
زۆرایه تی و جاگلەر

 و زۆرایه تی  له دوایتهه وڵێک بۆ لێکدانه وه ی سێکوچکه ی ڕۆشنبیر، ده سته ڵ
ڕاپه ڕینه وه

کاروان کاکه سوور

چه مکی ڕۆشنبیر هه میشه  ئه و چه مکه  بزێو و  یاخییه  بووه ، که  ڕووناکبیر و فه یله سووفانی
او ووه ته  ن واری سیاسمه تدا نه مماوه ته وه  و چ ا له  ب به  خۆیه وه  خه ریمک کمردووه ، بمۆیه  ته نی
ه ی بمۆ کمراوه . ه یر نییه  ئه گه ر ده بینیمن زۆرتریمن پێناس ه وه .  س هه مموو بواره کمانی دیکه یش

اتر1894)  له  ساڵی (Dreyfusله گه ڵ ده رکه وتنی کێیسی دریفوس  ( )دا  چه مکی ڕۆشنبیر زی
خۆی به سه ر بیرکممردنه وه ی ڕوونمماکبیر و فه یله سممووفاندا ده سممه پێنێت. کمماتێ ئه و ئه فسممه ره 
جمممووه ی سممموپای فره نسممما به وه  تۆمه تبمممار ده کرێمممت، گممموایه  ناپممماکه  و سمممزای کوشمممتنی بمممۆ
ده رده چێمممت، (ئه میمممل زۆل) به  بابه تێمممک، یممماخود به  نمممامه یه ک به رگریمممی لمممێ ده کمممات و
به رگرییه که ی کاردانه وه  و کاریگه ریی به رچاوی ده بێت، بگممره  ئه وه  ڕێگمماردێکی گه وره  به 
نمماوی ڕۆشممنبیر ده به خشممێت، که  چممۆن وه ک بمموونه وه رێکی ڕه خنه گممر و یمماخی ده تمموانێت له 
ئاسمممتی ده سمممته ڵته کاندا بوه سمممتێته وه  و ئاڕاسمممته ی جیممماواز له  هه ر کێیسمممێکدا بهێنێته 

کایه وه ، که  له  کۆمه ڵگه دا ده ورووژێت.



به وه دا چه مکی ڕۆشنبیر ڕاسته وخۆ و ناڕاسته وخۆ به  چه مکێکی دیکه وه  به نده ، که  ئه ویش
چه مکمممممی ده سمممممته ڵته ، ئممممماڵۆزتر بمممممووه ، به وه ی ئه و چه مکه یمممممش هه ر خمممممۆی خممممماوه نی
پرۆبله ممماتیکی گه وره یه . ئه و دوو چه مکه  ئه وه  به سممه ر هه ر ڕۆشممنبیرێکدا ده سممه پێنن، که 
تێگه یشممتنی تممایبه تی خممۆی بۆیممان هه بێممت، وه ک بڵێممی هه ممموو ئه وانه ی پێشمموو به  که ڵکممی
ئه م نه یه ن. به م شممێوه یه  ئه وه  ئه و ڕۆشممنبیره یه  ناچممار ده بێممت پێناسممه ی نمموێ بممۆ ئه و دوو
چه مکه  بکمممات، که  له  لیه ک به  قممممووڵی و ئممممازاره وه  ڕووبه ڕووی کمممۆمه ڵگه  ده بێته وه  و له 
لیه کممی دی ئاسممتی هه ممموو ئه و پێناسممانه ی دی تێممده په ڕێنێت، که  پێشممتر خممراونه ته  ڕوو.
ده کرێت له وه  ڕوونتر ده ریببڕین و بڵێیمن کماتێ ڕۆشمنبیر له سمه ر شمێوازی تمایبه تی خمۆی و
به   مێتممۆدی ڕه خنه  کممۆمه ڵگه  ده خمموێنێته وه ، نممایه وێت به  هیممچ تێگه یشممتن و پێناسممه یه کی
پێشتر و هیی هاوکاتی خمۆی ڕازی بممبێت، به ڵکموو تێگه یشممتن و پێناسممه ی نموێ و سمه ربه خۆ
داده هێنێت. که واته ڕوانینی هه ر ڕۆشممنبیرێک بممۆ چه مکه کممانی (ڕۆشممنبیر و ده سممته ڵت) له 
هیممی یه کێکممی دی جیمماوازه  و هه ر ئه و جیاوازییه یشممه  پێگه که ی  دیمماری ده کممات. ئه و دوو
چه مکه یش به  چه مکێکی دیکه وه  پێوه سممتن، که  کممۆمه ڵگه یه . ئه وه ی کممۆمه ڵگه  داده پۆشممێت،

)یه  . به کورتی له نێوان ڕۆشنبیر و ده سته ڵتدا زۆرایه تییه  ک هه یه ، که Majorityزۆرایه تی (
ڕۆڵی گه وره  له و پێوه ندییه دا ده بینێت، بگره  ته نیا ئه و زۆرایه تییه  یه  پێوه نممدیی نێوانیممان
دێنێته  ئاراوه ، ئینجا ئه و پێوه نمدییه  چ له  شممێوه ی به ره نگمماربوونه وه دا بێممت، چ له  شممێوه ی

خۆبه ده سته وه داندا و چ له  شێوه ی دیکه دا.
کمماتێ ده گه ینه  چه مکممی (زۆرایه تی )، نمماکرێت خێممرا و به  ئاسممانی لێممی تێبپه ڕیممن، به وه ی
له وێممدا کۆمه ڵێممک پرسممیار پێشمممان لممێ ده گممرن، که  گرنگترینیممان ئه و داموده سممتگه یانه  لممه
خێممزان،  قوتابخممانه ، په رسممتگه وه   تمماکو ده گمماته  حممزب چممۆنن و له  چ ئاسممتێکدان، که  ئه و
زۆرایه تییه   پێوه ندیی پێیانه وه  هه یه  و وزه یان لێ وه رده گرێت؟ کاریگه ریی ئه و ڕۆشممنبیره 
چ له سمممه ر ئه و داموده سمممتگه یانه  و چ له سمممه ر ئه و زۆرایه تییه  دا چمممۆنه  و به  چ شمممێوه یه ک

ده رکه وتووه ؟
زۆرایه تی  بۆیه  زۆرایه تییه  ، چونکه  له  دۆخمی جێگیریمدایه . له  ئاسمتێکدا چه قمی به سمتووه ،
نه  جممووڵه  و نه  ئاڕاسممته ی جیمماوازی هه یه . به  مانممایه کی دی زۆرایه تی  له و بمموونه وه رانه 
پێک دێت، که  به  ساده یی له سه ر چه مکه   زه قه کانی وه ک ئایین، نه ته وه ، نیشتمان، خمماک،
شممه ره ف و هیممی دیکه  ڕێکممن، به ڵم ئه وانه  هێممزی کممۆمه ڵیه تی و سممیمبۆڵیی گه وره  پێممک
ده هێنن. ئه وانه  له  کاتێکدا به وه  ده ناسرێنه وه  به  شێوه ی شممێلگیر (ئیکسممتریم) ده سممت به و
چه مکه  زه قانه وه  ده گرن، به ڵم هاوکات نه ک ئاره زوویان نییه  له  پێکهاته یممان  بکممۆڵنه وه  و
هه ڵیانبوه شممێننه وه ، به ڵکموو له  ئاسممتی هه ر هێزێکممی ڕه خنه ییشمدا ده وه سممتنه وه ، کمماتێ به 
مه به ستی پرسیار و گومان لێیان نزیک ده بێته وه . به کممورتی ئه وانه  که مممترین شمماره زاییان



له بمماره ی ئه و چه مکممانه وه  هه یه ، که  باوه ڕ یممان پێیممان هێنمماون، بگممره   هه ر ئه مه یشممه  وای
کردووه  هێنده  پێیانه وه  پێوه ست ببن.

له دوای ڕاپه ڕینه وه  ئایین، دروستتر ئممایینی ئیسمملم ئه و زۆرایه تییه  ی ئێمه  داده پۆشممێت و
ده بێته  چه ترێکمممی گه وره  بمممۆ سمممه رجه م چیمممن و تممموێژه  جیاوازه کمممان، بگمممره  بمممۆ هه مممموو
ئاڕاسته کانی بیرکردنه وه  و تێڕوانینیش، که  ئامممانجی سممه ره کیی ئه وه یه  تێکڕایممان بکمماته 
یه ک و ته باییممان له نێوانممدا بهێنێته  گممۆڕێ. به  مانممایه کی دی خممۆی هه ڵیانبسممووڕێنێت و
ڕێگه  نه دات هیچ ئاڕاسته یه ک به  جیاواز و سه ربه خۆ له وانه ی دی بجووڵێت. به م شمێوه یه 
ڕیچممموه ڵی ئمممایینی ورده ورده  خمممۆی ده خمممزێنێته  نممماو هه مممموو کایه کمممانی وه ک سیاسمممه ت،
به ڕێوه بردن، مێدیا، ئه ده ب و بگره  هونه ریشه وه ، بممێ ئه وه ی مممرۆڤ له نمماو ئه م ڕیچمموه ڵه دا
بیه وێممت له  پرینسممیپه کانی ئه و ئممایینه  بکممۆڵێته وه و به  دوای ورده کارییه کانیممدا بگه ڕێت .
هێنده  هه یه  ئایینی به  شێوه یه ک له گه ڵ ئه و تێگه یشتنه  سمماده یه ی خۆیممدا ڕێممک خسممتووه ،
که  سممه قامگیرییه که ی لممێ نه شممێوێنێت و ڕووبه ڕووی پێکممدادانی نه کمماته وه    ، چونکمموو ترسممی
گه وره ی له  هه ر هێزێکه  ئه و دۆخه ی لێ تێک بدات و بیخماته  دۆخێکمی دیکه ی جیماوازه وه ،
اتێ ده یمانه وێت به  لی کمارێکی وه همادا انه  دوور ده گرێمت، ک بمۆیه  خمۆی له و تماک و گرووپ
بچممن. به  ده وڵه تممی ئیسمملمی سه رسممام نممابێت  ، سمماتێ ده بینێممت تێیممدا مممرۆڤ به ردبمماران
ده کرێمممت، ده سمممتی دز ده بڕێمممت، ژن ده کمممرێته  که نیمممزه  و له  بمممازاڕدا ده فرۆشمممرێت، زینمممدوو
ده ستووتێنرێت، جزیه  به سه ر  کریستیه ن و ئێزیدیممدا ده سممه پێنرێت و زۆری دی، به  مه رجممێ
هه مممموو ئه وانه  به  تێکسمممت هه ن  و لمممه سمممه ره تاوه  پراکمممتیزه  کمممراون، بگمممره  له  کتێبه کمممانی
خوێندنگه دا ده خوێنرێن. به  ڕوونی ده بینین داعشییه کان لی ئه و زۆرایه تییه   په سه ند نین
و به  گێره شێوێن داده نرێن. زووتریش کۆمۆنیزمی کرێکاری له به ر هه مممان هۆکممار نه یتمموانی

سه رنجی ئه و زۆرایه تییه   ڕابکێشێت.
پێشتر گوترا زۆرایه تی   له بمماره ی ئه و چه مکممه زه قممانه وه  که مممترین شمماره زاییی هه یه ، به ڵم
ده ستبه رداریشیان نممابێت، چممونکه  ده سممتبه رداربوون خممۆی یه کێکه  له و ترسممانه ی نمایه وێت
ڕووبه ڕوویممان بممبێته وه . به  ئاسممانی واز له  هیممچ باوه ڕێممک نمماهێنێت، که  پێشممتر په سممه ندی
کردووه .  ده گه ینه  ئه وه ی بڵێیممن زۆرایه تیمی ئه مڕۆممان  هه مموو شمتێک که ڵه که  ده کمات. به م
شمممێوه یه  (پیمممرۆزی) و (که ڵه که کمممردن) دوو سمممیمای سمممه ره کیی ئه و زۆرایه تییه  ن. سمممه رجه م
حممزب و لیه نه کممانی قه بممووڵه . له  یه ک کاتممدا پممارتی و ئیسمملمییه کانی ده وێت . یه کێممتی و
وێنیان گرتمووه  و نمابنه  گۆڕانی ل په سه نده ، مادام ئه وانه  هه موویان له ژێمر چه تمره که دا ش
همممۆی تێکچممموونی ئمممارامییه که ی. ئه و زۆرایه تییه   به  جلممموبه رگی ڕه نگاوڕه نمممگ و مممموزیکی
هه ڵپه ڕکێممممموه  نه ورۆز ده کمممممات و له  ڕه مه زانیشمممممدا به  ڕۆژوو ده بێمممممت. جبه ی خه لیجمممممی
ده پۆشمممێت، له چه ک ده به سمممتێت و په نممما بمممۆ هه مممموو ته کنیکه کمممانی جوانکممماری ماکیممماژیش
ده بمممات. دوژمنمممی سه رسمممه ختی سمممیکۆله ریزمه  و تێکمممڕای به رهه مه کانیشمممی نه ک به  کمممار



ده هێنێت، بگره  تاکو ڕاده ی په رستن خۆشی ده وێن. ژممماره ی مزگه وتممی به  شممێوه ی خه یمماڵی
زیمماد ده کممات و له  وڵتێکممی وه ک دانمممارکیش پممتر ئه لکوهمموول له  شمماره کانیدا ده فرۆشممرێت.
داتاکمممممممممانیش به رده وام ئه وه  پێشمممممممممان ده ده ن ئه نمممممممممدامانی ئه و زۆرایه تییه  ی ئێمه  له 

سه یرکردنی فیلمی پۆرنۆگرافیدا له  پێشی پێشه وه ن .
گوتمان ئه وانه  به  ساده یی له سه ر چه مکه  گه وره کممان ڕێکممن، به ڵم ئه مه  ئه وه  نمماگه یه نێت 
تێڕوانینممی جیاوازیممان نییه . هێنممده  هه یه  ئه و جیمماوازییه  ته نیمما پێوه نممدیی به  فممۆرمی ئه و
چه مکانه وه  هه یه ، نه وه ک به  ناوه رۆکیانه وه ، بۆیه  لێره دا هه ر حزبێکی سیاسی سمموود له و
جیاوازییانه  ده بینێت و شوێنی خۆی لیان ده کاته وه . ئه وه ی بممزووتنه وه ی گممۆڕان له بمماره ی
هه ر یه کێ له و چه مکانه وه  ده یڵێت، ته نیا له  شێوه دا له گه ڵ هیی پارتی جیاوازه ، ده نا له 
ناوه رۆکمممدا هه ممممان شمممته . هه ردوو لیمممان له گه ڵ ڕه چممماوکردنی ئه و بممماوه ڕانه دان، که  لی
زۆرایه تی  پیرۆزن، به ڵم هه ر یه که ی له سمه ر شمێوازی خمۆی، که  لێمره دا هه مموو حزبه کمانی
دیکه یممش وه ک  گممۆڕان و پممارتی وان. له ژێممر ئه و چه تممره دا هیممچ شممتێک ون نممابێت، به ڵکمموو
شوێنه که ی ده گۆڕێت. له م چه ند ساڵه ی ڕابوردوودا به  لێشمماو بممابه ت له بمماره ی لوازبمموونی
یه کگرتممووه وه   نووسممراون، به ڵم ڕاسممتییه که ی یه کگرتمموو لواز نه بممووه ، یممان دروسممتتر به و
شێوه یه  لواز نه بمووه ، که  ئه وان ده یمبینن، به ڵکموو ئه وه یه  نماتوانێت له وه  گه وره تمر بمبێت،
به وه ی وه ک هه ر لیه نێکمممی دی له ژێمممر ئه و چه تمممره دا پێگه یه کمممی تممما ڕاده یه ک چه سمممپاوی
هه یه  و له وه  تێناپه ڕێت. ئه گه ر یه کگرتوو به شممێکی ئه نممدامه کانی له  ده سممت داون ،  مانممای
وا نییه  ئه وانه  له ژێممر چه تممره که دا نه ممماون، به ڵکمموو ته نیمما جێگۆڕکێیممان کممردووه ، به وه ی
چموونه ته  نماو گممۆڕانه وه ، یمان خۆیمان له  ڕیممزی سمه له فییه کاندا دۆزیمموه ته وه، که  ئه وانیممش
ئه ممممڕۆ  لی زۆرایه تی  خۆشه ویسمممتن. بمممزووتنه وه ی گمممۆڕان خۆیشمممی فمممۆرمێکی چه سمممپاوی
وه رگرتووه  و به  هه مان شمێوه ی  یه کگرتمموو له وه  زیماتر تێنماپه ڕێت، بگممره  پێویستیشمی به وه 
نییه  له وه  زیممماتر په ره  بسمممتێنێت. به  مانمممایه کی دی هه ر لیه نێمممک له ژێمممر ئه و چه تمممره دا
سمممنوورێکی بمممۆ خمممۆی کێشممماوه ، که  نمممایه وێت بیبه زێنێمممت، چمممونکه  به زانمممدنی سمممنووره که 
تووڕه بوونی خودی زۆرایه تییه که ی لێ ده که وێته وه . مرۆڤ کاتێ سه رنج له  پێوه نممدیی ئه و
حمممزبه  سیاسمممییانه  ده دات، به  ڕوونمممی ئه وه  ده بینێمممت، چمممۆن هه ر کممماتێ ده گه نه  ئاسمممتی
تووڕه بمموون، خێممرا هێمممن ده بنه وه  و پێکه وه  داده نیشممن، بگممره  ده گه نه  ئه وه ی به  شممانوباڵی
یه کدیدا هه ڵبده ن، نه بممادا ئه و گممرژییه  بممبێته  هممۆی تێکچمموونی ئممارامیی زۆرایه تی . ئه وه ی
ئه مڕۆ به  ناوی یاسای سه رۆکایه تییه وه  ورووژاوه ، له  گه مه یه کی سیاسممی به ولوه ، شممتێکی

