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 ت��ۆ وهك «ڕهخ���ن���هگ���ری ڕەخ��ن��هیعهقڵی ع�هرهب��ی» ،چ��ۆن دیمكهنی شۆڕشه
عهرهبییهكانت خوێندهوه؟ ئایا ئهو گهنجانه
ئهو باوكه نائامادهیان بینییهوه كه بهدوایدا
دهگ �هڕان؟ ئهی تێڕوانینت بۆ داهاتووی ئهم
پرۆسێسه چییه؟
 كاتێك مرۆڤ لهنێو جهرگهی ڕووداودایه،زۆر زهحمهته جڵهوی ههموو خواستهكانی
بكات ،بهتایبهتیش ئهو ڕووداوهی كه ناوچه
عهرهبییهكان ،لهمپهڕییهوه تا ئ�هوپ�هڕی،
پێویستیان پێیهتی ،نهك تهنیا له چوارچێوهی
ی �هك واڵت���دا ،ه �هر ههرێمێكی عهرهبییش
ئهزموونێكی تایبهتی ههیه لهنێو كۆنتێكستێكی
گشتیدا .من م��اوهی چارهكه سهدهیهكه له
فهرهنسا نیشتهجێم ،هیچ پهیوندییهكی
ڕاستهوخۆم به هیچ واڵتێكهوه نییه ،تهنانهت
پهیوهندی ڕاستهوخۆم به نیشتامنه ئهسڵییهكهی
خۆمهوه نییه ،كه سوریایه ،ئینجا تێڕوانینی من
له نزیكهوه سێنتیمێنتاڵه ،بهاڵم له دوورهوه
عهقڵییهوه ،ناتوانم ڕیسك بهم شۆڕشانهوه
بكهم .له ڕاستیدا من وام پێباشرته ناوی بنێم
ڕاپهڕین ،چونكه ڕاپهرينهكان ئهركیان ئهوهیه
سیستهمهكان بڕوخێنن ،بهاڵم شۆڕشهكان تهنیا
ئهركیان ڕوخاندنی سیستهمهكان نییه ،بهڵكو
دامهزراندنهوهی سیستهمێكیشه كه ئهوانهی
پێشرت تێپهڕێنێت و ل��هوان پێشكهوتووتر
بێت .پرسیاره گهورهكه ئهوهیه :ئایا راپهڕینه
عهرهبییهكان ل���هوهدا س �هرك �هوت��وو دهب��ن،
بگهنه ئارستی شۆڕشهكان؟ به بڕوای من ئهمه
پرسیارێكی سهرهكییه .به بێ هیچ پێشبینییهكی
كۆتایی ،تهنیا دهتوانم بڵێم ،لهبهرئهوهی ههر
واڵتێك ڕەوش و هاوكێشهی تایبهت بهخۆی
ههیه ،بۆیه پێموایه ڕوخاندنی سیستهمهكان
ئاسانرته له دروستكردنهوهی سیستهمێكی نوێ،

ڕەنگه تێچوونیشی كهمرت بێت له دروستكردنی
سیستهمێكی نوێ .ئێمه به گشتی دڵخۆشین
بهوهی ڕوودهدات ،بهاڵم ئهستهمه پێشبینیی
ئهوه بكهین كه دێت ،بهاڵم بهو پێیهی من
ئۆپۆزسیۆنی سیاسی نیم ،به واتا ئاساییهكهی
وشهی سیاسی ،بهو پێیهی پهیوهستم به ڕێبازی
فیكری خۆمهوه ،نهك پهیوهست بم به ڕێبازێكی
سیاسییهوه ،من ئهوپهڕی خۆشحاڵم لهوهی
ڕوودهدات و تهواو باوهڕم به حهمتییهتی ئهوه
ههیه كه ڕوودهدات ،چونكه ئهو سیستهمانهی
كه له ههموو شوێنێووكی جیهانی عهرهبیدا
ه��هن ،ب�ه ب��ێ ئ��اوارت��ه ،سیستهمانیكن كه
ئاسۆی پهرهسهندنیان داخستووه و جوڵهی
واقیعی و جوڵهی گۆڕانی مێژووییان ماوهی
نیو سهدهیه جڵهو ك��ردووه .ئهمانه كۆمهڵێك
سیستهمی ب��هردهوام��ن ،ئ�هوهی��ش ڕێكهوت
نییه كه تهنانهت ڕژێمه كۆمارییهكانیش به
ڕژێمكی (كۆمار -پاشایهتی) پێناسهبكرێن،
ئهمانه بوونهته كۆماری میراتگری ،كه ئهوهی
باوان بهجێیدههێلن بۆ نهوهكانیان و كوڕاو
كوڕیان دهمێنێتهوه .ئهم ڕژێامنه له جیهانی
عهرهبیدا گهیاندینیانه دۆخێك ،كه هیچ ڕێگه
و بژاردهیهكی دیكه نهمابوویهوه ،جگه له
ڕاپهڕین بهڕوویاندا ،چونكه ههموو ڕێگاكانی
دیكهی چاكسازی و پهرهسهندنیان داخستبوو،
كه بشێت ب�هرهو دیموكراسییهمتان ببهن .له
سهردهمی پاش ڕوخانی ڕژێمه سۆشیالیستییهكان
و دیكتاتۆرییهته سهربازییهكاندا له ئهمریكای
التین ،دیموكراسییهت بووه تاكه زمانێكی شیاو
بۆ تێگهیشنت لهنێو خهڵكیدا ،ئهوه رێگایهكه
كه تێیدا حوكمكراو ههستدهكات حاكمه ،بهاڵم
وهك وتم ،داخۆ دهشیت ئهم ڕژێامنه و ئهم
ڕاپهڕینانه بهڵێنی ئهوه بدهن ،كه لهمهوه ڕژێمی
نوێ دروستدهبن؟ ئهم پرسیارێكی سهرهكییه كه

تێڕوانینی من
له نزیكهوه
سێنتیمێنتاڵه،
بهاڵم له دوورهوه
عهقڵییهوه ،ناتوانم
ڕیسك بهم
شۆڕشانهوه بكهم.
له ڕاستیدا من
وام پێباشتره ناوی
بنێم ڕاپهڕین،
چونكه ڕاپهرينهكان
ئهركیان ئهوهیه
سیستهمهكان
بڕوخێنن ،بهاڵم
شۆڕشهكان تهنیا
ئهركیان ڕوخاندنی
سیستهمهكان
نییه ،بهڵكو
دامهزراندنهوهی
سیستهمێكیشه
كه ئهوانهی پێشتر
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به نیشانهی پرسیار دهورهدراوه .لێرهدا
دهگهڕێمهوه سهر باسی بههای عهرهبی و
دهڵێم ئهوه چهمكێكی تیۆری نییه ،بهڵكو
میتافۆڕم و خوازهیهكه بۆ ئهزموونی
ڕوخانی بلۆكی سۆڤییهتی ،بهتایبهتیش
ب��هه��اری پ����راگ .ئێستا پ��رس��ی��ارهك�ه
ئ��هوهی��ه ،ڕژێ��م �ه سۆشیالیستهكانی
پێشرت رووخ���ان ،ڕژێمهكانی جیهانی
عهرهبییش ،كه ڕوخ��اون یان خهریكه
دهڕوخ��ێ��ن ،ك�هم�تر دزێ���و ن��ی��ن ،ب �هاڵم
پێموایه ئهو كۆمهڵگایانهی كه ڕژێمه
سۆڤییهتییهكانیان ڕووخاند ،ههموویان نا،
بهاڵم بهشێكی زۆریان ،ههنگاویان بهرهو
پهرهسهندن ن��اوه ،كه تاڕادهیهكی زۆر
ههلی ئهوه پێدوان ڕژێمی دیموكراسی
دامب�هزرێ��ن��ن .پرسیارهكه ئ�هوهی�ه :ئایا
ڕاپهڕینه عهربییهكان ڕژێمی دیموكراسی
بهرههمدێنن یان نا؟ پێموایه ئهوه رۆڵی
ڕۆشنبیرهكانه كه ئهم بابهته بوروژێنن،
داخۆ بههاری عهرهبی گهشه دهكات،
یان دهبێته هاوینێكی جوان ،بهاڵم بههار
پێویسته هاوینی بهدوادابێت.
 ئ��هو گهنجه عهرهبییانهی كهڕاپهڕینهكانیان بهرپاكرد ،كەتیگۆری
كولتوری ،یان ئایدیۆلۆژیایان ههیه بۆ
بنیاتنانی ڕژێمی دیموكراسی؟
 نهخێر ،نهخێر نییانه ،ئهم نهوهیهبههۆی تهكنۆلۆژیاوه ئایدیۆلۆژیای
ڕوخاند ،ئهو ڕژێامنهی ئێمه كه ڕوخان،
ی��ان ئ �هوان �هی وا خهریكه دهڕوخ��ێ��ن،
بهشێوهیهكی ترسناك كۆمهڵگایان
ئایدیۆلۆژیزه ك��رد ،ئایدیۆلۆژیایهكی
جێگیری ناقابیل بۆ گ���ۆڕان .گهنجان
خ��ۆی��ان ل �هم ئایدیۆلۆژیایه داب���ڕی و
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باكگراوندی ئایدیۆلۆژییان نییه ،بهڵكو
تهكنۆلۆژیایان ههیه .پرسیارهكه ئهوهیه،
ئایا گهنجان س���هروهری شۆڕشهكانن
یان لێیان داماڵراوه؟ ئهو دهرنجامانهی
كه پێامندهڵێن چی له تونس و لیبیا
و میرس ڕووی����داوه ،وام���ان لێدهكهن
دڵنیا نهبین ل���هوهی ،ك �ه هێشتایش
گهنجان پێشڕەوی شۆڕشهكانن و ئهوان
سهركردایهتی قۆناغی داوای شۆڕشهكانن
بۆ دام�هزران��دن��ی ڕژێمی ن��وێ ،پاشان
ئ�هو نیشانه گهریهی پرسیار ،كه من
دهیكێشم ئهوهیه ،كه بۆ یهكهمجاره
دهڵێم شۆڕشهكان و شۆڕشگێڕەكانیش
نه بهرنامهیهكی سیاسییان پێبوو ،نه
بهرنامهیهكی ئایدیۆلۆژیی ،ئ��هوان
ل�هو توانایانهوه دهستیان پێكرد ،كه
تهكنۆلۆژیای نوێ خستییه بهردهستیان
«فهیسبووك» بۆ ڕوخاندنی ڕژێمهكان .بۆ
یهكهمجاره تهكنۆلۆژیا سهركهوتوو دهبی
له ڕوخاندنی ئایدیۆلۆژیا .ئهوهی ئێستا
ڕوودهدات هێنانهوهنهوهی ئایدیۆلۆژیایه
بۆ نێو ئهم شۆڕشانه ،له ئێستادا لۆژیكی
ئایدیۆلۆژی دیسانیش گۆرهپانهكان له
توس و لیبیا و میرس داگیردهكاتهوه،
لهمهیش زیاتر دهڵێم :ههندێ كهناڵه
تهكنۆلۆژییهكان كاریگهرییهكهی زۆریان
ههیه ،ئهمانه سهلهنوی ئایدیۆلۆژیا
دێننهوه ،بهاڵم ئایدیۆلۆژیای ئهڵتهرناتیڤی
ئایدیۆلۆژیای ڕژێمه ڕووخاوهكان .من
به ترسێكهوه دهڵێم ئهو گهنجانهی كه
شۆڕشیان دروستكرد ،چیرت سهركردایهتی
شۆڕشه ناكهن .جۆرێك له هێنانهوهی
ئایدیۆلۆژی ههیه بۆ نێو شۆڕشهكان
و درێ��ژی��ش دهب��ێ��ت �هوه ،ت��ا واڵتانێكی
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دیكهیش دهگرێتهوه ،تهنانهت چهمكی
بههاری عهرهبی ل�هم��ڕۆدا ،دوای ئهو
پهرهسهندنانهی كه ڕوویانداوه ،پێویستیان
به خوێندنهوهی لێكرتازانگهری ههیه؟
بههار ،دروشمێكی جوان و ڕۆمانسییه،
تازهبوونهوهی شێوازی ژیان له كۆمهڵگه
عهرهبییهكاندا به زهینامندا دێنێت.
من لهوانهم كه وام پێباشرته دهربارهی
چارهنووسهكانی بههای عهرهبی بدوێم،
الیهنیكهم ئهگهر من بیرمهندیش نهبن،
ئهوا ئهمه ئهركی بیرمهندهكانه ،دهنا
واڵت�هك��امن��ان و گهلهكامنان و خۆمان
دهسپێرینه بێئومێدیی گهوره ،ئهگهر بێتوو
بههاری عهرهبی ملكهچی خوێندنهوهی
لێكرتازانگهری نهكهین .دهبوو بههاری
عهرهبی ڕووبدات ،چونكه ئاسۆ داخرابوو،
له ئێستادا ئاسۆ كراوهتهوه ،بهاڵم نازانین
چی لێوه دێت ،زریان یان دهریای ئارام.
من تهنیا پرسیارم ههیه و پێشبینیكهر
نیم تاوهكو بزانم چی له داه��ات��وودا
ڕوودهدات ،بهاڵم سهرهداوهكانی ئێستا
وام لێدهكهن زۆر گهش بین نهبم به
چارهنووسی ئهم بههاری عهرهبییه.
 بهوپێیهی تۆ خهڵكی سوریایت،ل �هوێ لهدایكبوویت و گهورهبوویت
و پێیهوه پهیوهستیت ،بهو پێیهی تۆ
بهعسی ب��ووی��ت ،حاڵهته ب��ارگ��رژهی
ئێستای سوریا چۆن ههڵدهسهنگێنیت؟
 ب��ارگ��رژی سوریا جیاواز نییه لهبارگرژی واڵتانی دیكه .ههر واڵتێك وێنهی
تایبهت بهخۆی ههیه ،بهاڵم جهوههرهكه
یهكێكه .ئهمه ههمان بارگرژییه كه
له كڕۆمانیا و بولگاریا و پورتوگالیش
بینیامن .ههمان وێنه و ههمان لۆژیك

al jaberi
له سوریایش به درێ��ژای��ی نیو سهد ه
ڕوویداوه ،ئهویش ئهوهیه كه دهسهاڵت
دهوڵهتی ههڵلوشیوه ،ئهمه گهورهترین
مهرتسییه لهناوخۆی س��وری��ادا .ئهمه
چ پێویستی دهك��رد ،كه سوریا یهكهم
دهوڵهت بوو ،واڵتێكی هێند پێشكهوتوو
بوو كه دهوڵهتێك بونیادبنێت و بتوانێت
خۆ-سهروهرێتییهكی سهربهخۆی له
دهس�هاڵت��ی حاكم ههبێت .ئ��هوهی له
سوریا ڕوودهدات ههڵلوشینی دهوڵهته،
دهس �هاڵت دهوڵهتی قوتداوه .من لهم
ههڵسهنگاندنهدا ل �هگ �هڵ ههندێك
ه��اوڕێ��ی س��وری��دا ك�ه دهوڵ �هت��ی��ان به
نهفرهت دهكرد ،ڕام جیاوازبوو .یهكێكیان
كتێبێكی نووسی دهوڵهت دژ به نهتهوه.
من بهرههڵستیم نواند و وتم دهسهاڵت
دژ به دهوڵهت ،بۆیه ملمالنێ له سوریا
لهگهڵ پیاوانی پۆلیسدا نییه ،ملمالنێكه
لهگهڵ پیاوی ههواڵگریدایه .ئهوان ڕۆڵی

پۆلیسیان ههڵوهشاندۆتهوه و نوێنهری
دهسهاڵتیان لهبری داناوه ،ئهویش پیاوی
ههواڵگرییه .پێموایه ئهمه قهیرانێكی
ڕاستهقینهی گهورهیه له سوریا ،لهگهڵ
تایبهمتهندیی سوریا ،ل��هڕووی فرهیی
ئایینی و تائیفی و ئێتنیكییهوه .ئیمه
لهبهردهم جۆرێك پێكهاتن و تێكهڵبوونی
زۆر ك �هرت��دای��ن ،ك �ه دواج���ار سوریا
پێكدههێنن ،ئ���هوهی ب��ۆ س��وری��ا لێی
دهترسم لهیهكرتازانی پێكهاتهی نیشتامنی
و كۆمهاڵیهتییه .هیچ گهرهنییهك نییه،
كه ئهم دۆخه سهرنهكێشێت بۆ جهنگی
تائیفی و كهمینهكان و ڕەنگه زۆر به
توندییش تا ئهم ڕادهیه درێژ ببێتهوه،
ئهویش به لهبهرچاوگرتنی ئ�هوهی كه
عهلهوییهكان تا توركیا درێژدهبنهوه،
كوردهكان تا توركیا و عێراق ،دروزییهكان
تا لوبنان .كێشهكه له سوریا زۆر ئاڵۆزه
و زۆر به ڕاشكاویی دهڵێم یهكێك له

