ڕۆشنبیران و

مۆدێرنە

گفتوگۆ لەگەڵ زیگمۆند باومان

سازداىن :کاترین بۆرتۆڤان
وەرگێڕانی :هێشوو عەبدوڵاڵ

ڕۆشــنبیرەکان وازیــان لــە گۆڕینــى جیهــان

دەکات .فیکــرى باومــەن تــا ڕادەیەکــى

تــر .بــە نەمــان و ڕەوینــەى ئەمانــە ،ئــەم

هێنــاوە ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا لــە ڕوانگــەى

زۆر لــە فەرەنســا نەنــارساوە ،هەمیشــەیش

خەونــە بەدیکــرا» :میراتگریــى کۆتایــى

زیگمۆنــد باومــەىن فەیلەســوفەوە ،بــۆ

بەخراپــى وەرگێــڕدراوە .لــە دوا پاییــزدا،

یۆتۆپیــاکان ،کۆتایــى ئایدیۆلۆژییــەکان .لــە

ئــەوەى لــەو مەترســییانە تێبگــەی کــە

وەرگێــڕاىن کتێبــە گەورەکــەى «داڕمــاىن

دواى ئەمەیشــەوە ڕۆشــنبیرەکان دەســتیان

لەمــڕۆدا هەڕەشــەمان لێدەکــەن ،ناتوانیــن

ڕۆشــنبیران» باڵوبوویــەوە ،کــە لــە ســاڵى

هەڵنەگــرت لــەوەى «یاســادانەر» بــن ،واتــە

دەســتبەردارى ڕۆشــنبیرەکان بیــن.

1987دا و دوو ســاڵ بــەر لــە ڕووخــاىن

ئــەو نەخشــەڕێگایانە دابنێــن کــە دەگاتــە

هێشــتایش باومــەن بــەو تەمەنــە

دیــوارى بەرلیــن نووســیویەىت .لــە

کۆمەڵگەیەکــى ئایدیاڵــى .وا دەرکەوتــن کە

زۆرەیشــەوە ئومێــدى هەیــە .تەمەنیــک

ناوەڕۆکــى ئــەم کتێبــەدا باومــەن گــۆڕاىن

ناتوانــن وێنــاى ئــەم پرۆژەیــە بکــەن ،بــەاڵم

کــە خەریکبــوو لەدەســتىبدات و

قــووىل ڕۆڵــى ڕۆشــنبیراىن ڕوون کردۆتــەوە.

ئــەم پرۆژەیــە پێویســتى بــە دەردەســەرى
زۆر هەیــە .پرســیار لەبــارەى ئــەو ڕۆڵــە

تۆتالیتاریزمــەکاىن ســەدەى بیســتەم لێــى
بســتێننەوە ،بۆیــە بەرلــەوە دووجــار

*ئــەم کتێبــەت بــەر لــە بیســت ســاڵ

نوێیــەوە کــرا کــە دەشــیا ڕۆشــنبیرەکان

لێیــان هەڵهــات ،جارێکیــان لــە پۆڵۆنیــاى

نووســیوە .پێتوایــە دەیــەى هەشــتاکان بــە

ئەنجامــى بــدەن .لــەو ســەردەمەدا ،ئــەو

نیشــتامىن دایــک ،لــە ســاڵى 1939دا لــە

ڕاســتى ســەردەمى «داڕمــاىن ڕۆشــنبیران»

گریامنەیــە گواســرایەوە کــە هاوتــاى

دەســتى نازیــزم؛ دووەمجــار لــە ســاڵى

بــوو؟

خولیــاى مۆدێــرىن گــۆڕاىن جیهــان بــوو

1968دا لــە دەســتى کۆمۆنیــزم.

-بەڵــێ ،هەشــتاکان کۆتایــى ســەردەمێک

لەبەرامبــەر تەفســیرکردنیدا ،واتــە پێــداىن

و

بــوو لــە مێــژووى ڕۆشــنبیراندا .خەونێــک

مانایەکــى نــوێ بــە جیهــان«.

