاری 
ژی���ان پێكدێت. ئەم بەش���ە جاری���ەی گەیاندنی 
یاس���ای چاالكیەكانە. لێرەدا ئ���ازادی نیە بەڵكو 
دەستنیش���انكردن هەی���ە كاتێك باس لە هەس���ت 
»شعور«ی ناوە وە دەكەین دەتوانین ناوی بنێن »من«. 
كاتێك تۆماری كارو لۆژیك وەك دەستنیشانكردن 
دەبێتە جێگای ب���اس، »من« بە تەواوی پێچەوانەی 
ئەمە داوای كەیف و خۆش���ی دەكات. یەكەمیان 
كۆمەڵە ئاگادار دەكاتەوە كە دەست نا كەوێت و 
جێگیر بووە بەمەش دەكەوێتە رەوشی »من« ێكی 
روكەشانە و كۆمەاڵیەتیانە.كەچی »شعور« هەستی 
ن���اوەوە بەردەوام لە حاڵەتی بەیەكەوە نوس���ان و 
توانەوەدایە. ئیدی ئەمەیە گۆڕەپانی راس���تەقینەی 
»من« بە بۆچوونی بەرگەس���ۆن پەیوەندی ماددە و 
رۆح وەك���و پەیوەندی حافیزە و دەماغ وایە. دوو 

جۆر حافیزە هەیە.
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1. حافیزەی بنچینەیی 
2. حافیزەی میكانیكی 

مادی  لەگ���ەڵ جیهانی  بنچینەیی  حافی���زەی 
لە نێ���و پەیوەندایە . حافی���زەی دووەمیش خەیاڵ 
و بیرەوەریەكان���ە. بەرگەس���ۆن ل���ە ئەنجامی ئەو 
لێكۆڵینەوان���ەی ك���ە ئەنجامی داوە گەیش���تۆتە 
ئەو ب���اوەڕه ی که  دەم���اغ خودی حافی���زە نییە. 
س���ەرچاوەی  ئاگاداركردنەوەیە.  ئالەتێكی  بەڵكو 

بیركردنەوە حافیزەی دینامیكیە.
هی���چ كاتێك دەماغ، حاڵەت���ی رۆحیی وەكو 
بیركردن���ەوەی نیە. خۆی لە خۆی���دا بیرو ژیری 
یاخود ئەو بونانەی كە ماددی نین، هیچ كاتێك لە 
ماددە وە دروس���ت نابن. ئەركی دەماغ ئەوەیە كە 
خزمەتی دروست كردنی پەیوەندی عونسورەكانی 
وەكو بیر و شعور لەگەڵ واقع بكەن، حاڵەتەكەشی 
عیبارەتە لە بوون بەوەس���یلەی هەماهەنگی لەكاتە 

پێویستەكاندا.
لێ���رەدا دی���ار دەبێ���ت كە بەرگەس���ۆن جیا 
ل���ە فەیلەس���وفە مادیەكانی تر. لەمیانی زانس���تی 
سروشتیەوە گەش���ەی بەروونكردنەوەكانی داوە و 
مەس���ەلەی درك كردنی بە تەواوی بە مەس���ەلەی 
رۆح بەستۆتەوە. جیاوازی حەقیقەت لە ناسنامەی 
مرۆڤدا لە میانی هیچ وەسفێك دەستنیشان ناكات و 
هەبوونی رۆح »معنویات« وەك بنچینەیەك قەبووڵ 

دەكات .
ئەم فەیلەس���وفە بە ناوبانگە پێی وایە جەس���تە 
وەك���و ئالەتێك لە ژێر فەرمانی رۆح دایە. رۆح لە 
دەربڕینی هزر و بیریدا س���ود لەو دەبینێت. جەستە 
بەردەوام وەكو كرێكارێك���ە. وەزیفەی بنچینەیی 

جەستە ئەوەیەكە كرێكار بێت.
هێزی ئ���ەوەی نیە كە هیچ رووداوێكی ئەقڵی 
بێنێت���ە كایەوە، رووداوەكان���ی ئەقڵ لە دەرەوەی 

جەستە دەرهاویشتەی هێزگەلێكن كە مادیی نین. 
ئیتر بەو هێزە بڵێین رۆح یا نەفس هیچ لە ئەنجامەكە 
ناگۆرێ���ت. بەرگەس���ۆن لەمیان���ی دامەزراندنی 
سیس���تەمی بیركردن���ەوەی ئەوەی س���ەلماندووە 
ك���ە مرۆڤ هەبوونێكە لە میان���ی یەكگرتنی دوو 
هەبوون كە ئەویش ماددی و مەعنەویی، »رۆحی« 
ئەمانەش���ی رەتكردۆتەوە كە  دروستبووە. هەموو 
تەنها باوەری���ان بە ماددە هەیە یا ئەوانەی جگە لە 

رۆح هیچ حەقیقەتێكی تر پەسەندناكەن.
هەروەكو چۆن لەبەش���ی »بەڵگە زیندوەكانی 
پەیوەس���ت ب���ە رۆح« ئاماژەمان پێدا. س���ەبارەت 
بەرۆح ئەوەی خاوەنی قسەی راستە پێغەمبەرەكانن 
و هەروەها زانایان���ی ئاینین كە میراتگری ئەوانن. 
ئەوان پەپشت بەستن بەوەحی »سروش« و ئیالهیات 
دەلێن ئەوەی رۆحی خولقاندووە جەنابی »حەق«�ە 
سەبارەت  فەیلەس���وفەكانە  بیروبۆچوونی  هەرچی 
بەرۆح، ئەو رێژەیەی كە لەگەڵ وەحی و ئیالهیات 
دەگونجێت پەسنددەكرێت. بەاڵم ناتوانرێت هەموو 
بیروبۆچوونی فەیلەسوفەكان پەسندبكەین بەتایبەتی 
كە ئەقڵ لە هەر روویەكەوە حەقیقەتی تێدا نەبینی 
و هەرسی نەكات. هەریەكێك بەرێژەیەكی دیاری 
كراو لە«حەق« راس���تی نزیك بۆت���ەوە توانیویەتی 
بەگوێ���رەی ئەقڵ���ی خ���ۆی روویەكی راس���تی 
»حەقیقەت« بخاتە روو. بۆیە پێویس���تە قس���ەكانی 
ئەوان بە ت���ەرازووی ئاین و »حەق« بكێش���رێت 
و ئ���ەو بیروبۆچونانەی پ���اك و خاوێنن بە رێزەوە 
وەربگیرێن و ئەو بیر و بۆچونانەی كە چەوتیش���ن 

پشتگوێ بخرێن. 

سەرچاوە:
www.mehmedkirkinci.com
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سه ره تا: له م س���ااڵنه دا چه ندین به رهه م له  لوکاچ، گرامشی، 
گوڵدم���ه ن و مارکوزه  و ... کراوه  به  ک���وردی، له  کاتێکدا که  
سیستمی فه لسه فی هه موو ئه م نووس���ه رانه  به پێی پشتخانی فکری 
و مێتۆدۆلۆژیک���ی بیرمه ندانێک وه ک کان���ت، هێگل و مارکس 
پێکهاتووه ، ب���ه اڵم به ده گمه ن به رهه مێکی ئه م بیرمه ندانه  کراوه  به  
کوردی، به هۆی گرنگی ناس���ینی سیستمی فه لسه فی مارکسیستی، 
تێکۆشام که  تیۆری فتیشیزمی کااڵ،  که  به شی گرنگ و بنه ڕه تی 

سه رمایه ی مارکس پێکدێنێ، بکه م به  کوردی.
تیۆری فتیش���ێزمی کااڵ که  له خۆیدا بناغه ی گشتی سیستمی 
فه لس���ه فی مارکس پێکدێنێ، به پێی ئه م بیره  پێکهاتووه : له  جڤاتی 
بورژوایی���دا کااڵ که  به رهه می کاری مرۆڤه ، فۆرمێکی ره مزی و 
سه ربه خۆ له  ئیراده ی مرۆڤ به خۆوه  ده گرێ و، پێوه ندی کااڵکان 
و گۆڕینه وه ی کااڵکان، پێوه ندی ئینسانه کان کونترۆڵ ده کات. 

پرۆسه ی فتیشیزم کااڵ، یانی هه موو به رهه مێکی کاری مرۆڤ 
و گشت به رهه مێکی فه رهه نگی هونه ری، به های راستین و رۆڵی 
ره خنه گرانه ی خۆیان ده دۆڕێنن و به شێوه ی جۆرێک فتیش، بوت، 
ده رده که ون. وه ک بڵێی رۆحێکی جادوویی دایگرتوون به  زرق و 

فتیشیزمی کااڵ و 
ره مزه کانی

نوسینی: کارڵ مارکس
و. له  فارسییه وه : هادی محه مه دی
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برقی خۆیان مرۆڤه کان شه یدا و ئه فسوون ده که ن، به جۆرێک 
که  مرۆڤ ده بێته  کۆیله  و به نده ی کااڵ و ستایش���ی ده کا و 

ده یپه رستێ؛ له  کاتێکدا که خۆی خولقاندوویه تی.  
لوکاچ گرنگی تیۆری فتیش���یزم به مجۆره  راڤه  ده کات: 
»زۆر جار وتویانە کە بەشی بەناوبانگی لۆژیکی هێگل لەمەڕ 
بوون، نەبوون و گۆڕان، هەموو فەلس���ەفەی هێگلی له خۆیدا 
هه ڵگرتووه . رەنگە بەمجۆرە بتوانین بێژین کە ئه و بەش���ه ی 
سەرمایە لەمەڕ سروشتی فتیشزمی کااڵ، تێکڕای ماتریالیزمی 
مێژووی���ی و وش���یاری پرۆلیتاریا وەک دەرک���ی کۆمەڵی 
بورژوازی  )و جڤاتانی پێشوو وەک چەند قۆناغێکی پێشچوون 

بەرەو ئەم کۆمه ڵگه (ی له  خۆیدا هه ڵگرتووه.«  
وهرگێڕ

کااڵ له  یه که م س���ه رنجدا وه ک شتێکی ساده  و 
ئاس���ایی ده رده که وێ، به اڵم شیکاری ئێمه  پیشانی 
ده دات که  کااڵ شتێکی ئێجگار ئالۆز و ره مزاوی 
و پڕ له  ورده کاری متافیزیکی و پڕ له  جوانکاری 

الهوتییه .

 use( تا کات���ێ که  وه ک به ه���ای به کارهێنان
value( س���ه یری کااڵ ده که ی���ن، هیچ ش���تێکی 
ره مزاوی تێدا نییه ، ئێستا چ وه ک شتێک بیبینین  که  
دابین  مرۆڤ  ویستێکی  تایبه تمه ندییه کانی  به هۆی 
ده کات، یان ئه م تایبه تمه ندییانه  به  به رهه می کاری 

مرۆڤ بزانین.
وه ک رۆژ ئاش���کرایه  ک���ه  م���رۆڤ به هۆی 
تێکۆش���انی خۆی ش���ێوازی ماتریاڵی سروش���تی 
به جۆرێک ده گۆڕێ که  س���ودی پێ ببه خشن. بۆ 
نمونه  کاتێک مێزێک  ساز ده کرێت، شێوازی چێو 
ده گۆڕدرێت. به اڵم دیس���ان وه ک چێو ده مێنێته وه ، 
یانی وه ک ش���تێکی به رهه ست و ئاس���ایی. به اڵم 
ه���ه ر که  وه ک کااڵ ده رده که وێ، ده بێته  ش���تێکی 

.)transcendent( به رهه ستی بااڵ
له م ساته  به دواوه  ئیتر مێز ته نیا له  بان پایه کانی 
خۆی له س���ه ر زه وی ناوه س���تێ، به ڵکوو، له ئاست 
کااڵکانی تردا له  بان سه ری ده وه ستێ و له  مێشکی 

کااڵلهیهکهم
سهرنجدا
وهکشتێکی
سادهوئاسایی
دهردهکهوێ،
بهاڵمشیکاری
ئێمهپیشانی
دهداتکهکااڵ
شتێکیئێجگار
ئالۆزورهمزاوی
وپڕلهوردهکاری
متافیزیکیوپڕ
لهجوانکاری
الهوتییه.
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چێوێنی خۆیدا س���ه دان بیری س���ه یر ده وروژێنێ  
سه یرتر له و کاته  که  ده یویست به  شایی و سه ماوه  

له  چێو ساز بکرێت.
که وابوو خه س���ڵه تی ره م���زاوی کااڵ له  ناخی 
به های به کارهێنانه وه  س���ه رچاوه  ناگرێ، هه روه ها 
به ه���ۆی ئ���ه و فاکتۆرانه  که  به ه���ای کااڵ دیاری 
ده که ن، پێکنایه ت، چونکه  یه که م، هه رچه نده  کار 
و تێکۆشانی به سود و به رهه مهێنه ر لێک جیاواز بن، 
فیزیۆلۆژی ئه م راس���تییه  ده رده خات که  هه موویان 
به رهه م���ی ئۆرگانیزم���ی جه س���ته ی مرۆڤن؛ هه ر 
کام له م کارانه ، به  هه ر ن���اوه رۆک و فۆرمێکه وه ، 
به هۆی هێزی مێش���ک، ده ماره کان، ماسولکه کان، 
ئه ندامه کان و هه س���ته کانی م���رۆڤ به رهه م دێن. 
دووهه م، ئه و ش���ته ی که  بنه مای رێژه ی به هاکان 
دیاری ده کات، یان مه ودایه کی زه مه نی که  هێزی 
کار به کارهێن���راوه  ی���ان چه ندێت���ی کار، له گه ڵ 
چۆنێت���ی کار، جیاوازی به رچاوی هه یه . له  هه موو 
بارودۆخێک���دا، زه مانی کار، که  ب���ۆ دابینکردنی 
پێویستییه کانی ژیان پێویسته ، هه رچه ند له  قۆناغی 
جیاوازی گه شه ی مرۆڤدا یه کسان نییه ، به اڵم کار 
و تێکۆش���انی مرۆڤ داگیر ده کات. سه رئه نجام، 
له و کاته وه  که  مرۆڤه کان به جۆرێک بۆ یه کتر کار 
ده که ن، کاره کانیان فۆرمێکی کۆمه اڵیه تی به خۆوه  

ده گرێ.
که وابوو ئه ی خه س���ڵه تی ره مزاوی به رهه می 
کار، ک���ه  هه ر کات فۆرمی کااڵ به خۆوه  ده گرێ 
ده رده که وێ، له  چی سه رچاوه  ده گرێ؟ ئاشکرایه  
هه ر له م فۆرمه وه  س���ه رچاوه  ده گرێ، یه کس���انی 
هه موو جۆره کانی کاری مرۆڤ، وه ک فۆرمی مادی 
یه کس���انی به های به رهه مه کانی کار ده رده که وێ؛ 

له  ئه نجام���دا پێوه ری راده ی کاری مرۆڤ، به پێی 
م���اوه ی زه مانی س���ه رفکراو، وه ک فۆرمی راده ی 
به های به رهه مه کانی کار ده رده که وێ؛ سه رئه نجام، 
پێوه ندی نێوان به رهه مهێنه ران، که  له ودا خه سڵه تی 
پێوه ندی  به دیدێت، وه ک  کۆمه اڵیه تی کاره کانیان 

نێوان کااڵکان ده رده که وێ.
که وابوو خه سڵه تی ره مزاوی فۆرمی کااڵ، ته نیا 
بریتییه  له وه  که  کااڵ خه سڵه تی کۆمه اڵیه تی کاری 
مرۆڤ، وه ک خه س���ڵه تی عه ینی خودی کااڵکان 
و، وه ک خه س���ڵه تی کۆمه اڵیه تی زاتی ش���ته کان 
ده رده خ���ات، به مهۆی���ه  پێوه ن���دی کۆمه اڵیه تی 
وه ک  کار،  پرۆس���ه ی  له گ���ه ڵ  به رهه مهێن���ه ران 
نێوان ش���ته کان، سه ربه خۆ  پێوه ندی کۆمه اڵیه تی 
ل���ه  به رهه مهێن���ه ران، پیش���ان ده دات. به مجۆره  
به رهه مه کانی کار ده بن ب���ه  کااڵ، هاوکات ده بن 
به  ش���تی به رهه س���تی بان به رهه س���ت، یانی وه ک 
ش���تی کۆمه اڵیه تی ده رده که ون. به مجۆره  ده ماری 
بینایی نوورێ���ک که  له  ش���تێک وه ریده گرێ، نه  
وه ک بزوێن���ه ری ده م���اری بینای���ی، به ڵکوو وه ک 
فۆرمی عه ینی ئه و ش���ته ، وه ک ش���تێکی سه ربه خۆ 
و ل���ه  ده ره وه ی چ���او پیش���ان ده د ات. به اڵم ئه و 
ش���ته  که  له  کاتی دیتن���دا رووده دات ئه مه یه  که  
نوور له  ش���تێکه وه  دێت و له  چ���او ده دات. ئه مه  
پێوه ندییه کی فیزیکییه  له  نێوان دوو شتی فیزیکیدا. 
ب���ه اڵم به پێچه وانه وه ، فۆرم���ی کااڵیی و پێوه ندی 
به هایی نێوان به رهه مه کانی کار، هیچ پێوه ندییه کی 
به  سروشتی فیزیکی کااڵکان و پێوه ندی مادییانه وه  
نییه. له ڕاس���تیدا ئه وه  ته نیا پێوه ندی تایبه تی نێوان 
مرۆڤه کانه  که  لێره دا به ش���ێوه ی ره مزاوی پێوه ندی 
نێوان شته کان ده رده که وێ. بۆ دیتنه وه ی فۆرمێکی 
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هاوش���ێوه ی له م چه ش���نه ، ده بێ سه رێک له  دنیای 
ته ماوی دین بده ین. لێره دا ئه و ش���تانه  که  زه ین و 
بیری مرۆڤ خولقاندون���ی، وه ک چه ند بوویه کی 
خۆرس���کاو و س���ه ربه خۆ ده رده که ون که  له گه ڵ 
یه کتر و له گه ڵ مرۆڤ ل���ه  پێوه ندیدان. له  دنیای 
کااڵکانیش���دا به رهه مه کانی کار و ره نجی مرۆڤ 
به مجۆره  ده رده که ون. من ئه م دیارده یه  به  فتیشیزم 
)بوتکراوی( کااڵ پێناسه  ده که م، هه ر که  به رهه می 
کار وه ک کااڵ ده رده که وێ، ئه م  خه س���ڵه ته ی پێوه  
ده چه س���پێ و وه ک سروش���تی زاتی به رهه مهێنانی 

کااڵیی ده رده که وێ.
ه���ه ر وه ک ش���یکاری ئێمه  س���ه لماندوویه تی  
فتیشیزمی جیهانی کااڵکان له  سروشتی کۆمه اڵیه تی 
تایبه تی کار سه رچاوه  ده گرێ که  کااڵکان به رهه م 

دێنێ.
ئه و شتانه  که  پێویس���تی مرۆڤ دابین ده که ن 
ته نیا به مهۆیه  به ش���ێوه ی کااڵ ده رده که ون چونکه  
به رهه م���ی کاری تایبه تی که س���انێکن که  به جیا 
و س���ه ربه خۆ ل���ه  یه کتر کار ده که ن. س���ه رجه م 
ئ���ه م کاره  تایبه تانه  تێک���ڕای کاری کۆمه اڵیه تی 
پێکدێن���ن. بۆوه ی ک���ه  به رهه مهێنه ران س���ه ره تا 
به هۆی گۆڕین���ه وه ی به رهه می کاره کانیان له گه ڵ 
یه کتر پێوه ندی کۆمه اڵیه تی پێکدێنن، خه س���ڵه تی 
کۆمه اڵیه ت���ی کاره کانیان له نێو ئ���ه م گۆڕینه وه دا 
ده رده ک���ه وێ. به  وته یه کی ت���ر، کاره  تایبه ته کان 
وه ک به شێک له  سه رجه م کاری کۆمه اڵیه تی ئه نجام 
ده درێن، ب���ه اڵم ته نیا به هۆی پێوه ندی و ئاڵووێری 
وه ک  به رهه مهێنه راندا  له نێ���وان  به رهه مه کانی کار 
ئه ڵقه ی پێوه ندی رۆڵ ده گێڕن. به مهۆیه ، پێوه ندی 
کۆمه اڵیه تی نێوان کاره  جیاوازه کان، له به ر چاوی 

راستینی خۆیان  به رهه مهێنه ران، وه ک خه س���ڵه تی 
ده رده که وێ ؛ یان���ی نه  وه ک پێوه ندی کۆمه اڵیه تی 
راسته وخۆی نێوان که سه کان له  جه رگه ی کاردا، 
به ڵکوو وه ک پێوه ندی عه ینی نێوان که س���ه کان و 

پێوه ندی کۆمه اڵیه تی شته کان ده رده که وێت.
ته نی���ا له  قاڵبی ئاڵووێردایه  ک���ه  به رهه مه کانی 
کار، جۆرێ���ک بایه خ���ی کۆمه اڵیه تی یه کس���ان 
به ده ست دێنن که له  خه سڵه تی مادی سودمه ند و 
جیاوازیان س���ه ربه خۆیه . دابه شکردنی به رهه مه کان 
به  شتی سودمه ند و ش���تی بایه خدار، ته نیا کاتێک 
رووده دات که  له  پێش���دا پرۆسه ی ئاڵووێر هێنده  
په ره ی س���ه ندبێت و رۆڵ���ی گرنگ بگێڕێت، که  
ئه و شتانه ی سودمه ندن ته نیا به مه به ستی گۆڕینه وه  
به رهه م بهێنرێن، به جۆرێک که  خه سڵه تی کااڵیی 
ش���ته کان ته نان���ه ت له  کات���ی به رهه مهێنانیش���دا 
ره چاو بکرێت.  له م س���اته دایه  که  کاری شه خسی 
به رهه مهێن���ه ران جۆرێک خه س���ڵه تی دوالیس���تی 
به ده س���ت دێنێ. له الی���ه ک، کاری به رهه مهێنه ران 
ده بێ وه ک کارێکی به سودی تایبه ت، پێویستییه کی 
کۆمه اڵیه ت���ی تایبه ت دابین بکات و پێگه ی خۆی 
وه ک به شێک له  سه رجه م کاری کۆمه اڵیه تی، وه ک 
به شێک له  سیستمی خۆڕسکاوی، دابه شبوونی کاری 
کۆمه اڵیه تی، بپارێزێ. به اڵم له الیه کی تره وه ، هه ر 
کارێکی شه خسی به سود ته نیا به مه رجێک ده توانن 
پێویس���تی جیاجیای خ���ودی به رهه مهێنه ر دابین 
بکات، که  بتوانێ له گه ڵ کارێکی تری شه خس���ی 
به س���ود ئاڵووێر بک���رێ و وه ک هاوتای ئه و کاره  

حساب بکرێت.
یه کس���انی نێ���وان دوو کاری ت���ه واو جیاواز 
ته نیا به ه���ۆی جۆرێک دابڕان ]یان ره تکردنه وه ی[ 
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هه موار  ]تایبه ته کان[  راسته قینه ی کاره   نایه کسانی 
ده بێ، یانی کورتکردن���ه وه ی هه موو کاره کان بۆ  
جۆرێک خه سڵه تی هاوبه ش: هێزی کاری مرۆڤ، 

کاری ئابستراکتی مرۆڤ.
له  مێشکی به رهه مهێنه راندا، وه ها خه سڵه تێکی 
کۆمه اڵیه ت���ی دوالیس���تی کاری تایبه ت���ی، ته نیا 
به ش���ێوه ی گۆڕینه وه ی به رهه مه کان ده رده که وێ. 
یانی له  جه رگه ی ئاڵووێردا، خه سڵه تی سودمه ندی 
به ش���ێوه یه ک  تایبه ت���ی،  کاری  کۆمه اڵیه ت���ی 
ده رده ک���ه وێ که  ده بێ بۆ خه ڵکی تر س���ودمه ند 
بێت؛ به مجۆره ، خه س���ڵه تی کۆمه اڵیه تی یه کسانی 
کاره  جیاوازه کان، وه ک ئه و به رهه مانه ده رده که ون 
که  له ڕووی مادییه وه  جیاوازن، به اڵم هه موو خاوه ن 
به هایه کی هاوبه شن، یانی هه موو به رهه می کارن.

به رهه می کاری  تاک���ه کان  که وابوو کات���ێ 
خۆی���ان به  ناوی به ها له ئاس���ت یه کتر داده نێن به  
مانای ئه وه  نییه  که  ئه م ش���تانه  ته نیا وه ک پۆششی 
مادی کاری یه کسانی مرۆڤ ده زانن. به پێچه وانه وه ، 
کاتێ خه ڵک  به رهه م���ه  جیاوازه کانی خۆیان وه ک 
به ها ئاڵووێر ده که ن، کاری جیاوازی خۆیان وه ک 
کاری مرۆڤ، یه کسان ده که ن، ئه وان ئاگایان له م 

شته نییه ، به اڵم ئه نجامی ده ده ن.
که وابوو چییه تی به ها له سه ر ته وێڵی نه نوسراوه . 
به ڵک���وو به پێچه وانه وه ، به ه���ا، هه ر جۆره  کارێک 
وه ک هیرۆگلێفێکی کۆمه اڵیه تی ده رده خات.  پاشان 
مرۆڤ تێده کۆش���ێ مانای ئه م هیرۆگلیفه  بناسێ 
و په رده  له  رووی به رهه م���ی کۆمه اڵیه تی خۆی 
داماڵێ. چونکه  لێدانی مارکی به ها له  ش���ته کان، 
راس���ت وه ک زمان، به رهه می کاری کۆمه اڵیه تی 

مرۆڤه .  

 وه ها داهێنانێکی زانستی، که  به رهه می کاری 
خاوه ن به ها، ته نیا سه مه ره ی کاری مرۆڤه  و به س، 
ل���ه  مێژوویی مرۆڤدا هێمای س���ه رده مێکی نوێیه . 
به اڵم قه ت رواڵه ت یان خه یاڵی عه ینی خه س���ڵه تی 
کۆمه اڵیه تی کار ناس���ڕێته وه . ئه و شته ی که  ته نیا 
له م���ه ڕ ئه م فۆرمه  ی به رهه مهێن���ان- به رهه مهێنانی 
کااڵیی- راس���ته ، یانی ئه م راستییه  که  خه سڵه تی 
کۆمه اڵیه ت���ی تایبه تی کاروباری تایبه ت که  به جیا 
ئه نجام دراون، له  هاوس���انی کاری مرۆڤیدایه  و له  
قاڵبی به های به رهه مه کانی کاردا ده رده که وێ، چ 
له  پێش و چ له  پاش ئه م داهێنانه دا، له  چاوی ئه و 
که سانه وه  که  له نێو پێوه ندی به رهه مهێنانی کااڵییدا  
گی���رۆده ن، هێنده  حه تمی و نه گ���ۆڕه، وه ک ئه م 
راستییه یه  که  هه وا، چ پێش و چ پاش دابه شکردنی 

زانستی به سه ر توخمه کاندا وابوو.
ئه وه ی که  له  پێش���دا ویس���تی ئاڵووێرکارانی 
به رهه مه کان به  کرده وه  به ره و خۆی راده کێش���ێ، 
ئه م راس���تیه یه  که  بزانن به  گۆڕینه وه ی به رهه می 
خۆیان چه نده  به رهه می تر به ده س���ت دێنن، یانی 
به رهه مه کان به پێ���ی چ رێژه یه ک ئاڵووێر ده کرێن. 
هه ر که  رێژه کان ببن به  جۆرێک نۆرم و نه ریت و 
سه قامگیر بن، مرۆڤ پێی وایه  ریشه یان له  سروشتی 
به رهه مه کانی کاردای���ه ، به جۆرێک که  بۆ نموونه ، 
یه ک تۆن ئاسن و دوو ئۆنس ئاڵتوون ]هه ر ئۆنس 
= 28 گرام[ ده بن به  خاوه ن یه ک به ها، به چه شنێک 
که  یه ک پۆند ئاڵتوون و یه ک پۆند ئاسن، سه ره ڕای 
جیاوازی فیزیکی کیمیاییان، وه ک یه ک قورس���ن. 
له  راستیدا خه س���ڵه تی به هایی به رهه مه کانی کار، 
ته نی���ا به هۆی رۆڵ و کارکردی���ان وه ک چه ندێتی 
یان رێژه یه کی به هایی فیک���س ده بێت. رێژه کان 
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هه میش���ه  سه ربه خۆ له  ئیراده  و پێشبینی و کرداری 
ئاڵووێرکاران ده گۆڕێن. 

ئه مان ک���ردار و بزاڤ���ی کۆمه اڵیه تی خۆیان 
وه ک بزاڤی ش���ته کان ده بینن، به جۆرێک که  ئه مان 
ده سه اڵتیان به سه ر بزاڤی کااڵکاندا نامێنێ و بزاڤی 
کااڵکان ئه م���ان کونترۆڵ ده کات. ئه م پرۆس���ه یه  
پێویس���تی به  جۆرێک به رهه مهێنانی کااڵیی ته واو 
گه شه کردوو هه یه تا به ره  به ره  به هۆی دابه شکاری 
وه ها بیرێکی زانستی سه رهه ڵبدات که : کاروباری 
تایبه تی که  س���ه ربه خۆ له  یه کت���ر ئه نجام دراون، 
به اڵم وه ک ئۆرگانی خۆڕسکی دابه شکردنی کاری 
کۆمه اڵیه ت���ی له  هه موو بوارێکه وه  پێویس���تیان به  
یه کتر هه یه ، به رده وام به پێ���ی پێوه ری گونجاوی 

خۆی���ان  کۆمه اڵیه ت���ی 
سنوردار ده کرێن. چونکه  
له  جه رگه ی دانوس���تانی 
هه رده م  و  به ڕێک���ه وت 
روو له  گۆڕانی ئاڵووێری 
کااڵکاندا، راده ی کاری 
بۆ  ک���ه   کۆمه اڵیه ت���ی 
پێویس���ته ،  به رهه مهێنان 
وه ک  خ���ۆی  لێبڕاوان���ه  
سروشت  حه تمی  یاسای 
ده س���ه پێنێ، راست وه ک 
کاتێ  جازب���ه   یاس���ای 
خانوو به س���ه ر که سێکدا 
که واب���وو،  ده ڕوخ���ێ. 
راده ی  دیاریکردن���ی 
کار،  زه مانی  به پێی  به ها 
پش���ت  له   که   ره مزێکه  

بزاڤی رواڵه تی به های رێژه یی کااڵکاندایه . ناسینی 
ئ���ه م ره مزه  پ���ه رده ی رواڵه تی خه س���ڵه تی ته واو 
به رهه مه کانی  له س���ه ر  به هاکان  رێژه ی  رێکه وتی 
کار داده ماڵێ، به اڵم قه ت شێوازی مادی کااڵکان 

ده رناخات.
بیرکردنه وه  له م���ه ڕ فۆرمه کانی ژیانی مرۆڤ 
و، ش���یکاری عه ینی ئه م فۆرمان���ه ، به  رێگایه کدا 
ده ڕوات که  ت���ه واو پێچه وانه ی ره وتی ئاڵوگۆڕی 
 post[ راس���ته قینه یه . ئه م بیرکردنه وه  پاش روودان
festum[ و به پێ���ی ئاکامی پرۆس���ه ی ئاڵوگۆڕ، 
پێده کات. فۆرمێک���ی کۆمه اڵیه تی  که   ده س���ت 
مۆرکی کااڵ له  به رهه می کار ده کوتێ و له  ره وت 
و بزاڤی کااڵکان له  پێشتره ، له  پێشدا وه ک فۆرمێکی 
ژیانی کۆمه اڵیه تی سه قامگیر 
ده بین���رێ، یانی پێش ئه وه ی 
نه ک  تێبکۆش���ێ   مرۆڤ  که  
ئه م  مێژووی���ی  خه س���ڵه تی 
فۆرمه  - چونکه  له  پێش���دا 
نه گ���ۆڕ  فۆرمێک���ی  وه ک 
ده یبینێ- به ڵکوو سروش���تی 

ده روونی بناسێت .
ته نی���������ا  به مج���ۆره ، 
کااڵ  نرخی  ش���یکردنه وه ی 
کااڵ  به های  راده ی  توان���ی 
ب���کات، یانی کاتێ  دیاری 
هه موو  هاوبه شی  هێمای  که  
پووڵ  فۆرمی  ب���ه   کااڵکان 
خه س���ڵه تی  ده رک���ه وت، 
س���ه قامگیر کرد.  کااڵی���ی 
فۆرمی  دوای���ن  که واب���وو 

ئهگهرچی رۆبینس��ۆن
رازیی������ه مرۆڤێک��ی
پێویس��تی زۆر ب��هاڵم
جی��اوازیههی��هک��ه
بکات، دابینی��ان دهبێ
چهندین دهبێ کهوابێ
س��همهربهخش کاری
دهبێ ب��دات: ئهنج��ام
ئامێریکار و کهرهسه
کهرهسهی بس��ازێت،
نێوم��اڵدابی��نبکات،
المادهس��تهمۆبکات،
راو بگرێ��ت، ماس��ی

بکاتو...
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دنی���ای کااڵکان – فۆرمی پووڵی-   له جیاتی ئه وه  
که  خه س���ڵه تی کۆمه اڵیه تی کاروباری تایبه تی و 
پێوه ن���دی کۆمه اڵیه تی نێ���وان کرێکارانی دابڕاو 

ئاشکرا بکات، ده یشارێته وه.
کات���ێ ده ڵێین پاڵتاو، پێاڵو و هتد، ئه مانه  وه ک 
کاری ئابس���تراکتی مرۆڤ، ل���ه  پارچه ی که تان 
سازکراون، ره هه ندی پووچ و بێ مانای ئه م وته یه  
به خێرایی ده رده که وێ. به اڵم ئه گه ر به رهه مهێنه رانی 
پاڵتاو، پێاڵو و هتد، کااڵکانی خۆیان له گه ڵ پارچه  
یان زێڕ و زیو، وه ک پێوه ری گشتی، به راورد بکه ن، 
ئه وج���ار پێوه ندی کاری تایبه تی ئه وان له ئاس���ت 
س���ه رجه م کاری کۆمه اڵیه تی، به ش���ێوه ی هه مان 
فۆرمی پووچ و بێ مانا ]یانی پووڵ[ ده رده که وێ. 
چه ندین فۆرمی له م چه شنه   چه مک و کاتیگۆری 
ئابووری بورژوایی پێکدێنن. ئه مانه  چه ند فۆرمێکی 
فکرین که  خاوه ن پرستیژی کۆمه اڵیه تی  و عه ینین 
و مناسباتی به رهه مهێنانی وه ها فۆرمێکی مێژوویی 
کۆمه اڵیه تی )به رهه مهێنانی کااڵیی( به یان ده که ن. 
به مپێیه  هه ر که  باس���ی فۆرمێکی تری به رهه مهێنان 
بکه ین الیه نی پڕ ره م���ز و رازی دنیای کااڵکان، 
ره هه ندی سیحر و جادوو که  ده وری به رهه مه کانی 

کاریان ته نیوه، له نێو ده چن.
ئێس���تا که  ئابووری سیاس���ی تا ئ���ه م راده یه  
رووداوه کانی رۆبینس���ۆن کرۆزۆی خۆش ده وێ ، 
وه رن با س���ه رێک ل���ه  دوورگه که ی رۆبینس���ۆن 
بده ین و بارودۆخی ببینین. رۆبینس���ۆن ئه گه رچی 
مرۆڤێکی رازییه  به اڵم زۆر پێویستی جیاوازی هه یه  
که  ده بێ دابینیان ب���کات، که وابێ ده بێ چه ندین 
کاری سه مه ربه خش ئه نجام بدات: ده بێ که ره سه  
و ئامێری کار بس���ازێت، که ره سه ی نێوماڵ دابین 

ب���کات، الما ده س���ته مۆ بکات، ماس���ی بگرێت، 
راو بکات و ... ئه ڵبه ت لێره دا باس���ی دۆعا و نزا 
ناکه ین، چونکه  کاک رۆبینسۆنی ئێمه  ئه م کاره ی 
خۆش ده وێ و به  جۆرێک حه سانه وه ی ده زانێت. 
به پێچه وانه ی کار و تێکۆش���انی جیاواز به مه به ستی 
به رهه مهێنان، ئه و ده زانێ ک���ه  هه موو ئه م کارانه  
ته نیا چه ند شێوازی کاری خۆین و که وابوو بێجگه  

له  چه ند کاری جیاجیای مرۆڤ شتێکی تر نین.
پێویس���تی ناچاری ده کات ک���ه  کاتی خۆی 
به پێی ئه رکه کانی دابه ش بکات. ئه گه ر کارێک له  
چاو کاری دیکه  پێویس���تی به  وزه  و ئنرژی زیاتر 
هه یه ، پێوه ندی به و ئاس���ته نگانه وه  هه یه  که  ده بێ 
ب���ۆ ئه نجامدانی هه موار بکرێن. رۆبینس���ۆن به پێی 
ئه زموون هه موو ئه م ش���تانه  فێر ده بێت. رۆبینسۆن 
که  س���ه عات و ده فته ر و قه ڵه مه که ی  له  غه رقبوون 
نه جات داوه ، به  زووترین کات وه ک که س���ێک له  
ره گه زی بریتانی هه لومه رجی خۆی ده نوسێته وه  و 

ده ست ده کات به  مه زنده  و حساب.
له  نێو ده فته ره که یدا لیس���تی ئه و ش���تانه  که  
به ده س���تی دێنێ و هه روه ها ئ���ه و کارانه ی که  بۆ 
به ده ست هێنانی به رهه مه کان پێویسته  ده نوسێته وه ، 
هه روه ها س���ه عاتی کاری پێویست بۆ دابینکردنی 
هه ر به رهه مێک دیاری ده کات. پێوه ندی رۆبینسۆن 
له گه ڵ هه موو ئه و ش���تانه  که   سه روه ت و سامانی 
وی پێکدێنن  هێنده س���اده یه  که  ته نانه ت ماکس 
وێ���رت لێی تێده گات. به اڵم س���ه ره ڕای ئه مه ش، 
هه م���وو خه س���ڵه تێکی زاتی به ه���اکان، هه ر له م 

پێوه ندییانه دایه . 
ئێستا با دوورگه ی گه ش و رووناکی رۆبینسۆن 
به جێبێڵێن و سه رێک له  ئه وروپای چاخی نێوه ڕاست 
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مرۆڤی س���ه ربه خۆ،  به پێچه وانه ی  لێ���ره دا  بده ین. 
هه موو که سێک پێویستی به  ئه ویدی هه یه : جوتیار 
و ده ره ب���ه گ، ئاغای گچک���ه  و فیۆداڵی گه وره ، 

خه ڵکی ئاسایی و قه شه کان.
پێویستی شه خس���ی مرۆڤه کان، هه م خه سڵه تی 
تایبه تی مناسباتی کۆمه اڵیه تی به رهه مهێنانی مادی و 
هه م تایبه تمه ندی ده ڤه ره کانی تری ژیان پێکدێنێ. 
به اڵم بۆوه ی که  پێویس���تی شه خس���ی بناغه ی ئه م 
کۆمه ڵگه  تایبه ته  پێکدێنێ، پێویست ناکات که  کار 
و به رهه مه کانی کار، فۆرمێکی ره مزاوی و جیاواز 
ل���ه  هه قیقه تیان به خۆوه  بگرن. کار و به رهه مه کانی 
کار، له  درێژه ی دانوستانی کۆمه اڵیه تیدا، به شێوه ی 
خزمه ت و به هره ی سروش���تی ده رده که ون. لێره دا 
به پێچه وانه ی سیستمی به رهه مهێنانی کااڵیی، فۆرمی 
سروش���تی و تایبه تی کار، راس���ته وخۆ به شێوه ی 
کۆمه اڵیه تی ده رده که وێ، نه ک به ش���ێوه ی گشتی. 
بێگاریش راس���ت وه ک کارێک ک���ه  کااڵ به رهه م 
دێن���ێ، به پێی زه مان مه زنده  ده ک���رێ، به اڵم هه ر 
جوتیارێک ده زانێ که  به ش���ێکی تایبه ت له  کاری 
وی ب���ۆ خزمه ت به  ئاغا ته رخ���ان ده کرێ و یه ک 
له  ده ی به رهه م که  به  قه ش���ه  ده درێت ئاشکراتر له  

به ره که تی دۆعای خێری   قه شه یه.
که وابوو ئه و ماسکانه  که  پێوه ندی کۆمه اڵیه تی 
خه ڵک داده پۆش���ن به  هه ر جۆرێ���ک راڤه  بکرێن، 
دیسان مناس���باتی کۆمه اڵیه تی که سه کان له  کاتی 
کاردا له گه ڵ یه کتر، وه ک پێوه ندی شه خسی خۆیان 
ده رده که ون و و ه ک پێوه  ندی کۆمه اڵیه تی شته کان 

له گه ڵ به رهه می کار ده رناکه ون.
بۆ تۆژین���ه وه ی نموونه یه ک له  کاری گش���تی 
هاوبه ش، یانی کارێک که  راسته وخۆ کۆمه اڵیه تی 

بۆته وه ، پێویس���ت ن���اکات بۆ فۆرمێ���ک له  کار  
بگه ڕێنه وه  که  به ش���ێوه ی سروش���تی و خۆڕسک 
پێکده هات و له  کازیوه ی مێژووی هه موو گه النی 
خ���اوه ن ژیاردا ده بین���رێ. نموونه یه ک له م کاره  له  
پیشه س���ازی گون���دی و باوکس���االری بنه ماڵه ی 
جوتیاریدا ده بینرێ، که  بۆ دابینکردنی پێویس���تی 
خۆی���ان، گه نم، ئاژه ڵ، که تان و پۆش���اک به رهه م 
دێنن. ئه م ش���تانه  وه ک چه ندین به رهه می جیاوازی 
کاری هاوبه شی بنه ماڵه، له ئاست بنه ماڵه  ده وه ستن، 
به اڵم له ئاس���ت یه کتر خاوه ن خه س���ڵه تی کااڵیی 
نی���ن. چه ندین کاری جیاوازی وه ک کش���توکاڵ، 
ئاژه ڵداری و رس���تن و چنی���ن و دوورین، که  ئه م 
ش���تانه  به رهه م دێنن، له  فۆرمی سروشتی خۆیاندا 
به شێوه ی رۆڵ و ئه رکی کۆمه اڵیه تی ده رده که ون؛ 
چوونک���ه  ئه م کاران���ه  ئه رکی ئه ندامان���ی بنه ماڵه  
پێکدێنن، که  راست وه ک جڤاتی پێکهاتوو له سه ر 
به رهه مهێنانی کااڵیی، به شێوه ی خۆڕسک کاره کان 

دابه ش کراوه .
دابه ش���کردنی کار ل���ه  بنه ماڵ���ه دا و ماوه ی 
کاری ئه ندامان���ی بنه ماڵه ، به پێ���ی ره گه ز و ته مه ن 
و هه لومه رج���ی کار به ه���ۆی گۆڕانی وه رزه کان 
دیاری ده کرێن. ب���ه اڵم هێزی کاری تاکی که  به  
پێ���وه ری کات مه زنده  ده کرێ���ت، لێره دا به هۆی 
سروشتی کار، وه ک خه سڵه تێکی کۆمه اڵیه تی کار 
ده رده ک���ه وێ، ئاخر هێ���زی کاری تاکی، به هۆی 
سروش���ت و ناوه رۆکی، ته نیا وه ک فاکتۆری هێزی 

کاری هاوبه شی ماڵبات رۆڵ ده گێڕێت.
وه رن با له  کۆتاییدا بۆوه ی شێوازێکی جیاواز 
به  باس���ه که مان ببه خش���ین گرووپێک له  که سانی 
ئ���ازاد وێنا بکه ی���ن که  به  ئامێ���ری به رهه مهێنانی 
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هاوب���ه ش کار ده که ن و وش���یارانه  هێزی کاری 
خۆی���ان له  قاڵبی یه ک هێ���زی کۆمه اڵیه تیدا به کار 
لێره شدا  تایبه تمه ندییه کانی کاری رۆبینسۆن  دێنن. 
ده بینرێ���ت، ب���ه اڵم جیاوازی له مه دای���ه  که  لێره دا 
گرووپێک ده بینین  ن���ه ک تاک. هه موو به رهه مه کانی 
کاری رۆبینس���ۆن ته نیا به رهه می کاری شه خسی 
ئه و بوون و به خێرایی س���ودیان پێده به خشی، به اڵم 
به رهه م���ی کاری گرووپی ناوب���راو، به رهه مێکی 
کۆمه اڵیه تییه . به شێک له م به رهه مه  سه رله نوێ وه ک 
ئامێ���ری به رهه مهێنان به کار ده برێت و به ش���ێوه ی 
ئه ندامانی کۆمه ڵ  ب���ه اڵم  ده مێنێته وه .  کۆمه اڵیه تی 
به ش���ی دیکه ی وه ک ئامێری ژی���ان به کار دێنن و 

که وابوو ده بێ به سه ریاندا دابه ش بکرێت.
تایبه تی  به پێی جۆری  دابه ش���کردن،  شێوازی 
سیستمی کۆمه اڵیه تی به رهه مهێنان و ئاستی گه شه ی 
مێژوویی به رهه مهێنه ران، گۆڕانی به س���ه ردا دێت. 
ته نیا بۆوه ی جۆرێک هاوکێشی له گه ڵ به رهه مهێنانی 
کااڵیی پێکبێنین، وایداده نێن که  به شی هه ر تاکێکی 
به رهه مهێن���ه ر له  ئامێره کانی ژی���ان، به پێی زه مانی 
کاره که ی دی���اری ده کرێت . که وابوو زه مانی کار 
دوو رۆڵ���ی هه یه ، له  الیه ک دابه ش���کردنی کاتی 
کار به پێ���ی پالنێکی کۆمه اڵیه تی تایبه ت، له  نێوان 
ئه رکه  جیاوازه کان و نیاز و پێویستییه کاندا جۆرێک 
هاوکێشی ورد پێکدێنێ و، له الیه کی تره وه  زه مانی 
کار وه ک پێوه رێک رۆڵ ده گێڕێ که  به ش���ی هه ر 
تاکێکی به رهه مهێنه ر له  کاری هاوبه ش���دا دیاری 
ده کات. لێ���ره دا پێوه ندی کۆمه اڵیه تی که س���انی 
به رهه مهێنه ر له گه ڵ کاره کانیان و هه روه ها له گه ڵ 
به رهه م���ی کاره کانیان، چ له  بواری به رهه مهێنان و 

چ له  بواری دابه شکردندا روون و ئاشکرایه .

دنی���ای دین ره نگدان���ه وه  ]رفلێکس[ی دنیای 
واقعییه . ب���ۆ جڤاتێک ک���ه  به پێ���ی به رهه مهێنانی 
کااڵیی پێکهاتووه ، مه سیحیه ت و مرۆڤی دابڕاوی 
مه س���یحی و، به تایبه ت فۆرم���ی بورژوایی دینی 
مه سیح، یانی لقی پرۆتس���تان، دئیزم ]خواپه رستی 
سروشتی[ و فۆرمی له م چه شنه ، شیاوترین فۆرمی 
دی���ن پێکدێن���ن. چونکه  له م جڤاته دا، مناس���باتی 
کۆمه اڵیه تی به رهه مهێنان به گش���تی بریتییه  له م شته  
که  به رهه مهێنه ران به رهه می خۆیان به  کااڵ و به مپێیه  
به  به ها ده زان���ن و کاری تایبه تی خۆیان له  قاڵبی 
ش���تێکدا، وه ک کاری یه کس���انی ئینسانی له ئاست 
یه کتر داده نێن. له  شێوازی به رهه مهێنانی کۆنی ئاسیا 
و سه رده مانی که ونارادا، گۆڕینی به رهه می کار بۆ 
کااڵ و به مپێیه  ژیانی م���رۆڤ وه ک به رهه مهێنه ری 
کااڵ، رۆڵی الوه کی ده گێ���ڕێ. به اڵم هه ر چه نده  
کۆمۆنی هاوب���ه ش به ره و پووکانه وه  ده چێ، رۆڵی 
کااڵیی زیات���ر ده بێ. ئه و گه النه  ک���ه  بازرگانی 
ده ک���ه ن وه ک خودایانی ئپیک���ور ، یان یه هودیانی 
پۆلۆنی، ته نیا له  مه ودای نێوان دوو دنیادا ده ژین.  
 سیستمی کۆمه اڵیه تی به رهه مهێنان له  سه رده می 
کۆندا ئێجگار س���اده تر و ش���ه فافتره  له  سیستمی 
به رهه مهێنانی بورژوایی. به اڵم سیس���تمی کۆن یان 
به پێی کاڵی و پێنه گه یشتوویی تاکی مرۆڤ پێکدێ 
که  هێشتا به ندی ناوکی له گه ڵ سروشت و هۆزی 
خۆی نه پچڕاوه ، یان به پێی پێوه ندی راس���ته وخۆی 

ئاغا و کۆیله  پێکدێت.
دۆخی ژیان له نێو سیس���تمی سه رده می کۆندا 
به پێی ئاس���تی ن���زم و نه وی گه ش���ه ی هێزه کانی 
پێوه ن���دی  و،  ئاس���ته نگه کانی  و  به رهه مهێن���ان 
به رته سکی نێوان مرۆڤه کان له  جه رگه ی پرۆسه ی 
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به رهه مهێنان و به رهه مهێنانه وه ی ژیانی مادی خۆیان 
و، به مپێی���ه  پێوه ندی به رته س���ک و جه بری نێوان 
مرۆڤ و سروشت دیاری ده کرێت. ئه م ئاسته نگ 
و کۆیله تییه  راسته قینه  به شێوه ی ئایدیۆلۆژی له  دین 
و ئایینی کۆندا که  به پێی په رستش���ی سروش���ت و 
هۆز پێکهاتووه ، ده ر ده که وێ . به گش���تی نواندنه وه  
)رفلێکس(ی دین���ی دنیای واقعی ته نیا کاتێ له نێو 
ده چێ، که  پێوه ن���دی پراتیکی ژیان���ی رۆژانه ی 
مرۆڤ له گه ڵ مرۆڤ و، مرۆڤ له گه ڵ سروشت، 

له  فۆرمێکی شه فاف و ئه قاڵنیدا راڤه  بکرێت.
ته نیا کاتێ ماسکی ره مزاوی له سه ر روخساری 
پرۆس���ه ی کۆمه اڵیه تی ژیان الده چێت، که  خۆی 
وه ک به رهه م���ی کاری خه ڵکانێک ده رکه وێت که  
ئازادانه  جڤاتێکیان پێکهێناوه  و به ش���ێوه ی وشیارانه  
و به پێی به رنامه  به ڕێوه ی ده به ن. به اڵم گه یشتن به م 
ئاسته  پێویس���تی به وه یه  که  کۆمه ڵ بناغه ی مادی، 
یان کۆمه ڵێک هه لومه رجی مادی ژیان، ده س���ته به ر 
بکات که  ئه ویش به رهه می سروشتی و خۆڕسکی 
جۆرێ���ک ئاڵوگۆڕیی مێژوویی درێژ و پڕ له  ره نج 

و ئازاره .
هه رچه ند که  ئابووری سیاس���ی به ها و راده ی 
به های به شێوه ی ناته واو راڤه  کردووه  و ناوه رۆکی 
ش���اراوه ی ئه م فۆرمانه ی ده رخستووه ، به اڵم قه ت 
له  خۆی نه پرس���یوه  که  بۆچی ئ���ه م ناوه رۆکه  به م 
فۆرم���ه  تایبه ته  ده رده که وێ، یان���ی بۆچی کار له  
قاڵبی به هادا پیشان ده درێت، بۆچی به ها و راده ی 
کار به پێی کاتێک که  بۆ ئه نجامدانی ته رخان کراوه  

مه زنده  ده کرێت.
ل���ه م فۆرمانه  ک���ه  مۆرکی فۆرماس���یۆنێکی 
کۆمه اڵیه ت���ی تایبه تیان ل���ێ دراوه، له جیاتی ئه وه  

که  مرۆڤ پرۆسه ی به رهه مهێنان کونترۆڵ بکات، 
پێچه وان���ه ی ئ���ه م راس���تییه  رووده دات. که وابوو 
له گه ڵ شێوازه کانی  بورژوایی،  ئابووری سیاس���ی 
رێکخس���تنی به رهه مهێنان���ی کۆمه اڵیه ت���ی پێش 
بورژوازی، هه مان ره فتار ده کات که  ده س���ه اڵتی 
کڵێسا له گه ڵ دینه کانی پێش ئایینی مه سیح ده یکرد.
باس و پۆلێنێکی ناخ���ۆش و دوور و درێژی 
ئابووریزان���ان له مه ڕ رۆڵی سروش���ت له  پێکهێنانی 
به های گۆڕینه وه   )exchange(له  که نار فاکتۆره کانی 
تردا، پیش���ان ده دات که  ئه م که سانه  تا چ ئاستێک 
به ه���ۆ ی فتیش���یزمی دنیای کااڵکان ی���ان به هۆی 
رواڵه تی عه ینی خه سڵه تی کۆمه اڵیه تی کار، تووشی 
هه ڵه  هاتوون.  بۆوه ی که  به های گۆڕینه وه  فۆرمێکی 
کۆمه اڵیه تی تایبه ته  بۆ نواندن و ده ربڕینی کارێک 
که  بۆ ش���تێک ته رخان کراوه ، ناتوانێ ماتریاڵێکی 

سروشتی تر له  بۆ وێنه  رێژه ی ئاڵوگۆڕی هه بێت.
 ب���ۆوه ی ک���ه  فۆرم���ی کااڵ گش���تیترین و 
گه شه نه کردووترین فۆرمی به رهه مهێنانی بورژوایی 
پێکدێنێ، ئێجگار خێ���را وه ده رکه وت، به اڵم نه ک 
به ش���ێوه ی زاڵ و به رهه س���ت که  ئه مڕۆ ده یبینین. 
که وابوو، هێش���تا به ئاس���انی ده کرێت خه س���ڵه تی 
فتیشس���تی ئاش���کرا بکه ین. به اڵم کاتێ به  هه ندێ 
فۆرمی کۆنکرێتت���ر ده گه ین، ته نانه ت ئه م رواڵه ته  
ساده  له نێو ده چێت. خه ون و خه یاڵ له مه ڕ سیستمی 
پووڵی  له  چی س���ه رچاوه  ده گ���رێ؟ الیه نگرانی 
سیس���تمی پووڵ���ی، زێڕ و زیو له  ش���کڵی پووڵدا 
به  هه ندێ ش���تی سروش���تی ده زانن که  پێوه ندی 
کۆمه اڵیه ت���ی به رهه مهێنان راڤه  ناک���ه ن، به ڵکوو 
خاوه ن خه س���ڵه تێکی کۆمه اڵیه تی س���ه یرن. به اڵم 
ئایا ئابووری مۆدێرن که  س���وکایه تی به  سیستمی 



46

پووڵی ده کات هه ر که  باس���ی س���ه رمایه  ده کا به  
ئاش���کرا تووشی فتیشیزم نابێت؟ مه گه ر ئه م بیره ی 
فیزیۆکرات���ه کان که  پێیان واب���وو به هره ی زه مین 
راسته وخۆ له  زه مین ده ڕوێت، نه ک له  کۆمه ڵگه ، له  

که یه وه  له نێو چووه ؟
لێره دا، بۆ روونکردنه وه ی باسه که مان نموونه یه ک 
له  خودی فۆرم���ی کااڵ دێنینه وه . ئه گه ر کااڵکان 
توان���ای په یڤینیان بووبا، ده یان���وت: ره نگه  به های 
به کارهێنان���ی ئێمه  بۆ م���رۆڤ گرنگ بێت، به اڵم 
بۆ خۆمان گرنگ نییه  چونکه  ئێمه  ش���تین. ئه ڵبه ت 
ئێمه  به هۆی ش���تبوونمان خاوه ن به هاین. کرێن و 
فرۆش���تنی ئێمه  وه ک کااڵ ئه م راستییه  ده سه لمێنێ. 
ئێمه  ته نیا به شێوه ی به های گۆڕینه وه  له گه ڵ یه کتر 

پێوه ندی ده گرین.
ئێستا با بزانین کااڵکان به  چ شێوازێک له  زمان 

ئابووریزانانه وه  ده دوێن:
  exchange[ گۆڕین���ه وه/  ]به ه���ای  “به ه���ا 
value خه سڵه تێکی شته کانه ، به اڵم سروه ت ]به های 
به کارهێنان/]value use خه س���ڵه تێکی ئینس���انییه . 
به مپێیه ، به ه���ا ته نیا به هۆی گۆڕین���ه وه  پێکدێت، 
به اڵم س���روه ت نا”، “سروه ت ]به های به کارهێنان[ 
ئینس���انییه ، به اڵم به ها خه س���ڵه تی  خه س���ڵه تێکی 
کااڵکانه . که سێک یان جڤاتێک ده وڵه مه ندن، به اڵم 

ئه ڵماس یان مرواری پڕ بایه خن”.
تا ئێستا هیچ کیمیازانێک له  ئه ڵماس و مرواریدا 
ئابووریزانان  به اڵم  نه دیوه ته وه .  به های گۆڕینه وه ی 
که  وه ها ماتریاڵێکی کیمیاییان دیوه ته وه  و خۆیان 
به  زی���ره ک و وش���یار ده زان���ن، به پێچه وانه وه  به م 
ئاکامه  گه یشتوون که  شته کان سه ره ڕای خه سڵه تی 
مادی خۆیان، خاوه ن به های مه س���ره فن و به هایان 

له  شتبوونیانه وه  س���ه رچاوه  ده گرێت. ئه وه ی وایان 
لێده کات تا له س���ه ر بۆچوونی خۆی���ان پێدابگرن 
دۆخێکی س���ه یر و س���ه مه ره یه  که  له ودا، به های 
مه سره فی ش���ته کان، الی مرۆڤ، به بێ گۆڕینه وه  
به دی دێت، یانی له  پێوه ندی راس���ته وخۆی نێوان 
مرۆڤ و شتدا به دیدێت، به اڵم ئه مه  له  کاتێکدایه  
که  به های ئه و ش���ته  ته نیا له  گۆڕینه وه دا، یانی له  
پرۆس���ه یه کی کۆمه اڵیه تیدا ده رده که وێت. هه موان 
لێره دا په ندی داگبێری پیاو چاکیان  بیردێته وه  که  به  

سیکۆڵی پاسه وانی شه وی  وت:
“جوانی و روخس���اری شه نگی مرۆڤ، کاری 
به خته ؛ به اڵم خوێندن و نوسین له  سروشتی مرۆڤ 

سه رچاوه  ده گرێ.”  
سهرچاوهکان:

1. سرمایه  جلد یک، کارل مارکس، ت: ایرج اسکندری، 
تهران 1383، صص 144- 160.

2. بوت وارگی کاال، ت: امید مهرگان س���الح نجفی، 
سایت رخداد:

 http//:www.rokhdaad.com

3 .Karl Marx ,Capital Volume One ,Chapter One: 

Commodities ,Section - 4 The Fetishism of Commodities 

and the Secret thereof ;http//:www.marxists.org/archive 
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له  مانگی فێبه روه ری ئه مساڵدا، شه پۆلی ڕاپه ڕینێکی 
جه ماوه ریی گه وره  زۆربه ی واڵتانی عه ره بی هه ژاند. ئه گه ر 
چ���ی ڕاپه ڕینه که  کتوپڕ و بێ به رنامه بوو. به اڵم له  ماوه ی 
چه ند ڕۆژێکدا زۆربه ی جه ماوه ری ئه و واڵته  عه ره بیانه ، 
به  هه موو چین و توێژ و بیروباوه ڕی جیاوازه وه  ڕژانه  سه ر 
ش���ه قام و گۆڕه پانه کانی شار و هاواریی )ڕۆخانی ڕژێم(
یان لێ به رز بوه وه . حوکمڕانه کانی ئه و واڵتانه ، به  توانای 
قه ب���ه  و زه به الحی ده زگای ئه من و پۆلیس و هه واڵگری 
و پاس���ه وانی تایبه تیانه وه  ته ماشاکه رێکی وڕ و شپرزه  و 
ب���ێ وره  بوون. نه  ئه و بنک���ه  فراوانه ی خه ڵکیان له گه ڵ 
بوو به رگریان لێب���کات. نه  خاوه نی ئیراده یه کی ویژدانی 
وابوون بێ باکانه  و ڕاشکاوانه  پردێکی تێگه یشتن له  نێوان 
خۆیان و خه ڵکیدا دروست بکه ن و ده سکه وته  گه وره  و 
به هاداره کانیان )ئه گه ر هه یان بووبێت!( به  ڕوویاندا بده نه وه .

 س���ه ره تای ڕاپه ڕینه که  له  تونسه وه  ده ستی پێکرد و 
به  میس���ر و لیبیا و ئوردون و سوریا و یه مه ندا تێپه ڕی و 
تا ئێستایش بڵێس���ه که ی نه کوژاوه ته وه . ڕاسته  ڕاپه ڕینه که  

ئه م فایله  بۆ 

سهرنوسهر

?
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کتووپ���ڕ بوو، ب���ه اڵم به رئه نجام���ی که ڵه که  بوونی 
کۆمه ڵێک فاکته ری ناوه کیی بوون که  له سه روویانه وه : 
ده سته اڵتی ڕه ها و س���ته م کارانه ی حوکمڕانه کان، 
به رته س���ک کردنه وه ی مه وداکانی دیموکراسیه ت و 
ئازادی سیاسی، په ره سه ندنی گه نده ڵیه کی سه رانسه ری 
بێس���نوور و بێلێپرس���ینه وه ، که  بنه ماکانی له س���ه ر 
به رژه وه ندی���ی تایبه تی و په یوه ندیه  نادروس���ته کانی 
ده وڵه ته وه  ده س���ت پێده کات له گه ڵ الیه نه  گومان 
له ه���ه ر  ن���اوه وه  و ده ره وه ، دوور  لێکراوه کان���ی 
پرنسیپێکی نیشتیمانی و نه ته وه یی که  به ره نجامه که ی 
مۆنۆپۆلکردنی ده س���ه اڵت و به  تااڵن بردنی سامانی 
واڵت و خه ڵک���ه  هه ژاره که یه ت���ی. بۆی���ه  ده بینین 
زۆرب���ه ی زۆری ئه و واڵته  عه ره بیانه ی ڕاپه  ڕینیان تیا 
کرا خاوه ن گه وره ترین سامانی مرۆیی و کانزایین، 
ته نان���ه ت هه ندێکیان له  واڵته  هه ره  ده وڵه مه نده کانی 
دنیان)بۆ نموونه  لیبیا( که چی به  درێژایی حوکمڕانیی 
زۆربه ی له و سه رکردانه  که  ده یان ساڵی گوزه راندوه  

نه یان توانیوه  نه  گه ش���ه یه کی دیار به  الیه نی ئابوری 
و فه رهه نگی و کۆمه اڵیه ت���ی واڵته که یان بده ن، نه  
دادوه ریه کی کۆمه اڵیه تی دروست و یه کسان سه قام 
گیر بکه ن. زۆربه ی دانیشتوانی ئه و واڵته  عه ره بیانه  یان 
بێ کارن و له  گه ڕه که  هه ژار نشینه کاندا ژیان به سه ر 
ده به ن، یان نه خوێنده وارن و به  مه مره  و مه ژی ژیانی 
ڕۆژانه یان به ڕێ ده که ن. بێجگه  له و ملیۆنان گه نجه ی 
له  ته مه نیان له  نێوان 15-29 س���اڵیدایه  و سێ یه کی 
دانیشتوان پێک دێنن و له  هه موو که ڵکێکی ئابووری و 
سیاسی و کۆمه اڵیه تی بێ به شن. ڕێژه ی ئه و الوانه ی 
خوێندنی زانکۆیان له  هه موو واڵتانی عه ره بیدا ته واو 
کردوه  و بێ���کارن ده گاته  95% ئه مه  کاریگه ریه کی 
نه گه تیڤی له س���ه ر ئه م توێژه  گرنگه  داناوه  )به  نێر و 
مێ���وه ( بۆیه  ده بینین زۆربه ی ه���ه ره  زۆری ئه وانه ی 
داوای گ���ۆڕان و ڕووخانی سیس���ته مه کان ده که ن 

توێژی گه نجانن.
    ڕژێمه  عه ره بیه کان له به رده م قه یرانه که دا بێ 

رهووفبێگهرد
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ئیراده ن و هیچ توانایه کی چاکس���ازیان نیه ، چونکه  
وه ک وتمان نه  بنکه یه کی فراوانی جه ماوه ریان هه یه ، نه  
به رنامه یه کی پێشینه ی چاکسازی و نه بڕاوی خه ڵکیان 
به ده س���ت هێناوه . بۆیه  ناچ���ار که وتنه  به کارهێنانی 
توندوتیژی: گرتن، ئابڵووقه دان، تۆقاندن، کوش���تن، 
نان بڕین. بۆ پاس���اودانی کرداره  ناڕه واکانیان په نایان 
بۆ هه مان ئه و تۆمه ته  کۆنانه  برد که  دیکتاتۆره کانی 
دنیا له  کاتی ڕوودانی هه ر ڕاپه ڕین و شۆڕش���ێکی 
جه ماوه ریی واڵته کانیاندا په نای بۆ ده به ن و ده یکه نه  
پاساوی سه رکوت کردن و په الماره کانیان. ئه وه یش 
تۆمه تبارکردنی خه ڵک و جه م���اوه ری ڕاپه ڕیو بوو 
ب���ه  ناپاک و نۆکه ری بێگانه  و داروده س���تی دوژمن 
و تێکدانی ئاش���تی و ئارامی���ی واڵت. هه ندێک له و 
ده س���ته اڵتدارانه  کۆیان له وه  نه کرده وه  که  خه ڵک به  
گه وج و نه فام و ته نانه ت به  مش���ک و جرج ناوزه ند 
بکه ن. ئه مه  له  کاتێکدایه  که  به  درێژایی ئه م هه شت 
مانگه ی ڕاپه ڕین و ش���ۆڕش، هیچ الیه ن و چین و 
توێژێکی به شدار بوانی ڕاپه ڕین، په نایان بۆ توندوتیژی 
نه بردوه ، ده ستی یارمه تیان بۆ دوژمن درێژ نه کردوه . 
به رده وام زمانی گفتوگۆیان ال په س���ه ندتر بوه ، به اڵم 
داوای س���ه ره کییان ڕووخانی سیستم و به رقه راریی 
دیموکراتی���ه ت و خۆش گوزه رانی���ی خه ڵکیی و 
به شداریی کردنی گه نجان بوه  له  جومگه  زیندوه کانی 
ژیانی واڵته که یاندا. هه روه ها هه موو له سه ر ئه وه  کۆک 
بوون که  ڕه مزه  ده ستکرده کان و به  پیرۆزکراوه کان 
نه مێنن، ئه وانه ی ده س���ه اڵت له  که سایه تی سه رۆک و 
میر و شا و سه رۆک خێڵه کاندا به رجه سته یان کردبوو، 
که  بۆ ئه م س���ه رده مه  نامۆترین دیارده ی به  په یڕه وی 
لێکردن���ن. نابێت ئه وه  له  یاد بکه ین که  ڕاپه ڕینه که ، 
چ له سه ر ئاس���تی کات و چ وه ک داواکاریه کان و 

جه ماوه ری ناڕازیی له  یه کدی ده چن. به  تایبه تی له و 
جومگه یه دا که  گه النی ع���ه ره ب له هه ر کوێ بن، 
هه مان ئازار و خه ونی یه کتریان هه یه  و تێکڕا به ده م 
ده سه اڵته  سته مکاره کانی خۆیانه وه  گیریان خواردوه  
و ده ناڵێن���ن. هه ر ئه و حوکمڕانانه ن بوونه ته  له مپه ڕی 
پێک نه گه یشتنی خه ونی نه ته وه  و تا ئێستایش له  گه له  

دواکه وتوه کانی ئه م سه رزه مینه ن.
پش���کی ئه و ڕاپه ڕی���ن و ناڕه زایه تیه  به ر ئێمه ی 
کوردیش که وت، بێگومان داواکاری ئێمه  له  هه مان 
چوارچێوه دا بوو که  پێش هه ر ش���تێک له  نه هێشتنی 
بێ���کاری و بایه خدان به  گه نج و ق���ۆرغ نه کردنی 
ده س���ه اڵت و چه سپاندنی دادی کۆمه اڵیه تیدا خۆی 
ده بینێته وه . بۆیه  به  پێویستمان زانی فایلی ئه م ژماره یه ی 
گۆڤاری س���ه رده م بۆ ئه و مه به سته  ته رخان بکه ین. 
فایله که  به ش���ێکه  له و ڕاو بۆچ���وون و لێکۆڵینه وه  و 
به دواچوونان���ه ی کۆمه ڵێک ڕوناکبی���ر و بیرمه ندی 
عه ره ب له  س���ه رهه ڵدانی ڕاپه ڕینه ک���ه وه  به رده وام 
له  په یج���ووری فاکت���ه ر و به رئه نجامه کانیدا بوون. 
ده شێت هه ندێک لێکدانه وه ی جیاواز بۆ دیارده کان 
له  نووس���ینه کاندا هه بن، یان له  پ���اڵ لێکۆڵینه وه ی 
زانستیانه دا نووسه رێک به  گیانێکی حه ماسه ت ئامێزه وه  
له باتی شرۆڤه کردن و لێکدانه وه ی بابه تیانه  که وتبێته  
ناو په خشانێکی سۆزدارانه وه . به اڵم به گشتی هه موو 
له س���ه ر ئه وه  ڕێکن ک���ه  ڕاپه ڕینه که  به رئه نجامێکی 
حه تمی ئه و سیاسه ته  دژه مرۆڤایه تیه یه  که  له و واڵتانه دا 
پیاده  ده کرێن و پێویس���تیان به  گۆڕانێکی بنه ڕه تی 
هه یه . هه روه ها شکستی به  کۆمه ڵێک نه ریت و به های 
س���ونه تی هێنا که  له  به ڕه مز کردن و پاکیزه خوانی 
خه ڵکانی ده س���ه اڵتداردا خۆی ده بینێته وه  و تا ئێستا 

کۆمه ڵگاکانی تری عه ره بیشی گیرۆده  کردوه .
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یەک/ ئه مڕۆ عه ره ب چ���ی ئه دۆڕێنێت، گه ر هه موو 
ڕژێمه کانیان نه مێنن؟ 

وه اڵمی ئه م پرس���یاره   به ها و ئاس���تی ئ���ه م ڕژێمانه  
ده ستنیش���ان ئ���ه کات، به الیه ن���ی زۆره وه  وه اڵمی هه ره  
زۆرینه ی عه ره ب ئه وه یه  که  ئه ڵێن: هیچ شتێک نادۆڕێنین. 
به اڵم ئه م وه اڵمه  هه ر خۆی وا له کاری گۆڕانی ئه م 
ڕژێمانه  ئه کات له  ئاستی ڕۆشنبیریی و ئینسانیدا بکه ونه   
به رده م به رپرس���یارێتییه کی مێژوویی گه وره وه . ناکرێت 
ئه م گۆڕانه  ته نها بچوکبکرێته وه  و تایبه تبکرێت به  الیه نی 
سیاسی و ده س���ه اڵتدارێتیەوە . به ڵکه  ئه بێت گشتگیریی 
و ڕه گاژۆییانه بێ���ت، به جۆرێک بنه مای ڕۆش���نبیریی و 
کۆمه اڵیه تی ئه و ڕژێمانه  بگۆڕێت که  له سه ری بنیاتنراون. 
ڕژێمی سیاس���ی به شێکه  له  گشت، ته نها به  گۆڕانی ئه و 
ڕژێمه  وه ک ده سه اڵت ، ئه بێته  کارێکی ڕوکه شیانه ، ئه مه ش 
دره نگ یان زوو ئه مانگه ڕێنێته وه  سه ر هه مان کێشه کانه ی 

پێشوو. 
ڕاس���تییه که ی ئه وه یه  به درێژایی مێ���ژووی عه ره ب 

ده   ئه گه ر 
لەسەر یاخیبوونه 

 عه ره بیه کانی ئێستا
نووسینی:ئهدۆنیس

و.لەعەرەبییەوە:هیواقادر
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کێش���ه ی ده س���ه اڵت کێش���ه ی یه که می���ان بووه . 
ملمالنێکردنیان له  پێناوی ده سه اڵتدا هۆکاری یه که می 
فیتنه  و ش���ه ڕه ناوخۆییه کان بووه . ته نانه ت  هۆکاری 
س���ه ره کی جیابوون���ه وه کان و هاتنه کایه ی مه زهه به  
جۆراوجۆره کانیش بووه . ده سه اڵت له الیه ن خه ڵکه وه  
دانه نراوه   تا گوزارشتێک بێت له  ئیراده ی گه ل، به ڵکه  
له سه ره وه  س���ه پێنراوه ، ئه مه ش بۆته هۆی ئه وه ی که   
توندوتیژیی و کوش���تن و بڕین به شێوه یه کی نیمچه  
ئۆرگانی جۆری ئه و ڕه گه زانه بن که  له گه ڵی هاتوون.  
ئه مه  ئه وه  ناش���ارێته وه  که  ع���ه ره ب خه لیفه  و 
ده سه اڵتدارانی هه بوون و ده سکه وتی ڕۆشنبیریی و 
شارستانی گرنگیان به ده ستهێناوه . به اڵم له هه مان کاتدا 
هۆکاره  سه ره کیه کانی ئه و ملمالنێیه ش ناشاردرێتەوە 

کە  له  مێژووی عه ره بیدا هەبوون .   
نموون���ه کان زۆرن. هه ر له س���ه ره تای جه نگه  
ناوخۆییه کانی ئیس���المه وه  ، له  ده س���تپێکی سه ده ی 
دامه زراندنه وه ، بۆ  سه رده می خه لیفه  راشدییه کان، تا 

ئه گات به   تێپه ڕین به  هه ردوو سه رده می ئه مه ویی و 
عه باسی. بێ ئه وه ی هێماکردن بۆ نمونه ی به رچاوی 
ئه نده لوس فه رامۆش بکه ی���ن که  له م الیه نه وه   چی 

پێشکه ش کردووین.  
له  ده مه ده می ڕوخانی خه الفه تی عوس���مانییه وه ، 
حوکمی عه ره بی له ژێر چه ندان شێواز و ناودا له سه ر 
شێوه ی خه الفه ت بنیاتنرا: »پاشایه تی«، »دیموکراسی«، 
»کۆماری«، »لیبرالی«. هه روه ها نمونه ی رێکه وتنه کان 
له ناو ئیس���الم خۆیدا بۆ له ده ستنه دانی ده سه اڵت، تا 
ئه گات به  ڕێکه وتنه کان له گه ڵ دوژمنانی ئیسالمدا. 