گرهوهكانی ڕژیم میلیتاریزهكردنی ئهم
ههست و سۆزانهیه ،تاوهكو ئهو هێزه
دووربخاتهوه كه پشتیوانیی لێدهكات،
ب �هاڵم گهر ئهم تهكتیكانهی ڕژێمیش
سهرنهگرن ،كه ئهمه له سوریا ڕوویداوه،
ترسێكی ڕاستهقزینه ههیه لهوهی كه ئهم
دۆخه ببێته جهنگی تائیفی و جهنگی
ناوخۆیی ،بهتایبهتی ئهگهر ئۆپۆزسیۆنی
میانڕەو ببێته ئۆپۆزسیۆنی چهكدار.
كاتێك زمانی خوێن قسهدهكات ،زمانی
عهقڵ دهوهستێت .ب�هداخ�هوه كاتێك
پهرچهكردارهكان دهبنه پهرچهكرداری
تائیفی ،وهك ئهوهی له شاری حهمس
ڕووی��دا ،تهنانهت له دهسهاڵتهكانیش
ت��ێ��پ �هڕدهك��ات و ج �هن��گ لهنێو ئهو
پانتاییهیشدا ڕوودهدات ،كه پێیدهڵێن
كۆمهڵگزهی مهدهنی .ترسه گهورهكه
ئ�هوهی�ه كه س��وری��ا ،مرس و لوبنان و
توونس نییه .لهو واڵتانهی تردا دهشێت
235
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ئهنجامهكه له سندووقی دهنگدانهو ه
بێت ،ب��هاڵم له سوریا ل��هوه دهترسم
دهرهنجامهكانی جهنگی ڕەوا دژی
ڕژیمی بااڵدهست ببێته ئهڵتهرناتیڤێك،
كه كهمرت ق��ێ��زهون نهبێت .بهوپهڕی
ڕاشكاوییهوه كه دوا ههڵوێستی منه و
به زمانی خۆم دهیڵێم :ئیمه لهنێوان دوو
سنوورداین ،به كردهیی لهخۆشی ڕوخانی
ئ�هم ڕژێامنه دهگرین و له خهفهتی
ئهو ڕژێامنهیش دهگرین ،كه جێگای
ڕوخاوهكان دهگرنهوه.
 جارێكیان وتت ،ڕۆشنبیر ئهگهربیهوێ دیسانهوه لهسهر پێی خۆی
بوهستێ ،دهتوانێت تهنانهت حهوشهی
م��زگ �هوت��ی��ش بهكاربهێنێت ،ب��هاڵم
هاوشارییهكهت ،واته ئهدۆنیس ،وتی كه
ئهو متامنهی بهو خۆپیشاندانانه نییه،
كه له مزگهوتهوه دهستپێدهكهن؟
 دیمهنی سوریا دیمهنێكی سهیره،ب��هو وات��ای��هی ك �ه ئیامندارترین گهلی
ئێمه له جیهانی عهرهبیدا ،وهك��و میرس،
خۆپیشاندانهكانی له مزگهوتهكانهوه
دهستیانپێنهكرد ،بهڵكو چوونه مهیدانی
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تهحریر .بۆچی له سوریا ئهمه ڕوودهدات؟
من له ڕەخنهكهی ئهدۆنیس تێدهگهم،
ب��هاڵم ل �هب��ری ئ���هوهی ڕهخ��ن �ه بگرێت،
دهبێت تهفسیربكات ،نهك سهرزهنشتی
خۆپیشاندانهكان ب��ك��ات ،ل�هب�هرئ�هوهی
له مزگهوتهكانهوه دهستیانپێكردووه.
ب��هاڵم بۆچی؟ هیچ ڕێگهیهكی دیكهی
لهبهردهمدا نهبوو جگه له مزگهوتهكان،
چونكه دهس �هاڵت��ی ب��ااڵدهس��ت سهرجهم
پهنجهرهكانی دهرب��ڕی��ن��ی داخستبوو،
تاكه بوارێك كه مابوویهوه مزگهوتهكان
ب��وو ،بۆیه مزگهوتهكان بوونه مهیدانی
ئاگۆرا ،وهك ئ�هوهی له ئهسینادا ههبوو،
ئهوهیش مهیدانێكه كه ههموو شتێكی
تێدا ڕوودهدات .باشرت وابوو ئهدۆنیس ،كه
هاوڕێمه و مهبهستم نییه برینداریبكهم،
ئ��هوه بڵێت ك�ه بۆچی خۆپیشاند هران
ناچاربوون تهنیا له مزگهوتهكانهوه دهرچن.
ئهگهر لهمه تێبگهیشتایه و شیبكردایهتهوه،
ئهوا ههڵوێستهكهی دهگۆڕی.
 دهچینه سهرباسی ئهو پرۆژەیهیكه ئیشی زۆرت تێداكردووه ،ئهویش
پ��رۆژەی ڕەخنهی ڕەخنهی عهرهبییه،
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چۆن پرۆژەكهت لهگهڵ محهمهد عابد
ج��اب��ری��دا خ��وێ��ن��دهوه ،چ��ۆن ئ��هوهت
كهشفكرد ،كه ئهو خیانهتهی له پرژەكهی
و له سهرچاوهكانی كردووه؟
 بهر له ههر شتێك من خیانهتم لهخۆم كرد .پێموایه هیچ كهسیك نهبوو به
قهد من پهرۆشی پرۆژەكهی جابری بێت،
چونكه كاتێك كتێبی دروستبوونی عهقڵی
ع�هرهب��ی دهرك���رد ،ل�هو ك��ات�هدا من له
خانهی «تهلیعه« له گۆڤاری توێژینهوهی
عهرهبی كارم دهك��رد ،بڕیارمدا بههۆی
جهنگی لوبنانهوه لوبنان بهجێبهێڵم،
بڕیارمدا بچم بۆ پاریس ،جا دوای ئهوهی
سوریای یهكهمین نیستاممنم بهجێهێشت
بههۆی ڕەوشی سیاسییهوه ،له زیندان
دهرچ��ووم بهرهو بهیروت ،به ههرحاڵ
كاتێك ل �هوێ ڕۆیشتم نوسخهیهك له
كتێبی دروستبوونی عهقڵی عهرهبیم له
چاپخانهوه ههڵگرتبوو ،كاتێك له فڕۆكهدا
بووم ئهم كتێبهم دهخوێندهوه ،كاتێك
بهو ههموو نیگهرانیهی كۆچكردنهوه
گهیشتمه پاریس ،ئهم كتێبه هاوڕێم
بوو .له یهكهم ههفتهی ژیامندا له پاریس

دووجار خوێندمهوه ،جۆرێك له پهناگهی
ئارامی بوو بۆ من ،بۆ ههركوێ بڕۆیشتامیه
ئهمربد ،یهكهم وتاریش كه له پاریس نووسیم
و له مانگانه گۆڤاری یهكێتی باڵوبوویهوه،
دهربارهی ئهم كتێبه بوو .زۆر پهیوهستبووم
بهو كتێبه و به شۆڕشه میتۆدییهكهیهوه،
بیرمه به یهك وشه وتم :ئهوهی ئهم كتێبه
بخوێنێتهوه ناگهڕێتهوه ،ئهم كتێبه تهنیا
ڕۆشنبیرت ناكات ،بهڵكو دهیشتگۆڕێت،
ئهوهی بیخوێنێتهوه بهو جۆره نامێنێت ،كه
پێش خوێندنهوهكهی ههبووه .ئیرت دوای
ئهوه پهیوهندیی هاوڕێیهتی لهنێوان من
و جابریدا دروستبوو .كه پێموتی خیانهتم
لهخۆم كردووه مهبهستم ئهمه بوو .بۆچی؟
چونكه به داخهوه نامهوێت زۆر دورودێژ
باسیبكهم ،شایهتحاڵیك ههیه كه له مندا
خۆی دهپۆشێت ،تاكهكهسێك كه ڕهخنهم
لێگرتووه ،ئهویش كاتێك له زانكۆ ،له
بهشی زمانی عهرهبی دهمخوێند ،ئیخوان
سهفا و ڕۆلی ئهم گروپهمان تهواوكرد و
من پێموابوو ئهوانه كهسانێك بوون ،كه
خزمهتیان به كولتوور و فهلسهفه كردووه،
ئهو وێنهی دهرب���ارهی ئیخوان سهفا له
زهینمدا بوو وێنهیهكی نهرێنی نهبوو،
بهاڵم ئهو وێنهیهی كه جابری بۆ ئیخوان
سهفای دهكێشا ئێجگار نهرێنی و ڕەش بوو.
ئهمه تاكه ڕەخنهیهك بوو .دهبوو دیسانیش
نامهكانی ئیخوان سهفا بخوێنمهوه ،سهرم
سوڕما كاتێك بینیم ئ�هو بهڵگانهی كه
جابری له ئیخوان سهفاوه دهیانهێنێت
شایهتحاڵی غ�هش تێداكراون .ئهوهیش
بابهتیكی گهوره بوو .لهبارهیانهوه وترابوو
ئهوان دژی فهلسهفه و دژی لۆژیك بوون،
دهڵێن ئهوان وتوویانه دهبێت له مامهڵه
لهگهڵ خهڵكمیدا لۆژیك رهتبكهینهوه .من

سهرم سوڕما كاتێك كهوتم بهسهر چوار
بهرشی نامهكاندا و بینیم له سهرهتای
پێڕستی كتێبهكانیاندا دهڵێن« :پێگهی
لۆژیك بۆ عهقل ،وهك پێگهی نهحو وایه
بۆ زمان و قسهكردن» ،وهك چۆن مرۆڤ
پێویستی به نهحو ههیه ،بۆئهوهی بنوسیت
و قسهبكات ،بهههمان شێوه عهقڵیش
پێویستی به لۆژیكه ،بۆئهوهی بیربكاتهوه.
كاتێك دهستمكرد به خوێندنهوهی نامهكان،
كاتێك بینیم ئهوان له دهیهمین نامهوه،
تاوهكو پانزهیهمینیان تهرخانكردووه بۆ
رشۆڤ�هی فهلسهفه و ههموو كتێبهكانی
ئهرستۆ و كەتیگۆرییهكانی لێكدەدەنەوە،
كاتێك بینیم نامهیهكیان تایبهتکرد به
كتێبی بورهان ،كه جابری به بنچینەی
لێكجیاكردنهوهی ب��وره��ان و عیرفانی
دادهن��ێ��ت ،ئیدی زیاتر سهرمسوڕما ،تا
ئهوهی گهیشتمه نامهی  ،43كه لهوێیشدا
دیسان بهشێكیان تهرخانكردووه به لۆژیك،
ئهوهیش لهنێو توێژینهوهكانیاندا دهربارهی
زم��ان بۆ ههڵسهنگاندنی زمانی مرۆیی
بههۆی یهكهمین كارلێكی مرۆییهوه.
به زمان مرۆڤ دهبێته م��رۆڤ ،ئهمهیش
ئهرستۆمان بیردهخاتهوه :مرۆڤ ئاژەڵێكی
ق��س �هك �هره ،ب��هاڵم وت��ووی��ان �ه :دهزان��ی��ن
كۆبوونهوه به بێ زمان نابێت ،بهاڵم له
نامهكانی یهكهممدا دهرب��ارهی لۆژیك به
واتا فهلسهفییهكهی لهگهڵت دوام ،بهاڵم
دهیشزانم لۆژیك واتایهكی دیكهیشی
ههیه ،ئهویش وات��ا زمانییهكهیهتی ،كه
لۆژیكی زمانه نهك تهنیا لۆژیكی عهقل و
حاڵ ،خهڵكی پیویستیان بهم لۆژیكهیه،
تاوهكو لهگهڵ یهكرتیدا كۆببنهوه ،پهیامنی
ك��ۆم�هاڵی�هت��ی��ش ل �هس �هر ب��ن�هم��ای قسه
دادمهزرێت ،بهاڵم ههندێ كهسی ڕۆحانی

دیمهنی سوریا
دیمهنێكی سهیره،
بهو واتایهی كه
ئیماندارترین گهلی
ئێمه له جیهانی
عهرهبیدا ،وهكو میسر،
خۆپیشاندانهكانی
له مزگهوتهكانهوه
دهستیان پێنهكرد،
بهڵكو چوونه
مهیدانی تهحریر.
بۆچی له سوریا ئهمه
ڕوودهدات؟ من له
ڕەخنهكهی ئهدۆنیس
تێدهگهم ،بهاڵم لهبری
ئهوهی ڕەخنه بگرێت،
دهبێت تهفسیربكات،
نهك سهرزهنشتی
خۆپیشاندانهكان
بكات
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ڕوون ههن ،كه بۆ تێگهیشنت پێویستیان
به لۆژیك نییه ،ئ��هوان به بێ لۆژیك
تێدهگهن .قسهكه لێرهدا لهسهر لۆژیكی
زمانییه نهك لۆژیكی فهلسهفی ،كهچی
جابری دێت و دەڵێت ئهوانه كهسانی دژە
لۆژیك بوون ،چونكه وتوویانه خهڵكی
دهتوانن دهستبهرداری لۆژیك بنب.
 ئهو ئهمه به ههڵه وتووه ،یان بهئهنقهست ،پاساوی ئهمه چییه؟
 پێموایه ئ�هو نامهكانی ئیخوانس��هف��ای ن��هخ��وێ��ن��دۆت��هوه .ناشێت
خوێندبێتییهوه ،ههر له یهكهم نامهوه
ئ �هوان دهڵێن ئهی برا ڕۆحییهكامنان،
كاتێكیش قسهكهیان درهب��ارهی لۆژیك
ل �ه ن��ام �هی دهی��هم��دا ت���هواودهك���هن،
دهڵێن» :براكهم ئێستا كاتێك له لۆژیك
تێگهیشتنی و ئ��ام��رازی تێگهیشتنت
لهگهڵ ئێمه وهرگرتووه ،ئێستا ئیرت له
ئیمه تێبگه ،چونكه لۆژیك ئامرازی

تێگهیشتنی نێوان ئیمهیه« .ناكرێت
ههڵهیهكی لهم جۆره كرابێت ،گریامنه
سهرهكییهكهی من ئهوهیه ،جابری ،دوور
و نزیك ،ئیخوان سهفای نهخوێندۆتهوه،
ئ �هو گهیشۆته بهڵگهیهك كه دهڵێت
ئ��هوان دژی لۆژیكن ،مهبهستهكهیش
لۆژیكی زمانهوانییه .لێرهدا بڕیارمدا
بهدواداچوون بۆ بهڵگهكانی بكهم ،ئیدی
لێرهوه پرۆژەكهی من دهستیپێكرد.
 تۆ كاتێكی زۆرت به ڕەخنهیپ��رۆژەك �هی ئ���هوهوه بهسهر ب��ردووه،
بۆچی ئهو تهمهنهت بۆ دروستكردنی
پرۆژەیهكی نوێ تهرخاننهكرد؟
 وام لێمهكه بڵێم م��ن نزیكهیك��چ��ارهك �ه س��هدهی��هك ب �ه جابرییهوه
خهریك بووم ،ههموو بهڵگهكانی ئهوم
لێكرتازاندووه و كهوتم بهسهر دهیان
بهڵگه و كۆتهیشنی ههڵه و قرتێرناو و و
دهرهێرناو له كۆنتێكست و تهفسیراكراو

Adonis
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به بێ كۆنتێكست ،ب �هاڵم ئ �هوه جابری
پێشكهشیكردم و بۆئهوهی لهنێوامناندا
ڕووی���دا ،م��ن مهمنونیم .وای لێكردم
دووب��اره ڕۆشنبیرییه كهلهپوورییهكهم
بهدهستبهێنمهوه ،من كوڕی ناسیۆنالیزم و
بوونگهرایی و ماركسیزم و دهروونشیكاریی
بوون .هەڵبهت له زانكۆی ئهدهبی عهرهبی
وانهم وتۆتهوه و شهیدای شیعری عهرهبی
بووم ،بهاڵم هیچ دهروازهیهكی ڕۆشنبیری
كهلهپوریم نهبوو ،وهك كتێبی فهرمووده
و فیقهـ و كهالمناسی ،من سوپاسگوزاری
جابرییم ،چونكه ناچاریكردم ئهمانه
بخوێنمهوه .تهنیا به وهاڵم��دان��هوهی
جابری وازم نههێناوه ،بهڵكو ڕۆشنبیرییه
كهلهپوورییهكهی خۆمم ههڵچنییهوه و
پێشموایه لهم ڕێگهیهوه پرۆژەیهكی نوێم
پێشكهش ك��ردووه .ههموو ڕهخنهیهك
بونیادنانیشه .ڕەخنه تهنیا پووچهڵكردنهوه
نییه .ناتوانێت ڕەخنهبگریت ئهگهر بینای

