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-جورج تەرابیشی بیرمەندو رەخنەگر و وەرگێڕی سوری، لە ساڵی 1939 لە حەلەب لەدایكبووە.

-ساڵی 1963-1964 بەڕێوەبەری رادیۆی دیمەشق بووە.

-ساڵی 1972-1984 سەرنوسەری گۆڤاری )دراسات العربیە( بووە.

-لە ساڵی 1984 -1989 سەرنوسەری گۆڤاری )الوحد( بووە.  

-ماستەری لە زانكۆی دیمەشق لە بواری پەروەردەدا بەدەستهێناوە.

-ماوەیەكی زۆر لە لوبنان ماوەتەوە و دوای شەڕی ناوخۆیی، چووەتە فەرەنسا و لەوێ ماوەتەوە تاوەكو كۆچی دوایی كردوە.

-خاوەنی چەندین كتێب و وەرگێڕانە لە بواری فكر و فەلسەفە و ئایینیدا.

-بە گشتی زیاتر لە )225( كتێبی وەرگێڕاوە و چه ندین كتێبی هه یه .

-لە 2016/3/16 لەتەمەنی 77 ساڵیدا لەپاریس كۆچی دوایی كردوە. 

د. الوی حەسەن
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وگۆلهگهڵ»جۆرجتهرابیشی«
گفت

ە: هاوار محه مه د
لەعەرەبییەو
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ڕە خ��ن��ه ی  »ڕه خ���ن���ه گ���ری  وه ك  ت��ۆ   -

شۆڕشه   دیمكه نی  چ��ۆن  ع��ه ره ب��ی«،  عه قڵی 

گه نجانه   ئه و  ئایا  خوێنده وه ؟  عه ره بییه كانت 

به دوایدا  كه   بینییه وه   نائاماده یان  باوكه   ئه و 

ئه م  داهاتووی  بۆ  تێڕوانینت  ئه ی  ده گ��ه ڕان؟ 

پرۆسێسه  چییه ؟

- كاتێك مرۆڤ له نێو جه رگه ی ڕووداودایه،  

خواسته كانی  هه موو  جڵه وی  زه حمه ته   زۆر 

ناوچه   كه   ڕووداوه ی  ئه و  به تایبه تیش  بكات، 

ئ��ه وپ��ه ڕی،  تا  له مپه ڕییه وه   عه ره بییه كان، 

چوارچێوه ی  له   ته نیا  نه ك  پێیه تی،  پێویستیان 

عه ره بییش  هه رێمێكی  ه��ه ر  واڵت���دا،  ی��ه ك 

كۆنتێكستێكی  له نێو  تایبه تی هه یه   ئه زموونێكی 

له   سه ده یه كه   چاره كه   م��اوه ی  من  گشتیدا. 

په یوندییه كی  هیچ  نیشته جێم،  فه ره نسا 

ته نانه ت  نییه ،  واڵتێكه وه   هیچ  به   ڕاسته وخۆم 

په یوه ندی ڕاسته وخۆم به  نیشتامنه  ئه سڵییه كه ی 

تێڕوانینی من  ئینجا  كه  سوریایه ،  نییه ،  خۆمه وه  

دووره وه   له   به اڵم  سێنتیمێنتاڵه ،  نزیكه وه   له  

شۆڕشانه وه   به م  ڕیسك  ناتوانم  عه قڵییه وه ، 

بنێم  ناوی  پێباشرته   وام  من  ڕاستیدا  له   بكه م. 

ئه وه یه   ئه ركیان  ڕاپه رينه كان  چونكه   ڕاپه ڕین، 

ته نیا  شۆڕشه كان  به اڵم  بڕوخێنن،  سیسته مه كان 

به ڵكو  نییه ،  سیسته مه كان  ڕوخاندنی  ئه ركیان 

ئه وانه ی  كه   سیسته مێكیشه   دامه زراندنه وه ی 

پێشكه وتووتر  ل��ه وان  و  تێپه ڕێنێت  پێشرت 

راپه ڕینه   ئایا  ئه وه یه :  گه وره كه   پرسیاره   بێت. 

ده ب��ن،  س��ه رك��ه وت��وو  ل���ه وه دا  عه ره بییه كان 

ئه مه   من  بڕوای  به   شۆڕشه كان؟  ئارستی  بگه نه  

پرسیارێكی سه ره كییه . به  بێ هیچ پێشبینییه كی 

هه ر  له به رئه وه ی  بڵێم،  ده توانم  ته نیا  كۆتایی، 

به خۆی  تایبه ت  هاوكێشه ی  و  ڕەوش  واڵتێك 

سیسته مه كان  ڕوخاندنی  پێموایه   بۆیه   هه یه ، 

نوێ،  دروستكردنه وه ی سیسته مێكی  له   ئاسانرته  

دروستكردنی  له   بێت  كه مرت  تێچوونیشی  ڕە نگه  

دڵخۆشین  گشتی  به   ئێمه   نوێ.  سیسته مێكی 

پێشبینیی  ئه سته مه   به اڵم  ڕووده دات،  به وه ی 

من  پێیه ی  به و  به اڵم  دێت،  كه   بكه ین  ئه وه  

ئاساییه كه ی  واتا  به   نیم،  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی 

وشه ی سیاسی، به و پێیه ی په یوه ستم به  ڕێبازی 

فیكری خۆمه وه ، نه ك په یوه ست بم به  ڕێبازێكی 

له وه ی  خۆشحاڵم  ئه وپه ڕی  من  سیاسییه وه ، 

ئه وه   به  حه متییه تی  باوه ڕم  ته واو  و  ڕووده دات 

ئه و سیسته مانه ی  ڕووده دات، چونكه   كه   هه یه  

عه ره بیدا  جیهانی  شوێنێووكی  هه موو  له   كه  

كه   سیسته مانیكن  ئ��اوارت��ه ،  ب��ێ  ب��ه   ه��ه ن، 

جوڵه ی  و  داخستووه   په ره سه ندنیان  ئاسۆی 

ماوه ی  مێژووییان  گۆڕانی  جوڵه ی  و  واقیعی 

كۆمه ڵێك  ئه مانه   ك��ردووه .  جڵه و  سه ده یه   نیو 

ڕێكه وت  ئ��ه وه ی��ش  ب��ه رده وام��ن،  سیسته می 

به   كۆمارییه كانیش  ڕژێمه   ته نانه ت  كه   نییه 

پێناسه بكرێن،  پاشایه تی(  )كۆمار-  ڕژێمكی 

ئه وه ی  كه   میراتگری،  كۆماری  بوونه ته   ئه مانه  

كوڕاو  و  نه وه كانیان  بۆ  به جێیده هێلن  باوان 

جیهانی  له   ڕژێامنه   ئه م  ده مێنێته وه .  كوڕیان 

ڕێگه   هیچ  كه   دۆخێك،  گه یاندینیانه   عه ره بیدا 

له   جگه   نه مابوویه وه،   دیكه   بژارده یه كی  و 

ڕێگاكانی  هه موو  چونكه   به ڕوویاندا،  ڕاپه ڕین 

داخستبوو،  په ره سه ندنیان  و  چاكسازی  دیكه ی 

له   ببه ن.  دیموكراسییه متان  ب��ه ره و  بشێت  كه  

سه رده می پاش ڕوخانی ڕژێمه  سۆشیالیستییه كان 

ئه مریكای  له   سه ربازییه كاندا  دیكتاتۆرییه ته   و 

شیاو  زمانێكی  تاكه   بووه   دیموكراسییه ت  التین، 

رێگایه كه   ئه وه   خه ڵكیدا،  له نێو  تێگه یشنت  بۆ 

به اڵم  تێیدا حوكمكراو هه ستده كات حاكمه،  كه  

ئه م  و  ڕژێامنه   ئه م  ده شیت  داخۆ  وتم،  وه ك 

ڕاپه ڕینانه  به ڵێنی ئه وه  بده ن، كه  له مه وه  ڕژێمی 

نوێ دروستده بن؟ ئه م پرسیارێكی سه ره كییه  كه  

تێڕوانینیمن
لهنزیكهوه
سێنتیمێنتاڵه،
بهاڵملهدوورهوه
عهقڵییهوه،ناتوانم
ڕیسكبهم
شۆڕشانهوهبكهم.
لهڕاستیدامن
وامپێباشترهناوی
بنێمڕاپهڕین،
چونكهڕاپهرينهكان
ئهركیانئهوهیه
سیستهمهكان
بڕوخێنن،بهاڵم
شۆڕشهكانتهنیا
ئهركیانڕوخاندنی
سیستهمهكان
نییه،بهڵكو
دامهزراندنهوهی
سیستهمێكیشه
كهئهوانهیپێشتر
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لێره دا  ده وره دراوه .  پرسیار  نیشانه ی  به  

ده گه ڕێمه وه  سه ر باسی به های عه ره بی و 

ده ڵێم ئه وه  چه مكێكی تیۆری نییه ، به ڵكو 

ئه زموونی  بۆ  خوازه یه كه   و  میتافۆڕم 

به تایبه تیش  سۆڤییه تی،  بلۆكی  ڕوخانی 

پ��رس��ی��اره ك��ه   ئێستا  پ����راگ.  ب��ه ه��اری 

سۆشیالیسته كانی  ڕژێ��م��ه   ئ��ه وه ی��ه ، 

جیهانی  ڕژێمه كانی  رووخ���ان،  پێشرت 

خه ریكه   یان  ڕوخ��اون  كه   عه ره بییش، 

ده ڕوخ��ێ��ن، ك��ه م��رت دزێ���و ن��ی��ن، ب��ه اڵم 

ڕژێمه   كه   كۆمه ڵگایانه ی  ئه و  پێموایه  

سۆڤییه تییه كانیان ڕووخاند، هه موویان نا، 

به ره و  به اڵم به شێكی زۆریان، هه نگاویان 

زۆر  تاڕاده یه كی  كه   ن��اوه،   په ره سه ندن 

دیموكراسی  ڕژێمی  پێدوان  ئه وه   هه لی 

ئایا  ئ��ه وه ی��ه :  پرسیاره كه   دامب��ه زرێ��ن��ن. 

دیموكراسی  ڕژێمی  عه ربییه كان  ڕاپه ڕینه  

رۆڵی  ئه وه   پێموایه   نا؟  یان  به رهه مدێنن 

بوروژێنن،  بابه ته   ئه م  كه   ڕۆشنبیره كانه  

ده كات،  گه شه   عه ره بی  به هاری  داخۆ 

یان ده بێته  هاوینێكی جوان، به اڵم به هار 

پێویسته  هاوینی به دوادابێت. 

كه   عه ره بییانه ی  گه نجه   ئ��ه و   -

كەتیگۆری  به رپاكرد،  ڕاپه ڕینه كانیان 

بۆ  هه یه   ئایدیۆلۆژیایان  یان  كولتوری، 

بنیاتنانی ڕژێمی دیموكراسی؟ 

نه وه یه   ئه م  نییانه ،  نه خێر  نه خێر،   -

ئایدیۆلۆژیای  ته كنۆلۆژیاوه   به هۆی 

ڕوخان،  كه   ئێمه   ڕژێامنه ی  ئه و  ڕوخاند، 

ده ڕوخ��ێ��ن،  خه ریكه   وا  ئ��ه وان��ه ی  ی��ان 

كۆمه ڵگایان  ترسناك  به شێوه یه كی 

ئایدیۆلۆژیایه كی  ك��رد،  ئایدیۆلۆژیزه  

گه نجان  گ���ۆڕان.  بۆ  ناقابیل  جێگیری 

و  داب���ڕی  ئایدیۆلۆژیایه   ل��ه م  خ��ۆی��ان 

به ڵكو  نییه ،  ئایدیۆلۆژییان  باكگراوندی 

ئه وه یه ،  پرسیاره كه   هه یه .  ته كنۆلۆژیایان 

شۆڕشه كانن  س���ه روه ری  گه نجان  ئایا 

ده رنجامانه ی  ئه و  داماڵراوه ؟  لێیان  یان 

لیبیا  و  تونس  له   چی  پێامنده ڵێن  كه  

لێده كه ن  وام���ان  ڕووی����داوه ،  میرس  و 

هێشتایش  ك��ه   ل���ه وه ی،  نه بین  دڵنیا 

ئه وان  و  شۆڕشه كانن  پێشڕە وی  گه نجان 

شۆڕشه كانن  داوای  قۆناغی  سه ركردایه تی 

پاشان  ن��وێ،  ڕژێمی  دام��ه زران��دن��ی  بۆ 

من  كه   پرسیار،  گه ریه ی  نیشانه   ئ��ه و 

یه كه مجاره   بۆ  كه   ئه وه یه،   ده یكێشم 

شۆڕشگێڕە كانیش  و  شۆڕشه كان  ده  ڵێم 

نه   پێبوو،  سیاسییان  به رنامه یه كی  نه  

ئ��ه وان  ئایدیۆلۆژیی،  به رنامه یه كی 

كه   پێكرد،  ده ستیان  توانایانه وه   ل��ه و 

به رده ستیان  خستییه   نوێ  ته كنۆلۆژیای 

»فه یسبووك« بۆ ڕوخاندنی ڕژێمه كان. بۆ 

ده بی  سه ركه وتوو  ته كنۆلۆژیا  یه كه مجاره  

ئێستا  ئه وه ی  ئایدیۆلۆژیا.  ڕوخاندنی  له  

ئایدیۆلۆژیایه   ڕووده دات هێنانه وه نه وه ی 

لۆژیكی  ئێستادا  له   ئه م شۆڕشانه ،  نێو  بۆ 

له   گۆره پانه كان  دیسانیش  ئایدیۆلۆژی 

داگیرده كاته وه ،  میرس  و  لیبیا  و  توس 

كه ناڵه   هه ندێ  ده ڵێم:  زیاتر  له مه یش 

زۆریان   كاریگه رییه كه ی  ته كنۆلۆژییه كان 

ئایدیۆلۆژیا  سه له نوی  ئه مانه   هه یه ، 

دێننه وه ، به اڵم ئایدیۆلۆژیای ئه ڵته رناتیڤی 

من  ڕووخاوه كان.   ڕژێمه   ئایدیۆلۆژیای 

كه   گه نجانه ی  ئه و  ده ڵێم  ترسێكه وه   به  

سه ركردایه تی  چیرت  دروستكرد،  شۆڕشیان 

هێنانه وه ی  له   جۆرێك  ناكه ن.  شۆڕشه  

شۆڕشه كان  نێو  بۆ  هه یه   ئایدیۆلۆژی 

واڵتانێكی  ت��ا  ده ب��ێ��ت��ه وه،   درێ��ژی��ش  و 

چه مكی  ته نانه ت  ده گرێته وه،  دیكه یش 

ئه و  دوای  ل��ه م��ڕۆدا،  عه ره بی  به هاری 

په ره سه ندنانه ی كه  ڕوویانداوه ، پێویستیان 

هه یه ؟  لێكرتازانگه ری  خوێندنه وه ی  به  

ڕۆمانسییه ،  و  جوان  دروشمێكی  به هار، 

كۆمه ڵگه  له   ژیان  شێوازی  تازه بوونه وه ی 

دێنێت.  زه ینامندا  به   عه ره بییه كاندا 

ده رباره ی  پێباشرته   وام  كه   له وانه م  من 

بدوێم،  عه ره بی  به های  چاره نووسه كانی 

نه بن،  بیرمه ندیش  من  ئه گه ر  الیه نیكه م 

ده نا  بیرمه نده كانه ،  ئه ركی  ئه مه   ئه وا 

خۆمان  و  گه له كامنان  و  واڵت��ه ك��امن��ان 

ده سپێرینه  بێئومێدیی گه وره ، ئه گه ر بێتوو 

خوێندنه وه ی  ملكه چی  عه ره بی  به هاری 

به هاری  ده بوو  نه كه ین.  لێكرتازانگه ری 

عه ره بی ڕووبدات، چونكه  ئاسۆ داخرابوو، 

له  ئێستادا ئاسۆ كراوه ته وه ، به اڵم نازانین 

ئارام.  یان ده ریای  لێوه  دێت، زریان  چی 

پێشبینیكه ر  و  هه یه   پرسیارم  ته نیا  من 

داه��ات��وودا  له   چی  بزانم  تاوه كو  نیم 

ئێستا  سه ره داوه كانی  به اڵم  ڕووده دات، 

به   نه بم  بین  گه ش  زۆر  لێده كه ن  وام 

چاره نووسی ئه م به هاری عه ره بییه . 

سوریایت،  خه ڵكی  تۆ  به وپێیه ی   -

گه وره بوویت  و  له دایكبوویت  ل��ه وێ 

تۆ  پێیه ی  به و  په یوه ستیت،  پێیه وه   و 

ب��ارگ��رژه ی  حاڵه ته   ب��ووی��ت،  به عسی 

ئێستای سوریا چۆن هه ڵده سه نگێنیت؟ 

له   نییه   جیاواز  سوریا  ب��ارگ��رژی   -

بارگرژی واڵتانی دیكه . هه ر واڵتێك وێنه ی 

تایبه ت به خۆی هه یه ، به اڵم جه وهه ره كه  

كه   بارگرژییه   هه مان  ئه مه   یه كێكه . 

پورتوگالیش  و  بولگاریا  و  كڕۆمانیا  له  

لۆژیك  هه مان  و  وێنه   هه مان  بینیامن. 
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سه ده   نیو  درێ��ژای��ی  به   سوریایش  له  

ده سه اڵت  كه   ئه وه یه   ئه ویش  ڕوویداوه ، 

گه وره ترین  ئه مه   هه ڵلوشیوه ،  ده وڵه تی 

ئه مه   س��وری��ادا.  له ناوخۆی  مه رتسییه  

یه كه م  سوریا  كه   ده ك��رد،  پێویستی  چ 

پێشكه وتوو  هێند  واڵتێكی  بوو،  ده وڵه ت 

بوو كه  ده وڵه تێك بونیادبنێت و بتوانێت 

له   سه ربه خۆی  خۆ-سه روه رێتییه كی 

له   ئ��ه وه ی  هه بێت.  حاكم  ده س��ه اڵت��ی 

ده وڵه ته ،  هه ڵلوشینی  ڕووده دات  سوریا 

له م  من  قوتداوه .  ده وڵه تی  ده س��ه اڵت 

هه ندێك  ل��ه گ��ه ڵ  هه ڵسه نگاندنه دا 

ه��اوڕێ��ی س��وری��دا ك��ه  ده وڵ��ه ت��ی��ان به  

نه فره ت ده كرد، ڕام جیاوازبوو. یه كێكیان 

كتێبێكی نووسی ده وڵه ت دژ به  نه ته وه . 

ده سه اڵت  وتم  و  نواند  به رهه ڵستیم  من 

سوریا  له   ملمالنێ  بۆیه   ده وڵه ت،  به   دژ 

ملمالنێكه   نییه ،  پۆلیسدا  پیاوانی  له گه ڵ 

له گه ڵ پیاوی هه واڵگریدایه . ئه وان ڕۆڵی 

نوێنه ری  و  هه ڵوه شاندۆته وه   پۆلیسیان 

ده سه اڵتیان له بری داناوه ، ئه ویش پیاوی 

قه یرانێكی  ئه مه   پێموایه   هه واڵگرییه . 

