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سو ریا، حکومه تێک بۆ کوشتن
چێژێک بۆ ئایدۆلۆژیا..!

                          

خوێندنه وه یه کی تیۆری، فکری، سیاسی بۆ کوشنت و 

بڕینه کانی رژێمی سوریا
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پێشەكی
ل��ه  م����اوه ی س��ێ س��اڵ��ی ڕاب������ردوودا، ئه و 
له   مێژوییانه ی  وه رچ��ه رخ��ان��ه   و  گۆڕانکاری 
ناوچه که دا ڕووده ده ن، گۆڕان و وه رچه رخانی 
ڕاده ی��ه ک  به   جه وهه رین،  بایه خدارو  ئێجگار 
مرۆڤ ده توانێت وێنای ئه وه یان لێبکات، که  پاش 
ئه م ڕوداوانه ، ژیانی سیاسی و کۆمه اڵیه تی و 
ماف  و  ئ��ازادی  له  ڕوی  که لتوری  و  ئابوری 
بگۆڕێت.  پله   هه شتا  س��ه دو  گه شکردنه وه ،  و 
به خشینه   وێنا  م��ژده و  ئه م  چێژی  ڕاستیدا   له  
ده شێت زۆر فریوده رانه  بێت، هه رچه نده  مرۆڤ 
هه میشه  حه زی وایه و ده یه وێت باوه ڕ به  شته  
توێژینه وه و سه رنجی  به اڵم  بکات،  خۆشه کان 
ئه وه مان  زانستیانه   ڕاڤه  و شرۆڤه ی  قووڵ و 
پێناڵێت، ڕەنگه  ئه نجامی تر له  باتی ئه و مژده  
خۆشانه  به ده سته وه  بدات، یان النیکه م ده توانین 
لێکۆڵینه وه ی زانستی ناتوانێت ئاوا  بڵێن کارو 
به پێی  ئه و  به ڵکو  بێت،  ڕە شبین  یان  گه شبین 
قسه و  گۆڕاوه کان  و  ده رکه وته   پێدراو  ڕاده ی 

سه رنجه کانی، یان ئه نجامه کانی ده خاته  ڕوو.
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ب���ه ه���ه رح���اڵ، س�������ه ره ڕای ه���ه م���وو ئ��ه م 
هه ڵته کان  ئ��ه م  هه موو  س���ه ره ڕای  ڕوداوان���ه ، 
به  که می  بنچینه ییانه ،  لێکترازانه   و  و ڕوخان 
بۆچونی  شرۆڤه و  شیکرده نه وه و  ده توانین 
قووڵی زانستی و جه وهه ری هه ست پێبکه ین 
و ببینین،  ئه وه ی هه یه  به  زۆری له  ده وری 
ڕوداوه کان ده سوڕێته وه و که متر توانای چونه  
ن��اوه وه  و گ��ه ڕان به ناو  دی��وه  په نهانه کان و 
ڕە هه نده  نادیاره کانی ناو قوواڵییه کانی هه یه. 

بۆیه  درککردن و چاوه ڕوانی وێناکردنێکی 
له م  پێشبینییه ک  ه��ه ر  و  دروس��ت  و  ڕاس��ت 
نه ک  ن��اڕاس��ت��ه ،  و  گ���ران  به مپێیه   روداوان����ه  
ئه نجامی  ئاراسته و  ده شێت  به ڵکو  ئه وه ،  هه ر 
پێشتر  که   لێبکه وێته وه ،  وای  پێچه وانه ی  دژو 
هه رگیز پێشبینی ناکرابێت،  هه رچه نده  نابێت 
ئه وه شمان بیربچێت که  ئه م سه رده مه  بۆ ئێمه  
یانی  زاڵه کانه ،  نه ریته   داڕوخانی  سه رده می 
سه رده می ده رکه وتنی هه قیقه تی نوێیه ، وه کو 
)لیۆ  بۆچوونه کانی  له  ڕاڤه کردنی  به شیرییه  
له   شتراوس  »مه به ستى  ده ڵێت:  شتراوس(دا 
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كۆمەڵناسی هەقیقەت  و فەلسەفە هەر ئەمەیە 
فرسەتێك  دادەڕۆخ��ێ��ت  زاڵ  نەریتی  كاتێك 
دۆخی  لە  دەبێت.  پەیدا  نوێ   تێگەیشتنی  بۆ 
لێكترازان  و قەیراندا دەتوانرێت  بەشێوەی تازە 
له   وتمان  ب��ه اڵم  وه ک��و  بناسرێت«)1(،  جیهان 
بنچینه وه  بۆچوون و شیکردنه وه  سیاسییه کانی 
ئێمه  له  ڕاگه یاندنی کوردیدا به  ده گمه ن نه بێت 
له سه ر بنه مایه کی میتۆدی و تیۆری و زانستی 

و به ڵگه ی قووڵ و ورد هه ڵنه چنراون.
ب��ه ب��ێ ه��ی��چ ب��ان��گ��ه ش��ه  و پ��ی��اه��ه ڵ��دان��ێ��ک، 
خاکییه دا،  ک��اره   و  ک��ورت  نوسینه   ل��ه م  ئێمه  
ده مانه وێت خۆمان له  قه ره ی کارێکی تیۆری 
و زانستیانه  بده ین، تا ئه و ڕاده یه ی بتوانینن، 
بنه مای کێشه کان  به  ڕیشه و  په یبردن  هه وڵی 
و  په نهان  دیوه   خوێندنه وه ی  و  تێگه یشتن  و 
ده ده ی���ن،  ڕوداوه ک����ان  پشت  کاریگه ره کانی 
چونکه  به ده ر له  وه ها ڕێگایه ک که  به دوربێت 
له  تیۆرو میتۆده  زانستییه کان مه حاڵه  په یبردن 

1 - د حسین بشیریه   ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 

-2  لیربالیسم و محافضه کاری – چاپ پنجم 1383 تهران،  ص255
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ئه مه ش  بۆ  ببرێت،  نوێ  هه قیقه تێکی  هیچ  به  
س��ه ره ت��ا ه��ه وڵ��ده ده ی��ن ه����ه ردوو ڕوان��گ��ه ی 
ده وڵه ت  ده رب��اره ی  میکانیکی(  و  )ئۆرگانیکی 
له  دۆخی  تێگه یشتن  بۆ  پاشان  ڕونکه ینه وه،  
ده خه ینه سه ر  سه رنجمان  س��وری��ا  سیاسی 
چه مکی ئایدۆلۆژیا، هه روه ها له  ڕێگای تیۆرو 
به رلین( )ئایزایا  فه لسه فییه کانی  بۆچوونه  
لۆژیکی  له   ده ده ی���ن  تێگه یشتن  هه وڵی  ە وه  
قه سابخانه ی  ئه و   به  کوشتن و  ڕە وایه تیدان 
دی��ده وه   ل��ه م  ه��ه ر  گ��ه ڕ.   سوریا خستویه تیه  
و  ڕوداوه ک�������ان  ده رب������اره ی  تێگه یشتنمان 
و  ڕون��ده ک��ه ی��ن��ه وه   ن��اوچ��ه ک��ه   پێشهاته کانی 

ده یخه ینه ڕوو.
روانگه ی ئۆرگانی و میکانیکی بۆ ده وڵه ت 
ه��ه م��وو ئ��ه و ت��ی��ۆرو ج���ۆرو ش��ێ��وازان��ه ی 
ده وڵه ت که  هه یه ، به  هه موو ئه و چه شن و لق 
ڕوانگه  دا  دوو  به سه ر  ده بێته وه   لێی  پۆپانه ی 
)ئه ندامی(  ئۆرگانیکی  ڕوانگه ی  دابه شده بن، 
یه که مدا  دیدگا ی  له   )ئامێری(،  میکانیکی  و  
دامه زراوه یه کی  وه کو  ده وڵ��ه ت  )ئۆرگانیکی( 
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مرۆڤ  ئ��ی��راده ی  ده ره وه ی  له   و  سروشتی 
کۆمه ڵگه   و  خ��ێ��زان  درێ����ژک����راوه ی  وه ک����و 
به   ناتوانین  ل��ێ��ره دا  ئێمه   ت��ه م��اش��اده ک��رێ��ت، 
ته نها  ب��دوێ��ی��ن،  ڕوان��گ��ان��ه   ل��ه م  تێروته سه لی 
له وه دایه   ئه م ڕوانگه   بڵێین: کێشه ی  ده توانین 
)تاک( به  بنه مایه یه کی سه ره کی دانانێت و ئه و 
ته رکیزی له سه ر کۆمه ڵه  )جماعە(، نه ک )تاک(،  
ناتوانێت  »تاک  ده ڵێت:  ئه رستۆ  روه وه    له م 
له  ده ره وه ی کۆمه ڵ، مانای هه بێت، هه روه ک 
چۆن ده ستێک ئه گه ر بیبڕیت ناتوانێت به  جیاو 
ده ست  و  هه بێت  بوونی  الش��ه   له  ده ره وه ی 

بێت«. 
ئه گه رچی  دووه م����ه ،  ڕوان��گ��ه ی  ه��ه رچ��ی 
ڕیشه یه کی الی سۆفیسته کان هه یه ، به اڵم ئه م 
تۆکمه و  شێوه یه کی  بنه ماو  له سه ر  ڕوان��گ��ه ، 
داڕژاو الی )هۆبز( ده رده که وێت و به  گشتیش 
جیاواز  شێوه ی  به   ڕۆشنگه ری  بیرمه ندانی 
گه اڵڵه ی  ت��ی��ۆره و  ب��ه   و  لێده که ن  پشتیوانی 
له   ده ک��ه ن.  ده وڵه مه ندتر  ڕوانگه   ئه م  جیاواز 
ده ستکردی  ده وڵ��ه ت  )میکانیکی(دا  ڕوانگه ی 
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مرۆڤه کانه  و له  ده ره وه ی ویستی عه قاڵنی و 
به رئه نجامی  نییه و  گشتی  ویستی  تاکه کان،  
په یمانی کۆمه اڵیه تییه  و تاکه کان له ناو خۆیاندا 
و  م��ان��ه وه   له پێناوی  ده به ستنه   په یمان  ئ��ه م 
به شێک  ده س��ب��ه رداری   ، خۆیاندا  پاراستنی 
ڕاستتر  یان  ده بن،  ئازادییه کانیان  و  ماف  له  
هه ر  و  خۆیان  ده س��ه اڵت��ی  له   به شێک  بڵێین 
وزه یه ک بۆئه م مه به سته  ده سپێرن بە که سی 
هه ڵبژێردراو و دیاریکراو، به مه ش حکومه تێکی 

مه ر جدارو سنوردار دروستده که ن.
له سه ر  م��ۆدێ��رن  ده وڵ��ه ت��ی  ئ���ارای  هاتنه  
روان��گ��ه و  و  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی  په یمانی  ب��ن��ه م��ای 
به   گ��ه وره ی  ته کانێکی  میکانیکیه کان،  تیۆره  
ژیانی  شێوه ی  ل��ه ڕووی  مرۆڤایه تیدا،  ژیانی 
په یوه ندی  و   سیاسی  ئابوری،  کۆمه اڵیه تی، 
ت��اک��ه ک��ان و پ��ه ی��وه ن��دی ن��ێ��وان ده وڵ���ه ت���ان، 
و  پاسه وانێتی  له   ده وڵ��ه ت  ئه رکی  هه روه ها 
پێشخستن و چه سپاندنی ئازادی و  مافه کانی 
دیدگای  بڵێین،له   ده توانین  کورتی  به   مرۆڤدا. 
ئۆرگانیکیدا به هۆی بوونی ئیراده یه کی گشتیی 
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مانا هیگڵی و ڕۆسۆییه که ،  به   و عه قاڵنییه وه  
هه رجۆره  لێکدژی و جیاوازییه ک له  نێوان تاک 
و ده وڵه تدا نامێنێت و تاک به هۆی گوێڕایه ڵی 
عه قاڵنییه   ئیراده یه کی  که   گشتی،  ئیراده ی  له  
گوێڕایه ڵی له  ئیراده ی خۆی کردوه ، به اڵم به  
گوێڕایه ڵی  میکانیکیدا،  له ڕوانگه ی  پێچه وانه وه  
ت���اک واب��ه س��ت��ه ی خ��واس��ت��ه ک��ان��ی خ��ۆی��ه ت��ی، 
ئامرازێکه   ده وڵ���ه ت  ڕوان��گ��ه ی��ه دا  ل��ه م  چونکه  
مافه   و  ئاسایش  و  س��ه روم��اڵ  پاراستنی  بۆ 
هۆیه شه وه   ب��ه م  ه��ه ر  ت��اک،  سروشتییه کانی 

گوێڕایه ڵی لێده کرێت)2(.
پێشنیارێک  وه ک����و  م��ی��ک��ان��ی��ک��ی  ت���ی���ۆر ی 
بیرمه ندانه ی  ئه و  ئه ندێشه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
کالسیکیان  لیبرالیزمی  بیری  سه ره تاکانی 
داڕش���ت، ب��ه  وات��ای��ه ک��ی ت��ر ب��ه ره��ه م��ی بیری 
ل��ی��ب��رال��ی��زم��ه ، ب���ه اڵم ح��ک��وم��ه ت��ی م��ۆدێ��رن به  
فۆرمه  جیاجیا کانییه وه  )حکومه تی نه ته وه یی، 
مه زهه بی،  حکومه تی  ئایدۆلۆژی،  حکومه تی 

2 - د. حسین بشیریه  ، عقل در سیاست ، چاپ و صحافی فرنو  ، 

چاپ اول 1383 ، ص 30
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بنه مای  له سه ر  هه موویان  که   پڕۆلیتاری(، 
تیۆره  میکانیکییه کان دامه زراون، به  تایبه تی له  
رۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا، ده توانین  به  چه شنێک 
له الدان، ته نانه ت ته واو پێچه وانه  له گه ڵ بنه ما 
هزرییه کانی خۆی هه ژماربکه ین، که  په یداکردنی 
ڕوانگه ی  له   چونکه   ت��اک،  بۆ  ب��وو  مانایه ک 
مرۆڤدایه و  ڕکێفی  له ژێر  ده وڵ��ه ت  میکانیکدا 
خۆی دروستیده کات و ئاراسته یده کات و هه ر 
تیایدا  بێت،  پێویست  گۆڕانێکی  و  چاکسازی 
ده وڵه تی  تر  واتایه کی  به   ده دات،  ئه نجامی 
ماف  پاسه وانی  پاسه وانه ،  ده وڵه تی  مۆدێرن 
)هۆبز(  باره وه   له م  هه ر  تاک  ئازادییه کانی  و 
وه کو  »ده وڵه ته کان  ده ڵێت  و  ده ک��ات  ئاماژه  
له   مه به ست  وان،  ج��اده ک��ان  ق��ه راغ  دی���واری 
نییه ،  ڕێبواره کان  له   ڕێگرتن  دروستکردنیان 
ڕێگرتنه   و  ڕینوێنیکردن  و  پاراستن  به ڵکو 
لێره دا  ئ��ه وه ی  که واته   گومڕابوونیان«)3(،  له  
ئه گه ر  ئ��ه وه ی��ه ،  بده ینێ  سه رنجی  ده ش��ێ��ت 

3 - د حسین بشیریه   ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 

-2  لیربالیسم و محافضه کاری – چاپ پنجم 1383 تهران،  ص 16
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و  عه قاڵنییه ت  به رهه می  م��ۆدێ��رن  ده وڵ��ەت��ی 
ئه گه ر  مرۆڤ خۆی،  به   تاک،  به   باوه ڕهێنانه  
و  ژیان  و  ماف  پاسه وانی  مۆدێڕن  ده وڵه تی 
ئازادییه کانی تاکه ، بۆچی له  فۆرمه  نه ته وه یی 
بێت  ب��ه رده وام  ناتوانێت  ئایدۆلۆژییه کانیدا،  و 
ده بێته   سه ره نجام  بکاته وه و  ن��وێ  خ��ۆی  و 
یان  خ��ۆی؟،  هاوواڵتیانی  بۆ  قه سابخانه یه ک 
ئه و  مه زهه بییه کان  و  ئ��ای��دۆل��ۆژی  ده وڵ��ه ت��ه  
که   به ده ستده هێنن،  ک��وێ��وه   ل��ه   ڕە وای��ه ت��ی��ی��ه  
ب��ه  ئ���اره زوی خ��ۆی��ان ب��ک��وژن و ب��ب��ڕن؟ ئایا 
که وتن  ساته وه ختی  له   ده وڵه ته کان  هه میشه  
بکه نه   و سه ره مه رگیاندا ده بێت خوێن ڕشتن 
مه رجی په ڕینه وه  و ده ربازبوون؟ یان ڕە نگه  
پرسیاری جه وهه ری تر له مانه ش ئه وه  بێت،که  
بڕوخێت؟!  ده ب��ێ��ت  ده وڵ���ه ت  بۆچی  ئه سڵه ن 
له   و  حه تمی  زه روره تێکی  ده وڵه ت  له کاتێکدا 
له م  ئێمه   بۆیه   مرۆڤه کانه،  نه هاتوی  شکان 
کردنه وه ی  هه وڵی  له   جگه   کورته دا،  نوسینه  
نهێنیانه   ئه و  که شفکردنی  و  گرێکوێرانه   ئه و 
دۆخێکدا  ه��ه ر  له   ئ��ای��دۆل��ۆژی  حکومه تی  که  
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تر  چاره یه کی  هیچ  ڕاده وه س��ت��ێ��ت،  له سه ری 
نابینین. چونکه  به  بڕوای من به بێ کردنه وه ی 
ئه م گرێکوێرانه و ئه م نهێنییانه ، که  به شێکه  له  
کێشه و گرفته  سه ره کییه کانی عه قڵی مۆدێرن، 
دور نییه  هه مان هێزو عه قڵی تۆتالیتار له  به رگی 
هه مان  و  بکاته وه   دوب��اره   خ��ۆی  نوێدا  ت��ری 
بخاته وه ،  س���ه رڕێ  خ��ۆی  جارێکیتر  م��ێ��ژوو 
هێزانه ی  ئ��ه و  نین  ک��ه م  ده بینین  ه����ه روه ک 
بانگه شه ی  ب���ه رده وام  و    م��ه اڵس��داوه   خۆیان 
له  ده سه اڵتێک  هێزو  ه��ه ر  و  ده ک��ه ن  راستی 
 ده ره وه ی خۆیان به  جه هل ده زانن، بۆیه  دوور 
نییه  له  مه ودایه کی نزیکدا سته مکارییه کی له وه  
ئه گه ر  جۆرێک  به   بهێننه وه ،  به رهه م  خراپتر 
)مه به ست  بوو  زه وی  له سه ر  قاچییان  ئه مان 
به   خ��ۆی��ان  ئ���ه وان  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ه (،  حکومه تی 
ئاسمانه وه  په یوه ستبکه ن )مه به ست  حکومه تی 
دینییه  (و هه ر نه یارو ره خنه گرێکیان هه بێت به  
دوژمنی )خوا( له  قه ڵه می بده ن و به  ئاسانی و به  
شانازییه وه  بیانکوژن، هه رچه نده  له  ئێستاشدا 
ته نیشت  له   تیۆکراسییه   ئه م حکومه ته   هه مان 
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خۆمان به سه ر گه النی ئێراندا حوکم ده کات و 
ڕۆژانه  ده کوژێت و ده بڕێت به  بیانوی )دژی 
خوا( و به پێی قانونی موحارب ملی نه یاره کانی 
ده کات به  په تی سێداره دا، به اڵم وادیاره  ئه مه  
به س نه بێت بۆ گه النی رۆژهه اڵت و ناوچه که  
، تا حوکمی خوداو حوکمی مرۆڤی پێ له یه ک 
ناکرێت  که   تێبگه ن،  ل��ه وه   و  بکه نه وه   ج��ودا 
تایبه ت  به   حوکمی خودا هێنده ناشرین بێت، 
کاتێك ئه م حوکمه  تیۆکراسییه  له  ئێراندا شیعه  

به ڕێوه ی ده بات.   
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ئازادی ئه رێنی.. بنه مایه ک بۆ فاشیزم و 
ئایدۆلۆژیای کوشتن 

ل��ه  س��ه روب��ه ن��دی ک��ه وت��ن��ی م���وب���اره ک و 
له   ب��وو،  میسردا  ه��اوواڵت��ی��ان��ی  ئ��ازادب��وون��ی 
له   یه کێک  ل��ه گ��ه ڵ  سه رپێییدا  گفتوگۆیه کی 
دکتۆره کان که  فکری سیاسی پێده وتین باسم 
خۆشبه ختی  جێگای  ئ���ه وه ی  ک��ه   ل��ه وه  ک��رد، 
ه���اوواڵت���ی���ان���ی م��ی��س��رو ت��ون��س��ه  ئ���ه وه ی���ه  
مه زهه بی  ی��ان  ئ��ای��دۆل��ۆژی،  حکومه ته کانیان 
نه بوون، ئه گه رنا ده ستاڕی کوشتن و خوێنیبان 
خۆیان  نه ده وه ستان  ب��ه وه ش  کارو  ده خسته  
کوشتن  به   شانازیشیان  هه ڵده کێشاو  پێوه  
نموونه یه کی  وه ک  ده ک��رد،  خوێنڕشتنه وه   و 
کوشتاره   له و  باسم  کاته   ئه و  هه ر  زیندوش 
وه ح��ش��ی��گ��ه ری��ی��ه  ک���رد، ک��ه  ل��ه  س��ات��ه وه خ��ت��ی 
هه ر  ئێستاش  به ڕێوه ده برا،  خۆپیشاندانه کان 
ده مه وێت له م ڕوانگه وه  بچمه  ناو بابه ته که  وه  
و  تێگه یشتن  ده بێت  شتێکیش  هه ر  له   به ر  و 
دیدی ئه م گوتاره  بۆ ئایدۆلۆژیا ڕونبکه ینه وه ، 
ت��ا دوات����ر ئ��اس��ان��ت��ر ب��ت��وان��ی��ن ل��ه  پ��ه ی��وه ن��دی 
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ئه رێنییه وه   ئ��ازادی  به   فاشیزم  ئایدۆلۆژیاو 
سه ره کی  ناواخنی  ج��ه وه��ه رو  ک��ه   تێبگه ین، 
ئه م نوسینه  پێکده هێنێت. هه ر له م دیده شه وه  
تۆتالیتارو  ده سته اڵته   ل��ه و  زیاتر  ده توانین 
عه لمانییه کان  به ناو  دیکتاتۆره   و  ئایدۆلۆژی 
ت��ێ��ب��گ��ه ی��ن، ک��ه  ل��ه  ڕۆژه����ه اڵت����دا س����ه ره ڕای 
ئاسانی  به   که   خولقاند،  ژینگه یه کییان  ئه وه ی 
و  توندڕە و  په ڕگیرو  هزرێکی  فکرو  هه موو 
دێرینه خوازو دژە زانست، به  قوواڵیی که لتورو 
فه رهه نگی ناوچه که دا توانیان به  ئاسانی ڕە گ 
خۆشبه ختانه   که چی  دابنێن،  گه را  و  دابکوتن 
ره وایه تی  خۆیان  ورده   ورده   ده بینین  ئێستا 
له ده ستده ده ن و داده ڕزێن و ملیان ده شکێنن.

ئایدۆلۆژیا
هه م  فکرییه ،   سیسته مێکی  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ا 
ده یه وێت  ه��ه م  ڕاڤ��ه ب��ک��ات،  جیهان  ده ی��ه وێ��ت 
بیگۆڕێت، به  واتایه کی تر هه ر ئایدۆلۆژیایه ک 
گه اڵڵه و تێگه یشتنێکی ئامانجی )ئایدیالی( هه یه  
بۆ کۆمه ڵگه و له  رێگای الیه نگرانییه وه  ده یه وێت 
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به دیبهێنێت. ئه م زاراوه یه  سه ره تا له  سه رده می 
بیرمه ندی  ده رک�����ه وت.  ف��ه رە ن��س��ا   ش��ۆڕش��ی 
 Destutt deتراسی دی  دیستوت  فه ڕە نسی 
tracy ) 1754 – 1836 ( یه که مین که س بوو 
که  ئه م زاراوه یه ی به کارهێنا. ئه و مه به ستی له  
یان  ئه ندێشه ناسی،  زاراوه   ئه م  به کارهێنانی 
زانستی ئه ندێشه کان بوو. زانستی ئه ندێشه کان 
په یام و مه به ستی ئه وه بوو به   زانستێک بوو 
ڕزگارکردنی مرۆڤ له  جه هل وابکات مرۆڤ 
باوه ڕ بهێنێت به  فه رمانڕە وایی عه قڵ، ئه و  وه کو 
ئایدیۆلۆژیایه ک سیستمێکی فێرکاری وای دانا، 
که  پێیوابوو کۆمه ڵگه ی فه ره نسی ده گۆڕن بۆ 
له   مارکس  زانستی.  و  عه قڵی  کۆمه ڵگه یه کی 
له   تایبه ت  به   نوسینه کانی خۆیدا،  له   هه ندێك 
به   ئایدۆلۆژیا  ئه ڵمانیدا،  ئایدۆلۆژیای  کتێبی 
شێوه یه کی ناشیرین و بێزراو به کارده هێنێت، 
که  دوور نییه  له  مانا ناپلیۆنییه که ی. مارکس 
)وشیاری  وات��ای  به   ئایدۆلۆژیا  کتێبه دا  له م 
ئایدۆلۆژیا  وات��ه   به کارده هێنێت،  درۆزن��ان��ه ( 
پێ  خۆیانی  خه ڵک  که   ب��اوه ڕە،  بیرو  کۆمه ڵه  
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فریوده ده ن و به  هه ڵه  وێنای جیهانی پێده که ن، 
به  بۆچونی مارکس ئایدۆلۆژیا دیدگایه که  که  
خه ڵک به پێی ئه و دیده  جیهان ما نا ده که نه وه  
ل��ه  خ��ۆی��دا چ��ۆن��ه (، به م  ن��ه ک جیهان  )وات���ه 
پێیه ش په یوه ندی به  واقعه وه  نییه ، به ڵکو هه ر 
ئایدۆلۆژیایه ک جیهانبینییه که  ده ربڕی خواست 
چینه   له   یه کێک  به رژە وه ندییه  کانی  سودو  و 
کۆمه اڵیه تییه کانه.  به م پێیه  هه ر چینێک له  هه ر 
ئایدۆلۆژیاو  خاوه نی  مێژووییدا  سه رده مێکی 
جیهانبینی تایبه ت به خۆیه تی. هه ڵبه ته  مارکس 
خ��راپ  مانایه کی  ب��ه   ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای  هه میشه  
ب��ه ک��ارن��ه ه��ێ��ن��اوه  و ه��ه ن��دێ��ك��ج��ار پ��ێ��ی��واب��ووه  
هه قیقه تیش  ه��ه ڵ��گ��ری  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ا  ده ش��ێ��ت 
بیسته میش  س���ه ده ی  مارکسییه کانی  ب��ێ��ت. 
خراپ  وات��ای  له   ئایدۆلۆژیایان  به  ت���ه واوی 
ئایدۆلۆژیای  به   دوورخستۆته وه و مارکسیزم 
چینی ک��رێ��ک��ار داده ن���ێ���ن، ک��ه  ب���ه ڕای ئ��ه وان 
هه میشه ییه و  و  ئه زه لی  هه ققیقه تێکی  هه ڵگری 
په یوه سته  به  مرۆڤ و جیهان و مێژووه وه  )4(. 

4 -  داریوش آشوری ، دانشنامه ی سیاسی ،چاپ هیجدهم 1389 ، 
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بڵێین،  ئ��ه وه ش  پێویسته   ت��ره وه ،  له الیه کی 
دانیاڵ بیل له  سه ره تاکانی ده یه ی 1960دا له  
یه کێک له  کتێبه  نایابه کانیدا )کۆتایی ئایدیۆلۆژیا( 
مه رگی ئایدیۆلۆژیای ڕاگه یاند، به اڵم ئه م مه رگه  
ڕاگه یه نراوه  پێشوه خته ی ئایدیۆلۆژیا له  واقیعدا 
به   ڕاستی،  نه بووه   و  نه چه سپا  و  جێنه که وت 
پێچه وانه وه  ده توانین بڵێین به  چه ند به ڵگه یه ک 
ئایدۆلۆژیا  پێگه ی  پته وبوونی   و  گه شه کردن 
زیاتر  سیاسییه کاندا   ڕاڤ��ه   و  شیکردنه وه   له  
پێناسه   ل��ه   ف���راوان  ب���ووه : که ڵک وه رگ��رت��ن��ی 
کۆمه اڵیه تیه کان مانای ئه وه یه  زانستی ئایدۆلۆژیا 
نه ماوه ته وه و خۆی  بارێکی سیاسیدا  له   ته نها 
گوێزاوه ته وه  بۆ ناو ڕێبازو قوتابخانه  فکری و 
فه لسه فییه کان. له  دوای شه سته کانه وه  چه ندین 
و  ده رک��ه وت��وون  ئایدۆلۆژی  نه ریتی  ڕێبازو 
 ،feminism سه رییانهه ڵداوه ، له وانه : فێمینیزم
 ،1960 ده یه ی  له    ecologism ئیکۆلۆژیزم 
ڕاس���ت���ڕە وی ن���وێ  New rightل����ەده ی����ه ی 
 religiousم��ه زه��ه ب��ی بنه ڕەتخوازی   ،1970

fundamentalism  له  ده یه ی1980دا. 

انتشارت مروارید ، تهران خیابان انقالب ، ص -53 54
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سیاسه تدا  له   کردارییه کان  ڕێ��چ��اره   که می 
ه���ه رچ���ی زی���ات���ر ه���ۆگ���ری ب���ۆ ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ا 
ل��ێ��ک��ه وت��ۆت��ه وه )5(. س�����ه ره ڕای ئ��ه م��ه ش ل��ه ن��او 
مۆسکا،  )گائتانو  وه کو  گه وره کانی  کۆمه ڵناسه  
پێناسه که ی  پارسۆنز(  تالکۆت  پارێتو،  وێلفه رد 
گرنگترو  ئێمه   بۆ   Daniel bell بیل   دان��ی��اڵ 
گونجاوتره  بۆ ئه م باسه.  ئه و ده ڵێت “ئایدۆلۆژیا 
سیاسییه کانه،   ئه ندێشه   ڕاڤه کردنی  سیسته می 
رژێمێک  ئه بستراکته کانی  و  ئینتیزاعی  به ها  که  
به رجه سته و  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی  ب��زوت��ن��ه وه ی��ه ک��ی  ی��ا 
پ��ه ی��ک��ه رب��ه ن��د ده ک�����ات، رژێ��م��ێ��ک ک���ه  ب��ه ه��ۆی 
ئه زمونیی  پ��ان  ئه خالقێکی  ب��ه    خ��ۆی  ئ���ه وه ی  
به   پێویستی  ده دات،  پ��اس��او  م��ێ��ژووی��ی(  )پ���ان 
ڕە وایه تییه که  بۆ سیستمه  عه قیده ییه که ی خۆیی و 
باوه ڕ به  کارکردن بۆ  جێبه جێکردنی ئه و باوه ڕو 

عه قیدانه “)6(. 

 ، مرتجامن   . سياست  علم  در  کليدی  مفاهيم   ، هيود  آندرو   -  5

انتشارات  ، رشکت  تهران    ، کاردان  عباس  و  کالهی  حسني سعيد 

علمی و فرهنگی  چاپ نخست بهار 1387 ص29

 ، . ویرن  : فلیپ پی  ، ویراسته   اندیشه  های سیاسی  -  فرهنگ   6
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25دادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیما

ئ���ه و ده ن��وس��ێ��ت ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ا گ��ۆڕی��ن��ی 
ئه ندێشه کانه  به  نوێڵه  کۆمه اڵیه تییه کان. ماکس 
ئه م  ت��ه ن��زێ��ک  ی��ان  ت��وان��ج،  هیچ  ب��ه ب��ێ  لینه ر 
)ئه ندێشه کان  کتێبه که ی  به   داوه   ناونیشانه ی 
به ڵكو  ئایدیۆلۆژییه ،  زم��ان��ه   ئ��ه م  تفه نگن(، 
ئایدیۆلۆژیا  زی��ات��ره ،  ل��ه م��ه ش  ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ا 
ئه ندێشه کان،  بیرو  ئه نجامی  به   باوه ڕبوونه  
ب��ۆ ئ��ی��دی��ۆل��ۆگ ح��ه ق��ی��ق��ه ت ل��ه  ک��ارک��ردن��ه وه  
سه رهه ڵدە دات و ئه زمون له  )وه رچه رخانسازی( 
تێڕامان  له گه ڵ  ئیدۆلۆگ  په یداده کات.  وه  مانا 
و قووڵبوونه وه  نییه ، که  ڕۆحی به به ردا دێت، 

به ڵکو به هۆی کاره وه یه  زیندو ده بێت )7(.  
کۆمه ڵناسییه وه   ڕوان��گ��ه ی  ل��ه   ب��ه ک��ورت��ی 
ئ���ای���دۆل���ۆژی���ا س��ی��س��ت��م��ی ئ��ه ن��دێ��ش��ه و ف��ک��ره  
به هایه کی  دی��اری��ک��راوه ک��ان��ه و  کۆمه اڵیه تییه  
ڕاس�����ت و زه روره ت����ێ����ک����ی ح��ه ت��م��ی ن��ی��ی��ه ، 
بۆ  هه یه   زۆری  هێزه کی  توانایه کی  ب��ه اڵم 
کۆنترۆڵکردنی  و  په یوه ندی  دروستکردنی 
کۆمه ڵگه . لێره وه  کێشه ی گه وره ی ئایدۆلۆژیا 

7 - هه مان سه رچاوه  و الپه ڕە  
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شوێندا  له   یۆتۆپیاو  به   ده بێت  تێکه ڵ  ئه وه یه  
ئیش بۆ )ناشوێن( ده کات، ئیش بۆ به هاگه لێک 
له   که   ده کات،  ئامانجگه لێک  یان  باوڕێک  یان 
راستیدا ده شێت  ئامانجی  باوی سه رده مێک 
بن و ته واو نه ک ئه به دی ئه زه لی، یان ده شێت 
دیاریکراو  )ئیلیت(  ده ستەبژێرێکی  ب��اوه ڕی 
خه ڵک  گشتی  عه قیده ی  وه ک��و  خۆیان  و  بن 
نیشانده ده ن و هه ڵگرانی پێیانوایه  ئه م باوه ڕو 
ده بێت  عه قاڵنیشن  م��ادام  عه قاڵنین،  به هایانه  
گشتی بن و هه موو خه ڵک په یڕە وییان لێبکه ن 
و ب��گ��ره  ک���اری ب��ۆ ب��ک��ه ن، ن��ه ک ل��ه  دژی��ی��ان 
و  مه ترسی  باسه دا  ئه م  کۆتایی  له   بوه ستن. 
زیاتر  ئایدیۆلۆژیامان  هه ڕە شه کانی  و  کێشه  
بۆ ڕوونده بێته وه  له سه ر ژیان و ئازادییه کانی 
مرۆڤ و تاکه کان. به تایبه ت کاتێك عه قاڵنییه ت 
و ویستی گشتی و به رژە وه ندی گشتی ده که نه  
پاساوو بیانویه ک بۆ به رده وامی و ڕە وایه تیدان 

