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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئەمــەی خــوارەوە دەقــی گفتوگۆیەکــی گۆڤــاری )دێــر 

شــپیگڵ(ی ئەڵامنییــە لەگــەڵ خامنــە نووســەری تورکــی - 

ئەڵامنــی )ســەیران ئاتــەش( دەربــارەی کتێبــە نوێیەکەی بە 

ناونیشــانی »ئیســام پێویســتی بــە شۆڕشــێکی سێکســییە«، 

ــی  ــارەی ئاوێتەبوون ــەش دەرب ــەى گفتوگۆک ــێکی دیک بەش

کــوردی  ژنێکــی  ســەیران  ئەڵامنیــا.  لــە  موســوڵامنانە 

تورکیایــەو ســاڵی 1963 لــە ئەســتەنبوڵ لەدایکبــووە. وەک 

پارێــزەر لــە بەرلیــن کاری کــردووە، بەتایبــەت لــە بــواری 

ــە مافــی ژنــان و کۆچبــەران. بەرگــری ل

سێکســی  شۆڕشــێکی  داوای  کتێبەکەتــدا  لــە 
ئەمــەش  ئیســالمییدا،  جیهانــی  لــە  دەکەیــت 

هێنــا؟ خۆیــدا  دوای  بــە  زۆری  مشــتومڕێکی 

- باوەڕ ناکەن ئەم شۆڕشە چەندە زەروورە!

لــە  چییــە  مەبەســت  بەدیاریکــراوی  بــەاڵم 

سێکســی؟ شۆرشــی  دەســتەواژەی 

- مــن بــە گەڕانــەوە بــۆ )ڤیلهێلــم ڕایــش( و کتێبەکــەی 

دەربــارەی شۆڕشــی سێکســی ئــەم دەســتەواژەیەم 

لەســەر  پێویســتە  بــاوەڕەدام  لــەو  بەکارهێنــاوە. 

لەگــەڵ  مامەڵــە  جۆرێــک  بــە  ئیســامی  جیهانــی 

و  تونــد  سێکســیی  ئەخاقــی  ئەنجامەکانــی 

ئەوتــۆی  جیاوازییەکــی  کــە  بــکات،  ســەپێندراودا 

یەکێتیــی  مامەڵەکردنــی  شــێوازی  لەگــەڵ  نەبێــت 

ــدا،  ــی خۆی ــە دەم ــەدا ل ــەم پرس ــەڵ ئ ــۆڤیەت لەگ س

ــت  ــدا دەیەوێ ــە کتێبەکەی ــش ل ــە کــە ڕای هــەر ئەمەی

ئیســامی  جیهانــی  پێویســتە  بگەیەنێــت.  پێــامن 

بچێتــە ســەر ڕێچکــەی گــۆڕان، هــەروەک چــۆن هــەر 

سیســتەمێکی تۆتالیتــار کــە دەیەوێــت هەنــگاو بــەرەو 

ئــەو  پێویســتە  بنێــت،  دیموکراســی  سیســتەمێکی 

ــەم  ــاو ئ ــی لەن ــی جەوهەری ــت. خاڵ ــە بگرێ رێچکەی

ڕێچکەیــەدا بریتییــە لــە داننــان بــە چاالکیــی سێکســی 

وەک شــتێک کــە هــەر تاکێــک خــۆی ســنوورەکانی بــۆ 

خــۆی دەستنیشــان دەکات. پێویســتە هەمــوو دەزگا و 

دامەزراوەکانــی پۆلیســی ئەخــاق و پۆلیســی ئایینیــی 

هەڵبوەشــێندرێنەوە.

چیــرت کۆمەڵگــە نابێــت و ناتوانێــت ســزای ئــەو کەســانە 

بــدات، یاخــود دووریــان بخاتــەوە و پەراوێزیــان بخات، 

ــتە  ــەن. پێویس ــێکس دەک ــەرگیری س ــش هاوس ــە پێ ک

بنەماڵــە و خێزانــەکان ئــەو پرســیارە لــە خۆیــان بکــەن، 

کــە بۆچــی ڕێگــە بــە کیژۆڵــە 16 ســااڵنەکەیان نــادەن 

هاوڕێیەکــی کــوڕی هەبێــت، لــە کاتێکــدا کوڕەکانیــان 

بــە ژمــارەی زۆری هــاوڕێ کچەکانیانــەوە  شــانازی 

دەکــەن! پێویســتە پــەروەردەی سێکســی ببێتە بەشــێک 

لــە پڕۆگرامەکانــی خوێندن لە قوتابخانەکاندا. پێویســت 

پەروەردەیــە  ئــەم  ســازاندنی  و  دابینکــردن  نــاکات 

ــتە  ــو پێویس ــەپێندرێت، بەڵک ــدا بس ــەر خێزانەکان بەس

ــک  ــەن کاتێ ــی بک ــت و قبوڵ ــان نەبێ ــەکان الریی خێزان

ــت.  ــدا دەخوێندرێ ــە قوتابخانەکان ــە ل ــەم پەروەردەی ئ

هــاوکات پێویســتە الوان، تەنانــەت ئــەو کەســانەش 

ــاو جیهانــی ئیســامییدا  کــە گەنــج و الو نیــن، کــە لەن

لەنــاو ژیانێکــی سێکســیی تایبــەت بەخۆیانــدا دەژیــن، 

کــە بــە ئیــرادەی خۆیــان هەڵیانبــژاردوە، متامنەیەکــی 

گەورەتریــان بــە خۆیــان هەبێــت و دەنگیــان کــپ 

ــەوە. نەکرێت
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خەڵکی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست شاعیرن

تــۆ لــە کوێــوە ئــەم ئاماژانــەت بینیــوە، کە ئێســتا 

کاتی ئەو بەرەوپێشــچوون و پەرەســەندنەیە؟

- زۆرێــک لــە الوان پێــش هاوســەرگیری کاری سێکســی 

دەکــەن، بگــرە هەندێکیــان هــەر باوەڕیشــیان بــە 

دامــەزراوە و پڕۆســەی هاوســەرگیری نییــە. هێنــدە 

بەســە بیــر لــەو کــوڕ و کچــە الوانــە بکەیتــەوە. ئــەوان 

زۆر بــە هێــزەوە لەنــاو هەســت و ســۆزەکانی خۆیانــدا 

هەیــە  گەورەیــان  ئارەزووییەکــی  ئــەوان  دەژیــن. 