ئهو شته نهكهیتهوه كه ڕەخنهت كردووه،
پێموایه من به بنیاتنانهوه سهرقاڵبووم ،له
بهشی كۆتایی پرۆژەكهیشمدا ،كه پێنج
بهشه ،به ناوی له ئیسالمی قورئانهوه بۆ
ئیسالمی فهرموده ،پرسیارێكی گهورهم
سهرلهنوێ وروژان��دۆت �هوه :چی عهقڵی
عهربیی ئیسالمی ههرسكردووه ،بۆچی
له عهقڵێكی شارستانییهوه ،كه یهكێك
له گهورهترین ژیارهكانی دروستكردووه،
گۆڕاوه و بووه ب ه عهقڵی بهرههمهێنانی
دواك �هوت��ووی��ی ،ئ�هو میكانیزمانه چین
كه وایكرد ،ئهم عهقڵه بهسهر خۆمیدا
گدابخرێت و له كهرهستهیهكی كارای
نێو مێژووهوه ببێته كهرهستهیهكی كار
له سهركراو ،ئهگهر ئهم دهربڕینه گونجاو
بێت؟ پێموایه ئهوهی كتێبه بخوێنیتهوه،
چهند كلیلێكی سهرهكی بۆ تێگهیشتنت،
یان خوێندنهویه ئهم گۆڕانه ،دهبینێتهوه.
ههر لهبهرئهوهیش به شیوهیهكی فهرمی
كتێبهكهم نهخسته نێو پرۆژەی ڕەخنهی
ڕهخنهی عهقڵی عهرهبییهوه ،چونكه
ئامادهیی جابری لهم كتێبهدا زۆر كرچ
و كاڵه ،چونكه دواج���ار تیۆرهكهم كه
له جابرییهوه ههڵم چنیوه ،ناومناوه
تیۆری ئهسپی ت �هرواده .جابری دهڵێت:
سیستهمه ناعهقاڵنییهكان له گنۆسیهت و
هێرمسیزم و ئهفالتوونیزمی ڕۆژههاڵتییهوه
دزهیان كردۆته نێو قهاڵی عەقڵی عهرهبی
و ئیسالمییهوه و له ن���اوهوه ،بههۆی
داگیركردنییهوه شێوهی ئهسپی تهرواده ،كه
له دهرهوه به چهكی عهقل و له ناوهوه به
تیشكی ناعهقاڵنی ،وێرانیان كردووه .ئهمه
تیۆرهكهی جابرییه .ئهوهی له كتێبهكهمدا
دهرهنجامگیرییم كردووه ئهوهیه ،كه ئهم

بانگهشانه دهربارهی داگیركاریی دهرهكی،
ههم له ڕووی مێژووییهوه و ههم له ڕووی
مهعریفییهوه ناڕاسته ،ئهو میكانیزمانهیشی
ك �ه ب��وون �ه خانهنشینبوونی عهقڵ و
ئاوابوونی له ژیاری ئیسالمیدا ،میكانیزمی
ن��اوهك��ی��ی ب���وون ،ك�ه ب�هه��ۆی داخ��ران
بهسهر خۆدا و داكشانی سوبێكتیڤی ئهم
عهقڵه خۆیهوه دروستبوون ،نهك بههۆی
داگیركارییهكی دهرهك��ی��ی�هوه .من ئهو
بهرپرسیارێتیی ه دهخهمه ئهستۆی ئهم
عهقڵه ،كه پێویسته ههڵیبگرێت ،ئینجا ئهم
عهقڵه بۆئهوهی بهسهر خۆیدا ڕابپهڕێت و
خۆی له عهقڵێكی كراوه و پێشكهوتووی
ژیاریدا دروستبكاتهوه ،دهخهمه گرهوهوه.
لهم كتێبهدا سهرلهنوێ بۆچوونهكامنم
ههڵچنیوهتهوه ،لهنێو خوێندنهوهی ئهو
كهسانهدا ،كه پێیانوایه ئ�هم پرۆژەیه
تهنیا وهاڵم��دان �هوهی جابرییهوه ،بهاڵم
هیچ ڕەخ��ن�هی�هك نییه بهبێ دووب���اره
دروستكردنهوه.
 له كتیبهكانتدا كهلهپور وهكباوكێك وهسفدهكهیت ،پیتوایه ڕۆشنبیری
عهرهبی باوكه ونبووهكهی دۆزیوهتهوه؟
 ئهم تیڕوانینهم له پرۆژەكهمدادهربارهی جابری نهخستۆتهڕوو ،بهڵكو
پێموایه له كتێبی ڕۆشنبیرانی عهرهب و
كهلهپوردایه .دهروونشیكاریی نیرۆسی به
كۆمهڵ ،بابهتی باوكی ونبوو یان وێڵبوون
بهدوای باوكدا له فرۆیدهوه وهرمگرتووه.
ن �هوهی ئیمه ن �هوهی شكستی ()67ە.
شكستی ()67یش بهوپهڕی ڕاشكاوییهوه
شتێك له خهسانی تێدایه .ڕۆشنبیره
ع �هرهب �هك��ان ههستیانكرد ل �هب �هردهم
ئیرسائیلدا ،تووشی جۆرێك له خهساندن

ه��ات��وون ،ل �هوهی��ش زی��ات��ر ،ب��ۆئ�هوهی
ڕاشكاوتر قسهبكهم ،ئهو خهساندنهی
تووشی ب��وون له باوكه نهبوو ،بهڵكو
به دهستی دایكێكی شهرهنگێز بوو،
كه ئیرسائیله ،كه زهكهرێكی دهستكرد
و ساختهی پێیه ،ئهویش تهكنۆلۆژیا و
بهتایبهتیش فڕۆكهكانه .لهبهردهم ئهم
تۆقینه زۆزرهدا ،له ماركسیستهوه و بگره
ڕۆشنبیره مهسیحییهكانیش دهگهڕێنهوه
ب��ۆ ك�هل�هپ��وری ع�هرهب��ی��ی ئیسالمی و
دهیكهنه باوكێكی به ڕهحم ،كه دهتوانێت
لهم ڕۆژانهی خهساندا خۆمانی بدهینه
پاڵ .لێرهدابوو ئهو گوزارهیهم دهربارهی
گ��هڕان ب��هدوای باوكێكی میهرهباندا،
بهكارهێنا .ههڵبهت ئێمه پێویستامن
ب��ه ب��اوك��هك��ان نییه و ئیرسائیلیش
دایكێكی شهرهنگێز نییه ،ئهو دوژمنه و
ناكرێت بێته دایك ،تهنانهت دایكێكی
شهرهنگێزیش .بهالی منهوه كهلهپوور
وهك ههر باوكێك ڕۆڵی خۆی دهگێریت،
ئهوه ئهركی نهوه و ئەنجامهكانن ،كه
دهبێت خۆیان پێبگهیهنن و خۆیان
دروستبكهن ،نهك خۆیان بسپێرنه سایهی
ڕهحمهتی باوكێكی میهرهبان و لهخۆیان
بێخهم بنب.
سهرچاوه:
حوار مع جورج طرابیشی :الجابریخاننی قبل ان یخون مصادره ..ولست
متفائال من مرحلة ما بعد الربیع العربی.
http://www.hurriyatsudan.
com/?p=107357
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گفتوگۆ لهگهڵ
«جۆرج تهرابیشی»

لەعەرەبییەوە :هێشوو عەبدوڵاڵ
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«ئهنتلیجێنسیا»ی
عهرهبی ئایدیۆلۆژیزه بووە
 له كتێبی «نهخۆشیی رۆژئ��اوا»داباست ل��هوه ك���ردووه ،ك�ه جهنگی 68
ك��اری��گ�هری هێدمه ]ت��راوم��ا[ى ههبوو
لهسهر گوتاری رۆشنبیرهكانی عهرهب،
ئهمهیش وای لێكردن  ،بگهڕێنهوه بۆ
ئامێزی كهلهپور ،به پێچهوانهی سهدمه ]
شۆك[ە «پۆزهتیڤ»ە ناپلیۆنییهكهوه ،كه
بهشداریكرد له بزواندنی كهرهستهكانی
سهردهمی رێنیسانسدا .پرسیارهكه ئهوهیه:
داخ��ۆ جهنگی ع��ێ�راق و ئ �هو ڕووداوه
گ�هوران�هی ب�هدوای��دا هاتن ،كاریگهریی
هێدمه یان شۆكیان دهبێت؟
 ئهستهمه له ئێستادا وهاڵم��ی ئهمپرسیاره بدهینهوه ،چونكه من كاتێك كتێبی
«نهخۆشیی رۆژئاوا»م نووسی ،سهردهمێك
بهسهر شكستی 68دا تێپهڕیبوو ،بهاڵم
عێراق ل �هم��ڕۆدا له دۆخێكی ج��ی��اوازدا
دهژی و پێویستی به چاودێرییهكی ورد
ههیه ،تاوهكو به دیاریكراوی و دروستی
دۆخهكهی دهستنیشانبكهین ،بهاڵم پێموایه
له یهككاتدا ههم هێدمه ههیه و ههمیش
شۆك ،به جۆرێك كه دهتوانین به حاڵهتێكی
دوودیوی دابنێین ،یهكێك له هۆكارهكانی
ئهمهیش دوودی��وی كۆمهڵگهی عێراقی
خۆیهتی ،كه له دوو كۆمهڵگه پێكهاتووه،
كۆمهڵگهی سوننە مهزههب و كۆمهڵگهی
شیعه مهزههب .ئهم دابهشبوونه وامان
لێدهكات ،نهتوانین بزانین چی روویداوه .ئایا
شۆكێكی چاالكه به ئاراستهی رێنیسانسێكی
ك���ارا ،ی��اخ��ود هێدمهیهكی چ��االك �ه به
ئاراستهی بهسهرخۆدا شكانهوه و گهڕانهوه

بۆ دواوه .بهداخهوه ،بهپێی مهزهندهی من،
تاوهكو ئێستا زۆرینهی كاردانهوهكان لهسهر
ئاستی عێراقی و لهسهر ئاستی عهرهبییش
پهلهپڕوزهیه .لهسهر ئهم ئاسته كۆمهڵێك
كێشهیهك روویداوه ،ئهویش ئهوهیه ،ئەو
داگیركارییەی ئهمریكا كه سهدام حوسهینی
رووخاند -كه به توندوتیژترین دیكتاتۆری
رژێمه عهرهبییهكان دادهنرێت ،ئهگهرچی
تاكه دیكتاتۆر نهبوو ،بهاڵم دڕندهترینیان
بوو -كردییه شههید و ههلێكی دیكهی
رهخساند ،كه خهڵك لهگهڵی هاوسۆزبن.
ئهمه رواڵهتێكه له رواڵهتهكانی «هێدمه«ی
ك��ارا بۆ وروژان��دن��ی ههست و غهریزه
سهرهتاییهكان و گهڕانهوه بهرهو دواوه،
لهبری ئهوهی ببێته كاركردی رێنیسانس.
مهبهستم له هاوسۆزی لهگهڵ سهدامدا
ئهوهیه ،كه چهندین عێراقی ههن بوونه
كهسانێك كه سۆز و ههستیان بۆ سهدام
و س �هردهم �هك �هی ج��واڵ و –الیهنیكهم-
لهسهردهمی ئهودا به ئارامی و له ئاساییشدا
دهژیان ،ئینجا له روانگهی تائیفییهوه «كرا
به ئیبلیس» و ههر له ڕوانگهی تائیفییشهوه
ستاییش كرا .لهم گۆشهیهوه ئێمه لهبهردهم
«هێدمه«داین نهك «سهدمه« ]شۆك[.

 وا پێدهچێ له دۆخ��ی عێراقرەشبین بیت؟!

 بهڵێ من رەشبینم ،رهنگدانهو هعهرهبییهكانیشی هێشتا ه��ەر لهژێر
پ��ێ��داچ��وون�هوهدان .من ل��ێ��رهدا لهبارهی
ئاپۆراوه قسهناكهم ،چونكه ئاگام لێیان
نییه ،بهڵكو دهربارهی ئهو توێژە رۆشنبیره
عهرهبییه قسهدهكهم ،كه وای دهبینم
لهخۆیدا دابهشبووه و خۆی ونكردووه
و نازانێت پێوهرهكانی ههڵسهنگاندنی

ئ���هوهی ل �ه ع��ێ �راق ڕوودهدات چین،
لهكاتێكدا من سهرمسوڕما ل��هوهی كه
زۆرێ��ك له كاردانهوهكانی ئهو رۆشنبیره
ع���هرهب���ان���هی ،ل��هس��هر ماركسییزمی
دیموكراتی و سێكیوالریزم هەژماردەکرێن،
كاردانهوهكانیان بووه كاردانهوهی تائیفی،
به شیعه و سوننەوه ،زۆر به راشكاوی
دهڵێم ئهمه زۆر ئازاریدام.
 ن��هوه عهرهبییهكان هێشتایشب �هدهس��ت ئ �هو ش��ت�هوه دهناڵێنێت كه
ناوتناوه «برینی نهرگسی» له رۆژئ��اوا،
كه تووشی نهوه كۆنهكان بووبوو و وای
لێكردبوون بهسهرخۆیاندا بنوشتێنهوه
و رێ���ی ئ����هوهی ل��ێ��گ��رت��ن ،بچنه نێو
مۆدێرنهوه .بۆچی ئێستا ئهمه بهسهر نهوه
نوێیهكانیشدا هاتووه ،ئهگهرچی تووشی
شكستی زهلیلكهر نهبوون ،وهك ئهوهی له
جهنگی 68دا روویدا؟
به بڕوای من ئهمه دهگهڕێتهوه
بۆ كۆمهڵێك هۆكار ،له ههموویان گرنگرت،
شكستی ئ �هزم��وون �هك��ان��ی گهشهپێدان
و ت��ازهگ��هری ل�ه جیهانی ع �هرهب��ی��دا .با
منوونهیهك بهێنینهوه :ژاپۆن و چین ..داخۆ
ژاپۆن و چین له ڕووی ئایینی و كولتوری
و زمانی و ئێتنیكییهوه هێندهی ئێم ه له
رۆژئ��اواوه نزیكن؟ نهخێر ،ئێمه زۆر لهوان
نزیكرتین ،ئێمه ل ه رۆما و یۆنانهوه لهوان
زۆر نزیكرتین و چووینهته ئیسپانیا و
گهیشتین ه مهكدۆنیا ،توركیاش تا سنووری
نهمسا رۆیشت ،كهواته ئێمه و رۆژئاوا له
پهیوهندییهكی راستەوخۆداین ،ئهی كهواته
بۆچی چینییهكان و كۆرییهكان ،ههر وهك
پێشرتیش ژاپۆن كردی ،بهسهر ئهم گرێیهدا
سهردهكهون و خۆیانی لێ دهربازدهكهن،
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بهاڵم ئێمه ناتوانین ئهمه بكهین؟ بهبڕوای
من ئهوانیش تووشی ههمان كێشه بوون،
ه �هم��ان پرسیار الی ئهوانییش ك��راوه،
ب�هاڵم ئ �هوهی له ژاپ��ۆن رووی��دا و ئهوهی
لهمڕۆیشدا له باشووری ڕۆژههاڵتی ئاسیا و
چین روودهدات ،ئهوهیه كه ئهوان بڕیاریان
لهوه داوه ،كه وهاڵمدانهوهی رۆژئاوا تهنیا
ب �هوه دهبێت ،كه لێی نزیکببنهوه و له
ب��وار و كایهكهی خۆیدا جێیبهێڵن ،بهاڵم