ئەم نمونانە زۆرن و خه ڵکانی شاره زا ئه یانزانن.
هه ر له م ڕووه وه  بینومانه  و ئه بینین ش���ه یدابوون 
بۆ ده س���ه اڵت، به تایبه ت له الیه ن هێ���زه  بیانییه کان 
»زلهێزه کان«�ه وه ، که  چۆن پشتیوانی له  ده سه اڵتی ئه م 
یان ئه و ده س���ه اڵتداری عه ره بی له   پێناوی پاراستنی 
به رژه وه ندییه کان���ی خۆیان���دا کردووە ، س���ه رباری 
قه ناعه تیان به  گه نده ڵ���ی فه رمانڕه واییان، کاتێکیش 

 ڕاستییهکهیئهوهیه
 بهدرێژاییمێژووی
 عهرهبکێشهی
 دهسهاڵتکێشهی
 یهکهمیانبووه.
 ملمالنێکردنیانله
 پێناویدهسهاڵتدا
 هۆکارییهکهمیفیتنه
 وشهڕهناوخۆییهکان
 بووه.تهنانهت
 هۆکاریسهرهکی
 جیابوونهوهکانو
 هاتنهکایهیمهزههبه
جۆراوجۆرهکانیشبووه
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ئه بین���ن ئه و ده س���ه اڵتانه  له رزه یان ت���ێ ئه که وێت، 
به زوویی پشتیان تێ ئه که ن، ته نانه ت ڕه نگه  هه ندێک 
جار له  ڕووی عه سکه ریشه وه  به شداری ڕوخاندنیان 
بکه ن. چونکه  گرنگ الی ئه وان به ش���داربونیانه  له  
یاری ده سه اڵتدا بۆ مه به س���تێکی تایبه ت، ئه ویش: 

هێشتنه وه ی هه ژمونی خۆیانه  به سه ر ئه و ڕژێمانه وه . 
عه ره به   کاره س���اتئامێزی  نمونه یه کی  فه له ستین 
له به رده م شه یدابوونی بۆ ده سه اڵت.  حیزبه  فه له ستینیه کان 
که  سه رچاوه یەکی »شۆڕش���گێڕ«یان هه بووه ، له یه ک 
خاڵدا یه کی���ان گرتۆته وه  ئه ویش وه س���تانبووه  دژ 
به و ته نها خه ته ره  چاره نووسس���ازه ، یه که م شتێکیش 
ڕوو ب���ه ڕووی بوونه ته وه  و خه باتی���ان بۆ کردووه  
شه یدابونیان بووه  بۆ ده س���ه اڵت. کێشه ی هه وڵدان 
بۆ ده س���ه اڵت به  ش���ێوه یه کی جه رگبڕانه  که وتۆته  
ناو حیزب خۆشیه وه ، هه ر له  س���ه ره تای ناوه ڕاستی 
س���ه ده ی ڕابردووه وه ، کێشه کانی ملمالنێ له  پێناوی 
ده س���ه اڵتدا، به و ده ره نجام و نیشانانه وه ی که  هه یبوو 
هیچی که متر نه بووە له خه ته ری کێشه کانی ملمالنێ 
له گه ڵ ده ره وه ی داگیرکه ردا : »یه مه نی دیموکراسی، 
عێراق، س���وریا، نمونه  بێ چه ندوچوونه کانن«.دوو/ 
وه ک پێش���تر ئاماژه م پێدا، هه ر کام له و ڕژێمانه ی له  
واڵته  عه ره بییه کاندا هه ن، له  ئاس���تی په یڕه وکردنی 
ده س���ه اڵت و ئاڵوگۆڕکردنیدا له سه ر ڕێ و ڕه سمی 
خه الفه ت دامه زراون. ئه مه ش ته نها حوکمڕان و ئه و 
پیاوانه  ناگرێته وه  که  حوکمڕانی ئه که ن، به ڵکه  به ر له  
هه ر شتێک ڕۆشنبیرییه : ڕۆشنبیریی به و مانا گشتییه ی 
له ناو سروشتدا هه یه : ئه وه ش دین و فکر و ئه ده ب و 
هونه ر و به ها و ئه خالق و کار و تێڕوانین ئه گرێته وه . 
کۆکردنه وه ی ئه مانه  و به رهه ڵستکاریکردنیان له ڕێی 
سیاس���ه ته وه ، ته نها به  ڕوخاندنیان وه ک فه رمانڕه وا و 

ده سه اڵتێک نابێت، چونکه  ئه مه  بچوککردنه وه ی ئه و 
به رهه ڵس���تکارییه  خۆیه تی و ئه شبێته  ته نها کارێکی 
سیاسی: گۆڕینی ڕژێمێکی به زه بر و زه نگی گه نده ڵ 
به  ڕژێمێکی تر، ئومێدی ئه وه ی لێ ئه کرێت که متر 
به زه بروزه ن���گ و گه نده ڵ بێت. بۆیه  ئه ڵێم »ئومێدی 
ئه وه ی لێ ئه کرێت« چونکه  مه حاڵه  دیموکراس���ی 
بێت، ئه گ���ه ر هاتوو به ته واوه تی س���ه رله به ری بنه ما 
ڕۆش���نبیریی و کۆمه اڵیه تییه ک���ه ی نه گۆڕێت. بۆیه  
پێویسته  له س���ه ر ئۆپۆزیسیۆن، سیاسیی و ڕۆشنبیریی 
بێت، بۆئه وه ی کار بۆ گۆڕانی ئه و کایانه  بکات که  
ڕژێمی پێشوویی له س���ه ر بنیاتنراوه که  ئه و دژایه تی 
ئه کات، ئه وانه ش:  دینیی، مه زهه بگه ری، قه بیله گه ریی، 
تایه فه گه رییه ، به بێ ئه م گۆڕانه ش، ئۆپۆزیسیۆن ئه بێت 
به  ده سه اڵتێکی تری وه ک ئه و ده سه اڵته  زۆرانه ی تر 

که  خۆی دژایه تیان ئه کات.  
سێ/ ئه مڕۆ، به هۆی ئه و یاخیبوونانه ی که  کوڕان 
و کچانی عه ره ب ئه یک���ه ن، له هه موو ئه و کاتانه ی 
ڕابردوو زیاتر هه لی ئه م جۆره  گۆڕانه  هاتۆته کایه وه. 
ئ���ه وه  گۆڕانه  هه ل���ی کارکردن بۆ دروس���تکردنی 
کۆمه ڵگه یه کی نوێی عه ره بی ئه هێنێته  ئاراوه ، هه روه ها 
ژیانێکی نوێ بۆ ئینس���انی عه ره ب���ی و ڕزگاربوونی 
یه کجاره کی له ده سه تی ڕۆشنبیریی ده سه اڵتی پێشوو 

دروست ئه کات.   
ڕابردوو، به هه موو ش���ێوازه  دینی و سیاس���ی و 
کۆمه اڵیه تییه که ی���ه وه ، مه رجه عێک نییه . به ڵکه  خاڵی 
ڕووناک کردنه وه یه . س���ه یرکردنی ڕابردوو به چاوی 
مه رجه عه وه  واتا به رده وامی له سه ر په یوه ندیکردن به  
مه زهه به کان و قه بیله کان و هه موو ئه و ش���تانه ی که  

ئه مانگێڕنه  دواوه . 
وه ک هێم���ام بۆ کرد، له  رابردوودا، ده س���ه اڵت 



67

55

له س���ه ره وه  ئه س���ه پێنرا: یان به  هۆی میراتییه وه ، یان 
له  ڕێی خیالف���ه ت و پادش���اییه وه ، یاخود به هۆی 
په الماردانی تاقمێک به سه ر تاقمێکی تردا. له  سه رده می 
نوێدا »کۆدێتای عه سکه ری« نمونه ی دڕنده ترینی ئه و 
په المارانه  یه ، هه روه ها  کوشنده ترین و جاهیلترینیشیانه  . 
ئه مڕۆ، ڕاپه ڕینه  عه ره بیی���ه کان بیرمان ئه هێننه وه  
که  ئه کرێت ده س���ه اڵت له  خواره وه  دابمه زرێت: له  
شه قام و خه ڵکی و ژیانه وه . ئه مه ش ته واو تازه یه  له ناو 
دنیای عه ره بیدا. بۆیه  پێویس���ته  پێشوازی له م گۆڕانه  
بکه ین، پارێزگاری بکه ین، یارمه تیبده ین، کایه کانی 
قوڵتربکه ینه وه  و بچینه  پاڵی. ئه مه  ته نها »چاندن«ێکه  ، 
گه رچی »دورینه وه » پێویس���ته  بۆ ئ���ه وه ی به به رتر 
و داهێنه رانه تربێ���ت، تا ببێت���ه  خه باتێکی دووالیه نه  
و پێکه وه یی: دژ به و ش���ێوازه  له  ده س���ه اڵتدارێتی 
عه ره ب���ی که  په یڕه ویک���ردووه ، ش���ێوازی دینی � 
س���ه ده کانی ناوه ڕاس���ت، به هه م���وو هه مه ڕه نگی و 

به یه کداچوونێکییه وه . 
دژ به و ڕۆشنبیریه ش که  بنیاتنراوه  بۆ ئه م جۆره  له  

ده سه اڵت و بنجداکوتینی.  
به تایبه ت له م چوارچێوه یه دا وتومه  و ئه یڵێمه وه : 
قبوڵی ڕۆیشتن له  خۆپیشاندانێکی سیاسیدا ناکه م که  
له  مزگه وته وه  به  دروشمی سیاسییه وه  هاتبێته  ده ره وه . 
مزگه وت ڕه مزێک���ی دینییه . هاتن���ه ده ره وه  به ناوی 
سیاسه ت و ئامانجی سیاسییه وه  لێی، ئه م ڕه مزه   ئه کات 
به  ته نها که ره سته یه کی سیاس���ی. لێره دا جه وهه ری 
فیکری سیاسی مه ده نی و کاری ئۆپۆزیسیۆنی مه ده نی 
ئه ش���ێوێنێت و سیمایه ک به  سه رکردایه تیکردنی دین 
و دینداریی ئه به خشێت. ئۆپۆزیسیۆنێک هی من نییه  
ئه گه ر هاتوو مه ده ن���ی نه بێت و له  ده ره وه ی هه موو 

ئاسۆیه کی دینییه وه  نه بێت. 

 چوار/ مه س���ه له که  لێ���ره دا بانگه ش���ه کردن بۆ 
دژایه تیکردنی خودی دین نییه ، یاخود دژی دینداریی. 
به ڵکه  خستنه ڕووی ئه و ڕه فزکردنه یه  بۆ به کارهێنانی 

دین له  ڕووی سیاسی و کۆمه اڵیه تییه وه . 
مافی ئینسان بۆ ئیمان و دینداریکردن هیچ قسه ی 
تیانیی���ه . مافێکه  من ئیحتیرامی ئه گرم و به رگری لێ 
ئه که م. به اڵم کۆمه ڵگه  به شێوه یه کی گشتی له  ڕێگه ی 
به هاواڵتیبوونی دینییه وه  بنیاتنانرێت، به ڵکه  له  رێگه ی 

هاواڵتیبوونی مه ده نییه وه  بنیات ئه نرێت.
ته نها به مه  گه ره نتی حه قی ئینس���ان له ده ره وه ی 
هه موو بیروباوه ڕ و الیه نگیریی و ڕه گه ز و بنه چه  و 

په روه رده کردنی کۆمه اڵیه تییه وه  ئه درێت.
هه موو به کارهێنانێکی دین به  شێوه یه کی سیاسیانه ، 
بۆخۆی شێوه یه که   له  ش���ێوه کانی توندوتیژی: نه ک 
ته نها هه ر دژ به  »جه س���ته »، به ڵکه  دژ به  »ڕۆح«یش. 
به م ش���ێوه یه ش ئه مه  ئه بێته  توندوتیژترین شێوه کانی 
سوکایه تیکردن به  ئینسان. چونکه  به ر قواڵیی بونی 
ئینسانیه تی ئه که وێت: به ر ویژدان و ئازادی و فکری 

ئه که وێت ته نانه ت به ر خه یاڵیشی.
پێنج/ پێویس���ته  به پشبه س���تن به وه ی که  هه یه ، 
ئۆپۆزیسیۆن  موماره سه ی گوتارێک بکات له سه روی 
مانای »که مایه ت���ی« و »زۆرایه تی«�ه وه  بێت. ته نها به  
مانای سیاسی و دیموکراسی له رێگه ی هه ڵبژاردنێکی 
ئازادی یاسادانانه وه   بێت. له  ده ره وه ی ئه مه وه ، ناکرێت 
به  کارێکی دیموکراسی و حورمه تی مافی ئینسان و 
ئازادییه کانی له  کۆمه ڵگه یه کی مه ده نیدا هه ستێت. له  
هه ر کۆمه ڵگه یه کدا سیاسه ت تێکه ڵ به  دین بکرێت 

پێچه وانه ی ته واوی دیموکراسیه ته .
دی���ن دنیایه ک���ی تایبه ته  به  تاک خ���ۆی ، به اڵم 
مافه کانی کۆمه ڵگه  و ئینسان به  گشتی مافێکی مه ده نی 
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و کۆمه اڵیه تییه . شه رعی دینی ته نها تایبه ته  به  که سی 
دینداره وه  نه ک کۆمه ڵگه . که واته  وه س���تان دژ به هه ر 
شێوه یه کی ده ستێکه ڵکردنی دین له الیه ک و ده وڵه ت 
و ڕێکخراوه کانی کۆمه ڵگا و سیاسه تکردنی و هونه ر 
و ڕۆشنبیریی له الیه کی تره وه  شتێکی ئاشکرایه  . هیچ 
ئۆپۆزیسیۆنێکی عه ره بی مانای نییه  به تایبه ت له  واڵته  
فره  دینه کاندا ئه گه رهاتو وه ستان بنه مای یه که م نه بێت 

له به رامبه ر فکر و کارکردنه کانیدا. 
پێوه ری سه یرکردن بۆ ئینسان له  ڕووی دینییه وه  
پێوه رێکه   له سه ر ئیمان و کوفر پێکهاتووه ، نه ک ته نها 
زوڵم و زۆرداری. ئه مه ش بۆخۆی  نائینس���انیه   و دژ 
به  ئینسانییه تی ئینس���انه . چونکه  ئامانجی ئه و پێوه ره  
ئینکاری ئازادی و حه قی ئه وه ی به رامبه ر ئه کات که  

جیاوازه .  
گه ر کۆمه ڵگه ی���ه ک له  کۆمه ڵێ���ک دینی زۆر 
پێکهاتبێت به پێی واقیعی مه ده نی و مانای قوڵی ئینسانی 
کۆمه ڵگه  نییه ، به ڵکه  له  جه وهه ردا کۆمه ڵێک ئینسانی 
له یه کجیان. هه موو ش���ه رعێکی دینیش به سروشتی 

خۆی پێداگرتنه  له سه ر ئه و له یه ک جیاکردنه وه یه   .  
  شەش/ له م ئاسته دا و له هه مان ڕووه وه گۆڕان له  
کۆمه ڵگه دا هیچ مانا و به هایه کی نییه ، ئه گه ر بێت و له  
ڕووی جه وهه رییه وه  نزیک نه بێته وه  له  ڕزگارکردنی 
ژنان له  هه موو کۆته  سه پێنراوه کان به سه ریاندا. ئه بێت 
مانای کۆمه ڵگه  چی بێت، ئه گه رهاتو ژن له  هه موو 

ڕووه کان و ئاسته کاندا وه ک پیاو ئازادنه بێت.
ئه م���ه  ئه بێت هه ر له س���ه ره تاوه  فک���ر و کاری 
ئۆپۆزیس���یۆن بێت، س���ه رکه وتن به س���ه ر ئیفلیجی 
کۆمه ڵگ���ه ی عه ره بی و ب���ێ توانای���دا له ڕێگه ی 
ڕزگارکردن���ی ژنانه وه  ئه بێت. پێویس���ته  له س���ه ر 
ئۆپۆزیس���یۆن ئه م ئازادییه  له ن���او به ڵگه نامه یه ک یان 

نوس���راوێکدا ڕابگه یه نێت، تا ببێت به  ڕاگه یاندنێکی 
مێژووی���ی و هاوئاهه  نگبێت له گ���ه ڵ جاڕدانی مافی 

ئینساندا.   
 حەوت/ له م رووه وه  پێویسته  به چاوێکی کراوه  
و ڕه خنه گرانه وه  سه یری ناونانی ئه و چه مکه  ئیسالمیانه  
و ناوبردنی���ان بین که  به هه وانته   به کاردێن: بۆ نموونه  

»ئیسالمی سیاسی« یان »ئیسالمی میانڕه و« یانی چی؟
موسڵمانی سیاسی هه ن و موسڵمانی میانڕه ویش 
هه ن. به اڵم ئیسالم له ڕووی دینییه وه  له  کاتی قسه کردن 
له سه ر کاره  سیاسی و کۆمه اڵیه تی و ڕۆشنبیرییه کان، 
ناگونجێت به  ئیس���المی »سیاس���ی« یان به  »میانڕه و« 
ناوببرێت � قبوڵکردنی ئه م جۆره  گوزارش���تکردنانه   
ئه بێته  هۆی ڕازیبوون به  گوزارش���تکردنه کانی تری 
وه ک »الده ر« و »توندوتی���ژ« و »داخراو« و چه ندانی 
تر. به م شێوه یه  خودا دێته  ناو »گفتوگۆ«وه  و ئه بێت 

به  ئایدۆلۆژیا. 
بۆ نموونه ، مانای »ئیسالمی میانڕه و« له سه ر ئاستی 
مه ده نیه تی کۆمه ڵگه ، ئاستی هونه ر و فکر و مۆسیقا 
و ژیانی جه سته  و سێکس و خۆشه ویستی چییه . وه  
ئایه  ئه وه  کێیه  که  پله ی ئه و »میانڕه وی«ییه  ده ستنیشان 

ئه کات، چۆنیش؟
ئایه  »به ها«ی ئه و میانڕه وییه  له  کوێوه  دێت؟ ئایه  
له  خوێندنه وه یه کی تایبه ت و تێگه یشتنێکی تایبه ته وه  
دێت، به اڵم چۆن؟ ئایه  شوێنی شه رع له م میانڕه ویه دا 
له  کوێدای���ه ، به تایبه تی ئه وه ی په یوه ندی به  ئافره ت 
و ئه وانی ناموس���ڵمان و ئه وه ی ت���ره وه  هه یه  که  به  
موس���ڵمانی له دایکبووه  به اڵم ئه یه وێت به  یه کجاری 

بچێته  ناو دنیای مه ده نییه وه ؟
موس���ڵمان له  هه ردوو ڕووی باشه  و خراپه وه،  

قابیلی پیشاندان و گوزارشتکردنه .
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ئیس���الم گوزارش���ت ناکرێت ته نها به  خۆی و 
به ناوی خۆیه وه  نه بێت. 

له ب���ه ر ڕووناکایی  به تایبه تی  تابێت  هەش���ت/ 
یاخیبوونه  عه ره بییه کاندا ئه وه  ده رئه که وێت که  ئیسالم، 
به الی خۆرئاوای سیاسی، ئه مه ریکی � ئه وروپییه وه ، 
له  ڕووی دینیی و ڕۆشنبیریی و شارستانییه وه ، شتێک 
نییه  جگه  له  که ره سته یه ک. ئه وه ی که  به الیه وه  گرنگه : 
چۆن ئه م »س���وپا« زه به الحه ی که  ناوی ئیسالمه  به  
پێی پالنی سیاسی و ستراتیژی به کاربهێنێت. ئه مه ش 

مه سه له که یه  . 
هێڵ و ڕایه اڵنێک هه ن که  ئیسالمی خۆرهه اڵتی 
ناوه ڕاست به  ئیسالمی ئاسیاوه  گرێ ئه دات. ئه وه ش 
ئه و »ده وروبه ر »ه  ئیس���المییه یه  ک���ه  پارێزگاری بیره  
نه وت���ه کان و س���ه رچاوه کانی تر ئ���ه کات. دژ به و 
هه ژمونه ی چین ئه وه ستێته وه  و به  ڕوسیاش ئه ڵێت: نا. 
ئه وه ی که  جێی پێکه نینه   ئه م خۆرئاوا سیاس���ییه  
پێیوایه  ب���ه م کاره ی به رگری له  مافی موس���ڵمانان 
ئه کات. هه روه ها جێی پێکه نینیشه  که  زۆرینه  باوه ڕ 
به مه  ئه که ن و هاوپه یمانی له گه ڵدا ئه به ستن. ئه وه ی 
که  ه���ه ر زۆر جێی گاڵته جاڕییه  ئه وه یه  که  خۆرئاوا 
هه ر له  دروستبوونی ئیس���رائیله وه  بە سوکایەتییەوە 
سەیری ئەو مافانە ئەکات، هەروەها هانی زەوتکردن 

و سڕینەوەی ئەو مافانە ئه دات له  فه له ستیندا.    
ئه م دوو ڕووییه ی که  خۆرئاوا له به رامبه ر عه ره ب 
و موس���وڵماناندا په یڕه ویی ئه کات، ش���ێوه یه که  له  
شێوه کانی تری ئیس���تیعماری ڕۆشنبیریی  دژ به وان، 

ئه مه ش  بۆخۆی وێرانکردنێکی تره .
 نۆ/ هه لومه رجه که  هه رچۆنێک بێت، بزوتنه وه ی  
یاخیبوون���ه  عه ره بییه کان هه ر ده ره نجامێکیان هه بێت 
) ب���ه الی من���ه وه  له  هه م���وو ڕوویه ک���ه وه  له  زۆر 

ئاس���ته وه  پۆزه تیڤه  (،  له س���ه ر هێزه  پێشکه وتوخوازه  
دیموکراس���یه کانی ناو هه موو واڵت���ه  عه ره بییه کان 
پێویس���ته، به تایبه ت له  س���وریا، هه روه ها له س���ه ر 
ڕێکخراوه  مه ده نیه کان، کۆمه ڵه کانی دیموکراس���ی 
گه نجان، به تایبه تی ژنان، ڕێکه وتنێکی دیموکراسی 
پێکبهێنن بۆ خه باتی تیۆری���ی و پراکتیکی له  پێناو 
دامه زراندن���ی ده وڵه تێک���ی مه ده ن���ی و ڕێکخراوه  
مه ده نی���ه کان و کۆمه ڵگه یه کی مه ده نیدا. هه روه ها له  
پێناو پارێزگاریکردنی واڵتانی عه ره ب له  خلیسکان 
به ره و حکومه تی دینی به ناوی »ئیسالمی میانڕه و«، یان 

حکومه تانێکی زوڵمکه ری تۆتالیتاریه وه .
دە/ س���تندال به و واتایه  ئه ڵێت  : »ئه گه ر ئینس���ان 
بیه وێت که س���ێکی دی���اری ن���او کۆمه ڵگه یه کی 
گه وره بێ���ت، ئه بێت له  ناو کۆمه ڵگه دا که س���ێکی 
لێهاتووبێت بۆ پێشکه ش���کردنی قوربانی بۆ ویستی 
گش���تی، به اڵم گه ر هاتوو هه ڵه  بوو، ئه وا هیچ نییه  
و شایس���ته ی هیچ ش���تێکیش نییه  جگه  له وه ی پێی 

بوترێت: »کوڕێکی وێڵ«.
من بۆخۆم حه زئه که م »کوڕێکی وێڵ«بم به قه د 

ئه وه ی یارمه تیده ری ئیراده یه کی گشتی هه ڵه بم. 
  

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

   www.international.daralhayat.com
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بەرپابونی شۆڕشەكان لە زیاد لە دەوڵەتێكی عەرەبیدا، 
تەنها واقعی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی نەگرتووەتەوە، 
بەڵك���و كای���ە ڕەمزییەكەی ئ���ەم كۆمەڵگایانەش���ی 
گرتووەتەوە و ڕایماڵیون. بەمەش شۆڕشەكان سەلماندیان 
كردەیەكی مێژویین و كردەیەكی كودەتایین بە هەموو ئەو 
مانایانەی وشەی كودەتا هەڵگریەتی و سەرجەم ئاستەكان 
دەگرێتەوە. پێشتر شۆڕشەكان لە كۆمەڵگاكانی عەرەبیدا، 
پرۆس���ەی ڕوخاندنی )ڕەمز(ی بە ت���ەواوی جێبەجێ 
نەكردبوو، چونكە هیچ كۆمەڵگایەك نییە بتوانێت بەبێ 
بوونی كایەیەكی رەمزی تایبەت بەخۆی بژی كە لێیەوە 
ماناكان وەردەگرێت. بەاڵم ئەم شۆڕشە شڵەقانێكی خستە 
كایەی ڕەم���زی ئەم كۆمەڵگایانە، هەروەها جێگۆڕكێی 

)تبدیل( بە شوێن و پێگەی ڕەمزەكان كرد. 
گرنگترین ڕەمزێك كە ئەم شۆڕشانە لە سەرەتاكانیاندا 
ڕوخاندیان، وێنە زەبەالحەكانی سەرۆكەكان بوو كە لە 
شەقام و گۆڕەپانەكاندا، چاویان بڕیبووە جەماوه ر. وێنەكان 
هەندێجار دەستیان بۆ سەالمكردن بەرزكردبوەوە، تاكو 
دڵنیابێت لەوەی دەستی لەسەر و هەموانەوەیە و هەروەها 

خۆپیشاندانەكانی 
جیهانی عەرەبی

لە كوشتنی باوكەوە
 بۆ شۆڕش بەسەر ڕەمزدا

نووسینی: خلود ئەلزغیر
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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چاویش���ی لە هەموانە. بەڵێ ل���ە ڕۆژانی یەكەمدا و 
لەژێر قورسایی چەپڵە و دروشم و فیكەكاندا، وێنەی 
)ب���را گ���ەورە- االخ االكبر( پارچ���ە پارچە كرا و 
شۆڕش���گێڕان ڕایانگەیاند هیچ كەسێك لە شەقامدا 
لەسەر و دەس���ەاڵتی ش���ەقامەوە نییە. وێنە ڕەمزە، 
پەیكەر ڕەمزە، كتێبی س���ەوز ڕەمزە، كاتێ ئەوانە 
تێكدران و پارچە پارچە كران، گەنجەكان گڕوتین و 
حەماس���ەتێكیان تێدا كەوتەگەڕ كە لە شۆڕشەكەدا 
بەردەوامبن و بڕۆن بۆ پێشەوە، ئەمەش دوای ئەوەی 
ژەمێكی )جرعە( بەهێزیان لە كوش���تنی )ڕەمز(ی 
سەرۆكەوە وەرگرتبوو. ئەم حاڵەتە حاڵەتی یەكەم 
پیاوی ناو ئەش���كەوتمان بیردەهێنێت���ەوە، ئەو پیاوە 
كاتێ نەیتوانیوە گای ناو دارستانەكە بكوژێت، ئەوا 
ئەو گایەی كوشتووە كە وێنەكەی لەسەر دیواری 
ئەشكەوتەكەی كراوە، بەمەش هەستی بە سەركەوتن 
ك���ردووە و ئازایەتی و بوێرییەك���ەی زیادیكردووە، 
ئیدی پاش ماوەیەك هێندەی نەبردووە توانیویەتی لە 

دارستانەكەشدا بەسەر )گا(كەدا سەركەوێت.

شۆڕشگێڕەكانیش هەمان شتیان ئەنجامدا و دواتر 
سەرۆكی )رەمز(یان ڕوخاند كە نیشتیمان و میللەت و 
ژیانی میللەتی لە خودی خۆیدا كۆكردبوەوە، وەك 
ئەوەی لە قوتابخان���ەكان و ڕاگەیاندندا بە میللەت 
دەوترایەوە. شۆڕش���گێڕەكان ڕەمزی دەسەاڵتێكی 
پاتریاركی ش���مولی و باوكس���االرییان ڕوخاند كە 
وەك قەدەرێكی خودایی بەس���ەریاندا فەرزكرابوو. 
ڕەمزی كەلتووری س���ەدەكانی ناوەڕاستیان ڕوخاند 
كە پەیوەست بوو بە خێزانەوە، خێزانێك باوكێكی 
پاتریارك حوكمی دەكات و پێویستە ڕێزی بگیرێت و 
ملكەچی بیت. ئەوان كۆتاییان بە درێژكراوەی ئەم 
كەلتوورە هێنا كە باڵی بەسەر دەوڵەتیشدا كێشابوو، 
دەوڵ���ەت كە بریتیی���ە لە دەزگایەكی شارس���تانی 
مۆدرێن. شۆڕش���گێڕەكان وتیان )نا( بۆ سەرۆكی 
باوكی خودایانە. بە س���ادەیی ئ���ەو گەنجانە بە مانا 

ڕەمزییە فرۆیدیەكەی باوكانی خۆیان كوشت.
ب���ەاڵم پرس���یارەكە ئەمەیە: بۆچ���ی لەمڕۆدا 
گەنجەكان توانی���ان ئەو كارە بك���ەن كە نەوەی 

 گرنگترین
 ڕەمزێك كە ئەم
 شۆڕشانە لە
 سەرەتاكانیاندا
 ڕوخاندیان، وێنە
 زەبەالحەكانی
 سەرۆكەكان بوو
 كە لە شەقام و
 گۆڕەپانەكاندا،
 چاویان بڕیبووە
جەماوه ر



60

پێش���تر نەیتوانی بیكات؟ ئەمەش هەر پەیوەستە بە 
مەس���ەلەی ڕەمزەوە. ئەگەر تەماش���ای ئەو سیاقە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییە بكەین كە نەوەی 
ئێستا تێیدا گەورەبووە، بە ئاشكرا هەڵوەشاندنەوەی 
ئایدۆلۆژی���ای سیاس���ی )واتە هەڵوەش���اندنەوەی 
بااڵدەس���تی یەك حیزب و یەك ئایدۆلۆژیا( لە ژیانی 
گشتیدا دەبینین، ئەو هەڵوەش���اندنەوەیە ڕێگای بۆ 
فرەیی حیزبی و فرەیی ئایدۆلۆژی خۆشكرد. لێرەوە 
بااڵدەس���تی تەنها ڕەمزەكانی ی���ەك حیزب و یەك 
ئایدۆلۆژیا، چیتر قەناعەت بە هیچ كەسێك ناكات، 
بەتایبەتی بەهۆی بوونی لێكترازانێكی گەورە لەنێوان 
میللەت و  واقع���ی  لەگەڵ  دروش���م و ڕەمەزەكان، 
ئاواتەكانی. ئیدی نەوەیەكی گەنجی جڵەونەكرا و، 
بەسیاسی نەكراو، بە ڕەمزنەكراو پێگەیشتووە. تەنانەت 
پێش���تر و لە زۆر جاردا، بڕێك لەو گەنجانە، كەم تا 
زۆر دەبوون���ە قوربانی ئینتیمای نیش���تیمانی. لێرەوە 
ئەم پانتاییە كە بە ملمالنێ ئایدۆلۆژییە تەسكەكان و 
بەش���داربوو  نەكراوە،  پیس  یەكتر س���ڕینەوەكان 
لە دروس���تكردنی خۆپیش���اندانێكی یەك ملیۆنی، 
خۆپیشاندانێك هەموو ش���ەبەنگ و توێژ و گروپ و 
ئامانجەكان  چونك���ە  كۆكردبوەوە.  ئینتیماكان���ی 
توانی بەسەر س���ەرچاوەی ئایدۆلۆژیای تاكەكاندا 
س���ەركەوێت، هەروەها چونكە ڕەم���زی ئازادی 
توانی هەموو ڕەمزە الوەكییە ورد و پەرشوباڵوەكان 

لەخۆبگرێت و كۆیانبكاتەوە.
دووەم خاڵی گرنگ لە بونیادی پێكهاتەی ئەم 
نەوە گەنجەدا كە پەیوەستە بەو سیاقە كۆمەاڵیەتی/ 
ڕۆشنبیرییەی تێیدا گەورە بووە، بریتییە لەو جیاوازییە 
ئاشكرا و بینراوەی لە بونیادی پەروەردەدا هاتووەتە 
ئارا و نەوەی تازە لەسەری گەورە بووە كە جیاوازە 
لەوەی نەوەی حەفتاكان و هەشتاكان لەسەری گەورە 
بوون. كەس نكۆڵی لە پێش���كەوتنی ش���ێوازەكانی 

پ���ەروەردە و گۆڕانی پەیوەن���دی نێوان كوڕەكان و 
باوكان ناكات، نكوڵی ل���ەو كرانەوە بەردەوامەی 
میدیا و ڕاگەیان���دن ناكات كە س���ەربەخۆییەكی 
بە مندااڵن و گەنجان بەخش���یووە، سەربەخۆیی لە 
بڕی���اردان و بی���روڕاكان و گفتوگۆكاندا، چ لەگەڵ 
خزم و كەسوكاردا یان لەگەڵ خەڵكانی دیكەدا و لە 
ڕێگەی ئینتەرنێتەوە. ئەم پێكهاتەیە كە بە ڕادەیەكی 
بەرچاو كراوە و ئازادە و بەشێوەیەكی ستونی ملكەچی 
پلەبەندی هەرەمیەتی خێ���زان نییە، تەنها لە هەندێ 
خێزاندا نەبێت، ناتوانین نكۆڵی لە كاریگەرییەكانی 
بكەین بەسەر دروس���تكردنی ئەم نەوەیەدا: یەكەم 
بەوەی یادەوەری ئەم نەوەیە تا ئاس���تێك دوورە لەو 
ئەنجامیان  عەرەب  دەسەاڵتدارانی  كوشتارگایانەی 
داوە. دووەم ئ���ەم نەوەی���ە ڕۆحێكیان هەیە زۆر لە 
ملهوڕی دەسەاڵتداران ناترسن، بەتایبەتی دوای ئەم 
كران���ەوە میدیاییە كە بە چ���اوی خۆیان لە كەناڵە 
ئاسمانییەكان و لەسەر تۆڕەكانی ئینتەرنێت دەیبینن. 
س���ێیەم كە لە دوانەكەی دیكە گرنگترە، الوازی 
دەسەاڵتی باوكی پاتریارك لە هوشیاری ئەم نەوەیەدا، 
چونكە ئەوان كوڕوكاڵی ئەم كۆمەڵگا مۆدرێنانەی 

ئەمڕۆن.
گۆڕینی ڕەمزە ئاینییەكان، هیچی كەمتر نییە لە 
ڕوخاندنی ڕەمزی كەسایەتییەكان. پێش دوو مانگ 
لەمەوبەر، لە زیاد ل���ە واڵتێكی عەرەبیدا، دەهۆڵی 
مەترس���ی لێدەدرا گوایە دی���اردەی تایفەگەری و 
دەمارگیری و توندڕەوی و شتی دیكەی پەیوەست بە 
ڕەمزە ئاینییەكان باڵوبونەتەوە. كەچی مەیدانەكانی 
ئ���ازادی، بە یەك جار هەموو ئەو ڕەمزانەی داماڵی و  
ئەم ڕەم���زە الوەكییان���ەی گۆڕی-بەب���ێ ئەوەی 
لەناویانبەرێ���ت ب���ەو پێیەی ئەوانە بەش���ێوەیەك لە 
شێوەكان دەچنە خانەی ئینتیماكردنەوە- بۆ كۆمەڵێ 
ڕەمزی دیكە ك���ە كراوەتر و مۆدرێنت���رن و زیاتر 
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توانای بەش���داریكردن و قبوڵكردنی ئەوی دیكەیان 
هەیە. ڕەم���زە تایفییە تەس���كبینەكان كاڵبونەوە و 
تەنها ئااڵ و سرودە نیشتیمانییەكان بەرزكرانەوە. ئەم 
جێگۆركێیە )تبدیل( لە ڕەمزدا، لە كایە ڕمزییەكەدا 
وایدەخوێنینەوە گۆڕینی بیرۆكەی موقەدەس���ە كە 
ئێس���تا بووەتە نیش���تیمان و ئازادی و دیموكراسی و 
كەرام���ەت. هەروەها وایدەخوێنین���ەوە كە مەیدانە 
گشتی و هاوبەشەكانی نیشتیمان، چیتر لەمەوال پاوانی 
گروپێك یان تایفەی���ەك یاخود حیزبێك نییە، بگرە 
هی هەمو هاواڵتیانە. بەاڵم شوێنی ڕەمزە تایفییەكانە، 
چیتر مەیدانە گشتی و هاوبەشەكان و كایەی سیاسی 
نییە، بەڵكو مزگەوت و ش���وێنەكانی خواپەرستی و 

ماڵەكان و بواری تایبەتە.
هەروەها ئەم شۆڕشانە شڵەقانێكی خستە كایەی 
ڕەمزی حیزبەكان و ئەو دابەش���كردنە باوەی حیزب 
كە لە كۆمەڵگاكاندا ناسراوە، گرنگترین دەركەوتەی 
ئەم شڵەقانە ئەوەیە بۆ یەكەمجارە میللەت ڕابەرایەتی 
دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن دەكات. ئەمە لە كاتێكدایە 
پێشتر میللەت سەركز و پێشتگوێخراوو خەسێنرابوو. 
بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ و ڕەمزی لەالیەن دەسەاڵت و 
دەس���تەبژێرەوە س���ەركوتكرابوو. ئەم ش���ڵەقانە لە 
پڕێكدا وێنەیەكی هۆش���یاری سیاسی الی میللەت 
دەرخست كە بەالی ئەو دەس���تەبژێرانەوە شتێكی 
چاوەڕواننەكراوب���وو، ئەوانە هەمیش���ە میللەتیان بە 
جەهلی سیاسی تۆمەتبار دەكرد. میللەتیش ڕەمزی 
خۆی هەب���وو، وەلێ بە جیاوازییەك���ی گەورەوە: 
ئەگەرچی ڕەمزەكان���ی میللەتیش كۆمەڵێ كەس 
بوون، بەاڵم ئەوان داوای )كەس���اندن- الشخصنە( 
ناكەن، بە پێچەوانەی ڕەمزەكانی دەس���ەاڵتەوە. بۆ 
نمونە »محەمەد بو عەزی���زی« ڕەمزێك بوو، بەاڵم 
نە خۆی و نە كەس���وكار و نە خزم و خۆشەویستانی، 
بیریان ل���ەوە نەدەكردەوە خۆیان بس���ەپێنن یاخود 

لە ڕێگەی س���ەپاندنی هێزەوە خەڵكی ناچار بكەن 
وەك موقەدەس���ێك و وەك خودایەك خۆشیان بوێن. 
هەروەها ئەو ڕەمزێك بوو بۆ ئازادی و كرانەوە بەسەر 
جیهانێكی نادەس���ەاڵت و ناسەركوتكەر. لێرەوە ئەو 
ڕەمزێك بوو بۆ تازەبونەوە و گۆڕان و ڕەتكردنەوە و 
قوربانیدان لەپێناو كەرامەتدا. بەمشێوەیە ڕەمزەكانی 
میللەت هەرگیز لە ڕەمزەكانی دەسەاڵت ناچێت كە 
نیشتیمانیان بە )من- االنا( هەڵلوشیبوو، ئایندەیان بە 

مێژویەكی پێشوەخت داخستبوو.
گەالنی عەرەب لەم شۆڕش���انەدا، س���ەرلەنوێ 
بەجۆرێك  ماناكانی ڕەمزی ڕێكخس���تەوە،  ڕەمز و 
لەگەڵ سەردەمەكەی و كەرامەتی و هۆشیارییەكەیدا 
بگونجێت. سەرەتا بەربەستی ئەو ترسەی شكاند كە 
لە دەسەاڵتی ئەمن و ئاسایش  و ڕەمزەكانی هەیبوو، 
ئەوانەی س���وتاند، ئێس���تا ئەو ڕەمزان���ە لە تونس و 
بوونەتە ڕەمزی س���ەردەمێكی گۆڕبەگۆڕی  میسر 
ئازار و ئەشكەنجە و سوكایەتیپێكردن. پاشان ڕەمزی 
باوكی سەرۆكی خودایانەی ڕوخاند، دواتر ڕەمزە 
مامناوەندییە بەرتەس���كەكانی گ���ۆڕی بە ڕەمزی 
هاوبەش و زیاتر كراوە. دواج���ار بەرزكردنەوەی 
وشەی )نا( ئەمەش دوای كاروانێكی دورو درێژی 
)بەڵێ(ی سەرش���ۆڕی. )ن���ا( ڕەمزێكی زمانەوانی و 
دەالل���ی كەم نییە ب���ۆ میللەتێ���ك فێركرابوو بڵێ 
)بەڵێ(، فێركرابوو  شەووڕۆژ، لەشەر شەقام، لەسەر 
دیوارەكان، لە گ���ەڕەك و قوتابخانە و لە تەلەفزیۆن، 
لە ڕۆژنام���ە، لە مەمكی دایكییەوە، لەس���ەر لێوی 
خۆشەویستەكەی و لە گیرفانە كونەكەیەوە بڵێ بەڵێ.

سەرچاوە:
 االوان، 16 ئازار، 2011
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بۆچی به  تایبه ت���ی له م کاته دا؟ ئه مه  ئه و پرس���یاره  
کالس���یکیه  چ���اوه ڕوان کراوه ی���ه  ک���ه  زۆر خێراو به  
ده مارگیریه کی به رچاوه وه ، ئه و ئه قاڵنه  به رزی ده که نه وه  
که  به پێی تێ���وری پیالن و لێکدانه وه ی سوریالیس���تیان 
چرکه  ساتی ڕوودانی هه ر کاره ساتێکی سه رنج ڕاکێش 
هه ڵده سه نگێنن. ئیتر ڕووداوه که  له  دنیای عه ره بدا بێت یان 

له  دنیای ئیسالمدا به  گشتی.
ئه وه ی به  ڕاس���تیی له  ڕۆژانی به هاری ڕاپه ڕیندا، که  
ڕاپه ڕینێکی میللی، ئاشتی خوازانه ، شارستانی و شاری بوو 
به سه ر ڕژێمی س���ه رکوتکه ری عه ره بیدا� من خۆم بڕوام 
نه ده کرد به  ته واوه تی له  ڕۆژه کانیدا بژیم و په یجووری بم 
� سه رنجی ڕاده کێشا، ئه و الیه نه بوو به  ده مارگیریه کی بێ 
وێنه و ترسێکی زۆر ئاشکراوه  په نای بۆ))تێوری پیالن(( 
و ش���رۆڤه کاریه کانی ده برد ک���ه  ئه ویش خودی ڕژێمه  
س���ه رکوتکه ره کان بوو نه ک نێوه نده  میللیه  ڕاپه ڕیوه که ،  
ئه وه ی ئ�ێمه  به رده وام پێمان ده گوت نێوه ندێکه  هه ندێک 
جار تا س���نووری گه وجایه تی ش���ه یدای پاساودانه وه ی 

هه ندێک له  سیمای 
گشتی ڕاپه ڕینی ناوچه که 

نووسینی:سادقجهاللئهلعهزم
و.لهعهرهبییهوه:ڕهووفبێگهرد
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پیالنگێڕی و س���اده یی و ساکاریی خۆیه تی. ئه مه  له  
کاتێکدایه  که  خودی ڕژێمه  سه رکوتکه ره کان و ئه و 
ده وڵه تانه ی بوونه ته  پاشکۆی، هه وڵێکی به رده وا میان 
داوه  خۆیان وه ک ناوه ندێک بناس���ێنن که  سه نته ری 
ئه قاڵنیه ت و ڕۆشنگه ریی و نیشتیمانی و شارستانین. 
ئه مه  له  کاتێکدایه  کۆمه ڵگای عه ره بیی له  دابه شبوونێکی 
س���توونیدا: خێاڵیه تی، مه زه بی، ئه تنی، هۆزگه رایی، 
به ره یی���دا ده ژی که  هه موو ئه مان���ه  کاریگه ریه کی 
زۆریان له سه ر پارچه  پارچه کردنی و دواکه وتوویی 
کۆمه ڵ���گا که  هه یه . به اڵم له  پڕێکدا هاوکێش���ه که  
ئاوه ژووبوو. ئه وه ی به ته واوه تی هه ڵگێڕایه وه  ڕاپه ڕینه  
میللیه که  بوو له  تونسه وه  بۆ یه مه ن و پاشان بۆ میسر و 
سوریاو به حره ین و لیبیاو..هتد.. ئێمه  به چاوی خۆمان 
ئه وساته  ڕاستیه مان بینی که  چۆن ڕژێمه  عه ره بیه کان، 
وه  له  هه موو جاره کانی پێشوو تریان، ده مارگیرانه و به  
شێوه یه کی میکانیکی  په نا یان برده  به ر درۆی)پیالن( و 
هه روه ها چۆن ڕێکه وتبێت، خۆیان دا به ده ست په ناو 

په سێو یی کافکاویی بۆ لۆژیکه  گاڵته جاڕیه که یان، که  
هه مووی له م پرسیاره دا کۆده بێته وه )) بۆچی به تایبه تی 
له م کاته دا؟(( وه اڵمی ش���اعیرێکی عه ره ب ئاماده یه : 
بۆیه  له م کاته دا: چونکه  خه سڵه تی سه رکوتکاریمان، 
وه ک ئه وانه ی لێ کردوون که  بڕوایان به  شه ڕ نیه  تا 

به رۆکی خۆیان ده گرێت.
له به رئه وه یش که  ئه وان بیریان له   چاره سه رکردن 
ده ک���رده وه . ئه و جه ماوه ره  گه وره  ڕاپه ڕیوه ی یه مه ن 
و لیبیاو تونس و میسرو سوریاو به حرینیان به  چه ته ، 
ئاژاوه گێڕ، مافیای چه کدار، تیرۆرس���ت و پیاو کوژ 
ده هاته  به رچاو. ئه مه  له  چاکترین حاڵه تدا، ئه گینا له  
خراپه که یدا بریتی بوون له  مشک و جرج و مارومیرو.

له ڕاستیدا مه به ست ئه وه  نییه  ده ست بخرێته  سه ر 
چ پیالنێک، یان وه اڵمێکی دڵکارانه  و نیوه  دڵکارانه  
به  پرسیاری) بۆچی به تایبه تی له م کاته دا؟( بدرێته وه . 
به ڵکوو ئه وه ی زۆر مه به سته  ئه و ناوزڕاندنه  خراپه یه  
ده درێته  پاڵ س���ه ربه خۆیی جه م���اوه ری گه وره ی 

 ئهوجهماوهرهگهوره
 ڕاپهڕیوهییهمهن
 ولیبیاوتونسو
 میسروسوریاو
 بهحرینیانبه
 چهته،ئاژاوهگێڕ،
 مافیایچهکدار،
 تیرۆرستوپیاو
 کوژدههاتهبهرچاو.
 ئهمهلهچاکترین
 حاڵهتدا،ئهگیناله
 خراپهکهیدابریتی
 بوونلهمشکو
سادقجهاللئهلعهزمجرجومارومێرو
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شۆڕش���گێڕان و قوربانیدانه کانیان، گومان دروست 
کردنێکی فێڵبازانه یه  له  ئه هلیه ت و س���ه ربه خۆیی و 
ئه و ئاماژه  به  پێچ و په نا یانه یه  له  به رته س���کی عه قڵی 
و ئاس���تی سیاسی و نیشتیمانی شۆڕشگێڕاندا. بێجگه  
له و هێمایانه ی گوایه  ئیراده ی شه ڕه نگێزی و نهێنی و 
نیازی ئازار پێگه یاندنی له  پشت بزاوت و ڕاپه ڕینیانه وه  
هه یه . گوایه  که س ل���ه  جه وهه ره که ی ئاگادار نیه و 
هه ست به  مه ترسیی له سه ر نیشتیمان و یه کیه تیه که ی 
ناکات بێجگه  له )) ده سته  ئه مینه کان!(( که  پارێزگاری 
له  ڕژێم و پاراس���تنی و ده وڵه ت و ده س���ه اڵته که ی 
ده کات، که  ناتوانێت جیاوازی له  نێوان پارێزگاری 
کردن له  سته مکاری و س���ه رکوت کردن له الیه ک 
و، پارێزگاری له  نیش���تیمان و گ���ه ل و ده وڵه ت و 

به رده وامیان له الیه کی تره وه  بکات.
گهلیتونسئازاده

هه موو ئه وانه ی ناڕه زاییان ده ربڕی، ئۆپۆزسێون، 
ڕاپه ڕیوه کان، ئه وانه ی ه���ه واداری به هاری عه ره بی 
ب���وون به  جۆرێکی تر وه اڵمی پرس���یاری:)) بۆچی 
به تایبه تی له م کاته دا؟(( یان دایه وه . چ وه اڵمێک له و 
هاواره  ڕه وانبێژتر بوو که  پارێزه رێکی الو، له وانه ی 
له خۆیاندا شاگه شکه  ببوو له  یه کێک له  شه قامه کانی 
تونس���ی پایته ختدا کردی و وت���ی:)) گه لی تونس 
ئازاده ((. ئه وه  ئه و کات���ه  بوو که  زه ین العابدین بن 
عه لی و خێزانه که ی له  واڵت هه اڵتبوون. هاوارێکی 
جیهانگی���ر که  هه م���وو دنیا، تاڕاده ی���ه ک له  هه موو 
شوێنێکی ئه م سه ر زه ویه دا بیستراو بینرا. به جۆرێکی 
تر، شۆڕشی یاسه مین ئه وکاته  سه ری هه ڵدا که  گه لی 
تونس ئازادبوو، نه ک له به رئ���ه وه ی بووبێته  قوربانیی 
ده س���ت پیالنێک. وه اڵمی ئه و پیره ی تونس���یش له  
وه اڵم���ی الوه که  که متر نیه  که  هه موومان له س���ه ر 

شاش���ه ی ته له فزیونه وه  دیمان چۆن ده س���تی به سه ر 
میوه  س���پیه کاندا هێناو به حه سره تی ته مه نه  له ده ست 
چوه که ی���ه وه  وتی:))پیربووی���ن، پیربووین له پێناوی 
ئه م چرکه ساته  مێژووییه دا(( ئه و چرکه ساته ی له دوا 
دواییدا به و و به  ئێمه  گه یشت، به اڵم له  به ختی چاکی 
هه مووماندا، پێش ئه وه ی هه موو شتێک کۆتایی بێت.

وه اڵم���ی ڕه وانبێژانه ی س���ێیه میش که  به ده نگ 
و ڕه نگ بیس���تیمان و بینیمان. به تایبه تی له م کاته دا 
که ))گ���ه ل داوای ڕوخان���ی ڕژێ���م ده کات(( بۆ 
ڕزگارکردنی نیش���تیمان و خۆیش���ی، ن���ه ک له به ر 
تێوه گالنێک���ی گه مژانه و به ڕێوه بردنێکی س���اکارانه  
له گ���ه ڵ پیالنێکدا که  خاوه نی))ده س���ته  ئه مینه که (( 
عه لی عه بدواڵ ساڵح پێداگرێ له سه ر ده کرد ، کاتێک 
خه ڵکی یه مه نی به ڕسوا دایه  قه ڵه م و گوایا ڕاپه ڕینه که  
له  کۆشکی س���پییه وه  نه خشه ی بۆ ده کێشرێت و له  

ته لئه بیبه وه  به ڕێوه  ده برێت.
هه ندێک ڕایان وابوو ڕاپه ڕینی به هاری عه ره بی له  
تونس و میسرو یه مه ن و به حره ین و سوریاو لیبیا و 
واڵتی تری عه ره بی، درێژکراوه ی شۆڕشی ئیسالمیه  
له  ئێران دژی ده سه اڵتی پاش���ایه تی ئه و واڵته ، یان 
چاولێکه ریه کی ئ���ه و بزووتنه وه  میلیه  دیموکراتیه ی 
ئه نده نوس���یایه  که  له  س���اڵی)1997 � 1998(ڕژێمی 
سه ربازیی و دیکتاتۆریی سوهارتووی هه ره س پێهێنا. 
یان درێژک���راوه ی ڕاپه ڕینی ئورزی یه ک ملیۆنیه  که  
س���اڵی 2005 لوبنانی له  ژێر ده سه اڵتی سه ربازیی و 
ئه منی س���وریا ڕزگارکرد. یان السایی کردنه وه ی 
بزوتنه وه ی بێزاریی و ناڕه زایی ده ربڕینی س���ه وزیی 
2009 ئێرانه ، که  له  دژی ده ستێوه ردانی هه ڵبژاردنی 
سه رۆکایه تی بۆ س���ه رکه وتنی مه حموود ئه حمه دی 
نه ژادی پاڵێوراوی ڕژێم ک���را. هه یش بوو ده یوت 
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له و ڕاپه ڕینه  ئاشتیخوازانه  گه وره یه  ده چێت که   ساڵی 
1986 له  دژی دیکتاتۆری فلیپین فرد یناند مارکوس 
و ئیملیدای ژنی ب���ۆ به رژه وه ندیی فه رمانڕه واییه کی 

دیموکراتی نوێکراو خه ڵک پێی ڕازی بوو.
بههاریدیمهشق،2000

هه موو ئ���ه م بۆچ���وون و گریمانه )ئه گه ر چی 
لێبڕاوانه ن(، که چی هیچ بایه خێکی به رچاو به  به هاری 
2000 دیمه ش���ق ناده ن. به الی من���ه وه  ئه و به هاره و 
له م سیاقه دا، جۆرێک بوو له ))پێشه کیه کی تیوری(( 
یان)) پرۆڤه ((یه کی به رایی و ئاش���ته وایی ئه و کاته ، 
بۆ ته قینه وه ی ڕاپه ڕینی عه ره بی داهاتوو که  بریتییه  له  
دروش���م و داواکاری و سکااڵو بانگه وازو خه ون و 
قوربانیدان. من واده زانم، له م الیه نه وه ، به هاری دیمه شق 
پێشه نگێکی عه ره بیه . چونکه  کۆی دروشم و داواکاری 
و ناڕه زایه تیه کان، ئه وانه ی ڕاپه ڕینه  میللیه که ی عه ره ب 
له  تونسه وه  تا یه مه ن پاشان به  لیبیای زامداردا تێپه ڕی، 
تا ڕاده یه ک هه ر هه موویان � به جۆرێکی زۆر مۆدێرنتر� 
له و به ڵگه  سیاس���یه � ڕه خنه ییه � چاکسازیه دا هه یه  که  
له   بزوتنه وه ی بووژاندن���ه وه ی کۆمه ڵگای مه ده نیی 
س���وریا، له  به هاره  کورته که ی دیمه ش���قدا به رزی 
کردبوه وه ، بزوتنه وه که ی ئه وسای سوریا، هه موو ئه و 
داواکاریانه ی خسته  به رده م گفتوگۆیه کی دیموکراتی 
گشتی، له  ڕێگای شه پۆلێکی به رفراوانی وتاردان و 
کۆڕو گفتوگۆو دوانگه و دانیشتن و ڕۆنان و دژه که ی 
و ڕه خنه و هه موو ئه و نووس���ینانه ی له و ماوه یه دا له  
س���وریادا باڵوبوونه وه . که  ئومێد ده کرا له و کاته دا، 
س���ه رۆکایه تییه  گه نجه که  ی س���وریا به شداری له و 
بزاوت���ه  زیندووه دا بکات و بێت���ه  ناو چه ندو چوونه  
هه نوکه ییه کان���ه وه . بۆ ئه وه ی ببێته  س���ه ره تایه ک بۆ 
دروست بوونی ڕای گشتی هه مه گیر بۆ ئه نجامدانی 

پێویستیه کانی سوریا له  فریاکه وتنێکی سه ره تایی خێرا، 
چاکسازیه کی مام ناوه ندیی، چاره سه رکردنی ئاینده . 
بۆ نموونه ))به یانی 99ی ڕوناکبیرانی سوریا) دیمه شق 
30/ 2000/9(( و »به ڵگ���ه  ئه ساس���یه کانی لیژن���ه ی 
بووژاندنه وه ی کۆمه ڵگای مه ده ن���ی« که  »به  به یانی 
هه زار« )دیمه شق، کانوونی دووی 2001( به ناوبانگه . 
»به یانی پێکگه یشتنی هاریکارانی کۆمه ڵگای مه ده نی« 
) دیمه ش���ق، ئاب،2002( هه موو ئه مانه  زۆر به وردی 
و پوخیی ئه و کێش���ه و بۆشایی و باس و ئاسته نگیانه  
تاووتوێ ده که ن که  له  پێناویدا ڕاپه ڕیون. بۆ یه کالیی 
کردنه وه و چاکس���ازیی کردن له  تونس و میس���ر و 
لیبیا و یه مه ن و س���وریا و به حره ین له  ساڵی 2011 
که  له  س���ه رووی هه موو ئه مانه وه  پاراستنی ئازادی و 

که رامه تی خه ڵکه .
 بێگومان ئه وه ی به هاری دیمه ش���ق ده یویست 
و چ���اوی تێبڕیبوو نه  ڕوویداو  ن���ه  هاته دی، به ڵکو 
به  ت���ه واوی پێچه وانه که ی ڕوویدا. ده زگا ئه منیه کان 
ورده  ورده  گفتوگۆکانی به هاری دیمه شقیان له ناوبرد، 
تا گه یش���ته  ئه وه  که  پێش ئه وه ی چ گوڵێکی ده م 
بکاته وه  زین���ده  به چاڵ کرا. به هاری دیمه ش���قیان 
س���ه رکوت کرد: چونکه  به ئاش���کرا هه س���تی به و 
کێش���ه  که ڵه که  بوانه ی واڵت کرد بێ ئه وه ی خۆی 
ده ستێکی تێدا هه بێت. هه روه ها زۆر به ڕوونی هه ستی 
به و به ربه س���ت و خه فه کردنانه  ک���رد که  ڕژێمه که  
له ژێریدا ده ینااڵند. له کاتێکدا که  خۆی چ ده ستێکی 
له  دروس���ت کردنیدا نه بوو. ئ���ه و حاڵه تی داچوونه  
گش���تیه که ی کۆمه ڵگاکه یش���ی ده بینی که  خۆی 
به رهه می نه هێنابوو. به هاری دیمه شق له به رده م ده ردی 
بێ ده رمان و گیروگرفته  به رباڵوه کانی واڵتدا ده بوو 
هه ڵچێت. چونکه  ئه و ده ستی له  دروست کردنیاندا 
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نه بوو. بۆیه  هه ر له و کاته دا خوێنه  پاکژه کان ڕژانه  نێو 
شه قام و شارو گونده کانی سوریاوه  نه ک له به رئه وه ی 
ڕاپه ڕیوه کان���ی سه رانس���ه ری واڵت پیالنه  ده ره کیه  
دۆزه خیه کان جێبه جێ ده که ن بۆ ئه وه ی سه قامگیری 

و توانای نیشتیمان بخه نه  مه ترسیه وه ! 
ترس���ی گه وره  له وه دایه  که  سیاسه تی خۆگێل 
کردنی فه رمیی له م مه سه النه ، سیاسه تی مامه ڵه کردنی 
ئه منی له گه ڵ هه موو خۆپیشاندان و ناڕه زایی ده ربڕیندا، 
ناوزه دکردنی داواکاریه  ئاشتیخوازیه که ی خه ڵک به  
فیتنه و یاخی بوون و ناپاكی، هه موو ئه مانه  برینێکی 
قووڵن له نێوان ڕژێمی ده سه اڵتدارو کۆمه ڵگای سوریا 
به گش���تی که  له  ئاینده ی نزیکدا چاره سه ر ناکرێن. 
چونکه  ئه و جۆره  سیاسه ته  � ئه گه ر ڕانه گیرێت � ده بێته  
تایه فه په رستیه کی  هۆی باڵوبوونه وه ی تیره گه ری و 
به رباڵو له  واڵتدا، ته نانه ت ئه گه ر هه روا به  شاراوه یی 

بمێنێته وه  تا ئه وکاته  دیسان ده ته قێته وه .
سروشتیڕاپهڕینهکان

راپه ڕینه  هه نووکه ییه کان���ی به هاری عه ره ب به  
شۆڕش���ی گه نجان ناونراوه، شۆڕشی ته کنه لۆژیای 
به رزی په یوه ندی و زانیاری���ه کان، وه ک ئه نته رنێت، 
کۆمپیوته ر، مۆبایل، فه یسبوک، تویته رو یوتیوب، ئه و 
که ناڵه  ئاسمانیانه ی سات به  سات و چرکه  به  چرکه  
به دوای گۆڕان���ی ڕووداوه کانه وه ن. ئه مانه  بزاوتێکی 
چۆنایه تی گه وره  بوون و ڕۆڵێکی هه ره  کاریگه ر و 
یه کالییکه ره وه یان هه بوو له  به رژه وه ندیی جه ماوه ره  
شۆڕش���گێڕه که دا. هه روه ها پشتیوانیی شۆڕشه که یان 
کرد که  به ره و ئاقاری ئاش���تیانه  بجووڵێت و سیمای 
شۆڕشێکی هۆشیارانه  و ڕوناکبیرانه  له خۆ بگرێت که  
توانای به سه ر تازه ترین ده ستکه وتی ئه م سه رده مه دا 
بش���کێت له  بواری ته کنه لۆژی���ای په یوه ندیه کان و 

ئاڵوگۆڕی زانستی و گوێزانه وه ی زانیاری و په یوه ندیه  
هه نووکه ییه کان به شێوه ی گشتی.

ل���ه  هه مان کاتدا، ئه و بزاوت���ه  چۆنایه تیه ، ڕژێم 
و ده زگا ئه منیه کانی به  دواکه وتویی هێش���ته وه  که  
توانای گه یشتنه  کاروانی نییه ، چونکه  هیچ شێوازێکی 
مامه ڵه کردنی له گه ڵ ئ���ه و بارودۆخه  تازه یه دا نه بوو 
بێجگه  له  خۆپاراس���تن له  دوای ئه و تایبه تمه ندیانه وه  
که  وه ک ده زانی���ن هه ر ده وڵه تێکی عه ره بی له ویدی 
جیاده کاته وه . پێداگرتنه  کوتوپڕه که یش���ی له س���ه ر 
هه رشتێک که  واڵتێکی عه ره بی له  دراوسێکه ی یان له 

 واڵته کانی تری عه ره ب جیاده کاته وه .
لێره وه ، بانگه ش���ه و ه���ه راو زه ن���ا فه رمیه که ی 
حکوومه ت، له  س���ه رده می ڕاپه ڕین و شۆڕشدا، که  
گوایه  میس���ر تونس نییه ، لیبیا میس���رو تونس نییه ، 
سوریا نه  تونسه و نه  میسره و نه  لیبیایه ...ئه مه  له کاتێکدا 
که  میس���ر، ڕۆژێک له  ڕۆژان، له سه ر ئاستی واقیعی 
شۆڕشی ئێس���تا، له  ئێستا زیاتر له  تونس و به حره ین 
و لیبی���ا نه چوه  وه ک چ���ۆن هاوواڵتیه کی ڕاپه ڕیوی 
به حره ینی چاکس���ازیه کی ده وێت ک���ه  له  ڕێگای 
ده ستوورێکی ڕاسته قینه وه  ش���ایه کی بۆ دابنرێت و 
سه رۆک وه زیرانێکیش که  کۆشک داینه نێت به ڵکوو 
له ن���او خه ڵکه وه  بێ���ت، هاوواڵتیه ک���ی ڕاپه ڕیوی 
میسری و س���ووریش چاکس���ازیه کی ده وێت که  
س���ه رۆک کۆمارێکی ڕاسته قینه ی ده س���تووری بۆ 
ده سته به ربکات، سه رۆک وه زیرانێکیش له  کۆشکه وه  
ده ستنیشان نه کرێت به ڵکوو له  نێو گۆڕه پانێکی زۆر 

دیموکراتیانه ی واڵته که ی خۆیه وه  بێت.
بۆیه  ده ڵێم: هاواڵتی عه ره ب، تا ئه ندازه یه ک زۆر 
ده مێکه ، هه ستی به م نزیکبوونه وه و لێکچوونه ی ئێستای 
کۆمه ڵگای عه ره بی نه کردوه ، ئێستای سه رده می به هاری 
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عه ره ب، کێش���ه و ته نگه ژه کان، ڕێسک و داخران و 
سته م و بزاوت و ده رگاو چاره سه ره کان. ته نانه ت له م 
به هاری عه ره بی شۆڕشه دا، هه ست به هه مان هاوکێشه  
کۆنه  ڕۆمانس���یه که ی نه ته وه ی عه ره ب ده کات که  
ده ڵێت: )یه کیه تی ئ���ازارو ئامانجه کانی نه ته وه ( ئه مه  
بۆ ئێس���تا مانایه کی به رجه س���ته تری له جاران هه یه . 
له به رئه وه ی، بۆ نموونه ، زۆر ڕوون و ئاش���کرایه  که  
ئازارو ئامانجی گه النی تونس و میس���رو س���وریا و 
لیبیاو به حره ین، هه رگیز ڕۆژێک له  ڕۆژان وه ک ئه مڕۆ 
یه کگرتوو ڕۆمانسی و له یه کچوو و ئه بستراک نه بوون. 
ئه مان���ه  تاڕاده یه ک له  داواکاری ناڕه زایی ده ربڕینی و 
دروشم و ڕه فتاری خۆپیشانده راندا، له  هه موو واڵته  

عه ره بیه کاندا ده رکه وتووه .
به هاری ع���ه ره ب، جۆرێک���ی تری))یه کیه تی 
عه ره ب((ی ده رخست، ئه وه یش له  جۆری به رنامه و 
مامه ڵه کردنی ڕژێم و ده زگا ئه منیه کاندا ده رکه وت  
له گه ڵ دۆخه  میللی و شۆڕشگێڕیه  نوێکه دا. هه موو 
ئه وانه  س���ه لماندیان ک���ه  ڕژێ���م چ ڕێگایه کی بۆ 
نه ماوه ته وه بێجگه  له  په نابردنه  به ر س���ه رکوتکردن و 
توندوتیژی و ڕاوی دور به دورو ڕێژنه  بارانی گوله ی 
خه ڵکانی مه ده نی، هه روه ها په الماردانی خۆپیشانده رو 
ناڕا زیه کان له الیه ن چه قۆکێش و پیاوه  دڕنده کانه وه . 
بۆیه  ده توانی���ن بڵێین یه کیه تی���ه  ئه منیه که ی ڕژێمه  
عه ره بیه کان، لێکچوونی سته مکاریه که یان له  زوڵم و 
زۆری  سه ر واڵت و گه له که یان، هه رگیز وه ک ئه وه ی 
له  به ه���اری عه ره بی پیرۆزدا ده رک���ه وت له وه وبه ر 

نه بینرابوو.
پێویسته  لێره دا هه ڵوێسته یه ک له سه ر ئه و ڕایه  بکرێت 
که  ده یه وێت شۆڕش���ی به هاری عه ره ب و ئه و شته  
تازانه ی له خۆی گرتووه  ته نیا له وه دا چڕبکاته وه  که  

په یوه ندی به  ته مه نی زاڵی الویه تیه وه  هه یه ، هه روه ها 
ته کنه لۆژیای په یوه ندیه  بااڵکان به شێوه یه کی به رفراوان 
بۆ ئاسانکاری به کارهێنراوه . گه ل سه رچاوه ی شۆڕش 

و ڕاپه ڕینه و هه رخۆی دروستیان ده کات.
هه ر مرۆڤیشه  خۆپیش���اندان ده کات و بێزاری و 
ناڕه زایه تی ده رده بڕێ و هه موو جۆره  که ره سه یه کی 
ته کنه لۆژیا که  ده ستی لێ گیربێت به کاری دێنێت. 
گومان له وه شدا نیه  که  الوان گه وره ترین و فراوانترین 
توێژ ن له  پێکهاته ی دیموگراف���ی گه النی عه ره بدا 
به گشتی. بۆیه ، هیچ سه یر نیه  که  ئێستا ڕاپه ڕینی گه ل 
به الی شۆڕشی کچ و کوڕی الودا بشکێته وه . هیچ 
سه یر نییه  الوه کانی ته کنه لۆژیای سه رده م به کاربهێنن 
ک���ه  به ته واوی له ژێ���ر کۆنتڕۆڵیاندایه ، وه ک چۆن له  

ههمووئهوانه
سهلماندیانکهڕژێمچ
ڕێگایهکیبۆنهماوهتهوه
بێجگهلهپهنابردنه
بهرسهرکوتکردن
وتوندوتیژیوڕاوی
دوربهدوروڕێژنه
بارانیگولهی
خهڵکانیمهدهنی،
ههروههاپهالماردانی
خۆپیشاندهروناڕازیهکان
لهالیهنچهقۆکێشو
پیاوهدڕندهکانهوه.
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ڕابوردودا شۆڕش و ڕاپه ڕینه کان کاسێت و ڕادێوو 
ترانزیستورو ڕۆژنامه و باڵوکراوه و نامیلکه و ته نانه ت 
کۆتری نامه به ریان به کارده هێنا. ئه مه  ته نیا بۆ به دیهاتنی 

ئامانجه که ی و ڕاژه ی ئه جێنداکه ی.
دابڕانلهسهرکردایهتیکاریزمی

له هه مانکاتدا، الویه تی ئه م ڕاپه ڕینانه ، له  بنه ڕه ته وه  
خۆی ل���ه و نه ریت���ه  عه ره بیه  چه س���پیوه  دابڕی که  
ده رکه وتنی س���ه رکرده ی کاریز مییه ، ئه وه ی خودی 
جه ماوه ری شۆڕشگێڕ له  ده وری سه رکردایه تیه که ی 
کۆده بێته وه  وه ک مه رجێکی سه رکه وتن و به دیهاتنی 
داواکاریه کانی. کاریزمای چرکه ساتی شۆڕشگێڕیی 
له و سه نته ره وه  که  تاکێکی پێشه واو سه رۆکێکی بلیمه ته ، 
گوێزرایه وه  بۆ ناو جه ماوه ره  ئاپووره که ی  ڕاسته قینه ی 
شۆڕش و گۆڕان. به  دڵنیاییه وه  ئه مه  وه رچه رخانێکی 
تازه و گرنگه  بۆ ئێم���ه . له به رئه وه  مه یدانی ئازادی و 
گۆڕان له  تونس و قاهیره و سه نعاو مه نامه و به نگازی، 
بوون به  نموونه ی هاوبه ش���یه کی مه ده نی زۆر چڕی 
ژن و تاڕاده یه کیش منداڵ و کچ و کوڕ له  ش���ارو 
کۆمه ڵگا زۆر پارێزکاره کاندا. هه روه ها به ش���داری 
کردنی هونه رو شێوازه کانی تری ده ربڕینی داهێنه رانه  
وه ک موزیک و گۆرانی و نواندن و س���ه ماو باڵۆن و 
درود خوێندن، تا کاریکاتێرو توانجی گاڵته جاڕی و 
نووسینی گرافیتی ڕه خنه یی، هه موو ئه مانه  به ڕوویه کی 
خۆش���ه وه  به گش���تی له گه ڵ بوونی چه قۆکێش و 
په المارده ر ان و تۆقاندن و سه رکوتکردن و ڕێژنه ی 
فیشه کیش���دا. ئه مانه  دیمه نگه لێکی تازه ی گه نجانه  و 
داهێنه رانه  بوون که  پێشتر له  خۆپیشاندان و ناڕه زایی 
ده ربڕین و ڕاپه ڕینه کانماندا نه ماندیبوون و به رده وامیش 
ڕوویه کی م���ۆن و گرژیان له خۆگرتبوو. ڕوویه کی 
زۆر ت���ووڕه ی دوژمنکارانه  که  مه یلی س���ووتاندنی 
ئ���ااڵو ئاگر به ردانه  کتێب و باڵوکراوه و په الماردانی 
سه فاره ت و هه ڵگرتنی دروشمی توندوتیژو هه ڕه شه و 

به ڵێندان بوون.
له  ڕاس���تیدا، زۆربه ی ئه م دیمه ن���ه  دزێوانه ، بۆ 
یه که مج���ار، ته نیا له  ڕوخس���اری خ���ودی ڕژێمه  
س���ه رکوتکه رو س���ته مکاره کان و ڕه فتاری ده زگا 
ئه منیه کان���ی و پی���اوه  چه قۆکێ���ش و تۆقێنه ره کان 
و))ده س���ته  ئه مینه !((کانی ئه وانه وه  ده رکه وتن نه ک له  

که سانی تره وه .
چرکه ساتی کاریزمای ڕاپه ڕینی به هاری عه ره ب 
ئه وه ی س���ه لماند که  هێنده  گه شه داربوه  توانیویه تی 
هه موو س���یناریۆ ئاس���نینه کانی ڕژێم ببه زێنێت که  
به رده وام بانگه ش���ه ی بۆده کرد. سیناریۆکه ی ڕژێم 
کۆمه ڵگای له به رده م دووڕیانێکی سه ختا ڕاده گرت 
که  ئه لته رناتیڤیان نییه، وه ک: له الیه که وه  به رده وام بوون 
له سه ر سته می ده وڵه ت و فه رمانڕه وایی سه ربازیی و 
 حاڵه تی نائاسایی و مانه وه ی ده زگا ئه منیه کانی ئێستا. یان 
له  الکه ی تره وه  فه رمانڕه وایی هێزه  ئیسالمیه  ئوسوڵیه  
تاریک بینه کان که  ده یانه وێت به ناوی فه رمانڕه وایی 
خودایی و به پێی یاسا عورفیه  تازه کان که  پێی ده ڵێن 
شه ریعه تی ئیسالم و یاسای س���زادانه  ناسراوه که ی، 
هه موو مێژووی نوێمان هه ڵوه شێنێت. الی سێیه میش 
وردوخاش بوونێکی ستوونی تایه فه گه ری و مه زه بی 
و ئه تنی و به ره یی و عه شایه ری و خێاڵیه تی واڵت و 
ده وڵه ته که یه  که  له گه ڵ خۆیدا وێرانی و فیتنه و شه ڕی 

ناوخۆ به رپاده کات.
له  ڕاس���تیدا، ڕژێمه  عه ره بیه کان سیاس���ه تێکی 
فێڵبازانه یان له گه ڵ شۆڕشدا به کارهێنا، له سه ر ئاستی 
ناوخۆ پشتی به به رژه وه ندیه  ته سک و ڕوخێنه ره کان 
به ست که  ئامانجی سه ره کیی هه ره س پێهێنانی گشت 
ئیحتیمال و تواناو ئه لته رناتیفه کانی کۆمه ڵگای مه ده نی 
بوو. به جۆرێک که  گه ل ته نیا له به رده م ئه و سێ گریمانه  
دزێوانه ی سه ره وه دا ڕابگرێت و هیچ ئیختیارێکی تری 
نه بێت و ناچاربێت له  هه رسێ خراپه که  چاکه که یان 
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هه ڵبژێرێت. به و مانایه ی بێده نگ و ملکه چ بێت و به  
هه موو شته کان قایل بێت به  قێزه  ونه کانیشیانه وه . به اڵم 
برای سه رکرده مان عه قید موعه مه ر قه زافی له وه  زیاتر 
ڕۆیشت و هه ڵبژاردنێکی شه مشونیانه ی خسته  به رده می 
گه ل: ))یان من..من..من..و من���داڵ و خێزانه که م له 
 ده سه اڵتدا ده بین، یان په رستگای نیشتیمانی لیبیا به سه ر 

هه مووماندا ده ڕوخێنم((
ڕاپه ڕینی جه ماوه ریی ئه م سیناریۆ هه ڕه شه ئامێزه ی 
ه���ه ر له  س���ه ره تاوه  ڕه تک���رده وه ، ئه وه یش به هۆی 
ژیاریه  شه فافه که ی، هاونیشتیمانیبوونی ڕه های، واڵت 
په روه ریه  کراوه که ی، مرۆڤایه تیه  پڕ له  لێبوردنه که ی و 
دیموکراتیه ته  نه وزاده که یه وه . هه وڵدان بۆ کاراکردنی 
ئه م پێش ده ستیه و پشتیوانی لێکردنی و ته واوکردنی 
ڕه گه زه کانی، هه روه ها کارکردن به  سروشتی به هاو 
خه سڵه ت و ئه و ئایدیایانه ی له ڕێی پراکتیکی ڕۆژانه وه  
که  له  چرکه ساتی کاریزماییه  ده زگاییه که یدا به ده ستی 
هێنابوو. هه ر ئه وه  به هۆی ئه مانه وه  بتوانێت هه واداری 
ده مارگیری و مه زه بیاتی میللی له  ژێر سایه ی مه ده نیه ت 
و نیشتیمان په روه ری کۆمه ڵگاکه ماندا کۆنتڕۆڵ بکات. 
هه ر ئه وه  بتوانێت جڵ���ه وی بگرێت و بیتوێنێته وه  له  
ڕێگای ئاڕاسته کردنێکی نیش���تمانیانه ی بااڵوه . هه ر 
ئه ویش���ه  بتوانێت مامه ڵه  له گ���ه ڵ دیموکراتیه ت و 
میکانیزمی ده ستووریی و هه ڵبژاردندا بکات. ئه وه یش 
به شێوازێک بێت که  هیچ زۆربه یه کی سیاسی -ئینتخابی 
هه رچۆنێک بێت، نه توانێت دیسانه وه  له  واڵتدا ده ست 
به سه ر ده سه اڵت و سته مکاریدا بگرێت. ئه مه یش به وه 
 ده بێت که  مافی که مینه ی سیاسی -ئینتخابی بپارێزرێت 
و ڕۆڵی دیموکراتیانه ی ئۆپۆزسیۆنی له ناو کۆمه ڵگاو 
ده وڵه تدا هه بێت. له  ئاینده دا مافی ئه وه یش���ی هه بێت 
له  ڕێگای دیموکراتیه ته  وه  خۆی بکات به  زۆرینه ی 
فه رمانڕه واییکه ری تازه ی واڵت. چونکه  ئه و که سه ی 
وتویه تی زۆربه  ده س���ت به کاری سروشتی خۆیه تی، 

هه رگیز ڕه فتاری زۆردارانه  له  خۆی و گه ل و ده وڵه ت 
و که مایه تیه کانیدا ناکات. هه ر ئه ویشه  بتوانێت توانای 
زیاتر بۆ کۆمه ڵگای مه ده نی و هێزو بزاوتی ده سته به ر 
بکات و ڕێس���ا بۆ مامه ڵ���ه  جیاوازه کانی بدۆزێته وه . 
هه روه ها مکوڕی بکات له سه ر فراوان کردنی مانای 
مه ده نیه تی ده وڵه ت و بێ الیه نی له  ده زگا و پله و یاساو 
کاره کاندا. له وانه یش جیاکردنه وه ی ده سه اڵته کان و 
سه ربه خۆیی ده سه اڵتی قه زایی. ده سته به رکردنی النی 
که می ڕێزگرتن له  مافه کانی مرۆڤ و هاونیشتیمانی و 
هاواڵتی بوون و تێکڕای ئازادیه  تایبه تی و گشتیه کان 
له  سه رو هه موویانه وه  ئازادیی ویژدان و پڕکردنه وه و 

بیروباوه ڕ ده ربڕین و په رستن.
له دوایی���دا ئیمانی هاوس���ه رم پێ���ی وتم ئه گه ر 
ش���کۆمه ندیی یه که م پزیس���کی شۆڕشی یاسه مینی 
تونس به  محه مه د بوعه زیزی بکه وێت؛ کاتێک ناڕازی 
بوونه که ی به  سووتاندنی خۆی شکایه وه  نه ک خه ڵکی 
تر. ئه گه ر شکۆمه ندیی پزیسکی ڕاپه ڕینه که ی میسر 
له  گۆڕه پان و مه یدانه کاندا به ر خالد س���ه عیدی الو 
بکه وێت که  دوای ده س���گیرکردنی له الیه ن ده زگا 
ئه منیه کانی میسره وه  له ژێر ئازاردا گیانی له ده ست دا،

ئه وا  ش���کۆمه ندیی یه که مین پزیسکی ڕاپه ڕینی 
جه ماوه ری له  س���وریا، بێ س���ێ و دوو کردن، به ر 
ئ���ه و الوانه ی ش���اری درعا ده که وێ���ت که  دوای 
ده س���تگیرکردنیان نینۆکیان ده رهێن���ان و ناوله پیان 

سووتاندن.