سۆســیۆلۆژیا لــە زانکــۆى لیــدز (بەریتانیــا)

خەریکبــوو

-وەک

لــە ســاڵى 1971ـــەوە ،بــەردەوام و

فەیلەســوفاىن ســەردەمى ڕۆشــنگەرى

*گرنگیــى ئــەم وەزیفەیــە چییــە ،وەزیفــەى

بێپچــڕان میــراىت ئاڵــۆزى ســەردەمیى

باســیان کــردووە -خــەوىن ئــەو کۆمەڵگــە

«موفەســیر» (تەئولیکــەر)؟ ئایــا تێگەیشــن

ڕۆشــنگەریى خســتۆتە بــەر پرســوباس،

ئایدیاڵییــەى کــە بەختــەوەرى مرۆڤایــەىت

لــە جیهــاىن خۆمــان ئەســتەمرتە لــە

داىن بــەو بەشــە بەربەرییــەدا نــاوە کــە

دابیــن دەکات .کۆمەڵگەیــەک کــە

تێگەیشــن لــە جیهــاىن ســەدەى هــەژدە؟

لــە شارســتانێتییەکەماندا هەیــە .لەبــرى

عەقڵــى مرۆیــى وێنــاى دەکات و بەهــۆى

-یەکــەم ،زۆربــاش ئــاگادارى ئەوەیــن

بەرەوڕووبوونەوەیــەک کــە لەنێــوان چاکــە

داهێنــان و کارى خەڵکییــەوە دێتــە دى.

کــە هەمەجۆریــى سەرســوڕهێنەرى

و خراپــەدا ڕوودەدات ،باومــەن بــڕواى

ئــەم ئایدیــا کۆنــەى کــە دەگەڕێتــەوە

شــێوازەکاىن ژیــان ،تەنیــا لەمپەرێکــى

بــە جۆرێــک لــە فەلســەفەى ڕاســتکەرەوە

بــۆ دوو ســەد ســاڵ پێشــر ،لــە کۆتایــى

کاتیــى نییــە لــە بــەردەم یەکێتیــدا ،بەڵکــو

هەیــە کــە ناتوانێــت واز لــە یاخیبــوون

ســەدەى بیســتەمدا ،لەبــەر دوو هــۆکار

حەقیقەتێکــى ســەد لــە ســەدە .بــە

بەســەر ســتەم و چاوســاندنەوەدا

کۆتایــى هــات؛ لــە ئەنجامــى داڕمانێکــى

واتایەکــى تــر ،ژینگــە کۆمەاڵیەتییەکەمان،

بهێنێــت .کاتێــک بایەخــى بــە دینامیەتــە

مناییشــیانەى

کۆمۆنیســتى

کــە پێشــر ئاواتــە خوازبوویــن هاوبەنــد

گەردوونییــەکاىن جیهانگیــرى داوە ،وەســفى

لەالیــەک ،نەمــاىن هێــز و بڕســت لــە

و یەکگرتــوو بێــت ،بــە شــێوەیەکى

مۆدێرنــە «شل»ـــەکەماىن کــردووە کــە

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا کــە پــرۆژەى

گریامنەیــى

مۆزاییکــى

تاکەکــەىس لێکــدوور و تەنیــا دروســت

ڕۆشــبیران ڕوویــان لێــى بــوو ،لەالیەکــى

پارچــەکان .هیــچ بژاردەیەکــى دیکەمــان

وەک

پرۆفیســۆرى
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دەبێتــە

لەبەردەســتدا نییــە جگــە لــەم جیهانــە

ئابووریــى بــازاڕ ،بگــرە ئــەم بــێ متامنەییــە

فــرە کولتــوورە ،کــە لــە جیاوازییــەکان

گەیشــتۆتە

کەســییانەى

پێکهاتــووە :پاشــان ،پێویســتە فێربیــن

هاوواڵتیانیــش لەســەر شــەقامەکان و

لەگــەڵ ئــەم جیاوازییانــەدا بژیــن.