له گه ڵ  سوریا،  له   گه وره یه   ڕاسته قینه ی 

فره یی  ل��ه ڕووی  سوریا،  تایبه مته ندیی 

ئیمه   ئێتنیكییه وه .  و  تائیفی  و  ئایینی 

له به رده م جۆرێك پێكهاتن و تێكه ڵبوونی 

سوریا  دواج���ار  ك��ه   ك��ه رت��دای��ن،  زۆر 

لێی  س��وری��ا  ب��ۆ  ئ���ه وه ی  پێكده هێنن، 

ده ترسم له یه كرتازانی پێكهاته ی نیشتامنی 

نییه،   گه ره نییه ك  هیچ  كۆمه اڵیه تییه .  و 

جه نگی  بۆ  سه رنه كێشێت  دۆخه   ئه م  كه  

به   زۆر  ڕە نگه   و  كه مینه كان  و  تائیفی 

ببێته وه ،  درێژ  ڕاده یه   ئه م  تا  توندییش 

كه   ئ��ه وه ی  له به رچاوگرتنی  به   ئه ویش 

درێژده بنه وه ،  توركیا  تا  عه له وییه كان 

كورده كان تا توركیا و عێراق، دروزییه كان 

ئاڵۆزه   زۆر  سوریا  له   كێشه كه   لوبنان.  تا 

له   یه كێك  ده ڵێم  ڕاشكاویی  به   زۆر  و 

ئه م  میلیتاریزه كردنی  ڕژیم  گره وه كانی 

هێزه   ئه و  تاوه كو  سۆزانه یه،   و  هه ست 

لێده كات،  پشتیوانیی  كه   دووربخاته وه  

ڕژێمیش  ته كتیكانه ی  ئه م  گه ر  ب��ه اڵم 

سه رنه گرن، كه  ئه مه  له  سوریا ڕوویداوه ، 

ترسێكی ڕاسته قزینه  هه یه  له وه ی كه  ئه م 

جه نگی  و  تائیفی  جه نگی  ببێته   دۆخه  

ئۆپۆزسیۆنی  ئه گه ر  به تایبه تی  ناوخۆیی، 

چه كدار.  ئۆپۆزسیۆنی  ببێته   میانڕە و 

زمانی  قسه ده كات،  خوێن  زمانی  كاتێك 

كاتێك  ب��ه داخ��ه وه   ده وه ستێت.  عه قڵ 

په رچه كرداری  ده بنه   په رچه كرداره كان 

حه مس  شاری  له   ئه وه ی  وه ك  تائیفی، 

ده سه اڵته كانیش  له   ته نانه ت  ڕووی��دا، 

ئه و  له نێو  ج��ه ن��گ  و  ت��ێ��پ��ه ڕده ك��ات 

پێیده ڵێن  كه   ڕووده دات،  پانتاییه یشدا 

گه وره كه   ترسه   مه ده نی.  كۆمه ڵگزه ی 

و  لوبنان  و  مرس  س��وری��ا،  كه   ئ��ه وه ی��ه  

ده شێت  تردا  واڵتانه ی  له و  نییه .  توونس 

al jaberi
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ده نگدانه وه   سندووقی  له   ئه نجامه كه  

ده ترسم  ل��ه وه   سوریا  له   ب��ه اڵم  بێت، 

دژی  ڕە وا  جه نگی  ده ره نجامه كانی 

ئه ڵته رناتیڤێك،  ببێته   بااڵده ست  ڕژیمی 

به وپه ڕی  نه بێت.  ق��ێ��زه ون  كه مرت  كه  

و  منه   هه ڵوێستی  دوا  كه   ڕاشكاوییه وه  

به  زمانی خۆم ده یڵێم: ئیمه  له نێوان دوو 

سنوورداین، به  كرده یی له خۆشی ڕوخانی 

خه فه تی  له   و  ده گرین  ڕژێامنه   ئ��ه م 

جێگای  كه   ده گرین،  ڕژێامنه یش  ئه و 

ڕوخاوه كان ده گرنه وه . 

ئه گه ر  ڕۆشنبیر  وتت،  جارێكیان   -

خۆی  پێی  له سه ر  دیسانه وه   بیه وێ 

حه وشه ی  ته نانه ت  ده توانێت  بوه ستێ، 

ب��ه اڵم  به كاربهێنێت،  م��زگ��ه وت��ی��ش 

هاوشارییه كه ت، واته  ئه دۆنیس، وتی كه  

نییه،   خۆپیشاندانانه   به و  متامنه ی  ئه و 

كه  له  مزگه وته وه  ده ستپێده كه ن؟ 

سه یره ،  دیمه نێكی  سوریا  دیمه نی   -

گه لی  ئیامندارترین  ك��ه   وات��ای��ه ی  ب��ه و 

میرس،  وه ك��و  عه ره بیدا،  جیهانی  له   ئێمه  

مزگه وته كانه وه   له   خۆپیشاندانه كانی 

مه یدانی  چوونه   به ڵكو  ده ستیانپێنه كرد، 

ڕووده دات؟  ئه مه   له  سوریا  بۆچی  ته حریر. 

تێده گه م،  ئه دۆنیس  ڕە خنه كه ی  له   من 

بگرێت،  ڕه خ��ن��ه   ئ���ه وه ی  ل��ه ب��ری  ب��ه اڵم 

سه رزه نشتی  نه ك  ته فسیربكات،  ده بێت 

ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  ب��ك��ات،  خۆپیشاندانه كان 

ده ستیانپێكردووه .  مزگه وته كانه وه   له  

دیكه ی  ڕێگه یه كی  هیچ  بۆچی؟  ب��ه اڵم 

مزگه وته كان،  له   جگه   نه بوو  له به رده مدا 

سه رجه م  ب��ااڵده س��ت  ده س��ه اڵت��ی  چونكه  

داخستبوو،  ده رب��ڕی��ن��ی  په نجه ره كانی 

مزگه وته كان  مابوویه وه   كه   بوارێك  تاكه  

مه یدانی  بوونه   مزگه وته كان  بۆیه   ب��وو، 

هه بوو،  ئه سینادا  له   ئ��ه وه ی  وه ك  ئاگۆرا، 

شتێكی  هه موو  كه   مه یدانێكه   ئه وه یش 

تێدا ڕووده دات.  باشرت وابوو ئه دۆنیس، كه  

برینداریبكه م،  نییه   مه به ستم  و  هاوڕێمه  

خۆپیشانده ران  بۆچی  ك��ه   بڵێت  ئ��ه وه  

ناچاربوون ته نیا له  مزگه وته كانه وه  ده رچن. 

ئه گه ر له مه  تێبگه یشتایه  و شیبكردایه ته وه ، 

ئه وا هه ڵوێسته كه ی ده گۆڕی. 

پرۆژەیه ی  ئه و  سه رباسی  ده چینه    -

ئه ویش  تێداكردووه ،  زۆرت  ئیشی  كه  

عه ره بییه ،  ڕە خنه ی  ڕە خنه ی  پ��رۆژەی 

عابد  محه مه د  له گه ڵ  پرۆژە كه ت  چۆن 

ج��اب��ری��دا خ��وێ��ن��ده وه ، چ��ۆن ئ��ه وه ت 

كه شفكرد، كه  ئه و خیانه ته ی له  پرژە كه ی 

و له  سه رچاوه كانی كردووه ؟ 

- به ر له  هه ر شتێك من خیانه تم له  

خۆم كرد. پێموایه  هیچ كه سیك نه بوو به  

قه د من په رۆشی پرۆژە كه ی جابری بێت، 

چونكه  كاتێك كتێبی دروستبوونی عه قڵی 

ع��ه ره ب��ی ده رك���رد، ل��ه و ك��ات��ه دا من له  

خانه ی »ته لیعه » له  گۆڤاری توێژینه وه ی 

به هۆی  بڕیارمدا  ده ك��رد،  كارم  عه ره بی 

به جێبهێڵم،  لوبنان  لوبنانه وه   جه نگی 

بڕیارمدا بچم بۆ پاریس، جا دوای ئه وه ی 

به جێهێشت  نیستاممنم  یه كه مین  سوریای 

زیندان  له   سیاسییه وه ،  ڕە وشی  به هۆی 

هه رحاڵ  به   به یروت،  به ره و  ده رچ��ووم 

له   نوسخه یه ك  ڕۆیشتم  ل��ه وێ  كاتێك 

له   عه ره بیم  عه قڵی  دروستبوونی  كتێبی 

چاپخانه وه  هه ڵگرتبوو، كاتێك له  فڕۆكه دا 

كاتێك  ده خوێنده وه ،  كتێبه م  ئه م  بووم 

كۆچكردنه وه   نیگه رانیه ی  هه موو  به و 

هاوڕێم  كتێبه   ئه م  پاریس،  گه یشتمه  

بوو. له  یه كه م هه فته ی ژیامندا له  پاریس 
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په ناگه ی  له   جۆرێك  خوێندمه وه ،  دووجار 

ئارامی بوو بۆ من، بۆ هه ركوێ بڕۆیشتامیه  

ئه مربد، یه كه م وتاریش كه  له  پاریس نووسیم 

باڵوبوویه وه ،  یه كێتی  گۆڤاری  مانگانه   له   و 

ده رباره ی ئه م كتێبه  بوو. زۆر په یوه ستبووم 

میتۆدییه كه یه وه ،  شۆڕشه   به   و  كتێبه   به و 

كتێبه   ئه م  ئه وه ی  یه ك وشه  وتم:  به   بیرمه  

ته نیا  كتێبه   ئه م  ناگه ڕێته وه ،  بخوێنێته وه  

ده یشتگۆڕێت،  به ڵكو  ناكات،  ڕۆشنبیرت 

ئه وه ی بیخوێنێته وه  به و جۆره  نامێنێت، كه  

دوای  ئیرت  هه بووه .  خوێندنه وه كه ی  پێش 

من  له نێوان  هاوڕێیه تی  په یوه ندیی  ئه وه  

خیانه تم  پێموتی  كه   دروستبوو.  جابریدا  و 

له خۆم كردووه  مه به ستم ئه مه  بوو. بۆچی؟ 

دورودێژ  زۆر  نامه وێت  داخه وه   به   چونكه  

مندا  له   كه   هه یه   شایه تحاڵیك  باسیبكه م، 

ڕه خنه م  كه   تاكه كه سێك  ده پۆشێت،  خۆی 

له   زانكۆ،  له   كاتێك  ئه ویش  لێگرتووه ، 

ئیخوان  ده مخوێند،  عه ره بی  زمانی  به شی 

و  ته واوكرد  گروپه مان  ئه م  ڕۆلی  و  سه فا 

كه   بوون،  كه سانێك  ئه وانه   پێموابوو  من 

فه لسه فه  كردووه ،  و  كولتوور  به   خزمه تیان 

له   سه فا  ئیخوان  ده رب���اره ی  وێنه ی  ئه و 

نه بوو،  نه رێنی  وێنه یه كی  بوو  زه ینمدا 

ئیخوان  بۆ  جابری  كه   وێنه یه ی  ئه و  به اڵم 

سه فای ده كێشا ئێجگار نه رێنی و ڕە ش بوو. 

ئه مه  تاكه  ڕە خنه یه ك بوو. ده بوو دیسانیش 

سه رم  بخوێنمه وه ،  سه فا  ئیخوان  نامه كانی 

كه   به ڵگانه ی  ئ��ه و  بینیم  كاتێك  سوڕما 

ده یانهێنێت  سه فاوه   ئیخوان  له   جابری 

ئه وه یش  تێداكراون.  غ��ه ش  شایه تحاڵی 

وترابوو  له باره یانه وه   بوو.  گه وره   بابه تیكی 

ئه وان دژی فه لسه فه  و دژی لۆژیك بوون، 

مامه ڵه   له   ده بێت  وتوویانه   ئه وان  ده  ڵێن 

من  ره تبكه ینه وه .  لۆژیك  خه ڵكمیدا  له گه ڵ 

چوار  به سه ر  كه وتم  كاتێك  سوڕما  سه رم 

سه ره تای  له   بینیم  و  نامه كاندا  به رشی 

»پێگه ی  ده ڵێن:  كتێبه كانیاندا  پێڕستی  

وایه   نه حو  پێگه ی  وه ك  عه قل،  بۆ  لۆژیك 

مرۆڤ  چۆن  وه ك  قسه كردن«،  و  زمان  بۆ 

پێویستی به  نه حو هه یه،  بۆئه وه ی بنوسیت 

عه  قڵیش  شێوه   به هه مان  قسه بكات،  و 

بیربكاته وه .  بۆئه وه ی  لۆژیكه،   به   پێویستی 

كاتێك ده ستمكرد به  خوێندنه وه ی نامه كان، 

نامه وه،   ده یه مین  له   ئه وان  بینیم  كاتێك 

بۆ  ته رخانكردووه   پانزه یه مینیان  تاوه كو 

كتێبه كانی  هه موو  و  فه لسه فه   رشۆڤ��ه ی 

لێكدەدەنەوە،  كەتیگۆرییه كانی  و  ئه رستۆ 

به   تایبه تکرد  نامه یه كیان  بینیم  كاتێك 

بنچینەی  به   جابری  كه   بورهان،  كتێبی 

عیرفانی  و  ب��وره��ان  لێكجیاكردنه وه ی 

تا  سه رمسوڕما،  زیاتر  ئیدی  داده ن��ێ��ت، 

له وێیشدا  كه    ،43 نامه ی  گه یشتمه   ئه وه ی 

دیسان به شێكیان ته رخانكردووه  به  لۆژیك، 

ئه وه یش له نێو توێژینه وه كانیاندا ده رباره ی 

مرۆیی  زمانی  هه ڵسه نگاندنی  بۆ  زم��ان 

مرۆییه وه .  كارلێكی  یه كه مین  به هۆی 

ئه مه یش  م��رۆڤ،  ده بێته   مرۆڤ  زمان  به  

ئاژە ڵێكی  مرۆڤ  بیرده خاته وه :  ئه رستۆمان 

ق��س��ه ك��ه ره ، ب��ه اڵم وت��ووی��ان��ه : ده زان��ی��ن 

له   به اڵم  نابێت،  زمان  بێ  به   كۆبوونه وه  

به   لۆژیك  ده رب��اره ی  یه كه ممدا  نامه كانی 

به اڵم  دوام،  له گه ڵت  فه لسه فییه كه ی  واتا 

دیكه یشی  واتایه كی  لۆژیك  ده یشزانم 

كه   زمانییه كه یه تی،  وات��ا  ئه ویش  هه یه،  

و  عه قل  لۆژیكی  ته نیا  نه ك  زمانه   لۆژیكی 

لۆژیكه یه،   به م  پیویستیان  خه ڵكی  حاڵ، 

په یامنی  كۆببنه وه ،  یه كرتیدا  له گه ڵ  تاوه كو 

ب��ن��ه م��ای قسه   ل��ه س��ه ر  ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی��ش 

ڕۆحانی  كه سی  هه ندێ  به اڵم  دادمه زرێت، 

دیمهنیسوریا
دیمهنێكیسهیره،
بهوواتایهیكه
ئیماندارترینگهلی
ئێمهلهجیهانی
عهرهبیدا،وهكومیسر،
خۆپیشاندانهكانی
لهمزگهوتهكانهوه
دهستیانپێنهكرد،
بهڵكوچوونه
مهیدانیتهحریر.
بۆچیلهسوریائهمه
ڕوودهدات؟منله
ڕەخنهكهیئهدۆنیس
تێدهگهم،بهاڵملهبری
ئهوهیڕەخنهبگرێت،
دهبێتتهفسیربكات،
نهكسهرزهنشتی
خۆپیشاندانهكان
بكات
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پێویستیان  تێگه یشنت  بۆ  كه   هه ن،  ڕوون 

لۆژیك  بێ  به   ئ��ه وان  نییه ،  لۆژیك  به  

لۆژیكی  له سه ر  لێره دا  قسه كه   تێده گه ن. 

كه چی  فه لسه فی،  لۆژیكی  نه ك  زمانییه  

جابری دێت و دەڵێت ئه وانه  كه سانی دژە  

خه ڵكی  وتوویانه   چونكه   بوون،  لۆژیك 

ده توانن ده ستبه رداری لۆژیك بنب. 

به   یان  وتووه،   هه ڵه   به   ئه مه   ئه و   -

ئه نقه ست، پاساوی ئه مه  چییه ؟ 

ئیخوان  نامه كانی  ئ��ه و  پێموایه    -

ناشێت  ن��ه خ��وێ��ن��دۆت��ه وه .  س��ه ف��ای 

نامه وه   یه كه م  له   هه ر  خوێندبێتییه وه ، 

ڕۆحییه كامنان،  برا  ئه ی  ده ڵێن  ئ��ه وان 

لۆژیك  دره ب��اره ی  قسه كه یان  كاتێكیش 

ل��ه  ن��ام��ه ی ده ی��ه م��دا ت���ه واوده ك���ه ن، 

لۆژیك  له   كاتێك  ئێستا  «براكه م  ده ڵێن: 

تێگه یشتنت  ئ��ام��رازی  و  تێگه یشتنی 

له   ئیرت  ئێستا  وه رگرتووه ،  ئێمه   له گه ڵ 

ئامرازی  لۆژیك  چونكه   تێبگه ،  ئیمه  

ناكرێت  ئیمه یه ».  نێوان  تێگه یشتنی 

گریامنه   كرابێت،  جۆره   له م  هه ڵه یه كی 

ئه وه یه،  جابری، دوور  سه ره كییه كه ی من 

نه خوێندۆته وه ،  سه فای  ئیخوان  نزیك،  و 

ده ڵێت  كه   به ڵگه یه ك  گه یشۆته   ئ��ه و 

مه به سته كه یش  لۆژیكن،  دژی  ئ��ه وان 

بڕیارمدا  لێره دا  زمانه وانییه .  لۆژیكی 

ئیدی  بكه م،  به ڵگه كانی  بۆ  به دواداچوون 

لێره وه  پرۆژە كه ی من ده ستیپێكرد. 

ڕە خنه ی  به   زۆرت  كاتێكی  تۆ   -

ب��ردووه ،  به سه ر  ئ���ه وه وه   پ��رۆژە ك��ه ی 

دروستكردنی  بۆ  ته مه نه ت  ئه و  بۆچی 

پرۆژە یه كی نوێ ته رخاننه كرد؟ 

نزیكه ی  م��ن  بڵێم  لێمه كه   وام   -

جابرییه وه   ب��ه   س��ه ده ی��ه ك  ك��چ��اره ك��ه  

ئه وم  به ڵگه كانی  هه موو  بووم،  خه ریك 

ده یان  به سه ر  كه وتم  و  لێكرتازاندووه  

و  و  قرتێرناو  و  هه ڵه   كۆته یشنی  و  به ڵگه  

ته فسیراكراو  و  كۆنتێكست  له   ده رهێرناو 

جابری  ئ��ه وه   ب��ه اڵم  كۆنتێكست،  بێ  به  

له نێوامناندا  بۆئه وه ی  و  پێشكه شیكردم 

لێكردم  وای  مه منونیم.  م��ن  ڕووی���دا، 

كه له پوورییه كه م  ڕۆشنبیرییه   دووب��اره  

به ده ستبهێنمه وه ، من كوڕی ناسیۆنالیزم و 

بوونگه رایی و ماركسیزم و ده روونشیكاریی 

بوون. هەڵبه ت له  زانكۆی ئه ده بی عه ره بی 

وانه م وتۆته وه  و شه یدای شیعری عه ره بی 

ڕۆشنبیری  ده روازه یه كی  هیچ  به اڵم  بووم، 

فه رمووده   كتێبی  وه ك  نه بوو،  كه له پوریم 

سوپاسگوزاری  من  كه المناسی،  و  فیقه�  و 

ئه مانه   ناچاریكردم  چونكه   جابرییم، 

وه اڵم��دان��ه وه ی  به   ته نیا  بخوێنمه وه . 