بــۆ ژیــان، کەچــی تــا دواییــن ئاســت بەربەســتیان 

لەبەردەمدایــە و ڕێگرییــان لێدەکرێــت.

ئــەوان  شــاعیرن.  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  خەڵکــی 

لــە بەیانییــەوە تــا ئێــوارە شــیعر دەنووســن، بــەاڵم 

چیــن؟  شــیعرەکانیان  بابەتــی  ئەوەیــە  پرســیارەکە 

بابەتــی شــیعرەکانیان خواســت و ئارەزوەکانیانــە. ئەمــە 

ــا  ــە منداڵێکــی بچووکــی ســەرجادەوە بیگــرە ت هــەر ل

دەگات بــە کرێکارێکــی بیناســازی و خوێندکارێکــی 

زانکــۆ. گشــتییان شــیعر دەربــارەی هەمــان بابــەت 

دەنووســن، ئــەو بابەتــەی زیــاد لــە هەمــوو بابەتەکانــی 

دیکــە ڕووبــەڕووی چەپانــدن بۆتــەوە و ســەرکوت 

ــراوە. ک

تــۆ هــەر باســی خەڵکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
لــە  موســوڵمانان  خــۆ  بــەاڵم  دەکەیــت، 
تــەواوی جیهانــدا هــەن. گەورەتریــن واڵتــی 
کــە  ئەندۆنیســیا،  لــە  بریتییــە  موســوڵمان 
واڵتێکــی ئاســیاییە. لــە واقیعــدا قورســە قســە 

ــی  ــت وەک گروپێک ــوڵمانان بکەی ــەر موس لەس

پێکەوەیــی؟ و  یەکگرتــوو 

- مــن پێــم وایــە ئــەوە مومکینــە. پەیوەندییەکــی 

لەنێــو  هەیــە  بەهێــز  فەرهەنگیــی  و  کولتــووری 

ــە.  ــی ئایین ــش پەیوەندی ــدا: ئەوی ــوڵامنانی جیهان موس

بــەاڵم  باشــە،  ئایینێکــی  ئیســام  وایــە  پێــم  مــن 

لێکدانــەوەی کولتــووری بــۆ ئیســام، بۆتــە مایــەی 

ــی  ــاش ماوەیەک ــە ئەوروپ ــۆ ل ــی. خ ــی سێکس چەپاندن

بــوو،  هاوشــێوە  دۆخەکــە  کــە  نییــە،  زۆر  هێنــدە 

بــەاڵم ئێســتا گۆڕانــی بەســەردا هاتــوە. بــەاڵم مــن 

نامەوێــت حکومێکــی گشــتگیر بــدەم، هــەروەک چــۆن 

ــەکان و  ــە یــەک چــاو تەماشــای ئەڵامنیی ناشــمەوێت ب

بکــەم. موســوڵامنەکان 

بەســەر  حکــوم  قورســە  شــێوە  هەمــان  بــە 
ــەڵ  ــەو ئاســتە لەگ ــا ئ ــە ت ــت، ک ــدا بدرێ گروپێک
کــە  نیــن  یەکگرتــوو  و  هەڵکــردوو  یەکتــردا 
خەڵــک پێیــان وایــە. بــۆ نموونــە )تیلــۆ ســارازین(
ی ئەندامــی ئەنجومەنــی بەڕێوەبردنــی بانکــی 
ڕەخنەیەکــی  ڕووبــەڕووی  ئەڵمانیــا  ناوەندیــی 
زۆر بــوەوە لــەم ماوەیــەی پێشــوودا، چونکــە 
بــە ئاشــکرا ســکااڵ و ناڕەزایەتیــی دەربڕیبــوو 
بەرامبــەر موســوڵمانە ئەڵمانــەکان، بەتایبــەت 

ــوو؟ ــەق ب ــەر ح ــەو لەس ــا ئ ــن. ئای ــە بەرلی ل

تێبینییەکانــی )ســارازین( ڕاســت و  پێــم وایــە  - مــن 

دروســت بــوون. ئێمــە کێشــەیەکی گەورەمــان هەیــە لــە 

کۆمەڵگــە فــرە کولتوورەکەمانــدا. بــەاڵم ســارازین یەکــەم 

ــدوە. ــەی وروژان ــەم پرس ــە ئ ــە، ک ــەس نیی ک

باشــە بــە دەربڕینێکــی دیکــە، تــۆ پێــت وایــە بــە 

تــەواوی لەســەر حــەق بــوە؟
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هێزە کۆنزەرڤاتیڤەکان 
هەژموونێکی سیاسیی گەلێک 