لەنێــو ماڵــى خۆیشــیدا .ئــەم گومانــە لــە

ئەمەیــش هونەرێکــە کــە پێویســتى بــە

ســەر هەریەکێــک لــەم وێنانــەوە هێــزى

ئاســتێکى گفتوگــۆ هەیــە ،پێویســتى بــە

خــۆى وەردەگرێــت ،قــووڵ دەبێتــەوە

وەرگێ ـڕان هەیــە لەنێــوان کولتوورەکانــدا،

تاوەکــو دۆخێکــى فیکــرى و هەستوســۆزى

لەبەرئــەوە پێویســتە موفەســیرەکان

ئەوتــۆ دروســت بکات کــە تەنیــا زاراوەکاىن

(تەئویلکــەرەکان) ،ڕێــدۆزەکان هەبــن.

‹›هەســتنەکردن بــە ئارامیــى بەربــاو››،

دووەم ،کەلێنــى نێــوان ڕەوشــەکاىن ژیــان

گوزارشــتى لێدەکــەن .زۆر بــە کەمــى

(بارودۆخــى کۆمەاڵیــەىت ،ڕەهەنــدەکاىن

متامنــە بــە خۆمــان دەکەیــن ،چونکــە

گەشەســەندن ،تەحــەدا نوێیــەکان ،ئــەو

نازانیــن نیگەرانییەکەمــان لــە کوێــوە

کێشــانەى کــە پێویســتیان بــە چارەســەر

دێــت ،نایشــزانین چــۆن مامەڵــەى

هەیــە) و ئەوانــەى بەڕێــوەى دەبــەن،

لەگەڵــدا بکەیــن ...کەواتــە ،پێویســتامن

بــەردەوام گەورەتــر دەبێــت .هەمیشــە،

بــە ڕۆشــنبیرانێکە بتوانــن بــە چاوێکــى

گومــان زۆر لــە ســەرى خەڵکــەوە نزیــک

ئەبس ـراکت ئاشــنامان بکەیــن بــە فاکتــى

بــووە ...هەمیشــەیش ترســاندووىن .بــەاڵم،

هەنــدێ لــە مەترســییە نادیــارەکان،

لەمــڕۆدا ،وێنــەکاىن تــرس باڵوبوونەتــەوە،

بــەاڵم بــۆ ئەوەیــش پێویســتامنن کــە

پەرشــبوونەتەوە ،بەشــێوەیەکى خراپیــش

هۆشــداریامن پێبــدەن لــەو هەڕەشــە

زانــراون .ئەســتەمە ئامــاژەى پێبدەیــن

خەیاڵیانــەى کــە ئامانجــى ســیاىس یــان

یــان بگەڕێینــەوە بــۆ ڕیشــەکاىن ...ئەمــە

بازرگانییــان هەیــە.

ئاســاییىش

هەشتاکان کۆتایى
سەردەمێک بوو لە
مێژووى ڕۆشنبیراندا.
خەونێک خەریکبوو
دەڕەوییەوە- :وەک
فەیلەسوفانى
سەردەمى ڕۆشنگەرى
باسیان کردووە-
خەونى ئەو کۆمەڵگە
ئایدیاڵییەى کە
بەختەوەرى مرۆڤایەتى
دابین دەکات.
کۆمەڵگەیەک کە
عەقڵى مرۆیى وێناى
دەکات و بەهۆى
داهێنان و کارى
خەڵکییەوە دێتەدى

وا دەکات وێنــەکاىن تــرىس هاوچــەرخ بــە
ئەســتەم نەرم بکرێنــەوە ،یان بوەســتێرنێن.

*بۆچى هۆشداری؟

(ئــەم وێنانــە) لــە هەمــوو شــوێنێک

-رسوشــتە «شلۆک»ـــەکەى کار دەکات بــۆ

باڵوبوونەتــەوە :وەزیفــە ناجێگیــرەکان،

دووبــارە ســووڕاندنەوەى ترســەکەمان بــە

مەعریفــەى کەموکورت ،ڕێســاى بــەردەوام

ئاســاىن .ئــەو پێویســتییە زۆرەى کــە خەڵــک

گــۆڕاوى گەمــە ،الوازیــى پەیوەندییــەکاىن

بــۆ کــردىن «شتێک»ـــى دیاریکـراو بەرامبــەر

نێــوان خەڵکــى ،هێــدى هێــدى الوازبــووىن

هــۆکارەکاىن ئــەم نیگەرانییــە «نادیــارە»