 هه نممدێک له  گه رمه ی حه ڤممده ی شمموباتدا وایممان ده زانممی جممارێکی دی بممبڕای)1(دیکه  نییه .
بممبڕای گممۆڕان، یه کگرتمموو و کممۆمه ڵ له گه ڵ پممارتی و یه کێممتی ئاشممت نممابنه وه ، وه ک چممۆن
باوه ڕیان نه ده کرد ڕۆشنبیران به  لی داموده ستگه ی ئه و دوو حزبه دا بچنه وه ، که چی ڕێممک

ئه م باسه  له  کاتێکدا نووسراوه ، که  هێشتا کێشه  له  په رله ماندا دروست نه بووه . 1



پێچه وانه ی ئه مه  بینرا. پێشبینی ده کرا یه کێتی لنی که م شه ش ساڵ له مه وبه ر بتمموێته وه 
و شوێنه واری نه مێنێت، به ڵم ئه مڕۆ ئه ویممش له ژێممر ئه و چه تممره دا هه مممان ئه و قورسمماییه ی
هه یه ، که  پێمممش حه وت سممماڵ هه یبممموو. ئه و ئه نمممدامانه ی له  ده سمممتی داون، هێشمممتا له ژێمممر
چه تممره که دان. به کممورتی ئه و زۆرایه تییه   دایکێکممی میهره بممانه  و هه ممموو ڕۆڵه کممانی خممۆی

خۆش ده وێت و ده یانپارێزێت، بگره  هه وڵی گه وره  بۆ ئه وه  ده دات له  ده ستیان نه دات.
زۆرایه تیممی ئه مممڕۆ، دروسممتتر ئه و زۆرایه تییه  ی له  نه وه ده کممانه وه  فممۆرمێکی دیمماریکراوی
وه رگرتممممووه  و تمممماکو ئێسممممتایش له ناویممممدا ممممماوه ته وه ، به وه  له  زۆرایه تیممممی شه سممممته کان،
حه فتاکممممان و هه شممممتاکان جمممموودا ده کممممرێته وه ، کممممه وه ک پێشممممتر گمممموترا له ژێممممر چه تممممری
ئیسلمیدایه، به ڵم ئه وان له ژێر چه تری نه ته وه یی، چه پگه رایی و لیبرالیدا بمموون (له گه ڵ
پارێزی زۆرم بۆ هه رسێ چه مکه که ). زۆرایه تیی ئه وده م  له  ناوه ڕاستی حه فتاکاندا پارتیی
هه ڵدایه  ده رێ، که چی له  ناوه ڕاستی نه وه ده کاندا  ئه م زۆرایه تییه   هێنممایه وه ، چممونکه  له و
کممماته وه  زۆرایه تی  مممموڵکی لیه نێکمممی دیممماریکراو نییه ، به ڵکممموو هیمممی سمممه رجه م لیه ن و
ئاڕاسته کانه . زۆرایه تیی هه شتاکان له  ڕاپه ڕیندا به عسی له  شاره کانی کوردستان به  ده ر
نمما و له و پێنمماوه دا ڕووبارێممک خمموێنی ڕشممت، که چممی زۆرایه تیممی دوای ڕاپه ڕیممن به  شممێوه ی
ئاشمممتییانه  هێنمممایه وه . ئه ممممڕۆ ممممرۆڤ ده تممموانێت به  ئاسمممانی له  پممماڵ حزبه کمممانی دیکه دا
به عسممیش بممبینێت، بگممره  ده گمماته  ئه وه ی له  مێممدیای یه کگرتمموودا (سممه ددام حسممێن) وه ک
موجاهیممدێکی شممه هید پێشممان بممدرێت، بممێ ئه وه ی هیممچ نمماڕه زاییه ک لی ئه و زۆرایه تییه  
دروسمممت بمممبێت. له  فه یسمممبووکدا زووزوو جوانمممترین وێنه ی ئه و سمممه رۆکه  به  قورئمممانێکه وه 
ده بینرێت و ئامۆژگمماری و گمموته  نه سممته قه کانی به  زمممانی کمموردی بڵو ده کممرێنه وه . دیسممان
ده یڵێینه وه ، که  زۆرایه تیمممی هه مممموو حمممزب و لیه نه کمممان له ژێمممر ئه و چه تمممره دا په یمانیمممان
به ستووه  شه ڕ به  یه کدی نه فرۆشن. هێنممده ی حممزب و ڕێکخراوه کممان  ڕۆڵیممان له وه دا هه بممووه 
زۆرایه تی   یه کڕه نگ و هاوئاهه نگ بێممت، به  هه مممان شممێوه  زۆرایه تییممش وای کممردووه  ئه وان
به  چه سممپاوی بمێننه وه  و گۆڕانکمماری له  خۆیانممدا نه که ن. واته  به  بیممری نمموێ و سیسممتێمی
نمممممممموێ ڕووبه ڕووی نه بنه وه . دیسممممممممان جه خممممممممت له وه  ده که ینه وه ، که  له  ناوه ڕاسممممممممتی
نه وه ده کانه وه  تاکو ئه مڕۆ هه ممموو لیه نه کممان یه ک سیسممتێمی بیرکممردنه وه  و یه ک شممێوازی
ڕاگه یاندن پێڕۆیی ده که ن، ته نانه ت گۆڕان گوایه  هاتووه  ئه و ستایله  بگممۆڕێت، به ڵم نه ک
هه ر نه یگۆڕیمممممموه ، به ڵکمممممموو له  هه ممممممموو ئه وانه ی دی زیمممممماتر پابه نممممممدی خواسممممممتی ئه و
زۆرایه تییه  یه ، بگممممره  پێممممی وایه  ئه وان که مته رخه مممممن و خممممۆی له پێنمممماوی پڕکممممردنه وه ی
که موکووڕییه کاندا تێده کۆشێت. به م شممێوه یه  بممایه خی سممه ره کیی گممۆڕان بممۆ زه قکممردنه وه ی
نۆرمی ئایینی و نماییشی کاره کته ری ئایینییه ، که  له  نه وه ده کانه وه  سیمای زۆرایه تییممان
پێمموه  دیمماره . هاوکممات له گه ڵ ده رکه وتنممی بممزووتنه وه ی گۆڕانممدا پێگه ی پیمماوی ئممایینی زۆر
به رزتممر ده بێته وه  و له  بمموونه وه رێکه وه ، که  پێممش ڕاپه ڕیممن نه یتوانیمموه ، یممان ڕێگه ی پممێ



نه دراوه  له  ڕۆڵممممی ئامۆژگمممماری زیمممماتر بگێڕێممممت (ئه ویممممش له  سممممنوورێکی ته سممممکدا) ، بممممۆ
بمموونه وه رێکی دی ده گممۆڕێت، که  بڕیممار له سممه ر شممێوازی حمموکمڕانی و به ڕێمموه بردن ده دات.
واته  ده سته ڵتی پیاوی ئایینی ته نیا له  سنووری کۆمه ڵیه تیدا نامێنێته وه ، به ڵکوو ده گاته 
ئه وه ی ده سمممت به سمممه ر که نممماڵه گرنگه  کمممانی سیاسمممه ت و فه رمانڕه واییشمممدا بگرێمممت، که 

ئه مه یش ته واو له گه ڵ خواستی زۆرایه تیدا ڕێکه .
هه میشه ئه ندامانی  زۆرایه تی  به  زمانی ئه و ئیممدۆلۆگییه  ده ده وێممن، که  زاڵه  ، هه تمما ئه گه ر
مه به ستیشمممیان نه بێمممت. له  پێمممش ڕاپه ڕینمممدا هه ر ڕسمممته یه ک وشمممه ی هه ژاری، برسمممێتی،
جیمماوازیی چینممایه تی و هیممی له م بممابه ته ی تێممدا بممووایه ، وا لێممک ده درایه وه  له پێنمماوی
کۆمۆنیزمدا گوتراوه . ئه مڕۆیش هه ر زمانێک توانای تێپه ڕاندنی نه بێت، له ژێر چه تره که دا
ده مێنێته وه  و ده بێته  به شممممێکی جیممممانه کراوه ی زمممممانی زۆرایه تی . به  نمممماوی (یه کێممممتیی
مامۆسمممتایانی کوردسمممتان)ممممه وه  تێکسمممتێکی نممماڕه زایی له بممماره ی کممموژرانی مامۆسمممتایه کی
زانکۆوه  نووسراوه  ، به ڵم به  زمانێکی میللممی، که  پممڕه  له و ده سممته واژانه ی مممرۆڤ له  ده مممی
پیمماوانی ئممایینییه وه  ده یانبیسممتێت. تێکسممته که  به م دوو ڕسممته یه  کۆتمماییی پممێ هێنممراوه :

 له و)2().بێممت جێگممای ئەبممەدی تاوانممەو جەهەنممەم ئممەو لممە ئەنجامممدەری نممەفرەت(
کۆمه ڵگه یممانه ی که لتممووری زاره کییممان تێپه ڕانممدووه  و بممایه خی نووسممینیان زانیمموه ،

منداڵی باخچه ی ساوایانیشیان ئه و ده سته واژانه  به  کممار نمماهێنن. ده گه ینه  ئه وه ی
بڵێین ئه مڕۆ ئێمه  له  دۆخێکدا ده ژین، که  هه ممموو تاکه کمان به  یه ک زمممان ده دوێممن و
یه ک بیرکردنه وه یممممان هه یه . زمممممانه که  میللی  و بیرکردنه وه که یممممش چه نممممد بڵێممممی

سممه ره تاییه . تمماکو کۆتمماییی هه شممتاکانیش مممرۆڤ ده یتمموانی به  ئاسممانی ئاسممتی زمممانی
تاکه کمممان له  یه کمممدی جممموودا بکممماته وه  و به  ڕوونمممی جیاوازییه کمممان بمممبینێت، به ڵم
ئه مممممڕۆ کممممارێکی له م شممممێوه یه  ئه سممممته مه، بممممۆیه  زمممممانی ئه نممممدامانی (یه کێممممتیی
مامۆستایان) هه مان زمانی ئه وانه ی دیکه یه  . سه یر نییه  ئه گه ر ئه وان به  لیانه وه 

ن. تی بنووس ه یر نییه ، که )3(گرنگ نه بێت ناوی ڕێکخراوه که یشیان به  دروس ش س  ئه وه ی
له دوای ڕاپه ڕینه وه  زمان و نووسین بایه خیان نامێنێت و که مترین قسه یان لێمموه  ده کرێممت،
له  کاتێکممدا به  درێژاییمممی مێمممژووی فه لسممه فه  و لینگویسمممتک ئه مممانه  وه ک دوو قورسمممترین

پرسیار خۆیان به سه ر فه یله سووف و زمانناساندا سه پاندووه .
اوه ڕ؟)، دروسمتتر (تمۆ موسمڵمانیت، ان بێب اوه ڕداریت، ی له دوای ڕاپه ڕینه وه  پرسمیاری (تمۆ ب
یان کافر) لی زۆرایه تی  دێته  ئاراوه ، که  مه به سممتیه تی به ر له  هه ر ڕه گه زێکممی شممه ڕانگێز
و جیاواز بگرێممت، ئه گه ر بیه وێممت به  پرسممیاری دیسممپۆتیکی ڕووبه ڕووی بممبێته وه  و گومممانی
له  دڵممممدا بڕووێنێممممت. ئه مه  به  گرنگممممترین پرسممممیار ده زانێممممت، چممممونکه  هه مممممووان له ژێممممر

2 http://www.chawdernews.com/Direje.aspx?Jimare=12901
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چه تره که دا کۆ ده کاته وه  و سنووری نێوان تاکه کان ده سڕێته وه . ده شێت هه ڤمماڵێکی پممارتی،
ئه ندامێکی یه کێتی، گۆڕانخوازێک، بانگخوازێکی یه کگرتوو، مه لیه کممی کمۆمه ڵ، کممادیرێکی
شممیوعی و ڕه فیقێکممی به عممس پێکه وه  کممۆ بکمماته وه ، که  بێگومممان هه ر وایشممی کممردووه . وه ک
گوترا هه موویان به  ساده یی له سممه ر چه مکه  گه وره کممان ڕێکممن، به ڵم له بمماره ی فۆرمیممانه وه 
بینینی جیاوازیان هه یه . ئه نممدامانی زۆرایه تی   دوژمنممی سه رسممه ختی که مممایه تین، چممونکه 
لیمممان ڕوونه  ئه وه ی ئارامییمممان لمممێ ده شمممێوێنێت، هه ر که ممممایه تییه  . ئامممماده ن  له پێنممماوی
سزادانی نووسه رێک، یان هونه رمه ندێکدا ده سممت له  ئیشمموکار هه ڵبگممرن و مانگێممک له سممه ر

)4(شه قامه کاندا بهاڕێنن.
ئێسممممتا ده گه ینه  ئه وه ی بپرسممممین : ئایمممما ڕۆشممممنبیرمان  له دوای ڕاپه ڕینه وه  چممممۆن له گه ڵ
زۆرایه تیماندا  ڕووبه ڕوو بممووه ته وه ؟ زۆرایه تیمممان  توانممای جووڵنممدنی ڕۆشممنبیرمانی هه یه ؟
ڕۆشنبیرمان گه یشممتووه ته  ئه و ئاسممته ی زۆرایه تیمممان بممورووژێنێت و ئاڕاسممته ی نمموێی تێممدا

دروست بکات؟
به گشتی کۆمه ڵگه کان به ر دوو جۆر ڕۆشنبیر ده که ون:

یه که میممان، ڕۆشممنبیرێکی سمماده یه  و هه مممان تێڕوانینممی خه ڵکممی بممۆ چه مکه  کممان هه یه . به 
مانایه کی دی  ئاستی جه ماوه ر تێنمماپه ڕێنێت، بممۆیه  توانممای به رهه مهێنممانی نییه  و ده بێته 
به شێک له و زۆرایه تییه  . ژماره یان زۆره  و له  هه ممموو شمموێنێکدا به رچمماو ده که ون. هه میشممه 
لیه نه گممممری شممممتێک و دژی شممممتێکی دیکه ن . زووزوو ده رده که ون و ناسممممراون، به ڵم هیممممچ
کاریگه رییه کیان نییه . پێوه ندیی سممه ره کییان به  ڕووداوی ڕۆژانه وه  هه یه  و که مممتر به  لی
شته  شاراوه کاندا ده چن. به شێکیان ده رچووی  زانکۆکان و به شممه که ی دیکه یممان ئه ممماچه رن ،
واته  ئاره زوویان لێیه  ئه رکی ڕۆشنبیر ببینن. لێره دا گرنگه  ئه وه  بڵێین، که  ئه و ڕۆشنبیره 
له به ر ئه وه  ساده  نییه ، ده رچممووی زانکممۆیه ، به ڵم به گشممتی زانکۆکممان ڕۆشممنبیری ڕووکه ش
به رهه م ده هێنمممن. کممماتێکیش هه نمممدێک ڕۆشمممنبیری ده رچمممووی زانکمممۆ ئه م ئاسمممته سممماده یه  

تێده په ڕێنن،  ئه و تێپه ڕاندنه  به رهه می بیرکردنه وه ی خۆیانه .
دووه میان، ڕۆشنبیرێکی ڕه خنه گره . نه  دژه  و نه  دۆسته ، به ڵکوو که سێکی ڕاڤه کماره  . له وه  

تێگه یشتووه  ئه رکی ڕه خنه  تێپه ڕانممدن و کممردنه وه ی که نماڵی نمموێیه  له  هه ر بابه تێکمدا، که 
ڕووبه ڕووی ده بێته وه  . به وه دا سممه رقاڵی پممڕۆژه ی فکممرییه ، که م ده رده که وێممت، به ڵم له گه ڵ
هه ر ده رکه وتنێکیدا ئایدیای نوێ ده هێنێممت و پرسممیاری دڵڕه قممانه  ده ورووژێنێممت. زمممانێکی
ته ڵت و زۆرایه تی  ئاسانی نییه ، چونکه  ئاستی تێگه یشمتنی جه مماوه ری تێپه ڕانمدووه . ده س

خۆشیان ناوێت ، به ڵم هه ر ئه ویشه  کاریگه ریی هه یه .

