زۆرایهتی و جاگلەر
ههوڵێک بۆ لێکدانهوهی سێکوچکهی ڕۆشنبیر ،دهستهڵت و زۆرایهتی لهدوای
ڕاپهڕینهوه
کاروان کاکهسوور

چهمکی ڕۆشنبیر ههمیشه ئهو چهمکه بزێو و یاخییه بووه ،که ڕووناکبیر و فهیلهسووفانی
به خۆیهوه خهریمک کمردووه ،بمۆیه تهنی ا له ب واری سیاسمهتدا نهمماوهتهوه و چ ووهته ن او
ههمموو بوارهکمانی دیکهیش هوه .س هیر نییه ئهگهر دهبینیمن زۆرتریمن پێناس هی بمۆ کمراوه.
لهگهڵ دهرکهوتنی کێیسی دریفوس ) (Dreyfusله ساڵی )(1894دا چهمکی ڕۆشنبیر زی اتر
خۆی بهسهر بیرکممردنهوهی ڕوونمماکبیر و فهیلهسممووفاندا دهسممهپێنێت .کمماتێ ئهو ئهفسممهره
جمممووهی سممموپای فرهنسممما بهوه تۆمهتبمممار دهکرێمممت ،گممموایه ناپممماکه و سمممزای کوشمممتنی بمممۆ
دهردهچێمممت) ،ئهمیمممل زۆل( به بابهتێمممک ،یممماخود به نمممامهیهک بهرگریمممی لمممێ دهکمممات و
بهرگرییهکهی کاردانهوه و کاریگهریی بهرچاوی دهبێت ،بگممره ئهوه ڕێگمماردێکی گهوره به
نمماوی ڕۆشممنبیر دهبهخشممێت ،که چممۆن وهک بمموونهوهرێکی ڕهخنهگممر و یمماخی دهتمموانێت له
ئاسمممتی دهسمممتهڵتهکاندا بوهسمممتێتهوه و ئاڕاسمممتهی جیممماواز له ههر کێیسمممێکدا بهێنێته
کایهوه ،که له کۆمهڵگهدا دهورووژێت.

بهوهدا چهمکی ڕۆشنبیر ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ به چهمکێکی دیکهوه بهنده ،که ئهویش
چهمکمممممی دهسمممممتهڵته ،ئممممماڵۆزتر بمممممووه ،بهوهی ئهو چهمکهیمممممش ههر خمممممۆی خممممماوهنی
پرۆبلهممماتیکی گهورهیه .ئهو دوو چهمکه ئهوه بهسممهر ههر ڕۆشممنبیرێکدا دهسممهپێنن ،که
تێگهیشممتنی تممایبهتی خممۆی بۆیممان ههبێممت ،وهک بڵێممی ههممموو ئهوانهی پێشمموو به کهڵکممی
ئهم نهیهن .بهم شممێوهیه ئهوه ئهو ڕۆشممنبیرهیه ناچممار دهبێممت پێناسممهی نمموێ بممۆ ئهو دوو
چهمکه بکمممات ،که له لیهک به قممممووڵی و ئممممازارهوه ڕووبهڕووی کمممۆمهڵگه دهبێتهوه و له
لیهکممی دی ئاسممتی ههممموو ئهو پێناسممانهی دی تێممدهپهڕێنێت ،که پێشممتر خممراونهته ڕوو.
دهکرێت لهوه ڕوونتر دهریببڕین و بڵێیمن کماتێ ڕۆشمنبیر لهسمهر شمێوازی تمایبهتی خمۆی و
به مێتممۆدی ڕهخنه کممۆمهڵگه دهخمموێنێتهوه ،نممایهوێت به هیممچ تێگهیشممتن و پێناسممهیهکی
پێشتر و هیی هاوکاتی خمۆی ڕازی بممبێت ،بهڵکموو تێگهیشممتن و پێناسممهی نموێ و سمهربهخۆ
دادههێنێت .کهواته ڕوانینی ههر ڕۆشممنبیرێک بممۆ چهمکهکممانی )ڕۆشممنبیر و دهسممتهڵت( له
هیممی یهکێکممی دی جیمماوازه و ههر ئهو جیاوازییهیشممه پێگهکهی دیمماری دهکممات .ئهو دوو
چهمکهیش به چهمکێکی دیکهوه پێوهسممتن ،که کممۆمهڵگهیه .ئهوهی کممۆمهڵگه دادهپۆشممێت،
زۆرایهتی )( Majorityیه .بهکورتی لهنێوان ڕۆشنبیر و دهستهڵتدا زۆرایهتییهک ههیه ،که
ڕۆڵی گهوره لهو پێوهندییهدا دهبینێت ،بگره تهنیا ئهو زۆرایهتییهیه پێوهنممدیی نێوانیممان
دێنێته ئاراوه ،ئینجا ئهو پێوهنمدییه چ له شممێوهی بهرهنگمماربوونهوهدا بێممت ،چ له شممێوهی
خۆبهدهستهوهداندا و چ له شێوهی دیکهدا.
کمماتێ دهگهینه چهمکممی )زۆرایهتی( ،نمماکرێت خێممرا و به ئاسممانی لێممی تێبپهڕیممن ،بهوهی
لهوێممدا کۆمهڵێممک پرسممیار پێشمممان لممێ دهگممرن ،که گرنگترینیممان ئهو دامودهسممتگهیانه لممه
خێممزان ،قوتابخممانه ،پهرسممتگهوه تمماکو دهگمماته حممزب چممۆنن و له چ ئاسممتێکدان ،که ئهو
زۆرایهتییه پێوهندیی پێیانهوه ههیه و وزهیان لێ وهردهگرێت؟ کاریگهریی ئهو ڕۆشممنبیره
چ لهسمممهر ئهو دامودهسمممتگهیانه و چ لهسمممهر ئهو زۆرایهتییهدا چمممۆنه و به چ شمممێوهیهک
دهرکهوتووه؟
زۆرایهتی بۆیه زۆرایهتییه ،چونکه له دۆخمی جێگیریمدایه .له ئاسمتێکدا چهقمی بهسمتووه،
نه جممووڵه و نه ئاڕاسممتهی جیمماوازی ههیه .به مانممایهکی دی زۆرایهتی لهو بمموونهوهرانه
پێک دێت ،که به سادهیی لهسهر چهمکه زهقهکانی وهک ئایین ،نهتهوه ،نیشتمان ،خمماک،
شممهرهف و هیممی دیکه ڕێکممن ،بهڵم ئهوانه هێممزی کممۆمهڵیهتی و سممیمبۆڵیی گهوره پێممک
دههێنن .ئهوانه له کاتێکدا بهوه دهناسرێنهوه به شێوهی شممێلگیر )ئیکسممتریم( دهسممت بهو
چهمکه زهقانهوه دهگرن ،بهڵم هاوکات نهک ئارهزوویان نییه له پێکهاتهیممان بکممۆڵنهوه و
ههڵیانبوهشممێننهوه ،بهڵکموو له ئاسممتی ههر هێزێکممی ڕهخنهییشمدا دهوهسممتنهوه ،کمماتێ به
مهبهستی پرسیار و گومان لێیان نزیک دهبێتهوه .بهکممورتی ئهوانه کهمممترین شممارهزاییان

لهبممارهی ئهو چهمکممانهوه ههیه ،که باوهڕیممان پێیممان هێنمماون ،بگممره ههر ئهمهیشممه وای
کردووه هێنده پێیانهوه پێوهست ببن.
لهدوای ڕاپهڕینهوه ئایین ،دروستتر ئممایینی ئیسمملم ئهو زۆرایهتییهی ئێمه دادهپۆشممێت و
دهبێته چهترێکمممی گهوره بمممۆ سمممهرجهم چیمممن و تممموێژه جیاوازهکمممان ،بگمممره بمممۆ ههمممموو
ئاڕاستهکانی بیرکردنهوه و تێڕوانینیش ،که ئامممانجی سممهرهکیی ئهوهیه تێکڕایممان بکمماته
یهک و تهباییممان لهنێوانممدا بهێنێته گممۆڕێ .به مانممایهکی دی خممۆی ههڵیانبسممووڕێنێت و
ڕێگه نهدات هیچ ئاڕاستهیهک به جیاواز و سهربهخۆ لهوانهی دی بجووڵێت .بهم شمێوهیه
ڕیچممموهڵی ئمممایینی وردهورده خمممۆی دهخمممزێنێته نممماو ههمممموو کایهکمممانی وهک سیاسمممهت،
بهڕێوهبردن ،مێدیا ،ئهدهب و بگره هونهریشهوه ،بممێ ئهوهی مممرۆڤ لهنمماو ئهم ڕیچمموهڵهدا
بیهوێممت له پرینسممیپهکانی ئهو ئممایینه بکممۆڵێتهوه و به دوای وردهکارییهکانیممدا بگهڕێت.
هێنده ههیه ئایینی به شێوهیهک لهگهڵ ئهو تێگهیشتنه سممادهیهی خۆیممدا ڕێممک خسممتووه،
که سممهقامگیرییهکهی لممێ نهشممێوێنێت و ڕووبهڕووی پێکممدادانی نهکمماتهوه ،چونکمموو ترسممی
گهورهی له ههر هێزێکه ئهو دۆخهی لێ تێک بدات و بیخماته دۆخێکمی دیکهی جیماوازهوه،
بمۆیه خمۆی لهو تماک و گرووپ انه دوور دهگرێمت ،ک اتێ دهیمانهوێت به لی کمارێکی وههمادا
بچممن .به دهوڵهتممی ئیسمملمی سهرسممام نممابێت ،سمماتێ دهبینێممت تێیممدا مممرۆڤ بهردبمماران
دهکرێمممت ،دهسمممتی دز دهبڕێمممت ،ژن دهکمممرێته کهنیمممزه و له بمممازاڕدا دهفرۆشمممرێت ،زینمممدوو
دهستووتێنرێت ،جزیه بهسهر کریستیهن و ئێزیدیممدا دهسممهپێنرێت و زۆری دی ،به مهرجممێ
ههمممموو ئهوانه به تێکسمممت ههن و لمممه سمممهرهتاوه پراکمممتیزه کمممراون ،بگمممره له کتێبهکمممانی
خوێندنگهدا دهخوێنرێن .به ڕوونی دهبینین داعشییهکان لی ئهو زۆرایهتییه پهسهند نین
و به گێرهشێوێن دادهنرێن .زووتریش کۆمۆنیزمی کرێکاری لهبهر ههمممان هۆکممار نهیتمموانی
سهرنجی ئهو زۆرایهتییه ڕابکێشێت.
پێشتر گوترا زۆرایهتی لهبممارهی ئهو چهمکممه زهقممانهوه کهمممترین شممارهزاییی ههیه ،بهڵم
دهستبهرداریشیان نممابێت ،چممونکه دهسممتبهرداربوون خممۆی یهکێکه لهو ترسممانهی نمایهوێت
ڕووبهڕوویممان بممبێتهوه .به ئاسممانی واز له هیممچ باوهڕێممک نمماهێنێت ،که پێشممتر پهسممهندی
کردووه .دهگهینه ئهوهی بڵێیممن زۆرایهتیمی ئهمڕۆممان ههمموو شمتێک کهڵهکه دهکمات .بهم
شمممێوهیه )پیمممرۆزی( و )کهڵهکهکمممردن( دوو سمممیمای سمممهرهکیی ئهو زۆرایهتییهن .سمممهرجهم
حممزب و لیهنهکممانی قهبممووڵه .له یهک کاتممدا پممارتی و ئیسمملمییهکانی دهوێت .یهکێممتی و
گۆڕانی ل پهسهنده ،مادام ئهوانه ههموویان لهژێمر چهتمرهکهدا ش وێنیان گرتمووه و نمابنه
همممۆی تێکچممموونی ئمممارامییهکهی .ئهو زۆرایهتییه به جلممموبهرگی ڕهنگاوڕهنمممگ و مممموزیکی
ههڵپهڕکێممممموه نهورۆز دهکمممممات و له ڕهمهزانیشمممممدا به ڕۆژوو دهبێمممممت .جبهی خهلیجمممممی
دهپۆشمممێت ،لهچهک دهبهسمممتێت و پهنممما بمممۆ ههمممموو تهکنیکهکمممانی جوانکممماری ماکیممماژیش
دهبمممات .دوژمنمممی سهرسمممهختی سمممیکۆلهریزمه و تێکمممڕای بهرههمهکانیشمممی نهک به کمممار

دههێنێت ،بگره تاکو ڕادهی پهرستن خۆشی دهوێن .ژمممارهی مزگهوتممی به شممێوهی خهیمماڵی
زیمماد دهکممات و له وڵتێکممی وهک دانمممارکیش پممتر ئهلکوهمموول له شممارهکانیدا دهفرۆشممرێت.
داتاکمممممممممانیش بهردهوام ئهوه پێشمممممممممان دهدهن ئهنمممممممممدامانی ئهو زۆرایهتییهی ئێمه له
سهیرکردنی فیلمی پۆرنۆگرافیدا له پێشی پێشهوهن.
گوتمان ئهوانه به سادهیی لهسهر چهمکه گهورهکممان ڕێکممن ،بهڵم ئهمه ئهوه نمماگهیهنێت
تێڕوانینممی جیاوازیممان نییه .هێنممده ههیه ئهو جیمماوازییه تهنیمما پێوهنممدیی به فممۆرمی ئهو
چهمکانهوه ههیه ،نهوهک به ناوهرۆکیانهوه ،بۆیه لێرهدا ههر حزبێکی سیاسی سمموود لهو
جیاوازییانه دهبینێت و شوێنی خۆی لیان دهکاتهوه .ئهوهی بممزووتنهوهی گممۆڕان لهبممارهی
ههر یهکێ لهو چهمکانهوه دهیڵێت ،تهنیا له شێوهدا لهگهڵ هیی پارتی جیاوازه ،دهنا له
ناوهرۆکمممدا ههممممان شمممته .ههردوو لیمممان لهگهڵ ڕهچممماوکردنی ئهو بممماوهڕانهدان ،که لی
زۆرایهتی پیرۆزن ،بهڵم ههر یهکهی لهسمهر شمێوازی خمۆی ،که لێمرهدا ههمموو حزبهکمانی
دیکهیممش وهک گممۆڕان و پممارتی وان .لهژێممر ئهو چهتممرهدا هیممچ شممتێک ون نممابێت ،بهڵکمموو
شوێنهکهی دهگۆڕێت .لهم چهند ساڵهی ڕابوردوودا به لێشمماو بممابهت لهبممارهی لوازبمموونی
یهکگرتممووهوه نووسممراون ،بهڵم ڕاسممتییهکهی یهکگرتمموو لواز نهبممووه ،یممان دروسممتتر بهو
شێوهیه لواز نهبمووه ،که ئهوان دهیمبینن ،بهڵکموو ئهوهیه نماتوانێت لهوه گهورهتمر بمبێت،
بهوهی وهک ههر لیهنێکمممی دی لهژێمممر ئهو چهتمممرهدا پێگهیهکمممی تممما ڕادهیهک چهسمممپاوی
ههیه و لهوه تێناپهڕێت .ئهگهر یهکگرتوو بهشممێکی ئهنممدامهکانی له دهسممت داون ،مانممای
وا نییه ئهوانه لهژێممر چهتممرهکهدا نهممماون ،بهڵکمموو تهنیمما جێگۆڕکێیممان کممردووه ،بهوهی
چموونهته نماو گممۆڕانهوه ،یمان خۆیمان له ڕیممزی سمهلهفییهکاندا دۆزیمموهتهوه ،که ئهوانیممش
ئهممممڕۆ لی زۆرایهتی خۆشهویسمممتن .بمممزووتنهوهی گمممۆڕان خۆیشمممی فمممۆرمێکی چهسمممپاوی
وهرگرتووه و به ههمان شمێوهی یهکگرتمموو لهوه زیماتر تێنماپهڕێت ،بگممره پێویستیشمی بهوه
نییه لهوه زیممماتر پهره بسمممتێنێت .به مانمممایهکی دی ههر لیهنێمممک لهژێمممر ئهو چهتمممرهدا
سمممنوورێکی بمممۆ خمممۆی کێشممماوه ،که نمممایهوێت بیبهزێنێمممت ،چمممونکه بهزانمممدنی سمممنوورهکه
تووڕهبوونی خودی زۆرایهتییهکهی لێ دهکهوێتهوه .مرۆڤ کاتێ سهرنج له پێوهنممدیی ئهو
حمممزبه سیاسمممییانه دهدات ،به ڕوونمممی ئهوه دهبینێمممت ،چمممۆن ههر کممماتێ دهگهنه ئاسمممتی
تووڕهبمموون ،خێممرا هێمممن دهبنهوه و پێکهوه دادهنیشممن ،بگممره دهگهنه ئهوهی به شممانوباڵی
یهکدیدا ههڵبدهن ،نهبممادا ئهو گممرژییه بممبێته هممۆی تێکچمموونی ئممارامیی زۆرایهتی .ئهوهی
ئهمڕۆ به ناوی یاسای سهرۆکایهتییهوه ورووژاوه ،له گهمهیهکی سیاسممی بهولوه ،شممتێکی
دیکه نییه (1).ههنممدێک له گهرمهی حهڤممدهی شمموباتدا وایممان دهزانممی جممارێکی دی بممبڕای
بممبڕای گممۆڕان ،یهکگرتمموو و کممۆمهڵ لهگهڵ پممارتی و یهکێممتی ئاشممت نممابنهوه ،وهک چممۆن
باوهڕیان نهدهکرد ڕۆشنبیران به لی دامودهستگهی ئهو دوو حزبهدا بچنهوه ،کهچی ڕێممک
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ئهم باسه له کاتێکدا نووسراوه ،که هێشتا کێشه له پهرلهماندا دروست نهبووه.