به خۆی و کاره کانی.
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ئازادی ئه رێیی
)ئ���ای���زای���ا ب��ه رل��ی��ن( ل���ه  ش��ی��ک��ارک��ردن و 
ئازادی،  چه مکی  ده رب��اره ی  تیۆرسێنییه که یدا 
دوجۆر له  تێگه یشتن و مانای جیاواز بۆ  ئازادی 
پۆزه تیڤ   - ئه رێیی  ئ��ازادی  ڕوون��ده ک��ات��ه وه ، 
ئه رێیی  ئازادی  نێگه تیڤ،  نه رێیی-  ئازادی  و 
ئازادی هه ڵسوکه وت و بیرکردنه وه و کارکردنه  
له  چوارچێوه  یاسایی و فه رمانه  عه قڵییه کاندا، 
پێداویستیه   پانتایی  به پێی  ئه رێیی  ئ���ازادی 
عه قڵییکان ده جوڵێت و به  ته واوی وابه سته ی 
ف��ه رم��ان  ب��ه ه��ۆی  بڵێین  ده ت��وان��ی��ن  ع��ه ق��ڵ��ه و 
س��ن��ورداره ،  عه قڵییه کانه وه   ڕێسا  ی��اس��او  و 
تێک  سنوردارییه   ئه م  نه رێیی  ئ��ازادی  ب��ه اڵم 
ده شکێنێت و به  جۆرێک له  جۆره کان خۆی له  
قه باره و ڕە وایه تی عه قڵ و ئه و چوارچێوانه ی 
چه سپیون،   گرتووه و  جێیان  هه قیقه ت  وه کو 
ده ربازده کات. )به رلین ( پشتیوانی له  ئازادی 
ئ��ازادی  پێیوایه   و  ده ک��ات  نێگه تیڤ   نه رێیی 
و  تۆتالیتاریزم  ب��ۆ  س��ه رده ک��ێ��ش��ی  ئ��ه رێ��ی��ی 
ده رف��ه ت  ئ��ه و  به  بۆچوونی  چونکه   فاشیزم، 
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ده دات���ه  ده س���ه اڵت و ده س��ه اڵ ت��خ��وازه ک��ان، به  
له   پارێزگاری  و  گشتی  به رژه وه ندی  بیانوی 
بڕیاره  عه قڵییه کان ڕای جیاوازو بۆچوونه کانی 
نه رێنی–  ئ��ازادی  ب��ه اڵم  بکه ن.  سه رکوت  تر 
نێگه تیڤ ده سه اڵت و ده ستوه ردانی حکومه ت 
و ئ��ه وان��ی دی س��ن��وردار ده ک���ات ل��ه ب��ه رده م 
ئه مه ش  تاکدا، هه رچه نده   ئ��ازادی و  ویستی 
ب��ه  م��ان��ای ئ��ازادی��ی��ه ک��ی ت���ه واو ڕه ه��ا نایه ت، 
به اڵم  به  بۆچونی به رلین “هه میشه  و به هه ر 
نرخێک بێت، ده بێت النیکه م بوارێک بۆ ئازادی 
بهێڵرێته وه ،  تاک  بێگه ردی  هه ڵبژاردنی ڕە هاو 
بوونه وه رێکی  وه کو  مرۆڤ  چییه تی  ئه گه رنا 

خۆفه رما ڕە تده بێته وه “ )8(.
ئامانجی به رلین له  شرۆڤه کردنی ئه م دوو 
چه مکه  ئه وه یه ،کامیان واتای ئازادی ڕاسته قینه  
باس  ته نها  لێره دا  ئێمه   به اڵم  ده گرێت،  له خۆ 
پێیوایه   به رلین  ده ک��ه ی��ن،  ئه رێیی  ئ��ازادی  له  
ده گرێت،  له خۆ  مانا  چه ندین  ئه رێیی  ئ��ازادی 

8 - د حسین بشیریه   ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 

2 -  لیربالیسم و محافضه کاری – چاپ پنجم 1383 تهران،  ص20
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به پێی  ک��ار  دوه م  ت��اک،  خۆفه رمانی  ی��ه ک��ه م 
پێداویستییه کانی عه قڵ، سێیه م،مافی به شداری 
له  هێزی گشتیدا، به اڵم به رلین ده یسه لمێنێت، که  
له  فه لسه فه ی ئایدیالیستی و هه م ماتریالیستی 
واتا سه ره کییه که ی خۆی  ئازادی  رۆژئ��اوادا، 
له ده سداوه  و گۆڕاوه  بۆ واتای دووه م، یانی 
ئازادی به  مانای خۆفه رمانی تاک سڕاوه ته وه و 
پێداویستییه کانی  به پێی  کار  به  مانای  ب��ووه  
عه قڵ، ئه مه ش له  ئه سڵدا ڕە تکردنه وه ی ئازادی 

ده گه یه نێت. 
که واته  ده کرێت بڵێین: به  بۆچونی به رلین 
فه لسه فه ی  و  عه قاڵنییه ت  له   ئه رێنی  ئ��ازادی 
مانا  ب��ه ی��ه ک  ته نها  رۆژئ�����اوادا  رۆش��ن��گ��ه ری 
هاتووه ،ئه ویش به پێی بڕیاره کانی عه قڵ بژی. 
به رلین ئه وه ش ڕۆشن ده کاته وه،  که  عه قڵ و 
پێکه وه   رۆژئ���اوادا  بیری  له   تا چه ند  ئ��ازادی 
شه ته ک دراون، به  راده یه ک عه قڵ جه وهه ری 
ژیانه ، که واته  ژیان به پێی عه قڵ واتای ) ئازاد 
ژیان (ی هه یه ، به اڵم نابێت ئازادی ببه ستینه وه  
به  عه قاڵنیبوونی هه ڵبژاردنه کان و بڕیاره کان 
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بریتی  ئازادی  ئه گه ر  له  هه ر کارێکدا، چونکه  
پێداویستییه کانی  به پێی  ژی��ان��ک��ردن  ل��ه   بێت 
قبوڵکردنی  ی��ان��ی  ئ�����ازادی  ک���ه وات���ه   ع��ه ق��ڵ، 

پێداویستییه کان. 
مانا  ئه م  له به رچاوگرتنی  به   “سوقراتیش 
زیندان  که   له  سه رده مێکدا  ئازادی،  ئه رێییه ی 
ئ��ازاده ، واتا به  بوو، داکۆکی له وه  ده کرد که  
کاریکردووه .  عه قڵ  پێداویستییه کانی   گوێره ی 
پێچه وانه ی  هه ڵبژاردنێک  هه ر  ره واقییه کانیش 
هه ڵبژاردنێکی  به   بوایە،  عه قاڵنی  سیسته می 
ئ��ازادی��ی��ان دان��ه ده ن��ا. رۆس��ۆ ل��ه گ��ه ڵ چه مکی 
زیندو  ئه ندێشه یه ی  ئه م  هه ر  گشتی  ویستی 
به  بۆچوونی به رلین “بنچینه ی   ،)9(  “ کرده وه  
ک���ارك���ردن به پێی  ی��ان��ی  ئ��ه رێ��ی��ی،  ئ�����ازادی 
به  که   دێرینه   هه ڵه یه کی  عه قڵ،  بڕیاره کانی 
 ه��ۆی��ه وه  ب��ه ه��اک��ان ل��ه  ی��ه ک گشتدا ده ب��ن��ه وه  
ئه م  ڕۆژئ��اواش  ڕۆشنگه ری  ڕێبازی  به یه ک. 
له   یه کێک  وه ک���و  و  ت���ازه ک���رده وه   ه��ه ڵ��ه ی��ه ی 

9 -  د حسین بشیریة ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 

-2  لیربالیزم و محافضه کاری ،ص106
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قه ڵه مدا  له   مۆدێرنی  عه قڵگه رایی  بنه ماکانی 
به رلین  به ڵگانه ی  ئ��ه و  به پێی  ب��ه اڵم   ،)10(  “
ئامانجێک  و  وه ک  ئ���ازادی  ده یانخاته  روو 
له خۆیدا په یوه ندی به  هه ڵبژاردنی عه قاڵنییه وه  
ک��اری  ب��ه   نییه   ی��ه ک��س��ان  ئ���ازاد  ک���اری  نییه . 
کراوه تر  ئ���ازادی  ده ک��رێ��ت  ک��ه وات��ه   عه قاڵنی، 
كۆنترۆڵی  عه قاڵنی  کاری  ته نها  ل��ه وه ی،  بێت 
که    ده ک��ات،  پێداگری  به رلین  ته نانه ت  بکات. 
هه ر به هایه ک له  شوێنی خۆیداو به  پێی خۆی 
چاکه ، واتە ئازادی ئازادییه،  نه ک ویژدان، یان 
دادپ��ه روه ری یان یه کسانی، یان هه ر شتێکی 

دی بێت.
ئه م  گرفتی  الوازو  خاڵی  چه ندین  به رلین 
سیسته می  چوارچێوه ی  له   ئه رێییه   ئ��ازادی��ه  
و  ده ک���ات  ئاشكرا  ڕۆژئ�����اوادا  عه قاڵنییه تی 
واتایه کی  هیگڵ  هه م  ئه فالتون،  “هه م  پێیوایه  
خواستراوو مه جازییان بۆ ئازادی خستۆته روو، 
ئه نانییه ته وه   به هۆی   له وانه یه   ده ڵێن  ئ��ه وان 
دیلێتی  و  ئ��ه س��اره ت  ب���ه ره و  ژی��ان��ی  که سێک 

10- هه مان سه رچاوه  و الپه ڕە  
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بڕوات، ئه مه ش له  مرۆڤدا مه یل و خواستێکی 
خواست  تاچه ند  “ئێمه   یان   )11(  “ ناعه قاڵنییه  
به  هه مان  بکه ین  کۆنترۆڵ  ویسته کانمان  و 
بۆچوونه   ئه م  به رلین   .)12(  “ ئازادین  ڕێژەش 
له  دیدی – )کانت(ە وه  ده خاته روو، به و پێیه ی 
کانت له  دیدێکی ئه خالقییه وه  سه رنجی ئازادی 
ده دات. له م ڕو وه وه  به رلین ده ڵێت: “ مه ترسی 
و  مه جازیی  گوزارشته   له   وه رگ��رت��ن  که ڵک 
میتافۆرییه  کان بۆ پاساودانه وه ی ناچارکردنی 
که سانێکی  ل��ه الی��ه ن  ئینسانه کان  له   هه ندێك 
ت���ره وه  ب��ه  ب��ی��ان��وی ب��ه رخ��وردارک��ردن��ی��ان له  
رووه وه   زۆر  له   ئ��ازادی،  به رزتری  ئاستێکی 
ئه وه ی  ده زانین  به اڵم  ب��ووه ،  سه رنج  جێگه ی 
و  ناچاریی  ئه م  په سه ندکردنی  هۆی  ده بێته  
پابه ندکردنه  و ئاماجگه لێکی وه ک و دادپه روه ری 
یان ئاسایشی گشتییه  به  جۆرێک که  هه میشه  

جێگه ی پاساودان و پاکانه  کردنه )13(.

11 - هه مان سه رچاوه  

12- آيزايا برلني ، چهار مقاله  درباره  آزادی  ، ص255 256-

13 - آيزايا برلني ، چهار مقاله  درباره  آزادی  ، ص251
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پێیوایه   ده بێته وه و  قووڵتر  له مه   به رلین 
پابه ندو ناچارکردنی خه ڵک له الیه ن که سانێکه وه  
ئاسایش،  وه کو  عه قاڵنی  بابه تێکی  بیانوی  به  
یان دادپه روه ری، به ره و ئه وه  چووه و ده ڕوات، 
که  بیانوی ئه وه ش هه بێت، مادام بڕوامان وایه  
ئه گه ر خه ڵک وه کو که سانێک که  فه رمنڕە وان 
و فه رمان ده ده ن، ئاوا عاقڵ یان زانا بن، هه ر 
ئاوا ده رکی پێویستییه کانی خۆیان ده که ن، هه ر 
ده سه اڵتداران  که واته   ده ده ن،  بڕیاره ش  ئه م 
هه میشه  مافی ئه وه یان هه یه،  بڕیاره کانی خۆیان 
کۆمه ڵگه   و  تاکه کان  و  گشتی  ژیانی  له سه ر 
و  عه قاڵنی  بڕیاره کان  م��ادام  جێبه جێبکه ن، 
پێویستن. به  کورتی به رلین له  هه ردوو حاڵه تی 
یان قۆناغی ) مه جازی( و )عه قاڵنی(دا ڕە خنه  
ئازادی هه یه ،  تێگه یشتنه  ده گرێت، که  بۆ  له و 
تێگه یشتنه  مه جازییه که  پێیوایه  ئازادی مرۆڤ 
ده سبه رداری   مرۆڤ  که   به ده ستدێت،  کاتێک 
ئاره زوه کانی ده بێت. ئه و ئه مه  به  پاشه کشه ی 
م��رۆڤ له  دژی ده روون��ی خۆی ناو ده ب��ات، 
به رلین نموونه  ده هێنێته وه  و ده ڵێت،ئه گه ر من 
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ڕزگاربوون  بۆ  ده بێت  بێت  قاچما  له   برینێک 
ئه گه ر من  به اڵم  بکه م،   ئ��ازاره  ده رمانی  له و 
ڕق��م ل��ه و ده رم��ان��ک��ردن��ه   بێت، ده ب��ێ��ت  قاچم 
ڕابهێنم و واش  ئه وه   له سه ر  ببڕمه وه و خۆم 
قاچ  به   پێویستیم  من  که   بهێنم،  به خۆم  بڕوا 
نییه ، به مپێیه  من خۆم ڕزگار کردووه  و ئازادم 
ئه مه یه   ق��اچ،  ده ڵێت  و  ده رم��ان  پێویستی  له  
ئازادیسازی زاهیدان و گۆشه گیران و ره واقی 
و حه کیمانی بودایی و پیاوانی ئاینی. )14(، به اڵم 
تێگه یشتنی دووه م بۆ ئازادی که  تێگه یشتنێکی 
ئه خالقییه که ی  فه لسه فه   له   ڕۆشنگه رانه یه و 
ئێمه   ک��ه   ئ��ه وه ی��ه   ک��ان��ت –دا چ��ڕده ب��ێ��ت��ه وه ، 
ئاره زوه کانمان ناکوژین، به ڵکو دیانخه ینه  ژێر 
رکێفی عه قڵه وه و کۆنترۆڵییان ده که ین، به رلین 
پێیوایه  گه یشتن به  سه ربه خۆیی و ئازادی له  
ڕە نگه   ئاره زوه کانه وه   کۆنترۆڵکردنی  ڕێگه ی 
بارو  له هه ندێ  بێت  و جوان  باش  هونه رێکی 
ئ��ازادی مرۆڤ  دۆخ��دا،  به اڵم له  ڕاستیدا له  
به رلین  ت��ره وه   الیه کی  له   خ���وار.   ده هێنێته  

14 - آيزايا برلني ، چهار مقاله  درباره  آزادی  ، ص525
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ده دات��ه   ڕۆژئ���اوا  ڕۆشنگه ری  و  عه قاڵنییه ت 
عه قڵگه راییه که   ئ��ه و  پێیوایه   ڕە خ��ن��ه و  ب��ه ر 
ڕۆژئ��اوا  سیاسی  فه لسه فه ی  و  رۆشنگه ریی 
پ��ش��ت��ی پ��ێ��ده ب��ه س��ت��ێ��ت ب���ۆ ک��ۆن��ت��رۆڵ��ک��ردن��ی 
به رهه مهێنانی  ه��ۆی  ده ب��ێ��ت��ه   ئ���اره زوه ک���ان 
ده گرێت  ڕە خنه   ئه و  فاشیزم،  و  سته مکاری 
و ده ڵێت ڕۆشنگه ری و عه قاڵنییه تی ڕۆژئاوا 
جیهانی وه ک و گشتێکی یه کپارچه و دانه بڕاو 
له   له یه ک ته ماشاکردووه  و هه موو به هاکانی 

یه ک گشتدا کۆکردۆته وه . 
خۆی،  تیۆره که ی  ب��ه ران��ب��ه ردا  له   به رلین 
ک��ه ب��ه  پ��ل��ورال��ی��زم��ی ب��ه ه��اک��ان ن��اوده ب��رێ��ت، 
دژی  له   تیۆره   ئه م  به رلین  پێشکه شده کات، 
 the یونانی،  مغالطه    ( ی��ان    )  monism  (
lonian Fallcy ( یان میتافیزیکی ئه فالتونی، 
ده خاتەڕوو، به رلین ئاوا مۆنیزم پێناسه  ده کات: 
ته نها  ده بێت  ڕاسته قینه ،  پرسیارێکی  “هه ر 
ئیتر هه موو وه اڵمه کانی  یه ک وه اڵمی هه بێت، 
ڕاست  وه اڵم��ی  په یداکردنی  بۆ  هه ڵه یه” .  تر 
حه تمه ن ڕێگایه کی متمانه دار هه یه ، که  له  بنه مادا 
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زانستیه ، هه رچه نده له  ئێستادا زانستی نه بێت. 
وه اڵمه  ڕاسته کان له گه ڵ یه کتردا ده گونجێن و 
به  هه موویان گشتێکی یه کپارچه  دروستده که ن. 
بۆ  وه اڵم���ه ی  ئ��ه وه ی��ه ،ئ��ه و  به رلین  )مه به ستی 
ئ����ازادی ه��ه ی��ه  گ��ون��ج��اوه و هیچ ن��اک��ۆک نییه  
له گه ڵ ئه و وه اڵم��ه ی بۆ دادپ��ه روه ری، یان بۆ 
یه کسانی هه یه (، چونکه  ناکرێت هیچ هه قیقه تێک 
له گه ڵ هه قیقه تێکی تردا نه گونجاو بێت، ئه مه ش 
به رمه بنای ئه و گریمانه  میتافیزیکیه یه،  که  پێیوایه  
جیهان کۆمه ڵه یه کی هه ماهه نگ و هارمۆنی و  

له گه ڵ یه کدا گونجاوه  )15(.
ب��ه  گ���وێ���ره ی ت��ی��ۆره ک��ه ی ب��ه رل��ی��ن به ها 
ڕاسته قینه کان زۆرن و به زۆریش له گه ڵ یه ک 
که   نییه،   واتایه   به و  ناکۆکییان  به اڵم  ناکۆکن، 
به هایه کیان  یان  تێیانگه یشتوین،  هه ڵه   به   ئێمه  
له گه ڵ  ئازادی   ( نموونه   بۆ  له وانیتر گرنگتره ، 
و  به خشین  گشتی،  سیسته می  یان  یه کسانی 
لێبوردن له گه ڵ عه داله ت، عه شق له گه ڵ بێالیه نی 

و ویژدان، زانست له گه ڵ خۆشی و... هتد(. 

15 - آیزایا برلین ، آزادی و خیانت به  آزادی، ،  ص12
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له   به هاکانیش  پلورالیزی  به   ب��اوه ڕب��وون 
خۆیدا یانی له  زۆر روه وه  هیچ وه اڵمێک نییه ، 
به  ته نیا ڕاست بێت )یانی ده شێت ئه م وه اڵمه  
ڕاست  دیکه ی  وه اڵمێکی  ی��ان  بێت،  هه ڵه ش 
هه بێت له  ڕوانگه ی به رلیندا(، ناکۆکی به هاکان 
و فره یی به هاکان ئێمه  ناچارده کات ده سبکه ین 
به  هه ڵبژاردن له  نێوان به هاکاندا. له  دۆخێکی 
ئاوادا ئه و پرسیاره  دێته ئارا ، که  ئێمه  چ کاتێک 
ده توانین ڕێگا له  هه ڵبژار دنی که سێک بگرین، 
ئ��ه وه ی  هه ڵبژاردنی  به   بکه ین  ن��اچ��اری  ی��ان 
ئه وه یه   وه اڵمه که   هه ڵبه ته   ده مانه وێت؟.  ئێمه  
باشترین  نه توانێت   ڕه نگه    تاکه   ئه و  کاتێک 
ده سکاری  پێویسته   ئێمه   بۆیه   هه ڵبژێرێت، 
وی��س��ت و ه��ه ڵ��ب��ژارده ن��ه ک��ه ی ب��ک��ه ی��ن، ب��ه اڵم 
فره یی  به هۆی  که   ده هێنێته وه ،  به ڵگه   به رلین 
هه ڵبژاردنێک  هیچ  جار  هه ندێك  به هاکانه وه ، 
به  ته نها ڕاست نییه ، هه روه ها بۆ گه یشتن به  
ڕێگا  چه ندین  هه دێكجار  به رژە وه ندییه کانیش 
هه یه ، بۆیه  هه رگیز ناکرێت ئێمه  ئه وه  بسپێنین 
بیانویه ک  هیچ  ب��ه   ب��ۆی��ه   ڕاس��ت��ه ،  گ��وای��ه   ک��ه  
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بکه ینه وه ،  به رته سک  ت��اک  ئ���ازادی  ناکرێت 
سه ڕای ئه وه ی هیچ شێوه یه کی ئایدیاڵی، یان 
که   نییه   ڕفتارێک  یان  فکری،  سه رچه شنێکی 

بکرێت خه ڵک په یڕە وی لێبکات )16(.
جارێکی دی به رلین ده پرسێت: “من چۆن 
له   بکه م؟  به کارێک  ناچار  ئه وانیتر  ده ت��وان��م 
وه اڵمدا ده ڵێت: ته نها به  ناوی به هایه ک به رزتر 
ل��ه  خ��ودی م��رۆڤ��ه ک��ان ده ت��وان��ی��ن کارێکی وا 
بکه ین. دیسان ده نوسێت: وه کو کانت وتویه تی: 
به هاکان به رهه می کاری ئازادانه ی مرۆڤه کانن. 
له ڕاستیدا هیچ به هایه ک له  مرۆڤ بااڵتر نییه  
که واته  کارێکی له م جۆره  ناچارکردنی مرۆڤه  
به  شتێک که  له  خودی خۆی پایه دارتر نییه .!! 
هیچ  ده یسه لمێنێت،  به رلین  پێیه   به م   .*)17(  “

16 - 13هه مان سه رچاوه  ل12

17 - آيزايا برلني ، چهار مقاله  درباره  آزادی  ، ص258

* ئه وه ی جێی سه رنجه  لێره داو پێویسته  به  بیر خۆمانی بهێنینه وه  

ته نانه ت  و  ئایدۆلۆژیه کاندا  و  تۆتالیتار  بیره   له   که   ئه وه یه ، 

و  بیرکردنه وه   چه قی  و  سه نته ر  تاک  چۆن  وه ک   ، ئاینه کانیش 

نه   و  سه نته ره   نه   مرۆڤ  خودی  ئاواش  هه ر   ، نییه   ئامانجه کان 

به ته واوی  ئه وان  به ڵکو   ، له  خۆیدا  غایه یه که   و  و مه ست  ئامانج 
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بڕیار  تر  ئه وه ی که سانی  بۆ  نییه   بیانوویه ک 
بیانوی  به   که   ئه وه ش  بده ن،  ژیانمان  له سه ر 
یان  دادپ���ه روه ری  وه ک��و  به هاکانی  پاراستنی 
کوشنده یه و  هه ڵه یه کی  گشتیه وه   ئاسایشی 
بنه مایه کی پته وه  بۆ دروستبوونی دیکتاتۆرو 
عه قاڵنییه ت  به ستنه وه ی  هه روه ها  فاشیزم، 
به رلین  وه ک  ک��ه   به یه کترییه وه .  ئ���ازادی  و 
تێیکه وتوه و  ڕۆش��ن��گ��ه ری  هه ڵه یه که   ده ل��ێ��ت 
گ��ه وره ی  ک��ردۆت��ه وه  و هۆکارێکی  دوب��اره ی 
به رهه مهێنانی سته مکاری و فاشییه ته  به م پێیه  
ده بینین “ به رلین ئازادی ئه رێی به سه رچاوه ی 
هه ستانه وه ی تۆتالیتاریزم ده زانێت له  سه ده ی 
ده ڕوات،  زیاتر  ل��ه وه ش  ته نانه ت  بیسته مدا، 
نازیزمیش   و  فاشیزم  و  کۆمۆنیزم  کاتێك 
بانگه شه ی ئه وه یان ده کرد،ئه وان کاتێک خه ڵک 

مرۆڤیان له  بیر کردوه  و بیر و باوه ڕ وئایدۆلۆژیاکان خۆیان بوونه ته  

بوه ته   باوه ڕ  بیرو  یانی   ، خه بات  و  کارکردن  بابه تی  و  میحوه ر 

به هایه کی به رزتر و پایه دارتر له  مرۆڤ ، بۆیه  کوشنت و سوتاندن 

و سه ربڕین و هه رسوکایه تیه ک به مرۆڤ ده بێته  کارێکی ئاسایی و 

ته نانه ت حه متی .



نەبەز محەمه د 40

له  چوارچێوه ی گروپێکی  سنوردار ده که ن و 
ده یانکه نه   کاتێك  زیاتریش  ل��ه وه   ی��ان  ت��ردا 

قوربانی، ئه وا  ئازادییان کردوون” )18(.

بهمپێیهبهرلیندهیسهلمێنێت:
هیچ بیانوویه ک نییه  بۆئه وه ی که سانی تر 
بکه ن،  ژیانمان  بۆ  هه ڵبژاردن  و  بده ن  بڕیار 
ئه وه ش که  به  بیانوی پاراستنی به هاکانی وه کو 
دادپه روه ری، یان ئاسایشی گشتیه وه  ده کرێت 
بۆ  پته وه   بنه مایه کی  کوشنده یه و  هه ڵه یه کی 
هیچ  فاشیزم، چونکه   دیکتاتۆرو  دروسبوونی 
به هایه ک ڕە وایه تی نییه  به سه ر به هایه کی تردا، 
یانی دادپه روه ری یان ئاسایش ڕە وایه تی نییه  
به سه ر ئازادیدا، ته نانه ت به  پێچه وانه وه  ئازادی 
بنه مایه کی گرنگه  بۆ ده سته به رکردنی ئارامی 
و هێمنی و ئاسایش و خودی دادپه روه ریش. 
2 - هه روه ها  به ستنه وه ی عه قاڵنییه ت و  
ئازادی به  یه کترییه وه  که  وه ک به رلین ده لێت 

18- آيزايا برلني ،  آزادی و خيانت به  آزادی، ، مرتجم  د. عزت الله  

فوالد وند ، ص32  
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تێیکه وتوه و  ڕۆشنگه ریش  دێرینه،  هه ڵه یه کی 
دووب��اره ی ک��ردۆت��ه وه و هۆکارێکی گ��ه وره ی 
به رهه مهێنانی سته مکاری و فاشییه ته  به م پێیه  
ده بینین” به رلین ئازادی ئه رێیی  به  سه رچاوه ی 
هه ستانه وه ی تۆتالیتاریزم ده زانێت له  سه ده ی 
ده ڕوات  زیاتر  ل��ه وه ش  ته نانه ت  بیسته مدا، 
نازیزمیش  و  فاشیزم  و  کۆمۆنیزم  کاتێك 
بانگه شه ی ئه وه یان ده کرد،ئه وان کاتێک خه ڵک 
له  چوارچێوه ی گروپێکی  سنوردار ده که ن و 
ده یانکه نه   کاتێك  زیاتریش  ل��ه وه   ی��ان  ت��ردا 

قوربانی، ئه وه  ئازادییان کردوون “ )19(. 
جێی سه رنجه  کاتێك ده بینین ته نانه ت الی 
موجاهیده  ئیسالمییه کانیش ئه م باوه ڕه  هه یه ، 
بۆیه  کاتێك لێیان ده پرسن ئێوه  به م ته قینه وه و 
بێتاوان  خه ڵکی  زۆرج���ار  تۆقێنه رانه ،  ک��اره  
ده ک��ه ن��ه   ق��ورب��ان��ی! ئ���ه وان ل��ه وه اڵم��دا ده ڵێن: 
چونکه   ب��ن،  مه منونمان  ده بێت  بێتاوانه کان 

ده یاننێرین بۆ به هه شت.

19- آيزايا برلني ،  آزادی و خيانت به  آزادی، ، مرتجم  د. عزت الله  

فوالد وند ، ص32 
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ئه نجام و کۆتایی
ئه و  به رلینه وه   روانگه ی  له   ده توانین  پێیه   به م 
نه   و  عه قاڵنییه ت  نه   که   هه ڵێنجین،  ده ره ن��ج��ام��ه  
و  ناچارکردن  بۆ  پاساو  ببنه   ناتوانن  هه قیقه ت 
هه ڵبژاردنێکدا،  هیچ  له   که سه کان  پابه ندکردنی 
ده ک��ه ن  )ع��ه ق��ڵ(  ئایدۆلۆژیسته کان  ئ��ه وه ی  وه ک 
ده که نه   هه قیقه ت  )مه زهه بیه کان(  یان  بیانوو،  به  
بیانوو، هەر وه ها ناکرێت له  پێناوی به هایه کی وه ک 
ئ��ازادی  ئاسایشی گشتیدا  ی��ان   دادپ��ه روه ری��دا  و 
ده ڵێت  به رلین  وه ک  چونکه   بکه ینه وه ،  به رته سک 
هیچ به هایه ک ڕەهایه تی نییه  به سه ر به هایه کی تردا، 
ته نانه ت ڕە نگه  ڕاستر ئه وه  بێت ئه گه ر به هایه کی 
وه ک و ئازادی له  به ین بچێت ئیتر نه توانین باسی 
و  هێمنی  نه بێت،  ئ��ازادی  ئه گه ر  بکه ین،  عه داله ت 
ئاسایش جێگیر نابێت و هه میشه  پشێوی سیاسی و 
نائارامی له ئارا دا ده بێت ، واته  ده توانین به هایه کی 
وه کو ئازادی به  بنه ما بگرین و دانێین بۆ به هاکانی 

تری وه ک و ئاشتی و ئاسایش و دادپه روه ریش.
که واته  ئێستا به ته واوی ئه وه مان بۆ روون 
بنه مای سه ره کی بۆ ره وایه تیدان  بۆته وه ، که  
به  کوشتن و سه رکوتکردنی هه ر نه یارێک له  
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جه وهه ری یایدیۆلۆژیاو بیر و باوه ڕە  مه زهه بی 
هه قیقه ته ،  و  عه قاڵنییه ت  که   ئاینییه کاندا،  و 
س���ه ره ڕای  بێمانایه و  ک��وش��ن��ده و  هه ڵه یه کی 
بنه مایه کی  وه ک���و  ئه رێیی  ئ���ازادی  ئ���ه وه ش 
پته و ی فاشیزم و ده سته اڵته  ئایدۆلۆژییه کان، 
به  نه زانین  ده سه اڵتانه ی  ئایدیاو  ئه و  هێنده  
ب��ردووه ،  ئایدۆلۆژیدا  غرورێکی  ته نانه ت  و 
ده ک��وژن  م��رۆڤ��ه ک��ان  کاتێك  پێیانوابێت  ک��ه  
ئ��ه وه  ئ��ه وان ڕزگ��ارو ئ��ازادده ک��ه ن،  ته نانه ت 
جۆرێکه،   به   ئیسالمیدا  فه نده مێنتالیزمی  له  
ده که ن،  له سه ر  به هه شتیان  منه تی چوونه   که  
لێوه ربگرن،  زۆریشی  چێژێکی  ده شێت  بۆیه  
چونکه  به  راستی مرۆڤ هه قیه تی و ده توانێت 
ئ��ازادک��ردن��ی مرۆڤ  و  رزگ��ارک��ردن  له   چێژ 
یان هه ر شتێك وه رگرێت. بۆ نموونه ، ئه گه ر 
ک��ه س��ێ��ک م��رۆڤ��ێ��ک ل��ه  خ��ن��ک��ان ڕزگ��ارب��ک��ات 
كاتێك  بخنکێت،  خه ریکه   ڕوبارێکدا  له   کاتێك 
به عس یه کانی سوریاش  پێیانوابێت به م کوشت 
سه رڕێیان  قه سابخانه یه ی  به م  کوشتاره و  و 
خستووه ، هاوواڵتیانی خۆیان  ڕزگار ده که ن، 
و  قه سابخانه   ل��ه م  زۆر  چێژێکی  بێگومان 



نەبەز محەمه د 44

کوشتن و سوتاندن و ڕفاندن و تیرۆرکردنانه  
ده بینین، ئه مه ش جگه  له  چێژێکی ئایدیۆلۆژی 

ناتوانین هیچ ناوێکی تری بده ینێ.
ل��ێ��ره وه  ئ���ه وه ی ب��ۆ ئێمه  روون��ده ب��ێ��ت��ه وه  
ئه وه یه ،  که  ئه و تێگه یشتنه  مه جازی و ئاینییه ی 
بۆ ئازادی هه یه ، هه روه ها ئه و  ئازادیه  ئه رێیه ی 
هه یه،    عه قڵساالری و جه معگه رایدا  له  سایه ی 
هه روه ها دیدی ئۆرگانیکی بۆ ده وڵه ت که  تاک به  
بنه ما ناگرێت و له  چوارچێوه ی ویستی گشتیدا 
به هاکان بره وپێده دات، بنه مایه کی پته وی بیری 
فاشیزم و ئایدیۆلۆژی خوازییه  له  رۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاستدا، که  ئێمه   پێوه ی ده ناڵێنین . بیری 
بەعسیزم له  عێراق به  س��ه دان ه��ه زار خه ڵکی 
کرده  قوربانی ئامانجه  به ناو پیرۆزه  عه قاڵنی و 
نه ته وه ییه کانی سه رە ڕای کیمیاباران و ئه نفال، 
که  که ره سته  فکرییه کانی، جگه  له  ئاین و بیره  
نه بوون،  هیچیتر  مۆدێرنه   تۆتالیتارییه کانی 
هزرو بیری هه قیقه تگه رایی مه زهه بی و ئاینیش، 
له  ساته وه ختی خۆپیشاندانه کاندا ،بینیمان چۆن 
به  سه دان و بگره  ه��ه زاران هاوواڵتی خۆیان 
له  سێداره دانی  رۆژان��ه   ، س��ه ره ڕای  له ناوبرد 
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ئ��ه وه ی  ت��اوان��ی  ب��ه   ته نها  خ��ۆی  هاوواڵتیانی 
به  وته ی خۆیان  بیرناکه نه وه و   وه کو خۆیان 
مونافیقن و الیانداوه  له  ڕێگای ڕاست، هه روه ها 
ئایدۆلۆژیایه کی  گه وره ترین  وه کو  به عسیزم 
له  سوریا خه ریکی  ئه مڕۆ  عه ره بی،   سیاسی 
که   فکرییه کانییه تی  بنه ما  دوا چێژی  چه شتنی 
به رهه مه که ی ئه م کوشتن و بڕینه یه،  كه  ئه مڕۆ 

له و واڵته دا  به ڕێوه  ده چێت.
عه ره بی  ب��ه ه��اری  به   ئه مڕۆ  ئ��ه وه ی  بۆیه  
ناوده برێت کاتیگۆرێکی بێماناو شکستخواردو 
ڕوداوانه   له م  هه رکام  ئه نجامی  ئه گه ر  ده بێت، 
فره یی  و  قبوڵکردن  یه کتر  و  دی��م��وک��راس��ی 
تۆلێرانسی  لێنه که وێته وه ، واته  هاتنه  کایه ی هه ر 
ده سه اڵتێکی ئایدۆلۆژی، یان مه زهه بی و ئاینی 
جگه   گه وره یه دا  وه رچه رخانه   ئه م  سایه ی  له  
له  سته مکاری و شکستێکی تر بۆ مرۆڤایه تی، 
هیچ مانایه کی تری پێنییه ، که واته  دامه زراندنی 
ده سه اڵت و حکومه تی بێالیه ن و نائادیۆلۆژی 
و مه زهه بی، یانی حکومه تی هاوواڵتی و لیبراڵ 
پێی  که   کاتیگۆره یه   ئه م  پارسه نگی  و  م��ه رج 

ده وترێت )به هاری عه ره بی(. 
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موباره ك له به رده م دادگا
دادگاش له به رده م موباره كدا 
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له و  مندا  له  دیدی  ناوه راست  رۆژهه اڵتی 
گ��ۆم��ه  م��ه ن��گ و وه س��ت��اوان��ه  ده چ��ێ��ت،  ك��ه  له  
به  ته قینه وه یه ك  ئ��ه وه ی  پاش  ن��اڕوات،  به ری 
ده شڵه قێنرێن، به  نیازی گرتنی چه ند ماسییه ك، 
ده بینی هه رچی خڵته و پیسی و لیته ی نێو ئه و 
و  قیزه ون  دیمه نێكی  س��ه ره وه و  دێته   گۆمه یه  
له   ئه مه   دروس��ت��ده ك��ات،  بۆگه ن  و  ناشیرین 
كاتێكدا پێشتر ئه م گۆمه  مه نگ و ئارامه،  زۆر 
روون و سازگار خۆی نیشانداوه،  به  جۆرێك 
ئ��اوه ك��ه ی ب��ۆ خ���واردن���ه وه ، ت��ه ن��ان��ه ت شیفاو 
چاره سه ریش بشێت!!. له  یه كه م ته قینه وه ی له م 
چه شنه دا له  رۆژهه اڵتی ناوه راست، ئه و دیمه نه  
بۆگه ن و ناشیرین و تراژیدییه مان له  عێراقدا 
بینی، له  دوای ساڵی 2003 هه موو ئه و خڵته و 
له  ناخی عێراقدا هه بوو كه وته   لیته و پیسیه ی 
ئه وه یه   مه به ستم  نمایشكرد،  خۆی  سه ره وه و 
زه ب��رو  له ژێر  پێشتر  كه   عێراقی  كۆمه ڵگه ی 
 2003 پ��اش  ك��راب��وو،  بێده نگ  و  كپ  زه نگدا 
زۆر  ره خساو  بۆ  خۆنمایشكردنی  ده رف��ه ت��ی 
راستی شاراوه و په نهان و بۆگه ن و تراژیدی 
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ئه م  بینی،  س��ازگ��اره م��ان  و  مه نگ  گۆمه   ئ��ه م 
گۆمه  له به رئه وه ی له  به ری نه ده ڕۆیشت، ته نها 
خۆخواردنه وه و  و  بۆگه نكردن  پرۆسه ی  له  
ده یگوزه راند،  بوغزدا  و  رق  هه ڵرشتنی  گه را 
ئه گه رچی له  سه ره وه  خۆی سازگارو بێگه رد 
نواندبێت، بۆیه  له  دوای وه رچه رخان و رزگاری 
عێراق تراژیدیترین دیمه ن، كاره سات، كوشتن 
و برینمان بینییه وه ، هه ر له  گۆری به كۆمه ڵ و 
سه ربرین و  ته قاندنه وه ی باره گاو خوێندنگە، 
تا  س��اوای��ان  باخچه ی  و  م��زگ��ه وت  ت��ه ن��ان��ه ت 
له توپه تكردن و سوتاندن و پارچه  پارچه كردنی 
مرۆڤه كان و ده ركه وتنی ده یان هێزی ئیرهابی 