گەورەیان هەیە لە جیهانی 
ئیسالمییدا. هەمان دەسەاڵت 

و هەژموونی بەسەر نیوەی 
کۆمەڵگەشەوە هەیە، کە 

بریتیین لە ژنان

)ســارازین(  نییــە.  ئاســانییە  بــەو  شــتەکە  نەخێــر   -

دیــاری  کەســێتییەکی  کاتێــک  و  ئەڵامنییــە  کەســێکی 

وایــە  پێــی  تورکــەکان دەکات و  بــە  ئامــاژە  ئەڵامنــی 

ــەیەکی  ــادەن، قس ــام ن ــن ئەنج ــی بەرهەمهێ ــچ کارێک هی

لــەم جــۆرە ئەگەرێکــی زۆری بــە هەڵــە لێکدانــەوەی لــە 

هەنــاوی خۆیــدا هەڵگرتــوە. مــن خەڵکــی تورکــی ئاســایی 

ــەوان  ــۆ ئ ــە ب ــەاڵم ئەم ــن، ب ــان شــت دەڵێ دەناســم هەم

ڕێگەپێــدراوە. بــەاڵم لــە بەرامبــەردا ڕێگەپێــدراو نییــە کــە 

)ســارازین( بــە ئاشــکرا ئــەوە بڵێــت، بــەاڵم دەبێــت چــاو 

لــەوەش نەپۆشــین کــە بەشــەکانی دیکــەی وتارەکــەی باش 

بــوون، ئەمــە جگــە لــەوەی کــە ئــەو کەســانەی ڕەخنــە لــە 

وتارەکــەی ســارازین دەگــرن خوێندیانەتــەوە یــان نــا. بەاڵم 

ئێمــە وەک موســوڵامن، پێویســتە دەستپێشــخەر بیــن 

ــە  ــە، چونک ــۆرە بابەتان ــەم ج ــەر ئ ــردن لەس ــە گفتوگۆک ل

ــەوە. ــە خۆمان ــتە ب پەیوەس

زۆر باشــە، بــا قســە لەســەر ئەزموونــی تایبەتیــی 
ــۆ کچێکــی  ــەوەی دەیبینیــن ت ــن. ئ ــۆت بکەی خ
ــن  ــە بەرلی ــدا ل ــەڵ خێزانەکەت ــت، لەگ نموونەیی
لــێ  خۆشەویســتیت  و  عەشــق  ئایــا  دەژییــت، 

ــراوە؟ ــە ک قەدەغ

- ســێکس لــەو بابەتانە نەبــوە کە خێزانەکــەم گفتوگۆی 

لەســەر کردبێــت. خێزانەکــەم چەنــد ڕێوشــوێنێکی 

گرتبــووە بــەر هەتاوەکــو کەمرتیــن بەرکەوتنــم لەگــەڵ 

کــوڕە گەنجەکانــدا هەبێــت. بێگومــان ڕێگەپێدراویــش 

فرێنــد(م  )بــۆی  کــوڕ  هاوڕێیەکــی  کــە  نەبــووم 

ــکرا  ــە ئاش ــە ب ــوو ئەوان ــتییدا هەم ــە ڕاس ــت. ل هەبێ

نەگوتــراون. ڕۆژێــک لــە ڕۆژان یەکێکیــان دانەنیشــتوە 

تــا پێــم بڵێــت: »ئەزیزەکــەم، تــۆ کچیــت، هــەر بۆیــە 

ناتوانیــت هاوڕێیەکــی کــوڕت هەبێــت، چونکــە ئێمــە 

پیاوێکــدا  لەگــەڵ  پێــش هاوســەرگیری  نامانەوێــت 

ســێکس بکەیــت«؛ یاخــود نەهاتــوون پێــم بڵێــن: 

»کچــە ئەزیزەکــەم، تــۆ پــەردەی کچێنییــت هەیــە، 

پێویســتە تــا کاتــی هاوســەرگیری پارێزگاریــی لــێ 

ــە  ــراوە ک ــە ک ــا فۆڕمول ــتەمەکە وەه ــت«. سیس بکەی

ــەیەکیش  ــچ قس ــەوەی هی ــێ ئ ــێک، بەب ــوو کەس هەم

ســەبارەت  وەردەگرێــت  خــۆی  ڕێنامیــی  بکرێــت، 

بــەوەی دەبێــت بیــکات - یــان بــە دەربڕینێکــی دیکــە 

دەربــارەی ئــەوەی کــە نابێــت بیــکات )هــەم بــۆ مــێ، 

ــر(. ــۆ نێ هــەم ب
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بۆچی پەردەی کچێنی تا ئەم ئاستە گرنگە؟

- چونکــە بریتییــە لــە ســەرمایە ]ی کــچ[، ســەرمایەی نــاو 

ڕانەکانــم.

و  ئامــۆژگاری  دەتوانــن  موســوڵمانان  چــۆن 
فەرمایشــتەکانی خۆیــان بســەپێنن بــەو جــۆرەی 
تــۆ باســت کــرد؟ لــە کاتێکــدا زۆرێــک لــە خێزانــە 
ئەڵمانــەکان ناتوانــن ئەوە بەســەر منداڵەکانیاندا 
بســەپێنن، کــە قــاپ و کەوچکەکــەی خــۆی لەســەر 

ــۆ قاپشــۆرەکە؟ ــزی نانخواردنەکــەوە بەرێــت ب مێ

ــن  ــە دەتوان ــە ک ــان نیی ــری ئەوەی ــامن بی ــی ئەڵ - دایبابان

ببەســن.  منداڵەکانیــان  خۆشەویســتیی  بــە  پشــت 

منــدااڵن خانــەوادەی خۆیــان خۆشــدەوێت. هــەر لــە 

ــە  ــن ک ــتەمێکدا گەورەدەب ــاو سیس ــەوە لەن لەدایکبوونیان

دانپێدانانیــان  و  دەیانەوێــت ویســت و خۆشەویســتی 

ــەک  ــە ڕەچەڵ ــەی ب ــەو ئەڵامنان ــک ل ــێ ببەخشــن. زۆرێ پ

تورکــن، خۆیــان لــە جیهانــی دەوروبەریــان دابڕیــوە. 