پێچهوانهی ئهمه بینرا .پێشبینی دهکرا یهکێتی لنی کهم شهش ساڵ لهمهوبهر بتمموێتهوه
و شوێنهواری نهمێنێت ،بهڵم ئهمڕۆ ئهویممش لهژێممر ئهو چهتممرهدا ههمممان ئهو قورسمماییهی
ههیه ،که پێمممش حهوت سممماڵ ههیبممموو .ئهو ئهنمممدامانهی له دهسمممتی داون ،هێشمممتا لهژێمممر
چهتممرهکهدان .بهکممورتی ئهو زۆرایهتییه دایکێکممی میهرهبممانه و ههممموو ڕۆڵهکممانی خممۆی
خۆش دهوێت و دهیانپارێزێت ،بگره ههوڵی گهوره بۆ ئهوه دهدات له دهستیان نهدات.
زۆرایهتیممی ئهمممڕۆ ،دروسممتتر ئهو زۆرایهتییهی له نهوهدهکممانهوه فممۆرمێکی دیمماریکراوی
وهرگرتممممووه و تمممماکو ئێسممممتایش لهناویممممدا ممممماوهتهوه ،بهوه له زۆرایهتیممممی شهسممممتهکان،
حهفتاکممممان و ههشممممتاکان جمممموودا دهکممممرێتهوه ،کممممه وهک پێشممممتر گمممموترا لهژێممممر چهتممممری
ئیسلمیدایه ،بهڵم ئهوان لهژێر چهتری نهتهوهیی ،چهپگهرایی و لیبرالیدا بمموون )لهگهڵ
پارێزی زۆرم بۆ ههرسێ چهمکهکه( .زۆرایهتیی ئهودهم له ناوهڕاستی حهفتاکاندا پارتیی
ههڵدایه دهرێ ،کهچی له ناوهڕاستی نهوهدهکاندا ئهم زۆرایهتییه هێنممایهوه ،چممونکه لهو
کممماتهوه زۆرایهتی مممموڵکی لیهنێکمممی دیممماریکراو نییه ،بهڵکممموو هیمممی سمممهرجهم لیهن و
ئاڕاستهکانه .زۆرایهتیی ههشتاکان له ڕاپهڕیندا بهعسی له شارهکانی کوردستان به دهر
نمما و لهو پێنمماوهدا ڕووبارێممک خمموێنی ڕشممت ،کهچممی زۆرایهتیممی دوای ڕاپهڕیممن به شممێوهی
ئاشمممتییانه هێنمممایهوه .ئهممممڕۆ ممممرۆڤ دهتممموانێت به ئاسمممانی له پممماڵ حزبهکمممانی دیکهدا
بهعسممیش بممبینێت ،بگممره دهگمماته ئهوهی له مێممدیای یهکگرتمموودا )سممهددام حسممێن( وهک
موجاهیممدێکی شممههید پێشممان بممدرێت ،بممێ ئهوهی هیممچ نمماڕهزاییهک لی ئهو زۆرایهتییه
دروسمممت بمممبێت .له فهیسمممبووکدا زووزوو جوانمممترین وێنهی ئهو سمممهرۆکه به قورئمممانێکهوه
دهبینرێت و ئامۆژگمماری و گمموته نهسممتهقهکانی به زمممانی کمموردی بڵو دهکممرێنهوه .دیسممان
دهیڵێینهوه ،که زۆرایهتیمممی ههمممموو حمممزب و لیهنهکمممان لهژێمممر ئهو چهتمممرهدا پهیمانیمممان
بهستووه شهڕ به یهکدی نهفرۆشن .هێنممدهی حممزب و ڕێکخراوهکممان ڕۆڵیممان لهوهدا ههبممووه
زۆرایهتی یهکڕهنگ و هاوئاههنگ بێممت ،به ههمممان شممێوه زۆرایهتییممش وای کممردووه ئهوان
به چهسممپاوی بمێننهوه و گۆڕانکمماری له خۆیانممدا نهکهن .واته به بیممری نمموێ و سیسممتێمی
نمممممممموێ ڕووبهڕووی نهبنهوه .دیسممممممممان جهخممممممممت لهوه دهکهینهوه ،که له ناوهڕاسممممممممتی
نهوهدهکانهوه تاکو ئهمڕۆ ههممموو لیهنهکممان یهک سیسممتێمی بیرکممردنهوه و یهک شممێوازی
ڕاگهیاندن پێڕۆیی دهکهن ،تهنانهت گۆڕان گوایه هاتووه ئهو ستایله بگممۆڕێت ،بهڵم نهک
ههر نهیگۆڕیمممممموه ،بهڵکمممممموو له ههممممممموو ئهوانهی دی زیمممممماتر پابهنممممممدی خواسممممممتی ئهو
زۆرایهتییهیه ،بگممممره پێممممی وایه ئهوان کهمتهرخهمممممن و خممممۆی لهپێنمممماوی پڕکممممردنهوهی
کهموکووڕییهکاندا تێدهکۆشێت .بهم شممێوهیه بممایهخی سممهرهکیی گممۆڕان بممۆ زهقکممردنهوهی
نۆرمی ئایینی و نماییشی کارهکتهری ئایینییه ،که له نهوهدهکانهوه سیمای زۆرایهتییممان
پێمموه دیمماره .هاوکممات لهگهڵ دهرکهوتنممی بممزووتنهوهی گۆڕانممدا پێگهی پیمماوی ئممایینی زۆر
بهرزتممر دهبێتهوه و له بمموونهوهرێکهوه ،که پێممش ڕاپهڕیممن نهیتوانیمموه ،یممان ڕێگهی پممێ

نهدراوه له ڕۆڵممممی ئامۆژگمممماری زیمممماتر بگێڕێممممت )ئهویممممش له سممممنوورێکی تهسممممکدا( ،بممممۆ
بمموونهوهرێکی دی دهگممۆڕێت ،که بڕیممار لهسممهر شممێوازی حمموکمڕانی و بهڕێمموهبردن دهدات.
واته دهستهڵتی پیاوی ئایینی تهنیا له سنووری کۆمهڵیهتیدا نامێنێتهوه ،بهڵکوو دهگاته
ئهوهی دهسمممت بهسمممهر کهنممماڵه گرنگهکمممانی سیاسمممهت و فهرمانڕهواییشمممدا بگرێمممت ،که
ئهمهیش تهواو لهگهڵ خواستی زۆرایهتیدا ڕێکه.
ههمیشه ئهندامانی زۆرایهتی به زمانی ئهو ئیممدۆلۆگییه دهدهوێممن ،که زاڵه ،ههتمما ئهگهر
مهبهستیشمممیان نهبێمممت .له پێمممش ڕاپهڕینمممدا ههر ڕسمممتهیهک وشمممهی ههژاری ،برسمممێتی،
جیمماوازیی چینممایهتی و هیممی لهم بممابهتهی تێممدا بممووایه ،وا لێممک دهدرایهوه لهپێنمماوی
کۆمۆنیزمدا گوتراوه .ئهمڕۆیش ههر زمانێک توانای تێپهڕاندنی نهبێت ،لهژێر چهترهکهدا
دهمێنێتهوه و دهبێته بهشممممێکی جیممممانهکراوهی زمممممانی زۆرایهتی .به نمممماوی )یهکێممممتیی
مامۆسمممتایانی کوردسمممتان(ممممهوه تێکسمممتێکی نممماڕهزایی لهبمممارهی کممموژرانی مامۆسمممتایهکی
زانکۆوه نووسراوه ،بهڵم به زمانێکی میللممی ،که پممڕه لهو دهسممتهواژانهی مممرۆڤ له دهمممی
پیمماوانی ئممایینییهوه دهیانبیسممتێت .تێکسممتهکه بهم دوو ڕسممتهیه کۆتمماییی پممێ هێنممراوه:
) نممەفرەت لممە ئەنجا مممدەری ئممەو تاوا نممەو جەهە نممەم جێ گممای ئە بممەدی ب ێممت( (2).لهو
کۆمهڵگهیممانهی کهلتممووری زارهکییممان تێپهڕانممدووه و بممایهخی نووسممینیان زانیمموه،
منداڵی باخچهی ساوایانیشیان ئهو دهستهواژانه به کممار نمماهێنن .دهگهینه ئهوهی
بڵێین ئهمڕۆ ئێمه له دۆخێکدا دهژین ،که ههممموو تاکهکمان به یهک زمممان دهدوێممن و
یهک بیرکردنهوهیممممان ههیه .زمممممانهکه میللی و بیرکردنهوهکهیممممش چهنممممد بڵێممممی
سممهرهتاییه .تمماکو کۆتمماییی ههشممتاکانیش مممرۆڤ دهیتمموانی به ئاسممانی ئاسممتی زمممانی
تاکهکمممان له یهکمممدی جممموودا بکممماتهوه و به ڕوونمممی جیاوازییهکمممان بمممبینێت ،بهڵم
ئهمممممڕۆ کممممارێکی لهم شممممێوهیه ئهسممممتهمه ،بممممۆیه زمممممانی ئهنممممدامانی )یهکێممممتیی
مامۆستایان( ههمان زمانی ئهوانهی دیکهیه .سهیر نییه ئهگهر ئهوان به لیانهوه
گرنگ نهبێت ناوی ڕێکخراوهکهیشیان به دروس تی بنووس ن (3) .ئهوهی ش س هیر نییه ،که
لهدوای ڕاپهڕینهوه زمان و نووسین بایهخیان نامێنێت و کهمترین قسهیان لێمموه دهکرێممت،
له کاتێکممدا به درێژاییمممی مێمممژووی فهلسممهفه و لینگویسمممتک ئهمممانه وهک دوو قورسمممترین
پرسیار خۆیان بهسهر فهیلهسووف و زمانناساندا سهپاندووه.
لهدوای ڕاپهڕینهوه پرسمیاری )تمۆ ب اوهڕداریت ،ی ان بێب اوهڕ؟( ،دروسمتتر )تمۆ موسمڵمانیت،
یان کافر( لی زۆرایهتی دێته ئاراوه ،که مهبهسممتیهتی بهر له ههر ڕهگهزێکممی شممهڕانگێز
و جیاواز بگرێممت ،ئهگهر بیهوێممت به پرسممیاری دیسممپۆتیکی ڕووبهڕووی بممبێتهوه و گومممانی
له دڵممممدا بڕووێنێممممت .ئهمه به گرنگممممترین پرسممممیار دهزانێممممت ،چممممونکه ههمممممووان لهژێممممر
http://www.chawdernews.com/Direje.aspx?Jimare=12901
 3ڕاستییهکهی )یهکێتی(ی مامۆستایانه ،نهک )یهکێت(ی مامۆستایان.

2

چهترهکهدا کۆ دهکاتهوه و سنووری نێوان تاکهکان دهسڕێتهوه .دهشێت ههڤمماڵێکی پممارتی،
ئهندامێکی یهکێتی ،گۆڕانخوازێک ،بانگخوازێکی یهکگرتوو ،مهلیهکممی کمۆمهڵ ،کممادیرێکی
شممیوعی و ڕهفیقێکممی بهعممس پێکهوه کممۆ بکمماتهوه ،که بێگومممان ههر وایشممی کممردووه .وهک
گوترا ههموویان به سادهیی لهسممهر چهمکه گهورهکممان ڕێکممن ،بهڵم لهبممارهی فۆرمیممانهوه
بینینی جیاوازیان ههیه .ئهنممدامانی زۆرایهتی دوژمنممی سهرسممهختی کهمممایهتین ،چممونکه
لیمممان ڕوونه ئهوهی ئارامییمممان لمممێ دهشمممێوێنێت ،ههر کهممممایهتییه .ئاممممادهن لهپێنممماوی
سزادانی نووسهرێک ،یان هونهرمهندێکدا دهسممت له ئیشمموکار ههڵبگممرن و مانگێممک لهسممهر
شهقامهکاندا بهاڕێنن(4).
ئێسممممتا دهگهینه ئهوهی بپرسممممین :ئایمممما ڕۆشممممنبیرمان لهدوای ڕاپهڕینهوه چممممۆن لهگهڵ
زۆرایهتیماندا ڕووبهڕوو بممووهتهوه؟ زۆرایهتیمممان توانممای جووڵنممدنی ڕۆشممنبیرمانی ههیه؟
ڕۆشنبیرمان گهیشممتووهته ئهو ئاسممتهی زۆرایهتیمممان بممورووژێنێت و ئاڕاسممتهی نمموێی تێممدا
دروست بکات؟
بهگشتی کۆمهڵگهکان بهر دوو جۆر ڕۆشنبیر دهکهون:
یهکهمیممان ،ڕۆشممنبیرێکی سممادهیه و ههمممان تێڕوانینممی خهڵکممی بممۆ چهمکهکممان ههیه .به
مانایهکی دی ئاستی جهماوهر تێنمماپهڕێنێت ،بممۆیه توانممای بهرههمهێنممانی نییه و دهبێته
بهشێک لهو زۆرایهتییه .ژمارهیان زۆره و له ههممموو شمموێنێکدا بهرچمماو دهکهون .ههمیشممه
لیهنهگممممری شممممتێک و دژی شممممتێکی دیکهن .زووزوو دهردهکهون و ناسممممراون ،بهڵم هیممممچ
کاریگهرییهکیان نییه .پێوهندیی سممهرهکییان به ڕووداوی ڕۆژانهوه ههیه و کهمممتر به لی
شته شاراوهکاندا دهچن .بهشێکیان دهرچووی زانکۆکان و بهشممهکهی دیکهیممان ئهممماچهرن،
واته ئارهزوویان لێیه ئهرکی ڕۆشنبیر ببینن .لێرهدا گرنگه ئهوه بڵێین ،که ئهو ڕۆشنبیره
لهبهر ئهوه ساده نییه ،دهرچممووی زانکممۆیه ،بهڵم بهگشممتی زانکۆکممان ڕۆشممنبیری ڕووکهش
بهرههم دههێنمممن .کممماتێکیش ههنمممدێک ڕۆشمممنبیری دهرچمممووی زانکمممۆ ئهم ئاسمممته سمممادهیه
تێدهپهڕێنن ،ئهو تێپهڕاندنه بهرههمی بیرکردنهوهی خۆیانه.
دووهمیان ،ڕۆشنبیرێکی ڕهخنهگره .نه دژه و نه دۆسته ،بهڵکوو کهسێکی ڕاڤهکماره .لهوه
تێگهیشتووه ئهرکی ڕهخنه تێپهڕانممدن و کممردنهوهی کهنماڵی نمموێیه له ههر بابهتێکمدا ،که
ڕووبهڕووی دهبێتهوه .بهوهدا سممهرقاڵی پممڕۆژهی فکممرییه ،کهم دهردهکهوێممت ،بهڵم لهگهڵ
ههر دهرکهوتنێکیدا ئایدیای نوێ دههێنێممت و پرسممیاری دڵڕهقممانه دهورووژێنێممت .زمممانێکی
ئاسانی نییه ،چونکه ئاستی تێگهیشمتنی جهمماوهری تێپهڕانمدووه .دهس تهڵت و زۆرایهتی
خۆشیان ناوێت ،بهڵم ههر ئهویشه کاریگهریی ههیه.
 4لێرهدا دهپرسین :مادام حهزیان له چارهی داعش نییه ،بۆچی نایهنه سهر شهقامهکان و له دژی ناڕهزایی دهرنممابڕن؟ ئمماخۆ
ڕهوایه لیهنێکمممی ههڵقممموڵوی نممماو ئمممایین به دوژممممن دابنێن؟! داعمممش خۆیشمممی زۆرایهتییه ،بهڵم زۆرایهتییهکمممی گهڕۆکه .له
ڕووبهڕووبوونهوهی نووسهر و هونهرمهنداندا پێوهرێکی دیکهی جیاوازیان ههیه ،چونکه ئهوان تاکن .ئایمما تێکسممتی یهکممێ لهو
نووسهرانهی فهتوای کوشتنیان بۆ دهرکراوه ،خراپتره لهوانهی داعش کردوونی؟

کۆمهڵگهی ئێمهیش به شێوهیهک له شمێوهکان خماوهنی ئهو دوو جممۆره ڕۆشممنبیرهیه ،بهڵم
کممماتێ ئهوه دهخهینه بهرچممماو ،که زممممانی ڕۆژانهی ههر کمممۆمهڵگهیهک ڕۆڵمممی گهوره له
دروسممتبوونی ڕۆشممنبیردا دهگێڕێممت ،ئهوا دهکرێممت بڵێیممن ههردوو جممۆرهکه لوازن ،ئهگهر
نهڵێیممن ئهوهی دووهم ههر دهرنهکهوتممووه ،بهوهی زمممانی ڕۆژانهمممان هێشممتا ههژاره و له
بهرههمهێنممانی ڕۆشممنبیری جیمماواز و داهێنهردا توانممای کهمه .ڕۆشممنبیر داهێنممانی خممۆی
لهسهر ئاستی ئهو زمانه دادهمهزرێنێممت ،که کممۆمهڵگه پێممی گهیشممتووه ،بهو مانممایهی ئهو
ئاسته تێدهپهڕێنێت و مهودا لهنێوان زمانی خۆی و زمممانی ڕۆژانهدا دروسممت دهکممات .بهم
شمممێوهیه زممممانی ڕۆشمممنبیری ڕهخنهگمممر نهک ههر ههممممان زممممانی کمممۆمهڵگه نییه ،بهڵکممموو
زۆریمممش بممماڵتره .ههتممما ئاسمممتی زممممانی ڕۆژانهی کمممۆمهڵگهکهی زیممماتر بهرهو سمممهرهوه
ههڵبکشێت ،ئهرکی ئهو قورستر ،بهڵم ئاستی بهرههمی بهرزتر دهبێممت .کممۆمهڵگهیهک له
ڕووی گممموزهران ،خوێنمممدن ،پهروهرده ،تهندروسمممتی ،ڕێگهوبمممان ،ئاسممماییش و هیمممی دیکهوه
ههژار بێمممت ،مانمممای وایه زممممانی ڕۆژانهی سمممادهیه و توانمممای جمممووڵهی کهمه .ڕۆشمممنبیری
گهوره له کۆمهڵگهیهکممدا دهردهکهوێممت ،که ئهو بمموارانهی له ئاسممتی نزمممدا نیممن ،چممونکه
پێوهنممدییهکی دیمماڵیکتیکهڵ لهنێمموان دروسممتکردنی کممۆمهڵگه و دروسممتکردنی ڕۆشممنبیردا
ههیه .ئهمیممان ئهویممان دروسممت دهکممات .تمماکو ئهمڕۆیممش ڕۆشممنبیری ئێمه نه توانیممویهتی
ببێته مۆدێلێکی وهک ئهو مۆدێلنهی له جیهاندا ههن ،بۆ نموونه مۆدێلی وهک ڕۆشممنبیری
ئۆرگانیمممک ،ڕۆشمممنبیری ممممولتهزیم )کومیتمممد( و همممی دیکه و نه ممممۆدێلێکی سهربهخۆیشمممی
داهێناوه ،بهڵکوو ئهوهی به زهقممی دهبینممرێت ،ڕۆشممنبیری میللییه ،که لێممرهدا به )جمماگلهر
 (Jagglerنممماوی دههێنیمممن .جممماگلهر ئهو پممماڵهوانهیه ،که یممماریی جاگلینمممگ )(Jaggling
دهکممات .دهتمموانێت له یهک کاتممدا و زۆر به خێرایممی چهنممد شممتێک ههڵبممدات و ههر جممارێ
یهکێکیممان بگممرێتهوه .ئهم ههڵممدهداتهوه و ئهو دهگممرێتهوه .ئیممتر بهم شممێوهیه! جمماگلهر به
سیسمممتێمێکی نهگمممۆڕ کمممار دهکمممات .ههر گۆڕانکمممارییهک بهسمممهر سیسمممتێمهکهیدا بێمممت،
یممارییهکهی تێممک دهچێممت و ڕۆڵهکهی تهواو دهبێممت .لی بینهری جاگلینممگ ئهو ممماتێریهله
هێنده گرنگ نییه ،که جاگلهر به کاری دههێنێت ،بهڵکوو لێرهدا ژماره و خێرایی بایهخی
زیاتریان ههیه .واته تاکو ژمارهی ئهو ماتێریهلنهی ههڵیان دهدات ،زۆرتر بێت و خێراتممر
جێگۆڕکێیان پێ بکات ،یارییهکه چماکتر سمهرنج ڕادهکێشمێت و زیماتر درێممژه دهکێشممێت(5).
جاگلهر خۆی له بنهڕهتدا مرۆڤێکی یاخییه و له ڕێی هونهرهکهیهوه جۆرێمک له تراجیمدیا
نماییش دهکات ،بهڵم کاتێ ڕۆشنبیر دهیهوێت ههمان ڕۆڵی ئهو له بواری فکریدا ببینێت،
پرۆسێسمممهکه بمممۆ کۆمیمممدیا دهگمممۆڕێت .بهم شمممێوهیه ڕۆشمممنبیری جممماگلهر بممموونهوهرێکی
پهسهندکراوی کۆمهڵگهیه .نهک ههر ڕهخنه لهو نممۆرم و بههایممانه نماگرێت ،که خهڵممک به
پیرۆزیممان دهزانممن ،بهڵکمموو دهشممیانپارێزێت .پێویسممتی بهوهیه بهردهوام دهربکهوێممت و به
) 5جاگلهر و جاگلینگ( ،ناوی یهکێ لهو چیرۆکانهمه ،که لهپێش ڕاپهڕیندا نووسیومن .له کتێبی )ڕاگهردان(دایه ،که هێشتا
چاپ نهکراوه.