لێره دا ده پرسین: مادام حه زیان له  چاره ی داعش نییه ،  بۆچی نایه نه  سه ر شه قامه کان و له  دژی ناڕه زایی ده رنممابڕن؟ ئمماخۆ 4
ڕه وایه  لیه نێکمممی هه ڵقممموڵوی نممماو ئمممایین  به  دوژممممن دابنێن ؟! داعمممش خۆیشمممی زۆرایه تییه ، به ڵم زۆرایه تییه کمممی گه ڕۆکه . له 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی نووسه ر و هونه رمه نداندا پێوه رێکی دیکه ی جیاوازیان هه یه ، چونکه  ئه وان تاکن. ئایمما تێکسممتی یه کممێ له و

نووسه رانه ی فه توای کوشتنیان بۆ ده رکراوه ، خراپتره  له وانه ی داعش کردوونی؟



کۆمه ڵگه ی ئێمه یش به  شێوه یه ک له  شمێوه کان  خماوه نی ئه و دوو جممۆره  ڕۆشممنبیره یه ، به ڵم
زممممانی ڕۆژانه ی هه ر کمممۆمه ڵگه یه ک ڕۆڵمممی گه وره  له کممماتێ ئه وه  ده خه ینه  به رچممماو، که  

دروسممتبوونی ڕۆشممنبیردا ده گێڕێممت، ئه وا ده کرێممت بڵێیممن هه ردوو جممۆره که  لوازن، ئه گه ر
نه ڵێیممن ئه وه ی دووه م هه ر ده رنه که وتممووه ، به وه ی زمممانی ڕۆژانه مممان  هێشممتا هه ژاره  و له 
به رهه مهێنممانی ڕۆشممنبیری جیمماواز و داهێنه ردا توانممای که مه . ڕۆشممنبیر داهێنممانی خممۆی
له سه ر ئاستی ئه و زمانه  داده مه زرێنێممت، که  کممۆمه ڵگه  پێممی گه یشممتووه ، به و مانممایه ی ئه و
ئاسته  تێده په ڕێنێت و مه ودا له نێوان زمانی خۆی و زمممانی ڕۆژانه دا دروسممت ده کممات. به م
شمممێوه یه  زممممانی ڕۆشمممنبیری ڕه خنه گمممر نه ک هه ر هه ممممان زممممانی کمممۆمه ڵگه  نییه ، به ڵکممموو
زۆریمممش بممماڵتره  . هه تممما ئاسمممتی زممممانی ڕۆژانه ی کمممۆمه ڵگه که ی  زیممماتر به ره و سمممه ره وه 

کممۆمه ڵگه یه ک له هه ڵبکشێت، ئه رکی ئه و قورستر، به ڵم ئاستی به رهه می به رزتر ده بێممت. 
ڕووی گممموزه ران، خوێنمممدن، په روه ر ده ، ته ندروسمممتی، ڕێگه وبمممان، ئاسممماییش و هیمممی دیکه وه 
هه ژار بێمممت، مانمممای وایه  زممممانی ڕۆژانه ی سممماده یه  و توانمممای جمممووڵه ی که مه   . ڕۆشمممنبیری
گه وره  له  کۆمه ڵگه یه کممدا ده رده که وێممت، که  ئه و  بمموارانه ی له  ئاسممتی نزمممدا نیممن، چممونکه 
پێوه نممدییه کی دیمماڵیکتیکه ڵ له نێمموان دروسممتکردنی کممۆمه ڵگه  و دروسممتکردنی ڕۆشممنبیردا

تمماکو ئه مڕۆیممش ڕۆشممنبیری ئێمه  نه  توانیممویه تیهه یه . ئه میممان ئه ویممان دروسممت ده کممات. 
ببێته  مۆدێلێکی وه ک ئه و مۆدێلنه ی له  جیهاندا هه ن، بۆ نموونه  مۆدێلی وه ک ڕۆشممنبیری
ئۆرگانیمممک، ڕۆشمممنبیری ممممولته زیم (کومیتمممد) و همممی دیکه  و نه  ممممۆدێلێکی سه ربه خۆیشمممی
داهێناوه ، به ڵکوو ئه وه ی به  زه قممی ده بینممرێت ، ڕۆشممنبیری میللییه ، که  لێممره دا به  (جمماگله ر

Jaggler .جممماگله ر ئه و پممماڵه وانه یه  ، که  یممماریی جاگلینمممگ () نممماوی ده هێنیمممنJaggling(
ده کممات. ده تمموانێت له  یه ک کاتممدا و زۆر به  خێرایممی چه نممد شممتێک هه ڵبممدات و هه ر جممارێ
یه کێکیممان بگممرێته وه . ئه م هه ڵممده داته وه  و ئه و ده گممرێته وه . ئیممتر به م شممێوه یه ! جمماگله ر به 
سیسمممتێمێکی نه گمممۆڕ کمممار ده کمممات.  هه ر گۆڕانکمممارییه ک به سمممه ر سیسمممتێمه که یدا بێمممت،
یممارییه که ی تێممک ده چێممت و ڕۆڵه که ی ته واو ده بێممت. لی بینه ری جاگلینممگ ئه و ممماتێریه له 
هێنده  گرنگ نییه ، که  جاگله ر به  کاری ده هێنێت، به ڵکوو لێره دا ژماره  و خێرایی بایه خی
زیاتریان هه یه . واته  تاکو ژماره ی ئه و ماتێریه لنه  ی هه ڵیان ده دات، زۆرتر بێت و خێراتممر

)5(جێگۆڕکێیان پێ بکات، یارییه که  چماکتر سمه رنج ڕاده کێشمێت و زیماتر درێممژه  ده کێشممێت.
جاگله ر خۆی له  بنه ڕه تدا مرۆڤێکی یاخییه  و له  ڕێی هونه ره که یه وه  جۆرێمک له  تراجیمدیا
نماییش ده کات، به ڵم کاتێ ڕۆشنبیر ده یه وێت هه مان ڕۆڵی ئه و له  بواری فکریدا ببینێت،
پرۆسێسمممه که  بمممۆ کۆمیمممدیا ده گمممۆڕێت. به م شمممێوه یه  ڕۆشمممنبیری جممماگله ر بممموونه وه رێکی
په سه ندکراوی کۆمه ڵگه یه . نه ک هه ر ڕه خنه  له و  نممۆرم و به هایممانه  نماگرێت ، که  خه ڵممک به 

پێویسممتی به وه یه  به رده وام ده ربکه وێممت و به پیرۆزیممان ده زانممن، به ڵکمموو ده شممیانپارێزێت. 
(جاگله ر و جاگلینگ)، ناوی یه کێ له و چیرۆکانه مه ، که  له پێش ڕاپه ڕیندا نووسیومن. له  کتێبی (ڕاگه ردان)دایه ، که  هێشتا 5

چاپ نه کراوه .



زمممانی میللممی بمدوێت. به  پێمموه ری ویممژدان ڕووداوه کممان هه ڵبسممه نگێنێت، چممی باشممه  و چممی
خراپ؟! ئه و پێوه ندییه  ئماڵۆزه ی نێمموان ده سممته ڵت و ڕۆشممنبیری هێنمده  سماده  کمردووه  ته وه ،
که  ده یه وێت بڵممێ ڕۆشممنبیر ئه وه یه  زۆر له  مێدیاکانممدا ده رده که وێممت، پشممتی زۆرایه تییه  ک
ده گرێمممت و دژی زۆرایه تییه  کمممی دی ده وه سمممتێته وه، بمممێ ئه وه ی هیمممچ ئایمممدیایه کی نممموێ

نه  توانا و نه  ئاره زوویبناسێنێت، یان ستایلێکی دیکه ی بیرکردنه وه  دابهێنێت . به کورتی 
تێپه ڕاندنی هه یه ، بۆیه  له  ئاستی زمانی خه ڵکممدا ده مێنێته وه  و به  شممێوازێک ده نووسممێت،

که  هیچ جیاوازییه ک دروست نه کات.
کمممممۆمه ڵگه ی ئێمه  زۆر که م ڕۆشمممممنبیری ڕه خنه گمممممر و تێپه ڕێنه ریده گه ینه  ئه وه ی بڵێیمممممن 

به رهه م هێناوه ، که  ده کرێت به  دیوه که ی دیکه یشدا بگوترێت ڕۆشممنبیرانمان نه یممانتوانیوه 
کۆمه ڵگه  بهه ژێنن و بیکه نه  ناوه نممدێکی به رهه مهێممن. پێوه نممدیی نێوانیممان له سممه ر بنه مممای
ڕازیکردنممی یه کممدی دامه زراوه  ، نه وه ک له سممه ر بنه مممای تێکشممکاندن و هه ڵوه شمماندنه وه ی

بۆچوون و ئاڕاسته کانی یه کتر.
ڕۆشممنبیری جمماگله ر، که  بمموونه وه رێکی سمماده ی میللییه ، زۆر دووره  له وه ی بممبێته  خمماوه نی

هه مممان تێگه یشممتنی سیاسممه تمه داری بممۆ کێشممه کان هه یه ، له به رپڕۆژه ی فکریی ڕه خنه یی . 
ئه وه یشممه  خممۆی له  بممواری سیاسممه تدا قممایم ده کممات. یه ک ده سممته ڵت ده ناسممێت، ئه ویممش
ده سممته ڵتی سیاسممییه ، چونکمموو  زه قممترین ده سممته ڵته ، له  کاتێکممدا ده سممته ڵته کانی دی لی
ئه و نه  بوونیمممان هه یه  و نه  هیمممچ کممماریگه رییه ک. ممممادام ڕاسمممته وخۆ و به  زممممانی میللمممی
له باره ی سیاسه ته وه  ده دوێمت، لی زۆرایه تی  خۆشه ویسممته  و ناوبمانگی هه یه ، چمونکه  هه ر
زۆرایه تی  سیاسه تمه داری جاگله ریشی ل په سه نده . زۆرایه تی  شێتی ڕۆشنبیری ڕووکه شممه  ،
چممونکه  ئه و قسممانه  ده کممات، که  خۆیشممی ده یممانزانێت. مممرۆڤ له و کۆمێنتممانه ی ئه نممدامانی
زۆرایه تی   بممۆ ڕۆشممنبیری جمماگله ری ده نووسممن، به  ڕوونممی ده بینێممت چه نممد ئاسممووده ن، که 
هه مممان بۆچمموونی ئه وانممی هه یه . ڕۆشممنبیری جمماگله ر  وای کممردووه  سیاسممه ت لی زۆرایه تی  
ده  ده نمگ به  ده سمت اتوانێت هێن وارێکی دیکه دا ن ببێته  گرنگترین بموار، چمونکه  له  هیمچ ب
بهێنێت و هێنده یش به  ئاسانی بۆچوونه کانی ده رببڕێت. سممه یر نییه  ئه گه ر ئه مممڕۆ بممواری
ئه ده ب، فه لسه فه ، سممایکۆلۆجی، سۆسممیۆلۆجی و ئه وانه ی دیکه  چممۆڵ بممووبن، که  ئه مه  هه ر
خممۆی مانممای ئه وه یه  ئه وان نه  ئه و بوارانه یممان ناسممیوه  و نه  به  جیممددییش کاریممان تێممدا
کردوون، ده نا بۆچی پێیان وایه  ئه مانه  توانای گۆڕانکارییان نییه ، به ڵکوو ته نیا سیاسه ت
له  ده ستی دێت دنیا بگممۆڕێت؟ هه ر هێنممده گوتمماری سیاسممی شممه قام ده ورووژێنێممت، زۆربه ی
ڕۆماننووس، شاعیر، چیرۆکنووس و ڕه خنه گر کمماری خۆیممان جممێ ده هێڵممن و دوای ترۆمپێممتی
سیاسه تمه داران ده که ون، تاکو به  هه مان زمانی ئه وان، بگره  هه نممدێجار نزمممتریش بممدوێن
و به  زۆرایه تی  بڵێن ئێمه یش ماوین. خۆ ئه گه ر فریای نووسینی گوتار نه که ون، ئه وا په نمما
بۆ شێوازی نامه  ده به ن، که  بۆ سه رکرده  و به رپرسه کانی ده نێممرن و ئامۆژگارییممان ده که ن.



هه ر ئه وانه   دوای ئارامبوونه وه ی شه قام، بممۆ دنیممای ئه ده ب و هممونه ر ده گه ڕێنه وه  و مممرۆڤ
ده توانێت هه ندێکیان له  فێستیڤاڵه کاندا ببینێت، ئینجمما له وێ چ خه ڵت دابه ش بکه ن و چ
هه ر خۆیان وه ریبگرن. ڕۆشنبیری جاگله ر  پێممی وایه  گۆڕانکمماری کمماتێ دێته  دی، که  بممواری
سیاسی ده گۆڕێت.  ئه مه  تێگه یشتنێکه  چه ند بڵێی ساکاره . ئه وه  هه ممموو بواره کممانی دیکه ن
سیاسممه ت ئاڕاسممته  ده که ن، نه وه ک به پێچه وانه وه . ڕه خنه  خممۆی به رهه مممی قووڵبمموونه وه ی
ڕۆشمممنبیره  له و بممموارانه دا. هه ر ڕه خنه یشمممه  گوتممماری سیاسمممی ده خممماته  ژێمممر گوممممانه وه  و
نمماهێڵێت ده سممته ڵتی ڕه همما په یممدا بکممات. ئه وه  ڕه خنه یه  بممواری سیاسممی و بواره کممانی دی
ده گۆڕێت و به ره و ئاستی باڵتریان ده بات، بێ ئه وه ی ئه و پرۆسێسممه  له  خاڵێکمدا کۆتماییی
پممێ بێممت. له  هه ر کۆمه ڵگه یه کممدا ڕۆشممنبیری ڕه خنه گممر نه بێت ، سیاسممه ت شمموێنی هه ممموو
شممتێک ده گممرێته وه  و بممواری ئممازادی ته واو ته سممک ده بێته وه ، بگممره  هه ر نممامێنێت، هاوکممات
ڕۆشمممنبیری جممماگله ر به  شمممێوه ی به رچممماو زۆر ده بمممن. ئه ممممڕۆ کمممۆمه ڵگه ی ئێمه  وه ک هه ر
کمممۆمه ڵگه یه کی دیکه ی ته قلیمممدی خممماوه نی ژمممماره یه کی یه کجمممار زۆری ڕه خنه گمممره ، به وه ی
چه مکممی ڕه خنه  له  کۆنتێکسممتی خممۆی دوور خممراوه ته وه  و بممۆ ئاسممتی میللممی داگیممراوه . واته 
کراوه ته  کارێکی ئاسان، به ڵم ئه وه  هه ر کۆمه ڵگه ی ئێمه یشممه  له  ڕووی به رهه مممی فکممری و
ڕه خنه ییه وه  هێنممممممده  هه ژاره . ئه و چه نممممممد نووسممممممه ره یش، که  زۆرایه تی  به  گه وره تریممممممن
ڕه خنه گمممری خۆممممان، بگمممره  به  گه وره تریمممن ڕه خنه گمممری دنیایشمممیان ده زانێمممت، له  چه نمممد
گوتممارێکی سمماده  زیاتریممان نه نووسممیوه . تێیانممدا هه یه  هه ممموو ئه رکه که ی ئه وه یه  دۆعمما بممۆ

تێکه ڵبمموونی ژانره کمان، واته  ڕۆشمنبیر له  ئارامیممداهه نمدێک و له  هه نمدێکی دیکه ی بکمات. 
ڕۆممان، شمیعر چیممرۆک و ڕه خنه ی ئه ده بممی ده نووسمێت، به ڵم له  کماتی ورووژانممی شممه قامدا
هه موویمممان جمممێ ده هێڵێمممت و په نممما بمممۆ گوتممماری ئممماگراوی ده بمممات، خه سمممڵه تی دیممماری ئه و
کۆمه ڵگه یممانه یه  وه ک هیممی ئێمه  هێشممتا تاکه کممانی نه بمموونه ته  خمماوه نی خۆیممان، به ڵکمموو
پابه نمممممدی  خواسمممممتی زۆرایه تین . فه یله سمممممووفانی (تیمممممۆریی ڕه خنه یمممممی) له  نمممممموونه ی
(هۆرکهایمه ر)، (ئه دۆرنۆ) و (مارکیوز) پێ له سه ر تێکچڕژانی بممواره  جیاوازه کممان داده گممرن،
بگمممره  ئه مه  له  دیمممدگای فه لسمممه فیدا به  پێویسمممت ده زانمممن، به وه ی فه لسمممه فه  له سمممه ریه تی
به رهه مممممی ئابوورینمممماس، مێژوونمممماس و ده روونناسممممان له  داڕشممممتنی پرسممممیاردا پێکه وه 