دەســتەبەریى کۆمەاڵیــەىت ،هەڕەشــەى

هەســتى پێدەکــەن ،بەشــێوەیەکى ئاســایى

بۆنــە ژەهراوییــەکان یــان خواردەمەنییــە

دەشــێت لــە بابــەىت نا-بەرپرســانەدا

ســەرەتانییەکان ،ئەگــەرى ڕەتکردنــەوەى

دەربــارەى نەبــووىن ئاســاییش ]هەســتکردن
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بــە نا-ئارامــى[ ،بقۆزرێتــەوە و بەکاربهێرنێت.
هیــچ الدانێــک هیــچ چارەســەرێک بــۆ
نیگــەراىن ناخاتــە بەردەســت ،پاشــانیش
شــتێک لــە یەدەگــى «ســەرمایەى ترس»ـــى
ئێســتا کــەم ناکاتــەوە .لــە بەرامبــەردا،
کارەکاىن کێبەرکێکــەرەکان لەســەر دەســەاڵت
و فرۆشــیاراىن بەرهەمــەکاىن «پەیوەســت
بــە ئاســاییش» وەدیــى دێــت .لــەو کاتــەوە
تێدەگەیــن حکومەتــەکان هەندێــک بایەخ بە
نەفیکردنــەوەى ســەرچاوەکاىن ئــەم گومانــە
دەدەن .بەالى پســپۆڕ و «زاناکان»ـــەوە ،هیچ
کەرەســتەیەکامن نییــە بــۆ لێکۆڵینــەوەى لــە
دروســتیى دیاگنــۆس ،هیــچ بژاردەیەکــان
نییــە جگــە لــەوەى بــاوەڕى پێبکەیــن (هــەر
بــۆ منوونــە وەکــو ســەرکردەکامنان ،کاتێــک
بۆیــان رشۆڤەکردیــن کــە ســەدام حســێن
چەکــى کۆمەڵکــوژى هەیــە ،یــان کاتێــک
پێامندەڵێــن ،بــە یەکجــار هەرچــى غەمامنــە
دەڕەوێتــەوە کاتێــک پەنابــەرە سیاســییەکان
و پەنابــەرە ئابوورییــەکان دەگەڕێنــەوە بــۆ
واڵتــاىن خۆیــان).
*فەلســەفەى ڕۆشــنگەرى دەســەاڵىت لەســەر
مەعریفــە دامەزرانــد نــەک لەســەر مــاىف
یــەزداىن :لەژێــر دەســەاڵىت عەقڵــدا «ئــەوەى
بزانێــت» ڕابەرایەتییــش دەکات .ئایــا پێتوایــە
پەیوەســتیى نێــوان دەســەالت و مەعریفــە
لەمــڕۆدا بەســەرچووە؟
-ئــەو بــاوەڕە نوێیــەى کــە فەیلەســوفەکان
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دایانهێنــاوە و فەیلەســوفەکان مژدەیــان داوە،
بــۆ ئــەوە هەوڵــدەدات حیکمــەىت زۆر بداتــە

دەســەاڵتداران ،هەوڵــدەدات دەســەاڵىت

*لــە ســەردەمى ڕۆشــنگەرییەوە تاوەکــو

بــوون ،ئــەوا الى داهێنــەران و فرۆشــیاراىن

زۆریــش بــدات بــە حەکیمــەکان .ڕێســاى

ئەمــڕۆ ،وا دەردەکەوێــت ڕۆشــنبیر

کولتــوورى نــزم «جەمــاوەر» جێــگاى

ڕۆڵــى «یاســادانەر» کــە فەیلەســوفەکان

زۆر تــووىش تەنگوچەڵەمــە بــووە لــە

خەڵکــى گرتــەوە.