زمممانی میللممی بمدوێت .به پێمموهری ویممژدان ڕووداوهکممان ههڵبسممهنگێنێت ،چممی باشممه و چممی
خراپ؟! ئهو پێوهندییه ئماڵۆزهی نێمموان دهسممتهڵت و ڕۆشممنبیری هێنمده سماده کمردووهتهوه،
که دهیهوێت بڵممێ ڕۆشممنبیر ئهوهیه زۆر له مێدیاکانممدا دهردهکهوێممت ،پشممتی زۆرایهتییهک
دهگرێمممت و دژی زۆرایهتییهکمممی دی دهوهسمممتێتهوه ،بمممێ ئهوهی هیمممچ ئایمممدیایهکی نممموێ
بناسێنێت ،یان ستایلێکی دیکهی بیرکردنهوه دابهێنێت .بهکورتی نه توانا و نه ئارهزووی
تێپهڕاندنی ههیه ،بۆیه له ئاستی زمانی خهڵکممدا دهمێنێتهوه و به شممێوازێک دهنووسممێت،
که هیچ جیاوازییهک دروست نهکات.
دهگهینه ئهوهی بڵێیمممممن کمممممۆمهڵگهی ئێمه زۆر کهم ڕۆشمممممنبیری ڕهخنهگمممممر و تێپهڕێنهری
بهرههم هێناوه ،که دهکرێت به دیوهکهی دیکهیشدا بگوترێت ڕۆشممنبیرانمان نهیممانتوانیوه
کۆمهڵگه بههژێنن و بیکهنه ناوهنممدێکی بهرههمهێممن .پێوهنممدیی نێوانیممان لهسممهر بنهمممای
ڕازیکردنممی یهکممدی دامهزراوه ،نهوهک لهسممهر بنهمممای تێکشممکاندن و ههڵوهشمماندنهوهی
بۆچوون و ئاڕاستهکانی یهکتر.
ڕۆشممنبیری جمماگلهر ،که بمموونهوهرێکی سممادهی میللییه ،زۆر دووره لهوهی بممبێته خمماوهنی
پڕۆژهی فکریی ڕهخنهیی .ههمممان تێگهیشممتنی سیاسممهتمهداری بممۆ کێشممهکان ههیه ،لهبهر
ئهوهیشممه خممۆی له بممواری سیاسممهتدا قممایم دهکممات .یهک دهسممتهڵت دهناسممێت ،ئهویممش
دهسممتهڵتی سیاسممییه ،چونکمموو زهقممترین دهسممتهڵته ،له کاتێکممدا دهسممتهڵتهکانی دی لی
ئهو نه بوونیمممان ههیه و نه هیمممچ کممماریگهرییهک .ممممادام ڕاسمممتهوخۆ و به زممممانی میللمممی
لهبارهی سیاسهتهوه دهدوێمت ،لی زۆرایهتی خۆشهویسممته و ناوبمانگی ههیه ،چمونکه ههر
زۆرایهتی سیاسهتمهداری جاگلهریشی ل پهسهنده .زۆرایهتی شێتی ڕۆشنبیری ڕووکهشممه،
چممونکه ئهو قسممانه دهکممات ،که خۆیشممی دهیممانزانێت .مممرۆڤ لهو کۆمێنتممانهی ئهنممدامانی
زۆرایهتی بممۆ ڕۆشممنبیری جمماگلهری دهنووسممن ،به ڕوونممی دهبینێممت چهنممد ئاسمموودهن ،که
ههمممان بۆچمموونی ئهوانممی ههیه .ڕۆشممنبیری جمماگلهر وای کممردووه سیاسممهت لی زۆرایهتی
ببێته گرنگترین بموار ،چمونکه له هیمچ ب وارێکی دیکهدا ن اتوانێت هێن ده دهنمگ به دهسمت
بهێنێت و هێندهیش به ئاسانی بۆچوونهکانی دهرببڕێت .سممهیر نییه ئهگهر ئهمممڕۆ بممواری
ئهدهب ،فهلسهفه ،سممایکۆلۆجی ،سۆسممیۆلۆجی و ئهوانهی دیکه چممۆڵ بممووبن ،که ئهمه ههر
خممۆی مانممای ئهوهیه ئهوان نه ئهو بوارانهیممان ناسممیوه و نه به جیممددییش کاریممان تێممدا
کردوون ،دهنا بۆچی پێیان وایه ئهمانه توانای گۆڕانکارییان نییه ،بهڵکوو تهنیا سیاسهت
له دهستی دێت دنیا بگممۆڕێت؟ ههر هێنممده گوتمماری سیاسممی شممهقام دهورووژێنێممت ،زۆربهی
ڕۆماننووس ،شاعیر ،چیرۆکنووس و ڕهخنهگر کمماری خۆیممان جممێ دههێڵممن و دوای ترۆمپێممتی
سیاسهتمهداران دهکهون ،تاکو به ههمان زمانی ئهوان ،بگره ههنممدێجار نزمممتریش بممدوێن
و به زۆرایهتی بڵێن ئێمهیش ماوین .خۆ ئهگهر فریای نووسینی گوتار نهکهون ،ئهوا پهنمما
بۆ شێوازی نامه دهبهن ،که بۆ سهرکرده و بهرپرسهکانی دهنێممرن و ئامۆژگارییممان دهکهن.

ههر ئهوانه دوای ئارامبوونهوهی شهقام ،بممۆ دنیممای ئهدهب و هممونهر دهگهڕێنهوه و مممرۆڤ
دهتوانێت ههندێکیان له فێستیڤاڵهکاندا ببینێت ،ئینجمما لهوێ چ خهڵت دابهش بکهن و چ
ههر خۆیان وهریبگرن .ڕۆشنبیری جاگلهر پێممی وایه گۆڕانکمماری کمماتێ دێته دی ،که بممواری
سیاسی دهگۆڕێت .ئهمه تێگهیشتنێکه چهند بڵێی ساکاره .ئهوه ههممموو بوارهکممانی دیکهن
سیاسممهت ئاڕاسممته دهکهن ،نهوهک بهپێچهوانهوه .ڕهخنه خممۆی بهرههمممی قووڵبمموونهوهی
ڕۆشمممنبیره لهو بممموارانهدا .ههر ڕهخنهیشمممه گوتممماری سیاسمممی دهخممماته ژێمممر گوممممانهوه و
نمماهێڵێت دهسممتهڵتی ڕههمما پهیممدا بکممات .ئهوه ڕهخنهیه بممواری سیاسممی و بوارهکممانی دی
دهگۆڕێت و بهرهو ئاستی باڵتریان دهبات ،بێ ئهوهی ئهو پرۆسێسممه له خاڵێکمدا کۆتماییی
پممێ بێممت .له ههر کۆمهڵگهیهکممدا ڕۆشممنبیری ڕهخنهگممر نهبێت ،سیاسممهت شمموێنی ههممموو
شممتێک دهگممرێتهوه و بممواری ئممازادی تهواو تهسممک دهبێتهوه ،بگممره ههر نممامێنێت ،هاوکممات
ڕۆشمممنبیری جممماگلهر به شمممێوهی بهرچممماو زۆر دهبمممن .ئهممممڕۆ کمممۆمهڵگهی ئێمه وهک ههر
کمممۆمهڵگهیهکی دیکهی تهقلیمممدی خممماوهنی ژممممارهیهکی یهکجمممار زۆری ڕهخنهگمممره ،بهوهی
چهمکممی ڕهخنه له کۆنتێکسممتی خممۆی دوور خممراوهتهوه و بممۆ ئاسممتی میللممی داگیممراوه .واته
کراوهته کارێکی ئاسان ،بهڵم ئهوه ههر کۆمهڵگهی ئێمهیشممه له ڕووی بهرههمممی فکممری و
ڕهخنهییهوه هێنممممممده ههژاره .ئهو چهنممممممد نووسممممممهرهیش ،که زۆرایهتی به گهورهتریممممممن
ڕهخنهگمممری خۆممممان ،بگمممره به گهورهتریمممن ڕهخنهگمممری دنیایشمممیان دهزانێمممت ،له چهنمممد
گوتممارێکی سمماده زیاتریممان نهنووسممیوه .تێیانممدا ههیه ههممموو ئهرکهکهی ئهوهیه دۆعمما بممۆ
ههنمدێک و له ههنمدێکی دیکهی بکمات .تێکهڵبمموونی ژانرهکمان ،واته ڕۆشمنبیر له ئارامیممدا
ڕۆممان ،شمیعر چیممرۆک و ڕهخنهی ئهدهبممی دهنووسمێت ،بهڵم له کماتی ورووژانممی شممهقامدا
ههموویمممان جمممێ دههێڵێمممت و پهنممما بمممۆ گوتممماری ئممماگراوی دهبمممات ،خهسمممڵهتی دیممماری ئهو
کۆمهڵگهیممانهیه وهک هیممی ئێمه هێشممتا تاکهکممانی نهبمموونهته خمماوهنی خۆیممان ،بهڵکمموو
پابهنمممممدی خواسمممممتی زۆرایهتین .فهیلهسمممممووفانی )تیمممممۆریی ڕهخنهیمممممی( له نمممممموونهی
)هۆرکهایمهر() ،ئهدۆرنۆ( و )مارکیوز( پێ لهسهر تێکچڕژانی بممواره جیاوازهکممان دادهگممرن،
بگمممره ئهمه له دیمممدگای فهلسمممهفیدا به پێویسمممت دهزانمممن ،بهوهی فهلسمممهفه لهسمممهریهتی
بهرههمممممی ئابوورینمممماس ،مێژوونمممماس و دهروونناسممممان له داڕشممممتنی پرسممممیاردا پێکهوه
ببهستێتهوه ،که ههموو ئهمانه وا دهکهن ڕهخنه کاریگهرتر ببێت (6)،بهڵم لی ڕۆشنبیری
جاگلهر شتهکه تهواو جیماوازه ،چونکموو ئهو به شمێوهی کیریۆسمیتی ،واته زۆر ڕووکهشمانه
لهبممارهی ئهو ڕووداوانهوه دهنووسممێت ،که شممهقام به گرنگیممان دهزانێممت ،بممێ ئهوهی هیممچ
پرسیارێکی نوێ بورووژێنێت.
زۆرایهتیمی ئهممڕۆ دهرگهی ب ۆ ههر ڕۆشمنبیر و سیاسمهتمهدارێک کمردووهتهوه ،به مهرجمێ
ئهو سممیگناڵنهی پێمموه دیممار بێممت ،که ئهم حهزی لێیممانه و نممابنه هممۆی تێکچمموونی دۆخممه
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ئممارامهکهی .واته کمماتێ پهسممهندیان دهکممات ،که دهبنه جمماگلهر و دهزانممن چممۆن جاگلینممگ
بکهن .وای لممێ همماتووه بممۆ ئهوهی مممرۆڤ به نووسممهرێکی داهێنهر ،یممان سیاسممهتمهدارێکی
گهوره بزانرێت ،هێنممدهی بهسمه له کهناڵهکممانی ڕاگهیاندنمدا زووزوو دهربکهوێممت و وێنهی
جمماگلهرێکی شممارهزا تۆپهکممان له ههوادا بخممولێنێتهوه .ڕۆشممنبیری ڕهخنهگممر و تێپهڕێنهر
بهرگری له باوهڕی زۆرایهتی ناکات ،بهڵم لهپێناوی مافهکانیدا تێدهکۆشممێت ،له کاتێکممدا
ڕۆشممنبیری جمماگلهر به باوهڕهکهیممدا ههڵممدهڵێت  ،کهچممی مافهکممانی ل گرنممگ نین ،بهڵکمموو
تهنیممما وهک تمممۆپ ههڵیانمممدهدات .زۆرایهتی خۆیشمممی ئهوهی به لیهوه گمممرنگه ههڵمممدانی
تۆپهکهیه ،نهوهک بهدهستهێنانی مافهکانی .لیهنی سیاسی ههیه بهڵێنی به ئهنممدامانی
زۆرایهتی داوه ،ئهگهر پشممتی بگممرن ،دهسممتکاریی سممروودی )ئهی ڕهقیممب(یممان بممۆ دهکممات.
ئهمه بهشمممێکه له داخوازییهکمممانی زۆرایهتی و حزبیمممش وهک دهسمممتکهوتێکی گهوره پێمممی
دهفرۆشێتهوه ،بێ ئهوهی هیچ لیهکیممان لهوهدا ڕژد )جیممددی( بممن .واته نه ئهم دهیهێنێته
دی و نه ئهویش دهیهوێت بێته دی ،بهڵکوو تهنیا وهک یهکێک له تۆپهکممان لێممی دهڕوانممن.
له پێشهوه گوترا زۆرایهتی حهز ناکات له پێکهاتهی شممت بکمۆڵێتهوه .نووسمهر ههیه لنممی
کهم پممانزده سمماڵه لهبممارهی دهسممتهڵتهوه دهنووسممێت ،جنێمموی پممێ دهدات و به نهفرهتممی
دهکات ،بمێ ئهوهی یهک جماریش گوتبێمتی دهسممتهڵت چییه ،بهڵکموو پێممی وایه دهسمتهڵت
بریممتییه له کهسممانێکی دیمماریکراو و ئهوانه هۆکمماری نممادادپهروهری و گهنممدهڵین ،کهچممی
وهک ڕوونمماکبیری گهوره ناسممراوه ،مممادام به زمممانی زۆرایهتی دهدوێممت و خممۆی لهو شممتانه
نادات ،که دهبنه ه ۆی تێکچموونی ئمارامییهکهی .بهم شمێوهیه چهمکمی دهسمتهڵت ،کمه بمۆ
نممموونه لی فهیلهسممووفێکی وهک )مێشممێل فۆکممۆ(دا ئمماڵۆزترین و قورسممترین چهمکه ،بگممره
دهگاته ئهوهی سهرجهم تهمهنی بۆ تهرخممان بکممات و هێشممتا فریممای نمماکهوێت ،کهچممی لی
ڕۆشممنبیری جمماگلهردا دهبێته یهکێممک له شممته ههر ئاسممان و سممادهکانی سممهر ئهم زهمینه.
هێنممده بیرکممردنهوه و دهربڕینممی ئاسممان کممردووهتهوه ،به ڕادهیهک ڕوونمماکبیری ئهرکێکه
وهک ههر ئهرکێکمممی دیکهی سممماده و ههمممموو کهسمممێک دهتممموانێت له ئهسمممتۆی بگرێمممت ،به
مهرجێممک وریممای خممۆی بێممت به لی بیرکممردنهوهی قممووڵ ،خوێنممدنهوه ،کممتێب ،تهنیممایی،
ڕهخنهی دڵڕهق و شممتی دیکهی لهم بمابهتهدا نهچێممت ،بهڵکمموو به زمممانی خهڵممک بممدوێت و
زووزوو ئهو شتانهیان به بیر بێنێتهوه ،که خۆیان دهیانزانن .پێشتریش گوتمممان ئهمه وای
کردووه ژمارهی ڕۆشنبیر له زۆربووندا بێت .ههمیشه کۆمهڵگه سممهرهتاییهکانی وهک هیممی
ئێمه ،ئهوانهی پشممت به کهلتممووری زارهکممی دهبهسممتن و بممایهخی نووسممینیان نهزانیمموه،
خاوهنی زۆرترین ژمارهی ڕۆشنبیرن .ئهوهی ئهمممڕۆ به ڕوونممی دهرکهوتممووه ،ئهوهیه ،ههتمما
ژممممارهی ڕۆشمممنبیر زیممماتر بهرهو سمممهرهوه ههڵبکشمممێت ،ڕێمممژهی خوێنمممدنهوه دادهبهزێمممت و
کتێبخانهکان داهاتیان کهمتر دهبێتهوه ،دهگاته ئهوهی ههندێکیان کرێی شوێنهکهیان بممۆ
نهدرێت .نکووڵی لهوه ناکرێت ئێمه ئهمڕۆ خاوهنی ژمارهیهکی یهکجار زۆری ڕۆشممنبیرین.

گهیشتووهته ئهوهی ههر لیهنێکی سیاسی کاتێ بۆ پشتگیریی پڕۆژهیهکی خممۆی پێویسممتی
به ڕۆشنبیر بێت ،له ماوهیهکی کورتدا ،بێ ئهوهی هیچ زهحمهتێممک بکێشممێت ،ههزارانیممان
کۆ بکاتهوه .ئهمه تایبهت نییه به پارتی ،بهڵکوو ههموو لیهنهکانی دیکهیش کردوویانه.
ئهو ڕۆشمممنبیرانهی له سمممهرهتاوه ،دروسمممتتر لهدوای ڕاپهڕینهوه وهک ڕوونممماکبیر خۆیمممان
ناسمماندبووو ،گمموایه پممڕۆژهی گهورهی فکممری و فهلسممهفییان ههن ،ئهمممڕۆ چ له ڕۆژنممامهی
حزبهکممان و چ لهو ڕۆژنامممانهی ،گمموایه سممهربهخۆن ،بمموونهته ڕۆژنامهنووسممی زۆر سمماده،
چونکه ئهمه ئاسانترین ڕێگهیه ،تاکو لی زۆرایهتی خۆشهویسممت ببممن .لهگهڵ زۆرایهتیممدا
زمانێکی هاوبهشممی پێممک هێنمماوه ،که به ئاسممانی له یهکممدی تێممدهگهن .زۆرایهتی هێنممدهی
بهسه تیۆریی پهرهسهندن )ئیڤهلویشممن(ی )دارویممن( به چهنممد وشممهیهکی وهک )چممۆن ڕازی
بین به نهوهی مهیموون دابنرێیممن؟( بسممڕێتهوه ،یممان سممهرتاپێی سمیکۆلهریزم ،که خممۆی به
عهلمانییهت ناوی دهبات ،له کمموفر و بهدڕهوشممتیدا کممورت بکمماتهوه ،بگممره سممهرجهم فکممری
دنیا له کۆمێنتی ژێر گوتاری ڕۆژنممامه ئێلیکترۆنییهکانممدا به وڕێنه بزانێممت ،بممێ ئهوهی چ
له دوور و چ له نممممممزیکهوه به لیانممممممدا تێپهڕیممممممبێت .ههم ڕۆشممممممنبیری جمممممماگلهر و ههم
سیاسهتمهداری جاگلهریش سوود لهو دۆخه دهبینن ،چونکه ئهوان ترسیان له هیچ دهمێک
نییه ،که به پرسمممیاری نممموێ ڕووبهڕوویمممان نمممابێتهوه .ههردووکیمممان له مممماوهی ئهو چهنمممد
ساڵهی ڕابوردوودا فێری هونهرێک بوونه ،که دهکرێت ناوی )هممونهری خوگۆنجانممدن لهگهڵ
زۆرایهتیمممممدا(ی لمممممێ بنێیمممممن .لهوهدا هاوپهیممممممانن چمممممۆن له ڕێگهی ههنمممممدێک چهمکمممممی
ڕهوشممتبازییهوه ههرچممی ئممارهزووی یمماخیبوون ههیه له مرۆڤیممدا بکمموژن و بیکهنه کممۆیله.
)نیتشممممه( له کتێممممبی )ئمممماوابوونی بتهکممممان(دا ڕهخنه له کهنیسممممه دهگرێممممت ،که ههوڵممممی
لهنمممماوبردنی ههوهس و غهریممممزه دهدات ،له کاتێکممممدا ڕیشهکێشممممکردنی ههوهس مانممممای
ڕیشهکێشممکردنی خممودی ژیممانه .گمموته ناسممراوهکهی )مهسممیح( دههێنێتهوه) :ئهگهر چمماوت
بهرهو گوناهم پهلکێشت دهکات ،دهریبهێنه( ،بۆیه پێممی وایه ڕهوشممت دژی سرووشممته ،بگممره
ئهمه دهکممماته یهکێمممک له تایتڵهکمممانی کمممتێبهکهی (7).بهگشمممتی )نیتشمممه( لهو کتێبهیمممدا
ڕهخنهی گهوره له تێکممممممڕای ئهوانه دهگرێممممممت دهیممممممانهوێت له ڕێگهی ڕهوشممممممتبازییهوه
سرووشمممممتی ممممممرۆڤ بکممممموژن و کمممممۆیلهی بکهن ،بمممممۆیه وهک پمممممارادۆکس به )بهدڕهوشمممممته
ناشیرینهکان( ناویان دهبات .بهم شێوهیه پێی وایه )ههموو له دژی لهناوبردنی ههوهسدا
پهیمان دهبهستن((8).
بۆ نموونه ئهو نووسهره میللییانه ،یاخود ئهو ڕۆشنبیره جاگلهرانه له ههنممدێک ممماڵپهڕی
دهرهوهی کوردسممتاندا دهیممانگوت پممارتی پممارکی کممردووهتهوه ،بممۆ ئهوهی بهدڕهوشممتی له
کمممۆمهڵگهدا بڵو بکممماتهوه ،بهڵم کممماتێ بۆیمممان دهرکهوت ئهو زۆرایهتییه به جلممموبهرگی
ئیسلمییهوه دهچێته پارکهکان و مانا ئۆرگینمماڵهکهی پممارکی تهواو گۆڕیمموه ،بگممره شمموێنی
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خواپهرستیی تێدا کردووهتهوه ،بۆ ئهوهی یهک نوێژی نهچێت ،به مانممایهکی دی وای ڕێممک
خسممتووه لهگهڵ تێگهیشممتنی خۆیممدا بگممونجێت ،ئهودهم ئهو تۆپهیممان فممڕی دا و دانهیهکممی
دیکهیان ههڵگرت (9).بهڕێوهبهرانی ڕۆژنامهی )(....ی دهنگی بزاڤێک ی ئیس لمی تهنی ا
ڕۆژێممک دوای همماتنی داعممش بممۆ مووسممڵ ڕیپۆرتاژێممک ئاممماده دهکهن و ڕایممدهگهیهنن ئهو
شاره بووهته بهههشت .بازاڕ ههیه و کهس دهستی لێ نهدراوه ،چممونکه وا دهزانممن
زۆرایهتیی ههرێمی کوردسمتان ئهوهی دهوێمت ،بهڵم کماتێ بۆیمان دهردهکهوێمت ئهمه
ئهو ڤێمممرژنه نییمممه لهوێمممدا زۆرایهتیمممی لهگهڵه ،بهڵکممموو ڤێرژنێکمممی تمممری نزیکمممی
ئهوهیه ،ئینجممما خێمممرا زممممانی خۆیمممان دهگمممۆڕن و به شمممێوهیهکی دی دوای ڤێمممرژنه
) (10جیممممماوازیی داعمممممش لهگهڵ حمممممزبه ئیسممممملمییهکانی
پهسمممممهندکراوهکه دهکهون.
حوکممموومهتی ههرێممممدا ،ئهوهیمممه ،ئهم ههمممموو تۆپهکمممانی فمممڕێ داوه و تهنیممما ئهوهیمممانی
هێشممتووهتهوه ،که نمماوی خیلفهتممه ،بهڵم ئهوان دوای ئهوهی چمموونهته نمماو پهرلهمممانی
کمممافریش ،وازیمممان لهوه نههێنممماوه به خهڵمممک بڵێمممن ئامانجیمممان گهڕانمممدنهوهی خیلفهته،
چمممونکه چممماک دهزانممممن ئهنمممدامانی ئهو زۆرایهتییه لهوه دهگهن ئهمه تهنیممما ههڵمممدانی
تممۆپهکهیه ،دهنمما کمماری وایممان لممێ ناوهشممێتهوه (11).ههروههمما داعممش خمماوهنی هێزێکممی
گهورهتممر و زۆرایهتییهکممی فراوانتریشممه ،بممۆیه توانممای ههیه ڕاشممکاوانهتر بۆچوونهکممانی
دهرببڕێت و پێویستی به تهقیه نییه .حزبی ئیسلمی ههیه تمماکو دوانممزده سمماڵ لهمهوبهر
گوتوویهتی پهرلهمان شوێنی کافرانه ،کهچی کاتێ زانیممویهتی بهم شممێوهیه زۆرایهتممی له
دهسمممت دهدات و توانمممای ئهوهیشمممی نییه وهک داعمممش قهوارهیهک دابمهزرێنێمممت ،ئهودهم
چووهته پهرلهمان ،بهڵم وهک گوترا ههوڵی داوه له شممهیتانهوه بممۆ فریشممتهی بگممۆڕێت)(12
 9دهکرێممت خمموێنهر ئهو بممابهتهم بخمموێنێتهوه ،که لهژێممر ناونیشممانی )کممێ شممار دادهمهزرێنێممت؟ فریشممته ،یممان ئیبلیممس؟(دا
نووسراوه و له )دهنگهکان( و له )ماڵێک له ئاسمممان(دا بڵو کمراوهتهوه .لهوێمدا بماس لهوه دهکممرێت چممۆن زۆرایهتممی کماتێ بهر
ههر شممتێکی نمموێ دهکهوێممت ،وهک شممهیتان لێممی دهڕوانێممت و دواتممر وردهورده بممۆ فریشممتهی دهگممۆڕێت ،بهو مهبهسممتهی هیممچ
گۆڕانکارییهک نههێنێته کایهوه .ئهمه لینکهکانیهتی:
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/20808.html
http://www.hemin.dk/mla/node/575
 10لهبهر ئهوهی ژممممارهکهم بمممۆ نهدۆزرایهوه ،تممماکو وهک سمممهرچاوه ئامممماژهی پمممێ بمممدهم ،بمممۆیه نممماوی ڕۆژنمممامه و لیهنهکهم
نهنووسیوه .له کاتی خۆێدا ئهو ڕاپۆرته ساختهیهم خوێندووهتهوه.
 11به بمڕوای ممن حمزبه ئیسملمییهکان تهنیما گمۆڕان ،کمۆمهڵ ،یهکگرتموو و بمزووتنهوه نیمن ،بهڵکمو پمارتی و یهکێمتییش ههممان
تێڕوانینینممی ئهوانیممان بممۆ حمموکمڕانی و بهڕێمموهبردن ههیه .لم ڕوونه ئهگهر )دهوڵهتممی ئیسمملمیت دهوێممت ،یممان دهوڵهتممی
سممیکۆلهر؟( لهنمماو بهرپممرس و ئهنممدامانی سممهرکردایهتیی یهکێتیممدا بخممرێته دهنگممدانهوه ،یهکهمیممان زۆر له دووهمیممان زیمماتر
دههێنێت .له ماوهی ئهو چهند ساڵهی ڕابوردوودا بابهتی ههندێک نووسمهرم خوێنمدووهتهوه ،که سمهرهتا وام زانیموه ئهنمدامی
حممزبه ئیسمملمییهکانن ،کهچممی دواتممر بممۆم دهرکهوتممووه مووچهخممۆری پممارتی و یهکێممتین و به یممارمهتیی ئهوانیممش بڕوانممامهی
بهرزیان وهرگرتووه.
 12دهکرێت خوێنهر جارێکی دیکه بممۆ ئهو بممابهتهم بگهڕێ تهوه ،که لهژێممر ناونیشممانی )کممێ شممار دادهمهزرێنێممت؟ فریشممته ،یممان
ئیبلیس؟(دا نووسیومه:
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/20808.html