ئەمــەش الی خۆیــەوە جــۆرە هەســتێک بــۆ کۆمەڵەکــەی 

خــۆی دەخوڵقێنێــت.

لەگــەڵ ئەوەشــدا، تــۆ وەســفی جیهانێــک دەکەیت 
کــە لەنــاو خۆیــدا لــە چەندیــن الیەنــەوە دابــەش 
ــەکان و  ــا دووالیەن ــە بەه ــان بــاس ل ــوە. پاش ب
ــوان ڕووکاری  ــە لەنێ ــت ک ــە دەکەی ــەو جیاوازیی ئ

ــە؟! ــاوەوەدا هەی دەرەوە و ژیانــی ن

- بەڵــێ، بــەم شــێوەیە شــتەکان دەبینــم. بــۆ ئامادەکردنــی 

کتێبەکــەم چەندیــن گفتوگــۆ و چاوپێکەوتنــم ســاز کــردوە. 

زۆرێــک لــەو کــوڕ و کچــە الوانــەی دواندوومــن، ســکااڵی 

ئەوەیانــە کــە بــە هــۆی پــەردەی کچێنییــەوە، تەنهــا 

ــە  ــەن )ک ــێکس بک ــەوە« س ــە کۆم ــەدواوە/ ل ــن »ل دەتوان

دادگا شــەرعییەکان ئــەم کارە بــە »جووتبوونــی پێچەوانــەی 

گومــان  خێزانەکانیشــیان  ناودەبــەن(.  رسوشــت« 

دایگرتــوون، بگــرە بــە حاڵەتەکــەش دەزانــن، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئەوەشــدا منداڵەکانیــان لــە داواکارییــە نامەعقولــەکان 

نابوێــرن. ئەگــەر ئەمــە بانێــک و دوو هــەوا نەبێــت چییــە؟

وا مەزانە هەموو شتێک لە

خۆرئاوا نموونەییە

دیــوار«ی  »لەســەر  فیلمــی  دیمەنێکــی  لــە 
ــن( ــح ئەکی ــی )فاتی ــی- تورک ــەری ئەڵمان دەرهێن
ــەدا  ــی تاوڵ ــی یاری ــە کات ــورک ل ــاوی ت دا، دوو پی
قســە دەکــەن. یەکێــک لــە پیــاوەکان دەڵێــت: 
لەشفرۆشــی؟«،  خانەیەکــی  بــۆ  نەچیــن  »بــۆ 
تــۆ  مەگــەر  »بــۆ  دەڵێــت:  دیکەشــیان  ئــەوی 
ــۆ ســێکس؟«.  ــە ب ــدا نیی ــچ ئافرەتێکــت لەگەڵ هی
لێــرەدا پیــاوی یەکــەم هەڵدەســتێت و شوشــەکەی 
بەردەســتی دەشــکێنێت و لەتە شوشەیەک دەخاتە 
ســەر گەردنــی پیاوەکــەی دیکــە و هەڕەشــەی لــێ 
دەکات: »نەخەڵەتابیــت جارێکــی دیکــە وشــەی 
ســێکس بەکاربهێنیــت، کاتێــک بــاس لــە یەکێــک 
لــە ئافرەتــەکان ]ی خۆمــان[ دەکرێــت. پێــت وایــە 

ــە؟ ــی واقیعیی ــە دیمەنێک ئەم

- بەڵــێ. پیــاوان لەنــاو کافــێ و گازینۆکانــدا بــاس لــە ئەزمــوون 

ــچ  ــە هی ــەاڵم ب ــەن، ب ــان دەک ــی خۆی و ڕیســکە ئەویندارییەکان

ــەڵ  ــەن لەگ ــان ناک ــیی خۆی ــی سێکس ــە ژیان ــاس ل ــک ب جۆرێ

ژنەکانیانــدا. ژنەکانیــان پیــرۆزن. ئەو کەســانەی هاوســەرگیرییان 

کــردوە، بــاس لــەوە دەکــەن کــە ژیانــی سێکســی لەناو پڕۆســەی 

هاوســەرگیرییدا، لــە زۆربــەی زۆری حاڵەتەکانــدا، بۆتــە شــتێکی 

ڕۆتینــی و بــێ حەمــاس و گەرموگــوڕی.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بۆچــی لــەو باوەڕەدایــت کــە ئــەم دۆخــە لــە کــن 

ژن و مێردەکانــی کولتوورەکانــی دیکــە جیاوازترە؟

- دۆخەکــە لــە کولتوورەکانــی دیکــەدا بــە زەرووری 

جیــاواز نییــە، بــەاڵم کاتێــک شــتەکە پەیوەســت دەبێــت 

دەوروژێرنێــت  خاڵــەی  ئــەو  موســوڵامنانەوە،  بــە 

ــوڵامنان  ــە موس ــک ل ــڵەن زۆرێ ــاوازە. ئەس ــک جی گەلێ

ڕێگــە بــە خۆیــان نــادەن بیــر لــەوە بکەنــەوە، کــە 

ســێکس چــی واتایەکــی هەیــە و چــی دەگەیەنێــت 

ــادەیی  ــە س ــەوان زۆر ب ــەرێتییاندا. ئ ــی هاوس ــە ژیان ل

ئەوەیــان پەســەند کــردوە، کــە مافــی پیــاوەکان خۆیانــە 

ــییدا  ــژ و خۆش ــە دوای چێ ــییدا ب ــەی لەشفرۆش ــە خان ل

بگەڕێــن.

