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بایۆگرافیای زیگمۆند باومان
ئا: ئایدیا

زیگمۆنت باومان بیرمەندو زانای كۆمەڵناس لە 1925/11/19 لەبوزنان لەبۆڵندا لەدایكبووە.  -

كاتێك بۆڵندا لەساڵی 1939 كەوتەدەست ئەڵامنیا، لەبەرئەوەی جو بوون، رایانكرد بۆ روسیا.  -

لەتەمەنی 19 ساڵییەوە پەیوەندی بە موخابەراتی سەربازیەوە كردوەو دواتر دەڵێت هەڵەیەك بوو نەدەبوو مبكردایە.  -

ساڵی 1945 سەلیبی سەربازە وەرگرتوە.  -

لەساڵی 1945-1953 ئەفسەری بووە لە هێزی ئاسایشی ناوخۆدا.  -

ساڵی 1953 وانەی كۆمەڵناسی لە ئەكادیمیای سەربازی وارسۆ بۆ زانستە سیاسییەكان وتوەتەوەو لەهەمان ساڵیشدا وازیهێناوە.  -

ساڵی 1954 ماستەری وەرگرتوەو بووەتە مامۆستای وانەبێژ لە زانكۆی وارسۆو تا ساڵی 1964 ماوەتەوە.  -

ساڵی 1959 یەكەم كتێبی باڵوكردوەتەوە.  -

ساڵی 1964 سایكۆلۆژیای رۆژانەی باڵوكردوەتەوە.  -

یەكێكە لە لەدیارترین بیریایە كۆمەڵناسییەكان لە جیهاندا.  -

ساڵی 1968 بەهۆی پاكتاوی سیاسیەوە لە بۆڵندەو لەالیەن حزبی شیوعیەوە دەركراوە  -

ناچاركرا دەست لە رەگەزنامەی بۆڵندی هەڵبگرێت، تاوەكو بچێت بۆ بەریتانیا.  -

ساڵی 1971 بووە مامۆستای زانستی كۆمەڵناسی لە زانكۆی لیدز.  -

بووەتە راهێنەری سەربازی لە سوپای بولندی.  -

ساڵی 2010 زانكۆی لیدز پەیامنگەی باومانی  وەك قوتابخانەیەكی زانستی كۆمەڵناسی سیاسی وەك رێزێك بۆی دایمەزراند.  -

ساڵی 2013 دكتۆرای فەخری لەالیەن زانكۆی سیلیسیاوە پێبەخرشاوە.  -

ساڵی 2017 كتێبی )چەند وتارێك لەسەر تیۆری رۆشنبیری ( و) راستیەتی كێشەكان2011--2016(ی باڵوكردەوەتەوە  -

تائێستا 58 كتێبی باڵوكردوەتەوە، لەگەڵ چەندین وتاردا.  -

-  لە 2017/1/9  لەبەریتانیا كۆچی دوایی كردوە.



ماس میدیا تەنیا تەڵەیە
گفتوگۆ لەگەڵ زیگمۆند باومەن
وەرگێڕانی: ئایدیا
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*وەهــا پێناســەى نایەکســانییت کــردووە 

کــە وەرەمێکــى پیســە، ئایــا دیموکراســییەت 

ــەدایە؟  ــر هەڕەش لەژێ

-دەتوانیــن ئــەوەى لــەم ســاتەى ئێســتادا بــۆى 

ــراىن دیموکراســییەت،  ــن قەی ــاو بنێی ــن ن دەچی

پێامنوایــە  متامنــە؛  کەمبوونــەوەى 

ســەرکردەکامنان نــەک تەنیــا گێــل و گەندەڵــن، 

بەڵکــو گەمژەیشــن. کــردە پێویســتى بــە هێــزە 

بێگومــان  بڕیاربدەیــت،  بتوانیــت  تاوەکــو 

ــە سیاســەتێک  ــە سیاســەتە، ب پێویستیشــامن ب

کــە هێــزت پێبــدات بــۆ بڕیــاردان لــەوەى 

پێویســتت پێیــەىت. بــەاڵم هاوســەرگیریی نێوان 

نەتــەوەدا  دەوڵــەىت  لــە  سیاســەت  و  هێــز 

کۆتایــى پێهاتــووە. هێــز بەجیهانیکــراوە، بــەاڵم 

هێشــتا سیاســەت شــتێکى لۆکاڵییــە. دەتوانیــن 

ــوە.  ــن مەچەکــى سیاســەت پەڕی وەهــا دابنێی

بــە هەمــان شــێوە جەمــاوەر چیــر بــڕواى 

نییــە، چونکــە  بــە سیســتەمى دیموکــراىس 

دیموکراســییەت بەڵێنــەکاىن خــۆى ناباتە ســەر. 