سهرچاوه:
منبر الحوار واالبداع.

2011 /5/17
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دیكتاتۆر ناترسێت، بگرە لە ڕاستیدا ئەو سوكایەتی 
بەوە دەكات كە ڕوودەدات. لەوانەیە باوەڕ بەوە نەكات 
كە دەیبینێ یاخود دەیبیس���تێ، ڕاستتر بە تەواوی باوەڕ 
ناكات. پێیوایە ئەم نەهامەتییە بە خۆڕاگری و ورەیەكی 
بەرزەوە تێدەپەڕێنێت و كاتی ئەوە دێت، لێپرس���ینەوە 
لەگ���ەڵ چڵكاوخۆرەكان���ی بكات لەس���ەر ئەوەی لە 

سەركوتكردندا كەمتەرخەم بوون.
)سەرۆك بگەڕێرەوە ئێمە گاڵتەمان لەگەڵ كردی(، 
ئەوە دروش���مێك بوو خۆپیشاندەرێكی میسری، دوای 
ڕوخانی موب���ارەك، بەرزی كردب���وەوە. دیكتاتۆر بە 
مان���ای تەواوی وش���ە، باوەڕ بەو دروش���مە دەكات و 
باوەڕ ب���ە ئاماژە گاڵتەجاڕییەكەی ن���اكات. لە هەموو 
ئەو دروشم و هاوارانەی باسی )بڕۆ( یان دەكرد، باوەڕ 
بەو دروش���مەی سەرەوە دەكات. هیچ شتێك قەناعەت 
بە دیكتات���ۆرەكان، هەر دیكتاتۆرێك بێت، ناكات كە 
)ڕەعیەتەكەی( توان���ا یاخود هێزیان هەیە. چونكە ئەو 
تەنها بە ملكەچی بینیونی، لەسەر ئەوە ڕاهاتووە ئاپۆرای 

وێنەی دیكتاتۆر 
لەكۆتاییەكەیدا

نووسینی: عمر قدور
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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جەم���اوەر تەنها بۆ پیاهەڵدانی ئ���ەو كۆبونەتەوە و 
ئەمیش لوتبەرزانە لێیان بڕوانێت. دیكتاتۆر پێیوایە 
هەڵەیەك لە مەسەلەكەدا هەیە یاخود موئامەرەیەك 
لەئارادایە، چونكە بە ب���ڕوای دیكتاتۆر ناكرێت و 
ناچێتە عەقڵەوە )ئاژاوەگێڕەكان( هەروا لە خۆیانەوە 

تەحەدای بكەن.
دیكتاتۆر لەسەر تیۆرەی موئامەرە ڕادەوەستێت، 
چونكە ئەم تیۆرەیە تەواو لەگەڵ الس���ارییەكانی 
خۆی���دا دەگونجێت، هەروەها لەگەڵ هێزگەلێكدا 
ڕوبەڕووی دەكاتەوە كە شایەنی ئەون، نەك لەگەڵ 
ئەم )پیس وپۆخاڵنە( ك���ە داوای ڕوخانی دەكەن: 
قالۆنچەكان.. ئەس���پێ لەس���ەرەكان. قەزافی وای 
گوت و لەمەش���دا زۆر لەوانی پێش���خۆی و دوای 
خۆشی ڕاشكاوانەتر قسەی كرد. قەزافی حەقیقەتی 
ناخی خۆی ئاش���كرا كرد و چەندین ناو و ناتۆرەی 
ناش���رینی گرتە میللەتەكەی كە هەمیشە لە قواڵیی 
دەرونیدا بووە. میللەتێك لە مێرو یان خشۆك، وەك 

ئ���ەوەی بەڕێزیان پێیوایە، هیچ پێویس���ت ناكات 
چاوپۆش���ییان لێبكەی���ت و بە مانای تەوای وش���ە 
لەناویان نەبەیت، ئەوان زیاتر ش���ایەنی لەناوبردنن 

نەك ئازادی كە بانگەشەی بۆ دەكەن.
لە تێڕوانینی دیكتاتۆردا، میللەت وەالئی خۆی 
گۆڕیوە، میللەت ناگاتە ئاس���تی ئ���ەو بەهایانەی 
داوای دەكات، كەوات���ە دی���ارە میللەت وەالئی 
خۆی بەخشیوە بە سەرۆكە تازەكان. ئەم سەرۆكانە 
بوێت  دەسەپێنن و چۆنیان  بەسەردا  دروشمەكانیان 
ئاوا دەیانجوڵێنن و بەپێی بەرژەوەندیەكانی خۆیان، 
ن���ەك بەرژەوەن���دی میللەت، دەیانهێن���ن و دەیان 
بەن. النی ك���ەم میللەت درك ب���ە بەرژەوەندییە 
ڕاستەقینەكانی خۆی ناكات، بۆیە ناپاكن، ئەمەش 
دواهەمین پلەی���ە ئەوانەی لەژێر ڕكێفی ملكەچیدا 
دەچن���ە دەرەوە پێیدەگ���ەن. پاداش���تی ناپاكیش 

كوشتنە. كەواتە كوشتن چەند ئاسانە!
وەك ئەوەی هەموو دیكتات���ۆرە عەرەبییەكان 

 هیچ شتێك قەناعەت
 بە دیكتاتۆرەكان،
 هەر دیكتاتۆرێك
 بێت، ناكات كە
 )ڕەعیەتەكەی( توانا
 یاخود هێزیان هەیە.
 چونكە ئەو تەنها بە
 ملكەچی بینیونی،
 لەسەر ئەوە ڕاهاتووە
 ئاپۆرای جەماوەر
 تەنها بۆ پیاهەڵدانی
 ئەو كۆبونەتەوە  و
 ئەمیش لوتبەرزانە
لێیان بڕوانێت

عمر قدور
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لە هەم���ان قوتابخانەوە فێربوب���ن، كەچی لەگەڵ 
ئەوەش���دا لێكچونی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی یەك لە 
دوای یەكیان، جێگای سەرسوڕمانە. هیچ یەكێكیان 
س���ود لە وانەی )درس( پێش���خۆی وەرناگرێت، 
ڕەنگ���ە ئەمە بۆ ئەو متمان���ە كوێرە بگەڕێتەوە كە 
دیكتاتۆرەك���ە هەیەتی و پێیوایە ئ���ەو جیاوازە و لە 
هاوش���ێوەكانی دیكەی ناچێت. لەوانەشە لە ناخی 
دڵیەوە گاڵتەی���ان پێ بكات و بەڵێن���ی ئەوەبدات 
نمونەیەك لەس���ەر خۆڕاگری و مانەوە پێش���كەش 
ب���كات، ئەوانی دیك���ە نەیانتوانیوە پێشكەش���ی 
بك���ەن. بەاڵم یەكەم هەن���گاوی نمونەیی، لەوێوە 
دەستپێدەكات كە بوونی قەیرانەكە ڕەتدەكاتەوە، 
لەس���ەر شاش���ەی تەلەفزیۆنەكەوە دەردەكەوێ و 
گوتارێك پێش���كەش دەكات، ب���اوی نەماوە و بۆ 
زەمەن���ی ڕاب���ردوو دەگەڕێتەوە. ب���ەزۆر خەندە 
دروستدەكات یاخود پێدەكەنێت، تاكو خۆڕاگری 
خۆی لەبەرامب���ەر گومانكاراندا بس���ەلمێنێت. لە 
هەموو ئەوان���ەش گرنگتر ئەوەیە بە هیچ جۆرێك 
باس لەوە ناكات ك���ە لە واقعدا ڕوودەدات. ئەوە 
گوتاری یەكەمە، گوتاری ڕەتكردنەوەی تەواوەتی 
لەگەڵ ڕاوەش���اندنی پەنجەكانی دەس���تی، تاكو 
بیرمان بخاتەوە ئ���ەو خاوەنی مەچەكە و دەیەوێت 
بە جواڵندنی دەس���تی، دڵنیایی یاخود گوێپێنەدانی 

خۆی دەربڕێت.
ڕاپەڕینەكان،  دیكتاتۆر دوای دەس���تپێكردنی 
لەیەك���ەم دەركەوتنی ئاش���كرایدا، ڕوخس���اری 
ئ���ەوە دەردەخات چەند دوورە ل���ە واقع و چەند 
بە واقع نامۆیە، وادی���ارە ناتوانێت ئینتیمای بۆ ئەو 
چركەساتە هەبێت، بە شێوەیەك دەیبینین كە پێشتر 
بەو شێوەیە نەمانبینیوە، وێنەیەكی زەردهەڵگەڕاوی 

زەمەنێك���ی كۆنی بەس���ەرچوو. وەك ئەوەی ئەو 
چەند ڕۆژە كەمەی دوای ڕاپەڕین، حسابی )رۆژ(
یان ب���ۆ نەكرێت، بۆیە هەس���تدەكەین عەیامێكی 
دوور و درێ���ژە و دیكتاتۆریش لە كۆش���كەكەیدا 
زەمەن���ە تایبەتەكەی خۆی دەژی، بە هەموو توانا و 
دەس���ەاڵتەكەیەوە دەژی، بێ ئەوەی هەست بەو 
ك���ون و درزانە بكات كە خەریك���ە دایدەڕزێنن و 
بێ ئەوەی هەست بەو جەماوەرە بەرفراوانە بكات 
كە بۆ هەتاهەتایە لێی جیابونەتەوە و جارێكی دیكە 
ناگەڕێنەوە. تەنانەت دامودەزگا هەواڵگرییەكانیشی 
هەس���ت بە هەمان نامۆیی دەكەن، لە سەرەتادا وا 
هەس���تدەكەین ئەو داموودەزگایانە ڕاستی ئەوەی 
بەمەش  دیكتات���ۆر دەش���ارنەوە،  ل���ە  ڕودەدات 
دیكتات���ۆر ل���ە ئینكاركردنەوە دەگلێن���ن، بەاڵم 
دواتر هەس���تدەكەین زانیاری و شێوازی مامەڵەی 
ئ���ەو دەزگایانە، تەواو هەڵ���ەن و چیتر لە توانایاندا 
نیی���ە دەرك بە مەس���ەلەكان بك���ەن. دیكتاتۆر و 
دارودەس���تەكەی، تەنها ئەوە دەزانن كە ڕاهاتوون 
لەس���ەری بیزانن، ئەو زەمەنە دەناسن كە لە ترسدا 
نیش���تەجێیە، تا ژمارەی خۆپیشاندەران زیاتر بێت، 

دیكتاتۆر و ڕژێمەكەی بۆ ڕابردوو دەگەڕێنەوە.
دیكتات���ۆر لە گوتاری دووەمی���دا، هەوڵدەدا 
ب���ە جۆرێك دەركەوێت وەك ئ���ەوەی دەركی بە 
قەیرانەكە كردووە و لە پەیامی ش���ەقام تێگەشتووە. 
پاش���ان هەن���دێ چاكس���ازی ڕادەگەیەنێت كە 
بەس���ەرچووە یان لە بنەڕەتدا هیچ كەسێ داوای 
ئەو جۆرە چاكس���ازییەی نەكردووە! دوای ئەوەی 
دارودەس���تەكەی ل���ە میانەی چەن���د ڕۆژێكدا، 
بە ئارەزوی خۆی���ان ترس و تۆقاندن و كوش���تن 
ئەنجام���دەدەن، دیكتات���ۆر دێ���ت و زیرەكان���ە 
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كۆمەڵێ  ئەس���تۆی  دەخات���ە  بەرپرس���یارەتیەكە 
فەرمانب���ەری نەش���ارەزای نابەرپرس���یار. لێ���رەدا 
دیكتاتۆر وێنەك���ەی وەك فەرمانڕەوا و وەك پیاوی 
بازرگانێكی  وێنەی  لە  لەدەس���تدەدات و  دەوڵەت 
بچ���وك نزیك دەبێت���ەوە، بازرگانێ���ك خەریكی 
ئاڵۆگۆڕی زۆر بچوكە كە ش���وێنی سەرسوڕمانە و 
خودی جەستەش���ی الواز بووە كە ئەویش شوێنی 
سەرس���وڕمانە. تەنانەت جەس���تەی لەسەر ئاستی 
فیزیك، گۆڕانی بەرچاوی بەسەردا هاتووە، نازانین 
ئاخۆ لەژێر قورسایی قەیرانەكە هاتوەتەوەیەك و بۆ 
نمونە كورتتر بووەتەوە؟  تەندروستی خراپ بووە و 
چاوی چووە بە قوواڵ؟ یاخود ئەو هەمیشە وابووە 

بەاڵم ئێمە وەك حەقیقەتی خۆی نەمانبینیوە؟
وەاڵمی ئەو پرس���یارانە هەرچییەك بن، ئەوەی 
گومان���ی تێدانییە ئەوەی���ە وێن���ەی دیكتاتۆر لە 
س���اتەوەختی هەرەس���هێنانیدا، جیاوازە لە وێنەی 
لەسەری  سااڵنی دەسەاڵت و حوكمڕانییەكەی كە 
ڕاهاتبوین. وێنەكە لە چركەس���اتی ئاشكرابونیدا، 
جیاوازییەكەی زۆر لەوە گەورەترە كە پێشبینیمان 
دەكرد. ئەو وێنەیەی لەس���ەر ملهوڕی و دەسەاڵت 
بنیاتنرابوو، وا نەماوە. لەو چركەساتانەدا و بە هۆی 
ڕاهاتن و ترس���ێكی قووڵەوە، لەوانەیە دیكتاتۆر بە 
ڕوخس���ارێكی جوانتر ل���ەوەی هەیەتی ببینرێت و 
لەوانەی���ە كراوەت���ر دەركەوێ���ت. ئەگ���ەر هەر 
كەموكوڕییەك وێنەكەی تێكدابێت، ئەوا پاكانەی 
بۆ دەكات. بگ���رە لەوانەیە ئەو كەموكوڕیانە وەك 
ئەوەی هەندێ س���یفەتی نایاب بن، لەقەڵەمدەدات 
كە تەنها ئ���ەو هەیەتی و ئەوانی دیكە نیانە. هەموو 
ئەوانە تایبەتن ب���ە زەمەن���ی دیكتاتۆریەتەوە كە 
ه���ەر هێندەی تێم���ان پەڕاند، وێن���ەی دیكتاتۆر 

بەب���ێ دیكتاتۆریەت دەبینین، وێنەیەك لە زەمەنێك 
دەپاڕێتەوە كە بەسەرچووە و چیتر وەك وێنەیەكی 
گاڵتەئامێزی كاریكاتۆری دەمێنێتەوە، وێنەیەك هیچ 

بوونێكی نەماوە.
ل���ە زەمەنی هەرس���هێنانیدا، ڕۆڵی  دیكتاتۆر 
دیكتات���ۆر دەبینێ���ت و ناتوانێت وێن���ە كۆنەكەی 
ناتوانێ���ت وەك خەڵكان���ی دیكە  كۆبكات���ەوە و 
ببێتە كەس���ێكی الواز و س���ادە. ئەو مەحكومە بەو 
میراتەی كە هەیەتی و لەناكاو نایمێنێت. لەبەر ئەوە 
هەڵەیە پێش���بینی ئەوە بكەی���ن وێنەیەكی جیاواز 
لەو وێنەیه ی كە پێش���تر هەیبووە ببینین. بەاڵم ئەم 
گریمانەیە ئەوە ڕەتناكاتەوە كە س���تمگەری بگاتە 
قۆناغێكی كوێر و كەڕ كە تێیدا ستەمەكار هەموو 
لۆژیكێك تێدەپەڕێنێ���ت، ئیدی تەنها خۆی دیلی 

ستەمكارییەكەی دەبێت.
لە ڕاس���تیدا ئەوەی لە ڕەوتی خۆپیش���اندانە 
عەرەبییەكان���دا تاكو ئێس���تا بینیومانە، یەك جۆری 
داخ���را و  ل���ە دیكتاتۆریەت نیش���اندەدات، بۆیە 
چركەس���اتی هەرەس���هێنانەكانیش یەك جۆر وێنە 
دەردەخات. گ���ەر بە خەیاڵماندا هات بپرس���ین: 
ئەگەر خۆپیش���اندانێكی تازەی عەرەبی بەرپاببێت، 
ئای���ا فەرمانڕەواكە هەر لە س���ەرەتاوە لە وانەكە 
تێدەگات، تێدەگات كە سەرەتاكە كۆتاییەكەیە؟ 

تا ئێستا وەاڵمی ڕاست ئەمەیە: نەخێر. 

سەرچاوە:
 االوان، یەكشەممە 19 حوزەیران 2011

http://www.alawan.org
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ئاینده ی میسر دوای موباره ک له  واشینتۆن، لۆندۆن 
  Kenan Malikیان بریسل یه کالناکرێته وه . کێنان مالیک
مه ترسی سازشکردنێکی نهێنی له  پشتی خۆنیشانده رانه وه  

و بێ به شداری ئه وان ده بینێت.
چۆن ده کرێت س���ه رۆک کۆماری میس���ر حوسنی 
موب���اره ک وازبێنێت بێ ئ���ه وه ی فه وزایه کی به رفراوان 
به رپابێت یان ده روازه بۆ ئه خوان  ئه لموسلیمین نه خرێته   

سه ر گازی پشت ؟ 
پرسیارێکه  فره گه لێک له  سه رۆکانی رۆژئاوا ئائێستا 
ده  سته وئێخه ی بوونه ته وه . دیده نیگایه کی هاوبه ش، که  
خه ریکه ته ش���ه نه  ده سێنێت، پێده چێت وا به باشی بزانن  
 ئه وه ی میسر پێداویستێتی، به  گوته ی وه زیری ده ره وه ی 
ئه مه ریکا  هیلله ری کلینت���ۆن، »راگوێزانێکی مونه زه م« 
بێت به ره و پۆست-موباره ک-میس���ر و جێگری سه رۆک 
کۆماریش عومه ر سوله یمان به جێگه یاندنی ئه م ئه رکه 

بگرێته  ئه ستۆی. 
بیرۆک���ه ی راگوێزانێک���ی مونه زم ک���ه  موباره ک 

دوایراپهڕین

نووسینی: کێنان مالیک
و. له  سویدییه وه : ده زگای مه ریوانی   
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دووربخات���ه وه  بێ ئ���ه وه ی به ناچاری پێویس���ت 
بکات په ن���ا ببرێته  به ر توندوتیژی ناپێویس���ت و 
باڵوبووون���ه وه ی فه وزا کارێکه  وادێته  به ر گوێیان 
که  هه قه  گشتمان پێش���وازی لێبکه ین.  لێ ده بێت 
ئێمه  به گومانه وه  له و پێشنیارانه ی که  له  واشینتۆ ن، 
لۆندۆن و بریس���له وه  ده رده چن بڕوانین – النیکه م 
ن���ه ک ته نیا له به ر ئه وه ی له  واش���ینتۆ ن، لۆندۆن و 
بریسله وه  دێن به ڵکو چونکی له  قاهیره وه  نایه ن.  

 پرسیارێک که   له به رده م بیرۆکه ی راگوێزانی 
مونه زه م خۆی قوتده کاته وه  ئه وه یه :

 داخۆ را په ڕینگه لێک که  له س���ه ر ش���ه قام و 
مه یدانان���ی قاهی���ره وه  به رپایه  ل���ه  به رژه وه ندی و 
خزمه تی کێدایه ؟ رۆژئاوا؟ یاخود خه ڵکانی میسر؟ 
ئه م دوو به رژه وه ندیه  به  حوکمی پێویست یه کانگیر 
نین. هه ر له به ر ئ���ه وه ی که  ئه م دوو به رژه وه ندیه  
هه رگیز یه کانگیر نین بۆی���ه  میلۆنانگه لێک مه ردم 
له و هه فتانه ی دواییدا شه قامه کانی قاهیره، سوێز و 

چه نده ها شوێنگه لی تریان گرتوه. 
دیکتاتۆریه تی توندڕه وی موباره ک 30 سااڵنی 
ره به قه  بێ قه یدو شه رت کۆمه کی ده کرێت، ئیدی 
پێویس���ت ناکات باسی ئه و هه موو حه مکه  چه کی 
پاره  چه ورانه ی  حوکومه تانی ئاوروپایی و ئامریکا  

بکه ین.  
 س���ه رۆکانی ئاوروپ���ا چاوی���ان له هه مب���ه ر 
هه ڵبژار دنی  بۆ   موب���اره ک  موتڵه قی  ره تکردنه وه ی 
گشتی ئازادو بێ فڕوڵ فێڵ، یاساخکردنی پارت و 
رێکخرای  سیاسی و ده وڵه تێکی پۆلیسی چه وسێنه ر 
له  ژێر ده سه اڵتی ئه ودا ده قوچان –  بۆ؟ چونکی ئه و 
»س���ه قامگیری«، به  قه ولی وان سازده کرد، گه مه ی 
له ته ک بزوتن���ه وه  رادیکاڵه کاندا ده کرد تا نه کرێت 
له  شوێن خۆیان ببزوێن، جا چ سێکۆالره کان یان 
ئیسالمیسته کان بانایا، به رقه رارگرتنی ئاشتی له ته ک 
ئیسرائیلدا و کۆمه ککردنی ئه مه ریکا تا سووربێت 
له سه ر  سیاسه تی خۆی که  له  رۆژهه اڵتی نێوه ڕاستدا 

دیکتاتۆریهتی
توندڕهویموبارهک
30سااڵنیرهبهقه
بێقهیدوشهرت
کۆمهکیدهکرێت،
ئیدیپێویستناکات
باسیئهوههموو
حهمکهچهکی
پارهچهورانهی
حوکومهتانی
ئاوروپاییوئامریکا
بکهین.
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گرتویه ته به ر. 
ل���ه   وه ک  زیات���ر  س���ه قامگیریه   ته مه نن���ای 
دیموکراتیزه ک���ردن ک���ه وا ده کات س���ه رکرده  
رۆژئاوایی���ه کان جڵه وی متمان���ه ی خۆیان بده نه  
ده س���ت س���وله یمان. وه ک به ڕێوه به رێکی پێشوی 
ده زگای ئاسایش، لێ به ڕێوه به رێکی فره  ترسێنه رو 
تۆقێنه ری ئ���ه و ده زگایه ، ماوه یه ک���ی دورودرێژ 
س���وله یمان گرێبه ندی رژێمی موب���اره ک بووه  به  

حوکومه ته  جیاوازه کانی USA- وه . 
ئ���ه و پیاوی ه���ه ره  س���ه ره کی CIA بووه  له  
قاهیره و  به رپرس���ی س���ه ره کی رێکخستنی بڕیاره  
نائاساییه کانی USA بووه  له  کێشه ی راده ستکردن و 
ناردندا که  له  سایه یدا CIA بۆی ده ڕه خسا ئه وانه ی 
سه رانس���ه ری  له   لێده کرا  تیڕۆریس���تیان  گومانی 
دونیادا قۆڵبه س���ت بک���ه ن و بیاننێرنه  میس���ر یان 
واڵتانگه لێکی تر تا لێپێچینه وه یان له ته کدا بکرێت 

و ئه شکه نجه بدرێن.
ئ���ه وده م که س���ێکی وه ک س���وله یمان ئاغا له  
»راگوێزانی مونه زه م« تێڕاده مێنێ، دیموکراتیزه کردن 

دوا شتێکه  که  خه یاڵی ئه و ته ی بکات.
 بنه م���ای داخوازی راگوێزان���ی مونه زه م له و 
ترس���ه دا خ���ۆی ده بینێته وه  که  بۆش���اییگه لێک -  
ده س���ه اڵت دوای موباره ک رووب���ه ڕی ده بێته وه  - 
نه کا هه لێک بڕه خسێنێ ئیخوان ئه لموسلیمین تێیدا 
ده سه اڵت بۆخۆیان بقۆزنه وه  .  لێ USA ئه زمونێکی 
درێژی له  سه روسه وداکردنی ئیخوان ئه لموسلیمیندا 

هه یه  به  شێوازگه لێک  بۆ ئه وان له باربێت.  
   ب���ه  گوته ی مێژونووس���ی ئامریکای باکور 
ئیان یۆهانس���ۆن Ian Johanson، سی ئای ئه ی
CIA له  50- و 60��ه کاندا پشتیوانی له  سه رکرده ی 

ئیخوان س���ه عید ره مه زان ده کرد )بابی موسوڵمانی 
سویس���ری تاریق ره مه زان( تا مزگه وته کان بخاته  
ژێر ده س���ه اڵتی خ���ۆی، چونکی ئه وی���ان وه ک 
ئه نتی کۆمۆنیست  نه هاتووی  له بن  سه رچاوه یه کی 

ته ماشا ده کرد.
ئیت���ر  پێش���هاتی 11 س���ه پته مبه ریش دێت���ه  
گۆڕێ، یۆهانس���ۆن ده نوس���ێت، »به ڕێوه به رایه تی 
بوش س���تراتیژیه کی وایان سازکرد که  به گوێره ی 
په یوه ندیه کی چڕوپڕ له ته ک ئه و گروپه  موسڵمانانه ی 
ئه وروپا که  له  رووی ئایدۆلۆژیه وه  نزیکی ئیخوان 
بوون دابمه زرێنن، ب���ه  ئومێدی ئه وه ی به ڵکو ببێته  

سه رتۆپی گفتوگۆ له ته ک گروپی رادیکاڵتردا« .
پێ���ی  ش���وێن  میس���ریش  س���ه رکرده کانی 
س���تراتیژیه تێکی ئا له و جۆره یان گرتووه  کاتێک 
هه م بێ به زه ییانه  ئیسالمیسته کانیان ده چه وسانده وه   
و هه م له ژێریش���ه وه  )هه ندێجار به ئاشکراو ئاوه اڵ( 
ئه وانیان ل���ه  ئامێزگرتووه  تا بزوتن���ه وه  رادیکاڵه  
جه م���ال  که ناربخ���ه ن.  پ���ێ  س���ه کولێره کانیان 
عه بدولناس���ر ل���ه  50- و 60��ه کان���دا به هه زاران 
ئیخوان ئه لموسلیمینی له  زیندان ناو سه ید قوتوب 

که  سه رکرده ی ئه وان بوو له  سێداره دا. 
ئه ن���وه ر س���اداتیش، کاتێک ش���وێن جه مال 
عه بدولناس���ری گرته وه  ل���ه  70��کاندا، خۆی له  
ئیخ���وان نزیک ک���رده وه ، ئه ندامه کانی ئه وانی له  
زیندان ئازادکرد و هانی���دان خۆیان ته یارو جه م 
بک���ه ن دژی چه پیزمێ���ک که  ئ���ه و وه ک دوژمنی 
راسته قینه ی خۆی ده یناس���ین، که چی خۆشی له  
دواییدا به  ده ستی ئیسالمیستێک له  1981 دا کوژرا.
  موب���اره ک ک���ه  ش���وێنی س���اداتی گرته وه  
بااڵنس���ی نێوان چه وس���اندنه وه و هاریکاریکردنی 
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ئیخوانی راگرتووه  به وه ی کاتێک رێکخراوه که یان 
یاس���اخکراوه و فره گه لێکی س���ه رکرده کانیانی له  
زین���دان ناوه  - به اڵم ئه م���ه  رێگرنه بوه  له وه ی که  
وجودیان له  قوژبنێکی که ن���ارو نادیاردا هه بێ و 
ئه وده م پێویس���تیش بووبێت به ڕه اڵیانی کردون تا 

بنیشنه  سه ر  گیانی رادیکاڵه  سێکوالریسته کان.
  ئاکامی سیاس���ه تێکی ئ���ا له وجۆره ئیخوانی 
به هێزکردووه ، به تایبه تی کاتێک ده زگای چاو دێری 
موباره ک سه رنه کوتوه  له وه ی په ل بۆ مزگه وته کان 

بهاوێت.
 هه ر بۆیه  مزگه وته کان بوونه ته  سه نته رگه لێک 
بۆ چاالکی سیاس���ی و خودی ئیسالم بۆته  زمانی 

به رگری تێیاندا.
وه لێ هاوکات چۆن ئیسالم ره گو ڕیشه یه کی 

ل���ه  کۆمه ڵگای  به هێزی 
میسردا هه یه  لیبڕیالیزمیش 
ش���ێوه .  به ه�����ه م���ان 
له س���ه ره تای چه رخ���ی 
1800 –ده وه  بزوتنه وه ی 
و  سه کوالریسم  به هێزی 
مۆدێرنیتێت هه بوون. هه ر 
که   زه مینگه له دایه   ل���ه م 
ناسر تین و گوڕی خۆی 
به   هه رچه نده   ده هێنێت، 
ش���ێوه یه کی دیکتاتۆری 
هه ر  ده ک���رد.  حوکمی 
ل���ه هه م���ان  زه مینگه له  
ئ���ه م  مێژووه وه ی�������ه  
راپه ڕینه ی ئێستاش تین و 

گوڕی خۆی دێنێت.

 میس���ر ترادیسۆنێکی به هێزیشی له  بزوتنه وه ی 
کرێکاراندا هه ی���ه . راپه ڕینه  میللیه کانی س���ااڵنی 
دوای���ی به بارته قای به هێزی���ی راپه ڕینی حاڵیحازر 
بوون – 1977 س���ه ندیکاکان ملیۆن���ان مرۆڤیان 
ته یارو ئاماده کرد تا بڕژێنه  سه ر شه قامه کان کاتێک 
س���ادات کۆمه کی ماددی ده وڵه تی له  نرخی نان 
بڕی. دوای ده یانگه لێک له  چه وس���اندنه وه و راونان 
بزوتنه وه ی کرێکارانی ئێس���تاش هێنده ی به به ره وه  

ماوه  بێته  وه اڵم.
 Joel پ���اش 1998«، مێژونووس جۆل بێینین« 
Beinin س���ه رنجی خ���ۆی له م���ه ڕ رووداوه کان 
رێنوسده کات، که  » ش���ه پۆلێکی زۆری مانگرتن 
هاتوونه ته  گۆڕێ، مانگرتنی دانیشتن، خۆنیشاندان 
و چه نده ها ده رکه وتی ناڕه زایی له  نێوان کرێکاراندا 
تێیاندا »  ده رکه وتووه  » ک���ه  
زیاد ل���ه  دوو ملیۆن کرێکار 
به ش���داریکردوه و  زی���اد له   
000 3  ش���ێوه ی جیاوازی 
ناڕه زای���ی  ده رک���ه وت���ی 
کۆله کتیڤ���ی  ه���ه ره وه زی/ 

له خۆ گرتووه ». 
مه یدان���ی  راپه ڕین���ی 
ئیخوانی،  ته حریر ه���ه روه ک 
واش���ینتۆ نی  قاهیره و  ئاواش 
راپه ڕاند.  خه و  ش���یرینی  له  
له  س���ه ره تاوه  دژی راپه ڕین 
بوون، تا دوای���ی که  بینیان 
و زانی���ان نه خێ���ر راپه ڕین 
گه ردن���ی نه وی ن���اکات تا 
ئه وجا  بکرێت  س���ه رکوت 

“بهڕێوهبهرایهت��یبوش
وای��ان س��تراتیژیهکی
بهگوێرهی که سازکرد
چڕوپڕ پهیوهندیهک��ی
گروپ��ه ئ��هو لهت��هک
ئهوروپا موسڵمانانهی
کهلهروویئایدۆلۆژیهوه
نزیک��یئیخ��وانبوون
دابمهزرێنن،بهئومێدی
ببێته بهڵک��و ئ��هوهی
گفتوگ��ۆ س��هرتۆپی
گروپ��ی لهت��هک

رادیکاڵتردا”
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 ناچار ملیانداو پش���تیوانیان لێکرد، ئێستاش تا بۆیان 
بلوێت ده یانه وێت جڵه وی بگرن و له ده ستی نه ده ن. 
 ترس���ی گه و ره  له کن خۆنیشانده ران ترس نییه  
له وه ی ئیسالمیس���ته کان له و بۆشایی سیاسیه دا که  
به دوای که وتنی موباره کدا دێته گۆڕێ ده س���ه اڵت 
بگرنه  ده ست و میسر به ره و تیۆکراتی به رن، به ڵکو 
له ته ک سوله یمان  ئیسالمیس���ته کان  له وه ی  ترس���ه  
ئاغادا و له  ژێر چاودێری راس���ته وخۆی واشینتۆ ندا 
سازش���ێک بکه ن ئیدی ئا به وج���ۆره   رادیکاڵترین 
داخوازیه کانی خۆنیش���انده ران ت���وڕده ن به  ناوی 
»راگوێزانێکی مونه زه م« و – رێکه وتن- سازشێک 
که  میلیتێره کان/ له شکرتاره کان که  چاالکانه  هه ر 
له  کۆدێتاکه ی ناس���ری 1952 حوکمی میس���ریان 
ک���ردوه ، ئیدامه  به ده س���ه اڵتیان له  پش���تی په رده و 

که والیسه کانه وه  بده ن.
جا گه ر مێژووی ته واوی الیه نه  سیاس���یه کان 
به هه ند وه ربگرین – حوکمی له شکرگری، ئیخوان 
ئه ل موس���لمین و USA – و ئه م���ه  وێڕای ئه و  1،3 
میلی���ارده  دۆالره ی که  میلیتاره کان  له  واش���ینتۆن  

وه ریده گرن، ئه م ترسه  حه تمه ن بێ ڕیشه  نیه . 
Time  ه���ه روه ک فه رید زه کریا، ب���ۆ نمونه   له 

و Newsweek-دا ده نوس���ێت، ئاماژه ی پێداوه  که  
ترسی راسته قینه  ئه وه  نییه  میسر ببێته  ئێرانێکی نوێ 
به ڵکو ببێته  پاکس���تانێکی ت���ر: » به ڕواڵه ت کۆلکه  
دیموکراتی و ده سه اڵتی راسته قینه ش له  راستیدا له  
کن ژه نه ڕاڵه کان که  له  باگڕاوندی به ڕواڵه ت زڕکه  

دیموکراتیه که دا دانیشتون و حوکمده که ن«.
 فره گه لێ���ک به  ئومێ���دی راگوێزانێکن به ره و 
دیموکراتیزه کردنی میس���ر که  تێی���دا تا بکرێت 
که مترین توندوتیژی به کاربهێنرێت و خوێنبڕژرێت. 

پابه ندی سیاس���ه تمه دارانی واشینتۆن،  لێ ئه مکاره  
لۆن���دۆن یان بریس���ل نییه  ت���ا هه لومه رجی چۆن 

سه رده گرێت یان چۆن ده که وێته وه  دابنێن.
 کارێک���ی ئا له و جۆره  موڵکی میس���ریه کان 
خۆیانه . خۆ گه ر بۆیان نه  چێته س���ه ر، ئه و ده م ده بینه  
شایه دحاڵی توندوتیژیه کی راسته قینه، خوێنڕژان و 

جۆره ها نیگه رانی تر.

كێنان مالیک
• نو س���ه رێکی به ریتانی���ه ، به ڕه چه ڵ���ه ک هیندزاده یه  له  
نێوه ڕاس���تی 60���کاندا هاتۆته  دونیاوه ، ئێس���تا نیش���ینگه ی 
ئه مریکایه و بۆ فره گه لێک گۆڤارو رۆژنامه  ده نوسێت، په خشی 

یه که می 10 فابریوه ری 2011.    
   

     
 سه رچاوه :

Efter revolten
kenan Malik 
www.expressen.se
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. ل���ه  س���ه ره تاوه  خاڵێکی یاس���ایی: که س���انێک 
زاراوه ی)شۆڕش���ه کانی ع���ه ره ب( به کارده  هێن���ن که 
 نادروس���ته . ده بێت ته نیا قس���ه  له س���ه ر یه ک شۆڕشی 
عه ره ب���ی بکرێت. واتا زاراوه ک���ه  له  کۆوه  بکرێت به 

 تاک: له به رئه وه ی: 
� هۆکاره کانی ش���ۆڕش یه کێکن ک���ه  بریتین له  
زاڵبوون و ده سه اڵت په یداکردنی تاک و به ڕه وا دانانی 
پۆلیس،  ده زگاکانی  فه رمانڕه وای���ی  گه نده ڵیه کان���ی. 
ته رخان کردنی ده زگاکانی ده وڵه ت بۆ ڕاژه ی تاک و 

چه ته کان له  بری ڕاژه به  نیشتمان و گه ل.  
� ئامانجه کان���ی ش���ۆڕش یه کێک���ن. له به رئه وه ی 
ک���ه س داوای دامه زراندنی ده وڵه تی کرێکارو جوتیار 
یان خه الفات ناکات. به ڵک���وو هه موو گه لی عه ره ب 
له س���ه ر ئه و دروش���مه  کۆکن که  له  تونس و سه نعاو 
مه نامه و قاهیره و به نگازی به رزکراوه ته وه ))گه ل داوای 
ڕووخانی سیس���ته مه که  ده کات(( هه روه ها پێکهێنانی 
ئه نجومه نێکی دامه زراندن که  ده سته به ری دروستکردنی 

شۆڕشی عه ره ب و
ئاسۆ ترسناکه کان

نووسینی: مونسیف ئه لمه رزوقی 
و. له  عه ره بییه وه : فه رهاد
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ده وڵه تێکی شارستانی و کۆمه ڵگایه کی ئازاد بێت و 
هیچ پردێک له  نێوان خۆی و سه پاندنی ده سه اڵتدا 

نه هێڵێته وه .
� هه م���وو هۆکاره کان���ی ش���ۆڕش یه کێکن، 
ڕاپه ڕینێک���ی ئاش���تیانه  ئه گه رچ���ی ڕووبه ڕووی 

فیشه کی تاوانباران کرایه وه .
� سروش���تی شۆڕش���ه که  یه کێکه : شۆڕشێکی 
میلل���ی، شارس���تانی، گه نجان���ه ، ب���ێ ئ���ه وه ی 
س���ه رۆکایه تێکی مه رک���ه زی و ئایدۆلۆژیه تێکی 

هه بێت.
له به رده م ئه م ناوکۆییه  هاوبه شانه دا چ گرنگیه ک 

بۆ جیاوازیه  هه ره  سووکه ڵه کان نامێنێته وه.
که واته  با ئه و که سانه  واز له  زاراوه ی شۆڕشه کانی 
عه ره ب بهێنن، مه سه له که  یان هه ڵه یه کی به ده ست 
ئانقه ست نه کراوه و چاک ده کرێت، یان هه ڵوێست 
و داکۆکی کردنێکی هۆشیارانه یه  بۆ دابه شکردنی 
عه ره ب ته نانه ت له سه ر ئاس���تی ناوهێنانیشی وه ک 

ئ���ه وه ی ئه مریکییه کان ئه نجام���ی ده ده ن. کاتێک 
ڕه فزی بوونی عه ره ب ده کات و وه ک )ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاس���ت( و))باک���ووری ئه فریق���ا(( مامه ڵه ی 

ده کات.
یه که مین پرس���یار: ته نانه ت ئه گه ر شۆڕشه که  
تا نووسینی ئه م ده قه  سێیه کی نه ته وه ی عه ره بیشی 

نه گرتبێته وه  که واته : به ره و کوێ ده چێت؟
له مه ودای ک���ورت و ناوه ندو دووردا ڕووی 

له  کوێیه ؟
ده ش���ێت وای دابنێی���ن که  ئاس���ه واره که ی 
باڵوبوونه وه ی شۆڕش بێت له  ده ره وه ی سنووری 
واڵتانی عه ره بدا. تووڕه یی ئ���ه م ڕۆژانه ی واڵتی 
چینی���ش به ڵگه ی فراوان بوونی شۆڕش���ه که یه  بۆ 

شوێنگه لێک که  چاوه ڕێ ناکرێت.
به اڵم گومان له وه دا نیی���ه  که  هه موو واڵتانی 
عه ره بی ده گرێته وه . ئه گه ر که سێکیش له  مه غریب 
و س���عودیه و س���وریاو جه زائی���ر بیه وێت خۆی 

ئایا ئه زموونی ئه و 
گه النه ی که  له پێش 
ئێمه دا شۆڕشیان 
کردوه ، ده ست گیرۆیی 
ئه وه مان ده کات بزانین 
شۆڕشی عه ره ب 
چی به سه ردێت؟ 
کێشه که  له وه دایه  
که  ئه م ئه زموونانه  
گه شبینیمان پێ 
نابه خشن، به ڵکو 
وێنای ئاینده یه  کی 
زۆر تاریکمان ده ده نێ 
ڕه نگه  له وانه ی که  
چه شتوومانه  سه خت 
و ترسناکتر بێت.
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بخه ڵه تێنێت که  ڕژێمگه لێکی س���ه قامگیرن.  به وه  
ده بێت ئه وه  له یادنه کات ک���ه  ڕژێمه کانی تونس 
و میس���رو لیبیایش سه قامگیربوون. ژنه  فه یله سوفی 
ئه ڵمانی هانا ئارینت ڕاس���ت ده کات که  ده ڵێت: 
تایبه تمه ندیی دیکتاتۆری���ه ت له وه دایه  که  تا دوا 
چاره کی س���ه عاتی کۆتای���ی وا ده زانێت هه موو 

شتێک هێورو له سه رخۆیه . 
له  ڕاستیدا ئێمه  له  سه رنشینانی که شتییه کی هێمن 
ده چین به س���ه ر زۆنگاوێکی بۆگه نه وه  که  له پڕێکا 
له و  که شتیه که  ڕووبه ڕووی زریانێکی دزێوبێته وه . 
چرکه س���اته دا که س ناتوانێت پێشبینی ئه وه  بکات 
ک���ه  ئاخۆ ئێمه  هه موومان نقوم ده بین یان ده گه ینه  
که ناری ڕزگاربوون، ئه وه یش نازانین که  سروشتی 

که ناره که  چۆنه !
ئایا ئه زموونی ئه و گه النه ی که  له پێش ئێمه دا 
شۆڕشیان کردوه ، ده ست گیرۆیی ئه وه مان ده کات 
بزانین شۆڕشی عه ره ب چی به سه ردێت؟ کێشه که  
له وه دای���ه  که  ئ���ه م ئه زموونانه  گه ش���بینیمان پێ 
نابه خشن، به ڵکو وێنای ئاینده یه  کی زۆر تاریکمان 
ده ده نێ ڕه نگه  له وانه ی که  چه شتوومانه  سه خت و 

ترسناکتر بێت.
با باس ل���ه  هه ندێک له و شۆڕش���انه ی مێژوو 
بکه ی���ن به ڵکوو بیانکه ین به  ڕێس���ایه ک. هه ندێک 
ج���ار ماوه یه کی زۆری ده وێت ش���ۆڕش بتوانێت 
ئامانجه کان���ی بهێنێته دی، ئه گ���ه ر بتوانێت به دی 

بهێنێت:
ئامانج له شۆڕش���ی فه ره نس���ی س���اڵی 1789 
بنیاتنان���ی کۆمه ڵگایه ک���ی برایه ت���ی و ئازادی و 
یه کس���انی بوو. واتا بنیاتنانی سیستمی کۆماری و 
دیموکراتی. که چی چوارساڵ تێپه ڕی پێش ئه وه ی 

پاشایه تی نه هێڵن. پاشان له ڕێی ناپلیونه وه  که  ساڵی 
1804 نه ک به  پاش���ا به ڵکوو خۆی ب���ه  ئیمپراتۆر 
هه ڵدایه وه .  س���ه ری  دیکتاتۆریه ت  ناوزه دک���رد، 
دوای ئه و یش له  س���اڵی 1814 دیس���انه وه  ڕژێمی 
پاش���ایه تی له ڕێی لویسی هه ژده وه  هاته وه  گۆڕێ. 
دوای ئه ویش ش���ارلی ده یه م له  ساڵی 1824 هات 
که  س���اڵی 1848 شۆڕشی به س���ه ردا کرا. له گه ڵ 
ئه مه یشدا جارێکی تر دیکتاتوریه ت ساڵی  1852 
له  به رگی ناپلیونی سێیه مدا گه ڕایه وه . ئیتر ڕژێمی 
کۆماری تا ساڵی 1870 دروست نه بوه وه  کاتێک له  
شه ڕی دژی پروسیادا تووشی شکست هات. مانای 
وایه  به دی هاتنی ئامانجه کانی شۆڕش���ی فه ره نسا 
نزیکه ی سه ده یه کی خایاند. ئه مه  ئاوارته  نیه  به ڵکو 
یاس���ایه ، ڕه نگه  جیاوازیی له  ماوه ی هه ڵکش���ان و 

داکشانه که دا هه بێت.
  هیچ شۆڕشێک بێ دژه  شۆڕش نییه

ئه وانه ی ده س���ته اڵت له ده ست ده ده ن نه  ده بن 
به  هه ڵم و نه  وه ک ش���ه کریش له  ئاودا ده توێنه وه . 
به ڵک���وو ئه چنه  پش���ت په رده ی پی���ان گێڕانه وه  
ت���ا ئه و سیس���تمه ی الی ب���ردون ئه وانیش هه ڵی 
بگێڕنه وه  و له ن���اوی به رن. ئه گه ر ئه وه یان نه توانی 
هه م���وو هه وڵێکیان ده خه نه  گه ڕ بۆ ئه وه ی ڕه وتی 
شۆڕشه که  بشێوێنن یان الی بده ن. به ته واویی ئه مه  
له  تونسدا ده بینین. پاشماوه ی مافیاکانی ڕژێمی بن 
عه لی هاوکاریی پاش���ماوه کانی پۆلیسی سیاسی و 
پارته  له کارخراوه که ی ج���اران ده که ن بۆ ئه وه ی 
ئاڵ���ۆزی و توندو تیژی له  واڵتدا باڵوبکه نه وه . به و 
هیوایه  که  نائومێدی و په شیمانی له  دڵی خه ڵکیدا 
بچێنن و خۆزگه  به و س���ه رده می ئاشتییه  بخوازن 
که  ل���ه  س���ه رده می ده وڵه تی پۆلیس���دا هه یانبوه . 



67

83

بێگومان قێزه ونترین دوژمن ئه و که س���انه ن که  له  
به  شۆڕشه وه  ده که ن  په یوه ندیی  دواچرکه س���اتدا 
ب���ۆ ئه وه ی ل���ه  ن���اوه وه دا به رهه ڵس���تی بکه ن و 
ناوه ڕۆکه که ی به تاڵ بکه ن���ه وه . ئه وانه  ده ردی بێ 

ده رمانن.

 شۆڕش باجی گه وره ی هه یه
بێجگه  له و هێزه  ڕوخێنه ره ی شۆڕشی چه واشه  
ده یجوڵێنێت. له ناو خودی شۆڕشا هێزی کاریگه ر 
هه ن ڕه وتی شۆڕش به ره و پشێوی و توندوتیژی و 
پێویسته   له سه ر شۆڕشگێڕان  ده بات.  ناسه قامگیری 
به  گیوتین و س���ێداره و زین���دان ڕووبه ڕووی ئه و 
دوژمنانه  ببنه وه . له و کاته دا شێوازه  دۆزه خیه که ی 
ده مکوتکردن���ی سیاس���ی له گ���ه ڵ هه م���وو ئه و 
ته ش���ه نه کردنه  کاس���یکیه که دا که له گه ڵ خۆیدا 
ده یهێنێت س���ه رهه ڵده داته وه . یه ک���ه م به رهه میش 

ئابڵووقه دانی خودی شۆڕشگێڕه کانه .
شۆڕش���ی فه ره نس���یی، ل���ه  قۆناغێک���ی زۆر 
ترس���ناکدا، هه زاران که سی تیا س���ه ربڕا. پاشان 
س���ه ری ئه وانه یان بڕی که  س���ه ری که سانی پێش 
خۆیان بڕیبوو. له  هه ره  به ناوبانگه کانیان روبسپیرو 
دانتونه . ئه مه  نه فره تی ئه و پشیله یه یه  که  به چکه کانی 
خۆی ده خوات. هه روه ها داواکاریه  کۆمه اڵیه تی و 
سیاسیه کان، ئه وانه ی له  سه رده می زوڵم و سته مدا 
مه حا ڵه   داواکاریه کن  ده ته قن���ه وه .  نه هاتبوونه دی، 
هیچ سیس���تمێکی سیاس���ی بتوانێت به دی بێنێت. 
ئه مه  له کاتێکدایه  که  خه ونه  شه خس���ی و به ره یی 
و پارتایه تی � ڕه وا و ناڕه وایان � به  س���ه ختی دێنه  
گۆڕێ و ملمانێ ش���ه ریف و ناش���ه ریفه کانیش 

له سه رده سه اڵت ده ته قنه وه .

شۆڕشگێڕ به رهه می شۆڕش ناچێنێته وه
قۆناغ���ی  ئینج���ا  ش���ۆڕگێڕانه وه   ل���ه دوای 
دووفاق���ه کان) ئینتیه���ازی(ه . له دوای داس���تانه وه  
قۆناغی نائومێدیه . هه ژاری گه ڕه که  هه ژارنشینه کان 
دانیش���تووی  هه ژارییه که یان.  الی  ده گه ڕێن���ه وه  
گۆڕس���تانه کانیش ده چنه وه  ناو گۆڕه کانیان. هیچ 
چاره یه ک���ی بنه ڕه تیی بۆ کێش���ه کانیان نه کراوه ، 
به ڵکوو به ڵێنی زۆریان پێ دراوه  که  ده شێ بێنه دی 
یا نا. به اڵم ئه وه ی تااڵنی گه وره که ی به رده که وێت 

بورژوازیه ته ، ئه وه ی له  س���ه رده می ڕابووردویشدا 
هه ر له  خۆش���یداو ئاس���تی ژیانی ماق���ووڵ بووه . 
به اڵم له  س���ه رده می زوڵم و سته می ده سه اڵتدا که  
س���ه رکوتی ئازادی کراوه و گه نده ڵیی باڵوبۆته وه  
ژیانی ئه وانیشی ژه هراوی کردوه . نیشتمان له  زۆر 
و س���ته م ڕزگاری بووه ، ئێستا بۆرژوازیه ت ده ڵێت 
ڕزگاربوونه که  به هۆی ئ���ه و قوربانیانه وه  بووه  که  
ه���ه ژارو بێ نه وه کان داویان���ه  و ئه وانیش له  پاڵ 
مافه  ئابوری و کۆمه اڵیه تیه که یاندا مافی سیاسیشیان 

له   فه ره نسیی،  شۆڕشی 
ترس��ناکدا،  زۆر  قۆناغێکی 
هه زاران که سی تیا سه ربڕا. 
ئه وانه یان  پاش��ان س��ه ری 
بڕی که  س��ه ری که س��انی 
پێ��ش خۆی��ان بڕیب��وو. له  
به ناوبانگه کانی��ان  ه��ه ره  
روبس��پیرو دانتون��ه . ئه مه  
نه فره تی ئه و پشیله یه یه  که  

به چکه کانی خۆی ده خوات
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ب���ۆ گه ڕاوه ته وه  که  جاران لێی���ان قه ده غه کرابوو. 
له  کاتێکدا خ���ودی چینه  هه ژاره کان ته نیا ئازادی 
سیاسیان ده ست که وتوه  که  نه  قه ڵه ویان ده کات و 

نه  برسیه تیه که یان ده ڕه وێنێته وه .
ڕه نگه  یه کێک بپرسێت))ئه ی چار چیه ؟(( ئایا 
ده بێت ئێمه  سه ده یه ک چاوه ڕێ بین بۆ به دی هاتنی 
ئامانجه کانی شۆڕش، س���ه ده یه کی پڕ له  ئاژاوه و 
توندوتیژی و نائومێ���دی، ده رفه ت هێنانی زێڕینی 

زیاتری دووفاقه کانیش؟
س���ه رکۆنه م مه که ، ئه مه  خوێندن���ه وه ی نیوه  
به تاڵه که ی پێکه که یه . ب���ۆ به رزکردنه وه ی وره  با 
خوێندنه وه یه ک بۆ نی���وه  پڕه که ی بکه ین. ئه ویش 

سێ ده ستکه وتی گه وره یه  بۆ شۆڕشی عه ره ب.
یه که م ده ستکه  وتی گه وره : دروستکردنه وه یه کی 
تری ئینس���انی عه ره بی، ک���ه  له پڕێکداو بێ هیچ 
پێش���ه کیه ک دابڕان له گه ڵ قۆناغێکدا دروست بوو 
که  مرۆڤی عه ره ب تیایدا مێگه لی ش���وانێک بوو. 
ده شێت یه کێک بپرسێت: ئه ی ئه و عه ره به  ترسنۆک 
و بێ توان���او داماوه  چی به س���ه رهات؟ ئه ی ئه م 
الوه  شۆڕشگێڕو ئازاو سه رکێشه  له  کوێوه  هات؟ 
له وانه یه  وه اڵمه که  ئه وه بێت که  س���ه رکوتکردن و 
گه نده ڵی و س���ووکایه تی پێکردن و ساخته کاریی 
ڕژێم���ه  ک���ه  گیانێکی پێداگریان���ه ی وجودی له  
مرۆڤی عه ره بیدا دروست کردبێت: من هه م یا نیم، 
بڕیاریدا ببێت. له به ر هاوسه نگیی هێزه کانیش بڕیاری 
دابوو ڕۆژگارێک بێده نگ���ی هه ڵبژێرێت، به اڵم به 
بیرکردنه وه و چاودێریکردنی ئه و چرکه  س���اته ی 
په الماری جه الده کانی ده دات. دیاره  گه وجه کان 
ئ���ه م چاوه ڕوانیه  درێژه یان به  سه رش���ۆڕکردن و 
خۆ به ده س���ته وه دان داده نا. ب���ه اڵم با حاکمه کانی 

عه ره ب، ئه وانه ی تا ئێستا گیرۆده ی ئه قڵی کۆنن، 
ئه وانه یش که  له مه ودوا دێن، ئه و ڕاستیه  بزانن که  
ئێستا له  به رانبه ریاندا مرۆڤێکی نوێ هه یه ، مرۆڤێکه  
که رامه تی خۆی به ده س���ت هێناوه ته وه ، بڕوای به  
خۆی و گه له که ی هه یه و ئیتر ڕێگا به که س نادات 
سووکایه تی پێ بکات. بۆ له مه ودوایش ئه و که سه  
گه وره یه  که  نموونه یه کی بااڵ ده به خشێت نه ک ئه و 

که سه ی فه رمان ده رده کات.
دوه م ده ستکه وتی گه وره : دروستکردنه وه یه کی 

تری نه ته وه ی عه ره ب.
دیکتاتۆریه ت له وه دا سه رکه وتووه  که  له گه ڵ 
که سانێکدا ده ژی لێی ده ترسن و خۆیشیان له یه کدی 
ده ترسن. هه موو هاوده نگیه ک له  ژێر ده ستی خۆیدا 
نه بێت  قه ده غه یه . سته مکاره  دزێوه که ی ئێمه  وای 
کردوه . به اڵم ئه و که س���انه ی ل���ه  یه کدی ته ریک 
که وتبوون ش���ۆڕش له خۆیدا تواندنیه وه . کۆمه ڵه  
مرۆڤێکی لێ دروس���تکردن ک���ه  بڕوایان به یه کتر 
هه یه و پێکه وه  به س���راونه ته وه . ل���ه  یه ک ڕیزدا، بۆ 
چه س���پاندنی مافی ژیانێکی شه ریفانه ، به ره نگاریی 
مردن ده که ن. له مه یش ترس���ناکتر ئه وه یه  که  ئه م 
کۆمه ڵه یه ی ئاگری شۆڕش���یان هه ڵگیرساند زانیان 
تواناو هێزیان چه نده ، به جۆرێک ده توانن ملهوڕه کان 
له ناوبه رن و فڕێیان بده نه  ن���او ته نه که ی خۆڵه وه . 
له م دۆزینه وه  مه زنه دا هه س���تی فه خرو شانازی و 
به ده ربه ست بوونه وه )ئینتیما( له دایک بوو. به م جۆره  
شۆڕش بوو به  چرکه س���اتی دروستکردنه وه یه کی 
نوێ، که  له  ی���اده وه ری نه وه کانی ئاینده دا، وه ک 
ڕه گه زێکی س���ه ره کیی بۆ دروستکردنی شوناس 
ئه و سه رکێشیه ی له  سه رده مه  تاریکه کاندا ته نیا به  

چاوێک خه وی لێکه وتبوو که  ئه ویش: گه له . 
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سێیه م ده ستکه وتی گه وره : دروستکردنه وه یه کی 
تری نه ته وه ی عه ره ب.

ده بێت ئه وه  له بی���ر نه که ین که  دیکتاتۆریه ت 
عه ره بی وا لێکردبوو هه ر یه که و ڕقی له و ی تر بێت، 
ئه وه یش به  دروستکردنی ناکۆکی له  نێوانیاندا. بۆ 
نموونه  عه ره بی جه زائی���ر دژی عه ره بی مه غریبه ، 
کوێت دژی عێراقیه و لوبنانی دژی سوریه ...هتد..له  
کاتێکدا ئه مه  شه ڕی ڕژێمه  شه ڕئه نگێزو گه مژه کان 
و له س���ه ر ده س���ه اڵت و پاوانکاریی شه خسیه ، چ 
په یوه ندیه کی به  به رژه وه ندیی گشتیه وه  نییه . خه ونی 
یه کیه تی عه ره بیان له  به رچاوی گه له کانیان خست 
کاتێک ک���ه  یه کێتیه که یان به م ده س���ه اڵت و به و 
ده سته اڵته وه  به س���ته وه . هه موو پرۆسه یه کی نزیک 
بوونه وه یان کرد به  مه حاڵ، چونکه  دیکتاتۆریه ت 
ی���ه ک ناگرێ به ڵکوو ش���ه ڕی یه ک���دی ده کات. 
دیکتاتۆر چ خه مێکی نییه  بێجگه  له  ده س���تدرێژی 
کردنه  سه ر کێڵگه و مێگه لی ئه وی دی. له  هه موو 
ترس���ناکتر ئه وه یه  که  وای ک���ردوه  عه ره ب ڕقی 
ل���ه  خۆی بێت، کاتێک ده بین���ن پارچه پارچه و بێ 
تواناو دواکه وتوون، له سایه ی داگیرکه ری ناوخۆ و 

ده ره وه یشدا تا بێت کاره ساته که  به رده وامه .
هه موو ئه مانه  له گه ڵ شۆڕشی پیرۆزدا ته قینه وه . 
له  ئێستادا، له ناو تونسدا، که س ئاگای له وه  نیه  چی 
له  تونس���دا ده گوزه ر ێت، هه موو چاومان له  لیبیاو 
ڕووداوه کانیه تی، پێش ئه و هه موو ده ستمان له سه ر 
دڵمان بوو که  شۆڕش���ی میسر شکست نه خوات. 
نیشتیمانی  یه مه ن خۆپیشانده ره کان س���روودی  له  
تونسیان ده وت که  چه ند به یتێکی شاعیری نه ته وه  

ئه بوقاسم شابی تێدایه .
کێ ده توانێت نکووڵی ل���ه وه  بکات که  ئێمه  

نه ته وه یه کی���ن یه ک دڵمان هه یه . به ڵێ ڕووداوه کان 
کۆمه ڵێک واڵتی عه ره بی���ی دیموکراتی ده خاته وه  
ک���ه  ل���ه  داگیرکه ره کانی ناوخ���ۆ ڕزگاری بوه و 
س���ه ربه خۆیی دووه میان به ده س���ت هێناوه ته وه . به  
هه ره سهێنانی دیکتاتۆریه ت گه وره ترین ئاسته نگیی 
له  دژی یه کیه تی سیاسی نه ته وه یه ک نامێنێت که  له  
الیه نی کلتووری و ویژدانه وه  یه کگرتووه  وه همی 
یه کگرتنێک���ی به زۆریش له  ئ���ارادا نامێنێت که  
به رده وام به شێک بوه  له  کێشه که  نه ک له  چاره سه ر،  
نه ته وه ی عه ره ب له س���ه ر ئه و ش���ێوازه  -به ڵکوو 
له وه یش چاکت���ره- یه کیه تی���ی گه النی عه ره بی 
ئ���ازاد داده مه زرێنێت. له و کات���ه دا عه ره ب ده بێته  
سێیه م کۆمه ڵه ی مرۆڤایه تی له دوای هیندو چینه وه . 
کرانه وه ی فه زایه کی عه ره بیی له  زه ریای ئه تڵه سه وه  
ت���ا که نداو بۆ جووڵ���ه ی مرۆڤه کان له  س���ایه ی 
سیسته مگه لێکدا که  به ره نگاریی گه نده ڵی و سته م 
ده کات، گیانێکی تازه  به  نه ته وه که مان ده به خشێت 

سه ده ی هه ژده  
سه ده ی شۆڕشی 
فه ره نساو ئه مریکا 
بوو. سه ده ی بیست 
سه ده ی شۆڕشی 
ڕوس و چین بوو. به اڵم 
سه ده ی بیست و یه ک 
مێژوونووسان ناوی 
سه ده ی شۆڕشی 
عه ره بی لێده نێن.
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که  گه النی دی سه رسام ده کات. ئه وکاته  توانای 
ئه وه م���ان ده بێت ئه و ئاینده  تاریک���ه  نه هێڵین که  
ڕاپۆرت���ی 2009 ڕێکخراوی کۆمه ڵه ی نه ته وه کان 
بۆ گه شه س���ه ندن پێش���بینی ده کات. به ڵکو ده بینه  
یاریکه رێکی س���ه ره کیی له  نێوان پێنج یان شه ش 
هێزه که دا ئه مه  داڕش���تنه وه یه کی تری ڕێکخستنی 
کاروباری دنیایه  که  گ���ه وره  پاندانه ره کانی دنیا 

به خه یاڵیاندا نه هاتووه .
نزیکه ی سی س���اڵ له مه وبه ر به  دیاریکراویی 
له  ساڵی 1981، یه که م کتێبم له  تونس باڵوبوه وه ، 
ناونیش���انی کتێبه که م به م جۆره  بوو)که ی عه ره ب 
پێده نێت���ه  س���ه ر ئه س���تێره ی مه ری���خ ؟( کتێبه که  
سه رکۆنه کردنی ئه وانه بوو که  به  سووکی ته ماشای 
نه ته وه که مان ده که ن. ئیتر هی ناوخۆ بن یا ده ره وه . 
بانگه وازیی بڕوابوونی ئه وه م کردبوو که  وزه یه کی 
زۆر گه وره مان تێدایه و نزی���ک یان دوور وزه که  

ده ته قێته وه .
ڕاس���ته  ئێمه  ب���ۆ به دیهێنان���ی ئامانجه کانمان 
ڕووبه ڕووی مه ترس���یی ئاژاوه و شۆڕشی چه واشه و 
گه ڕانه وه ی زوڵم و سته م ده بینه وه ، به اڵم ئه وه یش 
ڕاس���ته  که  ئه مڕۆ ئێمه  زۆر له و مه ریخه وه  نزیکین 
که  ڕۆژێک له  ڕۆژان به  خه ونمان ده زانی. مه ریخی 
ئازادی و دیموکراتی و پێش���که وتن. جا بۆ نابێت 
ڕۆژێک له  ڕۆژان له باتی خه ون پێ بخه ینه  س���ه ر 
ئه و ئه ستێره یه . به تایبه تی که  بووبێتن به  نه ته وه یه ک 

خه ڵکانی دی پێکه نینیان به  نه زانیمان نه یه ت.
س���ه ده ی هه ژده  سه ده ی شۆڕش���ی فه ره نساو 
ئه مریکا بوو. س���ه ده ی بیست س���ه ده ی شۆڕشی 
ڕوس و چین بوو. به اڵم س���ه ده ی بیس���ت و یه ک 
مێژوونووس���ان ناوی س���ه ده ی شۆڕشی عه ره بی 

لێده نێن.
ئایا ئه م شۆڕش���ه  ب���ه ره و لووتکه مان ده بات 
یان له نێو چاڵ و چۆڵێکم���ان ده نێت که  خۆزگه  
به  ڕابردوو بخوازی���ن، وه ک چۆن له  گونده کانی 
ڕوسیادا، پیره مێردو پیره ژنان خۆزگه  به سه رده می 

ستالین ده خوازن؟
ئه م���ه  پێداگیریه کی گه وره یه  ل���ه  ڕووماندا، 
ئێمه یش له به رده م دووڕیانێکی پڕ له  مه ترس���یداین 
که  نزیکه ی پانزه  س���ه ده یه  ئه م نه ته وه  گه وره یه ی 
پێدا تێده په ڕێت. با پش���ت له  ئاژاوه و نائومێدی و 
توندوتیژی بکه ین، با هه نگاومان به ره و لووتکه ی 
ش���کۆمه ندی بێت. با عه ره ب ش���یاوی ئاینده ی 
خ���ۆی بێت، له  ژوانی داس���تانێکی تازه که ره وه دا 
بێ���ت، هۆکاره که ی بڕوابوون ب���ه  خواو به  خودو 
به و توانایه  بێت که  ئێمه یش ده توانین شتێک به دی 

بێنین که  پێشینانمان نه یانتوانیوه  به دی بهێنن.

سه رچاوه :
 گۆڤاری المستقبل العربي  

اراء و مناقشات
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یەكەم الیەنی باشەی ڕاپەڕینەكانی عەرەب، بریتییە 
لەوەی سیس���تمە پۆلیسییە ش���مولییەكانی ناچار كرد، 
بێ ویس���ت و حەزی خۆیان بكرێنەوە. ڕاپەڕینەكان بۆ 
یەكەمجارە ئەو  سیس���تمانەی تۆقان���د و وایلێكردن لە 
لووتبەرزی و مله���وڕی خۆیان، گەرچی كەمەكێكیش 
بێ���ت، بێنەخ���وارێ. ناچاریكردن ب���ۆ یەكەمجار لە 
مێژویان���دا مانای گفتوگۆ و دانوس���ان بزانن، تەنانەت 
ئەگەرچی النی كەم ئەو گفتوگۆ و دانوس���انە لەگەڵ 

خودی خۆشیاندا بێت!
ئایا بیستوتانە باوكی خێزانێكی عەرەبی یان شێخی 
عەشیرەتێك، گفتوگۆ لەگەڵ ماڵ و منداڵەكانیدا بكات؟ 
ش���ورەییە، نابێت، ئ���ەوە لە ناوبانگ و شان وش���كۆی 
كەمدەكاتەوە. ئەگەر ئەوان وابن، ئیدی دەبێ سەرۆك 
یان س���ەركردە یاخود ڕابەر چۆن بێت؟! من بۆ خۆم 
لە ئێستادا ناتوانم لە جیهانی عەرەبیدا، گفتوگۆ لەگەڵ 
هیچ كەسێكدا بكەم، لەوە دەترسم جنێوم پێبدات یان 
زۆر بە سادەیی تیرۆرم بكات! لەبەر ئەوە تەنها لەگەڵ 

بۆچی گەالنی عەرەب 
ڕادەپەڕن

هاشم ساڵح
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع

?
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خ���ودی خۆمدا گفتوگۆ دەكەم. ب���ەاڵم تەنانەت 
لەگەڵ خودی خۆش���مدا، ڕەنگە ببم بە دوو یان 
سێ كەس و یەك ئەوی دیكەیان تۆمەتبار دەكات و 
ملمالنێ و شەڕ تا ئاستی شەكەتبوون دەستپێدەكات. 
بە كورتیی لە مێژوی ئێمەدا كەلتوری گفتوگۆی 

دیموكراسی بوونی نییە.
ئ���ەوە حەقیقەت���ە، لێرەوە تازەتری���ن تیۆرەی 
فەلس���ەفی هاپرم���اس دەرب���ارەی گفتوگۆیەكی 
كارلێكەری بەردەوامی دیموكراس���ی شارستانی، 
الی ئێم���ە پراكتی���زە ناكرێ���ت. ل���ە بنەڕەت���دا 
هاپرم���اس ئەو تیۆرەی���ەی لە میان���ەی ئەزمونی 
گەالنی پێش���كەوتو گەاڵڵەكرد و لەپێناو ئەوانیشدا 
تەنها عاقڵە ڕۆش���نگەرەكان  ئەنجامیدا. چونك���ە 
دەتوانن بەهێمنی گفتوگۆ و دانوس���ان بكەن. وەلێ 
ئەوانی دیكە، دەس���ت دەدەنە یەخ���ەی یەكتر و 
سەروگوێالكی یەكتر دادەگرنەوە، تەنانەت لەژێر 
چەتری پەرلەمانیشدا! تەماشای ئۆكرانیا بكەن كە 

نمونەیەكە لە چەندین نمونە.
لێرەوە بۆ ئەوەی ببین بە دیموكراس���ی، تەنها 
ئەوە بەس نیی���ە، بەهۆ و بێ هۆ، بە بۆنە و بێ بۆنە، 
وشەی دیموكراسی بڵێینەوە. بەڵكو پێویستە بزانین 
چۆن مومارەس���ەی دەكەین: واتە چۆن بەرگەی 
جیاوازییەكان���ی تۆ لەگەڵ خۆم���دا دەگرم، بەبێ 
ئەوەی لەس���ەر كورسییەكەم هەستم و كورسییەكە 
لەسەرتدا بش���كێنم! یەكەم هەنگاوی دیموكراسی 
لێرەوە دەس���تپێدەكات. دیموكراسی پرۆسەیەكی 
دورودرێژە ناكرێ ب���ە تەنها تەكانێك فێری ببین. 

كەواتە با لە خاڵی سفرەوە دەستپێبكەین.
كاتێ ڕۆش���تم بۆ فەرەنس���ا، ب���ۆ یەكەمجار 
تێڕوانینەكان،  نێ���وان  سەرس���امبووم بە جیاوازی 
مامۆس���تاكە پێش ئەوەی بڕی���اری خۆی بدات، 
یەك یەك ڕاوێژی پێدەكردین، تەنانەت بۆ مەسەلە 
زۆر س���ادە و س���اكارەكانیش. من لەگەڵ خۆمدا 
قس���ەم دەكرد و دەمگوت: بۆچی كاتی خۆی بە 

 لێرەوە بۆ ئەوەی ببین بە
 دیموكراسی، تەنها ئەوە
 بەس نییە، بەهۆ و بێ هۆ،
 بە بۆنە و بێ بۆنە، وشەی
 دیموكراسی بڵێینەوە.
 بەڵكو پێویستە بزانین
 چۆن مومارەسەی
 دەكەین: واتە چۆن
 بەرگەی جیاوازییەكانی
 تۆ لەگەڵ خۆمدا دەگرم،
 بەبێ ئەوەی لەسەر
 كورسییەكەم هەستم  و
 كورسییەكە لەسەرتدا
بشكێنم!
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هەموو ئەم ش���تانەوە بەفی���ڕۆ دەدات؟ ئێمە كێین 
تاكو ڕاوێژم���ان پێ بكات؟ بۆچی بیروڕای خۆی 
بەخێرایی ناس���ەپێنێت بەس���ەرماندا و مەس���ەلەكە 
كۆتایی پێبێ���ت. هۆكاری ئەو بیركردنەوەیه ی من 
ئەوە ب���وو كەلتوری دیموكراتی لە ژیانمدا بوونی 
نەبوو. تا ئێس���تاش نازانم وشەی دیموكراتی مانای 
چییە. ئەوەندە لەس���ەر س���تمگەری و كۆیالیەتی و 
ملكەچی ڕاهاتووم، توانای تێگەشتنم نەماوە. بگرە 
واملێهات���ووە تام لە چێژی ئازادی وەرناگرم و چێژ 

لە سەرشۆڕشی و ماسۆشیەت وەردەگرم.
بزانین سیستمە ستالینییەكان، گفتوگۆ  پێویستە 
لەگ���ەڵ گەلەكانیان ناكەن، بەڵك���و حوكمڕانییان 
دەكەن، چونكە ئەو سیستمانە بەوپەڕی سادەییەوە 
خاوەنی حەقیقەتی ڕەهان. پێویس���ت بە قسەكردن 
ناكات كە هەندێ لە سیستمەكانمان، تێكەڵەیەكە 
لەسەر ش���ێوازی ئەوروپای ڕۆژهەاڵتی سەردەمی 
قۆناغی س���تالینیەت: یەك حی���زب، یەك رۆژنامە، 
یەكێتی قوتابیان، الوان، ژن���ان، تەنانەت یەكێتی 
نوسەران و ئەدیبانیش، هەر هەمویان لە چوارچێوەی 
زمانێكی كرچ وكاڵ و وش���ك و برینگی س���واوی 
ناس���راودا، دەس���تەمۆكراون. وەك توتیی���ەكان بە 
درێژایی رۆژەكان هەمان قس���ەی سواو و بێزاركەر 
دەڵێن���ەوە. ئەو سیس���تمانە دوای كەوتنی دیواری 
بەرلین لە ساڵی 1989، ڕەشەبای ئازادی ڕایماڵین.