وەک بەڵگەنەویســت بینیویانــە ،لەســەر

دیاریکــردىن پێگەکــەى الى «خەڵــک»،

ئــەم بڕوایــە خــۆى ڕاگرتــووە .بــە گوێــرەى

جەمــاوەر ،کولتــوورە میللیــەکان .بۆچــى؟

*ڕۆشنبیر بەشێک نییە لە جەماوەر؟

زاراوەکاىن ڕۆشــنگەرى بدوێیــن :بــۆ

-بــە شــێوەیەکى ڕوون یــان شــاراوە،

-لــە ڕاســتیدا ،ســەرەڕاى ئەوەیــش ،زۆرێک

دامەزرانــدىن کۆمەڵگەیەکــى کامــڵ ،پێویســتە

ڕۆشــنبیراىن نــوێ لــە ڕێگــەى «ئــەو

لــە ڕۆشــنبیران نیشــانەى جودابــوون،

ســتەمکارێکى بەهێــز هەبێــت کــە بتوانێــت

پەیوەندییــە تایبەتییــەوە» کــە لەگــەڵ

بــە تێپەڕیــن لــە تخوبــەکاىن دەوڵــەت-

شــێوازێکى بــااڵى ژیــان بســەپێنێت ،لــەو

خەڵکــدا کۆیــان دەکاتــەوە ،پێناســەکراون.

نەتــەوەوە بــۆ فــەزاى مەجازیــى جیهــاىن،

جــۆرە ژیانــەى کــە ئــەو فەیلەســوفانەى

خەڵکیــان

خســتە

بــەاڵم خەڵــک ،کــە هەمیشــە لــە ژینگــەى

وا ڕێیــان نیشــانداوە ،بۆیــان پێشــنیار

ژێــر

وەســیەتەکانیانەوە،

بــەوەى

خۆیــدا ماوەتــەوە ،فەرامــۆش کــراوە.

کــردووە و ئەویــش دەبێــت پێیــدا بــڕوات.

ئــەرک و پەیامــى ڕۆشــنکردنەوە و

ئەگــەر ڕۆشــنبیران پەیامێکیــان هەبێــت،

لەمــڕۆدا ،دەڵێــم «دەســەاڵتداران» بەشــێکى

پەروەردەکردنیــان بدەنــە پــاڵ خۆیــان،

ئــەوا پەیامێکــە خواســتیى جیهانیــى

زۆرى ئــەو دەســەاڵتەیان لەدەســتداوە

بەبــێ لەبەرچاوگرتنــى بارودۆخــى جەهــل

هەیــە نــەک لۆکاڵــى :ئــەو ‹پەیوەندییــە

کــە لــە ســەردەمى زێڕینــى دەوڵــەت-

و ئازارەکانیــان ...جــا بــە ڕەزامەندیــى

تایبەتــە›ى لەگــەڵ ‹›خەڵــکاىن واڵتەکــەى

نەتــەوەدا لەدەســتیاندا بــوو .کەلێنــى

خۆیــان یــان بــێ ڕەزامەنــدى خۆیــان.