ب �هالی ع�هرهب�هوه دۆخهكه ج��ی��اوازه ،ئهو
ئایدیۆلۆژیای الی ئێمه دوای شكستی
ههوڵهكانی گهشهپێدان و ئهزموونهكانی
مۆدێرنێته سهركهوتنی بهدهستهێنا ،رژێمی
دیكتاتۆریهتی و پاشهكشهی بهكۆمهڵ و
پاشهكشهی ئابوری و ئاستهكانی فێركردنی
پیشانداین .ئێمه له گهنجیامندا دهمانوت
دهمانهوێت له رێگهی به رۆژئاواییبوونهوه
بهربهرهكانێی رۆژئ��اوا بكهین .ئهمه ئهو

al jaberi
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شتهبوو ك ه ژاپۆنییهكان ،ئینجا چینییهكانیش
كردیان .كهچی ل ه ئێستادا به داخهوه ،ئێمه
دهمانهوێت بهربهرهكانێی رۆژئاوا بكهین،
بهاڵم لە کرداردا پێچهوانهی ئهو ه بكهین ،كه
رۆژئاوا كردوویهتی .الی ئێم ه كهسانێك ههن
بهناوی تێگهیشتنێكی دیاریكراو ل ه دهقه
قورئانییهكانهوه ،تیۆرهكهی «كۆپهرنیكۆس»
رهتدهكهنهوه ،ههیه تیۆری سوڕانهوهی خۆر
و شتی لهم بابهت ه رهتدهكاتهوه .لێرهدا من
ئایدیایهكی ساده به مێشكمدا دێت  ،ئهویش
ئهوهی ه ك ه گهلی پێشكهوتوو بهشێوهیهكی
پێشكهوتوو له ئایینهكهی تێدهگات و
گهلی عهقاڵنی بهشێوهیهكی عهقاڵنی
له ئایینهكهی تێدهگات .ئایین به زمانی
خهڵكی قسهدهكات بهو جۆرهی كه خهڵكی
ههن و ئهركهكهی دانانی ڕێسا و یاسای
زانستی نییه ،لهبهرئهمه ئهوهی له ناوهنده
عهرهبییهكهدا ڕوودهدات جێگای داخه،
چونكه لێرهدا دهبینین تیۆری «ئیعجازی
قورئان» له ئیسالمدا لهسهر ئهو بنهمایه
دان �راوه ،كه ئیعجازی قورئانی دهربڕین و
پێڕاگهیاندنه ،بهاڵم كه ئێستا پێڕاگهیاندن
ئهو بایهخهی نهماو ه ك ه سهردمی پێشووتر
هەیبوو ،ئهو رۆژگارهی كه نهتهوهكان لهسهر
بنهمای زمانهكانیان دابهشبووبوون ،ئێستا
دوای ئهوهی ك ه لهگهڵ رۆڵی بهرفراوانی
زانستدا تیۆرێكی نوێ دهركهوتووه ،كه تێیدا
تیۆری ئیعجازی قورئانی ف هرامۆشكراوه
و ه���هوڵ���دهدهن ئیعجازی زان��س��ت��ی له
قورئاندا بسهملێنن .لێرهدا پێموایه برینه
نهرگسییهكه هێشتایش بێدهرمان ه و ههر
ههوڵێكیش بۆ خوێندنهوهیهكی ناعهقالنی
و ناعهقڵێرناوی دهقی ئایینی ،ئهم برینه
نێرگسییه قووڵرتدهكاتهوه .پێشموای ه یهكێك

له هۆكارهكانی ئهم برینه ئهوهیه كه پێامنوایه ئێم ه
له سهنتهری جیهانداین .دهڵێین( :عهرهب و رۆژئاوا)
]العرب و الغرب[ ،وهك بڵێی جیاوازی ئێم ه و رۆژئاوا
تهنیا خاڵی سهر پیتی (غ)ە .من ئهمهوێ جهخت
لهسهر ئهوه بكهمهوه ،كه ئێم ه و رۆژئاوا دووالیهنی
لێكدژییهكه نین ،بهڵكو ئێمه بهشێكی چكۆلهی
جیهانین و كۆی گهالنی عهرهبی –دیاره ئهگهر ئهم
دهربڕینه گونجاو بێت ،چونكه چهندین ههرێمی
عهرهبی ههن ،كه رهتی دهكهنهوه ههر له بنچینهوه
عهرهب بن!! -تهنیا یهك لهسهر پێنجی دانیشتوانی
چین پێكدههێنن ،كهچی لهگهڵ ئهوهیشدا چینییهك
نادۆزیتهوه ،كه بڵێت چین و رۆژئاوا!!.
گهر وا وێنای خۆمان بكهین ،كه ئێمه عهرهبین
و له سهنتهری گهردوونداین و لهگهڵ رۆژئاوادا
له دژایهتیداین ،كه رۆژئ��اوا نیوهكهی دیكهی
گهردوونی داگیركردووه ،ئهوا ئهمه تێڕوانینێكی
گاڵتهجاڕانهیه بۆ جیهان .ئێمه له نیوهی جیهاندا
نین ،له كتێبهكهیشمدا (نهخۆشیی رۆژئ���اوا)
چهندین دهقی رۆشنبیره عهرەبەكانم بینییهوه ،كه
داخی ئهوه دهخۆن ،رۆژئاوا وهك دوژمنێك سهیری
ئێمه ناكات ،كه سهنگ و قورسایی ههیه ،چونكه
گهر ئێمه وهكو دوژمن لێامنبڕوانرێت واتای ئهوهیه
كه ئێمه ههین .ئهو گرێ نهرگسییهی كه الی
عهرهب ههیه ،دهتوانین بیگهڕێنینهوه بۆ ئهزموونه
مێژووییهكهیان كاتێك لهخۆیان دهرچ���وون و
جیهانیان داگیركرد و فهتحی نیوهی جیهانی
شارستانییان كرد ،ئهگهرچی نهگهیشتنه چین و
ژاپۆن و ئهوپهڕی رۆژئاوا ،بهاڵم بهشێوهیهكی گشتی
زۆرینهی جیهانی شارستانیی ئهوكاتهیان خسته
سهر ڕۆژههاڵتی دهری��ای ناوهڕاست و گهیشتنه
ئیسپانیا ،بگره لهویش بهوالوهتر رۆیشنت .ئهم
ئهزموونه مێژووییه مهزنه هێشتایش لهنێو ئێمهدا
كاردهكات و ئهو وههمهمان ال دروستدهكات ،كه
گوایه ئێمه له جیهانداین و له پنتێكی سهنرتاڵی

جیهانداین .ههموو تێڕوانینێكیش كه پێیوای ه
ئێمه له پنتێكی سهنرتاڵی جیهانداین تێڕوانینێكی
كۆمیدییه ،چونكه جیهان سهنتهرێكی نییه،
بهڵكو خڕ و س��وڕاوه!! .تهنانهت رۆژئاواییش له
سهنتهردا نییه ،ئهی چۆن ئێمه دهمانهوێت لهگهڵ
رۆژاوادا خۆمان له سهنتهردا دابنێین ،لهكاتێكدا
من كاتێك كتێبی
رۆژئ��اوا خۆیشی ،بههۆی درێژبوونهوەی چینی «نهخۆشیی رۆژئاوا»م
و ژاپۆنییهكانهوه ،بههۆی كشانی ئهمریكاوه ،كه نووسی ،سهردهمێك
بههۆی گشتاندنهوه ئهوه لهبیردهكهین ،ئهمریكا
بهسهر شكستی
له رۆژئاوا خۆی دابڕاندووه و رۆژئاوایهكی نوێ و
68دا تێپهڕیبوو،
سهنتهرێكی نوێی دروستكردووه ،چیرت له سهنتەردا بهاڵم عێراق لهمڕۆدا
نییه و چیرت رۆژئاواكهی جاران نییه .به بۆچوونی له دۆخێكی جیاوازدا
من خهونی سهنرتاڵبوون خهونێكی مندااڵنهیه و
دهژی و پێویستی
ئهم جۆره بیركردنهوهیه نهرگسییهتی داخ�راو و
به چاودێرییهكی
نهخۆش بۆ خود بهرههمدێنێت ،كه لهسهر بنهمای
ورد ههیه ،تاوهكو
رق لهوی دیكه ،كه دهیهوێت له سهنرتاڵبووندا
به دیاریكراوی و
كێبهركێامن بكات ،دادهمهزرێت .ئهمه لهكاتێكدا
دروستی دۆخهكهی
كه واقیعیی ماتریالی و راستهقینهی بهرجهستهی
دهستنیشانبكهین،
عهرهب زۆر شێواوه و واڵته عهرهبییهكان له ههره
بهاڵم پێموایه له
دواكهوتووترین واڵتهكانی جیهانن ،بگره ههندێك یهككاتدا ههم هێدمه
واڵتی ئهفریقییش ههن كه له واڵته عهرهبییهكان
ههیه و ههمیش
پێشكهوتووترن .بهداخهوه ئهمه واقیعه بیامرهكهی
شۆك ،به جۆرێك
عهرهبه كه تووشی نیرۆسی كردووین ،پێیشوایه
كه دهتوانین به
ئێمهی رۆشنبیرانی ع��هرهب كهسانێكی زۆری حاڵهتێكی دوودیوی
نیرۆتیك و سایكۆتیكامن لهسهر پشتی خۆمان
دابنێین
ههڵگرتووه.
ب��ه روون���ی دی���اره تێڕوانینت ب��ۆ رۆڵ��یرۆشنبیرانی عهرهب نهرێنی و رەشبینانهیه؟
 زۆر به راشکاوی بیڵیم ،ئێمه له دۆخیخۆدۆڕاندنداین ،چونكه «ئهنتلیجێنسیا»ی عهرهبی،
كه دهبوو نیرباس یان فانۆسی رۆشنكهرهوهی رێگا
بن ،بهشێوهیهكی گشتی له دۆخی لهدهستچوون
و خۆدۆڕاندندایه ،ناڵێم ئهم توێژه ئۆپۆرتۆنیست
و ههلپهرسنت ،بهاڵم دهڵێم فریوی رژێمهكان و
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فریوی دۆالر و فریوی دهستهجهمعییان
خواردووه ،بهو واتایهی دهیانهوێت كاسبی
خۆیان بكهن و دهی��ان�هوێ��ت جهماوهر
بهالی خۆیاندا رابكێشن ،بهاڵم خۆ ئهركی
« ئهنتلیجێنسیا» ئهوه نییه ،كه جهماوهر
بۆ خۆی رابكێشێت .كاتێك دهتهوێت وهك
رۆشنبیرێك له تهلهفزیۆنهوه ملیۆنان كهس
بدوێنیت ،ناچار دهبیت سازشبكهیت ،نهك
تهنیا لهوهی كه دهبێت به زمانێكی ئاسان
قسهبكهیت ،بهڵكو لهوهیش كه ناتوانێت
ههموو ئایدیاكانت بڵێیت و سووریش بیت
لهسهر ئ�هوهی ،كه ههستی هیچ كهسێك
لهو ملیۆنان بینهره بریندارنهكهیت .لهم
دۆخ��هدا تۆ س��ازش له ههڵوێستی خۆت
دهك �هی��ت و ه �هوڵ��دهدهی��ت ب�ه جۆرێك
كهوی و نهرمیی بكهیتهوه ،كه بینهران
و بیسهران بریندار نهكات .بڕواموایه
ئهم رۆڵه زۆر مهترسیداره كه به داخهوه
دهزگا میدیاییهكانی ئهمڕۆ ،به تایبهتیش
كهناڵه تهلهفزیۆنییهكان ،رۆڵیان ههیه
له دابهزاندنی ئاستی رۆشنبیر ،بۆ منوونه
له ئاستی ئهفسهری روكنهوه بۆ ئاستی
عهریف .لێرهدا به ههموو راستگۆییهكهوه
دهڵێم ،كه ههست به نزمیی ئاستی ئهو
كۆمێنتانه دهكهین ،كه رۆشنبیران له كهناڵه
میدیاییهكاندا دهیدهن ،نهك لهبهرئهوهی
لهخۆیاندا بێ ئاسنت ،بهڵكو لهبهرئهوهی
ناچارن ئهم رۆڵه له دهزگا میدیاییهكاندا
بگێڕن ،ت��اوهك��و لهگهڵ ئ �هو ج�هم��اوهرە
فراوانهدا بدوێن ،واته رۆشنبیر ئیدی وهك
حزبی سیاسی خۆی دهبینێت ،چونكه ئهمه
شێوازی حزبهكانی ئهمڕۆیه ،ئهمه ئهگهر له
جیهانی عهرهبیدا شتێكامن بهناوی حزب
ههبێت .حزب ئایدیاكان ل�هس�هرهوه ،له
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ئاستی سهركردایهتییهوه بۆ خ��وارهوه ،بۆ
ئاستی جهماوهر دهگوازێتهوه ،لهمهیشدا
سادهی دهكاتهوه و گشتگیریی دهكات و
دهیشێوێنێت .بهواتایهكی روونرت ،رۆشنبیر
خۆی بۆته حیزب و داواكاری ئهو شتهی كه
حزب لێی داوادهكات ،ئهمهیش له بنهڕەتدا
رۆڵی رۆشنبیر نییه ،بهڵكو رۆڵی ئهفسهری
پۆله كه ڕێگادهكاتهوه و خۆشدهكات،
پاشانیش ئهو كهسانه له ریزهكهدان كه
رێگاكه دهپهرسنت و ئهو كهسانهیش ههن،
كه رێگاكه دهگرنهبهر ،ئیدی مهوداكه
فراوانه!!...
لهبهرئهوه رێمبده راستگۆیانه بڵێم
زۆرینهی « ئهنتلیجێنسیا»ی عهرهبی رۆڵی
خۆگهورهكردن دهگێڕێت و وا سهیری خۆی
دهك��ات ،كه دهتوانێت لهڕێگای دهزگا و
كهناڵه میدیاییهكانهوه واقیعی دهوڵهت
و كۆمەڵگە عهرهبییهكان بگۆڕێت .لێرهدا
پۆپۆلیزمی بهشێكی زۆر له رۆشنبیره
عهرهبهكان دهرك �هوت ،ههر له رۆشنبیره
ناسیۆنالیستهكانهوه بۆ ماركسیستهكان
و سۆسیالیستهكانی پێشووتر و بۆ
دیموكراسخوازه سێكیوالرهكان ،كه له
رێگهی ئهم دهزگایانهوه زمانێكی شهقوشڕ
بهكاردههێنن ،كه له كۆتاییدا ناتوانن
بههۆیهوه گوزارشت له ئایدیاكانیان بكهن.
جهماوهری عهرهبی له شۆكهكان دوودڵه و
دهسڵهمێتهوه ،چونكه شۆك و بهركهوتن
میكانیزمێكی رێنیسانسه ،ئهگهر تووشی
شۆك نهبین ههڵیشناستینهوه ،ئهگهر ئهم
واقیعه تووشی شۆكامن نهكات ،سهرلهنوێ
لهدایك نابینهوه ،ب �هداخ �هوه زۆرینهی
رۆشنبیره عهرهبهكانی ئهمڕۆ خۆیان له
ش��ۆك و بهركهوتن الدهدهن ،چونكه وا
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وێ��ن��اك�راون كه ئ��هوان ئهستێرهی نوێن
و دهتوانن جێگای حیزبهكان بگرنهوه،
كه بههای خۆیان لهدهستداوه ،ههر به
راستییش وایه ،حزبهكان متامنهی خۆیان
و هێڵهكانی خۆیان لهدهستداوه ،ئیدی له
رێگهی كهنالهكانهوه داوا له رۆشنبیرهكان
دهك��رێ��ت جێگایان بگرنهوه ،كاتێكیش
داوا زیاددهكات ئاستی خستنهڕوو كهم
دهبێتهوه.
 داخۆ ههموو ئهم كهناڵه ئاسامنییانهو ئهم كهرهسته تهكنیكییه نوێیانه ،كه
ڕۆژانه زیاددهبن ،ئهوه نابینن كه دهتوانن
رۆڵێكی گرنگ بگێڕن بۆ باڵوكردنهوهی
رۆشنگەری؟
 رووداوێ��ك��ت ب��ۆ دهگ��ێ��ڕم �هوه كهئ�هوك��ات�هی ل�ه كۆنگرهی قاهیره ب��ووم
ب �هس �هرم��دا ه���ات ،ئ���هوه دوا كۆنگره
بوو بڕیارمدابوو بهشداریی تێدابكهم،
چونكه ب�هش��داری��ی هیچ كۆنگرهیهكم
نهدهكرد ،چیرۆكهكه ئهوهبوو ،كه هاوڕێی
كۆچكردووی ئهزیزم هیشام شهرابی لهسهر
بڵندگۆكه وهستا و وت��ی« :ه��ۆ خهڵكی
عهرهب ،مژده بدهن ،كه ئێمه چیرت دیلی
رژێمه دیكتاتۆرییه عهرهبییهكان نین،
ئێستا كهناڵهكان له ههموو جێگایهكدان،
دهنگامن دهگات به ههموو شوێنێك .چیرت
دیكتاتۆرە عهرهبییهكان ،ناتوانن ئازادییامن
لێ زهوت بكهن» .به بڕوای من ئهم قسانه
زۆر نایابن ،چونكه تهكنۆلۆژیای تهلهفزیۆن
مهوداكانی كهم كردۆتهوه و دهرگاكانی
خستۆته سهرپشت ،بهاڵم لهوێدا تووشی
سهرسوڕمان ب��ووم كه وت��ی« :بڕوانن كه
چۆن كهناڵی جهزیره توانیویهتی بوارێك بۆ
مشتومڕ و بۆچوونه ناكۆكهكان بكاتهوه«.