لێ���رەوە ڕاپەڕینی گەالنی ئێم���ە دژ بە هەمان 
ئەو جۆرە سیستمانە، لە ڕاس���تیدا لە چاو واڵتانی 
دیكەی جیهان، نزیكەی بیس���ت ساڵ دواكەوت. 
هۆكارەكەشی روون و ئاشكرایە: ئیسرائیل لەبەردەم 
دەرگاكاندایە، بۆیە ئامادەس���ازی گش���تی لەپێناو 
فەلەس���تین، كاری یەكەمە. بەاڵم گرفتەكە ئەوەیە 

ئێم���ە نە فەلەس���تینمان ڕزگاركرد نە خۆش���مان 
ڕزگاركرد، بۆیە لەسەر ئاس���تی هەردوو بەرەكە 
دۆڕای���ن. خەریك���ە دەڵێ���م لەیەككات���دا دنیا و 
ئاخیرەتمان دۆڕاندووە. توڕەیی گەورەی گەالنی 
عەرەب لێ���رەوە دەس���تپێدەكات. ئ���ەو توڕەییە 
س���ااڵنێكی دوور و درێژە خەفەك���راوە، بۆیە وەك 
بومەلەرزە یان وەك گڕكان تەقییەوە و گڕتاوەكەی و 
بەڕوی چەواش���ەكاری و ستمگەری و  پارچەكانی 

گەندەڵیدا فڕێدا.
جگە لەوە گەنجانی عەرەب بەوانەی بڕوانامەی 
بەرزیان هەیە یاخود ئەوانەشیان كە بڕوانامەیان نییە، 
لەناو بێكاری و ئاس���ۆیەكی داخرا و  و بێزارییەكی 
كوش���ندەدا دەس���وڕێنەوە. گەورەتری���ن تاوانی 
مرۆڤایەت���ی دەرهەق بە گەلە باش و پاكەكانمان ئا 
لێرەدایە. بەرپرسیارەتی ئەوەش دەكەوێتە ئەستۆی 
سیس���تمە باوەكان. ئێمە ئەمە دەڵێین و ڕێژەی ئەو 
گەنجانەی تەمەنیان لە بیس���ت و پێنج ساڵ كەمترە، 
النی كەم دەگاتە لە س���ەدا شەس���ت: واتە بەشی 
زۆری گەالنی ئێمە گەنجن، بە پێچەوانەی گەالنی 
شارستانیەتی ئەوروپاوە كە پڕە لە پیر و بەسااڵچوو. 
هەندێ لە دەس���ەاڵتدارەكان ن���ەك تەنها خۆیان و 
س���تمگەر و  دارودەس���تەكانیان،  خێزانەكانی���ان و 
دەوڵەمەندن، بەڵكو لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانە لێهاتونین و 
بكەن.  باش  ناتوانن مومارەس���ەی حوكمڕانیەكی 
ئیدی قەبارەی ئەو زەرەرە بیهێننە بەرچاوی خۆتان 
كە لە هەموو ئ���ەوەوە بەرهەمدێت. كەڵەكەبوونی 
ئەم ه���ۆكارە زۆرانە و ه���ۆكاری دیكەش، بووە 
هۆی تەقین���ەوەی گەالنی عەرەب. كەواتە ئەگەر 

هۆكارەكە زانرا پێویست بە سەرسامبوون ناكات.
ی���ان  كەمتەرخەم���ی  لەس���ەر  زۆر  قس���ە 
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بەش���دارینەكردنی ڕۆش���نبیرانی ع���ەرەب ل���ەم 
ڕاپەڕینان���ەدا كرا، یاخود پێش���بینی نەكردنیان بۆ 
ڕوودان���ی. دەڵێن جان جاك رۆس���ۆ النی كەم بە 
چارەكە س���ەدەیەك پێ���ش بەرپابونی شۆڕش���ی 
فەرەنسی، پێش���بینی بەرپابونەكەی كردووە. بگرە 
بە كۆمەڵێ پەرەگرافی زۆر ورد پێشبینی كردووە 
كە بووەتە شوێنی سەرسوڕمانی هاوسەردەمەكان. 
بەاڵم خەڵك���ی هەمویان جان جاك رۆس���ۆ نین! 
چۆن���ی بینی؟ چ���ۆن پێش ڕودان���ی رووداوەكە 
كەوت؟ چۆن ئەوەی بینی كە نابینرێت؟ ئەو زۆر 
بەسادەیی )ڕادارێكی ناوەكی( هەبوو، بەپێچەوانەی 
ئێمەی خەڵكانی س���ادە و س���اكار. ئەم ڕادارە كە 
تەنها پێغەمب���ەرەكان و بیرمەندە گەورەكان هەیانە، 
ئەوەی لەتوانادایە نەبینراوەكان ئاشكرا بكات، ئەو 
كارلێكە قواڵنە ببینێت كە لە ژێرەوە كار دەكەن و 
كۆمەڵگا و ش���تەكان هەڵدەگێڕنەوە. بەاڵم ناهەقییە 
تەواوی ڕۆشنبیرانی عەرەب بكرێت.  سەرزەنشتی 
چونكە هەندێ رۆشنبیر بە نوسینەكانیان، كە تێیدا 
ڕەخنەیان لە دواكەوتویی و ستمگەری و تاریکبینی 
گرتووە، ڕێگایان بۆ ئەو ڕوداوە بومەلەرزە ئاسایە 
خۆش���كردبوو. ئەوان���ە كۆمەڵێ بی���روڕان، زیاد 
لەوەی ئێم���ە وێنای دەكەین لە نێوەندی گەنجانی 
ڕاپەڕیودا باڵوبوەتەوە، لەپێناو ئازادی و حەقیقەت و 
دادپ���ەروەری كۆمەاڵیەتی، ئەمە لەالیەك بەاڵم لە 
الیەكی دیك���ەوە نابێت ژمارەی ئەو ڕۆش���نبیر و 
ڕۆژنامەنوس���انە لەبی���ر بكەی���ن كە ل���ە زۆربەی 
واڵتانی عەرەب���ی و ئیس���المیدا، زیندانیكران یان 

ئەشكەنجەدران یاخود كوژران.
لێرەوە قسەی ئەوەی رۆشنبیران هیچ رۆڵێكیان 
ل���ەم خۆپیش���اندانانەدا نەبووە، قس���ەیەكی هەڵە و 

ناڕەوایە. ڕۆش���نبیران بە مانا بەهێزەكەی وشەكە، 
چرا ڕۆشنەكانی گەالن و ویژدانە زیندووەكەیانن، 
بەاڵم ئەو قسەیەش ڕاستە كە هەندێ لە ڕۆشنبیران 
پەیوەس���ت بوون بە سیس���تمەكانەوە و دەس���تیان 
لەگەڵدا تێكەڵ كردبوون و سودیان لێوەرگرتبوون، 
بگ���رە هەندێكیان ب���ە ئاس���تێك دەوڵەمەندبوون 
تەنانەت ل���ە بااڵترین پایتەختەكان���ی خۆرئاوادا، 
خانوو ئاپارتمانیان هەیە. كەواتە ڕۆش���نبیر هەیە و 

ڕۆشنبیریش هەیە.
ماوەتەوە دواهەمین قسە بكەم: ئەم خۆپیشاندانانە 
كۆتایی هەموو ش���تێك نییە، بەپێچەوانەی ئەوەی 
وا دەزانی���ن، بەڵك���و ئەمە س���ەرەتاكەیەتی. ئەمە 
ڕێگە بۆ خۆپیش���اندانێكی ڕۆش���نگەرانەی گەورە 
خۆشدەكات كە دواتر لەس���ەر خاكی عەره ب و 
ئیس���الم ڕوودەدات. لەو كاتەدا، تەنها لەو كاتەدا 
دەكرێ بڵێ���ن عەرەب پێیناوەتە ناو س���ەدەیەكی 

تازەی دیكەوە.

سەرچاوە: 
الپەڕەی رۆش���نبیری، الش���رق االوسط، 20 / 7/ 

2011 ژمارە 11922
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ڤیجاى پراش���اد زانایەکى مارکسیستى بەناوبانگى 
باشوورى ئاس���یایە. پرۆفسیۆرە لەکارى نێونەتەوەیی و 
مێژووى باشوورى ئاسیا، نوسینى گرنگ و بەرفراوانى 
لە گۆڤ���ارە ئەکادیم���ى و بەناوبانگەکان س���ەبارەت 
بەپەیوەندی���ە نێ���و دەوڵەتیەکان نووس���یوە. دواهەمین 

پەرتوکى بە ناوى
 the darker nations: apeples history of 
 the third world

له  ساڵی 2007دا باڵوکردۆته وه . 
بیرۆکەکانى س���ەبارەت بە »مێ���ژووى جیهان« و 
»جیهانى س���ێهەم« بۆت���ە جێگەى س���ەرنج و رامانى 
خوێن���ەران، خەلکێک���ى زۆر بەبایەخ���ەوە س���ەیرى 

نوسینەکانى دەکات. 
پۆتیک گ��ۆش: ئەوەى لەم ماوەی���ەدا لە جیهانى 
عەرەبیدا روودەدات لە چ روویەکەوە دەتوانرێت پێى 
بگوترێت »شۆڕش«؟ جیاوازى چى یە لەگەڵ شۆرشە 

جۆراو جۆرەکانى ئەم بیست ساڵەى دوایدا؟ 

ریپۆرتاژێک سەبارەت 
بەسەرهەڵدانەکان
 لە دنیاى عەرەبى

لەگەڵ  ڤیجاى پراشاد
سازدانی: پۆتیک گۆش                                                                 

و. لە تورکییەوە: رەسوڵ حەسەن
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ڤیجاى پراش��اد: هەموو شۆرشەکان وەکو یەک 
نین. شۆرش���ە جۆراوجۆرەکانى باشورى ئەفریقیا 
خێرایەکى جی���اوازى هەبوو. لەهەمان کاتیش���دا 
خاوەنى کاراکتەرێکى چینایەتى جیاواز بوون. جگە 
لەمە ئەگەر مرۆڤەکان لەژێ���ر ناوى بەرژەوەندى 
چینایەتى و نەتەوایەتی���ش بجوڵێنەوە ئەوا هەر لە 
نێو گونجانێکدان لەگەڵ ئەمریکاى ئمپریالیست. بۆ 
نموونە شۆرشى »گوڵ« لە گورجستان و شۆرشى 
»تورونج« لە ئۆکرانیا. ل���ە نێو ئەمانەدا بزوتنەوەى 
»پ���ورا« له الیه ن ئه نس���توتی کۆمەڵگەى کراوە و 
ئەنیس���تیتۆى نەتەوەیى دیموکراتیانەى حکومەتى 
ئەمریکا پش���تگیرى کرا. هەرچى پارەى روسیاشە 
گەیەنرایە هەردو ال. ئەم شۆرش���انەى باش���ورى 
ئەوروپا لەراس���تیدا بەهۆى ئەو برینەى لە گۆرانى 
دەوڵەتى سۆسیالیزمى بۆ س���ەرمایەدارى تااڵنکەر 
دروست بوو تا ئیس���تاش بۆتە شەڕێکى سیاسی، 
وەکو ئەوەى لە ناوچە تەنگژاوێکانى دنیادا هەیە. 

عەرەبیە.  دنی���اى  س���ەرهەڵدانەکانى  هەرچى 
رەوشێکە نزیک لە رەوشى سااڵنى 1968 لە دنیاى 
عەرەبى. 60%ى دانیشتوانى عەرەب لەخوار تەمەنى 
30س���اڵیدان. لە میس���ر لە %70ى خوار 30 ساڵیە. 
دروش���مەکانیان س���ەبارەت بە کەرامەت و کارە. 
نەعلەتى دەوڵەمەندێتى واڵت تەنها خۆشگوزەرانى 
بۆ بەش���ێکى کەمى کۆمەڵگە هێناوە، بەاڵم تەنها 
کەمێک پێش���کەوتنى ئابورى فەراه���ەم کردووە. 
تەنها هەندێک توێژى دنیاى عەرەبى پێش���کەوتنى 

کۆمەاڵیەتى تێدا درووست بووە. 
لە تونس رێ���ژەى ئەوانەى دەتوانن بخوێننەوە 
بنوسن75% ە لە میسردا لە 70 لەسەرەوەیە. لە لیبییا 
ئەم رێژەیە 90%ە . چینى خوارو و ناوەند و چینى 
ناوەندى الوان کاریان دەست ناکەوێت. زنجیرى 
س���وککردن مرۆڤ ئەو گەنجانەى هێناوەتە سەر 
شەقام: کارنیە، دەوڵەتى فشار وستەم هیچ رێزێکى 
بۆمرۆڤ���ەکان دانەناوە. جگە ل���ە هەموو ئەمانەش 

ئیخوان موسلمین 
لە کاتێکدا گرنگى 
بەوە دەدات کە بە 
ئاشکرا نەجولێتەوە، 
ئەگەر خاوەنى 
رێگەى ئاسان نەبێت 
لە دیاریکردنى 
سەرۆکەکانى گەل 
وە تەندروستى 
»ئەیمەن نور«یش 
باش نەبێت ئەوا 
لەوانەیە بەرادعى 
ئەو  ئەرکە بکرێتە 
ڤیجاى پراشادئەستۆ.
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هەس���تکردن بەوەى هاوواڵتی پلە دوون لەئاستى 
نێوخۆو دەرەوە زەحمەتی و فش���ارێکى دەروونى 
دروس���تکردووە. ب���وون بە پلە دوو ل���ە بەرامبەر 
ئەمری���کا و ئیس���رائیل و ئەوانى تر فش���ارێکى 
زۆرى دروس���تکردووە و دەتوانین بڵێین هۆکارى 

تەنگژەکان بەگشتى فشارى زۆرە.
پۆتیک گۆش: ئایا شۆرشى یاسەمین دەتوانێت 
سیاس���ەتى رکابەران���ە لە مەغری���ب و رۆژئاواى 
ئاسیا، کاراکتەرى سیاسەت و نایدۆلۆجیاى فشار، 
ناسنامەی ئیسالمیانە وەرچەرخێنى بۆ رێکخستنێکى 
سیاسیانەى چینى کرێکار؟ ئەو مانگرتنانەى کە لە 
ناوچەکەدا وەک ئەوەى ئاگ���ر لە پوش بەربوبێت 
باڵوبوونەوە، لە چ رەوش���ێکدا دەتوانێت بگۆرێت 
بۆ دژایەتى کردنى دەسەاڵت؟ یاخود بەبۆچوونى 
ئێوە چەپەکان حەز دەکەن نوێنەرى هەندێکى تر 

بن لە دەرەوەى ناوچەکە؟
فیجاى پراش��اد: لەوە دەترس���م کە لەجێگەى 
کەسانى تر قس���ە بکەین. الوان و چینى کریکار 
و چینى ناوەراس���ت دەستیان بەتێکۆشان کردووە. 
دیارنی���ە ک���ە ب���ە چ ئاراس���تەیەکدا دەڕوات. با 
لەیەکچونى شۆرش���ەکان بخەین���ە الوە. چونکە 
روودان���ى گۆرانگاری���ەکان بەرێژەیەک���ى زۆر 

رێککەوته . 
جواڵنەوەى رەمەکیانە جەماوەر »بنکە« دەخاتە 
ناو لەیەکخش���ان و تانەلێدانەوە. رێکخستنى چینى 
کرێکار لە رێکخستنى بلۆکى تیوکراتى الوازترە، 
الیەنى کەم لە میسردا وەهایە. لە خاکى عەرەبەکاندا 
گۆرانکارى کۆمەڵگە بە ئاراستەى پێشکەوتن زیاتر 

لەسەر دەستى ئەفسەرەکاندا بەدیهاتووە. 
تێکۆش���انى کرێ���کاران لە هی���چ واڵتێکدا 

نەگەیشتۆتە ئەنجام. لە 1950 بزوتنەوەى کرێکارى 
لە عیراق پێشکەوت، دواتر لەالیەن سوپاوە دەستى 
بە س���ەرداگیرا و دواى ئەوەش لە نێوان خۆیاندا 

رێگەوتنێکى بێدەنگیان ئەنجامدا.
ناتوانی���ن بڵێین بە دڵنیایى چ���ى روودەدات. 
شۆرشى مەکسیک لە 1911 دەستى پێکرد، بەاڵم له  
نووسینی ده ستووری 1917دا و »کارنز« بۆ پۆستی 
سه رۆکایه تی به رزکرایه وه ، به اڵم تا »کاردیناس« له  
پارتی ده ستوری ساڵی 1934 نه هات وه رچه رخان 

له  ڕژێمدا ڕووی نه دا. 
لە هەردوو کیشیاندا چەپ وەک پێویست پێنە 
گەیشتبوو. هەرەش���ەى راستترەوەکان بەردەوام له  
وه کو  »فیراڤون«یش  ده وڵه ت���ی  کاتێک  ئارادابوو، 
ده وڵه ت���ی »پۆرفیرۆ دیاز« له  هێزکه وت، الدێیى و 
کارکەرەکان توانی���ان لەدەرەوەى جواڵنەوەیەکى 
ڕەمەکیانەوه  بگەنە دەسەاڵت و زیاتر بەشێوەیەکى 
رێکخراوانە دەربکەون. واتە جواڵنەوەى رەمەکیانە 
باشە بەاڵم ئەگەر بەشێوەیەکى کاریگەر دەسەاڵت 
نەگرێتە دەس���ت. ئەوا شۆرش���ى دژ دەتوانێت بە 
شێوەیەکى کاریگەر و باوه ڕبه خۆبوونه وه  به رپابێت. 
پۆتی��ک گ��ۆش: بەبۆچوون���ى ئێ���وە ئەگەر 
وەرچەرخانێکى بەمش���ێوەیە روون���ەدات ئەوا ئەو 

مەترسیانە چیین کە لەوانەیە رووبدەن؟
ڤیجاى پراش��اد: ئومێدم وایە کەوانەبێت بەاڵم 
ئەگەر وەرچەرخانێکى بەو شێوەیە روونەدات. ئەوا 

الیەنى کەم سێ بژار له  ئارادایه :
یەکەم: لەمیسردا س���وپا، چینى بااڵ دەست لە 
ژێر فشارى ئەمریکا دەخاتە ژێر دەسەاڵتى خۆى. 
لە راس���تیدا لەب���ەر ئەوەى ب���ژارى دووەم خۆى 
نه خستۆتە روو بۆیە لە تونس ئەمە لە نێو ئەگەر و 
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لێکدانەوەکاندانیە.
دووەم: ئەندامانى بەرەى بااڵ دەسەاڵت دەتوانن 
ل���ە رێگەى زنجیرەی���ەک قەرزى خێ���را رێگەى 
باڵوکردن���ەوەى جەماوەر بگرنە بەر. لەڕاس���تیدا 
تیوکراسى کەسە سەمبولیەکانى لە دەسەاڵت دێنێتە 
خ���وارەوە. ڕەوانه  کردنى بن عەلى بۆ س���عودیە. 
واده کات موبارەک وازلە دەس���ەاڵت بێنێت، بەاڵم 
موبارەک هەوس���ارى دەوڵەت بە ئەمانەت دەداتە 
عومەر س���لیمان کە یەکێکە لە سێ هاوبەشەکەى 
و دەستى بەخوێن سوورە. موبارەک ئەمەى لەگەڵ 
»احمد شفیق« تاقى کردەوە بەاڵم دەیتوانى لەگەڵ 
تاقى بکردایەتەوە. هەموویان نزیکى  »تەنتاوی«ش 
موبارەکن و جەنەراڵى باوەرپێکراون لەالیەن بلۆکى 
بااڵ دەستەوە. شاى ئێران وەکو دوا چانس »شاپور 
بەختیار« دەکاتە س���ەرۆک وەزیران. ئەمە بەکەڵک 
نەه���ات. دواى ئەوە یاخى بوون زۆر خێراتر باڵو 

بۆوە. ئەگەر ئەوە بەکەڵک نەیەت ئەوا:
س���ێیه م: س���ەفیرى ئەمریکا گلۆپى سەوز بۆ 
»محەمەد بەرادعى« دادەگیرس���ێنى وپەیامێکى پێ 
دەدات محەمەد بەرادعى پاڵێوراوێکە کە لەالیەن 
پێدەکرێت  باوەرى  »ئیخوان موسلمین«یش���ه وه  و 
کاتێ���ک لە30ی مانگی 1  قس���ەى ب���ۆ جەماوەر 
کرد گوتى کێش���ەکە لە چەند رۆژێکدا چارەسەر 
دەکات. ئایا ئەمە بەواتاى ئەوەدێت کە بەهاوکارى 
»ئیخوان موسلمین« و توێژەکانى هاوکارى موبارەک 
دەبێتە سەرۆکى دەوڵەت؟. به اڵم ئایا ئەمە بەسە بۆ 

جەماوەر؟ 
لەوانەی���ە ناچاربن بەوەندە رازى بن؟ بەرادعى 
یەکێک���ە ل���ه و که س���انه ی لەس���ەر کار الدانى 
س���ەرۆکایەتى کردنى بۆ ئاژانس���ى نێو دەوڵەتى 

وزەى ئەتۆم لە واشنتۆن توڕەبووە. نابێتە پارویەکى 
ئاس���ان. لەالیەکى تریشەوە ش���یمانەى زۆر هەیە 
پەیرەوبکات.  موبارەک  ئابوریانەى  کە سیاس���ەتى 
رۆژەڤەکەى بریتى یە لە ریفۆرمى سیاسى، بەرادعى 
داواى بەرێوەبردنێکى باشى کرد لە میسردا، به اڵم 
ش���ەقام زیاتر لەمە داوا دەکات. ئەم���ە یا دەبێتە 
ئاگربەستێکى لە ناکاو یا هه روه کو »جاڤێز« گوتی: 

هه ر ئێستا. 
پۆتی��ک گ��ۆش: ئیس���المیە رادیکاڵەکان���ى 
سەرەڕاى بااڵدەستى گەورەیان لەبوارى سیاسى و 
ئایدیۆلۆجى لە ناوچەکەدا، س���ەرنەکەوتن لەوەى 
وەکو هێزێکى کاریگەر و رێکخراو پێشوازیی لە 
رووداوەکان بکەن. بە تایبەت »ئیخوان سلمین« لە 

میسر، بەبۆچوونى ئێوە هۆکارى ئەمەچییه ؟ 
ڤیجاى پڕاشاد: »ئیخوانى مسلمین« لە شەقامەکانن. 
تەنها بێ دەنگی���ان بۆ ئایدلۆجیاى خۆیان فەراهەم 
کرد. ئەمە زۆر روونە جةمال ناصرى وتەبێژ گوتى: 
»ئه وان تەنها بەش���ێکى بچوک���ى مانگرتنەکانیان 
ناڕه زاییه کانیشیان سەبارەت بەمەسەلەى  پێکهێناوە، 
ئیسالم نیه  بەڵکو س���ەبارەت بەمەسەلەى میسرە« . 
ئەمە زۆر ژیرانەیە. ئەمە هەمان شتە کە مەالکان لە 
ناڕه زاییه کانی 1978-1979لە ئێران گوتیان. ئەوان 
لە ئامادەباش���یدا چاوەروانیان کرد تا کۆبونەوەى 
خەڵک بۆ روخاندنى ش���ا ل���ە زیادبوندابێت دواى 
ئەوە هێرش���یان کرد. ئایا »ئیخوان موسلمین«یش 
هەم���ان ش���ت دەکات؟ هەڵبەتە ئەمە راس���تە کە 
بگوترێت ئەمە شۆرش���ێکى جەماوەریە و هێزێکى 
رێکخستنى نیە. بەاڵم تەواو نیە. دەتوانرێت خەڵک 
بجوڵێنرێ���ت و خەڵکیش بکەوێتە جوڵە. بەاڵم ئایا 
ئەگەر خەڵک ئامراز و بونیادێکى نەبێت دەتوانێت 
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دەسەاڵت بگرێته ده ست و بەڕێوەى ببات؟ 
ئەمە ئەو جێگایە یە کە عونس���ورى رێکخراو 
تیای���دا کەوتۆتە نێ���و گەمەک���ەوه . ئەگەر هیچ 
ئەلتەرناتیفێک���ى گونج���او نەبێت ئ���ەوا ئیخوان 
موس���لمین دەس���ەاڵت دەگرێتە دەست. وەستانى 
ئیخوانى موس���لمین لە پش���ت بەرادعى بەو واتایە 
دیت کە نایەوێت یەکسەر بکەوێتە رەوشێکى دژ 

بە ئەمریکا. نۆرەى ئەمەش دێت.
پۆتیک گۆش: ده رکه وتن���ی کاره کته ره کانی 
هاوش���ێوه ی ئەلبەرادعى بە واتاى چى دێت؟ ئایا 
بەراستى ئەمانە سەرى سیاسى ژیانەوەن هەروەکو 

لە میدیا نێو دەوڵەتیەکان ئاماژەى پێکرا؟
ڤیجاى پراشاد: به رادعى کارتێکى باوه ڕپێکراوی 
هەیە. لە ساڵى 1960لە حکومەتى جمال عبدالناسر 
ل���ە وەزارەت���ى پەیوەندیەکان���ى دەرەوە کارى 
ک���ردووە. دواى ئەوەش لەحکومەتى اس���ماعیل 
فەهمى لەوەزارەتى دەرەوە کارى کردووە. کاتێک 
س���ەرۆکى میسر دەچێتە قودس ئەو لە کابینەکەى 
س���ادات ده س���ت له  کار ده کێش���ێته وه . فەهمى 
الیەنگرێک���ى بیرۆکەى جم���ال عبدالناصر بوو. 
بەرادعى بە درێژایى س���اڵێک لەگەڵ بوترس غالى 
لە وەزارەتى دەرەوە کارى کردووه . سەرەتاى ئەم 
پەیوەندیانە وەهابوو. هەردوکیان بۆ بیرۆکراسیەتى 
نەتەوە یەگرت���ووەکان ڕایانکرد. بوترس غالى لە 
فەهمى نەرمتربوو. لەو ب���اوەڕەدام بەرادعى زیاتر 
لەسەر هێڵى فەهمى بوو. گوشارەکانى ئەمریکاش 
لە ئاژانس���ى نێ���و دەوڵەتى وزەى ئەت���ۆم بەژنى 
نەچەمان���دەوە ل���ە کاتێکدا دەس���ەاڵتى موبارەک 
س���ااڵنى هەرە نابودى خۆى ل���ە دەرەوەى قاهیرە 
بەرێدەکات، ئەو کارتى ب���اوەڕى خۆى فەراهەم 

دەکات و دەپارێزێ���ت. یەکێکى وەکو بەرادعى 
دەیتوانى بەش���دارى لە بەڕێوەبەرایەتى حوس���نى 
موبارەک بکات، بەاڵم ئەو لە دەرەوەى دەس���ەاڵت 
مایەوە و دوور لەبەرەى دەس���ەاڵت هەلوەس���تەى 

کرد، ئەمەش جیاوازیەکى گەورەیە. 
ئیخوان موس���لمین لە کاتێک���دا گرنگى بەوە 
دەدات کە بە ئاشکرا نەجولێتەوە، ئەگەر خاوەنى 
رێگەى ئاسان نەبێت لە دیاریکردنى سەرۆکەکانى 
گەل وە تەندروستى »ئەیمەن نور«یش باش نەبێت 

ئەوا لەوانەیە بەرادعى ئەو  ئەرکە بکرێتە ئەستۆ.
 بۆتی��ک گ��ۆش: چەند دەیەی���ەک لەمەوبەر 
لەم بەش���ەى جیه���ان چینى کرێ���کار و چەپى 
سۆس���یال  دیموک���رات زۆر بە هێزب���وو، بەاڵم 
لەبەرچاو ون بوون. ئایا هۆى ئەمە فش���ارى رژێمە 
دەسەاڵتدارەکانى وەکو سەدام حوسێن و موبارەک 
و حافزئەس���ەد بوو یا بوونى گروبە ئیسالمیەکانى 
وەکو ئیخوان موس���لمین؟ یا هەر لەسروشتى ئەم 
گروپ���ە چەپانەدا نات���ەواوى و نەبوونى داخوازى 

بووەته  هۆى الوازبونیان؟
ڤیجاى پڕاشاد: بارۆلى گوشار کەم نەکەینەوە. 
لە بوودجەى ساڵى 2006ى میسر یەک ملیارد و نیو 
دۆالر بۆ پاراستنى ناوخۆ جیاکرایەوە. یەک ملیۆن 
و نیو پۆلیس هەیە، هێزى س���ەربازیش چوارقاتە. 
دەڵێن بۆ هەر 37 کەس پۆلیس���ێک هەبووە. ئەمانە 
ژم���ارەى لەرادەبەدەرن  ئ���ەو هاوکاریەى بەبڕى 
1/3ملیار دۆالر لەالی���ەن ئەمریکاوە پێیدرا نیوەى 

ئەم سەیرو سەمەرەیە تێر دەکات.
چینى کریکار لە میسر لە ساڵى 1977گەیشتە 
لوتکە. ئەمە راپەڕین بوو بۆ نان. لەس���اى سەرى 
ساداتەوە بەبزەیەک س���ندوقى دراوى نێو دەوڵەتى 
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لە دژى دەرکەوت، دەس���ت کرا ب���ە هەنگاونان 
بەرەو »بازارى ئازاد«، واتە«انفتاح« لە سێ رێگەوە 
حیسابەکانى خۆى هاوس���ەنگ کرد. رەزامەندى 
لەس���ەر کران���ەوە س���ەبارەت ب���ە هەندێک لقى 
ناوەندى هەناردەکردن. ل���ە گۆرەپانى ئاینیەوەش 
ئیخوان موس���لمین بنکۆل کردنى گرتە ئەس���تۆ. 
س���عودیەش پارەکەى بۆ تەرخانکرد. لەبەر ئەوەى 
رێککەوتنیش���ى لەگەڵ ئیس���رائیل ئەنجام دا ئەوا 
داواى پارە)مخصص���ات( ى ل���ە ئەمری���کا کرد. 
لەمیانى پێشخستنى سیستەمى پاراستنى خۆى زیاتر 
کرێکارى  بزوتنەوەى  س���ەرکوتکردنى  دەرفەتى 

فەراهەم کرد.
کات و شوێن هەبوو بۆ ئەوەى بیر لە ڕێگەى 
داهێنەران���ە بکرێتەوە بۆ پێشخس���تنى مەس���ەلەى 
رزگارى کرێکاران؟ رۆشنبیرى وا هەبوو کە ئەمە 
ئەنجام بدات؟ بیر لەکاتى ڕێکەوتنى سەندیکاکانى 
عبدالناصر  لەگەڵ رژێمەکەى جةمال  کۆمۆنیست 
بکەنەوە کە لە مارتى 1954 ئه نجامیاندا. لەبەرامبەر 
هەندێک دەس���کەوت ه���اوکارى رژێمى نوێیان 
کرد. ئەمە سەربەخۆیى س���ەندیکاکانى لە نێوبرد. 
سەندیکاکان پش���تگیرى نەتەوەیان کرد لە دژى 
یاخود لە بەرامبەر چینى کرێکار کە چینى خۆیان 
بوو. ئەمە بەتێپەڕینى کات بووە هەڵه یەکى کوشندە. 
ب���ەاڵم چینى کرێکارى وه ک رێکخراو بچوک بوو. 
لە »کرێکارانى نیل« چەندین کرێکار لە س���توندى 
هەواڵگرى و هەواڵنێرى کاریان دەکرد. باش���ترین 
کار ک���ە »واف���د« و پارتى کۆمۆنیس���تى کردیان 
ئەوەبوو کە لە بزوتن���ەوەی نەتەوەییدا کریکاران 
رۆلێکى ناوەندیان گێرا. ناسر و کۆمیتەى کۆنسەى 
ش���ۆڕش هەستیان بەمەکرد بەاڵم بێ دەنگ بوون. 

ئەوان سوپایان بە دروستکەرى مێژوو دادەنا. ئەمە 
پێش بینى ئەوان بوو.

پۆتی��ک گ��ۆش: »گیلپی���رت ئاچ���کار« لە 
نوس���ینێکدا دەڵێت؛ کارى هەرەس���ەرەکى وەکو 
ئەرکێک���ى دیموکراتیانە ئەوەی���ە ئاین و دەوڵەت 
لە یەکت���رى جیابکرێتەوە، ئ���ەم ئەرکە لەواڵتانى 
ئیس���المدا بەتایبەت���ى لە رۆژهەاڵتى ناوەراس���تدا 
ئەمەن���دە قورس و گرانە تەنان���ەت دکتاتۆریەتى 
پرۆلیتاریاش زەحمەتى بینى لەوەى کە ئەم ئەرکە 
جێبه جێ بکات. شۆرشى »یاسەمین« دەتوانێت بێیتە 
ئاماژەیەک���ى باش ل���ەم رووەوە؟ ئەگەر وانەبێت 
بەبۆچوونى ئێوە هێزى چینى کرێکار لە ناوچەکەدا 
دەبێت چى بکات بۆ ئەوەى زمانێکى ئایدیۆلۆژى 

کاریگەر دروست بکات؟
ڤیج��اى پراش��اد: حەزمان ل���ە گەورەکردنى 
دەس���ەاڵتى پیاوانى ئاینی���ە، یا الیەن���ى کەم وا 
هەڵس���وکەوت دەکەین کە ئەم���ە ئەبەدیە یاخود 
سروش���تى یە. بێگومان الیەنگرانى پیاوانى ئاینى 
لە 1970بەدواوە لە س���ایەى ناودارانى نەتەوەیى و 
بۆگەن بوونى رژێمە عەلمانیەکانى دنیاى عەرەبى 
لە سااڵنى 1950 کانه وه  هەڵکشایە ژوور )دەوڵەتى 
نوێش لەمیانەى گواستنەوەى بیرۆکەى ناسرى بۆ 
عیراق دروست بوون(، ئەمە پەیوەندیەکى زۆریان 
بەتێکچون���ى پرۆژەى جیهانی س���ێهه م »به تایبه تی 
پارچه پارچه  بوونی ئۆپی���ک له  هاوینی 1990�ه وه  
ده س���تی پێکرد و رێگای له ب���ه رده م داگیرکردنی 
کوێت له الیه ن عێراق���ه وه  کرده وه » هەروەها بووە 
هۆى ئەوەى که  دنیا پەیوەندى زۆرى بە تەشویق 
کردن���ى س���عودیەکان بۆ پێش���ەنگایەتى کردنى 
ئیسالمیەکان هەبوو. وە جیهان دەتوانێ کاریگەرى 
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موس���ڵمانێتى لە چیچانس���تان تا پاکستان و پارچە 
کردنى هەندێکى ئەندەنوسیا بەخۆوە ببینێت. 

ئەگەر بگەرێینەوە دواوە و سەیرێکى قۆناغى 
پرۆژەى جیهانى س���ێهەم وس���ەردەمى بااڵدەستى 
بیرۆکەى ناس���رى بکەین، ئەوا هه وڵی رۆشنبیرانى 
موسلمان لە ناوەندى تێکۆشان لە دژى مارکسیزم 
دەبینینەوە بە وەرگرتنى تەکنیکەکانى »بەلش���ەڤى« 
لە دروستکردنى پارتیدا بۆ کۆکردنه وه ی هێز. له م 

بابه ته دا ڕه خنه ی 
م شیکردۆته وه س���ه باره ت به  جلدی که پیتاڵ 
)sadrist stratagems( به ناوی ئابووریه که مان که  باقر
سەدر نوسیوێتى. باقر مۆدێلى پارتى کۆمۆنێستى 
عی���راق وەردەگرێ���ت کە ئەوکاتە ل���ە گەرەکە 
شیعیەکانى بەغداددا زۆر بەهێز بوو. هەر سەبارەت 
بەو مەیلە ئەگەر زیاتر بەرەو رۆژهەاڵت بچن. ئەوە 
ڕوبه ڕوی ئه و راس���تىیه ی »حاجى مسباح« دێین 
کە لەمیانى ئاوێتەکردنى کۆمۆنس���تێکى ئیسالمیانە 
ئۆپۆزس���یۆنێکى دینامیکیانەى بەڕێ���وە بردووە لە 
ئەندەنوسیا. لەوێ پیاوێکى ئاینى لەهەمان کاتدا بە 

قزل حاج دەناسرێت. 
مسباحیش وەکو باقر لە کۆمەڵگاى خۆیدا بۆتە 
س���ەمەرەیەک لە ناودارکردنى پارتى کۆمۆنیستى. 
ویس���تویەتى معنوی���ات بداتە سۆس���یالزم. ئەمانە 
هەموویان بە پرۆژەى جیهانى سێهەم و مارکسیزم 
کاریگەر بوون. بەاڵم یەکێکى تریش ویستویەتى 
کە مەعنەویات بخاتە پاڵ ئەمە، ئەویش پێشەنگایەتى 
»عەلى ش���ەریعەتیە« لە ئێران، بەاڵم ئەمرۆ پرسەکە 
بەت���ەواوى دژى هەموو ئەمانەیە. ئەو کرێکارانەى 
کە لە میانى زانس���تى سۆسیالیزمیدا دەجواڵنەوە بە 
نرخ دەبینران ئەمە هەروەکو ئەوەى ئێمە نارەحەتین 

بە زیاد بوونى پیاوانى ئاینى ئەوانیشى توشى ترس 
دەکرد. 

کێش���ەکە لەوەدانیە کە زەحم���ەت بێت ئاین 
لە خاکى عەرەبەکان دووربخرێتەوە یا کێش���ەکە 
ئەوەبێ���ت ک���ە ئاینى ئیس���الم ل���ە ئاینەکانى تر 
الس���ار تر بێت. ئەگەر س���ەیرى هندستان یاخود 
واڵتەیەگرتوەکان بکەین ئەوا دەبینین کە زۆربەى 
کاتەکان هەوڵ نەدراوە بۆ نەهێش���تنى کاریگەریى 
ئاین. لەیەکێتى سۆڤیەتیش بەهەمان رادە زەحمەت 
بوو کە کاریگەرى ئاین کەمبکرێتەوە. ئەمە تەنها 
کێش���ەیەکى ئاینى یائیس���المى نیە، ئەمە کێشەى 
گۆرانى کولتورییە. گۆرانى کەلتورى لە خوارەوە 
هیواش هێواش پێکدێت. هەرچى لە س���ەرەوەیە 
گۆرانى کولت���ورى زیاتر خێراترە. ئەمە پەیوەندى 
هەیە  کولتوریەکانەوە  دەزگا  کۆنترۆلکردن���ى  بە 
لەالیەن هەندێکەوە. وە لەهەمان کاتیشدا پەیوەندى 
ئاین  هەیە.  س���ەرچاوە کولتوریەکانەوە  به قواڵیى 
بەهۆى ناخۆشى و زەحمەت بوونى ژیان لەم هەزار 
ساڵەدا وەکو پەناگەیەک رۆڵى بینیوە و بەرادەیەکى 
وا چۆتە قواڵی���ى ژیانى کۆمەاڵیەتى مرۆڤەکانه وه  

که  دەرهێنانى کارێکى وا ئاسان نییه . 
با ئاماژە بەوەش بکەم: مادام ئاس���ۆى خەیاڵى 
سۆس���یالیزم لەبەرچاو کەوتووە، مرۆڤەکان بۆچى 
تیکۆش���انى لەپێناودا بکەن؟ سۆس���یالیزم بیرۆکە 
دەست لێبەرنەدراوەکەى داوەتە دەست نەوەکانى 
داهاتوو تا هێزى خۆیان دروست بکەن. سیاسەتى 
علمانیەت لە خەیاڵ بێبەش���ە ب���ەاڵم ئاین خاوەنى 

دیدێکى نادنیاییە کە ناهەژێت.
لەرۆژگارى  علمانیەت  سیاس���ەتى  هەرچەندە 
ئەمرۆماندا ئیله���ام بەخش نییە و لەوانەیە لەجیاتى 
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شۆرش���کێرىی بوون بووبێت���ە ڕوخێنەریش بەاڵم 
نابیناش نیە لەوەى لێبگەرێت ئایین چاالک بێت.

س���ەرهەلدانى عەرەبەکان ل���ە 2011  هەواڵى 
ئاسۆیەکى نوێ دەداتە گەلى عەرەب. لەبەرئەوەشە 
لە توونس���ەوە تا ئ���وردن درێژ دەبێت���ەوە. لەکار 
الچوونى »بن عەلى« ئاسۆیەکى نوێى دیارى کرد. 
ئه مه ش ئەو شتەیه  که  گەنجەکان بە دەستیان هێناوه .  
پۆتیک گ��ۆش: پۆس���ت کۆلۆنی���ال ئەوەى 

بەشێوەیەکى تیۆرى لە پەرتوکى
 باستان لێوه کردووه  و پێشبینیتان کردووه :

  the derkar nations 
واتە ئایا ئەفسانەى دنیاى سێ دژ بە ئیمپریالیزم 
کۆتای���ی پێنەهات���ووە؟ ئەگەر وایە لێ���رە بەدواوە 
لەرووى پرۆگرامەوە تیکۆش���انى دژ بە ئیمپریالیزم 

پێویستە چۆن بێت؟
ڤیجاى پراشاد: ئەوەى لە پەرتوکى

 the derkar nations 
 باسم لێوەکردووە بریتیە لەمێژووى بنکەوتنى 
پرۆژەى جیهانى س���ێهەم. ئەم کەوتنە لە س���ااڵنى 
1980 دەست پێدەکات. ریش���ەکەى لە 1973 لە 

نەتەوە یەکگرتووەکان بە شکستهێنانی
قۆناغ���ى سیس���تەمێکى ن���وێ ى ئابوورى و 
ئیفالس���کردنی  ئۆپێک و  پش���تگیریەکانی  نەمانى 
مۆدێلى پیشەس���ازىی و هاوردە و نیش���تەجێبوون 
و تەس���ک بوونەوەى ئازادیە سیاس���یەکان لە نیوە 
گۆى باش���وورى زەوى دەس���تپێدەکات. پێکانى 
پرۆژەکە لەسالى 1980 بە قەیرانى قەرز لەمەکسیک 
دەست پێدەکات لەکۆتایی سااڵنى 1980 ئەمریکا 
بااڵدەس���تى خۆى دەسەپێنێت و هەوڵى سه رله نوێ 
دارشتنەوەى سیس���تەمى جیهانى دەدات، هه روه ها 

هاندان���ى رژێمى س���ەدام لەالی���ەن ئەمریکاوە بۆ 
گرتنى کوێت یەکەمی���ن هەنگاوى ئەم پرۆژەیەیە 
کاتێک یەکێتى سۆڤیەت ئەوە رەت دەکاتەوە کەبۆ 
س���ەدام نێوبژیوانى بکات، به م���ه ش عێراق ئاوەاڵ 
دەبێت بۆ ئەمریکا و ئەمریکا بااڵدەس���تى تەواوى 
خۆى دەسەپێنێت به سه ریدا و خوێ بەسەر پرۆژەى 

جیهانى سێهەمدا زاڵده کات.

سه رچاوه :
/http://dunyadanceviri.wordpress.com
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صادق ج���ال العظ���م یەکێکە ل���ە گەورەترین 
بیرمەندانی ڕەخنەگری ع���ەرەب. لە چاوپێکەوتنێکدا 
رووناکی دەخاتە س���ەر ڕۆڵی رووناکبیران لە بەهاری 
عەرەبی و لە دۆخی ئێس���تای بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی 

ناوچەکە.
زۆرب���ەی رووناکبیرانی عەرەب لە کاتی ئێس���تادا 
پش���تگیری لە شۆڕش���ەکان دەکەن بەتایبەت لە میسر 
و توون���س. ب���ەاڵم پێ���ش تەقین���ەوەی بزووتنەوەی 
نارەزایەت���ی هەڵوێس���تی زۆرێ���ک ل���ە رووناکبیران 
بەرامب���ەر دیکتاتۆرەکان ڕوون نەبوو. ئایا کاتی ڕەخنە 

لەخۆگرتنێک نییە؟
 صادق جالل العظم: پێم وانییە کەس���ێک بووبێت 
ک���ە رۆژێک لە رۆژان لەس���ەر رووناکبیرانی عەرەب 
لێکۆڵینەوەیەکی کردبێت بۆ دیاریکردنی هەڵوێست و 
بۆچوونی ئەوان. ئەم چەش���نە خوێندنەوانە لەم بەشە لە 
دونیای ئێمەدا زۆر دەگمەنە. ئێمە تەنها پشت دەبەستین 
بە وێناکردن، هەس���تپێکردن و لێکدانەوەی دەسبەجێی 

رۆحێکی نوێ لە شۆڕش

چاوپێکەوتنی مۆنا نەققار 
و. له  ئینگلیزییه وه : ئه  حمه د ئه سکه نده ری
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رووداوەکان. 
بۆ نموونە ئەگەر بیر لە رووناکبیرێکی میسری 
بکەین���ەوە کە لە سیس���تەمێکی تۆتالیتاردا دەژی، 
ئەو ناچارکراوە لەوەی کە لەگەڵ سیس���تەمەکەدا 
بگونجێ���ت. م���ن پێموانییە کە ئ���ەو خزمەتی بە 
سیستەمەکە کردووە. من بەپێی ئەزموونی ژمارەیەک 
لە رووناکبی���ران  دەزانم کە ئ���ەوان ناچاربوون 
چەند سازش���ێک بکەن لەبەر ئەوەی بتوانن درێژە 
بە کارکردن بدەن وەکوو مامۆس���تای زانکۆ یان 
نووس���ەر – سازش���ی وەها ک���ە بەبۆچوونی من 

هەرچۆنێک بێت، ئەوەندەش سازشکاری نەبووە.
ئەوەی  وەک���وو  دواجار شۆڕش���ێک  کاتێک 
میس���ر رووئەدات، زۆرێک لە رووناکبیران ڕێک 
هەروەک���وو هەر کەس���ێکی تر رەفت���ار دەکەن: 
هه ندێک دەترسن، ئەوانی دیکە چاالکانە بەشداری 
دەکەن. ئەگەر شۆڕش سەرکەوت، هەموو زریانە 
خەوەکان دەڕەوێنەوە و ڕۆژانی چاوپۆشی کردن 

کۆتایی پێدێت. ئێس���تا ئ���ەوان دەتوانن بە ئازادی 
بجووڵێنەوە. 

من پێموانییە پێویست بکات ئەم رووناکبیرانە 
بکەون���ە هیچ چەش���نە رەخن���ە لەخۆگرتنێک. لە 
باش���ترین حاڵەتدا دەتوانن هه ندێک روونکردنەوە 
بخەنە بەردەس���ت. بەاڵم تاقمێکی دیکەیش هەیە، 
واتە ئەوانەی کە خۆیان کردووە بە زمانحاڵی رژێم. 
ئەوانە یان لە میدیاکان کاریان کردووە یان ستایشی 
سەرۆکیان کردووە. ئەوانە ئەگەر لە ساتەوەختێکدا 
ئاوەزێک���ی گوناهبار تەنگیان پێهەڵچنێت، دەتوانن 
داوای لێب���وردن بکەن. بەاڵم بەبێ گوێدانە ئەوەی 
ئەوانە چیدەکەن، کەس باوەڕیان پێناکات. ئەوان 
ناتوانن رابردوو بسڕنەوە. زۆربەی ئەوانە خۆیان لە 

پێش چاوی خەڵکی دەدزنەوە.
ئای���ا نابێ���ت گفتوگۆیەکی ک���راوە بکرێت 
سەبارەت بە هەڵوێستی رووناکبیرانی جۆراوجۆر؟

صادق جال العظم: هێش���تا زۆر زووە بۆ ئەو 
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چەش���نە گفتوگۆیانە. دەنگەکان پێویستە لە ناوەوە 
بێن و بانگەوازی خەڵک بک���ەن بۆ مامەڵە کردن 
لەگەڵ ئەوەی کە روویداوە. من نامەوێت زۆر بە 
توندی رووناکبیران بخرێنە ژێر گوشارەوە، مەگەر 
ئەوەی کە دۆخەکە وەک شووش���ەی ڕوون بێت، 
هەروەک���وو لە حاڵەتەکەی جاب���ر غفور، ڕاگری 
ئەنجومەن���ی ب���ااڵی فەرهەنگی میس���ر و دوایین 
وەزیری فەرهەنگ لە ژێر دەسەاڵتی موبارەکدا. لە 
ساتەوەختێکدا ئەو مەودایەکی خستە نێوان خۆی 
و ڕژێ���م. بەاڵم دواتر ئ���ەو مەودایە لەبەین چوو. 
ناگونجێت هیچ چەش���نە ڕێزێک هەبێت بەرامبەر 
بە وەها کەس���انێک. ئێستا ئێمە لیستەیەک لە کەسان 
و دام���ەزراوان دەبینین کە دەرکەوتووە پارەیان لە 
رژێم���ی لیبی وەرگرتووە. پ���اش ڕاپەڕین کاتێک 
پێکهاتەیەکی دیموکراتی و مەدەنی سەرهەڵدێنێت، 
هیوای ئەوە هەیە پێویست بکات کە گفتوگۆیەک 
بخرێتەگەڕ. بەاڵم لەڕاستیدا من لەسەر ئەو باوەڕەم 
کە رووناکبی���ران ڕۆڵێکی س���ەرەکییان گێڕا لە 

دامەزراندنی کاری بناغەیی شۆڕشەکەدا.
مەبەس���تت لەوە چییە؟ خۆ ئ���ەوە گەنجەکان 

بوون کە شۆڕشەکەیان بەڕێوەبرد، وانەبوو؟
ص��ادق ج��الل العظ��م: ب���ۆ ماوەیەکی زۆر 
رووناکبیران – هەرکات گونجابێت و جاری وایش 
بووە بە شێوەیه کی سیمبۆلیک و زۆرتر ناڕاستەوخۆ 
– لە الی���ەن کۆمەڵگای مەدەنییەوە هەڵوێس���تیان 
دەربڕیوە. ئەوان بۆ مافی مرۆڤ خەباتیان کردووە. 
نموونەیەکی ئەوە »ڕاگەیاندنی ٩٩« بوو لە س���اڵی 
دوو هەزاردا کە ل���ە الیەن نەوەدونۆ رووناکبیری 
س���وورییەوە ئیمزا کرابوو. ئێم���ە لەوێدا دەتوانین 
نزیکەی هەموو ئەو دروش���مانە بخوێنینەوە کە لە 

سەر ش���ەقامەکانی توونس و میسر بەرز کرانەوە: 
البردنی دۆخی نائاسایی و بانگەوازی ئازادی.

هیواکان  داواکاریی���ەکان،  هەم���وو  دەتوانی 
و ئاراس���تەی سیاس���ی گش���تی لەو ڕاگەیاندنەدا 
بدۆزیت���ەوە. بەتایبەتی رووناکبیرانی س���یکوالر و 
هۆش���یار ڕۆڵێکی مەزنیان گێ���ڕا. تەنانەت حیزبە 
ئایینیی���ە گ���ەورەکان وەکوو اخوان المس���لمین  
کەوتنە ب���ەر کاریگەری ئەوان. هەروەها »مۆدێلی 
تورکی«یش ڕۆڵێکی هەبوو. مەبەستم ئەو مۆدێلەیە 
کە ئیس���امی تورکیا دەگرێتە خۆی: حیزبێک بە 
ئامانجی ئیس���امییەوە، لە واڵتێکی ئیسامیدا کە 
ڕابردوویەک���ی ئیمپراتۆری هەیە، بە ش���ێوەیەکی 
ئاش���تیخوازانە دەگاتە دەسەاڵت  دیموکراتییانە و 
بەبێ ئ���ەوەی هیچ کەس���ێک گوم���ان بکات لە 
ڕەوابوون���ی هەڵبژاردنەکە و بەبێ ئەوەی واڵتەکە 
بخزێتە ناو کارەساتەوە هەروەکوو لە واڵتانی دیکە 
بینیوومانە کە تێایاندا حیزبە ئیسامییەکان هەوڵیاندا 
بە دەسەاڵت بگەن، وەکو میسر، سووریا، جه زایر، 
و س���وودان. رووناکبیرانێکی زۆر س���ەبارەت بەم 
مودێلە گفتوگۆیان کردووە، سەبارەت بە گرنگ 
بوونەکەی قسەیان کردووە و بیریان کردووەتەوە 

ئایا ئەوە دەهێنێت کە السایی بکرێتەوە.
ئێوە یەکێک بوون لەوانەی »ڕاگەیاندنی ٩٩«تان 
ئیمزا کردووە و یەک ل���ەو رووناکبیرانە بوون کە 
هەمیش���ە پش���تگیریتان کردووە لە مافی مرۆڤ و 
ئازادی ڕادەربڕین. ئایا ئەو هەس���تەتان هەبوو کە 
هەوڵدانەکانی ئێوە سەرەنجام بەرەو ئەم ڕاپەڕینانە 

ڕیگا دەبڕێت؟
ص��ادق جالل العظم: من ڕێ���گا بەخۆم نادەم 
بانگەش���ەی ئەوە بکەم کە هەوڵەکانی من ڕێگای 
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ئەم شۆڕش���انەیان خۆش کردووە. بەاڵم بەبێ شک 
کۆشش���ێکی زۆر لە ئارادا ب���ووە. ئەمە نەک هەر 
کاری رووناکبی���ران دەگرێتەوە، بەڵکوو هەروەها 
ڕاس���تییەکانیش دەگرێتەوە و ئ���ەوەی کە چۆن 
رووناکبیران بەرامبەر بەوانە کاردانەوەیان هەبووە. 
کەس���انێکی زۆر باسیان لە شکس���تهێنانی مۆدێلی 
جۆراوجۆر دەکرد، بۆ نموونە مۆدێلی سوسیالیزمی 
عەرەبی یان ناسریسم. ئەوان دەستیان کرد بە گەڕان 
بەدوای بژارەکاندا و بەو دەرەنجامە گەیش���تن کە 

ئەوە دیموکراسییە دەتوانێت ببێتە تاقە بەدیل. 
سەرەڕای ئەو خااڵنەی باستان کرد، ئەمرۆکە 
ڕۆڵی رووناکبیرانی عەرەب لە کۆمەڵگادا هیش���تا 

بچووکە. ئەمە چۆن لێکدەدەیتەوە؟
ص��ادق جالل العظم: ڕۆڵ���ی رووناکبیران، لە 
الیەکەوە الوازە، بەاڵم ئەمە الیەنێکی دیکەیش���ی 
هەیە: ئێمە لەژێڕ کارتێکردنی مۆدێلی رووناکبیری 
فەره نساداین کە لەسەر پرسە گرنگ و گەورەکان 
رادەوەستن و خۆتێوەردەدەن. لەالیەکی ترەوە لەو 
کۆمەڵگایانەی کە ئاستێکی بەرزی نەخوێندەوارییان 
تێدایە، رووناکبیران تەنانەت رۆڵێکی گەورەتریش 
دەگێڕن. ن���ەک لەبەر ئ���ەوەی ئ���ەو رووناکبیرە 
گرنگییەکی تایبەتی هەی���ە یان بیرکردنەوەی ئەو 
قوواڵییەکی تایبەتی هەیە، بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە 
گرنگ بوونەکەی ئەو دەبێ بەگوێرەی پەروەردە 

و فەرهەنگی ژینگەکەی سەرنجی بدرێتێ.
رووناکبی���ر الی ئێمە، چەش���نێک لە پێگەی 
مامۆستایەکی ئایینی بە میرات پێگەیشتووە. چەشنێک 
لەو رێزلێنانەی بەرامبەر بە کەس���ایەتییە ئایینییەکان 
نیشان دەدرا، گوێزراوەتە سەر رووناکبیرەکانیش. 
بەاڵم کاتێک دێتە س���ەر کاریگەرییان، لەڕاستیدا 

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

ئامانج��ی  ب��ە  حیزبێ��ک 
ئیس��امییەوە، ل��ە واڵتێکی 
ئیس��امیدا کە ڕابردوویەکی 
ب��ە  هەی��ە،  ئیمپرات��ۆری 
دیموکراتییانە  ش��ێوەیەکی 
دەگات��ە  ئاش��تیخوازانە  و 
دەس��ەاڵت بەبێ ئەوەی هیچ 
کەس��ێک گومان ب��کات لە 
ڕەوابوون��ی هەڵبژاردنەک��ە و 
بەبێ ئەوەی واڵتەکە بخزێتە 
ن��او کارەس��اتەوە هەروەکوو 
لە واڵتان��ی دیکە بینیوومانە 
حیزب��ە  تێایان��دا  ک��ە 
ئیسامییەکان هەوڵیاندا بە 
دەسەاڵت بگەن، وەکو میسر، 

سووریا، جه زایر، و سوودان. 
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ڕاپەڕینانە رووناکبیران ڕۆڵێکی چاالکانەتر بگێڕن؟
صادق جالل العظم: من ناتوانم پێش���بینی ئەوە 
بکەم کە چی دەقەومێت، بەاڵم النیکەم هیوادارم 
وەها بێت. میسر و توونس خەریکن بە »قۆناغێکی 
کاریس���ماتیک«دا تێپەڕ دەب���ن – واتە حاڵەتێکی 
ئ���ازادی و مەس���تی. ژیانی ڕۆژان���ە دەگەڕێتەوە. 
ئەم ڕۆحەیش هەروەه���ا دەڕژێتەوە ناو دامەزراوە 
تازە بنیادنراوەکان و دەچێتە ناو چاکس���ازی ئەو 

دامەزراوانەی ئێستا بوونیان هەیە.
گەورەترین ش���تی چاوەڕواننەک���راو بۆ ئێوە 

سەبارەت بە شۆڕشی میسر و توونس چی بوو؟
صادق ج��الل العظم: دووربوون���ی ڕەها لەو 
شێوەکارانەی لە بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی پێشووتردا 
کەڵکیان لێوەرگیرابوو. جاران، ئااڵکان بە دروشمی 
وەکوو »مردن بۆ ئەمریکا، مردن بۆ ئیسرائیل« یان 
»دوژمنانی گەل شیاوی ئازادی نین« دەڕازێنرانەوە. 
ئەم هەست دەربڕینانە لەپڕێکدا ونبوون. دابڕانیش 
لەوانە بە ش���ێوەیەکی لەس���ەرەخۆ نەبوو، بەڵکوو 
بەخێرایی بوو. لە بزووتنەوە ناڕەزاییەکانی پێشوودا 

هەمیشە کەش و هەوایەکی قەیراناویی هەبوو.
ئێستا ش���تەکان بەتەواوەتی جیاواز بوون. ئێستا 
ئێمە لە دونیای عەرەبدا ئەزموونی بزووتنەوەیەکی 
ناڕەزایەتیم���ان هەیە کە لەو کاتەدا س���ەرۆکێک 
دەرووخێ���ت مۆس���یقا لێدەدرێت، خەڵک س���ەما 
دەکەن، شیعر دەخوێننەوە و پفدان دەخەنە حەوا. 
ئەمە هاوشێوەی ئەو شتەیە کە ئێمە لە ئەورووپا و 
لە ئەمریکا لەگەڵی ئاشناین. ڕۆژەکانی بزووتنەوە 
ناڕەزاییەکانی پێش���وو زۆر لەمێ���ژ نییە تێپەڕیوون. 
هەر ئەوەندە بەس���ە بیر ل���ە نارەزایی دەربڕینەکان 
ل���ە دژی کاریکاتۆرەکانی محەممەد لە دانیمارک، 

یان »ئایەتە شەیتانییەکانی« سەلمان روشدی و یان 
خۆپیشاندانەکان بۆ فەلەستین بکەینەوە.

ئێم���ە ئێس���تا خەریکی���ن ڕۆحێک���ی نوێ و 
کردارێک���ی نوێ دەبینین. ئەمەش ش���اهیدێکە بۆ 
ئاس���تێکی ب���ەرزی پێگەیش���توویی. تەنانەت ئەو 
دەربڕین���ە ئایینییانەی گوێمان لێبوو سروش���تێکی 
تاکەکەس���ییان هەیە. هەرکەس کە ویس���تی نوێژ 
بکات، ک���ردی. هەرکەس کە نەیویس���ت نوێژ 
بکات، ناچارنەبوو بیکات. هەرکەس کە ویس���تی 
لە ژێر خاچێکدا بوەستێت چوو ئەو کارەی کرد.

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

ئەڵمانیا دکتۆرای فەخری پێبەخشراوە.

سەرچاوە:
http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_
c=15850
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كەناڵی  وتووێژی  وەرگێڕانی  دەیخوێننەوە  ئەوەی 
تەلەفیزیۆن���ی ئەلجەزیرەیە لە گ���ەڵ تاریق رەمەزان، 
ئیسالمناسی زانكۆی ئۆكسفۆرد و نەوەی دامەزرێنەری 
ئیخوان موسلیمینی میسر. تاریق رەمەزان لە دایكبووی 
سویس���رایە و لە زانكۆكانی ژنێڤی سویسرا، ئەزهەری 
میسر، لە بوارەكانی ئەدەبی فەرەنسا، عەرەبی و زانستی 

ئیسالمیدا خوێندنی تەواو كردووە.
یەكێك لەو باس���انەی لەم ماوەدا مشتومڕی زۆری 
لێكەوتەوە لە س���ەر ژیانی ئەم لێكۆڵەرە كە لە زانكۆ 
جیاوازەكان���ی رۆژئاوا وانەی وتووەت���ەوە، ئەوە بوو 
كە ئەمری���كا ڤیزەی پێنەدا، س���ەرەنجام بە ناوبژیوانی 
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ئەم باس���ە كۆتایی پێهات. 
ئاغای رەمەزان لەناو رۆشنبیرانی رۆژئاوادا بیرمەندێكی 
گەورەو ناودارە. رەمەزان بە بەرگری كردنێكی تەواو 
لە كلت���ووری رۆژئاوا لە بەرامبەر موس���لمانەكاندا لە 
الیەكەوەو رەخنەگرتن لە ترس���ی رادیكاڵ لە ئیسالم 
لە بەرامب���ەر رۆژئاواییەكاندا ل���ە الیەكیترەوە، ئەمڕۆ 

جێگەیەكی تایبەتی هەیە لە ناو رۆشنبیراندا.

رێگای سێەمی میسر
وتووێژ لە گەڵ: سالڤۆی 

ژیژەك و تاریق رەمەزان
و.لە فارسییەوە: مستەفا زاهیدی



67

109

لەم وتووێژەدا رەمەزان جەخت لە س���ەر ئەوە 
دەكاتەوە دیموكراس���ی جێ���گای دیكتاتۆرییەتی 
موبارەك بگرێتەوەو ترسی رۆژئاوا لە ئیسالمگەرایی 
زیاتر بە ترس���ێكی ئایدۆلۆژیایی دەزانێت نەك ئەو 
واقعەی لە میس���ر دایە. ئەم مامۆستای زانكۆیە باس 
ل���ە گۆڕانەكانی ئیخوان موس���لمین دەكات لە 80 
ساڵی رابردوودا و الی وایە هیچ وێكچوونێك نییە لە 
نێوان حیزب و ئیس���المگەراییدا كە دوای شۆڕشی 
ئیسالمی ئێران هاتۆتە سەر كار. رەمەزان لە سەر ئەو 
باوەڕەیە ئیخوان موسلمین زیاتر خۆیان بە )مۆدێلی 

ئیسالمی( توركیا نزیكتر دەبینن نەوەك ئێران.
كەسێكیتر كە لەم وتووێژەدا ئامادەیە، سالڤۆی 
ژیژەك، رەخنەگری كۆمەاڵیەتی و فەیلەس���ووفی 
رادیكاڵی س���لۆڤانیاییە ك���ە بۆچوونەكانی باس و 
مشتومڕی زۆری لێكەوتۆتەوە. ئەم فیلسووفە)ژیژەك( 
تەنان���ەت لیبراڵ دیموكراس���ی رۆژئاوایی بە رێگا 
چارەی دەربازبوون لەم قەیرانە نازانێ  و بە ش���وێن 

رێگاچارەی ترەوەیە. ژی���ژەك لە كۆمەڵێك زانكۆ 
لەوانە پرینس���تۆن، نیۆیۆرك، میش���یگان، كۆلۆمبیا، 
كالیفۆڕنیادا وانەی وتۆت���ەوە، بەاڵم لە هەمانكاتدا 
هیچكات دەستبەرداری رەخنەگرتن لە ئەمریكا و 
سیاس���ەتەكانی نەبووە... ژیژەك خۆی بە كەسێكی 
كۆمۆنیست دەزانێت، بەاڵم بەو پێناسەیەی خۆی بۆ 

كۆمۆنیست هەیەتی.
ژیژك لە بەش���ی كۆتایی وتووێژەكەدا، ئاماژە 
ب���ە پش���ێوییەكانی دوای هەڵبژاردنەكانی ئێران و 
بزووتنەوەی سەوز دەدات و ناوی موسەوی دێنێ  و 
بەراورد كردنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران و شۆڕشی 

خەڵكی میسر بە شتێكی هەڵە دەزانێت.
ئەم تووێژە چەند رۆژێك پێش لەوەی موبارەك 
لە دەسەاڵت الببرێت ئەنجامدراوە، بەاڵم ئەمڕۆكە 
لە حاڵێكدا موبارەك لە س���ەر كورس���ی دەسەاڵت 
نەماوە، ئەم وتووێژە سەرەنجڕاكێشترە، لە بەر ئەوەی 
ئێس���تاكە ئەنجامی ئەو شۆڕشە دەزانین ، هەڵوێستی 

ئەو هەواڵنەی بۆ ئازادی 
دەدرێن هاوپەیمانی 
جیهانی دروستدەكات. 
ئازادی بنەمایەكی 
گشتگیرەو ئەوەی لە 
تونس روویدا و لە میسر لە 
ئارادایە بزاوتێك نییە بەرەو 
فێندەمێنتالیزمی ئایینی، 
بەڵكوو شۆڕشێكە 
راست بەرەو بنەمایەكی 
ئەخالقی جیهانی، بەرەو 
ئازادی، عەداڵەتی ئابووری، 
بە جیهانیبوون و گشتگیر 
بوونە كە ئەمڕۆ ئێمە 
باسی لێوە دەكەین.
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رۆژئ���اواو رووناكبیران لەو س���ەردەمەدا بە روونی 
دەبینین. هەروەها نێگەرانییەكانی رۆژئاواو ستراتیژی 
میس���ر بۆ پاش لە سەر دەس���ەاڵت نەمانی موبارەك 

هەست پێكراوترە لەو كاتە.
** ئەلجەزی��رە: ل���ە حاڵێكدا قەیرانی میس���ر 
ه���ەروا بەردەوام���ە، پرس���یار ئەوەی���ە ئاخۆ ئەم 
هەستپێكراوی  ئەنجامێكی  شۆڕشگێڕانەیە  رۆحیەتە 
لێدەكەوێتەوە یان ئ���ەوەی خەڵك ناچار دەبن  بۆ 
دۆخی پێش���ویان-رژێمی موب���ارەك- بگەڕێنەوە؟ 
لە حاڵێكدا خۆپیش���اندەران جگە ل���ە وازهێنان لە 
دەس���ەاڵتی موبارەك بە هیچ ش���تێكیتر رازی نین، 
واڵتانی رۆژئاوا بە ش���ێوەیەكی ئاشكرا دوودڵن لە 
بڕیارەكانیاندا. ئاخۆ نەمان���ی رژێمێكی تۆتالیتەری 
سیكۆالر، هاتنە سەركاری دەسەاڵتێكی توندڕەوی 
ئیسالمی لێدەكەوێتەوە كە دژ بە رۆژئاواو ئیسرائیلە؟ 
میسر بە شوێن دیاریكردنی چارەنووس و بونیادنانی 
ئەڵترناتیڤێكیتر جیاواز  ئاخۆ  نوێوەیە.  داهاتوویەكی 
ل���ەو چوارچێوە بوون���ی هەیە یان ن���ا؟ ئاخۆ ئەم 
نائارامیانەی میسر دەكرێ  ئەڵترناتیڤی سیاسی نوێی 
لێبكەوێتەوە یان نا؟ ئاخۆ لە میسر شۆڕش بەڕێوەیە؟
تاریق رەمەزان: بەڵی من الم وایە بەمجۆرەیە. 
ئەوەی لە تونس روویداو ئێستا لە میسر لە ئارادایە، 
شتێكی دوور لە باوەڕ و هەڵبەت تا رادەیەك پێشبینی 
هەڵنەگرە. ئەوەی لە ئارادایە شۆڕشێكە و ئێمە دەبێ 
گوێ  بدەین ب���ەو خەڵكەی كە دەڵێن:«دیكتاتۆری 
بەسە، دەسەاڵتی موبارەك و رژیمەكەی ئەبێ نەمێنێ  
و بڕۆن.« ئ���ەوەی ئێمە دەمانەوێ  دیموكراس���ی و 
ئەو پێگەو شكۆیەیە كە ش���یاوی ئێمەیە. ئەمە ئەو 
ش���تەیە كە دەبێ لێیتبگەین. ه���ەر بۆچوونێك لە 
س���ەر ئەو باوەڕە داڕیژرابێت كە بڵێت یان ئەوەیە 

دەب���ێ رژێمێكی تاكەكەس���ی دیكتاتۆر لە س���ەر 
دەسەاڵت بێت یان ئیس���المگەرایی رادیكاڵ، ئەو 
بۆچوونە لە سەر بنەمایەكی ئایدۆلۆژیایی و بە پێش 
بڕیاردانە(  ئایدۆلۆژیاییەوە)خەریكی  گریمانەیەكی 
نەك ئەو راس���تییەی لە میس���ر لە ئارادایە. شۆڕشی 
میسر لە حاڵێكدا روودەدات كە خەڵكی میسر هاوار 

دەكەن ئێمە خوازیاری گۆڕان و ئازادین.
**ئەلجەزی��رە: بەرێ���ز ژیژەك، ت���ۆ دەربارەی 
سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا، تۆنی بلێر نووسیوتە: بلێر 
دەترسێ و بە گومانە دەربارەی ئەم رەوتی گۆڕانی 
دەس���ەاڵتە لە میس���ردا و  وتوویەتی رۆژئاوا دەبێ 
دۆخی میسر و رەوتی گۆڕینی دەسەاڵت بە دەستەوە 
بگرێ . بە گشتی وادیارە رۆژئاوا زۆر لەو رووداوانە 
دەترسێت كە لە جیهانی عەرەبدا لە ئارادایە. تۆ ئەم 
بابەتە چۆن دەبینی؟ ئاخۆ تۆ الت وایە بلێر لە سەر 
ئەو باوەڕەیە میسرییەكان و جیهانی عەرەب ئامادە 

نین دیموكراسی وەربگرن:
ژیژەك: هەڵبەت ئاغای بلێر بە روونی ئەم شتەی 
نەوت���ووە، بەاڵم من الم وایە ئەگ���ەر بە وردی لە 
ناوەرۆكی پەیامەك���ەی ورد بیتەوە هیچ ناڕونییەك 
نابینی. قس���ەیەكی نەستەقی فەرەنسی هەیە ئەڵێت:« 
هەرچی زیاتر بگۆڕدرێ  زیاتر وەك پێشت دەچێت.« 
من الم وایە جیهانی رۆژئاوا بە گشتی – من لێرەدا 
بلێر بە نوێنەری ئەو جیهانە دەزانم- دەیەوێ  جیهان 
بە هەمان شێوەی كە هەیە بمێنێتەوە.  دەمەوێ  بڵێم 
تەبا و هاوڕام لە گ���ەڵ وتەكانی تاریق. تۆ دەزانی 
لەم سەردەمە مێژووییەدا، كە جیهانی فرەكلتووری 
ئێمە دوودڵە بەرامبەر گشتگیر بوونی بنەمایەكی وەك 
دیموكراس���ی رۆژئاوایی، ئێمە دەمانەوێ  كلتوورە 
جیاوازەكان لە یەكتر تێبگ���ەن. ئەوكاتەی چاو لە 
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وێنای گش���تی قاهیرە دەكەین و گوێ  دەدەین بەو 
وتووێژانەی لە گەڵ بەشداربوانی خۆپیشاندەران و 
ناڕازییەكاندا ئەنج���ام دەدرێن، دەبینین ئێمە تاچەن 
نزیكین ل���ە یەكت���ر و ئەمە كاریگ���ەری قووڵی 
لە س���ەرم بووە. ئێمە بە شوێن گش���تگیر كردنی 
بنەماكانمانەوەین. لە گەڵ یەكتر هەست بە یەكبوون 
و نزیكایەتی لە گەڵ یەكتر دەكەین و ئەمە هەمان 
ئەو ش���تەیە بە یەكبوونی جیهانی ناوی لێدەبرێت. 
ئەمە لە رێ���گای كارەكانی یۆنس���كۆ و رێزگرتن 
بۆ كلتوورەكان بەڕێ���وە ناچێت. ئەو هەواڵنەی بۆ 
ئازادی دەدرێن هاوپەیمانی جیهانی دروستدەكات. 
ئازادی بنەمایەكی گش���تگیرەو ئ���ەوەی لە تونس 
روویدا و لە میس���ر لە ئارادای���ە بزاوتێك نییە بەرەو 
فێندەمێنتالیزمی ئایینی، بەڵكوو شۆڕش���ێكە راست 
بەرەو بنەمایەكی ئەخالقی جیهانی، بەرەو ئازادی، 
عەداڵەتی ئابووری، بە جیهانیبوون و گشتگیر بوونە 
كە ئەمڕۆ ئێمە باسی لێوە دەكەین. ئەمە ئەو شتەیە 
ئەمڕۆكە ئێمە لە میسر دەیبینین... خۆپیشاندەرێكی 
میسری وتی ش���انازی دەكات بەوەی كە میسرییە. 
منیش ش���انازی دەكەم. ش���انازیان پێ���وە دەكەم. 
وانەیەكی گەورەیان پێدای���ن... بنەمایەكی هەڵەی 
جێ���گای رێ���ز كە لە راس���تییدا لە س���ەر بنەمای 
دەمارگرژی و رەگەز پەرەستی دامەزراوە، ئەوەی 
كە عەرەبەكان كلتووری تایبەت بە خۆیان هەیە و 
ناتوانن بەرەو دیموكراسی بڕۆن، بەاڵم عەرەبەكان 
نیشانیاندا بە دیموكراسی گەیشتوون. ئەوان دەزانن 
دیموكراسی چییە و دەزانن چی دەكەن. زۆر باشتر 
لەوەی ئێمە لە رۆژئاوا پێیەوە س���ەرقاڵین. كە وایە 
من ش���انازیان پێوە دەكەم ئەمە باشترین گفتوگۆیە 
دژ ب���ە رووب���ەڕوو بوونەوەی شارس���تانیەتەكان و 

شتی لەو چەش���نە كە ئێمە دەتوانین لە تەلەفیزیۆن 
بیبینین. ئێمە لە یەكبوونێكی تەواوداین و رووبەڕوو 
بوونەوەی شارستانییەتەكان  لە ئارادا نییە. هیچ لێك 

تێنەگەیشتنێك لە گۆڕێدا نییە.
بەشی دووهەم: پێویستی ئایدیای چەپ

** ئەلجەزیرە: بە لەبەرچاو گرتنی ئەڵترناتیڤەكان، 
ئاخۆ ئیسالمگەرایی یان هەر پێوەندییەكیتر لەگەڵ 
ئیسالمی سیاسی دەتوانێت لەگەڵ لیبراڵ دیموكراسی 
رۆژئاواییدا لە داهاتووی میسر یان هەر واڵتێكیتری 

ناوچەكە بگونجێ  و هەڵبكات؟
تاریق رەمەزان: 

ئەوەی ئاغای ژیژەك باسی لێوەكرد زۆر گرینگە. 
ئەو كاتەی ئێمە لە رۆژئاوا یان لە واڵتانی رۆژئاواییەوە 
بۆ دۆخی واڵتانی عەرەبی دەڕوانین، دەڵێین ئەگەر 
ئەم رژێمە دیكتاتۆرانە لەسەر كارنەبن، بەدڵنیاییەوە 
لەم دەس���ەاڵتانە خراپتر، دەسەاڵتی خراپتر، بۆ وێنە 
ئیسالمگەرا توندڕەوەكان، دێنە سەركار. رۆژئاواش 
پەرە بەم روانگەی���ە دەدات. هەر لە بەر ئەمەیە ئەم 
رژێمانە ئەوە چەندین ساڵە لە الیەن رۆژئاواییەكانەوە 
پشتیوانییان لێدەكرێت. رۆژئاوا دوای كۆبوونەوەی 
گەورەو لە راستییدا دوای شۆڕش پشتیوانی لە توونس 
كرد. بە دەربڕنێكیتر-لە رۆژئاوا- كاتێك پشتوانی لە 
بەها دیموكراتیكەكان و مۆدێلە دیموكراتیكەكان 
دەكەین كە ل���ە بەرژوەندیماندا بێ���ت، ئەوە نییە 
ل���ە رووی بڕوامانەوە بۆ ئەو بەهایانە، پش���تیوانیان 
لێبكەین. ئەگەر ئێمە باوەڕمان بە گشتگیربوون و بە 
جیهانیبوونی بەها دیموكراتیكەكانی-وەك بەرابەری 
و ئازادی- هەیە و دڵنیاین لەو ش���تە، كەوایە دەبێ 
پش���تیوانی لە خەڵكی میس���ر بكەین، نەك ئەوەی 
بێدەن���گ بین و بڵێین چ���اوەڕوان دەبین بۆ ئەوەی 
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بزانین چی روودەدات، تەنها لەبەر ئەوەی ئاسایش و 
پارێزگاری لە ئیسرائیل بەالمانەوە گرنگە. دەوڵەتی 
ئیسرائیل دەڵێت پشتیوانی لە موبارەك دەكەین لەبەر 
ئەوەی ئەگەر موبارەك نەمێنێ ، ئیسالمگەراكان دێنە 
س���ەركار. ئەمە چ لۆژیكێكە ئیس���رائیل الی وایە 
ئەمنیەتی ئیس���رائیل تەنها بە بوونی دیكتاتۆرەكانی 
چواردەوریی���ەوە پارێزراوە. بەاڵم ئەمە بۆچوونێكی 

هەڵەیە.
**دەم���ەوێ  دەرب���ارەی ئیس���المی رادیكاڵ 
پرسیارت لێبكەم كە لەم رۆژانەدا لە راگەیاندنەكاندا 
زۆر باس���ی لێوە دەكرێت. ئاخۆ ئەگەر ئەم ترس���ە 
ترسێكی راستە، واڵتانێكی وەك عەرەبستانی سعودی 
كە لەم واڵتانەدا مافی ژنان بە تەواوی پێشێل دەكرێ  و 
تەنانەت مافی سەیارە لێخوڕین و شۆفێریشیان نییە، 
نەدەبا باس���ی لێوەكرابا؟ بەاڵم عەرەبستانی سعودی 
بەم خوێندنەوەیەوە بۆ ئیسالم هێشتا گرێبەستی 60 
میلیارد دۆالری چەك وچۆڵی هەیە لە گەڵ ئەمریكا. 
ئەگەر ترس لەم جۆرە خوێندنەوە بۆ ئیسالم راستە، 
نەدبا عەرەبستانی سعودی بە جێگەی واڵتانێكی وەك 

میسر و توونس لە چەقی ئەم مشتومڕانەدا بایە؟ 
-راس���تە،  ئەگەر ئێمە زۆر جیدیین دەربارەی 
ئ���ەم نیگەرانیانە، چۆن باس لە مافی مرۆڤ و مافی 
ژنان دەكەین و لە هەمانكاتدا بە تەواوی پشتیوانی 
لە دەسەاڵتداری عەرەبستانی سعودیە دەكەین؟ ئەمە 
دووڕووییە باس لە پێشێل كردنی مافی ژنان ناكەین 
لەم واڵتەدا. ئەوەی لە ئێس���تادا لە میسر لە ئارادایە، 
مەبەستم خۆپیشاندانی چەند میلیۆن كەسییە، لە الیەن 
ئیخوان موسلیمینەوە رێبەری ناكرێت. ئەم ترسە لە 
ئیخوان موسلیمین لە ناوچەكە بنەمایەكی ئایدۆلۆژی 
هەیە و لە ئامانجە ستراتیژییەكانی ئیسرائیلە. ئەنجامی 

ئەم شەڕە دەروونییەی ئیس���رائیل بە شوێنیەوەیەتی 
ئەوەیە دەبێ پشتیوانی لە موبارەك بكەین.