ڕۆشنبیرییه   به ڵكو  نه هێناوه ،  وازم  جابری 

و  هه ڵچنییه وه   خۆمم  كه له پوورییه كه ی 

نوێم  پرۆژە یه كی  ڕێگه یه وه   له م  پێشموایه  

ڕه خنه یه ك  هه موو  ك��ردووه .  پێشكه ش 

بونیادنانیشه . ڕە خنه  ته نیا پووچه ڵكردنه وه  

بینای  ئه گه ر  ڕە خنه بگریت  ناتوانێت  نییه . 

 Adonis
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ئه و شته  نه كه یته وه  كه  ڕە خنه ت كردووه ، 

پێموایه  من به  بنیاتنانه وه  سه رقاڵبووم، له  

پێنج  كه   پرۆژە كه یشمدا،  كۆتایی  به شی 

بۆ  قورئانه وه   ئیسالمی  له   ناوی  به   به شه ، 

گه وره م  پرسیارێكی  فه رموده ،  ئیسالمی 

عه قڵی  چی  وروژان��دۆت��ه وه :  سه رله نوێ 

بۆچی  هه رسكردووه ،  ئیسالمی  عه ربیی 

یه كێك  كه   شارستانییه وه،   عه قڵێكی  له  

دروستكردووه ،  ژیاره كانی  گه وره ترین  له  

به رهه مهێنانی  عه قڵی  به   بووه   و  گۆڕاوه  

چین  میكانیزمانه   ئ��ه و  دواك��ه وت��ووی��ی، 

خۆمیدا  به سه ر  عه قڵه   ئه م  وایكرد،  كه  

كارای  كه ره سته یه كی  له   و  گدابخرێت 

كار  كه ره سته یه كی  ببێته   مێژووه وه   نێو 

گونجاو  ده ربڕینه   ئه م  ئه گه ر  له  سه ركراو، 

بخوێنیته وه،   كتێبه   ئه وه ی  پێموایه   بێت؟ 

تێگه یشتنت،  بۆ  سه ره كی  كلیلێكی  چه ند 

ده بینێته وه .  گۆڕانه ،  ئه م  خوێندنه ویه   یان 

فه رمی  شیوه یه كی  به   له به رئه وه یش  هه ر 

ڕە خنه ی  پرۆژە ی  نێو  نه خسته   كتێبه كه م 

چونكه   عه ره بییه وه ،  عه قڵی  ڕه خنه ی 

كرچ  زۆر  كتێبه دا  له م  جابری  ئاماده یی 

كه   تیۆره كه م  دواج���ار  چونكه   كاڵه ،  و 

ناومناوه   چنیوه ،  هه ڵم  جابرییه وه   له  

ده ڵێت:  جابری  ت��ه رواده .  ئه سپی  تیۆری 

و  گنۆسیه ت  له   ناعه قاڵنییه كان  سیسته مه  

هێرمسیزم و ئه فالتوونیزمی ڕۆژهه اڵتییه وه  

دزه یان كردۆته  نێو قه اڵی عەقڵی عه ره بی 

به هۆی  ن���اوه وه ،  له   و  ئیسالمییه وه   و 

داگیركردنییه وه  شێوه ی ئه سپی ته رواده ، كه  

له  ده ره وه  به  چه كی عه قل و له  ناوه وه  به  

تیشكی ناعه قاڵنی، وێرانیان كردووه . ئه مه  

تیۆره كه ی جابرییه . ئه وه ی له  كتێبه كه مدا 

ئه م  كه   ئه وه یه،   كردووه   ده ره نجامگیرییم 

ده ره كی،  داگیركاریی  ده رباره ی  بانگه شانه  

هه م له  ڕووی مێژووییه وه  و هه م له  ڕووی 

مه عریفییه وه  ناڕاسته ، ئه و میكانیزمانه یشی 

و  عه قڵ  خانه نشینبوونی  ب��وون��ه   ك��ه  

میكانیزمی  ئیسالمیدا،  ژیاری  له   ئاوابوونی 

ن��اوه ك��ی��ی ب���وون، ك��ه  ب��ه ه��ۆی داخ��ران 

ئه م  سوبێكتیڤی  داكشانی  و  خۆدا  به سه ر 

به هۆی  نه ك  دروستبوون،  خۆیه وه   عه قڵه  

ئه و  من  ده ره ك��ی��ی��ه وه .  داگیركارییه كی 

ئه م  ئه ستۆی  ده خه مه   به رپرسیارێتییه  

عه قڵه،  كه  پێویسته هه ڵیبگرێت، ئینجا ئه م 

عه قڵه  بۆئه وه ی به سه ر خۆیدا ڕابپه ڕێت و 

پێشكه وتووی  و  كراوه   عه قڵێكی  له   خۆی 

ژیاریدا دروستبكاته وه ، ده خه مه  گره وه وه . 

بۆچوونه كامنم  سه رله نوێ  كتێبه دا  له م 

ئه و  خوێندنه وه ی  له نێو  هه ڵچنیوه ته وه ، 

پرۆژە یه   ئ��ه م  پێیانوایه   كه   كه سانه دا، 

به اڵم  جابرییه وه،  وه اڵم��دان��ه وه ی  ته نیا 

دووب���اره   به بێ  نییه   ڕەخ��ن��ه ی��ه ك  هیچ 

دروستكردنه وه . 

وه ك  كه له پور  كتیبه كانتدا  له    -

باوكێك وه سفده كه یت، پیتوایه  ڕۆشنبیری 

عه ره بی باوكه  ونبووه كه ی دۆزیوه ته وه ؟ 

پرۆژە كه مدا  له   تیڕوانینه م  ئه م   -

به ڵكو  نه خستۆته ڕوو،  جابری  ده رباره ی 

و  عه ره ب  ڕۆشنبیرانی  كتێبی  له   پێموایه  

كه له پوردایه . ده روونشیكاریی نیرۆسی به  

كۆمه ڵ، بابه تی باوكی ونبوو یان وێڵبوون 

به دوای باوكدا له  فرۆیده وه  وه رمگرتووه . 

)67(ە .  شكستی  ن��ه وه ی  ئیمه   ن��ه وه ی 

ڕاشكاوییه وه   به وپه ڕی  )67(یش  شكستی 

ڕۆشنبیره   تێدایه .  خه سانی  له   شتێك 

ل��ه ب��ه رده م  هه ستیانكرد  ع��ه ره ب��ه ك��ان 

خه ساندن  له   جۆرێك  تووشی  ئیرسائیلدا، 

ه��ات��وون، ل��ه وه ی��ش زی��ات��ر، ب��ۆئ��ه وه ی 

خه ساندنه ی  ئه و  قسه بكه م،  ڕاشكاوتر 

به ڵكو  نه بوو،  باوكه   له   ب��وون  تووشی 

بوو،  شه ره نگێز  دایكێكی  ده ستی  به  

ده ستكرد  زه كه رێكی  كه   ئیرسائیله ،  كه  

و  ته كنۆلۆژیا  ئه ویش  پێیه ،  ساخته ی  و 

ئه م  له به رده م  فڕۆكه كانه .  به تایبه تیش 

تۆقینه  زۆزره دا، له  ماركسیسته وه  و بگره  

ده گه ڕێنه وه   مه سیحییه كانیش  ڕۆشنبیره  

و  ئیسالمی  ع��ه ره ب��ی��ی  ك��ه ل��ه پ��وری  ب��ۆ 

ده یكه نه  باوكێكی به  ڕه حم، كه  ده توانێت 

بده ینه   خۆمانی  خه ساندا  ڕۆژانه ی  له م 

ده رباره ی  گوزاره یه م  ئه و  لێره دابوو  پاڵ. 

میهره باندا،  باوكێكی  ب��ه دوای  گ��ه ڕان 

پێویستامن  ئێمه   هه ڵبه ت  به كارهێنا. 

ئیرسائیلیش  و  نییه   ب��اوك��ه ك��ان  ب��ه  

و  دوژمنه   ئه و  نییه ،  شه ره نگێز  دایكێكی 

دایكێكی  ته نانه ت  دایك،  بێته   ناكرێت 

كه له پوور  منه وه   به الی  شه ره نگێزیش. 

ده گێریت،  ڕۆڵی خۆی  باوكێك  هه ر  وه ك 

كه   ئەنجامه كانن،  و  نه وه   ئه ركی  ئه وه  

خۆیان  و  پێبگه یه نن  خۆیان  ده بێت 

نه ك خۆیان بسپێرنه  سایه ی  دروستبكه ن، 

له خۆیان  باوكێكی میهره بان و  ڕه حمه تی 

بێخه م بنب. 

سه رچاوه : 

الجابری  طرابیشی:  جورج  مع  -حوار 

ولست  مصادره..  یخون  ان  قبل  خاننی 

متفائال من مرحلة ما بعد الربیع العربی. 

http://www.hurriyatsudan.

 com/?p=107357
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»ئه نتلیجێنسیا«ی

عه ره بی ئایدیۆلۆژیزه  بووە

رۆژئ��اوا«دا  »نه خۆشیی  كتێبی  له    -

 68 جه نگی  ك��ه   ك���ردووه،   ل��ه وه   باست 

هه بوو  [ت��راوم��ا]ى  هێدمه   ك��اری��گ��ه ری 

عه ره ب،  رۆشنبیره كانی  گوتاری  له سه ر 

بۆ  بگه ڕێنه وه   لێكردن،    وای  ئه مه یش 

] سه دمه   پێچه وانه ی  به   كه له پور،  ئامێزی 

كه   ناپلیۆنییه كه وه،   »پۆزه تیڤ«ە   شۆك]ە  

كه ره سته كانی  بزواندنی  له   به شداریكرد 

سه رده می رێنیسانسدا. پرسیاره كه  ئه وه یه : 

ڕووداوه   ئ��ه و  و  ع��ێ��راق  جه نگی  داخ��ۆ 

كاریگه ریی  هاتن،  ب��ه دوای��دا  گ��ه وران��ه ی 

هێدمه  یان شۆكیان ده بێت؟

ئه م  وه اڵم��ی  ئێستادا  له   ئه سته مه    -

پرسیاره  بده ینه وه ، چونكه  من كاتێك كتێبی 

سه رده مێك  نووسی،  رۆژئاوا«م  »نه خۆشیی 

به اڵم  تێپه ڕیبوو،  68دا  شكستی  به سه ر 

ج��ی��اوازدا  دۆخێكی  له   ل��ه م��ڕۆدا  عێراق 

ورد  چاودێرییه كی  به   پێویستی  و  ده ژی 

دروستی  و  دیاریكراوی  به   تاوه كو  هه یه،  

پێموایه   به اڵم  ده ستنیشانبكه ین،  دۆخه كه ی 

هه میش  و  هه یه   هێدمه   هه م  یه ككاتدا  له  

شۆك، به  جۆرێك كه  ده توانین به  حاڵه تێكی 

هۆكاره كانی  له   یه كێك  دابنێین،  دوودیوی 

عێراقی  كۆمه ڵگه ی  دوودی��وی  ئه مه یش 

پێكهاتووه ،  كۆمه ڵگه   دوو  له   كه   خۆیه تی، 

كۆمه ڵگه ی  و  مه زهه ب  سوننە   كۆمه ڵگه ی 

وامان  دابه شبوونه   ئه م  مه زهه ب.  شیعه  

لێده كات، نه توانین بزانین چی روویداوه . ئایا 

شۆكێكی چاالكه  به  ئاراسته ی رێنیسانسێكی 

به   چ��االك��ه   هێدمه یه كی  ی��اخ��ود  ك���ارا، 

ئاراسته ی به سه رخۆدا شكانه وه  و گه ڕانه وه  

بۆ دواوه . به داخه وه ، به پێی مه زه نده ی من، 

تاوه كو ئێستا زۆرینه ی كاردانه وه كان له سه ر 

عه ره بییش  ئاستی  له سه ر  و  عێراقی  ئاستی 

كۆمه ڵێك  ئاسته   ئه م  له سه ر  په له پڕوزه یه . 

ئەو  ئه وه یه،    ئه ویش  روویداوه ،  كێشه یه ك 

داگیركارییەی ئه مریكا كه  سه دام حوسه ینی 

دیكتاتۆری  توندوتیژترین  به   -كه   رووخاند 

ئه گه رچی  داده نرێت،  عه ره بییه كان  رژێمه  

دڕنده ترینیان  به اڵم  نه بوو،  دیكتاتۆر  تاكه  

دیكه ی  هه لێكی  و  شه هید  كردییه   بوو- 

هاوسۆزبن.  له گه ڵی  خه ڵك  كه   ره خساند، 

ئه مه  رواڵه تێكه  له  رواڵه ته كانی »هێدمه »ی 

غه ریزه   و  هه ست  وروژان��دن��ی  بۆ  ك��ارا 

دواوه ،  به ره و  گه ڕانه وه   و  سه ره تاییه كان 

رێنیسانس.  كاركردی  ببێته   ئه وه ی  له بری 

سه دامدا  له گه ڵ  هاوسۆزی  له   مه به ستم 

بوونه   هه ن  عێراقی  چه ندین  كه   ئه وه یه،  

سه دام  بۆ  هه ستیان  و  سۆز  كه   كه سانێك 

–الیه نیكه م-  و  ج��واڵ  س��ه رده م��ه ك��ه ی  و 

له سه رده می ئه ودا به  ئارامی و له  ئاساییشدا 

»كرا  تائیفییه وه   روانگه ی  له   ئینجا  ده ژیان، 

به  ئیبلیس« و هه ر له  ڕوانگه ی تائیفییشه وه  

ستاییش كرا. له م گۆشه یه وه  ئێمه  له به رده م 

»هێدمه »داین نه ك »سه دمه » [شۆك].

عێراق  دۆخ��ی  له   پێده چێ  وا   -

رەشبین بیت؟!

ره نگدانه وه   رەشبینم،  من  به ڵێ   -

له ژێر  ه��ەر  هێشتا  عه ره بییه كانیشی 

له باره ی  ل��ێ��ره دا  من  پ��ێ��داچ��وون��ه وه دان. 

لێیان  ئاگام  چونكه   قسه ناكه م،  ئاپۆراوه  

رۆشنبیره   توێژە   ئه و  ده رباره ی  به ڵكو  نییه ، 

ده بینم  وای  كه   قسه ده كه م،  عه ره بییه  

ونكردووه   خۆی  و  دابه شبووه   له خۆیدا 

هه ڵسه نگاندنی  پێوه ره كانی  نازانێت  و 

چین،  ڕووده دات  ع��ێ��راق  ل��ه   ئ���ه وه ی 

كه   ل��ه وه ی  سه رمسوڕما  من  له كاتێكدا 

رۆشنبیره   ئه و  كاردانه وه كانی  له   زۆرێ��ك 

ماركسییزمی  ل��ه س��ه ر  ع���ه ره ب���ان���ه ی، 

هەژماردەکرێن،  سێكیوالریزم  و  دیموكراتی 

تائیفی،  كاردانه وه ی  بووه   كاردانه وه كانیان 

راشكاوی  به   زۆر  سوننە وه ،  و  شیعه   به  

ده ڵێم ئه مه  زۆر ئازاریدام.

هێشتایش  عه ره بییه كان  ن��ه وه    -

كه   ده ناڵێنێت  ش��ت��ه وه   ئ��ه و  ب��ه ده س��ت 

رۆژئ��اوا،  له   نه رگسی«  »برینی  ناوتناوه  

وای  و  بووبوو  كۆنه كان  نه وه   تووشی  كه  

بنوشتێنه وه   به سه رخۆیاندا  لێكردبوون 

نێو  بچنه   ل��ێ��گ��رت��ن،  ئ����ه وه ی  رێ���ی  و 

مۆدێرنه وه . بۆچی ئێستا ئه مه  به سه ر نه وه  

تووشی  ئه گه رچی  هاتووه ،  نوێیه كانیشدا 

شكستی زه لیلكه ر نه بوون، وه ك ئه وه ی له  

جه نگی 68دا روویدا؟

ده گه ڕێته وه   ئه مه   من  بڕوای  به    -

گرنگرت،  هه موویان  له   هۆكار،  كۆمه ڵێك  بۆ 

گه شه پێدان  ئ��ه زم��وون��ه ك��ان��ی  شكستی 

با  ع��ه ره ب��ی��دا.  جیهانی  ل��ه   ت��ازه گ��ه ری  و 

داخۆ  چین..  و  ژاپۆن  بهێنینه وه :  منوونه یه ك 

كولتوری  و  ئایینی  ڕووی  له   چین  و  ژاپۆن 

له   ئێمه   هێنده ی  ئێتنیكییه وه   و  زمانی  و 

له وان  زۆر  ئێمه   نه خێر،  نزیكن؟  رۆژئ��اواوه  

له وان  یۆنانه وه   و  رۆما  له   ئێمه   نزیكرتین، 

و  ئیسپانیا  چووینه ته   و  نزیكرتین  زۆر 

سنووری  تا  توركیاش  مه كدۆنیا،  گه یشتینه  

له   رۆژئاوا  و  ئێمه   كه واته   رۆیشت،  نه مسا 

كه واته   ئه ی  راستەوخۆداین،  په یوه ندییه كی 

وه ك  هه ر  كۆرییه كان،  و  چینییه كان  بۆچی 

گرێیه دا  ئه م  به سه ر  كردی،  ژاپۆن  پێشرتیش 

ده ربازده كه ن،  لێ  خۆیانی  و  سه رده كه ون 
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به بڕوای  بكه ین؟  ئه مه   ناتوانین  ئێمه   به اڵم 

بوون،  كێشه   هه مان  تووشی  ئه وانیش  من 

ك��راوه ،  ئه وانییش  الی  پرسیار  ه��ه م��ان 

له  ژاپ��ۆن رووی��دا و ئه وه ی  ئ��ه وه ی  ب��ه اڵم 

و  ئاسیا  ڕۆژهه اڵتی  باشووری  له   له مڕۆیشدا 

چین رووده دات، ئه وه یه  كه  ئه وان بڕیاریان 

ته نیا  رۆژئاوا  وه اڵمدانه وه ی  كه   داوه،   له وه  

له   و  نزیکببنه وه   لێی  كه   ده بێت،  ب��ه وه  

به اڵم  جێیبهێڵن،  خۆیدا  كایه كه ی  و  ب��وار 

ئه و  ج��ی��اوازه ،  دۆخه كه   ع��ه ره ب��ه وه   ب��ه الی 

شكستی  دوای  ئێمه   الی  ئایدیۆلۆژیای 

ئه زموونه كانی  و  گه شه پێدان  هه وڵه كانی 

رژێمی  به ده ستهێنا،  سه ركه وتنی  مۆدێرنێته  

و  به كۆمه ڵ  پاشه كشه ی  و  دیكتاتۆریه تی 

فێركردنی  ئاسته كانی  و  ئابوری  پاشه كشه ی 

ده مانوت  گه نجیامندا  له   ئێمه   پیشانداین. 