ــان شــێوە،  ــە هەم ــی ئەڵمانییــش ب ــەاڵم پیاوان ب

ــەی لەشفرۆشــییدا دەکــەن؟ ــە خان ســەر ب

- بەڵــێ ڕاســتە، بــەاڵم جەخــت لــەوە ناکەنــەوە کــە 

ــان بــەو کارە بزانێــت کــە دەیکــەن. خــۆ پیاوانــی  ژنەکانی

بــە  لەشفرۆشــی،  خانــەی  دەچنــە  کاتێــک  تورکیــش 

ــاس  ــدا ب ــەڵ ژنەکانیان ــە ڕاســتەوخۆ لەگ زەرووری بابەتەک

ناکــەن، بــەاڵم بــە گشــتی ژنەکــە بــە ڕوونــی دەبینێــت و 

ــی،  ــەی لەشفرۆش ــە خان ــەی دەچێت ــە پیاوەک ــت ک دەزانێ

پیاوەکــەش چاوەڕوانــی ئــەوە دەکات کــە ژنەکــەی قبوڵــی 

ــکات. ــەم دۆخــە ب ئ

ئــەو هەژموونــە شــاراوەیەی باســی دەکەیــت، 
ئەگــەر هێنــدە بەهێــزە وەک تــۆ پێتوایــە، بۆچــی 

ــەربکەوێت؟ ــدا س ــەر ئایین ــت بەس ناتوانێ

- هێــزە کۆنزەرڤاتیڤــەکان هەژموونێکــی سیاســیی گەلێــک 

هەمــان  ئیســامییدا.  جیهانــی  لــە  هەیــە  گەورەیــان 

ــوەی کۆمەڵگەشــەوە  ــی بەســەر نی دەســەاڵت و هەژموون

هەیــە، کــە بریتییــن لــە ژنــان. ئــەم دەســەاڵتە تــرس 

گۆڕانــی  بەکاردەهێنێــت.  توندوتیــژی  و  باڵودەکاتــەوە 

ســێکس بــۆ بڤــە و تابــۆ، ڕێگــە بــۆ ئــەم دەســەاڵتە 

کــە  داببڕێنێــت،  خۆرئــاوا  لــە  خپــی  دەکات  خــۆش 

بێگومــان  کــە  دەکات،  تەماشــای  دڕندەیــەک  وەک 

بەرپرســیارێتیی هەمــوو کێشــەکانی جیهانــی لە ئەســتۆیە. 

ــەاڵتی  ــرتۆڵ و دەس ــە کۆن ــان ل ــن ئایینەکەم ــەوان دەڵێ ئ

خۆرئــاوا دەمانپارێزێــت. ئێمــە باشــرتینین، و هــەر ئێمەش 

ڕەســەنرتین. ئــەم عەقڵیەتــە ڕێگەمــان پێــدەدات خۆمــان 

ــەوە. ــییەکامنان بدزین ــە و کێامس ــە هەڵ ــاژەدان ب ــە ئام ل

ــاوا نموونەیەکــی شــیاوە بــۆ شۆڕشــی  ئایــا خۆرئ

سێکســی؟

ــەرەو  ــتی ب ــی رسوش ــت ڕێچکەیەک ــا دەمەوێ ــن تەنه - م

ــازاد  ــت ئ ــێک دەیەوێ ــوو کەس ــەڕوو. هەم ــازادی بخەم ئ

بێــت. هــەر بۆیــە ئــەوە شــتێک نییــە خۆرئــاوا دایهێنابێت.

چــۆن دەڕوانیتــە مامەڵــەی خۆرئــاوا لەگــەڵ فیلمە 
سێکســییەکان و توندوتیژی؟

هــەر  کــە  خاڵــەی  ئــەو  گەیشــتۆتە  ئێســتا خۆرئــاوا   -

کەســێک خــۆی ژیانــی سێکســیی خــۆی دەستنیشــان بکات، 

ــە. بێگومــان  ــە ئــەو خاڵ ــوادارم هەمــوو جیهانیــش بگات هی

هەمیشــە کۆمەڵــە دیاردەیەکــی پەڕگیــر هــەن: فیلمــی 

ــی  ــەر کرێیەک ــە بەرامب ــی ل ــدااڵن، لەشفرۆش ــیی من سێکس

ــک  ــی گەلێ ــە تەمەنێک ــی ل ــی سێکس ــەدا، پەیوەندی مانگان

زوودا، کــە خاڵییــە لــە هــەر جــۆرە ســۆز و ئەوینێــک. مــن 

پێــم وانییــە هەمــوو شــتێک لــە خۆرئــاوا منوونەیــی بێــت. 

مــن دەڵێــم ئێمــە وەک موســوڵامن دەتوانیــن لــەو دۆخــەی 
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خۆرئــاوا ڕامبێنیــن، پێویســتە لــە خۆمــان بپرســین کــە چــۆن 

ــا  ــکەوتوە، هەروەه ــڤ پێش ــێوەیەکی پۆزەتی ــە ش ــە ب ئەم

ئاگامــان لــەو خااڵنــەش بێــت کــە بــە شــێوەیەکی نێگەتیــڤ 

ــن. ــدا بگەڕێی ــە دوای هۆکارەکانیان ــەندوە و ب ــان س پەرەی

تــۆ بانگەشــەی ئــەوە دەکەیــت کــە نەکارایــی 
بــۆ  موســوڵمان  مندااڵنــی  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی 
ــەاڵتی  ــەوەی دەس ــەوە و بەرپەرچدان ڕووبەڕووبوون
»بــێ  وەک  تــا  پێوەنــاون  پاڵــی  خێزانەکانیــان، 