خــۆی›› –هاوواڵتیان-ـــدا هەیبــوو ،کــە

نێــوان دەســەاڵت و سیاســەت هەتــا بــێ

ئــەم ویســتە بــە تــەواوى بەشــێکە

لــە ســەردەمى دامەزرانــدىن نەتــەوەدا

فراوانــر دەبێــت :کاتێــک دەســەاڵت ،لــە

لــە ‹›ئامادەکــردىن دەوڵەت-نەتــەوە››

پەیدابــوو،

ڕۆشــنبیرەکان

ژینگــەى جیهانیــدا و لەودیــو ســنوورە

(دەرخســتنى ئایدیــاى «نیشــتامن»،

کۆزمۆلیتانیــن ،لــە چەندیــن کولتــوورەوە

نێودەوڵەتییــەکان ،بــەرەو بــااڵ دەبێتــە

گۆڕینــى تێکەڵــەى شوناســە لۆکاڵییــەکان

هاتــوون .بــە پێچەوانــەى ئــەو دۆخــەوە

هەڵــم ،دەبینیــن سیاســەت لــە ژینگــە

بــۆ جەســتەى نیشــتامىن و هــاوواڵىت)،

کــە سۆسیۆلۆژیســتێکى وەک پییــەر

لۆکاڵییەکانــدا هــەر هەیــە ،لــە دەســەاڵىت

ئــەم ئامادەکارییــە ،لەمــڕۆدا ،الیەنیکــەم

بۆردیــۆ لــە کتێبــى «جیــاکارى»دا وەســفى

ڕاســتەقینە بەســەر پەرەســەندنەکاندا

لــە ئەوروپــا بــە تــەواوەىت وەدییهاتــووە.

دەکات ،دەبینیــن دۆخــى کۆمەاڵیەتیــى

کــە لەخۆیــى تێپدەپەڕێــت ،خــۆى

کۆمەڵگــەى هاوواڵتیــان هێــدى هێــدى

بــااڵ لــە ڕێگــەى بــژاردە کولتوورییــە

دادەماڵێــت .سیاســییەکان بــەوە پێوانــەى

بۆتــە کۆمەڵگــەى بەکاربــەران ،بەوەیــش

بژارکراوەکانــەوە پێکنایــەت ،بەڵکــو

ســەرکەوتنى خۆیــان ناکــەن کــە کۆمەڵگــە

خەڵــک (گەل)ـــیان کــردە کــۆگاى کڕیــارە

لــە ڕێگــەى ‹›قووتــداىن هــەر شــتێکى

بگەیەننــە کەمــاڵ ،بەڵکــو بــە بردنــەوەى

شــیامنەییەکاىن ئــەو شــمەک و خزمەتــە

کولتووری»ـــیەوە ڕوودەدات .کولتــوورى

هەڵبژاردنــەکاىن داهاتــوو ســەرکەوتنى

ڕۆحــى و کولتوورییانــەى کــە ڕۆشــنبیران

شــەرعى لــە دانــاىن ســنوور لەنێــوان

خۆیــان دەپێــون .ڕۆشــنبیرەکانیش ڕوو لــە

و هونەرمەنــدان دەیانخەنــەڕوو .وەک

ئاســتى بــااڵ و ئاســتى نزمــدا ،لەنێــوان

دەســەاڵتدارەکان ناکــەن تــا خەونەکانیــان لــە

چــۆن داواکاریــى میلــى ئەوەندەیــش بــااڵ

دەســتەبژێر و جەمــاوەردا دانامەزرێــت،

واقیعــدا بــۆ بەدیــى بهێنــن.

و تااڵنکارانــە نەبــووە کــە ئاواتەخــوازى

بەڵکــو لەســەر ئــەوە دادەمەزرێــت کــە

فەیلەســوفەکان

پچــڕا.
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مــرۆڤ لــە واڵتەکــەى خۆیــدا هەســت بــە

دەردەکەوێــت کــە هــەر بــە رسوشــت

پیشــاندانیان- ،بــەالى منــەوە -بــەس نیــن

هەمــوو فۆڕمــەکاىن کولتــوور بــکات ،بــەو

خــۆى نا-ئاگایانەیــە .لــەو کاتــەوەى

بــۆ کــردىن جیهــان بــە جیهانێکــى قبوڵکـراو

پێیــەى کــە هــەر یەکێــک لــەم فۆڕمانــە

»چەنــد باشــە بەهــا هاوبەشــەکان بــەش

لەالیــەن مرۆڤــەوە ،بەڵکــو هەلێکــە بــۆ

ناتوانێــت تاکــە دامەزرێنــەر و پێکهێنــەرى

بکەیــن« ڕاگەیەنــراوە ،بــە بــێ ئــاگا

قبوڵکــردىن زیاتــرى جیهــان بــە بــێ ئــەوەى

واڵتەکــەى بێــت.

جەخــت لەســەر لەدەســتداىن خاســیەىت

ئەوپــەڕى بــە الوازى پیشــان بدرێــت.