من وێرای ئهو هاوڕێیهتییهی كه لهگهڵ
ئهو کۆچکردووەدا ههمبوو ،ئهم قسهیه
پهستیكردم!! بۆیه داوای كۆمێنتم لهسهر
قسهكهی كرد ،وتم ئهوهی هیشام دهیڵێت،
منوونهی ئەو دیموكراسییهته ساختهیهیه،
كه لهمڕۆدا تێیدادهژین ،چونكه كهناڵی
ج �هزی��ره ،وێ���ڕای ئ���هوهی ل�ه سیاسهتدا
كهناڵێكی فرهدهنگه و هیچ دهربهستی ئهوه
نییه ،كه سۆسیالیستێكی ناسیۆنالیست،
لیرباڵییهك به نهفرهت بكات و سێكیوالرێك
ئهوانیرت به نهفرهت بكات و ملمالنێی نێوان
تهوژمه سیاسییهكانی گهیاندۆته رادهی
ناكۆكی لهگهڵ یهكرتیدا ،ب �هاڵم فرهیی
كولتوری تێدا نییه ،چونكه ئهو پهیامانهی
كه بۆ ههمووانی دهنێرێت تاك ئایینییه،
بهتایبهتیش بهرنامهی «شهریعهت و ژیان»
]الرشیعة و الحیاة[ ،ئهم بهرنامهیه نهك
تهنیا دهنگی یهك ئایینه ،بهڵكو دهنگێكی
ئایینیی ههره دواكهوتووه ،بۆیه ئهم كهناڵه
هیچ دهربهستی ئهوه نییه ،كه ئهم فرهییه
سیاسییانه پهخش بكاتهوه ،تاوهكو بتوانێت
ئ�هم تاكئایینییهش پهخشبكات ،كاتێك
دهیانبینیت له «ئاراستهی پێچهوانه« ]
اإلتجاه املعاكس[دا بهم فۆڕمه تهلهفزیۆنییه
گهمژانهیه یهكرت دهبوغزێنن و یهكرت به
نهفرهتدهكهن ،ئ�هوا ئهو كاته بههای «
ئهنتلیجێنسیا»ی عهرهبی له روانگهی
جهماوهرهوه بههای خۆی لهدهستدهدات.
كاتێك دهیانبینیت كه بهم جۆره «گهروویان
دهگیرێت» و بهسهر یهكرتدا هاواردهكهن،
بێگومان ههمووان دهڵێن و دهپرسن :ئایا ئا
ئهمه رۆشنبیرییه؟ بهداخهوه ئهمه رێكهوت
نییه ،بهڵكو پێموایه ئامانجی دوورمهودای
ههموو ئهو كارانه دووباره تهقلیدكردنهوه

و زهقكردنهوهی دهنگی تاك ئایینییه ،ب ه
جۆرێك كه تاكڕایی تهنیا لهڕێگهی ئهم
بهرنامه ئایینییانهوه دهردهك �هوێ��ت .له
بهرامبهریشدا بۆ شێواندنی رۆڵی
رۆشنبیرانه ،چونكه رۆشنبیران
الیهنیكهم چرای رۆشنگەریین ،بهاڵم
ئێستا ئهم چرایه خامۆش بووه و
كوژاوهتهوه .بهداخهوه ئهم
چ�رای�ه خ��ۆی خ��ۆی تاریك
كردووه ،ههر لهبهر ئهمهشه
كه من زۆر رەشبینم .من ئهم
گوزارهیه بهكاردههێنم و له
دووبارهكردنهوهیشی دوودڵ
نیم و پێشموایه واتایهكی
گ����هورهی ه �هی �ه ،ئهویش
ئهوهیه كه توێژێكی گهورهی
« ئهنتلیجێنسیا» ههیه كه
خ��ی��ان�هت ل �ه پهیامهكهی
خۆی دهكات ،كه له ناسینی
واق��ی��ع و رهخ��ن �هی واقیعدا،
هیچ كاتێكیش نهبووه كه وهك
ئهمڕۆ «ئهنتلیجێنسیا»ی عهرهبی
ئایدیۆلۆژیزه بووبێت ،ئەمە له كاتێكدا
كه دهوترێت ئایدیۆلۆژیا مردووه.
 ئایا لهبهرئهمهیه كه دهبینینت��ۆ زۆر ب��هرگ��ری ل �ه س �هردهم��ی
رێنیسانسی عهرهبی دهكهیت ،كه
له ناوهڕاستی سهدهی بیستهمدا
كۆتایی ه��ات؟ وا پێدهچێت تۆ
دوای��ی��ن ن���هوهی ئ �هو قۆناغه
مێژووییه گرنگه بیت ،كه زۆرێك
لهبیریانكردووه؟
 ن��������هك ت���هن���ی���ال �هب��ی��ری��ان��ك��ردووه ،بهڵكو

كردوویانهته

Simone De Beauvoir
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شتێكی چهپهڵ و تاوانباریانكردووه و
جهنجهریان له م �هرام و مهبهستهكانی
داوه و پهیوهستكراوهتهوه به كۆلۆنیالیزم
و پالنه نهێنییهكان و موئامهره ئهبهدی
و ئهزلهییهكانهوه لهسهر ئهم نهتهوهیه
و ئیسالم..هتد .پێموایه تاوانباركردن و
چهپهاڵندنی سهردهمی رێنیسانس ،بهشێكه
لهم هێدمه فهندهمێنتالیستییهی كه جیهانی
ع�هرهب��ی و ئیسالمیی گ��رت��ۆت�هوه ،بهاڵم
دهربارهی ئهوهی كه من دوایین نهوهی ئهو
سهردهمه بم ،ئهوا ههر به ڕاستی هیوادارم
یهكێك بم لهو نهوانه و دوای منیش چهند
نهوهیهكی دیكه بێن.
 ل���ه ب��هش��ی ی��هك��هم��ی كتێبی«ال���ه���رط���ق���ات»دا ،ئ����اوڕت ل��ه دۆزی
دیموكراسییهت له جیهانی عهرهبیدا
داوهت����هوه ،ئ��ام��اژەت ب��هوهك��ردووه كه
ناكرێت دیموكراسییهتێكی ڕاستهقینه
بوونی ههبێت ،بهبێ بوونی بۆرژوازییهتێك
كه ههڵگر و پارێزهری بێت؟
 پێموایه دهبێت هزر و ئایدیاكانههڵگرێكی كۆمهاڵیهتییان ههبێت.
بهشێوهیهكی گشتی ب��هالی م��ن�هوه له
ئ�هوروپ��ای رۆژئ���اوادا بۆرژوازییهت ئهم
رۆڵ��هی گ��ێ�ڕاوه ،تهنانهت له سهردهمی
زێ��ڕی��ن��ی ی��ۆن��ان و س��هردهم��ی زێڕینی
ئیسالم ل�ه س���هدهی دووهم و سێیهمی
ك��ۆچ��ی��دا ،ك�ه ل �هو ك��ات �هدا شارستانێتی
عهرهبی و ئیسالمی له لوتكهی خۆیدا
بوو ،ههڵگرێكی كۆمهاڵیهتی دیاریكراوی
ئهم شارستانێتییه ههبووه ..شارستانێتی
ئیسالمی ك�هی داڕوخ���ا؟ ئ�هو كاتهی كه
گشت بهسهر تایبهتدا سهركهوت و رۆڵیانی
كۆتایی پێهێنا ،ئیدی عهوام بۆ دهیانساڵ
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شهقامهكانی ب�هغ��دای ب �هڕێ��وهدهب��رد و
بهم جۆره رۆڵی شاعیرهكان و گۆرانیبێژ
و هونهرمهندهكان و فهیلهسوفهكان و
كهالمناسان و ئههلی تهسهوف پاشهكشهی
ك��رد .پهیوهندی لهنێوان دهستهبژێر و
كۆمەڵگەدا پهیوهندییهكی دیالهكتیكییه،
دیاره مهبهستم له ئایدیای رهتكردنهوهی
كۆمهڵگه نییه ،بهڵكو مهبهستم پهرهپێدان
و گهشهپێدان و وزهپێدانی كۆمهڵگهیه،
رۆڵی دهستهبژێریش ههر لێرهدایه ،كه
ئهركهكهی وزهپێدانی ئهم كۆمهڵگهیهیه،
تاوهكو لهگهڵ بهرهپێشچوونی زهمهندا
دهستەبژێری گهورهتر و گهورهتر بهرههم
بهێنێت و پهرهپێبدات و پێشبخات ،بهاڵم
دهستهبژێرگهرایی واتا دوورخستنهوهی
دهستهبژێر له كۆمهڵگه ،بهاڵم بۆچوونی
من پێچهوانهی ئهمهیه ،من لهگهڵ رۆڵی
كۆمهاڵیهتیی دهستهبژێردام ،ئهمهیش
رۆڵی میدیۆمه نهك رۆڵێكی راستەوخۆ،
جا لهبهرئهوهی ئێمه لهسهردهمی دهزگای
میدیادا دهژی��ن ،ئ�هوا دهب��وو ئهم دهزگا
میدیاییه لهنێوان دهستهبژێر و كۆمهڵگهدا
رۆڵی میدیۆم بگێڕێت  ،بهاڵم بهداخهوه
له كۆمهڵگهی عهرهبیدا میدیا ئهم رۆڵه
ناگێڕێت.
 تۆ وات پێباشرته بهخۆت بڵێیت«رێنسانسگهرای ن��وێ» لهبری ئ �هوهی
بهخۆت بڵێیت «لیربالیست»؛ بۆچی؟
 من دژ به لیربالیزم نیم ،بهاڵم ئهموشهیه زۆر ئاڵۆزه و چهندین ناوهڕۆكی
گاڵتهجاڕانهی پێدا ه��هڵ��وارساوه و له
ئێستایشدا واتاكهی بۆته بااڵدهستی بازاڕ
بهسهر ه�هر لۆژیكێكی ت��ردا .ههڵبهت
من دژ به لۆژیكی بازاڕ نیم ،بهاڵم ئهمه
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مانایهكی كهم و كورته بۆ لیربالیزم .من
پێموایه ئاڵۆزكردنی «ل��ی�برال��زم» وات��ای
دیاریكردنییهتی ،واته كاتێك به رۆشنبیره
عهرهبهكان دهوترێت «لیربالیستهكانی
ع���هرهب» ئ�هم�ه ل �ه ڕوان��گ��هی «كینه«
و داب �ڕان��ی��ان �ه ل �ه كۆمەڵگە ،ب��ۆی�ه من
دهمهوێت سهنگ و قورسایی بۆ وشهی
«رێنیسانسگهرا» بگێڕمهوه.
 بهاڵم خۆ وشهی «سێكیوالریست» لهوشهی «لیربالیست» زیاتر شێوێرناوه ،بهاڵم
ئاساییه پێتبوترێت «سێكیوالریست»؟
 له راستیدا وش �هی سێكیوالریزمكاتێك بهرگوێ دهكهوێت ،به ئهندازهی
وش��هی «ل��ی�برال��ی��زم» ن��ام��ۆ نییه ،وات �ه
ت�هن��ان�هت ئ��هو دیموكراسییهتهی كه
ه �هرس��ك��راوه ،چیرت ب��اس��ی یهكێك له
بنهڕهته بێگانهكانی ناكات .له كاتێكدا كه
ئهستهمه وشهی «لیربالیزم» بدرێته پاڵ
جهماوهرێكی ئاسایی .ههر كه ئهم وشهیه
بهكاربهێنی،ن ناوهڕۆكه گاڵتهجاڕانهكهی
دهردهك �هوێ��ت« .سێكیوالریزم» سواوه،
بهاڵم ناوهڕۆكه زمانهوانییهكهی نهشێواوه.
ب��ه پ��ێ��چ��هوان��هوه ،ه �هن��دێ��ك وش��هی
«عهملانییهت» به «عیلامنییهت» تهفسیر
دهكهن ،واته له زانستهوه هاتووه ،بهاڵم
راستییهكهی ئهوهیه له جیهانهوه هاتووه،
واته دونیاگهریی .دیاره ئهم وشهیهیش
ههر له سهدهی چواردهیهمی كۆچییهوه
لهنێو كهلهپووری عهرهبی و ئیسالمیدا
ههبووه.
شێواندنی وشهی سێكیوالریزم ،كارێكی
ئهنقهسته ،چونكه چیرت سۆسیالیستێك
نابوغزێرنێت لهبهرئهوهی سۆسیالیسته،
چیرت ماركسیستێك به نهفرهت ناكرێت،

ل �هب �هرئ �هوهی ماركسیزم وهك ئایدیۆلۆژیا
شكستیهێناوه ،ههموو ئهو بوغزاندنانهی كه
پێشرت ئاراستهی ماركسزیم و كۆمۆنیزم دهكران،
گ��ۆڕاون بۆ «عهملانییهت» و «عهملانییهكان»،
ئهمه لهكاتێكدا رێ��ژهی «عهملانییهت» له «
ئهنتلیجێنسیا»ی عهرهبیدا رێژهیهكی زۆر كهمه
و بگره به پهنجهكانی دهس��ت دهژمێردرێن.
كه وشهی «لیربالیزم» بهرگوێت دهكهوێت ،وا
دهزانیت به پهرەشووت له جیهانی رۆژئ��اواوه
بهسهر جیهانی عهرهبیدا بهردهدرێتهوه .وهك
بڵێی تۆ لهم كۆمەڵگەیهدا نیت .ئهمهیش هۆكاری
ئهوه بوو كه دوای روخانی بلۆكی كۆمۆنیزم
یارمهتیدهر بوو بۆ «بهچهپڵكردن»ی وشهی
عهملانییهت ،چونكه زۆرینهی ئهو رۆشنبیرانهی
كه سهر به تهوژمی ناسیۆنالیستی و ماركسیزم
بوون ،به پاڵنهری ئهو پۆپۆلیزمهی كه ههیانبوو،
خۆیان له عهملانییهت داماڵی ،چونكه پێیانوابوو
ئ�هگ�هر وهك «ع�همل��ان��ی» خ��ۆی��ان دهرب��خ �هن،
ئهوا له كۆمهڵگه جیادهبنهوه و ئهوانیش ئهم
جیابوونهوهیان ناوێت ،له كاتێكدا كه پێویسته
رۆشنبیر مهودایهكی كهم له كۆمهڵگه وهربگرێت
و كهمێك خۆی جیابكاتهوه .ئهگهر له كۆمهڵگه
جیانهبیتهوه ،ناتوانیت پهیوهندییشی لهگهڵدا
بگریت .جیابوونهوهت له كۆمهڵگه كارێكی
سهرهكییهوه ،تاوهكو له شوێنێكهوه بچیتهوه
نێوی ،كه بتوانیت داوای پهرهپێدان بكهیت،
نهك داوای جێگیربوون و دانیشنت و پاڵدانهوه.
زۆری��ن �هی رۆشنبیرانی ع��هرهب ئ �هم وشهیه
لهخۆیان دووردهخهنهوه ،لهبهرئهوهی پێیانوایه
گهر وەهابن كۆمهڵگه لێیان تێناگات و گوایه
لهبهرئهوهی كۆمهڵگهكهمان ئایینییه قهبوڵی
«عهملانییهت» ناكات .بهم جۆره تهواوكارییهك
لهنێوان ئهم دوو الیهنهدا ههیه .ههم لهالیهن
دوژمنهكانییهوه و ههم لهالیهن الیهنگرانییهوه