رۆژئاواییبوونه وه   به   رێگه ی  له   ده مانه وێت 

ئه و  ئه مه   بكه ین.  رۆژئ��اوا  به ربه ره كانێی 

شته بوو كه  ژاپۆنییه كان، ئینجا چینییه كانیش 

كردیان. كه چی له  ئێستادا به  داخه وه ، ئێمه  

بكه ین،  رۆژئاوا  به ربه ره كانێی  ده مانه وێت 

به اڵم لە کرداردا پێچه وانه ی ئه وه  بكه ین، كه  

رۆژئاوا كردوویه تی. الی ئێمه  كه سانێك هه ن 

ده قه   له   دیاریكراو  تێگه یشتنێكی  به ناوی 

»كۆپه رنیكۆس«  تیۆره كه ی  قورئانییه كانه وه ، 

ره تده كه نه وه ، هه یه  تیۆری سوڕانه وه ی خۆر 

من  لێره دا  ره تده كاته وه .  بابه ته   له م  شتی  و 

ئایدیایه كی ساده  به  مێشكمدا دێت ، ئه ویش 

به شێوه یه كی  پێشكه وتوو  گه لی  كه   ئه وه یه  

و  تێده گات  ئایینه كه ی  له   پێشكه وتوو 

عه قاڵنی  به شێوه یه كی  عه قاڵنی  گه لی 

زمانی  به   ئایین  تێده گات.  ئایینه كه ی  له  

خه ڵكی قسه ده كات به و جۆره ی كه  خه ڵكی 

یاسای  و  ڕێسا  دانانی  ئه ركه كه ی  و  هه ن 

ناوه نده   له   ئه وه ی  له به رئه مه   نییه،  زانستی 

داخه،  جێگای  ڕووده دات  عه ره بییه كه دا 

»ئیعجازی  تیۆری  ده بینین  لێره دا  چونكه  

بنه مایه   ئه و  له سه ر  ئیسالمدا  له   قورئان« 

و  ده ربڕین  قورئانی  ئیعجازی  كه   دان��راوه،  

پێڕاگه یاندن  ئێستا  كه   به اڵم  پێڕاگه یاندنه ، 

پێشووتر  سه ردمی  كه   نه ماوه   بایه خه ی  ئه و 

هەیبوو، ئه و رۆژگاره ی كه  نه ته وه كان له سه ر 

ئێستا  دابه شبووبوون،  زمانه كانیان  بنه مای 

به رفراوانی  رۆڵی  له گه ڵ  كه   ئه وه ی  دوای 

زانستدا تیۆرێكی نوێ ده ركه وتووه،  كه  تێیدا 

فه رامۆشكراوه   قورئانی  ئیعجازی  تیۆری 

له   زان��س��ت��ی  ئیعجازی  ه���ه وڵ���ده ده ن  و 

برینه   پێموایه   لێره دا  بسه ملێنن.  قورئاندا 

هه ر  و  بێده رمانه   هێشتایش  نه رگسییه كه  

ناعه قالنی  خوێندنه وه یه كی  بۆ  هه وڵێكیش 

برینه   ئه م  ئایینی،  ده قی  ناعه قڵێرناوی  و 

یه كێك  پێشموایه   قووڵرتده كاته وه .  نێرگسییه   al jaberi
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له  هۆكاره كانی ئه م برینه  ئه وه یه  كه  پێامنوایه  ئێمه  

له  سه نته ری جیهانداین. ده ڵێین: )عه ره ب و رۆژئاوا( 

[العرب و الغرب]، وه ك بڵێی جیاوازی ئێمه  و رۆژئاوا 

جه خت  ئه مه وێ  من  )غ(ە .  پیتی  سه ر  خاڵی  ته نیا 

له سه ر ئه وه  بكه مه وه،  كه  ئێمه  و رۆژئاوا دووالیه نی 

چكۆله ی  به شێكی  ئێمه   به ڵكو  نین،  لێكدژییه كه  

جیهانین و كۆی گه النی عه ره بی –دیاره  ئه گه ر ئه م 

هه رێمی  چه ندین  چونكه   بێت،  گونجاو  ده ربڕینه  

عه ره بی هه ن، كه  ره تی ده كه نه وه  هه ر له  بنچینه وه  

دانیشتوانی  پێنجی  له سه ر  یه ك  ته نیا  بن!!-  عه ره ب 

چین پێكده هێنن، كه چی له گه ڵ ئه وه یشدا چینییه ك 

نادۆزیته وه،  كه  بڵێت چین و رۆژئاوا!!.

گه ر وا وێنای خۆمان بكه ین، كه  ئێمه  عه ره بین 

رۆژئاوادا  له گه ڵ  و  گه ردوونداین  سه نته ری  له   و 

دیكه ی  نیوه كه ی  رۆژئ��اوا  كه   دژایه تیداین،  له  

تێڕوانینێكی  ئه مه   ئه وا  داگیركردووه ،  گه ردوونی 

جیهاندا  نیوه ی  له   ئێمه   جیهان.  بۆ  گاڵته جاڕانه یه  

رۆژئ���اوا(  )نه خۆشیی  كتێبه كه یشمدا  له   نین، 

بینییه وه،  كه   چه ندین ده قی رۆشنبیره  عه رەبە كانم 

داخی ئه وه  ده خۆن، رۆژئاوا وه ك دوژمنێك سه یری 

چونكه   هه یه ،  قورسایی  و  سه نگ  كه   ناكات،  ئێمه  

گه ر ئێمه  وه كو دوژمن لێامنبڕوانرێت واتای ئه وه یه  

الی  كه   نه رگسییه ی  گرێ  ئه و  هه ین.  ئێمه   كه  

عه ره ب هه یه،  ده توانین بیگه ڕێنینه وه  بۆ ئه زموونه  

و  ده رچ���وون  له خۆیان  كاتێك  مێژووییه كه یان 

جیهانی  نیوه ی  فه تحی  و  داگیركرد  جیهانیان 

و  چین  نه گه یشتنه   ئه گه رچی  كرد،  شارستانییان 

ژاپۆن و ئه وپه ڕی رۆژئاوا، به اڵم به شێوه یه كی گشتی 

خسته   ئه وكاته یان  شارستانیی  جیهانی  زۆرینه ی 

گه یشتنه   و  ناوه ڕاست  ده ری��ای  ڕۆژهه اڵتی  سه ر 

ئه م  رۆیشنت.  به والوه تر  له ویش  بگره   ئیسپانیا، 

ئێمه دا  له نێو  هێشتایش  مه زنه   مێژووییه   ئه زموونه  

كه   دروستده كات،  ال  وه همه مان  ئه و  و  كارده كات 

سه نرتاڵی  پنتێكی  له   و  جیهانداین  له   ئێمه   گوایه  

پێیوایه   كه   تێڕوانینێكیش  هه موو  جیهانداین. 

تێڕوانینێكی  جیهانداین  سه نرتاڵی  پنتێكی  له   ئێمه  

نییه،   سه نته رێكی  جیهان  چونكه   كۆمیدییه،  

له   رۆژئاواییش  ته نانه ت  س��وڕاوه !!.  و  خڕ  به ڵكو 

سه نته ردا نییه ، ئه ی چۆن ئێمه  ده مانه وێت له گه ڵ 

له كاتێكدا  دابنێین،  له  سه نته ردا  خۆمان  رۆژاوادا 

چینی  درێژبوونه وەی   به هۆی  خۆیشی،  رۆژئ��اوا 

كه   ئه مریكاوه،   كشانی  به هۆی  ژاپۆنییه كانه وه ،  و 

ئه مریكا  له بیرده كه ین،  ئه وه   گشتاندنه وه   به هۆی 

و  نوێ  دابڕاندووه  و رۆژئاوایه كی  له  رۆژئاوا خۆی 

سه نته رێكی نوێی دروستكردووه ، چیرت له  سه نتەردا 

بۆچوونی  به   نییه .  جاران  رۆژئاواكه ی  چیرت  و  نییه  

و  مندااڵنه یه   خه ونێكی  سه نرتاڵبوون  خه ونی  من 

و  داخ��راو  نه رگسییه تی  بیركردنه وه یه   جۆره   ئه م 

نه خۆش بۆ خود به رهه مدێنێت، كه  له سه ر بنه مای 

سه نرتاڵبووندا  له   ده یه وێت  كه   دیكه ،  له وی  رق 

له كاتێكدا  ئه مه   داده مه زرێت.  بكات،  كێبه ركێامن 

به رجه سته ی  راسته قینه ی  و  ماتریالی  واقیعیی  كه  

عه ره ب زۆر شێواوه  و واڵته  عه ره بییه كان له  هه ره  

هه ندێك  بگره   جیهانن،  واڵته كانی  دواكه وتووترین 

عه ره بییه كان  واڵته   له   كه   هه ن  ئه فریقییش  واڵتی 

پێشكه وتووترن. به داخه وه  ئه مه  واقیعه  بیامره كه ی 

پێیشوایه   كردووین،  نیرۆسی  تووشی  كه   عه ره به  

زۆری  كه سانێكی  ع��ه ره ب  رۆشنبیرانی  ئێمه ی 

خۆمان  پشتی  له سه ر  سایكۆتیكامن  و  نیرۆتیك 

هه ڵگرتووه . 

رۆڵ��ی  ب��ۆ  تێڕوانینت  دی���اره   -ب��ه  روون���ی 

رۆشنبیرانی عه ره ب نه رێنی و رەشبینانه یه ؟ 

دۆخی  له   ئێمه   بیڵیم،  راشکاوی  به   زۆر   -

خۆدۆڕاندنداین، چونكه  »ئه نتلیجێنسیا«ی عه ره بی، 

رێگا  فانۆسی رۆشنكه ره وه ی  یان  نیرباس  كه  ده بوو 

له ده ستچوون  دۆخی  له   گشتی  به شێوه یه كی  بن، 

ئۆپۆرتۆنیست  توێژه   ئه م  ناڵێم  خۆدۆڕاندندایه ،  و 

و  رژێمه كان  فریوی  ده ڵێم  به اڵم  هه لپه رسنت،  و 

منكاتێككتێبی
»نهخۆشییرۆژئاوا«م
نووسی،سهردهمێك
بهسهرشكستی
68داتێپهڕیبوو،
بهاڵمعێراقلهمڕۆدا
لهدۆخێكیجیاوازدا
دهژیوپێویستی
بهچاودێرییهكی
وردههیه،تاوهكو
بهدیاریكراویو
دروستیدۆخهكهی
دهستنیشانبكهین،
بهاڵمپێموایهله
یهككاتداههمهێدمه
ههیهوههمیش
شۆك،بهجۆرێك
كهدهتوانینبه
حاڵهتێكیدوودیوی
دابنێین
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ده سته جه معییان  فریوی  و  دۆالر  فریوی 

كاسبی  ده یانه وێت  واتایه ی  به و  خواردووه ، 

جه ماوه ر  ده ی��ان��ه وێ��ت  و  بكه ن  خۆیان 

ئه ركی  خۆ  به اڵم  رابكێشن،  خۆیاندا  به الی 

جه ماوه ر  كه   نییه،   ئه وه   ئه نتلیجێنسیا«   «

وه ك  ده ته وێت  كاتێك  رابكێشێت.  بۆ خۆی 

كه س  ملیۆنان  ته له فزیۆنه وه   له   رۆشنبیرێك 

نه ك  سازشبكه یت،  ده بیت  ناچار  بدوێنیت، 

ئاسان  زمانێكی  به   ده بێت  كه   له وه ی  ته نیا 

ناتوانێت  كه   له وه یش  به ڵكو  قسه بكه یت، 

هه موو ئایدیاكانت بڵێیت و سووریش بیت 

كه سێك  هیچ  هه ستی  كه   ئ��ه وه ی،  له سه ر 

له م  بریندارنه كه یت.  بینه ره   ملیۆنان  له و 

خۆت  هه ڵوێستی  له   س��ازش  تۆ  دۆخ��ه دا 

جۆرێك  ب��ه   ه��ه وڵ��ده ده ی��ت  و  ده ك��ه ی��ت 

بینه ران  كه   بكه یته وه،   نه رمیی  و  كه وی 

بڕواموایه   نه كات.  بریندار  بیسه ران  و 

داخه وه   به   كه   مه ترسیداره   زۆر  رۆڵه   ئه م 

تایبه تیش  به   ئه مڕۆ،  میدیاییه كانی  ده زگا 

هه یه   رۆڵیان  ته له فزیۆنییه كان،  كه ناڵه  

منوونه   بۆ  رۆشنبیر،  ئاستی  دابه زاندنی  له  

ئاستی  بۆ  روكنه وه   ئه فسه ری  ئاستی  له  

راستگۆییه كه وه   هه موو  به   لێره دا  عه ریف. 

ئه و  ئاستی  نزمیی  به   هه ست  كه   ده ڵێم، 

كۆمێنتانه  ده كه ین، كه  رۆشنبیران له  كه ناڵه  

له به رئه وه ی  نه ك  ده یده ن،  میدیاییه كاندا 

له به رئه وه ی  به ڵكو  ئاسنت،  بێ  له خۆیاندا 

میدیاییه كاندا  ده زگا  له   رۆڵه   ئه م  ناچارن 

ج��ه م��اوه رە  ئ��ه و  له گه ڵ  ت��اوه ك��و  بگێڕن، 

وه ك  ئیدی  رۆشنبیر  واته   بدوێن،  فراوانه دا 

حزبی سیاسی خۆی ده بینێت، چونكه  ئه مه  

شێوازی حزبه كانی ئه مڕۆیه ، ئه مه  ئه گه ر له  

حزب  به ناوی  شتێكامن  عه ره بیدا  جیهانی 

له   ل��ه س��ه ره وه ،  ئایدیاكان  حزب  هه بێت. 

بۆ  خ��واره وه ،  بۆ  سه ركردایه تییه وه   ئاستی 

له مه یشدا  ده گوازێته وه ،  جه ماوه ر  ئاستی 

و  ده كات  گشتگیریی  و  ده كاته وه   ساده ی 

رۆشنبیر  روونرت،  به واتایه كی  ده یشێوێنێت. 

خۆی بۆته  حیزب و داواكاری ئه و شته ی كه  

حزب لێی داواده كات، ئه مه یش له  بنه ڕە تدا 

ئه فسه ری  رۆڵی  به ڵكو  نییه،   رۆشنبیر  رۆڵی 

خۆشده كات،  و  ڕێگاده كاته وه   كه   پۆله  

كه   ریزه كه دان  له   كه سانه   ئه و  پاشانیش 

هه ن،  كه سانه یش  ئه و  و  ده په رسنت  رێگاكه  

مه وداكه   ئیدی  ده گرنه به ر،  رێگاكه   كه  

فراوانه ...!! 

بڵێم  راستگۆیانه   رێمبده   له به رئه وه  

رۆڵی  عه ره بی  ئه نتلیجێنسیا«ی   « زۆرینه ی 

خۆگه وره كردن ده گێڕێت و وا سه یری خۆی 

و  ده زگا  له ڕێگای  ده توانێت  كه   ده ك��ات، 

ده وڵه ت  واقیعی  میدیاییه كانه وه   كه ناڵه  

لێره دا  بگۆڕێت.  عه ره بییه كان  كۆمەڵگە  و 

رۆشنبیره   له   زۆر  به شێكی  پۆپۆلیزمی 

رۆشنبیره   له   هه ر  ده رك��ه وت،  عه ره به كان 

ماركسیسته كان  بۆ  ناسیۆنالیسته كانه وه  

بۆ  و  پێشووتر  سۆسیالیسته كانی  و 

له   كه   سێكیوالره كان،  دیموكراسخوازه  

شه قوشڕ  زمانێكی  ده زگایانه وه   ئه م  رێگه ی 

ناتوانن  كۆتاییدا  له   كه   به كارده هێنن، 

بكه ن.  ئایدیاكانیان  له   گوزارشت  به هۆیه وه  

جه ماوه ری عه ره بی له  شۆكه كان دوودڵه  و 

به ركه وتن  و  شۆك  چونكه   ده سڵه مێته وه ، 

تووشی  ئه گه ر  رێنیسانسه ،  میكانیزمێكی 

ئه م  ئه گه ر  هه ڵیشناستینه وه ،  نه بین  شۆك 

سه رله نوێ  نه كات،  شۆكامن  تووشی  واقیعه  

زۆرینه ی  ب��ه داخ��ه وه   نابینه وه ،  له دایك 

له   خۆیان  ئه مڕۆ  عه ره به كانی  رۆشنبیره  

وا  چونكه   الده ده ن،  به ركه وتن  و  ش��ۆك 

نوێن  ئه ستێره ی  ئ��ه وان  كه   وێ��ن��اك��راون 

بگرنه وه،   حیزبه كان  جێگای  ده توانن  و 

به   هه ر  له ده ستداوه ،  خۆیان  به های  كه  

خۆیان  متامنه ی  حزبه كان  وایه ،  راستییش 

له   ئیدی  له ده ستداوه ،  خۆیان  هێڵه كانی  و 

رۆشنبیره كان  له   داوا  كه ناله كانه وه   رێگه ی 

كاتێكیش  بگرنه وه ،  جێگایان  ده ك��رێ��ت 

كه م  خستنه ڕوو  ئاستی  زیادده كات  داوا 

ده بێته وه . 

- داخۆ هه موو ئه م كه ناڵه  ئاسامنییانه  

كه   نوێیانه،   ته كنیكییه   كه ره سته   ئه م  و 

ڕۆژانه  زیادده بن، ئه وه  نابینن كه  ده توانن 

باڵوكردنه وه ی  بۆ  بگێڕن  گرنگ  رۆڵێكی 

رۆشنگەری؟

ب��ۆ ده گ��ێ��ڕم��ه وه  كه   - رووداوێ��ك��ت 

ب��ووم  قاهیره   كۆنگره ی  ل��ه   ئ��ه وك��ات��ه ی 

كۆنگره   دوا  ئ���ه وه   ه���ات،  ب��ه س��ه رم��دا 

تێدابكه م،  به شداریی  بڕیارمدابوو  بوو 

كۆنگره یه كم  هیچ  ب��ه ش��داری��ی  چونكه  

هاوڕێی  كه   ئه وه بوو،  چیرۆكه كه   نه ده كرد، 

كۆچكردووی ئه زیزم هیشام شه رابی له سه ر 

خه ڵكی  »ه��ۆ  وت��ی:  و  وه ستا  بڵندگۆكه  

دیلی  چیرت  ئێمه   كه   بده ن،  مژده   عه ره ب، 

نین،  عه ره بییه كان  دیكتاتۆرییه    رژێمه  

جێگایه كدان،  هه موو  له   كه ناڵه كان  ئێستا 

چیرت  شوێنێك.  هه موو  به   ده گات  ده نگامن 

ئازادییامن  ناتوانن  عه ره بییه كان،  دیكتاتۆرە 

لێ زه وت بكه ن«. به  بڕوای من ئه م قسانه  

زۆر نایابن، چونكه  ته كنۆلۆژیای ته له فزیۆن 

ده رگاكانی  و  كردۆته وه   كه م  مه وداكانی 

تووشی  له وێدا  به اڵم  سه رپشت،  خستۆته  

كه   »بڕوانن  وت��ی:  كه   ب��ووم  سه رسوڕمان 

چۆن كه ناڵی جه زیره  توانیویه تی بوارێك بۆ 

بكاته وه ».  ناكۆكه كان  بۆچوونه   و  مشتومڕ 
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له گه ڵ  كه   هاوڕێیه تییه ی  ئه و  وێرای  من 

قسه یه   ئه م  هه مبوو،  کۆچکردووەدا  ئه و 

له سه ر  كۆمێنتم  داوای  بۆیه   په ستیكردم!! 