دوو خاڵ هەیە كە دەبێ لە بەرچاویان بگرین. 
یەك���ەم ئەوەی ئەم بزووتنەوەی���ە لە الیەن ئیخوان 
موس���لیمینەوە رێبەرایەتی ناكرێت. دووهەم ئەوەی 
كە ئەندامانی ئیخوان موسلیمین هەڵگری یەكجۆر 
روانی���ن نییە. ه���ەر لە خوێندنەوەی عەرەبس���تانی 
سعودییەوە بۆ ئیسالم بگرە تا دەگاتە خوێندنەوەی 
توركیا بۆ ئیسالم. ئەندامانی قاعیدە بە هیچ شێوەیەك 
توندووتیژ نەبوون. كەس���انێكی یاسامەند و دوور لە 
توندووتیژی و دژە ئیمپریالیزمن كە تەنها بە شوێن 
ئازادییەوەن. خاڵی)گرنگی( ئەم باسە لەوەدایە ئەوەی 
ئێمە ئێستا دەربارەی دیموكراسی و مافی ژنان قسە 
دەكەین و ئەگەر بە شوێن رەوتی دیموكراسیخوازی 
لە میس���ر بكەوین، بە ش���وێن مافی یەكسانبوون و 
دەستپێڕاگەیش���تن ب���ە س���ەرچاوە ئابوورییەكان و 
س���ەربەخۆیی لە ئەمریكا و هەروەها داواكاری لە 
ئیسرائیل بەوەی كە مافی فەلەستینییەكان بپارێزێ  و بە 
شوێن ئەوەوە نەبێت لەگەڵ دیكتاتۆرەكان لە ئاشتیدا 

بێت و فەلەستنییەكان فەرامۆش نەكات.
** ئەلجەزی��رە: ئاغای ژیژەك ، ئەگەر بمانەوێ  
ئەو دیمەنانەی لە گۆڕەپان���ی »تەحریر« و نزیك بە 
یەك میلیۆن كەس كە بۆ گەیشتن بە مافەكانیان كۆ 
بوونەتەوە، لەگەڵ ئ���ەو كاتەدا بەراورد بكەین كە 
پەیكەری س���ەدام حسێن لە گۆڕەپانی فیردەوس لە 
بەغداد هاتە خوارەوە، دەبینین ژمارەی بەشداربووانی 
ئەم���ڕۆ زۆر زیاترە ل���ەو حەش���امەتەی ئەو رۆژە 
بەشداربوون. التوا نییە ئەو وێنانە توانجێكیان تێدایە؟ 
ب���ەو مانایەی ئەو كاتە ل���ەو وێنەیە ئەو هەڵهێنجانە 
رەهایەم���ان هەب���وو خەڵك���ی عێراق لە س���ەدام 
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ماندووبوون، بەاڵم ئەمڕۆكە بەو حەش���امەتە كە لە 
میس���ر كۆبوونەتەوە، هێشتا دوودڵ و بە گومانین لە 

رۆیشتنی موبارەك.
ژیژەك: لە س���ەدا س���ەد هاوڕام ل���ە گەڵت. 
رۆژنامەنووس���ێك بۆی گێڕامەوە 20 خولەك بەر لە 
)هاتنە خوارەوەی پەیكەری سەدام( ئەمریكاییەكان 
كەس���انێكیان نارد ئەم كارە بكەن و الم وایە ئەمە 
رووداوێك���ی دەوڵەتی بوو)پێویس���ت بوو وێنەی 
بگیرێ���ت(. ئەمریكا هەموو ئ���ەو هەاڵنەی دەكرا 
بیكات لە عیراق تووشی بوو و ئێستا خەریكە باجی 
ئ���ەو هەاڵنەی دەدات. ئەوەی دەمەوێ  بیڵێم ئەوەیە 
یەكەم ئیزن بدەن هەمووان قس���ە بكەن. لە شوێنێك 
خوێندمەوە زیاتر لە 30% خەڵكی ئەمریكا باوەڕیان 
بە شەیتان و رۆح و كۆمەڵێك شتی لەمجۆرە هەیە. 
كە وایە ئەمریكییەكان بۆیان نییە س���ووكایەتی بە 
باوەڕی ئایینی میس���رییەكان بكەن. من دەتوانم بە 
دڵنیاییەوە ئەوەت پێبڵیم لە هەندێ  لە ش���وێنەكانی 
ئەمریكا ب���اوەڕی ئایینی پتەوترە ل���ە گوندەكانی 

ئەفغانستان.
دووهەم ئەوەی كە هەڵبژاردنەكانی ئێمە بە لیبراڵ 
دیموكراسی و ئیسالم بەرتەسك نابێتەوە. هەرچەند 
خاڵی سەرنجڕاكێش لە ئیسالمدا هەیە. چەند حەوتوو 
لەمەوپێش لە قەتەر بووم و س���ەردانی مۆزەخانەی 
هونەرە ئیس���المییەكانم كرد. قاپێكی س���ادەم بینی 
لە زمانی فەیلەس���وفێكی ئێرانییەوە نووسرابوو: ئەو 
كەسی شكس���ت دەخوا و ئەو شكستەی لە چاوی 
باوەڕ و ئیمانییەوە ئەبینێت گەمژەیە. مەبەس���تی ئەو 
كەس���انەیە شكس���ت دەخۆن و بۆ پاساوهێنانەوەی 
ئەو شكس���تە و دۆزینەوەی تاوانب���ار، پەنادەبەنە بەر 
ئایین���ی و چەمكگەلێكی ئینتزاعی و دەرهەس���ت. 

لێرەدا ئێمە فەلس���ەفەیەكی قووڵت���ر لە هەڵهێنجانی 
رۆژئاوا بۆ ئیسالم ئەبینین، ئەویش ئەوەیە تۆ ئازادی 
هەڵبژێری.  بەالی منەوە كێش���ە لە شوێنێكیتردایەو 
س���ەرچاوەی تری هەیە. ئەگەر هەڵبژاردن لە نێوان 
دەس���ەاڵتی ئایینی فۆندەمێنتاڵی ئیسالمی و لیبراڵ 
ئێمە )الیەنگرانی  بێت،  دیموكراس���ی رۆژئاواییدا 
لیبراڵ دیموكراس���ی رۆژئاوایی( دۆڕاوین. بەالی 
منەوە ئ���ەوەی لە جیهانی عەرەبدا تراژیدیایە غیاب 
و نەبوونی س���یكۆالریزمە. سیكۆالریزم نەك بە مانا 
ب���ێ دینییەكەی، بەڵكوو بە مانای گەڕان و عەڤداڵ 
بوونی عەدالەت و ئازادی لە دەرەوەی خوێندنەوەی 

ئاینییەوە، ئەمە شێوەیەكە لە بیركردنەوەی چەپ.؟
من بەو ئەنجامە رادیكاڵە دەگەم كە ئەم دیاردەیە 
تەنها تایبەت نییە بە واڵتانی ئیسالمگەرا . ئێمە ئەم 
رەوتەمان لە واڵتانی تریشدا بە شێوەیەی بەرچاو و 

فراوان بینیوە. بۆ وێنە لە ئەفغانستان. 
ئەو وێنەیەی باڵوكراوە رۆژئاواییەكان ئەیدەن بە 
بەردەنگ و وەرگرەكانیان لە ئەفغانستان، ئەوەیە كە 
ئەم واڵتە واڵتێكی دواكەوتووە كە فێندەمێنتالیزمی 
ئیس���المی تێیدا زاڵ و بااڵدەس���تە. ئەوەندە پیرم و 
تەمەنم كردووە كە 40 س���اڵ لەمەوپێش���م لە بیر 
بێت ئەفغانستان واڵتێكی كراوەو سیكۆالر بوو بەو 
تێكنۆكراتانەوە كە الیەنگری رۆژئاواو سیس���تەمی 
پاش���ایەتی بوون و حیزبێكی كۆمۆنیستی بەهێزی 
هەبوو و ئێمە چیرۆكەكەی زۆر بە باش���ی ئەزانین. 
كۆمۆنیستەكان كۆدتایان كرد و یەكێتی سۆڤیەت و 
ئەمریكا دەس���تیان تێوەردا و ئەمە بوو بە سەرەتای 
رەوتێك كە وای كرد س���ەرەنجام ئەفغانستان بەرەو 

بونیادگەرایی و فێندەمێنتالیزم بڕوات.
بەكورت���ی: ئێمە نابێت تەنها بە ش���وێن لیبراڵ 
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دیموكراس���ی  رۆژئاوای���ی ی���ان فێندەمێنتالیزمی 
ئیس���المییەوە بین. چەپێكی بەهێز ب���ۆ هەموومان 
پێویس���تە. ئەمە تەنها رێگایەك���ە دەتوانێ  ئێمە لە 

بەرامبەر رۆژئاواو جیهانی عەرەبدا رزگار بكات.
بەشی سێهەم:

بە ناوی ئاسایش���ەوە پشتیوانی لە دیكتاتۆریەت 
نەكەین.

**ئەلجەزیرە: بە لە بەرچاوگرتنی رووداوەكانی 
ئەم دواییانەی میس���ر، زۆر كەس لەوە دەترس���ن، 
ئ���ەوەی س���اڵی 1979لە ئێران روویدا )مەبەس���ت 
شۆڕشی ئیسالمی 1979(یە، لە میسر دووبارە بێتەوە. 
زۆر كەس لە كۆڕ و كۆمەڵە رۆشنبیرییەكان لە سەر 
ئەو باوەڕەن ئەوكات چەپەكان و ماركسیس���تەكان 
و... بەش���داربوون لە رووخانی رژێمی پاشایەتیدا، 
بەاڵم كە ئیس���المگەراكان بە دەس���ەاڵت گەیشتن 
گرووپەكانیتری س���ڕیەوەو رەنگە ئەمەش لە میسر 
دووبارە بێتەوە. ئەم جۆرە روانینە تا چەند لە واقعەوە 

نزیكە؟
تاریق رەمەزان: نەخێر. ئەمە هەمان ئەو ش���تەیە 
بەشێك لە رۆژئاواییەكان و شەڕی دەروونی ئیسرائیل 
جەختی لە سەر دەكەنەوە. ئەمجۆرە روانینە هەوڵی 
ئەوەیە بەو ئەنجامە بگات ئەوەی لە ئێران روویدا لە 
میسریش روودەدات، بەاڵم لە راستییدا بەمجۆرە نییە 
و دۆخەكە زۆر جیاوازە. ئەوەی لە میسر روودەدات 
درێژەی شۆڕشی توونس���ەو لە توونسیش الوان لە 
دەڵێن  بەرزكردۆتەوەو  دەنگیان  هەموو شوێنێكەوە 
درێژەی دیكتاتۆرییەتی 30 س���اڵەیەك كە ئێس���تا 
دەیەوێ  كوڕەكەی ب���كات بە جێگری خۆی لێرە 
جێگەی نییە و ئەبێ بڕوات. رێبەرێكی ئیسالمگەرا 
رێبەرایەتی ئەم شۆڕش���ە ناكات. تەماشاكەن چەن 

رۆژ لەمەوپێش چی روویدا، ئ���ەوان ئەلبەرادعیان 
دۆزییەوە بۆ ئەوەی خۆیان لە پشتیدا حەشار بدەن.

ئەوان���ە دەوری���ان هەیە ل���ەم شۆڕش���ەدا بە 
ش���وێن وەاڵمی ئەم پرس���یارەوەن دوای موبارەك 
چ���ی روودەدات؟ ئێمە دەبێت هانی���ان بدەین بە 
هاودەنگییەك بگەن. لە پێنج ساڵی رابردوودا ئیخوان 
موس���لیمین هەوڵیداوە خۆی بكات بە بەش���ێك لە 
بەرەی الكافیە) ئەمە ناوی نافەرمی كۆمەڵێكە كە بە 
بزووتنەوەی گۆڕان ناویان دەركردووەو خوازیاری 
گۆڕانی حوس���نی موبارەكن. ئەم بزووتنەوەیە هەم 
خەڵكی ئاس���ایی دەگرێتەوەو هەم هەوڵیش ئەدات 
س���ەرنجی چاالكانی سیاسی میس���ر بۆ الی خۆی 
رابكێشێت. ئەم كۆمەڵەیە بۆ یەكەمجار ساڵی 2004 
دامەزرا( ئیخوان موسلیمین بە درێژایی مێژووەكەی 
هەوڵی نەداوە بەرەو ئەزموونی ئێران بڕوات. جگە 

لەمەش لە 30 ساڵی رابردوودا زۆر گۆڕاون. 
** ئەلجەزیرە: زۆر س���ەیرە تۆ ئاماژەت بەوەدا 
ئیخوان موس���لیمین زۆر گۆڕاون. من پرسیارێكی 
تایبەتیم لە تۆ هەیە. باپیرەت، حەسەن بەنا، ئیخوان 
موسلیمینی دامەزراند. تۆ الت وایە ئیخوان موسلیمین 
نوێن���ەری ئ���ەو گرووپەیە باپی���رەت دایمەزراندو 
شوێنكەوتووی هەمان ئامانج و بیروباوەڕی باپیرەتن؟
تاری��ق رەم��ەزان: من الم وای���ە نەخێر، زۆر 
گۆڕاون. باپیرەم سەر بە سەردەمی پێش دیكتاتۆری 
بوو. باپیرەم دژ ب���ە كۆلۆنیالیزمی بەریتانیا چاالكی 
دەك���رد و بزووتنەوەك���ەی بزووتنەوەیەك���ی دژە 
ئێمپریالیس���تی بوو، بە ش���وێن پەروەردە كردن و 
راكێشانی كەسانی ئاس���تی خوارەوەی كۆمەڵگاوە 
بوو. سەردەمی سەركوتی ناسر و رژێمەكەی هات، 
كە ژمارەیەكی زۆری لە ئەندامانی ئیخوان موسلیمین 



67

115

كوش���ت، ژمارەیەكی زۆر ئیخوانیان بەجێهێشت و 
ژمارەیەك بوون بە كەس���انی توندڕەو. ژمارەیەكیان 
لە میس���ر هاتنە دەرەوەو لە راستییدا دوورخرانەوەو 
نەفیكران. هەر لە ئەندۆنیزی���اوە بیگرە تا توركیا و 
میس���ر و واڵتانی رۆژئاوایی و لە ئەنجامدا ئەو فرە 
چەش���نییەی لێكەوتۆتەوە كە ئێوە لە بیرو بۆچوونی 
ئەندامانی ئیخوان موس���لیمیندا دەیبین���ن. ئەوان لە 
گەڵ مێژوو گۆڕانیان بە خۆوە بینی. س���ەردەمانێك 
دیموكراسی و مافی ژنانیان رەت دەكردەوە، بەاڵم 
ئێس���تا گۆڕاون و بەردەوام لە گۆڕاندان. ئەگەر بە 
نابێت  راس���تدا دەگەڕێن،  هاوش���ێوەیەكی  شوێن 
بیر لە ئێران بكەن���ەوە، دەبێ چاو لە توركیا بكەن. 
دەتوانن گ���ۆڕان لە ئەربەكانەوە تا ئەردۆگان ببینن. 
ناك���رێ  ئەوان ب���ە دژە دیموكراس���ی بزانین. ئەم 
ئیسالمگەرایانە ئەڵترناتیڤی دیكتاتۆریەتی سەربازین. 
ئەمە هەم���ان ئەو دروش���مەیە ك���ە ئەنجامەكەی 
پشتیوانی كردنی دیكتاتۆرییە لە جیهانی عەرەبدا بۆ 
پاراستنی سەقامگیری و ئاسایش. ئەركی ئێمەیە ئەم 
روانگەیە بخەینە ژێر پرسیارەوە. خاڵێك هەیە ئەویش 
ئەوەی���ە منیش دژ بە ژمارەیەك���ی زۆریانم،  لەوانە 
رێبەرەكانیان، بە تایبەت دژ بە روانینی بەشێكیانم بۆ 
شەریعەت و مافی ژنان، بەاڵم تەنها رێگا بۆ رەوتی 
دیموكراسی،رەخنەگرتن و بەژێر پرسیار بردنی ئەم 
كەسانەیە )نەك س���ڕینەوەیان(. ژمارەیەكی زۆریان 
باوەڕیان بە یاس���ا و هەڵبژاردن���ی ئازاد هەیە و ئێمە 
دەبێ بەر لە هەڵبژاردنەكان و پاش هەڵبژاردنەكانیش 
لە گەڵیان بكەوێنە گفتوگۆ و مشتومڕەوە. ئەوەی كە 
لە رۆژئاواوە بڕۆین و فێریان بكەین بە كەڵكی هیچ 
نایەو هیچ دەردێك دەرمان ناكات. من بە داخەوەم بۆ 
ئەو شتەی بلێر وتوویەتی و ئەوەم پێ سەیرە كەسێك 

بۆ لەناو بردنی سەدام لە عیراق شەڕی كردبێت چۆن 
ئێستا داوا دەكات الیەنگری لە موبارەك بكەین. 

** ئەلجەزی��رە: خاڵێكی س���ەرنجڕاكێش بوو. 
ئاغای ژیژەك، من ئیمەیل���ی یەكێك لە بینەرەكان، 
»ئارش حەكیم نیا«ت بۆ دەخوێنمەووە: تۆ لە دوایین 
وتارت���دا دەربارەی رووداوەكانی میس���ر دەڵێیت :« 
پش���ێوییەكی گەورە لە ژێر ئەم ئاسمانەدا هەستاوە، 
هەموو شتێك باشە.« دەكرێ  لەم بارەوە زۆرتر قسە 

بكەی و شیبكەیتەوە؟
ژیژەك: من كەس���ێك نییم الیەنگری پشێوی و 
ئانارش���یزم بم. من خۆم زۆرجار لەم دۆخەدا بووم 
و ئاگاداری مەترس���ییەكانی ئەم دۆخەم، بەاڵم ئیزن 
بدەن راستگۆ بم. كاتێك وەها دۆخێك دێتە پێشەوە 
كە نازانی دەسەاڵت بە دەست كێیە، جگە لە پشێوی 
ناتوانم هیچ وەس���فێكیترم بۆی هەبێت. مەبەستم لە 
پشێوی و ئاژاوە ئەوەیە ئەو كەسانەی لە سەر كورسی 
دەسەاڵتن نازانن هیچ دەسەاڵتیان نییە. داوای لێبوردن 
دەكەم بۆ ئ���ەم گێڕانەوە مندااڵنەیە، بەاڵم من زۆرم 
پێخۆش���ە. لە كارتۆنی »تۆم و جێری«دا زۆر دیمەن 
هەیە كە پشیلە دەڕوا و لە هەڵدێرێكەوە رەت دەبێ و 
دەگاتە شوێنێك هیچ لە ژێر پێیدا نییە، بەاڵم ناكەوێتە 
خوارەوە، ئەو كاتەی تەماش���ای خوارەوە دەكات 
دەزانێ���ت هیچ لە ژێر پێیدا نییە دەكەوێتە خوارەوە.  
ئەوان لە سەر كورس���ی دەسەاڵتن دەبێ خۆیان لە 
وەها دۆخێكدا ببیننەوە، ئەمە ئەو شوێنەیە كە دەبێ 
پاڵ بە موبارەكەوە بنێین بڕواتە ئەوێ . مەبەستی من 

لە پشێوی و ئاژاوە ئەمەیە. 
ئەوەی لە ئێران دیتمان ناڕەزایەتییەكی گشتگیر 
بوو، رووداوێك كە لەم دواییانەدا روویدا، هەڵبژاردن 
و بەسەرهاتی میرحسێن مووسەوی بوو دوای دزینی 
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دەنگەكان. دەزانی توندڕەوەكان بە ئاس���انی براوە 
نەب���وون و خەڵكی )ئێران( بە ش���وێن ئازادییەوەن 
و ئازادیی���ان دەوێ . بە دەربڕینێكیت���ر، تەنانەت لە 
شۆڕشی خومەینیشدا ئیس���المگەراكان لە سەداسەد 
دەسەاڵتیان بە دەس���تەوە نەبوو،هێزێكی ئازادنەكراو 
هەبوو بۆ دیموكراسی. جیاوازییەكی گەورە لێرەدا 
هەیە. من ب���ە تەواوی لە گەڵ تاری���ق هاوڕام كە 
جیاوازی دادەنێت لە نێوان میس���ر و ئێراندا. لە ئێران 
چوارچێوەیەك بۆ ش���ۆڕش هەبوو، ئەو چوارچێوەیە 
خومەینی رێبەری بێ ئەمال و ئەوالی بوو، چەپەكان 
و گرووپەكانیتریش هەوڵیاندەدا خۆیان لە گەڵ ئەو 
چوراچێوەیەدا بگونجێنن و جێگایەك بۆ خۆیان لەو 
چوارچێوەیدا بدۆزنەوە. لە میسر بە پێچەوانەوە. من 
وتووێژێك���م لە گەڵ یەكێك ل���ە ئەندامانی ئخوان 
موس���لمین بینی، دیتم ئەو لە دیموكراسی و مافی 

مرۆڤ دەگات. 
ئیس���رائیل لە بری ئەوەی لەوە بترسێت نەوەك 
ئخوان موس���لمین بە دەس���ەاڵت بگ���ەن، دەبێ لە 
ش���تێكیتر بترس���ێت. ئەوەی دەربارەی پەرەسەندنی 
دەوڵەتی ئیسرائیل باسی لێوەدەكرێت، كە هەڵبەت 
ئەمریكا خستویەتە ژێرگوشارەوە، بە تەواوی جێگەی 
نیگەرانییەو ئەمە بابەتێكیترە. دە س���اڵ لەمەوپێش لە 
ئیسرائیل بووم، هاوڕێیانی لیبراڵم پێیان دەوتم:«بەڵێ 
ئێمە یەكسانی و پەرەسەندنمان بۆ كەرتی رۆژئاوای 
روباری ئۆردۆن دەوێت، بەاڵم بۆمب و سارۆخ بەربە 
وتووێژەكان دەگرن. س���ەرەتا دەبێ فەلەستینییەكان 
هێرش���ەكانیان رابگرن بۆ ئەوەی ئاش���تی دەس���ت 
پێبكات. لە پێنچ ساڵ لەمەوپێش النیكەم لە كەرتی 
رۆژئاوا، هیچ ش���وێنەواری لەو شتەی بە تیرۆریست 
دەناسرێت نابینرێت، چی روویداوە؟ تەنانەت زەوی 

فەلەس���تینییەكان خێراتر لە پێشتر دەدزرێن. دەزانی 
ئیسرائیل چ پەیام و مەسجێكی بێ هیواكەرانە بۆ دونیا 
دەنێرێت؟ پەیام و مەس���جی ئیسرائیل ئەمەیە:تیرۆر 

باشترە لە ئاشتی.
** ئەلجەزی��رە: بەرێ���ز تاریق رم���ەزان تكایە 
لەم دەرفەت���ەی كۆتاییدا رای خۆتم���ان دەرباری 

بۆچوونەكانی ژیژەك پێ  بڵێ.
رەمەزان: ئێمە لە رۆژئاوا دانیش���تووین و قس���ە 
دەكەین. ئێمە دەبێ وەفاداربین بەو بنەمایەی )باوەڕمان 
پێی هەیە( و بەرەو دیموكراسی هەنگاو بنێین. ئەمە بە 
مانای ئەوەیە پشتیوانی لەو كەسانە بكەین لەوێ  ) لە 

میسر و مەیدانی ئازادی(كۆبوونەتەوە. 
ئەمە ئەركی هەموو بینەرەكانی ئێمەیە كە ناتوانین 
بە ناوی ئاسایش و ئەمنییتەوە پشتیوانی لە دیكتاتۆری 
بكەین. ل���ە دژایەتی كردن لەگەڵ ئەم سیاس���ەتە 
ئیحساسی و ساویلكانەدا كە ئەگەر دیكتاتۆر نەبێت 
ئیسالمگەراكان بە دەس���ەاڵت دەگەن. ئەبێت بڵێم 
ئیسالمگەرایی واقعێكە هەڵگری روانگەی جیاوازە. 
ئێم���ە دەبێ ئیزن بدەین خەڵك ب���ۆ خۆیان بكەونە 
مشتومڕەوەو یەكتر بخەنە ژێر پرسیارەوە، رەخنە لە 
یەكت���ر بگرن و گوێ  لە یەكتر بگرن و بە فێربوون 
لە نموونەگەلێكی وەك توركیا، خەڵكی میسر خۆیان 

بڕیاردەر بن بەوەی چیان دەوێ .

سەرچاوە:
 http://www.cioocnews.com/read/

newsID_68693.html
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زمانناس���ی ناوداری ئەمریكی )نوام چۆمسكی(، بە 
یەكێك لە گرنگترین ڕووناكبیرانی قۆناغی هاوچەرخی 
جیهان هەژمار دەكرێت. )نوام چۆمسكی( گەلێك كاری 
زانس���تی مەزنی لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا بەتایبەت لە 
مەیدانی زمانناسیدا ئەنجام داوە، وەك یەكێك لە ڕەخنەگرە 
سەرس���ەختەكانی سیاس���ەتی دەرەوەو ئابوریی خۆرئاوا 
بەتایبەت ئەمریكا لە جیهاندا ناس���راوە. ئەم گفتوگۆیەی 
لەگەڵ ناوبراودا ئەنجام دراوە س���ەبارەت بە شۆڕشەكانی 

جیهانی عەرەب و دیدی خۆرئاوایە لەمەڕ ئەم شۆڕشانە.
• بەڕێز چۆمسكی، زۆر كەس و الیەن پڕوپاگەندەی 
ئ���ەوە دەكەن جیهان���ی عەرەبی ئام���ادەی قبوڵكردنی 
دیموكراسی نییە، بەبڕوای تۆ گۆڕانكارییەكانی ئەم دواییە، 

مایەپووچبوونی ئەم پڕوپاگەندانەی نەسەلماند؟
چۆمسكی: ئەم پڕوپاگەندەیە هەر لە سەرەتاوە هیچ 
بناغ���ە و بنەمایەكی نەبوو. واڵتانی عەرەبی- ئیس���امی 
مێژووییەكی درێژی خەباتیان بۆ بەدەستهێنانی دیموكراسی 
هەی���ە، بەاڵم ئەوە دەس���ەاڵتە خۆرئاوایی���ەكان بوو كە 
لەپێناو دەس���تەبەركردنی دیموكراسی لەم  هەوڵەكانیان 

نوام چۆمسكی: 
ئەمریكا ترسی لە شۆڕشە 

عەرەبییەكان هەیە
و. له  فارسییه وه  : كارزان محەمەد
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واڵتانەدا، هەر لە پێخەفدا سەركوت كردووە. لە ساڵی 
)1953ز( لە ئیران حكومەتێكی پارلەمانی بەڕێبەرایەتی 
محەمەد موسەدەق هاتەئارا كە بەخێرایی ئەمریكی و 
بەریتانییەكان دەستیان بە شكستپێهێنانی كرد. لە ساڵی 
)1958( شۆڕشێك لە عیراق ڕووی دا كە بەدروستی 
ناتوانین دەرەنجامەكانی ئەم شۆڕشە بخەمڵێنین، بەاڵم 
ئەو ئەگەرە بەهێز بوو كە ئەم شۆڕش���ە، كۆمەڵێك 

دەرەنجامی دیموكراسیانەی لە عیراقدا هەبێت.  
ئەمریكا كودەتایەكی دژ بەم شۆڕشە خستەگەڕ 
و ب���ێ بەرهەمی ك���رد. ل���ەم ڕووەوە ئایزنهاوەری 
سەرۆكی ئەو سەروەختەی ئەمریكا، لەنێو باسوخواسە 
ناوخۆییەكان���ی حكومەت���ی ئەمریكادا كە ئێس���تا 
لەبارەی  دیكۆمێنتەكان���ی باڵوكراوەتەوە، قس���ەی 
ش���ەپۆلێك ڕق لە ئەمریكا لەنێ���و جیهانی عەرەبدا 
كردبوو، ڕقێك كە لەنێو جەم���اوەرەوە هەڵقواڵبوو 
نەك حكومەتەكانیان. دوای ئەوە، كۆمیسیۆنی بااڵی 
پاندانان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا، 
راپۆرتێكی ناڕەسمی ئامادە كرد )كە ئێستا لە ئەرشیف 

هاتۆتە دەرەوەو لە ئینتەرنێتدا دەس���ت دەكەوێت(. 
ئەم راپۆرتە رەس���مییە وتبووی لە جیهانی عەرەبدا 
ئەم هەس���تە لەئارادایە كە ویایەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا، ڕێگای دیموكراس���ی و گەش���ەپێدان لە 
واڵتانی عەرەبیدا بەربەس���ت دەكات، پش���تیوانی لە 
دیكتاتۆرە س���تەمكارەكان دەكات، ئەم كارەش بە 
مەبەستی دەستڕاگەیشتن بە نەوت ئەنجام دەدات. لەم 
راپۆرتەدا هاتبوو: ئەم بۆچوونەی دانیشتوانی جیهانی 
عەرەب بۆ سیاسەتەكانی ئەمریكا لە راستییەوە نزیكە، 
ئەو كارەی بە وردییەوە دەبێ ئەمریكا ئەنجامی بدات 

پشتیوانی كردنە لە دیكتاتۆرەكانی جیهانی عەرەب.
• ئای���ا ئەمە ب���ەو مانایەیە كە دیموكراس���ییە 
عەرەبییەكان  دیموكراسییە  نایانەوێ  خۆرئاواییەكان 

بكەونە سەرپێ؟
نێو وردەكارییەوە،  ناچمە  چۆمس��كی: هەنوكە 
هەر هێن���دە دەڵێم بەڵێ، تا ئەمڕۆش دەس���ەاڵتدارە 
خۆرئاوایی���ەكان هەمان كار دەكەن. بەش���ێوەیەكی 
بەردەوام شۆڕش���ە دیموكراسییەكان فۆرمەڵە دەبن، 

ئەمریكا چ لە 
سەردەمی بۆش و چ 
لە سەردەمی ئۆبامادا، 
ترسی لە )بەهاری 
عەرەبی( و شكستی 
دیكتاتۆرەكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
هەبووە و هەیە، 
بێگومان ئەم 
ترسەی ئەمریكا 
پاڵنەرێكی لۆژیكیانەی 
لەپشتەوەیە. ئەم واڵتە 
نایەوێ دیموكراسی لە 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا 
فۆرمەڵە ببێت
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ئ���ەو دیكتاتۆرانەی  لەالیەن واڵتە خۆرئاواییەكانەوە 
پشتیوانیان لێ دەكرێت )بەتایبەتی ئەمریكا و بەریتانیا 

و فەرەنسا(، ئەو شۆڕشانە كوشتوبڕ دەكەن.
مەحاڵە لەكاتێكدا ئێمە هەموو شتێ لەم ناوچەیەی 
جیهان���دا لەنێوببەین، دیموكراس���ییەكانیش بتوانن 
فۆرمەڵە بب���ن، هەمان چیرۆك بۆ ئەمریكای التینیش 
ڕاس���تە، سااڵنێكی دوورو درێژ لەوێ پشتیوانیمان لە 
زنجیرەیەك دیكتاتۆر و مرۆڤكوژیی دڕندانە كرد. بە 
بڕوای من تا ئەو س���اتەی ویایەتە یەكگرتووەكان 
بەس���ەر ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا زاڵ بێت، 
دیموكراس���یش لەوێ فۆرمەڵە نابێت چونكە ئەگەر 
دیموكراس���ییەك بێتەئارا، بەزوویی بەدەستی ئەمریكا 
لەنێودەبرێ���ت. ئەوروپییەكانیش لە رابردوودا هەمان 

كاریان ئەنجام داوە.
• ئایا دەش���ێ لە وتەكانتەوە ئەم دەس���تەواژەیە 
هەڵێنجین كە »بەهاری عەرەبی« تۆی غافڵگیر نەكرد؟
چۆمس��كی: ڕێگام بدەن وەاڵمێك���ی ڕوونتان 
بدەم���ەوە، من پێش���بینی ئەم شۆڕش���انەم نەدەكرد، 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم شۆڕشانە پێشینەیەكی مێژوویی و 

زەمینەیەكی درێژییان هەیە. 
میسر بەنمونە بهێنینەوە: ئەو الوانەی خۆپیشاندانی 
)25(ی كانوونی دووەمیان ڕێكخست، بزووتنەوەكەی 
خۆیان ب���ە بزووتنەوەی )6(ی نیس���ان ناوزەد كرد. 
بەدڵنیاییەوە ئەم ناونانە پاڵنەری هەبوو. ڕووداوەكەش 
ئەمە بوو كە لە )6ی نیسانی 2008(ی زایینی وابڕیار 
بوو بزووتنەوەیەكی كرێكاریی گرنگ لە كارگەی 
ڕس���تن و چنین لە )مەحەلە( ئەنج���ام بدرێت. ئەم 
بزووتنەوەیە كارتی جۆراوجۆری بۆ پیادەكردنی فشار 
بەسەر دەوڵەتدا خستەكار وەك خۆپیشاندان و مانگرتنە 
كرێكارییەكان كە لە سەرتاسەری میسردا ئەنجام درا. 
حكومەتی میسر بە س���ەختی ئەم جواڵنەوانەی 
س���ەركوت كرد، خۆرئاواش هی���چ بایەخێكی بەو 

ڕووداوە نەدا. هەتا ئەو ساتەی ئەو دیكتاتۆرانەی ئێمە 
پش���تیوانیان لێ دەكەین حكومڕانی بەسەر خەڵكدا 
بكەن، ئێم���ە چۆن بەرگریی ل���ە مافەكانی خەڵك 
بكەین!، بەاڵم میسرییەكان ئەم ڕووداوانە لەیاد ناكەن. 
ئەوەی بە كردەوە لە واڵتانی عەرەبیدا ڕوودەدات، 
ئەڵقەیەك���ە لە ك���ۆی زنجیرەیەك���ی درێژخایەنی 
بزووتن���ەوە چینایەتیی���ەكان، ئ���ەو بزووتنەوان���ەی 
گەیشتوونەتە سەركەوتنیش. كۆمەڵێك  هەندێكجار 
توێژینەوە لەمبارەیەوە ئەنجام دراوە، بۆ نمونە )جۆن 
بایین(ی  توێژەری ئەمریكی لە زانكۆی س���تانفۆرد، 
بزووتنەوەی  دەرب���ارەی  توێژین���ەوەی  چەندی���ن 
كرێكاریی لە میسر ئەنجام داوە. لە وتارە نوێیەكانی 
خۆیدا )هەروەها لە وتارەكانی پێش���تری خۆیدا( لە 
زانكۆی ستانفۆرد، مێژووی بزووتنەوە كرێكارییەكان 
لە میسر بە چەشنێك شرۆڤە دەكات كە نیشانی دەدات 
ئەم بزووتنەوانە، هەوڵێك بووە لەپێناو گەیش���تن بە 

دیموكراسی.
• )جۆرج بوش(ی س���ەرۆك كۆماری پێشووی 
ئەمریكا هەمیش���ە جەختی لەس���ەر ئەوە دەكردەوە 
لەڕێگەی سیاس���ەتی )خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی نوێ(
ی خۆیەوە، دەیەوێ دۆمینۆی ئاوابوونی سیس���تەمە 
دیكتاتۆرییەكان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستەوە دەست 
پێ ب���كات. ئایا لە نێ���وان ڕووداوە هەنوكەییەكانی 
جیهانی عەرەب و سیاسەتەكانی جۆرج بوش لەمەڕ 
شكس���تی سیس���تەمە دیكتاتۆرییەكانی ناوچەكەدا 

پەیوەندییەك دەبینی؟
چۆمس��كی: زۆرینەی ئەو ڕووداوانەی لە ماوەی 
جەنگی سارد لە واڵتانی وەك بەرازیل و ڤێتنام و كوبا 
ڕوویان دا، )دۆمینووار( بوون. ڕوودانی دۆمینوواری 
ڕووداوەكان، لەو س���ەردەمەدا هێنری كیس���نجەر 
بە ڤایرۆس���ێك هاوش���ێوەی دەكات ك���ە لەوانەیە 

پەرەبستێنێت. 
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لەو س���ەردەمەدا ناوبراو بە هاریكاریی نیكسۆن، 
بەرنامەیەكی بۆ شكستهێنان بە س���لڤادۆر ئەلندەی 
س���ەرۆك كۆماری هەڵبژێردراوی ش���یلی داڕشت، 
كیس���نجەر وتی: ڤایرۆس���ەكەی ش���یللی پێدەچێ 
تەنانەت بەرەو واڵتانی ئەوروپاش بچێت )ئێس���تاش 
ئەو بەڵگەنامانە لەبەردەستدان كە لەو بارەیەوەن و لە 

پۆڵێنی نهێنی هاتوونە دەرەوە(. 
كیسنجەر و برژنێڤ هەردووكیان بەشێوەیەكی 
یەكس���ان لە دیموكراس���ی دەترس���ان. لەم ڕووەوە 
كیسنجەر وتی: ڕیشەكێشكردنی ئەم ڤایرۆسە كارێكی 
ناچارییانەیە و دەبێ ئەو كارە بكەین. ئەمریكا چ لە 
سەردەمی بۆش و چ لە س���ەردەمی ئۆبامادا، ترسی 
ل���ە )بەهاری عەرەبی( و شكس���تی دیكتاتۆرەكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەبووە و هەیە، بێگومان ئەم 
ترسەی ئەمریكا پاڵنەرێكی لۆژیكیانەی لەپشتەوەیە. ئەم 
واڵتە نایەوێ دیموكراسی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا 
فۆرمەڵە ببێت، ئەگەرچی ڕای گشتی جیهانی عەرەب 
كاریگەریی لەس���ەر سیاس���ەتەكانی دەوڵەتەكانیان 
هەبێت، بێگومان ویایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
ماوەیەك���ی زۆر لەمەوپێش لە ناوچەی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاس���تدا وەدەرنراوە. ئەمەیە پاڵنەری ڕاستەقینەی 
ترس���ە زۆرەكەی ئەمریكا لە دیموكراس���ییەكانی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست. 
• هەنوكە باسمان لە كاریگەریی ئەمریكا لەسەر 
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست كرد، ڕووخسەتم بدە 
ئەم پرسیارە بخەمەڕوو: بۆچوونی تۆ چییە دەربارەی 
ئەو ش���رۆڤەیەی )رۆبەرت فیسك(ی رۆژنامەنووسی 
ن���اودار و پەیامنێ���ری رۆژنام���ەی )ئیندیپێن���دت 
Independent( لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت كە 
لە وتارێك���ی تازە چاپكراوی خۆیدا، بانگەش���ەی 
ئەوەی كردووە كە ئۆباما و سیاسەتی دەرەوەی هیچ 
كاریگەرییەكی لەس���ەر ئاڵوگۆڕەكانی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست نییە؟
وتارەكەی  خوێندەوە،  وتارەكەیم  چۆمس��كی: 
زۆر باش بوو. رۆبەرت فیس���ك رۆژنامەنووس���ێكی 
درەوش���اوەیە و ئاگادارییەك���ی زۆری لەب���ارەی 
دۆخی ناوچەكەوە هەیە. پێموایە ناوبراو مەبەستێكی 
تایبەتی ل���ەم وتانەیدا هەیە. ناوب���راو دەیەوێ بڵێ 
هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی )6(ی نیسان، متمانەیەكی 
ئەوتۆ ب���ە ویایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ناكات 
و بەتەواوەتی فەرامۆش���یان ك���ردووە، چونكە باش 
دەزانن ئەمریكا دووژمنی ئەوانە. لەو ڕاپرسییەدا كە 
تازە ئەنجام دراوە، زۆرینە )90%(ی میس���رییەكان، 
ئەمریكا بە گەورەترین هەڕەش���ە بۆسەر واڵتەكەیان 
هەژمار دەكەن. بێگومان ویایەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكاش كاریگەریی خۆی هەیە، چونكە زاڵبوونی 
بەسەر ڕووداوەكانی ناوچەكەدا لە واڵتانی تر زۆرترە، 

من دڵنیام رۆبەرت فیسك لەم بارەیەوە هاوڕامە.
 • كەس���انێك ه���ەن ڕەخن���ە لە هەڵوێس���تی 
ڕووناكبیرانی عەرەب لەهەمبەر شۆڕشەكانی عەرەبدا 
دەگرن، بەوە تۆمەتباریان دەكەن كە بێدەنگن، ئێستا 

ڕووناكبیران دەتوانن چ ڕۆڵێك بگێڕن؟
گرانیان  ئەركێك���ی  ڕووناكبیران  چۆمس��كی: 
لەئەستۆدایە، ئێمە ئەوانە بە رووناكبیر ناوزەد دەكەین 
نەك لەبەرئەوەی لە كەسانیتر بەهۆشترن، بەڵكو لەبەر 
ئەم فاكتەرەیە كە پێگە و بەهایەكیان الی ڕای گشتی 
هەیە. كەسێك بتوانێ بەڕوونی و بەسەرجەم توانایەوە 
قس���ەكانی خۆی بكات، بەرپرسیارێتییەكی زیاتری 
بەبەراورد لەگەڵ كەس���انی تردا هەیە. ئەم كارەش 
هەروەكچ���ۆن بۆ ڕووناكبیرانی عەرەب ش���یاوە، بۆ 

دۆخی ڕووناكبیرانی تری جیهانیش هەر ڕاستە.

سەرچاوە:
http://www.kabul.net.au/Topics/1113.php 
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نینار: چ���ۆن ش���یعره کانت یارمه تیاندایت  بژیت و 
به زیندوێت���ی بمێنیته وه ؟ پێتوای���ه  ئه مه ی که  تۆ کردوته  

باشه ؟ 
ئهدۆنیس: من پێموایه  ش���یعره کانم و نووسینه کانم 
قه ره بوویه ک���ی گه وره یان له به رامب���ه ر ئه و غه ریبیه م بۆ 
واڵته که م و ش���وێنی له دایکبوونم کردۆته وه . په یوه ندی 
من له گه ڵ دنیای زمان���دا به هێزتره  له په یوه ندیم له گه ڵ 

ئینسان و شوێنه کاندا. 
ڕه نگه  ئه مه  نوقس���انییه ک ی���ان هه ڵه یه کیش بێت له  
مندا، به اڵم ئیتر ئه مه  وایه . من هه رگیز په یوه ندییه کی له م 
جۆره م له گه ڵ ش���وێندا نه بووه ، به ڵکه  ته نها له گه ڵ ئه م 
ڕایه ڵ���ه دا نه بێت که  منی پێکه وه  گرێداوه . ئه و ڕایه ڵه ش 
ئه و ده زووه  س���ووره  بوو که  هه لی ئه وه ی بۆ ڕه خساندم 
خۆم بدۆزمه وه ، زوو به ڕوونی بزانم من کێم. هه رگیزیش 

من نه مئه توانی بگه م به مه  به بێ یارمه تی زمان. 
نین��ار:ئایا به و جۆره  بوو که  تۆ خۆت ئه و زمانه ت 

خوڵقاند و ئه ویش تۆی دروستکرد؟ 

به شی شه شه م له  کتێبی گفتوگۆیه ک 
له گه ڵ ئه دۆنیسی باوکمدا

چیتر من تۆم خۆشناوێت
Je t aime moi non plus

سازدانی: نینار 
و. له  سویدییه وه : هیوا قادر

-
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ئهدۆنیس: دروست وایه .
نینار: له مڕۆدا زمان ب���ۆ تۆ چ جێیه کی هه یه ؟ 
ئایه  ئ���ه م جێگه یه  له گ���ه ڵ تێپه ڕبوون���ی زه مه ندا 
گه شه ده کات؟ ئایا پێتوایه  تۆ له مڕۆدا زیاتر پێویستت 
به و ش���وێنه  بێت  به راورد به  ڕابردوو؟ ئایه  له مڕۆدا 
زیاتر ده س���ه اڵتت به سه ریدا ئه شکێت یاخود بۆ تۆ 

قورستربووه  تا وه ستایانه تر به کاری بهێنیت؟ 
ئهدۆنیس: هه موو ئه مانه  په یوه ندی به وه وه  هه یه  
که  ت���ۆ چ په یوه ندییه کت له گ���ه ڵ خۆتدا هه یه . 
چونکه  شوناس���ی من هه میشه  له ناو ماخۆلیابوون و 
ڕاڕاییه کی به رده وامدا بووه  زیاتر له وه ی دودڵییه ک 
بووبێت له  هه ڵوێستمدا. بێگومان له الیه که وه  ده بێت 
شوناسی من جێگه یه کی خۆی هه بێت، وه  له الیه کی 
تریشه وه  پێویستی به و  کاته  هه یه  که  تیایدا جێگای 
خۆی ئه گرێت. کات له  شوێن گرنگتره . له به ر ئه م 
هۆیه شه  که  په یوه ندی من به کاته وه  په یوه ندییه کی 
خه مهێنه رانه یه ، چونکه  م���ن ده زانم ئه وه نده  کاتم 

نه م���اوه . بۆیه  پێموایه  من زۆر ل���ه  خۆم ئه دۆڕێنم 
کاتێک ڕۆژه کان تێئه په ڕن و من فریا ناکه وم کاریان 
تیابکه م. کاتێک ئینسان پیرتر ده بێت هه ست ده کات 
هێنده ی پێویس���ت کاتی نییه  بۆ ئه وه ی فریای ئه وه  
بکه وێت ئه و شتانه  بڵێت که  هێشتا نه یوتوون. ئه مه  
هه ستێکی خه ته رناکه ، به تایبه تی کاتێک ئینسان زۆر 
شتی هه بێت بۆ وتن و ده سه اڵتی به سه ر بابه ته که شیدا 
بش���کێت. هه ندێک جار هه ستئه که م ئه توانم ده ستم 
بگاته  زۆر جێ که چی س���ه یرئه که م ئه وه نده ش���م 
نه کردووه . ئه مه  هه س���تێکی وام پێ ئه به خشێت که 
من هه موو ئه و شتانه م نه کردووه  که  ئه بوو بمکردنایه . 

ئه مه ش دڵم پڕ ده کات له  غه م.   
نینار: ئایا به ڕاس���تی تۆ له  شیعر نووسین چیت 

ده ستکه وتووه  ؟
ئهدۆنیس: من وه اڵمی ئه م پرسیاره م پێشوه خت 
داویته ته وه . من ووتم ش���یعر نووسین وای لێکردم 
که  خۆم بناسم و باشتر له  هه موو ده وروبه ری خۆم 

ئه دۆنیس

زمانوهکئهو
یهکهمقریشکهیه
وههایهکهئینسانله
سینهیهوهدهردهچێت
کاتێککهلهدایک
دهبێت،زمانئهو
یهکهمههنسکهیه.
لهبهرئهوهیکه
تۆکهسێکی
داهێنهریت،
هونهرمهندێکیت،
پێویستهئهو
زمانهیکهتۆ
بهکاریدههێنیتلهو
ئاستهدابێت
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بگه م. له سه روو هه موویانه وه  فێری کردم  باشتر بژیم.
نینار: ئایا تۆ خۆت شیعرت بۆ خۆت هه ڵبژارد 
یاخود کاریگه ریی باوکت له سه ربووه ، چونکه  ئه و 
بۆ خۆی حه زی به  شیعری کۆنی عه ره بی کردووه . 
ڕه نگه  ئه مه  شتێک بووبێت له سه ره تادا مه جبورکرابیت 
له گه ڵی بیت، ت���ا ورده  ورده  دواتر خۆت  حه زت 

لێکردووه ؟
ئهدۆنیس: من ل���ه  ژینگه یه کدا له دایکبووم که  
توانیوومه  به شداربم له م جۆره  دانیشتنانه دا. باوکم بۆ 
خۆی شیعری ده نووسی و ئه و فێری کردم که  قه دری 
شیعر بگرم. من له ناو  شیعردا له دایکبووم و ده قم به  
ش���یعره وه  گرت. به اڵم من خۆم له و به ده قگرتنه ی 
یه که م دوورخس���ته وه . تا دواتر به  شێوازێکی نوێ 
گه شه ی کرد که  له  هه موو ڕوویه که وه  جیاوازبوو.

نین��ار: ئه مه  مان���ای ئه وه یه  هه موو ش���ته کان 
له سه ره تاوه  بۆخۆیان وا هاتنه پێشه وه ؟ 

ئهدۆنیس: من تازه  هیچ ش���تێکم له به رامبه ر ئه و 
ڕابردووه دا بۆ ناکرێت که  چۆن بووم. شاعیربوونم 

ته واو گۆڕانی به سه ردا هاتووه . 
نینار: له س���ه ره تاوه  هه موو شتێک ئاوا له  خۆوه  

دروستبوو، سه یرنییه  . 

ئهدۆنی��س: به ڵێ، ت���ه واو وه ک���و خۆم چۆن 
له دایکبووم ئاوابوو. 

نینار:ئینسان چۆن ئه زانێت ئه وه ی که  ئه ینووسێت 
جوانه ؟ چۆن ئه زانیت ئه وه ی که  نووس���یوته  باشه  
یاخود تایبه ت و تازه یه ؟ ئایه  شتێک هه یه  له  خۆتدا 
هه ستی پێ بکه یت یاخود که سانی تر هه ست به وه  

ئه که ن؟ 
ئهدۆنی��س: ئ���ه وه ڵ و ئاخیر ئه م���ه  په یوه ندی 

به الیه نی ده ربڕینه وه  هه یه . که س���انی تر له  رێگه ی 
ش���ێوازی خوێندن���ه وه  و په رچه کرداریان���ه وه   ئه و 
بیرۆکانه م له س���ه ر توانا و مانای ئه و نووسینانه  پێ 

ئه ڵێن که  نووسیومن. 
به اڵم س���ه رباری ئه مه  من پێموایه   ش���اعیر یان 
داهێنه ر خۆی باشترین خوێنه ر و ڕه قیبی خۆیه تی. 
له به رئه وه ی له  هه مان کۆنتێکس���تدا ده ژی. کاتێک 
که  تۆ ش���یعرێک ده نووسیت به  ئاگاییه وه  بێت یان 
به  بێ ئاگایی به راوردی ده که یت به و ش���یعرانه ی 
که  شاعیرانی تر به هه مان زمان نووسیویانه . سوپاس 
بۆ ئه م به راوردکردنه  که  ئینسان له  ڕێیه وه  ده زانێت 
شتێکی جیاوازتری نووسیوه ، یاخود شتێکی تازه ی 
نووسیوه  یان نا. پێشموایه  شاعیره که  خۆی باشترین 
هه ڵس���ه نگێنه رێکه  که  هه یه ، ئه گه ر هاتوو ئازابێت 
له گه ڵ خۆیدا ئه وا هه ر خۆی باشترین ڕه خنه گری 

نووسینه که ی خۆیه تی.  
نینار: پێموایه  ئه مه  بۆ هه موو داهێنه رێک ڕاسته .

ئه دۆنیس: چونکه  هیچ که س���ێکی تر هێنده ی 
خۆی ناتوانێت باشتر له  کاره که ی خۆی تێبگات. 

نینار: پێتوایه  ئینسان پێویستی به  هاندانی که سانی 
ت���ر هه بێت؟ تۆ خۆت گفتوگۆ له س���ه ر ش���یعره  
نوێکانت و بیرۆکه  نوێکان���ت له گه ڵ هاوڕێکانتدا 
ناکه یت؟ له گه ڵ کێ باسیان ده که یت؟ ئایا  تا چه ند  
گرنگه  ڕێ به  که س���انی تر بده یت به راوردی ئه و 
بیرۆکه  تازانه  بکه ن له گه ڵتا، یاخود باشتروایه  دواتر 
ڕێ به و که سانه  بده یت ئه و کاره  بکه ن کاتێک  که  

بیرۆکه که ت کامڵده بێت و ده که وێته  سه ر کاغه ز؟
پێ���ش  ڕاهاتب���ووم  وا  پێش���تر  ئهدۆنی��س: 
باڵوکردنه وه یان ش���یعره  تازه کانم ب���ۆ هاوڕێکانم 
بخوێنمه وه . به اڵم ئێستا ده مێکه  ئه وه  ناکه م . ئه وه ی 
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ده یڵێم بۆ یه ک جار ده یڵێم و بۆ هه مووانه .
نینار: له  چ ئاستێکدا هونه رمه ندان، بێ جیاوازی 
کایه ی کارکردنه کانیان، پێویستیان به  ڕه خنه  له الیه ن 
تێکڕای خه ڵکه وه  یاخود له الیه ن که سانی پسپۆڕه وه  

هه یه ؟
ئهدۆنی��س: ئه وه  ی که  په یوه ندی به  منه وه  هه یه  
س���ه باره ت به  ڕه خنه  له الیه ن تێکڕای خه ڵکه وه  یان 
جه ماوه ره وه  بۆ من هیچ ئه رزش���ێکی نییه . چه مکی 
»جه ماوه ر« ئه فس���انه یه ، هه ر وش���ه که  له  ڕاس���تیدا 
بۆخۆی بازرگانییه کی به هێ���زه  بۆ یه کگرتن به بێ 
هیچ ڕێکه وتنێک. که  ده ڵێین جه ماوه ر واتا کۆمه ڵێک 
خه ڵکی زۆر که  هه موویان له یه کتری جیاوازن. ئه گه ر 
ئینسان قسه  بۆ جه ماوه ر بکات ئه وا مانای ئه وه یه   له  
کاره که یدا جه خت له س���ه ر ئه و شته  ده کاته وه  که  
گش���تییه  نه ک ئه وه ی که  دانسقه  و تایبه ته . له به ر ئه م 
هۆیه یه  من حه ز به  گشت، یاخود به  جه ماوه ر ناکه م. 
ئه وه ی بۆ من جێگای بایه خه  تاکه ، که س���ه که یه ، 
خوێن���ه ره . تۆ ته نها بۆ ئه وه  نانووس���ێت بۆ ئه وه ی 
بخوێنرێیته وه ، بۆ ئه وه ش نانووسێت تا گوزارشت له  
خۆت بکه یت، من دژی هه موو ئه م بیرکردنه وانه م، 
له به رئه وه ی ئینسان ناتوانێت هه میشه  گوزارشت له  
خۆی بکات که  چییه . له بری ئه وه  تۆ ده نووس���یت 
و خه لقده که یت بۆ ئه وه ی بزانیت خۆت کێیت ، بۆ 
ئه وه ی باش���تر له  خۆت تێبگه یت که  تۆ چیت، بۆ 

ئه وه ی دواتریش باشتر له  هه موو دنیا تێبگه یت.
نین��ار: ئه مه  بۆ ئه وه یه  ت���ا ڕۆڵ و کاردانه وه ی 
خۆت ه���ه م له ناو کۆمه ڵگا و هه م له ناو دنیاش���دا 

هه بێت؟ 
ئهدۆنی��س:ئه گ���ه ر خه ڵکی کاردان���ه وه ی بۆ 
کاره که  هه بێ���ت و حورمه تی بگرێ���ت، ئه مه یان 

شتێکی باش���ه . ئه گه ر هاتوو ئه و که سه  حورمه تی 
کاره که شی نه گرت بۆ من شتێکی ئه وتۆ نییه . دیاره  
هونه رمه ندان و نووس���ه رانێکی زۆریش هه ن که  بۆ 
جه ماوه ر کارده که ن و ده نووس���ن، به اڵم من کاری 

وا ناکه م.
دوایچهندسهعاتێکیتر 

نینار: ئێستا من پرسیارێکی کڵێشه یت لێ ئه که م: 
پێتوایه  ئینسان بتوانێت هه م دایک و هه م هونه رمه ندیش 
بێت؟ پێتوایه  ژنێک بتوانێت نووسه رێکی گه وره بێت 
ی���ان هونه رمه ندێکی گه وره بێت له گه ڵ ئه وه ش���دا 
منداڵ و خێزانیش���ی هه بێت؟ من خۆم پێموایه  ئه مه  
ئه بێته  هۆی دروس���تبوونی کێش���ه  له گه ڵ کات و 
هه ستکردن به  شپرزه یی. ئه گه ر هاتوو هه ستبکه م من 
له گه ڵ منداڵه کانم ئه ژیم و چیتر وه ک پێشتر هه مان 
وزه و هه مان پێویس���تیم نییه  بۆ داهێنان، ڕه نگه  ئه مه  
ببێته  هۆی کێشه ی ده روونی، له کاتێکدا پیاوه که  ئه مه  
بقۆزێته وه  بۆ چه وساندنه وه  یاخود بۆ دروستکردنی 
هه ستکردن به  گوناه� الی ژنه که . چونکه  پیاو ئه ڵێت 
ژن ئ���ه وه ڵ و ئه خیر هه ر دایکه ، وه  ئه گه ر هات و 

دایک نه بوو ئه وا هه بێت و نه بێت »نه زۆکه ». 
ئهدۆنی��س: بێگومان ئه توانیت ه���ه م خێزان و 
منداڵت هه بێت و ه���ه م هونه رمه ندێکی گه وره ش 
بیت. له  راستیدا باخ خێزانێکی زۆر گه وره ی هه بوو.
نینار: من بیر له  هونه رمه نده  ئافره ته کان ئه که مه وه . 

ئهدۆنیس: بێگومان ئه وه  ئه بێت .
نینار: ب���ه اڵم زۆر گه وره  هونه رمه ندی ئافره تت 

نییه  خاوه نی  منداڵبن.
ئهدۆنیس: به  پێچه وانه وه  هه س���تی دایکایه تی وا 

له به هره ی ئه کات بته قێته وه . 
نینار: )ناڕه حه ت دیاره (
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ئهدۆنیس: پێچه وانه که شی ڕاسته ؛ ئه مه  په یوه ندی 
به و ژنه  خۆیه وه  هه یه .

نینار: ئاوها! ئه مه شت خسته  سه ر قسه کانی ترت!
ئهدۆنیس: پیاوبوون چ هه قێکی به س���ه ر ئه مه وه  

هه یه .
نینار: یان���ی هیچ هه قی نییه ... م���ن نازانم. من 

گومانی خۆمم هه یه .
ئهدۆنیس: الی پیاوانیش  هه مان شته !

نینار:که واته  باشه  بۆ گه وره  پیاوانی هونه رمه ند 
زیاترن وه ک له  ژنانی هونه رمه ند؟

ئهدۆنیس: له  ڕاستیدا هونه رمه ندانی پیاو زیاتر نین 
ل���ه  هونه رمه ندانی ژنان. به اڵم هۆکاری کۆمه اڵیه تی 
و مێ���ژووی هه بوون  که  وایک���ردووه  ژنان نه توانن 
ده رفه تی ئه وه یان هه بێت خۆی���ان بۆ هونه ره که یان 
ته رخان بکه ن. چونکه  هونه ر پێویس���تی به وه یه  که  
ت���ه واو خۆتی بۆ ته رخان بکه یت، به اڵم ڕه نگه  ژنان 
ته واو خۆی���ان بۆ منداڵه کانی���ان ته رخان کردبێت، 

ئه مه ش باشترین کارێکه  که  کردوویانه .   
نینار: ئاه���ا! خۆ خۆت ئه یبینیت � هه ر ئێس���تا 
به ده می خۆت وتت: » ئه مه ش باشترین کارێکه  که  

کردوویانه ».
ئهدۆنیس: مه به ستم منداڵه، ژنان خۆیان ئه مه یان 

هه ڵبژاردووه . 
نینار: ئه وها.

ئهدۆنی��س:ئینس���انی وا هه یه  هه ره  گه وره ترین 
خه ون���ی له  ژیاندا ئه وه یه  که  بوونه وه رێکی بچکۆله  
له  ناو  ئه وه وه  بێته  ناو ژیانه وه ، ئه و بونه وه ره  ببینێت و 
به خێوی بکات. پێشموایه  ئه م کاره   هێزی داهێنانیان 

الوازتر ئه کات.
نینار: وایه .

ئهدۆنیس:ب���ه اڵم ژنانیش ه���ه ن منداڵیان بووه  
چونکه  چاوه ڕوانی ئه و بوونه یان کردووه ، سه رباری 
ئه وه ی ئاره زوویه کی گه وره شیان له  ژیاندا هه بووه  بۆ 

هونه ر و داهێنانه کانیان. 
نینار:به اڵم که  ئینس���ان منداڵ���ی هه بوو، چۆن 
ئه توانێ���ت خۆی بۆ هونه ره که ی زیاتر ته رخانبکات 

وه ک له  منداڵه کانی؟  
ئهدۆنیس: من هه میشه  وام کردووه .

نین��ار: وایه ، ئه وه یان ئه زانم. به اڵم تۆ باوکیت و 
من باس���ی دایک ئه که م. باوک په یوه ندییه کی تری 

له گه ڵ منداڵه کانیدا هه یه .
ئهدۆنیس: ئه وه  ڕاس���ته  و ئه مه ش کێشه یه ، خۆ 
ژن���ان هه ن  هه م منداڵیان هه یه  و هه م ئه شنووس���ن. 
به اڵم له م حاڵه ته دا ئه بێت س���ه یربکه یت بزانیت چی 
ئه نووسن، یاخود به های هونه ره که ی ئه وان چه نده .  
نینار: وایه ، بێ ش���ک هه موو ک���ه س ئه توانێت 
بنووس���ێت، یاخود ئه توانێت وێنه بکێشێت یان فیلم 
دروس���تبکات، به اڵم من باس���ی ئه وانه  ئه که م که  

شه یدایانه  کارئه که ن.
ئهدۆنیس: ئه وه ی که  وا ئه کات هونه رمه ندێکی 

ته واوه .
نین��ار: وایه ، ئه مه  په یوه ندی به وه وه  هه یه  که  تۆ 

چۆن وزه ی خۆت به کارئه هێنیت!
ئهدۆنی��س: بیر له  هه موو ئه و ژنه  گه ورانه ی ناو 

مێژوو بکه ره وه .
نینار: که سیان منداڵیان نه بووه .

ل���ه  هاوس���ه رگیرییه کی  ئ���ه وان  ئهدۆنی��س: 
سه رکه وتودا نه ژیاون.

نینار:بۆ نموونه  ڤرجینیا ۆلف منداڵی هیچ نه بووه . 
ئهدۆنیس: نازانم.
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نینار:به اڵم هه موو ژیان���ی خۆی بۆ کاره که ی 
ته رخان ک���ردووه ، ئه ی وانییه ؟ کاتێک ژنێکی وه ک 
ئه و ئه بینیت له خۆت ئه پرس���ی ئه ی ئه گه ر منداڵی 
هه بوایه  چی ئه ک���رد. بێگومان منداڵه کانی نه خۆش 
ئه که وتن. ئینس���ان ناتوانێ���ت هه رچی هێزی خۆی 
و دڵ و ده روون���ی خۆیه تی هه م ب���ۆ پیاوه که ی و 
منداڵه کانی ته رخانبکات و هه م بۆ کاره که شی. ئه مه  

پێویستی به  دیقه تدانێکی زۆر هه یه !
ئهدۆنیس: وایه ، ئه مه  کێشه یه کی گه وره یه .

نینار:مان���ای ئه وه یه  که  ژن هی���چ چاره یه کی 
تری نییه . ئه بێت هه ر منداڵی بوێت، که  واشی کرد 
ناتوانێت هه موو دڵ���ی خۆی بدات به  هونه ره که ی، 
کاتێکی���ش هه ڵیبژارد هونه رمه ن���د بێت ئه وا ناچاره  

منداڵی نه بێت. 
ئهدۆنیس:هه میشه  وانییه .

نینار: تۆ نابینیت که  ژن ئه بێت تا چ ئاس���تێکی 
به رز به هێز و به توانا بێت. ژن ئه بێت سێ ئه وه نده ی 

که سانی تر گه وره تربێت و خۆی ماندووبکات.  
ئه دۆنیس: ئه بێت که س���ایه تییه کی زۆر به هێزی 

هه بێت.
نینار: هه روه ها کاتێکی زۆریش! ئه بێت کاته کانی 

خۆی به سه ر چه ند الیه کدا به شبکات. 
ئه دۆنیس: وایه ، ئه بێت ژنێکی هه ڵکه وتوبێت.

چه ند سه عاتێک دوای ئه وه .
نینار: سنووره کانی شیعر کامانه ن ؟ خه سڵه ته کانی 
چی���ن ؟ ئای���ا ش���یعر ده توانێت پێ به پێ���ی هه موو 
گۆڕانه کان بێت، هه روه ه���ا توانایه کی خۆگۆڕین 
و ستیلیکی شۆڕش���گێڕانه ی هه بێت؟ یاخود ده بێت 

خۆی به هه ندێک یاساوه  ببه ستێته وه ؟ 
ئهدۆنی��س: خه س���ڵه تێک هه ی���ه  ه���ی هه موو 

هونه ره کان���ه ، که  دیاره  ش���یعر و په یکه رتاش���ی و 
وێنه کێش���انیش ده گرێت���ه وه ، ئه وی���ش ئه وه یه  که  
هیچ یاس���ا و س���نوورێک نایانگرێته وه . هونه رمه ند 
خۆی بڕیار له س���ه ر یاساکان ده دات، هه ندێک جار 
ده توانێت س���ه رله به ری هه موو یاس���ا سه ره تاییه کان 
له ناو هونه ره که ی خۆی یاخود ش���یعراندنی خۆیدا 
بگۆڕێت، که س ناتوانێت له ویادا پێی بڵێت که  ئه وه ی 
ئه و ده یکات هونه ره  یاخود هونه ر نییه . به دڵنیاییه وه  
ئه مه  یه کێکه  له  هه ره  نهێنییه  گه وره کانی داهێنه ر که  
ناتوانیت سنوور له به رده میدا دابنێیت یاخود بیخه یته  
ناو پێناسه کانه وه . هونه ر شتێکه  هه میشه  و به رده وام له  
بزاوتندایه ، به رده وام تازه یه  و یاسا و ڕێسای تایبه ت 
به  خۆیی هه یه . له به ر ئه م هۆیه  بڕواناکه م که  یاسایه ک 
هه بێت بۆ شیعر، ته نانه ت هه ندێک جار ناشیعر خۆی 

ده بێته  شیعر.
نین��ار:ئایه  تۆ چۆن ده ته وێت باس له  په یوه ندی 
خۆت و زمان���ی عه ره بی بکه یت؟ له یه ک کاتدا که  
هه م  که ره س���ته ی کارکردن و هه م شوناسیشته  ، هه م 

جه سته   و هه م ڕۆحیشته ؟
ئهدۆنی��س: من ناتوان���م بی���ر له وه بکه مه وه  به  
زمانێکی تر بنووس���م. زمانی عه ره بی له ناو مندایه  و 
به رده وامیش ئیره ی به  زمانه کانی تر ئه بات. پێموایه  
زمانی عه ره بی له ناو مندا ڕه گی داکوتیوه  و ئه مه ش 
هۆکارێکه  له به رده م ئه وه ی که  من نه متوانیوه  به ئاسانی 
زمانیکی تر فێرببم. ئه وه ن���ده ی من زمانی عه ره بیم 
خۆش ئه وێت ئه وه نده ش خۆم خۆشه ویستیم له وه وه  
پێگه یش���تووه ، من له ودا وه س���تاوم و ڕێی پێنه داوم 

زمانێکی تر فێرببم.
نینار: منیش پێموایه  هه ر وایه .

ئهدۆنیس: دوای ئه وه ی خانمێکی هاوڕێم گوێی 
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لێمبوو چه ند شیعرێکی خۆمم خوێنده وه  پێی ووتم: 
»تۆ پێویس���تت به  هیچ  ئافره تێک نیی���ه ، چونکه  تۆ 
عه ش���ق له گه ڵ زمانی خۆتدا ده که یت«. ئه و ڕاست 

بۆی چووبوو!
نینار:تۆ ڕێنومایی چ په یوه ندییه ک ئه که یت بۆ من 
له گه ڵ زماندا؟ چونکه  ئه مه  شتێکه  توشی دڵله   رزینی 
کردووم. ده توانم تۆزێک به  عه ره بی بنووسم، به اڵم 
زۆر باش نیم. من له گه ڵ ئه م زمانه دا وه ک هه ڵوێست 
و ئه رکێکی س���ه ر ش���انی خۆم ژیاوم. یاخود وه ک 
خۆشه ویستێک دوام که وتبێت دوای ئه وه ی که  من 
وازم لێهێناوه . به اڵم من حه زیشم ده کرد به چه شنێکی 
وا باش فێری زمانی عه ره بی ببوومایه  بمتوانیایه  باشتر 
تۆ بناسم، هه روه ها شوناسی عه ره ب بوونی خۆشم 
بپاراستایه . من له  ناو ئه م دوو هه سته دا سواوم. ئه کرا 
زمانی عه ره بی بۆ من ڕووهه ڵماڵینی زۆر شت بێت 

له  سه ر تۆ بۆ من! سه یره ، وانییه ؟
ئهدۆنیس: وای���ه ، ئه مه  کێش���ه یه که  ، به اڵم من 
ناتوانم ئه و کێش���ه یه ت بۆ چاره سه ر  بکه م. پێویسته  
س���ه رله به ری ئه و کاره  خۆت بیکه یت. له  ڕاستیشدا 
مه حاڵ���ه  بتوانیت له  ش���اعیرێک بگه یت گه ر بێتوو 
ئه و زمانه ی ئه و ش���اعیره  پێیده نووسێت زۆر به باشی 
نه یزانیت، ئینسان ده توانێت به شێکی ئه و تێگه یشتنه  
ل���ه  ڕێگه ی وه رگێڕانه وه  پێیب���گات، له  بیرۆکه کان 
بگات، له  وێنه کان و شته  گشتییه کان، له ناو به شێک 
له  هونه ری ش���یعری ئه ودا بژیت. به اڵم گه ر ئینسان 
بیه وێ���ت به  ته واوه تی له  ش���اعیرێک بگات ده بێت 
شیعره کانی به  زمانی دایکی ئه و شاعیره  بخوێنێته وه . 
ئه مه ش کێشه ی وه رگێڕانه  و به جۆرێک له  جۆره کان 

هه ر ئه و کێشه یه شه  که  تۆ دوچاری بوویت.
نینار:به اڵم تا چ ئاستێکی باش ده بێت من خۆم 

فێری زمانی عه ره بی بکه م؟
ئهدۆنی��س: ده بێت تۆ زۆر به باش���ی فێریبیت، 
ئه گه رچی تازه  بۆ تۆ له ئێستادا زه حمه ته  ئه وه  بکه یت.
نینار: س���نووری ئه و فێربوونه  ت���ا کوێیه ؟ کێ 

ده توانێت ئه و ئاسته  دیاریبکات؟
ئهدۆنیس:که س ناتوانێت به شێوه یه ک له  شێوه کان 
به سه ر هیچ زمانێکدا زاڵبێت. ئینسان ته نها ده توانێت 
ده سه اڵتی به سه ر به شێکیدا بشکێت. زمان وه ک ئه و 
ئاسۆ بێکۆتاییه  وایه  که  به ره وڕووی ده چیت. تا چه ند 
بڕۆیت، زیاتر هه س���تی ئه وه ت له ال دروست ده بێت 
که  زه خیره ی زمانت هێشتا که مه  و بڕناکات. به اڵم 
الیه نێکی کۆمه اڵیه تیشی هه یه  که : ئێمه  له  زمانێکدا 
له دایکده بی���ن  که  ده بێته  پێس���تمان، ده بێته  خوێن و 
ده ماره کانمان. ئه گه ر ئینس���ان له  س���ه ره تاوه  زمانی 
نه هێنابێته  ناو خۆیه وه ، وه کو ده ڵێن له گه ڵ ش���یردا 
نه یخواردبێته وه ، ئه وا زمان نازانێت. ئینسان ده توانێت 
خ���ۆی فێربکات بیخوێنێته وه ، ب���ه اڵم ناتوانێت زۆر 

به باشی پێی بنووسێت.
زم���ان وه ک ئه و یه که م قریش���که یه  وه هایه  که  
ئینس���ان له  سینه یه وه  ده رده چێت کاتێک که  له دایک 
ده بێت، زمان ئه و یه که م هه نسکه یه . له به ر ئه وه ی که  
تۆ که سێکی داهێنه ریت، هونه رمه ندێکیت، پێویسته  
ئه و زمانه ی ک���ه  تۆ به کاریده هێنیت له و ئاس���ته دا 
بێت. ت���ۆ ده توانیت زمانی فه ره نس���ی هه ڵبژێریت 
به اڵم ئه مه   مانای ئه وه یه  که  هه میش���ه  ئاسته نگێک له  
نێوانماندا ده بێت. ئاس���ته نگی شاعیرانه  و ئاسته نگی 
زمانه وانی، ئه شبێت قبوڵیان بکه یت � بۆ ئه وه ی نه بێته  
س���ه رچاوه یه ک بۆ دڵله رزینت. من نازانم  چ زمانێکه  
که  تۆ ده توانیت پێی بقیژێنیت و پێی بگریت، نازانم  
ئه وه  فه ره نسییه  یان عه ره بی، به اڵم هه رچۆنێک بێت 
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من پێموایه  زمانی عه ره بی وه ک زمانێکی کلتووریی 
به رده وام لێت نزیک ده بێت س���ه رباری ئه وه ی که  
هه رگیز ناتوانێت ببێت به  زمانێکی دایکی ڕاسته قینه  

بۆ تۆ.
نینار: به تایبه تی زمانی من نابێت به و زمانه ی تۆ. 
هه ندێک جار ئه و هه س���ته م له ال دروست ئه بێت که  
زمانی عه ره بی و تۆ دوانه یه کی به یه که وه  به ستراون، 
پێکه وه  له گه ڵ یه کتری هاوسه رگیریتان کردووه  و 
سۆزی وه فاداریتان له  خۆشی و ناخۆشیدا به یه کتری 
داوه . هه ندێکجاریش وه کو ئه وه  وایه  زمانی عه ره بی 
خوش���کت بێت و باوکت ئه وی سپاردبێت به  تۆ، 
مه رجی ئه وه شی له سه ردانابیت که  تۆ خۆت ته رخان 
بکه یت بۆ ئه و، خۆش���تبوێت، له گه ڵی بژیت و چی 
بتوانیت بۆی بکه یت بۆ ئه وه ی ئه و دڵی خۆش���بێت 
و جوان بێت. زمان له  ناو ده سته کانی تۆدا پرشنگ 
ئه داته وه  ، به تایبه تی له  ناو ده متا. زمانی عه ره بی هه م 
ژنته  و هه م خوشک و هه م کچیشت. خۆی به  ده می 
خۆی ئه ڵێت ته نها که س���ێک وام لێبکات به ته واوی 
ئیره یی پێ به رم تۆی���ت، چونکه  هه م جوان و هه م 
به هێز و هه م نازداریت: زمانێکی مرواریانه یه   ، به شه وقه ، 
ئاره زووهێن���ه  ، کوش���نده یه ، وردیالنه ی���ه  ؛ زمانێکه  
شاعیرانه ، گه شه کردوو، دڵگیر و ساحیره  . ئه و زمانه  
له ناو ده می تۆدایه ، له ژێر ماڵشوتایه  ، له سه ر زمان و 
ناو قوڕگ و هه ناوتایه . پیته کان لیکی تۆ ئه خۆنه وه  
و ته ڕوب���ڕ ئه بن و گه رم دایه ن. کاتێک پیتێک ده می 
تۆ به جێدێڵێت له ناو جوڵه یه کی هه میشه یدا و له  تۆدا 
چنراوه،  سه رله نوێ تۆ دروستیان ئه که یته وه . هه مان 
ئ���ه و پیته ی که  له الیه ن تۆوه  دروس���ت ئه کرێت و 
که سێکی تر ئه یخوێنێته وه  له یه ک ناچن. چونکه  مانای 
ئه و پیته  که متره  له الی که س���ی تر و به های هێنده  

گه وره  نییه  وه ک له الی تۆ هه یه . تۆ چۆنت بوێت وا 
له  پیت ئه که یت؛ تۆ وه ک په یکه ر دروستیان ئه که یت 
و وایان لێ ئه که یت س���ه ما بکه ن. که  گوێ له  تۆ 
ئه گیرێت ش���یعر ئه خوێنیته وه  وه ک ئه وه  وایه  گوێت 
له  تانگۆیه ک بێت تێکه ڵ به  فالمنکۆ و س���ه مایه کی 
خۆرهه اڵتیان���ه  کرابێت؛ ئه مه ش جۆرێک له  حه ز و 
خۆشه ویستی و له زه ت و سیحر دروست ئه کات.   