(یان لهالیهن ئهو كهسانهوه ،كه دهشێت ببنه
الیهنگری عهملانییهت).
بۆچی له كۆنگره رۆشنبیرییه عهرهبییهكاندا
بهشداریی ناكهیت؟
 ههستهكهم ههمووی منایشییه .دوو جۆركۆنگره ههیه ،یان ئهوانهی كه له میرس دهبهسرتێن،
یان ئهوانهی كه له كهنداو رێكدهخرێن .ئهوانهی
چیتر ماركسیستێك
له میسڕ رێكدهخرێن بۆئهوهیه روخسارێكی
به نهفرهت ناكرێت،
گهش بدهنه میرس ،وهك ئ �هوهی كه ئێستایش لهبهرئهوهی ماركسیزم
ئهم واڵته ههر ئهو رۆڵه دهبینێت كه له پێشرتدا
وهك ئایدیۆلۆژیا
ههیبووه ،بهاڵم ئهمانه ههمووی قسهن دهربارهی شكستیهێناوه ،ههموو
قسه و پێش و دواناخرێن .ههمان هۆل و ههمان
ئهو بوغزاندنانهی
ئامادهبووان و هیچ شتێكی نوێی تێدا نییه ،بهاڵم ك ه پێشتر ئاراستهی
له كهنداو مهسهلهكه قازانجه ،چونكه رۆشنبیرهكان
ماركسزیم و
دهچن بۆ ئهوێ و به گیرفانی پڕەوه دهگهڕێنهوه.
كۆمۆنیزم دهكران،
ئ��هم كۆنگرانه ل �هس �هر ئاستی راستهقینهی
گۆڕاون بۆ
دهستهجهمعی هیچ كاریگهرییهكییان نییه .له
«عهلمانییهت» و
باخچهی هۆتێلهكه پله یهكه پێنج ئهستێرهییهكاندا
«عهلمانییهكان»،
و دوور له جهماوهری راستهقینه دهبهسرتێن .ئهمه لهكاتێكدا رێژەی
زۆرجاریش دهبێته كێبهركێی رۆشنبیرهكان لهپێناو
«عهلمانییهت» ل ه
بوون به ئهستێرهدا.
« ئهنتلیجێنسیا»ی
 ت��ۆ ت�هن��ان�هت ل �ه فێستڤاڵی ئهسیلهیعهرهبیدا رێژەیهكی
كولتوریی مهغریبیشدا ئاماده نهبوویت؟
زۆر كهمه و بگره به
 یهكجار چ��ووم �ه ئهسیله ،ئ��ی��دی ههرپهنجهكانی دهست
لهو كاتهوهی لهگهڵ جابریدا «لێكگیربووین»
دهژمێردرێن
بهپێكهنینهوه -ئیدی له مهغریبهوه بانگهێشت
نهكراوم ،رهنگه جابری قهڵهمڕهو و هەژموونی
خۆی لهوێ بهكارهێنابێت .جارێكیشیان چوومه
تونس ،ب��هاڵم لهوێش بهههمان قهناعهتهوه
ه��امت �هوهدهرێ .بازنهیهكی داخ��راوی رۆشنبیره
دوورهپهرێزهكان .من خۆیشم ههتا شتێكم بۆ
وتن نهبێت و خۆمم بۆ ئاماده نهكردبێت ناچم.
له كۆنگرهیهكدا لێكۆڵینهوهیهكی چل الپهڕییم
نووسیبوو ،كهچی پێیانوتم تهنیا ده خولهك ماوهت
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ههیه بۆ قسهكردن و پێشكهشكردنی
باسهكهت.
 زیاتر له  225كتێبت وهرگێراوه وپرۆژەیهكی زۆر گهورهی فیكری و چهندین
كتێبیشت ههیه .چۆن توانیت به تهنیا ئهم
ههموو كاره بكهیت؟!
 وازم له وانهوتنهوه و ڕۆژنامهگهریو میدیا هێنا .بڕیارمدا له وهرگێڕاندا بژیم،
بیرمه رۆمانی «رۆشنبیرهكان»ی سیمۆن
دی بوڤوارم وهرگێرا ،ههزار الپهڕە بوو ،له
پاداشتیشدا  2000لیرهی لوبنانیم وهرگرت.
ههڵبهت ئهو كات نرخی لیره وهك نرخی
ئێستای نهبوو ،واته دهیكرده نزیكهی 800
یان  900دۆالر .ئهو كات كه من له سوریا
دهژی��ام دهمتوانی به  100دۆالر مانگێك
ببهمه س �هر ،بۆیه بڕیارمدا له رێگهی
وهرگێرانهوه بژیم ،ئیرت دهستكهوتهكهی
ههرچهندییش بێت .ههموو وهزیفهكانی
دیكهم وازلێهێنا و خۆمم بۆ وهرگێڕان
تهرخانكرد .به دڵنیاییهوه ههموو ئهو
بهرههمانهی كه وهرمگێڕاون باش نین.
له وهرگێڕانیشدا راهێنان و مهشق و
پرۆڤهمكردووه،ئهگهر ئێستایش بۆم بلوێت
چاوێك به وهرگێڕانهكامندا بخشێنمهوه،
ئ�هوا ئهمه خۆشحاڵمدهكات .مهرجیشم
بۆ ههموو ئهو خانهی باڵوكردنهوانهی
كه دهیانهویست كتێبهكانم سهرلهنوێ
باڵوبكهنهوه ،تهنیا ئهوهبوو كه بهر له
چاپكردن كتێبهكهم بۆ بنێرنهوه ،بۆئهوهی
تهماشایهكی بكهمهوه ،ئیدی هیچ بههایهكم
لهبهرامبهریدا نهدهویست ،كهواته من لهو
كاتهوهی چوومه فهرهنسا ،وات�ه ماوهی
 25ساڵه ،تهواو بێ وهزیفه بووم و خۆمم
تهرخانكرد بۆ ئهم كارانه ،لهو كاتهیشهوه
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تاوهكو ئێستا هیچ كارێكم نهبووه .ب ه
كهمرتین دهستكهوتی مانگانه دهژی��م و
خهرجییشم كهم ك��ردهوه ،تاوهكو ناچار
نهبم كارێكی دیكه بكهم .ههموو رۆژی
یهك شهممهیهك له رۆژنامهی (الحیاة)
وتارم ههبوو ،بهاڵم دواتر رامگرت ،چونكه
نهمدهتوانی ب�هردهوام��ب��م و ههستیشم
دهك��رد ،دهتوانم لهڕێگهی دهستكهوتی
كتێبهكامنهوه بژیم بهبێ ئهوهی پێویستم
به پاداشتهكانی (الحیاة) بێت .من به
شێوهیهكی ساده و خاكهڕا دهژیم و ماڵێكی
خاكهڕاییشم ههیه .سهقفی ژیان و بژێویی
خۆمم نزمكردهوه ،تاوهكو بتوانم خۆم بۆ
نووسین و وهرگێڕان تهرخانبكهم ،ئهوهیش
لهسهر حسێبی خێزانهكهم بوو .ههر سێ
كچهكهم ههر له منداڵییهوه دهستیانكرد
به كاركردن .جگه لهوانهیش ،من گهشت
و گهڕانێكی ئهوتۆم نییه بۆ دهركهوتن له
تهلهفزیۆنهكان و ئامادهبوون له كۆنگره
و كۆڕەكاندا .رۆشنبیری وا ههیه له ههر
مانگێكدا بهشداری كۆڕێك یان دوو كۆڕ
دهكات .ئهمه كات بهفیڕۆدانه.
 ت��ۆ ك��ات �هك��ان��ی خ���ۆت ب��ه پێیخشتهیهكی دیاریكراو ڕێكدهخهیت .بۆ
منوونه ئایا بهیانیان زوو ههڵدهستیت و
دهستبهكاربكهیت؟
 نا ،نهخێر بهو ج��ۆره نا .من تهنیادهخوێنمهوه ،به نزیكهیی پێنج سهعات
له ڕۆژێكدا .من له ئێستایشدا تهنیا له
بواری كهلهپووردا دهخوێنمهوه ،تهنانهت
ئهو ڕۆمانانهش ناخوێنمهوه كه عاشقیانم،
چونكه كاتم بۆیان ن�هم��اوه .كهلهپوور
دهخوێنمهوه و چهندهیش زیاتر لهم بوارهدا
بخوێنمهوه زیاتریش تێیدا قووڵدهمبهوه.
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تێیدا ئ�هو چاوگانهم كهشفكردووه ،ك ه
دهشێت بهكاریانبهێنینهوه ،ب�هاڵم تهنیا
پێویستیان به كهسانێكه كاریان لهسهر
بكات.
 دهتوانیت ههندێك زانیارییامنلهسهر بهشی داهاتووی پرۆژهی «رهخنهی
ڕەخنهی عەقڵی عهرهبی» بۆ بدركێنیت؟
 من نامهوێت ئهم پرۆژەیه بگهیهمنهكۆتایی ،كه بهر له  25ساڵ دهستم پێكردووه.
له ئێستادا خهریكی ئامادهكردنی بهشی
پێنجهم و دوا بهشم و سووریشم لهسهر
ئهوهی كه دوا بهش بێت ،جا ئیرت قهبارهكهی
ههرچهندهیش بێت ،راستییهكهیشی ڕهنگه
قهبارهیهكی زۆر گ���هورهی ههبێت .له
ئێستادا بهشی كۆتایی ئهو كتێبه دهنووسم
و ههڵبهت بهشێكی قورسیشه .هیوادارم
ل �ه ساڵی داه��ات��وودا بتوانم كتێبهكه
ئامادهبكهم و ناونیشانهكهیشی تۆزێك
كێشهئامێز و وهڕزك �هره «ههڵگهڕانهوهی
سوننی :له ئیسالمی قورئانهوه بۆ ئیسالمی
فهرمووده« ئهمه یهكهمجاره باسی ئهمه
دهكهم .ههڵبهت كه لێرهدا دهڵێم سوننە،
مهبهستم ههڵگهڕانهوهی سوننە نییه
بهسهر شیعهدا ،بهڵكو مهبهستم ئهوهیه
كه سوننە چۆته پێش قورئانهوه .ئهمه ئهو
شتهیه كه له مێژووی ئیسالمیدا روویداوه.
گۆڕان له قورئانهوه بۆ فهرمووده .ههڵبهت
دهرب��ارهی شۆڕش له ئیسالمدا دهبوو ئهم
شۆڕشه الهوتییە بێت ،ئینجا به پێچهوانهوه
بگهڕێتهوه له ف �هرم��وودهوه بۆ قورئان.
ئهمهیش له چاوهڕوانی ئهو كهسهدا بوو
كه ناومناوه دهركهوتنی لۆتهری موسوڵامن
 ،ئینجا ڤۆڵتێر.

ئەسعەد ئەبوخەلیل
لە عەرەبییەوە :بابان ئەنوەر
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شیوەن و گریان بۆ کۆچی دوایی
ج��ۆرج تەرابیشی ،سەرتاپای میدیای
ع��ەرەب��ی و ت��ۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی
گرتەوە .من لەجێگەی خۆیدا ئەمە بە
شتێکی پۆزەتیڤ دەبینم ،لەبەرئەوەی
فکر و ن��ووس��ی��ن هێشتا بوارێکیان
ب��ۆ خ��ۆی��ان هێشتۆتەوە ل��ەن��او کایەی
رۆشنبیریی عەرەبیدا .لەو باوەڕەدانیم
مردنی بیرمەندێکی ئەمریکیی ببێتە
م��ای��ەی ش��ی��وەن و خەمگینی ل��ە ت��ۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ،ئەمە لەگەڵ ئەوەی
راپۆرتی «گەشەپێدانی عەرەبی» ئەوەی
پیشانداوە کە ئێمەی عەرەب نەتەوەیەکین
ناخوێنینەوە ،چونکە ئامادەکاری راپۆرتەکە
ئاگاداری ئەو پێشکەوتنانە نەبووە کە لە
تەکنیکی چەتەیی رۆشنبیریی عەرەبیدا
هاتۆتەئاراوە.
ب��ەاڵم نووسین دەرب����ارەی ج��ۆرج
ت��ەراب��ی��ش��ی ه��ەم��ی��ش��ە پ��ێ��وی��س��ت بە
چاوخشاندنەوە بە بەرهەمەکانیدا ناکات،
جێگەی دڵنیاییش نییە کە هەندێک
لە چەپەکان و پێشکەوتنخوازەکان کە
دەرب���ارەی تەرابیشی نووسیویانە ،لە
بیست ساڵی رابردوودا جۆرج تەرابیشییان
خوێندبێتەوە یان نا .تەرابیشی سااڵنێکی
زۆر ژی��ا ،زی��اد ل��ە س��ەد بەرهەمیشی
ل��ەدوای خ��ۆی بەجێهێشت ،لە گ��ەڕان
و گواستنەوەدا بوو لەم ئایدۆلۆژیا بۆ
ئ��ەو ئایدۆلۆژیا ،لە ناسیۆنالیستێکی
بەعسییەوە (لە سااڵنی مانەوەیدا لە
دیمەشق) بۆ مارکسیستێک (لە سااڵنی
بووژانەوە و زیندووبوونەوەی مارکسیزمدا
و پاشانیش ل��ە بوونگەراییەکەیدا)،
لەوێشوە بۆ لیربالیستێکی عەرەبیی

ئاسایی داپ����ۆرشاو ب��ە ع��ەب��ای راشیۆنالیزم
(عەقاڵنیی) ،ب��ەاڵم نووسینەکانی تەرابیشی
هەمەچەشنن و پێویستییان بەوەیە بە پسپۆڕیی
و لێتوێژینەوەیەکی وردەوە لەسەریان بدوێین.
ئەو پیاوێکی پڕکار و مەوسوعی و فرەالیەن بوو
لە خوێندنەوەکانیدا.
شیوەنکارانی تەرابیشی هەندێکیان ویستی
ئەوەیان هەیە ،مردنەکەی بۆ مەبەستی سیاسی
بەکاربهێنن .نووسەرێک لە رۆژنامەی «الحیاة»
به ناوی «ئهمیر خالید بن سوڵتان» باس لهوه
دهک��ات ،که تهرابیشی بهرههڵستیی خۆی بۆ
رژێمهکهی ئهسهد دهربڕیوه .بهاڵم «سوبحی
حهدیدی» –که پاڵپشتێکی شۆڕشی سوریایه-
له لێدوانێکیدا بۆ «القدس العريب» دان بهوهدا
دهنێت ،که لهگهڵ تهرابیشیدا سهبارهت به
دۆخی سوریا بۆچوونیان ناکۆک و پێچهوانه بووه،
کهواته بۆچی دهگهڕێنهوه بۆ ههڵوێستهکانی
تهرابیشی دوای مردنی ،له کاتێکدا له ژیانیدا
خۆی بهدوورگرتووه له لێدوان لهسهر ئهو بابهتانه
(خۆبهدوورگرتنێک –به خواستی خۆی بووبێت
یان بهدهر له خواستی خۆی ،به ئاگایی بووبێت
یان به نائاگایی ،گهر فرۆیدییانه بدوێین -که له
بهرژهوهندیی رژێمهکهی ئهسهددا بووه) .ئهمه
وهک دانانی گوزارهی «بهرپێگرتنی عهرهبیی»
وههایه له ناونیشانی بهرگی یهکهمی کتێبهکهیدا
«هرطقات» ،سهرهڕای ئهوهی کتێبهکه دوور یان
نزیک توخنی بهرپێگرتن ناکهوێت ،ههربۆیه
خۆبهدوورگرتن له رهخنهگرتن له رژێمی سوریا
له سااڵنی فهرماڕهوایهتییدا ،راست و رهوان دژ
به تهرابیشی ههژماردهکرێت.
له بواری وهرگێڕاندا ،تهرابیشی بهرههمهێکی
بێپایانی ههیه .بهاڵم بابهتی وهرگێڕان (ههم الی
تهرابیشی و ههم الی کهسانی دیکه) بۆنهیهکه
ههتاوهکو داخ��وازی��ی پ��ڕۆژهی �هک بکهین بۆ

دووب���اره پێداچوونهوه و وهرگ��ێ��ڕان��ی کتێب ه
شاکارهکانی فکری خۆرئاوا -که تهرابیشی بهشدار
بووه له وهرگێڕانیاندا( .عهفیف ئهلئهخزهر)
دهرب��ارهی ههندێک لهو ههاڵنه نووسیویهتی
که له وهرگێڕانهکانی تهرابیشیدا هاتوون ،له
پێشیانهوه بۆ وهرگێڕانه خراپهکهی «مانیفێستی
کۆمۆنیزم» .کێشهی بهشێک له وهرگێڕانهکانی
جۆرج تهرابیشی خۆی ل�هوهدا دهبینێتهوه که
وهرگێڕانن له وهرگێڕانهوه (وات �ه وهرگێڕانی
عهرهبیی کتێبه فهڕهنسییهکانه ،که له بنهڕهتدا
بهشێک لهو کتێبانه به ئهڵامنی و ئینگلیزی و
روسی نوورساون) .زمانه عهرهبییهکهی تهرابیشی
زمانێکی ههناسهسوارکهر و تهنگهنهفهسکهره،
بهاڵم وهرگێڕانهکهی له «املعجم الفلسفي»دا
م �هب �هس��ت��ی ت����هواو ن����ادات ب��هدهس��ت��هوه،
ه��هروهک چ��ۆن ل�هو بابهتهیدا که سهبارهت
به فهیلهسوفانی عهرهبه ،پشتی نهبهستووه
به وهرگێڕانه خۆرئاواییه نوێیهکان (بۆ منوونه
بڕوانه له بابهتهکهی ئینب تهیمییه ،الپهڕە .)19
هاوکات وهرگێڕانی پهیوهست به فهرههنگ و
ئینسایکلۆپیدیاکان دهبێت بچێته ژێر دهستی
لیژنهیهک له پسپۆڕەوه له کایه جیاجیاکاندا.
بۆمنوونه لهو بابهتهی که لهسهر (جاک دێریدا)
یه ،تهرابیشی چهمکی «دیفیرێنس» –که بنهمای
فهلسهفهی دێریدایه-ی به «جیاوازی» وهرگێڕاوه،
بهاڵم له راستیدا ئهم چهمکه (که دێریدا به
ئهنقهست به سپێڵێک دهینووسێت که جیاوازه له
سپێڵی وشهی «جیاوازی» له زمانی فهڕەنسیدا)
له یهککاتدا ههڵگری ههردوو مانای جیاوازی و
هەڵگەڕانەوەیە وهک جیاکردنهوهیهکی نووسین
له گوتن( .له راستیدا و به دانپێدانانی دێریدا
خۆی وهرگێڕانی ئهم چهمکه گهلێک گرانه ،وهک
خۆی دهڵێت «نه وشهیهکه و نه چهمکێکیشه«).
بهاڵم نهبوونی فهرههنگ و ئینسایکلۆپیدیای