ئەمــە بــە ڕووىن لــە قەیــراىن کۆچــدا دەبینیــن، 

جیهــاىن،  دیاردەیەکــى  بۆتــە  ئێســتا  کــۆچ 

بــەاڵم هێشــتایش بــە ئاســۆیەکى تەســک و 

تەنگەبــەرەوە مامەڵــەى لەگەڵــدا دەکەیــن. 

نەکــراون  دیزایــن  وەهــا  دامەزراوەکامنــان 

پەیوەندیــى  هەڵوێســتەکاىن  لەگــەڵ  کــە 

ــە  ــتندا مامەڵ ــە و پشــت بەیەکربەس دووالیەن

ــتاى  ــەى ئێس ــەم قەیران ــە ئ ــەن، لەبەرئەم بک

دامەزراوەکانــە.  قەیــراىن  دیموکراســییەت 

*میــى کاتژمێرەکــە بــەرەو کــوێ دەڕوات 

کــە هێشــتایش تــا ئــەم ســاتەوەختە لەنێوان 

ــازادى و ئاساییشــدا دێــت و دەچێــت؟  ئ

ســەخت  هەمیشــە  کــە  هەیــە  بەهــا  -دوو 

ــایش و  ــن: ئاس ــدا یەکبخرێ ــەڵ یەکری ــووە لەگ ب

ئــازادى. ئەگــەر ئاساییشــت دەوێــت، دەبێــت 

بــە ڕادەیەکــى دیاریکــراو دەســت لــە ئــازادى 

هەڵبگریــت، ئەگــەر ئازادییشــت دەوێــت، دەبیــت 

بــە ڕادەیەکــى دیاریکــراو دەســتبەردارى ئاســاییش 

بیــت. ئــەم تەنگەژەیــە بــۆ هەتــا هەتایە بــەردەوام 

پێامنوابــوو  لەمەوپێــش  ســاڵ  چــل  دەبێــت. 

ــازە  ــى ت ــە خەڵک ــەو کات ــەرکەوتووە، ئ ــازادى س ئ

ــە نێــو بەرەاڵیــى بەکاربردنــەوە، هەمــوو  دەچوون

شــتێک مومکیــن دەردەکەویــت، دەبــوو پــارە 

و ئۆتۆمبێــل و خانــوو قــەرز بکەیــت و دواتــر 

پارەکــەى بدەیــت. بــەاڵم ئــەو ڕابوونــەى کــە 

لــە 2008ـــەوە بینیــامن، لــەو دۆخــە بەهێزتــر 

بــوو، کــە بــووە مایــەى وشــکبووىن قــەرزەکان. 