و كۆنزیرڤاتیزم و توندره وی دیسنی.
)ل��ه ب��ه رن��ه ڕۆی��ش��ت��ن ل���ه م گ���ۆم���ان���ه دا(، وات���ا 
له م  ده س���ه اڵت  ئاڵوگۆری  ئ��ه وه ی��ه   سیاسیه كه ی 
كۆمه ڵگه و  ل��ه  ه��ه ر  رون�����ادات،  ك��ۆم��ه ڵ��گ��ه ی��ان��ه دا 
ده س���ه اڵت  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  سیاسیشدا  سستمێكی 
به ڕێوه نه چوو، ئه وا ئه و سسته مه  پرۆسه ی كپكردن 
ته وقیتكردنی  ته نانه ت  بۆگه نكردن،  و  چه پاندن  و 
بۆمبی تراژیدش تیایدا رێده كات و به ڕێوه ده چێت.
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چه ند  پ��اش  ده بینین  ئێستادا  ل��ه   ئ��ه وه ت��ا 
ب���ه درۆ مه نگه ی  گ��ۆم��ه   ل��ه م  ت��ه ق��ی��ن��ه وه ی��ه ك 
رۆژه��ه اڵت��ی ن��اوه ڕاس��ت��دا چ��ی ده گ��وزه رێ��ت  
عێراق  له  دوای  نمایشده كات،  خۆی  چی  و 
له   ناوچه كه   گۆمی  به   گۆم  بڵێین  ده توانین 
و  یه مه ن  سوریاو  له   ده بینین  ته قینه وه دایه و 
به ڕێوه ده چێت  كوشتارێك  و  كوشت  چ  لیبیا 
ن��م��ای��ش��ده ك��ات .  ت��راژی��دی��ای��ه ك خ���ۆی  و چ 
به هه رحاڵ ئه وه ی په یوه ندی به  پرسی دادگا 
هه یه ،  نموونه مان  دوو  دادگایكردنه وه یه ،  و 
كه   ب��وو،  س��ه دام  دادگاییكردنی  یه كه میان  
ره نگه  تاوانبارترین كه سی ئه م ده یه  بووبێت، 
كه  به  داخه وه  پرۆسه ی دادگاییكردنه كه ی زۆر 
دادگایكردنی  دووه میان  شكایه وه ،  تراژیدی 
موباره كه ،  من هیوادارم ئه مه یان موباره كی 
بگێرێته وه  بۆ دادگا، نه ك ببێته  تراژیدیایه كی 

تر بۆ رۆژهه اڵتی ناوه راست.
خه ونێكی  ئ��ه گ��ه ر  س��ه دام  دادگاییكردنی 
شیرین و ره وای هه موو مرۆڤێكی به  ویژدان 
بووبێت، به اڵم ئه نجامی پرۆسه كه  شتێكی تر 
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بوو، شتێكی تر بوو، واته  ئیتر بۆ هه موومان 
بۆ  به ڵكو  نه بوو،  نازدار  و  خه ونێكی شیرین 
وی��ژدان  خ��اوه ن  بیركه ره وه و  كه سێكی  هه ر 
له پشت  لۆژیكه ی  ئه و  چونكه   بوو،  تراژیدیا 
پرۆسه ی دادگاییه كه  بوو، لۆژیكی تۆڵه  بوو، 
قسه   لێره دا  هه ڵبه ته   عه داله ت،  لۆژیكی  نه ك 
ئه وه نده ی  نییه ،  له سێداره دان  سزای  له سه ر 
قسه  ل��ه س��ه ر پ��رۆس��ه ی دادگ��ای��ك��ردن��ه ك��ه  و 

شێوازو كاتی جێبه جێكردنی سزاكه یه .
س��ه دام له  زۆر ت��اوان��ی گ��ه وره  پ��ارێ��زراو 
پ��ه رێ��ن��رای��ه وه  و ب��ازی پ��ێ��درا ب���ه ره و م��ه رگ، 
گ��ه وره   نهێنی  گ��ه وره و  تاوانی  زۆر  به مه ش 
بۆ  بردنی  خ��ۆی  له گه ڵ  ئه ویش  ش��اردرای��ه ، 
ژێر گڵ، په له نه كردن له  مه رگی ئه و، له وانه یه  
ده یان تاوانی نهێنی ئاشكرا بكردایه و چه ندین 
كه سی ناوچه یی و نێوده وڵه تی په لكێشی دادگا 
له   ت��ره وه   له الیه كی  الی��ه ك،  له   ئه مه   بكردایه ، 
قه ناره دانی ئه و له  به ره به یانی رۆژی جه ژندا، 
كه  به  هه موو كه لتورو فه رهه نگێكی مرۆڤانه ی 
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ئه م ناوچه یه  نامۆ بوو، هیچی ترمان پێناڵێت 
ئه وه  هێزو عه قڵی  به وه ی:  ئاماژە دان  له   جگه  
عه قلی  ده بات.  به رێوه   عێراق  له مه وال  تۆڵه یه  
تۆڵه ش عه قڵیكی كوێره  به ره نجامی تێرامان و 
بیركردنه وه،  یان هه ڵێنجراوی میراتێكی گه وره  
له   بۆیه   نییه ،  به شه ریی  ه��زری  ئ��اوه زوو  له  
ببنه   قوربانییه كان  ئاساییه   وه ه��ادا  دۆخێكی 
و شوێنی  قوربانی  ببێته   جه لالدیش  جه لالدو 
بۆیه  مه رگی سته مكارو دكتاتۆرێكی  به زه یی، 
وه ك��و س���ه دام، ن��ه ك س��ۆزو ب��ه زه ی��ی ئێمه ی 
به زیوو  كه سێكی  وای��ك��رد  به ڵكو  ج��وواڵن��د، 
بێزراوی وه كو سه دام ببێته  ره مزو قاره مانی 
به ڵكو  به عسییه كان،  بۆ  ته نها  نه ك  نه ته وه یی 
بۆ زۆر هێزی تری عه ره بی و ته نانه ت هێزه  

دینییه كانیش.
كه   شێوازه ی  به و  سه دام  سێداره دانی  له  
دادگاییه كی  هه ر  سه ر  گومانده خاته   رووی��دا 
به ڕێوه بچێت،  ناوچه كه دا  و  له  عێراق  كه   تر، 
سه دام،  وه كو  دیكتاتۆرێكی  دادگایكردنی  به  
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دادگا نه یتوانی به هاو گرنگی و بایه خ و نرخی 
خۆی به  ده سبهێنێته وه ، بگره  ئه و راستییه ی 
دیكتاتۆره كان  دوای  هێزانه ی  ئه و  سه لماند: 
گ��ۆره پ��ان��ی سیاسی  دێ��ن و ده رده ك����ه ون و 
بوون،   قوربانی  پێشتر  ئه گه رچی  داده پۆشن 

به اڵم دواتر ته نها جه لالدێكن.
له  نموونه ی دووه مدا موباره ك دێته  به رده م 
ئ��ه م پرۆسه ی  ب��ه رای من  دادگ���ای گ��ه ل، كه  
ئیراده ی  له   گ��وزارش��ت   ته نها  دادگایكردنه،  
گه لی میسر ناكات و ناشبێت واسه یری بكه ین، 
ئه و  دادپ��ه روه ری  چونكه  سه ركه وتنی الیه نی 
گه ڕانه وه ی   و  سه ركه وتن  ده رب��ری  دادگایه  
دادپ��ه روه ری  لۆژیكی  بۆ  راسته قینه یه   به های 
و هێزی مرۆڤایه تی  له  ناوچه كه و رۆژهه اڵتی 
ن���اوه ڕاس���ت���دا. ه��ه رچ��ه ن��ده  م���وب���اره ك وه ك��و 
و سته مكارییه وه   تاوان  روی  له   دیكتاتۆرێك 
به اڵم  س���ەدام،  به   ناكرێت  ب���ه راورد  هه رگیز 
خ��واره وه ی  هێنانه   تێروانینه   شیاوی  ئ��ه وه ی 
بۆ  ملكه چپێكردنیانه   دادگاو  بۆ  دیكتاتۆره كانه  

یاسا لەسه ر بنه مای لۆژیكی عه داله ت.
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ك��ه وات��ه  ئ���ه وه ی ده ت��وان��ێ��ت وێ��ن��ه ی��ه ك به  
عه داله ت ببه خشێته وه ، ئه وه ی ده توانێت به ها 
بۆ یاساو دادگا بگه رێنێته وه  یا موباره كی به  
پرۆسه ی  به رێوه چونی  ببه خشێته وه ،  دادگ��ا 
و  ع���ه دال���ه ت  به مه نتقی  دادگ��ای��ك��ردن��ه ك��ه ی��ه  
و  تۆڵه   لۆژیكی  هێزو  ن��ه ك  دادپ�����ه روه ری، 

به رێوه چونی سیاسه تێكی پشت په رده .
هه ندێک  رای  پ��ێ��ی  ب��ه   داخ����ه وه   ب��ه   ك��ه  
هه مان  بێت  سیاسی  لێكۆڵه ری  شرۆڤه كارو 
له   پ���ه رده   پشت  سیاسی  ل��وغ��زی  م��ه غ��زاو 
ئ���ارادای���ه ، س����ه ره رای گ��وش��اری ش��ه ق��ام و 
بتوانن  ره ن��گ��ه   ك��ه   كۆمه اڵیه تییه كان،  هێزه  
دادگا  بریاری   له  سه ر شێواز و  كاریگه ری 
هیچ  بۆ  رونه دات  ئه مه   هیوادارم  من  دابنێن، 
شتێك نا، ته نها بۆ ئه وه ی دادگا حورمه ت و 
موباره كی بۆ بگه رێته وه ، موباره كی به  واتای 
)سه ركه وتن و پیرۆزی وسه روه ری و به های 
بتوانین  چیتر  ئێمه ش  ئ��ه وه ی  بۆ  دادوه ری( 
خه ون به  واڵت و ناچه یه ك و رۆژهه اڵتێكه وه  
خۆشده وێ ت  یاسایان  خه ڵكه كه ی  كه   ببینین 
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و به های یاسا ده خه نه  سه روی به رژە وه ندی 
هەڕە مه كی  ویستی  و  سیاسی  و  تایبه تی 
ده پارێزن  دادگا  به رزی  به های  جه ماوه ره و 
نابنه   قوربانیبه كانی  وه رچ��ه رخ��ان  دوای  و 

جه لالد.
له م روانگه یه وه  ئه م پرۆسه ی دادگایكردنه  
له  میسر بۆ كاروانی مرۆڤایه تی زۆر گرنگه  
ره نگه  بتوانین بڵین : ئه و خه ونه مان بۆ یه كال 
نه بنه   ده ت��وان��ن  قوربانییه كان  كه   ده ك��ات��ه وه  
جه لالد، به  واتایه كی تر ئێستا له  رۆژهه اڵتی 
ناوه راستدا، به چوونه  به رده م دادگا له  الیه ن 
م��وب��اره ك��ه وه  خ��ودی ده س��ه اڵت��ی دادوه ری��ش 
نا  و  موباره كی  ئ��ه گ��ه ری  ب���ه رده م   ده چێته  
تاقیكردنه وه یه كی  ئ��ه م��ه ش  م��وب��اره ك��ی��ه وه ، 
گ��رن��گ��ه  و ل��ه  ئ��ێ��س��ت��ادا ن��ات��وان��ی��ن ب��ری��ار له  
بده ین،  سه رنه كه وتنی  یا  سه ركه و تنی  سه ر 
له سه ر  هیوای  زۆر  ناتوانم  من  هه رچه نده  
له   ناعه قاڵنی  هێزی  هێنده   چونكه   هه ڵەچنم، 
خه ونێكی  هیواو  هه ر  ده توانن  كه   ئ���ارادان، 

گه وره ی نوێخوازانه  بكوژن.
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قه یرانی غیره ت
له  سه دامه وه  تا قه زافی

یان بۆچی دیکتاتۆره کان خۆیان 
ناکوژن ؟!!
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ئ���ه م پ��رس��ی��اره ی س�����ه ره وه  راس��ت��ه وخ��ۆ 
بیرکردنه وه ی  و  تێڕوانین  ب��ه رده م  ده مانباته  
م��رۆڤ،  له هه مبه ر چه مکی مه رگ و مردن، 
پێمانه وه   ژی��ان  له   به شێک  و  وه ک  مردنیش 
بیرکردنه وه   بۆیه   نابێته وه ،  لێمان  و  نو ساوه  
ته نانه ت  ه��ه ی��ه ،   خ��ۆی  بایه خی  ل��ه  م���ه رگ  
نه وتووه ،  زۆرمان  ژیان  به قه ده ر  بڵێم  ئه گه ر 
چونکه  دواجار ئه و دیدگاو تێڕوانینه ی مرۆڤ  
له سه ر  قووڵی  کاریگه ری  م��ردن   بۆ  هه یه تی  
ن���اوه رۆک و  ف��ۆرم و  ستراکتچه ری ژی��ان و 
و  دێبه یت  ب��ه اڵم  دان���اوه،  بوونی  فه رهه نگی 
مه رگێکی  ده رب���اره ی  لێره دا  ئێمه   گفتوگۆی 
هه ڵبژێردراوه ، یان مردنێکی خۆکرد که  ئه ویش 
دیارده   رووی  له   خۆکوشتنیش  خۆکوشتنه ، 
کۆمه اڵیه تیه که یه وه  نا، به ڵکو به  دیوه  فه لسه فی 
و سیاسییه که یدا، که  تایبه ته  به  دیکتاتۆره کان، 
ئه گه ر نا خۆکوشتن وه کو دیارده و کردارێکی 
ژیان.  به   دژ  تونده   هه ڵوێستێکی  کۆمه اڵیه تی 
باشتر بڵێم ژیانێکی ناشایسته،  که  هه موومان 
که   که سانێک  به رپرسیارین،  به رانبه ریدا  له  
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کۆمه اڵیه تی  کێشه   به هۆی  ده ک��و ژن  خۆیان 
چه شنێک  به   سۆزدارییه کانه وه ،  ئابوری  و 
چیتر  که   ده گ��ه ن،  بنبه ست  به   و  قه تیسبوون 
ده رف��ه ت��ی گ��وزارش��ت��ک��ردن ل��ه  خ��ۆی��ان نییه و 
ناچار مه رگ هه ڵده بژێرن و خۆیان ده کوژن، 
ئ���ه م ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ه ش ڕاس���ت ن��ی��ی��ه و ده ب��ێ��ت 
ره تیبکه ینه وه ، له م روه وه  ئێمه  لیره دا ته نها ئه و 
وته یه ی ) پاولۆ کۆیلۆ( دووباره  ده که ینه وه  که  
بۆ خۆکوشتن  ئه و جورئه ته ی هه یانه   ده ڵێت: 
سه باره ت  ب��ه اڵم  بژین،  پێی  بۆئه وه ی  به سه  
وه ک  داڕوخانیان  دوای  که   دیکتاتۆره کان  به  
به   ده بێت  لێ  مشکییان  کونه   ده ڵێت  ک��ورد 
به دیلگرتن  قه یسه ری و توشی ڕاوه دون��ان و 
و سوکایه تی و نه فره ت ده بن ڕە نگه  وه اڵمه که  

شتێکی دی بێت.
ب���ه ه���ه رح���اڵ ئ����ه م ن��وس��ی��ن��ه  ل���ه  ه��ه وڵ��ی 
پاکانه کردن و په سه ندکردنی خۆکوشتندا نییه ، 
ئارگیۆمێنت و  له  رێگای ئه و  به ڵکو ده یه وێت 
هه یه ،  خۆکشتن  بۆ  فه لسه فییانه ی  مشتومڕە  
س��ه ره وه،   پرسیاره ی  ئه و  بۆ  وه اڵمێک  بگاته  
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به   خۆیان  که   دیکتاتۆره کانیش  بۆ  ئایا   که  
شه هامه ت  و  دلێری  و  ئ��ازای��ی  س��ه رک��رده ی 
ده زانن، خۆکوشتن دروستنییه و ئه و ریسوایی 
و نه فره ت لێبوونه  دروسته ؟ یان ئه گه ر دروسته  

بۆچی دیکتاتۆره کان خۆیان ناکوژن؟!!.
من لێره دا هه وڵده ده م له  ڕێگای شیکارکردنی 
بۆچوون و مشتومره   فه لسه فییه کانی هه ریه ک 
نیچه  وه ،  ف��ری��دری��ک  و  ک��ان��ت  ئیمانۆئێل  ل��ه  
پێموایه   به ده سبهێنم،  پرسیارانه   ئه م  وه اڵمی 
و  سه ره داوی  راستی  ده توانین  رێگه وه   له م 
هزرو  و  جیهانبینی  له   بکه ین.  ئاشكرا  تریش 
فه لسه فه ی مۆدێرندا، هیچ ڕێبازێکی فه لسه فی 
مه رگی  و  خۆکوشتن  ل��ه   داک��ۆک��ی  نابینین 
خۆکرد بکات، ته نها له  دوو حاله تی جیاوازدا 
حاڵه ته   ئ��ه م  هزرییه کانی  ت���ه رزه   ک��ه   نه بێت 
ده گمه ن و جیاوازانه ش به  روونی الی کانت 
به رجه سته   فه لسه فیه که ی  ش��ێ��وه   نیچه    و 
ئه خالق  چه مکی  له  روان��گ��ه ی  کانت  ده ب��ێ��ت. 
به خۆی  به رانبه ر  م��رۆڤ  به رپرسییارێتی  و 

بابه ته که  هه ڵده سه نگێنێت و لێیده ڕوانێت.
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نیچه   له  روانگه ی ئیراده و هێزه وه  هه ڵوێست 
به رانبه ر  و هزره  فه لسه فییه کانی بیری خۆی 

مه رگ  ده رده بڕێت.

کانت:
پێیوایه   ده ک��ات،  خۆکوشتن  لۆمه ی  کانت 
و  ئه رک  له گه ڵ  ناته بایه   دژو  زۆر  کردارێکی 
به   به رانبه ر  م��رۆڤ  به رپرسیارێتی  هه ستی 
خۆی . له  روانگه ی کانت دا مرۆڤ که رامه تداره،  
نه   سه رچاوه که ی  رێ��زه ش،  و  که رامه ت  ئه م 
ده ستکه وت  ن��ه   کۆمه اڵیه تییه ،  پ��ای��ه ی  پله و 
هێزی  به هۆی  به ڵکو  سامان،  و  س��ه روه ت  و 
شکۆ  ئه م  خاوه نی  ئه و  عه قڵه وه،   خۆرسکی 
یان  بێت،  پیاو  ت��اک  و  که رامه ته یه   ڕێ��زو  و 
بڕیار  و  بیربکاته وه   له   رێیه وه   ده توانێت  ژن 
ده بێت  و  ب��دات  خۆی  ژیانی  شێوه ی  له سه ر 
ئه م ڕێزو شکۆیه ش بپارێزێت. له دیدی ئه ودا 
مرۆڤ ئه رکی  پاسه وانی )حه ره س ( هه یه  له  
ده ست  نییه   ئه وه ی  مافی  به رانبه ر)بوون(داو 
له م به رپرسیاریه  هه ڵگرێت. کانت ئه قڵگه رایه و 
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خ��اوه ن��ی  ع��ه ق��ڵ��ه وه   ب��ه ه��ۆی  م���رۆڤ  پێیوایه  
ناعه قاڵنییه و  که رامه ت و ڕێزه ، خۆکوشتنیش 
ده گرێت،  له وانه   ڕە خنه   ئه و  ده کاته وه ،  ره تی 
که  الیه نگری له  خۆکوژی ده که ن به و بیانوه ی 
ده توانێت  خۆیه تی  خاوه نی  و  ئ��ازاده   مرۆڤ 
بڕیار له سه ر مه رگی خۆی بدات، کانت ده ڵێت 
ئه و بۆی نییه  خۆی بکوژێت، چونکه  به م کاره ی 
به رپرسیارێتی خۆی ده دزێته وه  هه م  له   هه م 
ترس و نائومێدی باڵوده کاته وه ، هه روها  به م 

کاره  رێزو شکۆمه ندی له ناو ده بات. 
ڕۆمه کان  الی  رۆژگ��ارێ��ک  ده ڵ��ێ��ت:  کانت 
بوو،  رێ��ز  مایه ی  خۆکوشتن  یۆنانییه کان  و 
خۆیان  نه بوو  بۆیان  کۆیله کان  هۆیه وه   به م 
بوون  تر  که سانێکی  موڵکی  چونکه   بکوژن، 
به مه ش خرابوونه  ریزی ئاژە ڵه وه ، ئه و ره خنه  
ده ڵێن: خۆکوژی  له  ره واقییه کان ده گرێت که  
م��ه رگ��ێ��ک��ی ئ��اش��ت��ی ئ��ام��ی��ز و ح��ه ک��ی��م��ان��ه ی��ه ، 
کاره ی  به م  خۆکوژ  وایه   پێیان  ره واقییه کان 
خۆی له ده س دنیایه ک که  به دوکه ڵی نه هامه تی 
ق���ان���دراوه  ڕزگ���ار ده ک����ات، ئ��ه و ن��ه ک له به ر 
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بکات،  پ��ه ی��دا  ب��ه خ��ت��ه وه ری  ناتوانێت  ئ���ه وه ی 
شایسته ی  به   دنیایه   ئه م  له به رئه وه ی  به ڵکو 
ب��ه م  و  جێیده هێڵێت  ب��ۆی��ه   ن��ازان��ێ��ت،  خ���ۆی 
کانت  به اڵم  تر،  دنیایه کی  بۆ  ده چێت  ک��اره ی 
ده ڵ��ێ��ت:  ده ب���ات  ن��او  به هه ڵخه ڵه تاندن  ئ��ه م��ه  
به   زیان  باڵوده که نه وه،   بیرانه   ئه م  ئه وانه ی 
بێت،  ئازاد  ئه گه ر مرۆڤ  کۆمه ڵگه  ده گه یه نن، 
هه رکات بیه وێت ئه م دنیایه  جێبێڵێت و خۆی 
بتوانێت  ره ن��گ��ه   که سه   ئ��ه و  ئ���ه وا   بکوژێت، 
ئه و  که   بێنیته وه ،  ئه وه   بۆ  ئه خالقیش  بیانوی 
که سه وه و  به   بێت  پابه ند  نییه   پێویست  ئیتر 
نابێت وابه سته ی هێج شتێک بێت، که سانێکیش 
توندوتیژی  بۆ  ده ست  ئاسانه   وابیربکه نه وه  

ببه ن و ترس و نیگه رانی باڵو بکه نه وه .
گیانی  که  مرۆڤ  قبووڵده کات،  ئه وه   کانت 
و  ئ���ازادی  له پێناوی  ق��ورب��ان��ی  بکاته   خ��ۆی 
نیشتمان و گه له که یدا، چونکه  ئه مه  له  پێناوی 
خۆکوشتن  ب��ه اڵم  م��رۆڤ��دای��ه ،  شکۆی  ڕێ��زو 
له ناوبردنی ڕێز و شکۆی مرۆڤه  و دژی عه قڵه  

و ناکرێت په سه ندبکرێت.  
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کانت ده پرسێت ئایا له به رئه وه ی ناتوانم به   
به خته وه ری بژیم، بۆم هه یه  خۆم بکوژم؟ له  
نییه  من هه موو  پێویست  ده ڵێت هیچ  وه اڵمدا 
به سه ربه م.  به خته وه ری  و  خۆشی  به   ژیانم 
بۆپرسیاری خۆکوشتن ئازاییه  یاترس؟ کانت 
ده ڵێت سه فسه ته کردن ئه گه ر به  نییه تی باشیش 
بێت  ڕاست نییه ، ته نانه ت بۆ ئه و که سانه ش 
هه یه   راستیان  و  باش  بیرکردنه وه یه کی  که  
سه فسه ته کرن  ره ت��ده ک��ه ن��ه وه ،  خۆکوشتن  و 
راست نییه  کاتێ ده ڵێن خۆکوشتن ترسه  . بۆ 
ئێجگار  کارێکی  )کاتۆ(  نموونه  خۆکشتنه که ی 

قاره مانانه یه.
ئالێره دا کانت وه کو حاڵه تێکی زۆرده گمه ن 
کاتۆ  ح��اڵ��ه ت��ه ک��ه ی  ق��ب��وڵ��ده ک��ات،  خۆکوشتن 
ئه وه یه،  که  به  خۆکوشتنه که ی ژیانی که سانێکی 
به  خۆکوشتنه که ی  تر رزگ��ار ده ک��ات و هه م 
حورمه ت و رێزی خۆی ده پارێزێت و ناهێڵێت 

سوکایه تی پێبکرێت.
به الوه  ده گمه نه   ئه م دۆخه ی کاتۆی  کانت 
و پییوایه  له  مێژوشدا به که می ئه مه  روبدات، 
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ره وا  دا، خۆکشتن  کانت  دیدی  له    به کورتی 
نییه و جێی په سه نکردن نییه ، مه گه ر له  پێناوی 
پاراستنی شکۆو که رامه تی مرۆڤ خۆیدا بێت، 
بۆ نموونه  ئه گه ر پاشایه ک یان سه رکرده یه ک 
که وته  به ر شااڵوی دوژمنانی، یان نه یاره کانی 
هۆی  ده بێته   گرتنه که ی  ل��ه وه ی  دڵنیابوو  و 
بێنرخکردنی  و  ئ��اب��ڕوچ��ون  و  س��وک��ای��ه ت��ی 
ئینسانییه تی ئه و، ئه وا له م حاڵه ته دا خۆکوشتن 
بۆ ئه و ڕە وایه و به  جوامێری و دلێری ئازایه تی 
و قاره مانێتی ده شکێته وه،  چونکه  به م کاره ی 

خۆی له  بێڕێزی و سوکایه تی ده پارێزێت.

نیچه :
ن��ی��چ��ه   ل��ه  روان���گ���ه ی ئ���ی���راده  و ه��ێ��زه وه  
ل��ه م��ب��اره وه   ئ���ه و  ده دات،  م���ه رگ  س��ه رن��ج��ی 
له سه ر  که   جوانه   چه ند  مه رگه   ئه و  ده ڵیت« 
به   گه یشتنه   خوازیاری  نیچه    خۆمه «!.  داوای 
مرۆڤی بااڵ )سۆپه رمان(، ئه و ده یه وێت مرۆڤ 
هێنده  به هێزبێت،  ته نانه ت مردنیش کۆنترۆڵ 
بکات و بیهێنێته  ژێر رکێفی خۆیه وه ، الی نیچه   
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به رده م  بچێته   زه لیلی  به   نه شیاوه   بۆ مرۆڤ 
به ڵکو  بمرێت،  نه هێڵن  که   بپاڕێته وه   و  مردن 
م��رۆڤ خۆی  خواستی  له سه ر  م��ردن  ده بێت 
ب��ێ��ت، وات���ه  م���رۆڤ خ��ۆی خ��ۆی بکوژێت و 
مردنه   ئه م  نیچه    به اڵم  نه کات،  قبوڵ  زه لیلیی 
به الوه  بێ هۆ و بێ مه رج  خۆکرده ی هه روا 

نییه .
نیچه   ل��ه س��ه ر زم��ان��ی م��رۆڤ��ی ب���ااڵوه  ئه م 
ب��ه رزه   ی��ان  ب��ااڵ  مرۆڤی  ده ک���ات،  بانگه شه یه  
م����رۆڤ، م��رۆڤ��ێ��ک��ه  ک��ه  گ��ه ی��ش��ت��وه  ب��ه  پله ی 
ته واوکۆیی )که ماڵ(، بااڵ مرۆڤ ژیانێکی پڕو 
شایسته  ده ژی و له  که ماڵدایه ، بۆیه  ئه گه ر زانی 
بااڵییه   له م  و  له ده ستده دات  شایسته ییه   ئه م 
قبوڵی  نه بێت و  دێته  خ��واره وه ، ده بێت ڕازی 
بۆ  بکوژێت،  ده بێت خۆی  ئه مه ش  بۆ  نه کات، 

ئه وه ی له و شایسته ییه دا بمێنێته وه .
بۆ  م��رۆڤ  نیچه  ش  الی  تر  واتایه کی  به  
خۆی  شایسته یی  ڕێ���زو  ب��ه  ش��ک��ۆو  ئ���ه وه ی 
بمێنیته وه  و له  ده ستی نه دات نه ک  ده توانێت 
بکوژێت.  خ��ۆی  ده بێت  به ڵکو  باشتریشه،   و 
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هه م الی  و  كانت  هه م الی  ده بینین  زلێره وه  
بۆ  ئه گه ر  هه یه   ره وای��ه ت��ی  خۆکوشتن  نیچه  ، 
به رزڕاگرتنی  و  که رامه ت  شکۆو  پاراستنی   
م����رۆڤ ب��ێ��ت، ئ���ه م ڕە وای���ه ت���ی���ه ش ل��ه س��ه ر 
بنه مایه کی لۆژیکی و فه لسه فی قووڵه . که واته ، 
له م ڕوانگه وه  ده توانین به و ده ره نجامه  بگه ین، 
سه دامه وه   له   هه ر  عه ره به کان  دیکتاتۆره   که  
ئه ڕوخێن  یه ک  دوای  له   که  یه ک  قه زافی،  تا 
شه رمه زاریش  گه وره ترین  و  ده بن  ڕیسوا  و 
بیانوی   باشترین  ده هێنن.  خۆیاندا  به سه ر 
لۆژیکییان هه بوو بۆ خۆکوشتن،  فه لسه فی و 
تا ئه و ڕیسواییه یان به سه ر خۆیاندا نه هێنایه ، 
تا هیچ نه بێت که رامه تی ته نها ئه وه  که  مرۆڤن 

بپارێزن .
له   راستیدا من به پێی ئه زمون و تێگه یشتنم 
خوێنڕژییه یان   و  س��ه رک��ه ش��ی  ه��ه م��وو  ل��ه و 
چاوه ڕێی ئه وه م له  سه دام و قه زافیش ده کرد،  
به اڵم دیکتاتۆره کان، هیچیان خۆیان نه کوشت، 
که   ئ��ه وان  نه بوو،  جورئه ته یان  ئه و  هیچیان 
ده ستیان له  خوێنی هه زاران مرۆڤی بێتاواندا 
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هه بوو، له  سه ر بڕیاری ئه وان که  واڵته که یان 
ببووه  قه سابخانه  و هه زاران منداڵ بێ باوک 
بوون و هه تیو ده که وتن و ژییانیان کردبووه  
سایه ی  ل��ه   ه��اوواڵت��ی��ی��ه ک��ان��ی��ان،  ب��ۆ  دۆزه خ 
ژن  له   ک��ه س  چه ندین  که   ئ��ه وان��دا  یاساکانی 
ته نها  ئ��ه وان  که چی  ده کوشت،  خۆیان  کچ  و 

غیره تی یه کێک له و  کچۆاڵنه شیان نه بوو.
ک��ه وات��ه  ئ����ه وان ک��ه  ق��اع��ی��دی ش���ۆڕش و 
ئه و  ب��وون،  و جوامێری  دلێری  س��ه رک��رده ی 
و  ده نوسرا  بۆ  شیعره یان  و  س��رود  س��ه دان 
عاله م،  هه موو  سوارچاکی  ک��ردب��وه   خۆیان 
نه بوو  تیادا  غیره تیان  تۆز  یه ک  ته نها  بۆچی 
بۆ خۆکوشتن، تا به  خه ڵکه  چه وساوه که ی ژێر 
ده ستیان )که  ئه وان به  مێگه لیان ده زانین( بڵێن: 
که رامه تی  له   به رگری  خۆکوشتنه   به م  ئێمه  
سوکایه تی  ناهێڵین  و  ده که ین  مرۆڤبوونمان 
فه یله سوفه کان،  بکرێت.  ئینسانبوونمان  به  
ن���وس���ه ران، پ��ی��اوه  م��ه زن��ه ک��ان، ک��ه  ده م���رن 
حیکمه ت  و  ئه زمون  ده که نه   مردنه که شیان 
دیکتاتۆره کان  به اڵم  مرۆڤایه تی،  بۆ  عه قڵ  و 
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مردنه که شیان ناشیرینه و ده بێته  جێگای شه رم 
و ریسوایی له  مێژوی  مرۆڤایه تیدا.

به  ت��ه واوی  وت��ه   فاشستیه   ئ��ه و  پێیه   ب��ه م 
ماف  داوای  )ئه وانه ی  گوایه   که   ره تده بێته وه  
الوازه ک���ان���ن(،  ده ک���ه ن  ی��اس��ا  و  یه کسانی  و 
ئه و  ریسوابوونی  و  مه رگ  و  که وتن  ئه مرۆ 
دیکتاتۆرانه  ده بینین، که  خاوه نی هه موو چه ک 
و هێزێکی سه ربازی و ئابوریش بوون، به اڵم 
سه رکه وتنی ئه وانه ش ده بینین که  داوای ماف 
که واته   ده کرد،  دادپه روه رییان  و  یه کسانی  و 
خاوه نی  ببوونه   ف��ری��ودان  و  فێڵ  به   ئ��ه وان��ه  
سه رداری  کردبووه   خۆیان  ده س��ه اڵت،  هێزو 
زیندانه کانیان  و  ده ڕش���ت  خوێنیان  و  گ��ه ل 
ئازاو خاوه ن هه ڵوێست  له  خه ڵکی  پڕکردبوو 
و واڵت��ی��ان ده ڕوت���ان���ده وه . ل��ه  ب��ن��ه ڕە ت��دا هیچ 
تێدا  غیره تێکیان  و  ش��ه ه��ام��ه ت  و  ئ��ازای��ی 
بیانووی  گه وره ترین  ئه وان  نا  ئه گه ر  نه بوو، 
خۆکوشتن  بۆ  هه بوو  فه لسه فییان  و  لۆژیکی 
و به وه ش ده بوونه  قاره مان، به اڵم هیچ )تۆو(
له  هه ست و  قاره مانی  ئازایی و  و توخمێکی 
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عه قڵ و خوێنیاندا نه بوو، هه ر بۆیه  به م  ده ردی 
ملشکان و ڕیسواییه  ڕۆشتن. لێره وه  ده گه ینه  
الی  قاره مانێتی  و  ئازایه تی  که   ئه نجامه   ئه و 
ماف  داوای���ی  ک��ه   که سانه یه   ئ��ه و  الی  گ��ه ل��ه  
نه ک  ده ک���ه ن،  یه کسانی  و  دادپ�����ه روه ری  و 

دیکتاتۆرو خوێنڕێژە کان.