نووسین دەربارەی
جۆرج تەرابیشی
هەمیشە پێویست
بە چاوخشاندنەوە
بە بەرهەمەکانیدا
ناکات؛ جێگەی
دڵنیاییش نییە کە
هەندێک لە چەپەکان
و پێشکەوتنخوازەکان
کە دەربارەی
تەرابیشی
نووسیویانە ،لە
بیست ساڵی
رابردوودا جۆرج
تەرابیشییان
خوێندبێتەوە یان نا
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زانستیی به عهرهبیی دانراو ،پشتبهسنت ب ه
وهرگێڕانی له فهرههنگه خۆرئاواییهکانهوه
زیادکردووه ،که ئهو فهرههنگانهش لهسهر
پێوانه و رێسایهک دهڕۆن ،که جیاوازن له
پێوهری فهلسهفهی ئیسالمیی بۆ منوونه.
نووسینهکانی تهرابیشی ل �هرووی
ج��ێ��گ��ی��ری و پ��ت��ەوی��ی��ەوە ج��ی��اوازن:
توێژینهوهکهی بۆ لێدان و وهاڵمدانهوهی
(محهمهد عابد ئهلجابری) ل��هرووی
جێگیربوونهوه ورده و جێدهستی
نووسهری پێوهدیاره ،بهاڵم نووسینهکانی
تهرابیشی له «الهرطقات»دا له زۆربهی
جێگهکاندا خاڵییه لهو وردییه .که ئهمهش
وههای کردووه وهاڵمدانهوهی گران بێت.
هاوکات ئایدیای «لەڕێ الدەرەکان-
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الهرطقات» الی خۆیهوه گهلێک جوان
و سهرنجڕاکێشه ل �هرووی ئهدهبییهوه،
بهاڵم لهرووی ناوهڕۆکهوه کهمپێزتره و
کهمرت ئازایهتیی پێوهدیاره .نووسهر له
بهرگی دووهم��ی «الهرطقات»دا دهڵێت
خۆشهویستی «ل��ەڕێ الدەر-الهرطقة»
ب�هن��او خوێنیدا «دهگ��هڕێ��ت» (ال .)7
ب��هاڵم بابهتی «ئ�هت��ای��زم -االل��ح��اد» له
بهرگی یهکهمی کتێبی «الهرطقات»دا،
ب �ه دان��پ��ێ��دان��ان��ی خ���ودی ن��ووس��هر له
پێشهکیی ب�هرگ��ی دووهم����دا« ،کهمرت
ل���ەڕێ الدەرە» (ال  ،)8ه��هر بهپێی
نووسهر هۆکارهکهی دهگهڕێتهوه بۆ
ئهوهی که «به بابهتیبوونێکی زیاترهوه«
نووسیویهتی .ئایه ئهمه بهو مانایه دێت
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که «بابهتیبوونێکی زیاتر» لێکدژە لهگهڵ
«ل��ەڕێ الدان»دا؟ و ئهم «بابهتیبوونه
زیاتره« له نووسین دهرب���ارهی «لەڕێ
الدان» بۆچی؟ ئایا رهخنهی کهلهپوور
و لەڕێ الدان ههر ههمان شنت ،یاخود
لەڕی الدان له رهخنهی پیرۆز و ئیالهیدا
قاڵبۆتهوه؟
تەرابیشی ئیزافەکانیدا سەبارەت بە
مێژووی ئیسالم ،تووشی هەژاری دەبێت
لە مێژووی گێڕانەوەدا ،هەربۆیە پەنای
بردۆتە بەر گشتاندنێک لە چوارچێوەی
ریتۆریک (بەالغە)ی سیاسیدا .بۆ منوونە
(لە زیاتر لە چەند شوێنێکدا) دەڵێت
تائیفەگەری «ن��ەگ��ۆڕی هەمیشەییە»
ل��ە م��ێ��ژووی ئیسالمدا ،ب��ەاڵم ل��ێ��رەدا

تائیفەگەری بە واتای چی دێت؟ و چۆن
دەتوانرێت ب��ەم شێوازە مێژووییەکی
دوور و درێ��ژی «ئیسالم» لە چەندین
م���اوەی مێژووییدا کۆبکرێتەوە (لە
کاتێکدا بەماوەکردن و دابەشکردنی
مێژوو بەسەر زەمەنەکاندا بۆتە یەکێک
لە پێشنۆرەییەکان (أولویات)ی مێژووی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست)؟ تا چی رادەیەک
مێژووی ئیسالم مێژوویەکی ئیسالمییە،
و تا چی رادەیەکیش بە هیچ جۆرێک
ئیسالمی نییە؟ مێژووی نوی بابەتەکان
وەردەگ��رێ��ت و دەیانخاتە ماوەیەکی
زەمەنیی دیاریکراوەوە و جێڕەوتەکەیان
دەخوێنێتەوە ،وەک ئ��ەوەی (ئوسامە
مەقدەسی) لە لێکۆڵینەوەیدا سەبارەت
بە تائیفەگەرایی لە لوبنان ئەنجامیداوە.
تەرابیشی (هەروەک ئەوەی پێش خۆی
فەرەج فۆدە و محەمەد سەعید عەشاموی
کردوویانە) پەنادەباتە بەر تۆمارکردنی
«کەتەلۆکێک» ل��ە خوێنڕێژییەکانی
م��ێ��ژووی ئیسالم ک��ە دەگ��ەڕێ��ن��ەوە بۆ
«مێژووی خەلیفەکان»ی کەسانی وەک
(سیوطی) و هتد ،بەاڵم ئایا ئەم فیتنانە
خاوەن جێڕەوتێکی سیاسی و نائاینیی نین؟
رۆژهەاڵتناسەکان پێیانوایە بۆتە نەریتێک
کە کوشتنی (بن مەقفەع) و (بەشار بن
بەرد) بگەڕێندرێتەوە بۆ سەرکوتکردنی
بێباوەڕەکان لەالیەن ئیسالمەوە ،بەاڵم
وەرگێڕانە نوێیەکان لەو بارەیەوە باس لە
هۆکاری سیاسی ،یاخود شەخی دەکەن بۆ
ئەو کوشتنانە .چۆن بگەینە ئاشتەواییەک
لەنێوان ئەو فیتنە و ملمالنێ تائیفییانەی
کە تەرابیشی توێژینەوەیان لەسەر دەکات
و دەیانخاتەڕوو ،لەگەڵ پێکەوەژیانی

نێوان تیرە و ئاینەکان (ملیۆنان سەبارەت
بە کەمینە ناسوننییەکان) هەتاوەکو
سەدەی بیست؟ ئەمە ئەوە ناگەیەنێت
کە گشت تیرە و ئاینیەکان پێکەوەگونجاو
و دەستلەمالنی یەکدی ب��وون ،بەاڵم
ب��ەو مانایە دێ��ت ،کە «چەوساندنەوە
دەگمەن و کاتیی بووە ،بەاڵم جیاکاریی
جێگیر و هەمیشەیی بووە» ،وەک چۆن
ماکسیم رۆدنسۆن بارودۆخی کەمینە
نائیسالمییەکامنان پ��ی��ش��ان��دەدات لە
مێژوودا ،ئەوەش لە کتێبەکەیدا بە ناوی
(ئیرسائیل و ع��ەرەب) .بۆچی تەرابیشی
خ���ۆی ل��ە رەخ��ن��ەگ��رت��ن ل��ە دەوڵ��ەت��ە
نەوتییەکان دەبوێرێت کاتێک دێتە سەر
قسەکردن دەربارەی لەپێشبوونی شەریعە،
دەبینین دەڵێت «ئێمە لێرەدا قسە لەسەر
دەوڵەتە نەوتییەکانی کەنداو ناکەین ،کە
لە پەیڕەوکاریی ئاین دەرنەچوون» (ئایا
ئەمە لەپێشرت نەبوو بۆ قسەکردن لەسەر
ئەو واڵتانەی کەمرتین دوودڵییان هەیە لە
ئایندارییدا؟) (الپەڕە .)106
ب���ەاڵم ئ���ام���اژەدان ب��ە «ف��اک��ت��ەرە
دەرەکییەکان» لە هەاڵیسانی فیتنەدا،
ل��ە الی���ەن تەرابیشییەوە ن��ەک هەر
شتێکی رەت��ک��راوەی��ە ،بەڵکو گاڵتەی
پێدەکات ،بەوپێیەی بە بۆچوونی ئەو
شتێکی «ن �هگ��ۆڕه« له «ئایدۆلۆژیای
هاوچهرخی عهرهبیدا» (ال  .)25سیامی
ئهم ئایدۆلۆژیایهش بریتییه له یهکتایی
و تهریبییەکی ن���ارساو ،هیچ خاڵێکی
ک��ۆک�هرهوهی��ان لهنێواندا نییه جگه له
توشبوون به نهخۆشییه نارسیستییهکان،
ک��ه ت �هراب��ی��ش��ی ل��ه نووسینهکانیدا
دهستنیشانیکردون.

ه��اوک��ات ناکۆکیی ن��ێ��وان تیره و
ئاینهکان ،ئهوهی پهیوهسته به موسوڵامنان
و ناموسوڵامنان ،به تهنها دهگهڕێنێتهوه بۆ
موسوڵامنهکان (لهسهر ههمان رێچکهی
ساموێل هانتینگتۆن) و وهک منوونهیهکی
ئاماژەبهخشیش هیندستان دهخاتهڕوو،
وهک ئهوهی هیندۆسهکان به قبوڵکردن
و ت��ۆل��ێ��ران��س�هوه م��ام�هڵ�هی��ان لهگهڵ
موسوڵامنهکاندا کردبێت (بگهڕێرهوه بۆ
پهراوێزی  ،107ال  ،90الهرطقات ،بهرگی
دووهم) .له سهروو ههموو ئهوانهشهوه
تهرابیشی پێی وای�ه رۆڵ��ی داگیرکاریی
ئهمریکی (که ئهندازیار و سهرپهرشتیاری
ملمالنێ و ناکۆکییه تائیفییهکانه)
قهتیسبووه له «خستنەڕووی بۆنهیهکدا»
بۆ شهڕی ناوخۆ.
رێگهچارهکانی تهرابیشی سهبارهت به
دیموکراسی ،مێژووی گهشهسهندنهکهی
فهرامۆش دهکات .دهڵێت که شهریعهتی
ئیسالمی دان��وی ناکوڵێت لهگهڵ مافی
یهکسانیی ژن���دا ،ب��هاڵم ئ �هوهش��ی بۆ
زی��اددهک��ات که یهکسانیی نێوان دوو
رهگهزهکه «بۆته یهکێک له بنەما سەرەکی
و سەرەتاییەکانی دیموکراسی» (ال .)91
ب �هاڵم مێژووییهکی دوورودرێ���ژی ئهو
دیموکراسییانهی لهبیرکردووه که مافهکانی
ژنان و کهمینهکان و ...کۆیلهکانی –که
سێ لهسهر پێنجی ئازد و ناکۆیلهکانیان
پێکهێنابوو ،بهپێی پارسهنگی دهستووریی
یهکهمی وی�لای�هت�ه یهکگرتووهکانی
ئهمریکا -پشتگوێخستووه ،ههروهها
دیموکراسیی سویرسی ههتاوهکو ساڵی
 1971مافی دهنگدانی (لهسهر ئاستی
چوارچێوهی فیدرالی) ن�هداوه به ژنان.
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پاشان تهرابیشی چۆن دێت بهراوردکاریی
دهکات لهنێوان دیموکراسی و شهریعهتدا
ب�ه مهبهستی زاڵ��ک��ردن��ی دیموکراسی
(ی��اخ��ود نابووتکردنی ش�هری��ع�هت)؟
ئهمهش هاوشێوهی سیستهمی ئهمریکایه
که دێت و بهراوردکاریی دهکات لهنێوان
دیموکراسی و کۆمۆنیزم و سۆسیالیزمدا،
بهوپێیهی دهڵێت دیموکراسی توانای
پێکهوهژیانی ههیه لهگهڵ سۆسیالیزمدا،
وهک ئهوهی له واڵتانی ئهسکهندهنافیا
بوونی ههیه.
سهرهڕای زۆری و زهوهندیی ژمارهی
نووسینهکانی تهرابیشی و بهرفراوانیی
خوێندنهوهیان ،ب �هاڵم ناتوانرێت ئهو
نووسینانه بخرێنه چوارێوهی نووسینه
ئهکادیمییهکانهوه .ه���هروهک چۆن
گشتاندنهکانی دهرب��ارهی دیموکراسی
و کۆمهڵگه خۆرئاواییهکان ،له ڕووی
توێژینهوه و مهعریفهیهکی نهگۆر و
جێگیرهوه الوازن .بۆ منوونه دهڵێت
سیستهمه دیموکراسییهکان ههستاون
ب�ه جیاکردنهوهیهکی ی �هک�لاک �هرهوه،
ههردوو چهمکی «گوناهـ» و «تاوان»یان
لێک جیاکردۆتهوه (ال  .)92ئهمهش
نیشانهیه لهسهر کهمیی زانین سهبارهت
به گهشهسهندنی یاسای تاوانکاریی
خۆرئاوایی( .لێرهدا داوا له خوێنهر
دهک���هم کتێبهکهی جۆزێف
مهسعهد بخوێنێتهوه به
ن���اوی «إش��ت��ه��اء ال��ع��رب».
یاسای ئهمریکا (ههتاوهکو
چهند ساڵێکیش له ههندێک
له ویالیهتهکانی باشووردا)
چ �هن��د س��زای��هک��ی سوکی

دابوو بۆ «تاوانهکانی خۆشهویستی» (ک ه
ئهمەش چهمکێکه جیاوازییهکی ئهوتۆی
نییه لهگهڵ «تاوانی شهرهف» له واڵتانی
خۆماندا .ههروهک چۆن یاساکانی بهتاوان
ناساندنی هاوڕەگهزبازی له ههندێک
له واڵت �ه عهرهبییهکاندا ،ههڵقواڵوی
«ش�هری��ع�هت» نین وهک دهگوترێت،
بهڵکو ههڵقواڵوی یاسای کۆڵۆنیالیسته
خۆرئاواییهکانه ،یاساکانی قهدهغهکردنی
ه��اورهگ�هزب��ازی��ی له ههتاوهکو ساڵی
 2003له نیوهی ویالیهتهکانی ئهمریکادا
جێبهجێدهکران .تهرابیشی ئهندێشهی
ئ������هوه دهک�������ات ک�ه

دیموکراسی لهتوانایدایه چارهسهری گشت
کیشهکانی کۆمهڵگه بکات ،لهناویشیدا
چوارچێوهیهک بۆ نوێنهرایهتیی سیاسی.
ب����هاڵم ب�����اوهڕی ت��هراب��ی��ش��ی به
دیموکراسی ،باوهڕێکی لێکدژ و ناکامڵه.
ئهو دهڵێت عهقڵیهتی نوخبه و عهقڵهیهتی
گشتی (ههر خودی ئهم جیاکارییه کارێکی
نادیموکراتییه) پیویستییان به پاککردنهوه
و بهعهقاڵنیکردن ههیه .چۆن نووسهرێک
بهتهنها الی خۆیهوه دهتوانێت بڕیار
لهسهر پێوهری «عهقاڵنیبوون» یاخود
«عهقاڵنی ن�هب��وون»ی ملیۆنان مرۆڤ
ب��دات؟ ئایا ئهمه لێکدژ و ناکۆک نییه
لهگهڵ پڕهنسیپه سهرهتایی
و ن���هگ���ۆرهک���ان���ی
دیموکراسیدا که به
یهکسانی تهماشای
تاکهکان دهکات؟

horkheimer
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کهمینهیهکی سپیپێست له ئهمریکا (و ل ه
ئهفریقیای باشور) ههژموونی خۆیان بهسهر
زۆرینهیهکی رهشپێستدا سهپاند ،ئهمهش
له رێگهی بازاڕگهرمی و بانگهشهکردن بۆ
جیاکاریی لهنێوان دهستهبژێر «ی راسیست»
و خهڵکی گشتیدا ،لهنێوان دهن��گ��دهری
ع��اق��ڵ و دهن���گ���دهری ن��اع��اق��ڵ��دا (ئهمه
هاوشێوهی گوزارشتهکهی لۆرد بیلفۆرده له
بهعهقاڵنیکردنی بهڵێنهکهیدا کاتێک جاختی
لهوه کردهوه که «مافی چارهی خۆنووسینی
ژمارهیی» لهبهرچاونهگیراوه) .تهرابیشی
الیهنه نادیموکراسییهکانی مێژووی سیستهمه
خۆرئاواییهکان وهک ئاوارتهیهک پیشاندهدات
(جگە لە ماکارسیزم  McCarthyismهیچی
دیکەی لە مێژووی ئەمریکادا نەبینیوە،
لەکاتێکدا چ��ەن��دی��ن کتێب ه���ەن ،کە
لێکۆڵینەوەیان کردووە سەبارەت بە ناکۆکی
و رەوت��ە نادیموکراسییەکان لە مێژووی
ئەمریکادا).
ه��ەروەه��ا چەمکی (عەقاڵنیەت)یش
الی تەرابیشی توشی شێواندن و ئاڵۆزی
هاتووە ،کە نووسەر ئەم شێوانە بە نەگۆر و
راستەقینە دەزانێت ،ئاڵۆزکردن و شێواندنی
چەمک و دەستەواژەکان سیامیەکی دیاری
نووسینەکانیەتی .تەرابیشی جیاکاریی
ناکات لەنێوان «عەقڵی خودی» و «عەقڵی
بابەتی» ،بەپێی ئەو جیاکارییەی کە ماکس
هۆرکهایمەر لە کتێبەکەیدا «ئاوابوونی
عەقڵ» کردوویەتی .هۆرکهایمەر تێبینیی
ئ��ەوەی ک��ردووە ،کە عەقڵی بابەتیی الی
خۆیەوە دەبێتە «سەرچاوەی نەریتەکان».
(الپ���ەڕە  .)12پڕەنسیپی ئاوێتەبوونی
کۆمەاڵیەتیی عەقاڵنی الی هۆرکهایمەر،
بریتییە راڤەکەری مەیلی روو لە فاشیزمی