ئەخــالق« لــە مامۆســتا ژنەکانیــان بڕوانــن؟

- بڕێکــی زۆر لــە بەرزکردنــەوە و هەڵکێشــان هەیــە، بــەاڵم 

بڕێکــی کــەم لــە ڕێزگرتــن و خۆشەویســتی و ئەویــن و 

هاندانــی منداڵــەکان هەیــە، هــەر بۆیــە منداڵەکانیــش 

پێویســتە لــە خاڵێکــدا تووڕەیــی خۆیــان ]لــە شــتێکدا[ 

ــەوە. ــاڵ بکەن بەت

لــە  زیاتــر  ئیســالم  پێغەمبــەری  )محەمــەد(ی 
10 ژنــی هەبــوە. ئایــا ژیانــی محەمــەد بۆتــە 

نموونەیــەک؟

بیانویەکــدا  بــەدوای  عــەرەب  پیاوێکــی  کاتێــک   -

ــە ژنێــک،  ــر ل ــۆ پاســاودانەوەی هێنانــی زیات دەگەڕێــت ب

هەبــوە. ژنــی  چەندیــن  محەمەدیــش  دەڵێــت 

پاســاوەیان  ئــەم  مەســیحی  پیاوانــی  ئــەی 

نییــە؟ بەدەســتەوە 

مەســیحییەکان  داخــە  جێگــەی  بــەاڵم  نەخێــر،   -

ــەم ڕوەوە  ــێکس دەپەرســن. ل ــە س ــدراو ل ــی داماڵ پیاوێک

موســوڵامنەکان لــە دۆخێکــی باشــرتدان، بــەاڵم پێویســتیی 

ژنێــک، وەک محەمــەد  لــە  زیاتــر  بــۆ هێنانــی  پیــاو 

ڕەهەندێکــی  بەخشــینی  مایــەی  بۆتــە  کردویەتــی، 

سێکســیی شــاراوە و زیــاد لــەڕادە بــە ئیســام.

تــۆ بانگەشــەی شــۆڕش دەکەیــت، بــەاڵم ئایــا 

شــۆڕش پێویســتی بــە کاتێکــی زۆر نییــە؟

ــا. شــتێک  ــە ڕاپەڕینــە خوێندکارییەکانــی ئەڵامنی - بڕوان

ــە  ــەقامەکان. ل ــەر ش ــە س ــڕ الوان ڕژان ــدا و کتوپ ڕووی

ئێــران پــاش هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی )2009(ش هەمــان 

شــتامن بینــی: الوان ئامــادەن بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتی. 

ئێمــە ئێســتا هەلێکــامن لەبەردەســتدایە بــۆ گەیاندنــی 

بارودۆخەکــە بــۆ ئاســتی تەقینــەوە، ئــەوەش لــە ڕێگــەی 

هەمــوو ئامڕازە دیموکراســی و سیاســییە بەردەســتەکان.

ئەویــش  ناگۆڕدرێــت،  هەیــە  شــتێک  بــەاڵم 
خۆرئــاوا  نێــوان  لــە  هاووپشــتییە  نەبوونــی 
ڕووی  لــە  ئیســالمی  جیهانیــى  بەشــەکانی  و 

کولتوورییــەوە؟ پێشــکەوتنی 

ڕووبــەڕووی  کــە  گەورەکەیــە  کێشــە  ئــەوە   -

نەبوونــی  ئــەو  قبوڵکردنــی  ئەویــش  دەبینــەوە: 

هاووپشــتییەیە کــە ئامــاژەت پێــدا لــە ڕووی ئایینیــی 

و کولتوورییــەوە ]مەبەســتی لەوەیــە نابێــت ئــەم 

دەبێــت  بکرێــت[.  قبــوڵ  هاووپشــتییە  نەبوونــی 

بتوانیــن النــی کــەم دان بــەم نەبوونــی هاووپشــتییەدا 

بنێیــن. هــەر بــەم بۆنەیــەوە، زانکۆکانــی تورکیــا 

ــوە،  ــەم ڕوەوە بەخــۆوە بینی پێشــکەوتنێکی باشــیان ل

مشــتومڕ  بەشــداربوانی  لــەوەی  زیاتــرە  زۆر  کــە 

دەربــارەی ئاوێتەبــوون لەنــاو خــودی ئەڵامنیــادا، 

دەکــەن. چاوەڕوانــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەو مشــتومڕەی  چــی شــتێک هەراســانت دەکات ل

ــت؟ ــا دەگوزەرێ ــە ئەڵمانی ل

ــن  ــا، چەندی ــە ئەڵامنی ــرە ل ــی لێ ــە شــێوەیەکی تایبەت - ب

بیرکردنــەوەی ســەبجێکتیڤی کۆنــی قــووڵ هــەن، بــۆ 

منوونــە لەنــاو ئــەو ژنــە چاالکوانــە چەپانــەی بــە لۆژیکــی 

خوشــکی گــەورە مامەڵــە دەکــەن. ئەمــە ڕەنگدانــەوەی 

هێــرش  ئــەوان  بــوون.  لەســەرتر  بــە  هەســتکردنە 

دەکەنــە ســەر کڵێســای کاتۆلیکــی و ئەخاقــە سێکســییە 

چەقبەســتوەکانی، بــەاڵم جەختیــش لــەوە دەکەنــەوە کــە 

دەبێــت ئێمــە لێبــوردە و کــراوە بیــن لەگــەڵ ئــەو ژنــە 

تورکانــەی حیجــاب دەپۆشــن، چونکــە پێیــان وایــە ئەمــە 

ــان  ــووری خۆی ــە کولت ــی ل ــان پارێزگاری ــا دەکات ژن وەه

بکــەن. بــەاڵم مــن پێــم وایــە حیجــاب تەنهــا گوزارشــتە لە 

ــە  ــە، گوزارشتێکیش ــی چەپاندن ــەرکوتکردن و ئامڕازێک س

ــان. ــۆ شــاردنەوەی ژنەکانی ــاوان ب ــە خواســتی پی ل

تۆ باوەڕت بە خودا هەیە؟

- باوەڕم بە خودا هەیە.