ئهدۆنیس: ئه وه ی تۆ له سه ر من و زمانی عه ره بی 
ئه یڵێیت راس���ته . کاتێک خوێن���ه ری عه ره بی ته واو 
ل���ه  زمانی م���ن نه زانێت و تێن���ه گات، ئه بێته  هۆی 

دروستبوونی ئاسته نگێک له  نێوانماندا.   
نینار:من پێموایه  که س���ێک بیه وێت به باشی له  
شیعره کانی تۆ تێبگات ئه وا ده بێت وه ک جۆرێک له  
عه شق تێیبڕوانێت، چونکه  له  ڕاستیدا په یوه ندییه ک له  
گۆشت و خوێن له  نێوان تۆ و زماندا هه یه .  ئینسان 
نابێت ته نها خۆی به  وش���ه کانه وه  ببه ستێته وه  به ڵکه  
له ب���ری ئه وه  ده بێت ئ���ه و په یوه ندییه ی تۆ و زمانی 
عه ره بی تێبگات و حس���ابی ئه وه ش بکات که  ئه مه  
ته نها په یوه ندی به و جۆره  وشانه وه  نییه  که  به کاریان 

دێنیت. 
ئهدۆنیس: ئ���ه وه ی تۆ ده یڵێی���ت زۆر گرنگه . 

به ڕاست  خۆت به و ده ره نجامه   گه یشتیت؟ 
نینار:به ڵێ، چونکه  ئه مه  ئاشکرایه  و گومانی تێدا 

نییه ، ئینسان خۆی ئه مه  ده بینێت.
ئهدۆنیس: پێتوایه  که  زمانی عه ره بی منی خستبێته  

ناو هه ره مێکه وه ؟
نینار: زمان دۆسته که ته .

ئهدۆنیس: زمان هه ره مێکی به  چوارده وری مندا 
دروستکردووه  و کارێکی کردووه  که  خوێنه ره کانم 
نه توانن به ته واوه تی تێم بگه ن و سه رومڕ حاڵیبن لێم. 
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کاتێک زۆرینه ی ئه و ش���اعیرانه  ده خوێنیته وه  که  به  
عه ره بی ده نووسن سه رنجێکی وات ال دروستده بێت 
که  ئه وان له  شوێنێکن و زمانی عه ره بیش بۆ خۆی 

له  شوێنێکی تره .
نینار: هه ر هۆی ئه مه یه  له  ئێستادا وا له من ئه کات 
پێموابێت که  تۆ و زمانی عه ره بی یه کێکن. ناکرێت 
ئێوه  شتێکی تربن. سه رباری ئه وه ی من شیعره کانی 
تۆم نه خوێندۆته وه  به اڵم هه ست ئه که م که  په یوه ندی 
نێوان تۆ و زمانی عه ره ب���ی بێ ئه ندازه  به هێزه . من 
هه رگیز ش���تێکی وام له م جۆره  له  که سێکی تره وه  
گوێ لێ نه بووه  ک���ه   په یوه ندییه کی ئاوای له گه ڵ 
بونه وه رێکی زیندوودا هه بووبێت. به اڵم ئه کرێت له م 
ڕووه وه  ئینس���ان بیر له  »المتنبی« یان که سێکی تری 
وه ک ئه و بکاته وه  � به اڵم ئه وان ئێستا له  ژیاندا نه ماون. 
ئهدۆنیس: زۆر که س هه ن له گه ڵ تۆدا هاوڕان، 
تۆ ته نها که س���ێک نیت  واده ڵێیت. هه موو ئه وانه ی 
گوێیان لێمبووه  که  ش���یعر ئه خوێنمه وه  ئه ڵێن ئه مه  
شتێکی تایبه ته ، هه ست پێکردنێکی جیاوازه . سه رباری 
ئه وه ش ده ڵێن که س���ێک نییه  له  دنیای عه ره بیدا وه ک 

ئه دۆنیس شیعر بخوێنێته وه . 
نینار: ته نانه ت له  سه رتاپای دنیاشدا! 

ئهدۆنیس: ئه مڕۆ شتێکی زۆر جوانم خوێنده وه  
که  فیلیپه  سۆله ر نووسیبووی.

نینار: له سه ر بێکت؟
ئهدۆنیس: به ڵێ له س���ه ر بێکت. ل���ه  دواهه مین 
ڕسته دا ده ڵێت: »ده نگ له گه ڵ خۆیدا بۆنی حه قیقه ت 
هه ڵده گرێ���ت«. چه ند جوانه ؟ زم���ان ده نگێکه . ئه م 
ڕس���ته یه م زۆر پێ جوان بوو. ئه گه ر تۆ ساتێک له  
زمان له و کاتانه دا به و ش���ێوه یه  وه ربگریت که  من 
ئه توانم بیخوێنمه وه ، ئه وکات تۆ به ڕاستی هه ست به  

بۆنی حه قیقه ت ئه که یت. 
نینار: تۆ جارێکیان وتت بۆ ئه وه ی مانای وشه ی 
عه ره بی تێبگه ی���ت ده بێت بگه ڕێیت���ه وه  بۆ زمانی 

خه ڵکی، بۆ
 دیالێکتی زمانه که . مه به ستت له مه  چی بوو؟ تۆ 
کاتیک واتووت که  له گه ڵ سه میر ئه مینی ئابوریناسدا 

قسه ت ده کرد.
ئهدۆنیس: نه خێر، ئ���ه وه ی که  من وتم ئه وه بوو  
زۆرینه ی ئه و وشانه ی له  ناو زمانی عامیدا هه ن له ناو 
ئه ده بیات���ی عه ره بیدا ڕه گێک���ی تایبه تیان به  خۆیان 
هه یه . بۆیه  هه ندێکجار ڕه نگه  پێویس���ت بێت زمانی 
قس���ه کردن زیاتر له  زمانی ئه ده بی و زمانی زانستی 
له  ژیانی ڕۆژانه یدا هه ڵبس���ه نگێنرێت. ڕاس���تیه که ی 
ئه وه یه  وشه ش وه ک هه ر بوونه وه رێکی تر ده مرێت 
کاتێ���ک که  ئیتر به کارناهێنرێت. زۆر ش���اعیر هه ن  
ده چنه  ناو قه برس���انی زمانه وه  تا وش���ه  هه ڵبکۆڵن 
و بیدۆزن���ه وه . به اڵم ئه و وش���انه ی که  له ویادا هه ن  
زۆرینه یان مردوون و ناشێن بۆ به کارهێنان؛ زۆرجار 
ئه و وشانه  له  ده ره وه ی تێگه یشتنی گشتیدان. ئه مه ش 
ئه و هۆیه یه  که ئه بێت ئینسان وریابێت له به کارهێنانی 
ئه و وشانه ی که  ته نها ڕه گی زیندوویان له  ناو ژیانی 
ڕۆژانه دا هه یه . کێشه ی شیعر ئه وه یه  که  وشه  به ته نها 
بۆ خۆی بوونێکی س���ه ربه خۆی نییه  به ڵکه  به س���ه ر 
ته ونێک���ه وه  ئه چنرێت. هه روه ها کاری ش���اعیریش 
وه ک ته ون چنین وایه ، پیته کان پێویسته  هه مان پیتبن. 
ئه مه ش خۆڕسکانه  دروستده بێت ، چونکه  وشه  خۆی 

ده زانێت که  ده بێت چۆن بچنرێت.
سهرچاوه:

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

دەقی تەواوی وتووێژكەمانە«
ڕۆژی:2011/2/25
كات: 11ی بەیانی

ش��وێن: ڕێس���تۆرانتی گابی، ئوتێلی سۆفیتێل، 45 
شەقامی 44 ی خۆرئاوا، نیویۆرك.

جەی كەی: باش���ە، كەواتە تۆ لە س���اڵی 1962 دا 
ل���ە كابول لەدایكبوویت. لە س���اڵی 1979دا س���ۆڤێت 
ئەفغانس���تانی داگیر كرد. س���اڵی 1984 تۆ دەچیت بۆ 

پاكستان.

وتووێژێك لەگەڵ
“عەتیق ڕەحیمی”دا

 
سازدانی:جهی.کهی

و.لەئینگلیزییەوە:ئازادبەرزنجی
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»ل��ە 25 ی ش��وباتی 2011 دا دەرفەتێك��م بۆ 
ڕەخس��ا تا لەگەڵ نووس��ەری ناودار لەسەر ئاستی 
جیهان، عەتیق ڕەحیمی دا دابنیشم، خاوەنی »خاك 
و خۆڵەمێش«و »بەردی س��ەبر«و »ه��ەزار ماڵ بۆ 
خەون و ت��رس«، كە لە هەمانكات��دا دەرهێنەری 
سینەماییش��ە. دانیشتنەكەمان لە ڕیس��تۆرانتی گابی 
بوو لە ئوتێلی س��ۆفیتێل لە شەقامی 44 ی خۆرئاوا 
لە ش��اری نیویۆرك، لەكاتێكدا لەوێ  ئامادەبوو بوو 
بۆ بەشداریكردن لە فێس��تیڤاڵی ئەدەبی فەرەنسیی 
نوێ  لە سەنتەری زیوینی زانكۆی نیویۆرك. ئەمەی 

خوارەوە دەقی تەواوی وتووێژكەمانە«
ڕۆژی:2011/2/25
كات: 11ی بەیانی

شوێن: ڕێستۆرانتی گابی، ئوتێلی سۆفیتێل، 45 
شەقامی 44 ی خۆرئاوا، نیویۆرك.

جەی كەی: باشە، كەواتە تۆ لە ساڵی 1962 دا 
لە كابول لەدایكبوویت. لە س���اڵی 1979دا سۆڤێت 
ئەفغانستانی داگیر كرد. ساڵی 1984 تۆ دەچیت بۆ 

پاكستان.
ڕەحیمی: نەخێر، یەكەمجارم لە پاكستان ساڵی 
1979بوو. لەپێشدا چووم بۆ هیندستان. ئەوە یەكەم 
تاراوگەم بوو، لەبەرئەوەی باوكم لە هیندستان بوو، 
ئیت���ر منیش چووم بۆالی ئەو و بۆماوەی س���اڵێك 
لەوێ  لەگەڵیدا مامەوە. كە تەمەنم بوو بە ش���انزدە 
سااڵن بۆ ماوەی شەش مانگ بەتەنیا خۆم گەشتێكم 
بەناو هەموو هیندستاندا كرد. ئەوە یەكەم ئەزموونم 
بوو لە تاراوگەو لەگەش���تكردندا بەتەنیا و دەتوانم 

بڵێم كە من لەو كاتەدا خودی خۆمم دۆزییەوە.
جەی. كەی: بەدەم ڕێوە.

ڕەحیمی: بەڵێ ، بەدەم ڕێوە. هەر بەڕاستی. ئەم 
سەفەرە، ئەم گەشتە بەڕاستی منی لە بوارەكانی ئایین 
و ئایدیۆلۆجیاو بگرە هەموو ش���تێكدا گۆڕی. ئەو 
گەشتە بۆ من بریتی بوو لە گەشتێكی ڕۆحی. دوای 
ساڵ و نیوێك گەڕامەوە بۆ ئەفغانستان، لەبەرئەوەی 
لە هیندستان ڤیزام نەبوو. شەش مانگ لە هیندستاندا 
بەبێ  ڤیزا گەش���تم كرد، كاتێكیش چووم تا ئەوێ  

 لەگەڵ هاتنی سۆڤێتدا
 بۆ ئەفغانستان هەموو
 شتێك گۆڕا، لەبەرئەوەی
 ئەو سەردەمە سەردەمی
 شەڕی سارد بوو، ئیدی
 ویالیەتە یەكگرتووەكانی
 ئەمەریكا و ئەوروپا
 و تەواوی ئەو بلۆكە
 دەیانویست هێڵێكی سەوز
 لە باشووری یەكێتیی
 سۆڤێت دروست بكەن،
 ئەی بۆ ویستیان یارمەتیی
 ئیسالمییە ئسووڵییەكان
 بدەن لەو كاتەدا؟
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جێبهێڵم، پۆلیسەكان تەواو حەپەسابوون لەوەی كە 
من بۆچی ڤیزام نییەو وتیان«ئۆو، تۆ ش���ەش مانگ 
لێرە، لە هیندستان بەبێ  ڤیزا ماویتەتەوە« ئیتر شەوێكم 

لە زینداندا بەسەر برد.
جەی كەی: ئەمە هەموو ئەزموونەكە بوو؟

پاش���ان  »پێدەكەنێ���ت«.  بەڵ���ێ   ڕەحیم��ی: 
پاس���پۆرتەكەمیان دامێ  و دەبووای���ە لەماوەی 48 
س���ەعاتدا هیندس���تان جێبهێڵم، منیش پوولێك لە 
گیرفانم���دا نەبوو تا بۆ واڵتێكی تر بچم، لەبەرئەوە 

گەڕامەوە بۆ ئەفغانستان.
جەی كەی: كەواتە لە ئەفغانس���تانەوە چوویت 

بۆ فەرەنسا؟ 
ڕحیمی: بەڵێ . دواتر، لە هاوینی 84 دا ئەفغانستانم 
جێهێشت، بەاڵم ئەمجارەیان بە قاچاخ و لەگەڵ 24 
خوێندكاری الودا. نۆ شەوو نۆ ڕۆژمان بەپێ  بڕی.

جەی كەی: داستان بووە، ها؟
ڕەحیم��ی: بەڵێ ، هەر بەڕاس���تی وابوو. ئینجا 
گەیشتینە پاكستان. پاش���ان داوای مافی پەنابەریی 
سیاسییم لە باڵوێزخانەی فەرەنسا لە پاكستان كردو 

لە مارتی 1985دا گەیشتمە فەرەنسا.
جەی كەی: كەواتە س���ۆڤێتەكان لە 1979 دا 
دێنە ئەفغانستان. لە 1988 دا جێیدەهێڵن. هێزەكانی 
ئەمریكاش لە 2001دا دێن و هەڵبەت تا ئێس���تاش 
لەوێن. وێنەیەكی مناڵیی خۆت و ئەفغانستانمان بەر 

لەم داگیركردنە جۆراوجۆرانە بۆ بكێشە.
ڕەحیمی: ئۆو، هەمان ئەفغانس���تانی جاران نییە، 
لەبەرئەوەی بەر لە ماوەی حوكمی كۆمۆنیستەكان 
ئەفغانستان دەیویس���ت ببێتە واڵتێكی وەكو ئێران، 
سەردەمی شاو توركیا، دەزانیت؟ مۆدێلی سیاسیی 
ئەفغانستان مۆدێلێكی توركی بوو. لە ساڵی 1963دا 
دەستوورێكی نوێ  لە ئەفغانستاندا هەبوو. شانشینێكی 

ڕەها نەبوو، بەڵكو شانش���ینێكی دەس���تووری بوو، 
پەرلەمان هەب���وو، هەڵبژاردن هەب���وو، لەو كاتەدا 
س���ێ  وەزیری ژنمان هەبوو، ئەمەش شتێكی ئەنتی 
دیموكراس���ی بوو. لەو س���ەردەمەدا هەموو الیەك 
بەشێكی هەبوو، حیزبی كۆمۆنیست، حیزبی ئیسالمی، 
ماوییەكان، دیموكراتەكان، ناسیونالیس���تەكان، هەر 
حیزب���ەو نوێنەرایەتیی خۆی هەب���وو لە پەرلەماندا. 
بەاڵم لەگەڵ هاتنی س���ۆڤێتدا بۆ ئەفغانستان هەموو 
ش���تێك گۆڕا، لەبەرئەوەی ئەو سەردەمە سەردەمی 
شەڕی سارد بوو، ئیدی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمەریكاو ئەوروپاو تەواوی ئەو بلۆكە دەیانویست 
هێڵێكی س���ەوز لە باش���ووری یەكێتیی س���ۆڤێت 
دروست بكەن، ئەی بۆ ویستیان یارمەتیی ئیسالمییە 
ئس���ووڵییەكان بدەن لەو كاتەدا؟ وەختێ  لە 1984- 
1985دا لە پاكستان بووم، بن الدن و گروپەكەی لە 
پاكستانەوە دەچوون بۆ ئەفغانستان. لەو ماوەیەشدا، 
لە ئەفغانس���تان، موجاهیدین،  هێزی بەرەن���گاری 
گۆڕان. سەرەتا بەرەنگاری تەنها دژ بە داگیركردنی 
سۆڤێتی بوو، ئیس���الم ئەوەندە گرنگ نەبوو، بەاڵم 
دوای 1984، ئیسالم گرنگییەكی زۆری پەیداكرد. 
یەكەمجار ئیسالم، ئینجا ئازادی و ئینجا سەربەخۆیی 

و پاشان شتەكانی تر.
ج��ەی كەی: ئەوە وەس���یلەیەكی باش بوو بۆ 

یەكخستنی ڕیزەكانی خەڵك.
ڕەحیم��ی: بەڵێ . ئەم���ە الی منیش گۆڕانێكی 
گرنگ بوو لە ئەفغانستاندا. پاشان ئسووڵیەت لەناو 

هێزە بەرەنگارەكانی ئەفغاندا گەشەی كرد.
جەی ك��ەی: من زۆر بایەخ ب���ەو یادەوەرییە 
زۆر تایبەتیان���ە دەدەم كە دەش���ێ  ئێوە لە مناڵیتاندا 
هەتانبێت لەس���ەر ئەفغانستان و بەرامبەر بەو زنجیرە 
داگیركارییەی دواتر ئەنجام دران. تۆ چ گۆڕانێكت 
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بینی لە دەموچاوی خەڵك یان لە شوێنەكاندا؟
ڕەحیم��ی: وەاڵمەكەم وەك���و حیكایەتی لێ  
دێت، ب���ەاڵم من ل���ە 1980 دا خوێندكار بووم و 
ه���ەر لەو س���ەردەمەداو ل���ە پش���ووەكاندا وەكو 
ڕۆژنامەنووسێك بۆ گۆڤارێك كارم دەكرد. بەتەنیا 
سەفەرێكم بۆ باكووری ئەفغانستان كرد. سەرەتای 
جەنگ بوو لە ئەفغانس���تانداو منیش دەمویس���ت 
ڕاپۆرتێك لەس���ەر كانی كاربۆن لە ئەفغانس���تان و 
كرێكارانی ئەو كانانە بنووس���م. ئەوەبوو ڕۆژێكیان 
كامێراكەم لە چایخانەیەك���ی میللیدا لێ  بەجێ  ما. 
دوای هەفتەیەك گەڕامەوە بۆ هەمان شوێن و كابرای 
چایچی وتی«ئۆو، مستەر« من بەالی ئەوانەوە مستەر 
بووم«پێدەكەنێت«. دیارە لەبەرئەوەی چاوم شینە. پێی 
وتم كە كامێراكەم ل���ەوێ  لەبیرچووە. هەفتەیەكی 
بەس���ەردا تێپەڕیبوو و كامێراكەی دام���ەوە. ئەمە 
مێنتاڵێتیی خەڵكەكە لەو س���ەردەمەدا بەیان دەكات. 
ئەو چایچییە پیاوێكی هەژار بوو، دەوڵەمەند نەبوو، 
لەبەرئەوەی چایخانەكەی چایخانەیەكی بچكۆلە بوو 
لە دێكەدا. كامێراكەش كامێرایەكی هەرزان نەبوو و 
دەیتوانی هەڵیبگرێت بۆخۆی، بەاڵم هەڵینەگرت و 
زۆر بەئاسانی دایەوە پێم. ئەمە بەالی منەوە گرنگە. 
دەزانیت؟ بەاڵم لە ساڵی 2002 داو دوای هەژدەساڵ 
دووركەوتنەوەم لە ئەفغانستان كە گەڕامەوە، یەكەم 
شت سەرنجی ڕاكێشام ئەوەبوو كە دیواری ماڵەكان 
بەرز دروس���ت كراب���وون، پەنج���ەرەكان هەموو 
داخرابوون و بە خش���ت پڕكرابوون���ەوە و هەموو 
كەس���ێك بەگومانەوە س���ەیری دەكردیت. كەس 

قسەی لەگەڵدا نەدەكردیت.
جەی كەی: كێشەی متمانە نەكردن بە یەكتری 

هاتبووە ئاراوە.
ڕەحیمی: بەڵێ ، متمان���ە بەیەك كردن نەمابوو. 

بڕوایان بە ئازادی نەمابوو، باوەڕیان بەو شتانە نەمابوو 
كە پێش���تر ئاماژەم بۆ كردن. چیرۆكی دووەمیشیان 
ئەوەیە كە دوو ساڵ لەمەوبەر لە ڕیستۆرانتێكدا بووم 
لە كابول، كیسێك و دوو كامێرام پێ  بوو، كیسەكە 
هەموو شتەكانی تریشمی تیابوو. لەسەر كورسییەك 
دامنا، ش���تێكم خواردو خواردەوە. دوای دە دەقیقە 

سەیرم كرد كیسەكەم دیار نەماوە »پێدەكەنێت«.
جەی كەی: ئاماژەیەكی ڕوونە بۆ ئەو گۆڕانە، 

ها؟ 
ش���تێكی  ئەمە  هەڵبەت  دەزانیت،  ڕەحیم��ی: 
حیكایەتئامێزە، بەاڵم الی من هەموو ش���تێكی ئەم 
واڵت���ەم بۆ بەیان دەكات، دەزانیت بۆ؟ لەبەرئەوەی 
سی ساڵ ش���ەڕ هەموو شتێكی گۆڕی: مێنتاڵیتی و 
متمانەی خەڵك. پێش���تر خەڵكی متمانەیان بە یەكتر 
هەبوو، بەاڵم ئێستا كەس متمانەی بە كەس نیە. تۆ 
كاتێ  متمانە لە دەس���ت دەدەیت، لە هەموو شتێك 
دەترسیت، باوەڕ بە هیچ شتێك ناكەیت و تەنانەت 
متمان���ە بە خۆش���ت ناكەیت. ئەمەش س���ەرەتای 
وێرانبوونی كەلتوورو شوناسە. كاتێك بڕوا بەخۆت 
ناكەیت، بڕوا بە واڵتەكەشت ناكەیت. هەربۆیە ئەمە 
گۆڕانێكی گەورە بوو: لەدەستدانی شوناس و متمانە 

بەخۆ، ئەم شتانە گرنگن و ئێمە ئێستا نیمانه .
ج��ەی كەی: دەم���ەوێ  بچینە س���ەر »خاك و 
خۆڵەمێ���ش«، ئەو كتێب���ەی لە س���اڵی2000 دا بە 
ئینگلیزی ل���ە چاپ دراو دواتر ك���را بە فیلمێكی 
س���ینەمایی كە خۆت دەرتهێنا. ل���ە گفتۆگۆیەكدا 
كە نادیا عەلی مەیوەندی لەگەڵتدا كردوویەتی »لە 
نۆڤەمبەری 2004 دا« وتووتە كە »ژنان ونن. ژنان لە 

خەیاڵدا هەن.«
ڕەحیم��ی: بەڵێ ، دەزانیت ئ���ەم چیرۆكە زۆر 
كۆنە، لەبەرئەوەی م���ن كاتی خۆی نۆڤڵێكی زۆر 
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زۆر كورتم لە چوار الپەڕەدا نووس���ی... پێم وتیت 
كە چووم بۆ باكووری ئەفغانس���تان لە ساڵی 1980 
دا، لەوكاتەوە بیرۆكەی ئەم نۆڤڵەم لە مێشكدا بوو. 
یەكەمجاریش لە س���اڵی 1996 دا بەفارسی نووسیم. 
لەو كاتەشدا تاڵیبان لە ئەفغانستان هاتنە سەر حوكم. 
هەر لەو كاتانەدا برایەكم لە ئەفغانستان كوژرا. دیسان 
هەمانكات لە فەرەنس���ا كچێكمان بوو. هەربۆیە من 
نەمتوانی پرس���ە بۆ براكەم بگێڕم و بۆی بالوێمەوە. 
لەبەرئەوەی من لە فەرەنسا بووم و ئەو لە ئەفغانستان 
بوو. هەر بۆیە بەالی منەوە نووسین خۆی بۆ خۆی 
بریتی بوو لە پرۆسەی ش���ینگێڕان. وەختێ  براكەم 
ك���وژرا، دایك و باوكم تا دووس���اڵ پێیان نەوتم. 
هەم���وو جارێكیش كە قس���ەم لەگەڵ دەكردن لێم 

دەپرسین كە بۆچی پێیان نەوتووم.
»خ���اك و خۆڵەمێش« بریتییە لە پیرەمێردێك كە 
دەیەوێت بچێت بۆ الی كوڕەكەی لە كانێك تا پێی 
بڵێت كە دێكەیان وێران كراوەو هتد... بەاڵم تیاماوە 
چۆن هەواڵی ئەو مەرگەس���اتە بە كوڕەكەی بڵێت. 
ئەوە باوكمە. بۆ نەیویس���ت پێم بڵێ ؟ بۆ؟ هەر بۆیە 
ئەو ڕۆمانەم بریتییە لەو ش���ینگێڕانە. بەاڵم هەندێجار 
من لە ئەفغانستان دەپرسم: »بۆ بەردەوام توندوتیژی 
هەیە؟ بۆچی دوای داگیركردنەكەی س���ۆڤێت ئێمە 
نەمانتوانی ئاشتی لە ئەفغانس���تاندا بەرقەرار بكەین؟ 
من وایدەبینم كە دوای هەر جەنگێك ئەگەر ش���ین 

نەگێڕیت دەكەویتە بازنەیەك لە تۆڵەسەندنەوە.
جەی كەی: منیش وای بۆ دەچم كە بەرلەوەی 
تۆ لەو بارەیەوە بدوێیت، دەشێ  توندوتیژی چووبێتە 
ن���او ناخ���ی ئادەمیزادەكانەوەو بووبێتە بەش���ێك لە 
ناوەوەیان. هەر ئەمەش هۆكاری دیوارەكان و نەمانی 

متمانەیە.
ڕەحیم��ی: بەڵێ ، دوای ش���ەڕی س���ۆڤێتیش 

خەڵك بواری ش���ینگێڕانیان نەب���وو، ئەمەش بەرەو 
توندوتیژی و تۆڵەس���ەندنەوەی بردن. هەربۆیە من 
دەربارەی ئەو ش���ینگێڕانەم نووسی و لە هەمانكاتدا 
پێچەوان���ەی ئەو شینگێڕانەش���مان هەبوو لە واڵتدا. 
هەروەها من س���ەرنجی پێگەی ژیانیش���م داوە لەم 
واڵتەدا. لە فیلمەك���ەدا دوو ژنمان هەیە. یەكێكیان 
ڕووت���ە بەاڵم ل���ە خەیاڵ���ی پیرەمێردەك���ەدا »كە 
بووكێتی« ، لەماڵەوە بووەو ش���ێت دەبێت و خۆی 
فڕێ  دەداتە ن���او ئاگرێكەوە. ئەم وێنەیە لە خەیاڵی 
پیرەمێردەكەدایە. وێنەی ئەم بووكەی بەسەر خەیاڵیدا 
زاڵە. بەاڵم لە هەمانكاتدا ئافرەتێكی تر پیشان دەدەم 
كە ڕووت نییە بەڵكو بەردەوام چارش���ێوی پۆشیوە.
هیچی لەبارەوە نازانین. هیچ شوناسێكی نییە. بەالی 
منەوە ئەم دووانە هەردووكیان زیادەڕەوین. كاتێك 
ئافرەت شوناسی دەبێت، لە كۆمەڵگادا ئامادەبوونی 
هەیە. جەس���تەی هەیە، ژیانێكی تراجیكی هەیە. لە 
كۆتایی ژیاندایە. لەبەرئەوە وەختێ  ئافرەت شوناسێك 
وەردەگرێت، ئیدانە دەكرێ و بە نەفرەت دەكرێ . 
ب���ەاڵم ئافرەتەكەی تر هیچ شوناس���ێكی نییە، بەاڵم 
بە زیندوویی لە زیندانێكدایە، چونكە چارش���ێو لە 
زیندان دەچێت. كەواتە پرسیارەكە الی من ئەوەیە 
كە »بۆچی ئافرەت ب���ەردەوام لە كۆمەڵگادا ونە؟« 
لەبەرئەوەی لەم كۆمەڵگایەدا ئەو هیچ ڕوخسارێكی 
نییە، هیچ شوناسێكی نییەو زۆربەی كات لە ماڵەوەیە 
و كارن���اكات. هەڵبەت دوای س���اڵی 2002، دوای 
تاڵیبان، هەوڵیان دا شوناسێك بە ئافرەت بدەن، بەاڵم 
ئەمە شتێكی ئاسان نییە، لەبەرئەوەی تۆ ناتوانیت بەو 

تەرزە مێنتاڵیتیش بگۆڕیت.
جەی كەی: بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە 
كە تۆ پێشتر باسی ئەو ئەزموونەی چایخانەكەت كرد 
وەختێ  كابرای چایچی كامێراكەی بۆ گەڕاندیتەوە. 
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هەر لەو كۆمەڵگایەی ئەو كابرایەدا كە كامێراكەی 
بۆ گەڕاندیتەوە ئەو ش���تە هەبووە كە تۆ لەبارەیەوە 
دوایت: ونبوونی شوناس���ی ژن. ئای���ا تۆ دوای ئەو 
شەڕە یەك بەدوایەكانە، لە حەفتاكانەوە تا ئێستا هیچ 

گۆڕانێكت لە ڕۆڵی ژندا بینیوە؟
خوش���كەكەم  لەحەفتاكان���دا  ڕەحیم��ی: 
ڕۆژنامەن���ووس ب���وو و بەتەنیا هەموو ئەفغانس���تان 
دەگەڕا. بەاڵم كۆمۆنیستەكان هاتنە كابولەوە، هاتنە 
ناوچەكەوە، ئەم ئیس���المییانە لە گ���ۆڕێ  نەبوون. 
كۆمۆنیستەكان ویستیان پۆشاك بە ئافرەتان فڕێ  بدەن 
و نمایش���یان بكەن، بەاڵم ئەوە كارێكی زیادەڕەوانە 
بوو. بەاڵم دوات���ر كەلتوورێكی تر هاتە ئاراوە. ئەو 
كەلتوورەی لەالی���ەن عەرەبەكانەوه  هات، لەالیەن 
سعودیەكان و خەڵكی پاكستانەوە. شوناسی ئەفغانی؟ 
بەالی منەوە ئەمە شوناسێكی سعودییە. ئەم تێكڕژانە 

شوناسی ئێمەی گۆڕی.
جەی ك��ەی: لە«بەردی س���ەبر«دا ژن دەنگی 
دراوەتێ  و پیاو دەنگی لێ  سەنراوەتەوە. من دەمەوێ  
ش���تێكت لێ  بپرس���م »دەزانم كە پێش���تریش ئەم 

پرسیارەت لێ  كراوە« بەاڵم 
ئاخ���ۆ تۆ ق���ەت لەخۆت 
دەتوان���م  پرس���یوە«چۆن 
ببەخشم؟  ژنێك  بە  دەنگ 

ئایا ئەوە شتێكی ئاساییە؟«
 : حیم��ی ە ڕ
»پێدەكەنێت«باش���ە، بەر لە 
هەموو ش���تێك بۆ ئەوەی 
دەنگ بە ژن ببەخش���ین، 
دەبێ  پی���او ئیفلیج بكەین 
»پێدەكەنێت« »هەڵبەت ئەم 
ئاماژەیە  ڕەحیمی  قسەیەی 

ب���ۆ ئەو كاراكتەرە پیاوەی كە ل���ە ڕۆمانی »بەردی 
سەبر«دا هەیەو ئیفلیجەو لە جێدا كەوتووەو ناتوانێ  
قسەبكات. و. كوردی« ئەمەش بەدبەختییە. بەاڵم لە 
واڵتانێكی وەكو ئەفغانستان و ئێران و واڵتانی تری 

دیكتاتۆریدا، دەنگ مەسەلەیەكی زۆر گرنگە.
لە ئەوروپا یان ئەمەریكا پرس���یارەكە ئەوەیە كە 
»من هەم یا نیم؟« بەاڵم لە ئەفغانستانی دیكتاتۆریدا، 
پرس���یارەكە بەمشێوەی لێ  دێت »قس���ە بكەم یان 
نەیكەم؟« لەبەرئەوەی لە ئەفغانس���تاندا دەنگ نییە. 
ناتوانیت ژیانی خۆت خۆش بوێت و شتێك بڵێیت 
كە پێچەوانەی بۆچوونی حكومەت بێت. بۆیە بەالی 
منەوە، بۆ ئەوەی دەنگ بە ژن ببەخشین، دەبێ  هەر 
لە س���ەرەتاوە ئەم ماف���ە پەتریاركییە ئیفلیج بكەین. 
س���ەبارەت بەم ئافرەتەش، زۆر گرنگە قسە بكات. 
وەكو نووس���ەرێك دەزانم كە وشە گەلێ گرنگە. 
س���ەرەتا كردار گرنگ بوو. من ب���ڕوام بەوە هەیە 
چونكە تۆ كە دەنگ���ت نەبوو، كە نەتتوانی هەموو 
ش���تێك ڕوون بكەیتەوە، هەندێ  شتی تر دەكەیت 
تا گوزارش���ت لەخۆت بكەی���ت و لێدەگەڕێیت 
ئەوەی لە ناختدا پیشی 
بتەقێتەوە.  خواردۆتەوە، 
لە ئەفغانس���تاندا بۆچی 
ئەو هەموو توندوتیژییە 
لەبەرئ���ەوەی  هەی���ە؟ 
ئێم���ە دەنگم���ان نییە. 
ئەمە س���یفەتێكی زۆر 
كاتێك  ئادەمییانەی���ە. 
من���ااڵن ناتوان���ن هیچ 
نائومێ���د  زۆر  بڵێ���ن، 
قس���ە  ئەگەر  دەب���ن. 
نەكەین كاری توندوتیژ 

 ئازادی��ی من ل��ە ئازادیی 
ناچێت،  ت��ر  كەس��ێكی 
ب��ەاڵم ش��تێك هەیە كە 
گرنگە: ئەو كەس��ەی تر 
دەبێ��ت هەن��دێ  ئایدیای 
دەربارەی ئازادییەكەی من و 
ئازادییەكەی هەردووكمان 
هەبێت تا بزانێت كامیان 

هەڵدەبژێرێت. 
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دەكەین. گۆڕینی شەڕ بۆ وتووێژ، ئەمەیە دەنگ.
جەی كەی: ئەوەی من لەو پرس���یارە مەبەستم 
بوو ئەوە بوو كە ڕەخنە لە گەلێ نووس���ەر دەگیرێ  
كاتێك دەنگی »كەس���انێكی دی« دەبەن كە خۆیان 
نین. تۆ قەت لە خۆت پرس���یوە كە ئاخۆ ش���تێكی 
ئاس���اییە وەكو پیاوێك دەنگی ژنێك بەكاربهێنیت؟ 
من وێنای پیاوێكی پی���ر دەكەم كە وێنەی ژنێكی 
لەزەیندایەو دەپرس���م ئاخۆ جیاوازی چییە لەنێوان 

ئەوەدا و نووسین بەدەنگی ژنەوە؟
ڕەحیم��ی: ئا... باشە. س���ەرەتا ویستم بچمە ناو 
ناخی ئەو پیاوەوە. ویستم سەبارەت بەوە بنووسم كە 
ئەم پیاوە چۆن بیردەكاتەوە كاتێك ژنەكەی هەموو 
شتێكی پێ  دەڵێت لەبەرئەوەی كاراكتەرێكی باش 
نیی���ە، پەروانە. دەزانیت كە زۆر ش���تی پێ  دەڵێت؟ 
پێی دەڵێت كە مناڵەكان���ی لەو نەبوون، هەركاتێك 
ئەو لەوێ  نەبووبێت لەگەڵ پیاوی تردا نوس���تووەو 
خیانەتی لێ  ك���ردووە. بۆ؟ لەبەرئ���ەوەی ناتوانێت 
گوزارش���ت لەخۆی ب���كات. كاتێكیش تۆ توانای 
قس���ەكردنت نەبوو، ئەمجۆرە شتانە ڕوودەدەن. هەر 
بۆیە من ویس���تم بیر لەوە بكەم���ەوە كە من ئەگەر 
وەكو پیاوێك ناچاربم گوێم لە هەموو ئەو ش���تانە 
بێت، ئاخۆ چ���ۆن بێت، بەاڵم وەختێ  دەس���تم بە 
نووس���ین كرد ئەو كارەم نەكرد. ئەو ژنە داگیری 
ك���ردم و هەركە دەمنووس���ی، ئەو ژن���ە دەهاتەوە 
ناومەوە، دەچووە ناو مێش���كمەوە، ناو دڵمەوەو پێی 
دەوتم كە دەیەوێ  باسی خۆی بكات، نەك ئەو پیاوە 
»پێدەكەنێت«. هەروەها لەبەرئەوەی هەر بەڕاستی من 
خۆم حەز بە داب و نەریتەكانی ئەفغان ناكەم، بۆیە 
ئەمە ئەو ژنە بوو كە من لە ئەفغانس���تاندا دەمویست 

هەبێت، ئامادە بێت.
جەی كەی: پێش���وازیكردن لە »بەردی سەبر« 

چۆن بوو لە ئەفغانستاندا؟ ژنان چییان لەبارەوە وت؟ 
ڕەحیمی: بەش���ێك لە ژنان ئ���ەو كارەیان پێ  
خۆش بوو و سوپاسیان كردم. بەاڵم ژنێك بەڕاستی 
حەزی لەو كارەم نەبوو و لێی پرس���یم چۆن دەبێ  
من ژنانی ئەفغان وەكو س���ۆزانی و پیاوانی ئەفغان 
وەكو كەس���انێكی الوازو بێدەسەاڵت پیشان بدەم. 
لە ئەوروپاش ب���ەردەوام خەڵكی دەیانوت كە بڕوا 
بەو ژنە ئەفغانییە ناكەن لەبەرئەوەی ژنانی ئەفغان لەو 
ناچ���ن. بەاڵم كاتێ  تۆ »مادام بۆڤاری« دەخوێنیتەوە، 
ئاخۆ بیر لەوە دەكەیتەوە كە هەموو ژنانی فەرەنسایی 
لەو دەچن؟ یان كاتێك من فیلمێكی سكۆرس���یزی 
دەبینم، وەكو فیلمی »شۆفێری تاكسی«، دەتوانم بڵێم 
كە هەموو شۆفێرانی تاكسی وەك ئەو وان؟ بەداخەوە، 
ئێمە هەموو جارێك كە وێنەیەك دروس���ت دەكەین 
دەیكەین بە قاڵبێكی گشتی »stereotype«. وەك 
ئەوەی من كە قس���ەم لەسەر ژنێكی ئەفغانی كرد ، 
ئیدی واتە قسە لەسەر هەموو ژنێكی ئەفغانی دەكەم. 
نەخێ���ر. ئەمە حاڵەتێكە و هیچی تر. ڕۆمانێكە. بەاڵم 

ئەوە ئومێدی منە.
جەی كەی: ئەمە دەمبات بۆ پرس���یارێكی تر، 
ئەوی���ش ئەوەیە كە ئایا تۆ هەرگیز هەس���تت بەوە 
كردووە كە نووسین بریتییە لە جۆرێك لە كرداری 
زیندەخەون؟ یان خەون؟ گەلێ  وێنەی خەونئامێز لە 

كارەكەتدا هەیە.
ڕەحیمی: بەڵێ . نیچە دەڵێت »ئێمە هونەر ش���ك 
دەبەی���ن، لەبەرئەوە حەقیق���ەت نامانكوژێت.« من 
نامەوێ  بڵێم كە ڕۆمانەكەم دەربارەی ئەفغانس���تانە، 
دەربارەی هەموو ژنانی ئەفغانە. نازانم. لەوانەیە هەندێ  
ژن هەبن وەك ئەو وابن. بێگومان من گوێم بۆ گەلێ  
بەسەرهات گرتووە. ئەو گوتەیەی كە دەڵێت ڕۆمان 
حەقیقەت »یان واقع« نییە، بەڵكو ش���ێمانەیە »دەشێ  



67

139

ڕووبدات«. بەالی منەوە هەرچییەك دەنووسم دەشێ  
ڕووبدات. ئەمە جیهانی ئیحتیمالە.

جەی كەی: ڕاستە. فاكتەری كات. لەئێستادا نا، 
بەاڵم دەشێ  ڕووبدات.

ڕەحیمی: ڕاس���تە. من مرۆناس »ئەنترۆپۆڵۆگ« 
كۆمەڵناس  »ئیتنۆلۆگ«نی���م،  ڕەگەزن���اس  نی���م، 
»سۆس���یۆلۆگ«نیم، ڕۆژنامەنووس نیم. نامەوێ  بڵێم 
ئەمە واقیعی ئەفغانس���تانە. نەخێر، م���ن ناتوانم ئەوە 
بكەم. ئەمە ئافرەتێك���ە جێی خەونی من بوو، جێی 
ئومێدی من بوو. ئەوە هەموو ش���تێكە. هەركاتێك 
تۆ دەنووس���یت، ئومێد دەكەیت ش���تێك بە جیهان 
ببەخشیت. هیوایەكی نوێ ، وێنەیەكی نوێ . هەربۆیە 
من ئومێد دەكەم ئەمجۆرە ئافرەتە لە ئەفغانس���تاندا 

ببینمەوە.
جەی كەی: دەمەوێ  دەربارەی نیش���تمان قسە 
بكەم، لەبەرئەوەی تۆ كاتێك نیش���تمانت جێهێشت 
تەمەنت 17 یان 18 س���اڵێك دەبوو و 18 ساڵیشە لە 
فەرەنسایت. تا ئێس���تاش بەردەوام لەسەر ئەفغانستان 
دەنووس���یت. نیشتمان الی تۆ لە كوێدایە و كەمێك 

لەسەر نیشتمان وەكو خەونێك قسەمان بۆ بكە.
ڕەحیمی: ئمم. حیكایەتێك���ت بۆ دەگێڕمەوە. 
حیكایەتێكی زۆر جوان. تۆ مەال نەسرەدین »مەالی 
لە  ئەفسانەییە  مەشهور« دەناس���یت؟ كاراكتەرێكی 
كەلتووری ئێمەدا. حیكایەتەكە دەڵێت: ش���ەوێكیان 
كابرایەك الی عەموودێكی كارەباوە لەس���ەر شەقام 
مەال نەسرەدینی بینی شتێكی لێ  ون بوو بوو و لەبەر 
ڕووناكیەكەدا دەگەڕا. ئەمیش لێی دەپرسێت: مەال، 
هیچ���ت لێ  ون بووە؟ ئەویش دەڵێت: بەڵێ ، كلیلی 
دەرگای ماڵ���ەوەم لێ  ون بووە. كابرا دەڵێت: منیش 
یارمەتیت بدەم؟ مەال دەڵێت: ئەی بۆ نا. ئیتر بە جووتە 
ب���ۆ كلیلەكە دەگەڕێن. دوای پێنج دەقیقە گەڕان و 

نەدۆزینەوەی كلیلەكە، كابرا لە مەال دەپرسێت: باشە 
ت���ۆ دڵنیایت لەوەی كلیلەكەت لێرەدا لێ  ون بووە؟ 
مەال دەڵێت: نەوەاڵ، كلیلەكەم لە ماڵەوە لێ  ون بووە. 
كابرا دەحەپەس���ێت و لێی دەپرسێت: ئەی كەواتە 
بۆچی لێ���رەدا بۆی دەگەڕێیت؟ م���ەالش دەڵێت: 
لەبەرئەوەی ماڵەكەی خۆم���ان تاریكەو ڕووناكیی 
تیانییە بەاڵم ئێرە ڕووناكە. حیكایەتێكی جوانە، وانییە؟ 
بەالی منیشەوە، چیرۆكەكە بریتییە لەمە. نیشتمانەكەم 
لەن���او تاریكیی تیرۆردا ب���وو، تاریكیی جەنگ. لە 
تاریكیی ئسووڵیەتدا بوو. تاریكی لە هەموو شوێنێك 
ب���وو. منیش لەناو ئەو ماڵەمدا كلیلەكەم لێ  ون بوو 
بوو، كلیلی شوناسی خۆمم لێ  ون بوو بوو، كلیلی 
ئازادی و كلیلی س���ەربەخۆیی. هەربۆیە چووم تا لە 
شوێنێكی تردا بۆی بگەڕێم، شوێنێك كە ڕووناكیی 
تیابوو، ئازادیی تیابوو، سەربەستیی تیابوو، فەرەنسا. 
ل���ەوێ  بەدوای كلیلەكەی خۆم���دا دەگەڕام. بەاڵم 
بێگومان لەوێش نەمدۆزییەوە، لەبەرئەوەی كلیلەكەم 
لە واڵتەكەی خۆمدا جێهێشتبوو. وەلێ  من لە خەیاڵی 
خۆمدا دروستم كرد. نووسین دەربارەی ئەفغانستان 
وەكو دروستكردنی ئەو كلیلەم وایە. ئەمە بۆچوونی 
منە. دەزانیت؟ كەواتە ئێستا من لە كوێم؟ كاتێك كە 
لە فەرەنسام، یەك ئەفغانیم. كاتێكیش لە ئەفغانستانم، 
فەرەنس���اییەكم. هەربۆی���ە دەڵێم كە من ئێس���تا لە 
نیشتمانێكدا ناژیم. من لە جیهاندا دەژیم. ئێستا واڵتی 

من بریتییە لە الپەڕەیەكی سپی...
جەی كەی: نیشتمان لەناو سەرتدایە.

ڕەحیمی: بەڵێ  »پێدەكەنێت«.
ج��ەی ك��ەی: La maison du tete ؟ 

»بەفەرەنسی واتە: خانوویەك لەسەردا؟«
 .  Oui, La maison du tete :ڕەحیم��ی
»بەڵێ ، خانوویەك لەس���ەردا.« هەروەها لەدڵیشمدایە. 
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بەاڵم هەموو س���اڵێك بەدوای ئەو كلیلەدا دەگەڕێم. 
لە س���اڵی 1998 ەوە تا ئەمڕۆ م���ن ناتوانم لە هیچ 
شوێنێك لە س���ێ  هەفتە زیاتر بمێنمەوە. دەبێ  بڕۆم. 

دەبێ  سەفەر بكەم.
جەی ك��ەی: منیش وام »پێدەكەنێت« بەردەوام 

دەڵێی ماخۆالنتە؟
ڕەحیمی: بەڵێ  »پێدەكەنێت«.

جەی كەی: حەزم كرد زیاتر دەربارەی ئازادیی 
ژن���ان بدوێین. لێرە لە ئەمەریكا، هەروەها دەزانم لە 
ئەوروپاش، هەڵمەتێكی گەورە بۆ ئازادكردنی ژنان 
هەیە، بۆ بەخش���ینی دەنگ ب���ە ژن. من نازانم ئەو 
ئازادیی���ە چی دەگەیەنێ���ت، وەك بزانم بەالی هەر 
یەكێكەوە مانایەكی جیاوازی هەیە. هەربۆیە ئەوەی 
جێی س���ەرنجە الی من ئەوەیە كە بزانم تۆ چۆنی 
لێ  تێدەگەیت. بەشەكەی تری پرسیارەكەم ئەمەیە، 
كاتێك ئێمە كەس���ێك یان گروپێك لە خەڵك ئازاد 
دەكەین، ئاخۆ ئەو كەس���ە ی���ان گروپە ناچێتە ناو 

شێوەیەكی تری چەوساندنەوەو سەركوتكردنەوە؟
ڕەحیم��ی: ئەم���ە پرس���یارێكی زۆر گرنگ���ە 
لەبەرئەوەی بەتەنها تایبەت نییە بە خەڵكی ئەفغانستان، 
بەڵكو س���ەبارەت بە دۆخی مرۆییە. با باسی هەندێ  
شت بكەین: ئێمە زۆر باسی تایبەتمەندییەكانی هەر 
كەلتوورێكمان كردووەو وتوومانە »باش���ە، ئازادی 
لەم كەلتوورەدا بوونی نابێت، یان شارس���تانێتی لەم 
واڵت���ەدا بوونی نابێت«، بەاڵم من ب���ڕوام بەوە نییە، 
لەبەرئ���ەوەی هەموو مرۆڤەكان مافیان هەیە. هەندێ  
جیهانێت���ی universality هەیە، هەندێ  هەس���ت 
و س���ۆزی جیهانی، وەكو خۆشەویستی. تۆ ئەگەر 
ئەمەریك���ی بیت، یان ئەفغانی، یا پاكس���تانی و یان 
ژاپۆنی، خۆشەویس���تی هەر خۆشەویس���تییە. بەاڵم 
خۆشەویس���تیەكەی من لە خۆشەویس���تییەكەی تۆ 

جیاوازە، ئەمە ش���تێكی ترە، بەاڵم هەست و سۆزی 
خۆشەویستی هەمان شتە. بە بڕوای من سەبارەت بە 

ئازادییش هەمان شت ڕاستە.
بێگومان هەندێجار خەڵكانێك هەن كە بۆچوونی 
جیاوازی���ان بۆ ئازادی هەیە، بەاڵم بەالی منەوە ئەمە 
وەكو خۆشەویستی وایە. خەڵكی بۆچوونی جیاوازیان 
بۆ خۆشەویستی هەیە. بەاڵم من كاتێ  ژنێكی ئەفغانی 
دەبینم كە ناتوانێت ش���ین ب���ۆ مێردەكەی بكات، 
هەڵبەت ژمارەیەكی زۆری ژنان هەن لە ئەفغانستاندا 
ك���ە ئەمەیان پێ  قبووڵە. بۆ؟ لەبەرئەوەی ئەوان هیچ 
ئایدیایەكی تریان سەبارەت بە ئازادی نییە. لەبەرئەوەی 
ئەو ژنانە هیچ شتێك دەربارەی دەرەوەی الدێكەیان، 
دەرەوەی واڵتەكەی���ان نازانن. جا هەر لەبەرئەمە وا 
دەزانن كە ئیتر ئەمە واقیع و حەقیقەتە، ئەمە هەموو 
شتێكە. كەواتە هەموو شتەكان لە هەموو شوێنەكان 
وەكو یەك وان. ئەمە كێشەكەیە. كێشەكە هەڵبژاردنە، 
ئەوكاتە دەتوانیت ئازادیت هەبێت. بەبێ  هەڵبژاردن 
ئازادی مەحاڵە. هەڵبەت هەر كەسەو ئایدیای خۆی 
بۆ ئازادی هەیە. ئازادیی من لە ئازادیی كەسێكی تر 
ناچێت، بەاڵم شتێك هەیە كە گرنگە: ئەو كەسەی تر 
دەبێت هەندێ  ئایدیای دەربارەی ئازادییەكەی من و 
ئازادییەكەی هەردووكمان هەبێت تا بزانێت كامیان 
هەڵدەبژێرێت. ئازادی وەك چەمك بەالی منەوە هیچ 
ناگەیەنێت، لەبەرئەوەی ئێمە ناتوانین پێناسەی بكەین، 
ناتوانین ڕاڤەی بكەین. خۆشەویس���تی: ئێمە ناتوانین 
خۆشەویس���تی ڕاڤە بكەین. دەتوانی���ن هەڵیبژێرین، 
لەبەرئەوەی هەموو ئەمانە لەس���ەر بنەمای ئەزموون 
دامەزراون. پاشان دەشێ  ئایدیایەكمان لەسەر ئازادی 

هەبێت. 
جەی ك��ەی: جەنگ و ملمالن���ێ ، مەرگ و 
وێران���كاری لەگەڵ خۆیاندا دەهێن���ن، بەاڵم دەبنە 



67

141

هۆی هاتن���ە ئاراوەی هەندێ  ئایدیای نوێ . كەمێك 
دەرب���ارەی ڕۆڵی جەنگ و ملمالنێ  لە هێنانە ئارای 
چەمك و تێگەیش���تنی نوێی وەك���و ئازادی، بۆمان 

بدوێ .
ڕەحیمی: تۆ دەزانیت كە جەنگ هەرگیز تەواو 
نابێت. بەدبەختانە، ئەدەب لەگەڵ جەنگدا دەس���تی 
پێكرد. بیر لە »ئیلیادە«بك���ەرەوە. ئەدەبیاتی جەنگ 
لە یۆنانی كۆندا. ئۆدێس���ە. هەموو ئەمانە دەربارەی 
جەنگن. مەهابهاراتا لە هیندس���تان. جەنگە. شانامەی 
فیردەوس���ی. »هونەری جەنگ« ل���ە ژاپۆن. هەموو 
ئەدەبیات���ی دونیا لەگەڵ جەنگدا دەس���تی پێ  كرد. 

ناتوانین لە جەنگ هەڵبێین.
جەی كەی: پێوەی لكاوین.
ڕەحیمی: بەداخەوە، بەڵێ .

ج��ەی ك��ەی: جەن���گ بۆتە بابەت���ی هەموو 
كارەكانت. ئەگەر جەنگ نەمێنێت دەبێ  شتێكی تر 

بدۆزیتەوە تا لەبارەیەوە بنووسیت.
ڕەحیمی: »پێدەكەنێت« ڕاستە. بڕوا ناكەم بتوانین 
ئەو توندوتیژییە بۆ ش���تی تر بگوێزینەوە. لەڕووی 
تیۆرییەوە هەوڵ دەدەین لەڕێی ئاش���تی و هتد...وە 
ئەوە بكەین. ڕەنگە بۆ ماوەی س���ێ  س���اڵ، یان لە 
باش���ترین حاڵەتدا بۆ ماوەی پەنجا ساڵ. بەاڵم پاشان 
ئابووری پێویستیی بە جەنگ دەبێت. بەداخەوە، ئەمە 
بەشێكە لە ژیان. ناتوانین بیگۆڕین. خەڵكانێكی زۆر 
دێ���ن و دەڵێن ئێمە جەنگمان ناوێت، توندوتیژیمان 
ناوێت، بەاڵم لەوانەیە هەرخۆیان ببنەوە بە خەڵكانێكی 

توندوتیژو جەنگ هەڵبگیرسێننەوە.
جەی كەی: لە س���ێپتەمبەر »ئەیلول« ی س���اڵی 
2001دا سیاسەتی ئەمەریكا بەرەو توندبوون دەڕۆیی 
و ئەمەم���ان بەچاوی خۆم���ان دەبین���ی، هەروەها 
چاوەڕێی ئەوە دەكرا كە ئەمریكا بچێتە ئەفغانستانەوە. 

لەكاتی بینینی ئەو سیاسەتەو ئەو چاوەڕێكردنەدا كە 
خەریكبوو ڕوویدەدا، هەس���ت و بیروبۆچوونی تۆ 

چی بوو؟ ئاخۆ وتت »دیسانەوە«؟
ڕەحیمی: دەمەوێ  چەند ش���تێك دەربارەی ئەم 
شەڕەی ئەفغانس���تان بڵێم. ئێمە باسی توندوتیژی و 
شەڕی ناوخۆی ساڵی 1992 مان كرد لە ئەفغانستاندا، 
پاش داگیركارییەكەی سۆڤێت. لەوكاتانەدا دەمبینی 
هەموو كەسێك هاواری دەكرد »ئەمریكا بۆچی هیچ 
بۆ ئەفغانستان ناكات؟« هەموو كەسێك وای دەوت. 
لە خەڵك���ی عەوامەوە تا ڕۆش���نبیرەكان. دەیانوت 
»ئەم ش���تانە بۆ خەڵكی یوگوسالڤیا دەكەیت، ئەی 
بۆ ئەفغانس���تانی بۆ ناكەیت؟« بەاڵم هەر ئەوەندەی 
ئەمریكاش هات بۆ ئەفغانستان، هەموو دەیانوت«بۆچی 

هاتوون بۆ ئەفغانستان؟« »پێدەكەنێت«.
جەی كەی: هەرگیز خۆشحاڵ نین.

ڕحیمی: هەرگیز خۆش���حاڵ نی���ن. ئێمە دەبێ  
كەمێك مەودا لەنێوان خۆمان و ش���تەكاندا دابنێین. 
بەر لە هەموو شتێك، ئەم ش���ەڕە لە ئەفغانستاندا بۆ 
خەڵكی ئەفغان نییە، ئەمە ش���ەڕی نێوان بەشەریەت 
و هەندێ  بزاڤی ئسووڵییە. ئسووڵییە نێودەوڵەتییەكان. 
لەبەرئەوەی بەتەنها هێزی ئەمریكی لە ئەفغانس���تان 
نییە، بەڵكو هێزێكی نێودەوڵەت���ی لەوێیە، یوئێن و 
هتد... هەروەها الیەكەی تریش تاڵیبانن، بەاڵم بەتەنها 
بریتی نین ل���ە تاڵیبان. تاڵیبانی پاكس���تانی، تاڵیبانی 
س���عوودی. خەڵكێكی زۆری پاكس���تانیش لەگەڵ 
خەڵكی ئەفغاندان. كەواتە ئەمە شتێكە لە بەینی دوو 
بزاڤ���دا، دەزانیت. بەداخەوە، ئەمە ش���ەڕی خەڵكی 
ئەفغان نییە. بەاڵم لە س���ەرەتاوە هێزی نێودەوڵەتییان 
هەبوو و هاتنە ناو ئەفغانس���تانەوە بۆ ئەنجامدانی ئەو 
شەڕە، بۆ ڕاوەدوونانی تاڵیبان، قاعیدە و هتد...بەاڵم 
دوای كۆمەڵێك هەڵەی سیاس���ییش، وەكو شەڕی 
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عێراق. ئەمەش گرنگ���ە: وەختێ  ئەوان تاڵیبانیان لە 
ئەفغانستان ڕاو نا، بۆ ماوەی سێ  تا چوارساڵێك لەوێ  
نەمان، بەاڵم لەماوەی ئەو س���ێ  چوارساڵەدا ئەوان 
لە پاكس���تان بوون و ئەمجارە خۆیان ڕێكخستەوە. 
لەوێ  س���وپایەكیان پەیداكرد، پارە، چەك و هەموو 
ش���تێك بۆ سەرلەنوێ  خۆڕێكخس���تنەوەو گەڕانەوە 
بۆ ئەفغانس���تان. بەاڵم ئەوان وایاندەزانی كە تاڵیبان 
تەواو بوون و چوون تا كار لەس���ەر عێراق بكەن. 
ئەم���ەش هەڵەیەكی گەورەب���وو. لەبەرئەوەی هەر 
وەكو دەشزانیت، لە پاكستان موخابەراتێك هەیە پێی 
دەڵێن ICI ئای. سی. ئای. سوپای پاكستان لەالیەن 
ئس���ووڵییەكانەوە كۆنترۆڵ كراوە. بەاڵم تۆ دەزانیت 
كە پاكس���تان هاوڕێمانەو ئەمەش هەڵەیەكی گەورە 
بوو. لەبەرئەوەی بەالی خەڵكی پاكستانەوە »هەروەها 
بەالی ئێرانیشەوە« ئەفغانستان دەشێ  بۆ دانوستان لەگەڵ 
ئەمریكادا باش بێت. من باش بیرم دێت لە 2004 دا 
كاتێ  ئەنجومەنی پیرانی ئەمریكا پرسییان كە بۆچی 
یارمەتیی خەڵكی پاكستانیان دا. لەوێ  دیموكراسی 
نییە، ئازادی نییە، هەموو س���اڵێك پارەیان دەدەینێ ، 
هتد... ئینجا پاش هەفتەیەك و لە س���ەرەتای ئەیلولدا 
ئەمریكا لە ئەفغانستان بوو. ئەمجارەیان پاكستان وتی 
»باشە، تۆ ناتەوێ  یارمەتیم بدەیت، دەیبینیت.« بەالی 
پاكستان و هەروەها بەالی چینیەكانیشەوە، ئەفغانستان 
شوێنێكە بۆ گۆڕینەوەی پارە، بۆ دانوستان. كاتێكیش 
دەچیت بۆ ئەفغانستان، ژمارەیەكی زۆر ڕێستۆرانتی 
چین���ی دەبینی���ت. ژمارەیەكی زۆر ل���ە كەلوپەلی 
بازرگانی، تەنانەت كەلوپەلی نەریتییانەی خۆشمان 
لە چینەوە دێن. هەروەها لەم ڕێس���تۆرانتانەدا گەلێ  
كاری سیخوڕی ئەنجام دەدرێن. تەنها ئسووڵییەكان 
نین. بەڵكو جەنگێكی تریش هەیە. جەنگی ئیشوكار، 
جەنگی بازرگانی. ئەفغانس���تان كەوتۆتە ناوەڕاستی 

هەموو ئەمانەوە لەنێوان چین و هیندس���تان و ئێران 
و پاكستان و ڕووسیادا. هەروەها ئێمە دوو ژیارمان 
هەیە. یەكێكیان من ناوم ن���اوە ژیاری ئەبراهیمیك 
»هیندی- مەس���یحی« كە ئایدیایەكی جیاوازیان بۆ 
ئاخیرەت هەی���ە. هیندی و چینیەكان هەمان ئایدیاو 
هەمان ژیاریان نییە. لۆجیكێك���ی ترە، تێڕوانینێكی 
ترە بۆ جیه���ان، بۆ ژیان، بۆ مردن، بۆ ئیش���وكار. 
ئەفغانس���تانیش لە ناوەڕاس���تی هەم���وو ئەمانەدایە. 
ناشتوانین ئەفغانستان لە جیهان جیابكەینەوە. ئەگەر 

هەڵەیەك لە جیهاندا هەبێت، لە ئەفغانستانیش هەیە.
جەی كەی: دەگەڕێین���ەوە بۆ ئایدیای دەنگ. 
بەاڵم لەم حاڵەتەدا دەنگی شوێن. بەرلەوەی بڕۆین، 
ئاخۆ هیچ پرۆژەیەكی تازەی وات هەیە كە ئێس���تا 

كاری لەسەر بكەیت و خەڵك چاوەڕێی بن؟
ڕەحیمی: لەئێس���تادا، كتێبی پێنجەمم نێردراوە 
ب���ۆ چاپ و لە 10 ی مارتدا دەچێتە س���ەر ڕەفەی 
كتێبخانەكانی فەرەنسا. ناونیشانەكەی »دۆستۆیڤسكیی 
نەفرەتلێك���راو«ە. هەروەها لە مانگی مایس���دا و لە 
مەغریب دەس���ت بە وێنەگرتنی فیلمەكەم دەكەم، 
كە لە »بەردی س���ەبر«ەوە ئامادەكراوە. جگە لەمانە 
ئۆپێرای »خاك و خۆڵەمێش« كە لە لیۆن پێشكەشی 

دەكەین. زۆری تریش »پێدەكەنێت«.
جەی كەی: زۆر سوپاس.
ڕەحیمی: لە خۆشیدا بن.

سەرچاوە:
 http:// mantlethought.org
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کاتێک الش نۆرێن من لەسەر عەرەبانەی کەمئەندامان 
دەبینێت، بۆ تەنها س���اتێکیش بەو شێوە پڕ لە هەست و 
س���ۆزو بەزەییەی کە من لەس���ەری راهاتووم، س���ەیرم 
ناکات، هەروەکو من بەو شێوەیە نەبینێت، یان نەوێرێت 

رووبەڕووی ئەم کەمئەندامییەم ببێتەوە.
الش نۆرێن دەیەوێت هەموو ش���تێک بزانێت و بەبێ 
شەرم پرسیار دەکات. من هاتووم بۆ گۆتالند  تا هەوڵبدەم 
و تۆزێک لە ژیانی الش نۆرێن تێبگەم، بەاڵم ئەو دەست 
بەسەر بارودۆخەکەدا دەگرێت و دەکەوێتە پرسیارکردن:

       - ئەسپەکە چی کرد؟
       - بەپشتدا کەوتیتە خوارەوە؟

       - دەتەوێت سەرلەنوێ دەست پێبکەیتەوە ؟3
دەس���تبەجێ ئەو وێنەیەی لەالی خۆم س���ەبارەت 
بەالش نۆرێن بۆ خۆمم دروس���تکردبوو، ئاشکرا دەبێت: 
کە ئەم نووسەرە مرۆڤەکان، ئەزموونەکان و تراژیدیاکان 
کۆدەکاتەوە، کە ئەو ژیان و چارەنووسی خەڵکی پێویستە، 

بۆ ئەوەی شانۆنامەکانی بنوسێت.
 دوای ئەوە الش نۆرێن ددان بەوەدا دەنێت کە ئەو 

خۆشەویستی چییە
دەمەتەقێیەکە لەگەڵ الش 

نۆرێن

سازکردنی: ماریا ترێگۆرد
دانا رەووف 

لەسوێدییەوە کردوویەتی بەکوردی وپەراوێزی بۆ داناوە1

?



67

145

زیندە خەونێکی ناخۆش و دێوزمە ئاس���ای هەیە و 
هەمیشەش دووبارە دەبێتەوە، کە لەپڕ لەخەو خەبەری 
دەبێتەوە و هەستدەکات ناتوانێت جەستەی بجوڵێنێت 
و هەروەکو من دەبێتە کەمئەندام و بەکورسی عەرەبانە 

ئاسای کەمئەندامان دەڕوات.
کاتێ���ک دەگەم، الش نۆرێن بە پایس���کیلێکی 
بچکۆل���ەوە چاوەڕوانیم دەکات و ب���ەرەو ناو هەر 
س���ێ خانووە بەردینە جوان و رووناکەکانیم دەبات. 
تیشکی رۆژەکە باڵوبۆتەوەو ئێمەش لەدەرەوە، لەپاڵ 
تاشەبەردە وشک و رووتەڵەکاندا دادەنیشین و لەکوپی 
گ���ەورەدا قاوە دەخۆینەوە. تیش���کی رۆژەکە بەناو 
لەوەڕگای مەڕو مانگا، کێڵگە فراوان و پێدەشتەکاندا 
باڵوبۆتەوە. )ئانیکا( کێکی بەدارچینی بۆ کردووین 
و بەقاوەکەوە دەیخۆین. ئانیکا ئەکتەرەو پایز لەکاتی 
نمایشکردنی شانۆنامەی )ئاوی وەستاو(ی الش نۆرێن 
خۆیدا، کە بۆ شانۆی جولەکە لەستۆکهۆڵم کاریان 
تێداکردووە، یەکترییان دی���وە. کێکە دارچینییەکە 
زۆر خۆشە، الش نۆرێن و ژنە تازەکەشی، ئانیکای 

ئەکتەر، لەوەدەکات لەم شوێنەدا پێکەوە بەختیاربن.
دواتر من بواری ئەوەم بۆ دەڕەخسێت پرسیاری 

لێبکەم و گفتوگۆکەمان دەستپێبکەین.
س���ەرەتا لێیدەپرس���م کە نیازی ئ���ەوەی نییە 

بەیەکجارەکی بگوێزێتەوەو لەم دوورگەیە بژی؟
- هیوادارم. من زۆر حەزدەکەم کە لێرەبم.

- لەپڕ الیەنێکی تری خۆیم بۆ ئاشکرا دەکات، 
ک���ە تەواو بە من نامۆیە. ئەم نووس���ەرە گەورەیەی 
س���وێد، کە لەدوای ئینگم���ار بیرگمانەوە لە هەموو 
کەس���ێک زیاتر لەسەری نووس���راوە، فرە بەرهەمەو 
بەردەوام خاوەن���ی پڕۆژەی تازەیە. ئەم نووس���ەرە 
کە بەدیدێکی رەش ن���اوزەد کراوەو بەرهەمەکانی 
مۆرکێکی پڕ لە نائومێدی و ش���ەڕی نەوەکان لەخۆ 
دەگرێت، دەیەوێت و خ���ەون بەوەوە دەبینێت کە 
بەتەواوەت���ی و بۆ یەکجارەک���ی لەدنیای ئەدەب و 
شانۆ دووربکەوێتەوە، لەبری ئەوە باخێکی گێالسی 
ژاپۆنیی تایبەت بەخۆی بڕوێنێت و باخچەکانی بژارو 

پاک بکاتەوە.

 چەندین شانۆنامەی
 نووسراوم هەن، بەالی
 خۆمەوە لە ئاستێکی
 باش و بەرزدان، بەاڵم
 تاکو ئێستا نە
 باڵومکردوونەتەوە، نە
 ناردووشمن بۆ شانۆکان.
 من هیچ پێویستییەکم
 بە کاردانەوە و
 ستایشێک نییە بەرانبەر
 ئەم شانۆنامانە.
 تەنها لەوکاتانەدا
 دەریاندەهێنم کە
پێویستم بە پارەیە



146

- یەک دوو ساڵی تر بەکاری ریژییەوە خەریک 
دەبم و دوای ئەوە دەکێش���مەوەو خۆم بڕیار لەسەر 
کاتی خۆم ئەدەم. من هەر زۆر بە پەرۆشی ئەوەوەم 
بەتەواوەتی لە هەموو ش���تێک دووربکەومەوەو تەنها 
هەر لێرە، لەم شوێنەبم. پێمخۆشە ئەو قۆناغە ئەکتیڤ 

و پڕ لەکارەم تەواوبکەم. 
• واز لەنووسین دەهێنیت؟

- نەخێ���ر، بەپێچەوان���ەوە، ئ���ەوکات دەتوانم 
بەتەواوەتی خۆم بۆ نووسین تەرخان بکەم. 

• دایک و باوکت سەبارەت بە پیشەکەت، وەکو 
نووسەر دەیانووت چی؟

- ه���ەرزۆر دوودڵ و نائ���ارام ب���وون. ئەوان 
دەیانوویس���ت نووس���ین وەکو کارێک���ی الوەکی 
وەربگرم، لەبری ئەوە پیشەیەکی تەواوەتیم هەبێت. 
دایکم دەیوسیت من ببم بە قەشە، خۆی لەبنەماڵەیەکی 

قەشەدا گەورەبووە.
• چۆن باس���ی گەورەبوونی خۆت لە هوتێلی 

خێزانەکەتان، لەناوچەی گێنارپ دەکەیت ؟4
- کاتێکی خۆش بوو. لەزۆر رووەوە کاریگەریی 
هەب���ووە لەس���ەر من، هەم���وو ج���ۆرە مرۆڤێکی 
لێکۆدەب���ووەوە. لە ژووری نان خواردن، ش���وێنی 
دانیشتن بەپێی ئاستی چینایەتی دیاریکرابوون: باشترین 
ش���وێنەکان، مامناوەندی...هت���د. ژووری قاوەو چا 
خواردنەوەو هەروەها شوێنە خراپەکان. تێکەڵەیەکی 
سەیرو سەمەرەبوو. ریتواڵەکانی بەخاک سپاردن، ژن و 
ژنخوازی و ئاهەنگێڕان و کەسانێکی زۆری سەرخۆش 
و بەدمەس���تەکان. هەموو لەم هۆتێلەدا کۆدەبوونەوە. 
ئەو جوتیارانەی کە کێڵگەکانیان بەهۆی بەدمەستی و 
مەی خواردنەوەوە لەدەست ئەداو چەندین تراژیدیای 
تر، بەاڵم ژیانێکی ئێجگار قەرەباڵغ بوو، ژیانی رۆژانە 

زریانێکی گەورەبوو لەهاتووچۆی بونیامەکان.
• ش���تێکمان دەرب���ارەی منداڵ���ی خ���ۆت بۆ 

بگێڕەرەوە؟
- تەمەنم ش���ەش ساڵ بوو کە هاتم بۆ گێنارپ. 
یەکەم رۆژەکانی قوتابخانە کە دەستم پێکرد، چەند 
کوڕێ���ک منیان بە عەمودێکی کارەباوە بەس���تەوەو 
بەوایەرێ���ک کەوتنە لێدانم، هەرلەب���ەر ئەوەی من 
بەش���ێوەیەکی سەیر قسەم دەکرد. ئەمە راچڵەکین و 
ش���ۆکێکی گەورەبوو بۆ من، کاریگەرییەکی قوڵی 
تێکردم. لێرەوە ناچارب���ووم بەرگری لەخۆم بکەم، 
زیاتر ببمە کەس���ێکی بێباک و کەللەڕەق. زۆر گرانە 
لەپڕ بکەویتە ناو گوندێکی ناوچەی )س���کۆنە(وە.5 
خانەوادەکەش���م خاوەنی پیش���ەگەلێکی تایبەتمەند 
بوون، هۆتێلیان هەبوو، باوکم بەدمەست بوو. ئائەمە 
بەشێوەیەکی بەهێز کاریتێکردووم و بۆتە بەشێک لە 

من.
• چۆن؟

- زۆر ئاسانە بۆ من خۆم لەو کەسانەدا ببینمەوە 
کە لەدەرەوەی سیستمە کۆمەاڵیەتییەکاندان، من لەمە 

دەگەم و دەیانناسمەوە.
• بۆچ���ی لەتەمەنی پانزە س���اڵیدا لە گێنارپەوە 

گەڕایتەوە بۆ ستۆکهۆڵم؟
- لەالیەکەوە لەبەرئەوەی ژیانی ماڵەوە زەحمەت 
و دژواربوو، لەالیەکی تریش���ەوە دەموویست بێم بۆ 

ستۆکهۆڵم تا ببم بە نووسەر.
• یادی ماڵەوەتان نەدەکرد؟

- کچێکم ناسی و بۆ ماوەی سێ ساڵ لە شەقامی 
ریدەرگاتان6  لەالی ئەو دەژیام، لەبەرئەوە هێندە بیری 
ماڵەوەم نەدەکرد. ئەو کچە دە ساڵ لە من گەورەتر 
بوو، من تەنها تەمەنم شانزە سااڵن بوو، ئەویش بیست 

و شەش ساڵ بوو.
• برایەکت���ان ل���ە گێن���ارپ دەژی، چ جۆرە 

پەیوەندییەکتان بەیەکەوە هەیە؟
- زۆر نا. ئەو ئەندازیاری خانووبەرە بوو. ئێس���تا 



67

147

خانەنش���ینەو دە س���اڵ لە من گەورەترەو ژیانێکی 
تایبەتمەندی خۆی هەیە، جیهانێکی تایبەتمەند. شتێکی 
ناخۆش و گرانیش نییە کە ئێمە هیچ پەیوەندییەکمان 

نییە. ئەوە واقیعێکەو پێی رازی بە.
• چ���ی وای لەتۆ کردووە کە بەردەوام بیت لە 

نووسیندا؟
- من وزەیەکی بەهێزم هەیە. چەندین شانۆنامەی 
نووس���راوم هەن، بەالی خۆمەوە لە ئاستێکی باش و 
بەرزدان، بەاڵم تاکو ئێس���تا نە باڵومکردوونەتەوە، نە 
ناردووشمن بۆ ش���انۆکان. من هیچ پێویستییەکم بە 
کاردانەوەو ستایشێک نییە بەرانبەر ئەم شانۆنامانە. تەنها 
لەوکاتانەدا دەریاندەهێنم کە پێویستم بە پارەیە. ئەم 
شانۆنامانە تا لەچەکمەجەو سەر رەفەکاندا بمێننەوە، 
م���ن خاوەنیان���م و موڵکی خۆمە. ئەوانەش���ی کە 
باڵودەکرێنەوە یان لەسەر شانۆکان نمایش دەکرێن، 

زۆر لەمێژە نووسیوومن.
• بۆچ���ی لەتەمەنی چل و نۆ س���اڵیدا بوویتە 

ریژیسۆر؟8
- )یان مالمشوێی(و )ماریا یۆرانزۆن(7  بیریان لە 
شانۆنامەی )سەمای مەرگ(ی ستریندبیری کردبووەو 
پرس���یاریان لە من کرد کە کاری ریژیان بۆ بکەم. 
من هەرگیز لەوەوبەر و بەهیچ شێوەیەک بیرم لەکاری 
ریژی نەکردبوەوە، بەاڵم بیرم کردەوە بونیام دەتوانێت 
هەوڵێکی لەگەڵدا ب���دات. بەهەرحاڵ دەتوانین هیچ 

نەبێت دەستبکەین بە خوێندنەوەی.
• وەکو بەڕێوبەر چۆنیت؟

- باشم، زۆر باش.
• چۆن؟

- نا، من تەنها ش���ۆخیم کرد. من حەزم بەوەیە 
کە سەرپەرشتیاربم و بڕیاربدەم، من هەر زۆر حەزم 

لەوەیە.
• بۆچی رێگا بۆ ئەکتەرەکانت خۆش���دەکەیت 

سەما بکەن؟
- ئەوە ش���تێکی لەخۆوە بوو، جارێکیان کارم 
لەگەڵ گروپێکی گ���ەورەی ئەکتەرەکاندا دەکردو 
بیرم لەوە دەکردەوە چی بکەم. سەما هات بەخەیاڵمدا. 
رێگام بۆ کردنەوە سەمابکەن. سەماکردن چەندین، 
یاخود هەموو دژایەتییەکان تێک و پێک دەشکێنێت 
و رێگایەکی زۆر باش���ە بۆ نزیک بوونەوەو لەیەکتر 

گەیشتن.
• بۆچ���ی تۆ هەرگی���ز دوای یەک���ەم رۆژی 
نمایش���ەکان ناگەڕێیت���ەوە بۆ الی ئەکت���ەرەکان و 

نمایشەکە ؟9
- من زۆر بە چڕی کاردەکام و تامەزرۆی ئەوەم 
بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە تا بنووسم. ئەمە بۆ من ژیان و 
مەرگە. بەهەمان ش���ێوە کاری ریژی بەالمەوە هێندە 
گرینگ نییە، بۆ من تەنها کارێکی خۆشەو هیچیتر. 
بەاڵم لەو بڕوایەدام کە ئەکتەرەکان ئەمەیان پێخۆش 

نییەو دڵگران بن پێی.
• دوو شانۆنامەت لە چەکمەجەکانتدا حەشارداوە، 

بۆچی ئەمانە نمایش ناکرێن؟
- ئەو شانۆنامانە زۆر تایبەتمەندن بەخۆم، پازی 
خۆم دەکەن، ژیان���م. کە منداڵ بووم. ئەمانە دەبێت 

چاوەڕێ بکەن تا من دەمرم.
• بۆچی شانۆنامەی )حەوت/سێ(تان نووسی؟

- نامەیەکم لە یەکێک لەبەندییەکانی بەندیخانەی 
)تیدەهۆڵم(ەوە بەدەست گەیشت.10 بەندییەکانی ئەو 
بەندیخانەیە گروپێکی شانۆییان دروستکردبوو، داوایان 
لە من کرد، ئەگەر تێکستێکم هەبێت بەکەڵکی ئەوان 
بێت. منیش لەگەڵیان کەوتمە گفتوگۆ کردن. هەر 
زوو یەکێک گووتی من )ناش���وناڵ سۆسیالیس���تم(، 
بەمە من بەتەواوەتی تووش���ی ش���ۆک و راچڵەکین 
بووم.11 ئەمانە لەناوجەرگەی کۆمەڵگای س���وێدیدا 
بوون و منیش دەموویست بزانم چین. بارودۆخێکی 
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داخراو و ترسناک بوو. پەیوەندی و لێکتێگەیشتن و 
نزیکبوونەوەش هەرزۆر مەحاڵ بوو. 