سه رچاوه کان:

)ترجمه   اخالق  فلسفه   درسهای  کانت،  ایمانوئل   �
منوچهر صانعی در بیدی(

� اخالق در فلسفه  کانت – راجر سالیوان ) ترجمه  
عزت الله  فوالدوند (

 : )مترجمین  نیچه   فریدریش   – ش��ادان  - حکمت 
جمال آل احمد، سعید کامران، حامد فوالدوند

- وه ه���ای گ��وت زه رده ش����ت ) وه رگ��ێ��ڕان��ی علی 
نانه وازاده  (

- فریدریک نیچه   - عوسمان یاسین
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حزبی تازه  وه ك نه وه ی تازه و  
قه یرانی شوناسی سیاسی، 

یان په تای ئیراده گه رێتی شه خسی؟
      



نەبەز محەمه د 72

زوو  زوو  ح��زب��ه ك��ان  ك��وردس��ت��ان��دا،  ل��ه  
دووگیان دەبن، واته  حزبۆچكه یان ده بێت، هه ر 
زووزووش حزبۆكه  وردیله كان لێكده ئاڵێنه وه و 
به ناوی یه كگرتنه وه وه  له گه ڵ یه كێك له  پارته  
چراخانیان  ئامێزێكی  ه��ه رده م  كه   دایكه كان، 
ئه م  ته نانه ت  ده ب��ن��ه وه ،  پێكه ڵ  تێكه  و  هه یه . 
دیارده یه  له  كوردستاندا تا ئاستێكه  كه  هه ندێك 
ئینشیقاقه كه ی  ه��ه واڵ��ی  ح��زب��ه ی  ئ��ه و  ج��ار 

باڵوده بێته وه ، له گه ڵیدا بۆ یه كه م
جار ناوی ئه و حزبه  ده بیستین  و تێده گه ین 

كه  حزبۆچكه یه كیش به و ناوه  هه بووه .
هه ربه م ئاماژە   ساده یه  به  ئاسانی تێده گه ین له  
ماڵی كورددا، ئینشیقاقه  سیاسییه كان ئه وه نده ی 
ه��ه ڵ��گ��ری چ��ه م��ك  و م��ان��ای ل��ه ت��وك��وت ب��وون��ن ، 
ده رئه نجامی تاكتیك و هه ڵخلیسكاندن و بێئه رزش 
گرتنی دۆزی سیاسی  و رێزنه گرتنی خواست  و 
ویست و ئیراده ی گشتین، نیو ئه وه نده  ده ره نجامی 
پێویستبوونی  س��ی��اس��ی  و  ع��ه ق��ڵ��ی  گ��ه ش��ه ی 
گ��ۆڕان  و  و  رووداو  له مه ڕ  ت��ازه   ه��زری  تێزو 

وه رچه رخانه مێژوویی و سه رده مییه کان نین.
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قسانه   ئ��ه م  ش��ێ��وه ی��ه ك،  هیچ  ب��ه   هه ڵبه ته  
جیاواز و  رای  )تابۆ(كردنی  له   ب��ه رگ��ری  بۆ 
به  به ڵكو  نییه،  ن��وێ   ح��زب��ی  ح��ه رام��ك��ردن��ی 
 پ��ێ��چ��ه وان��ه وه  ره خ��ن��ه ی م��ن ئ��ه وه ی��ه،  ك��ه  ئه م 
لێكترازان  و كه رت  و په رتبوونه ی حزبه كان، به 
 كه مترین ئاستیش ناچنه  نێو ئه و چوارچێوه یه ، 
چونكه  ئه وانه ی چاالكی له  ژماره ی حزبه كاندا 
ده ك�����ه ن  و رۆژن����اڕۆژێ����ك ح��زب��ۆچ��ك��ه ی��ه ك 
ق��وت��ده ك��ه ن��ه وه  پ��ت��ر وه ك����و ك��وده ت��اچ��ی��ی��ه ك 
یان  سیاسی،  هزره ڤانێكی  نه ك  ده رده ك��ه ون، 
به هزرێكی  كه   جیاواز،  كاره كته رێكی سیاسی 
ره خنه یی قووڵی سیاسیه وه ،  هه ڵوێست له مه ڕ 
روداوه  هه نوكه ییه كانی ئێستای ئێمه  وه رگرن. 
ئه گه ر وانییه ، ئه ی بۆچی له نێو كایه  جیاجیاكانی 
حزبدا، ئه مانه  هیچ هێڵێكی ره خنه یی سیاسییان 

تۆخ نه كردۆته وه ؟
ب��ێ��گ��وم��ان ل���ه دای���ك���ب���وون���ی ه����ه ر دی���دو 
ئ���ارای  هێنانه   ت���ازه  ن���وێ  و  راوب��ۆچ��ون��ێ��ك��ی 
به  بڕشت،  تۆكمه  و  فكرێكی  ئه ندێشه و  هه ر 
ره خنه یی  قووڵی  خوێندنه وه یه كی  دواب��ه دوای 
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هه مه الیه نه ی پشت به ستوو به ته واوی چه مك و 
له كایه كان،  هه ركام  فه لسه فیه كانی  كه ره سته  
هه ڵگرێت.  خۆی  ئاسایی  هه نگاوی  ده توانێت  
ن��وێ ،  سه رهه ڵدانێكی  ه��ه ر  ت��ر،  به مانایه كی 

به ده رك كرنێكی رادیكااڵنه ی 
هه مه الیه نەی، هه مان ساته وه خت و پشكنین،  
نادیاره كانی،  دیارو  دیوه   هه موو  بنبڕكردنی 
یان هه موو رایه ڵه  پساو، الوازه كانی رابوردوی 
هه موو  له   ده وڵه مه ند  تێگه یشتنێكی   خ��ۆی، 
ده رنه كه وتوه كانی  هه م  ده ركه وته و  دی��ارده،  
ب���ه رده م  و س��ه رده م��ه ک��ه ی خ���ۆی  ده ت��وان��ێ  
زه مینه ی تاڕاده یه ك سه ركه وتن مسۆگه ربكات.
هه ڵتۆقینی  زان��دن و  ئ��ه م ح��زب  ئایا  ب��ه اڵم 
نه به كامی  ده ڵه مه و  ماڵی  له ناو  حزبۆچكانه ، 
خوێندنه وه یه كی  ج��ۆره   ده ره��ات��وی  ك���ورددا، 

وه ها سیاسی و بابه تین؟!
له و  دیاره  به هیچ شێوه یه ك ناكرێ  نكولی 
كوردستاندا،  له   ئه مڕۆ  كه   بكه ین،  راستیه  
ن���ه وه ی ن��وێ  دڕدۆن��گ��ن ل��ه  خ���اوو خلیچكی 
ناكرێت  ك��ورد،  سیاسی  سه رانی  هه ڵوێستی 
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نوێ ،  ن��ه وه ی  كه   بنوقێنین،  واقیعه   له و  چاو 
له   ته عبیركردن  بۆ  هه یه   ده رفه تی  كه مترین 
خۆی  و دیاریكردنی شوناسی سیاسی خۆی، 
نه وه ی نوێ  وه ك هه میشه  له به رده م هه ڕە شه ی 
ره وشت په رسته كاندایه ، هه میشه ش به گومانه  
له  ئاینده و چاره نوسی خۆی، نه وه ی نوێ  كه  
هه میشه  فه زلی نه وه ی دێرینی به سه ردا ده ده ن، 
بۆده ڕەخسێت،  گه شه كردنی  هه لی  كه مترین 
به كورتی نه وه ی نوێ  له و پێویستیه  به ده رنییه ، 
كه  له  رێگای هێزێكی جدی ئه قاڵنییه وه  ته عبیر 
له خۆی بكات، نه وه ی نوێ  زیاد له  نه وه كانی 
بیركردنه وه   به هێزی  پێویستی  خ��ۆی،  پێش 
هه یه، به اڵم ئایا ئه م هێزی بیركردنه وه  له  كام 
یه كێتی ئیراده ی گشتییه وه  ده ستكه وێت؟! یان 
نه وه ی نوێ  چۆن بتوانێت ئیراده ی ره خنه یی 
كێشه ی  ن��وێ   ن��ه وه ی  ئایا  یه كبخات؟  خ��ۆی 
نه بوونی حزبێكی مۆدێرنه؟ له  كاتێكدا نه وه ی 
خوێندنه وه یه كی  ره خ��ن��ه و  خ��اوه ن��ی  ئێستا 
ره خنه ی  ئاخر  نییه ،  خۆی  واقیعیانەیی   جدی 
باشی  هه ڵكشانێكی  كامڵ  و  هزرێكی  ج��دی 
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مۆدێرن  ه��ه رده م  چونكه   ده وێ��ت،  هۆشیاری 
له گه ڵ  پ��ت��ه وی  بوونێكی  پ��ه ی��وه س��ت  ب���وون 
ئاستی ده رككردنی واقیعی خۆی هه یه ، ئه گه ر 
مۆدێرن بوون به  مانای )ئێستایی بوون( بێت 
، ئایا نه وه ی ئێستا به  هزرێكی )ئێستا(ییه وه ، 

له  ئێستادا ده ژی؟
)ن��ه وه ی  كه   ئ��ه وه    قبووڵكردنی  من  ب��ه رای 
به  هزرێكی هه رسكراوی  نییه   نه وه یه ك  ئێستا 
لێره وه   چونكه   گرنگه،  زۆر  بژی(  ئێستاییه وه  
ده توانین به  شوێن وه اڵمێكی فراوانتردا بگه ڕێین. 
به  ب��ڕوای من ن��ه وه ی ئێستا نه وه یه ك نییه  به  
رسكاوی  ره خسیوو  خه یاڵێكی  ته نانه ت  هزرو 
به   تێكه ڵه   نه وه یه كه   ئه وه نده ی  بژی،  ئێستاوه  
ترس و نیگه رانی له تازه بوونه وه  و ئێستاییبوون 
گه مه كه رێكی  دی��ك��ه وه   له سه رێكی  له  الی���ه ك، 
ناشیه  به  كه ره سته كانی مۆدێرنه. له م سه رنجه  
كورته وه ، له سه ر نه وه ی ئێستا، تێده گه ین كه  ئه م 
نه وه یه  نه  له ئاستی ره خنه گرتنێكی جدیدایه، نه  
ده توانێت  وه كو پێویست به و ئاقاره دا بڕوات، یان 

له  راستیدا نایه وێت به و ئاراسه ته یه  كاربكات.



77دادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیما

)ئه گه رچی له  نه وه ی ئێستادا ورنگه ورنگێكی 
ن��اڕە زا،  ده نگێكی  هه ر  ب��ه اڵم  هه یه ،  ناڕە زایی 
ره خنه یی  ت��وان��ای��ه ك��ی  خ��اوه ن��ی  نییه   م���ه رج 
له   ئاستێك  ره خنه   وتمان  پێشتر  وه كو  بێت، 

باكگراوندی مه عریفه و فه لسه فی ده وێت(.
له ئاستی  ئێستا  ن���ه وه ی  ئ��ه گ��ه ر  ك��ه وات��ه 
هزرو  چه سپاندنی  پێویست  و  خۆده ربڕینی 
رای��ه ك��ی ك��ام��ڵ��دا ن��ی��ی��ه، ل��ه م��ه ڕ روداوه ك�����ان، 
باكگراونده   ئه و  ئێستا خاوه نی  نه وه ی  ئه گه ر 
مه عریفییه  ره خنه ییه  نییه ، له  هه مبه ر ئێتیك  و 
مۆراڵه  كۆمه اڵیه تییه كان  و كلتوری داسه پاوی 
ده سه اڵته  سیاسییه كانی به رده میدا، ئه دی ئه م 
له   حزبۆچكانه   قوتكردنه وه ی  زاندن  و  حزب 
ئه وه ش  پێویسته   سه رچاوه  ده گرێت ؟  كوێوه  
هێز و  كه مترین  ئێستا  ك��ه  ن���ه وه ی  بوترێت،  
مۆدێرن  و  خۆبنیاتنانێكی  بۆ  له پشته،  وناكی 
ئاراسته كردنی خۆی، له  به رامبه ر هه ر پاڵپشتی 
یان  یاخیبوون،  باجی  ده بێت   وزه یه كیشدا،   و 
باجی  له قاڵبدان بدات، كه  زۆرجار ئه و باجه  له 

 ئاستی ملشكاندایه.
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دادگا  له  تراژیدیاوه
 بۆ ئینتیما 
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پ��رس��ی دادگ����ا، پ��رس��ی ع��ه دال��ه ت��ه ، پرسی 
گه ڕانه وه ی مافه  بۆ خاوه ن ماف و سه ندنه وه ی 
مافی  که   که سێک  و  ده س��ه اڵت  ه��ه ر  له   مافه  
پرسی  ل��ێ��ره وه   زه وت���ک���ردووه ،  کاسانێکیان 
تایبه تتریش  به   فه لسه فییه ،  پرسێکی  دادگ��ا 
سیاسه تیش  س��ی��اس��ی��ه ،  ف��ه ل��س��ه ف��ه ی  پ��رس��ی 
دادگ��ا پرسی  وات��ه  ده س��ه اڵت، که واته  پرسی 
هه رکوێیه کی  ل��ه   وات��ای��ه   ب��ه م  ده س��ه اڵت��ی��ش��ه ، 
نادیموکرات  ده سه اڵتێکی  ئه گه ر  دنیایه دا  ئه م 
به  ته ما مه به   بینی،  و خ��راپ و دواک��ه وت��وت 
دادگایه کی باش و سه ربه خۆی هه بێت و بێشک 
داداگه یه کی خراپ و بێکه ڵک و نادادپه روه ری 
هه یه و نابێت هیچ سه رمان له وه  سوڕبمێنێت، 
و  عه داله ت  پرسی  دادگ��ا  پرسی  م��ادام  به اڵم 
مافه ، مانای ئه وه  نییه  په یوه ندی به  تراژیدیاوه  
نییه ، به ڵکو به  پێچه وانه وه  به  درێژایی مێژوو 
دادگا خۆی به شێک بووه  له  تراژیدیا، ئه گه رچی 

خۆی بۆ رووبه ڕوبوونه وه ی تراژیدیا بووه .
له گه ڵ  ک��ه   داگ���ا  چیرۆکی  ی��ه ک��ه م  ره ن��گ��ه  
ت��راژی��دی��ای��ا ت��ێ��ک��ه ڵ ده ب��ێ��ت و ب��ه  درێ��ژای��ی 
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مێژووش ئه م چیرۆکه  له  گێڕانه وه  نه وه ستێت 
له  فه لسه فه ی عه داله ت  له گه ڵ هه ر باسێک  و 
ب��ه رب��اس و پشکنین  ب��ێ��ت��ه وه   ئ��ه م چ��ی��رۆک��ه  
چیرۆکی  هه ڵێنجان،  و  پ��اچ��ه ک��ۆڵ��ه ک��ردن  و 
تراژیدیای مه رگی سوقرات  بێت، کاتێك دادگا 
ده سه پێنێت،  به سه ردا  ژە هرخواردنی  بڕیاری 
و  ماف  کێشه ی  سوقرات  کێشه ی  کاتێکدا  له  
ئازادی و دادپه روه ری بوو، بۆیه  ئه گه ر ئه مه  
ئه وا  بێت،  دادگا  تراژیدیانه ی  یه که م چیرۆکی 
دادگا له  یه که م چیرۆک و به سه رهاتی خۆیدا 
بڕیاری مه رگ به سه ر ئه گه ری فراوانتری داد 
و ماف و پرسی ئازادی و یه کسانیدا ده دات، 
تێکه ڵ  هه تایه   بۆ  ده یه وێت  دادگ��ا  بڵێی  وه ک 
به  تراژیدیایه ک بێت، که  ته نها خۆی ده توانێت 
عه داله ت  وات��ه   نه یاره کانی،  ن��ه ک  دایبهێنێت، 
له  سه نگه ری  له  جه نگێکدایه  دژی خۆی هه ر 
ع���ه دال���ه ت و ب��ه  ن���اوی ع���ه دال���ه ت خ��ۆی��ه وه . 
له   هه ر  مێژوو،  درێژایی  به   ئه وه   س��ه ره ڕای 
)ده وڵه ت – شار(ە کانی یۆنانه وه  تا سه رده مه  
ده وڵه تی  دواتر  و  ئیمپراتۆره کان  درێژە کانی 
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نه ته وه و ده وڵه ته  کۆلۆنیالیسته کان، پاشان له  
کۆلۆنیالیزم  پاشه ڕۆکانی  ده وڵه ته   سه رجه م 
و ده وڵ���ه ت���ه  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ه ک��ان��ی ن��اوچ��ه ک��ه و 
دادگ��اک��ان  ک��اری  به شێکی  ده ورووب���ه رم���ان، 
خولقاندنی تراژیدیا و سه پاندنی مه رگ بووه  

به سه ر خاوه ن ماف و ئازادیخوازاندا . 
ن��م��وون��ه ی ه���ه ره  زی��ن��دوی ئ��ه م��ه ش، ئه و 
پ��رۆس��ه ی ل��ه  س��ێ��داره دان��ه ی��ه،  ک��ه  ڕۆژان���ه  له  
ده وڵه تی ئێران دژ به  ئازادیخوازان و خه ڵکی 
ناڕازی ئه و  واڵته به ڕێوه  ده چێت ، واته  دادگا 
م��ۆدێ��رن��ه ش��دا  پ��اش  ل��ه م س��ه رده م��ی  هێشتا 
خه ریکی به ردەو امیدانه  به  الیه نی وه حشییه ت 
دادگه رییه وه .  ناوی  به   تراژیدییه کانی  و کاره  
ه���ه رچ���ه ن���ده  ئ���ه گ���ه ر ب��ه ش��ێ��وه ی ق��ووڵ��ت��رو 
ج��ه وه��ه ری��ت��ر س��ه رن��ج��ی پ��رس��ی ع��ه دال��ه ت 
به رپابوونی  ده ت��وان��ی��ن  ب��ده ی��ن،  م��اف��ه ک��ان  و 
جه نگه کان و کوشتنی ملیۆنه ها ئینسان و ئه و 
هه موو کاولکارییه  به  به شێکی تر له  تراژیدیای 
به ده ینه وه ،   لێک  ع��ه دال��ه ت  دادوه ری  پرسی 
ئه مه یه،  بێگومان  جه وهه ری مه سه له که  هه ر 
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ئێمه   نائومێدیانه شدا  ئه م  له گه ڵ هه موو  به اڵم 
هه لێک  چه ند  ئێمه دا  ناوچه یه ی  له م  ده توانین 
چه مکه   ئه م  ده کرا  که   ببینینه وه ،  عه داله ت  بۆ 
تراژیدیانه   ی��ه م  ژە ن��گ��اوی  و  له  خوێن  خ��ۆی 
ئه وه   هه رگیز  به داخه وه   به اڵم  ڕزگاربکردایه،  
رووینه دا، هه لی یه که م دادگاییکردنی )سه دام( 
و  جه نگ  تاوانباری  گه وره ترین  وه ک��و  ب��وو 
خوێنڕشتن، که  به داخه وه  وه ک من له  شوێنی 
عه قڵی  زاڵبوونی  به هۆی  کردووه ،  باسم  تردا 
نه یتوانی  دادگ���ا  ن��ه ک  دادگ���ه ی���ه دا،  ل��ه و  تۆڵه  
بۆ  ڕاسته قینه   هه یبه تی  و  ح��ورم��ه ت  به هاو 
تری  تراژیدیایه کی  به ڵکو  بگه ڕێنێته وه،   خۆی 
دادگایه دا  له و  بینیمان،  بۆخۆی خوڵقاند کاتی 
جه لالده کانیش  جه لالدو  بوونه   قوربانییه کان 

بوونه  قوربانی!. 
هه لی دووه م له  ناوچه یه کدا بۆ ده سه اڵتی 
دادوه ری دادگایکردنی )موباره ک ( بوو، که  من 
هه ندێك هیوام له سه ر هه ڵچنی بوو، به  تایبه تی 
له   ناوچه که دا  له   )میسر(  واڵتی  ده زانین   که  
ماسه له ی یاسادا له پێش هه موو واڵتانی تری 
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که  ده سه اڵتی  ناسرابوو  به وه   ناوچه که وه یه و 
داداگا تیا به هێزه  و تا راده یه ک سه ربه خۆیه ، 
به اڵم به  هۆی شه ڕی ئایدۆلۆژی ئیسالمییه کان 
بۆ  ئیخوانه کان،  په لی  په له   ترو  الیه نه کانی  و 
ره گداکوتان و ته سفییه کردن و په لهاویشتن و 
هیوایه ش  ئه م  ئابوری،  ره کیزه ی  په یداکردنی 

ته مومژ هه ڵی لووشی.
لێره وه  من چیتر دادگام وه کو چه کوشێک 
هه میشه   به ڵکو  ده س��ه اڵت��ه وه،   به سه ر  نه بینی 
چه کوشێک بووه  به سه ر خه ڵکه وه ، چه کوشێک 
رێکردنه وه ی  بۆ  ده سه اڵته وه   به ده ست  بووه  
ده س��ه اڵت،  نه یاره کانی  به زاندنی  و  حسابات 
بڵێم  ده ت��وان��م  هه لێک  نیمچه   ئ��ه م��ڕۆ  ب���ه اڵم 
زێڕین له کوردستان بۆ داگا هه ڵکه وتووه  به  
به رپرسی  کاتێك  ک(  ن.  )ی.  ده سپێشخه ری 
په لکێشی  به رزی سیاسی و سه ربازی خۆی 
بۆ  س���ه روه ری  بانگه شه ی  و  ده ک���ات  دادگ���ا 
دادگا ده کات، به  راستی ئه مه  هه لێکی گرنگ و 
ئه ساسییه  له  ئاراسته کردنی ئه م واڵته دا به ره و  
دیموکراتیه ت و چه سپاندن و سه روه ری یاسا، 
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ئه م رووسورییه ش بۆ یه که مجار له  ناوچه که دا 
به  کورد ده به خشرێت، بۆیه  هه قوایه  نوسه ران 
سه ربه خۆو  که سانی  و  ڕۆژن��ام��ه ن��وس��ان  و 
ئۆپۆزسیۆنه کانیش(  پارته   که سانی  )ته نانه ت 
گرنگه داو  هه نگاوه   له م  نه خه ن  ته نیا  یه کێتی 
و  بکه ن  یه کێتی  سیاسه ته ی  ئ��ه م  پشتیوانی 
فشار دروستبکه ن و هاوکاری یه کێتی و دادگا 
بکه ن بۆ په لکێشکردنی هه موو ئه و که سانه ی 
عوسمان  سه رده شت  کوشتنی  به   تۆمه تبارن 
و سۆرانی مامه  حه مه  و هه ر که یسێکی تری  
له م چه شنه  و کوشتنی هه رکه س و خه ڵکێک و 
هه رکه یسێکی دزی و گه نده ڵی، با له هه ر پارت 
ئه مه   چونکه   بن،  پایه یه کدا  و  پۆست  پله و  و 
سه ره نجام به  قازانجی هاوواڵتی و پرۆسه ی 
بۆ  سه ربه رزیشه   و  روسوری  دیموکراتییه و 

کورد. 
ب���ه راس���ت���ی ئ��ه م��ه  ه��ه ل��ێ��ک��ی گ��رن��گ��ه  بۆ 
شکۆو  گێڕانه وه ی  دادگ��او  سه ربه خۆکردنی 
داده وه ری  ده س���ه اڵت���ی  ب��ۆ  م��ت��م��ان��ه   رێ����زو 
ج��ی��اک��ردن��ه وه ی ل��ه  ده س��ه الت��ه ک��ان��ی ت���ر، له  
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سه رووی هه موویه وه  به  بڕوای من باشترین 
و  ده وڵ��ه ت��داری  بناغه ی  دان��ان��ی  بۆ  هه نگاوه  
ده وڵه تی سه ربه خۆ، چونکه  ئه مه  ده بێته  هۆی 
ئینتیماو  دروستبوونی  متمانه و  گ��ه ڕان��ه وه ی 
به   تاکه کان  پابه ندبوونی  و  خۆشه ویستی 
هه ستی  ب��ه رزب��وون��ه وه ی  و  نیشتمانه که مان 
پارێزگاریکردنی  بۆ  ئاماده بوون  و  دڵسۆزی 

واڵته که مان. 
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له  تیرۆرکردنی عه قڵ مه ترسن
له  به عه قڵکردنی تیرۆر بترسن 
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ئه گه ر تا ئێستا النیکه م له  کوردستان، باس 
له  تیرۆر ده کرا وه کو حه ره که تێکی توندڕە وی 
دینی و الده ر، هه روه ها میانڕە ویشیان وه کو 
هه میشه   لێکده درایه وه و  عه قڵ  تیرۆرکردنی 
ترسێک له سه ر دڵمان بوونی هه یه ، ئه وا  چیتر 
به راییه کانی ترسێک که  ده یانجار بان ئه م ترسه  
ده که وێت، میل له  ژیانی هه موومان ده هێنێته وه ، 
که  ده کرێت به  ) عه قڵ تیرۆر( ناودێری بکه ین 
ڕاستر  یان  عه قڵکراو  به   تیرۆرێکی  مانای  به  
به   و  عه قڵ  به   ڕوپۆشکراو  تیرۆرێکی  بڵێین 
ئه گه ر  تر  ده ربڕینێکی  به   زاخ���اودراو.  عه قڵ 
پێش ئێستا )عه قڵ( تیرۆر ده کرا، به اڵم ئێستا 

)عه قڵ( تیرۆر ئه نجام ده دات.  
سه رلێشێواوی  به رهه می  تیرۆر(  )عه قڵ 
ده رف��ه ت��ی  ک��ه   نییه ،  هێزێک  و  ت��اری��ک  بیری 
به و  ناچار  و   نه بێت  له خۆی  گوزارشتکردن 
ڕێگه  ڕە شه ،  واته  خوێنڕشتن و ملپه ڕاندن خۆی 
نمایشبکات، یان هه ر له خۆیدا جه وهه رێکی له م 
چه شنه ی هه بێت. )عه قڵ تیرۆر( له م گوتاره دا 
مانا دیاریکراوه که ی هه ر ئه وه  نییه ، بیانووی 
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هه قبوون، یان به  پاساوی لۆژیکمه ندانه  خۆی 
تیرۆر( )عه قڵ  ل��ێ��ره دا  به ڵکو  بکات،  ماکیاج 
یه کسانه   عه قڵ  تیایدا  که   هاوکێشه یه کدایه   له  
به   یه کسانه   ده س��ه اڵت��ی��ش  و  ده س����ه اڵت  ب��ه  
ده وڵ��ه ت، که واته  لێره دا هه م ده وڵ��ه ت و هه م 
ئه و  چونکه   هه یه ،  هیگڵییان  مانایه کی  عه قڵ 
عه قڵه ،  ب��ی��رو  م��ێ��ژووی  م��ی��ژوو  واب���وو،  پێی 
 واته   عه قڵ بۆ ئه وه ی خۆی ته واو بکات  و 
پێبگات خه ریکی وه رچه رخان و ئه زمونکردن 
جۆرێک  به   سروشته ،  و  ژیان  هه ڵشێالنی  و 
له گه ڵ دروستکردنی   ده وڵه تدا عه قڵ به خۆی 
پته و ده بێت،  ده گ��ات و خ��ۆی ک��ۆده ک��ات��ه وه و 
یانی عه قڵ له  ده وڵه تدا ده گاته  لوتکه ، به مه ش 
کۆتایی مێژوو گه شتی پڕ گۆڵمه زو هه ورازو 
ژیانی  عه قڵ  ئیتر  یانی  دێ��ت،  عه قڵ  نشێوی 
هه موومان ڕێکده خات و ملمالنێکانمان به ڕێوه 
ده بات و ده بێته  سه ردار، که واته  ده وڵه ت یانی 
یانی ده سه اڵت، ده سەاڵتێک  عه قڵ و عه قڵیش 
هه مووماندا  چاره نوسی  و  ژی��ان  به سه ر  که  

زاڵه .
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هاوکێشه یه   ئه م  به پێی  ده توانین  لێره وه  
بڵێین  ی��ان  بنوسین،  ت��ی��رۆر(  )ع��ه ق��ڵ  له باتی 
ده س��ه اڵت(،   )تیرۆری  یان  ده وڵ��ه ت(  )تیرۆری 
تیرۆرێکه ،  ده وڵه ت  یان  ده سه اڵتیش  تیرۆری 
به   و  له به رده ستایه   هه موومانی  ژیانی  که  
گرێکانی  و  داو  له   خۆی  ده توانێت  ئاسانیش 
بیانووی  ب��ه   ته نانه ت  و  بپه ڕێنێته وه   یاسا 
گشتی  ب��ه رژە وه ن��دی  و  نه ته وه یی  ئاسایشی 
خۆی پاساوبدات، بۆیه  زۆرتر جێگه ی مه ترسیه  
تا هێزێک که  دژی عه قڵه  و عه قڵ تیرۆرده کات، 
به اڵم بۆیه  من )عه قڵ تیرۆر(م به الوه  ڕاستتره،  
ده س��ه اڵت،   تیرۆری  یان  ده وڵ��ه ت  تیرۆری  له  
ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی��ه  ت��ی��رۆر ل��ه م ڕە وش���ه ی دا هه م 
که ره سته و  ه��ه م  و  پ��اس��ه وان  ده ک��ات��ه   عه قڵ 
ڕێساکان  یاساو  هه م  جێبه جێکردن،  بیانوی 
له  بنده ستی خۆیه تی و چۆنی بوێت یاساکان 
ده چه مێنێت،   ب���اره دا  ب��ه و  لێکۆڵینه وه کان  و 
فاشیزم،  بۆ  ده سه اڵت سه رده کێشێت  به مپێیه  
عه قڵ  بیانوی  ب��ڕو  به رهه می  که   فاشیزمێک 
خۆیه تی و ڕە وایه تی له  عه قڵه وه  وه رده گرێت، 



91دادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیما

بۆیه  ده کرێت ئێمه  له  تیرۆرکردنی عه قڵ ئێجگار 
نه ترسین و که متر خه ممان بێت، چونکه  عه قڵ 
خۆی له  هه موو شوێنێک روبه ڕوی ده بێته وه ، 
و  بکات  کاری خۆی  ده توانێت  عه قڵ  دواجار 
به سه ر بیری ڕە شدا زاڵبێت، به اڵم له م باره ی 
تریاندا عه قڵ خۆی ده سته مۆو دارده ستی ئه م 

کاره یه و ئه نجامه که ش پێچه وانه یه . 
م��ه ت��رس��ی)ع��ه ق��ڵ ت��ی��رۆر( ی���ان )ت��ی��رۆری 
ده وڵ����ه ت( ه��ه ر ل���ه وه دا نییه،  ک��ه  گ��رێ��دراوه  
یاساییه کان به  که یفی خۆی شلده کاته وه  لێیان 
تێده په ڕێت، به ڵکو مه ترسیه که  له وێوه  زیاتره،  
و  له به رده ستایه   هه موومانی  ژیانی  هه م  که  
گشتماندا  ژیانی  به سه ر  ته واوی  ئاگایی  هه م 
هه یه  و یه ک به یه ک رۆح و ژیانمان ده که وێته  
له  قه ناسه کانی،  په له پیتکه ی  ره حمه تی  ب��ه ر 
 هه موویشی ترسناکتر توانای پاساو هێنانه وه ی 
نه ته وه یی  ئاسایشی  وه کو  بابه تگه لی  هه یه و 
ت��وان��ای  ه��ه روه ه��ا  گشتی،  ب���ه رژە وه ن���دی  و 
داڕشتنی چیرۆکی سه یرو سه مه ره شی هه یه  
نه وه ک  عه قڵ،  تیرۆری  به اڵم    کاره کانی،  بۆ 
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ده س���ه اڵت گ��رێ و گ��وڵ و روب���ه ری  ژیانی 
وه ها  بیانوی  نه   له به رده ستایه و  هه مووانی 
عه قڵ  هه میشه   ل��ه وه ی  بێجگه   هه یه ،  به هێزی 

له مپه رێکه  که  بۆ ئه و قابیلی تێپه ڕاندن نییه . 
ده بێت ئه وه ش له  بیرنه که ین،  له به رئه وه ی 
ده سه اڵت یان ده وڵه ت خاوه نی هێزی ئابوری 
و  سه روه ری  و تۆڕێک له  په یوه ندی یاسایی  
و  ده ستورییه،  له ڕووی بازرگانی و چاالکی 
سیاسی و دیپلۆماسی ئابورییه وه ، ئه وا هه میشه  
گرفتانه   کێشه و  له م  ده ربازبوونی  ده رفه تی 
نێوده وڵه تیدا.  و  گشتی  ڕای  له به رده م  هه یه ، 
وه کو  ئێمه   بێت،  بیرمان  ده بێت   ب��اره وه ،  له م 
ت��ااڵوی ه��ه ر دوو ج��ۆره  تیرۆره که مان  ک��ورد 
ل��ه  رۆژه����ه اڵت هه م  ه��ه م  ئێمه   چ��ه ش��ت��ووه ، 
تیرۆری  شاهیدی  ک��وردس��ت��ان،  ب��اک��وری  ل��ه  
ده وڵه تیین، که چی به  ئاسانی و له به ر خاتری 
کۆمه ڵگه ی  ت��ای��ب��ه ت��ی��ی��ه ک��ان  ب��ه رژە وه ن��دی��ی��ه  
نوقاندووه   لێ  چاوی  هه میشه   نێوده وڵه تیش، 
و لێی بێده نگن، به اڵم هه رچی ئه زمونی ئێمه یه  
له م  ب��وو  ترسناکتر  ج��ی��اوازو  به عس  له گه ڵ 
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له گه ڵ  تیرۆری  پراكتیزه ی  به عس  باره یه وه ، 
نه ده کردین، به ڵکو ئه و به  ته واوی له م روه وه  
فاشیست بوو، واته  به عس بیانووی عه قڵی و 
قانونی رێکخستبوو بۆ له ناوبردنمان، ئه وه شی 
نیشتمانی و چاالکی  ب��ه رژە وه ن��دی  ده ن��ا  ن��او 
هتد،  و  نه ته وه یی  ئاسایشی  و   نه به ردی  و 
هه روه ها تورکه  که مالییه کانیش له  باکور له م 
فاشییه تدا  موماره سه کردنی  له   واته   روه وه،  
نازییه کان  پێش  س��اڵ  بیست  ئێمه   به رامبه ر 
ت��ر ئه وانیش ده ی��ان  ده ک���ه ون، ب��ه  وات��ای��ه ک��ی 
یاسای بێسه ره و به ره یان بۆ کوشتنمان داده نا. 
زیاتره   مه ترسی  جێگه ی  ئ��ه وه ی  که واته  
)ع��ه ق��ڵ ت��ی��رۆره (، ی��ان ت��ی��رۆری ده وڵ��ه ت��ی و 
حه ره که تی  و  عه قڵ  تیرۆری  نه ک  ده سه اڵته،  

تیرۆرستی و الده رو بێزراو. 
له  په یوه ندیدا به م باسه وه  ئه و مەترسییەی 
ئه مڕۆ له  هەرێمدا ڕووده دات مه ترسیداره ،  له  
کاتێکدا کورد خۆی قوربانی ئه م جۆره  ئایدیاو 
بیر هزره  ڕە ش و تاریکانه  بووه .  به بڕوای من 
مه ترسی ئه م کارانه  له سه ر یه کێتی نیشتمانی 
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سیاسی  الیه نێکی  هه ر  تا  زیاتره   کوردستان 
یه کێتیش  دژی  له   ئه مه   یه که م  پله ی  به   ترو 
ده کرێت،  چونکه  ئه وه ی یه کێتی پێده ناسرا و 
ببووه  شوناسی ئه م ناوچه یه،  فه زا ئازاده که ی 
ئه و  ده یانه وێت  ئه مڕۆ  وادی���اره   ب��ه اڵم  ب��وو، 
و  ناوچه یه   له م  هه م  ناوبانگه ش   و  شوناس 
هه م له یه کێتیش بسه ننه وه ، بۆیه  یه کێتی ده بێت 
تاوانانه   ئه م  ده ستی  لێبڕاوانه   ئازایانه و  زۆر 

ئاشکرا بکات و ئه و که سانه   بداته  دادگا.
تیرۆرکردنی  ل��ه    بڵێم:  ده ت��وان��م  ک��ەوات��ە 
عه قڵ مه ترسن، به ڵكو له  به عه قڵکردنی تیرۆر 

بترسن!.
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به رزکردنه وه ی باڵه خانه کان
نزمکردنه وه ی ژیانی خه ڵک و 

مه رگی کرێکاران 
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جه وهه رییه کان  ه��ه ره   ڕە خنه   له   یه کێک 
ل��ه  ف��ه ل��س��ه ف��ه ی م��ارک��س��ی��زم��دا ب��ری��ت��ی��ی��ه  له  
هه ڵوه شانه وه ی هه موو ئه و پاساوانه ی که  ئاین 
و فه لسه فه ی ئایدیالیزم به  گشتی بۆ هه ژاری 
ده ی��ه��ێ��ن��ن��ه وه ، ل��ه  روان���گ���ه ی م��ارک��س��ی��زم��ه وه  
له وه ته ی به شه رییه ت هه یه،  به رده وام پاساوی 
ب��ۆ ه���ه ژاری ه��ێ��ن��اوه ت��ه وه  و ه���ه ژاری وه ک��و 
شتێکی سروشتی و دوور له  تواناو ئیراده ی 
به اڵم  راڤ��ه ی��ک��ردووه ،  و  لێکداوه ته وه   م��رۆڤ 
له   به رده وام  و  ره تده کاته وه   ئه مه   مارکسیزم 
هه ژاری  که   خستۆته ڕوو،  ئه وه ی  تێزه کانیدا 
شتێکی سروشتی و ناچاری نییه ، له وه ش زیاتر 
ناگونجێت،  مرۆڤدا  سروشتی  له گه ڵ  ته نانه ت 
چونکه  مرۆڤ له وه  زیاتره  به ده ست هه ژاری 
و  ده ستکه وت  النیکه م  بناڵێ،   نه دارییه وه   و 
به   گه یشتووه   ئه مڕۆ  مرۆڤ  پێشکه وتنه کانی 
نییه  مرۆڤ ژیانێکی  ئیتر راست  ئاستێک، که  
ناشایسته و خراپ بژی، به  واتایه کی تر ئه وه ی 