لە مانگی ڕەمەزاندا بەڕۆژوو دەبیت؟

- من لە مانگی ڕەمەزاندا بەڕۆژوو نابم.

*ئایا ڕۆژانە پێنج جار نوێژ دەکەیت؟

- من نوێژ دەکەم، بەاڵم نەک پێنج جار لە ڕۆژێکدا.

سەردانی مزگەوت دەکەیت؟

- ناچــم بــۆ مزگــەوت، چونکــە مزگەوتێکــی لــێ نییــە کــە 

ــم  ــن بیرۆکەکان ــە دوایی ــک ل ــێت. یەکێ ــەرنجم ڕابکێش س

دروســتکردنی مزگەوتێکــی ئــازاد و پێشــکەوتووخوازانەیە.

پێش نوێژیش لەو مزگەوتەدا ژن بێت؟

ــان و  ــت، ژن ــەی ژن بێ ــش نوێژەک ــەو جــۆرە، پێ ــک ب - ڕێ

پیاوانیــش تێیــدا هەمــان مافیــان هەبێــت بــۆ چوونــە نــاو 

هەمــوو جێگەیەکــی نوێــژ کردنــەوە لــەو مزگەوتــەدا. 

ــە  ــەو موســوڵامنە کۆنزەرڤاتیڤان ــۆ ئ ــت ســنوورێک ب دەبێ

چوارچێــوەی  لــە  ئیســام  دەیانەوێــت  کــە  دابرنێــت 

ئێمــە  بکــەن.  قەتیــس  دیاریکــراودا  کۆمەڵێکــی 

موســوڵامنێکی ئازادیــن، هیــچ جیاکارییــەک قبــوڵ ناکەیــن 

ــە  ــد. ئێم ــەوی و ...هت ــوننە و عەل ــیعە و س ــوان ش ــە نێ ل

ــی  ــە لێکدانەوەیەک ــن ل ــەوە بەشــدار بی ــت پێک دەمانەوێ

ــام. ســەردەمییانە بــۆ ئیس

ــاوەڕت پێیەتــی هەڵوێســتی  ــۆ ب ــەو خودایــەی ت ئ

ــەر ســێکس؟ ــە بەرامب چیی

- ئــەو خودایــەی مــن بــاوەڕم پێیەتــی گەلێــک ڕاشــکاوە 

ســەبارەت بــە ســێکس، چونکــە هــەر خــۆی ئێمــەی 

وەهــا دروســتکردوە کــە هەســت بکەیــن ســێکس شــتێکی 

ــی  ــە باوەڕبوون ــەوەدا نیی ــان ل ــدا. گوم ــە ژیامنان ــە ل گرنگ

ــی  ــە تایبەتییەکان ــوواڵوی ئەزموون ــودا هەڵق ــە خ ــن ب م

خۆمــە. کاتێــک تەمەنــم 21 ســااڵن بــوو، لــە قۆناغی ســێی 

خوێندنــی مافــدا بــووم، ڕووبــەڕووی تەقــە بوومــەوە لــە 

ــۆ  ســەنتەرێکی پێشکەشــکردنی ڕێنامیــی و ئامــۆژگاری ب

ئــەو ژنانــەی لــە تورکیــاوە هاتبــوون. فیشــەکم بەرکــەوت 

و خوێنێکــی زۆرم لــێ ڕۆیشــت، ئەمــە ئەزموونێــک بــوو 

کــە لێوارەکانــی مەرگــم بینــی. ئــەوکات هەســتم کــرد کــە 

ــەو  ــردا دەکــەم، هــەر ئ قســە لەگــەڵ دەســەاڵتێکی بااڵت

دەســەاڵتەش هەلێکــی پێداومەتــەوە تــا بڕیــار بــدەم 

ــەردەوام  ــان ب ــم، ی ــە بەجێبهێڵ ــەم جیهان ــە دەخــوازم ئ ک
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بــم تێیــدا. هەرگیــز ڕۆژێــک لــە ڕۆژان وەک شــتێکی 

ــردوە. ــم نەک ــڤ تەماشــای ئایین نێگەتی

لەگــەڵ ئەوەشــدا هەنگاوێکــی گەلێــک گــەورە و 
دوورتــرت بڕیــوە و لــە کاریگەرییــە ســەرەتاییەکانی 
ژیانــت دوور کەوتوویتــەوە. تۆ بیرت لــەوە کردبوەوە 
ناونیشــانێکی دیکــە بــۆ کتێبــە نوێیەکــەت دابنێیت، 
ئــەو ناونیشــانەش بریتیبــوو لــە »لەگــەڵ کێــدا 
ــە  ــت بەمان ــا باوک ــەم«. ئای ــێکس دەک ــت س بمەوێ

ــت؟ دەزانێ

باڵوکردنــەوە  خانــەی  کــە  دڵخۆشیشــم  نەخێــر،   -

تــەواوی  بــە  کتێبەکــەم  چونکــە  گــۆڕی،  ناونیشــانەکەی 

جددییــە. دەســتەواژەی »لەگــەڵ کێــدا مبەوێــت ســێکس 

ــن  ــە بەرلی ــوو ل ــی ب ــی تورکی ــتەواژەی کچێک ــەم«، دەس دەک

بــۆ براکــەی پێــش ئــەوەی بیکوژێــت، ئەمــەش ئایدیــای ئــەو 

ــم  ــت بڵێ ــەوە دەمەوێ ــەم بۆنەی ــەر ب ــدام. ه ــانی پێ ناونیش

کــە خێزانەکــەم پێشــکەوتنێکی باشــیان بەخــۆوە بینیــوە. 