کهواته چ سیاسممهتمهداری جماگلهر و چ ڕۆشممنبیری جمماگلهر بممۆ ئهوهی زۆرایهتی له دهسممت
نهدهن ،پێویسممته خۆیممان لهوه بپممارێزن به ڕوونممی بۆچوونهکانیممان دهربممبڕن و ئهوهیممش
گرنگه له یهک کاتدا کۆمهڵێک تۆپ به دهستهوه بگرن ،بۆ ئهوهی لنی کهم له ڕێی یهکممێ
لهو تۆپانهوه پێیان بڵێن پێوهنممدییان پێیممانهوه ممماون و لێیممان دانهبممڕاون .جهخممت لهسممهر
ئهوه دهکهینهوه ،که ڕۆشنبیری جاگلهر و سیاسهتمهداری جاگلهر بممۆ ئهوهی له زۆرایهتی
دانهبڕێممن ،پێویسممته له ئاسممتی ئاماژهدانممدا بوهسممتن و نهچنه نمماو وردهکممارییهوه .کمماتێ
سهرکرده و کادیرانی بزووتنهوهی گۆڕان دهڵێن ،بگره همماوار دهکهن به هیممچ شممێوهیهک له
سهوابتی ئیسلم ل نادهن ،خۆیان له وردهکارییهکان دهپارێزن و پێیان ناڵێن مهبهسممتیان
له سمممهوابت چییه ،چمممونکه ههر کممماتێ ئهوهیمممان گممموت ،ئهوا ئهو زۆرایهتییه له دهسمممت
دهدهن .ئایا ئهگهر بڵێن له سهوابتی وهک بهردبارانکردنی ژنی مێرددار و پیمماوی ژنممداری
)زینمماکهر!( ،بڕینممی دهسممتی دز ،کوشممتنی ئهوانهی واز له نمموێژ دههێنممن )تممارك الصمملةا( و
شممتی لهم بممابهته ل نممادهن ،دهتمموانن له پهرلهمانممدا ،بگممره لهنمماو خممودی کۆمهڵگهیشممدا
بمێننهوه و وهک داعممممممش نهکممممممرێنه دهرهوه؟ کهواته ئهمممممممڕۆ بهلڕێممممممدابردنی هممممممزری )
 ( Intellectualیهکێکه له پێداویسممممممممتییهکانی ههر سیاسممممممممهتمهدار و
prevarication
ڕۆشممنبیرێکی جمماگلهر ،بممۆ ئهوهی لهنمماو زۆرایهتیممدا شمموێنی خممۆی بگرێممت و خۆشهویسممت
ببێت(13).
سممهرهتا له بڵوکراوهکممانی )ڕهههنممد(دا نهک ههر لیهنگممری بممۆ پیمماوانی ئممایینی بهرچمماو
نممممممماکهوێت ،بهڵکممممممموو پێچهوانهی ئهمه دهبینمممممممرێت ،بهوهی هێشمممممممتا کۆدهکمممممممانی ئهو
زۆرایهتییهیان نهدۆزیوهتهوه و نهیانزانیوه چۆن پهسمهند دهکرێممن .له لیهکممی دیکه تمماکو
سهرهتای نهوهدهکانیش ئیدۆلۆگیی چهپ ،نهتهوهیی و لیبراڵ زاڵ بوون و دواتممر وردهورده
http://www.hemin.dk/mla/node/575
 13له کهناڵی )(KNNدا زووزوو ڕاپۆرت لهبارهی )ئهردۆگان( و )ئاکهپه(وه پهخممش دهکرێمت و ڕهخنهی تونمدیان لممێ دهگیرێممت.
بینهرێک ئهگهر یهکهمجاری بێت ئهو کهناڵه بممبینێت ،نممازانێت هیممی بزاڤێکممی ئیسمملمییه و سممهرکردهکانی بهردهوام جهخممت
لهسممهر )سممهوابت( دهکهنهوه ،بهڵکممو وا تێممدهگات هێزێکممی سممیکۆلهری له پشممتهوهیه .هۆکممارهکهی تهنیمما ئهوهیه به ڕوونممی
دهرکهوتممووه پێوهنممدیی )ئهردۆگممان( و پممارتی گهیشممتووهته ئاسممتێک ،که تێکممڕای ئهوانهی دوێنممێ له ههرێمممی کوردسممتاندا به
ئاشکرا پڕوپاگهندهیان بۆ ئهو خهلیفه عوسمانییه دهکرد ،ئێستا خراونهته پهراوێزهوه ،بهوهی پارتی خۆی شوێنی ههموویانی
گرتووه .سهیر ئهوهیه زۆربهی سهرکرده دیارهکانی گۆڕان ،که ئیخوانین و ئهمرۆ وهک دوژممن له )ئهردۆگممان( دهڕوانممن ،ممادام
هاوپهیممممانی پمممارتییه ،دروسمممتتر پمممارتیی گرتمممووهته خمممۆی ،تممماکو دوێنمممێ ههر کهسمممێکیان به کمممافر و لدهر دهزانمممی ،ئهگهر
ڕهخنهیهکی لێ بگرتایه .دهمهوێت بڵێم ئهوانه کمماتێ زۆرایهتییهک له دهسممت دهدهن ،پێویسممته زۆرایهتییهکممی دی به دهسممت
بهێنن .بهم شێوهیه گۆڕانیش وهک پارتی پێویستی به زۆرایهتییهکی ئیسلمی ههیه ،تاکو ئهو بۆشاییه پممڕ بکمماتهوه .هاوکممات
دهبێت ههندێک تۆپی دیکه به دهستهوه بگرێت .کهواته ئهوهیش سهیر نییه ئهگهر ئهمڕۆ له کهنمماڵی ئهو کۆنهئیخوانییممانهی
ناو گۆڕاندا باس لهو زوڵمه بکرێت ،که کموردی بماکوور و ڕۆژئماوا ڕووبهڕووی بموونهتهوه ،ممادام کهنماڵی )ڕووداو( تهرخمانه بمۆ
پێداههڵممممدانی )ئهردۆگممممان( و بێنرخکردنممممی ههر دهنگێممممک ،که له دژی خهلیفه بهرز دهبێتهوه .ئهو بینهرهی ) (KNNئهگهر
چممماوهڕێ بکمممات ڕاپمممۆرتهکه تهواو بمممبێت ،ئهوا بهر کمممۆمهڵێکی دیکه دهکهوێمممت ،که ههموویمممان جهخمممت لهسمممهر ئیسممملمهتیی
بزووتنهوهی گۆڕان دهکهنهوه.

ههمممموو شمممتێک کهوته ژێمممر چهتمممری ئیسممملمهوه ،که ئهودهم وهک ئهممممڕۆ چ ڕۆشمممنبیر و چ
سیاسهتمهدار نهیاندهتوانی به ئاسانی شوێنی خۆیان لهناو ئهو جیمماوازییهدا بگممرن .بهم
شممێوهیه ڕۆشممنبیرانی )ڕهههنممد( دهسممتهواژهی وهک پیاوسممالری ،خێڵهکممی ،ئیلیممت ،دۆگممما،
تازهگهری ،سیکۆلهریزم ،دهستهڵتی پیاوانی ئایینی و زۆری دیکهی هاوشێوهی ئهمانهیان
به کار دههێنا ،که ئاماژهیان بهوه دهدا ئهوان دهیانهوێت ڕهخنه له زۆرایهتی بگرن ،بممێ
ئهوهی تێیانممممدا قممممووڵ ببنهوه ،بهڵم دواتممممر وردهورده دهسممممتهواژهی ئممممایینی شمممموێنیان
گمممرتنهوه ،یمممان دروسمممتتر ئهو دهسمممتهواژانه شممموێنیان گمممرتنهوه ،زۆرایهتی پێیمممان ڕازین،
بهتایبهتی لهگهڵ حهڤدهی شمموباتدا ،که گهیشممته ئهوهی بانممگ بممدهن .ئهگهر نووسممهرانی
)ڕهههنممد( نهچوونممایهته نمماو خهڵممک ،له ڕۆژنممامه و گۆڤمماری حزبهکانممدا بهرههمیممان بڵو
نهکمممردایهتهوه ،له تیڤییهکانیانمممدا دهرنهکهوتنمممایه ،بهم شمممێوهیه نهدهناسمممران .کممماتێ
زۆردهرکهوتن پێوهره بۆ ئهوهی مرۆڤ ڕۆشنبیرێکی گهوره بێت ،ئهوا زمممانی میللممی فریممای
دهکهوێممممت .زمممممانی ههر یهکممممێ لهو ڕۆشممممنبیرانه ڕۆژبهڕۆژ سممممادهتر بممممووهتهوه ،تمممماکو
گهیشمممتووهته ئهوهی ههر نووسمممهرێکی دیکهی ئاسمممایی بتممموانێت وهک ئهوان بنووسمممێت و
نووسیویشمممممیانه .ئهو ڕۆشمممممنبیره نهک ههر ڕهخنهی له )ئێسمممممتا( نهگرتمممممووه و ههوڵمممممی
تێپهڕانممممدنی نهداوه ،بگممممره ههممممموو شممممته دژبهیهکهکممممان )(Contradictionی ئممممایین و
سیاسهتی له خۆیدا ههڵگرتووه و به زمانی میللی بهرگرییممان لمێ دهکممات ،بگممره بهردهوام
لهو ڕێگهیهوه ههوڵی گهورهکردنی ناوبانگی خۆی دهدات(14).
دهگهینه ئهوهی بڵێین چ ڕۆشممنبیری جمماگلهر و چ سیاسممهتمهداری جمماگلهر دوای زۆرایهتی
دهکهون ،نهوهک بهپێچهوانهوه ،که ههندێجار بۆچوونهکممان کممورت دههێنممن و خێممرا ڕاسممت
دهکمممممرێنهوه .بهشمممممێک لهو ڕۆشمممممنبیرانهی لهنممممماو ئمممممایینهوه هممممماتوون ،زۆر زیممممماتر لهو
ڕۆشممممنبیرانهی زۆرایهتی به گهورهیممممان دهزانێممممت ،ههوڵیممممان داوه ڕهخنه له دیممممارده و
دهرکهوتهکانی ئایین بگرن.
ههندێک لهو جاگلهرانه پێشبینییان دهکرد لهدوای سیویهکی ئابهوه پارتی دهکهوێت و تا
مممممماوه ههڵناسمممممتێتهوه ،بمممممۆیه بهردهوام به زممممممانی میللمممممی لهبمممممارهی ئهو ڕووداوهوه
دهیاننووسی ،بهڵم پارتی به هێزێکی گهورهترهوه دهرکهوتهوه ،بگممره ئهوانهی پێشممبینیی
ڕووخانیممممان دهکممممرد ،به سوپاسممممهوه له دامودهسممممتگهکانیدا وهک موچهخممممۆری گمممموێڕایهڵ
دامهزران و له ئۆرگانهکانیمممدا گوتاریمممان بمممۆ نووسمممی ،بمممێ ئهوهی دهسمممت له جاگلینمممگ
ههڵبگممرن .ههنممدێک جمماگلهری دیکه له ماڵپهڕهکممانی دهرهوهی کوردسممتاندا گوتیممان ئێمه
 14لێممرهدا به هیممچ شممێوهیهک مهبهسممتمان نییه ههموویممان وهک یهک بممبینین ،بهڵکممو هێشممتا جیمماوازییهک لهنێمموان ئهمیممان و
ئهویانممدا ههسممت پممێ دهکرێممت .تێیانممدا ههیه لی خمموێنهری سممهرهتاییش لهوه دهرچممووه بهرههمهکممانی  ،چمماکتره بگمموترێت
گوتهکانی شتی نوێیان تێدا بێت ،له کاتێکدا ههر بۆ نموونه )فارووق ڕهفیق( ،که له حهڤدهی شوباتدا تهواو بۆ ئاسممتی میللممی
دادهبهزێت ،بهڵم خێرا به ئاگا دێتهوه و گۆڕانکاری له خۆیدا دهکات .ئهمهیش پرۆسێسێکی ئاساییه ،که ڕۆشنبیران هاوکاتی
ههر ڕووداوێک به چهمکهکانیاندا دهچنهوه و ههوڵ دهدهن ئاستی تێگهیشتنی خۆیان تێبپهڕێنن .لێرهدا )هیگڵ( نممموونهیهکی
دیاره.

هێنممممده جمممموێن به پممممارتی دهدهیممممن ،تمممماکو لی خهڵممممک ناشممممیرینی دهکهیممممن و ئهنجممممام
دهیڕووخێنیممن ،بهڵم دوای پممانزده سمماڵ هێشممتا بۆیممان نهکممراوه ،چممونکه ئهو زۆرایهتییه
ئهمممڕۆ ئاممماده نییه دهسممت له هیممچ شممتێکی خممۆی ههڵبگرێممت ،بممۆیه ههنممدێکیان کمماتێ بممۆ
کوردسمممممممتانی ژێمممممممر دهسمممممممتهڵتی پمممممممارتی دهگهڕێنهوه ،ناچمممممممارن لهگهڵ بهرپرسمممممممه
دهستڕۆیشممتووهکانیدا ڕێممک بکهون ،نهیممانگرن و ئازاریممان نهدهن .بممزووتنهوهی گممۆڕانیش
ههمممممان بۆچمممموونی بممممۆ ڕووخانممممدنی پممممارتی ههبمممموو ،گمممموایه له ڕێممممی ئاشممممکراکردنی
نهێنییهکممممانیهوه بێهێممممزی دهکممممات و دواتممممر له نمممماوی دهبممممات ،بهڵم ئهویممممش ههر زوو
ئاڕاستهکهی گۆڕی ،بهوهی لهگهڵ ئاڕاستهی زۆرایهتیدا نهدههمماتهوه .چ ئهو نووسممهرانهی
جوێنیمممان دهدا و چ گمممۆڕانیش توانییمممان لی ئهو زۆرایهتییه بناسمممرێن و پهسمممهند بکرێمممن،
بهڵم بێ ئهوهی ئهمه بگاته ئهوهی پارتی لواز ببێت ،چونکه وهک گمموترا ئهو زۆرایهتییه
ههموو شتێک کهڵهکه دهکات ،به مهرجێ سیمای ئایینیی پێوه بێت .پێشتریش گوترا هیممچ
ڕهگهزێکی دی وهک ئایین ناتوانێت خاڵی هاوبهشی ئاڕاسته جیاوازهکان بممدۆزێتهوه و له
یهکدییان نزیک بکاتهوه ،بگره لهناو یهکدیاندا بتوێنێتهوه.
ڕهنگه سیویهکی ئاب نموونهیهکی زهق بێممت بممۆ ئهوهی بڵێیمن ڕۆشممنبیری جماگلهر ،کاتێمک
کێیسممێک وهک تممۆپ ههڵممدهگرێت و جمماگلینگی پممێ دهکممات ،بممۆ ئهوهی نییه لهو ڕێگهیهوه
ڕهخنه بگرێممت و ئایممدیای نمموێ بهێنێممت ،بهڵکمموو تهنیمما مهبهسممتیهتی وهک یمماریکهرێکی
لێهاتوو بهردهوام له بهرچاو بێت و له بیمر نهچێتهوه ،چمونکه ئهو بهرگهی ههمموو شمتێک
دهگرێت ،بهڵم هیی ئهوه نمما له بهرچمماوان ون بممبێت و له بیممر زۆرایهتی بچێتهوه .گممرنگه
ئهوهیش بزانین ،که دهبێت جاگلهر زووزوو ئاڵوگۆڕ به ماتێریالهکمانی بکممات .واته ڕهنممگ،
شێوه و قهبارهی تۆپهکانی بگۆڕێت و له فۆرمی دیکهدا پێشانیان بداتهوه ،چونکه بێممزاری
یهکێکه له سممیماکانی زۆرایهتمی و شمێتی گمۆڕینی فمۆرمی شمتومهکه وهک چممۆن کهلموپهلی
ناوممماڵ ،جلمموبهرگ ،ئۆتۆمۆبیممل و شممتی دیکهیممش ههر بهم شممێوازه دهگممۆڕێت .تمماکو چهنممد
ساڵێک لهمهوبهریش ئهگهر خوێنهر تهنیا ژمارهی سیویهک ) (31و وشهی )ئاب(ی له ههر
شوێنێکدا بدیایه ،به پهرۆشهوه دهیخوێندنهوه ،بهڵم ئهمڕۆ ئهو ئارهزووهی نهماوه ،بممۆیه
پێویسممته ڕۆشممنبیری جمماگلهر تممۆپێکی دیکه بهێنێممت ،وهک تممۆپی دهسممتوور ،هیممی یاسممای
سممهرۆکایهتی و شممتی لهم بممابهته .بممۆ ڕۆشممنبیر هیممچ گرنممگ نییه ئهو ڕووداوه چ سمموود و
زیانێکی ههیه ،بهڵکوو وهک پێشتر گوترا گرنگ ئهوهیه بیکاته تۆپ و ههڵیبدات .ههندێک
لهو جاگلهرانه له گهرمهی ڕووداوهکممانی حهڤممدهی شمموباتدا پهلممماری ههر ڕۆشممنبیرێکیان
دهدا ،ئهگهر ملممی بممۆ خواسممتهکانی زۆرایهتی کهچ نهکممردایه .بهوه تاوانباریممان دهکممرد،
گوایه سهر به پارتی و یهکێتییه ،ههتا ئهگهر ئهو ڕۆشممنبیره دهسممتی لهوه ههڵنهگرتبمایه
ڕهخنهی جیددی لهو دوو حزبه بگرێت ،کهچی دوای ئارامبوونهوهی شممهقام ههر خۆیممان له
مێدیا و دامودهستگهکانی ئهواندا دهرکهوتنهوه و له فێسمتیڤاڵهکانیاندا بانگهێشمت کمران،