قسه كه ی كرد، وتم ئه وه ی هیشام ده یڵێت، 

ساخته یه یه ،  دیموكراسییه ته   ئەو  منوونه ی 

كه ناڵی  چونكه   تێیداده ژین،  له مڕۆدا  كه  

سیاسه تدا  ل��ه   ئ���ه وه ی  وێ���ڕای  ج��ه زی��ره ، 

كه ناڵێكی فره ده نگه  و هیچ ده ربه ستی ئه وه  

ناسیۆنالیست،  سۆسیالیستێكی  كه   نییه،  

بكات و سێكیوالرێك  نه فره ت  به   لیرباڵییه ك 

ئه وانیرت به  نه فره ت بكات و ملمالنێی نێوان 

راده ی  گه یاندۆته   سیاسییه كانی  ته وژمه  

فره یی  ب��ه اڵم  یه كرتیدا،  له گه ڵ  ناكۆكی 

په یامانه ی  ئه و  چونكه   نییه ،  تێدا  كولتوری 

ئایینییه ،  تاك  ده نێرێت  هه مووانی  بۆ  كه  

به تایبه تیش به رنامه ی »شه ریعه ت و ژیان« 

نه ك  به رنامه یه   ئه م  الحیاة]،  و  [الرشیعة 

ده نگێكی  به ڵكو  ئایینه ،  یه ك  ده نگی  ته نیا 

ئایینیی هه ره  دواكه وتووه ، بۆیه  ئه م كه ناڵه  

فره ییه   ئه م  كه   نییه،   ئه وه   ده ربه ستی  هیچ 

سیاسییانه  په خش بكاته وه،  تاوه كو بتوانێت 

كاتێك  په خشبكات،  تاكئایینییه ش  ئ��ه م 

] پێچه وانه »  »ئاراسته ی  له   ده یانبینیت 

اإلتجاه املعاكس]دا به م فۆڕمه  ته له فزیۆنییه  

به   یه كرت  و  ده بوغزێنن  یه كرت  گه مژانه یه  

 « به های  كاته   ئه و  ئ��ه وا  نه فره تده كه ن، 

روانگه ی  له   عه ره بی  ئه نتلیجێنسیا«ی 

له ده ستده دات.  خۆی  به های  جه ماوه ره وه  

كاتێك ده یانبینیت كه  به م جۆره  »گه روویان 

هاوارده كه ن،  یه كرتدا  به سه ر  و  ده گیرێت« 

بێگومان هه مووان ده ڵێن و ده پرسن: ئایا ئا 

ئه مه  رۆشنبیرییه ؟ به داخه وه  ئه مه  رێكه وت 

دوورمه ودای  ئامانجی  پێموایه   به ڵكو  نییه ، 

ته قلیدكردنه وه   دووباره   كارانه   ئه و  هه موو 

به   ئایینییه ،  تاك  ده نگی  زه قكردنه وه ی  و 

ئه م  له ڕێگه ی  ته نیا  تاكڕایی  كه   جۆرێك 

له   ده رده ك��ه وێ��ت.  ئایینییانه وه   به رنامه  

رۆڵی  شێواندنی  بۆ  به رامبه ریشدا 

رۆشنبیران  چونكه   رۆشنبیرانه ، 

الیه نیكه م چرای رۆشنگەریین، به اڵم 

ئێستا ئه م چرایه  خامۆش بووه  و 

ئه م  به داخه وه   كوژاوه ته وه . 

تاریك  خ��ۆی  خ��ۆی  چ��رای��ه  

ئه مه شه   له به ر  هه ر  كردووه ، 

كه  من زۆر رەشبینم. من ئه م 

له   و  به كارده هێنم  گوزاره یه  

دوودڵ  دووباره كردنه وه یشی 

واتایه كی  پێشموایه   و  نیم 

ئه ویش  ه��ه ی��ه ،  گ����ه وره ی 

گه وره ی  توێژێكی  كه   ئه وه یه  

كه   هه یه   ئه نتلیجێنسیا«   «

په یامه كه ی  ل��ه   خ��ی��ان��ه ت 

ناسینی  له   كه   ده كات،  خۆی 

واقیعدا،  ره خ��ن��ه ی  و  واق��ی��ع 

وه ك  كه   نه بووه   كاتێكیش  هیچ 

عه ره بی  »ئه نتلیجێنسیا«ی  ئه مڕۆ 

ئایدیۆلۆژیزه  بووبێت، ئەمە له  كاتێكدا 

كه  ده وترێت ئایدیۆلۆژیا مردووه .

ده بینین  كه   له به رئه مه یه   ئایا   -

س��ه رده م��ی  ل��ه   ب��ه رگ��ری  زۆر  ت��ۆ 

رێنیسانسی عه ره بی ده كه یت، كه  

بیسته مدا  سه ده ی  ناوه ڕاستی  له  

تۆ  پێده چێت  وا  ه��ات؟  كۆتایی 

قۆناغه   ئ��ه و  ن���ه وه ی  دوای��ی��ن 

مێژووییه  گرنگه  بیت، كه  زۆرێك 

له بیریانكردووه ؟

ت���ه ن���ی���ا  ن��������ه ك   -

به ڵكو  ل��ه ب��ی��ری��ان��ك��ردووه ، 

نه ته   كردوویا

Simone De Beauvoir
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و  تاوانباریانكردووه   و  چه په ڵ  شتێكی 

مه به سته كانی  و  م��ه رام  له   جه نجه ریان 

كۆلۆنیالیزم  به   په یوه ستكراوه ته وه   و  داوه  

ئه به دی  موئامه ره   و  نهێنییه كان  پالنه   و 

نه ته وه یه   ئه م  له سه ر  ئه زله ییه كانه وه   و 

و  تاوانباركردن  پێموایه   ئیسالم..هتد.  و 

به شێكه   رێنیسانس،  چه په اڵندنی سه رده می 

له م هێدمه  فه نده مێنتالیستییه ی كه  جیهانی 

به اڵم  گ��رت��ۆت��ه وه،  ئیسالمیی  و  ع��ه ره ب��ی 

ده رباره ی ئه وه ی كه  من دوایین نه وه ی ئه و 

سه رده مه  بم، ئه وا هه ر به  ڕاستی هیوادارم 

یه كێك بم له و نه وانه  و دوای منیش چه ند 

نه وه یه كی دیكه  بێن.

كتێبی  ی��ه ك��ه م��ی  ب��ه ش��ی  ل���ه    -

دۆزی  ل��ه   ئ����اوڕت  »ال���ه���رط���ق���ات«دا، 

عه ره بیدا  جیهانی  له   دیموكراسییه ت 

داوه ت����ه وه ، ئ��ام��اژە ت ب��ه وه ك��ردووه  كه  

ڕاسته قینه   دیموكراسییه تێكی  ناكرێت 

بوونی هه بێت، به بێ بوونی بۆرژوازییه تێك 

كه  هه ڵگر و پارێزه ری بێت؟

ئایدیاكان  و  هزر  ده بێت  پێموایه    -

هه بێت.  كۆمه اڵیه تییان  هه ڵگرێكی 

له   م��ن��ه وه   ب��ه الی  گشتی  به شێوه یه كی 

ئه م  بۆرژوازییه ت  رۆژئ���اوادا  ئ��ه وروپ��ای 

سه رده می  له   ته نانه ت  گ��ێ��ڕا وه،   رۆڵ��ه ی 

زێڕینی  س��ه رده م��ی  و  ی��ۆن��ان  زێ��ڕی��ن��ی 

سێیه می  و  دووه م  س���ه ده ی  ل��ه   ئیسالم 

شارستانێتی  ك��ات��ه دا  ل��ه و  ك��ه   ك��ۆچ��ی��دا، 

خۆیدا  لوتكه ی  له   ئیسالمی  و  عه ره بی 

دیاریكراوی  كۆمه اڵیه تی  هه ڵگرێكی  بوو، 

شارستانێتی  هه بووه ..  شارستانێتییه   ئه م 

كه   كاته ی  ئ��ه و  داڕوخ���ا؟  ك��ه ی  ئیسالمی 

گشت به سه ر تایبه تدا سه ركه وت و رۆڵیانی 

ده یانساڵ  بۆ  عه وام  ئیدی  پێهێنا،  كۆتایی 

و  ب��ه ڕێ��وه ده ب��رد  ب��ه غ��دای  شه قامه كانی 

گۆرانیبێژ  و  شاعیره كان  رۆڵی  جۆره   به م 

و  فه یله سوفه كان  و  هونه رمه نده كان  و 

پاشه كشه ی  ته سه وف  ئه هلی  كه المناسان و 

و  ده سته بژێر  له نێوان  په یوه ندی  ك��رد. 

دیاله كتیكییه ،  په یوه ندییه كی  كۆمەڵگەدا 

ره تكردنه وه ی  ئایدیای  له   مه به ستم  دیاره  

په ره پێدان  مه به ستم  به ڵكو  نییه،   كۆمه ڵگه  

كۆمه ڵگه یه ،  وزه پێدانی  و  گه شه پێدان  و 

كه   لێره دایه،   هه ر  ده سته بژێریش  رۆڵی 

كۆمه ڵگه یه یه،   ئه م  وزه پێدانی  ئه ركه كه ی 

زه مه ندا  به ره پێشچوونی  له گه ڵ  تاوه كو 

به رهه م  گه وره تر  و  گه وره تر  ده ستەبژێری 

به اڵم  پێشبخات،  و  په ره پێبدات  و  بهێنێت 

دوورخستنه وه ی  واتا  ده سته بژێرگه رایی 

بۆچوونی  به اڵم  كۆمه ڵگه ،  له   ده سته بژێر 

رۆڵی  له گه ڵ  من  ئه مه یه ،  پێچه وانه ی  من 

ئه مه یش  ده سته بژێردام،  كۆمه اڵیه تیی 

راستەوخۆ،  رۆڵێكی  نه ك  میدیۆمه   رۆڵی 

ده زگای  له سه رده می  ئێمه   له به رئه وه ی  جا 

ده زگا  ئه م  ده ب��وو  ئ��ه وا  ده ژی��ن،  میدیادا 

كۆمه ڵگه دا  و  ده سته بژێر  له نێوان  میدیاییه  

به داخه وه   به اڵم   ، بگێڕێت  میدیۆم  رۆڵی 

رۆڵه   ئه م  میدیا  عه ره بیدا  كۆمه ڵگه ی  له  

ناگێڕێت.

بڵێیت  به خۆت  پێباشرته   وات  تۆ   -

ئ��ه وه ی  له بری  ن��وێ«  »رێنسانسگه رای 

به خۆت بڵێیت »لیربالیست«؛ بۆچی؟

ئه م  به اڵم  نیم،  لیربالیزم  به   دژ  من   -

ناوه ڕۆكی  چه ندین  و  ئاڵۆزه   زۆر  وشه یه  

له   و  ه��ه ڵ��وارساوه   پێدا  گاڵته جاڕانه ی 

بازاڕ  بااڵده ستی  بۆته   واتاكه ی  ئێستایشدا 

هه ڵبه ت  ت��ردا.  لۆژیكێكی  ه��ه ر  به سه ر 

ئه مه   به اڵم  نیم،  بازاڕ  لۆژیكی  به   دژ  من 

من  لیربالیزم.  بۆ  كورته   و  كه م  مانایه كی 

وات��ای  »ل��ی��ربال��زم«  ئاڵۆزكردنی  پێموایه  

رۆشنبیره   به   كاتێك  واته   دیاریكردنییه تی، 

»لیربالیسته كانی  ده وترێت  عه ره به كان 

»كینه »  ڕوان��گ��ه ی  ل��ه   ئ��ه م��ه   ع���ه ره ب« 

من  ب��ۆی��ه   كۆمەڵگە،  ل��ه   داب��ڕان��ی��ان��ه   و 

وشه ی  بۆ  قورسایی  و  سه نگ  ده مه وێت 

بگێڕمه وه . »رێنیسانسگه را« 

- به اڵم خۆ وشه ی »سێكیوالریست« له  

وشه ی »لیربالیست« زیاتر شێوێرناوه ، به اڵم 

»سێكیوالریست«؟  پێتبوترێت  ئاساییه  

سێكیوالریزم  وش��ه ی  راستیدا  له    -

ئه ندازه ی  به   ده كه وێت،  به رگوێ  كاتێك 

وات��ه   نییه،  ن��ام��ۆ  »ل��ی��ربال��ی��زم«  وش��ه ی 

كه   دیموكراسییه ته ی  ئ��ه و  ت��ه ن��ان��ه ت 

له   یه كێك  ب��اس��ی  چیرت  ه��ه رس��ك��راوه ، 

بنه ڕه ته  بێگانه كانی ناكات. له  كاتێكدا كه  

پاڵ  بدرێته   »لیربالیزم«  وشه ی  ئه سته مه  

جه ماوه رێكی ئاسایی. هه ر كه  ئه م وشه یه  

گاڵته جاڕانه كه ی  ناوه ڕۆكه   به كاربهێنی،ن 

سواوه ،  »سێكیوالریزم«  ده رده ك��ه وێ��ت. 

به اڵم ناوه ڕۆكه  زمانه وانییه كه ی نه شێواوه . 

ب��ه  پ��ێ��چ��ه وان��ه وه ، ه��ه ن��دێ��ك وش��ه ی 

ته فسیر  »عیلامنییه ت«  به   »عه ملانییه ت« 

به اڵم  هاتووه ،  زانسته وه   له   واته   ده كه ن، 

راستییه كه ی ئه وه یه  له  جیهانه وه  هاتووه ، 

وشه یه یش  ئه م  دیاره   دونیاگه ریی.  واته  

كۆچییه وه   چوارده یه می  سه ده ی  له   هه ر 

ئیسالمیدا  و  عه ره بی  كه له پووری  له نێو 

هه بووه .

شێواندنی وشه ی سێكیوالریزم، كارێكی 

سۆسیالیستێك  چیرت  چونكه   ئه نقه سته ، 

سۆسیالیسته ،  له به رئه وه ی  نابوغزێرنێت 

ناكرێت،  نه فره ت  به   ماركسیستێك  چیرت 
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ئایدیۆلۆژیا  وه ك  ماركسیزم  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی 

كه   بوغزاندنانه ی  ئه و  هه موو  شكستیهێناوه ، 

ده كران،  كۆمۆنیزم  و  ماركسزیم  ئاراسته ی  پێشرت 

»عه ملانییه كان«،  و  »عه ملانییه ت«  بۆ  گ��ۆڕاون 

 « له   »عه ملانییه ت«  رێ��ژه ی  له كاتێكدا  ئه مه  

كه مه   زۆر  رێژه یه كی  عه ره بیدا  ئه نتلیجێنسیا«ی 

ده ژمێردرێن.  ده س��ت  په نجه كانی  به   بگره   و 

وا  ده كه وێت،  به رگوێت  »لیربالیزم«  وشه ی  كه  

رۆژئ��اواوه   جیهانی  له   په رەشووت  به   ده زانیت 

وه ك  به رده درێته وه .  عه ره بیدا  جیهانی  به سه ر 

بڵێی تۆ له م كۆمەڵگەیه دا نیت. ئه مه یش هۆكاری 

كۆمۆنیزم  بلۆكی  روخانی  دوای  كه   بوو  ئه وه  

وشه ی  »به چه پڵكردن«ی  بۆ  بوو  یارمه تیده ر 

رۆشنبیرانه ی  ئه و  زۆرینه ی  چونكه   عه ملانییه ت، 

ماركسیزم  و  ناسیۆنالیستی  ته وژمی  به   سه ر  كه  

پۆپۆلیزمه ی كه  هه یانبوو،  ئه و  پاڵنه ری  به   بوون، 

پێیانوابوو  چونكه   داماڵی،  عه ملانییه ت  له   خۆیان 

ده رب��خ��ه ن،  »ع��ه مل��ان��ی« خ��ۆی��ان  ئ��ه گ��ه ر وه ك 

ئه م  ئه وانیش  و  جیاده بنه وه   كۆمه ڵگه   له   ئه وا 

پێویسته   كه   كاتێكدا  له   ناوێت،  جیابوونه وه یان 

رۆشنبیر مه ودایه كی كه م له  كۆمه ڵگه  وه ربگرێت 

كۆمه ڵگه   له   ئه گه ر  جیابكاته وه .  خۆی  كه مێك  و 

له گه ڵدا  په یوه ندییشی  ناتوانیت  جیانه بیته وه،  

كارێكی  كۆمه ڵگه   له   جیابوونه وه ت  بگریت. 

بچیته وه   شوێنێكه وه   له   تاوه كو  سه ره كییه وه،  

بكه یت،  په ره پێدان  داوای  بتوانیت  كه   نێوی، 

پاڵدانه وه .  و  دانیشنت  و  جێگیربوون  داوای  نه ك 

وشه یه   ئ��ه م  ع��ه ره ب  رۆشنبیرانی  زۆری��ن��ه ی 

پێیانوایه   له به رئه وه ی  دوورده خه نه وه،   له خۆیان 

گوایه   و  تێناگات  لێیان  كۆمه ڵگه   وەهابن  گه ر 

قه بوڵی  ئایینییه   كۆمه ڵگه كه مان  له به رئه وه ی 

ته واوكارییه ك  جۆره  به م  ناكات.  »عه ملانییه ت« 

له الیه ن  هه م  هه یه .  الیه نه دا  دوو  ئه م  له نێوان 

الیه نگرانییه وه   له الیه ن  هه م  و  دوژمنه كانییه وه  

ببنه   ده شێت  كه   كه سانه وه،   ئه و  له الیه ن  )یان 

عه ملانییه ت(. الیه نگری 

عه ره بییه كاندا  رۆشنبیرییه   كۆنگره   له   بۆچی 

ناكه یت؟  به شداریی 

جۆر  دوو  منایشییه .  هه مووی  هه سته كه م   -

كۆنگره  هه یه ، یان ئه وانه ی كه  له  میرس ده به سرتێن، 

ئه وانه ی  رێكده خرێن.  كه نداو  له   كه   ئه وانه ی  یان 

روخسارێكی  بۆئه وه یه   رێكده خرێن  میسڕ  له  

ئێستایش  كه   ئ��ه وه ی  وه ك  میرس،  بده نه   گه ش 

پێشرتدا  له   كه   ده بینێت  رۆڵه   ئه و  هه ر  واڵته   ئه م 

ده رباره ی  ئه مانه  هه مووی قسه ن  به اڵم  هه یبووه ، 

قسه  و پێش و دواناخرێن. هه مان هۆل و هه مان 

به اڵم  نییه ،  تێدا  نوێی  شتێكی  هیچ  و  ئاماده بووان 

له  كه نداو مه سه له كه  قازانجه ، چونكه  رۆشنبیره كان 

ده چن بۆ ئه وێ و به  گیرفانی پڕە وه  ده گه ڕێنه وه . 