ــرن،  ــم بگ ــێوازی ژیان ــە ش ــز ل ــوون ڕێ ــەوە ب ــری ئ ــتا فێ ئێس

بگــرە ئەوەشــیان قبوڵــە کــە مــن دایکێکــی بــێ هاوســەر بــم. 

گەلێــک نەوەکەشــیان خــۆش دەوێــت ]مەبەســتی نووســەر 

ــای  ــم وێن ــت ناتوان ــم دەڵێ ــی[. باوک ــەی خۆیەت ــە منداڵەک ل

ئــەوە بکــەم کــە هیــچ پیاوێکــی تــورک تەحەمولــی تــۆ بکات. 

ئــەو لــەوە تێگەیشــتوە کــە بەدەســتمهێناوە. منیــش بــە 

باوکــم ووت: دەزانــم، بــەاڵم ڕەنگــە مــن ســەرکەوتوو نەبــم 

لــە پارێزگاریکــردن لــە کوڕەکــەم و بەدەســتهێنانی پیاوێکــدا، 

ــەڵ  ــان لەگ ــە ژی ــت ل ــی بێ ــە بریت ــدی کۆتاییەک ــە ئی ڕەنگ

ــردەوە. ــەوە دەک ــرم ل ــش بی ــەوە: منی ــی دام ــدا. وەاڵم ژنێک

چۆن دایک و باوکت تا ئەم ئاستە پێشکەوتوون؟

هەروەهــا  بــۆم.  خۆشەویســتییانەوە  هــۆی  بــە   -

ــە  ــەوە ک ــان ڕەتنەکردۆت ــەو کاریگەرییانەی ــەوەی ئ لەبەرئ

لــە خۆرئــاوا و جیهانــی مۆدێرنــەوە ڕووی تێکــردوون. 

باوکــم یەکێــک بــوە لــەو کەســانەی کێڵگــەی هەبــوو 

خوێنــدەوار  ئێمــەش  بــوو،  کشــتوکاڵ  خەریکــی  و 

ــو  ــا هەتاوەک ــۆ ئەڵامنی ــن ب ــم هات ــم و باوک ــن. دایک بووی

داهاتووییەکــی باشــرت بــۆ منداڵەکانیــان فەراهــەم بکــەن 

و الیەنــی ئابوورییــان زامــن بکــەن. بــەاڵم باوکــم بــە 

پەنجــا ســاڵی فێــری خوێنــدن و خوێندنــەوە بــوو. دایکــم 

ــدا  ــە خانوویەک ــەوێ ل ــا، ل ــۆ تورکی ــەوە ب ــم گەڕان و باوک

دەژیــن کــە باخچەیەکــی لەبەردەمدایــە و بەســەر دەریادا 

دەڕوانێــت. 13 نەوەیــان هەیــە. ڕێگەیــان بــە ئێمــە داوە، 

ــان  ــە چۆمن ــان، ک ــەی دیکەی ــوار منداڵەک ــن و چ ــە م وات

بوێــت وەهــا بژیــن بــە دڵــی خۆمــان. ئــەوان شــانازیامن 

ــە ئێمــە خاوەنــی پیشــەی  پێــوە دەکــەن کــە هەریــەک ل

ــە  ــات، چونک ــم بەدیه ــک و باوک ــی دای ــی. خەون خۆیەت

ــۆڕان. ــۆ گ ــوون ب ــەوان ئامادەب ئ

سەرچاوە
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ئــەم کتێبــە کۆکــراوەی چەندیــن وتــاری گرنگــە 

ئاییــن و فکــری  دەربــارەی دوو کایــەی گرنــگ؛ 

ــاوازن و  ــەکان جی ــەک ڕوانین ــەاڵم تاڕادەی ــەپ. ب چ

ــەوەی  ــۆ ئ ــراوە، ب ــڕەو نەک ــوو پەی ــی یەکگرت هێڵێک

بیرکردنــەوەکان  جــۆرە  هەمــوو  بــەر  خوێنــەر 

بکەوێــت لەســەر ئــەو دوو چەمکــە ســەرەکییە. بــە 

ــان دەبیننــەوە  گشــتی بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە خۆی

لــە مشــتومڕی نێــوان چــەپ و ڕاســت، قەیرانــی 

چــەپ لــە ســەردەمی گڵۆبالیزمــدا، هێڵــە یەکرتبــڕ و 

تەریبەکانــی نێــوان ئیســام و مارکســیزم، پەیوەندیی 

ــارەی  ــەوە، دەرب ــی ئێران ــە شۆڕش ــۆ ب ــێل فوک میش

ــەر  ــەکان، کارڵ پۆپ ئیســامۆفۆبیا، پێغەمبــەرە درۆزن

دژ بــە مێژووگەرێتــی، خوێندنــەوەی کتێبــی ڕەوشــی 

 ،1917 ســاڵی  ئۆکتۆبــەری  شۆڕشــی  کۆمۆنیــزم، 

ئەوروپــا و قەیرانــی پەنابــەران، گفتوگــۆ لەگــەڵ 

ــی دیکــە. ــن بابەت ــژەک، لەگــەڵ چەندی ســاڤۆی ژی

چەپ و ئیسالم و تیرۆر

لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

لە بواری ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسیدا
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