بگممره ئهوانهیممان به داهێنهر نهدهزانممی ،که بهشممدارییان تێممدا نهکممردوون (15).سممهیر نییه
جاگلهرهکان هاوکاتی ههر ڕووداوێک به لێشاو دهردهکهون و بۆچوونی خۆیممان دهڵێممن ،بممێ
ئهوهی پێشممتر لهو بممارهیهوه هیممچ شممارهزاییهکیان پهیممدا کردبێممت .بممۆ نممموونه ههر هێنممده
داعممش دهردهکهوێممت ،ئهوان لهبممارهی ئیسمملم و مێممژووهکهیهوه دهکهونه قسممهکردن ،بممێ
ئهوهی قسممهکانیان سممنووری تێگهیشممتنی مرۆڤممی ئاسممایی بممبڕێت ،چممونکه لهبممارهی ههر
هێزێکهوه دهدوێممن ،که خماوهنی زۆرایهتییه .ڕۆشممنبیره ڕهخنهگمر و تێپهڕێنهرهکمانی دنیما
ههمیشمممه له دژی سمممێنترالیزمدا جهنگممماون ،له )نیتشمممه(وه کممماتێ سمممێنترالیزمی ئهقمممڵ و
زانسممتی خسممتووهته ژێممر گهورهتریممن پرسممیارهوه تمماکو )فۆکممۆ() ،دێریممدا( و ههممموو ئهوانهی
دیکه ،ههر یهکهی به شمممممممێوازی خمممممممۆی ڕهخنهی له سمممممممێنترالیزم گرتمممممممووه و ههوڵمممممممی
ههڵوهشمماندنهوهی داوه ،بگممره کهنمماڵی دیکهی جیمماوازی کممردووهتهوه ،کهچممی ڕۆشممنبیری
جماگلهر بهپێچهوانهوه ههمیشمه بهو زممانه میللییهی هوتماف بمۆ سمێنترالیزم دهکێشمێت و
دژایهتیی ههر کهناڵێکی جیاواز دهکات ،که دهردهکهوێت(16).
 15ههرگیمممز دژی ئهوه نیمممم نووسمممهری سمممهربهخۆ و ڕهخنهگمممر له مێمممدیای حزبیمممدا دهربکهوێمممت ،بهرههممممی له ڕۆژنمممامه و
گۆڤارهکانیاندا بڵو بکاتهوه ،یمان له فێسمتیڤاڵهکانیاندا بهشمدار بمبێت ،به مهرجمێ وهک ئهوهی دهیهوێمت ،بمدوێت و سانسمۆر
نهخرێته سهر بابهتیان ،ئهگهرچی خۆم چهند توانبێتم لهوهدا پارێزم کردووه ،بهتایبهتی لهم چهنممد سماڵهی دواییممدا .لێممرهدا
باسی ئهو دهبڵستاندارده دهکهم ،که ئهو ڕۆشنبیرانه دهیگرنه بهر .ههر کهسێ به خۆفرۆش دهزانن ،کمماتێ شممهقام ورووژاوه و
لهوێدا بهرههم بڵو دهکاتهوه ،کهچی دوای ئارامبوونهوهی ههمان شهقام خۆیان لیان دادهمهزرێن و پارهیممان لممێ وهردهگممرن.
ههر ئهو ڕۆژنامه و گۆڤارانه پڕوپاگهنمدهیان بمۆ دهکهن و به ش انوباڵی بهرههمهکانیانمدا ههڵمدهدهن .دهکرێمت ئهوهیمش بڵێمم
ههندێک لهو ڕۆژنامه و گۆڤارانهی لهناو دامودهستگهی حزبدا دهردهچن زۆر لهو ڕۆژنامه و گۆڤارانهی دیکه کراوهتممرن ،گمموایه
سهربهخۆن) .چاودێر( زۆر له )ئاوێنه( کراوهتره ،یان دروستتر )ئاوێنه( هێشتا به )چاودێر( نهگهیشتووه ،که نهدهبووایه ڕێگه
بدهین به یهکدییان بهراورد بکهین .ئهوهی لهدوای حهڤدهی شوباتهوه به ڕوونی دهرکهوتووه ،ئهوهیه ،زۆربهی ئهو ڕۆشنبیره
میللییانهی به حهماسهوه دهنووسن و پهلمماری ههر ڕۆشمنبیرێک دهدهن ،که بیرکمردنهوه و تێڕوانینممی جیمماوازی ههن ،خۆیمان
لهنمماو دامودهسممتگای حزبهکانممدا چاویممان ههڵهێنمماوه و دوای ئممارامبوونهوهی شممهقامیش بۆیممان دهگهڕێنهوه .ئهوهی له بیریممان
نامێنێت ،یاخیبوونه .بهکورتی ئهم ڕۆشممنبیرانهم وهک ئهو دههۆڵچییممانه دێنه بهرچمماو ،که به منممداڵی له ڕۆژانممی عهرهفاتممدا
دهمبینین .ئهوان له ساڵێکدا تهنیا ڕۆژێک دهردهکهوتن ،ئهویش بهو مهبهستهی جهژنانه وهربگممرن ،چممونکه شممهوانی ڕهمهزان
خهڵکیمممان به ئاگممما هێنمممابوو ،بهڵم ههمیشمممه جیممماوازییهکی گهوره لهنێممموان ئهو کهسمممانهدا ههیه ،که به پیشمممهی خۆیمممانهوه
خهریکمممن لهگهڵ ئهوانهی ڕۆڵمممی ئهو پیشمممهیه له بممموارێکی دیکهدا دهبینمممن ،که ڕێمممک لێمممرهدا کۆمیمممدیا دهسمممت پمممێ دهکمممات.
دههۆڵچییهکان دهیانویست لهو ڕۆژهدا زۆرترین پاره کۆ بکهنهوه ،وهک چمۆن ئهو ڕۆشمنبیرانه ک اتێ شمهقام دهورووژێمت تما له
توانادایه ههوڵ دهدهن له ڕۆژنامه و تیڤییهکاندا خۆیان نماییش بکهن و سهرنجی جهماوهر ڕابکێشن.
 16بۆ نموونه )ڕێمبین ههردی( لهبمارهی )دیبهیمت!(ی )مهل بهختیمار( و )مهل عهلمی بماپیر(ممهوه پۆسمتێکی له فهیسمبووکدا بڵو
کممردووهتهوه و تێیممدا به بمماڵی ههردووکیانممدا ههڵممدهدات .ئهوهی لێممرهدا دهردهکهوێممت ،ئهوهیه )مهل بهختیممار( جممارێکی دیکه
بممووهتهوه خمماوهنی زۆرایهتممی ،که له گهرمهی حهڤممدهی شمموباتدا له دهسممتی دابمموو ،چونکممو )ههردی( وهک نممموونهیهکی زهقممی
ڕۆشممممنبیری ئهمممممڕۆ ،تهنیمممما داکممممۆکی له هێزێممممک دهکممممات زۆرایهتیممممی ههیه .پێشممممتر ههمیشممممه )مهل عهلممممی بمممماپیر(ی وهک
کهسایهتییهکی گهوره ناساندووه و سهرسامیی خۆی بۆ دهربڕیوه ،بهڵم ئهمجمماره )مهل بهختیممار(یشممی هێنمماوهته ئاسممتیهوه.
کمماتێ بممارهگهی یهکگرتمموو دهکهوێته بهر شمماڵوی تیممرۆر ،ئهو ڕۆشممنبیره و ههنممدێک له همماوبیرانی دهڵێممن ئێمه یهکگرتممووین،
چونکه ئهودهم یهکگرتوو خاوهنی زۆرایهتییهکی گهوره بوو ،بهڵم کۆمۆنیستهکان ،مادام کهمایهتین ،ئهوا چ پارتی و یهکێممتی
و چ ئیسلمییهکان تیرۆریمان دهکهن ،بمێ ئهوهی ئهوان دهنگیمان لێموه بێمت .ممن خمۆم بهردهوام گوتموومه ڕۆشمنبیر بهرگمری له
مافی تاک و گرووپ دهکات ،نهوهک له باوهڕهکهی ،بگره باوهڕی تێک دهشکێنێت .زۆر ڕۆشممنبیری دیکهی وهک )ههردی( ،که له
حهڤدهی شوباتدا دهیانگوت ههر نووسهرێک لهسهر شهقامدا هاوار نهکات ،دژی گۆڕانکارییه ،بهڵم کاتێ سهری نهگرت و دوو

ڕۆشممنبیری جمماگلهر ئهوه چهنممد سمماڵه نهک ههر موجممامهلهی پیممماوانی ئمممایینی دهکمممات،
بهڵکممموو پێیانمممدا ههڵمممدهڵێت ،چونکممموو وا دهزانێمممت بهو ڕێگهیه خمممۆی له هێرشمممی ئهوانه
دهپمممممارێزێت ،که ئهمه نیشمممممانهی کورتمممممبینییهتی .ئهمهیمممممش خممممماڵێکی دیکهیه ،که ئهو
ڕۆشمممنبیره به سیاسمممهتمهدارهوه گمممرێ دهدات ،بهوهی ئهویمممش تهنیممما ئاساییشمممی خمممۆی
مهبهسته .بۆ پمارتی و یهکێمتی گرنمگ نییه کمۆمهڵگه دهکهوێته بهر ش اڵوی ئهو هێمزانهی
ههڵگممری فکممری چهقبهسممتوون و ههرچممی جمموانی ههیه ،له نمماوی دهبهن ،بهڵکمموو ئهوهی
گممرنگه ئاساییشممی ئهوان تێممک نهدهن ،بگمممره چ به نهێنممی و چ به ئاشممکرا پهیمانیشممیان
لهگهڵدا دهبهستن و کۆمهکیان دهکهن .ڕۆشنبیری جاگلهر ڕۆڵی سممهرهکیی لهوهدا ههبممووه
لهپێنمماوی ئاساییشممی خممۆی و فراوانکردنممی ناوبانگیممدا ههمممان ڕۆڵممی حممزبه سیاسممییهکان
ببینێت ،بهڵکوو گهیشتووهته ئهوهی لهوان زیاتر خۆی لهو هێزانه نزیک دهکاتهوه(17).
ئهو ڕۆشممنبیره پێممش ههممموو شممتێک تێگهیشممتنێکی زۆر سمماکارانهی بممۆ زهمهن ههیه و پێممی
وایه ئهم زهمهنه جێگیمممممره و ئهزهلییه .واته ئهم دۆخه ههر بهم شمممممێوهیه دهمێنێتهوه و
نممماگۆڕێت .بهشمممێکی زۆری ئهو ئهکتهرانهی ئهممممڕۆ پاڵیمممان به ڕێژیممممی )ئهسمممهد( داوه و
ژیانیان به هۆی تیرۆرهوه کهوتووهته بهر ههڕهشه ،دهپرسممن ئهوه داعممش و بهرهی نوسممره
له کوێوه هاتن ،له کاتێکدا خۆیان چهند ساڵه مێژوو دهشێوێنن و جوانکاریی تێممدا دهکهن،
بممۆ ئهوهی وێنهی موجاهیممدهکان جمموان و شممیرین پێشممان بممدهن ،به ڕادهیهک گهنجهکممان
بیانهوێت شوێنپێیان ههڵبگرن .ئهکتهرهکان له فیلممم و زنجیرهدراماکانیانممدا زۆر له پێممش
مهلکممممانهوه خهونیممممان به گهڕانهوهی خیلفهتهوه دهبینممممی و سممممهدهی حهوتهمیممممان به
باشترین سهدهی زهمهن پێشان دهدا ،بهڵم کاتێک خهڵممک بهپێممی ئهو کهتهلممۆکهی خۆیممان
بۆیان داناون؛ چهک ههڵدهگرن و ڕووبهڕووی ههموو کۆمهڵگه دهبنهوه ،ئهودهم ئهمسممهر و
ئهوسممممهری دنیایممممان لممممێ دێتهوه یهک و به لدهر و خهوارج ناویممممان دهبهن .خیلفهت له
حزبهکه وهک جاران ،بگره بههێزتر له جاران مانهوه ،پێوهندییان به دامودهستگهکانیانهوه کرد و تێیانممدا بمموونه فهرمممانبهر،
بگره گوتیان پێویست ناکات ههر کاتێ شهقام ورووژا ،ڕۆشنبیریش بورووژێت .ئهگهر له سممهردهمی حهڤممدهی شمموباتدا کهسممێک
بیگوتبایه ڕۆژێک دێت ئهو ڕۆشنبیره بابهتێکی وا دهنووسێت و به زمانی میللی ئافهرین له )مهل بهختیار( دهکممات ،بێگومممان
له مهیدانی ئازادیدا ،که خۆیان )میدان التحریر(یان پێ دهگمموت ،بهردبمماران دهکممرا .وهک چممۆن ئهگهر یهکممێ ههر لهو دهمهدا
بیگوتبممایه دوای سممێ چمموار وهرزی دیکه )بهختیممار عهلممی( له ڕۆژنممامهی )بمماس(ی پارتیممدا دهبێته ڕۆژنامهنووسممی فهرمممی ،به
دوژممممن و نممماحهزی گمممۆڕان و گۆڕانکممماری له قهڵهم دهدرا .دیممماره له دیمممدی )عهلمممی(دا پمممارتی ئهممممڕۆ خممماوهنی زۆرایهتییه و
تهمهنێکممی درێممژی به بهرهوه ممماوه ،پێچهوانهی ئهوهی له حهڤممدهی شمموبات ،لهنمماو حهماسممی جهممماوهردا چمماوهڕێی دهکممرد
بڕووخێممت ،بگممره مممژدهی ڕووخممانی دهدا .ئێسممتا بممۆ لی )ههردی( دهگهڕێمهوه و دهڵێممم ئێمه لێممرهدا ڕۆشممنبیرێکمان ههیه لی
زۆرایهتی خۆشهویست و ناسراوه ،مادام ههمان زمممان و تێڕوانینممی جهممماوهری ههن و ههممموو خهونهکهی ئهوهیه )دیبهیممت!(ی
ئهو دوو مهلیه چاک به ڕێوه بچێت .ئایا ههر به ڕاستی مهلکمان لی نووسمهرانی )ڕهههنمد(دا شموێنی ئهو فهیلهسمووفانهیان
گرتووهتهوه ،که جاروبار له سهرهتای نهوهدهکاندا ناویان دههات و بڕیار بوو فکرهکانیان بناسێنن؟ ئهمه سهرچاوهکهیهتی:
http://www.chawdernews.com/Direje.aspx?Jimare=19384
 17ممممرۆڤ لێمممرهدا ئهو نممموکتهیهی وه بیمممر دێتهوه ،که له منمممداڵی بیسمممتوویهتی :دوو کهس به دارسمممتانێکدا دهڕۆن و پڵنگێمممک
دهبینین .یهکهمیان بهردێکی تێ دهگرێت و پڵنگهکه تووڕه دهبێت .شاڵو دههێنێت و ئهم ڕا دهکات .له دووهم دهپرسێت بممۆ ڕا
ناکهیت؟ دهڵێ :خۆ من نهبووم!

سممهدهی بیسممت و بیسممتویهکدا بهر لهوهی له واقیعممدا پراکممتیزه بکرێممت ،له سممهر شاشممهدا
پراکتیزه کممرا ،بگممره ئهوانه ئهو وێنممانهی مرۆڤممی بمماوهڕدار به تهڵخممی و وهک تارمممایی له
کتێبه مێژووییهکاندا وهریگرتبمموون ،بهرجهسممتهیان کممرد و وێنهی زۆر ڕوونتریممان لممێ پێممک
هێنممان ،به ڕادهیهک ئهوان بتمموانن بیممانبینن و دوایممان بکهون ،بگممره چاویممان لممێ بکهن،
بهوهی ههممممموو وردهکارییهکانیممممان دهبینممممرا (18).لهدوای ڕووداوی حهڤممممدهی شمممموباتهوه،
دروسممتتر لهو کماتهوه ڕۆشممنبیری همماوارکهر و بانگمدهر سمهرجهم پممڕۆژهی خممۆی له هوتماف،
بانممگ ،جمموێن و دۆعممادا کممورت کممردووهتهوه ،به ئاشممکرا ههسممت به دهرکهوتنممی ههنممدێک
دیارده دهکرێت ،که نیو سممهده زیمماتر بمموو کممۆمهڵگهی ئێمه به هممۆی ڕهخنهی ڕهخنهگرانممی
سهردهمی پێشووهوه تێی پهڕاندبوون.
له شۆڕشی بیستهوه تاکو حهڤدهی شوبات ههر ڕاپهڕیممن و شۆڕشممێک بگریممت ،ویسممتوویهتی
هێزهکانی دژهگۆڕان بورووژێنێت و بیانکاته هێزی سیاسی ،کۆمهڵیهتی و سممیمبۆڵی ،تمماکو
له دژی گۆڕانکاری به کاریان بهێنێت .به دهربڕینی )ئیبن خهلممدوون( تێکڕایممان زاڵکردنممی
هێممزی کۆچهرییممانه بمموونه بهسممهر هێممزی شارسممتانهتیدا .لهم دهوروبهرهی ئێمهدا هیممچ
کاتێممک ڕێممک نهکهوتممووه دوای شممۆڕش و ڕاپهڕینهکممان گۆڕانکمماری ڕووی دابێممت ،بهڵکمموو
بهپێچهوانهوه ههمیشه بواری سیاسهت ،دروستتر دامودهستگهی حزبی دهستی خسممتووهته
نممممماو بوارهکمممممانی دیکهوه و ئمممممازادیی له ممممممرۆڤ سمممممهندووهتهوه .نممممماکرێت ڕاپهڕیمممممن و
شۆڕشممممهکانمان گۆڕانکمممماری به دوای خۆیانممممدا بهێنن ،له کاتێکممممدا چ سیاسممممهتمهدار و چ
ڕۆشنبیر نهک ڕێگهی دروستبوونی تاک و مرۆڤی سهربهخۆیان نهداوه ،بهڵکوو ههمیشه له
ڕوووی هزرییهوه به لڕێیاندا بردووه و ههموو ئهو ئێڵهمێنتانهیممان لممێ سممهندووهتهوه ،که
دهکرێممت ببنه هممۆی ئهوهی ئممازادانه بیممر بکمماتهوه و ئاڕاسممتهی جیمماواز له هیممی زۆرایهتی
بگرێت .بهم شێوهیه توانای تمماک نهک ههر به ئاڕاسممتهی یاخیبوونممدا نهجممووڵوه ،بهڵکمموو
خودی ئهو توانایه بووهته بهشێک لهو دهستهڵته کۆمهڵیهتی و سممیمبۆڵییهی زۆرایهتی و
 18وهک پارادۆکسێک )مستهفا عهقمماد(ی دهرهێنهری فیلمممی )پهیممام :الرسمماله( به دهسممتی ئهوانه تیممرۆر کممرا ،که له سممینهماوه
بیمرۆکهی گهڕانهوهی خیلفهیمان ل دروسمت بموو .له سماڵی حهفتاوشهشمدا ،لهو کماتهی بیمرۆکهی خیلفهت له خهیماڵی کهسمدا
نهمابوو و خهڵک به شێوهی تاک و هێمنانه خواپهرستییان دهکرد ،ئهو هونهرمهنده ههوڵی زیندووکردنهوهی دا .پاردۆکسممێکی
دیکه ئهوهیه ،که )وێنممه( له ئیسمملمدا حهرامه وهک له حهدیسممی صممهحیحی )ل تممدخل الملئکه بیتمما فیه کلممب ول صمموره(دا
دهیخوێنینهوه ،چجای سینهما! }دهکرێمت خموێنهر جمارێکی دیکه بمۆ ئهو بمابهتهم بگهڕێتهوه ،که لهژێمر ناونیشمانی )کمێ شمار
دادهمهزرێنێممت؟ فریشممته ،یممان ئیبلیممس ؟(دا نووسممیومه و پێشممتر ئاممماژهی پممێ درا{ .به شممایهتیی زۆر له مهل بهناوبانگهکممانی
ئهمممڕۆی دنیممای عهرهبممی له ناوهڕاسممتی حهفتاکانممدا مزگهوتهکممان تهنممانهت له مهککه و مهدینهدا چممۆڵ بووبمموون و دواتممر
بممووژانهوه .مممن دهڵێممم نووسممهر و هونهرمهنممدهکان لهوهدا ڕۆڵممی گهورهیممان بینیمموه .ئهوانممن ئهو جهنگمماوهره ئازایانهیممان پممێ
گهیانمدووه و بهردهوامیممش له ڕێگهی هوتمماف و هماوارهوه دهیممانورووژێنن ،کهچمی گلهییمش دهکهن) .مهریمموان وریما قممانیع( لی
سهیره مهلیهک ههبێت ئهمڕۆ دژی شیعری )قانیع( بێت و ڕهخنه له )پێکهوهبوونی ژن و پیاو( بگرێت ،له کاتێکممدا ئهو مهلیه
به مافی خۆی زانیوه ،چونکمو له حهدیسممی صمهحیحدا همماتووه) :مما خل رجممل بمإمرأە إل کمان الشمیطان ثالثهمما( ،کممە ماناکمەی
ڕوونمە) :هممەر کماتێ ژن و پیمماو لمە شموێنێکدا پێکممەوە بمن ،ئمەوا شمەیتانیان لەگەڵدایمە( .ئهو ڕۆشمنبیره لنممی کهم له حهڤمدهی
شوباتهوه ههر بهو زمانهی ئهوانی نووسیوه و له مێدیاکانیشدا به شانوباڵیدا ههڵداون ،کهچی ئێستا ناڕهزایی دهردهبڕێت!