 به ڵم لی ڕۆشنبیری)6(ببه ستێته وه ، که  هه موو ئه مانه  وا ده که ن ڕه خنه  کاریگه رتر ببێت،
جاگله ر شته که  ته واو جیماوازه ، چونکموو ئه و به  شمێوه ی کیریۆسمیتی، واته  زۆر ڕووکه شمانه 
له بمماره ی ئه و ڕووداوانه وه  ده نووسممێت، که   شممه قام به  گرنگیممان ده زانێممت، بممێ ئه وه ی هیممچ

پرسیارێکی نوێ بورووژێنێت.
ۆ هه ر ڕۆشمنبیر و سیاسمه تمه دارێک کمردووه ته وه ، به  مه رجمێ زۆرایه تیمی ئه ممڕۆ ده رگه ی ب
ئه و سممیگناڵنه ی پێمموه  دیممار بێممت، که  ئه م حه زی لێیممانه  و نممابنه  هممۆی تێکچمموونی  دۆخممه
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ئممارامه  که ی. واته  کمماتێ په سممه ندیان ده کممات، که  ده بنه  جمماگله ر و ده زانممن چممۆن جاگلینممگ
بکه ن. وای لممێ همماتووه  بممۆ ئه وه ی مممرۆڤ به  نووسممه رێکی داهێنه ر ، یممان سیاسممه تمه دارێکی
گه وره  بزانرێت، هێنممده ی به سمه  له  که ناڵه کممانی ڕاگه یاندنمدا زووزوو ده ربکه وێممت و وێنه ی

 ڕۆشممنبیری ڕه خنه گممر و تێپه ڕێنه رجمماگله رێکی شمماره زا تۆپه کممان له  هه وادا بخممولێنێته وه .
به رگری له  باوه ڕی زۆرایه تی  ناکات، به ڵم له پێناوی مافه کانیدا تێده کۆشممێت، له  کاتێکممدا

، که چممی مافه کممانی ل گرنممگ نین ، به ڵکممووڕۆشممنبیری جمماگله ر به  باوه ڕه که یممدا هه ڵممده ڵێت
ته نیممما وه ک تمممۆپ هه ڵیانمممده دات. زۆرایه تی  خۆیشمممی  ئه وه ی به  لیه وه  گمممرنگه  هه ڵمممدانی
تۆپه که یه ، نه وه ک به ده ستهێنانی مافه کانی. لیه نی سیاسی هه یه  به ڵێنی به  ئه نممدامانی
زۆرایه تی  داوه ، ئه گه ر پشممتی بگممرن، ده سممتکاریی سممروودی (ئه ی ڕه قیممب)یممان بممۆ ده کممات.
ئه مه  به شمممێکه  له  داخوازییه کمممانی زۆرایه تی   و حزبیمممش وه ک  ده سمممتکه وتێکی گه وره  پێمممی
ده فرۆشێته وه ، بێ ئه وه ی هیچ لیه کیممان له وه دا ڕژد (جیممددی) بممن. واته  نه  ئه م ده یهێنێته 
دی و نه  ئه ویش ده یه وێت بێته  دی، به ڵکوو ته نیا وه ک یه کێک له  تۆپه کممان لێممی ده ڕوانممن.
له  پێشه وه  گوترا زۆرایه تی   حه ز ناکات  له  پێکهاته ی شممت بکمۆڵێته وه . نووسمه ر هه یه  لنممی
که م پممانزده  سمماڵه  له بمماره ی ده سممته ڵته وه  ده نووسممێت، جنێمموی پممێ ده دات و به  نه فره تممی
ده کات، بمێ ئه وه ی یه ک جماریش گوتبێمتی ده سممته ڵت چییه ، به ڵکموو پێممی وایه  ده سمته ڵت
بریممتییه  له  که سممانێکی دیمماریکراو و ئه وانه  هۆکمماری نممادادپه روه ری و گه نممده ڵین، که چممی
وه ک ڕوونمماکبیری گه وره  ناسممراوه، مممادام به  زمممانی زۆرایه تی   ده دوێممت و خممۆی له و شممتانه 
ۆی تێکچموونی ئمارامییه که ی . به م شمێوه یه  چه مکمی ده سمته ڵت، کمه بمۆ نادات، که  ده بنه  ه
نممموونه   لی فه یله سممووفێکی وه ک (مێشممێل فۆکممۆ)دا ئمماڵۆزترین و قورسممترین چه مکه ، بگممره 
ده گاته  ئه وه ی سه رجه م ته مه نی بۆ ته رخممان بکممات و هێشممتا فریممای نمماکه وێت، که چممی لی
ڕۆشممنبیری جمماگله ردا ده بێته  یه کێممک له  شممته  هه ر ئاسممان و سمماده کانی سممه ر ئه م زه مینه .
هێنممده  بیرکممردنه وه  و ده ربڕینممی ئاسممان کممردووه ته وه ، به  ڕاده یه ک ڕوونمماکبیری ئه رکێکه 
وه ک هه ر ئه رکێکمممی دیکه ی سممماده  و هه مممموو که سمممێک ده تممموانێت له  ئه سمممتۆی بگرێمممت، به 
مه رجێممک وریممای خممۆی بێممت به  لی بیرکممردنه وه ی قممووڵ، خوێنممدنه وه ، کممتێب، ته نیممایی،
ڕه خنه ی دڵڕه ق و شممتی دیکه ی له م بمابه ته دا نه چێممت، به ڵکمموو به  زمممانی خه ڵممک بممدوێت و
زووزوو ئه و شتانه یان به  بیر بێنێته وه ، که  خۆیان ده یانزانن. پێشتریش گوتمممان ئه مه  وای
کردووه  ژماره ی ڕۆشنبیر له  زۆربووندا بێت. هه میشه  کۆمه ڵگه  سممه ره تاییه کانی وه ک هیممی
ئێمه ، ئه وانه ی پشممت به  که لتممووری زاره کممی ده به سممتن و بممایه خی نووسممینیان نه زانیمموه  ،
خاوه نی زۆرترین ژماره ی ڕۆشنبیرن. ئه وه ی ئه مممڕۆ به  ڕوونممی ده رکه وتممووه، ئه وه یه ،  هه تمما
ژمممماره ی ڕۆشمممنبیر زیممماتر به ره و سمممه ره وه  هه ڵبکشمممێت، ڕێمممژه  ی خوێنمممدنه وه  داده به زێمممت و
کتێبخانه کان داهاتیان که متر ده بێته وه ، ده گاته  ئه وه ی  هه ندێکیان  کرێی شوێنه که یان بممۆ
نه درێت. نکووڵی له وه  ناکرێت ئێمه  ئه مڕۆ خاوه نی ژماره یه کی یه کجار زۆری ڕۆشممنبیرین.



گه یشتووه ته  ئه وه ی هه ر لیه نێکی سیاسی  کاتێ بۆ پشتگیریی پڕۆژه یه کی خممۆی پێویسممتی
به  ڕۆشنبیر بێت، له  ماوه یه کی کورتدا، بێ ئه وه ی هیچ زه حمه تێممک بکێشممێت، هه زارانیممان
کۆ بکاته وه . ئه مه  تایبه ت نییه  به  پارتی، به ڵکوو هه موو لیه نه کانی دیکه یش کردوویانه .
ئه و ڕۆشمممنبیرانه ی له  سمممه ره تاوه، دروسمممتتر له دوای ڕاپه ڕینه وه   وه ک ڕوونممماکبیر خۆیمممان
ناسمماندبووو، گمموایه  پممڕۆژه ی گه وره ی فکممری و فه لسممه فییان هه ن ، ئه مممڕۆ چ له  ڕۆژنممامه ی
حزبه کممان و چ له و ڕۆژنامممانه ی، گمموایه  سممه ربه خۆن، بمموونه ته   ڕۆژنامه نووسممی زۆر سمماده ،
چونکه  ئه مه  ئاسانترین ڕێگه یه ، تاکو لی زۆرایه تی  خۆشه ویسممت ببممن. له گه ڵ زۆرایه تیممدا

زۆرایه تی  هێنممده یزمانێکی هاوبه شممی پێممک هێنمماوه ، که  به  ئاسممانی له  یه کممدی تێممده گه ن. 
به سه  تیۆریی په ره سه ندن (ئیڤه لویشممن)ی (دارویممن) به  چه نممد وشممه یه کی وه ک  (چممۆن ڕازی
بین به   نه وه ی مه یموون دابنرێیممن؟) بسممڕێته وه ، یممان سممه رتاپێی سمیکۆله ریزم، که  خممۆی به 
عه لمانییه ت ناوی ده بات، له  کمموفر و به دڕه وشممتیدا کممورت بکمماته وه ، بگممره  سممه رجه م فکممری
دنیا له  کۆمێنتی ژێر گوتاری ڕۆژنممامه  ئێلیکترۆنییه کانممدا به  وڕێنه  بزانێممت، بممێ ئه وه ی چ
له  دوور و چ له  نممممممزیکه وه  به  لیانممممممدا تێپه ڕیممممممبێت. هه م ڕۆشممممممنبیری جمممممماگله ر و هه م
سیاسه تمه داری جاگله ر یش سوود له و دۆخه  ده بینن، چونکه  ئه وان ترسیان له  هیچ ده مێک
نییه ، که  به  پرسمممیاری نممموێ ڕووبه ڕوویمممان نمممابێته وه . هه ردووکیمممان له  مممماوه ی ئه و چه نمممد
ساڵه ی ڕابوردوودا فێری هونه رێک بوونه ، که  ده کرێت ناوی (هممونه ری خوگۆنجانممدن  له گه ڵ

له وه دا هاوپه یممممممانن چمممممۆن له  ڕێگه ی هه نمممممدێک چه مکمممممی زۆرایه تیمممممدا)ی لمممممێ بنێیمممممن.
ڕه وشممتبازییه وه   هه رچممی ئمماره زووی یمماخیبوون هه یه  له  مرۆڤیممدا بکمموژن و بیکه نه  کممۆیله .
(نیتشممممه ) له  کتێممممبی (ئمممماوابوونی بته کممممان)دا ڕه خنه  له  که نیسممممه  ده گرێممممت، که  هه وڵممممی
له نمممماوبردنی هه وه س و غه ریممممزه  ده دات، له  کاتێکممممدا ڕیشه کێشممممکردنی هه وه س مانممممای
ڕیشه کێشممکردنی خممودی ژیممانه . گمموته  ناسممراوه که ی (مه سممیح) ده هێنێته وه:  (ئه گه ر چمماوت
به ره و گوناهم په لکێشت ده کات، ده ریبهێنه )، بۆیه  پێممی وایه  ڕه وشممت دژی سرووشممته ، بگممره 

 به گشمممتی (نیتشمممه ) له و کتێبه یمممدا)7(ئه مه  ده کممماته  یه کێمممک له  تایتڵه کمممانی کمممتێبه که ی.
ڕه خنه ی گه وره  له  تێکممممممڕای ئه وانه  ده گرێممممممت ده یممممممانه وێت له  ڕێگه ی ڕه وشممممممتبازییه وه 
سرووشمممممتی ممممممرۆڤ بکممممموژن و کمممممۆیله ی بکه ن، بمممممۆیه  وه ک پمممممارادۆکس به  (به دڕه وشمممممته 
ناشیرینه کان) ناویان ده بات. به م شێوه یه  پێی وایه  (هه موو له  دژی له ناوبردنی هه وه سدا

)8(په یمان ده به ستن).
بۆ نموونه  ئه و نووسه ره  میللییانه، یاخود ئه و ڕۆشنبیره  جاگله رانه له  هه نممدێک ممماڵپه ڕی
ده ره وه ی کوردسممتاندا   ده یممانگوت پممارتی پممارکی کممردووه ته وه ، بممۆ ئه وه ی به دڕه وشممتی له 
کمممۆمه ڵگه دا بڵو بکممماته وه ، به ڵم کممماتێ بۆیمممان ده رکه وت ئه و زۆرایه تییه   به  جلممموبه رگی
ئیسلمییه وه  ده چێته  پارکه کان و مانا ئۆرگینمماڵه که ی پممارکی ته واو گۆڕیمموه ،  بگممره  شمموێنی
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خواپه رستیی تێدا کردووه ته وه ، بۆ ئه وه ی یه ک نوێژی نه چێت، به  مانممایه کی دی وای ڕێممک
خسممتووه  له گه ڵ تێگه یشممتنی خۆیممدا بگممونجێت، ئه وده م ئه و تۆپه یممان فممڕی دا و دانه یه کممی

ا)9(دیکه یان هه ڵگرت. لمی ته نی ی ئیس  به ڕێوه به رانی ڕۆژنامه ی (....)ی ده نگی بزاڤێک
ڕۆژێممک دوای همماتنی داعممش بممۆ مووسممڵ ڕیپۆرتاژێممک ئاممماده  ده که ن و ڕایممده گه یه نن ئه و

شاره  بووه ته  به هه شت. بازاڕ هه یه  و که س ده ستی لێ نه دراوه ، چممونکه  وا ده زانممن
زۆرایه تیی هه رێمی کوردسمتان  ئه وه ی ده وێمت، به ڵم کماتێ بۆیمان ده رده که وێمت ئه مه 

ئه و ڤێمممرژنه  نییمممه له وێمممدا زۆرایه تیمممی له گه ڵه  ، به ڵکممموو ڤێرژنێکمممی تمممری نزیکمممی
ئه وه یه ، ئینجممما خێمممرا زممممانی خۆیمممان ده گمممۆڕن و به  شمممێوه یه کی دی دوای ڤێمممرژنه 

 جیممممماوازیی داعمممممش له گه ڵ حمممممزبه  ئیسممممملمییه کانی)10(په سمممممه ندکراوه که  ده که ون.
حوکممموومه تی هه رێممممدا، ئه وه یمممه،  ئه م هه مممموو تۆپه کمممانی فمممڕێ داوه  و ته نیممما ئه وه یمممانی
هێشممتووه ته وه ، که  نمماوی خیلفه تممه،  به ڵم  ئه وان دوای ئه وه ی چمموونه ته  نمماو په رله مممانی
کمممافریش، وازیمممان له وه  نه هێنممماوه  به  خه ڵمممک بڵێمممن ئامانجیمممان گه ڕانمممدنه وه ی خیلفه ته ،
چمممونکه  چممماک ده زانممممن ئه نمممدامانی ئه و زۆرایه تییه   له وه  ده گه ن ئه مه  ته نیممما هه ڵمممدانی

 هه روه همما داعممش خمماوه نی هێزێکممی)11(تممۆپه که یه ، ده نمما کمماری وایممان لممێ ناوه شممێته وه .
گه وره تممر و زۆرایه تییه کممی فراوانتریشممه ، بممۆیه  توانممای هه یه  ڕاشممکاوانه تر بۆچوونه کممانی
ده رببڕێت و پێویستی به  ته قیه  نییه . حزبی ئیسلمی هه یه  تمماکو دوانممزده  سمماڵ له مه وبه ر
گوتوویه تی په رله مان شوێنی کافرانه ، که چی کاتێ زانیممویه تی به م شممێوه یه  زۆرایه تممی له 
ده سمممت ده دات و توانمممای ئه وه یشمممی نییه  وه ک داعمممش قه واره یه ک دابمه زرێنێمممت، ئه وده م

)12(چووه ته  په رله مان، به ڵم وه ک گوترا هه وڵی داوه  له  شممه یتانه وه  بممۆ فریشممته ی بگممۆڕێت
)دا؟ده کرێممت خمموێنه ر ئه و بممابه ته م بخمموێنێته وه ، که  له ژێممر ناونیشممانی (کممێ شممار داده مه زرێنێممت؟ فریشممته ، یممان ئیبلیممس 9

  چممۆن زۆرایه تممی کماتێ به رده کممرێتدا بڵو کمراوه ته وه . له وێمدا بماس له وه  ) و له  (ماڵێک له  ئاسمممان)ده نگه کان(نووسراوه  و له  
هه ر شممتێکی نمموێ ده که وێممت، وه ک شممه یتان لێممی ده ڕوانێممت و دواتممر ورده ورده  بممۆ فریشممته ی ده گممۆڕێت، به و مه به سممته ی هیممچ

 ئه مه  لینکه کانیه تی:گۆڕانکارییه ک نه هێنێته  کایه وه .
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http://www.hemin.dk/mla/node/575

له به ر ئه وه ی ژمممماره که م بمممۆ نه دۆزرایه وه ، تممماکو وه ک سمممه رچاوه  ئامممماژه ی پمممێ بمممده م، بمممۆیه  نممماوی ڕۆژنمممامه  و لیه نه که م 10
نه نووسیوه . له  کاتی خۆێدا ئه و ڕاپۆرته  ساخته یه م خوێندووه ته وه .