ناسروشتیه  هه ژارییه .
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بنه ڕە ته وه   له   مارکسیزم  فه لسه فه ی  که واته  
پێداگری  ئینسانییه و  و  عه قڵی  فه لسه فه یه کی 
ل��ه س��ه ر ئ���ه وه  ده ک����ات، ک��ه  م���رۆڤ ده ت��وان��ێ��ت 
ه��ه ژاری  ک��ه   بهێنێته کایه وه   وا  سیسته مێکی 
ژیانی  ل��ه   نه نگییه ک  و  دێ��وه زم��ه ی��ه ک  وه ک���و 
مرۆڤدا  ت��وان��ای  له   وات��ه   بسڕێته وه ،  ب��ه ش��ه ردا 
هه یه  دادپه روه ری و یه کسانی به دیبهێنێت، به اڵم 
سه ره ڕای ئاین و فه لسه فه ی ئایدیالیزم و نه ریتی 
لیبرالیزمیش  فه لسه فه ی  کالسیک،  بیری  هزرو 
به هۆی پێداگری له سه ر مافی خاوه ندارێتی وه کو 
و  هه ژاری  ئه لیمێنته کانی،  گرنگترین  له   یه کێک 
نایه کسانی به شتێکی ئاسایی ده زانێت، ته نانه ت 
ڕە ها  یه کسانی  شوێنێک  له هه ر  ده ڵێت:  به رلین 
له   ئ���ازادی،  ن��اوی  به   نییه   ئیتر شتێک  هه بێت، 
فه لسه فه ی لیبرالیزمدا بیانووه که  ئه وه یه ، ئه گه ر 
مرۆڤ مافی خاوه ندارێتی نه بێت، ئه وا ناتوانێت 
خاوه نی خۆیشی بێت و خاوه ندارێتی له  خۆیشی 
بکات. وردتر بڵێین لیبرالیزم ئه گه رچی هه ژاریی 
پێباش نییه ، به اڵم به هۆی قبووڵکردنی جیاوازی 
ده نوقێنێت  ڕاستییه   له و  چاو  نایه کسانییه وه   و 
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گ��ه وره   هێنده   جیاوزییه کان  نایه کسانی  ک��ه  
ده کاته وه  که   ده بێته  هۆی ئه وه ی چه وسانه وه  
یه کێکه   دادپ��ه روه ری  بۆیه  چه مکی  بێته کایه وه ، 
ب��ه رده وام فه یله سوف و  له و چه مکه  ئاڵۆزانه ی 
بیرمه ندانی لیبراڵی به  خۆیه وه  سه رقاڵکردووه ، 
له   که   لیبرالیزم  فه یله سوفه کانی  گه و ره ترین  له  
باره ی دادپه روه رییه وه  خاوه نی تێزو بۆچوونی 
پێیوایه   ئ���ه و   راول�����ز(ە .  )ج���ۆن  ق��ووڵ��ه   وردو 
چاالک  مرۆڤ  ئه وه ی  هۆی  ده بێت  نایه کسانی 
بێت و ملمانێ بکات و له  ئه نجامیشدا پێشکه وتن 
بێته کایه وه ، هه روه ها به  رای ڕاولز: ئه وه ی لێره دا 
دادپه روه ری ده یخوازێت یه کسانی گشتی  نییه،  
به ڵکو هه لی گه شه کردنی وه ک یه ک و یه کسانییه  
له  ره خساندنی ده رفه ت و کارکردندا بۆ هه موو 
ت��اک��ه ک��ان، ب��ه  ده رب��ڕی��ن��ێ��ک��ی ت��ر دادپ�����ه روه ری 
ره خساندنی  به ڵکو  نییه ،  یه کسانی  سه پاندنی 
ده رفه تی  و  خۆدروستکردن  له   یه کسانه   هه لی 
و  سه رمایه داری  واقیعی  ب��ه اڵم  گه شه کردندا، 
بنه مای  ل��ه س��ه ر  ک��ه   ن��ێ��وده وڵ��ه ت��ی،  سیسته می 
وه س��ت��اوه ،  خ��وازی  ب��ه رژە وه ن��دی  چاوچنۆکی 
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کۆنترۆڵکردنی  و  قۆرخکاری  هه ڵپه و  شاهیدی 
له الیه ن  ژیانه   جومگه کانی  س��ه رج��ه م  ب���ازاڕو 

کۆمه ڵێکی که مینه و خاوه ن هێزه کانه وه . 
که   قبووڵبکه ین  ئ��ه وه ش  ئه گه ر  هه رچه نده  
سیسته می سه رمایه داری وه کو به رهه می ئایدیاو 
و  پێشکه وتن  و  داهێنان  لیبرالیزم،  فه لسه فه ی 
به   هێناوه ته کایه وه ،  زۆری  ئیجگار  نوێکاری 
و  به رهه م  دوای  له   به رهه م  هه میشه   جۆرێک 
پێشکه شکردووه ،  داهێنانی  دوای  له   داهێنان 
چونکه  له  بنه ڕە تدا فه لسه فه ی لیبرالیزم له سه ر 
مرۆڤ  توانای  و  عه قڵ  به   باوه ڕهێنان  بنه مای 
شتێک  ه��ه ر  ل��ه   ره خنه گرتنی  ت��اک  ئ���ازادی  و 
دامه زراوه ، هه موو تواناکانی له  هێزی غه یبانیدا 
ئه گه ر  وات��ه   خ��ۆی،  م��رۆڤ  ده ستی  رنیداوه ته  
به رهه مهێن  عه قڵێکی  خ���اوه ن  سیسته مه   ئ��ه م 
بووه ، به اڵم ئه م سیسته م و بیرکردنه وه  عه قڵییه  
و  گرفت  بێ  ب��ه رژە وه ن��دخ��وازه ،  و  ئه بستراکت 
تیرو توانج  له به رده م  نه بووه و هه میشه   ڕە خنه  
و بیرازکردنی ره خنه دا بووه ، به  نموونه  یه کێک 
)ئه ریک  ره خ��ن��ه ی  جه وهه ریییانه   ره خنه   ل��ه و 
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فرۆم(ە  له  سیسته می سه رمایه داری که  ده ڵێت:  
“سه رمایه داری مرۆڤی کردۆته  شت و) شیء( 
وه کو بابه تێکی ماددی مامه ڵه یان له گه ڵ ده کات، 
ئه ویتر  )دک��ت��ۆر(  ن��اون��اوه   که سێکی  نموونه   به  
)ئه ندازیار( هه ندێکی تر )مامۆستا( و کاسانێکی 
تر )خزمه تگوزار( و )کرێکار( و...،  ئیتر ئه وه ی  

له  بیرکردووه  که  ئه مانه  هه موویان مرۆڤن”. 
ئه م ڕە خنه یه ی )فرۆم( ئیجگار گرنگه و جێگه ی 
بایه خ و سه رنجه ، به  تایبه تی بۆ ئێمه  که  هێشتا 
وه ها  تۆکمه ی  یاسایه کی  ده س��ت��ورو  خاوه نی 
نین، که  له  هه موو کونج و که له به رێکا به رگری 
له  ژیان ماف و ئازادییه کانی تاک و سه رجه م 
چین توێژە کان بکات. ئێمه  که  هێشتا فه رهه نگ 
نییه،   به هێزی مرۆڤ دۆستانه مان  نه ریتێکی  و 
که  بێ ر قابه و چاودێری و ئاماده یی پۆلیس و 
بااڵده ست  ده سڕۆیشتوو  که سانی  یاساکان، 
و خاوه نکار خاتری مافه کانمان بگرێت و نه ک 

پێشێل، به ڵکو ونجڕ ونجڕی نه که ن. 
ئ���ه م ڕەخ��ن��ه ی��ه  گ��رن��گ��ت��رو زی���ات���ر گرنگه  
هه رێم  حکومه تی  سیاسه تی  ده بینین  کاتێك 
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له   کوردستانه ،  کردنی  دوب��ه ی  به   سیاسه تی 
شوقه و  ب��اڵ��ه خ��ان��ه و  ب���ه رزک���ردن���ه وه ی  رووی 
دروستکردنی بازاڕ به  واتای بێبه هاکردنی ژیانی 
به رزبوونه وه و  به اڵم  که سه کان،  و  مرۆڤه کان 
چوونه سه ره وه ی نرخی هه موو شتێک و کااڵیه ک 
به  شێوه یه کی ڕۆژانه ، له  کاتێکدا زۆربه ی هه ره  
زۆری ئه و کااڵیانه  شتی بێکه ڵک و ئیستهالکی و 
بێسودن و له  رووی کوالیتیه وه  نزم و بێبایه خن، 
ساخکردنه وه ی  بۆ  ب��ازاڕ  دروستکردنی  یانی 
و  دراوس���ێ  ده رو  بێماناکانی  و  بێکه ڵک  ک��ااڵ 

به هه ده ردانی سه رمایه ی گشتی ئه م واڵته . 
ئه م ڕەخنه یه  پێمانده ڵێت ئێمه  چۆن پێویستمان 
پ��ارێ��زه ره،   و  مافناس  ئ��ه ن��دازی��ارو  دکتۆرو  به  
جوتیارو  کرێکارو  ب��ه   پێویستمان   ئ��اوه ه��اش 
خه ڵکی ئیشکه رو هێزی کاره ، که واته  نابێت ژیانی 
کرێکارو جوتیاره کان و که سانی ده ستی کار به 
شوقه و  به رزکردنه وه ی  ته ماشابکه ین.   سوک 
باڵه خانه و کۆشک و ڤێالی وه زی��رو گزیره کان 
له سه ر حسابی  مۆڵه کان  مۆتێل و  و هوتێل و 
ژیان له ده ستان و بێ مافکردن و سه ندنه وه ی 
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بۆ  ته نها  مۆڵ  )له  کوردیا  بێت.  ئ��ه وان  رۆح��ی 
گایه ل و ئاژە ڵ ده بێت، ته نانه ت ئه م سیسته مه  
و  فه رهه نگ  له   پ��ه ی��ڕە وی  شێوه یه ک  هیچ  به  
تورکی  ن��اوی  س��ه دان  و  ناکات  زمانه که شمان 
هێناوه،  که  هیچ  بێمانایان  ئینگلیزی  و عه ره بی 

مانایه کی جوان  نادات له  زمانی کوردیدا(. 
به م پێیه،  ئێمه  چۆن پێویستمان به  سه رمایه و 
شوقه یه،  ئاواش پێویستمان به  پاراستنی مافه کان 
و ویژدان و یاساو ڕێساکانه ، چۆن پێویستمان 
به  ئاین هه یه،  ئاواش پێویستمان به  مارکسیزم 
هه یه ، ئاواش پێویستمان به  خۆشه ویستی هه یه ، 
ده گوزه رێت،  کوردستان  له   ئه وه ی  وه ک  نه ک 
به  جۆرێک له  ماوه ی ساڵێدا  زیاتر لە  )103( 
کرێکار   به هۆی کارو ژیانی کرێکارییه وه گیانیان 

له ده ستداوه .
من تێناگه م ئەم حکومه تە بە وه زیرەکانییەوە 
هه فتانه باسی به رزبوونه وه ی ئاستی گه شتیاری 
و کردنه وه ی  ئوتێلی  پێنج ئه ستێره و پێشانگای 
هه واڵی  ل��ه م��الوه   که چی  ده ک���ه ن،   ئۆتۆمۆبیل 
باڵوده بێته وه !!  به هۆکاری  کرێکاران  مه رگی 
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ئه مه  چه ندی به چه ند؟ . به  راستی ئه مه  نه نگی و 
ئه وپه ڕی شوره ییه !!.

ئەی حکومەت، واڵتی ئێمه  واڵتێکی پیشه سازو 
ته کنۆلۆژیک و داهێنه ر نییه ، تاكو له ڕێی نوێکاری 
و خزمه ت و ئه و دۆزینه وه  گه وارانه ی پێشکه ش 
ب��ه  م��رۆڤ��ای��ه ت��ی ده ک����ات، ه��ه رچ��ه ن��د گیانیش 
چونکه  سه روه ریی  بێت،  ئاسایی  له ده ستبده ین 
نیشتمانه که مان  و  خۆمان  مێژووی  بۆ  گ��ه وره  
پاره و  ئه و  نه خێر  تۆمارده که ین.  نه ته وه که مان 
ده ڕژێ��ت و کۆشک  ئێوه   ده ستی  له به ر  پوڵه ی 
بۆ  هه ڵده چنن، خوێنی زۆری  پێ  باڵه خانه ی  و 
راب��ردوو  له   رێزێک  وه ک��و  نه بێت  هیچ  رژاوه ، 
و، ئ��ه و ش��ۆڕش��ه ی ک��ورد الف��اوێ��ک خوێنی بۆ 
رشتووه ، ئه و شۆڕشه ی هه میشه  له سه ر شانی 
به  خوێنی  ده ک��راو  به رپا  هه ژاره کان  جوتیارو 
ئه م  به هۆی  نابێت  به ڕێوه چوو،  ده ژی��او  ئ��ه وان 
ئ��اوا ژیانی  سیاسه تی به  )دوب��ه ی ک���ردن(ە وه ، 
فرۆش  ه���ه رزان  خه ڵک  کاسبکارو  و  کرێکار 
شوقه و  ب��ه رزک��ردن��ه وه ی  نابێت  به ڵێ  بکرێت. 
بێمانا  نزمکردنه وه و  ببێته  هۆی  باڵه خانه کانتان 
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کردنی ژیانی ئێمه و گیان له ده ستدانی کرێکاران. 
ئیتر ئه و کرێکارانه  که سی بیانی بن یان تورک 
یان عه ره ب، کوردی باکور بن یان رۆژهه اڵت، 
کورد بۆیه  شۆڕشی کردووه  تا ژیان و عیزه تی 
خۆی و ئه وانه ی له  ماڵه که  یدان پارێزراو بێت، 
ئێمه  ئه و شۆڕشه مان نه ویست بۆ ئه وه ی به هۆی 
سه یرو  پ��رۆژەی  ناوی  به   هه ڵڕشتنه وه و  پاره  

سه مه ره وه  ژیانمان بێماناو بێبه ها بکرێت. 
ب��ه  دوب��ه ی  ل��ه  سیاسه تی  ک��ه وات��ه  ده س���ت 
کردن هه ڵگرن و بگه ڕێنه وه  بۆ ناو ژیانی خه ڵک 
و گوێ له  داواک��اری خه ڵک بگرن و بایه خ به  
پێویستیه کانیان بده ن و شوێن و ڕێ و ژیانی 
به   بایه خ  بکه ن،  ده سته به ر  کرێکاران  خه ڵکو 
ته ندروستی گشتی و خۆراکی پاک و کااڵی باش 
بده ن، ئه م گه له  شایه نی ژیانێکی به هادارو به رزو 
پیرۆزه  نه ک ژیانی تاڵ و هه رزان فرۆش بکرێت، 
هه رلێره وه  و به م لۆژیک و سیاسه ته ش ده توانین 
نه ته وه ییه کانمان  ئامانجه   و  شۆڕش  ماناکانی 
به جێبگه یه نین و له  زه ینی نه وه ی نوێدا تۆخییان 

که ینه وه .
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نەوەی نوێ و
 ئیرادەی گۆڕان
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پێشەکی:

ئ��ەگ��ەر گ����ۆڕان وەک���و پ��ل��ەی��ەک ل��ە ب���ازدان 
)بەمانا دیالکتیکیەکەی( چاولێبکەین، ئەوا گۆڕان 
لە  درێژخایەنەو  خ��ۆی   لەسەر  پرۆسەیەکی 
دەرفەتێکدا کە جموجوڵە هزری و ئەخالقییەکان 
دەیسازێنێت و ڕێکی دەخات، گۆڕان وەکو خاڵی 
وەرچەرخان خۆی بەدیاردەخات و بە شێوەیەکی 
ئەگەر  پێیە  ب��ەم  دەب��ێ��ت.  بەرهەست  ریشەیی 
خواستە  لۆژیکی  پێویستی  بەرئەنجامی  گۆڕان 
نوێیەکان بێت، بە دەربڕینێکی تر، ئەگەر گۆڕان 
دەرهاویشتەی پێداویستی و کێشە هەنووکەیی 
و  واقعییەکان بێت، ئەو کات گۆڕان زەرورەتی 
گەشەو بەرەو پێشچوونی واقعیانە و عەقاڵنییە، 
چونکە وەکو هیگڵ دەڵێت » هەر شتێک واقعییە 
عەقاڵنییە و هەرشتێک عەقاڵنییە واقعییە«، بەاڵم 
نابێت ئەوە لەیادبکەین، کە هیگڵ عەقاڵنیبوون و  
واقعیبوون دەبەستێتەوە بە پێویستییەوە(، کەواتە 
کە  واقعیبوون  و  عەقاڵنیبوون  مەرجی  ئەگەر 
پێویستیە، لەبەرچاو بگرین لە هەمبەر گۆڕانداو  
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و  رووک��ەش  گۆڕانی  لە  خۆبپارێزین  هاوکات 
ئەو  پێویستبوونی  مەرجی  دەبێت  میکانیکی، 
پارتێکی  وەکو  ن. ک(  )ی.  ئەمڕۆ  کە  گۆڕانەی 
خۆیدا  ل��ەن��او  پێشکەوتووخواز  و  بەهەیکەل 
شەڕێکی ساردو  ماناداری بۆ هەڵگیرساندووە، 
چۆن تێبگەین و لەبەر رۆشنایی ئەم بۆچوونە 
لێدەرکەین،  سەری  و   هەڵسەنگێنین  هیگڵییەدا 
هەربۆیە   هەبێت،  لێی  چاوەڕوانیمان  بتوانین  تا 
گۆڕانە  ئەم  فاکتەرەکانی  ئایا  بپرسین  دەبێت 
سامانی  و  س���ەروەت  کەڵەکەکردنی  و  دزی 
درکەوتووی هەندێك بەرپرس و نەمانی ویژدانی 
دادپەروەرانەی ئەم  پارتەیە؟ یان کێشە عەقڵی 
و مەبدەئییەکانی؟ یان ئامانجە گشتییەکانی؟ یان 
هەتا  من  بەڕای  پارتەیە؟.  ئەم  بیرخوازییەکانی 
بەرپاکردنی  لەپشت  ه��ۆک��اران��ەی  ئ��ەو  راستی 
گۆڕان،  بۆ  ن. ک(  )ی.  ناوەکییانەی  ئەم شەڕە 
درک پێ نەکەین، ناتوانین لەو هەڵە کوشندانەش 
میکانیکی  پ��رۆژەی  کە  تێپەڕین  و  خۆببوێرین 
گ��ەاڵڵ��ە دەک���ەن  ب��ۆ گ���ۆڕان، ه���ەروەک ئ��ەوەی 
نەخشە بۆ گۆڕان لە ئاپارتمانێکی کۆندا بکێشن!! 
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نەوەی نوێ  
یان  تێگەیشتن،  هەڵە  تووشی  بۆئەوەی 
سەرەتاوە  لە  پێویستە  نەبین،  بەدحاڵیبوون 
مانای  لە  مەبەست  کە  رۆشنکەینەوە،  ئەوە 
نوێ(  )نەوەی  چەمکە  ئەم  گشتی  و  تایبەتی 
بە  نانێت  ئەم گوتارە دان  لە راستیدا  چییە؟ 
بە  کۆمەڵەیەک،  چینێک،  توێژێک،  هەبوونی 
ن��اوی ن���ەوەی ن��وێ! چونکە ب���ەڕای م��ن بۆ 
بەو  تاقمێک  دەستەو  یان  توێژێک،  ئ��ەوەی 
بەیان بكات، دەشێت هەستکردن  ناوە خۆی 
بە لێکترازانێکی هزری و ئەخالقی لە کۆمەڵی 
لە رووی  و  کەلتوری  لە رووی  دا  ک��وردی 
ئەمە  روویدابێت،  یان  بەدیبێت،  سیاسییەوە 
نەک  ئێستا  ن���ەوەی  هێشتا  ک��ە  کاتێکدا  ل��ە 
تێپەڕێنێت،  لەخۆی  بەر  بەرەی  نەیتوانیوە  
خوێندنەوەیەکی  ن��ات��وان��ێ��ت  هێشتا  بەڵکو 
بۆ  رەخ��ن��ەی��ی  ه��ەم��ەالی��ەن��ەو   و  كۆنكرێتی 
نەوەی بەر لەخۆی بکات، بیرمان نەچێت ئەو 
نەوەیەی ئێمە دەبێت تێیپەڕێنین، یان هەوڵی 
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تێپەڕاندنی بدەین، ئەو بۆ خۆی هێشتا بەرەی 
هەڵگری  حەفتاکاندا  دەی���ەی  ل��ە  ک��ە  نوێیە 
و  ئەدەبی  و  سیاسی  و  فکری  پرۆژەیەکی 
راستی  بە  کە  بوو،  تازە  و  نوێ  روانینێکی 
لە  کە  هات،  بەیانکردننە  خۆ  ئەو  دەرەقەتی 
خۆی  نوێوە  شۆڕشی  ن��اوی  بە  حەفتاکاندا 
سەردەست  نەوەی  ئەو  ئێستا  )کە  ڕاگەیاند 
و دەس���ت���ەاڵت���دارەو ه��ەم��ی��ش��ە رەوای�����ی و 
شانازییەکان بۆ خۆی دەگێڕێتەوە، تا ئەوەی 
کەواتە  ئێمەوە(.  داواکانی  باری  ژێر  بچێتە 
لەم  نوێ(  )نەوەی  چەمکە  ئەم  بەکارهێنانی 
هێمایی  و  زەینی  مانایەکی  زیاتر  گوتارەدا 
گوتارەدا  لەم  میتافۆرێک  تەنها وەکو  هەیەو 
بەکار دەبرێت. واتە ئێمە  بە لەبەرچاوگرتنی 
مانا پەنهان و نائامادەکەی ئەم چەمکە گفتوگۆ 
ئەمڕۆ  کە  دەک��ەی��ن،  گ��ۆڕان  چەمکی  لەمەڕ 
ئومێدبەخش  سیاسی  دەروازەی��ەک��ی   وەکو 

لێی دەڕوانرێت و دەوروژێنرێت.  
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ئیرادەی گۆڕان 
بابەتە  ئ���ەم  پ��رس��ی��اری  س��ەرەک��ی��ت��ری��ن 
نەوەیەک  ئەگەر  ئایا  کە  بێت  ئ��ەوە  ڕەنگە 
سیاسی  و  فکری  پرۆژەیەکی  هەڵگری  کە 
واقعی  بەرامبەر  لە  بێت  جدی  رەخنەیی  و 
ح��اڵ��دا، غ��ای��ب ب��ێ��ت، ئ��ای��ا دەک��رێ��ت ئ��ەوەی 
و  ن��وێ��گ��ەری  مشتومڕی  و  گ���ۆڕان  وەک���و 
هەڤپەیڤین،  و  بەرباس  دەخرێتە  چاکسازی 
بۆ  هەنگاوێک  وەک��و  و  پێبکەین  متمانەی 
لێبدەین؟  س��ەرن��ج��ی  گ����ۆڕان   هەقیقەتی 
گوتارە  ئ��ەم  ڕوان��گ��ەی  لە  ئەگەر  هەڵبەتە 
بهێنین،  بەوە  بڕوا  ئەوا مەحاڵە  دەرنەچین، 
ک��ە ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا  گ���ۆڕان���ی ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەو 
هەیە  کە  ئ��ەوەی  بەڵکو  بەدیبێت،  ڕیشەیی 
بە  هێشتا خۆی  کە  بەرەیە،  هەمان  هەوڵی 
نوێگەری  ڕیشپی  و  گ��ۆڕان  سەردەستەی 
پرۆژەیەک  گۆڕان   ئەگەر  دواتر  دەزانێت، 
ئیداری  و  سیاسی  گەندەڵییە  بەو  دژ  بێت 
و  هەڵگریەتی  خۆی  حزب  کە  فکرییەی،  و 
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ڕاستیەکەی  بوەستنەوە،  بەرهەمیهێناوە 
ئەوەیە، هەمیشە حزب و عەقڵمەندانی حزب 
بەالم  بکەنەوە،  دەم��ەزەرد  خۆیان  دەتوانن 
ئەمە ناچێتە چوارچێوەی گۆڕانی هەقیقی و 
ڕیشەییەوە، چونکە وەکو جۆن لۆک دەڵێت: 
بەکارهێنانی  ل��ە  هەمیشە  »سیاسیەکان 
خۆیان  قازانجی  بە  دەس��ەاڵت  ملهوڕانەی 
لە  دەبێت  ئێمەین  ئەوە  بەڵکو  نین،  دوودڵ 
بیانخەینە  دامەزراوە مەدەنیەکانەوە  ڕێگای 
ژێ��ر چ��اودێ��ری و رەخ��ن��ەی ت��ون��دەوە، لە 
و  هەبێت  دیموکراسیەت  کە  کۆمەڵگەیەکدا 
لە بواری پراکتیزەکردنندا بێت، یان النیکەم 
کردبێتە  دیموکراسی  کۆمەڵگەیەک  ئەگەر 
لە  جگە  ئەوا  ئامانج،  و  سیاسی  مەبەستی 
هەرچی زیاتری پێداگری لە بەمەدەنیکردنی 
و  سیاسی  و  یاسایی  رووی  لە  کۆمەڵگە 
بۆ  دی  دەروازەی��ەک��ی  هیچ  ئەخالقییەوە، 
بیرکردنەوە  چونکە  نییە،  ئ��ارادا  لە  گ��ۆڕان 
بە  س��ەرەن��ج��ام  ت��ر  تێزێکی  ئەنتی  ل��ەه��ەر 
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دوژمنایەتی لەگەڵ دیموکراسی دەشکێتەوە 
و هەر ئاراستەیەکی لەم چەشنەش بۆ خۆی 
گۆڕانە بەرەو دواوە و بەرەو کۆنە پارێزی 
لە   جگە  ن��وێ  ن��ەوەی  وات��ە   ، نەریتگەرایی 
قووڵ بوونەوە لە میتۆدی هزر و فەلسەفەی 
فەلسەفەی  بە  کردن  بارگاوی  خۆ  و  نوێ 
بەئاراستەی  ڕەخنەگردن  و   ڕۆشنگەری 
زیاتری دیموکراسی و چەسپاندنی زیاتری 
 ،) تاک   ( مافەکان و دواجار دروستکردنی 
هیچ ئەگەرێکی تری لەبەردەم نییە،  دواتر 
ئەگەر ئامانجی فەلسەفە وەکو هیگڵ دەڵێت 
بێت،  سیاسی  کۆمەڵگەیەکی  دروستکردنی 
ئ���ەوا ی��ەک��ێ��ک ل��ە پ��ای��ەک��ان��ی دی��م��وک��راس��ی 
لێکدژی  ل��ێ��رەدا  )ت����اک(ە،   دروس��ت��ب��وون��ی 
ب��ۆ س��ی��اس��ی��ی��ەک��ان ل��ەه��ەم��ب��ەر پ��رۆس��ەی 
سیاسیەکان  چونکە  پ��ێ��ش،  دێ��ت��ە  گ���ۆڕان 
واز  ن��ات��وان��ن  ل��ۆک  ج��ۆن  لۆژیکی  پێی  ب��ە 
بهێنن،   تایبەتییەکانیان  بەرژەوەندییە  لە 
بەتایبەت لە پێناوی ئامانجێکی دوور مەودا،  



113دادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیما

کەواتە  بێت،  گشتی  ئامانجەکە  هەرچەندە 
دەستەاڵت  یان  سیاسیەکان  گۆرانەی  ئەو 
لە  ،دەب��ێ��ت  دەکیشێت  بۆ  نەخشەی  خ��ۆی 
کە  بخولێتەوە،  ئامانجانەدا  ئ��ەو  سنوری 
ئەوان دەیخوازن نەک خودی هەقیقەت، یان 
پێویستی و زەرورەتی گشتی و چاوەڕوانی 
هەقیقەت  هگڵیش  وتەی  پێی  بە  کۆمەڵگە،  
پ��رۆژەی  لە  گ��ۆڕان  پێیە  بەم  گشتدایە،  لە 
دیاریکراو  عەقڵێکی  ملکەچی  دەستەاڵتدا 
مانایەکی  ناتوانێت  و  خوازە  بەرژەوەند  و 
کێشەیەک  هەبێت،  رەس��ەن��ی  راسته قینه و 
سەرنجە،  جێگەی  شتێک  لەهەر  پتر  لێرەدا 
بە  دەشێت   ک��ە   بەرەیەیە،  ئ��ەو  نەبوونی 
قووڵەوە  فه لسه فی  و  هزری  زەخیرەیەکی 
و   بوەستێت  م��ەی��دان��ەدا  ل��ەم  رووب�����ه ڕوو 

ئیرادەی گۆڕانی هەبێت. 

سەرچاوەکان : 
-دیموکراسی بۆ هەموان )د. حسین بەشیریە( 

-فیورباخ و کۆتایی فەلسەفەی کالسیک  
-هگڵ و سیاست مدرن )رامین جهانبگلو( 
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له  نێوان په یوه ستبوون  و 
ده ربه ستبووندا

سه رنجێك له  په یوه ندی نه وه ی 
ئێستا به  ده سه اڵته وه 
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هه رگیز په یوه ستبوون ده ربه ستبوون نییه ، 
به اڵم ده شێت ده ربه ستبوون په یوه ستبوونیش 
كه سێكی  ده كرێت  له خۆبگرێت،به  واتایه كیتر 
پ��ه ی��وه س��ت ب��ێ  ده رب���ه س���ت ب��ێ��ت، ك��ه  ئه مه  
په یوه ست  ب��ه اڵم  هه یه ،  نێگه تیڤی  مانایه كی 
نییه و  نێگه تیڤی  س��ه رف  مانایه كی  ن��ه ب��وون 
مه رجی  ده رب��ه س��ت��ب��وون  هه میشه   ن��اك��رێ��ت 
)په یوه ستبوون  واته :  هه بێت،  په یوه ستبوونی 
ی��ه ك��س��ان ن��ی��ی��ه  ب���ه ده رب���ه س���ت���ب���وون( ب���ه اڵم 
په یوه ستبوون و  به   یه كسانه   ده ربه ستبوون 

هه م یه كسانیش نییه  به  په یوه ستبوون.
كه واته  په یوه ست نه بوون به  ده سه اڵته وه ، 
مانای  پارتێكی سیاسییه وه ،  بڵێم،  راستر  یان 
نه ته وه یی  كێشه   له  به رامبه ر  ده ربه ستی  بێ  
زۆرج��ار  ك��ه   ناگه یه نێت،  نیشتمانییه كان   و 
سه رزه نشت  پێ   ئێستای  ن��ه وه ی  ناڕە وایانه  
حزب  به   په یوسه تبوون  ه��ه روه ه��ا  ده ك��رێ��ت، 
 و پ��ارت��ێ��ك��ی س��ی��اس��ی��ی��ه وه  دی���س���ان ن��اك��ات��ه  
له   هه ڵوێست  و  خه مخۆری   و  ده ربه ستبوون  

ئاستی كێشه  سیاسی  و نه ته وه ییه كاندا.
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ه����ه روه ك چ��ۆن پ��ه ی��وه س��ت��ب��وون ب��ه  هه ر 
ناكاته   ده س���ه اڵت���ه وه   س��ی��اس��ی  و  پ��ارت��ێ��ك��ی 
ئه گه ر  خۆ  به  گه نده ڵییه وه ،  په یوه ستبوون 
پارتێكی  هه ر  ده س��ه اڵت  و  به   په یوه ستبوون 
سیاسییه وه ، یه كسان بكه ین به  ده ربه ستبوون 
ئه و  ئ��ه وا  نه ته وه ییه كان،  ئه ركه   كێشه و  بۆ 
هاوكێشه یه مان بۆ ده رده چێت، كه  په یوه ستبوون 
به  ده سه اڵت  و پارته  سیاسییه كانه وه،  یه كسانه  
به  وه الو ده نگدان به  گه نده ڵی  و چڵپاوخۆری 
ناڕە وایه و  ئه مه ش  بێگومان  كه   خیانه ته وه ،   و 

ناكرێت دانی پێدا بنێین.
دی��س��ان ئ��ه گ��ه ر پ��ه ی��وه س��ت��ب��وون ب��ه  زۆر 
ئه مه ش  ده رب��ه س��ت��ب��وون��ه وه ،  به   شه ته كده ین 
ئه وا  ئه بستراكت،  زه ینی  و  مانایه كی  وه ك 
مانایه   ئ��ه م  واق��ی��ع  ئاستی  ل��ه س��ه ر  ه��ه رگ��ی��ز 
ئه خالقییه وه   ل��ه  ڕه هه ندێكی  و  نییه   راس��ت 
له  داكه وتی  ئه گه رنا  پێده درێت،  مانایەی  ئه و 
كه س  سیاسیدا،  واقیعی  و  ك��وردی   كۆمه ڵی 
ناتوانێت ئه و ڕاستییه  فه رامۆشبكات، كه  پارتی 
چڵپاو خۆر،  ك��ادری  و  ئه ندام   له   پڕە  ك��وردی 
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بارن   به ڵكو  نیین ،  قوربانی  ئاماده ی  نه ك  كه  
ناسیۆنالیستی  و  خه باتی  ره وش  و  به سه ر 
خۆیه تی  جێی  لێره وه   كوردییه وه .  عه لمانی 
ئه و ده نگ و دیده  نابینایه  به  تووندی به رپه رچ 
بدرێته وه،  كه  به  زه وقی خۆی ده كه وێته  قسه  
فڕێدان  و نه وه ی ئێستا به  نه وه یه كی ته مبه ڵ  و 
خه مسارد و بێ  ده ربه ست نیشانده دات و به  
كه یفی خۆی ده كه وێته  سه رزه نشتكردنی ئه م 
نه وه یه ، له  ڕاستیدا كه سانێك كه  خاوه نی ئه م 
دیده ن به رامبه ر نه وه ی ئێستا، كه سانێكن كه  
بێ  ته مه لوق ناتوانن بژین، هه روه ك ناشتوانن 
سه روخۆیان  و ئه و پارته ی كاری تیادا ده كه ن 
 و ئه و ده سه اڵته ی كه  هه یه  ره خنه ی لێبگر ن، 
له   سیاسه ت  له   مۆدێله   ئ��ه و  ناتوانن  ئ��ه وان 
ڕه تبكه نه وه ،  نه ك  ئاكاری حزبی  ده سه اڵت  و 
به ڵكو گۆرانی بۆ نه ڵێن. دیدێكی له م چه شنه،  
خه باتی  و  ڕە وت   ب��ه  ه��ێ��ز  ن��ات��وان��ێ��ت  ن���ه ك 
و  ببه خشێت   مه ده نییانه ی كوردی  سیاسی  و 
كۆمه اڵیه تی  سیاسی  و  بارودۆخی  شرۆڤه ی 
 و ئاسته نگه  كو لتوورییه كانی بكات، به ڵكو ئه و 
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ژیان  بۆ  كه   داده ڕزێنێت،  مه یله ش  خه یاڵ  و 
ده نگۆیه   ئ��ه م  خ��اوه ن��ی  له  ئ��ارادای��ه ،  دۆستی 
به   خۆی  ب��ه زۆر  كه   كوردیدا،  ڕاگه یاندنی  له  
كایه  رۆشنبیرییه كه دا هه ڵواسیوه  و به  زۆریی 
حزب ده یانكاته  قه ڵه م به ده ست  و بڕوانامه یان 
زیاتری  له وه   پێناچێت  ده به شێته وه ،  به سه ردا 
له ده ستبێت له  خزمه تی سیاسه تێكدا )كه  ته نها 
سیاسه ت نییه ( جگه  له  هه ڵكوتانه  سه ر زه ینی 
كه   ده نگۆیه ،  ئه م  نێو  كه سانێكی  نه وه یه ،  ئه م 
ب��ڕوان��ام��ه ی ماسته رو  ن��ازان��ێ��ت چ��ۆن  ك��ه س 
له  بواره كه ی  ئه گه ر  پێبه خشراوه ،  دكتۆرایان 
ڕووب��ه ڕوو  ج��دی  پرسیاری  دوو  خۆیشیدا، 
مینجه مینج،  ده كه ونه   و  ده شڵه ژێن   بكه یته وه  
كه چی بۆ  محازه ره یه كی زیاتر و كورسی  و 
مه نصه ب، ملی نزیكترین هاوڕێیان ده شكێنن  و 
سه د ته كه تولی لێده كه ن، له وه ش خراپتر ئه گه ر 
تۆ له بنده ستی خۆیان ده رنه چوویت پێتده ڵێت 
بانگهێشتی  ك��ه   كه چی  ن��ی��ت!!  ئه كادیمی  ت��ۆ 
گفتوگۆیه كیان ده كه یت له  به رنامه یه كدا، ئه وان 
پرسیاره كانت  داوای  و  ن��اك��ه ن   ش��ه رم  هیچ 
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لێده كه ن، بۆ ئه وه ی سه عی تیادا بكه ن، ئه گه ر 
پێیده ڵێن  بكه یت،  وه اڵمێكیشیان  مناقه شه ی 
یان  لێبكه یت  پرسیارم  ك���ردووم  بانگت  ت��ۆ 
ئه وان فێری  بكه یت، چونكه   له گه ڵ  مناقه شه م 
گفتوگۆ و ئارگۆمێنت نین  و ناشزانن ئامانجی 
هه فته یه ك  ده یانه وێت  ئ��ه وان  چییه ،  گفتوگۆ 
پێشتر پرسیاره كانیان بده یتێ   و كه  هاتنه  سه ر 
مێزی گفتوگۆ ئیتر به  ئاره زووی خۆیان ره ئی 
هه ندێك  حاڵی  ئه مه   هه ڵبڕێژن،  قسه   بده ن  و 
له و ئه كادیمیسته  گه ورانه ی نێو ئه و ده نگۆ و 
دیده  تاریكه یه  له  مه ڕ نه وه ی ئێستا، ئیتر چۆن 
ده یانه وێت  ئێستا  نه وه ی  ناڵێن  تر  كه سانێكی 
هه موو  و  كچ   جوانترین  به یانییه ك  هه موو 
شتێكیان بۆ بچێته  ناو جێگا بێ ئه وه ی تاقه تی 