له سهرکوتکردنی خۆی )واته له سهرکوتکردنی ئهو توانممایهی خممۆی( و ئهوانهی دیکهیشممدا
به کممار هێنممراوه .چممواردهی تهمممووز جووتیمماری پهرشمموبڵوی له کێڵگهکممانهوه هێنمما و کممۆی
کردنهوه .هێزێکی کمۆمهڵیهتیی لممێ پێممک هێنمان ،تماکو بهسمهر بممۆرژوای تازهپێگهیشمتووی
شاردا زاڵی بکات .بهیاننامهی یانزدهی ئادار جارێکی دیکه شاری خسته ژێممر دهسممتهڵتی
جووتیمماری چهکممدارهوه .ڕاپهڕیممن به شممێوازێکی دی جووتیمماری چهکممداری پهرتهوازهی له
شاخهوه بۆ ناو شار گهڕاندهوه .بهم شێوهیه ههرچی له ماوهی ئهو پانزده شانزده ساڵهی
ڕابمممموردوو دامهزرابمممموو ،وردهورده له نمممماو چمممموو .شممممانۆ ،سممممینهما ،کتێبخممممانه و ههممممموو
سممیمبۆڵهکانی دی تێممک شممکێنران و ئممایکۆنی ئممایینی شمموێنی گممرتنهوه .ئهمممڕۆ بهرههمممی
حهڤدهی شوبات به ڕوونی دهبینین ،بهتایبهتی له سلێمانیدا ،ئهو شارهی له نهوهدهکاندا
به تهنیا خۆی له بهرانبهر شاڵوی ئیسمملمییهکاندا گممرت ،بهڵم لهو ڕۆژهوه به هاوکمماریی
ڕۆشممممنبیری جمممماگلهر تمممموانرا دایممممبڕووخێنن .هیممممچ کمممماتێ وهک قۆنمممماغی دوای ڕاپهڕیممممن،
بهتممایبهتی له حهڤممدهی شمموباتهوه ڕۆشممنبیری ئێمه له زۆرایهتیممدا نهتممواوهتهوه ،بممۆیه له
نهوهدهکانهوه تاکو ئهمڕۆ ڕۆشنبیری جاگلهر دهستی بهسهر تێکڕای بوارهکانی دهربڕین و
گهیاندندا گرتووه .وهک بینیمان ڕۆشنبیرێکی کۆمپرۆمایسه .واته بۆ مانهوهی خۆی لهگهڵ
هێمممزه چهقبهسمممتووهکاندا ڕێمممک دهکهوێمممت و به یمممارمهتیی ئهوانهوه دژی ههر دهنگێمممک
دهوهستێتهوه ،که جیاوازه و نیازی گۆڕانکاریی ههیه .به ههردووکیممان ئهو زۆرایهتییه به
لڕێممدا دهبهن و ئهو وههمهی ل دهکهنه ڕاسمتی ،گموایه ئهگهر هێممزه شمهڕانگێزهکان لێیممان
بگهڕێممن دنیایممان بممۆ دهکهنه بهههشممت .ئهو زۆرایهتییه ده سمماڵ لهمهوبهر به یممارمهتیی
حممزبه ئیسمملمییهکان له پمماڵ زۆرایهتییهکممانی دهوروبهریممدا دێته سممهر شممهقامهکان و له
دژی کاریکاتێرسممتێکی بێبههممرهی دانمممارکی دههمماڕێنێت ،بگممره داوا دهکممات هیممچ کهسممێک
کهلوپهلی دانمارکی نهکڕێت ،تاکو نهوهی مهیموون و بهراز )احف اد القمرده والخن ازیر( له
برسان بمرن ،کهچی ئهمڕۆ پهنایان بۆ دههێنێت و داوایان لێ دهکات شوێنی بکهنهوه .له
کۆپنهاگن تهنیا له یهک ڕۆژدا میلیۆنێک تاک دێنه سهر شمهقام ،تماکو تێکمڕا بهو کهسمانه
بڵێین )به خێر بێن( ،که ده ساڵ لهمهوبهر له خوا دهپاڕانهوه له برسانیان بکمموژێت .ههر
ئهمانه ههشتاوشهش میلیۆن کرۆنی دانمارکییشیان بۆ کۆ دهکهنهوه(19).
ڕۆشممنبیری جمماگلهر له خمماڵێکی دیکهی جهوههریممدا ههم لهگهڵ پیمماوانی ئممایینی و ههم
لهگهڵ سیاسممهتمهداردا یهک دهگممرێتهوه ،که ههرچممی گوناهممم ههن دهیانخمماته ئهسممتۆی
ئهوانهی له نۆرم و بههاکانی دوێنممێ لیممان داوه و گمموێ له خواسممتی زۆرایهتی نمماگرن .به
مانمممایهکی دی له بهردهم بهدیهێنمممانی خهونهکانیمممدا ڕێگمممرن .ئهو ڕۆشمممنبیره ههنمممدێک
19
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ڕهنگه ئێره دهرفهتێکی باش بێت ،تماکو تێیمدا بگموترێت زۆرایهتییهکمان له ههمموو کۆمهڵگهکانمدا به شمێوازی جۆراوجمۆر فریمو
دهدرێممن ،بهڵم هێشممتا جیمماوازییهکی گهوره لهنێوانیانممدا ههیه .ئهو نممموونهیه به ڕوونممی پێشممانمان دهدات چ جیمماوازییهک
لهنێمموان زۆرایهتیممی کمموردی و زۆرایهتیممی دانمارکیممدا ههسممت پممێ دهکممرێت .دهتمموانین ههر لهمهیشممهوه ئاسممتی ڕۆشممنبیری
دانمارکی ببینین و بیهێنینه بهرچاومان چ کاریگهرییهکی ههیه.

چهمکممی لسممتیکییانهی وهک دادپهروهری ،چاکسممازی ،پاکسممازی و شممتی دیکهی به دهمهوه
گرتووه ،که نه لهگهڵ پهیامی سیاسهتمهدار و نه لهگهڵ هیممی پیمماوانی ئایینیممدا نمماکۆکن،
بممۆ ئهوهی لهوێمموه هێممرش بکمماته سممهر ههر بوونهوهرێممک ،که له دهرهوهی ئهمممانهدا بیممر
دهکاتهوه و دهدوێت .بهوهدا دهستی بهسهر هۆیهکممانی ڕاگهیاندنممدا گرتممووه ،ههوڵ دهدات
ههر دهنگێک بخنکێنێت ،که له دهنگی ئهو ناچێت و سانسۆر بخاته سهر نووسینی ههممموو
ئهو نووسهرانهی پممڕۆژهی فکریممی جیاوازیممان ههیه .وا بمماوه دهسممتهڵتی سیاسممی زیمماتر له
ئمممممایین نزیمممممک دهبێتهوه ،کهچمممممی لهو زۆنهی نممممماوی )ههرێممممممی کوردسمممممتان(ممممممه ،ئهوه
ڕۆشنبیرهکهیه زۆر له سیاسهتمهدار پتر خهمی ڕاگرتنی دڵی پیاوانی ئایینییهتی.
ڕۆشنبیری میللی ههتا ئهمڕۆیش لهژێر دهستهڵتی ئهو فکره پریماتیڤهدا دهرنهچممووه ،که
حمماکم یممان زۆردار ،یممان چمماکهخواز پێشممان بممدات .ئهمه بینینممی چهمکممی دهسممتهڵته به
شێوهی مۆرفۆلۆجی .واته قسهکردنه لهبارهی دهسممتهڵتهوه وهک ئهوهی به چمماوی ئاسممایی
دهبینرێت .وردنهکردنهوه و تێکنهشکاندنیهتی ،له کاتێکدا ڕۆشنبیری ڕهخنهگممر لهو خمماڵه
جهوههرییهوه دهست پمێ دهکمات ،که بهو تێگهیشمتنه ڕازی نمابێت و به دوای وردهکماری و
نهێنییهکمممانی ئهو چهمکهدا دهگهڕێمممت .له چیرۆکمممه فۆلکلۆرییهکانمممدا پاشممماکان یمممان زۆر
دادپهروهرن ،یمممممان زۆر چهوسمممممێنهرن ،که ههردوو وێنهکه بهرههممممممی ترسمممممن .حممممماڵهتی
سایکۆلۆژییه ،که مرۆڤی سهرهتایی دهستهڵتدار به ش ێوهی ئاسمایی نمابینێت .سمهیر نییه
کاتێممک دهبینین مێژوومممان هێنممده کهوتممووهته ژێممر دهسممتهڵتی میتۆلۆژیمماوه .مرۆڤهکممان
چیرۆکمممی سهیروسمممهمهره بمممۆ سمممهرکردهکان ههڵدهبهسمممتن و له ڕێگهیهوه ترسمممی خۆیمممان
دهڕهوێننهوه (20).لهدوای ڕاپهڕینهوه هیمممچ ڕۆشمممنبیرێکی جممماگلهر دهرنهکهوتمممووه ،ئهگهر
ئهندامانی ئهو زۆرایهتییه دهیمان چیرۆکممی ئهفسمانهییان بمۆ ههڵنهبهسممتبێت ،وهک )فڵن
شممایانی خهڵتممی نممۆبێڵه() ،بهرههمممی فیسممار ئهگهر بکممرێته زمممانی ئینگلیممزی ،دهبێممت
ههرچممممی نووسممممهر ههن ،کتێبهکانیممممان له کتێبخانهکانممممدا دهربهێنممممن و بممممۆ ماڵهوهیممممان
ببهنهوه() ،فڵنه فهیلهسمممووفی ڕۆژئممماوا لهبمممارهی فیسمممار نووسمممهری ئێمهوه گوتممموویهتی
دهبێممت ههممموو داهێنهرانممی دنیمما لێیهوه فێممر ببممن چممۆن دهنووسممن( و شممتی دیکهی لهم
بابهته .ههر بهگشممتی گهورهکردنممی قهبممارهی توانممای کممارهکتهری سیاسممی ،کممۆمهڵیهتی و
ئممایینی ،له پمماڵ پێشممبینیکردنی ڕووداوی دڵخۆشممکهردا بهرممماوهی ئیممدۆلۆگییهکانی وهک
کۆمممۆنیزم و نممازیزمه ،کممه پێیممان وایه مێممژوو به شممێوهی ڕێکوڕاسممت دهچێته پێشممهوه .بهم
شێوهیه گهورهکردنی ڕووداو یهکێکه له خهسڵهتهکانی ڕۆشنبیری جمماگلهر ،چممونکه ئهو وا
ڕاهممماتووه تهنیممما دهتممموانێت لهبمممارهی فمممۆرمی ڕووداوهوه بمممدوێت ،بمممۆیه تممماکو قهبمممارهی
ڕووداوهکه گهورهتر بکات ،چمماکتر سممهری لممێ دهردهچێممت ،بهوهی ئهو پرۆسێسممه ورووژان )
 (Excitementو خرۆشممممممممان ) (Enthusiasmدههێنێته دی .کهم نیممممممممن ئهو ڕۆشممممممممنبیره
 20له کتێبی منداڵیمدا بهتایبهت باسی ئهو خاڵه جهوههرییهم کردووه و نموونهم لێ هێناوهتهوه.

جممماگلهرانهی بهردهوام ممممژدهی ڕووخمممانی فڵن دهسمممتهڵت و دهرکهوتنمممی فڵن سیسمممتێم
دهدهن ،که ئهمه له حهڤممدهی شمموباتدا زۆر به ڕوونممی بینممرا) .کممارل پممۆپهر( بهتممایبهت له
کتێممبی )ههژاریممی مێژووگهرایممی(دا ڕهخنهی گهوره له ئاڕاسممتهی مێممژووگهرا )(Historism
دهگرێمممت  .ئهو دهپرسمممێت ئایممما پهرهسمممهندن یاسمممای ههیه؟ ههر خۆیشمممی به )نممما( وهڵم
دهداتهوه و بمماوهڕی وایه گهڕان به دوای یاسممایهک بممۆ )سیسممتێمی چهسممپاو( له مێتممۆدی
زانسمممممتیدا به هیمممممچ شمممممێوهیهک بممممموونی نییه چ له بمممممواری بمممممایۆلۆجی و چ له بمممممواری
سۆسیۆلۆجیدا(21).
ئهگهر )پۆپهر( ڕهخنه له فۆرمه فهلسهفییهکهی )مێژووگهرایی( بگرێت ،دهبێممت ئێمه چممی
به ڕۆشممممنبیری میللیممممی خۆمممممان بڵێیممممن ،که ههر هێنممممده جهممممماوهرێکی سمممماده لهسممممهر
شهقامهکاندا دهبینێت ،خێرا مژدهی ڕووخانی فڵن سیستێم و دامهزرانممدنی فڵن سیسممتێم
دهدات؟
ئهو ڕۆشنبیره نایهوێت و ناشتوانێت جیاوازی لهنێوان دوو جۆر تاکدا ببینێت :یهکهمیممان،
به شممێوهی غهریممزه داوای مافهکممانی دهکممات .واته لهپێنمماوی پێویسممتییه سممهرهتاییهکانی
وهک نممان ،ئمماو ،جلمموبهرگ ،کارهبمما و هیممی دیکهدا دێته سممهر شممهقام ،بهڵم دووهمیممان،
ئاسمممممتی غهریمممممزه تێمممممدهپهڕێنێت .ههمممممموو ئهممممممانهی ههن و دهستیشمممممی له نممممماڕهزایی
ههڵنهگرتممممووه .ئهوهیممممان خمممماوهنی هۆشممممیارییه ،بهوهی هۆشممممیارییهکهی کێشممممهی بممممۆ
دهخوڵقێنێت و ڕێگهی نادات ملکهچی هیچ دهستهڵتێک ببێت .بهم شێوهیه تاقه پێوهرێک
بۆ دهرکهوتنی هۆشممیاریی تمماک ئهوهیه ،که نمماهێڵێت به ژێردهسممتهییی دهسممتهڵتهکان ،چ
دهستهڵتی سیاسیی له چهشنی حممزب و چ دهسممتهڵتی کممۆمهڵیهتیی له نممموونهی خێممزان،
قوتابخانه ،پهرستگه و ئهوانهی دی ڕازی ببێت ،چونکه وهک )کممامیۆ( پێممی وایه هۆشممیاری
بهرههممی ئمماکتی یمماخیبوونه (22).ئهو تمماکهی دووهمیمان لی ئێمه هێشممتا دروسممت نهبمووه،
بهوهی کۆمهڵگهمان به پیرۆزی داپۆشراوه .ههر )کمامیۆ( دهنووسممێت} :له بیممری مرۆڤمدا دوو
جۆر جیهان ههن ،جیهانی پیرۆزی ،یان به دهربڕینی مهسممیحی جیهممانی گرێممس )نیعمهت(
و جیهانی یاخیبوون .ونبوونی ئهمیان دهرکهوتنی ئهویانه{) .(23مهبهستی )کامیۆ( ئهوهیه
ناکرێت ئهو دوو جیهممانه پێکهوه دهربکهون ،بهڵکمموو ههر دهبێممت یهکێکیممان دیممار و ئهوهی
دیکهیان نادیار بێت.
لهدوای ڕاپهڕینهوه مرۆڤی ئێمه له لیهک به هۆی سیاستهمهدار و کارهکتهری ئایینییهوه
و له لیهکمممممی دیکه به همممممۆی ڕۆشمممممنبیری بانگمممممدهر و میللییهوه بهردهوام به پیمممممرۆزی
21

Karl R. Popper, Historicismens elendighed; på dansk ved Gitte Lyngs; Gyldendal, København, 1996,
)(150_151
22
Albert Camus, The Rebel, An Essay on Man in Revolt With a Foreword by Herbert Read, A revised and
complete translation of l’homme revolte by Anthony Bower, FIRST VINTAGE INTERNATIONAL EDITION,
NOVEMBER 1991, PP14
 23ههمان سهرچاوه ،لپهڕه 22

داپۆشممراوه .هێنممده بهسممه مرۆڤممی وردبیممن چاوێممک به کتێبهکممانی خوێنممدن و پهروهردهدا
بخشمممێنێت ،تممماکو به ئاسمممانی بمممۆی دهربکهوێمممت چمممۆن خۆشهویسمممتیی ئیمممدۆلۆگیی حزبمممی
دهسمممتهڵت و سمممیمبۆڵهکانی وهک شمممته ههره پیرۆزهکمممان سمممهیر دهکرێمممن و لهولیشمممهوه
کارهکتهری ئمایینی به ی ارمهتیی ڕۆشمنبیری میللمی ههم وو کون وکهلهبهری کمۆمهڵگهی به
پیرۆزی پڕ کردووهتهوه ،که ئهوه له حهڤدهی شمموباتدا دهگمماته لممووتکه و ئهمممڕۆ به ڕوونممی
کماریگهرییهکهی دهبینیممن ،بممۆیه ههر کهسممێک بمماوهڕی وا بێممت مرۆڤممی ئێمه بممۆ ئهوه دێته
سهر شهقام ،تاکو دنیا بگۆڕێت ،له سادهیی و سمماکاریی خممۆی زیمماتر شممتێکی دیکهمممان پممێ
ناڵێت (24).بهرگریکردن له مافی تاک نهک ههر له کمماتی ورووژانممی شممهقامدا ،بهڵکمموو
ههممموو کمماتێ ئهرکممی ڕۆشممنبیری ڕهخنهگممره ،بهڵم تێکهڵکردنممی بمماوهڕ و ممماف جممارێکی
دیکه سممماکاریی ڕۆشممممنبیری میللیممممان بمممۆ دهردهخممممات .وهک پێشممممتر گممموترا ڕۆشمممنبیری
ڕهخنهگر و تێپهڕێنهر بهرگری له مافهکانی تاک دهکات ،نهوهک له بماوهڕی ،بگمره
باوهڕهکممممانی تێممممک دهشممممکێنێت ،له کاتێکممممدا ڕۆشممممنبیری میللممممی به باوهڕهکهیممممدا
ههڵدهڵێت ،بێ ئهوهی مافهکانی ل گرنگ بن ،بهڵکوو تهنیا لهو ڕێگهیهوه خۆی له
کهناڵهکمممانی ڕاگهیاندنمممدا نمممماییش دهکمممات .ممممن پێمممم وایه ڕۆشمممنبیری ڕهخنهگمممر و
تێپهڕێنهر ،ڕۆشمممنبیرێک ههمممموو کممماتێ سمممهرقاڵی پمممڕۆژهی فکریمممی ڕهخنهییه ،نه به
ورووژانی شهقام حهماس دهیگرێت و نه له ئارامیی دۆخدا پشوو دهدات ،بهڵکوو ئهوه
خممممممودی شممممممهقام و دۆخممممممن دهکهونه ژێممممممر کمممممماریگهریی ڕهخنهکممممممانیهوه ،نهوهک
بهپێچهوانهوه .هیچ گرنممگ نییه ئێمه هێشممتا نهچممووینهته نمماو زهمهنێکهوه تێیممدا
ڕۆشنبیر به بهرههمهکانیهوه بناسرێتهوه ،نهوهک به دۆعا ،هوتاف ،جنێو ،درووشممم و
گمموته سممادهکانی ،بهڵم گممرنگه ڕۆشممنبیری ڕهخنهگممر و تێپهڕێنهر بزانێممت ههمیشممه
زهمهنێکمممی دیکهی جیممماوازی ههیه ،زهمهنێمممک ،که هێشمممتا ئهنمممدامانی زۆرایهتی پێمممی
)(25
نهگهیشتوون .خۆ کاتێ پێی گهیشتن ،ئهوا ئهو تێیدا نهماوه و جێی هێشتووه.
کمممممۆمهڵگهی ئێممممممه ،که کمممممۆمهڵگهی زارهکییه و کهممممممترین لێکمممممدانهوه بمممممۆ دیمممممارده و
دهرکهوتهکانی کراون ،ئهوا مرۆڤی هاوارکهر و جوێندهر به ئازا وهسف دهکات ،له کاتێکدا
سممایکۆلۆجی ڕێممک پێچهوانهی ئهوهمممان پممێ دهڵێممت .ئهمه میکممانیزمی بهرگممرییه .مممرۆڤ
کاتێ دهزانێت ئازا نییه ،پێویسته خمۆی ئمازا پێشممان بمدات ،بهو مهبهسممتهی شموێنی خممۆی
لهنمممماو زۆرایهتیممممدا بکمممماتهوه و به لوه نهنرێممممت .بهم شممممێوهیه ئممممازایهتی دیمممموه ههره

 24له گهرمهی ههڵچوونی جهماوهر و لهو کاتهی ڕۆشنبیری میللی له ڕێگهی هوتافهوه مژدهی هاتنی سهردهمێکی نمموێی دهدا،
من ئهم گوتارهم نووسمی ،که ئهودهم ههنممدێک دژم بمموون ،بهڵم دوای چمموار سماڵ ههممان قسممهیان کممردهوه .گوتیممان مهرج نییه
ڕۆشنبیر ههر کاتێ شهقام ورووژا ،بورووژێت:
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/12119.html
 25ئهمه باسێکی سهربهخۆیه ،که چ پێشتر خۆیم لێ داوه و چ له ئاییندهیشدا به شێوازی دیکه ڕووبهڕووی دهبمهوه.