کارەســات و داڕمــاىن کۆمەاڵیــەىت کــە داى لــەو 

چینانــەى ناوەنــد وا مابوونــەوە، زەبرێکــى گــەورە 

کۆمپانیایانــەى  ئــەو  داخــۆ  نەیانــدەزاىن  بــوو، 

یــان  دەگــرن  لەخۆیــان  دەکــرد  تێــدا  کاریــان 

ئیزنیــان دەدەن، نەیانــدەزاىن هــەر بــە ڕاســتى 

ــا...  ــان ن ــن ی ــەو شــتانەى دەیانکــڕن هــى ئەوان ئ

ملمالنێکــە لــەوە کــەوت کــە لەنێــوان چینەکانــدا 

بێــت، ئێســتا ملمالنێکــە لەنێــوان تاکەکــەس و 

کۆمەڵگەدایــە، ئەمەیــش چیــر نەبــووىن ئاســاییش 

ــە.  ــووىن ئازادیی ــو نەب ــە، بەڵک نیی

*تــۆ وتووتــە پەرەســەندن تەنیــا خورافەیــە، 

چونکــە خەڵکــى چیــر بڕوایــان بــە داهاتوویەک 

نییــە کــە لــە ڕابــردوو باشــر بێــت؟ 

نێــوان دوو ســەردەمداین،  مــاوەی  لــە  -ئێمــە 

ســەردەمێک کــە یەقینێکــى کامڵــامن هەبــوو، 

ســەردەمێکیش کــە چیــر ڕێگــە کۆنــەکان بــۆ 

کــردىن کارەکان داد نــادەن. نازانین چى ڕوودەدات 

تــا جێــگاى ئــەم کێشــەیە بگرێتــەوە، ئێمــە لەســەر 

ئەزمــوووىن ڕێــگا نوێیــەکاىن کــردىن شــتەکان ئیــش 

دەکەیــن؛ ئیســپانیا لــە ڕێگــەى بزووتنــەوەى 15ى 

ئایــارەوە چۆتــە نێــو ئــەم ئەزموونــەوە، جەمــاوەر 

پانتاییــە گشــتییەکانیان بەکارهێنــا تاوەکو شــێوازى 

ــک  ــە جۆرێ ــۆڕن ب ــییەت بگ ــدى دیموکراس تەقلی

ــۆ  ــە ب ــەاڵم ئەم ــتەوخۆ، ب ــییەىت ڕاس ــە دیموکراس ل

ــکارەکاىن  ــوو؛ ڕێ ــەردەوام نەب ــژ ب ــى درێ ماوەیەک

دەســتپێوەگرتن )سکهەڵگوشــین( بــەردەوام دەبن، 

کەســیش نایانوەســتێنێت، بــەاڵم هێشــتا دەتوانــن 

ــردىن  ــۆ ک ــەر ب ــەک کاریگ ــوێ و تاڕادەی ــگاى ن ڕێ

کارەکان بدۆزنــەوە. 

ــاىن  ــە ئەندام ــردووە ک ــەوەت ک *مشــتومڕى ئ

15ى ئایــار و بزووتنــەوەى جیهــاىن »داگیــر 

بکــەن«، دەزانــن چــۆن ڕێــگاکان دەدۆزنــەوە، 

بــەاڵم نازانن چۆن شــتێکى پتەو دروســتبکەن؟ 

ــە گشــتییەکاندا  ــە گۆڕەپان ــک ل ــاوەر کاتێ -جەم

وەالدەنێــن،  جیاوازییەکانیــان  کۆدەبنــەوە، 

پێکەوەیــان  هاوبــەش  ئامانجێکــى  چونکــە 

ئامانجــە  ئــەم  ئەگــەر  دەبەســتێتەوە؛ 

نەرێنــى بێــت، یــان جەمــاوەر لــە کەســێک 

ــە هــەر ڕێگایــەک بێــت  تووڕەبووبێــت، ئــەوا ب

ــن  ــە، دەتوانی ــۆ ســەرکەوتن هەی ــر ب هــەىل زیات

بڵێیــن ئــەم تەقینەوەیــە هاوپشــتییە، ڕاســتە ئەم 

ــە.  ــان کورت ــەاڵم تەمەنی ــزن، ب ــە بەهێ تەقینەوان

-تــۆ بــڕوات بەوەشــە کــە رسوشــتى جەمــاوەر 

لەســەریان دەســەپێنێت کــە ڕابەریــان نەبێت؟ 

-ئاخــر ئەمــە لەبەرئەوەیە کــە ئــەم بزووتنەوانە 

لــە  بتوانــن  تــا  ڕابەرانێکــە  بــە  پێویســتیان 

ــش  ــى دیکەی ــەاڵم هۆکارێک ــەوە، ب ــدا مبێنن ژیان
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هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە ئــەو ڕابەرانــە ناتوانــن 

ــدەن.  ــەرە پێب ــردار پ ــا ک ــە ت ئامانجەک

*ئایــا بزووتنــەوەى 15ى ئایــار لــە ئیســپانیا 

بــۆ خوڵقــاىن هێــزى  بــووە  ڕێخۆشــکەر 

ــیاىس؟  ــى س نوێ

ــەکە  ــر کێش ــى ت ــە حزبێک ــک ب ــى حزبێ -گۆڕین

چارەســەر نــاکات. کێشــەکە ئــەوە نییــە یەکێــک 

ــە  ــو ئەوەی ــەدان، بەڵک ــە هەڵ ــەکان ل ــە حزب ل

حزبــەکان لــە بەڕێوەبردنــدا بەریــان پێناگیرێــت. 