راسته قینه ی  ئاستی  ل��ه س��ه ر  كۆنگرانه   ئ��ه م 

له   نییه .  كاریگه رییه كییان  هیچ  ده سته جه معی 

باخچه ی هۆتێله كه  پله  یه كه  پێنج ئه ستێره ییه كاندا 

ده به سرتێن.  راسته قینه   جه ماوه ری  له   دوور  و 

له پێناو  رۆشنبیره كان  كێبه ركێی  ده بێته   زۆرجاریش 

بوون به  ئه ستێره دا.

ئه سیله ی  فێستڤاڵی  ل��ه   ت��ه ن��ان��ه ت  ت��ۆ   -

كولتوریی مه غریبیشدا ئاماده  نه بوویت؟

هه ر  ئ��ی��دی   ئه سیله ،  چ��ووم��ه   یه كجار   -

»لێكگیربووین«  جابریدا  له گه ڵ  كاته وه ی  له و 

بانگهێشت  مه غریبه وه   له   ئیدی  به پێكه نینه وه - 

هەژموونی  و  قه ڵه مڕه و  جابری  ره نگه   نه كراوم، 

چوومه   جارێكیشیان  به كارهێنابێت.  له وێ  خۆی 

قه ناعه ته وه   به هه مان  له وێش  ب��ه اڵم  تونس، 

رۆشنبیره   داخ��راوی  بازنه یه كی  ه��امت��ه وه ده رێ. 

بۆ  شتێكم  هه تا  خۆیشم  من  دووره په رێزه كان. 

ناچم.  نه كردبێت  ئاماده   بۆ  خۆمم  و  نه بێت  وتن 

الپه ڕییم  چل  لێكۆڵینه وه یه كی  كۆنگره یه كدا  له  

نووسیبوو، كه چی پێیانوتم ته نیا ده  خوله ك ماوه ت 

چیترماركسیستێك
بهنهفرهتناكرێت،
لهبهرئهوهیماركسیزم
وهكئایدیۆلۆژیا
شكستیهێناوه،ههموو
ئهوبوغزاندنانهی
كهپێشترئاراستهی
ماركسزیمو
كۆمۆنیزمدهكران،
گۆڕاونبۆ
»عهلمانییهت«و
»عهلمانییهكان«،
ئهمهلهكاتێكدارێژەی
»عهلمانییهت«له
»ئهنتلیجێنسیا«ی
عهرهبیدارێژەیهكی
زۆركهمهوبگرهبه
پهنجهكانیدهست
دهژمێردرێن
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پێشكه شكردنی  و  قسه كردن  بۆ  هه یه  

باسه كه ت.

و  وه رگێراوه   كتێبت   225 له   زیاتر   -

پرۆژە یه كی زۆر گه وره ی فیكری و چه ندین 

كتێبیشت هه یه . چۆن توانیت به  ته نیا ئه م 

هه موو كاره  بكه یت؟!

ڕۆژنامه گه ری  و  وانه وتنه وه   له   وازم   -

بژیم،  وه رگێڕاندا  له   بڕیارمدا  هێنا.  میدیا  و 

سیمۆن  »رۆشنبیره كان«ی  رۆمانی  بیرمه  

له   الپه ڕە  بوو،  هه زار  وه رگێرا،  بوڤوارم  دی 

وه رگرت.  لوبنانیم  لیره ی   2000 پاداشتیشدا 

نرخی  وه ك  لیره   نرخی  كات  ئه و  هه ڵبه ت 

 800 نزیكه ی  ده یكرده   واته   نه بوو،  ئێستای 

له  سوریا  ئه و كات كه  من  900 دۆالر.  یان 

مانگێك  دۆالر   100 به   ده متوانی  ده ژی��ام 

رێگه ی  له   بڕیارمدا  بۆیه   س��ه ر،  ببه مه  

ده ستكه وته كه ی  ئیرت  بژیم،  وه رگێرانه وه  

وه زیفه كانی  هه موو  بێت.  هه رچه ندییش 

وه رگێڕان  بۆ  خۆمم  و  وازلێهێنا  دیكه م 

ئه و  هه موو  دڵنیاییه وه   به   ته رخانكرد. 

نین.  باش  وه رمگێڕاون  كه   به رهه مانه ی 

و  مه شق  و  راهێنان  وه رگێڕانیشدا  له  

بلوێت  بۆم  ئێستایش  پرۆڤه مكردووه ،ئه گه ر 

بخشێنمه وه،   وه رگێڕانه كامندا  به   چاوێك 

مه رجیشم  خۆشحاڵمده كات.  ئه مه   ئ��ه وا 

باڵوكردنه وانه ی  خانه ی  ئه و  هه موو  بۆ 

سه رله نوێ  كتێبه كانم  ده یانه ویست  كه  

له   به ر  كه   ئه وه بوو  ته نیا  باڵوبكه نه وه ، 

بۆئه وه ی  بنێرنه وه،   بۆ  كتێبه كه م  چاپكردن 

ته ماشایه كی بكه مه وه ، ئیدی هیچ به هایه كم 

له و  نه ده ویست، كه واته  من  له به رامبه ریدا 

ماوه ی  وات��ه   فه ره نسا،  چوومه   كاته وه ی 

خۆمم  و  بووم  وه زیفه   بێ  ته واو  ساڵه ،   25

كاته یشه وه   له و  كارانه ،  ئه م  بۆ  ته رخانكرد 

به   نه بووه .  كارێكم  هیچ  ئێستا  تاوه كو 

و  ده ژی��م  مانگانه   ده ستكه وتی  كه مرتین 

ناچار  تاوه كو  ك��رده وه،   كه م  خه رجییشم 

رۆژی  هه موو  بكه م.  دیكه   كارێكی  نه بم 

)الحیاة(  رۆژنامه ی  له   شه ممه یه ك  یه ك 

چونكه   رامگرت،  دواتر  به اڵم  هه بوو،  وتارم 

هه ستیشم  و  ب��ه رده وام��ب��م  نه مده توانی 

ده ستكه وتی  له ڕێگه ی  ده توانم  ده ك��رد، 

پێویستم  ئه وه ی  به بێ  بژیم  كتێبه كامنه وه  

به   من  بێت.  )الحیاة(  پاداشته كانی  به  

شێوه یه كی ساده  و خاكه ڕا ده ژیم و ماڵێكی 

خاكه ڕاییشم هه یه . سه قفی ژیان و بژێویی 

بۆ  خۆم  بتوانم  تاوه كو  نزمكرده وه،   خۆمم 

ئه وه یش  ته رخانبكه م،  وه رگێڕان  و  نووسین 

سێ  هه ر  بوو.  خێزانه كه م  حسێبی  له سه ر 

ده ستیانكرد  منداڵییه وه   له   هه ر  كچه كه م 

گه شت  من  له وانه یش،  جگه   كاركردن.  به  

له   ده ركه وتن  بۆ  نییه   ئه وتۆم  گه ڕانێكی  و 

كۆنگره   له   ئاماده بوون  و  ته له فزیۆنه كان 

هه ر  له   هه یه   وا  رۆشنبیری  كۆڕە كاندا.  و 

كۆڕ  دوو  یان  كۆڕێك  به شداری  مانگێكدا 

ده كات. ئه مه  كات به فیڕۆدانه .

پێی  ب��ه   خ���ۆت  ك��ات��ه ك��ان��ی  ت��ۆ   -

بۆ  ڕێكده خه یت.  دیاریكراو  خشته یه كی 

و  هه ڵده ستیت  زوو  به یانیان  ئایا  منوونه  

ده ستبه كاربكه یت؟ 

ته نیا  من  نا.  ج��ۆره   به و  نه خێر  نا،   -

سه عات  پێنج  نزیكه یی  به   ده خوێنمه وه ، 

له   ته نیا  ئێستایشدا  له   من  ڕۆژێكدا.  له  

ته نانه ت  ده خوێنمه وه،  كه له پووردا  بواری 

عاشقیانم،  كه   ناخوێنمه وه   ڕۆمانانه ش  ئه و 

كه له پوور  ن��ه م��اوه .  بۆیان  كاتم  چونكه  

ده خوێنمه وه  و چه نده یش زیاتر له م بواره دا 

قووڵده مبه وه .  تێیدا  زیاتریش  بخوێنمه وه  

كه   كه شفكردووه،   چاوگانه م  ئ��ه و  تێیدا 

ته نیا  ب��ه اڵم  به كاریانبهێنینه وه ،  ده شێت 

له سه ر  كاریان  كه سانێكه   به   پێویستیان 

بكات.

زانیارییامن  هه ندێك  ده توانیت   -

له سه ر به شی داهاتووی پرۆژه ی »ره خنه ی 

ڕە خنه ی عەقڵی عه ره بی« بۆ بدركێنیت؟ 

بگه یه منه   پرۆژە یه   ئه م  نامه وێت  من   -

كۆتایی، كه  به ر له  25 ساڵ ده ستم پێكردووه . 

به شی  ئاماده كردنی  خه ریكی  ئێستادا  له  

له سه ر  سووریشم  و  به شم  دوا  و  پێنجه م 

ئه وه ی كه  دوا به ش بێت، جا ئیرت قه باره كه ی 

هه رچه نده یش بێت، راستییه كه یشی ڕه نگه  

له   هه بێت.  گ���ه وره ی  زۆر  قه باره یه كی 

ده نووسم  كتێبه   ئه و  كۆتایی  به شی  ئێستادا 

هیوادارم  قورسیشه .  به شێكی  هه ڵبه ت  و 

كتێبه كه   بتوانم  داه��ات��وودا  ساڵی  ل��ه  

تۆزێك  ناونیشانه كه یشی  و  ئاماده بكه م 

»هه ڵگه ڕانه وه ی  وه ڕزك��ه ره   و  كێشه ئامێز 

ئیسالمی  بۆ  قورئانه وه   ئیسالمی  له   سوننی: 

ئه مه   باسی  یه كه مجاره   ئه مه   فه رمووده » 

سوننە ،  ده ڵێم  لێره دا  كه   هه ڵبه ت  ده كه م. 

نییه   سوننە   هه ڵگه ڕانه وه ی  مه به ستم 

ئه وه یه   مه به ستم  به ڵكو  شیعه دا،  به سه ر 

ئه و  ئه مه   قورئانه وه .  پێش  كه  سوننە  چۆته  

روویداوه .  ئیسالمیدا  مێژووی  له   كه   شته یه  

گۆڕان له  قورئانه وه  بۆ فه رمووده . هه ڵبه ت 

ئه م  ده بوو  ئیسالمدا  له   شۆڕش  ده رب��اره ی 

شۆڕشه  الهوتییە بێت، ئینجا به  پێچه وانه وه  

قورئان.  بۆ  ف��ه رم��ووده وه   له   بگه ڕێته وه  

بوو  كه سه دا  ئه و  چاوه ڕوانی  له   ئه مه یش 

موسوڵامن  لۆته ری  ده ركه وتنی  ناومناوه   كه  

، ئینجا ڤۆڵتێر.  
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ئەسعەد ئەبوخەلیل
لە عەرەبییەوە: بابان ئەنوەر
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دوایی  کۆچی  بۆ  گریان  و  شیوەن 

میدیای  سەرتاپای  تەرابیشی،  ج��ۆرج 

کۆمەاڵیەتییەکانی  ت��ۆڕە  و  ع��ەرەب��ی 

بە  ئەمە  خۆیدا  لەجێگەی  من  گرتەوە. 

لەبەرئەوەی  دەبینم،  پۆزەتیڤ  شتێکی 

بوارێکیان  هێشتا  ن��ووس��ی��ن  و  فکر 

کایەی  ل��ەن��او  هێشتۆتەوە  خ��ۆی��ان  ب��ۆ 

باوەڕەدانیم  لەو  عەرەبیدا.  رۆشنبیریی 

ببێتە  ئەمریکیی  بیرمەندێکی  مردنی 

ت��ۆڕە  ل��ە  خەمگینی  و  ش��ی��وەن  م��ای��ەی 

ئەوەی  لەگەڵ  ئەمە  کۆمەاڵیەتییەکاندا، 

ئەوەی  عەرەبی«  »گەشەپێدانی  راپۆرتی 

پیشانداوە کە ئێمەی عەرەب نەتەوەیەکین 

ناخوێنینەوە، چونکە ئامادەکاری راپۆرتەکە 

لە  کە  نەبووە  پێشکەوتنانە  ئەو  ئاگاداری 

عەرەبیدا  رۆشنبیریی  چەتەیی  تەکنیکی 

هاتۆتەئاراوە.

ج��ۆرج  دەرب����ارەی  نووسین  ب��ەاڵم 

ت��ەراب��ی��ش��ی ه��ەم��ی��ش��ە پ��ێ��وی��س��ت بە 

ناکات،  بەرهەمەکانیدا  بە  چاوخشاندنەوە 

هەندێک  کە  نییە  دڵنیاییش  جێگەی 

کە  پێشکەوتنخوازەکان  و  چەپەکان  لە 

لە  نووسیویانە،  تەرابیشی  دەرب���ارەی 

بیست ساڵی رابردوودا جۆرج تەرابیشییان 

سااڵنێکی  تەرابیشی  نا.  یان  خوێندبێتەوە 

بەرهەمیشی  س��ەد  ل��ە  زی��اد  ژی��ا،  زۆر 

گ��ەڕان  لە  بەجێهێشت،  خ��ۆی  ل��ەدوای 

بۆ  ئایدۆلۆژیا  لەم  بوو  گواستنەوەدا  و 

ناسیۆنالیستێکی  لە  ئایدۆلۆژیا،  ئ��ەو 

لە  مانەوەیدا  سااڵنی  )لە  بەعسییەوە 

سااڵنی  )لە  مارکسیستێک  بۆ  دیمەشق( 

بووژانەوە و زیندووبوونەوەی مارکسیزمدا 

بوونگەراییەکەیدا(،  ل��ە  پاشانیش  و 

عەرەبیی  لیربالیستێکی  بۆ  لەوێشوە 
Hisham Sharabi
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راشیۆنالیزم  ع��ەب��ای  ب��ە  داپ����ۆرشاو  ئاسایی 

تەرابیشی  نووسینەکانی  ب��ەاڵم  )عەقاڵنیی(، 

هەمەچەشنن و پێویستییان بەوەیە بە پسپۆڕیی 

بدوێین.  لەسەریان  وردەوە  لێتوێژینەوەیەکی  و 

ئەو پیاوێکی پڕکار و مەوسوعی و فرەالیەن بوو 

خوێندنەوەکانیدا. لە 

ویستی  هەندێکیان  تەرابیشی  شیوەنکارانی 

سیاسی  مەبەستی  بۆ  مردنەکەی  هەیە،  ئەوەیان 

»الحیاة«  رۆژنامەی  لە  نووسەرێک  بەکاربهێنن. 

له وه   باس  سوڵتان«  بن  خالید  »ئه میر  ناوی  به  

بۆ  خۆی  به رهه ڵستیی  ته رابیشی  که   ده ک��ات، 

»سوبحی  به اڵم  ده ربڕیوه .  ئه سه د  رژێمه که ی 

سوریایه -  شۆڕشی  پاڵپشتێکی  –که   حه دیدی« 

به وه دا  دان  العريب«  »القدس  بۆ  لێدوانێکیدا  له  

به   سه باره ت  ته رابیشیدا  له گه ڵ  که   ده نێت، 

دۆخی سوریا بۆچوونیان ناکۆک و پێچه وانه  بووه ، 

هه ڵوێسته کانی  بۆ  ده گه ڕێنه وه   بۆچی  که واته  

ژیانیدا  له   کاتێکدا  له   مردنی،  دوای  ته رابیشی 

خۆی به دوورگرتووه  له  لێدوان له سه ر ئه و بابه تانه  

بووبێت  خۆی  خواستی  –به   )خۆبه دوورگرتنێک 

ئاگایی بووبێت  به   له  خواستی خۆی،  به ده ر  یان 

له   که   بدوێین-  فرۆیدییانه   گه ر  نائاگایی،  به   یان 

ئه مه   بووه (.  ئه سه ددا  رژێمه که ی  به رژه وه ندیی 

عه ره بیی«  »به رپێگرتنی  گوزاره ی  دانانی  وه ک 

وه هایه  له  ناونیشانی به رگی یه که می کتێبه که یدا 

»هرطقات«، سه ره ڕای ئه وه ی کتێبه که  دوور یان 

هه ربۆیه   ناکه وێت،  به رپێگرتن  توخنی  نزیک 

سوریا  رژێمی  له   ره خنه گرتن  له   خۆبه دوورگرتن 

دژ  ره وان  و  راست  فه رماڕه وایه تییدا،  سااڵنی  له  

به  ته رابیشی هه ژمارده کرێت.

له  بواری وه رگێڕاندا، ته رابیشی به رهه مهێکی 

بێپایانی هه یه . به اڵم بابه تی وه رگێڕان )هه م الی 

بۆنه یه که   دیکه (  که سانی  الی  هه م  و  ته رابیشی 

بۆ  بکه ین  پ��ڕۆژه ی��ه ک  داخ��وازی��ی  هه تاوه کو 

کتێبه   وه رگ��ێ��ڕان��ی  و  پێداچوونه وه   دووب���اره  

شاکاره کانی فکری خۆرئاوا- که  ته رابیشی به شدار 

ئه لئه خزه ر(  )عه فیف  وه رگێڕانیاندا.  له   بووه  

نووسیویه تی  هه اڵنه   له و  هه ندێک  ده رب��اره ی 

له   هاتوون،  ته رابیشیدا  وه رگێڕانه کانی  له   که  

»مانیفێستی  خراپه که ی  وه رگێڕانه   بۆ  پێشیانه وه  

وه رگێڕانه کانی  له   به شێک  کێشه ی  کۆمۆنیزم«. 

که   ده بینێته وه   ل��ه وه دا  خۆی  ته رابیشی  جۆرج 

وه رگێڕانی  )وات��ه   وه رگێڕانه وه   له   وه رگێڕانن 

بنه ڕه تدا  له   که   فه ڕه نسییه کانه ،  کتێبه   عه ره بیی 

و  ئینگلیزی  و  ئه ڵامنی  به   کتێبانه   له و  به شێک 

روسی نوورساون(. زمانه  عه ره بییه که ی ته رابیشی 

ته نگه نه فه سکه ره ،  و  هه ناسه سوارکه ر  زمانێکی 

الفلسفي«دا  »املعجم  له   وه رگێڕانه که ی  به اڵم 

م��ه ب��ه س��ت��ی ت����ه واو ن����ادات ب��ه ده س��ت��ه وه ، 

سه باره ت  که   بابه ته یدا  ل��ه و  چ��ۆن  ه��ه روه ک 

نه به ستووه   پشتی  عه ره به ،  فه یله سوفانی  به  

منوونه   )بۆ  نوێیه کان  خۆرئاواییه   وه رگێڕانه   به  

 .)19 الپه ڕە  ته یمییه ،  ئینب  بابه ته که ی  له   بڕوانه  

و  فه رهه نگ  به   په یوه ست  وه رگێڕانی  هاوکات 

ده ستی  ژێر  بچێته   ده بێت  ئینسایکلۆپیدیاکان 

جیاجیاکاندا.  کایه   له   پسپۆڕە وه   له   لیژنه یه ک 

دێریدا( )جاک  له سه ر  که   بابه ته ی  له و  بۆمنوونه  

یه ، ته رابیشی چه مکی »دیفیرێنس« –که  بنه مای 

فه لسه فه ی دێریدایه -ی به  »جیاوازی« وه رگێڕاوه ، 

به   دێریدا  )که   چه مکه   ئه م  راستیدا  له   به اڵم 

ئه نقه ست به  سپێڵێک ده ینووسێت که  جیاوازه  له  

فه ڕە نسیدا(  زمانی  له   »جیاوازی«  وشه ی  سپێڵی 

و  جیاوازی  مانای  هه ردوو  هه ڵگری  یه ککاتدا  له  

نووسین  جیاکردنه وه یه کی  وه ک  هەڵگەڕانەوەیە 

دێریدا  دانپێدانانی  به   و  راستیدا  )له   گوتن.  له  

خۆی وه رگێڕانی ئه م چه مکه  گه لێک گرانه ، وه ک 

خۆی ده ڵێت »نه  وشه یه که  و نه  چه مکێکیشه »(. 