له  خه و هه ستانیان هه بێت”.
به اڵم پرسیاری جدی لێره دا ئه وه یه : چۆن 
نه وه ی  په یوه ندی  تێبگه ین؟  ئێستا  له  نه وه ی 
لێكبده ینه وه ؟ ئایا  ئێستا به  ده سه اڵته وه  چۆن 
ده بێت  كه   ب��ه وه ی  مه حكومه   ئێستا  ن��ه وه ی 
له خۆی  به ر  نه وه ی  له  ده سه اڵت  و  په یڕە وی 
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بكات؟ ئایا به شداری گفتوگۆی ئه م نه وه یه  له 
 ساده ترین ئاستیدا گرنگتره  یان راو بۆچوونی 
ئه كادیمیست؟  به ناو  كه سانێكی  هەڵیتوپەڵیتی 
ئایا له ساده ترین وه اڵمدا ئه م هه موو گله یی  و 
گازنده  و سه رزه نشته  له  نه وه ی ئێستا له وێوه  
نییه  كه  ئه وان ده یانه وێت به  ڕێیه كدا بیانبه ن، 
ك��ه  ئ��ه م ن��ه وه ی��ه  خ��ۆی ن��ای��ه وێ��ت؟، ده ك��رێ��ت 
ده یان پرسیاری تر له م ڕووه وه  بورووژێنین، 
ئه م  كه می  به شێكی  له سه ر  ڕاوه ستان  به اڵم 
تێگه یشتنێكی  ئ���ه وه ی  ب��ۆ  به سه   پرسیارانه  

ڕاستتر له سه ر نه وه ی ئێستا به ده سبهێنین.
وت��اری  له پشت  لۆژیكه ی  ئ��ه و  ه��ه روه ه��ا 
سه رزه نشتكارانه ی نه وه ی ئێستاوه یه  ژیان به 
 یه ك ستایل ده بینێ�ت، هه ر بۆیه  یه ك ته فسیری 
بۆ سیاسه ت  و یه ك ته فسیری بۆ چاكه و راستی 
هه یه . بۆیه  ئه م لۆژیكه  نه ك سه ر به  فه رهه نگی 
دیموكراسی نییه ، به ڵكو ناتوانێت لێشی تێبگات 
 و ل��ه  دواج��اری��ش��دا ت��ووش��ی ف��ۆب��ی��ا ده ب��ێ��ت 
له به رده م دیموكراسیدا، كێشه ی هه ره  قووڵی 
ئه م لۆژیكه  هه ر ئه وه  نییه  كه  كۆنزێرڤاتیسته،  
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ده زانێت  ئازادییه ك  خاوه نی  به   خۆی  به ڵكو 
كه  هه یه ، بۆیه  هیچ پرسیارێكی جدی له سه ر 
كتومت  ده ی��ه وێ��ت  ن��اك��ات  و  ئێستا  ن���ه وه ی 
السایی ئه و بكاته وه  و هه ر به و ئایدیۆلۆژیاو 
بیره  ته سك  و دۆگمایانه  زه ینی زاخاو بدات، 
كه  جگه  له  ده سه اڵتپه رستی  و تاك ره هه ندی 
چیتری پێ  نابه خشێت. ئه م لۆژیكه  له مه  زیاتر 

به  نه وه ی ئێستا ره وا نابینێت.
ئێستا خۆی  ن���ه وه ی  ه��ه ر شتێك  ل��ه   ب��ه ر 
)یه كتر  وه ك���و  چه مكێكی  چ��ه ن��د  ل���ه ب���ه رده م 
قبووڵكردن، ماف، ئازادی، دادپه روه ری، ئه ركه  
نه وه یه كیش  ده بینێته وه ،  دیموكراتیه كان(دا 
و  سه رده بێنێت    چه شنه دا  له م  له  ژینگه یه كی 
به السایی  و  نییه   مه حكوم  نه ك  بیربكاته وه ، 
گوێڕایه ڵی له  نه وه ی سه رده ست )نه وه یه ك كه  
ده بێت تێپه ڕێنرێت(، به ڵكو ئه م نه وه یه  مه حكومه  
ب��ی��رك��ردن��ه وه  و  هه ڵوێست و  ل��ه   ب��ه ج��ی��اوازی 
فره  ره هه ندو كراوه تر،  ژیانێكی  بۆ  مه یلداری 
ده س��ه اڵت��ه   ئ��ه م  ب��ه  ڕە خ��ن��ه ك��ردن��ی  مه حكومه  
مافه   یاساو  پێشێلكاری  گه نده ڵی  و  كاتێك 
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نه ك  لوتكه دایه ،  له   م��رۆڤ  سه ره تاییه كانی 
الس���ای���ی و س��ت��ای��ش��ی ن����ه وه ی س���ه رده س���ت، 
ب��ه ڕە خ��ن��ه ك��ردن��ی  م��ه ح��ك��وم��ه   ئێستا  ن����ه وه ی 
كه   كۆمه اڵیه تییه ی  سیاسی  و  واقیعه   ئ��ه و 
دنیابینی  له  پ��ه روه رده و  سیستمێكه   خاوه نی 
ك��ه  ت���اك ل��ه س��ه ر م��ل��ك��ه چ��ی و گ��وێ��ڕای��ه ڵ��ی  و 
زه لیلی راده هێنێت، نه ك توانای بیركردنه وه ی 
مه حكومه   ن��ه وه ی��ه   ئ��ه م  ل��ێ��ره وه   پێبه خشێت، 
پێداهه ڵدان،  ستایش و  نه ك  ره خنه كردنی  به  
دیموكراسیدا  چه مكی  ل��ه گ��ه ڵ  ئ��ه م��ه ش  ه��ه ر 
دیموكراسی  فه رهه نگی  ماناو  دێته وه و  یه ك 
قاندان  و  به  پێچه وانه وه   ده ك��ات،  ب��ه رف��راوان 
نه وه یه   ئه م  زه ینی  شه كه تكردنی  جه ڕاندن  و 
ئاراسته كردن   بێكه ڵك  و  س��واوو  به  زانیاری 
دیموكراسییه   رووب��ه ری  هه رچی  له قاڵبدان  و 
ره خنه كردن  ك��ه وات��ه   ده ك��ات��ه وه ،  به رته سك 
له   سه رده ست  ن��ه وه ی  بۆ  نه كردن  ملكه چ   و 
هه ر  دیموكراسی  و  فه رهه نگی  توخمه كانی 
ده بێت له م روانگه وه  په یوه ندی نه وه ی ئێستا 
په یوه ندییه ك كه   لێكبده ینه وه ،  به  ده سه اڵته وه  
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له سه ر بنه مای ره خنه  و ناڕە زایی داده مه زرێت، 
ئه م  ت��ه ن��دروس��ت��ی  و  راستگۆیی   و  ره وای���ی  
ده بینێت  شتانه   ئه و  كه   له وه دایه   په یوه ندییه  
ماناكانی  له گه ڵ  یان  نه كراون  یان  خراپن  كه  
دی��م��وك��راس��ی��دا ت��ه ب��ا ن��ی��ی��ه ، ه���ه ر ئ��ه م��ج��ۆره  
به دیموكراسی  په ره   ده توانێت  په یوه ندییه ش 
نه ك  دیسان  بكات،  پته و  بنه ماكانی  ب��دات و 
ستایش  و پێداهه ڵگوتن، به  پێچه وانه وه  ستایش 
دانه ڕزێنێت   و  دیموكراتی  پایه كانی  ئه گه ر 
بنكۆڵی نه كات، ئه وا نه ك پته وی ناكات، به ڵكو 
مه یلی ده سه اڵت بۆ تۆتالیتاریزم راده كێشێت. 
ب����ه م پ��ێ��ی��ه  پ���ه ی���وه ن���دی ن�����ه وه ی ئ��ێ��س��ت��ا به  
ده سه اڵته وه ، ته نها له  سه ربنه مای ناپه یوه ستی 
 و ڕە خنه كردن شیاوی راڤه و تێگه یشتنه ، نه ك 

ئایدیا په رستی  و نه وه  ساالری  و ته مه لوق.
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مه یلی دینامیكییانه ی”ڕە و”
له  پاشخان  و بوونیادی 
كه سێتی تاكی كورد-دا
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چ���ۆن ل��ە ك����ۆڕەو ت��ێ��ب��گ��ەی��ن؟ ی���ان چ��ۆن 
كۆڕەوە مەزنەكەی ساڵی1991 بخوێنینەوە؟ 
خوڵقێن،  تراژیدیا  كارەساتبار،  وا  كۆڕەوێكی 
سیاسی و  بەئاگا  كەسە  هەموو  ویژدانی  كە 
ن���ا س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی دن���ی���ای ه���ەژان���د، چ��ۆن 
كە  كارەساتێك  وەك��و  ه��ەروا  هەڵسەنگێنین؟ 
بێ  دەبێت،  توشیەوە  بە  گەلەكەمان  هەمیشە 
هیچ رامان و لەسەر وەستانێك جێیبهێڵین بۆ ناو 
كتێبە پۆتكاوەكانی مێژوو؟ یان بە پێچەوانەوە، 
خۆمانی  ئاوڕدانەوەیەك  دیقەت و  هەر  بەپێی 
بە  كەزیندویی  ئێستا،  بۆ  هەڵبگوێزینەوە  لێ  
زیندوییمان  بڵێم  ی��ان  ببەخشێت،  مێژومان 
دەكرێت  هەڵبەتە  دووپاتبكاتەوە،  ژیاندا  لە 
چەندین  خ��ۆی��ەوە،  الی  ئێمە  ل��ە  ه��ەرەی��ەك 
یادەوەرییەكانی  كاریگەریی و  بەپێی  پرسیار 
مێژوومان  هەژێنەرەی  رووداوە  ئەو  لەسەر 
دروستبكات و هەر بۆخۆی بەناو دیوە دیارو 
شوێن  بكەوێتە  رووداوەدا  ئەو  نادیارەكانی 

وەاڵمێكی بابەتیانە.
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ب��ەاڵم ب��ەر ل��ەوەی من بچمە س��ەر كرۆكی 
باسەكە، دەمەوێت ئەو راستیە بدركێنم، كە الی 
من هەرسێ  كارەساتی )ئەنفال، هەڵەبجە، كۆڕەو( 
هەڵگری پرسیارگەلێكن، كە نە بەتەنیا لە سیاقێكی 
مەعریفەیەكی  هیچ  ل��ەدی��دگ��ای  ن��ە  م��ێ��ژووی��دا و 
كۆنكرێتیانەی  وەاڵمێكی  دەتوانین  ئەخالقیشدا، 
بەرهەمهێنانی  بە  دەكرێت  ب��ەاڵم  داڕێ��ژی��ن،  بۆ 
گ��وت��اری م��ەع��ری��ف��ی ل��ەس��ەر ئ���ەو رووداوان�����ە 
هەندێك لەو برینانە هەتوان بكەین، كە شوناسی 
نەتەوەییمان دەكرۆژێت، كە بەڕای من ئەمەش 
هەر نەوەیەك بۆخۆی، بەپێی دەرچوون لە تەوقە 
دیقەتی  بیركردنەوەو  توانای  و  ئایدۆلۆژییەكان  
نەتەوەیی  و مرۆڤایەتییەكان، دەتوانین  بەها  بۆ 
بۆ  دەستەبەربكات  ساڕێژكردن  وەك  شتێك 
بگوترێت  پێویستە  لێرەدا  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  خ��ۆی، 
لەسەر  ئارگومێنتێك،  دێبات و  هەر  كە  ئەوەیە 
ه��ەرك��ام ل��ە ك��ارەس��ات��ەك��ان��ی ئ��ەن��ف��ال، ك���ۆڕەو، 
هەڵەبجە ئەبێت لە دیدێكی ئەبستمۆلۆژییەوە بێت 
لە جوینەوەو الواندنەوە  ئەگەرنا دواج��ار، جگە 

هیچی ترمان بۆ بەرهەمناهێنێت.
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دەشێت “كۆڕەو” الی ئێمە تەنها لەنێو وێنەو 
ئەو وشە سواوانەدا قەتیس نەمێنێت كە سااڵنە 
سرودو  هێنەرەدا،  شۆك  رووداوە  ئەو  لەیادی 
مزگەوت  و  رادی��ۆ  لە  سیاسییەكان  پەخشانە 
پێ   ئێمەی  خەیاڵی  س��ۆزو  )تیڤی(یەكانەوە،   و 
دەهەنون، نەك لەبەرئەوەی ئێمە خۆمان دیمەنی 
كۆڵ بەكۆڵ و بای بە تەوژمی سەرماو تەرزەو 
سنورە  لوغم  و  پڕ  هەوێڵی  ه��ەردو  تاریكی و 
دوورەك��ان��ی ئ��ەو )ك���ۆڕەو(ەم���ان ل��ەی��ادە، نەك 
لەبەرئەوەی مردنی ئەو هەموو كۆرپەو هەناسەی 
بێهیوایی  و كوشتنی هەرچی ورەو، دۆشدامانی 
دوای ئەو راپەڕینە جوانە، تااڵوی ئەو كۆستەو 
چ��وار  سەرهەڵگرتنە  ئ��ەو  تەمتومانی  ه��ەم��وو 
ملیۆنیەی كوردستانمان لە بیرە، نا لەبەرئەوەی 
ئێمە ده توانین پرسیاری بابەتی  و بەماناتر لەو 
كۆست و مەراقە مێژووییانەمان بكەین، ئەمەش 
رۆژانەمان  لەو  دەست  دەیەوێت  كە  ویستێكە، 
ب��ژی��ن،  ئیستاماندا  ل��ە  ق��ووڵ��ت��ر  ت��ا  ب���ەرن���ەدات 
چۆن  چیەو  گوتارە  ئەم  جدی  پرسیاری  بەاڵم 
رووداوەدا  ئەو  لەگەڵ  راڤەكارییان  مامەڵەیەكی 
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كە  پرسیارانەیە  ئەو  هەمان  هەر  ئایا  دەك��ات؟ 
بەزەینی  بێشومارەدا  رەوە  ئ��ەو  گ��ەرم��ەی  لە 
هەڵبزڕكاوی من و دەشێت هەر كەسێكی دیكەشدا 
یان  هەڵوێستە  ترسە،  )ئەمە  ئەویش  هاتبێت، 

گەمەو سیناریۆیەكی سیاسی داڕژاو؟(.
گوتارە  ئەم  ئیشكردنی  ح��ەزی  راستیدا  لە 
بە دیوێكی تردایە، بۆ پشكنین  و تێگەیشتن لەو 
روداوە، كەوا هەست دەكەم دەتوانێت وەاڵمی 
من  ب��ەڕای  ب��دات��ەوە،  پرسیارانەش  ل��ەو  زیاتر 
)كۆڕەوی ساڵی 1991( هەر هەڵوێستێك نەبوو 
لەو ساتە تەوقیت كراوەی مێژوودا دەردەكەوێت، 
پڕ  مەیلە  ئ��ەو  تەقینەوەی  ساتی  ئ��ەوە  بەڵكە 
جۆش و خرۆش  و پڕ كەفوكوڵەی هەموو ئەو 
خودە سەركوتكراو هەڵپەسێردراوەی ناو رۆحی 
تاكی ئێمە بوون، كە بەردەوام لە پلەی بازداندا 
دەك���واڵو هیچ دەرف��ەت��ێ��ك ب��ۆ خ��ۆدەرب��ڕی��ن  و 
دەرهاویشتنی نەبوو، بەجۆرێك ئەم مەیلە پەنگ 
خواردووە دواتر لە چركەساتی كۆڕەودا وەكو 
تاقە فرەستێك، تاقە هەناسەیەك )كە راپەڕین  و 
الفاوی رقی بەعسیان لە دواتردا ئەم زەمینەیەی 
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واتە  دوات��ری��ش  و  دەقۆزێتەوە  رەخساند(  بۆ 
)ب��ازدان   ب��ەردەوام��ی بە  دوای ك��ۆڕەو دیسان 
هەتا  دەبەخشێت و  خۆی  گشتییەكانی  مانا  و 
دواتر لە چركە ساتێكی تری مێژووییدا، وەكو 
هەڵوێستێكی سیاسی تر خۆی نمایشدەكاتەوە،� 
ئیتر ئەم مەیلە پەنگ خواردووەو جۆشدراوەی 
ئێمە )بازدان، كۆچ، سەفەر ڕەو “هەڵبەت بازدان 
دەكرێت  كە  ماتەریالیستییەكەی”(  تەفسیرە  بە 
هەموو ئەم ناوانەی لێبنێت، بەپێی هەر دەرفەتێكی 
مێژوویی هەر جارەو بە فۆرمێك و بە ناوێكی 
ترەوە بەخۆی دەدات، كەمێ  هەوڵدەدەم بەپێی 
بسەلمێنم،  نوسینەدا  لەم  بۆچوونەكانم  توانا 
بە  )رەو(  من  باسەداو الی  ئەم  لەناواخنی  كە 
بەسەر  وێنەكانیەوە  كردەو  پاشخان و  هەموو 

سێ  قۆناغدا پۆلێندەبێت:
قۆناغی هەڵپەسێردراوی )واتە پێش كۆڕەو(.
ق���ۆن���اغ���ی ب�������ازدان )وات������ە چ��رك��ەس��ات��ی 

سەرنجڕاكێشی رەو(.
)واتە  وێنەیی  فرە  بەردەوامێتی و  قۆناغی 

قۆناغی پاش كۆڕەو(
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قۆناغی هەڵپەسێردراوی 
)واتە قۆناغی پێش كۆڕەو(

كورد لەسەر نیشتمانێك دەژی، كە خاوەنی 
ئەم  خۆیەتی  جیپۆلۆتیكیانەی  تایبەتمەندی 
بێگومانم  تایبەتەش  جیپۆلۆتیكیە  خەسڵەتە 
رەوشت و  سەر  لە  خۆی  كاریگەری  كاركردو 
دان��اوە، ش��اخ و كێوی  كەلتورو شێوازی ژی��ان 
بەفراوی و هەردوو هەوێڵی گەرمە سێرو دەشتی 
بەپیتی ئاودارو سروشتی جوانی سەرنجڕاكێشی 
ك��وردی  گەلی  دڵبەندی  لەالیەك  كوردستان، 
لەالیەكی  ك��ردووە،  بەهێز  نیشتمانەكەیەوە  بە 
خەڵكەكەی  بەژیانی  تایبەتی  شێوازێكی  دی 
داب و  كۆمەاڵیەتیەوە  ل��ەڕووی  ئەمەش  داوە،� 
نەریت و رەوشت و خوی خوڵقاندووەو، لەڕوی 
ئ��ازادی و چاالكی ژیانی  سیاسیشەوە م��ەودای 
بەرفراوانتر كردووە بە شێوەیەك، هێزە داگیر 
ك��ەرەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان هیچ ك��ات ب��ەت��ەواوی 
نەیانتوانیوە ژیان  و هەڵسوكەوتی كورد بخەنە 
ئەگەر  ئەم وتەیە  ژێر ركێفی خۆیانەوە، بەاڵم 
تاڕادەیەك باش  لە هەموو دۆخە مێژووییەكاندا 
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راس���ت ب��ێ��ت، ئ���ەوا ل��ەس��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��ی 
بەعسیەكاندا بە هۆی دڕندەیی  و هاوكات ئەو 
هەقیقەتە  ئ��ەم  هەیبوو،  تەكنۆلۆژییەی  توانا 
بوونی نامێنێت، چونكە بەعسییەكان نەك هەر 
مەترسی و  ب��ەر  خستبوە  ك��وردی��ان  كلتوری 
ژەهرخوارد  جوگرافیاكەشیان  بەڵكە  فەوتان 
سەرنجمان  دەبێت  لێرەوە  دەشێواند،  دەك��ردو 
بۆ سەر ئەو واقیعە بگێڕینەوە كە كوردستانی 
خۆمان  ك��ە  ئێمە  ب���ەاڵم  دۆزەخ،  ت��ی��اك��راب��ووە 
بەعسیەكان  ترسناكەی  دۆخ��ە  ئ��ەو  شاهیدی 
دێهات  و  سەرجەم  كە  ئەوەندە  تەنها  بووین، 
لە  شارۆچكە سنورییەكان كرانە كەالوە، جگە 
پارێزگاو چەند شارۆچكەیەكی دەوروبەرییان، 
ئیتر ئاوەدانی  و دەشت  و دەری كوردستان تاپۆ 
كرا لە خەڵكی كورد و سەرەڕای ئەوەش، كیمیایی 
باران و ئەنفال و گۆڕی بەكۆمەڵ و سەندنەوەی 
هەرچی شوناسی كوردبوون و كوشتنی هەرچی 
سەرداری  و جوامێرییەتێكە لە تاكی كورد بەسە 
بۆ سەلماندنی ئەو راستیە كە ئەو خەفەقان  و 
–قاندانەی ماڵ بەماڵی كورد، ئەو باوەڕی پشت 
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بەستنە بە تایبەتمەندێتی كلتوری  و سروشتی 
گیانی  لە  ك��وژرا  كوردستان  قایمی  و  سەخت  
بەرەنگارانەی تاكی كوردا، لێرەوەیە كە پێموایە، 
لە  دەرب��ازك��ردن  )رەو(و خۆ  مەیلی  هەر  نەك 
واڵت دەبێتە تاقە ئەلتەرناتیڤێك بۆ ژیان، بەڵكو 
و  دەگ��ۆڕێ    نیشتمان  بە  باوەڕبوون  شێوازی 
جێگای خۆی چۆڵ دەكات لە هەست و نەستی 
ئەم  كە  راستیەك،  بەپێی  ك��وردا! چونكە  تاكی 
گوتارە پێیدەگات )بەعس( لە پێشدا ئەو سەكۆو 
بنەمایانەی تێكشكاند، كە باوەڕی شۆڕشگێڕانەی 
كوردی لەسەر دەوەستا، واتە ئە گەر شۆڕشی 
كورد پشتی بە ڕەوایی دۆزەكەیی  و باوەڕبوون 
بەتایبەتمەندێتی  بەستنی  پشت  )خ���ۆ( و  ب��ە 
نیشتمانەكەی  و بەهێزی كلتورەكەی بەستبوو، 
ئەوا بەعس بە زەبری چەكی مۆدێرن و هەرچی 
توانی  دەوڵەتییە  نێو  قەدەغەكراوی  چەكێكی 
ئەو زەمین و جوگرافیایە وێران  و حەرام بكات، 
بوو،  بەند  لەسەر  ب��اوەڕو هێزی شۆڕشی  كە 
جگە لەوەی بەپاروی چەور دەمی هەموو واڵتە 
دەوڵەتیەكانی  نێو  رێكخراوە  ئیسالمیەكان و 
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دا،  ئەنفال  ب���اران و  كیمیایی  لەئاست  بەست 
دەسەاڵتی بەعس لەشارەكاندا بەجۆرێك بوو كە 
گەنجی كورد لەسەر گۆرەوی سپی و پۆشینی 
جلكی رەش بۆی هەبوو ژیانی لەدەستبدات، بەم 
خۆشەویستیەكی  جوانی و  هیچ  نیشتمان  پێیە 
كە  كەسانێك  بۆ  مەگەر  نەمابوو  تیا  ژیان  بۆ 
خۆیان لەگەڵ ئەو دەسەاڵتەدا هاو ویژدان و هاو 
باوەڕبوون، هەر بۆیە )رەو(و گەیشتن بەو دیو 
سنورەكان نەك هەر لە ناخوو ئاگای تاكی كورد 
دا رەگی داكوتابوو بەڵكە وەها مەیلێك زەینی 
باشترین  رەنگە  جۆشداربوو  تاكێكی  هەموو 
بەڵگەش بۆ ئەم بۆچوونە، سەفەری ئەو كادرو 
پێشمەرگانە بێت كە لە دوای شكست  و كۆستی 
خۆیان  ن��ەوێ��س��ت��ان��ەوەو  ئێرانیش  ل��ە  ئ��ەن��ف��ال 
گەیاندە ئەوروپا ! كەواتە دەتوانین بڵێین )رەو( 
كۆڕەوە  ئەو  كە  تەقینەوە،  چركەساتی  لە  بەر 
ناخو و  ئاگاو  لەخو و  لێكه وته وه ،  مێژووییەی 
ئاگای تاكی كورددا ئامادەیی هەبووە و هەرگیز 
ئۆتۆماتیكی  حاڵەتێكی  وەك��و  تەنها  ناكرێت 

سەیری ئەو كۆڕەوە مەزنە بكەین.
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قۆناغی پاش هەڵپەساردن 
)واتە قۆناغی تەقینەوەو واقیعی ڕەو(

ق��ۆن��اغ��ی پ���اش ه��ەڵ��پ��ەس��اردن، ل��ە ساته  
سەرەتاكانی ئازادیدا هاتە پێش، لەساتەوەختێكدا 
مەشخەڵی  كوردستان  شارەكانی  هێشتا  كە 
راپەڕینی تیا دەگڕاو دڵمان پڕ لە گریانی خۆشی 
ئ��ەوەم  خ��ۆم شاهیدی  ب��وو، من  ئازادییە  ئ��ەو 
چەندین  بوو  نەكرا  ئ��ازاد  كەركوك  هێشتا  كە 
كەس ماڵ  و خێزانی خۆیان گەیاند بووە ناوچە 
لێقەومانی  پێشبینی  وات��ە  سنورییەكان،  نزیك 
هەڵپەسێردراوی  مەیلی  دەكرد، چونكە  خۆیان 
مەیلێكی  ئەوەندە  ئێمەدا  لەناو خو وئاگای  ڕەو 
ئەو  هەموو  بە  راپەڕین  ب��وو،  جۆشخواردوو 
چركە پیرۆزانەیەوە بە هەموو ئەو لە حزانەوە 
كە زیندوترین رۆژانی مێژووی ئێمەن، بە هەموو 
ئەو سەركەوتنە  بەهەموو  جوانەكانیەوە،  هیوا 
خەیاڵیانەوە، جگە لە زەمینە سازییەكی تەواو، 
ئەو  پراكتیزەكردنی  خۆدەرهاویشتن  و  ب��ۆ 
بۆ  متمانە  نەیتوانی  خ���واردووە،  پەنگ  مەیلە 
گۆڕە  كە  بگێڕێتەوە  جوگرافیایەكدا  لە  ژی��ان 



نەبەز محەمه د 136

بۆیە  نەبوو،  ئاشكرا  هێندەش  بەكۆمەڵەكانی 
مەیلی سەرشێتانەی ئێمە بۆ سەر زەمینێكی تر 
كە دوورە لە چنگی ئاسنینی بەعسیان، نەشئەی 

راپەڕین سازی نەكردەوە.
 )رەو( پەشیمان بوونەوە نەبوو لە راپەڕین، 
وەكئەوەی گەورەترین تاوان بووبێت، ئەگەرچی 
هەبوو،  مانایەی  ئ��ەو  ه��ەر  بەعسییەكان  الی 
بەڵكو كۆڕەو بەردەوامێتی راپەڕین بوو، بەاڵم 
ئەنجامە  ت��ردا،  فۆرمێكی  لە  دی و  بەشێوازی 
چەكوشەكانی  ه��ەم��ان  رەو  سیاسیيەكانی 
راپەڕین بوو بۆ سەر بەعسییان، چونكە )رەو( 
راپەڕین  كە  كردینەوە،  نزیك  خەونانەی  لەو 
شكی دەبرد، هەر هەمان ئەو مانا سیاسییانەی 
راڤە دەكرد كە راپەڕین دەینەخشاند، نە راپەڕین 
نەڕەو هەرگیز یەك كردەی زەمەنی ئۆتۆماتیكی 
و  چەپاندن   شكست و  خەبات و  بەڵكو  نەبوو، 
خەفەقانێكی بەردەوام  و پرۆسەیەكی مێژوویی 
درێژی لە پشتە، )رەو( و )راپەڕین( ئەگەر دوو 
وێنەی پێچەوانەن لە رووی كردەو پراكتیكەوە، 
هاومانان  یەكن و  سیاسیەكانیان  ئاماژە  بەاڵم 
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لەنیەتدا، هەردووكیان نەفرەتن لە بەعس، لەژێر 
ئەم  كە  جیاوازییانەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  دەستەیی، 
مێژووییەی  ڕووداوە  دوو  ئەم  چەمكە،  دوو 
ئێمە كە لە رووە دەرەكی و ناجەوهەرییەكانیدا 
نادڵنیاییەوە  لە  )رەو(  كە  ئەوەیە  دەیبینینەوە، 
پێش  )رەو(  لەگەشبینیەوە،  راپ��ەڕی��ن  دێ��ت و 
هەندێك ئەزمون دەكەوێت كە هێشتا راپەڕین 
بەردەوامی پێ  دەدات، رەو سنوری واقیعیانەی 
لە  بكەرانی  راپ��ەڕی��ن  دەشكێنێت،  بكەرەكان 

هەمان سەرزەمیندا دادەمەزرێنێتەوە.
ب��ەدوا  هێنەرە  وی���ژدان  تەكانێكی  ك���ۆڕەو 
ژیانێكی شایستەدا، راپەڕین دەیەوێت حورمەت 
بۆ مێژوو واقیعی خۆی لەسەر زەمینی خۆی 
لەو دۆخە مێژووییەی  بۆیە  پەیداكاتەوە،� هەر 
ئ��ازادی��ش )رەو( كە  پ��اش ه��ەن��دێ��ك  ئ��ێ��م��ەدا، 
ترو  بەشێوازی  هەیە،  نادڵنیایی  ناوەرۆكێكی 
لە فۆرمی تردا بەردەوامی بەخۆی دەدات، كە 
ئەمە پاشان قسەی لێدەكەین، راپەڕین هەمیشە 
خۆیدایە،  پێی  شوێن  ك��ردن��ی  قایم  ك��اری  ل��ە 
یەك  )راپەڕین(  )رەو(و  بڵێین  دەكرێت  لێرەوە 
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بەاڵم  دۆستانەن  ژی��ان  خەباتی  ی��ەك  مەیل و 
ب����ەدوو ئ��اڕاس��ت��ەی ج��ی��اواز، ب����ەدوو فۆرمی 
ئەگەرچی  جیاوازدا،  پراكتیكی  ل��ەدوو  جیاواز، 
)رەو( دواتر بەپێی دۆخە مێژووییەكان، زیاتر 
)تاك(  خودگەرایانەی  ویستی  بەمەیل و  تێكەڵ 
تریش  خەباتێكی  هیچ  هەرگیز  ب��ەاڵم  دەبێت، 
نییە كە سەركەوتن  و دەستكەوتەكانی رێژەیی 
نەوەستێتەوە لە بەهرەمەندبوونی تاكەكانی ئەو 

كۆمەڵە كە پێی هەڵدەستێت.

قۆناغی بەردەوامێتی و فرە وێنەیی
)واتە قۆناغی پاش كۆڕەو(

گەلی كورد سەروكاری زۆری لەگەڵ )رەو(
دا هەبوو، لە فۆرم  و كردەی جیاواز جیاوازدا 
ئەخالقی و  دیاردەیەكی  وەك��و  )رەو(  تەنانەت 
كولتوری لە كوردستاندا مومارەسەكراوە، )كۆچ 
بۆ  گەرمیانەوە  هۆزەكانی  لە  هەندێك  وباری( 
كوێستان  و لە كوێستانەوە بۆ گەرمیان بەدوای 
بژێوی  و گوزەراندا، تایبەتمەندییەكی لەبەرچاوە 
و هەتا ئێستاش دەیبینینەوە، بەاڵم ئەمەیان لە 
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وەكو  ك��ورد  ئیختیاریدایەو  چوارچێوەیەكی 
زەمینێكی  لەسەر  خۆی  ژیانی  شێوە  ئەخالق 
ئ���ازادا م��وم��ارەس��ە ك���ردووە، ئ���ەوەی دەشێت 
جێی سەرنج  و روانینی جددی ئەم وتارە بێت، 
بەكارهێنان و وێنە جیاوازەكانی ئەم دیاردەیەیە 
لەسەردەمی بەعس  و دوای بەعسدا، بەجۆرێك 
كە دەبینین یەكێك لە سێ  كوچكەی سیاسەتی 
خۆی لەسەر ئەم چەمكە دادەڕێژێت، ئەویش لە 
هەر سێ  سیاسەتی )ته رحیل، ته بعیس، ته عریب(

دا دەیبینینەوە.
س��ی��اس��ەت��ی ك��ۆچ��پ��ێ��ك��ردن )ت���ه رح���ی���ل(  و 
دەرپ��ەڕان��دن��ی خەڵكی ك���ورد ل��ە س��ەر زێ��دی 
بۆ  گوندنشینەكان  داگ��رت��ن��ی  ل��ە  ه��ەر  خ���ۆی، 
زۆرە  كۆمەڵگای  بۆ  لەوێوە  شارۆچكەكان و 
ملێ  و تەوق كردنیان لەیەك سنوری جوگرافی 
بەرتەسكدا تاگاڵوترین نموونەی ئەم سیاسەتە 
كە لەشاری كەركوكدا بە خەستی پەڕەو كراوە 
كوردستانی  كێشەی  تەنها  ئەگەر  ئێستاش  كە 
ئاڵۆزترین  و  ترین   گ��ەورە  ئەوا  نەبێت  باشور 

كێشەكانیەتی.
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ئەوەی جێگەی داخە، سیاسەتی بەعسیەكان 
ل��ەس��ەردەم��ی ش���ەڕی ن��اوخ��ۆ ك���ورد ك��وژی��دا 
ئاگری  كە  س��اڵ  چەندین  دوای  پ��ی��ادەك��راوە و 
ن���اڕەوای ش��ەڕی ناوخۆ ك��وژاوەت��ەوە كەچی 
سلێمانی  و  ل��ە  ه��ەول��ێ��ری  ئ�����اوارەی  هێشتا 
ئاوارەی سلێمانی لە هەولێر وەكو كێشەیەك و 

دیاردەیەكی ئەو سیاسەتە هەرماوە.
بیرمان نەچێت نموونەیەكی زۆر زەقی )رەو( 
ك��ۆڕەو  هەمان  درێ��ژك��راوەی  هاوشێوەو  كە 
1996(ە،  ساڵی  ئابی  )31ی  ك���ۆڕەوی  ب��وو، 
كە دیسان خەڵكێكی بێشوماری تر گەیشتنەوە 
س���ەر س��ن��ورەك��ان، ك��ە ئ��ەم��ەی��ان ن���ەك ه��ەر 
فۆرمێكی سیاسی، بەڵكو ناوەرۆكێكی سیاسی 
ب��رد.!  ب��ەڕێ��وەی  سیاسیش  نەخشەیەكی   و 
فۆرمە  بەردەوامێتی  و  لەسەر  نیگامان  ئەگەر 
جیاوازەكانی رەو كەمێك چڕتر بكەینەوە ئەوا 
دەبێت سەرنجێكیش لەسەر ئەو سەرهەڵگرتنە 
زۆرێك  كە  دابنێین  موجازەفەیە  ریسك  و  پڕ 
لە گەنج  و خەڵكی كوردستانی گرتەوەو بەرەو 
بەرەو سەرتاپای  لەوێشەوە  توركیاو  و  ئێران  
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ئەوروپا، كە لە راستیدا كەمنین ئەو الو و تەنانەت 
ژن و منداڵەنەش كە لەو رەوە ترسناكەدا بوونە 
قاچاخچی  و  ب��ێ��وی��ژدان��ان��ەی  پ��الن��ی  ق��ورب��ان��ی 
ئەو سنورانە،  بێرەحمەكانی  هاوكات سەربازە 
بولگارییەكان،  و  ت��ورك   س��ەرب��ازە  تایبەت  بە 
كە زۆر جار لە رەمیكردن  و سەگ تێپەرداندا 

كۆتایی بە ژیانی رەوكەران هاتووە.
لە  ئ��ەگ��ەر  ب��گ��وت��رێ��ت  ئ����ەوەش  پێویستە 
فەرهەنگی نەتەوەكاندا، هەرسێ  چەمكی )رەو، 
جیاواز  راڤ��ەی  جیاوازو  مانای  سەفەر(  ك��ۆچ، 
پاش  باشور،  لە كوردستانی  بەاڵم  هەڵدەگرن، 
گەیشتنی بەعسییەكان بە دەسەاڵت، ئەم چەمكە 
كۆدەبنەوەو  سیاسیدا  فۆرمێكی  لە  جیاوازانە 
ئیتر لە ئەدەبی ئێمەدا هەرچی مانای جوان  و 
پۆزەتیڤی ئەو چەمكانە هەیە لەدەست دەچێت، 
چونكە هەموو پاڵنەرەكانی پشتی ئەو دیاردانە كە 
ئەم چەمكانە دەیانخوێنێتەوە، ترس و تۆقاندن و 
لەسەردەمی  بەڕادەیەك  سیاسەتن،  كوشتن و 
ناوی  نامێنێت  شتێكی  كورد  بەعسییەكانەوە، 
ئێستاش  ه��ەت��ا  ب��ێ��ت  و  )رێ���ب���وار(  م��وس��اف��ی��ر 
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كۆمەاڵیەتیە  ژیاریی  و  چاالكیە  ئەو  ناتوانێت 
ئەژمارو  بێ   كەواتە سەفەری  بخاتەوە.  بەگەڕ 
پڕ ریسكی الوەكانمان بەرەو هەندەران كە لە 
راستیدا هەڵهاتن  و دڵ هەڵكەنراوییە لە نیشتمان 
بۆ  ت��ردا  زەمینێكی  س��ەر  دوای  بە  گ��ەڕان��ە   و 
ژیانێكی شایستەو بە حورمەت، هەمان فۆرمی 
سیاسی هەیەو ئیدامە دانێكی راستەوخۆیە بە 

كۆڕەوی ساڵی1991ی گەلەكەمان.