کێشــەکاىن ئیســپانیا بەشــێکن لــە کێشــەکاىن 

لــە  دەتوانێــت  پێتوابێــت  هەڵەیــە  جیهــان، 

ناوخــۆدا کێشــەکاىن خــۆت چارەســەر بکەیــت. 

پــرۆژەى  لەســەر  چییــە  -بۆچوونــت 

کەتەلۆنیــا؟  ســەربەخۆیى 

ــە بنەمــاکاىن  ــڕەوى ل ــە ئێمــە هێشــتا پەی -پێموای

ڤێرســاى دەکەیــن کــە ئایدیــاى خۆ-بەڕێوەبەریــى 

ــە  ــەاڵم ئەم ــد، ب ــەک دامەزران ــۆ هــەر نەتەوەی ب

لــە ئێســتادا بۆتــە خەیــاڵ، چونکــە خاکــى زیاتــر 

دیکــە،  دەوڵەتــاىن  دامەزرانــدىن  بــۆ  نەمــاوە 

ــراوەى  ــا کۆک ــەک تەنی ــەر کۆمەڵگەی ــڕۆدا ه لەم

پارچەکانــە. خەڵکــى لەنێــو ئــەو کۆمەڵگایانــەدان 

کــە مەرجــەکاىن وەالئیــان پێشــکەش دەکــەن 

ــدا  ــان کات ــە هەم ــەاڵم ل ــدەدەن، ب ــان پێ و باجی

لەدەســتبدەن؛  خۆیــان  شــوناىس  نایانەوێــت 

ــت و  ــوێنەى لێیدەژی ــەو ش ــوان ئ ــى نێ پەیوەندی

ــە  ــتەکە ل ــراوە. هەڵوێس ــران ک ــەکەت وێ شوناس

کەتەلۆنیــا، کــە لــە ســکۆتلەندا و لۆمباردیــاش 

هــەر وایــە، لێکدژێــک لەنێــوان شــوناىس خێڵەکى 

و هاوواڵتیبوونــدا پیشــان دەداتــەوە. هەموویــان 

ڕێــگاى  لــە  نایانەوێــت  بــەاڵم  ئەوروپاییــن، 

ــو  ــەن، بەڵک ــل بک ــۆ برۆکس ــە ب ــدەوە قس مەدری

دەیانەوێــت لــە ڕیگــەى بەرشــەلۆنەوە ئەمــە 

بڵێــن. هەمــان هەڵوێســت لــە هەمــوو واڵتێکــدا 

ســەرهەڵدەدات، ئێمــە هێشــتا پەیــڕەوى لــەو 

بنەمایانــە دەکەیــن کــە لــە کۆتایــى جەنگــى 

یەکەمــى جیهانییــەوە دامــەزراوە، بــەاڵم گــۆڕاىن 

ــداوە.  ــدا ڕووی ــە جیهان ــش ل زۆری

*تــۆ گومان لە شــێوازى ناڕەزایەىت ئەکتیڤیســتەکان 

دەکەیــت لــە ڕێگــەى مــاس میدیــاوە، بەمانــە 

مشــتومڕى  پەشــمەکى«،  »چاالکــواىن  دەڵێیــت 

بــۆ  کار  ئینتەرنێــت  کــە  دەکەیــت  ئەوەیــش 

ئامــرازە  ڕێگــەى  لــە  دەکات  ســەتحیکردنەوە 

بــێ ئەرزشــەکاىن خۆشــگوزەراىن و ڕابواردنــەوە؛ 

)تــۆڕە  میدیــا  مــاس  ســایتەکاىن  پێتوایــە  ئایــا 

ــت؟  ــەالن بێ ــى گ ــى نوێ ــەکان( تلیاک کۆمەاڵیەتیی

-پرســیارى شــوناس، لــە شــتێکەوە کــە لــە گەڵتــدا 

لەدایکدەبێــت، دەگۆڕێــت بــۆ فرمــان، فرمانیــش 

ــێ  ــۆىت پ ــەى خ ــتە کۆمەڵگ ــە پێویس ــە ک ئەوەی

دروســت بکەیــت. بــەاڵم کۆمەڵگــەکان دروســت 

ــان یــەک کۆمەڵگــەت دەبێــت  ــن، تــۆش ی ناکرێ

ــا  ــاس میدی ــایتەکاىن م ــەوەى س ــت، ئ ــان ناتبێ ی