ئینسایکلۆپیدیای  و  فه رهه نگ  نه بوونی  به اڵم 

نووسیندەربارەی
جۆرجتەرابیشی
هەمیشەپێویست
بەچاوخشاندنەوە
بەبەرهەمەکانیدا
ناکات؛جێگەی
دڵنیاییشنییەکە
هەندێکلەچەپەکان
وپێشکەوتنخوازەکان
کەدەربارەی
تەرابیشی
نووسیویانە،لە
بیستساڵی
رابردووداجۆرج
تەرابیشییان
خوێندبێتەوەیاننا
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زانستیی به  عه ره بیی دانراو، پشتبه سنت به  

وه رگێڕانی له  فه رهه نگه  خۆرئاواییه کانه وه  

زیادکردووه ، که  ئه و فه رهه نگانه ش له سه ر 

پێوانه  و رێسایه ک ده ڕۆن، که  جیاوازن له  

پێوه ری فه لسه فه ی ئیسالمیی بۆ منوونه .

ل��ه رووی  ته رابیشی  نووسینه کانی 

ج��ی��اوازن:  پ��ت��ەوی��ی��ەوە  و  ج��ێ��گ��ی��ری 

وه اڵمدانه وه ی  و  لێدان  بۆ  توێژینه وه که ی 

ل��ه رووی  ئه لجابری(  عابد  )محه مه د 

جێده ستی  و  ورده   جێگیربوونه وه  

نووسینه کانی  به اڵم  پێوه دیاره ،  نووسه ری 

زۆربه ی  له   »الهرطقات«دا  له   ته رابیشی 

جێگه کاندا خاڵییه  له و وردییه . که  ئه مه ش 

وه های کردووه  وه اڵمدانه وه ی گران بێت.

الدەرەکان- »لەڕێ  ئایدیای  هاوکات 

جوان  گه لێک  خۆیه وه   الی  الهرطقات« 

ئه ده بییه وه ،  ل��ه رووی  سه رنجڕاکێشه   و 

و  که مپێزتره   ناوه ڕۆکه وه   له رووی  به اڵم 

له   نووسه ر  پێوه دیاره .  ئازایه تیی  که مرت 

ده ڵێت  »الهرطقات«دا  دووه م��ی  به رگی 

الدەر-الهرطقة«  »ل��ەڕێ  خۆشه ویستی 

 .)7 )ال  »ده گ��ه ڕێ��ت«  خوێنیدا  ب��ه ن��او 

له   االل��ح��اد«  »ئ��ه ت��ای��زم-  بابه تی  ب��ه اڵم 

»الهرطقات«دا،  کتێبی  یه که می  به رگی 

ب��ه  دان��پ��ێ��دان��ان��ی خ���ودی ن��ووس��ه ر له  

»که مرت  دووه م����دا،  ب��ه رگ��ی  پێشه کیی 

به پێی  ه��ه ر   ،)8 )ال  الدەرە«  ل���ەڕێ 

بۆ  ده گه ڕێته وه   هۆکاره که ی  نووسه ر 

زیاتره وه »  بابه تیبوونێکی  »به   که   ئه وه ی 

دێت  مانایه   به و  ئه مه   ئایه   نووسیویه تی. 

له گه ڵ  لێکدژە   زیاتر«  »بابه تیبوونێکی  که  

»بابه تیبوونه   ئه م  و  الدان«دا؟  »ل��ەڕێ 

»لەڕێ  ده رب���اره ی  نووسین  له   زیاتره » 

که له پوور  ره خنه ی  ئایا  بۆچی؟  الدان« 

یاخود  شنت،  هه مان  هه ر  الدان  لەڕێ  و 

ئیالهیدا  و  پیرۆز  ره خنه ی  له   الدان  لەڕی 

قاڵبۆته وه ؟

بە  سەبارەت  ئیزافەکانیدا  تەرابیشی 

دەبێت  هەژاری  تووشی  ئیسالم،  مێژووی 

پەنای  هەربۆیە  گێڕانەوەدا،  مێژووی  لە 

چوارچێوەی  لە  گشتاندنێک  بەر  بردۆتە 

منوونە  بۆ  سیاسیدا.  )بەالغە(ی  ریتۆریک 

دەڵێت  شوێنێکدا(  چەند  لە  زیاتر  )لە 

هەمیشەییە«  »ن��ەگ��ۆڕی  تائیفەگەری 

ل��ێ��رەدا  ب��ەاڵم  ئیسالمدا،  م��ێ��ژووی  ل��ە 

samuel huntington
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چۆن  و  دێت؟  چی  واتای  بە  تائیفەگەری 

مێژووییەکی  شێوازە  ب��ەم  دەتوانرێت 

چەندین  لە  »ئیسالم«  درێ��ژی  و  دوور 

)لە  کۆبکرێتەوە  مێژووییدا  م���اوەی 

دابەشکردنی  و  بەماوەکردن  کاتێکدا 

یەکێک  بۆتە  زەمەنەکاندا  بەسەر  مێژوو 

مێژووی  )أولویات(ی  پێشنۆرەییەکان  لە 

تا چی رادەیەک  ناوەڕاست(؟  خۆرهەاڵتی 

ئیسالمییە،  مێژوویەکی  ئیسالم  مێژووی 

جۆرێک  هیچ  بە  رادەیەکیش  چی  تا  و 

بابەتەکان  نوی  مێژووی  نییە؟  ئیسالمی 

ماوەیەکی  دەیانخاتە  و  وەردەگ��رێ��ت 

جێڕەوتەکەیان  و  دیاریکراوەوە  زەمەنیی 

)ئوسامە  ئ��ەوەی  وەک  دەخوێنێتەوە، 

سەبارەت  لێکۆڵینەوەیدا  لە  مەقدەسی( 

ئەنجامیداوە.  لوبنان  لە  تائیفەگەرایی  بە 

خۆی  پێش  ئەوەی  )هەروەک  تەرابیشی 

فەرەج فۆدە و محەمەد سەعید عەشاموی 

تۆمارکردنی  بەر  پەنادەباتە  کردوویانە( 

خوێنڕێژییەکانی  ل��ە  »کەتەلۆکێک« 

بۆ  دەگ��ەڕێ��ن��ەوە  ک��ە  ئیسالم  م��ێ��ژووی 

وەک  کەسانی  خەلیفەکان«ی  »مێژووی 

فیتنانە  ئەم  ئایا  بەاڵم  هتد،  و  )سیوطی( 

خاوەن جێڕەوتێکی سیاسی و نائاینیی نین؟ 

نەریتێک  بۆتە  پێیانوایە  رۆژهەاڵتناسەکان 

بن  )بەشار  و  مەقفەع(  )بن  کوشتنی  کە 

سەرکوتکردنی  بۆ  بگەڕێندرێتەوە  بەرد( 

بەاڵم  ئیسالمەوە،  لەالیەن  بێباوەڕەکان 

لە  باس  بارەیەوە  لەو  نوێیەکان  وەرگێڕانە 

هۆکاری سیاسی، یاخود شەخی دەکەن بۆ 

ئاشتەواییەک  بگەینە  کوشتنانە. چۆن  ئەو 

تائیفییانەی  ملمالنێ  و  فیتنە  ئەو  لەنێوان 

کە تەرابیشی توێژینەوەیان لەسەر دەکات 

پێکەوەژیانی  لەگەڵ  دەیانخاتەڕوو،  و 

ئاینەکان )ملیۆنان سەبارەت  تیرە و  نێوان 

هەتاوەکو  ناسوننییەکان(  کەمینە  بە 

ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  بیست؟  سەدەی 

کە گشت تیرە و ئاینیەکان پێکەوەگونجاو 

بەاڵم  ب��وون،  یەکدی  دەستلەمالنی  و 

»چەوساندنەوە  کە  دێ��ت،  مانایە  ب��ەو 

جیاکاریی  بەاڵم  بووە،  کاتیی  و  دەگمەن 

چۆن  وەک  بووە«،  هەمیشەیی  و  جێگیر 

کەمینە  بارودۆخی  رۆدنسۆن  ماکسیم 

لە  پ��ی��ش��ان��دەدات  نائیسالمییەکامنان 

ناوی  بە  کتێبەکەیدا  لە  ئەوەش  مێژوودا، 

تەرابیشی  بۆچی  ع��ەرەب(.  و  )ئیرسائیل 

خ���ۆی ل��ە رەخ��ن��ەگ��رت��ن ل��ە دەوڵ��ەت��ە 

سەر  دێتە  کاتێک  دەبوێرێت  نەوتییەکان 

قسەکردن دەربارەی لەپێشبوونی شەریعە، 

دەبینین دەڵێت »ئێمە لێرەدا قسە لەسەر 

کە  ناکەین،  کەنداو  نەوتییەکانی  دەوڵەتە 

)ئایا  دەرنەچوون«  ئاین  پەیڕەوکاریی  لە 

لەسەر  قسەکردن  بۆ  نەبوو  لەپێشرت  ئەمە 

ئەو واڵتانەی کەمرتین دوودڵییان هەیە لە 

ئایندارییدا؟( )الپەڕە 106(.

ب���ەاڵم ئ���ام���اژەدان ب��ە »ف��اک��ت��ەرە 

فیتنەدا،  هەاڵیسانی  لە  دەرەکییەکان« 

هەر  ن��ەک  تەرابیشییەوە  الی���ەن  ل��ە 

گاڵتەی  بەڵکو  رەت��ک��راوەی��ە،  شتێکی 

ئەو  بۆچوونی  بە  بەوپێیەی  پێدەکات، 

»ئایدۆلۆژیای  له   »ن��ه گ��ۆڕه »  شتێکی 

سیامی   .)25 )ال  عه ره بیدا«  هاوچه رخی 

یه کتایی  له   بریتییه   ئایدۆلۆژیایه ش  ئه م 

خاڵێکی  هیچ  ن���ارساو،  ته ریبییەکی  و 

له   جگه   نییه   له نێواندا  ک��ۆک��ه ره وه ی��ان 

نارسیستییه کان،  نه خۆشییه   به   توشبوون 

نووسینه کانیدا  ل��ه   ت��ه راب��ی��ش��ی  ک��ه  

ده ستنیشانیکردون.

و  تیره   ن��ێ��وان  ناکۆکیی  ه��اوک��ات 

ئاینه کان، ئه وه ی په یوه سته  به  موسوڵامنان 

و ناموسوڵامنان، به  ته نها ده گه ڕێنێته وه  بۆ 

رێچکه ی  هه مان  )له سه ر  موسوڵامنه کان 

ساموێل هانتینگتۆن( و وه ک منوونه یه کی 

ده خاته ڕوو،  هیندستان  ئاماژە به خشیش 

قبوڵکردن  به   هیندۆسه کان  ئه وه ی  وه ک 

له گه ڵ  م��ام��ه ڵ��ه ی��ان  ت��ۆل��ێ��ران��س��ه وه   و 

بۆ  )بگه ڕێره وه   کردبێت  موسوڵامنه کاندا 

به رگی  الهرطقات،   ،90 ال   ،107 په راوێزی 

ئه وانه شه وه   هه موو  سه روو  له   دووه م(. 

داگیرکاریی  رۆڵ��ی  وای��ه   پێی  ته رابیشی 

ئه مریکی )که  ئه ندازیار و سه رپه رشتیاری 

تائیفییه کانه (  ناکۆکییه   و  ملمالنێ 

بۆنه یه کدا«  »خستنەڕووی  له   قه تیسبووه  

بۆ شه ڕی ناوخۆ.

رێگه چاره کانی ته رابیشی سه باره ت به  

گه شه سه ندنه که ی  مێژووی  دیموکراسی، 

شه ریعه تی  که   ده ڵێت  ده کات.  فه رامۆش 

مافی  له گه ڵ  ناکوڵێت  دان��وی  ئیسالمی 

بۆ  ئ��ه وه ش��ی  ب��ه اڵم  ژن���دا،  یه کسانیی 

دوو  نێوان  یه کسانیی  که   زی��ادده ک��ات 

ره گه زه که  »بۆته  یه کێک له  بنەما سەرەکی 

 .)91 )ال  دیموکراسی«  سەرەتاییەکانی  و 

ئه و  دوورودرێ���ژی  مێژووییه کی  ب��ه اڵم 

دیموکراسییانه ی له بیرکردووه  که  مافه کانی 

–که   کۆیله کانی  و...  که مینه کان  و  ژنان 

ناکۆیله کانیان  و  ئازد  پێنجی  له سه ر  سێ 

ده ستووریی  پارسه نگی  به پێی  پێکهێنابوو، 

یه کگرتووه کانی  وی��الی��ه ت��ه   یه که می 

هه روه ها  پشتگوێخستووه ،  ئه مریکا- 

ساڵی  هه تاوه کو  سویرسی  دیموکراسیی 

ئاستی  )له سه ر  ده نگدانی  مافی   1971

ژنان.  به   ن��ه داوه   فیدرالی(  چوارچێوه ی 
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پاشان ته رابیشی چۆن دێت به راوردکاریی 

ده کات له نێوان دیموکراسی و شه ریعه تدا 

دیموکراسی  زاڵ��ک��ردن��ی  مه به ستی  ب��ه  

ش��ه ری��ع��ه ت(؟  نابووتکردنی  )ی��اخ��ود 

ئه مریکایه   سیسته می  هاوشێوه ی  ئه مه ش 

له نێوان  ده کات  به راوردکاریی  و  که  دێت 

سۆسیالیزمدا،  و  کۆمۆنیزم  و  دیموکراسی 

توانای  دیموکراسی  ده ڵێت  به وپێیه ی 

سۆسیالیزمدا،  له گه ڵ  هه یه   پێکه وه ژیانی 

ئه سکه نده نافیا  واڵتانی  له   ئه وه ی  وه ک 

بوونی هه یه .

ژماره ی  زه وه ندیی  و  زۆری  سه ره ڕای 

به رفراوانیی  و  ته رابیشی  نووسینه کانی 

ئه و  ناتوانرێت  ب��ه اڵم  خوێندنه وه یان، 

نووسینه   چوارێوه ی  بخرێنه   نووسینانه  

چۆن  ه���ه روه ک  ئه کادیمییه کانه وه . 

دیموکراسی  ده رب��اره ی  گشتاندنه کانی 

ڕووی  له   خۆرئاواییه کان،  کۆمه ڵگه   و 

و  نه گۆر  مه عریفه یه کی  و  توێژینه وه  

ده ڵێت  منوونه   بۆ  الوازن.  جێگیره وه  

هه ستاون  دیموکراسییه کان  سیسته مه  

ی��ه ک��الک��ه ره وه ،  جیاکردنه وه یه کی  ب��ه  

»تاوان«یان  و  »گوناه�«  هه ردوو چه مکی 

ئه مه ش   .)92 )ال  جیاکردۆته وه   لێک 

سه باره ت  زانین  که میی  له سه ر  نیشانه یه  

تاوانکاریی  یاسای  گه شه سه ندنی  به  

خوێنه ر  له   داوا  )لێره دا  خۆرئاوایی. 

جۆزێف  کتێبه که ی  ده ک���ه م 

به   بخوێنێته وه   مه سعه د 

ن���اوی »إش��ت��ه��اء ال��ع��رب«. 

)هه تاوه کو  ئه مریکا  یاسای 

چه ند ساڵێکیش له  هه ندێک 

باشووردا(  ویالیه ته کانی  له  

سوکی  س��زای��ه ک��ی  چ��ه ن��د 

)که   »تاوانه کانی خۆشه ویستی«  بۆ  دابوو 

ئه وتۆی  جیاوازییه کی  چه مکێکه   ئه مەش 

واڵتانی  له   شه ره ف«  »تاوانی  له گه ڵ  نییه  

خۆماندا. هه روه ک چۆن یاساکانی به تاوان 

هه ندێک  له   هاوڕە گه زبازی  ناساندنی 

هه ڵقواڵوی  عه ره بییه کاندا،  واڵت��ه   له  

ده گوترێت،  وه ک  نین  »ش��ه ری��ع��ه ت« 

کۆڵۆنیالیسته   یاسای  هه ڵقواڵوی  به ڵکو 

قه ده غه کردنی  یاساکانی  خۆرئاواییه کانه ، 

ساڵی  هه تاوه کو  له   ه��اوره گ��ه زب��ازی��ی 

ئه مریکادا  ویالیه ته کانی  نیوه ی  له    2003

ئه ندێشه ی  ته رابیشی  جێبه جێده کران. 

ئ������ه وه  ده ک�������ات ک��ه  

دیموکراسی له توانایدایه  چاره سه ری گشت 

له ناویشیدا  بکات،  کۆمه ڵگه   کیشه کانی 

چوارچێوه یه ک بۆ نوێنه رایه تیی سیاسی.

ب����ه اڵم ب�����اوه ڕی ت��ه راب��ی��ش��ی به  

ناکامڵه .  و  لێکدژ  باوه ڕێکی  دیموکراسی، 

ئه و ده ڵێت عه قڵیه تی نوخبه  و عه قڵه یه تی 

گشتی )هه ر خودی ئه م جیاکارییه  کارێکی 

پاککردنه وه   به   پیویستییان  نادیموکراتییه ( 

و به عه قاڵنیکردن هه یه . چۆن نووسه رێک 

بڕیار  ده توانێت  خۆیه وه   الی  به ته نها 

یاخود  »عه قاڵنیبوون«  پێوه ری  له سه ر 

مرۆڤ  ملیۆنان  ن��ه ب��وون«ی  »عه قاڵنی 

نییه   ناکۆک  و  لێکدژ  ئه مه   ئایا  ب��دات؟ 

سه ره تایی  پڕه نسیپه   له گه ڵ 

ن���ه گ���ۆره ک���ان���ی  و 

به   که   دیموکراسیدا 

ته ماشای  یه کسانی 

ده کات؟  تاکه کان 

horkheimer
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له   )و  ئه مریکا  له   سپیپێست  که مینه یه کی 

به سه ر  باشور( هه ژموونی خۆیان  ئه فریقیای 

ئه مه ش  سه پاند،  ره شپێستدا  زۆرینه یه کی 

بۆ  بانگه شه کردن  و  بازاڕگه رمی  رێگه ی  له  

جیاکاریی له نێوان ده سته بژێر »ی راسیست« 

ده ن��گ��ده ری  له نێوان  گشتیدا،  خه ڵکی  و 

)ئه مه   ن��اع��اق��ڵ��دا  ده ن���گ���ده ری  و  ع��اق��ڵ 

له   بیلفۆرده   لۆرد  گوزارشته که ی  هاوشێوه ی 

جاختی  کاتێک  به ڵێنه که یدا  به عه قاڵنیکردنی 

چاره ی خۆنووسینی  »مافی  که   کرده وه   له وه  

ته رابیشی  له به رچاونه گیراوه (.  ژماره یی« 

الیه نه  نادیموکراسییه کانی مێژووی سیسته مه  

خۆرئاواییه کان وه ک ئاوارته یه ک پیشانده دات 

هیچی   McCarthyism ماکارسیزم  لە  )جگە 

نەبینیوە،  ئەمریکادا  مێژووی  لە  دیکەی 

کە  ه���ەن،  کتێب  چ��ەن��دی��ن  لەکاتێکدا 

ناکۆکی  بە  سەبارەت  کردووە  لێکۆڵینەوەیان 

مێژووی  لە  نادیموکراسییەکان  رەوت��ە  و 

ئەمریکادا(.