به  بمڕوای ممن حمزبه  ئیسملمییه کان ته نیما گمۆڕان، کمۆمه ڵ، یه کگرتموو و بمزووتنه وه  نیمن، به ڵکمو پمارتی و یه کێمتییش هه ممان 11
تێڕوانینینممی ئه وانیممان بممۆ حمموکمڕانی و به ڕێمموه بردن هه یه . لم ڕوونه  ئه گه ر (ده وڵه تممی ئیسمملمیت ده وێممت، یممان ده وڵه تممی
سممیکۆله ر؟) له نمماو به رپممرس و ئه نممدامانی سممه رکردایه تیی یه کێتیممدا بخممرێته  ده نگممدانه وه ، یه که میممان زۆر له  دووه میممان زیمماتر
ده هێنێت. له  ماوه ی ئه و چه ند ساڵه ی ڕابوردوودا بابه تی هه ندێک نووسمه رم خوێنمدووه ته وه ، که  سمه ره تا وام زانیموه  ئه نمدامی
حممزبه  ئیسمملمییه کانن ، که چممی دواتممر بممۆم ده رکه وتممووه  مووچه خممۆری پممارتی و یه کێممتین  و به  یممارمه تیی ئه وانیممش بڕوانممامه ی

به رزیان وه رگرتووه .
ته وه ، که  له ژێممر ناونیشممانی (کممێ شممار داده مه زرێنێممت؟ فریشممته ، یممانگه ڕێئه و بممابه ته م بجارێکی دیکه  بممۆ ده کرێت خوێنه ر  12

 یومه :)دا نووس؟ئیبلیس
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/20808.html

http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/20808.html
http://www.hemin.dk/mla/node/575
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/20808.html


که واته  چ سیاسممه تمه داری جماگله ر و چ ڕۆشممنبیری جمماگله ر بممۆ ئه وه ی زۆرایه تی  له  ده سممت
نه ده ن، پێویسممته  خۆیممان له وه  بپممارێزن به  ڕوونممی بۆچوونه کانیممان ده ربممبڕن و ئه وه یممش
گرنگه  له  یه ک کاتدا کۆمه ڵێک تۆپ به  ده سته وه  بگرن، بۆ ئه وه ی لنی که م له  ڕێی یه کممێ
له و تۆپانه وه  پێیان بڵێن پێوه نممدییان پێیممانه وه  ممماون  و لێیممان دانه بممڕاون. جه خممت له سممه ر
ئه وه  ده که ینه وه ، که  ڕۆشنبیری جاگله ر و سیاسه تمه داری جاگله ر بممۆ ئه وه ی له  زۆرایه تی 
دانه بڕێممن، پێویسممته  له  ئاسممتی ئاماژه دانممدا بوه سممتن و نه چنه  نمماو ورده کممارییه وه . کمماتێ
سه رکرده  و کادیرانی بزووتنه وه ی گۆڕان ده ڵێن، بگره  همماوار ده که ن به  هیممچ شممێوه یه ک له 
سه وابتی ئیسلم ل ناده ن، خۆیان له  ورده کارییه کان ده پارێزن و پێیان ناڵێن مه به سممتیان
له  سمممه وابت چییه ، چمممونکه  هه ر کممماتێ ئه وه یمممان گممموت، ئه وا ئه و زۆرایه تییه   له  ده سمممت
ده ده ن. ئایا ئه گه ر بڵێن له  سه وابتی وه ک به ردبارانکردنی ژنی مێرددار و پیمماوی ژنممداری
(زینمماکه ر!)، بڕینممی ده سممتی دز، کوشممتنی  ئه وانه ی واز له  نمموێژ ده هێنممن (تممارك الصمملةا) و
شممتی له م بممابه ته  ل نمماده ن، ده تمموانن له  په رله مانممدا، بگممره  له نمماو خممودی کۆمه ڵگه یشممدا

به لڕێممممممدابردنی هممممممزری (بمێننه وه  و وه ک داعممممممش نه کممممممرێنه  ده ره وه ؟ که واته  ئه مممممممڕۆ 
Intellectual  prevaricationیه کێکه  له  پێداویسممممممممتییه کانی هه ر سیاسممممممممه تمه دار و (

ڕۆشممنبیرێکی جمماگله ر، بممۆ ئه وه ی له نمماو زۆرایه تیممدا شمموێنی خممۆی بگرێممت و خۆشه ویسممت
)13(ببێت.

سممه ره تا له  بڵوکراوه کممانی (ڕه هه نممد)دا نه ک هه ر لیه نگممری بممۆ پیمماوانی ئممایینی به رچمماو
نممممممماکه وێت، به ڵکممممممموو  پێچه وانه ی ئه مه  ده بینمممممممرێت ، به وه ی هێشمممممممتا کۆده کمممممممانی ئه و
زۆرایه تییه  یان نه دۆزیوه ته وه  و نه یانزانیوه  چۆن په سمه ند ده کرێممن. له  لیه کممی دیکه  تمماکو
سه ره تای نه وه ده کانیش ئیدۆلۆگیی چه پ، نه ته وه یی و لیبراڵ زاڵ بوون و دواتممر ورده ورده 
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)دا زووزوو ڕاپۆرت له باره ی (ئه ردۆگان) و (ئاکه په )وه  په خممش ده کرێمت و ڕه خنه ی تونمدیان لممێ ده گیرێممت.KNNله  که ناڵی ( 13
بینه رێک ئه گه ر یه که مجاری بێت ئه و که ناڵه  بممبینێت، نممازانێت هیممی بزاڤێکممی ئیسمملمییه  و سممه رکرده کانی به رده وام جه خممت
له سممه ر (سممه وابت) ده که نه وه ، به ڵکممو وا تێممده گات هێزێکممی سممیکۆله ری له  پشممته وه یه . هۆکمماره که ی ته نیمما ئه وه یه  به  ڕوونممی
ده رکه وتممووه  پێوه نممدیی (ئه ردۆگممان) و پممارتی گه یشممتووه ته  ئاسممتێک، که  تێکممڕای ئه وانه ی دوێنممێ له  هه رێمممی کوردسممتاندا به 
ئاشکرا پڕوپاگه نده یان بۆ ئه و خه لیفه  عوسمانییه  ده کرد، ئێستا خراونه ته  په راوێزه وه ، به وه ی پارتی خۆی شوێنی هه موویانی
گرتووه . سه یر ئه وه یه  زۆربه ی سه رکرده  دیاره کانی گۆڕان، که  ئیخوانین و ئه مرۆ وه ک دوژممن له  (ئه ردۆگممان) ده ڕوانممن، ممادام
هاوپه یممممانی پمممارتییه ، دروسمممتتر پمممارتیی گرتمممووه ته  خمممۆی، تممماکو دوێنمممێ هه ر که سمممێکیان به  کمممافر و لده ر ده زانمممی، ئه گه ر
ڕه خنه یه کی لێ بگرتایه . ده مه وێت بڵێم ئه وانه  کمماتێ زۆرایه تییه ک له  ده سممت ده ده ن، پێویسممته  زۆرایه تییه کممی دی به  ده سممت
بهێنن. به م شێوه یه  گۆڕانیش وه ک پارتی پێویستی به  زۆرایه تییه کی ئیسلمی هه یه ، تاکو ئه و بۆشاییه  پممڕ بکمماته وه . هاوکممات
ده بێت هه ندێک تۆپی دیکه  به  ده سته وه  بگرێت. که واته  ئه وه یش سه یر نییه  ئه گه ر ئه مڕۆ له  که نمماڵی ئه و کۆنه ئیخوانییممانه ی
ناو گۆڕاندا باس له و زوڵمه  بکرێت، که  کموردی بماکوور و ڕۆژئماوا ڕووبه ڕووی بموونه ته وه، ممادام که نماڵی (ڕووداو) ته رخمانه  بمۆ

) ئه گه رKNNپێداهه ڵممممدانی (ئه ردۆگممممان) و بێنرخکردنممممی هه ر ده نگێممممک، که  له  دژی خه لیفه  به رز ده بێته وه .  ئه و بینه ره ی (
چممماوه ڕێ بکمممات ڕاپمممۆرته که  ته واو بمممبێت، ئه وا به ر کمممۆمه ڵێکی دیکه  ده که وێمممت، که  هه موویمممان جه خمممت له سمممه ر ئیسممملمه تیی

بزووتنه وه ی گۆڕان ده که نه وه .
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هه مممموو شمممتێک که وته  ژێمممر چه تمممری ئیسممملمه وه، که  ئه وده م وه ک ئه ممممڕۆ چ ڕۆشمممنبیر و چ
سیاسه تمه دار نه یانده توانی  به  ئاسانی شوێنی خۆیان له ناو ئه و جیمماوازییه دا بگممرن. به م
شممێوه یه  ڕۆشممنبیرانی (ڕه هه نممد) ده سممته واژه ی وه ک پیاوسممالری، خێڵه کممی، ئیلیممت، دۆگممما،
تازه گه ری، سیکۆله ریزم، ده سته ڵتی پیاوانی ئایینی و زۆری دیکه ی هاوشێوه  ی ئه مانه یان
به  کار ده هێنا، که  ئاماژه یان به وه  ده دا ئه وان ده یانه وێت ڕه خنه  له  زۆرایه تی  بگرن، بممێ
ئه وه ی تێیانممممدا قممممووڵ ببنه وه ، به ڵم دواتممممر ورده ورده  ده سممممته واژه ی ئممممایینی شمممموێنیان
گمممرتنه وه  ، یمممان دروسمممتتر ئه و ده سمممته واژانه  شممموێنیان گمممرتنه وه ، زۆرایه تی  پێیمممان ڕازین ،
به تایبه تی له گه ڵ حه ڤده ی شمموباتدا، که  گه یشممته  ئه وه ی بانممگ بممده ن. ئه گه ر نووسممه رانی
(ڕه هه نممد) نه چوونممایه ته  نمماو خه ڵممک، له  ڕۆژنممامه  و گۆڤمماری حزبه کانممدا به رهه میممان بڵو
نه کمممردایه ته وه ، له  تیڤییه کانیانمممدا ده رنه که وتنمممایه ، به م شمممێوه یه  نه ده ناسمممران. کممماتێ
زۆرده رکه وتن پێوه ره  بۆ ئه وه ی مرۆڤ ڕۆشنبیرێکی گه وره  بێت، ئه وا زمممانی میللممی فریممای
ده که وێممممت. زمممممانی هه ر یه کممممێ له و ڕۆشممممنبیرانه  ڕۆژبه ڕۆژ سمممماده تر بممممووه ته وه ، تمممماکو
گه یشمممتووه ته  ئه وه ی هه ر نووسمممه رێکی دیکه ی ئاسمممایی بتممموانێت وه ک ئه وان بنووسمممێت و
نووسیویشمممممیانه . ئه و ڕۆشمممممنبیره  نه ک هه ر ڕه خنه ی له  (ئێسمممممتا) نه گرتمممممووه  و هه وڵمممممی

ی ئممممایین و)Contradiction دژبه یه که کممممان ( تێپه ڕانممممدنی نه داوه ، بگممممره  هه ممممموو شممممته
سیاسه تی له  خۆیدا هه ڵگرتووه  و به  زمانی میللی به رگرییممان لمێ ده کممات، بگممره  به رده وام

)14(له و ڕێگه یه وه  هه وڵی گه وره کردنی ناوبانگی خۆی ده دات.
ده گه ینه  ئه وه ی بڵێین  چ ڕۆشممنبیری جمماگله ر و چ سیاسممه تمه داری جمماگله ر دوای زۆرایه تی 
ده که ون، نه وه ک به پێچه وانه وه ، که  هه ندێجار بۆچوونه کممان کممورت ده هێنممن و خێممرا ڕاسممت
ده کمممممرێنه وه . به شمممممێک له و ڕۆشمممممنبیرانه ی له نممممماو ئمممممایینه وه  هممممماتوون، زۆر زیممممماتر له و
ڕۆشممممنبیرانه ی زۆرایه تی  به   گه وره یممممان ده زانێممممت، هه وڵیممممان داوه  ڕه خنه  له  دیممممارده  و

ده رکه وته کانی ئایین بگرن .
هه ندێک له و جاگله رانه  پێشبینییان ده کرد له دوای سیویه کی ئابه وه  پارتی ده که وێت و تا
مممممماوه  هه ڵناسمممممتێته وه ، بمممممۆیه  به رده وام به  زممممممانی میللمممممی له بممممماره ی ئه و ڕووداوه وه 
ده یاننووسی، به ڵم پارتی به  هێزێکی گه وره تره وه  ده رکه وته وه ، بگممره  ئه وانه ی پێشممبینیی
ڕووخانیممممان ده کممممرد، به  سوپاسممممه وه  له  داموده سممممتگه کانیدا وه ک موچه خممممۆری گمممموێڕایه ڵ
دامه زران و له  ئۆرگانه کانیمممدا گوتاریمممان بمممۆ نووسمممی، بمممێ ئه وه ی ده سمممت له  جاگلینمممگ
هه ڵبگممرن. هه نممدێک جمماگله ری دیکه  له  ماڵپه ڕه کممانی ده ره وه ی کوردسممتاندا گوتیممان ئێمه 

لێممره دا به  هیممچ شممێوه یه ک مه به سممتمان نییه  هه موویممان وه ک یه ک بممبینین، به ڵکممو هێشممتا جیمماوازییه ک له نێمموان ئه میممان و 14
، چمماکتره  بگمموترێتییش له وه  ده رچممووه  به رهه مه کممانیسممه ره تائه ویانممدا هه سممت پممێ ده کرێممت. تێیانممدا هه یه  لی خمموێنه ری 

ق ڕه فیق)، که  له  حه ڤده ی شوباتدا ته واو بۆ ئاسممتی میللممیو شتی نوێیان تێدا بێت، له  کاتێکدا هه ر بۆ نموونه  (فاروگوته کانی
ده کات. ئه مه یش پرۆسێسێکی ئاساییه ، که  ڕۆشنبیران هاوکاتیته وه  و گۆڕانکاری له  خۆیدا دێ، به ڵم خێرا به  ئاگا ێته زده بدا

هه ر ڕووداوێک به  چه مکه کانیاندا ده چنه وه  و هه وڵ ده ده ن ئاستی تێگه یشتنی خۆیان تێبپه ڕێنن. لێره دا (هیگڵ) نممموونه یه کی
دیاره .