دەتوانــن بیکــەن ئەوەیــە کــە کۆمەڵگەیەکــى 

جیاوازیــی  بکــەن.  دروســت  ئەڵتەرناتیــڤ 

کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە  و  کۆمەڵگــە  نێــوان 

ــەاڵم  ــت، ب ــە کۆمەڵگەی ــۆ ســەر ب ــە ت ــە ک ئەوەی

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ســەر بــە تــۆن، تــۆ 

دەکەیــت،  تەحەکــوم  دەکەیــت  هەســت  وا 

ــت  ــاد دەکەی ــت زی ــۆت فرێندەکان ــى خ ــە دڵ ب

بــەو کەســە  یــان دەیانســڕیتەوە، تەحەکــوم 

ــدا  ــان لەگەڵ ــە پەیوەندیی ــت ک ــە دەکەی گرنگان

خەڵکــى  ئەمــەوە  ئەنجامــى  لــە  دەگریــت. 

هەســتێکى کەمێــک باشــریان دەبێــت، چونکــە 

تەنیایــى و چۆڵــەواىن لــە ترســە گــەورەکاىن ئــەم 

لــە  کاتێــک  بــەاڵم  تاکگەراییــەن،  ســەردەمى 

خەڵکــى  بــەردەوام  کۆمەاڵیەتییەکانــدا  تــۆڕە 

ــە ئاســاىن  ئــەدد دەکەیــت و دەســڕیتەوە، زۆر ب

ڕاســتەقینە  بەهــرە  فێربــووىن  لــە  خەڵکــى 

چونکــە  دێنــن،  شکســت  کۆمەالیەتییەکانــدا 

ــت  ــان دەچی ــت، ی ــەقامدا دەڕۆی ــە ش ــک ل کاتێ

بــۆ شــوێنەکاىن کار، یــان لەگــەڵ چەند کەســێکدا 

کۆدەبیتــەوە، پێویســتت بەوەیــە لەگــەڵ هەموو 

ــیس،  ــاپ فرەنس ــەوە. پ ــە کارلێک ــەدا بچیت ئەمان

کــە کەســێکى مەزنــە، لــە دواى هەڵبژاردنییــەوە، 

ــووىس  ــەڵ ڕۆژنامەن ــی لەگ ــن گفتوگۆکان یەکەمی

سکالفارى«ـــدا  »یۆجینیــۆ  ئیتاڵــى  بێبــاوەڕى 

ئەنجامــدا، لــە قســەکانیدا دەڵێــت گفتوگــۆى 

ــە  ــە ک ــانەدا نیی ــەو کەس ــوان ئ ــتەقینە لەنێ ڕاس

ــۆش  ــە ت ــتەیە ک ــەو ش ــان ئ ــە هەم ــان ب باوەڕی

ــرى  ــەکان فێ ــۆڕە کۆمەاڵیەتیی ــەىت. ت ــاوەڕت پێی ب

بــە  دەتوانیــت  چونکــە  ناکــەن،  گفتوگۆمــان 

ئاســاىن مشــتومڕ وەالبنێیــت؛ زۆرینــەى خەڵکــى 

ســایتەکاىن پەیوەندیگیــرى بــۆ یەکگرتــن، یــان بــۆ 

ــە  ــو ب ــن، بەڵک فراوانکــردىن ئاســۆیان بەکارناهێن

پێچەوانــەوە، بــۆ ئەوەیــە پانتاییەکــى پشــوودان 

ــن  ــا دەتوان ــدا تەنی ــان بپچــڕن کــە لەوێ ــۆ خۆی ب

ــەو  ــا ئ ــت، تەنی ــان بێ ــى خۆی ــە دەنگ ــان ل گوێی

شــتانەیش دەبینــن کــە ڕەنگدانەوەی ڕوخســارى 

کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە  ڕاســتە  خۆیانــن. 

بەســوودن، چێژیــان هەیــە، بــەاڵم تەنیــا تەڵــەن. 
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