ئەنجام  و كۆتایی: 
بڕیاری وەاڵمێكی  لە سەرەتاوە  وتارە  ئەم 
بەرامبەر  ل��ە  رەدك���ردۆت���ەوە  كۆنكرێتیانەی 
تێگەیشتن  خوێندنەوەو  بۆ  پرسیارانەی  ئ��ەو 
ئەنفال،  )رەو،  لەكارەساتەكانی  ه��ەری��ەك  لە 
هەڵەبجە( قوت دەبنەوە، هەروەها خوێندنەوەو 
تێگەیشتنیشیان دەبەستێتەوە بەڕادەی تێبینی و 
هەڵكشانی بیری هەركام لە نەوەكانی كورد كە 
یەخەی ژانی ئەو برینە رۆحیانەی گەلەكەمان 
لەم  ئ��ازارەك��ان��ی ه��ەرك��ام  ب��ەرن��ادەن، چونكە 
كارەساتانە زەمەن بڕن  و بان )كات(ن  و ناكرێت 
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خودی  لە  تەنانەت  مێژوویی  و  دۆخێكی  لە 
ناوچەی رووداوەكاندا راگیرێت، بە هەرحاڵ بە 
پێویستی دەزانم ئەنجامە گشتییەكانی ئەم وتارە 

لە )5( خاڵدا كۆكەمەوە بۆ خوێنەران.
)واتە  تەقینەوە  لە چركەساتی  بەر  رەو   .1
هەست   لە   )1991 ساڵی  مەزنەكەی  ك��ۆڕەوە 
ئامادەیی  كوردیدا  كۆمەڵی  زەینی  نەست  و  و 
كردەیەكی  وەك��و  ناكرێت  هەرگیز  ه��ەب��ووەو 
ئۆتۆماتیكی سەیری ئەو كۆڕەوە مەزنە بكەین.

2. ره و پەشیمان بوونەوە نەبوو لە راپەڕین، 
بەڵكو  بوبێت  ت��اوان  گەورەترین  ئ��ەوەی  وەك 
رەو ئیدامەدان بوو بە راپەڕین، بەاڵم بەشێوازی 

دی لە فۆرمێكی تردا.
وێنەو  دوو  )راپ��ەڕی��ن(  )رەو(و  ئەگەر   .3
دوو ك����ردەی ج��ی��اوازب��ن ل��ە واق��ی��ع��دا، ب��ەاڵم 
لە  هاومانان  یەكن  و  سیاسییەكانیان  ئاماژە 
لە  و  بەعس  لە  نەفرەتن  هەردووكیان  نیەتدا، 

ژێردەستەیی.
بە  رەو   ،1991 ك����ۆڕەوی  پ���اش  ل��ە    .4
هاوشێوەو بەشێوازی دی و لە فۆرمی تردا درێژە 



نەبەز محەمه د 144

لە  دووبارەبوونەوە  نموونەی  دەدات،  بەخۆی 
سەرهەڵگرتنی  لە  درێ��ژەدان��ی  ئ��اب  و  )31(ی 
الوان بۆ هەندەران دەیبینینەوە، كە تا هەنوكەش 

ئەگەر بەسستیش بێت بەردەوامە.
5. )رەو، كۆچ، سەفەر( مانای جیاوازو راڤەی 
نەتەوەكاندا،  فەرهەنگی  لە  هەڵدەگرن  جیاواز 
ب���ەاڵم ل��ە ك��وردس��ت��ان��ی ب��اش��ور ب��ە گەیشتنی 
بەعسییەكان بە دەسەاڵت ئەم چەمكە جیاوازانە 
دەكەوێتە ژێر یەك مانای سیاسییەوە  و ئیتر لە 
ئەدەبی ئێمەدا هەرچی مانای جوان  و پۆزەتیڤی 

ئەو چەمكانە هەیە لەدەست دەچێت.
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مرۆڤ  و ماف له
 په یوه ندیدا بە ئاینه وه
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ئاین وه كو )باوه ڕبوون( ریشه یه كی قووڵی له  
مرۆڤدا هه یه ، به جۆرێك مرۆڤ به بێ  باوه ڕبوون 
یان باشتر بڵێم: )باوه ڕداری( ناتوانێت نه  خۆی 
رێك بخات و نه  په یوه ندیه كانی له گه ڵ ده ره وه ی 
نه   و  هه بێت    هیوایه كی  نه   بسازێنی  و  خۆیدا 
هیچ شتێ  بۆ مرۆڤ به بێ  باوه ڕداری له  ژیاندا 
به   و  )خۆ(  به   باوه ڕبوون  به اڵم  داده مه زرێت، 
له   جیاوازه   )عینی(  به هه رست  و  شتێكی  هه ر 
سروشت و  له سه روی  هێزێك  به   ب���اوه ڕداری 
باوه ڕبوون به خۆو ئه وی  زه ینی و ئه بستراكت. 
به رهه ست  بابه تێكی  وه ك��و  ده وروب����ه ر  دی و 
ل��ه س��ه ر ب��ن��ه م��ای ن��اس��ی��ن  و ت���وان���ای زان��ی��ن 
داده مه زرێت، به اڵم باوه ڕبوون به  هێزێكی بان 
سروشتی )متعال( و بان مێژوویی و بان عه قڵ، 
كه   زانین،  توانای  ناسین  و  بابه تی  له   پێشتره  
كه   به رانبه ر هێزێك  ب��اوه ڕداری  بڵێین  ده كرێ  
بان سروشت و بان عه قڵه ، ریشه كه ی زیاتر له  

ترس و بێ توانایی ناسین و غیابی زانیندایه .
به اڵم )ئاین( ئه م باوه رڕدارییه،  كه  ریشه ی 
له  نه ناسین و ترس و نه توانینی زانیندایه ، ده خاته  
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ب��اری ژی��ری��ی و ناسین و درك��ك��ردن��ه وه ،  س��ه ر 
ئاسمانییه كان و  تێكسته   ل��ه رێ��گ��ای  ئ��ه م��ه ش 
ب��ه ره��ه س��ت و  شته   ژی���ان و  به هه ڵسه نگاندنی 
مادیه كانه وه و په یوه ندی مرۆڤه  به  نادیاره كانه وه .
ده سبه جێی  ئاماده و  وه اڵم��ی  ئاین  لێره وه    
هه یه  بۆ ئه و پرسیارانه ی كه  بۆ مرۆڤ هێشتا 
گوماندارو نایه قینن، به م پێیه  ئاین به  گه یاندنی 
بیری مرۆڤ  به  دڵنیایی )یه قین(، په یوه ندی مرۆڤ 
نادیاره وه   بان سروشت  و )خالق(  به  هێزێكی 
رێكده خات، هه روه ها په یوه ندی مرۆڤ به خۆی  
و ده وروبه رییه وه  وه اڵمده داته وه  و مانایه ك بۆ 
خودی مرۆڤ و ژیانی په یداده كات، به اڵم به رای 
من مرۆڤی ئه مڕۆ یان مرۆڤی مۆدێرن له  دوو 

الوه  توشی گرفت دێت له  هه مبه ر )ئاین(.
تێكسته  ئاسمانییه كان كه  په یامی )خالق(ن بۆ 
سه دان  پاش  مرۆڤن،  زمانی  له سه ر  و  مرۆڤ 
ك��ردون  و  له گه ڵ  به رخوردی  كه  مرۆڤ  ساڵ 
راڤه و لێكدانه وه ی بۆیان هه بووه  و تێگه یشتنێكی 
ئه م  به چه شنێك  ل�ێ به رهه مهێناون  دیاریكراوی 
تێكستانه  ره نگی عه قڵی مرۆڤیان ل�ێ نیشتووه و 
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به عه قڵی شه ریعه ت چوارده وریان ته نراوه . ئیدی 
ئاسان نییه  عه قڵی  مۆدێرن ته فسیری خۆی له 
تازه یان  بخاو  رێ   سه ر  ده قانه وه   ئه و   رووی 
بكاته وه ، به  چه شنێك له گه ڵ ژیان  و پێویستی  و 

مافه كانی ئێستای مرۆڤدا ته با بێت.
به و  ته نها  ناتوانێت  دیه وه  مرۆڤ  له الیه كی 
شتانه  ب��ژی ك��ه  ل�����ه ده ره وه ی خ��ۆی��ه ت��ی، وات��ه  
مرۆڤ ناتوانێت ته نها به  باوه ڕبوون به  خوداو 
له داهاتوودایه   كه   به هه رشتێك  دوایی و  رۆژی 
م��رۆڤ  چونكه   ب��ك��ات،  هه ڵسوكه وت  ب��ژی  و 
ته نها رۆح نییه و جه سته یه كی زیندووشی هه یه  
خولیاو  له سه ر  فه رمانداری  جه سته یه   ئه و  كه  
تێگه یشتن و بیركردنه وه كانییه وه  ده كات. كه واته  
له الیه ك  ب��ه رداش��دای��ه ،  دوو  نێوانی  له   م��رۆڤ 
جه سته ، باشتر بڵێم ئێستاو جیهانێك كه  تیایدا 
ده ژی و به رداشێكی دی كه  له  ده ره وه ی خۆیه تی 
نامسۆگه ردایه و  داهاتویه كی  ل��ه   به شێكی   و 
ته نها له رێگای باوه ڕە وه  پێیده گات  و تێیده گات، 
له سه روی  ده ره كیه ش  جیهانه   ئه م  دیسان  كه  
ده یه وێ�ت  هه یه و  لێی  داواك��اری  مرۆڤه وه یه و 
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مرۆڤ به  رێنوێنی ئه و بجوڵێ   و هه ڵسوكه وت 
بكات  و بژی. ئه مه ش چه شنێكه  له  دیالیكتیك له  
مرۆڤدا، كه  ده كرێ  ناوی بنێین دیالیكتیكی رۆح 
دۆخێكی  له   هه میشه   م��رۆڤ  بۆیه   جه سته ،  و 
م��رۆڤ  پێیه ش  ب���ه م  ه���ه ر  ن��اه��اوس��ه ن��گ��دای��ه و 

به ڕێوەده ڕوات  .
ل���ه م روان���گ���ه ی���ه وه  ئ��ه گ��ه ر ئ��ای��ن چ وه ك 
تێكست و چ وه ك بیركردنه وه  نه بوبێته  بابه تێكی 
له به رئه وه ی  فه لسه فی و تیۆریزه  نه كرێت، ئه وا 
مرۆڤ بوونێكی مێژووییانه و دینامیكی هه یه و 
ناتوانێت  رووت،  ئاینیانه ی  بیركردنه وه یه كی 
هه میشه  له گه ڵ گۆڕان  و پێویستییه  گۆڕاوه كانی 
مرۆڤدا هه ڵبكات، بۆیه  تووشی دوگمایی ده بێت  
ئه گه ر  واته   لێبكه ین،  ئومێدی  زۆر  ناتوانین  و 
وه رگرین،  شه ریعه تدا  چوارچێوه ی  له   ئیسالم 
ئه وا به  داخه وه  ئیسالم كێشه ی له گه ڵ مافه كانی 
مرۆڤدا هه یه و ناشكرێت ئه و كێشانه  قبووڵبكه ین 
په ك  رووی��ه ك��ه وه   له هه ر  م��رۆڤ  مافه كانی   و 
بخه ین، به اڵم ئه گه ر )ئیسالم یان ئاین، له  فۆرمه  
ب��ه رزه ك��ه ی��دا وه رب��گ��ری��ن، ك��ه  ب��اوه ڕداری��ی��ه ك��ی 



نەبەز محەمه د 150

فه لسه فیانه یه و خۆی له سه ر پێویستی مرۆڤ به  
خوداو خۆشه ویستی خوداو دروستكراوه كانی 
داده ڕێژێت(، ئه وا قبوڵكردنی مافه كان، نه ك هه ر 
مافه كان  به ڵكو  ده بێت،  ئاسان  په یڕە وكردنیان 

به ره و پێشترو به هێزتر ده كات.
له  كۆتاییدا له  رووی په یوه ندی به م بابه ته وه  
جێی خۆیه تی كه  ئه و ره خنه یه ی )باشالر(، به  
نموونه  بهێنینه وه  كه  له سه ر مه سیحیه ت ده یخاته 
روو، هاوكات بۆ ئیسالمیش ئه م ره خنه یه  هه ر 
راسته  كه  ده ڵێت: “مه سیحیه ت وا وێنای خودا 
ده كات، وه ك ئه وه ی خودا پێویستی به  مرۆڤ 

بێت، نه ك مرۆڤ پێویستی به  خودا بێت”. 
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عێراق له  ساته وه ختی
هه وێنكردندا رۆڵی رێكخراوه كان

له  دیموكراتیزه كردندا
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گ���ەالن���ی ع���ێ���راق، ئ���ەم���ڕۆ ن���ەك ه���ەر لە 
س��ات��ەوەخ��ت��ی وەرچ���ەرخ���ان���دان، ب��ەڵ��ك��ە لە 
پ���ت���ەوك���ردن���دان بۆ  زەم���ی���ن���ەس���ازی  و ج���ێ  
ئاراستەكردنێكی نوێ ، گڤەی ئەم ئاراستەیەش 
ئەو  كە  هەنگاویدا  یەكەم  لە  دیموكراسیەتە و 
هەڵبژاردنە رووسور بەخشە بوو بۆ خەڵكانی 
خستنەگیانی  خ��روو  عێراقدا.  لە  ئازادیخواز 
ئەو سیستەمە تۆتالیتارییانەوە كە تا ئێستا لە 
واڵتانی  تایبەت  بە  و  ناوەڕاست   رۆژهەاڵتی 
دراوسێ   و دەوروبەر پێداگری لەسەر دەكەن، 
راگەیاندنی  خۆ  ئەمە،  بۆ  زیندووش  بەڵگەی 
حزبێكی ئیسالمییە لە )كوەیت( كەدەستبەجێ  
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە  ل���ە  رۆژ  دوو  ی����ەك  دوای 
بەاڵم  رەنگیدایەوە،  عێراق  سەركەوتوەكەی 
لەوە گرنگتر بۆ ئێمە ناوخۆی خودی عێراقە، 
دیموكراسیانەی  ئاراستەیەكی  چەند  كەتا 
كە  كاتێك  تر،  بەواتایەكی  وەردەك���رێ ،  پاكژ 
دەستور و  داڕشتنی  ب��ەرەو  ع��ێ��راق،  گەالنی 
چەسپاندنی  ه��ەڵ��ج��ێ��ج��ان��دن  و  ل��ەوێ��ش��ەوە 
رادەیەك،  چ  تا  هەڵدەگرن،  هەنگاو  یاساكانی 
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عەرەب   بەكورد و  جیاجیاكان  الیەنە  و  حزب  
بۆ  ئیسالمییەوە  ل��ەم  س��ون��ن��ەوە،  شیعە و  و 
ئەوسەری عەلمانیەت، پەیوەست  و وابەستەی 
ئەو یاسا و دەستورە دەبن، كە بڕیارە هەموو 
بەپەیڕەوكردن  گەرمەكان  سارد و  جەمسەرە 
لەسیاسەتی )تەوافق( دایبڕێژن، بێگومان تەنها 
)عێراقی ئایندە( چاكتر لەهەر شتێك  دەتوانێك  
پرسیارە و  ئەو  دروستی  راست  و  وەاڵمێكی 
هەر پرسیارێك كە وەاڵمەكان بەدوای خۆیاندا 
ئەو  ئایندە  عێراقی  ب��دات��ەوە،  رایاندەكێشن 
بوارەیە، كە هەموو قاچە رەش  و سپیەكانیدا 
دەردەك��ەون، بەاڵم داخۆ عێراق كە ئەمڕۆ لە 
ساتەوەختی  لە  هەوێنكردنیدایە،  ساتەوەختی 
خۆیدایە،  وااڵك��ردن��ی  ئ��ااڵ و  و  رەنگرێژكردن  
پاڵبدات  ئەوەدایە،  ساتەوەختی  لە  كە  عێراق 
خۆی  وەب��ەر  پشوویەك  خۆیەوە و  كۆڵی  بە 
میكانیزمانە  هێز و  كەرەستە و  ئەو  بهێنێتەوە، 
دیموكراتیزەكردنی  زامنی  دەتوانن  كە  چین، 
ب���ك���ەن؟ ئ��اخ��ۆ دی��م��وك��راس��ی��ەت ل���ە ك��وێ��وە 
سەرچاوەدەگرێت ، ئایا لە سەرەوە بۆ خوارەوە 
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پێچەوانەوە  بە  یان  ت��ەواو،  دادەبەزێنرێت  و 
دیموكراسیەت لە خوارەوە بنج دادەكوتێت   و 
دواتر بەسەر سەكۆ  و دەسەاڵتدا هەڵدەزنێت؟

كردەیەكی  ت��ەواف��وق(،  )سیاسەتی  ئاخۆ 
پ��ۆزەت��ی��ڤ��ە ب���ۆ دی���م���وك���راس���ی���ەت، ی����ان بە 
پ��ێ��چ��ەوان��ەوە گ��ورزێ��ك��ی ك��وش��ن��دەی��ە؟! ئایا 
سیستەم،  وەكو  دیموكراسیەت  سەركەوتنی 
تەنها وابەستەی دەستوورە؟ ئەگەر )نا( ئەی 
تر  دەت��وان��ن، جارێكی  چ��ۆن  رێ��ك��خ��راوەك��ان 
هەوێن  دیموكراسیەت  دەستور  ل���ەدەرەوەی 
تا  ت��ازەدا؟  ن��ەوەی  لەهۆش و گۆشی  بكەنەوە 
دیموكراسیەت بەزۆرترین شێوە و لەزۆرترین 
كونج و گەناڵە جیاجیاكانی كۆمەڵگەدا بەئاقاری 

سەركەوتندا ببرێت.
لە راستیدا بۆ شوێن پێ  هەڵگرتنی وەاڵمی 
ئ��ەم پ��رس��ی��اران��ە و دەی���ان پ��رس��ی��اری ت��ر، كە 
پێویستە  چارەنوسسازەدا  ساتەوەختی  لەم 
سەرپێییە  وت��ارە  ئەم  توانای  لە  بورژێنرێن، 
ف��راوان  بەرووبەرێكی  پێویستیان  زی��ات��رە و 
كوردستان  و  میدیاكانی  رۆژنامە و  لە  هەیە 
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عێراقدا، یانی دەبێت جدی تر بۆی بكەوینەخۆ، 
تامەزرۆی كۆمەڵگەیەكی مەدەنی،  ئێمە  مادام 
فرەرەنگ و فرە دەنگین، كۆمەڵگەیەك كەچیتر 
لەموقەدەساتی  هەندێك  دەستبەرداری  دەبێ  
رەنگی  تازە و  دەنگی  رێگەبدات  ببێت و  خۆی 
تازە، بەخۆوە ببینێ  و كۆمەڵگەیەك چیتر دەبێ  لە 
كلتورگەرایی و كلتوری دۆگماییەوە بگۆردرێ  
دیموكراسی،  كلتوری  گ���ۆڕان و  كلتوری  بۆ 
بەدیموكراسیەت،  مەحكومین  كەئێمە  وات��ە 
بكەین  كەدیموكراسیەت  ب��ەوەی  مەحكومین 
هزر و  ئایدۆلۆژیا و  نەك  ئاین،  نەك  بەكلتور، 
تاك رەهەندەكان، كەواتە كۆمەڵگەی عێراقی، لە 
كۆمەڵگەیەكی خوێنین  و تۆتالیتار و داخراوەوە، 
بۆ  بگۆڕدرێ   دەبێ   )مایە(،  بێتەوە  بۆئەوەی 
كراوە،  دیموكراسی و  مەدەنی و  كۆمەڵگەیەكی 
ئەكتیڤبوونی  بە  شتێك   هەر  لە  بەر  ئەمەش 
لە  ئەركەكانیدا و  راپەراندنی  لە  بەندە  تاكەوە 
و  دیموكراسیەت   چونكە  مافەكانیدا،  پچرینی 
مافەكانی مرۆڤ وابەستەی وشیاری تاكن، بە 
مانایەكی تر لە كوێدا هۆشیاری زیاتر هەبوو 
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مافەكانی  ك��ران��ەوە،  دیموكراسیەت،  ل��ەوێ��دا 
مرۆڤ، مەدەنییەت، زیاتر بوونیان هەیە. بەو 
پێیەی كە دیموكراسیەت وابەستەی وشیاری 
پشتیوان   دەستوریش  كۆمەڵگایە،  تاكەكانی 
هۆشیارییە،  ئ��ەو  زەمینەی  رەخسێنەری  و 
هەر  نەك  كە  مانەویەیە،  هێزە  ئەو  دەستور 
لە  بەڵكو  ب��چ��ن،  بەفیرۆ  ت��وان��اك��ان  ناهێڵێت 
هەموو  دەتوانرێت  ئ��ەودا،  رۆشنایی  سایەی 
سازبدرێن  و  رێكبخرێن  و  جیاوازەكان  توانا 
كە  سارتەر  دیموكراسیەت،  سەوزكردنی  بۆ 
دەڵێت )ئازادی شتێك نییە دابینبكرێت، بەڵكو 
بەردەوام دەبێت بیپچڕێت(، سەلمێنەری  ئەو 
راستیەیە كە مافەكان، ئازادی  و دیموكراسی، 
واب��ەس��ت��ەی وش��ی��اری ت��اك��ن، چ��ون��ك��ە تەنیا 
تۆ، كە  بە  بەردەوامیە دەدات  ئەو  هێزێك كە 
مافەكان،  ئ��ازادی،  تۆ  وەختێكدا  ساتە  لەهەر 
سەرەكیترین  هۆشیارییە،  بناسیتەوە  راستی، 
هێزێكیش لە رووی كۆمەاڵیەتییەوە كە لەپشت 
بەرزكردنەوەی ئەم هۆشیاریەوەن، رێكخراوە 
ژن��ان،  رێكخراوەكانی  وەك��و  پیشەییەكانن، 
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خوێندكاران، كاسبكاران، جوتیاران... هتد، كە 
خۆشبەختانە لە كوردستاندا بەدەیان  و بگرە 
لەشكرێك لەو رێكخراوانەمان هەیە، ئەگەرچی 
لە زۆر رووەوە هێشتا ئەو رێكخراوانە جێگەی 
رەخنە و گلەیین، چونكە ئەو رێكخراوانە زیاتر 
وەك��و پاشكۆی ح��زب��ەك��ان ل��ە ك���اردا ب��وون، 
خۆیان  سەرەكی  رۆڵ��ی  لە  زۆرج��ار  ئەمەش 
دووری خستونەتەوە، كە ئەوان زیاتر ئەركیان 
بەرزكردنەوەی  دەس��ەاڵت  و  چاودێریكردنی 
ه��ۆش��ی��اری ك��ۆم��ەڵ��گ��ە و ب��ەه��ان��اوە چ��وون��ی 
خەڵكانی پەراوێزكراوە لە بەرامبەر دابینكردنی 
مافەكانیاندا، ئاخر رێكخراوی وامان هەیە نوێژ 
نەكەیت وەرتناگرێت بۆئەوەی ببیتە كادرێكی 

ئەو رێكخراوە!.
3. ئیتر ئەم رێكخراوە جگە لەوەی هێزێكە 
لەقاڵبدانێكی  ك��اس��ك��ردن و  ك��وێ��رك��ردن و  ب��ۆ 
ئایدۆلۆژیانەی نەوەی نوێ ، چی ترە و دە بێت چی 
ژنانیش  بكەین، رێكخراوەكانی  لێ  چاوەروان 
كە بەقەدەر ژمارەی حزبەكان دابەشبوونیان 
بزانن  راستیە  ئ��ەو  با  بینیوە،  خۆیانەوە  بە 
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ژنانە  كچ و  لەو  بەدەیان  ئێمە  لە  زۆرێ��ك  كە 
دەناسین، كە پێیدەڵێیت ئەمە مافەكانتە، ئەوان 
لە وەاڵمدا دەڵێن ئێمە ئەو مافانەمان ناوێت!، 
بێگومان سەرسوڕمانی زۆری ناوێت كە ئەوان 
لە ئازادی و لە مافەكانی خۆیان بترسن، چونكە 
ئەوان بێبه شن لەو ئیرادەیەی كە پێویستە بۆ 
ئازاددا،  لەناو كەش  و دۆخێكی  هەڵسوكەوت 
باش  ئەندازەیەكی  ئەگەر  ئ��ازادی  ه��ەروەه��ا، 
روداو  و  رەنگە  نەبێت،  لەگەڵدا  لە هۆشیاری 
دیاردەی ترسناكی لێبكەوێتەوە، من ئازادی وا 
دەبینم رێك وەكو )كارەبا( كە ئەگەر زانستی 
ببێتە هۆی  نییە  نەبێت، دوور  بەكارهێنانیمان 
ئەم  هەرگیز  خ��ۆت،  لەناوبردنی  كوشتن  و 
ناكەم،  كۆنزەرڤاتیزمانەوە  دیدێكی  لە  قسەیە 
دەمانترسێنن  ئ��ازادی  لە  مەالكان  وەك چۆن 
گەورە و  دەسێنێت،  لێ   ئەخالقمان  كە  بەوەی 
بەاڵم  دەس��ڕێ��ت��ەوە،  موقەدەسات  و  بچووك  
هەندێك  ك��ە  لەیادبچێت،  ئ��ەوەش��م��ان  نابێت 
مەترسی  ئازادی  بەرهەمی  داهێنانەكانی  جار 
گەورە دەهێننە ئارا بۆ مرۆڤایەتی وەك ئەوەی 
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ئەمڕۆ دەبینن لە بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی  
مرۆڤی  كۆپیكردنی  كە  بایۆلۆژیدا  زانستی  و 
ناكاتە  ئێمە  الی  ئەمەش  دیارە  لێكەوتۆتەوە. 
ئ���ازادی بین  و  ئ���ەوەی ئێمە دەس��ت��ب��ەرداری 
گێڕانەوەی  لە  بكەین  )تەحەفوز(  خۆپارێزی 
بۆ  هەڵبژاردندا  مافی  لە  ویست  و  دەس��ەاڵت  
رۆشنگەری  هەموو شۆڕشی  چونكە  مرۆڤ، 
بكاتە  )ع��ەق��ڵ(  م���رۆڤ  ك��ە  ل����ەوەی  بریتییە 
ت��اك��ە م��ەرج��ەع  و پ��ێ��وەر ب��ۆ ژی���ان  و چیتر 
ئیالهیانەدا  چەمكە  تەفسیرو  ل��ەو  هەقیقەت 
ئاینییەكانی  پ��ی��اوە  ق��ەش��ەو  ك��ە  بهێنێتەوە، 
كردبووە رێبەرێكی مەعصوم تاقە دەسەاڵتی 
پ��ی��رۆز ب��ەس��ەر ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە، ب��ن��ی��ات نانی 
خاوەنی  تیایدا  كەمرۆڤەكان  كۆمەڵگایەكیش 
ئیرادەو ماف و توانای هەڵبژاردن بێ  تەنها لە 
عەلمانیدا   دیموكراتی  و  سیستەمێكی  سایەی 
دێتەدی، دەبێت  لەوەش بەئاگا بین )سیاسەتی 
رێگاچارەیەكی  وەك��و  ئەمڕۆ  كە  ت��ەواف��وق(، 
جەمسەرە  هەموو  یەكخستنی  بۆ  سەرەكی 
دەس��ت��ورو  بنیاتنانی  ل��ە  گ��ەرم��ەك��ان  س���اردو 
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عێراقی ئایندەدا كاری پێدەكرێت ، جیا لە رووە 
لە  كورد  ئێمەی  بۆ  تایبەت  بە  نەتەوەییەكەی 
كوشندە  گورزێكی  رەنگە  عەرەبدا،  بەرامبەر 
بڕیارە  كە  بووەشێنێت،   دیموكراسیەتە  لەو 

حكومەتی عێراق بیگرێتە بەر. 
تایبەت  ب��ە  ئاینییەكان  هێزە  دەبینین  ك��ە 
شیعەگەراكان  و لە پاڵیشیدا هێزە ئیسالمییەكانی 
لەمەڕ خۆمان، كە بە هەموو هێزو توانایەكیانەوە 
ت��ێ��دەك��ۆش��ن زۆرت���ری���ن ئ���ی���رادەی دی��ن��ی ل��ەو 
پارادۆكسێكی  ئەمەش  بسەپێنن،  دەس��ت��ورەدا 
دیموكراسیەتێكی  لەگەڵ  دەخولقێنێت   ت��ەواو 
راستەقینەدا، لەكاتێكدا باش دەزانین یەكێك لە 
ئەو  جێی  ئەوەیە  دیموكراسیەت  الوازییه كانی 
بنەڕەتدا  لە  كە  دەك��ات��ەوە،  نەیارانەشی  هێزە 
ن���ەك ه���ەر دژ، ب��ەڵ��ك��و خ��ەت��ه ری��ش��ن ل��ەس��ەر 
خودی دیموكراسیەت، ئینجا كێشەی سەرەكی 
وەك��و  دیموكراسی  هێشتا  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ئێمە 
رێكنەخستووەو  خ��ۆی  دەس��ت��ور  سیستەم  و 
نەیارانی دیموكراسی بواری ئەوەیان هەیە لە 
كە  دیموكراسیەت  دەس��ت��ورەدا  ئەو  داڕشتنی 
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چی بكەن. بەڕای من ئەمەیە گرفتی یەكەمین 
عێراق  نوێی  دەستوری  كە  هاوكێشەیەدا  لەو 
ل��ەس��ەر دەوس��ت��ێ  ئەمە   و دی��م��وك��راس��ی��ەت��ی 
ل��ەالی��ەك، ل��ەالی��ەك��ی ت���ره وه  ئ��ەو رێ��ك��خ��راوە 
پیشەیی  و حزبییانەی ئەمڕۆ لە گۆڕەپانەكەدا 
باش  تارادەیەكی  گۆڕانكارییەكانن  پێشەنگی 
خاوەنی ئەخالقی دیموكراسی نین تاب توانین 
ببینن،  خۆیان  رۆڵ��ی  ئەكتیڤ  هێزێكی  وەك��و 
دەستور  وەكو  چ  عێراق  لەدیموكراتیزەكردنی 
كۆمەاڵیەتییەكان،  م��ۆراڵ��ە  ئێتیك  و  وەك��و  چ 
چونكە دیموكراسیەت جۆرێك لە تایبەتمەندێتی 
ئەخالقییانەی خۆی هەیەو پێویستە هەموو چینە 
جیاوازەكانی كۆمەڵگە پاشخانێك لەمەعریفەی 
مەدەنیان  كۆمەڵگەی  ك��راوەك��ان��ی  دەروازە 
هەبێت، نەك وەك ئەوەی ئێستا لە كوردستان 
نەتەوایەتی   كە  هێزگەلێك  وات��ە  دەگ��وزەرێ��ت، 
بە زەبری  و دیموكراسیان پێ  كوفرە، كەچی 
بە الوازی  ئەمڕۆ خۆیان  رۆژگ��ارو سیاسەت 
دیموكراسی  و مافەكانی مرۆڤ  و مەدەنیەت  و 

تەنانەت سەرلەشكری كرێكارانیش دەناسێنن.
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پێموایە زیاد لە هەر حزب  و هێزێكی دیكەی 
مەدەنیەكانن،  پیشەیی و  رێكخراوە  كۆمەاڵیەتی 
ك��ەدەب��ێ��ت ل���ەب���واری دی��م��وك��ارت��ی��زەك��ردن��ی 
كۆمەڵگەداو تەنانەت چەسپێنەری دیموكراسیەت 
لە ئەمڕۆی ساتەوەختی هەوێنكردنی عێراقداو 
پێشەنگ  هەمیشەییدا  دەس��ت��وری  داڕش��ت��ن��ی 
و  ژن��ان   رێكخراوەكانی  ئەمڕۆ  تا  ئەگەر  ب��ن. 
حزبەكان  ب��ەوەف��ای  سێبەرێكی  خوێندكاران 
ب��ەالی كارو  زیاتر  ئەمڕۆ دەبێت  ئ��ەوا  ب��وون، 
كەبردنە  بگەڕێنەوە  خۆیاندا  سەرەكی  ئەركی 
ژوورەوەی دیموكراسیەتە بۆ ناو هەموو ماڵە 
قاندراوەكانی ئەم واڵتە، هەڵبەت مەبەستی ئێمە 
ئەوە نیە كەدەبێت دیموكراسیەت ببەخشرێتەوە، 
بەڵكو بەو مانایە كەدەبێت دیموكراسیەت خۆی 
بهاوێتە هەموو كونج  و رێگەیەكی ژیانمانەوە، 
تا دیموكراسیەت دەبێت بەكلتورو دەچێتە سەر 
هێڵە گشتییەكانی باوەڕمان  و لە هەڵسوكەوتی 
رۆژان����ەم����ان����دا رەن�����گ دەدات���������ەوە، چ��ون��ك��ە 
دیموكراسیەت نەك هەر جۆرێك لە ئەخالقیاتی 
خۆی هەیە، بەڵكو دیموكراسیەت خۆی ئەخالقە.
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بچوکی کاپیتاڵیزم
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جیهانی کاپیتاڵیزم جیهانێکی قه به یه ، به اڵم 
جێی  وات��ای��ه ی  ب��ه و  نییه ،  گ���ه وره   جیهانێکی 
به و واتایه ی مرۆڤ گه وره   بکاته وه ،  هه موان 
بێت و به ڕێزه وه  بژی، له  جیهانی سه رمایه داری 
دا مرۆڤ زه وی پڕ ده کات له  شت، به اڵم جێی 
مرۆڤ تا دێیت ته نگتر و ته نگتر ده بێته وه  وا 
دنیای  نابێته وه ،  هه مووکه س  جێی  ئیتر  که  
مرۆڤ  کااڵکانه ،  و  شمه ک  دنیای  کاپیتاڵیزم 
به اڵم  هه بێت،  گه وره یشی  خانوویه کی  ئه گه ر 
خۆی گه وره  نییه ، ته نانه ت له  ماڵه که یدا خۆی 
که مترین جێی هه یه ، قه نه فه که ی جێی له  خۆی 
زیاتره ،  له خۆی  جێی  که وانته ره که ی  زیاتره ، 
حاجه ت  سنگی  و  نوێن  م��ه ع��ره زی  ل��ه   جگه  
و ک��ورس��ی و م��ێ��زو ت��ه پ��ڵ��ه ک و س��ه الج��ه  و 
گه رمکه ره وه ی  چه ندین  زۆپ��او  موجه میده و 
کاره بایی، ماڵه که ی پڕە  له  شمه ک و که لوپه لی 
که لوپه النه   ل��ه و  هه ندێك  هه ندێكجار  بێمانا، 
مااڵنه دا  ل��ه م  ج��وان��ن!.  نه   به کارده هێنرێن  نه  
به اڵم  نرخپێدراون،  زۆرو  که لوپه ل  ژم��اره ی 
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که میش  و  که من  خێزان  ئه ندامانی  ژم��اره ی 
س��اردو  په یوه ندییه کانیش  و  ده بینن  یه کتر 
سڕە ، ئه گه ر بێتو مرۆڤ به ته نیاش نه ژی له م 