هێنممممده  جمممموێن به  پممممارتی ده ده یممممن، تمممماکو لی خه ڵممممک ناشممممیرینی ده که یممممن و ئه نجممممام
ده یڕووخێنیممن، به ڵم دوای پممانزده  سمماڵ هێشممتا بۆیممان نه کممراوه ، چممونکه  ئه و زۆرایه تییه  
ئه مممڕۆ ئاممماده  نییه  ده سممت له  هیممچ شممتێکی خممۆی هه ڵبگرێممت، بممۆیه  هه نممدێکیان کمماتێ بممۆ
کوردسمممممممتانی ژێمممممممر ده سمممممممته ڵتی پمممممممارتی ده گه ڕێنه وه ، ناچمممممممارن له گه ڵ به رپرسمممممممه 
ده ستڕۆیشممتووه کانیدا ڕێممک بکه ون، نه یممانگرن و ئازاریممان نه ده ن. بممزووتنه وه ی گممۆڕانیش
هه مممممان بۆچمممموونی بممممۆ ڕووخانممممدنی پممممارتی هه بمممموو، گمممموایه  له  ڕێممممی ئاشممممکراکردنی
نهێنییه کممممانیه وه  بێهێممممزی ده کممممات و دواتممممر له  نمممماوی ده بممممات، به ڵم ئه ویممممش هه ر زوو
ئاڕاسته که ی گۆڕی، به وه ی له گه ڵ ئاڕاسته ی زۆرایه تیدا نه ده همماته وه . چ ئه و نووسممه رانه ی
جوێنیمممان ده دا و چ گمممۆڕانیش توانییمممان لی ئه و زۆرایه تییه   بناسمممرێن و په سمممه ند بکرێمممن،
به ڵم بێ ئه وه ی ئه مه  بگاته  ئه وه ی پارتی لواز ببێت، چونکه  وه ک گمموترا ئه و زۆرایه تییه  
هه موو شتێک که ڵه که  ده کات، به  مه رجێ سیمای ئایینیی پێوه  بێت. پێشتریش  گوترا هیممچ
ڕه گه زێکی دی وه ک ئایین ناتوانێت خاڵی هاوبه شی ئاڕاسته  جیاوازه کان بممدۆزێته وه  و له 

یه کدییان نزیک بکاته وه ، بگره  له ناو یه کدیاندا بتوێنێته وه .
ڕه نگه  سیویه کی ئاب نموونه یه کی زه ق بێممت بممۆ ئه وه ی بڵێیمن ڕۆشممنبیری جماگله ر، کاتێمک
کێیسممێک وه ک  تممۆپ هه ڵممده گرێت و جمماگلینگی پممێ ده کممات، بممۆ ئه وه ی نییه  له و ڕێگه یه وه 
ڕه خنه  بگرێممت و ئایممدیای نمموێ بهێنێممت، به ڵکمموو ته نیمما مه به سممتیه تی وه ک یمماریکه رێکی
لێهاتوو به رده وام له  به رچاو بێت و له  بیمر نه چێته وه، چمونکه  ئه و به رگه ی هه مموو شمتێک
ده گرێت، به ڵم هیی ئه وه  نمما له  به رچمماوان ون بممبێت و له  بیممر زۆرایه تی  بچێته وه  .  گممرنگه 
ئه وه یش بزانین، که  ده بێت جاگله ر زووزوو ئاڵوگۆڕ به  ماتێریاله کمانی بکممات. واته  ڕه نممگ،
شێوه  و قه باره ی تۆپه کانی  بگۆڕێت و له  فۆرمی دیکه دا پێشانیان بداته وه ، چونکه  بێممزاری
یه کێکه  له  سممیماکانی زۆرایه تمی و شمێتی گمۆڕینی فمۆرمی شمتومه که    وه ک چممۆن که لموپه لی
ناوممماڵ، جلمموبه رگ، ئۆتۆمۆبیممل و شممتی دیکه یممش هه ر به م شممێوازه  ده گممۆڕێت. تمماکو چه نممد

) و وشه ی (ئاب)ی له  هه ر31ساڵێک له مه وبه ریش ئه گه ر خوێنه ر ته نیا ژماره ی سیویه ک (
شوێنێکدا بدیایه ، به  په رۆشه وه  ده یخوێندنه وه ، به ڵم ئه مڕۆ ئه و ئاره زووه ی نه ماوه ، بممۆیه 
پێویسممته  ڕۆشممنبیری جمماگله ر تممۆپێکی دیکه  بهێنێممت، وه ک تممۆپی ده سممتوور، هیممی یاسممای
سممه رۆکایه تی و شممتی له م بممابه ته . بممۆ ڕۆشممنبیر هیممچ گرنممگ نییه  ئه و ڕووداوه  چ سمموود و
زیانێکی هه یه ، به ڵکوو وه ک پێشتر گوترا گرنگ ئه وه یه  بیکاته  تۆپ و هه ڵیبدات. هه ندێک
له و جاگله رانه  له  گه رمه ی ڕووداوه کممانی حه ڤممده ی شمموباتدا په لممماری هه ر ڕۆشممنبیرێکیان
ده دا، ئه گه ر ملممی بممۆ خواسممته کانی زۆرایه تی  که چ نه کممردایه . به وه  تاوانباریممان ده کممرد،
گوایه  سه ر به  پارتی و یه کێتییه ، هه تا ئه گه ر ئه و ڕۆشممنبیره   ده سممتی له وه  هه ڵنه گرتبمایه 
ڕه خنه ی جیددی له و دوو حزبه  بگرێت، که چی دوای ئارامبوونه وه ی شممه قام هه ر خۆیممان له 
مێدیا و داموده ستگه کانی ئه واندا ده رکه وتنه وه  و له  فێسمتیڤاڵه کانیاندا بانگهێشمت کمران،



 سممه یر نییه )15(بگممره  ئه وانه یممان به  داهێنه ر نه ده زانممی، که  به شممدارییان تێممدا نه کممردوون.
جاگله ره کان هاوکاتی هه ر ڕووداوێک به  لێشاو ده رده که ون و بۆچوونی خۆیممان ده ڵێممن، بممێ
ئه وه ی پێشممتر له و بمماره یه وه  هیممچ شمماره زاییه کیان په یممدا کردبێممت. بممۆ نممموونه  هه ر هێنممده 
داعممش ده رده که وێممت، ئه وان له بمماره ی ئیسمملم و مێممژووه که یه وه  ده که ونه  قسممه کردن، بممێ
ئه وه ی قسممه کانیان سممنووری تێگه یشممتنی مرۆڤممی ئاسممایی بممبڕێت، چممونکه  له بمماره ی هه ر

 ڕۆشممنبیره   ڕه خنه گمر و تێپه ڕێنه ره کمانی دنیماهێزێکه وه  ده دوێممن، که  خماوه نی زۆرایه تییه  .
هه میشمممه  له  دژی سمممێنترالیزمدا جه نگممماون، له  (نیتشمممه )وه  کممماتێ سمممێنترالیزمی ئه قمممڵ و
زانسممتی خسممتووه ته  ژێممر گه وره تریممن پرسممیاره وه  تمماکو (فۆکممۆ)، (دێریممدا) و هه ممموو ئه وانه ی
دیکه ، هه ر یه که ی به  شمممممممێوازی خمممممممۆی ڕه خنه ی له  سمممممممێنترالیزم گرتمممممممووه  و هه وڵمممممممی
هه ڵوه شمماندنه وه ی داوه ، بگممره  که نمماڵی دیکه ی جیمماوازی کممردووه ته وه ، که چممی ڕۆشممنبیری
جماگله ر به پێچه وانه وه  هه میشمه  به و زممانه  میللییه ی هوتماف بمۆ سمێنترالیزم ده کێشمێت و

)16(دژایه تیی هه ر که ناڵێکی جیاواز ده کات، که  ده رده که وێت.
هه رگیمممز دژی ئه وه  نیمممم نووسمممه ری سمممه ربه خۆ و ڕه خنه گمممر له  مێمممدیای حزبیمممدا ده ربکه وێمممت، به رهه ممممی له  ڕۆژنمممامه  و 15

گۆڤاره کانیاندا بڵو بکاته وه ، یمان له  فێسمتیڤاڵه کانیاندا به شمدار بمبێت، به  مه رجمێ وه ک ئه وه ی ده یه وێمت، بمدوێت و سانسمۆر
نه خرێته  سه ر بابه تیان، ئه گه رچی خۆم چه ند توانبێتم له وه دا پارێزم کردووه، به تایبه تی له م چه نممد سماڵه ی دواییممدا . لێممره دا
باسی ئه و ده بڵستاندارده  ده که م، که  ئه و ڕۆشنبیرانه  ده یگرنه  به ر. هه ر که سێ به  خۆفرۆش ده زانن، کمماتێ شممه قام ورووژاوه  و
له وێدا به رهه م بڵو ده کاته وه ، که چی دوای ئارامبوونه وه ی هه مان شه قام خۆیان لیان داده مه زرێن و پاره یممان لممێ وه رده گممرن.
انوباڵی به رهه مه کانیانمدا هه ڵمده ده ن. ده کرێمت ئه وه یمش بڵێمم هه ر ئه و ڕۆژنامه  و گۆڤارانه  پڕوپاگه نمده یان بمۆ ده که ن و به  ش
هه ندێک له و ڕۆژنامه  و گۆڤارانه ی له ناو داموده ستگه ی حزبدا ده رده چن زۆر له و ڕۆژنامه  و گۆڤارانه ی دیکه  کراوه تممرن، گمموایه 
سه ربه خۆن. (چاودێر) زۆر له  (ئاوێنه ) کراوه تره ، یان دروستتر (ئاوێنه ) هێشتا به  (چاودێر) نه گه یشتووه ، که  نه ده بووایه  ڕێگه 
بده ین به  یه کدییان به راورد بکه ین. ئه وه ی له دوای حه ڤده ی شوباته وه  به  ڕوونی ده رکه وتووه ، ئه وه یه ، زۆربه ی ئه و ڕۆشنبیره 
میللییانه ی به  حه ماسه وه  ده نووسن و په لمماری هه ر ڕۆشمنبیرێک ده ده ن، که  بیرکمردنه وه  و تێڕوانینممی جیمماوازی هه ن، خۆیمان
له نمماو داموده سممتگای حزبه کانممدا  چاویممان هه ڵهێنمماوه  و دوای ئممارامبوونه وه ی شممه قامیش بۆیممان ده گه ڕێنه وه . ئه وه ی له  بیریممان
نامێنێت، یاخیبوونه . به کورتی ئه م ڕۆشممنبیرانه م وه ک ئه و ده هۆڵچییممانه  دێنه  به رچمماو، که  به  منممداڵی له  ڕۆژانممی عه ره فاتممدا
ده مبینین. ئه وان له  ساڵێکدا ته نیا ڕۆژێک ده رده که وتن، ئه ویش به و مه به سته ی جه ژنانه  وه ربگممرن، چممونکه  شممه وانی ڕه مه زان
خه ڵکیمممان به  ئاگممما هێنمممابوو، به ڵم هه میشمممه  جیممماوازییه کی گه وره  له نێممموان ئه و که سمممانه دا هه یه ، که  به  پیشمممه ی خۆیمممانه وه 
خه ریکمممن له گه ڵ ئه وانه ی ڕۆڵمممی ئه و پیشمممه یه  له  بممموارێکی دیکه دا ده بینمممن، که  ڕێمممک لێمممره دا کۆمیمممدیا ده سمممت پمممێ ده کمممات.
اتێ شمه قام ده ورووژێمت تما له  ده هۆڵچییه کان ده یانویست له و ڕۆژه دا زۆرترین پاره  کۆ بکه نه وه ، وه ک چمۆن ئه و ڕۆشمنبیرانه  ک

توانادایه  هه وڵ ده ده ن له  ڕۆژنامه  و تیڤییه کاندا خۆیان نماییش بکه ن و سه رنجی جه ماوه ر ڕابکێشن.

بۆ نموونه  (ڕێمبین هه ردی) له بماره ی (دیبه یمت!)ی (مه ل به ختیمار) و (مه ل عه لمی بماپیر)ممه وه  پۆسمتێکی له  فه یسمبووکدا بڵو 16
کممردووه ته وه  و تێیممدا به  بمماڵی هه ردووکیانممدا هه ڵممده دات. ئه وه ی لێممره دا ده رده که وێممت، ئه وه یه  (مه ل به ختیممار) جممارێکی دیکه 
بممووه ته وه  خمماوه نی زۆرایه تممی، که  له  گه رمه ی حه ڤممده ی شمموباتدا له  ده سممتی دابمموو، چونکممو (هه ردی) وه ک نممموونه یه کی زه قممی
ڕۆشممممنبیری ئه مممممڕۆ، ته نیمممما داکممممۆکی له  هێزێممممک ده کممممات زۆرایه تیممممی هه یه  . پێشممممتر هه میشممممه  (مه ل عه لممممی بمممماپیر)ی وه ک
که سایه تییه کی گه وره  ناساندووه  و سه رسامیی خۆی بۆ ده ربڕیوه ، به ڵم ئه مجمماره  (مه ل به ختیممار)یشممی هێنمماوه ته  ئاسممتیه وه .  
کمماتێ بمماره گه ی یه کگرتمموو ده که وێته  به ر شمماڵوی تیممرۆر، ئه و ڕۆشممنبیره  و هه نممدێک له  همماوبیرانی ده ڵێممن ئێمه  یه کگرتممووین،
چونکه  ئه وده م یه کگرتوو خاوه نی زۆرایه تییه کی گه وره  بوو، به ڵم کۆمۆنیسته کان، مادام که مایه تین، ئه وا چ پارتی و یه کێممتی
و چ ئیسلمییه کان تیرۆریمان ده که ن، بمێ ئه وه ی ئه وان ده نگیمان لێموه  بێمت. ممن خمۆم به رده وام گوتموومه  ڕۆشمنبیر به رگمری له 
مافی تاک و گرووپ ده کات، نه وه ک له  باوه ڕه که ی، بگره  باوه ڕی تێک ده شکێنێت. زۆر ڕۆشممنبیری دیکه ی وه ک (هه ردی) ، که  له 
حه ڤده ی شوباتدا ده یانگوت هه ر نووسه رێک له سه ر شه قامدا هاوار نه کات، دژی گۆڕانکارییه ، به ڵم کاتێ سه ری نه گرت و دوو



ڕۆشممنبیری جمماگله ر ئه وه   چه نممد سمماڵه  نه ک هه ر موجممامه له ی پیممماوانی ئمممایینی ده کمممات ،
به ڵکممموو پێیانمممدا هه ڵمممده ڵێت ، چونکممموو وا ده زانێمممت به و ڕێگه یه  خمممۆی له  هێرشمممی ئه وانه 
ده پمممممارێزێت، که  ئه مه  نیشمممممانه ی کورتمممممبینییه تی. ئه مه یمممممش خممممماڵێکی دیکه یه ، که  ئه و
ڕۆشمممنبیره  به  سیاسمممه تمه داره وه  گمممرێ ده دات، به وه ی ئه ویمممش ته نیممما ئاساییشمممی خمممۆی
اڵوی ئه و هێمزانه ی مه به سته. بۆ پمارتی و یه کێمتی گرنمگ نییه  کمۆمه ڵگه  ده که وێته  به ر ش
هه ڵگممری فکممری چه قبه سممتوون و هه رچممی جمموانی هه یه ، له  نمماوی ده به ن، به ڵکمموو ئه وه ی
گممرنگه  ئاساییشممی ئه وان تێممک نه ده ن، بگمممره  چ به  نهێنممی و چ به  ئاشممکرا په یمانیشممیان
له گه ڵدا ده به ستن و کۆمه کیان ده که ن. ڕۆشنبیری جاگله ر ڕۆڵی سممه ره کیی له وه دا هه بممووه 
له پێنمماوی ئاساییشممی خممۆی و فراوانکردنممی ناوبانگیممدا هه مممان ڕۆڵممی حممزبه  سیاسممییه کان