سممماختهکهی ممممرۆڤه ،ممممادام هۆکممماره بمممۆ خۆگونجانمممدن (26).ئهو دیممموه ،که به ممممۆڕاڵهوه
پێوهسممته ،ههر یهک له )نیتشممه( و )فرۆیممد( له سممهدهی نۆزدهههمممدا به شممێوازی خۆیممان
ڕووبهڕووی دهبنهوه و ئاڕاستهی جیاواز و نوێ له فکممر و سممایکۆلۆجیدا دههێننه گممۆڕێ ،که
دواتمممر ئهو ئاڕاسمممتهیه له ئهدهبیشمممدا ڕهنمممگ دهداتهوه ،بهوهی فۆکهسمممی گهوره لهسمممهر
نممماوهوهی مممممرۆڤ دهکرێممممت ،که شمممهڕه ،نهوهک چمممماکه .تراجیمممدیایه ،نهوهک گهشمممبینی.
قووڵبوونهوه و بینینی ئازاره ،نهوهک پێدانی مژدهی خۆشبهختی(27).
چ گهورهکردنممممی دهسممممتهڵت و چ بچممممووکردنهوهی خممممۆی له پێوهنممممدیی کمممموڕ و باوکممممدا
دهبینێتهوه ،که به گرێی ئمۆدیپ و خهسماندن ناسمراوه .ئهممڕۆ ڕۆشممنبیری میللممی کماتێ له
ئهوروپمماوه جمموێن و نهفممرهت بممۆ دهسممتهڵتی سیاسممی دهنێرێممت و وه بیرمممان دێنێتهوه ئهو
دهسمممتهڵته تممماوان دهکمممات ،پمممارهی زۆری ههیه ،کۆشمممکهکانی به پاسمممهوانی زۆر تمممایبهت
تهنممممراون ،ئهوه لهو ڕێگهیهوه خممممۆی له ڕووبهڕووبمممموونهوه به دوور دهگرێممممت .به لکهی
دیکهیشدا کاتێ دهستهڵت وا پێشان دهدات بهههشتی لهسهر زهوی دامهزراندووه ،دیسممان
ههمممان ترسممی ڕووبهڕووبهنهوهی ههیممه ،بهوهی چممۆن دهبێممت بهههشممت تێممک بممدرێت .له
ههردوو حمممماڵهتهکهدا شممممتی جهوههری ونه ،که ڕهخنهیه .تهنیمممما ڕهخنهیممممش دهتمممموانێت
نهێنییهکممانی دهسممتهڵت بممدۆزێتهوه و ئاسممتهکانی تێبپهڕێنێممت .وهک پێشممتر گمموترا لی
ڕۆشنبیری میللی دهستهڵت بریتییه له کهسممانێکی دیمماریکراو ،که ئهو کهسممانهی یممان زۆر
خمممممۆش دهوێمممممن ،یمممممان زۆر ڕقمممممی لێیمممممانه .ئهگهر دهبینیمممممن ئهو ڕۆشمممممنبیره هێنمممممده له
وردهکارییهکممممممممانی ئهو کهسممممممممانه به ئاگممممممممایه ،ئهوه ههر پێوهنممممممممدیی بهو ترسممممممممی
ڕووبهڕووبوونهوهیهوه ههیه :ئهمیان قهڵهوه ،ئهویان له مهیموون دهچێت ،فڵن قژی بۆیه
دهکات ،فیسار تاقمی ددانی به چهند دهفتهر دۆلر کردووه ،تێچووی نهشتهرگهریی لووتی
ئهمیان هێنده ههزار یۆرۆ بووه ،کۆشک و ئۆتۆمۆبیلی ئهویان به بانکی سویسرا نمماکڕێت و
شتی لهو بابهته ،نیشانهی ترسی ڕووبهڕووبوونهوهیه .ئهو زانیارییانه بهشێکیان ڕاستن،
بهڵم بهشهکهی دیکهیان ههڵبهستراون ،چونکه وهک پێشتر گوترا ئهو نووسممهره پێویسمتی
بهوهیه دهسممتهڵت به شممێوهی نائاسممایی بممبینێت و به ههمممان شممێوهیش پێشممانی ئهوانهی
دیکهی بممدات .ههممموو همماوار دهکهن فڵن و فیسممار بممدهنه دادگمما ،بگممره ههر خۆیممان دهبنه
دادوهر ،دادگمممای تمممایبهتی خۆیمممان دادهمهزرێنمممن و بڕیمممار له چارهنووسمممیان دهدهن .ههر
 26له چیرۆک و ڕۆمانهکانمدا بهردهوام کارم لهسهر ئهو مرۆڤه ترسنۆکانه کردووه ،که چۆن دهیانهوێت ترسی خۆیان لهپشت
ئازایهتیدا بشارنهوه.
 27ئهدهب و فکرمان بۆیه تاکو ئهمڕۆیش هێنده لوازن ،چونکه نووسهری کورد وهک نووسهری ههموو کۆمهڵگه سهرهتاییهکانی
دیکه پابهنممدی دیمموه سمماختهکهیه .حهڤممدهی شمموبات به ڕوونممی دهریخسممت ،که ڕۆشممنبیری کممورد چهنممد سممادهیه و له دهرهوهی
دوالیزممی چماکهوخراپهدا ،توانمای بینینمی دنیمای نییه .ئهو ڕووداوه پێشمانی دایمن ڕۆشمنبیری کمورد ههممان ئهو تێگهیشمتنهی
ههیه ،که خهڵکممی ئاسممایی ههیممانه .ئهوهی له ههر شممتێک زیمماتر بممایهخی پممێ درا و به پیممرۆز زانممرا ،مممۆڕاڵ بمموو .هوتمماف،
سۆلهگهن و دۆعا لی ئهو ڕۆشنبیره له لێکۆڵینهوه و وردبوونهوه گرنگتر بوون.

بهگشمممتی ئهم شمممێوازی نووسمممینه ،واته ئهوهی بممماس له تممماوان و گهنمممدهڵیی بهرپرسمممانی
حوکوومهت دهکات و هاوکات دادگایان بۆ دادهنێت ،تممایبهته بهو کۆمهڵگهیممانهی پشممت به
فهرههنگی زارهکی دهبهستن ،دهنا لهو کهلتوورانهی بممایهخی نووسممینیان زانیمموه ،دهمێکه
تێپهڕێنراون .ئهوه تهنیا ڕۆژنامهنووسی پرۆفیشیناڵه لهوێ دهسممت بممۆ کمماری ئمماوا دهبممات،
کهچی لی ئێمه بممووهته ئهرکممی ڕوونمماکبیران .کهم نیممن ئهو ڕۆشممنبیره بهناوبانگممانهی له
ڕێگهی جوێنممدان به بهرپممرس و باسممکردنی ژیممانی تایبهتیممانهوه دهرکهوتمموون و لی ئهو
زۆرایهتییه بوونهته مایهی ئومێدی گهوره.
ئهو ڕۆشممنبیرانه تێگهیشممتن و لێکممدانهوهی زۆر سممادهیان بممۆ ڕووداو ههیه ،که پێیممان وایه
ههر ڕووداوێممک سممهربهخۆیه و هیممچ کۆنتێکسممتێکی نییه .ههر هێنممده داعممش دێممت ،تێکممڕا
دهکهونه نووسینی گوتار لهو بارهیهوه .بهڵم ئایا ههر بۆ نموونه داعش ڕوداوێکی نوێیه؟
درێژکراوهی ئهوانهی پێشوو نییه و به ههمممان ئێڵهمێنممتی ئهوانیش فممۆرمی وهرنهگرتممووه؟
بۆچی ئهو ڕۆشنبیره پێی وایه ئهو ڕووداوه یان ههر ڕووداوێکی دیکه نوێیه و به جیا لێی
دهکۆڵێتهوه ،ڕاستتر بڕیاری لهسهر دهدات؟ چونکه خممۆی بمۆ ئاممماده نهکمردووه و نماتوانێت
ئهو کۆننێکشنه لهنێوان ئهو ڕووداوه و کایهکممانی مهعممریفهدا دروسممت بکممات .وهک کممایهی
مێممممژوو ،سۆسممممیۆلۆجی ،سممممایکۆلۆجی و هیممممی دیکه .ئهو ڕۆشممممنبیره کهمممممترین کمممماتی بممممۆ
بیرکممممردنهوه ههیه ،بهوهی بهردهوام لهم کهنمممماڵی ڕاگهیانممممدنهوه بممممۆ ئهوهی دیکهیممممان
جرتمموفرتیهتی ،نهبممادا له بهرچمماوان ون بممبێت ،بممۆیه به زمممانی میللی لهبممارهی ههممموو
شتێکهوه دهدوێت و ئهوهی پشتی پێ دهبهستێت ،کهلتووری زارهکییه .ڕۆشنبیر کاتێ ڕێگه
به خممۆی دهدات ئامۆژگمماریی خهڵممک بکممات ،یممان بممبێته پێشممڕۆی ،ئهوه لهبهر ئهوهیه له
لیهک گهیشممتووهته ئهوهی حهقیقهتممی تهواوی به دهسممت هێنمماوه و پێویسممتی بهوهیه ئهو
حهقیقهته بهوانی دیکهیش بگهیهنێت ،له لیهکی دیکه ئهو ڕۆشنبیره توانممای دهرچمموونی
لهم دۆخهی ئێستای نییه .وا دهزانێممت ئهو ئاسممتهی پێمی گهیشممتووه ،ئهزهلییه و پێویسمته
ئهوانهی دیکهیمممش بیگهنمممێ .له مێمممژووی ژیمممانی ڕوونممماکبیر و فهیلهسمممووفاندا خممماڵێکی
جهوههری سهرنجڕاکێش ههیه ،که ههموویان پێک دهگهیهنێت ،ئهویممش ئهوهیه تێکڕایممان
تهنیممایی به ممماڵی ڕاسممتهقینهی خۆیممان دهزانممن و لهوێمموه بممۆ دهرهوه دهڕوانممن ،کهچممی
ڕۆشنبیری جاگلهر له ئاوهدانی و قهرهباڵغیدا نهبێت ،ههڵناکات .تهنیایی لی ڕۆشممنبیری
ڕهخنهگممممر ههرگیممممز مانممممای دابممممڕان نییه له کممممۆمهڵگه ،بهڵکمممموو بهپێچهوانهوه بینینممممی
کممۆمهڵگهیه لهو شمموێنهوه ،که ههممموو ڕووهکممانی لممێ دیمماره ،بگممره لهوێ نهبێممت ،ناگمماته
قووڵییهکانی.
له ئهنجممامی نهبمموونی ڕهخنممه و کهمیممی ویسممتی تێپهڕاندنممدا خهریکه ئیممدۆلۆگیی حزبممی
باڵدهست به هاوکاریی ئایین خۆی دهخزێنێته ناو ههموو کایهکانهوه ،بهتایبهتی کممایهی
خوێندن .لێممرهدا بممۆ ئهوهی مهترسممیی ئهو پرۆسێسممهمان چمماکتر له بهرچمماو بێممت ،دهکرێممت

پهنا بۆ چهمکممی بهرههمهێنممانهوه )(Reproductionی )پیممر بۆردیممۆ( ببهین ،که مهبهسممتی
ئهوهیمممه ئهو کهلتممموورهی خوێنمممدکار له خوێنمممدنگه وهریمممدهگرێت ،بێلیهن نییه ،بهڵکممموو
ئیمممدۆلۆگیی زاڵ ههڵیدهسمممووڕێنێت .نمممموونهی خوێنمممدنگهکانی فرهنسممما دههێنێتهوه چمممۆن
تێیاندا سۆسیالیزهیشن ،واته پهروهردهی کۆمهڵیهتی ئامممانجی ئهوهیه تمماک وا ڕابهێنێممت
نهک ههر بهو ئیممدۆلۆگییه زاڵه قایممل بممبێت ،بهڵکمموو لی بممبێته ڕاسممتی و خممۆی لهگهڵممدا
بگونجێنێت ،بگره تهواو پێوهی پێوهست ببێت .بهم شێوهیه چینی باڵدهست لهو ڕێگهیهوه
ههمان تێگهیشتن درێژه پێ بدات .لێرهدا خوێندن ئاسانکاری بۆ منداڵی چینی سهردهسممت
دهکممات و هاوکممات تهگهره دهخمماته بهردهم منممداڵی چینممی ژێردهسممتهوه ،بهوهی ئهوهی له
خوێندگهدا دهخموێنرێت ،کهلتممووری یهکهمیمانه و به ئاسمانی لێمی تێمدهگات ،بهڵم ئهوهی
دووهم دهبێت له کهلتووری چینی خۆی داببڕێت و بهر کهلتمموورێکی دیکهی نممامۆ بکهوێممت،
که مادام هیی خۆی نییه ،وزهیهکی زۆری دهوێت ،تاکو لێی تێبگممات ،بممۆیه ههمممان توانممای
منمممممداڵه دهوڵهمهنمممممدهکهی نمممممابێت و دوا دهکهوێمممممت .بهم شمممممێوهیه فێرکمممممردن دهبێته
دهستهڵتێکی سیمبۆڵی و به نهێنی دهست بهسهر مرۆڤدا دهگرێت ،که )بۆردیۆ( خممۆی پێممی
وایه ئهو دهسمممممتهڵته نهبینمممممراوه کممممماریگهرییهکی گهورهی ههیه (28).ئهوهی لی ئێمه
تهنیمما له فۆرمممدا جیمماوازه ،بهوهی کممۆمهڵگهی کمموردی هێشممتا ئاسممتی سممهرهتاییی
نهبڕیممموه ،بهڵم له ناوهرۆکمممدا ههممممان شمممته ،که ئهوهی مرۆڤمممی پمممێ پهروهرده
دهکرێت ،ئهو ئیدۆلۆگییهیه له دوای ڕاپهڕینهوه باڵی بهسهر سهرجهم کۆمهڵگهدا
کێشاوه .پێکهاتهیهکه له سیاسهتی حزبی دهستهڵتدار و ئایین .مممرۆڤ به ئاسممانی
لهو کتێبمممانهی له خوێندنگهکانمممدا دهخممموێنرێن ،ههسمممت به چهواشمممهکاری دهکمممات و
تێدهگات چۆن خوێندن بووهته ڕێگهیهک بۆ خوشهویستکردنی دهسممتهڵت و ئیمدۆلۆگیی
زاڵ .لهولیشمممممهوه نهک ههر خوێنمممممدکاری سمممممهرهتایی ،بهڵکممممموو منمممممداڵی بممممماخچهی
سممماوایانیش به زۆر ههنمممدێک بمممابهتی ئمممایینیی پمممێ له بهر دهکرێمممت ،له کاتێکمممدا
ڕاڤهکاره ناسراوهکانی ئیسلم کێشهی گهورهیان لهسهریان ههن.
دهکرێت لێرهدا ئهو کۆنسێپتهی )بۆردیۆ( له بهرچاو بگرین و جارێکی دیکه بمۆ ئهو شموێنه
بگهڕێینهوه ،که تێیمممدا گممموترا سممملێمانی له نهوهدهکمممان ،له کاتێکمممدا ههمممموو شمممارهکانی
دهوروبهری به دهسمممممتی ئیسممممملمییهکان دهڕووخێمممممن ،به تهنیممممما دهمێنێتهوه و خمممممۆی به
دهسممتهوه نممادات ،کهچممی له حهڤممدهی شمموباتهوه بهرهو داڕووخممان مممل دهنێممت .له ڕێگهی
خوێنمممدنهوه ،که ئیمممدۆلۆگیی حزبمممی دهسمممتهڵتدار و ئمممایین دهسمممتیان بهسمممهردا گرتمممووه،
ههروههمما به هاوکمماریی ڕۆشممنبیری جمماگلهر و بانگممدهر نهوهیهکممی نمموێ پممێ دهگممات .ئهو
نهوهیه به هیمممچ شمممێوهیهک لهسمممهر ئهو یممماخیبوونه دانهمهزراوه ،که نهوهکمممانی پێشممموو
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بهرههمیممان هێنمماوه ،بهڵکمموو تهواو لهو مێممژووهی خممۆی دوور خممراوهتهوه .دیسممان دهڵێیممن
مرۆڤ دهتوانێت لهدوای ڕاپهڕینهوه کمماریگهریی ئهو خوێنممدنه به ڕوونممی بممبینێت .ئهوهتمما
خهریکه کۆمهڵگه بهسهر دوو تهوهرهی سهرهکی دابهش دهبێت ،لیهنی سیاسی ،که تێیممدا
پارتی باڵدهسته و لیهنی ئایینی ،که وا وردهورده سهلهفییهکان دهبنه ڕابهری .ڕێگه به
خممۆم دهدهم بڵێممم وا کممۆمهڵگهی کمموردی لهو زۆنهی نمماوی )ههرێمممی کوردسممتان(مممه ،وهک
کۆمهڵگهی عهرهبستانی سعوودیی لمێ دێممت .لهوێمدا ڕێککهوتمن لهنێمموان دیممن و سیاسمهتدا
کراوه .پاشا و دارودهستهکهی بۆیان ههیه وهک ئهوهی دهیانهوێت بژین ،بهو مهرجهی ڕێ
له پیاوانی ئایینی نهگرن چۆن له ناوهوه وڵت به ڕێمموه دهبهن .ئهمممان بۆیممان ههیه بچممن
لهگهڵ سهرۆکه کافرهکانی جیهان دابنیشن ،دهست بخهنه ناو دهستیان ،بگممره پێکهوهیممش
مهی بنۆشن ،ئهوهیش قهیدی ناکات له فرهنسادا بهشداری له پرۆتێستی دژی تیرۆریسممتان
بکهن ،بهڵم ئهوانیممش مممافی خۆیممانه لهو کمماتهدا به بهرچمماوی ههممموو دنیمماوه دهسممتی دز
بمممبڕن و جهڵمممده له ههر کهسمممێک بمممدهن ،که گممموێ به یاسممماکانیان نمممادات .له ههرێممممی
کوردسممممتاندا ئهمه خهریکه به ڕوونممممی دهردهکهوێممممت .ئێسممممتا بممممۆ پممممارتی ئهوه گممممرنگه
بهڕێممموهبردنی ههرێممممی له دهسمممت نهچێمممت و خمممۆی وهک سمممهرۆک بمێنێتهوه .لێرهیشمممدا
دۆستی دڵسمۆزی وهک سمهلهفییهکان نمادۆزێتهوه .ئهوه خممودی حممزبه ئیسملمییهکانی تممرن
کێشمممهیان لهگهڵ سمممهلهفیدا ههیمممه و دهرکهوتنمممی به مهترسمممی دهزانن ،نهوهک پمممارتی،
چمممونکه وهک گممموترا ئهممممڕۆ ئهوانه بمممۆ پمممارتی) ،دهڵێمممم ئهممممڕۆ و نممماڵێم سمممبهی( ،جێگهی
دڵنیممایین ،مممادام نممابنه تێکچمموونی دۆخهکهی ،بگممره دهبنه پاڵپشممتی و هێممزی دهدهنممێ.
دهگهینه ئهوهی بڵێین دابهشبوونی کۆمهڵگهی ئێمه لهسهر بنهمای تێگهیشممتنی جیمماوازدا
نییه ،بهڵکمموو پێوهنممدیی بهو زۆرایهتییهوه ههیه .واته له ئهنجممامی بهرههمهێنممانهوه ،چ
بهرههمهێنممانی فیزیکممی و چ بهرههمهێنممانی هممزرییهوه نییه ،که دابهش دهبێممت ،بهڵکمموو
ئاڕاسممممممتهی ئهو زۆرایهتییه ئهوه دهسمممممهپێنێت چممممممۆن دابهش بممممممبێت ،بمممممێ ئهوهی ئهو
دابهشممکارییه دۆخممی ژێممر چهتممرهکه بگممۆڕێت .ئهو بۆچمموونهی ڕۆشممنبیری جمماگلهر ههر زوو
کورتی هێنا ،که پێی وا بوو بههێزبوونی پایهی پیاوانی ئممایینی دهبێته هممۆی بێهێزبمموونی
پارتی .جهختی لهسهر دهکهینهوه ،که ئهمڕۆ خهریکه کۆمهڵگه بهسهر پممارتی و سممهلهفی
دابهش دهبێمممت ،یمممان لنمممی کهم ئهو دوو تهوهره به زهقمممی دهردهکهون و ڕۆژبهڕۆژ زیممماتر
پێوهنمممدیی دۆسمممتانهیان دهردهکهوێمممت .پمممارتی لهو ڕووهوه ئهزمممموونی زۆره و لهوانمممی دی
چمماکتر دهزانێممت چممۆن لهگهڵ تهوژمممی ئیسمملمیدا مممامهڵه بکممات .ههر له شمماخهوه ئهمهی
پێڕۆیی کردووه و درێمژهی پمێ داوه .له دهرهوهیمش پمارتی لهگهڵ ههمموو حوکوومهتهکمانی
دهوروبهردا پێوهنممممدیی پتهوی دامهزرانممممدووه ،بهوهی خمممماوهنی نهوتێکممممی زۆره و بممممواری
فرۆشتنی به چاکی بۆ ڕهخساوه .لی تورکیممای )ئهردۆگممان( پهسممهنده و لهگهڵ ئێرانیشممیدا
پێوهنممدیی دێممرینهی ههیه ،بگممره توانیممویهتی لی عهرهبسممتانی سممعوودییهیش به دۆسممت