لیربالیزم .عەقاڵنیەتی بابەتی دەبێتە
ئ��ەو حەقیقەتەی کە لە پشتیەوە ئاپۆرا
رێکدەخرێت .ئ��ەوەی نامۆیە تەرابیشی
(کە کتێبەکەی هێربەرت مارکۆزە «مرۆڤی
تاک رەهەند»ی لە فەڕەنسییەوە وەرگێڕاوە
بۆ ع��ەرەب��ی) ،شیکارییەکەی م��ارک��ۆزەی
ل��ەدەس��ت��داوە س��ەب��ارەت بە عەقاڵنیەتی
دەستکرد و تەکنەلۆژی ،کە بۆتە مایەی
قوڵبوونەوە و چڕبوونەوەی چەوساندنەوەی
سەرمایەداری ،بەاڵم تەرابیشی هەرچەندێک
لە تێگەیشتنی خۆیدا بۆ عەقاڵنیەت و
دیموکراسی میسیانیزم رەت��دەک��ات��ەوە،
هێندەش باوەڕبوونی پێی رووندەکاتەوە،
بەاڵم ناروونیی ئەو چەمکانەی تەرابیشی
بەکاریاندەهێنێت کێشەیە کە لەم سااڵنەی
دوای���ی���دارووب���ەڕووی خ��وێ��ن��ەر ب��ۆت��ەوە.
دەستەواژەکانی «شیکردنەوەی سۆسیۆلۆژی»
یان « رەخنەی سۆسیۆلۆژی» بە بۆنە و بێ
بۆنە دەردەک��ەون ،کە لە هەر جێگەیەکدا
دەشێت بۆ گشتاندن تووشی ئاڵۆزی دەبێت
(ئەمە بۆتە شتێکی باو لە گوتاری راستڕەوی
لوبناندا ،کە گشتاندنە تائیفییەکان بە سیفەتە
«سۆسیۆلۆژییەکان» دادەپۆشێت.
تەرابیشی لە چەندین بابەتی جیاجیادا
دەنووسێت ،کە ئەمەش سیفەتی پسۆڕێتیی
لەدەستدەدات .لە بەشی یەکەمی کتێبی
«الهرطقات»دا دەرب���ارەی سەرمایەداری
(بەبێ هیچ سەرچاوە و مەرجەعێک) بە
شێوەیەکی نەگۆڕ دەنووسێت کە قەیرانەکانی
سەرمایەداری (بەپێچەوانەی تێگەیشتنی
مارکسییەکانەوە ،وەک دەڵێت) میکانیزمێکی
بنەڕەتییە بۆ پاڵنانی سیستەمەکە بەرەو
پێشەوە و ب��ەرەو خۆڕاستکردنەوە ،بەاڵم
قەیرانەکانی ئەم دواییەی سەرمایەداری

تەرابیشی (هەروەک
ئەوەی پێش خۆی
فەرەج فودە و محەمەد
سەعید عەشماوی
کردوویانە) پەنادەباتە
بەر تۆمارکردنی
«کەتەلۆکێک» لە
خۆێنڕێژییەکانی
مێژووی ئیسالم
کە دەگەڕێنەوە
بۆ «مێژووی
خەلیفەکان»ی
کەسانی وەک
(سیوطی) و هتد،
بەاڵم ئایا ئەم فیتنانە
خاوەن جێڕەوتێکی
سیاسی و نائاینیی
نین
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بەپێچەوانەی بۆچوونەکانی تەرابیشییەوە
بوون ،کە تێبینیی شیکارییەکەی تۆماس
بیکێتی نەکردووە لە کتێبەکەیدا (سەرمایە
لە سەدەی بیستویەکدا) ،روونرت بڵێین
قەیرانەکانی سەرمایەداری سیستەمەکە
بەرەو دواوە دەبات ،بەرەو چڕبوونەوەی
سەرمایە لە دەستی کەمینەیەکدا ،بەرەو
زیادبوونی رێ��ژەی سامانە بۆماوەکان.
ه��اوک��ات ج��ی��اوازی��ی ن��ێ��وان چینەکان
زی��اددەک��ات ن��ەوەک ک��ەم بکات .بەم
پێیەش بیرۆکەی «خۆڕاستکردنەوەی»ی
سەرمایەداریی دەکەوێتە ژێر تەپوتۆزی
قەیرانی ساڵی 1929ـەوە.
لە دواین وەرچەرخانی ئایدۆلۆژیی
ت��ەراب��ی��ش��ی��دا ،ک��ات��ێ��ک تێکەڵەیەک
دروس��ت��دەک��ات لەنێوان راشیۆنالیزم و
دیموکراسی و سیکۆالریزم و فرۆیدیزمدا،
رێگەیەک پەیڕەو دەکات کە هاوتا نییە
لەگەڵ مەرجەکانی سایکۆلۆژیای مۆدێرندا
لە پراکتیزەکردنی تیۆرییەکانی فرۆید لە
رێگەی گشتاندنەکانییەوە بەسەر کۆی
عەرەب و موسوڵامناندا .ئەو هەست بەوە
دەک��ات و لە کتێبەکەیدا (رۆشنبیرانی
ع��ەرەب و کەلەپور :دەروونشیکاریی
نایرۆسی دەستەجەمعی) دەڵێت« :کاتێک
باس لە نایرۆس (عصاب)ی دەستەجەمعیی
عەرەبی دەکەین ،گشتاندنێکی بۆ ناکەین
کە سەرجەم عەرەب لە سەرجەم واڵتان
و بە گشت چین و توێژ و نەوەکانیانەوە
بگرێتەوە ،بەڵکو دەستنیشانی دەکەین و
بە دیاریکراوی مەبەستەکەمان ئاراستەی
ئەو گوتارە کوێرانەیە دەکەین ،کە توێژێکی
ب��ەرف �راوان��ی ئەنتلیجێنسای عەرەبی
بەرهەمیدەهێنن و جارێکی دیکەش
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دووبارە بەرهەمی دەهێننەوە»( .ال .)11
ب��ەاڵم چۆن دەکرێت «دەستەجەمعی»
بێت و گشتاندنی تێدا نەبێت؟ بەاڵم ئەم
جۆرە شێوازە نازانستییە لە دەرونشیکاریدا
شتێکی ت��ازە نییە و پێش تەرابیشی
ئەنرتۆپۆلۆژیست لە زانکۆی جۆرج تاون لە
پەنجاکان و شەستەکاندا موختار ئەلعانی
دەستپێکەری بوو (هەروەها دواتریش
هیشام شەرابی لە پێشەکیی کتێبەکەیدا
«دەروازەیەک بۆ توێژینەوە لە کۆمەڵگەی
عەرەبی» وەک هاوبەشێکی لەو میتۆدە
ناوبراوەدا).
ل��ێ��رەدا الیەنێکی دی��ک��ەی ج��ۆرج
تەرابیشی هەیە کە الیەنێکی عەملانییە،
بەتایبەت لە نووسینەکەیدا دەرب��ارە
م��ێ��ژوون��ووس��ی ئیرسائیلی (ئیامنوێل
سیڤان) ،بەاڵم تەرابیشی کە رەخنەیەکی
توند لە ه��اوڕێ نووسەرە عەرەبەکانی
دەگرێت ،بەاڵم بە شان و باڵی نووسەرە
خۆرئاواییەکاندا هەڵدەدات .تەرابیشی
بە کێامسیی عەرەبەکانی دەزانێت کە
کتێبی رۆژهەاڵتناسەکانیان وەرنەگێڕاوە
بەهۆی بیروباوەڕی «ناسیۆنالیستییەوە»
بەپێی گوتەی خۆی (ال  ،99الهرطقات،
بەرگی  ،)1ئەمەش هەڵەیە لەبەرئەوەی
زۆری��ن��ەی کتێبی رۆژه��ەاڵت��ن��اس��ەک��ان
وەرگ���ێ���ردراون و ت��ەن��ان��ەت ل��ە الی��ەن
رەخنەگرە ئیسالمییەکانەوە گرنگییەکی
باشیان پێدراوە و بێرنارد لویس هەمیشە
ش��ان��ازی��ی ب����ەوەوە دەک���ات کتێب و
نووسینەکانی بۆ عەرەبی وەردەگێڕدراون.
بەاڵم عەرەبەکان لە رەخنەی تەرابیشی
قوتاریان نابێت تەنانەت ئەگەر کتێبی
وەربگێڕایە،
رۆژهەاڵتناسەکانیشیان
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چونکە تەرابیشی دەڵێت« :عەرەبەکان
ل��ەو کتێبانە تێناگەن ،چونکە تووشی
جۆرێک لە نایرۆس ب��وون» .تەرابیشی
دەڵێت تێگەیشنت لە رۆژهەاڵتناسی ئاسان
نییە ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی وەرگ��ێ��ڕی عەرەبی
بە نێگەتیڤ کاری کردۆتە سەر عەقڵی
خوێنەری ع��ەرەب لە رێگەی رەخنە و
سانسۆری فکری رۆژهەاڵتناسییەوە.
(ال  .)100ئەمە ب��ەو مانایە دێ��ت کە
تەنها تەرابیشی دەت��وان��ێ��ت تەلیسم
و پەرژینەکانی ب��ەردەم جوانییەکانی
فکری رۆژه��ەاڵت��ن��اس��ی الب��ب��ات ،ب��ەاڵم
ئاگاداربوونی لە فکری رۆژهەاڵتناسیی
خۆرئاوایی کەمێک الوازە ،لەبەرئەوە
تێناگات ل��ەوەی ک��ە بەشدارییەکانی
(ئیامنوێل سیڤان) بەراوردناکرێت بە
بەشدارییە راستەقینەکانی رۆژهەاڵتناسە
کالسیکییەکان .ن��ازان��ێ��ت ک��ە سیڤان
گوێزەرەوەیەکە نەوەک داهێنەر ،بەاڵم
تەرابیشی بە رێز و پێزانینەوە مامەڵەی
لەگەڵدا دەک���ات ،تەنها لەبەرئەوەی
رۆژهەاڵتناسە و لەبەرئەوەی عەقڵی
سیڤان –جیاواز لە عەقڵی گشت عەرەب-
ت��ووش��ی ک��اری��گ��ەری��ی نێگەتیڤی دژە
رۆژهەاڵتناسیی نەبووە.
میراتی تەرابیشی میراتێکی گەورە و
دەوڵەمەندە و شایەنی لێکۆڵینەوە و تانە
و رەخنەیە ،لەسەر هەمان رێچکەکەی
خۆی لە وردبینی و بەدرۆخستنەوە و
پوچەڵکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی االخبار
http://www.al-akhbar.
comnode/254944

بیرمەندی فرەیی و
لێبوردەیی
لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود

بێرلین بەیەكێك ل��ە ن��ارساوت��ری��ن

خێزانەكەیدا لەساڵی  ،1920ئەو كاتەی

و ئۆرشەلیمە .ساڵی  1997لەتەمەنی 88

بیرمەندەكانی سەردەمی خۆی دادەنرێت

تەمەنی  11س��ااڵن دەبێت روو دەكەنە

ساڵیدا لە شاری ئۆكسفۆردی بەریتانیا كۆچی

و ئاماژەی ب��ەوەك��ردوە ،بۆ پێناسەكردنی

بەریتانیا و لەوێ خوێندن و ژیان و پیشەی

دوایی دەكات.

هزرەكانی ،لە دوای خۆی هیچ شاگرد و

دەستپێدەكات .ساڵی  1932لەتەمەنی 23

بێرلین بە خاوەنی دوو چەمك دادەنرێت

رێبازێكی بەجێنەهێشتووە .ئەو بە رابەری

ساڵیدا زەمالەی خوێندنی بۆ دەردەچێت

لەسەر (ئازادی) ،ئەوانیش :ئازادی پۆزەتیڤ

الیەنگیری فرەیی و لێبوردەیی دادەنرێت و لە  .All Souls Collegeلە ماوەی جەنگی و ئ��ازادی نێگەتیڤ .ئ��ازادی (نێگەتیڤ)
پێیوایە هیچ ئایدیایەك نییە هەموو ئایدیاكان

جیهانی دووەم ل��ە ب���واری دبلۆماسی

بریتییە ل��ەوەی ب��وار بەخەڵك دەدرێ��ت

و مێژووی مرۆڤایەتی لەخۆبگرێت.

كاردەكات .لە ماوەی سااڵنی 1964 1963-

كارەكانی خۆیان بكەن ،بەب ێ ئەوەی كەسی

بێرلین لە التیڤیا لە خێزانێكی جولەكە سەرۆكی كۆمەڵەی (ئەرستۆی) بووە .رۆڵی

تر دەس��ت وەرب��دات��ە ناو كارەكانیانەوە.

لەدایكبووە .لەسەردەمی منداڵیدا حوكمی

هەبووە لە دامەزراندنی كۆلیژی ( )Wolfsonئازادی (پۆزەتیڤ)یش بریتییە لەوەی خەڵك

پۆلیسی و گرتن و كوشتنی كۆمۆنیستی و بۆتە یەكەم سەرۆكی ئەو كۆلیژە .لە سااڵنی چارەنووسی خۆیان دابڕێژن و بگەنە پلەی
بینیوە ،ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی ،بەدرێژایی 1978-1974سەرۆكی ئەكادیمیای بەریتانی خودزاڵی و خودناسی خۆیان.
ژیانی رقی لە ستەمكاری ببێتەوە .لەگەڵ

بووە .خاوەنی خەاڵتەكانی Order of Merit

زۆرجار ملمالنێ لە نێوان ئەم دوو جۆر
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لە ئازادیە دروستدەبێت .ملمالنێ لە نێوان

و یەكسانی شتی باشن ،ب��ەاڵم ب��ەردەوام

ئەوەی خەڵك خۆی (خاوەنی بڕیاری) خۆی لەملمالنێدان.
بێت ،یاخود تەماعی یارمەتیدانی خەڵكی

دەرب��ارەی مێژوو بێرلین پێیوایە یەك

بۆ كۆنرتۆڵكردنی بارودۆخەكانیان هەبێت.

پرەنسیپی رێكخراو لە پشت مێژووەوە

بێرلین پێیوایە زۆربەی كات ئازادی پۆزەتیڤ بوونی نییە ،بەو شێوەیەی هێگڵ و ماركس
بەخراپی لەالیەن ئایدۆلۆژیا سیاسیەكانەوە

باسیدەكەن ،هەروەها كەسی نائاسایی ،یاخود

بەكاردەهێرنێت و دەبێتە هۆی دروستبوونی

هێزی گەورە بوونی نییە بۆ ئاڕاستەكردنی

تۆتالیتاری بەناوی ئازادیەوە.

مێژوو .ئەو پێیوایە یاساكانی مێژوو بوونیان

بێرلین بیرمەندێكی ت��ەواو فرەخواز

نییە ب��ۆ ه��اوت��ەری��ب ب��وون ل��ەگ��ەڵ یاسا

(پلورالیست )Pluralist-بوو ،باوەڕیوابوو زانستیەكان .لەگەڵ ئەوەی یاسا زانستیەكان
تەنها راستیەك و تەنها پرەنسیپێك بوونی زۆر بەسوودن ،لەسەر مێژوونووسان پێویستە
نییە ،بەڵكو ژیان پێكهاتووە لەسازان لەنێوان

چەمكەكان بۆ لێكدانەوە و شیكردنەوەی

پێكهاتەكاندا ،بەتایبەتی لە نێوان بەها

مێژوو بەكاربهێنن.

نەگونجاوەكاندا ،هەروەها پێیوایە ئازادی
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هەندێك لەوتە و بۆچوونەكانی:
 ئ���ازادی بۆ گ��ورگ ،بەمانای م��ردن بۆ
مەڕەكانە.
 ژیان زۆر زەحمەتە ،من زۆر ماندووم.
 رێوی زۆر شت دەزانێت ،بەاڵم ژیژك تەنها
یەك شتی گەورە دەزانێت.
سەرچاوەكان:
Great Philosophers, Makers 101 .1
of Modern Thought. Madsen Pirie.
Bloomsbury Publishing India. 2014,
.188-pp187
https://en.wikipedia.org/wiki/
.2
Isaiah_Berlin
https://www.goodreads.com/
.3
author/quotes/45752.Isaiah_Berlin
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/ .4
quotations/quotations_from_ib.html