)17(ببینێت، به ڵکوو گه یشتووه ته  ئه وه ی له وان زیاتر خۆی له و هێزانه  نزیک ده کاته وه .
ئه و ڕۆشممنبیره  پێممش هه ممموو شممتێک تێگه یشممتنێکی زۆر سمماکارانه ی بممۆ زه مه ن هه یه  و پێممی
وایه  ئه م زه مه نه  جێگیمممممره  و ئه زه لییه . واته  ئه م دۆخه  هه ر به م شمممممێوه یه  ده مێنێته وه  و
نممماگۆڕێت. به شمممێکی زۆری ئه و ئه کته رانه ی ئه ممممڕۆ پاڵیمممان به  ڕێژیممممی (ئه سمممه د) داوه  و
ژیانیان به  هۆی تیرۆره وه  که وتووه ته  به ر هه ڕه شه ، ده پرسممن ئه وه  داعممش و به ره ی نوسممره 
له  کوێوه  هاتن، له  کاتێکدا خۆیان چه ند ساڵه  مێژوو ده شێوێنن و جوانکاریی تێممدا ده که ن،
بممۆ ئه وه ی وێنه ی موجاهیممده کان جمموان و شممیرین پێشممان بممده ن، به  ڕاده یه ک گه نجه کممان
بیانه وێت شوێنپێیان هه ڵبگرن. ئه کته ره کان له  فیلممم و زنجیره دراماکانیانممدا زۆر له  پێممش
مه لکممممانه وه  خه ونیممممان به  گه ڕانه وه ی خیلفه ته وه  ده بینممممی و سممممه ده ی حه وته میممممان به 
باشترین سه ده ی زه مه ن پێشان ده دا، به ڵم کاتێک خه ڵممک به پێممی ئه و که ته لممۆکه ی خۆیممان
بۆیان داناون؛ چه ک هه ڵده گرن و ڕووبه ڕووی هه موو کۆمه ڵگه  ده بنه وه ، ئه وده م ئه مسممه ر و
ئه وسممممه ری دنیایممممان لممممێ دێته وه  یه ک و به  لده ر و خه وارج ناویممممان ده به ن. خیلفه ت له 
حزبه که  وه ک جاران، بگره  به هێزتر له  جاران مانه وه ، پێوه ندییان به  داموده ستگه کانیانه وه  کرد و تێیانممدا بمموونه  فه رمممانبه ر،
بگره  گوتیان پێویست ناکات هه ر کاتێ شه قام ورووژا، ڕۆشنبیریش بورووژێت. ئه گه ر له  سممه رده می حه ڤممده ی شمموباتدا که سممێک
بیگوتبایه  ڕۆژێک دێت ئه و ڕۆشنبیره  بابه تێکی وا ده نووسێت و به  زمانی میللی ئافه رین له  (مه ل به ختیار) ده کممات، بێگومممان
له  مه یدانی ئازادیدا، که  خۆیان (میدان  التحریر)یان پێ ده گمموت، به ردبمماران ده کممرا. وه ک چممۆن ئه گه ر یه کممێ هه ر له و ده مه دا
بیگوتبممایه  دوای سممێ چمموار وه رزی دیکه  (به ختیممار عه لممی) له  ڕۆژنممامه ی (بمماس)ی پارتیممدا ده بێته  ڕۆژنامه نووسممی فه رمممی، به 
دوژممممن و نممماحه زی گمممۆڕان و گۆڕانکممماری له  قه ڵه م ده درا. دیممماره  له  دیمممدی (عه لمممی)دا پمممارتی ئه ممممڕۆ خممماوه نی زۆرایه تییه  و
ته مه نێکممی درێممژی به  به ره وه  ممماوه ، پێچه وانه ی ئه وه ی له  حه ڤممده ی شمموبات، له نمماو حه ماسممی جه ممماوه ردا چمماوه ڕێی ده کممرد
بڕووخێممت، بگممره  مممژده ی ڕووخممانی ده دا. ئێسممتا بممۆ لی (هه ردی) ده گه ڕێمه وه  و ده ڵێممم ئێمه  لێممره دا ڕۆشممنبیرێکمان هه یه  لی
زۆرایه تی خۆشه ویست و ناسراوه ، مادام هه مان زمممان و تێڕوانینممی جه ممماوه ری  هه ن و هه ممموو خه ونه که ی ئه وه یه   (دیبه یممت!)ی
ئه و دوو مه لیه  چاک به  ڕێوه  بچێت. ئایا هه ر به  ڕاستی مه لکمان لی نووسمه رانی (ڕه هه نمد)دا شموێنی ئه و فه یله سمووفانه یان
گرتووه ته وه ، که جاروبار له   سه ره تای نه وه ده کاندا ناویان ده هات و بڕیار بوو فکره کانیان بناسێنن؟ ئه مه  سه رچاوه که یه تی:
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ممممرۆڤ لێمممره دا ئه و نممموکته یه ی وه  بیمممر دێته وه ، که  له  منمممداڵی بیسمممتوویه تی: دوو که س به  دارسمممتانێکدا ده ڕۆن و پڵنگێمممک 17
ده بینین. یه که میان به ردێکی تێ ده گرێت و پڵنگه که   تووڕه  ده بێت. شاڵو ده هێنێت و ئه م ڕا ده کات. له  دووه م ده پرسێت بممۆ ڕا

ناکه یت؟ ده ڵێ: خۆ من نه بووم!
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سممه ده ی بیسممت و بیسممتویه کدا به ر له وه ی له  واقیعممدا پراکممتیزه  بکرێممت، له  سممه ر شاشممه دا
پراکتیزه  کممرا، بگممره  ئه وانه  ئه و وێنممانه ی مرۆڤممی بمماوه ڕدار به  ته ڵخممی و وه ک تارمممایی له 
کتێبه  مێژووییه کاندا وه ریگرتبمموون، به رجه سممته یان کممرد و وێنه ی زۆر ڕوونتریممان لممێ پێممک
هێنممان، به  ڕاده یه ک ئه وان بتمموانن بیممانبینن و دوایممان بکه ون، بگممره  چاویممان لممێ بکه ن،

 له دوای ڕووداوی حه ڤممممده ی شمممموبا ته وه ،)18(به وه ی هه ممممموو ورده کارییه کانیممممان ده بینممممرا.
دروسممتتر له و کماته وه  ڕۆشممنبیری همماوارکه ر و بانگمده ر سمه رجه م پممڕۆژه ی خممۆی له  هوتماف،
بانممگ، جمموێن و دۆعممادا کممورت کممردووه ته وه ، به  ئاشممکرا هه سممت به  ده رکه وتنممی هه نممدێک
دیارده  ده کرێت، که  نیو سممه ده  زیمماتر بمموو کممۆمه ڵگه ی ئێمه  به  هممۆی ڕه خنه ی ڕه خنه گرانممی

سه رده می پێشووه وه  تێی په ڕاندبوون.
له  شۆڕشی بیسته وه  تاکو حه ڤده ی شوبات هه ر ڕاپه ڕیممن و شۆڕشممێک بگریممت، ویسممتوویه تی
هێزه کانی دژه گۆڕان بورووژێنێت و بیانکاته  هێزی سیاسی، کۆمه ڵیه تی و سممیمبۆڵی، تمماکو
له  دژی گۆڕانکاری به  کاریان بهێنێت. به  ده ربڕینی (ئیبن خه لممدوون) تێکڕایممان زاڵکردنممی
هێممزی کۆچه رییممانه  بمموونه  به سممه ر هێممزی شارسممتانه تیدا. له م ده وروبه ره ی ئێمه دا هیممچ
کاتێممک ڕێممک نه که وتممووه  دوای شممۆڕش و ڕاپه ڕینه کممان گۆڕانکمماری ڕووی دابێممت، به ڵکمموو
به پێچه وانه وه  هه میشه  بواری سیاسه ت، دروستتر داموده ستگه ی حزبی ده ستی خسممتووه ته 
نممممماو بواره کمممممانی دیکه وه  و ئمممممازادیی له  ممممممرۆڤ سمممممه ندووه ته وه . نممممماکرێت ڕاپه ڕیمممممن و
شۆڕشممممه کانمان گۆڕانکمممماری به  دوای خۆیانممممدا بهێنن ، له  کاتێکممممدا  چ سیاسممممه تمه دار و چ
ڕۆشنبیر نه ک ڕێگه ی دروستبوونی تاک و مرۆڤی سه ربه خۆیان نه داوه ، به ڵکوو هه میشه  له 
ڕوووی هزرییه وه  به  لڕێیاندا بردووه  و هه موو ئه و ئێڵه مێنتانه یممان لممێ سممه ندووه ته وه ، که 
ده کرێممت ببنه   هممۆی ئه وه ی ئممازادانه  بیممر بکمماته وه  و ئاڕاسممته ی جیمماواز له  هیممی زۆرایه تی 
بگرێت. به م شێوه یه  توانای تمماک نه ک هه ر به  ئاڕاسممته ی یاخیبوونممدا نه جممووڵوه ، به ڵکمموو
خودی ئه و توانایه  بووه ته  به شێک له و ده سته ڵته  کۆمه ڵیه تی و سممیمبۆڵییه ی زۆرایه تی  و

وه ک پارادۆکسێک (مسته فا عه قمماد)ی ده رهێنه ری فیلمممی (په یممام: الرسمماله ) به  ده سممتی ئه وانه  تیممرۆر کممرا، که  له  سممینه ماوه  18
بیمرۆکه ی گه ڕانه وه ی خیلفه یمان ل دروسمت بموو. له  سماڵی حه فتاوشه شمدا، له و کماته ی بیمرۆکه ی خیلفه ت له  خه یماڵی که سمدا
نه مابوو و خه ڵک به  شێوه ی تاک و هێمنانه  خواپه رستییان ده کرد، ئه و هونه رمه نده  هه وڵی زیندووکردنه وه ی دا. پاردۆکسممێکی
دیکه  ئه وه یه ، که  (وێنممه)  له  ئیسمملمدا حه رامه  وه ک له  حه دیسممی صممه حیحی (ل تممدخل الملئکه  بیتمما فیه  کلممب ول صمموره )دا

ته وه ، که  له ژێمر ناونیشمانی (کمێ شمارگه ڕێئه و بمابه ته م بجمارێکی دیکه  بمۆ ده کرێمت خموێنه ر ده یخوێنینه وه ، چجای سینه ما! {
به  شممایه تیی زۆر له  مه ل به ناوبانگه کممانییومه و پێشممتر ئاممماژه ی پممێ درا }. )دا نووسمم؟داده مه زرێنێممت؟ فریشممته ، یممان ئیبلیممس

ئه مممڕۆی دنیممای عه ره بممی له  ناوه ڕاسممتی حه فتاکانممدا مزگه وته کممان ته نممانه ت له  مه ککه  و مه دینه دا چممۆڵ بووبمموون و دواتممر
بممووژانه وه . مممن ده ڵێممم نووسممه ر و هونه رمه نممده کان له وه دا ڕۆڵممی گه وره یممان بینیمموه . ئه وانممن ئه و جه نگمماوه ره  ئازایانه یممان پممێ

(مه ریمموان وریما قممانیع) لیگه یانمدووه  و به رده وامیممش له  ڕێگه ی هوتمماف و هماواره وه  ده یممانورووژێنن ، که چمی گله ییمش ده که ن. 
سه یره   مه لیه ک هه بێت ئه مڕۆ دژی شیعری (قانیع) بێت و ڕه خنه  له  (پێکه وه بوونی ژن و پیاو) بگرێت، له  کاتێکممدا ئه و مه لیه 

(مما خل رجممل بمإمرأە إل کمان الشمیطان ثالثهمما)، کممە ماناکمەیبه  مافی خۆی زانیوه ، چونکمو له  حه دیسممی صمه حیحدا همماتووه : 
ڕوونمە: (هممەر کماتێ ژن و پیمماو لمە شموێنێکدا پێکممەوە بمن، ئمەوا شمەیتانیان لەگەڵدایمە). ئه و ڕۆشمنبیره  لنممی که م له  حه ڤمده ی

شوباته وه  هه ر به و زمانه ی ئه وانی نووسیوه  و له  مێدیاکانیشدا به  شانوباڵیدا هه ڵداون، که چی ئێستا ناڕه زایی ده رده بڕێت!



له  سه رکوتکردنی خۆی (واته  له  سه رکوتکردنی ئه و توانممایه ی خممۆی) و ئه وانه ی دیکه یشممدا
به  کممار هێنممراوه . چمموارده ی ته مممووز جووتیمماری په رشمموبڵوی له  کێڵگه کممانه وه هێنمما و  کممۆی
کردنه وه . هێزێکی کمۆمه ڵیه تیی لممێ پێممک هێنمان، تماکو  به سمه ر بممۆرژوای تازه پێگه یشمتووی
شاردا زاڵی بکات. به یاننامه ی یانزده ی ئادار جارێکی دیکه  شاری خسته  ژێممر ده سممته ڵتی
جووتیمماری چه کممداره وه . ڕاپه ڕیممن به  شممێوازێکی دی جووتیمماری چه کممداری په رته وازه ی له 
شاخه وه  بۆ ناو شار گه ڕانده وه . به م شێوه یه  هه رچی له  ماوه ی ئه و پانزده  شانزده ساڵه ی
ڕابمممموردوو دامه زرابمممموو، ورده ورده  له  نمممماو چمممموو. شممممانۆ، سممممینه ما، کتێبخممممانه  و هه ممممموو
سممیمبۆڵه کانی دی تێممک شممکێنران و ئممایکۆنی ئممایینی شمموێنی گممرتنه وه . ئه مممڕۆ به رهه مممی
حه ڤده ی شوبات به  ڕوونی ده بینین، به تایبه تی له  سلێمانیدا، ئه و شاره ی له  نه وه ده کاندا
به  ته نیا خۆی له  به رانبه ر شاڵوی ئیسمملمییه کاندا گممرت، به ڵم له و ڕۆژه وه   به  هاوکمماریی
ڕۆشممممنبیری جمممماگله ر تمممموانرا دایممممبڕووخێنن. هیممممچ کمممماتێ وه ک قۆنمممماغی دوای ڕاپه ڕیممممن،
به تممایبه تی له  حه ڤممده ی شمموباته وه  ڕۆشممنبیری ئێمه  له  زۆرایه تیممدا نه تممواوه ته وه ، بممۆیه  له 
نه وه ده کانه وه  تاکو ئه مڕۆ ڕۆشنبیری جاگله ر ده ستی به سه ر تێکڕای بواره کانی ده ربڕین و
گه یاندندا گرتووه . وه ک بینیمان ڕۆشنبیرێکی کۆمپرۆمایسه . واته  بۆ مانه وه ی خۆی له گه ڵ
هێمممزه  چه قبه سمممتووه کاندا ڕێمممک ده که وێمممت و به  یمممارمه تیی ئه وانه وه  دژی هه ر ده نگێمممک
ده وه ستێته وه ، که  جیاوازه  و نیازی گۆڕانکاریی هه یه . به  هه ردووکیممان ئه و زۆرایه تییه  به 
لڕێممدا ده به ن و ئه و وه همه ی ل ده که نه  ڕاسمتی، گموایه  ئه گه ر هێممزه  شمه ڕانگێزه کان لێیممان

ئه و زۆرایه تییه   ده  سمماڵ له مه وبه ر به  یممارمه تییبگه ڕێممن دنیایممان بممۆ ده که نه  به هه شممت. 
حممزبه  ئیسمملمییه کان له  پمماڵ زۆرایه تییه کممانی ده وروبه ریممدا دێته  سممه ر شممه قامه کان و له 
دژی کاریکاتێرسممتێکی بێبه هممره ی دانمممارکی ده همماڕێنێت، بگممره  داوا ده کممات هیممچ که سممێک
ازیر) له  اد القمرده  والخن که لوپه لی دانمارکی نه کڕێت، تاکو نه وه  ی مه یموون و به راز (احف
برسان بمرن، که چی ئه مڕۆ په نایان بۆ ده هێنێت و داوایان لێ ده کات شوێنی بکه نه وه . له 
کۆپنهاگن ته نیا له  یه ک ڕۆژدا میلیۆنێک تاک دێنه  سه ر شمه قام، تماکو تێکمڕا به و که سمانه 
بڵێین (به  خێر بێن)، که  ده  ساڵ له مه وبه ر له  خوا ده پاڕانه وه  له  برسانیان بکمموژێت. هه ر

)19(ئه مانه  هه شتاوشه ش میلیۆن کرۆنی دانمارکییشیان بۆ کۆ ده که نه وه .
ڕۆشممنبیری جمماگله ر له  خمماڵێکی دیکه ی جه وهه ریممدا هه م له گه ڵ پیمماوانی ئممایینی و هه م
له گه ڵ سیاسممه تمه داردا یه ک ده گممرێته وه ، که  هه رچممی گوناهممم هه ن  ده یانخمماته  ئه سممتۆی
ئه وانه ی له  نۆرم و به ها کانی دوێنممێ لیممان داوه  و گمموێ له  خواسممتی زۆرایه تی  نمماگرن. به 
مانمممایه کی دی له  به رده م به دیهێنمممانی خه ونه کانیمممدا ڕێگمممرن. ئه و ڕۆشمممنبیره  هه نمممدێک
19 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-indsamling-86-millioner-til-syriens-flygtninge
ڕه نگه  ئێره  ده رفه تێکی باش بێت، تماکو تێیمدا بگموترێت زۆرایه تییه کمان له  هه مموو کۆمه ڵگه کانمدا به  شمێوازی جۆراوجمۆر فریمو
ده درێممن، به ڵم هێشممتا جیمماوازییه کی گه وره  له نێوانیانممدا هه یه . ئه و نممموونه یه  به  ڕوونممی پێشممانمان ده دات چ جیمماوازییه ک
له نێمموان زۆرایه تیممی کمموردی و زۆرایه تیممی دانمارکیممدا هه سممت پممێ ده کممرێت . ده تمموانین هه ر له مه یشممه وه  ئاسممتی ڕۆشممنبیری

دانمارکی ببینین و بیهێنینه  به رچاومان چ کاریگه رییه کی هه یه .