• لەکاتی ئەو پرۆژەی���ەدا، پەیوەندییەکانت بە 
)تۆنی ئۆڵسۆن(و )ماتس نیلسۆن(ەوە چۆن بوو؟12

- هەمان پەیوەندی کە من بە هەموو ئەکتەرێکی 
ترەوە هەمە. خۆشم بووێن، کاربکەم لەگەڵیاندا، بەاڵم 
ئەوانم وەک )کەس( خۆشنەوێت، ئەوەم خۆشبووێت 

کە دەیکەن.
• چ���ۆن زانیت کە ئ���ەوان لە هێرش���ەکەی 

مالێکساندرادا بەشداربوون و خەڵکیان کوشتووە؟13
- بەه���ۆی وێنەیەک���ەوە کە ل���ە رۆژنامەکاندا 
باڵوکرابوونەوە. من دەس���تی تۆنیم ناس���ییەوە کە 
بەچەکێک���ی AK4 ەوە، لەبەردەمی دەرگای )بانک( 
لە کیس���ە وەس���تابوو. تووش���ی ش���ۆکێکی بەهێز 
هاتم، ب���ووم بە بەردو نەمدەتوان���ی لەجێگای خۆم 
بجوڵێمەوە، لەهەمانکاتدا بەو هیوایە بووم ئەوەی کە 
لە رۆژنامەکاندا باڵوکراونەتەوە راست نییەو هەڵەیە. 
هەروەها من زۆر بەو ڕووداوە سەرسوڕماو نەبووم. من 
هێندە نەفام و سادە نەبووم کە لەو بڕوایەدا بم ئەوەی 
ئێمە پێکەوە کردوومانە، کاریگەرییەکی بەهێزی وەها 
لەوان بکات، ک���ە گۆڕانکارییەکی بنەڕەتییان تێدا 
دروستبکات و بیانکاتە هاواڵتییەکی باش و بەسوود.

• ئەی چیت کرد؟
- لە مۆتیڤەکانی خ���ۆم ورد بوومەوە، لەخۆمم 
پێچایەوە. دەبوایە چیمان بکردایە؟ من گەیشتمە ئەو 
باوەڕەی کە ئێمە مۆتیڤەکانمان هەر زۆر راس���ت و 

پاک بوون.
• ئەم مەسەلەیە بە چ شێوەیەک تۆی گۆڕیوە؟

- ئەم کارەساتە بەش���ێکە لە ژیانم و شتێکە بە 
بەردەوامی و رۆژانە کاری بۆ دەکەم. بەخۆشحاڵییەوە 
دەمەوێت جارێکیتر کار ل���ە بەندیخانەکاندا بکەم، 
بەاڵم هەرگیز لەگەڵ کەسانی نازیدا نا.. هەرگیز. من 

هەستدەکم پیس بووم، ئەوە ئایدۆلۆژیایەکی پیسە، 
ترسناکە، دژی ژیان و پڕ لە هەڕەشەیە.

• چیت بە تۆنی و ماتس گووت، کە لەبەندیخانە 
سەردانت کردن؟

- من دەمویست بزانم ئەوان چۆن توانیان تاوانێکی 
وا بک���ەن و لەهەمانکاتدا لەگەڵ ئێمە کاربکەن. من 
دەمویس���ت ئەمانە واز لە نازیزم بهێنن. سەردانەکەو 
رووبەڕووبوونەوەی ئەوان، ئێجگار دژوارو ترس���ناک 
بوو. بونیام هەستی بە ئامادەگی تاوانەکەیان دەکرد، 
ژیان���ی چەند کەس بەهۆی ئەوانەوە تێکش���کێنراو 

لەناوچوون.
• چۆن دەڕوانیتە بنەماکانی خێزانێکی کامڵ و 

تەواوەتی؟
- ش���تی وا هەی���ە؟ لەوانەیە تەنه���ا لە خەونی 
پارتی کریس���تییان دیموکراسەکاندا شتی وا هەبێت. 
من خودی خۆم هی���چ خەونێکم بۆ خێزانی کامڵ 
و تەواوەتی نیی���ە. من لەوبڕوایەدام ئەوە جۆرێکە لە 

بەندیخانە. من خەون بە مرۆڤی سەربەستەوە دەبینم.
• ئەی تۆ وەکو باوکێک چۆنیت؟

- لەوبڕوایەدام من باوکێکی هەرزۆر باش بم.
•کچەکانت بۆ تۆ چی دەگەیەنن؟

- من بەوانەوە دەژیم و زۆر وابەس���تەی ئەوانم. 
بەبەردەوامی بیر لەوان دەکەمەوە، پەیوەندییەکی زۆرم 
پێیان���ەوە هەیە. بۆ من زۆر گرانە ددان بەوەدا بنێم و 
لەوەبگەم کە ئەوان گەورە بوون. ئێستاش دەمەوێت 
هەر من بڕیاربدەم. یەکێکیان تەمەنی بیست و پێنج 
س���اڵەو ئەویتریان سی و سێ س���اڵە... ئەمە هەرزۆر 

مندااڵنەیە.
• ژیان لەگەڵ تۆدا چۆنە؟

- لەوبڕوایەدام کە گران بێت، من کەس���ێکی 
س���ەربەخۆم و دەتوانم لەژێرزەمینێکدا بە تەنیا بژیم. 
تەنگ���ەژەو گرفتی گەورەش لە ژیانم���دا ئەوەبووە 
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هەوڵبدەم هاوسەنگییەک لەنێوان خێزان و کارەکانمدا 
بکەم.

• خۆشەویستی چییە؟
- شتێکە دەچێتە نێو پێست و ئێسقانەکانمانەوە، 
ش���تێکی ئێج���گار پڕ ل���ە رازو نهێنی ک���ە دوایی 

دەردەکەوێت شتێکی بەڵگەنەویست و بێگومانە.
• چوونە تەمەن و پیربوون بەالی تۆوە چۆنە؟

- حەزدەکەم بچمە تەمەنەوە، تامەزرۆی ئەوەم. 
ئەوکاتەو بەوپەڕی بەختییارییەوە دەتوانم ئەوەی کە 
خۆم دەمەوێت، ئەوە بکەم. داواکان گەورەتر دەبن، 
ب���ەاڵم من دەمەوێت زیاتر ب���ەردەوام بم، هەوڵبدەم 
س���ەربکەوم بەس���ەر داخوازییەکاندا، من دەمەوێت 
پیربم، هەشتا ساڵ، تا بزانم ئەوکاتە چ دۆزێکم ماوەو 

لەسەر چی کاربکەم.
• چ شتێک بەالی تۆوە گرینگە؟

- کە بەشێوەیەکی راست رەفتاربکەم، رەفتارێکی 
راس���ت لەگەڵ چ شتێکدا بکەم، کە لەگەڵ خودی 
خۆم راس���تگۆبم، کە ویژدانی خ���ۆم بە زیندوویی 

بهێڵمەوە، کە زۆر تووندبم.

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

و وەاڵمی هەندێک پرس���یار دەداتەوە کە لەوەوبەر بە 
هیچ شێوەیەک نەیویستووە قسەیان لەسەر بکات.

2.  گۆتالند: دوورگەیەکە لەنێو دەریای بەلتیکداو 
لەگەڵ چەند دوورگەیەکی دیکەدا خاکێک لە یۆتالندو 
هەرێم���ی خۆیدا، گۆتالن���دس لێ���ن، پێکدەهێنێت. 

دوورگەی گۆتالند بەشێکە لە خاکی واڵتی سوێد.
3.  لەوە دەچێت رۆژنامەنووسەکە بەهۆی کەوتنە 

خوارەوە لەسەر پشتی ئەسپەوە، کەمئەندام بووبێت.
4.  گێنارپ گوندێکی بچوکی س���ەر بەش���اری 
لون���دەو دەکەوێتە باش���وری س���وێدەوە. الش نۆرێن 
لەتەمەنی شەش ساڵییەوە تاکو پانزە ساڵی، لەم گوندەدا 

ژیاوە.
5. سکۆنە هەرێمی هەرە باشووری واڵتی سوێدە.

6. ریدەرگات���ان یەکێک���ە لە ناوچ���ە دیارەکانی 
ستۆکهۆڵم و دەکەوێتە ناوەڕاستی شارەوە.

7.  یان مالمشوێی و ماریا یۆرانزۆن دوو ئەکتەری 
ناسراوی سوێدن و لە ش���انۆی پادشایەتی کاردەکەن. 
ئ���ەم دوو ئەکت���ەرە ژن و مێ���ردن و زۆرجار لەکارو 

پرۆژەی هاوبەشدا کاردەکەن.
8.  لەش���انۆ گەورەکان، کاری ریژیس���ۆر دوای 
نمایش���ەکان تەواو دەبێت و کارەکە ئەداتە دەس���ت 
ئەکتەرەکان و ئەوان بەرپرس���یارن لەرەوتی پرۆژەکە. 
بەاڵم هەندێکجار ریژیس���ۆرە دی���ارەکان بۆ ماوەیەک 
لەگ���ەڵ ئەکتەرەکانی دەمێنێت���ەوەو چاودێری رۆژانی 

نمایشەکانی دەکات.
9. الش نۆرێ���ن لەس���اڵی 1998دا، لەیەکێک لە 
بەندیخانەکانی سوێدو لەگەڵ کۆمەڵێک لە بەندییەکان، 
بەپێی راهێنانی راگوزاری و گفتوگۆیەکی بەردەوامەوە 
شانۆنامەی حەوت/سێ، دەربارەی ژیانی ئەو بەندییانە 
دەنووسێت. شانۆنامەکە لەس���ەر شانۆکانی دەوڵەت و 
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دواتریش لەگەش���تێکی هونەریدا، لە زۆربەی ش���ارو 
شارۆچکەکانی سوێددا نمایش���دەکرێت. ئەم پرۆژەیە 
لەنێوەن���دە رۆش���نبیری و هونەرییەکان���دا بووە هۆی 
گفتوگۆیەک���ی چڕو ب���ەردەوام: گروپێ���ک بەتوندی 
پش���تگیرییان ل���ەم کارە دەک���ردو بەپێچەوانەش���ەوە 

گروپێکیتر بەتوندی دژی دەوەستانەوە.
لەکاتی نمایش و گەشتەکانی ئەم گروپەدا، ئەکتەرە 
بەندەکان، بەبێ پاسەوان هەموو سەربەستییەکیان دەبێت 
و بەوپەڕی ئازادییەوە هەڵسوکەوت دەکەن و تەنانەت 
ل���ەدەرەوەی دیوارەکانی بەندیخانەکەش���یاندا دەژین. 
لەگ���ەڵ دوا رۆژی نمایش���ەکە، ئەکت���ەرەکان لەبری 
ئ���ەوەی بگەڕێنەوە بۆ بەندیخانەکەیان، لە هێرش���ێکی 
چەکداریدا، بانقێک دەب���ڕن و بەتوندوتیژی و بەهێزی 
چەک بەرەنگاریی ئەو پۆلیسانەش دەبنەوە کە دەیانەوێت 
ئەم دزانە رابگرن. لەئەنجامداو بەش���ێوەیەکی دڕندانەو 

زۆر لەنزیکەوە پۆلیسەکان دەکوژن و رادەکەن.
10. بەندیخانەی تیدەهۆڵم، یەکێکە لە گەورەترین 
بەندیخانەکانی س���وێدو لەس���اڵی 1959دا کراوەتەوەو 
جێگای 189 بەن���دی تیادا دەبێتەوە. ئ���ەو بەندییانەی 
لەم بەندیخانەیەدا دەگیرس���ێنەوە، کەس���انی تاوانباری 
گەورەن. بۆ نموونە پیاوکوژ، یان ئەوانەی کە لەس���ەر 
بازرگانیکردن بە مادەهۆشبەرەکانەوە گیراون. ئەمە جگە 
لە دزە گەورەو کەسانی سەر بە مافییا جۆراوجۆرەکان.
11. ناشۆناڵ سۆسیالیست: نازییە تازەکانی ئەوروپان 
و هەمان ئایدۆلۆژیای هیتلەریان هەیە، لە دژایەتیکردنی 
رەگ���ەزی جولەکەو بێگانەکانی ئەوروپاو پیرۆزکردنی 
رەگەزی ئاری. هیتلەر نمون���ەی بااڵیانەو تووندڕەون. 
هەروەها دووپاتی ئەوەش دەکەنەوە کە بەهیچ شێوەیەک 
قەاڵچۆکردنی جولەکەکان و لەکاتی جەنگی جیهانیی 
دووەمدا لەالیەن هیتل���ەرەوە، رووینەداوەو ئەوە تەنها 

درۆیەکی مێژووییە.
12. )تۆنی ئۆڵس���ۆن(و )ماتس نیلس���ۆن( ئەکتەرە 
بەندەکانی ئەو بەندیخانەیە بوون، کە الش نۆرێن کاری 
لەگەڵیان دەکرد. تۆنی ئۆڵس���ۆن لەسەر شانۆ بە روونی 
دووپاتی ئەوەی دەکردەوە کە ناش���وناڵ سۆسیالیستەو 
ئەمەش تووڕەب���وون و دڵگرانیی زۆری لەالی بینەران 
و بەش���ێکی زۆری ناوەندە هونەری و رۆشنبیرییەکەی 
س���وێد دروستکرد. تەنانەت هەندێک لە رەخنەگرەکان 
و کەس���ایەتییە کلتورییەکان پازی���ان لەوە دەکرد کە 
نمایشەکە، الش نۆرێن و تۆنی ئۆڵسۆن بدەن بەدادگاو 

رووبەڕووی یاسایان بکەنەوە.
13. مالێکس���اندرا: راوەدوونانی پۆلیس و دزەکان 
بە ماش���ێن و بەکارهێنانی چەکی قورس و هێلیکۆپتەر 
لەناوچ���ەی )مالێکس���اندرا(داو ل���ە دووڕیانی رێگاو 
دۆڵێک���دا کۆتایی پێدێ���ت. لەم ش���وێنەدا دزەکان، 
لەناویاندا )تۆنی ئۆڵس���ۆن(و بەیارمەتی )ماتس نیلسۆن(
و کەس���انی تری نازی و تاوانبار، بۆسەیەک بۆ ماشێنی 
پۆلیسەکان دەنێنەوەو بەشێوەیەکی توندوتیژو بێبەزەییانە، 
پۆلیسەکان لەنزیکەوەو بەدەمانچەکانی خۆیان دەکوژن. 
تۆنی ئۆڵسۆن بەبەش���ێکی زۆری پارەکەوە رادەکات 
بۆ واڵتی )کۆس���تەریکا(، بەاڵم ئەوەندە نابات پۆلیسی 
س���وێدی هەرهەموویان دەگرن و رووبەڕووی یاسایان 

دەکەنەوەو تا ئێستاش لە بەندیخانەدان.

سهرجاوه:
رۆژنامه ی 

Aftonbladt
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سەبارەت بە خوالێخۆش���بوو )فرانسیسكۆ ڕێڵ( 
قس���ەم لەگەڵ مەكە. من ئەوم دەناسی و دەمزانی كە 
ئێرە شوێنی ئەو نەبوو، چونكە ئەو ئازا و بكوژ و ببڕی 
دەوروبەری ناوچەی »نورت���ە »ی نزیك دەریاچەی 
»گۆدالۆپ���ی » و »باتریا » بوو. من تەنیا س���ێ جار 
ئەوم بینی، هەر س���ێ  جارەكەیش لە یەك ش���ەودا، 
بەاڵم هەرگیز ئەو شەوەم بیر ناچێتەوە، هەرگیز بیرم 
ناچێت كە چۆن »لوخانرا » بێ  بانگهێش���كردن هاتە 
كۆڵیتەكەم و نوس���ت و »ڕۆزین���دۆ خواریز »یش بۆ 
هەتاهەهایە لە  »ماڵدۆنادۆ » ڕۆش���ت. دیارە ناویت 
نەبیستووە، تۆ لەو جۆرە كەسانە نیت كە ئەم شتانەیان 
بیستبێت. »ڕۆزندۆ خواریز« یەكێك بوو لە شەرالتییە 
بەناوبانگەكانی »ڤیال سان ڕیتا »، لە چەقۆكێشیدا تاكی 
نەبوو. س���ەر بە دەست و دایەرەكەی »دۆن نیكۆاڵس 
پارێدس » بوو، كە وەكو خۆت دەزانیت »پارێدیس« 

پیاوێك لە گۆشەی 
شەقامەوە

نووسینی: خۆرخە لویس بۆرخیس
و. له  فارسییه وه : یاسین عومەر
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خۆشی سەر بە دارودەستەی »مۆرێل » بوو. زۆر 
قۆز و ڕێكپۆشانە بە س���واری ئەسپێكی ڕەشی یەخە 
زیوینەوە بە س���وڕخانەكان ڕادەگەیش���ت. پیاوەل و 
سەگەل ڕێزیان لێدەگرت كچانیش هەروەها. هەموو 
دەیانزان���ی كە دوو خوێنی لە گەردندایە. هەمیش���ە 
كاڵوە ب���ەرزە لێوار هەڵگەڕاوەكەی دەكردە س���ەرە 
ق���ژ درێژە ڕۆن لێدراوەكەی. وەك دەیانگوت بەختی 
زۆر بوو. ئێمە، كوڕو كااڵنی »ڤیال« هەمیشە السایی 
هەڵسوكەوت و ڕەفتارەكانی ئەومان دەكردەوە، تەنانەت 
تف ڕۆكردنەكانیشی، بەاڵم شەوێكیان تێگەیشتم كە 

مەعدەنی ڕاستەقینەی ئەو چییە.
چیرۆكی ئەو ش���ەوە س���ەیرە، دەتەوێت باوەڕ 
بكە، ناش���تەوێت مەیكە، بە گالیسكەیەكی ڕەوڕەوە 
سوور دەستی پێ كرد، كە تا بنمیچەكەی پڕ بوو لە 
مرۆڤ و یەكەو ڕاست لە ناوەڕاستی ڕێگا خۆڵەكەی 
نێوان كورەخانەكان و زەوییە بەیارەكاندا دەركەوت. 

دوو پیاوی ڕەش���پۆش بە گیتار ئاوازێكیان دەژەنی و 
دەنگ و هەرایەكی زۆری���ان بەرپاكردبوو. یەكێكی 
تریشیان كە لە سەرەوە دانیشتبوو قامچییەكەی دەستی 
هەواڵەی ئەو سەگانە دەكرد كە لەنێوان قاچ و دەستی 
ئەسپەكاندا بەیەكدا دەهاتن. لەو ناوەڕاستەدا پیاوێكی 
كۆڵوانە بەش���ان بە ئارامی دانیشتبوو. ئەمە »كۆرالێرۆ 
»ی بەناوبانگ بوو كە بۆ كوش���ت و كوشتار هاتبوو. 
ش���ەوێكی فێنك و خۆش بوو. دوان لەوان بە كاڵوە 
قەدكراو و س���واری ئەسپەوە وەك ئەوەی لە كاروانی 
ئاهەنگ و شادیی خواروی شاردا بن، بە ڕیز دەڕۆیشتن. 
ئەم���ە ڕوداوی ژمارە یەك بوو، ئێمە هەر زوو زانیمان 
كە ڕوداوی دیكەش بەڕێوەیە. تاقمەكەی ئێمە زوو 
بۆ هۆڵی سەماكەی )خولیا( هاتبوون. خولیا شوێنێكی 
گەورە و پەرش و باڵوی هەبوو كە لە لەوحە ئاس���ن 

دروست كرابوو. ئەم هۆڵی سەمایە دەكەوتە نێوان 
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ەكەوە و دەتتوانی بەهۆی 
گائونا » و ڕوبار

جادەی »

ەڵواس���رابوو 
 كە لە بەردەمیدا ه

گڵۆپە س���ورەی
ئەو 

 بیناس���یتەوە. 
وە لە دوورەوە

و دەنگەدەنگە زۆرەكەیە

»خولیا« ئەگەرچی خوێنی سوورپێستانەیش���ی تیابوو 

مۆسیقا ئامادە 
رزان بوو. هەمیشە 

 زۆر وریا و كا
كەچی

ك و هاوس���ەمای بە تاقەت و سوك و 
بوو، شەرابی چا

ی هەبوو. »لوخانرا«، دەنكەكەی »ڕۆزندۆ«، لە 
بێبەها

انتر بوو. ئەو ئێستا مردووە و 
هەموو ژنەكانی ئەوێ  جو

ی لێناكەمەوە، 
دەبێت دانی پێدا بنێم كە سااڵنێكە بیر

و چاوانەیەوە بدیایە 
 ئەو كاتانە و بە

بەاڵم دەبوو ئەوت

ی لە پیاو دەزڕاند. خەوی لە كەللەی مرۆڤ 
كە خەو

دەپەڕاند. 

، ژن، ئەو جوێن و 
ش���ەكر، سەما

ئارەقی قامیشی 

وە دەهاتنە دەرێ ، ئەو 
قسە ناشرینانەی لە دەمی ڕۆزندۆ

دەستەی كە بە پشتی یەكەیەكەی ئێمەیدا دەكێشا- 

د وەرینەگرم، 
هەوڵمدا لە جیهانی هاوڕێیەتیدا بەهەن

ئەوە بوو كە من زۆر كەیفخۆش بووم، 
مەس���ەلەكە 

م بوو. س���ەرنجی كچێكم بۆ الی خۆم 
بەختیش یار

ۆ هەموو شوێنێك بەدوامدا دەهات 
ڕاكێش���ابوو كە ب

ی جوڵە و بزاوتی سەماكەی دەكرد. 
و لەپێشەوە پێشبین

ێ كرد بووی���ن، دەیهێناین و 
تانگۆكە س���یحری ل���

ز و وزە، دەیبردین بەرەو 
دەیبردین، پڕی دەكردین لە هێ

اینەوە. پیاوان 
 بەرەو ناوەڕاست دەیكێش

كەنار  و پاشان

ما بوون، دەتوت خەون دەبینن، لەپڕێكدا 
نوقمی سە

ر بۆوە، هۆكەی 
ۆسیقاكە بەرزت

سەرنجم دا دەنگی م

ەو دوو كەسەی لە 
ەوە بوو لە دەنگی گیتارەكەی ئ

ئ

دەبوونەوە - تێكەڵ 
ەدا بوون و نزیكتر 

ناو گالیسكەك

وو. پاشان با دەنگی ئەوانی بەرەو الكەی تر برد و 
بوو ب

 بۆ خۆم و هاوڕێ  كچەكەم و 
هەست و نەستم گەڕایەوە

ی سەماكەدا. پاش ماوەیەك دەنگی 
ەكانمان لە كات

قس

�ا و لەدەرگادانێكی گەوجانە هات. لەپڕ 
هات و هوری��

ە دەرگاكەوە 
گ بوون. بە توندی پاڵ ب

هەموو بێدەن

وە، وام هاتە پێش چاو كە لە 
ا هات���ە ژورە

نرا، كابر

دەنگەكەی بچێت.

 ئەومان بە »فرانسیسكۆ ڕێڵ« نەدەناسی، 
ئێمە هێشتا

ك���ە هەموو 
وارش���انە بوو 

پیاوێك���ی بااڵبەرزی چ

جلەكانی ڕەش بوو، جگە لە ملپێچێك بە ڕەنگی لم و 

ەریا، كە دابووی بە ش���انیدا. 
چەویلەكانی كەناری د

بیرم یەت دەموچاوی وەك سوورپێس���تەكان الواز و 

ڕەقەڵە بوو. 

گاكە، لەكات���ی كردنەوەیدا بەر من 
تاكی دەر

 خۆم دا بەسەریدا. 
كەوت. بێ ئەوەی بزانم چی دەكەم

بەدەستی چەپ مشتەكۆڵەیەكم كێشا بە دەموچاویدا 

 تیژم كە هەمیشە لە 
و بە دەستی ڕاستیش كێردێكی

بوو دەرمهێنا. 
ێلەكەكەمەوە 

ژێر باخەڵكی چەپ���ی ه

، كابرا دەس���تی هێنایە 
پەالمارەكەی من زوو وەال نرا

ت و پاشان بە پاڵێك 
پێشێ  تا خۆی لەسەر پێ ڕاوەستێنێ

منی لە سەر ڕێی خۆی خستە الوە و من بە پشتا كەوتم، 

 لەسەر چەكە 
چاكەتەكەمەوە

هەروا كە دەستم لە ژێر 

بووم و ئەو وازی لێهێنام و 
كەكەم بوو، ڕیسوا 

بێ  كەڵ

وەك ئەوەی هیچ ڕوی نەدابێت بەرەو پێشەوە ڕۆشت. 

، سەرو گەردنی 
شییەوە بەرەو پێشەوە دەڕۆشت

بەخۆ

زتر بوو كە بەالیاندا تێدەپەڕی و دەتوت 
لەوان���ە بەر

رسنۆكەكان- 
كەم -ئیتالییە ت

نایانبینێت. دەس���تەی یە

كردەوە، لەترسدا 
ن كرانەوە و ڕێگەیان 

وەك باوەش���ێ

دا »قژ سوور« 
ن. لە دەس���تەی دووەم

وشك بوو بوو
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چاوەڕوانی بوو، بەرلەوەی دەس���تی كابرای غەریبە 

، قژ سوور بە نوكە چەقۆیەك كە 
بەر شانی بكەوێت

ئامادەی كردبوو الیەكی دەموچ���اوی ئەوی بڕی. 

 هەموو هێرش���یان 
كاتێك ئەوانی دیكە ئەمەیان بینی

 سەر بۆ ئەو سەر وەك قوربانییەك كەوتنە 
بۆ هێنا. لەم

گیانی، بۆكسیان ئەهاویشت و فیكەیان لێ ئەدا و تفیان 

ەكرد. س���ەرەتا بۆكسیان دەهاویشت، بەاڵم كاتێك 
د

بینیان چی���دی وەاڵم ناداتەوە كەوتن���ە ئەوەی كە 

ی بۆ بەرن یان بە ملپێچ لێی بدەن و 
بەئەس���پایی دەست

گاڵتەی پێ بكەن، بەاڵم ئەو هیچ بایەخی بەم شتانە 

نەدەدا. هەموو هێزی خۆی بۆ »ڕۆزندۆ« هەڵگرتبوو 

ی ئەم ماوەی���ەدا پاڵی دابوو بە دیواری 
كە لە تەواو

دواوە و نەجواڵبوو، بە شڵەژاوی دوكەڵی جگەرەكەی 

ی كە دواتر بینیمان، 
بە با دەدا، وەك ئەوەی ئەو شتە

ئەو لە پێشەوە زانیبێتی. »قەساب« بێدەنگ و تێهەڵدراو 

كەدا لێبڕاو و خوێناوی 
و تفبارانك���راو، بەنێو خەڵكە

ئاژاوەگێڕەكە بەرەو 
پش���ت لە دەنگەدەنگی خەڵكە 

ڕۆزندۆ ڕێگەی خۆی دەكردەوە. ڕۆیشت تا گەیشتە 

ب���ەردەم )ڕۆزندۆ(. ئەوكات چاوانی تێبڕی، بە قۆڵی 

چاكەتەكەی دەموچاوی خۆی پاككردەوە و وتی: 

»من فرانسیس���كۆ ڕیڵی خەڵك���ی نۆرتەم، ئەو 

كەسەی كە بە »قەساب« ناسراوە. لێگەڕام ئەم خوێڕی 

و هی���چ و پوچانە لێمدەن، چونكە من بەدوای پیاودا 

دەگەڕام. بیس���توومە كە یەكێك لەنێو ئەم خەڵكەدا 

هەیە كە بە )چەقۆ( بەناوبانگە، دەڵێن چەقۆوەشێنێكی 

 باشە. گەرەكمە بیبینم. دەمەوێت لێیەوە شت فێر 
زۆر

ببم. من خۆم هیچ نیم. بەاڵم دەمەوێت لەوەوە فێر ببم 

كە پیاوی ئازا و بەجەرگ چۆن چۆنی دەجەنگێت.«

تەواوی ئەو ماوەیەی قس���ەی دەكرد چاوی لە 

)ڕۆزندۆ( هەڵنەدەگرت. كێردێكی گەورە لە دەستیدا 

یارە س���ەرەتا لە قۆڵی كراسەكەیدا 
دەبریسكایەوە. د

دبوویەوە. ئەو پیاوانەی بەمشت لێیان دابوو لە 
ش���ار

 ڕاوەستان، هەموو بێدەنگ بووین و چاومان 
كەنارەوە

ت ئ���ەو كوێرە دوو 
�ەو دوو پیاوە، تەنانە

بڕیبووە ئ��

ی، لێوە ئەستوورەكانی بەرەو 
ڕەگەی كە ڤیۆلۆنی دەژن

الی ئەوان وەرسوڕاندبوو.

ئا لەو كاتەدا دەنگەدەنگێكمان لە دواوە بیست. 

شەش حەوت پیاوێ  بوون، كە لە دەمی دەرگاكەدا 

دیارە لە دارو دەستەی فرانسیسكۆ 
ڕاوەس���تا بوون. 

ڵ بوون. پیرترینیان كە سمێڵێكی ماش و برنجی و 
ڕی

ەبوو هاتە ژورەوە، بەاڵم 
دەموچاوێكی خۆربردووی ه

و ژن و ڕوناكییە گێژی كردبوو، 
ڕاوەس���تا، ئەو هەمو

وەك نیشانەی ڕێز كاڵوەكەی لەسەری بەرز كردەوە، 

ئەوانی دیكەش لە هەمان شوێندا ڕاوەستان. حازر و 

و بێنە ژوورەوە و دەستی خۆیان 
مادە تا ئەگەر شەڕ بو

ئا
بوەشێنن.

نازان���م )ڕۆزندۆ( چ دەردێك���ی بوو كە پیاوانە 

قۆڵ���ی ل���ێ  هەڵنەدەماڵی تا وەاڵمی ئەم فش���ەكەرە 

بداتەوە. بێدەنگ دانیش���تبوو و چاوانی هەڵنەدەبڕی. 

ف كردەوە یان لە دەمی كەوتە 
نازانم جگەرەكەی ت

خوارەوە. سەرئەنجام بە منگەمنگ چەند وشەیەكی 

وت، بەاڵم ئەوەندە لەسەرخۆ وتنی كە ئێمە لەوسەری 
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هۆڵەكەوە نەمانتوانی گوێمان لێ  بێت. »فرانسیسكۆ 

وبارە كردەوە، پیاوم 
ڕێڵ« جارێكی دیكە داواكەی  د

 عەرز و ئەوە گەز، بەاڵم »ڕۆزندۆ« دیسان 
دەوێ ئەوە

لە غەریبەكان كە لە 
هیچی ن���ەوت. ئەو جا یەكێك 

هەموویان گەنجتر بوو فیكەیەك���ی لێدا. »لوخانرا« 

ەفرەتەوە تەماش���ایەكی كابرای كرد، پاشان 
لەڕوی ن

بەقژەكەیەوە كە بەسەر ش���انیدا بەریدابووەوە بەنێو 

پیاو و كچەكاندا ڕێگەی خۆی كردەوە. بەرەو الی 

ڕۆزندۆ ڕۆیش���ت و دەستی برد لە ژێر چاكەتەكەی 

ڕۆزندۆدا چەقۆیەكی ڕوتی دەرهێنا و دای پێی و وتی:

دۆ، پێموایە ئەمە بەكەڵكت بێت.
_«ڕۆزن

لە نزیك بنمیچی هۆڵەك���ە پەنجەرەیەكی درێژ 

ڕوبارەك���ەدا دەیڕوانی. ڕۆزندۆ 
هەبوو كە بەس���ەر 

چەقۆك���ەی وەرگرت و تەماش���ایەكی كرد و وەك 

ت لەپڕ گەڕایە دواوە و 
ئەوەی یەكەم جاری بێت بیبینێ

چەقۆكەی لە پەنجەرەكەوە توڕ هەڵدا تا بكەوێتە ناو 

ڕوبارەكەوە. من موچوڕكم پیا هات.

كابرای غەریبە دەستی بەرز كردەوە لێی بدات، 

وتی: »تەنها لەبەر یەك ش���ت ناتكەم بە دوولەتەوە، 

چونك���ە بەو دیمەن���ەت دڵم تێكهەڵدێ���ت.« بەاڵم 

»لوخانرا« كابرای گرت و قۆڵ و بازوی لە ملی ئااڵند و 

بە نیگا تایبەتییەكەی خۆیەوە تەماش���ای كرد و وتی: 

»واز لەم خوێڕی���ە بهێنە كە الفی پیاوبوونی لێدەدا.« 

 دوودڵ بوو، پاشان كچەی 
بۆ ساتێك فرانسیس���كۆ

لە باوەش گرت، وەك ئەوەی كە هەمیش���ە هەر لە 

گرتووە. بە ژەنیارەكانی وت بژەنن، فەرمانی 
باوەشی 

ا، لەمپەڕ بۆ ئەوپەڕ، 
بە ئێمەش دا سەما بكەین. مۆسیق

ی گەرم كردبوو. »ڕیڵ« زۆر لەسەرخۆ و بێ  
كۆڕەكە

ئەو توندوتیژییەی كە لێی چاوەڕوان دەكرا سەمای 

دەكرد. كاتێك گەیشتە دەرگاكە هاواری كرد: »بچنە 

الوە، كوڕینە ئێستا لوخانرا بەتەنها هی منە.« ڕومەتی 

وو بە ڕومەتییەوە و وەك ئەوەی س���ەمای تانگۆكە 
ناب

 لە دەرگاكە چوونە 
ی بۆ دەرەوە ڕاو نابێ���ت،

ئەوان���
دەرەوە. 

بێگومان دەموچاوی من لەشەرمدا كەمێك سوور 

هەڵگەڕابوو، دوو س���ێ  سووڕ لەگەڵ ژنێكدا سەمام 

كرد، پاشان وازم لێ هێنا و وتم هەوا گەرمە و دەنگە 

دەنگیش زۆرە، ویستم بەرەو الی دەرگاكە بمبات. 

 ش���ەو جوان و دڵڕفێن بوو- بەاڵم بۆ كێ ؟ 
لە دەرەوە

لە تەنیشت جادەكە گالیسكەیەك وەستا بوو، جوتێك 

كە دانابوو كە وەكو 
گیتاریان بەقنجی لەسەر كورسییە

بنیای���ەم دەهاتنە پێش چاو. لە بینینی گیتارەكان زۆر 

تارانەی���ان لەدەرەوە 
���ووم، ئەوان ئەم گی

ناڕەحەت ب

دانابوو وەكو ئەوەی ئێمە شایس���تەی ئەوە نەبین كە 

بۆم���ان بژەنن. بیركردنەوە لەوەی كە ئێمە مش���تێك 

چەورە و خوێڕین، گڕم گرت. گوڵە مێخەكەكەم لە 

پشت گوێم دەركێشایە دەرێ  و فڕێمدایە چاڵێكەوە. 

ماوەی���ەك چاوم تێبڕی تا بیر لە هیچی تر نەكەمەوە. 

 دەكرد ئەو ش���ەوە 
 دەكرد ڕۆژ بێتەوە، حەزم

حەزم

اتبایە. پاش���ان كەسێك بە ئانیشك تێوەی 
كۆتایی به

���امییە دەرەوە. »ڕۆزندۆ« بوو 
ژەندم  و لەو دۆخە كێش

كە بەتەنها و بێ  سرتە لەوێ  ڕایدەكرد.

بە بۆڵە بۆڵەوە پێی وتم: »كوڕە تۆ، هەمیش���ە لە 

ناوەڕاس���تی ڕێگەدا ڕادەوەستیت.« نازانم دەیویست 

داخی دڵی خۆی بە من بڕێژێت یان ش���تێكی دیكە 

بوو. بەرەو تاریكی لێواری ڕوبارەكە ڕایكرد و ڕۆشت. 
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ی ئەوم نەبینیوەتەوە.
لەوە بەدوا ئید

ەو شتانەم كرد كە 
وەستام و تەماشایەكی هەموو ئ

اسمان كە تا چاو بڕبكات كشابوو، 
تەمەنێكە دیوومن: ئ

ڕوباری كەللە شەق كە هاژەی دەهات، ئەسپێك كە 

نووستبوو، جادە و بانی چۆڵ و هۆڵ و كورەخانەكان. 

 لە نێو ئەم هەموو پیسی و گیاكەاڵنەدا 
بیرم كردەوە كە

ەم خاكە هەر ئەم 
خۆیشم لە گیاكەڵەیەك زیاتر نیم. ل

تۆزە هەڵدەستێ . دنیایەك الف و گەزاف و ئازایەتی و 

���رم كردەوە ئەم 
بەجەرگی كەچی هیچ. پاش���ان بی

ركردنەوان���ە گاڵتەجاڕانەن. چەند ناوچەكە خراپتر 
بی

بێت بەجەرگی و ئازایەتیی پیاو دەبێت زیاتر بێت. 

ەبوو و لە دوورەوە 
ەكە، س���ەما درێژەی ه

لە هۆڵ

���ەو لە ڕادەبەدەر جوان بوو. 
بۆنی الوالو دەهات. ش

ەكە بوو بوون كە 
ئەستێرە بەسەر یەكدا كەڵ

ئەوەندە 

ئەگەر تەماش���ایانت بكردایە گێژ دەبوویت. ویستم 

قەناعەت بە خۆم بكەم كە تەواوی ئەم ڕوداوە هیچ 

پەیوەندییەكی بە منەوە نیە، بەاڵم نەمتوانی ترسەكەی 

 ئەو غەریبەیە لە مێشكم 
ڕۆزیندۆ و بوێری  و ئازایەتی

دەربكەم. 

ڕیڵ، توانیبووی تەنانەت بۆ ئەو شەوەیش ژنێك 

ەو شەوە و زۆر شەوی دیكەش، 
مسۆگەر بكات، بۆ ئ

ڕەنگە هەر بەردەوامیش بێت، لەبەرئەوەی »لوخانرا« 

بەڕاس���تی زۆر كەیفخۆش بوو. بەس خوا دەیزانی 

 ش���ەوە ئەوانە بە چ ڕێگەیەكدا ڕۆشتبوون. 
كە ئەو

نەیاندەتوان���ی زۆر دوور بكەن���ەوە. ڕەنگە ئێس���تا 

ن لەناو جۆگەلەیەكدا خەریك بن.
هەردوكیا

ەماكە بە هەمان دەنگە 
دواجار كە گەڕامەوە، س

 بوو. وەكو ئ���ەوەی كە هیچ 
گ���ەوە ب���ەردەوام

دەن

ڕوینەدابێت. خۆم كرد بەناو خەڵكەكەدا، تێگەیشتم 

ڕۆشتوون. دەستەكەی 
كە هەندێ  لە تاقمەكەی ئێمە 

ك ب���وون لەگەڵ كچەكاندا س���ەمای 
نۆرتە خەری

چ گوش���ار و هێرشێك لەگۆڕێدا 
تانگۆیان دەكرد. هی

وون. مۆس���یقاكە 
وو و هەموو بەئەدەب و بەڕێز ب

نەب

كە لەگەڵ دەستەكەی 
خەواڵواوی بوو، ئەو كچانەی 

 دەمیان دەكردەوە. 
ەمایان دەكرد، بە زەحمەت

نۆرتە س

من چاوەڕوانی شتێك بووم بەاڵم ئەوە نا كە ڕویدا.

لە دەرەوە دەنگی گریانی ژنێك هات، پاش���ان 

مان دەمانناسییەوە، 
دەنگێك كە ئێس���تا ئیدی هەموو

ر ئارام ب���وو، ئەوەندە ئارام كە 
ب���ەاڵم ئەم دەنگە زۆ

دەكرا هی هەر كەسێك بێت.

ی: »بڕۆ ژوورەوە قەحبە!« پاشان دەنگی گریانی 
وت

ژنەك���ە هات. وەك ئەوەی خاوەنی دەنگەكە وەخت 

بێت ئارامیی خۆی لەدەست بدات.

»بەتۆم وت دەرگاكە بكەرەوە، بیكەرەوە، قەحبە 
بیكەرەوە.«

رگاكە كرایەوە و لوخانرا بەتەنها هاتە 
بەم قسەیە دە

وورەوە. وەكو ئەوەی كە كەسێك پاڵی پێوە نابێت.
ژ

كابرای قژ سور وتی: بێگومان ڕۆحی مردوویەك 

شوێنی كەوتووە.«

_«ڕۆحی مردوویەك نا هاوڕێ ، خودی مردوویەك« 

ئەمە دەنگی »ڕیڵ« بوو، سەروچاوی لە سەروچاوی 

مەستەكان دەچوو، تالوتل لەو ڕێگەیەوە كە جاری 
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 هەمووان بۆمان كردەوە دوو سێ  هەنگاوێك 
پێشوو

هاتە پێش���ەوە. درێژ بوو و جێیەكی نەدەبینی. پاشان 

لەپڕ وەك كلۆرەدارێك كەوتە س���ەر زەوی. یەكێك 

لەو پیاوانەی كە لەگەڵ ئەو هاتبوو خس���تیە س���ەر 

پشت و كۆڵوانەكەی قەد كرد و خستییە ژێر سەری. 

ئەوكات خوێن فوارەی بەست و برینێكی گەورەمان 

لەسەر س���نگی بینی. خوێن باڵودەبووەوە و ڕەنگی 

هێلەكەكەی تۆختر دەكرد. من پێش���تر ئەم هێلەكەم 

نەبینیبوو لەبەرئەوەی لە ژێر ملپێچەكەیدا شاردرابووەوە. 

بۆ ئەوەی بیهێننەوە هۆش خۆی، ژنێك بادەی هێناو 

هەندێكیش پەڕۆ كۆنیان سوتاند. حاڵی ئەو جۆرێك 

نەبوو كە بتوانێت باسی ڕوداوەكە بكات. »لوخانرا« بە 

دەمی داچەقیوەوە تەماشای ئەوی دەكرد و دەستەكانی 

ووبوونەوە. هەموو گێژ و وێژ 
بە هەر دوو الیدا شۆڕ ب

بوون. سەرئەنجام »لوخانرا« توانی قسە بكات. وتی كە 

پێكەوە چوو بوون بۆ كیڵگەیەك و كەسێك كە ئەو 

نەیدەناسی پەیدابووە و دەمودەست هاتبووە دەست و 

بەم جۆرە چەقۆی لەو دابوو. سوێندی خوارد كە ئەو 

پیاوەی نەدەناسی، هێندە نەبێت كە دەیزانی »ڕۆزندۆ« 

نەبووە. بەاڵم كێ  باوەڕی بە قسەی ئەو دەكرد؟

ئەو پیاوەی ك���ە لەبەر پێی ئێمەدا بوو، خەریك 

دەمرد. پێموابوو ئەو كەس���ەی بەو ش���ێوەیە 
ب���وو 

زامداری كردووە كەسێكی زۆر بەتوانا و بەهێز بووە و 

كارەكەی ب���اش ئەنجام داوە. كاتێ���ك كە دوبارە 

بێهۆش بوو«خولیا« چا ماتەكەی دەم كرد و فنجانەكان 

سوڕان، بەر لەوەی ئەو بمرێت نۆرەی فنجانە ماتەكە 

گەیشتە س���ەر من. بەر لەوەی دوا هەناسەی بدات 

بە دەنگێكی لەس���ەرخۆ وتی: »دەموچاوم داپۆشن.« 

ابووەوە غرور و لوتبەرزییەكەی 
تەنها شتێك كە لێی م

بوو. نەیدەویست ئێمە تەماش���ه وانی ڕەنج و ئازاری 

مردنەكەی بین. كەس���ێك كاڵوێكی ڕەشی بەرزی 

انا و بەم شێوەیە ئەو لە ژێر تاجە 
لەسەر دەموچاوی د

بەرزە ڕەشەكەیدا بێدەنگ مرد. تەنها كاتێك كە سنگە 

پانەكەی لە جوڵە كەوت زاتیان كرد كاڵوەكە لەسەر 

دەموچاوی البەرن. الشەی ژاكاوی مردوانی هەبوو. 

ئەو یەكێك بوو لەو ئازاترین پیاوانەی كە لەو ڕۆژانەدا 

لەنێوان »باتریا« و »سور«دا پەیدا دەبوون. كاتێك بینیم 

مردووە و ئیدی ناتوانێت قسە بكات، چیدی ڕقم لێی 
نەدەبووەوە.

یەكێك لە كچەكان لە نێ���و خەڵكەكەوە وتی: 

»مرۆڤ دەبێت تەنها زیندوو بێت تا بمرێت.« یەكێكی 

دیكەش بەهەمان ئاوازەوە وتی: »پیاوێك  و ئەم هەموو 

غرورە، ئێس���تا تەنها بۆ مێش و مەگەس كۆكردنەوە 
باشە.«

ە لە نۆرت���ەوە هاتبوون، هێواش 
ئەو پیاوانەی ك

هێواش لە نێوان خۆیاندا دەستیان كرد بە قسەكردن. 

پاشان دوانیان پێكەوە وتیان: »ئەم ژنە ئەوی كوشتووە.« 

یەكێكی دیكەیان بە دەنگی بەرز »لوخانرا«ی تۆمەتبار 

كرد و ئەوانی تر ل���ە دەوری كۆبوونەوە. ئەو كات 

م���ن بیرم چوو كە دەبێت ئیحتیاتی خۆم بخەم، بۆیە 

وەك بروس���كە پەڕیمە ناویانەوە. نازانم چۆن بوو كە 

چەقۆكەمم دەرنەهێنا. زۆربەیان _ڕەنگە هەمووشیان_ 

تەماش���ای منیان دەكرد، بەبێحاڵییەوە وتم: »تەماشای 

دەس���تی ئەم ژنە. چۆن توانا و بوێریی ئەوەی هەیە بە 

چەقۆ پیاوێك بكوژێت؟«

پاش���ان زۆر خوێنس���اردانە وتم: »كێ دەیتوانی 
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ەوە ك���ە ئەم پیاوە كە -وەك دەڵێن- لە 
بیر لەوە بكات

ناوچەكەی خۆی بك���وژو ببڕێكی بەناوبانگ بووە، 

سەرئەنجام ئاقیبەتی ئەمە بێت؟ ئەویش لە شوێنێكی 

بێزاركەری وەك ئێرەدا كە هیچ شتێكی وای تیا نییە، 

تا كەس���ێكی غەریبە بۆ خۆش���گوزەرانی بێتە ئێرە و 

ڕیسوایی بخاتە الوە؟«

كەس بۆ شەڕكردن نەهاتە مەیدان.

ڕێك لەو كاتەدا، ل���ە بێدەنگییەكی مەرگباردا، 

دەنگی پێی چەند ئەسپێك هات. جەندرمەكان بوون. 

ێ  ب���وون، لەبەر هەزار و یەك هۆ 
هەموو ئەوانەی لەو

و بەڵگە نەیاندەویس���ت سەر و كاریان بكەوێتە الی 

جەندرمەكان. باش���ترین كار ئەوە بوو كە تەرمەكە 

نە ن���او ڕوبارەكەوە. ئەو پەنجەرە گەورەیەت بیر 
بخە

ماوە كە كێردەكەی ڕۆزن���دۆی لێوە فڕێ درایە ناو 

ڕوبارەكەوە؟ كابرای ڕەشپۆشیش هەر لەوێوە هەڵدرایە 

ناو ڕوبارەكەوە. دەس���تەیەك لە پیاوەكان ئەویان بەرز 

 ئ���ەو پ���ارە و وردە دراوانەی نێو 
ك���ردەوە، تەواوی

گیرفانی���ان دەرهێنا و تەنانەت یەكێكی���ان بۆ ئەوەی 

مس���تیلەكەی بدزێت پەنجەی بڕیی���ەوە. ئەوان باش 

سوودیان لە هەلەكە وەرگرت. ئەو بەڕێزانە غیرەت و 

جورئەتیان هەر ئەوەندە بوو كە مردوویەكی داماوی 

هیچ لە دەست نەهاتوو ڕوتكەنەوە كە سەردەمێك لە 

 كردەوە و بۆ دەرەوە توڕیان 
پیاوێك زیاتر بوو. بەرزیان

هەڵدا، ئاوی تی���ژڕەوی ڕوبارەكە بردی. بێگومان بۆ 

وەكە نەمێنێتەوە ورگیان هەڵدڕیبوو، 
ئەوەی لە سەر ئا

من نەمویست تەماش���ا بكەم. كابرای سمێڵ ماش و 

برنجی چاوی لە س���ەر من هەڵنەدەگرت، »لوخانرا« 

هەلەكەی قۆستەوە و چووە دەرەوە.

كاتێ���ك جەندرم���ەكان گەیش���تن، س���ەما بە 

 بەردەوام ب���وو. ڤیۆلۆنژەنە 
دەنگەدەنگێك���ی زۆرەوە

كوێرەك���ە وەها كەوانەكەی ب���ە تەلەكاندا دەهێنا و 

دەنگێكیان لێ  دەردەهات كە تا ئێستا گوێم لێ نەبووە. 

لە دەرەوە خەریك بوو ئاسمان ڕوناك دەبۆوە. ستونی 

پەرژینی كێڵگەیەك  لەو نزیكانە دەهاتە بەر چاو، بەاڵم 

ی نێوان ستوونەكان نەدەبینرا.
هێشتا تەل

هێور و لەسەرخۆ دەگەڕامەوە كوختەكەم. مۆمێك 

دەسووتا لەپڕ كوژایەوە. كاتێك ئەمەم 
لەپەنجەرەكەدا 

كەوتمە پەلەپەل. ئەوسا بۆرخیس، دەستم كرد 
بینی 

بە ناو هێلەكەكەمدا -لێرە لە ژێر باخەڵی چەپمدا كە 

هەمیشە چەقۆیەكی تیادا هەڵدەگرم- دوبارە چەقۆكەم 

دەرهێنا. لەسەرخۆ دەمەكەیم سوڕاند. لە چەقۆیەكی 

تازە دەچوو، بێگون���اه دەهاتە بەر چاو  و بچوكترین 

شوێنەواری خوێنی پێوە نەبوو.

سەرچاوە: 

خورخە لویس بورخی���س، هزار توهای بورخس، ترجمە 

احمد میر عالئی، تهران، نش���ر كتاب زمان، چاپ دوم، 1380 

هجری شمسی.
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له به رئه وه ی قس���ە ناكەم. لێوەكانم بخوێنەره وە. تۆ 
لەوێ دادەنیشی و كاتێك شەمەندەفەرەكە لە دوورەوە 
بە تەقوتۆق دەردەكەوێت، دەنووش���تێیتەوەو س���ەرت 

دەهێنیە پێشێ، تا باشتر بژنەوی. بەاڵم من قسە ناكەم.
     ئەگ���ەر توانی���م بیاندۆزمەوە، نی���وەی باقی 
پارەكە كە هەقدەس���تی ئەنجامدانی كارەكەیەو دەبوو 
وەریبگرم، وەریدەگرم، بەاڵم ئه وان رۆیشتوون. نازانم 
كوێیان ب���ۆ بگەڕێم. وابزانم ئیتر لێ���رە نین، بێگومان 
تێیان تەقاندووەو هەاڵتوون بۆ دەرەوە، بۆ واڵتێكی تر، 
بەردەوام جێگە دەگۆڕن و لەبەرئەمەیشە كە خەڵكانی 
وەك من دەدۆزن���ەوە. ئێمە نیش���تمانمان جێدەهێڵین، 
چونكە دەوڵەتەكان سەرەونگوم دەبن و ئێمە سەربازی 
الیەنی بەرامبەری���ن، نەكارێك، نە نان و رۆنێك، چما 
تۆوەكە هەمووی كوللە خواردوێتی، كاتێك لە سنوور 
تێدەپەڕین، دەكەوینە س���نوور و حەسارێكی ترەوەو 
دواتریش یەكێکی تریش. دواجار به ره و کوێ ئه  چین؟ 
نازانی���ن، لە كوێ وەمێنین. جێگایەك كە ئێمە رەوانەی 

رێز نواندن
 

نووسینی: نادین گۆردمایر
و. لە فارسییەوە: جەبار سابیر
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جێگایەكی ت���ر نەكات، ل���ە ئۆردوگایەكەوە بۆ 
ئۆردوگایەكی تر. لە واڵتێك كە ناس���نامەیەكت 

دەست ناكەوێ.
     زارم بەستراوە.

     دەمان دۆزن���ەوە. لە یەكێ لەم جێگایانە 
منیان دۆزییەوەو قوتاریان كردم. هەر كارێكیان لە 
دەس���ت بێت، رەتم دەكەنەوە، لێرە ناسنامە دەدەن 
و ناوێكم لێدەنێن. ناوی خۆم بە خاك دەس���پێرم، 
كەس ناتوانێ لە زمانمی دەربكێشێ. بە منیان وت 
چییان دەوێت و نیوەی پارەكەیان لە سەرەتاوە دا. 
باش دەخۆم، جلوبەرگی جوان لەبەر دەكەم و لە 
ئوتێلێك دەمێنمەوە خەڵكەكە بەر لە هاتنە ژوورەوە 
لیستی خواردنەكان  بۆ رێستوڕانتە س���یانەییەكەی 
دەخوێننەوەو پاش���ان بڕیار دەدەن بچن بۆ كامیان. 
ش���امپۆی بەالش لە گەرماوەكان دادەنێن و قاسە 
تایبەتەكانیان كلیلی تایبەتی هەیە كە لە بری پارە 

لیكۆری لێ دادەنێن.

     هەموو ش���تێكم بۆ دابی���ن كراوە. دوای 
چەندی���ن مان���گ چاودێری و ش���وێن كەوتن، 
دەیانزان���ی دەچێ���ت بۆ كوێ و ل���ە كوێ و چ 
كاتژمێ���رێ، لەگەڵ ئ���ەوەی مرۆڤێكی که ته  بوو، 
بێ پاس���ەوانانی دەوڵەتی لەگ���ەڵ ژنەكەی بەمال 
و ئەوالدا دەڕۆیش���ت، ئاخر حەزی دەكرد وەك 
خەڵكی ئاس���ایی بەرچاو بكەوێ���ت، یا مرۆڤێكی 
ئاسایی بێت. دەیانزانی كە نەشیاوەو ئەمەیش دەبێتە 
هۆی ئەوەی كە پارە بدەن بە من تا كارێك بكەم، 

كە دەبێ ئەنجامی بدەم.
     م���ن كەس���ێك نیم، هی���چ واڵتێك منی 
لە ئامار و س���ەرژمێریدا تۆمار نەكردووە، ناوێك 
كە لە منیان ن���اوە، بوونی دەرەكی نییە و كارێك 
كە ئەنجام درا، كەس���ێك ئەنجام���ی نەدا. لەگەڵ 
ژنەكەی دەچووە كەیف و سەفا، دەستی دەگرت 
و پێكەوە پیاسەیان دەكرد، دەچوونە رێستوڕانتێك 
كە دەرگای شووش���ەیی دوو دیواری هەبوو، بۆ 
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پاراستنی گەرماو س���ەرماكەی، هەموو هەفتەیەك 
دەچوون، دواتریش پێیان وتبووم دەچێتەوە ماڵێ، 
به اڵم ئه چوون بۆ سینەما، ئارامم گرت. لە كافێكە 
پەرداخێك خواردنەوەی سووكم بە دەستەوە بوو، 

هەر ئەمەو گەڕامەوە.
     که  خەڵكەكە لە س���ینەما دەهاتنە دەرێ، 
پیش���انیان نەدا ئەویان ناسیوە، چونكە خەڵكی ئێرە 
حەزدەك���ەن رێبەرەكانیان وەك خەڵكی ئاس���ایی 
بن. دەستی ژنەكەی گرت، رێك وەك هاوشارییە 
ئاس���اییەكان و بەرەو سەر ش���ەقامەكە رۆیشت، 
هەمان جێگایەك ك���ە دەرگای چوونە ژوورەوەی 
وێس���تگەی میترۆكەی لێیە، وەختێ���ك لە دواوە 
وەس���تا، تا یەكەمجار ژنەك���ەی تێپەڕێت، كاری 
خۆم ك���رد. بەو جۆرەی که  داوایان لێكردبووم و 
پارەكەیان پێدابووم، كارەكەم كرد، چاک مش���تم 
لێ گرتبوو، تاقیان كردبوومەوە، رێك نام بە پشتە 
سەرییەوە. گاڤێك كەوت و ئاوڕم دایەوە هەڵبێم، 
یەكێكی تریشم پێوەنا، پارەكەیان دابوو، لێمدا بۆ 

ئه وه ی كارەكە تەواو بكەم.
     ژنەكەی هەڵ���ەی كرد و لە بری ئەوەی 
ئاوڕبداتەوەو سەر هەڵبڕێ و بزانێ كێ لێیداوە، لە 
تەنیشتییەوە كەوتە سەر ئەژنۆ. تەنیا قسەیەك كە بە 
پۆلی���س و چاپەمەنییەكانی وت، ئەمە بوو كە تەنیا 
پش���تە سەری پیاوێكی بینیوە، جلەكانی تۆخ بووە، 
قەمسەڵەیه کی چەرمی له به ردابووه ، به  پلیکانه کاندا 
به ره و ژوور بۆته وه  تا گه یشتۆته  شه قامه  الوه کیه که . 
ئەم ش���ارە بە تایبەت بە كۆاڵنی تەنگ و باریك و 
سەرەوژووری ناس���راوە. سیمای منی نەبینی. ئێستا 
چەند ساڵێك رابردووە، لە رۆژنامەدا دەیخوێنمەوە، 
بە هەمووان دەڵێ كە س���یمای ی���ارۆی نەبینیوە، 

س���یمای كەسێك كە ئەم كارەی كردووە، خۆزێ 
چركەیەك زووتر س���ەری هەڵدەبڕی. ئەوسا منیان 
گرتبوو، ناكەسێك كە ئەم كارەی كردبوو، ده بوو 
به  من. هەموو ماوەكە بیر لە پش���تە سەرم و كاڵوە 
رەش���ەكەم دەكاتەوە، راستییەكەی رەشیش نەبوو، 
كاڵوێكی چوار خانەی سەوزی كاڵ بوو بە رێڕێی 
قاوەی���ی، لەو كاڵوه  گرانانەی ك���ە بە هەمان ئەو 
پارەیە كڕیب���ووم، دوای كارەكە، بەردێكم تێكرد 
و فڕیمدای���ە جۆگەكەوە. بیر ل���ە ملم دەكاتەوە، 
پارچەیەك كە لە نێوان كاڵو و یەخەی قەمس���ەڵە 
چەرمەكەوە دی���ار بوو. نەمدەتوانی قەمس���ەڵەكە 
فڕێدەمە جۆگەكەوە، قەمسەڵەكەم بۆیاخ كردبوو. 
بیر لە بریقەی قەمس���ەڵە چەرمییەك���ەم دەكاتەوە 
لەس���ەر كۆڵ و شانم، كە لە بەر رووناكی گڵۆپی 
ش���ەقامەكەو لە س���ەر پلەكانەوە بریقەی دەدایەوە 
هه روه ه���ا بیر لە پێكان���م دەكاتەوە كە بە خێرایی 
و چاالك���ی منیان لە چاوی ئەو دەش���اردەوە، كە 

دانیشتبوو و دەیقیژاند.
     پۆلی���س وردەواڵ���ە فرۆش���ێكی س���ەر 
كۆاڵنەكەی بان قاڵدرمەكانی وێستگەی میترۆكەی 
دەس���تگیر كرد. ژنە نەیتوانی بیناسێتەوەو، چونكە 
دەموچاوی نەبینی بوو. باقی ئەوانەیشیان بەم شێوەیە 
ئازاد كرد كە لەسەر شەقام گرتبوویانن. تاوانباران، 
سەرپێچی كارانی پێشینەدار، ناكۆكانی سیاسیی و 
هەر كەسێك كە بیری لێبكەیتەوە، چارەیەك نەبوو، 
چونك���ە بااڵی كابرای پیاو كوژی���ان نەبینی بوو. 
جێگەی مەترسی نەبوو. هەموو ماوەكە دەربەدەری 
ئەم واڵت و ئەو واڵت بووم، دەترسام، دەترسام، 
چوون ناس���نامەم پێنەبوو، دەترس���ام لێكۆڵینەوەم 
لەگەڵ بكەن، دەترس���ام برسی وەمێنم، بەاڵم نهۆ 
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ترسم نییە. هەنووكەیش ترسم نییە. قسە ناكەم.
     رۆژنام���ەكان دەخوێنمەوە تا بزانم چییان 
نووس���یوە و چۆن رووداوەكەیان شرۆڤە كردووە. 
لێكۆڵینەوەكان نەگەیش���توونەتە ئەنجام، پۆلیس و 
تەواوی واڵت دەس���تیان لە دەس���تی یەك ناوە و 
بەردەوامی بە گەڕان و پش���كنین دەدەن. هەندێك 
جار هەموو گریمان���ەكان دەخوێنمەوە، هەندێك 
جاریش وەك ئێستا كە لە میترۆ دانیشتووم، سەیری 
رۆژنامەیەك دەكەم كە بە دەس���تی یەكێكەوەیەو 
گریمان���ەی تازە دەخوێنمەوە. یەكێ پرس���ەكەی 
داوەتە پاڵ ئێرانییەكان و بەهۆی دژایەتیان لەگەڵ 
هەندێك ل���ە دەوڵەتان خەتاكەیان خس���تۆتە ملی 
ئەوان. جارجارێكیش هەوڵی ئەفریقای باشوور لە 
تۆڵەی  پاوانكارییەكان���ی ئەو واڵتە دژی رژێمی 
رەگەزپەرس���ت. م���ن دەزانم كێ ئ���ەم كارەی 
كردووە، بەاڵم نازانم بۆ. كاتێك نیوەی پارەكەیان 
دا، نەیانوت بۆچی و منیش نەمپرسی. بەم ئاسانییە. 
بە من چی بپرس���م كام دەوڵەت، دواجار یەكێك 
رادەستمان دەكات. ئەوان تەنیا كەسانێك بوون كە 

پێشنیاریان بۆ من كرد. 
     نی���وەی پارەكەیان دا. دوای پێنج س���اڵ 
ش���تێكی زۆری لێ نەماوەتەوە، مانگێكی تر دەبێتە 
پێنج س���اڵ. ته واو بێ كار نیم، جاروبار كارێكی 
كاتی���م هەبووە، كەس لێی نەدەپرس���یم لە كوێم 
هێناوە، تا كرێی خان���وو و خەرجییەكانم دەدەم. 
لە گرەوی پێشبڕكێی ئەس���پ غارداندا بەشداریم 
دەكرد و ی���ەك دوو جاریش وێڵی كابارێ بووم. 
جێگاگەلێك ك���ە ئاماری مرۆڤی لێ���وەر ناگرن. 
ئەگ���ەر باقی ئ���ەو پارەیەیان دەدا، ك���ە بەڵێنیان 
دابوو، دەمویس���ت چی كارێكی پێبكەم؟ بڕۆم بۆ 

جێگایەكی تر؟
     كاتێ���ك بڕۆم بۆ واڵتێكی تر، رێك وەك 
ئەوان، لە پێش س���نوور كاغەز گەلێكی بێناسنامە 

رۆدەكەم كە بە منیان دا، ئەوسا قیافەم دەبینن.
     قسە ناكەم.

     هەقم بەسەر كەسەوە نییە. تەنانەت هەقی 
ژنانیش���م نییە. جێگاگەلێك ك���ە كارم لێكردووە، 
پێش���نیار گەلێك ك���ە بۆم دەكەن، م���اڵ كڕین، 
جێگۆڕكێ���ی بابەتی دزی، دابەش���كردنی مادەی 
هۆش���بەر، وەك بڵێ���ی خەڵكەكەی ئێ���رە بۆنیان 
كردبێت ك���ە بە دوای كاردا هاتووم. بەاڵم نا لەم 

هەوااڵنە نییە!
     من لێرە نیم. لەم ش���ارە نیم. ئەم ش���ارە 
قەت س���یمای منی نەبینیوە، تەنیا پش���تە س���ەری 
پیاوێكیان بینیوە كە لە پلەكان س���ەركەوتووەو لە 
كۆاڵنی تەنیش���ت میترۆكەوە ونبووبوو. دەزانم كە 
وتویانە تاوانبار دەگەڕێتەوە بۆ شوێنی تاوانەكەی. 
بەاڵم تەنانەت من لە پێش ده رگای میترۆكەیشەوە 
تێپەڕنەب���ووم. قەت لەو قاڵدرمان���ە نزیك نابمەوە. 
كاتێك لە دوامەوە قیژاندی، ون بووم، بۆ هەمیشە 

ون بووم. 
     كاتێك بیس���تم كە نایانەوێ لە گۆڕستان 
بینێژن، باوەڕم نەدەك���رد. ئەویان لە باخچەیەكی 
بەردەم كەنیس���ەكە ناش���ت كە نزیك وێستگەی 
میترۆكەیە. جێگایەكی بە رواڵەت ئاسایی، بە چەند 
دار و درەختێك���ی دێرینەوە كە دڵۆپە بارانی زۆر 
لەوانەوە دەچكایەوە سەر چەوەكانی دەورووبەری 
گۆڕەكە. رێك لەسەر شەقامی سەرەكی. بەردێكی 
هەڵكۆڵراو و الوانەوه یەكی كورتیش بە دەوریدا، 
هەر ئەمە. خەڵكانێك كە بۆ خواردنی نانی نیوەڕۆ 
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دێنە دەرێ، خەڵكانێك كە بۆ ش���مەك كڕین دێن، 
ئەوانەی كە لە میترۆكە دێنە دەرێ، ئەوانەی كە لە 
سینەماكە دێنە دەرێ، لە رێگە چەوڕێژكراوەكەوە 
تێدەپەڕن و لەسەر گۆڕەكە دەوەستن، لە جێگایەك 

كە ئەویان لێ ناشتووە، گوڵ دادەنێن.
     چوومەتە ئەوێ. بینیومە. لێی دوور ناكەومەوە. 
جێگایەكە وەك جێگاكانی تر. النیكەم بۆ من وایە. 
هەر جارێ كە دەچمە ئەوێ، بە دوای ئەوانی تردا، 
ئەوانەی بۆ كەنیس���ە دەچن، گەنجانێك دەبینم كە 
دەگرین، گوڵ دەهێن���ن، جارجارێ كاغەزگەلێك 
دەردەهێنن كە ش���تانێكیان لەسەر نووسیون، وەك 
بڵێی شیعرە. س���ەر لە دەستوخەتەكەیان دەرناكەم، 
دەبینم كە هێش���تا بەدواداچوون���ەكان بەردەوامی 
هەیەو ت���ا زەمانێك كە دەموچاوەكەیان دەس���ت 
نەكەوت���ووە، بەردەوامی دەبێ���ت، هەمان كارێك 
دەكەم كە ئەوانیتریش دەیكەن. باش���ترین رێگەیە 
بۆ ئەوەی لە ئاسایش���دا بمێنم. ئەمڕۆ چەپكە گوڵە 
باخێكی س���وورم كڕی، كە گەاڵ پلیشاوەو دڕكە 
تەڕەكانیان بە الس���یكێك پێكەوە پێچابوو. لەسەر 
گۆڕەكە دامنا، رێك لەس���ەر بەردە تاشراوەكە، لە 
پش���ت ریزی پەرژینەكان���ەوە، جێگایەك كە ناوی 

منیش هاوڕێ لەگەڵ ئەودا نێژراوە.

 سەرچاوە:
 بیست بیست

بیست داستان از بیست نوسیندە برندە جایزە نوبل ادبیات
ترجمە اسداللە امرایی

نشر گل ازین

                         1389
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 خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم،
تەواو ئەوروپایی نییە.

لە راستیدا، خەڵكی سەرانسەری ئەوروپایە.

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم لە سوریا یان توركیا، 
مەغریب یان تونس، میس���ر یان ئەندونیسیا، سربیا یان 

عیراقەوە هاتووە. 
رابردووی نییە، بەس بیر دەكاتەوە بژی. 

لەدایكبوونی  ئەوروپاییەكەم رۆژی  خۆشەویس���تە 
نییە. 

ئ���ەو رۆژەی لە دایك بوو، كارەبای هەموو واڵت 
بڕا. 

سوتەمەنی نەبوو دایكی بگوازنەوە بۆ نەخۆشخانە 
لەب���ەر ئ���ەوە، بەیارمەت���ی برا گەورەك���ەی، لە 

چەرداخێكدا لەدایك بوو. 
پێش ئەوەی لەدایك بێ، باوكی لەشەڕدا كوژرا.

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم 

و.	لە	عەرەبییەوە	:	تەیب	جەبار	                                   شیعری	:	كاتلین	كالدما										
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خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم، لە واڵتە ئەوروپاییەكەیدا لە شوقەیەكی كرێدا دەژی. 
یەك دوو خانوشی لە واڵتەكەی خۆیدا هەیە. 

ئێستاش نیگەرانی ئەو خوشكانەیەتی كە شویان نەكردووە. 
ئەگەر دایكی بمرێ. 

كاتێ خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم لەپم دەخوێنێتەوە 
باسی كێشەكانی رابردووی خۆمم بۆ دەكات و بەڵێنی دوارۆژێكی گەشم پێدەدا.

هەردوو دەستی پڕ سۆزن.

ئەگەر بچین بۆ ناو جێگا، ناخەوین 
دوو زمانی ئاڵۆز و بایەخ وروژێنمان هەیە 

وەك مار لە یەك دەئاڵێن
بۆ بەیانیش تەنها بۆ هەردووكمان، زمانێكی تازەمان دەبێت.

لەم واڵتە تازەیەدا ئەو شەوە، جووت بە دیداری یەك گەیشتین. 

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم دڕندەیەكی ترسناكە 
تووكی سنگی منداڵی كۆرپە دەترسێنێ 

رێك وەك )ئەخیل( لە )ئەلیادە(دا. 
پێچەوانەی )ئەخیل( هیچ كێشەی لەگەڵ پاژنەدا نیە.

دەتوانێ بە گورج و گۆڵی رابكات،
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بەو راكردنە ژیانی خۆی پاراستبوو،
كاتێ لە دەست پڵنگ و شێر و پیاوی تر رایدەكرد.

بۆ خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم ژیان سادەیە 
مەسەلەكە مردن یان راكردنە.

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم بێزاری دەرنابڕێ 
خانوە تازەكەی خۆشدەوێ، هەروەها ژنەكەشی.

منداڵەكانی دەنێرێتە باشترین قوتابخانە. 
نیگەران نیە بەوەی كوڕی نەبووە.

كچەكانی خۆشدەوێ بەو شێوازە ژیانەی خۆیان هەڵیانبژاردوە.
بەخشندەیە لەگەڵیان زیاد لەوەی هەیەتی. 

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم دڕندەی سێكسە 
گەرچی من نازانم، تا ئێستا هیچ سێكسمان كردووە 

هەرچەند دەچینە ژووری نوستن، لە خۆشەویستی زیاترمان نیە 
كە بەردەوام دەبێ و دەمانبا 

لە رێگایەكی بەرزەوە بۆ یەكێكی تر 
لە هەڵگەڕانەوە بۆ كەوتن 

لە كەوتنەوە بۆ فڕین 
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لە فڕینەوە بۆ بەرزبوونەوە بۆ ئاسمان. 
هەركاتێ خۆشەویستیمان دەگۆڕییەوە،

ژوورەكە سور دەبوو 
هەروەها پەردە و سیسەم و دیواریش. 
هەرچی لە ژورەكە هەبوو سور دەبوو 

لێرە هیچ گوناحێك لەدایك نابێ 
ئەمە شوێنی بونەوەری ئاسمانییە 

خۆشەویستە ئەوروپاییەكەم 
بەڕاستی شتێكە لە رابردوو.

پیاوێكە ئەوەندە ژنی خۆشدەوێ،
ئامادەیە هەرچی هەیە بیگۆڕێتەوە..

لە پێناوی بەسەربردنی شەوێك لە كۆشكی بادا 

كاتێ پرسیاری رۆژی لەدایكبوونی لێ دەكەی 
پێت سەیر نەبێ گەر بڵێ: 

ئەو رۆژەی لە ئێران كۆمپانیای پیپسیان خۆماڵی كرد لەدایك بووم.