ماڵه  پڕ له  دۆاڵب و کورسی و مێزانه دا.
به  کورتی کااڵو شمه ک، نه ک هه ر ماڵه که ی، 
به ڵکو دنیای مرۆڤی داگیرکردووه  هه ر له  خه یاڵ 
رێوڕە سم  ده گاته   تا  بیرکردنه وه کانییه وه   و 
و  په یوه ندی  شێوه ی  که لتورو  نه ریته کانی  و 
مرۆڤ  دا  کاپیتاڵیزم  دنیای  له   پێکه وه ژیان، 
خۆی ناوێ شتی ده وێت، چونکه  ئه گه ر شتی 
نه بوو ئیتر خۆیشی نییه ، چونکه   بوونی ئه و 
به ستراوه  به  شته وه ، که سێتی ئه و توانای ئه و 
چاکی ئه و به هۆی شت و له ڕێی ئه و شتانه وه  
سه یر ده کرێن و ده نرخینرێت و ڕاڤه  ده کرێت 
ئه ساسی  ماڵه که ی، سه یاره که ی،  هه یه تی،  که  
ماڵه که ی، هه ندێك شت که  هی ئه ویش نییه ، بۆ 

نموونه  گه ڕە که که ی و شاره که ی. 
به م پێیه  جیهانی کاپیتاڵیزم جیهانێکی قه به یه  
بۆ شت، به اڵم جیهانێکی بچوکه  بۆ مرۆڤه کان، 
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هه مووکه س  جێی  ناتوانێت  ن��ه ک  جیهانێکه  
بکاته وه ، جیهانێکه  جێی مناڵ ناکاته وه ، ده ڵێت 
با مناڵ که مبێت یان با هه ر نه بێت، یان هه یه و 
به ره اڵ ده کرێن، فڕێ ده درێ��ن!!، به اڵم تا دێت 
شمه ک زیاد ده بێت و کااڵی نوێتر دادهێنرێت 

و زه وی هه ڵده کۆڵرێت و تااڵن ده کرێت.
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 زمان و دیاله کتیکی مانا
له  هارمۆنیزه کردنی

)باشه  گوتن( و )باشگوتن(دا 
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یە کێک له  کێشه  زمانییه کان له  بواری ده ربڕین 
فه لسفه ی  له   خۆی  که   راستیکاندا،  گه یاندنی  و 
ئاخاوتن و ئارگۆمێنتکردن دا ده بینێته وه ، بریتیه  له   
باشه  گوتن و باشگوتنی مه به سته کان و گه یاندنیان 
وه کو ڕاستیه ک، که  ئه مه ش شانده داته  سه ر زۆر 
الیه ن و ڕەهه ندی وه کو سیمۆلۆژی و نیشانه  ناسی 
و ئیسته تیکی  aestheticو هونه ری ده ربڕین و 
ئاخاوتن و بوتیقاو الیه نی ڕە وانبێژی له  زماندا. 
هیگڵ له م روه وه  ده ڵێت: » تۆ بۆئه وه ی بتوانیت 
زمانی  به   پێویستت  بکه یت،  هه قیقه ت  پێناسه ی 
بااڵ هه یه » یانی زمانی فه لسه فه ، بێگومان زمانی 
فه لسه فه  له سه ر کۆمه ڵیک ڕە هه ندی زمانه وانی و، 
هونه ری گوتن و ده ربڕین و جوانی ناسی و چه مک 
و تێگه ی تایبه ت ده وه ستێ، که  له خۆیاندا هه ڵگری 
زمانییه کانه وه،  نیشانه   و  مانا  له باری   فره یین 
ل��ه  باشگوتن ده ک��ه ی��ن وه ک��و  ب��اس  ئ��ه گ��ه ر  بۆیه  
ئه وا  پاکی،  بڕوا  و   doctrine عه قیده   الیه نێکی 
زانستی  الیه نی  و  وه ک  یا  ئه کادیمیه ک  وه ک��و 
لێکدژی  ب��ه س��ه رئ��ه و  ب��از  پێویسته   ب��اب��ه ت��ه ک��ه ،  
و  گوتن  زم��ان  له   که   ن��ه ده ی��ن ،  دیاله کتیکه دا  و 
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ده یهێنێته   مه به سته کاندا  ده سته واژە و  ده ربڕینی 
مه سه له که ش  ده بین،هه ڵبه ته   تووشییان  ئ��اراوه و 
نییه،   فێڵکردن  و  هه ڵخه ڵه تاندن  و  لوسی  زم��ان 
به ڵکو ده بێت وه کو کێشه یه کی فه لسه فی و زمانی 
سه رنجی بابه ته  که  بده ین و هه وڵی ورووژاندن 
ب��ڕوای من که   ، بۆیه  به   و ڕە چاوکردنی بده ین 
بڵێن » وقولوا  ده وترێت هه میشه  باش به خه ڵک 
ئه وه ی  به قه ده ر  نییه   گرنگ  ئه مه   للناس حسنا« 
وه ک��و  م��ان��ا  دیاله کتیکی  ب��ۆ  په نجه   ڕاکێشین 
کێشه یه کی فه لسه فی و زمانی، له  بوونی توانای 
وتنی  و  هه قیقه ت  له   گوزارشتکردن  و  ده ربڕین 

باشه دا.
بۆیه  به  بڕوای من هه میشه  کێشه که  ئه وه یه ، 
که  ئه م ڕە هه ندی باش، یان چاک گوتنه  گۆڕاوه  و 
ده گۆڕێت بۆ جوان گوتن، چونکه   له  بنه ڕە تدا ئێمه  
له  ده ربڕیندا  ناسی هه یه   به  جوانی  پێویستیمان 
پرۆسه ی  له   ناکرێت  بواره کاندا،  هه موو  له   یان 
بکه ین،  فه رامۆش  ئیسته تیک  هه رگیز  گوتنیشدا 
ته نانه ت ئه مه  حه تمیه  inevitably، که    ئه م باشه  
ئیسته تیکیش   و  جوانگوتن  بۆ  ده گۆڕێت  گوتنه  
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سه رده کێشێت بۆ الیه نی ریتۆریکی و به الغی و 
ره وانبێژی، ئه مه ش واده کات سه ره نجام وه ک و 
ڕاستی و هه قیقه ت شته کانمان پێبگات و، ئێمه ش 
ب��ه  ه��ۆی ئ��ه و چ��ێ��ژە ی، ت��وان��ا ڕه وان��ب��ێ��ژی��ه ک��ه  و 
ده یبه خشێت،  باشگوتنه که   جوانگوتن و هونه ری 
بابه ته که  وه ک ڕاستی قبووڵ که ین یا وا تێده گه ین 
.. له  الیه کی ت��ره وه ، هه قیقه ت وتن یا  که  ڕاسته  
و،  بااڵ  له سه رزمانی  هه قیقه ت  له   ته عریفکردن 
بوونی توانای هونه ری وتن و، الیه نی ڕەوه نبێژی 

و توانای ده ربڕین وه ستاوه .
  به  واتایه کی تر باشه  گوتن به  ناچاری به شێک 
له  جوانگوتن و ئیسته تیک له خۆ ده گرێت، ئه مه ش 
ده گۆڕێت بۆ یان ڕاستروایه  بڵێن پشت ده به ستێت 
به  ڕە وانبێژی و الیه نی ریتۆریکی، له  ئه نجامیشدا 
تر  شتگه لێکی  و  دا پۆشرێت  هه قیقه ت  ده شێت 
وه ک و ڕاستی خۆ بنوێنن، نه ک خودی ڕاستی 
یا هه قیقه ت، ئه مه ش ته نها به هۆی سیحری زمان 
و چێژ به خشین له  وتن دا و توانای به الغه ت و 
ده ربڕینه وه ، که  ده کرێت وه کو دیاله کتیکی ماناو 

کێشه یه کی زمانی لێبڕوانین و تێیبگه ین.
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به اڵم دیموکراتی
حوکمی عه قڵه 
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و  ئیمان  کتێبی  له   عه لی(  )به ختیار  وه ک 
جه نگاوه رانی، باسیکرد وه  ئه مڕۆ له شکرێک له  
ئاخوند و مه ال، له  باتی ئه وه ی له  حوجره  کانه وه  
له سه ر  و مێزه ر  سه رده ربهێنن  و  بتروکێن 
ب��ک��ه ن، ل��ه  زان��ک��ۆک��ان��ه وه  ده رده چ����ن و ن��اوی 
دکتۆرو مامۆستای زانکۆ و زاناو پڕۆفیسۆر 
به  خۆیانه وه  ده نێن، ئه م هێزه  له  باتی ئایه ت 
و  ده ک��ه ن  زانست  و  عیلم  باسی  حه دیث  و 
کۆمه ڵناسی  و  ده رون��ن��اس��ی  چه مکه کانی  به  
س��ه ره پ��ارچ��ه و  وت���ه ی  ه��ه ن��دێ��ك  و  فه لسه فه  
و  نوسین  و  ده هێنن  ئه وێ  ئێره و  په ره گرافی 

گوتاره کانیانی پێ بۆیاخ ده که ن.
ئه م  ئ��ه ن��دام��ان��ی  تیانییه   گ��وم��ان��ی   ب���ه اڵم 
به ڵکو  ن��ی��ن،  ع��ه ق��ڵ  موخلیسی  ن���ه ک  ه��ێ��زه،  
زۆرییان  ئه گه ر  نییه و  پێی  بڕواشییان  هه ر 
 ل���ه گ���ه ڵ ب��ڵ��ێ��ی��ت، ع���ه ق���ڵ ب���ه  ب����ه اڵ ده زان�����ن.
هه ندێك  ب��ه ر  ج��ار  چه ندین  دوای��ی��ان��ه دا  ل��ه م 
له   که وتوم  وا  بێمانای  گوته ی  و  په ره گراف 
و  دکتۆر  ن��اوی  به   ب��ه داخ��ه وه   که   فه یسبوک، 
زاناو هه ندێک که سایه تی واوه  ده کرێنه  کوردی 
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دیواره کانی  به   ڕە ش  الفیته یه کی  وه ک��و  و  
بڕوا  زۆرج��ار  که   هه ڵده واسرێن،  فه یسبوکدا 

نه کرده نییه .
ی��ه ک��ێ��ک ل���ه و گ��وت��ان��ه ی ک���ه  م���ن ل��ێ��ره دا 
ده م���ه وێ���ت ب��ه  ک��ورت��ی ده رب������اره ی ب��دوێ��م 
گوته یه که  که  پێیوایه  مادام گێله کان ژماره یان 
زیاتره  له  ژیره کان، که واته  دیموکراتی حوکمی 
زۆر  ژیرایه تیه .  خستنی  ژێرپێ  و،  گێله کانه  
سه رم سوڕده مێنێت که  دکتۆرێک ئه م قسانه  
ئه م  لێکدانه وه یه ک  و  کاوێژکردن  هیچ  به بێ 
به   ده روێشه کانیشی  و  باڵوده کاته وه   وتانه  
ده سخۆشی و پێداهه ڵگوتن ده ڕشێنه وه  به سه ر 

دیموکراتیدا.
 ئاشکرایه  که  ئه م دیده  دیموکراتی ته نها 
به  هه ڵبژاردنه وه  ده به ستێت، له کاتێکدا به هیچ 
شێوه یه ک ناکرێ دیموکراتی له  هه ڵبژاردندا 
کورتبکه ینه وه ، خۆ ئه گه ر وابێت ئەڤغانستان 
ده بێت  دیموکراتیتره ،  واڵت��ێ��ک  ه��ه م��وو  ل��ه  
ه���ه م���وو ئ����ه وه  ب��زان��ی��ن، ک���ه  دی��م��وک��رات��ی 
وابه سته ی عه لمانییه ت و تۆلێرانس و فره یی 
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په یوه ستبوون  س����ه ره ڕای  پلورالیزمه   و 
ب��ه  ئ��اس��ت��ی ه��ه ڵ��ک��ش��ان��ی وش��ی��اری ت���اک و 
م��وم��اره س��ه ک��ردن��ی ئ��اگ��ای��ی و زان��س��ت و  
دیموکراتی  بۆیه   هه قیقه ت،  دابه شبوونی 
قسانه   ئه و  نییه ،  نه فامه کان  و  گێل  حوکمی 
سیسته می  ران��ب��ه ر  ب��ه   شاعیرانه ن  قسه ی 
له   دا  ل��ه ڕاس��ت��ی��ش   ... س��ی��اس��ه ت  و  ح��وک��م 
و  نییه   به هایه کیان  هیچ  زانستییه وه   ڕوی 
.. چه واشه بکه ین  قسانه   ب��ه م  ک��ه س   نابێت 
ئ��ی��ت��ر خ��ۆک��ه س��ی��ش ن��ی��ی��ه  ب��ڵ��ێ��ن ب���ه ڕێ���ز، له  
دی��م��وک��رات��ی��دا س���ک���ۆالری���زم، پ��ل��ورال��ی��زم، 
مه ده نی،  پ���ه روه رده ی  و  ئینده رڤیجوالیزم 
هه یه   کۆمه ڵگه یه کت  و  ئاماده ن  ته واوی  به  
به رده وام ده توانێت قسه بکات و، مشتومڕی 
چاکه  و خراپه و به رژە وه ندییه کانی خۆی بکات 
و، هه میشه ش ئاڵوگۆڕو ده ستاوده ستکردنی 
باشترینه   ئه وه   واته   ئارادایه ،  له   ده سته اڵت 
خۆی  ده ت��وان��ێ  ع��ه ق��ڵ��ه وه   ل��ه رێ��ی  هه میشه  
زاڵبێت،  دۆخێکا  هه ر  به سه ر  و  بدات  ساز 
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سه ره ڕای ئه وه ی وه ک جون ستیوارت میل 
نییه ،  زۆری��ن��ه   حوکمی  دیموکراتی  ده ڵێت 
به   که مینه یه ، به اڵم  مافی  پاراستنی  به ڵکو 
پێچه وانه ی نییه ت و تێگه یشتنی به ڕێزییانه وه  
که   ده سته اڵتێک  ه��ه ر  وات��ه   نادیموکراتی، 
ئ��اره زوب��ازی   و  ملهوڕی  نییه   دیموکراتی 
له   زۆری��ن��ه   چونکه   ده ک���ات،  ح��وک��م  تیایدا 
سیتسمه کانی  هه موو  خه فه کراوه و  بێئاگایدا 
په روه رده ، ئابوری، بازاڕو کایه ی سیایسی 
حوکم  که مینه یه ک  ته نها  کۆنترۆڵکراوه و 
ده که ن و به رژە وه ندییه کانی خۆیان به ناوی 
به رژە وه ندی گشتیه وه  ده سه پێینن، ته نانه ت 
پیرۆز  که سانی  و  ف��ری��ادڕە س  به   زۆرج��ار 
له  حوکمی  پێچه وانه وه   به   بۆیه   دایانده نێن، 
نابیسترێت،  عه قڵ  ده ن��گ��ی  نادیموکراتیدا 
مشتومڕ له سه ر چاکه و خراپه  له  ئاردا نییه  
میدیا ئازاد نییه  و قۆرخکراوه و که س بۆی 
عه قڵ  لێره دا  ئایا  ئیتر  بگرێت،  ره خنه   نییه  

نه فره ت لێکراوه  یان نا؟ 
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ژن وەک فریشتە،
ژن وەک شەیتان
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کێشەی ژن لە کۆمەڵگەی ئێمەدا، کێشەیەکی 
بە  پەیوەندی  کێشەکە  واتایەی  بەو  ڕیشەییە 
و  کەلتور  و  دین  و  کایەی هزر  و  بینی  دنیا 
و وزه   عەقڵکاری  کە  هەیە   ئێمەوە  زهنیەتی 
لەم مەسەلەیەدا، تەنانەت مەسەلەکانی تریشدا 
هێنده  بەخەرج نەدراوە، بۆیە ژیان بۆ مرۆڤی 
کۆمەڵێک  ل��ەگ��ەڵ  توشبوونێکە  وەک���و  ئێمە 

مەحاڵ و ئازاردا.
کێشە  واتە  خۆی،  بۆ  ژنبوون  تایبەتی  بە 
توشبوونێکی  ی��ان��ی  ژن��ب��وون  ن��ەخ��ۆش��ی،  و 
تا  ئ��ازار  دەردو  کۆمەڵێک  لەگەڵ  ناچارەکی 
رادەی بەرگە نەگرتن، چونکە ژنبوون دەتکاتە 
بابەتێکی کارتێکراوی ڕووت، بابەتی شتبوون، 
دەکرێت  لێکرێت  ح��ەزت  دەکرێت  کە  شتێک 
بکرێیت،  تەملیک  دەک��رێ��ت  ب��درێ��ی��ت،  ف���ڕێ 
دەکرێت بکێشرێیت و بپێورێیت، واتە ژنبوون 
بە  ناتکات  به خۆ،  ناتکات  نەبێت  دەگمەن  بە 
بەڵکو  خۆیشت،  خاوەنی  تەنانەت  خاوەندار 
بە  وابەستە  هەمیشە  هەیە،  هەمیشە خاوەنت 
نامۆیی  قووڵترین  ئەمەش  دیكه یت،  کەسانی 
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کە  نامۆییەک  کایەوە،  دەهێنێتە  ناڕەسەنی  و 
نامۆیی  وات��ە  نییە،  بوونێکی  ئه نتۆلۆژیانه و 
نییە بەهۆی عەقڵمەندییەوە و بیرو تێڕوانینی 
نامۆیییەکی  بەڵکو  ئەگزستانیسیالیزمانەوە، 
دروس����ک����راوە، ن��ام��ۆی��ی��ەک��ه  ک���ە  ک��ۆم��ەڵ��گ��ە 
دەتخاتە  خ��ۆی  کۆمه ڵگه   ه��ه ر  دای��ه��ێ��ن��اوه و 
بۆتەو نەخشه کانییەوە و تیایدا دەپلیشێیتەوەو 

دەچڕژێیت.
و  کۆمەڵ  کە  دەردێکە  دەردێکە،  ژنبوون 
بە  ئێمە  ح��ەزی  و  ڕاهاتن  و  ژی��ان  سیستمی 
کۆمەڵگەی  ژنەکانی  تەنانەت  نایبینێت،  دەرد 
بە  و  دەزان���ن  دەرم���ان  ب��ە  دەردە  ئ��ەم  ئێمە 
پێوه ی  و  دای��دەش��ارن  خانومانی  و  ن��ازداری 
ده خه نن. بەڕای من گرفتی هەرە سەرەکی لە 
مەسەلەی روبەڕوبوونەوەی ئەم کێشەیەدا چ 
لەالیەن ژنە فمینستەکانەوە بێت، یان کەسانی 
ب��ەردەوام  ئەوەیە  بێت،  تاکەوە  سەربەخۆو 
کێشەی ژن وەک و کێشەیه کی به رده م ئه گه ری 
مرۆڤبوونی ئێمه  لێی نەڕوانراوەو لە کێشەی 
خستۆتە  ژنیان  بەمەش  جیاکراوەتەوە،  پیاو 
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سەنگەرێک و پیاو لە سەنگەرێکی تر، ئەمەش 
ژنیان  چونکە  ک��ردۆت��ەوە،  قووڵتر  کێشەکەی 
توشی بەگژاچونەوە و جەنگێک کردووە  کە 
ئەم جەنگە کێشەکەی بۆ خەستتر کردۆتەوە و 
وێرانتری کردووە و وای  کردووە ژن تەنیاتر 
بێت لە مەسەلەکەدا، ئەمەش بەهۆی ئەوەوەیە،  
کە کێشەکە بە تەنها دەخەنە سەر شانی ژن 
خۆی، لە کاتێکدا کێشەی ژن کێشەیەکی قووڵی 
مرۆڤێتی ئێمەیە، وەکو کێشەیەکی مرۆڤ بوون 
و هیچ کاتێک نابێت ئەم کێشەیە لە سەر شانی 
پیاو البەین و بە تەنها ئەرکەکە بخەینە سەر 
شانی ژنان خۆیان، هەروه ها پیاو بە داهێنەر 
پیاو  و  بزانرێت  کێشەیە  ئەم  خولقێنەری  و 
دۆزەکە  بەڵکو  یەک،  دوژمنی  بکرێتە  ژن  و  
بەشێوەیەکی ڕاستەقینە ئەمەیە،) کێشه ی ژن له  
کۆمه ڵگه و جیهانی ئێمه دا کێشه یه که  په یوه ندی 
و  ئینسانبوون  و   عه قڵ  ئاماده یی  دی��دو   به  
مرۆڤێتی ئێمه وه  هه یه،  که  به  درێژایی مێژوو 
ه��ه م��وو  ئ��ه و ئ��اڵ��وگ��ۆڕو وه رچ��ه رخ��ان��ان��ه ی 
قۆناغانه ی  ئ��ه و  هه موو  له گه ڵ   هه یبووه و  
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چاره سه رێکی  نه یتوانیوه   ئێستا  تا  بڕیویه تی 
بنه بڕو سیستماتیکانه ی بۆ بکات، بۆیه  دەبێت 
کێشەکە  وەکو بابه تێکی بنەڕەتی و جەزری 
و کێشەی مرۆڤبوونی ئێمە چارەسەربکرێت و 
لێبکرێتەوە(،  بیری  چوارچێوەیەشدا  لەو  هەر 
ئەگەرنا کەم نین ئەو ژنانەی خۆیان بەدەستی 
خۆیان بەشدارن لە خولقاندن و دروستکردن 
، تەنانەت قووڵترکردنەوەی ئەم دەردەداو بە 
شانازیشەوە پێوەی پەیوەستدەبن و زۆربەی 
هەرە زۆری ئەوانەش بەناوی ژن گەراییەوە 
ل���ەم ب����ارەی����ەوە ت��ێ��ک��ۆش��اون ب��ری��ن��ەک��ەی��ان 
قووڵترکردۆتەوە بەوەی پیاوییان لە شوێنێک 
ت��رو وەک��و دوو  ل��ە شوێنێکی  دان���اوە و ژن 
کائینی دژ بەیەک نەک تەواوکەری یەک. ئەوان 
هەمیشە ئەوەیان لەبیرکردووە کە پیاوان تەنها 
سودمەندو چێژ فڕێن نین لەم دەردەدا، بەڵکو 
خۆیانن.  پیاوان  یەکەم  قوربانی  بڵێم  ئەتوانم 
بە شێوەیەکی هەرە سادە دەتوانین بڵێین، نە 
فمنیستەکان  ئەو دڕندە گەورەیەیه،   کە  پیاو 
ژنیش  نە  دەدەن  پالرێکی  بەردو  بەر هەموو 
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ئەو فریشتە پاک و زوڵملێکراو و قوربانییە کە 
ئەوان دەیڵێن، بە دیوێکی تردا ژن نە فریشتە 
یە نە شەیتان کە ه��ەردوو  وێنەکە الی پیاو 
هەم  ژن  ه��ەم  بەڵکو  دادەت��اش��رێ��ت،  ژن  ب��ۆ 
پیاو هەریەکەیان بە نۆرە و بە ئاستی خۆی 
قوربانی سیستمێکی عەقڵی و کەلتوری  پڕ لە 

کێشەو برینی مرۆڤ بوونن لەم ناوچەیەدا.
لێرەوە  بیرکردنەوە لە هه ر چارەکردنێکی 
و  ل��ەدەرەوەی چوارچێوەیەک  ئەم مەسەلەیە 
کێشەی  لەگەڵ   دەرگیربوونە  کە   ڕێگایه ک 
ق���ووڵ و کێشەی  ه��ەڵ��ەی   . ب���وون  م���رۆڤ 
ئ���ەوەی  وەک  ل��ێ��دەک��ەوێ��ت��ەوە،  ق��ووڵ��ت��ری 
لەم  یاساییەکان  ت��ەن��ان��ەت  و  فمینستەکان 
بارەیەوە خولقاندویانە. تا ئاستێک دەیانجاری 
تر ژن دەکاتەوە بە بابەتێک بۆ قوربانی زوڵم، 

نەک ڕزگارکردن و کردنی بە خاوەنی خۆی.
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پرسیار ده رباره ی ئازادی تاک له  
فه رهه نگێکی ڕوت و ڕەجاڵدا 
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دنیایه کی  ب��ه   س��ه ر  ئێمه   ب��ڕی��اره   ئ��ه گ��ه ر 
مۆدێرن و دیموکراتی بین، ئیتر ده بێت کۆتایی 
به و مشتومڕە  هاتبێت که  ) چۆن ده سااڵتداری 
بکرێت ( واته  ده وڵه تێک هه یه  بێالیه ن، ده وڵه تێک 
ده وڵ��ه ت  و  به ڵک  ئ��ای��دۆل��ۆژی،  ن��ه   دینییه   ن��ه  
هاوواڵتی  بنه مای  سه ر  له   و  خه ڵکه   ده وڵه تی 
بوون مامه ڵه  ده کات و ته نزیمی ملمالنێکان و 
جووڵه و به ره وپێشچوونه کان ده کات، واته  وه ک 
زاڵبوون  ده وڵه ت  ئیشی  ده ڵێن:  پلورالیسته کان 
و  ڕێکخستن  به ڵکو  کۆمه ڵگه دا،  به سه ر  نییه  
بۆیه   کۆمه اڵیه تییه کانه،  ملمالنێ  ته نزیمکردنی 
که   هاتبێت  پرسیارانه ش  به م  کۆتایی  ده بێت 
نه ک  پرسیاره   ئه م  ده ک��ات؟(  )کێ حوکمی من 
به لکو  سوننه ت  و  نه ریت  دنیای  پاشماوه ی 
یۆنانه ،  شاره (کانی  )ده وڵ���ه ت  س��ه رده م��ی  هی 
پادشا، یان   : له  وه اڵم��دا ده ی��ان��وت  ئ��ه وان  که  
ب��اش��ت��ری��ن ک���ه س ی��ا دل��ێ��رت��ری��ن خ��ه ڵ��ک، ی��ان 
دادگاکان، به اڵم پرسیاری هه ره  گرنگ له  دنیای 
نوێ و هاوچه رخدا ئه وه یه  که  )کامه یه  سنوری 
تا چه ند حکومه ت پێویسته  ؟  ده وڵ��ه ت ؟( یان 
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هه یه   تاک  ئازادی  بۆ  پانتاییه ک  هه میشه   واته  
له  به رانبه ر کۆمه ڵگه و ده سه اڵتی گشتیدا، به اڵم 
ئه گه ر له م ڕوانگه وه  سه رنجی باردۆخی سیاسی 
و فه رهه نکی کوردستان بده ین، ئایا شتێک هه یه  
به   ئایا هێزه  سیاسییه کان  تاک _  ناوی _  به  
عه لمانییه کانیشه وه ، پانتاییه کیان هێشتۆته وه  به  
ناوی ئازادی تاک، یا هه موالیه ک ئیش بۆ یه ک 
ڕە نگی کۆمه ڵگه  ده که ن و، ده یانه وێت نه ک وه ک 
ئه وان بیر بکه ینه وه ، به ڵک و جیاوازی به  الدان 
پرسیاری  ده شێت  هه ژمارده کرێت،  ت��اوان  و 
جه وهه ریتر له مانه  ئه وه  بێت ،ئایا به ڕاست ئێمه  
قبووڵکردنی  و  جیاواز  بیرکردنه وه ی  توانای 
ئێمه   ئایا  واته   هه یه ،  دژه کانمان  و  لێکنه چوو 
ده توانین  ڕه جاڵه وه   و  ڕوت  فه رهه نگه   ئابه م 
عه قڵ بکه ین به سه ر مه شقی ژیان، یان هێشتا به  
قه ولی ) ڤیکۆ( ئێمه  له  قۆناغی چه مکی پاڵه واندا 
ده ژین و چاوه ڕێی فریادڕە سێکین و به  شوێن 
پاڵه وانه وه ین  فسفس  دروستکردنی  کاریزماو 
فریادڕە سه کان  ه��اواری  و  ه��ات  له   هێشتا  و 

ده رنه چوین.
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ده رباره ی ڕۆشنگه ری و
هێڵی سور
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ه��ی��چ ش��ت��ێ��ک ل���ه س���ه روی ڕە خ���ه ن���ه و قسه  
بێت  هێڵی سور  ده بێت  ئه وه ی  نییه ،  لێکردنه وه  
ئازادی و مافه کانی مرۆڤ خۆیه تی سه روه ری و 
به رزڕاگرتنی شکۆی ئنسانبوونییه تی، ئیتر هه ر 
بیروباوه ڕ و ئایدیا و زمانێکی هه بێت، که  به داخه وه  
له  ئێستادا نه ک هێڵی سور بۆ ئه مه  نییه  به ڵکو 
زیاتر له  حه شه رات و هه ندێک جۆری ئاژە ڵ و 
مه یمون و باڵنده  ئینسان و ئینسانییه ت له به رده م 
ئه مه ش  له ناوچوندایه .  و  قڕکردن  و  مه ترسی 
و  هه ندێ چه مک  بۆ  سور  هێڵی  به هۆی  ته نها 
ماناو شت که  مرۆڤ به سه رخۆیدا پیرۆزیکردون، 
یان به هۆی به رژە وه ندخوازییه کی ڕوته وه، به اڵم 

وه ک کانت ده ڵێت: 
ڕۆشنگه ریی ئه وه یه  که  چیتر مرۆڤ ڕازی  
نییه  کتێبێک له  باتی ئه و بیری له  هه موو شتێک 
ڕاڤه کردبێت،  بۆ  شتێکی  هه موو  کردبێته وه و 
له   س��ه رک��رده ی��ه ک  نییه   ڕازی  ک��ه س  چیتر 
ب��دات.   بۆ  بڕیاری  و  بیربکاته وه   ئه و   باتی 
ک��رۆک��ی ڕۆش��ن��گ��ه ری ئ��ه وه ی��ه ، ده س���ه اڵت له  
ئاسمان ده سێنێته وه  و دایده گرێت بۆ زه وی و 
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ده یگه ڕێنێته وه  بۆ مرۆ ڤ خۆی، ڕۆشنگه ری 
مرۆڤ ده کاته  سه نته ر و، ئه م ژیانه  و زه وی 

به هه ند ده گرێت و شکۆداری ده کات.

ڕۆشنگه ری مرۆڤ ته وه ره  
نه ک خودا ته وه ر یان گێتی ته وه ر 

ڕۆشنگه ری باوه ڕهێنانه  به  عه قڵ و به  توانای 
هه مه   جدیی  ڕە خنه یی  پرۆسه یه کی  و  م��رۆڤ 
الیه نه  له هه ر شتێ )ته نانه ت له  خودی خۆیشی( 
بیرکردنه وه ی عه قاڵنی تاوتوێکردن و ته ته ڵکردن 
و  پ��اک��ژک��ردن��ه وه   و  ناسینه وه   س��ه رل��ه ن��وێ  و 
پێیه   به م  شتێکه .  هه ر  بژارکردنی  و  نرخاندن 
ڕە خ��ن��ه  و ب��ی��رک��ردن��ه وه ی ڕەخ��ن��ه ی��ی��ان��ه  ک��ارو 
پرۆسه یه کی پۆزه تیڤه  و بێئاگا و بیرکۆڵه کان لێی 
ده ترسن، چونکه  دڵنیان ڕە خنه  و کاری هزراندن 
بنه مایه کی  هه موو  عه قڵگه رایی  بیرکردنه وه   و 

پوچ و فشه ڵ و بێمانا هه ره س پێ ده هێنێت.
که واته  مادام ڕە خنه  و بیرکردنه وه ی عه قاڵنی 
ده توانێت  ڕە خ��ن��ه   م���ادام  پ��ۆزه ت��ی��ڤ��ه ،  کارێکی 
و  ژە ن��گ  له   و  ب��ژارک��ات  شته کان  سه رله نوێ 
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ڕیزه ڵکۆکیان داماڵێ و بنه مای پته و و ڕاست و 
دروست بۆ هه ر شتێکی شیاو ڕاست داڕێژێت 
و سه رله نوێ بیانژێنێته وه  و درۆ و بنه ما پوچ و 
خه یاڵییه کانیش هه ڵته کێنێ، ئیتر ئه وه ی ده که وێته  
و  بیرلێکردنه وه   و  لێگرتن  ڕە خ��ن��ه   س���ه روی 
ئاوڕدانه وه ی عه قڵییه وه  ده بێت چاوه ڕێی پۆتکان 
و داڕزین و بۆگه نکردن مه رگی خۆیشی بکات 

به ناوی پیرۆزییه وه یه  یان هه ر شتێک بێت. 
له م روانگه یه وه ، پێویست بوو ئیسالمییه کانی 
ڕە وتێکی  و  ته یار  ه��ه ر  له   زیاتر  کوردستان 
سکۆالر  جه ختیان له  کاری ڕەخنه و شیکارکردن 
و توێکاری و هرزراندن بکردایه  نه ک نه ڕە یان 
لێ هه ستێ و سۆزی خه ڵکی عه وام و نه شاره زا 
بوروژێنن، چونکه  خودایه ک له ڕێگه ی پرسیارو 
نییه   خودایه ک  نه یناسین،  تێڕامانه وه   و  گومان 
شایسته ی په رستن بێت، بۆیه  له  هه رکه س زیاتر 
ده بوایه  ئه وان بێمنه ت بن له   کاری ڕە خنه نه و 
خستنه   و  قورئانه که یان  ب��ژارک��ردن��ی  و  ڕاڤ��ه  

سه رڕێی خوداناسییه کی فه لسه فییانه. 
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62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016



2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی



108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر



2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 153
2017بابان ئەنوەردەرەوە

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 157
2017ئارام مەحمود ئەحمەددادپەروەری

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 158
2017كۆشان عەلی زەمانیئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 159
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  160
2017بەختیار ئەحمەد ساڵحناوەڕاستدا

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 161
2017شاناز هیرانیبیابان

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 162
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(ناوچەییەكان

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163



2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 167
2017عەلی محەمەد صالحاالوسط

2017ئەرسەالن حەسەنهەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193



2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219



2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 221
2017كۆمەڵێك نوسەرسۆسیال دیموكرات

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 227
2017هاوكار عەبدوڵاڵشكستی بەهاری عەرەبیدا

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 229
2017ئەکرەم میهردادلە كوردستان

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 231
2017جۆن مالینۆمارکسیزمەوە

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 233
2017كه ریم یه ڵدزله بیركراو

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 236
2017فرەدریک ئەنگڵسیۆتۆپی

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

2017هانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241



242
كورد لەناو عێراقی مۆزایك و 

ناهۆمۆجیندا
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017پیتەر كیڤیستۆهزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

2017ژیلوان لەتیف یار ئەحمەدمێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

245
كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان 1988-1976

2017كاوە تەیب جەالل

246
پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی 

كوردستان
2017ڕێباز عبدالكریم قادر

247

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 
_كۆمەڵە)سازكا(   )1969_1988(

2017شەیام سەعید حمەالو

2017ت.ز.الڤینلە سوقراتەوە تا سارتەر248

2017کۆمەڵێک نووسەرچەپ و ئیسالم و تیرۆر249

2017کۆمەڵێک نووسەرپۆپۆلیزم250

2017کۆمەڵێک نووسەرفێمینیزم251
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