هاوبــەىش کۆمــەڵ دەکرێتــەوە.
لەبەرئــەوە ،چــۆن دەتوانیــت (الیەنیکــەملــە فەرەنســا) تەفســیرى دووبــارە

»-هێشــتایش

پێناســەکردنەوەى «بەهــا هاوبەشــەکان»،

رێکخــەرە« ،ئاوەهــات نووســیوە .بــۆ ئێمــە

شــوناس یــان کولتــوورى نەتەوەیــى بکەیــت

چــۆن دەکرێــت ئــەم بەڵێنــە گەورەیــە

کــە ڕۆشــنبیرەکان هیــواى پێدەخــوازن؟

دامبەزرێنیــن کــە لــە پــرۆژەى وەهمیــى

-مەســەلەکە پەیوەســت نییــە بــە

کۆمەڵگــەى پێرفێکتــەوە دێــت؟

فەرەنســاوە :لــە هەمــوو جیهانــدا،

-پێموایــە ئایدیــاى کۆمەڵگــەى پێرفێکــت

ئــەو بەهایانــەى کــە «کۆمەڵــەکاىن

(واتــە کۆۆمەڵگەیــەک کــە پێویســتى بــە

ئینتیــا» پاراســتوویانە و ئاگادارییــان

چاکســازییەکان نەبێــت) ،ئایدیایەکــى

لێکــردوون ،بۆتــە شــتێک لــە بەردەســتى

وەهمییــە .بــۆ ڕزگاربــوون لــە هەمــوو

ئــەو تۆڕانــەدا کــە پێکهاتەیەکــى الواز

نەهامەتییــەکاىن مــرۆڤ ،دەبێــت مامەڵــەى

و دەســتکردیان هەیــە ،پەیوەندیــى

لەگــەڵ ئایدیایەکــدا بکەیــن کــە بەنــدە

ڕۆژانــەى بــە تاکــە پێــک پەیوەســتەکان

لەســەر یــەک هــۆکارى دیاریکــراو

ئــەوە

(وەکــو نەبــووىن یەکســاىن لەنێــوان چینــە

تێڕامانێکــى رسوشــتیییە بــۆ کارکــردن

کۆمەاڵیەتییــەکان یــان نەژادەکانــدا) .لــە

لەســەر گەڕانــەوەى ئــەوەى ونبــووە،

بەرامبــەردا ،ئــەوەى نا-وەهمییــە وا لــە

بــە ئومێــدى دووبــارە خوڵقاندنــەوەى –

ئیمکانییــەىت گۆڕینــى جیهــان و ڕەوىش

ئیرادییانــەى -هــزر و بەهــاى ئەوتــۆ کــە

ژیــاىن خەڵکیــدا ،خەبــات دژ بــە نەبــووىن

Catherine Portevin، Entretien

پێشــر وەک هــزر و بەهــاى «رسوشــتى»

ئاســاییش ،کۆیالیــەىت ،ســتەم ،تووندوتیــژى،

avec Zygmunt Bauman، Télérama،

لێیــان دەڕوانـرا .لــە حاڵــەىت کۆمەڵەکانــدا،

ئــازار ،زەلیلکــردن ،ســووکایەتیپێکردن...

.2008/02/02

ئومێــد وەهمییــە ،بــۆ ئــەوەى «بەهــا

بــەاڵم ،بــۆ ئــەوەى بتوانیــن چاکســازى

هاوبەشــەکان» ڕۆڵــى کۆمەاڵیەتییانــەى

و خەبــات بکەیــن پێویســتامن بــە

http://www.alittihad.ae/details.

خۆیــان بگێــڕن ،کــە بەنــدە لەســەر

تێگەیشــتنى باشــرە لــە قووڵیــى ڕیشــەکاىن

php?id=5037&y=2017&article=full

ئــەو بنەمایــەى کــە ئەمــە بابــەىت

ئــەم خراپەیــە و ئامـرازەکاىن بەرهەمهێنــان.

هەڵبــژاردن (ئیختیــار) نییــە ،پاشــان وەهــا

دۆزینــەوەى ئــەم ڕیشــانە ،ناونانیــان و

یــان

ناپەیوەســتەکانەوە.
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بەڵێنــەکاىن

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم
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