)عەقاڵنیەت(یش  چەمکی  ه��ەروەه��ا 

ئاڵۆزی  و  شێواندن  توشی  تەرابیشی  الی 

هاتووە، کە نووسەر ئەم شێوانە بە نەگۆر و 

شێواندنی  و  ئاڵۆزکردن  دەزانێت،  راستەقینە 

دیاری  سیامیەکی  دەستەواژەکان  و  چەمک 

جیاکاریی  تەرابیشی  نووسینەکانیەتی. 

»عەقڵی  و  خودی«  »عەقڵی  لەنێوان  ناکات 

ماکس  کە  جیاکارییەی  ئەو  بەپێی  بابەتی«، 

»ئاوابوونی  کتێبەکەیدا  لە  هۆرکهایمەر 

تێبینیی  هۆرکهایمەر  کردوویەتی.  عەقڵ« 

الی  بابەتیی  عەقڵی  کە  ک��ردووە،  ئ��ەوەی 

نەریتەکان«.  »سەرچاوەی  دەبێتە  خۆیەوە 

ئاوێتەبوونی  پڕەنسیپی   .)12 )الپ���ەڕە 

هۆرکهایمەر،  الی  عەقاڵنی  کۆمەاڵیەتیی 

فاشیزمی  لە  روو  مەیلی  راڤەکەری  بریتییە 

دەبێتە  بابەتی  عەقاڵنیەتی  لیربالیزم. 

ئاپۆرا  پشتیەوە  لە  کە  حەقیقەتەی  ئ��ەو 

تەرابیشی  نامۆیە  ئ��ەوەی  رێکدەخرێت. 

»مرۆڤی  مارکۆزە  هێربەرت  کتێبەکەی  )کە 

وەرگێڕاوە  فەڕەنسییەوە  لە  رەهەند«ی  تاک 

م��ارک��ۆزەی  شیکارییەکەی  ع��ەرەب��ی(،  بۆ 

عەقاڵنیەتی  بە  س��ەب��ارەت  ل��ەدەس��ت��داوە 

مایەی  بۆتە  کە  تەکنەلۆژی،  و  دەستکرد 

چەوساندنەوەی  چڕبوونەوەی  و  قوڵبوونەوە 

هەرچەندێک  تەرابیشی  بەاڵم  سەرمایەداری، 

و  عەقاڵنیەت  بۆ  خۆیدا  تێگەیشتنی  لە 

رەت��دەک��ات��ەوە،  میسیانیزم  دیموکراسی 

رووندەکاتەوە،  پێی  باوەڕبوونی  هێندەش 

تەرابیشی  چەمکانەی  ئەو  ناروونیی  بەاڵم 

سااڵنەی  لەم  کە  کێشەیە  بەکاریاندەهێنێت 

دوای���ی���دارووب���ەڕووی خ��وێ��ن��ەر ب��ۆت��ەوە. 

دەستەواژەکانی »شیکردنەوەی سۆسیۆلۆژی« 

بێ  و  بۆنە  بە  سۆسیۆلۆژی«  رەخنەی   « یان 

جێگەیەکدا  هەر  لە  کە  دەردەک��ەون،  بۆنە 

ئاڵۆزی دەبێت  تووشی  بۆ گشتاندن  دەشێت 

)ئەمە بۆتە شتێکی باو لە گوتاری راستڕەوی 

لوبناندا، کە گشتاندنە تائیفییەکان بە سیفەتە 

دادەپۆشێت. »سۆسیۆلۆژییەکان« 

جیاجیادا  بابەتی  چەندین  لە  تەرابیشی 

پسۆڕێتیی  سیفەتی  ئەمەش  کە  دەنووسێت، 

کتێبی  یەکەمی  بەشی  لە  لەدەستدەدات. 

سەرمایەداری  دەرب���ارەی  »الهرطقات«دا 

بە  مەرجەعێک(  و  سەرچاوە  هیچ  )بەبێ 

شێوەیەکی نەگۆڕ دەنووسێت کە قەیرانەکانی 

تێگەیشتنی  )بەپێچەوانەی  سەرمایەداری 

مارکسییەکانەوە، وەک دەڵێت( میکانیزمێکی 

بەرەو  سیستەمەکە  پاڵنانی  بۆ  بنەڕەتییە 

بەاڵم  خۆڕاستکردنەوە،  ب��ەرەو  و  پێشەوە 

سەرمایەداری  دواییەی  ئەم  قەیرانەکانی 

تەرابیشی)هەروەک
ئەوەیپێشخۆی
فەرەجفودەومحەمەد
سەعیدعەشماوی
کردوویانە(پەنادەباتە
بەرتۆمارکردنی
»کەتەلۆکێک«لە
خۆێنڕێژییەکانی
مێژوویئیسالم
کەدەگەڕێنەوە
بۆ»مێژووی
خەلیفەکان«ی
کەسانیوەک
)سیوطی(وهتد،
بەاڵمئایائەمفیتنانە
خاوەنجێڕەوتێکی
سیاسیونائاینیی
نین
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تەرابیشییەوە  بۆچوونەکانی  بەپێچەوانەی 

تۆماس  شیکارییەکەی  تێبینیی  کە  بوون، 

بیکێتی نەکردووە لە کتێبەکەیدا )سەرمایە 

بڵێین  روونرت  بیستویەکدا(،  سەدەی  لە 

سیستەمەکە  سەرمایەداری  قەیرانەکانی 

بەرەو دواوە دەبات، بەرەو چڕبوونەوەی 

بەرەو  کەمینەیەکدا،  دەستی  لە  سەرمایە 

بۆماوەکان.  سامانە  رێ��ژەی  زیادبوونی 

چینەکان  ن��ێ��وان  ج��ی��اوازی��ی  ه��اوک��ات 

بەم  بکات.  ک��ەم  ن��ەوەک  زی��اددەک��ات 

»خۆڕاستکردنەوەی«ی  بیرۆکەی  پێیەش 

تەپوتۆزی  ژێر  دەکەوێتە  سەرمایەداریی 

قەیرانی ساڵی 1929�ەوە.

ئایدۆلۆژیی  وەرچەرخانی  دواین  لە 

تێکەڵەیەک  ک��ات��ێ��ک  ت��ەراب��ی��ش��ی��دا، 

و  راشیۆنالیزم  لەنێوان  دروس��ت��دەک��ات 

فرۆیدیزمدا،  و  سیکۆالریزم  و  دیموکراسی 

نییە  هاوتا  کە  دەکات  پەیڕەو  رێگەیەک 

لەگەڵ مەرجەکانی سایکۆلۆژیای مۆدێرندا 

لە  فرۆید  تیۆرییەکانی  پراکتیزەکردنی  لە 

کۆی  بەسەر  گشتاندنەکانییەوە  رێگەی 

عەرەب و موسوڵامناندا. ئەو هەست بەوە 

)رۆشنبیرانی  کتێبەکەیدا  لە  و  دەک��ات 

دەروونشیکاریی  کەلەپور:  و  ع��ەرەب 

نایرۆسی دەستەجەمعی( دەڵێت: »کاتێک 

باس لە نایرۆس )عصاب(ی دەستەجەمعیی 

ناکەین  بۆ  گشتاندنێکی  دەکەین،  عەرەبی 

واڵتان  سەرجەم  لە  عەرەب  سەرجەم  کە 

نەوەکانیانەوە  و  توێژ  و  بە گشت چین  و 

و  دەکەین  دەستنیشانی  بەڵکو  بگرێتەوە، 

ئاراستەی  مەبەستەکەمان  دیاریکراوی  بە 

ئەو گوتارە کوێرانەیە دەکەین، کە توێژێکی 

عەرەبی  ئەنتلیجێنسای  ب��ەرف��راوان��ی 

دیکەش  جارێکی  و  بەرهەمیدەهێنن 

 .)11 )ال  دەهێننەوە«.  بەرهەمی  دووبارە 

»دەستەجەمعی«  دەکرێت  چۆن  ب��ەاڵم 

ئەم  بەاڵم  نەبێت؟  تێدا  گشتاندنی  و  بێت 

جۆرە شێوازە نازانستییە لە دەرونشیکاریدا 

تەرابیشی  پێش  و  نییە  ت��ازە  شتێکی 

ئەنرتۆپۆلۆژیست لە زانکۆی جۆرج تاون لە 

ئەلعانی  موختار  شەستەکاندا  و  پەنجاکان 

دواتریش  )هەروەها  بوو  دەستپێکەری 

کتێبەکەیدا  پێشەکیی  لە  شەرابی  هیشام 

»دەروازەیەک بۆ توێژینەوە لە کۆمەڵگەی 

میتۆدە  لەو  هاوبەشێکی  وەک  عەرەبی« 

ناوبراوەدا(.

ج��ۆرج  دی��ک��ەی  الیەنێکی  ل��ێ��رەدا 

عەملانییە،  الیەنێکی  کە  هەیە  تەرابیشی 

دەرب��ارە  نووسینەکەیدا  لە  بەتایبەت 

)ئیامنوێل  ئیرسائیلی  م��ێ��ژوون��ووس��ی 

رەخنەیەکی  کە  تەرابیشی  بەاڵم  سیڤان(، 

عەرەبەکانی  نووسەرە  ه��اوڕێ  لە  توند 

نووسەرە  باڵی  و  شان  بە  بەاڵم  دەگرێت، 

تەرابیشی  هەڵدەدات.  خۆرئاواییەکاندا 

کە  دەزانێت  عەرەبەکانی  کێامسیی  بە 

وەرنەگێڕاوە  رۆژهەاڵتناسەکانیان  کتێبی 

»ناسیۆنالیستییەوە«  بیروباوەڕی  بەهۆی 

الهرطقات،   ،99 )ال  خۆی  گوتەی  بەپێی 

لەبەرئەوەی  هەڵەیە  ئەمەش   ،)1 بەرگی 

رۆژه��ەاڵت��ن��اس��ەک��ان  کتێبی  زۆری��ن��ەی 

وەرگ���ێ���ردراون و ت��ەن��ان��ەت ل��ە الی��ەن 

گرنگییەکی  ئیسالمییەکانەوە  رەخنەگرە 

هەمیشە  لویس  بێرنارد  و  پێدراوە  باشیان 

و  کتێب  دەک���ات  ب����ەوەوە  ش��ان��ازی��ی 

بۆ عەرەبی وەردەگێڕدراون.  نووسینەکانی 

تەرابیشی  رەخنەی  لە  عەرەبەکان  بەاڵم 

کتێبی  ئەگەر  تەنانەت  نابێت  قوتاریان 

وەربگێڕایە،  رۆژهەاڵتناسەکانیشیان 

»عەرەبەکان  دەڵێت:  تەرابیشی  چونکە 

تووشی  چونکە  تێناگەن،  کتێبانە  ل��ەو 

تەرابیشی  ب��وون«.  نایرۆس  لە  جۆرێک 

دەڵێت تێگەیشنت لە رۆژهەاڵتناسی ئاسان 

عەرەبی  وەرگ��ێ��ڕی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  نییە، 

عەقڵی  سەر  کردۆتە  کاری  نێگەتیڤ  بە 

و  رەخنە  رێگەی  لە  ع��ەرەب  خوێنەری 

رۆژهەاڵتناسییەوە.  فکری  سانسۆری 

کە  دێ��ت  مانایە  ب��ەو  ئەمە   .)100 )ال 

تەلیسم  دەت��وان��ێ��ت  تەرابیشی  تەنها 

جوانییەکانی  ب��ەردەم  پەرژینەکانی  و 

ب��ەاڵم  الب��ب��ات،  رۆژه��ەاڵت��ن��اس��ی  فکری 

رۆژهەاڵتناسیی  فکری  لە  ئاگاداربوونی 

لەبەرئەوە  الوازە،  کەمێک  خۆرئاوایی 

بەشدارییەکانی  ک��ە  ل��ەوەی  تێناگات 

بە  بەراوردناکرێت  سیڤان(  )ئیامنوێل 

رۆژهەاڵتناسە  راستەقینەکانی  بەشدارییە 

سیڤان  ک��ە  ن��ازان��ێ��ت  کالسیکییەکان. 

بەاڵم  داهێنەر،  نەوەک  گوێزەرەوەیەکە 

مامەڵەی  پێزانینەوە  و  رێز  بە  تەرابیشی 

لەبەرئەوەی  تەنها  دەک���ات،  لەگەڵدا 

عەقڵی  لەبەرئەوەی  و  رۆژهەاڵتناسە 

سیڤان –جیاواز لە عەقڵی گشت عەرەب- 

دژە  نێگەتیڤی  ک��اری��گ��ەری��ی  ت��ووش��ی 

نەبووە. رۆژهەاڵتناسیی 

و  گەورە  میراتێکی  تەرابیشی  میراتی 

دەوڵەمەندە و شایەنی لێکۆڵینەوە و تانە 

رێچکەکەی  هەمان  لەسەر  رەخنەیە،  و 

و  بەدرۆخستنەوە  و  وردبینی  لە  خۆی 

پوچەڵکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەوە.

سەرچاوە: ماڵپەڕی االخبار

http://www.al-akhbar.

comnode/254944
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ن��ارساوت��ری��ن  ل��ە  بەیەكێك  بێرلین 

دادەنرێت  خۆی  سەردەمی  بیرمەندەكانی 

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

و  شاگرد  هیچ  خۆی  دوای  لە  هزرەكانی، 

رابەری  بە  ئەو  بەجێنەهێشتووە.  رێبازێكی 

لێبوردەیی دادەنرێت و  الیەنگیری فرەیی و 

پێیوایە هیچ ئایدیایەك نییە هەموو ئایدیاكان 

و مێژووی مرۆڤایەتی لەخۆبگرێت.

جولەكە  خێزانێكی  لە  التیڤیا  لە  بێرلین 

حوكمی  منداڵیدا  لەسەردەمی  لەدایكبووە. 

كۆمۆنیستی  كوشتنی  و  گرتن  و  پۆلیسی 

بینیوە، ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی، بەدرێژایی 

لەگەڵ  ببێتەوە.  ستەمكاری  لە  رقی  ژیانی 

كاتەی  ئەو   ،1920 لەساڵی  خێزانەكەیدا 

دەكەنە  روو  دەبێت  س��ااڵن   11 تەمەنی 

بەریتانیا و لەوێ  خوێندن و ژیان و پیشەی 

 23 لەتەمەنی   1932 ساڵی  دەستپێدەكات. 

دەردەچێت  بۆ  خوێندنی  زەمالەی  ساڵیدا 

جەنگی  ماوەی  لە   .All Souls College لە 

دبلۆماسی  ب���واری  ل��ە  دووەم  جیهانی 

 1964  1963- سااڵنی  ماوەی  لە  كاردەكات. 

رۆڵی  بووە.  )ئەرستۆی(  كۆمەڵەی  سەرۆكی 

 )Wolfson(  هەبووە لە دامەزراندنی كۆلیژی

و بۆتە یەكەم سەرۆكی ئەو كۆلیژە. لە سااڵنی 

بەریتانی  ئەكادیمیای  1974-1978سەرۆكی 

  Order of Merit بووە. خاوەنی خەاڵتەكانی

 88 لەتەمەنی   1997 ساڵی  ئۆرشەلیمە.  و 

ساڵیدا لە شاری ئۆكسفۆردی بەریتانیا كۆچی 

دوایی دەكات.

بێرلین بە خاوەنی دوو چەمك دادەنرێت 

ئازادی پۆزەتیڤ  )ئازادی(، ئەوانیش:  لەسەر 

)نێگەتیڤ(  ئ��ازادی  نێگەتیڤ.  ئ��ازادی  و 

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

كارەكانی خۆیان بكەن، بەبێ  ئەوەی كەسی 

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

ئازادی )پۆزەتیڤ(یش بریتییە لەوەی خەڵك 

پلەی  بگەنە  و  دابڕێژن  خۆیان  چارەنووسی 

خودزاڵی و خودناسی خۆیان.

زۆرجار ملمالنێ  لە نێوان ئەم دوو جۆر 

بیرمەندی فرەیی و

لێبوردەیی

  لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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نێوان  لە  ملمالنێ   دروستدەبێت.  ئازادیە  لە 

ئەوەی خەڵك خۆی )خاوەنی بڕیاری( خۆی 

خەڵكی  یارمەتیدانی  تەماعی  یاخود  بێت، 

هەبێت.  بارودۆخەكانیان  كۆنرتۆڵكردنی  بۆ 

بێرلین پێیوایە زۆربەی كات ئازادی پۆزەتیڤ 

سیاسیەكانەوە  ئایدۆلۆژیا  لەالیەن  بەخراپی 

بەكاردەهێرنێت و دەبێتە هۆی دروستبوونی 

تۆتالیتاری بەناوی ئازادیەوە.

فرەخواز  ت��ەواو  بیرمەندێكی  بێرلین 

باوەڕیوابوو  بوو،   )Pluralist-پلورالیست(

بوونی  پرەنسیپێك  تەنها  و  راستیەك  تەنها 

نییە، بەڵكو ژیان پێكهاتووە لەسازان لەنێوان 

بەها  نێوان  لە  بەتایبەتی  پێكهاتەكاندا، 

ئازادی  پێیوایە  هەروەها  نەگونجاوەكاندا، 

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

لەملمالنێدان.

یەك  پێیوایە  بێرلین  مێژوو  دەرب��ارەی 

مێژووەوە  پشت  لە  رێكخراو  پرەنسیپی 

ماركس  و  بەو شێوەیەی هێگڵ  نییە،  بوونی 

باسیدەكەن، هەروەها كەسی نائاسایی، یاخود 

ئاڕاستەكردنی  بۆ  نییە  بوونی  گەورە  هێزی 

بوونیان  مێژوو  یاساكانی  پێیوایە  ئەو  مێژوو. 

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

زانستیەكان. لەگەڵ  ئەوەی یاسا زانستیەكان 

زۆر بەسوودن، لەسەر مێژوونووسان پێویستە 

شیكردنەوەی  و  لێكدانەوە  بۆ  چەمكەكان 

مێژوو بەكاربهێنن.

هەندێك لەوتە و بۆچوونەكانی:

بۆ  م��ردن  بەمانای  گ��ورگ،  بۆ  ئ���ازادی   

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
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author/quotes/45752.Isaiah_Berlin

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/  .4

quotations/quotations_from_ib.html