*كاتلین كالدما: ژنە شاعیرێكە خەڵكی واڵتی )ئەستۆنیا(یە. 

سهرچاوه:
سایتی ایالف

وه رگێڕانی)عبدالرحمن الماجدی( 



67

169



170

لەمیانەی ئەم ساڵدا، توێژەری كوبی »ئەنریكۆ ماریۆ« 
سەرقاڵی نوس���ینەوە و باڵوكردنەوەی ژیاننامەی شاعیری 
مەكسیكی »ئۆكتاڤیو پاز«ە كە ساڵی 1990 خەاڵتی نۆبڵی 
وەرگرت���ووە، ئەم ژیاننامەیە لە هەمو ژیاننامەكانی دیكە، 
لە ژیان و كارەكانی شاعیرەوە نزیكترە. ئاشكرایە ئەوەی 
دەرب���ارەی دانەری كتێبی )وێڵگەی تەنهایی( نوس���راوە 
هێجار زۆرە، چ لە بارەی بەرهەمە شیعریەكانییەوە یاخود 
كارەكانی لە بواری توێژینەوەدا. بەاڵم ئەوەی دەربارەی 
ژیاننامەی نوس���راوە، زۆر زۆر كەم���ە، ئەمە ئەگەر ئەو 
تەحەفوزە گەورەیە لەبەرچاو بگرین كە نوسەر دەربارەی 
ژیانی تایبەتی خۆی هەیەتی. نزیكترین ژیاننامە تاكو ئێستا 
لەسەر ژیانی ئۆكتاڤیو پاز باڵوبوبێتەوە، بریتییە لە كۆمەڵێ 
وتار و توێژینەوەی »گیلیبرمۆ ش���ریدان«ی نوسەر كە لە 
ساڵی 2004 لە دووتوێی كتێبێكدا بە ناونیشانی )شاعیرێك 

بە دیمەنە سروشتییەكانەوە( باڵوكراوەتەوە.
بەاڵم پێش ئەوە، »ئەلبێرتۆ روی س���انجێس« لە ساڵی 
1990، كتێبێكی بە ناونیش���انی )دەروازەیەك بۆ ئۆكتاڤیو 

بەم نزیكانە ژیاننامەی 
ئۆكتاڤیو پاز 

باڵودەكرێتەوە
و. لە عەرەبییەوە: باوكی ڕەهەند
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پاز( نوس���ی، كتێبەكە چەندین وردەكاری گرنگ و 
بایەخداری لەس���ەر ئۆكتاڤیو پ���از لەخۆدەگرتووە. 
لەگەڵ ئەوەشدا تەنها ئەو كتێبانە باڵونەكراونەتەوە كە 
قس���ەوپاز لە ژیان و كارەكانی ئۆكتاڤیو پاز دەكەن، 
بەڵك���و »خۆرخێ ئەگیالر مۆرا« كتێبێكی دەربارەی 
ئۆكتاڤیو پاز باڵوكردەوە كە جێگای سەرنج و مشتومڕ 
بوو، لەكات���ی باڵوبونەوەی ئەو كتێبەدا ئۆكتاڤیو پاز 
توڕەدەبێ���ت. كتێبەك���ە بەم ناونیش���انەیە )دووانەی 
خودایی( و تیش���ك دەخاتە س���ەر مێژو و ئەفسانە لە 
كارەكان���ی ئۆكتاڤیو پاز دا. دوای چەند س���اڵێكی 
دیكە و لەساڵی 1998، »ئیلینا بونیاتویسكا« كتێبەكەی 
بەناونیشانی )ئۆكتاڤیو پاز.. وش���ەكانی درەختەكە( 

باڵوكردەوە.
لە ماوەی چەن���د مانگی داهات���ودا، كتێبێكی 
نایابیتر دەچێت���ە ڕیزی ئەو كتێبانەی دیكەوە كە پاز 
لە ژیاننامەی ئۆكتاڤیو پ���از دەكەن. ئەویش كتێبی 
)ژیاننامە مەزنەكەی ئۆكتاڤیو پاز(ە كە نوس���ەری بە 

ڕەگەز كوبی »ئەنریكۆ ماریۆ سانتی« نوسیویەتی. ئەم 
نوس���ەرە دەڵێ حەز ناكات لە میانەی چاوپێكەوتنە 
رۆژنامەوانییەكانی���دا پازی ئەو كتێبە بكات، بەاڵم لە 
هەمانكاتدا جەخت ل���ەوە دەكاتەوە كە لە كۆتایی 
ئەم س���اڵدا یاخود لە سەرەتای س���اڵی 2012 دا، لە 

وتووێژەكانیدا پازی لێوە دەكات.
وەك ئاماژەی���ەك بۆ ئەو پێگ���ە ئەدەبییە بەرز و 
شكۆدارەی ئۆكتاڤیو پاز هەیەتی، »براولیۆ بیرالتا«ی 
رۆژنامەنوس و باڵوكار دەڵێ: )ئۆكتاڤیو پاز نوسەر و 
توێژەر و ش���اعیر و بیرمەندە، ئەمە لەپ���اڵ ئەوەدا كە 
رەخنەگرێكی ش���ێوەكاری گەورەیە و توانیویەتی لە 
پێش���ەوەی ئەو كەسانە بێت كە ژیانی خۆیان بۆ ئەم 
جۆرە لە رەخنەی ئەدەبی تەرخانكردووە. ئۆكتاڤیو پاز 
وەك هارۆڵد بلۆم دەڵێ شاعیرێكە خاوەنی قوتابخانەی 

خۆی و هەوادارانی خۆی هەیە(.
تا ئێستا كاری نوسینێكی پڕاوپڕی تەواو لەسەر 
ژیاننامەی ئۆكتاڤیو پاز، مەسەلەیەكی هەڵپەسێردراوە، 
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ئەگەرچی چەندین توێژینەوەی گرنگ و بایەخداری 
تایبەت بە ژیانی ئەم شاعیرە دەركەوتن و باڵبونەتەوە. 
ئۆكتاڤی���و پاز لەبەر ئەوەی پەی ب���ەوە بردوو دوای 
مردنی، ژیان و كتێبەكانی دەبنە شوێنی لێكۆڵینەوە و 
بایەخپێدان���ی نەوەكانی داهاتوو، بۆیە دەیویس���ت 
س���ەبارەت بە ژیانی تایبەتی زۆر وریا و بەپەرێزبێت. 
ئەوەی ئێستا سەبارەت بە هەندێ لە وردەكارییەكانی 
ژیانی لەبەردەس���تدایە، هیچ نیی���ە جگە لە كۆمەڵێ 
زانیاری كە لە چاوپێكەوتن���ە رۆژنامەوانییەكانییەوە 
وەرگیراون یاخود لەوەی خ���ۆی لە كتێبەكانییەوە 

لەسەر خۆی وتویەتی.
لە پاڵ ئەو پرس���یارە زۆرانەی تا ئێس���تا لەسەر 
كاروانی ئەدەبی ئەم نوسەرە دەوروژێنرێت، كەچی 
الیەنی كۆمەاڵیەتی هێشتا ناڕۆشنی زۆری تێدایە و زۆر 
الیەنی ژیانی هەیە هێشتا قسەی لەسەر نەكراوە، وەك 
ئەو الیەنەی پەیوەس���تە بە كاری دیبلۆماسییەوە یان 
ئەو ڕۆڵەی وەك باڵوكەرەوەیەك و ڕیكالمكردنێك بۆ 
چاپەمەنییەكان هەیبووە. وەك چۆن هەمو نوسەرێكی 
مەزن چەندین كتێب هەیە پاز لە ژیاننامەكەی دەكات، 
ئەوا پێویس���تییەكی زۆر هەیە ب���ۆ كتێبێك تەواوی 
وردەكارییەكانی ژیانی ئۆكتاڤیو پاز لەخۆبگرێت، لە 
هەمو الیەنەكانەوە، لەوانە الیەنی داهێنانەكانی و الیەنی 
كۆمەاڵیەت���ی. چونكە ئەوەی تا ئەمڕۆ لەس���ەر ئەم 
نوسەرە باڵوبوەتەوە، ئەو مەبەستە نادات بە دەستەوە 
بۆ كەس���ێك كە بیەوێت لە جیهانەكەی نزیكبێتەوە. 
ڕەنگە كتێبەكەی »ئەنریكۆ ماریۆ« ئەو كتێبە بێت كە 
خوێنەرانی ئۆكتاڤیو پاز چاوەڕوانی دەكەن و لەوانەیە 
تینوێتیان بش���كێنێت و وایانلێب���كات بتوانن زۆر لە 

نزیكەوە لێكۆڵینەوە لە ژیان و كارەكانی بكەن.
لەوانەیە، بتوانین كتێبی )شاعیر لە نیشتیمانەكەیدا( 

لە نوس���ینی »براولیۆ بیرالتا«، ل���ە خانەی ئەو كتێبانە 
دابنێین كە نزیكن لە ئۆكتاڤیو پاز، چونكە پێچەوانەی 
ئەو كتێبانەیە كە پاز لە ژیاننامەی تایبەتی ئەم شاعیرە 
مەكس���یكیە دەكەن. كتێبەكە بریتیی���ە لە كۆمەڵێ 
گفتوگ���ۆی رۆژنامەوانی كە لەگ���ەل ئۆكتاڤیو پاز 
ئەنجام���دراوە، گفتوگۆكان لەبارەی ئاش���نابونی بە 
جیهانی سریالی و ش���یعری )سپی( و هەست وسۆزی 
لە )دوانەی ئاگر( لەوێوە بۆ بیروباوەڕە سیاسییەكانی 
لە كتێبی )دێوی چاكە( یان كتێبی )كەش���وهەوای 
تەمومژاوی( و دواجار شوناس���ی مەكسیكییەكان لە 
»وێڵگەی تەنهایی« و بەرجەستەكردنی خودی خۆی 

لە )تەڵەكانی ئیمان(دا.
زۆرن ئەو تێكستانەی پاز لە كارەكانی ئۆكتاڤیو 
پازی ش���اعیر دەكەن، ئەم نوسەرە بە دوو ساڵ پێش 
مردنی، لە چاوپێكەوتنێكی رۆژنامەوانی لەگەڵ »سیلفیا 
جێریم«دا دەڵێ: )لەساتەوەختی دەستكردنم بە نوسین و 
باڵوكردنەوە و بە درێژایی شەس���ت ساڵ، ڕوبەڕوی 
كۆمەڵێ تۆم���ەت و حوكم بومەت���ەوە، كاتێ مێرد 
منداڵبووم تۆمەتی ئەوەیان دەخستەپاڵم لە بیانی دەچم، 
بەتایبەتی لە فەرەنس���ی دەچم. دواتر س���تالینییەكان 
بە منیان دەوت ترۆتس���كی-یە و ناپاكە، پاش���ان بە 
كۆنەپەرست وەسفیان دەكردم و دەیانگوت من خۆم 
بە سەرمایەداری فرۆشتووە. پێش چەند ساڵێكی كەم 
لەمەوبەر، وتیان من قس���ەكەری وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكام. ئایا من س���ەر بەو خێزان���ە گەورانەم كە 

خۆشەویست نین؟(.

سەرچاوە: یوسف یلدا، ایالف، 2011/8/18
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نوس���ەر و بیرمەندی فەرەنسی »ئەلبێرت كامۆ« دوای 
وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵ بە دوو س���اڵ، واتە لە س���اڵی 
1960 ل���ە روداوێك���ی هاتوچۆدا كوژرا. ڕۆش���نبیرانی 
فەرەنسا ماتەمینییان ڕاگەیاند و مردنەكەیان بە كارەساتێكی 
نیش���تیمانی لە قەڵەمدا و وەك یەكێك لەكارە ناشرینەكانی 
قەزا و قەدەر تەماشایانكرد. هۆكارەكەشی بۆ دۆزینەوەی 
ئەو بلیتی ش���ەمەندەفەرە دەگەڕێتەوە ك���ە لە گیرفانی 
»ئەلبێرت كام���ۆ« دۆزرای���ەوە و بەكارنەهاتبوو، بلیتەكە 
تایب���ەت بوو بە گەڕانەوەی لە ماڵەكەی لە )پرۆفانس( بۆ 
پاریس بە شەمەندەفەر. »ئەلبێرت كامۆ« تەمەنی 46 ساڵ 
بوو، دەیویست دوای بەس���ەربردنی جەژنەكانی سەری 
س���اڵ، لەگەڵ هاوسەرەكەی و هەردوو كچە جمكەكەی 
»كاترین و جین« بەشەمەندەفەر بگەڕێتەوە بۆ پاریس. بەاڵم 
باڵوكەرەوەی بەرهەمەكانی »میش���ێل گالیمار« پێشنیازی 
ئەوەی بۆ دەكات هەموی���ان پێكەوە بە ئۆتۆمۆبێلەكەی 

گالیمار بگەڕێنەوە.
دوای ئەوەی ئۆتۆمۆبێلەكەی گالیمار لە ڕێگا بەستووەكە 

ئایا سیخورەكانی )كەی، 
جی، بی( لە پشت كوشتنی 

“ئەلبێرت كامۆ”وە بوون

و. لە عەرەبییەوە: باوكی پایان
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دەردەچێ���ت و خۆی دەكێش���ێت ب���ە درەختێكدا، 
دەمودەست »ئەلبێرت كامۆ« دەمرێت و »گالیمار«یش 
پاش چەند رۆژێكی كەم گیان لەدەستت دەدا.  پۆلیس 
لەگەڵ بلیتی شەمەندەفەرەكەدا، 144 الپەڕەیان لەناو 
ئۆتۆمۆبێلە تێكش���كاوەكەدا دۆزییەوە كە بە دەست 
نوس���رابوەوە، الپەڕەكان دەستنوسی رۆمانێك بوو بە 
ناونیشانی )دواهەمین پیاو(، »ئەلبێرت كامۆ« پێیوابووە 
كارەكانی، بەم رۆمانەی، دەچێتە ئاس���تێكی بااڵوە، 
سەرچاوەی رۆمانەكە سااڵنی منداڵییەتی لە جەزائیر. 
فەرەنسا بە مردنی »ئەلبێرت كامۆ« داچڵەكی و بۆ كوڕە 
رۆماننوس و فەیلەسوفەكەی گریا. لەو ساتەوەختەدا بە 
خەیاڵی كەسدا نەهاتووە ئەوەی رویداوە، روداوێكی 
تراژیدی نەبووە. بەاڵم رۆژنامەی )كۆریری دیال سیرا(
ی ئیتالی، لە ئێستادا پێیوایە سیخوڕەكانی سۆڤیەت، لە 
پشت ڕوداوی هاتۆچۆكەوە بوون. رۆژنامەكە لێرەدا 
پشت بەو قسانە دەبەس���تێت كە شاعیر و ئەكادیمی 
ئیتالی »جیڤانی كاتیللی« تۆماریكردووە. ئەم شاعیرە 

ئیتالیە تێبینی ئەوە دەكات بڕگەیەك لە كتێبی )هەمو 
ژیان(ی ش���اعیر و وەرگێڕی ناس���راوی چیكی »یان 
زابرانا« البراوە، ئەو بڕگەیە لە وەرگێرانی ئەو كتێبە بۆ 

زمانی ئیتالی البراوە.
»زابرانا« لەو بڕگە البراوەدا نوسیویەتی: )لە دەمی 
پیاوێكەوە كە ئاگاداری زۆر ش���ت بووەو چەندین 
س���ەرچاوەی هەواڵ و زانیاری باشی هەبووە، شتێكی 
زۆر سەیر و سەرس���وڕهێنەرم بیست. بە پێی قسەی 
ئەو پیاوە بێت، ئەو ڕوداوەی س���اڵی 1960 كە بووە 
هۆی لەدەستدانی ژیانی كامۆ، سیخوڕەكانی سۆڤیەت 
پێیهەس���تاون. ئەویش لە ڕێگەی دەس���تكاریكردنی 
تایەیەكی ئۆتۆمۆبیلەكەوە و بە بەركارهێنانی ئامێرێك 
كە لەكاتێكدا ئۆتۆمۆبێلەكە بەخێرایی تێپەڕیوە، تایەكە 

كراوەتەوە یان كونێك كراوەتە تایەكەوە(.
»زابران���ا« بەردەوام دەبێت و ب���اس لەوە دەكات 
وەزی���ری دەرەوەی ئەو كاتی س���ۆڤیەت »دیمتری 
ترۆفیمۆفیتش ش���بیلۆڤ«، فەرمانی كردووە وەاڵمی 
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ئەو وتارە بدرێتەوە كە »ئەلبێرت كامۆ« نوسیویەتی و 
لە گۆڤارێكی فەرەنسی لە ئازار/مایسی ساڵی 1957 
دا باڵوكراوەتەوە. »ئەلبێرت كام���ۆ« لە وتارەكەیدا 
بەرپرس���یارەتی س���ەركوتكردنی خۆپیشاندانەكانی 
مەجەری س���اڵی 1956 دەخاتە ئەستۆی شبیلۆف و 
ل���ە وتارەكەیدا بەناو ن���اوی دەهێنێ���ت. هەروەها 
پرۆتستۆی بڕیارەكەی مۆسكۆ دەكات كە هێزی بۆ 
بە  رەوانەكردووە و  خۆپیشاندانەكان  سەركوتكردنی 
)قەسابخانەكەی شبیلۆف( وەسفی كردووە. »ئەلبێرت 
كامۆ« دوای ساڵێكیتر جارێكی دیكە دەسەاڵتدارانی 
س���تالین توڕەدەكات، ئەمەش ئ���ەو كاتە بوو كە بە 
ئاشكرا پشتیوانی خۆی بۆ نوسەری روسی »بۆریس 
باسترناك« خاوەنی رۆمانی )دكتۆر زیفاگۆ( دەربڕی 
كە ستالین هەم ڕۆمانەكەی قەدەغەكردبوو هەم دواتر 
لێنەگەڕا باسترناك خەاڵتی نۆبڵ وەربگرێت كە دوای 
كامۆ پێیبەخشرا. رۆمانی دكتۆر زیفاگۆ دوای ئەوەی 
بە ش���ێوەی قاچاخ برایە دەرەوەی یەكێتی سۆڤیەت، 

لەساڵی 1957 لە خۆرائاوا باڵوبوەوە.
رۆژنامە ئیتالییەكە »كۆریری دیال سیرا«، پێیوایە 
چەندین هۆكاری تەواو الی مۆسكۆ هەبووە، تاكو 
چرای س���ەوز بۆ تیرۆركردنی »ئەلبێرت كامۆ«، بەو 
ڕێگایەی لەسەری ڕاهاتبوون و سیخوڕەكانی )كەی 
جی پی( تەواو تێیدا شارەزابوون، هەڵبكات. ئەگەر 
ئەو بۆچون���ەی ڕۆژنامە ئیتالییەكە ڕاس���تبێت، ئەوا 
قەتماغەی برینێك هەڵدەدات���ەوە كە لەالی ملیۆنان 
كەس لە خۆشەویستانی كارەكانی »ئەلبێرت كامۆ« 
سارێژ ببوو. لەو س���ەردەمەدا كاتێ تەرمی نوسەری 
)غەریب، تاعون، یاخی، ئەقس���انەی س���یزێف( لە 
گۆڕستانی )لورماران( لە باش���وری فەرەنسا بەخاك 
سپێردرا، تیپێكی دوو گۆڵی میللی ئامادەی ناشتنەكەی 

بوون، ئەمەش گەواهی ئەوەیە »ئەلبێرت كامۆ« لەپاڵ 
ئەوەی بیرمەند و فەیلەس���وف بووە، پیاوێكی میللی 
سادە و ساكاریش بووە. ساڵی پار سەرۆكی فەرەنسا 
»نیكۆال ساركۆزی« هەوڵیدا ڕوفاتی »ئەلبێرت كامۆ« 
بگوێزێتەوە بۆ گۆڕستانی مەزنەكان، بەاڵم هەوڵەكەی 

سەرینەگرت و شكستیهێنا.
»ئۆلیڤ���ەر تۆد« ئەوەی س���اڵی 2000 ژیاننامەی 
»ئەلبێرت كامۆ«ی بە زمانی ئینگلیزی باڵوكردۆتەوە، 
ب���ە رۆژنامەی )ئۆبزڤێر(ی ڕاگەیان���دووە لە میانەی 
گەڕان و پشكنینی بەناو ئەرشیفی یەكێتی سۆڤیەتدا، 
هی���چ ئاماژەیەكی نەبینیوە بەوەی مۆس���كۆ بڕیاری 
دەستگیركردنی »ئەلبێرت كامۆ«ی دەركردبێت. ئەو 
ئاماژە ب���ەوە دەدا هیچ بەالیەوە س���ەیر نەبووە گەر 
جموجوڵ و چاالكییەكانی )كەی جی پی( یاخود ئەو 
دەزگایەی دوای ئەو هات، شتی لەو بابەتەی تێدابێت. 
بەاڵم ئەو بانگەشەیەی ڕۆژنامە ئیتالییەكە دووچاری 
دۆشدامانی كردووە و دەڵێ« )ئاخۆ كێ لەوە سودمەند 

بووە و هۆكارەكەی چی بووە(.
»ئۆلیڤەر ت���ۆد« گومانی هەیە ل���ەوەی ڕۆژنامە 
ئیتالییەكە باسی دەكات و دەڵێ بەڵگەنامەكانی )كەی 
جی پی( پڕە لەو ڕاپۆرتانەی كە سۆڤیەت خەڵكانی بۆ 
كاری پیس و بۆگەن بەكارهێناوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەی 
قەناعەتی بەوە هەیە )كەی جی پی( هەرگیز س���ڵی 
لە هیچ ش���تێك نەكردوەتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
باوەڕی وایە چیرۆكی تیرۆركردنی »ئەلبێرت كامۆ« 

راست نییە.

سەرچاوە:
 ئیالف، عبد االلە مجید، 2011/8/27 
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لە ماوەی رابردودا دەزگای سەردەم كۆمەڵێ كتێبی 
هەمەرەنگ���ی چاپ و باڵوكردەوە، ئێم���ە لێرەدا رانان بۆ 

هەندێ لەو كتێبانە دەكەین.
دۆستۆیڤس��كی لە قورمارچییەكەوە بۆ پێغەمبەرێكی 

گەورەی ئەدەب
ئەم كتێبە یەكێكە ل���ەو كتێبە باش و دەگمەنانەی بە 
زمانێكی كوردی جوان و پوخت و بە تێروتەسەلی باس لە 
ژیان و بەرهەمەكانی ئەدیبی گەورەی روسیا دۆستۆیڤسكی 
دە كات. وەك ئاش���كرایە دۆستۆیڤس���كی یەكێكە لەو 
كەڵە نوس���ەرە گەورانەی كە هەمیشە بە نەمری و مەزنی 
دەمێنێتەوە، دیارە هۆكاری ئەم مانەوەیەش بۆ بەرهەمەكانی 
دەگەڕێت���ەوە، بۆ ئەو رۆمانان���ە دەگەڕێتەوە كە باس لە 
مرۆڤ و الیەنە شاراوەكانی ناخی دەكات. باس لەو حەز و 
ویس���ت و ئارەزوانە دەكات كە بەشێوەیەك لە شێوەكان 
پەنهانن و تەنها لە هەندێ چركەس���اتی تایبەت و ناوازەدا 

دێنەدەرەوەو دەردەكەون.
نوس���ەری ئەم كتێبە بۆ ئەوەی خوێن���ەری كورد، 
تاڕادەیەكی باش بە جیهانی دۆستۆیڤس���كی ئاشنابكات، 

باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و 
پەخشی سەردەم

ئامادەكردنی: باوكی رەهەند
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كتێبەكەی كردووە بە ش���ێ بەش���ەوە و هەر بەشەی 
چەندی���ن لقی لێدەبێت���ەوە و هەر لق���ەش باس لە 
خەسڵتەێك لە خەس���ڵەتەكانی ژیان و بەرهەمەكانی 
دۆستۆیڤس���كی دەكات. لە بەشی یەكەمدا باس لە 
ژیانی دۆستۆیڤس���كی دەكات، خوێنەر لەم بەشەدا 
بۆی دەردەكەوێت كە دۆستۆیڤس���كی لە یەكێك 
لە نەخۆش���خانەكانی مۆس���كۆ لەدایك ب���ووە و لە 
تەمەنی بیست وچوارساڵیدا و بۆ یەكەمجار لە ڕێگەی 
كاری وەرگێڕان���ەوە هاتوەتە ناو جیهانی نوس���ین و 
ڕۆشنبیرییەوە. ئەویش لە ڕێگەی وەرگیرانی ڕۆمانی 
)ئۆژنی گراندی( نوسەری ناوداری فەرەنسی »بەلزاك«. 
دواتر هەر لەم بەش���ەدا باس لە گرتن و نەفیكردنی 
دۆستۆیڤسكی دەكرێت بۆ سیبریا و كاریگەری ئەو 
گرتن و دوورخستنەوەیەی لەس���ەر ژیانی دواتری و 

بەرهەمەكانی. 
خوێنەر لە بەشی دووەمی ئەم كتێبەدا، ئاشنای ئەو 
تایبەتمەندیانە دەبێت كە لە رۆمانەكانی دۆستۆیڤسكی 
دا ئامادەییان هەیە. هەروەها ئاشنای ئەو نوسەرە روسانە 

دەبێ كە كاریگەری گەورەیان بەسەر دۆستۆیڤسكی 
دا هەبووە، لەوانە تۆرجینێڤ، بلینسكی رەخنەگر، لیۆ 
تۆڵستۆی. دواتر دانەری كتێبەكە باس لەو نوسەرانە 
دەكات كە لەژێر كاریگەری دۆستۆیڤسكی دابوون، 
لەوانە نیتچە، سیگمۆند فرۆید، ئەلبێرت كامۆ. هەر لەم 
بەشەدا هەندێ نوسین تەرخانكراوە بۆ ئەو ڕەخنانەی 
لە ڕووی تەكنیك و فیكر و فەلسەفییەوە لە كارەكانی 
دۆستۆیڤس���كی گیراوە. هەروەها ڕەخنە لە هەندێ 
وێستگەی تایبەتی ژیانی ئەم نوسەرە مەزنەی روسیا 
گیراوە، وەك كاتەكانی قورماركردنی و پەالماردانی 
بۆ كچێكی منداڵ و نوسین بۆ ستایشكردنی قەیسەر. 
سەیرە! ئەم كەڵە نوسەرەی جیهان، لە هەندێ قۆناغی 
ژیانیدا، یەكێك بەوە ل���ە قومارچییە بەناوبانگەكانی 
ئەو س���ەردەمەی روس���یا، كاتێكی زۆری خۆی بە 
قوماركردن بردوەتەس���ەر، تەنانەت ئەو پارەو پولەی 
كە دەس���تی دەكەوت، لەباتی ئ���ەوەی بۆ خێزان و 
منداڵەكانی خەرجی بكات، هەموی لەس���ەر مێزی 
قورماركردن دادەنا. وەك لەم كتێبەش���دا باسكراوە 
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یەكێك لە منداڵەكانی بەهۆی قوماركردنەوە دەمرێت، 
چونكە منداڵەكەی نەخۆش كەوتووە و پارەی نەبووە 

چارەسەری بكات!
بەشی س���ێیەمی كتێبەكە تەرخانە بۆ قسەكردن 
لەس���ەر بەش���ی زۆری بەرهەم���ە ئەدەبییەكان���ی 
دۆستۆیڤس���كی لە رۆمان و چیرۆك، لەوانە هەژاران، 
ش���ەوە سپییەكان، تاوان و س���زا، قومارچی، گەمژە، 
ش���ەیتانەكان، برایانی كارامازۆف. دانەری كتێبەكە 
باس ل���ەوە دەكات یەكەم كاری دۆستۆیڤس���كی 
كە خوێندبێتیی���ەوە رۆمانی )تاوان و س���زا(یە، هەر 
جوانی و نایابی ئەم ش���اكارە مەزنەی���ە، وایكردووە 
نوسەری كتێبەكە بكەوێتە شوێن بەرهەمەكانی دیكە 
دۆستۆیڤسكی و پەیدایان بكات و بیانخوێنێتەوە. پاشان 
دانەری كتێبەكە باس ل���ە رۆمانی هەژاران دەكات 
كە یەكەم ڕۆمانی دۆستۆیڤس���كی و لە تەمەنی 24 
ساڵیدا نوسیویەتی. ئەم بەشەی كتێبەكە هەوڵدانێكە 
بۆ تێگەشتن لە بەرهەمە ئەدەبییەكانی دۆستۆیڤسكی لە 
دیدی خوێنەرێكی كوردەوە كە دانەری كتێبەكەیە. 
لە كۆتایی ئەم بەش���ەدا ناوی تەواوی ئەو بەرهەمانە 
بە ڕیز نوس���راوە كە دۆستۆیڤسكی لە ژیانی ئەدەبی 

خۆیدا نوسیویەتی و ژمارەیان 23 بەرهەمە.
ئەم كتێبە لەالیەن بەڕێز »ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ« وە 
بە زمانێكی سادەی قووڵ نوسراوە و خوێنەر لە كاتی 
خوێندنەوەیدا هیچ ناڕەحەتییەك نابینێت و بە ئاسانی 
لە بابەتەكان تێدەگات. ئەمەش خاڵێكی جوانی ئەم 
كتێبەیە. كتێبەكە بریتییە لە 264 الپەڕەی مامناوەندی و 

تیراژەكەی 700 دانەیە و نرخی چوار هەزار دینارە.
لە غوربەتا

ڕەنگە هەمو ئەوانەی س���ەرقاڵی كاری نوسین و 
ئەدەبیاتن، تێیاندا نەبێت ن���اوی دیوای لە غوربەتای 
نەبیس���تبێت یان چەند جارێك نەیخوێندبێتەوە. ئەم 
دیوانە یەكێكە ل���ەو دیوانەی دەگمەن و ناوازانەی بە 

دێژایی تێپەڕبونی سەردەم و رۆژگارەكان، جوانییەكانی 
خۆی لەدەس���تنادات و هەمیشە و لە هەر سەرزەمین و 
زەمەنێكدابێت، بەه���ا و خوێنەری خۆی هەیە و نەوە 
دوای نەوە دەیخوێنێتەوە. وەك چۆن نەوەی كۆن چێژ 
لەم شیعرانە وەردەگرێت، بە هەمان ئەندازەش نەوەی 
تازە چێژی لێوەردەگرێت. لەوانەیە كەم كتێبخانەی 
ك���وردی هەبێت ئ���ەم دیوانە قەب���ارە بچوكەی لە 

سوچێكدا هەڵنەگرتبێت.
وەك ئاش���كرایە بابەتی نێو ئەم دیوانە ش���یعرە 
وەرزی پای���زە، ئێمە لەگ���ەڵ خوێندن���ەوەی ئەم 
ش���یعرانە، بەجۆرێك ئاشنای پایز و تێكەڵ بە وەرینی 
گەاڵكان دەبین كە هەرگیز حەز ناكەین لەو وەرزە 
بێینەدەرەوە و پێمانخۆشە بە درێژایی ساڵ پایز میوانی 
ماڵ و ش���ەقام و كوچە و كۆاڵنەكانم���ان بێت. حەز 
دەكەین لەو دیمەنانە رامێنین كە ئەم دیوانە بە پایزی 
بەخشیوە و تێیدا بمێنینەوە. لێرەدا پایز لەوە دەرچووە 
تەنها وەرزێكی سێ مانگی بێت و ئیدی بڕوا و دوای 
چەندین مانگی دیكە بێتەوە، نەخێر پایز لەم دیوانەدا 
میوانێكی ئازیزی ناو رۆح و دەرون و قواڵیی ناخمانە، 
میوانێكە ب���ۆ هەركوێیك بڕۆین لە پێش���مانەوەیە و 
ئێم���ە كەوتوینەتە دوای ئەو، پیاز بووەتە بەش���ێك 
لە جەس���تەمان و بیركردنەوەمان، بووەتە حاڵەتێكی 
دەروونی كە زۆربەمان گی���رۆدەی بووین و خۆمان 
لەناویدا دەبینینەوە، بووەتە بەشێك لەو خولیا و حەز و 
ئارەزوانەی كە لە خەیاڵ و بیركردنەوەماندا ئامادەیی 
هەیە و حەزدەكەین لەسەر ئەرزی واقیع بیهێنینەدی. 

لە غوربەتدا پێمان دەڵێ وەرن پایزانە بژین، ژیانی 
پایزانە بریتییە لە فڕێدانی دەمامكەكان و دەرخس���تنی 
خۆم���ان وەك ئ���ەوەی هەی���ن ن���ەك وەك ئەوەی 
تەماش���ادەكرێن، واتە لەبەردەم یەك روتبینەوە چون 
رووتبون���ەوەی درەختەكان. ئەمەش مانای وایە چیتر 
درۆ و نیفاق و دووڕویی بەرامبەر یەك نەكەین و ئەوەی 
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لە قواڵیی ناخماندایە، بۆیەكرتی هەڵڕێژین و هەمو ئەو 
پەردە و دەمامكە درۆزنان���ە فڕێیدەین كە ڕووكاری 
راستەقینەمان دەشارێیتەوە. با وەك درەختەكان ئەگەر 
بۆ چەن���د رۆژێكیش بێت، خۆم���ان ڕوتكەینەوە و 

ڕاستۆگایە یەكتر بدوێنین.
من بۆ خۆم پێش خوێندنەوەی ئەم دیوانە، هەڵبەتە 
مەبەس���تم ئەو كاتەیە كە بۆ یەكەمجار لە ناوەراستی 
هەشتاكاندا باڵوكرایەوە، هەرگیز نەمزانی بوو  پایز ئەم 
هەمو جوانی و غەم و خوربەتەی لەخۆگرتووە، دوای 
خوێندنەوەی ئەم دیوانە پایز مانای دیكە و رەهەندی 
دیكە وەردەرگێت كە پێش���تر من دەركم بەو مانا و 
رەهەندانەی نەكردبوو، پای���ز لەوە دەردەچێت تەنها 
وەرزێك بێت لە پاڵ سێ وەرزەكەی ساڵدا و لە مانگی 
نۆدەستپێبكات و لە مانگی یانزە كۆتایی پێبێت. نا ئەوە 
تەنها پایزی ناو رۆژمێرەكان و ئەو تەقویمانەیە لەسەر 
مێزەكان دادەنرێن و بە دیواری فەرمانگەكان و مااڵنەوە 
هەڵدەواسرێن. ئەوەیان پایزێكی بێ ڕۆح و بێ جووڵەو 
بێ هەس���تە، پایزێكە مت و بێ خەیاڵ. وەلێ پایزی 
حەقیقی و راس���تەقینە، پایزی نێو دیوانی لە غوربەتایە 
كە پڕە لە ڕەنگ و پڕە لە ژیان و لە ڕاستگۆیی، پڕە لە 

جووڵە و لە خەیاڵ. 
دیوانی لە غوربەتا لە نوس���ینی »محەمەد عومەر 
عوسمان«ە كە بە حەق ش���ایەنی نازناوی جەنەڕاڵی 
پای���زە. ئەم جەنەڕاڵە وەك جەنەڕاڵەكانی جەنگ نییە، 
كاتێ لە جەنگێك س���ەردەكەن یان دەدۆڕێنن، ئەوا 
پالن و نەخشەی دیكە بۆ جەنگیتر و شەڕیتر و كوشتاری 
دیكە دادەنێن. نا ئەم جەنەڕاڵە تەنها یەك دیوانی نوسی، 
ئیدی دوای ئەوە تاڕادەیەكی زۆر لە نوس���ینی شیعر 
دووركەوتەوە، نەبادا نەتوانێ شتێك بنوسێت لە ئاست 
ئ���ەم دیوانەیدا نەبێت. ئەمەش یەكێك لە خەس���ڵەتە 
جوانی و هەرە دەگمەنەكانی جەنەڕاڵی پایز، چونكە 
ئەم ڕێز و حورمەتێكی زۆری بۆ نوسینی شیعر هەیە و 

ش���یعری نەكردوەتە ئامرازێك بۆ كاری بازرگانی و 
ناوبانگ دەركردن. لە راستیدا ئەم شاعیرە تەنها دیوانی 
لە غوربەتای بەسە و تا ئەبەد بە نەمری دەیهێڵێتەوە. ئەم 
دیوانە جوانە تەنها بریتیی���ە لە 154 الپەڕەی بچوك و 
چاپی س���ێیەمیەتی و تیراژەكەی س���ێ هەزار دانەیە و 

نرخی سێ هەزار دینارە.
كتێبی ستایشەكان

ئەم كتێبە یەكێكی دیكەیە لەو كتێبانەی كە »رێبوار 
سیوەیلی« نوسەر و رۆشنبیر، باڵویكردۆتەوە و تێیدا بە 
زمانێكی سادە بەاڵم قووڵ، زمانێكی فەلسەفەی بەاڵم 
ئاسان بۆ تێگەشتن، ستایشی كۆمەڵێ بابەت دەكات، 
لەوانە دایك، سروشت، گەردوون، ئاسمان، نیشتیمان، 
تێكش���كان...هتد دەكات. ئێمە لەم كتێبەدا لەبەردەم 
هەندێ ستایش���دا راوەستاوین كە پێشتر تاڕادەیەكی 
زۆر بە خەیاڵماندا نەهاتووە ستایش���ی بكەین، یاخود 
بەالمانەوە گرنگ نەبووە ستایشی بكەین و یان راستتر 
هەر بیری لێبكەینەوە. لەوانە گەردون، قس���ەكردن، 

خود، ئەویتر، بەردەوامی. 
كتێبەك���ە جگ���ە ل���ە پێش���ەكی دانەرەكەی 
چاوپێكەوتنێك كە لەگەڵ خودی نوسەری كتێبەكەدا 
كراوە و لە كۆتایی كتێبەكەدایە، 13 وتاری ستایشكردن 
لەخۆدەگرێت. وتارەكان ب���ە زمانێكی پوخت و بێ 
گرفت نوس���راون و خوێنەر لەكات���ی خوێندنەوەی 
بابەتەكاندا، هەست بە هیچ جۆرە ناخۆشییەك ناكات، 
واتە ئەگەرچ���ی وتارەكان تائاس���تێك بە زمانێكی 
فەلسەفیانە نوسراون، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تێگەشتن 
لە بابەتەكان كارێكی قورس نییە و ئاسانە، ئەمەش بۆ 
توانای نوس���ەر دەگەڕێتەوە كە دەزانێ چۆن و بۆچی 
دەنوس���ێت. كتێبەكە لە 171 الپەڕەی نیو ئەی فۆڕ 
پێكهاتووە، تیراژەكەی حەوت سەد دانەیە و نرخەكەی 

2500 دینارە.



182

دهسهاڵتجوانه!
پرسێههرلهس���هرهتاوهدهبێجهختیلێبکهین:–
دهسهاڵتنهناشرینهنهجێیشهرمهزارییه.بهمهرجێبهد
بهکارنههێنرێ.دهسهاڵتجوانه،باشوگرینگهگشت
الیهنگرانیراس���تکردنهوهیبێ���دادیوگۆڕانخوازیی

کۆمهڵگهههیانبێ.
دهبێزۆربهوریایی،دانش���مهندانه،مرۆڤپهروهرانه
وژیرانهلهتهکدهسهاڵتدابهرخوردبکرێ.ئێمهدهزانین
چ���یدهقهومێکاتێکپیاوانبهتاق���یتهنیاوبۆخۆیان
دهس���هاڵتمۆنۆپۆڵدهکهن.پیاواندهڕۆستیئهمکاره
نایهن!دهب���ێفرهگهلێکژنانینمونهییبچنهریزهکانی
دهسهاڵتکارانهوه.تهنیائهوکاتهدهکرێبهدبهکارهێنانی

دهسهاڵتبوهستێنرێ.
بۆیهدهبێژنانلهسهرجهمئۆرگانهبڕیاردهرهکانی
س���هنتهریدهسهاڵتدابهرپرس���ینیوهیدهسهاڵتبن.
بڕیارێکتهنیاپیاوبیداشیاونییه،نا-بڕیاره.بڕیارگهلێکی

وادهبێلهرووییاساگهریهوهلهکاربخرێ.
دهکرێدهسهاڵتکاریگهرییههبێوگۆڕانکاری

نامیلکه ی 
ده ست - ده سه اڵت

و.لهسوییدییهوه:گۆرانمهریوانی

کتێبیژماره:
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بکا،هاوکاتدهبێدهسهاڵتدارانئامادهبنبهرپرسی
ئهوبڕیارانهشبنکهدهیدهن.

جاگهرت���ۆژنیت،ئامادهش���یدهس���هاڵت
ومهس���ئولیهتیزیات���رتههب���ێ،بهردهوامبهله
خوێندنهوهیئهممهتنهدا.خوێندنهوهیبهس���ووده

بۆت.
جوانلێیڕامێنه،دهسهاڵتزیاترگوزارشله

چیتردهکا.
خۆترابێنهوئاشکراشنیشانیبدهتۆئامادهیت
پلهیهکیدهسهاڵتوهربگریت.لهبهردهسهاڵتدابه

چۆکدامهیه!بهشیخۆتلهوبسێنه.
وابکه:

•وابزان���هک���هت���ۆئهندام���یئهنجومهن���ی
رێکخراوێکیت،ج���ائهنجومهنیکۆمۆنیانههر

ئۆرگانێکیتربێ!
•وایداینێتۆسهرۆکیت!

بهرێساکانیگهمهکهئاشنابه
بڕێکیزۆریدهس���هاڵت،گهرنهزانیتبڕیار

چ���ۆندهدرێ،دهفهوتێ.س���هردهرکردنلهوهی
چۆنپێش���نیارێکیبهرامبهردهخرێتهدهنگدانهوه،
کارێکیهێندئاساننییهگهربهوردیسهرلهبهری
پێشنیارهجیاوازهکانیترتنهخوێندبێتهوه،نهزانیت
چۆنبهرامبهریهکدیدهک���رێدابنرێنوبخرێنه
دهنگدان���هوه.رێگهچارهی���هکئام���ادهتبکاوتا
حهپهس���انیلهمجۆرهتنهیهتهپێشکۆبوونهوهی
خۆئامادهکاریهبهرلهههرکۆبوونهوهیهکیگرینگ.
لێگ���هڕێ،ژنێککهزۆرلهمێ���ژهخهریکهولهتۆ
ش���ارهزاتره،س���هریلهکونوکهلهبهریرێبازه
ئاڵۆزهکان���یبڕی���ارداندهردهکا،لهگهڵتداب���ێو
رێنمایی���تب���کا.دهکرێئهوچۆنیهتیرهوش���ی
بڕیاردانتبۆباس���بکاوئینجاژنهکانخۆشیانلهوه

بدوێنبهتهمانچپێشنیارێبخهنهروو.
دهکرێبڕیاریگرینگکودێتائاساگوزهربکاو
کهسێکیشهێندبێدارنهبێتابڕیارهکهبهجۆرێکی
تربدرێ.ناکرێژنانبازبهسهرشێوهیکۆبوونهوه
ل���هروویهونهری،تهکنیک���یوفهرمیهوهبدهن.

ژنان ده بێ خۆیان 
رابێنن که  باشتر 
ده رکه ون ، به هێزتر 
پڕۆفایلیان بکرێن  و 
که سایه تی خۆیان 
نیشانبده ن. ده بێ 
جوان و ئاشکراش 
روونیبکه نه وه  به  چ 
ئامانجێ  به نیازن 
ده سه اڵتی خۆیان 
به کاربێنن.

Makthandboken
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مهش���قبکهلهبواریس���هرۆکایهتیدا،یهکهمجارله
گروپێکیئاسودهیبچوکدا،ئینجالهههلومهرجێکی
گهورهتردا.هۆشیاربه!ناویچهندژنێکیشارهزات
ئامادهکردبێبۆپێشنیارکردنکاتێدێتهسهروهختی

ههڵبژاردنیسهرۆکێلهکۆبوونهوهکاندا.
ش���ێوازیتهکنیکیکۆبوونهوههێندگراننییه
وهکلهوهیدێتهبهرگوێ.وهس���فکردنینهخشو

نیگاریکراسێکیئاودامانفرهئاڵۆزتره!
گرینگهئاشنابیتکهچۆنبڕیارهکاندهدرێن.

دهناگشتخۆئامادهکاریهکبێئاکامه.
وابکه:

•کۆبوون���هوهیپێش���وهختیخۆئامادهکاری
س���ازبکهوبهوردیئهگ���هریچههلومهرجێکه

دهکرێبێتهپێشتاوتوێکه.
•پهیوهندیتوندوتۆڵب���هژنانیئهزمونداری

سیاسیهوهبکهتالێیانهوهفێربیت.
•خولیبازنهیهکیخوێندنلهگش���تبواری
ش���ێوازیتهکنیکیکۆبوونهوهدابهدوورودرێژی

سازبکه.
•ههرلهگهڵدهرفهتتبۆرهخس���اخهریکی

مهشقوراهێنانبه.
نی����وهیژن�����������������ان
ل��هگش����تش���وێنێک

وردچۆنیهت���یس���ترهکچهریی���انبونیادی
دهسهاڵتش���یکهرهوه،جاچکۆمۆنبێیانئهو
ئۆرگانهیتۆئهندامیتێیدا.بزانهبڕیارهگرینگهکان
لهکوێوهدهردهچن؟لهوجێگهوئۆرگانهداوجودی
ژناننییه؟فرهجاروهاڵمیئهمبریارهیدواییبهڵێیه.
کارێبکهژنانپێشنیاروکاندیدبکرێنتادهگهنه
ئاستیئهمئۆرگانیبڕیاردهرانه.ستراتیژیهکیرونو
ئاشکرابۆپایهیئهودهسهاڵتانهدابنێکهدهبێژنان

ههیانبێوچۆنژنانس���هرکهوتووانهبۆئهمفرمانو
ئهرکانهدهکرێپێشنیاربکرێن.

بیربک���هوه،هیچپی���اوێبۆب���وونبهئهندامی
ئهنجومهن���یکۆمۆنێکنهزاوه!هیچژنێکیش.بهاڵم
ل���هوئۆرگانهداههلوم���هرجب���ۆههردووکیانله

گۆڕێدایهتاببنهئهندام.
وابکه:

•رێوش���وێنیبڕیاردهرهههرهگرینگهکان
بدۆزهوه.

•بزانهنهبوونیژنانیانتێداههیه.
•س���تراتیژیهککهچۆنژنانلهمئۆرگانانهدا

دێنهزیادبووندابڕێژه.
خۆبهخش���������انهناویخۆتتۆماربکه
بۆکۆمێتهیئام����ادهکاریههڵبژاردن

یهکێلهئهرکهههرهبههادارهکانبوونهئهندامه
لهکۆمێت���هیئام���ادهکاریههڵبژاردندا.کۆمێتهی
ئامادهکاریههڵبژاردنهپێشنیاریئهندامانبۆپۆسته
متمانهپێکراوهکاندهکا.بۆیهکهدهبێرێژهیژنان
لهکۆمێتهیئامادهکاریههڵبژاردنهکاندازیادبکرێ.
ژناندهبێپالنێکیستراتیژیهاوبهشبۆکۆمێتهی
ئامادهکاریههڵبژاردن���هکاندانێنکهچۆنژنان
پێشنیاربکرێنودهنگیانبخهنهپاڵکامژنانه.لێرهدا
گرینگهزۆربهوردیئامادهکاریهکانئهنجامبدرێن.
پێشوهختپهیوهندیبکهبهکاندیدهجیاوازهکانهوه
تاخۆیانحازروئامادهبکهن.ئهزمونولێوهش���اویی
یهکهبهیهکیانلیس���تبهندبکه.لیس���تهکهبهرهبۆ
کۆمێتهیئامادهکاریههڵبژاردن.کارێبکهگشت
ژنان���یبهش���داربووانلهگهرم���هیکۆبوونهوهی
ئامادهکاریبۆههڵبژاردنداوایرادهربڕینبکهنو
پش���تیوانیخۆیانبۆئ���هوپێش���نیارهیکهپێکڕا
لهسهریکۆکننیشانبدهن.دهبێژنان،جالهههچ
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ههلومهرجێکدابێ،باشترپشتیوانیلهیهکتربکهن.
وابکه:

•خۆتبۆکۆمێتهیئامادهکاریههڵبژاردنهکان
ناونووسبکه.

ئام���ادهکاری کۆمێت���هی ل���ه ههوڵب���ده •
ههڵبژردنهکانداژمارهیژنانزیادبکرێ.

پالنیس���تراتیژیهاوب���هشلهگهڵباقی •
ژنانیتردادابنێنتاکۆکبنلهکوێداپێویستهژنان
زیادبکرێنوکامانهشنئهوژنانهیپێشنیاریاندهکهن.

ناساندنیژنهکاندیدکراوهکان
دوایماوهیهکیباش���یبیرکردنهوه،بهوردیو
ژیرانهپێشنیاریژنێکیانچهندژنێک،کهدهتانهوێ
دهنگیانپێب���دهن،بکهن.دهب���ێکاندیدکراوهکان
لهگهڵباریواقیعداگونجاوبن.دهبێتائهندازهیهک
ئهگهریس���هرکهوتنزۆربێ.ههرزوو،پێشئهو
کۆبوونهوهیهیتێی���دابڕیاریههڵبژاردنیئهندامانی
نوێی���انس���هرۆکین���وێدهدرێپێش���نیاری
کاندیدکراوهکانتخس���تبێتهروو.تهواویئهزمون،
لێهاتوییولێوهشاوهییژنهکاندیدکراوهکانلیستبهند
بکه.پێش���وهختوپێشکۆبوونهوهیئامادهکاری
ههڵبژاردنپهیوهندیبکهب���هدهروبهریخۆتهوهو
ئارگومێنتبۆژنهکاندیدکراوهکانتانبێنهوهلهنێو
ئهوژنانهیکهئامادهیکۆبوونهوهکهدهبن.ههوڵبده
زۆرینهیئامادهبووانیکۆبوونهوهکهژنبن.کارێکی

چاکهگهرپیاوانیهاوپهیمانیشپهیدابکرێن.
زووکاندیدکراوهکانت���انل���هکهناڵ���یمیدیا
لۆکاڵیکانهوهبهخهڵکیبناس���ێننتارێگاسهختربێ
بۆئهوپیاوانهیوهکبهنیازن)دیس���انهوه-(خۆیان
ههڵبژێرن���هوه.کارێبک���هچهن���درۆژێپێ���ش
ههڵبژاردنگوتارێکینایابیژنیکاندیدکراوهکان
بێتهپهخش���کردن.روونوئاش���کراپش���تیوانیله

بکهنکاندیدیان بکهن.کارێ کاندیدکراوهکانتان
ببینرێنودیاربن.نووس���ینووتاردهربارهیباشێتی

ئهوانبنوسنوبینێرنبۆچاپهمهنیهکان.
کۆرسیخوێندنبۆئهندامانینوێیئهنجومهن
س���ازبکهن.گرینگ���هههمووبزان���نرهههندهکانی
ئهرکوفرمانیپێس���پێردراوچییهولهچیپێکدێ.له
میانیئهوس���ااڵنهیدواییداساغبۆتهوهفرهگهلێکی
ئهندامان���یئهنجوم���هنوئۆرگانهکانل���هماهیهتی
جیدیومهس���ئولیهتگهریهککهپهیوهستهبهئهرکی
پێسپێردراوهوهحاڵینهبوون.کاتورهنجیسهختی
گهرهکهت���ادهبیتهئهندامێکیتهواولێزان.بێگومان

ئێمهیژندهبێبهرپرسێتیبفامینووهرگرین.
وابکه:

•لیس���تبهندیئهوانهیبهنیازنکاندیدبکرێن،
لهتهکلێوهشاوهییوکارامهییئهواندائامادهبکه.

•پ���ردیپهیوهن���دیلهت���هکرۆژنامهوانهژنه
نایابهکاندادروستبکه.

•وێنهیقهشهنگوجوانیکاندیدهکانتانبگرن
بۆپهخشینێومیدیاکان.

•کۆنفڕانسێبۆمیدیاسازبکهتاکاندیدکراوهکان
تێیدائاشنابکرێن.

ژن������������������������������������انب��ا
سهرتۆپیلیستهکانب���ن

لیس���تێککهناوێکلهمرهگ���هزوناوێکلهو
رهگهزهیگرتۆتهخۆباش���ه،بهاڵمژناندهبێبهقهد
پیاوان،چهندجارئهمانسهرتۆپیلیستهکانن،ژنانیش
هێنده.بێکهموزۆر.لیستێککهسهرتۆپیپیاوێک
گرتویهتیس���ێچکوڵیهکپێکدێن���ێ،دووپیاوان
سهربهندوبنبهند،ژنێکیشلهنێوهندیاندابهنده!فرهجار
ئهمسێچوکڵهیهپرێسیدیوم)دهستهیبهڕێوهبردن(،
پێکدێنێ،یانیئهوئۆرگانهیتێیدابابهتوکێشهکان
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ئامادهدهکرێن،ئهجێندایکۆبوونهوهدیاریدهکرێت،
فرهگهلێکیبڕی���ارهکاندهدرێن،ئهمهبهدهرلهوهی
زۆربڕیاریتری���شتێیدادهدرێ���نپێشئهوهی
بهرهوخوارهوه،بۆخودیئهنجومهنوکۆمێتهکانی
بنێررێن.س���ێچوکڵهکهنهخش���یهونهرێکهههر

بهقازانجیپیاواندهشکێتهوه.
دهشێلهههقیقهتداتهنیاناوییهکهمیلیستهکه
بێتهههڵب���ژاردن،ئهمهشبۆخۆیهۆکارێکیترهتا
سهرتۆپیلیستانژنانبن.ئهگهرههمیشهسهرتۆپی
لیستهکانبهناویپیاوێكبکرێتهوه،رهنگهههرگیز
کاندیدیان، دادپهروهرانهی نهگهینهدابهشکردنێکی
ئیتربێس���ودههاوار،بائهودوایلیستهکهشبهیهکێ
ل���همویهکێلهورهگهزبڕازێنرێتهوه،بۆیهگرینگه

ژنانسهرتۆپینیوهیلیستهکانبن.
وابکه:

•رێس���ایهکپێش���نیاربکهکهلهکاتیپێویستدا
ههمیشهدوولیستئامادهبکرێ،یهکێکیانسهرتۆپی

ژنێکبێوئهویتریانپیاوێک.
•داخوازیتانبۆسهنتهریئۆرگانیرێکخراو-
ی���انپارتیهکهت���انراس���تکهنهوهتامهس���ئولیهتی
رێکخستنودابهش���کردنیتهنیائهولیستانهنهگرنه
ئهستۆکهس���هرتۆپیانپیاوه،بهڵکومهسئولیهتێکی
یهکس���انوچونیهک،ب���هوهیلهبهرابهرێتیئهواندا،

لیستگهلێکیترکهسهرتۆپیانژنه،ههڵگرن.
•ههرزووژنیسهرتۆپیلیستهکانبهوێنهو-
ناوهوهلهمیدیایناوچهکهداباڵوبکهنهوه.کارێکی
واخهڵکسهرسامدهکاودهههژێنێچونکهدهگمهنو

نانۆڕماڵه.
ش���وهرهتوناوبانگبۆژنانیسهرتۆپی •
لیس���تهکانپهیدابکهن.کارێبکهنماوهیهکیزۆر
پێشههڵبژاردن���هکانکاندیدیان���یژناندهنگو

رهنگیانلهمیدیایناوچهکهداههبێ،لهوانه،گوتارو
نوسینینێورۆژنامهوگۆڤارهکان،جهدهلومشتومڕ،
کۆمێنتاروگفتدانیمیدیایی....هتدهیچکاملهمانه

کارێکیگراننین.
پۆستیسهرۆکایهتیبگرن

بهڕێوهبردن���ی لهوان���ه، س���هرۆک، ئهرک���ی
ئهجێندایکۆبوونهوهو ئامادهکردنی کۆبونهوهکانه،
بڕیاردانێتی،دهکرێههندێبڕیاربهتهنیاشبدات.
س���هرۆکدهس���هاڵتێکیگرینگیههیه.نیوهیئهم
دهس���هاڵتههیژنه.بۆیهدهبێههمیش���هوریابیتا

ئامادهگیهکیباشبۆههڵبژاردنیسهرۆکبکرێ.
لیستبهندیئهوژنانهبکهکهپۆستیسهرۆکیان
پێرهواوشیاوه.گشتئهوانهیناویانلهلیستهکهدا
رێنوس���کراوهکۆبک���هرهوهوتاووتۆیداڕش���تنی
س���تراتیژیهتیخۆتانبکهن.باسهرجهمیئهوانهی
بهنیازنبۆس���هرۆکههڵبژێرێنزانیاریرێکوپێکیان
لهپهیوهن���دس���هرۆکایهتیهوهپێبدرێب���هوهیکه
گوزارشلهچیدهکاوئهوانیش،کاندیدهکان،چۆن
بهخهڵکیئاش���نادهکرێن.فرهنئهوانهیبهگومانو
نیگهراننلهپۆستیس���هرۆکایهتیکهبهئهرکێکی
قورسوگرانیدهزاننویانوایبۆدهچنکاتیزۆر
دهوێ.رێنوێنیکارێکهژنبێولهمێژهلهیهکێله
پۆستهکانیسهرۆکایهتیداجێگیروسهقامگیربووبێ
ههڵبژێره.ئهرکیپهروهردهیی،پشتیوانی،هاندانیژنه
نوێسهرۆکهکانیپێبسپێره.خانمیرێنوێنیکار،بهم
ئهرکهرووسوردهبێودهبێتهمایهیشانازیبۆی!

رۆژنامهوانێک���ینایاب���یژنب���دۆزهرهوهت���ا
هاوکاریتبکالهبهئاش���ناکردنیکاندیدهنوێکان
بۆس���هرۆکایهتی.رۆژنامهوانانباشدهزاننچۆن
دهکرێبهکاریگهرترینشێوهلهکهناڵهکانیمیدیاوه
کاندیدکراوهکانلهناوخهڵکدابناس���رێنرێن.ژنان
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دهبێخۆیانرابێننکهباش���تردهرکهون،بههێزتر
پڕۆفایلیانبکرێنوکهس���ایهتیخۆیاننیشانبدهن.
دهبێجوانوئاشکراشروونیبکهنهوهبهچئامانجێ

بهنیازندهسهاڵتیخۆیانبهکاربێنن.
بهبهردهوامیکورتهکۆرسلهبواریمهش���قی
هونهریگوتاردان،سهروسهوداکردنلهتهکمیدیا،
هونهرینوس���ینوگوتاردانیباشبکهنهوه،ئهمانه
کارێکنههموومانپێویستمانه.دهستبهکاربهوبابهتی
کۆرس���ێکیئالهوتهرزهرێکبخ���ه.ژن،نهکتهنیا
ئهوهیبهڕێوهنبهرهوس���هرۆکایهتی،بگرهئهوانی
تری���شبهدڵنیایی���هوهدێن،بهمهرجێبانگهێش���تی

شهخسیانبۆبنێرێت.
وابکه:

•ناویکاندیدکراوهکانیپۆستیسهرۆکایهتی،
لێوهشاییوتواناگهریانلیستبهندبکه.

•کۆرسێکبۆسهرۆکایهتیلهبواریهونهری
گوتاربێژی،نووسینوستراتیژیمیدیاداسازبکه.

•رێنوێنیکارێلهناوسهرکردهسهقامگیرهکاندا
بۆرێنوێنیکردنیتازهکانههڵبژێره.

•کاندیدبۆسهرۆکایهتیبهگوێرهیسهرجهم
رێساهونهریهکانلهمبوارهدابهخهڵکبناسێنه.

لهناوپارتیورێکخراوهکاندادهسهاڵتبگرن
فرهگهلێ���کلهپارتهکانرایانوایهلیس���تهکان
دهب���ێیهکێلهمرهگهزویهکێلهورهگهزبگرێته
خۆی.لهپرس���یمتمانهداکێشهیهکههیههیچکام
لهمپارتیانهلێیحاڵینابن،ئهویشتهنیالیستهبنهدی
بهپێی���یبنهم���ایجیاوازی���یرهگهزب���ۆپارتیو

رێکخراوهکانکافینییه.
لیس���تیپارتیهککهلهس���هربنهمایجیاوازی
رهگ���هزرێکدهخرێکهچیلهوالش���هوهبهردهوام
پیاوسهرۆکایهتیاندهکاونمایندهیاندهبن،زمانێکی

پیاوانهبهدهرلهئاسهوارێکیژنانهبهکاردێنن،بههیچ
جۆرێنافامنئهوپرس���انهیالیژنانگرینگو
بههادارنگرنگیپێبدهنوبیهێننهوه.تهنیادیکۆرو

تیاتربازیکافینییه!
دهبێپارتهکانلهدابهش���کردنیدهس���هاڵتدا،
کهسهرلهبهریس���هترهکچهروبونیادیدهسهاڵت
دهگرێت���هوه،چفهرمییاننافهرمی،سازش���بکهن.
نهشیاوهگروپیکاریس���تراتیژی،نهلواوهگروپی
کهمپین،لیژنهیلێکۆڵینهوهو....هتدپێکبهێنرێتهنیا
پیاوس���هرتۆپیانیگرتبێوچهند»دهنکێک«��یش
ژنیانبۆناویخوالهخوارهوه،بۆبهش���درایکردن
لهکاروگفتوگۆکاندادانابێ.نهشیاوهدابهشکردنێکی
نابهرابهرلهروویرهگهزیهکسانیهوهلهناونماینده،
نوێنهر،کادێروسکرتێرهسیاسیهکانداکرابێ،یانی،
لهناوباکڕاوندیپڕۆفایلهکانداکهبهشێکیفراوانی
دهس���هاڵتینافهڕمیدهگرێتهوه.بهش���ێکیزۆری
بهرپرسانیرێکالم،پڕوپاگهندهوزانیاریدانلهکن
پارتهسیاسیهکانیسهردهمپیاون.ئهمهگوزارشهکه
پیاوانفۆڕمیرێوشوێنیسیاسهتمهداران،پارتهکان
ئهواندایدهڕێژن.ههرئهمانهش���نپهیامهسیاس���یه
گرینگهکانههڵدهبژێ���رنورادهگهیهنن.گرینگه
بنکهوس���هنتهریدهسهاڵتێکیوالهالیهنژنهوهبێته
 PR،داگیرکردن.کردنیژنانبهبهرپرسیپۆستهکانی
Public relation}رایهاڵکانیپهیوهندیبهخهڵکهوه{

کارێدهکهنکهوێنایپارتهکانوسیاسهتمهدارانبه
شێوهیهکیتربگۆڕن.بهشێوهیهکیخۆشتر!

پێنجهونهرهکهیزاڵ����بوون
پیاوانههمیشهچهندمێتودوشێوازێکیانههیه-
جابههۆشیارییانناهۆشیاریبێ–کهبهکاری
دێننتادهسهاڵتیانزاڵبکهنبهسهرژنانوکولتوری
ژناندا.پڕۆفیسۆربێریتئۆسBerit Åsلهنهرویج
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ئهوجۆرهمێتودهیانهونهرهیبهسهرپێنجگروپدا
دابهشکردوه:

1.نهبینراوکردن
2.بهگاڵتهجاڕکردنیانقهشمهریپێکردن

3.شاردنهوهیزانیاری
4.دهبڵیاندووجارسزادان

5.پسوڵهدانیمنهتبارکردنوشهرمداگرتن
بهمپێنجمێتودهئاش���نابهتابزانیگوزارشله
چدهک���هن.مێتودهکانبهژمارهکانیاندابناس���هوه
کهئیترئاس���انلهگهرمهیکۆبوونهدا،بهیارمهتی
بهرزکردنهوهییهکیانچهندپهنجهیهکلهههوادا،
بتوان���یبهباقیهاوڕێکانتیرابگهیێنیکهچجۆره

مێتودێکلهوساتهوهختهدابهکاردههێنرێ!
وابهکورتیلهخوارهوهلهمهڕئهمپێنجهونهره

دهدوێین:
1.نهبینراوکردن

ئهمهونهریزاڵبوونهوش���هنهداروبێدهنگه،ئهو
کاتهپیادهدهکرێک���هپیاوانگوێڕانادێرنتابزانن
ژنانهیچگوتاروگفتێکیانههیهبیڵێنودهریبڕن،
بهڵکوخۆیانس���هرقاڵدهکهن،لهوانه،دهستدهکهن
بهههڵدان���هوهیالپهڕهوکاغهز،قس���هکردنلهگهڵ
یهکتردایانلهبریئهمانهدهچنهتهوالێت.ئێمهیژن
فرهجارپرسوکێشهیجیاوازبهپیاواندهوروژێنین
چونک���هژنانلهههلومهرجێکیجی���اوازلهپیاوان
دهژین.باسوخواسێکهژندهیکهنپیاوانخۆیانی
تێدانابیننهوهبۆیهکارێدهکهنتاخۆیانلهگوێبیستی

بدزنهوهیانگرینگیپێنهدهن.
نهبینراوکردنهونهرێک���یزاڵبوونیوێرانکهره.
کهس���ێکهنهبینرێیاننهبیس���ترێههستدهکابێ
بههایه،کهمنرخهئیتردهش���ێب���هنابهدڵیچاالکی

ئیدامهپێبداولهگۆڕانخوازیبکهوێ.

وابکه:
•ئاش���کرانیشانیدهکهتۆبهمێتودێکیوانهک
تهنیائاشناوشارهزایبگرهدهشزانیپیادهشدهکرێ

وتۆشبههیچجۆرێقایلنیتپێی.
•داوابکهگوێبیستتبنوگرینگیتپێبدهن.

•گهرحاڵ���ینهببونچیدهبێژی،چاوهڕێکه،
کاتێپیاوێخۆیدێتهدووانمێتودینهبینراوکردنی
بهسهرداپیادهکه.ئاش���کرابهزێدهڕۆییهوهئهمکاره

ئهنجامبدهتاههموویانبزاننمهبهستتچیه.
2.بهگاڵتهجاڕکردنیانقهشمهریپێکردن

ئهمهونهرهزۆاڵنهههرزوودهناسرێتهوهکاتێ
پیاودهیهوێلهس���هرحیسابیژنگاڵتهوقهشمهری
بکا.هونهرهکهگوزارش���هلهبهکهمنرخاندنیژنو
کارێکهژنئهنجامی���دهدا.لهمیانیئهمهونهری
زاڵبون���هداچهمکورهههندێک���یزۆروبهرباڵوله
قسهیپڕوپووچوناشریندهدۆزینهوه،له)زهعیفهی
مێش���کپووت(��هوهتائافرهتک���هههرخهریکی
قاووقی���ژنوبههێس���تێریان.نمونههێن���دزۆره،

بێئهندازهیه!
وابکه:

•ب���هزاریخۆتجوانحاڵیانکهکهمامهڵهی
لهوجۆرهتپێقهبوڵناکرێت.

•ههرگیزلهگهڵیانداپێمهکهنه.تهنانهتئهگهر
نوکتهوگاڵتهجاڕیهکهپهیوهندیبهژنێکیتریشهوه

ههبێ.مهسئولیهتییهکترههڵگرن.
•ب���هسهرس���وڕمانهوهچاولهچ���اویپیاوانێ
کهقهش���مهریانبهژندێببڕهوبهباوێش���کێكی
پڕمهبهس���تهوهناڕهزایی���تدهرب���ڕه.کارێبک���ه
بێدهنگیهکیجاڕس���کهرئهوناوهبگرێتهوه.رووله
ژنێبکهو،بۆنمونهبپرس���ه،»ئهرێبهبۆچوونیتۆ
مهبهستیئهوپیاوهلهوهیئێستاگووتیچیبوو؟«
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•ب���هزاریخۆتجوانحاڵیانکهکهمامهڵهی
لهوجۆرهقابیلیقهبوڵنییه.
3.شاردنهوهیزانیاری

شاردنهوهیزانیاریباشترینرێگایئاکتیڤهبۆ
مانهوهیمرۆڤبهجاهیلی.ژنانزۆرجاربهمداوهوه
دهب���ن.پیاوانلهباڕوکهڵهبهکان،بهدهمیاریوله
شوێنگهلێکپیاواننۆڕماڵتێیداگرددهبنهوهویهکتر
دهبینن»حیسابوکیتابینێوانخۆیان،جاهۆشیارانه
یانناهۆشیارانه،پاکوپیسدهکهن«.ئهوهیدواییله
ژنان- ئامادهبوونی کۆبوونهوهکانداروودهدات-به
دهیانهوێههرزووبهزووییتهقهلهچهکوشیبڕیار
بهرزبێتهوهوئهجێندهیکۆبوونهوهخاڵلهدوایخاڵ
بهخێراییگوزهربکا.ئیترژناندهرفهتوچانسێکیان
ب���ۆنامێنێتهوهتاووتۆیخاڵهکان���یئهجێندابکهن،
پیاوانیشبهشبهحاڵ���یخۆیان،لهوهوپێش،لهمێژه
لهکۆڕوکۆبوونهوهبچکۆلهوتایبهتیهکانیخۆیاندا
تاووتۆیخاڵهکانیانک���ردوه،یهکالیانکردۆتهوهو
لێبوونهتهوه.پیاواننافامنبۆچیژنانههمیش���هله
گهرم���هیکۆبوونهوهکانداقاووقی���ژودهمهقاڵهیانه
تاخاڵبهخاڵیئهجێن���دایکاردرێژهیههبێبۆ
ئهمهشپێویس���تیانبهوهختیزیات���ره،تهنانهتبۆ
کۆبوونهوهکانی���ش،ئهوجادهڵێ���ن:بۆناکرێژنان

کهمێزیاتر»زهوقیبڕیاریان«ههستێ!
وابکه:

•پێشبڕیاردانداوایباکڕاوندیس���هرجهم
زانیاریهکانبکه.

•داوایدواخس���تنیبڕیاریئهوکێشهوپرسه
قورس���انهبکهکهکاتیزیاترگهرهکهبۆبهوردی

خوێندنهوهیان.
•ههوڵدهلهرێگاوجایترهوهزانیاریپێویست
پهیدابکهی���ت،لهوانه،لهڕێیتۆڕیپهیوهندینێوان

ژنانخۆیاندا.
4.دهبڵیاندووجارسزادان

چۆنبیکهیس���هقهتیدهکهی!ئهمهبهکورتی
وهس���فیئهمجۆرهیتریانهلههون���هریزاڵبوون.
ژنانههمیش���هلهگش���تبارێکدازووتووش���ی
ئازاریویژداندهبن.ئاخردهبالهوشوێنهنهباماکه
لهراس���تیدالێیبووم–لهس���هرکار،الیمنداڵ،له
کنمێردهکهم.سترێس���ێککهبهدوویئهمباری
نیگهرانیویژدانهوهیهلهتهحهمولدانییه.لهههموویان
خراپترههستیخۆبهکهمزانینه.زۆرجاردهوروبهر،
بێئهوهیبهقس���هبیڵێن،ژنانبهس���یفهتیدایک
تاوانباردهکهنبهوهیتهقس���یرییدهکهنکهکاتی
خۆیانتهرخانیکاروسیاسهتدهکهن،هاوکات
گهربێتولهپێشگشتشتێکداخۆیانتهرخانی
ماڵوخێزانبکهن،ئینج���ادهڵێن،ئهمانهبهتهنگ
هیچش���تێکهوهنایهن،بێخهم���نوئاگایانلهدونیا
نییه.ئهگهرههردووکیانههڵبژێرنئهودهمگلهییو

ناڕهزاییلهههردووالوهبهرزدهبێتهوه.
ژناندهیانهوێرایهڵینێوانخێزانوکارراگرن،
ههردووکیانههبێ،مافیتهواویخۆیانهبڵێننا،جا
چلهماڵدابێیانلهسهرکار،بێئهوهیسزابدرێن!
پیاوان،جیاوازلهژنان،بهدهگمهنتووشیئهمجۆره
دهبڵس���زادانهدهبن.پیاوانزۆرجارئاساییهالیانو
ئولفهتیانبهبهڵێ-���هوهلهس���هرکارگرتووهو
لهماڵیش���هوهبهنهخێر!ئهمهنهئهوهیهقهبوڵبکرێنه
دادپهروریشه.ژناندهبێوهکپیاومافیکاروژیانی

خێزانیانههبێ.
وابکه:

•وریاووردبهکههاوس���هرێکیرهندورهسهن
ههڵبژێریت.

•وریاووردبهلهههڵبژاردنیبهڕێوهبهردا.
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•داوال���هبهڕێوهبهرهکهتبکهکهبتوانیبڵێی
نا–یان–بهڵێبهبێئهوهیوهکباوهسزاتبدهن،

لهوانه،ئیتربهرزکردنهوهیپلهیکارتراگرن.
•ئیشوکاریناوماڵحس���ابکهبهسهعات
ئینجالهگهڵهاوس���هرهکهتدارێک���هوهکهکاری

ناوماڵوهکیهکبهشبکهن.
5.پسوڵهیمنهتبارکردنوشهرمگریپێدان

لهناوگش���تهونهریزاڵبوونهکان���دائهمهیان
س���هختهوگرانهتێگهیش���تنی.ژنێکهجۆرێله
س���ووکایهتیپێدهکرێیانحورمهتیدهشکێنرێ
خۆیبهخهتاباردادهنێ!ئهمجۆرهحوکمهکوێرانه
ههستیئهوهی،راستهدهشێئێمهگوناهباربین،الی
ژناندروستدهکا.ئاخرخهتایخۆمه،خۆمبهخۆمم
کرد!گوناهیمن���ه،ژنوابیردهکاتهوهوگوناهی
رووداوهکهدهکاتهگهردنیخۆیبهدهرلههۆکاره

ههقیقیهکهکهداخۆوایهیاننا.
لهمحاڵهتانهدادهبێخێرالێکۆڵینهوهیرووداوه
راستیهکهکهلهواقیعداروویداوهبکرێ،بهوپێیهئیتر
هیچهۆکارێکنامێن���ێگوناههکهبخهیتهگهردنی

خۆت.
وابکه:

•بهه���اوکاریهاوڕێیهک���یژیروزرینگت
شیکاریرووداوهکهبکه.

•لهڕێ���یههوڵ���یبینینینهخش���یههقیقی
رووداوهکهخێراتۆزیگوناهباریلهخۆتبتهکێنه.
•رووداوهکهلهگهڵئهوکهسهیگوناههکهی
خس���تۆتهملیتۆیهکالکهرهوه.بۆیبسهلمێنهئهو

رووداوهلهڕاستیداچۆنقهوماوه.
•بهرگ���ریلهژنانیتربکهک���هدهکرێنبه
ئهنقهستوبهئامانجتاتهوقیگوناهباریانلهگهردن

نێن.

چۆنکاری������������گهریراستهقینهو
دهسهاڵتیخۆمانبهدهستدێنین!

ژنانس���هرگهرمیبهدهس���تهێنانیدهس���هاڵتی
خۆیاننئێس���تا.کاتێژنانلهدهسهاڵتیراستهقینه
نزیکدهبنهوهمهیلێکیسهیروناچیزدهیانگرێکه
دوورکهونهوه،ههستنوبچنهجایهکیتر.بۆکوێ

دهڕۆنکێشهیهکهدهبێبیدۆزینهوه!
لهورێی���هداک���هدهڕواب���هرهوزیادکردنو
بهدادپهروهرکردنیدهس���هاڵتب���هقازانجیژنان

چهندههاچاڵوچۆڵیههیهبکهویتهناوی.
لهمنامیلکهدهستیهداپێناسهیئهوچااڵنهدهکرێ
وچ���ۆنخۆمان���یلێالدهینیانچ���ۆندهکرێ

لهناویانبهرین.
سۆس���یال فێمێنیس���ته ،))Sژنانی-ئێ���س
دیموکرات���هکان،خهبات���یچینایهت���یوخهباتی
رهگهزیهکسانیشانبهشانییهکدادهنێن.کۆمهڵهی
ئێمه،ژنانلهس���هرجهمس���ویدارێکدهخهن.ئێمه
بهیهکهوهخهباتمانبۆرهگهزیهکس���انیزیاتر-له

کۆمهڵگهولهناوپارتیخۆماندادرێژهپێدهدهین.

یهکێتیژنانیسۆسیالدیموکراتهکانیسوید.
58  704 Boxبۆکس704  58ستۆکهۆڵم

،28 Stockholm107 
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Sveavägenستۆکهۆڵم.
ژت:700-08 26 00 

سهرچاوه:
www.s-kvinnor.se

Makthandboken
Översättning  Goran Meriwani
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