بزانممممرێت (29).لێممممرهدا ڕۆشممممنبیری جمممماگلهر هیممممچ ڕۆڵێکممممی نییه ،مممممادام ئهوه خواسممممتی
زۆرایهتییه و ئێتمۆسممفێری ژێممر چهتممرهکه خممۆی ئهوهی سممهپاندووه ،بگممره ئهمه بهرههمممی
هاوکمممماریی ڕۆشممممنبیری جمممماگلهر و سیاسممممهتمهداری جمممماگلهره .ئێسممممتا بممممۆ ئهو شمممموێنه
دهگهڕێینهوه ،که تێیمممدا گممموترا ههر لیهنێمممک لهژێمممر ئهو چهتمممرهدا سمممنوورێکی بمممۆ خمممۆی
داناوه ،لێی تێنهپهڕێت ،چونکوو بهزاندنی سممنوورهکه تووڕهبمموونی خممودی زۆرایهتییهکهی
لێ دهکهوێتهوه.
ئهمڕۆ ڕۆشنبیری خاوهنپهیام ڕۆشنبیرێکی کۆنی تهقلیدییه .ڕۆشنبیرێکه وهک سممهرکرده و
سیاسمممهتمهدار پابهنممدی خواسممتهکانی زۆرایهتییه .ڕۆشمممنبیرێکه نه توانممای تێپهڕانمممدنی
ههیه و نه دهشیهوێت لهو زۆرایهتییه داببڕێت .ڕۆشنبیرێکه دهبێت بهردهوام دهربکهوێت
و به جهمممماوهرهکهی بڵێمممت پشمممتی تمممێ نهکمممردوون ،بهڵکممموو ههمیشمممه لهناویانمممدایه .ئهو
ڕۆشممممنبیره ڕۆژنممممامه و کهنمممماڵه ئاسمممممانییهکان به چمممماکترین ڕێگه دهزانێممممت بممممۆ ئهوهی
بهردهوام خۆی بهو جهماوهره پێشان بدات .کاتێ ڕۆشنبیر پهیامی ههیه ،مانای وایه ههم
بابهتی پهیامهکهی دیاری کردووه و ههم ئهوانهیش پهیامیان ئاڕاسته دهکممات ،ناسممراون،
که ئهمه مانای مانهوهی ڕۆشنبیره لهناو ئهو چوارچێوهیهی خۆی بۆ خۆی کێشاوه.
ئهوهی ههر ڕوونمممماکبیر و فهیلهسممممووفێک دروسممممت دهکممممات ،ڕووبهڕووبمممموونهوهیه لهگهڵ
داڕووخان و تێکشکانی کمۆمهڵگهدا ،نهوهک خۆبهدهسمتهوهدانی ،که ههر ئهمهیشمه دهبێته
فاکتهری دۆزینهوهی ئاڕاستهی نوێی بیرکردنهوه .دهکرێممت لێممرهدا ئێمه تهنیمما )هیگممڵ( به
نموونه بهێنینهوه چۆن به هۆی شۆڕشی فرانسی و بارودۆخی ئهڵمانیای سممهردهمهکهیهوه
گهورهترین گۆڕانکمماری له بیرکممردنهوهی خۆیمدا دهکممات ،بگممره لهمهوه زیمماتر تینوێممتیی بمۆ
ئممازادی تمماو دهسممتێنێت و قووڵممتر له دنیمما دهڕوانێممت .لهم ڕووهوه کۆنسممێپتی نێگهیشممن )
 ( Negationدادههێنێممت ،که بهشممێکی جیممانهکراوهی دیممالێکتیکه و ئهمهیممان تمماکه ڕێگهیه
بمۆ تێگهیشممتن له هۆشممیاری .نێگهیشمن واته گواسممتنهوه له بیمرۆکهیهکهوه بممۆ دژهکهی .به
مانممایهکی دیکه گواسممتنهوه له پۆزێممتیڤهوه بممۆ نێگهتیممڤ ،بممۆیه پێممی وایه نێگهتیممڤ به
ههمان ئهو ئهندازهیهی نێگهتیڤه ،پۆزێتیڤیشه ،که دواتر ههردووکیان یهک دهگرن ،بهڵم
له دۆخێکی باڵتردا .بهم شێوهیه ئهم شێوازی نهفیکردنهوهیه نهفیکردنهوهی تهواو نییه،
بهڵکوو نهفیکردنهوهی بهشێکی دیارکراوه ،که ههر خۆی خهریکه دهتوێتهوه .له ئهنجامی
ئهو نهفیکردنهوهیهیشدا ناوهرۆک دهمێنێتهوه .ئهو ئهنجامهی لهو نێوهدا به دهست دێت،
نوێیه ،بهڵم باڵتره و لهو کۆنسێپتهی پێشوو دهوڵهمهندتره .کهواته له ڕێگهی پرۆسێسممی
نهفیکردنهوهوه دهوڵهمهنممد بممووه .به ههرحمماڵ ئهمه ئهو ڕێگهیهیه ،که )هیگممڵ( دهیهوێممت
واقیعمممی پمممێ ڕاڤه بکمممات ،بهوهی نێگهیشمممن چهمکێکمممی کمممراوهیه ،دۆگمممما نییه و توانمممای
بهردهوامیی ههیه .وهک )هێربێرت مارکیوز( جهخممتی لهسمهر دهکمماتهوه )هیگممڵ( دهیهوێممت
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لهو کۆنسممێپتهوه واقیعممی تێکشممکاو و داڕووخمماوی ئهڵمانیمما بخمموێنێتهوه .واته ههر دهبێممت
سیستێمی سیاسی تێک بشکێت و بۆ سیستێمێکی نوێی عهقڵنی )(a new rational order
بگۆڕێت .گۆڕانکارییهکی لهم شێوهیهیش بهبێ توندوتیژی نایهته کایهوه(30).
ڕۆشممنبیری جمماگلهر دووره لهوهی گۆڕانکمماری بکممات ،مممادام له ڕێگهی ئممازارهوه ڕووبهڕووی
واقیع نابێتهوه ،له کاتێکدا تهنیا ئممازاره ئهو توانممایه به ڕۆشممنبیر دهبهخشممێت له خممۆی و
له دهوروبهری قووڵ ببێتهوه.
ئهوهی زۆرایهتی دهجممممووڵێنێت و گممممۆڕانی بهسممممهردا دههێنێممممت ،ئاڕاسممممتهی جیمممماواز و
پێچهوانهیه .داعممش ،که هێزێکممی نهخمموازراوه ،کمماتێ بهر ئهو زۆرایهتییه دهکهوێممت ،به
تونمممدی به لوه دهنرێمممت ،بهڵم ههر ئهویشمممه دهیههژێنێمممت .قمممورس نییه بهرههممممی ئهو
ههژانه ئهگهر کهمیممش بێممت ،بممبینین ،که ئهمه پێمممان دهڵێممت ئهو زۆرایهتییه تهنیمما به
ئاڕاسممتهی پێچهوانه دهورووژێممت و دهگممۆڕێت ،نهوهک بهو فکممرانهی دڵنهواییممی دهدهنهوه،
که هێشممتا ڕۆشممنبیری ئێمه ئهو ئاڕاسممتهیهی نهگرتممووه .خممۆ ئهوانهی ویستوویشممیانه به
مێتممممممۆدی ڕهخنه ڕووبهڕووی ببنهوه ،تمممممماکو ئهمممممممڕۆ ژمارهیممممممان کهمه و ههوڵهکانیممممممان
سهرهتایین.
)گرامشممی( بمماوهڕی وایه ههممموو خهڵممک به شممێوهیهک له شممێوهکان ڕۆشممنبیرن ،بهڵم ههر
ئهوانهی خمماوهنی فکممری بمماڵن و کاریگهرییممان ههیه ،به ڕۆشممنبیر دادهنرێممن .مهبهسممتی
ڕۆشممنبیری ئۆرگممانیکه ،له ڕۆشممنبیری ترادیشممیۆنهڵی جیمما دهکمماتهوه (31).وهک ئهوه وایه
بڵێت ڕۆشنبیر کاتێ دهتوانێت ڕۆڵی کاریگهر له کۆمهڵگهدا بممبینێت ،که ئاسممتی میللممی
تێمممدهپهڕێنێت و دهبێته خممماوهنی تێگهیشمممتنێکی تمممایبهت و ڕهخنهگمممرانه ،بهوهی
تهنیممما له ڕێمممی دابمممڕانهوه پێوهنمممدیی خمممۆی به دامودهسمممتگهکانهوه دهپچڕێنێمممت و
ئازادانه له کونوکهلهبهرهکانیان دهڕوانێممت .واته بهبممێ ئهو ئممازادییه ئهسممتهمه
ڕۆڵی ڕهخنهگر ببینێت .دهکرێت بگوترێت ڕۆشنبیری ڕهخنهگممر نهک ههر ئاسممتی خهڵممک،
بهڵکوو ئاستی خۆیشی تێدهپهڕێنێت ،که تهنیا پرسیاری نموێ و وردبموونهوهی زیمماتره
ئهو تێپهڕاندنه دههێننه دی.
مرۆڤممممی ئێمممممه وهک چممممۆن نهیتوانیمممموه ژیممممانی خممممۆی وا بێنێته بهرچمممماو ،سممممهرکرده و
سیاسممهتمهداری نییه ،به ههمممان شممێوه له دهستیشممی نههمماتووه ڕۆشممنبیر له دنیممای خممۆی
بکاته دهرهوه ،بهڵکمموو ترسممی لهدهسممتدان وای لممێ کممردووه لهسممهر شممێوازی ئهفسممانهکاندا
وێنهیان بکێشێت و قهبارهیان زۆر گهورهتر لهوهی ههن ،پێشممان بممدات ،بهڵم گممرنگه ئێمه
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بهرگهی ئهو شممۆکه بگریممن ،که زۆربهی ئهو ڕۆشممنبیرانهی دوێنممێ به گهورهمممان دهزانیممن،
جمماگلهر دهرچمموون و ئهمممڕۆ هیممچ پڕۆژهیهکممی فکریممی ڕهخنهییممان نییه .پێممم وایه تهنیمما
شۆکێکی لهم شێوهیه دهتوانێت وامان لممێ بکممات نهک ههر ئاسممتی ئهم ڕۆشممنبیره ،بهڵکمموو
ئهو دۆخهی ئێستایش تێبپهڕێنین.
یهکممممێ لهو خمممماڵنهی ههر ڕۆشممممنبیرێکی ڕهخنهگممممر ،که خواسممممتی تێپهڕانممممدنی مممممۆدێلی
ڕۆشنبیری جاگلهری ههیه ،لێیان تێمدهگات ،ئهوهیمه ،ئهرکمی ڕۆشمنبیر ئهرکێکمی قورسمه و
بیرکممردنهوه پرۆسێسممێکی سممهخته .ههمیشممه کمماری دهسممتهڵت چ دهسممتهڵتی سیاسممی ،چ
دهستهڵتی کۆمهڵیهتیی له شێوهی خێزان ،قوتابخممانه ،پهرسممتگه و ئهوانهی دی ئاسممانه،
بهوهی ئهوان نهک مهبهستیان نییه زۆرایهتی تێبپهڕێنن ،بهڵکوو تا بۆیشیان بکرێت شهڕ
لهپێناوی هێشمتنهوهی ئهو دۆخه جێگیمرهدا دهکهن .ئیمدۆلۆگی ،ههم ئیمدۆلۆگیی سیاسمی و
ههم ئیدۆلۆگیی ئممایینی لهسممهر ئاسممانکاری دامهزراون .چهنممد پرینسممیپێکیان ههن ،که به
ئاسانی له بهر دهکرێن و دهگوترێنهوه .ههممموو دامودهسممتگهکانی وهک خێممزان ،پهرسممتگه،
قوتابخممانه و زۆری تریممش دهیممانڵێنهوه و به ئاسممانی له مێشممکدا دهچهسممپێن ،بهڵم کمماری
ڕۆشنبیر قورسه ،بهوهی دهبێت گومان لهو پرینسیپانه بکممات و ههڵیانبوهشممێنێتهوه ،بگممره
به ئایدیای نمموێ ڕووبهڕوویمان بمبێتهوه .ههر لهبهر ئهوهیشممه ڕۆشممنبیری جماگلهر به شمته
گهوره و زهقهکانهوه دهلکێت ،بهڵم ڕۆشنبیری ڕهخنهگر بۆ ناو شته وردهکممان ڕوو دهچێممت
و ئاڕاستهی نوێیان تێدا دهدۆزێتهوه .بهم شێوهیه ڕۆشنبیر ئهوه نییه کێشهی له قهبارهی
خممۆی بچووکممتر ،یممان هێنممدهی قهبممارهی خممۆی دروسممت دهکممات ،بهڵکمموو ئهوهیه کێشممهی
گهورهتر له قهبارهی خۆی دهخوڵقێنێت .ڕۆشنبیری میللی ،که هێنممده ڕووی له زۆرایهتییه
و لێی جوودا نممابێتهوه ،لهبهر ئهوه نییه دهیهوێممت لهگهڵ خهمهکانیممدا بممژی ،وهک ئهوهی
بانگهشممهی بممۆ دهکممات ،بهڵکمموو ئهوهیه توانممای نییه ئهو ئاسممته جممێ بهێڵێممت ،بهوهی له
داڕشتنی پرسیاری نوێدا دهستهوستانه ،له کاتێکدا تهنیا له ڕێی پرسیاری نوێوه ڕۆشنبیر
دهتمممموانێت مهودا )( Distanceی نێمممموان خممممۆی و جهممممماوهر دروسممممت بکممممات ،که مهرجممممی
سممهرهکیی داهێنممانه) .عهلممی حهرب( پێممی وایه )له پیتاگۆراسممهوه فهلسممهفه بریممتییه له
فێرکردنی تایبهت ،نهک هیی گشممت ،مممادام گشممت بهرگهی نمماگرێت و لێممی تێناگممات ،بگممره
تێکیشی دهدات .کهواته چاک نییه ڕاستییهکان له بهرانبهر جهماوهردا بگمموترێن ،بهڵکمموو
پێویسممته به شممێوهیهک تۆمممار بکرێممن له گممرێ و سممیمبۆڵ خمماڵی نهبممن ،به ڕادهیهک تهنیمما
ئهوانه دهستیان بگهنێ ،که شایانیانن و ههقی خۆیانیان پێ دهدهن((32).
تێڕوانینی ڕۆشنبیری میللی بۆ جهور و ستهم له سنووری هاوکێشممهی )سممهرهتا ،ناوهڕاسممت
و کۆتممایی( تێنمماپهڕێت .واته ئهو ڕۆشممنبیره پێممی وایه جهور و سممتهم سممهربهخۆن و لینکممی
جۆراوجۆریان نییه ،تاکو به دوایاندا بگهڕێممت و لێکیممان بممداتهوه .بهم شممێوهیه وهک شممتی
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فیزیکهڵ لێیان دهڕوانێت .پێی وایه زوڵم سهرهتای ههیه ،دهگمماته ناوهڕاسممت ،دواتممر تێممک
دهشكێت و کۆتاییی دێت ،بۆیه زمانێکی ئاسانی پێویسممته ،ئهو زمممانهی ڕۆژانه خهڵممک به
کاری دههێنن ،له کاتێکدا ڕۆشممنبیری ڕهخنهگممر و تێپهڕێنهر پشممت لهو تێگهیشممته سممادهیه
دهکمممات و لمممه نممماوهوه چ له چهمکمممی زۆرداری و چ له ههر چهمکێکمممی دی دهڕوانێمممت ،بهو
مهبهستهی تێیانبپهڕێنێت ،نهوهک دهستیان پێوه بگرێت .واته ئهو تماکه ئاڕاسمتهیه تێمک
دهشکێنێت و دهیان ئاڕاستهی دیکهی جیاواز دادههێنێت) .ژیممل دۆلممۆز( و )کلێممر پممارنێ( له
کتێمممبی )دایهڵۆگهکمممان(دا دهنووسمممن) :ئامانمممج وهڵممممدانهوهی پرسمممیارهکان نییه ،بهڵکممموو
دهرچمموونه لێیممان .خهڵکێکممی زۆر ههن باوهڕیممان وایه دووبممارهکردنهوهی پرسممیار مانممای
دهرچوونه ....بهڵم دهرچوون ههرگیز ئاوا نایهته دی((33).
دهشممێ ئهمممڕۆ له ئێتمۆسممفێرێکی ئمماوادا جوێنێممک ،دۆعممایهک ،سمملۆگهنێک ،یممان همماوارێکی
ڕۆشممنبیری جمماگلهر له دهیممان شممیعر و ڕۆمممان گرنگممتر بممن ،بهڵم ئهوه ههر شممیعر ،ڕۆمممان،
چیرۆک ،شانۆ ،موزیک ،هممونهری شممێوهکاری و ئهوانهی دیکهن دهتمموانن زهمهنهکممان بممبڕن،
مادام لهسهر جیاوازی دامهزراون و له توانایاندا ههیه جیاوازی بهرههم بهێنن(34).

 33جیممل دولمموز_ کلیممر بممارنیت ،حمموارات فممی الفلسممفه والدب والتحلیممل النفسممی والسیاسممه ،تممرجمه عبممدالحی ازرقممان_ احمممد
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 34بهشممێکی ئهم باسممه سمماڵی پممار له دوو سممێمینار چ له سمموێد و چ له دانمارکممدا پێشممکهش کممراوه .پێشممتر له هیممچ ڕۆژنممامه و
گۆڤارێکدا بڵو نهکراوهتهوه .ئهودهم وشهی )زۆرینه(م به کار بردبوو ،بهڵم ههست دهکهم )زۆرایهتی( دروستتره.