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-indsamling-86-millioner-til-syriens-flygtninge


چه مکممی لسممتیکییانه ی وه ک دادپه روه ری، چاکسممازی، پاکسممازی و شممتی دیکه ی به  ده مه وه 
گرتووه ، که  نه  له گه ڵ په یامی سیاسه تمه دار و نه  له گه ڵ هیممی پیمماوانی ئایینیممدا نمماکۆکن،
بممۆ ئه وه ی له وێمموه  هێممرش بکمماته  سممه ر هه ر بوونه وه رێممک، که  له  ده ره وه ی ئه مممانه دا بیممر
ده کاته وه  و ده دوێت. به وه دا ده ستی به سه ر هۆیه کممانی ڕاگه یاندنممدا گرتممووه ، هه وڵ ده دات
هه ر ده نگێک بخنکێنێت، که  له  ده نگی ئه و ناچێت و سانسۆر بخاته  سه ر نووسینی هه ممموو
ئه و نووسه رانه ی پممڕۆژه ی فکریممی جیاوازیممان هه یه . وا بمماوه  ده سممته ڵتی سیاسممی زیمماتر له 
ئمممممایین نزیمممممک ده بێته وه ، که چمممممی له و زۆنه ی نممممماوی (هه رێممممممی کوردسمممممتان)ممممممه ، ئه وه 

ڕۆشنبیره که یه  زۆر له  سیاسه تمه دار پتر خه می ڕاگرتنی دڵی پیاوانی ئایینییه تی. 
ڕۆشنبیری میللی هه تا ئه مڕۆیش له ژێر ده سته ڵتی ئه و فکره  پریماتیڤه دا   ده رنه چممووه ، که 
حمماکم یممان زۆردار، یممان چمماکه خواز پێشممان بممدات. ئه مه  بینینممی چه مکممی ده سممته ڵته  به 
شێوه ی مۆرفۆلۆجی. واته قسه کردنه  له باره ی ده سممته ڵته وه  وه ک ئه وه ی به  چمماوی ئاسممایی
ده بینرێت.  وردنه کردنه وه  و تێکنه شکاندنیه تی، له  کاتێکدا ڕۆشنبیری ڕه خنه گممر له و خمماڵه 
جه وهه رییه وه  ده ست پمێ ده کمات، که  به و تێگه یشمتنه  ڕازی نمابێت و به  دوای ورده کماری و
نهێنییه کمممانی ئه و چه مکه دا ده گه ڕێمممت. له  چیرۆکمممه فۆلکلۆرییه  کانمممدا پاشممماکان یمممان زۆر
دادپه روه رن، یمممممان زۆر چه وسمممممێنه رن، که  هه ردوو وێنه که  به رهه ممممممی ترسمممممن. حممممماڵه تی
ێوه ی ئاسمایی نمابینێت. سمه یر نییه  سایکۆلۆژییه ، که  مرۆڤی سه ره تایی ده سته ڵتدار به  ش
کاتێممک ده بینین  مێژوومممان هێنممده  که وتممووه ته  ژێممر ده سممته ڵتی میتۆلۆژیمماوه  . مرۆڤه کممان
چیرۆکمممی سه یروسمممه مه ره  بمممۆ سمممه رکرده کان هه ڵده به سمممتن و له  ڕێگه یه وه  ترسمممی خۆیمممان

 له دوای ڕاپه ڕینه وه  هیمممچ ڕۆشمممنبیرێکی جممماگله ر ده رنه که وتمممووه ، ئه گه ر)20(ده ڕه وێننه وه .
ئه  ندامانی ئه و زۆرایه تییه   ده یمان چیرۆکممی ئه فسمانه ییان بمۆ هه ڵنه به سممتبێت، وه ک (فڵن
شممایانی خه ڵتممی نممۆبێڵه )، (به رهه مممی فیسممار ئه گه ر بکممرێته  زمممانی ئینگلیممزی، ده بێممت
هه رچممممی نووسممممه ر هه ن، کتێبه کانیممممان له  کتێبخانه کانممممدا ده ربهێنممممن و بممممۆ ماڵه وه یممممان
ببه نه وه )، (فڵنه  فه یله سمممووفی ڕۆژئممماوا له بممماره ی فیسمممار نووسمممه ری ئێمه وه   گوتممموویه تی
ده بێممت هه ممموو داهێنه رانممی دنیمما لێیه وه  فێممر ببممن چممۆن ده نووسممن) و شممتی دیکه ی له م
بابه ته . هه ر به گشممتی گه وره کردنممی قه بمماره ی توانممای کمماره کته ری سیاسممی، کممۆمه ڵیه تی و
ئممایینی، له  پمماڵ پێشممبینیکردنی ڕووداوی دڵخۆشممکه ردا به رممماوه ی ئیممدۆلۆگییه کانی وه ک

 به مکۆمممۆنیزم و نممازیزمه  ، کممه پێیممان وایه  مێممژوو به  شممێوه ی ڕێکوڕاسممت ده چێته  پێشممه وه . 
شێوه یه  گه وره کردنی ڕووداو یه کێکه  له  خه سڵه ته کانی ڕۆشنبیری جمماگله ر، چممونکه  ئه و وا
ڕاهممماتووه  ته نیممما ده تممموانێت له بممماره ی فمممۆرمی ڕووداوه وه  بمممدوێت، بمممۆیه  تممماکو قه بممماره ی
ڕووداوه که  گه وره تر بکات، چمماکتر سممه ری لممێ ده رده چێممت، به وه ی ئه و پرۆسێسممه  ورووژان (

Excitement) و خرۆشممممممممان (Enthusiasm.که م نیممممممممن ئه و ڕۆشممممممممنبیره ) ده هێنێته  دی 

له  کتێبی منداڵیمدا به تایبه ت باسی ئه و خاڵه  جه وهه رییه م کردووه  و نموونه م لێ هێناوه ته وه . 20



جممماگله رانه ی به رده وام ممممژده ی ڕووخمممانی فڵن ده سمممته ڵت و ده رکه وتنمممی فڵن سیسمممتێم
ده ده ن، که  ئه مه  له  حه ڤممده ی شمموباتدا زۆر به  ڕوونممی بینممرا. (کممارل پممۆپه ر) به تممایبه ت له 

)Historismکتێممبی (هه ژاریممی مێژووگه رایممی)دا ڕه خنه ی گه وره  له  ئاڕاسممته ی مێممژووگه را (
. ئه و ده پرسمممێت ئایممما په ره سمممه ندن یاسمممای هه یه ؟ هه ر خۆیشمممی به  (نممما) وه ڵمده گرێمممت

 بمماوه ڕی وایه  گه ڕان به  دوای یاسممایه ک بممۆ (سیسممتێمی چه سممپاو) له  مێتممۆدیده داته وه  و
زانسمممممتیدا به  هیمممممچ شمممممێوه یه ک بممممموونی نییه  چ له  بمممممواری بمممممایۆلۆجی و چ له  بمممممواری

)21(سۆسیۆلۆجیدا.
ئه گه ر (پۆپه ر) ڕه خنه  له  فۆرمه  فه لسه فییه که ی (مێژووگه رایی) بگرێت، ده بێممت ئێمه  چممی
به  ڕۆشممممنبیری میللیممممی خۆمممممان بڵێیممممن، که  هه ر هێنممممده  جه ممممماوه رێکی سمممماده  له سممممه ر
شه قامه کاندا ده بینێت، خێرا مژده ی ڕووخانی فڵن سیستێم و دامه زرانممدنی فڵن سیسممتێم

ده دات؟
ئه و ڕۆشنبیره  نایه وێت و ناشتوانێت جیاوازی له نێوان دوو جۆر تاکدا ببینێت: یه که میممان،
به  شممێوه ی غه ریممزه  داوای مافه کممانی ده کممات. واته  له پێنمماوی پێویسممتییه  سممه ره تاییه کانی
وه ک نممان، ئمماو، جلمموبه رگ، کاره بمما و هیممی دیکه دا دێته  سممه ر شممه قام، به ڵم دووه میممان،
ئاسمممممتی غه ریمممممزه  تێمممممده په ڕێنێت. هه مممممموو ئه ممممممانه ی هه ن  و ده ستیشمممممی له  نممممماڕه زایی
هه ڵنه گرتممممووه . ئه وه یممممان خمممماوه نی هۆشممممیارییه ، به وه ی هۆشممممیارییه که ی کێشممممه ی بممممۆ
ده خوڵقێنێت و ڕێگه ی نادات ملکه چی هیچ ده سته ڵتێک ببێت. به م شێوه یه  تاقه  پێوه رێک
بۆ ده رکه وتنی هۆشممیاریی تمماک ئه وه یه ، که  نمماهێڵێت به  ژێرده سممته ییی ده سممته ڵته کان، چ
ده سته ڵتی سیاسیی له  چه شنی حممزب و چ ده سممته ڵتی کممۆمه ڵیه تیی له  نممموونه ی خێممزان،
قوتابخانه ، په رستگه  و ئه وانه ی دی ڕازی ببێت، چونکه  وه ک (کممامیۆ) پێممی وایه  هۆشممیاری

 ئه و تمماکه ی دووه میمان لی ئێمه  هێشممتا دروسممت نه بمووه ،)22(به رهه ممی ئمماکتی یمماخیبوونه .
به وه ی کۆمه ڵگه مان  به  پیرۆزی داپۆشراوه . هه ر (کمامیۆ) ده نووسممێت: {له  بیممری مرۆڤمدا دوو
جۆر جیهان هه ن، جیهانی پیرۆزی، یان به  ده ربڕینی مه سممیحی جیهممانی گرێممس (نیعمه ت)

. مه به ستی (کامیۆ) ئه وه یه )23(و جیهانی یاخیبوون. ونبوونی ئه میان ده رکه وتنی ئه ویانه }
ناکرێت ئه و دوو جیهممانه  پێکه وه  ده ربکه ون، به ڵکمموو هه ر ده بێممت یه کێکیممان دیممار و ئه وه ی

دیکه یان نادیار بێت.
له دوای ڕاپه ڕینه وه  مرۆڤی ئێمه  له  لیه ک به  هۆی سیاسته مه دار و کاره کته ری ئایینییه وه 
و له  لیه کمممممی دیکه  به  همممممۆی ڕۆشمممممنبیری بانگمممممده ر و میللییه وه  به رده وام 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

لپهڕه    23 سهرچاوه، 22ههمان



داپۆشممراوه . هێنممده  به سممه  مرۆڤممی وردبیممن چاوێممک به  کتێبه کممانی خوێنممدن و په روه رده دا
بخشمممێنێت، تممماکو به  ئاسمممانی بمممۆی ده ربکه وێمممت چمممۆن خۆشه ویسمممتیی ئیمممدۆلۆگیی حزبمممی
ده سمممته ڵت و سمممیمبۆڵه کانی وه ک شمممته  هه ره  پیرۆزه کمممان سمممه یر ده کرێمممن و له ولیشمممه وه 
وکه له به ری کمۆمه ڵگه ی  به  وو کون ارمه تیی ڕۆشمنبیری میللمی هه م کاره کته ری ئمایینی به  ی
پیرۆزی پڕ کردووه ته وه ، که  ئه وه  له  حه ڤده ی شمموباتدا ده گمماته  لممووتکه  و ئه مممڕۆ به  ڕوونممی
کماریگه رییه که ی ده بینیممن، بممۆیه  هه ر که سممێک بمماوه ڕی وا بێممت مرۆڤممی ئێمه  بممۆ ئه وه  دێته 
سه ر شه قام، تاکو دنیا بگۆڕێت، له  ساده یی و سمماکاریی خممۆی زیمماتر شممتێکی دیکه مممان پممێ

 به رگریکردن له  مافی تاک نه ک هه ر له  کمماتی ورووژانممی شممه قامدا، به ڵکمموو)24(ناڵێت.
هه ممموو کمماتێ ئه رکممی ڕۆشممنبیری ڕه خنه گممره ، به ڵم تێکه ڵکردنممی بمماوه ڕ و ممماف جممارێکی

دیکه  سممماکاریی ڕۆشممممنبیری میللیممممان بمممۆ ده رده خممممات. وه ک پێشممممتر گممموترا ڕۆشمممنبیری
ڕه خنه گر و تێپه ڕێنه ر به رگری له  مافه کانی تاک ده کات، نه وه ک له  بماوه ڕی، بگمره 

باوه ڕه کممممانی تێممممک ده شممممکێنێت، له  کاتێکممممدا ڕۆشممممنبیری میللممممی به  باوه ڕه که یممممدا
هه ڵده ڵێت، بێ ئه وه ی مافه کانی ل گرنگ بن، به ڵکوو ته نیا له و ڕێگه یه وه  خۆی له 

ممممن پێمممم وایه  ڕۆشمممنبیری ڕه خنه گمممر وکه ناڵه کمممانی ڕاگه یاندنمممدا نمممماییش ده کمممات. 
تێپه ڕێنه ر، ڕۆشمممنبیرێک هه مممموو کممماتێ سمممه رقاڵی پمممڕۆژه ی فکریمممی ڕه خنه ییه ، نه  به 
ورووژانی شه قام حه ماس ده یگرێت و نه  له   ئارامیی دۆخدا پشوو ده دات، به ڵکوو ئه وه 

خممممممودی شممممممه قام و دۆخممممممن ده که ونه  ژێممممممر کمممممماریگه ریی ڕه خنه کممممممانیه وه ، نه وه ک
به پێچه وانه وه . هیچ  گرنممگ نییه  ئێمه  هێشممتا نه چممووینه ته  نمماو زه مه نێکه وه  تێیممدا

ڕۆشنبیر به  به رهه مه کانیه وه  بناسرێته وه ، نه وه ک به  دۆعا، هوتاف، جنێو، درووشممم و
گمموته  سمماده کانی، به ڵم گممرنگه  ڕۆشممنبیری ڕه خنه گممر و تێپه ڕێنه ر بزانێممت هه میشممه 

زه مه نێکمممی دیکه ی جیممماوازی هه یه ، زه مه نێمممک، که  هێشمممتا ئه نمممدامانی زۆرایه تی   پێمممی
)25(نه گه یشتوون . خۆ کاتێ پێی گه یشتن، ئه وا ئه و تێیدا نه ماوه  و جێی هێشتووه .

کمممممۆمه ڵگه ی ئێممممممه،  که  کمممممۆمه ڵگه ی زاره کییه  و که ممممممترین لێکمممممدانه وه بمممممۆ دیمممممارده  و
ده رکه وته کانی کراون ، ئه وا مرۆڤی هاوارکه ر و جوێنده ر به  ئازا وه سف ده کات، له  کاتێکدا
سممایکۆلۆجی ڕێممک پێچه وانه ی ئه وه مممان پممێ ده ڵێممت. ئه مه  میکممانیزمی به رگممرییه . مممرۆڤ
کاتێ ده زانێت ئازا نییه ، پێویسته  خمۆی ئمازا پێشممان بمدات، به و مه به سممته ی شموێنی خممۆی
له نمممماو زۆرایه تیممممدا بکمممماته وه  و به  لوه  نه نرێممممت. به م شممممێوه یه  ئممممازایه تی دیمممموه  هه ره 

له  گه رمه ی هه ڵچوونی جه ماوه ر و له و کاته ی ڕۆشنبیری میللی له  ڕێگه ی هوتافه وه  مژده ی هاتنی سه رده مێکی نمموێی ده دا، 24
من ئه م گوتاره م نووسمی، که  ئه وده م هه نممدێک دژم بمموون، به ڵم دوای چمموار سماڵ هه ممان قسممه یان کممرده وه. گوتیممان مه رج نییه 

ڕۆشنبیر هه ر کاتێ شه قام ورووژا، بورووژێت :
http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/12119.html

ئه مه  باسێکی سه ربه خۆیه ، که  چ پێشتر خۆیم لێ داوه  و چ له  ئایینده یشدا به  شێوازی دیکه  ڕووبه ڕووی ده بمه وه . 25
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 ئه و دیممموه ، که  به  ممممۆڕاڵه وه )26(سممماخته که ی ممممرۆڤه ، ممممادام هۆکممماره  بمممۆ خۆگونجانمممدن.
پێوه سممته ، هه ر یه ک له  (نیتشممه ) و (فرۆیممد) له  سممه ده ی نۆزده هه مممدا به  شممێوازی خۆیممان
ڕووبه ڕووی ده بنه وه  و ئاڕاسته ی جیاواز و نوێ له  فکممر و سممایکۆلۆجیدا ده هێننه  گممۆڕێ، که 
دواتمممر ئه و ئاڕاسمممته یه  له  ئه ده بیشمممدا ڕه نمممگ ده داته وه ، به وه ی فۆکه سمممی گه وره  له سمممه ر
نممماوه وه ی مممممرۆڤ ده کرێممممت، که  شمممه ڕه ، نه وه ک چمممماکه. تراجیمممدیایه ، نه وه ک گه شمممبینی.

)27(قووڵبوونه وه و بینینی ئازاره  ، نه وه ک پێدانی مژده ی خۆشبه ختی.  
چ گه وره کردنممممی ده سممممته ڵت و چ بچممممووکردنه وه ی خممممۆی له  پێوه نممممدیی کمممموڕ و باوکممممدا

ئه ممڕۆ ڕۆشممنبیری میللممی کماتێ له ده بینێته وه ، که  به  گرێی ئمۆدیپ و خه سماندن ناسمراوه . 
ئه وروپمماوه  جمموێن و نه فممره ت بممۆ  ده سممته ڵتی سیاسممی ده نێرێممت و وه  بیرمممان دێنێته وه  ئه و
ده سمممته ڵته  تممماوان ده کمممات، پممماره ی زۆری هه یه ، کۆشمممکه کانی به  پاسمممه وانی زۆر تمممایبه ت
ته نممممراون، ئه وه  له و ڕێگه یه وه  خممممۆی له  ڕووبه ڕووبمممموونه وه  به  دوور ده گرێممممت. به  لکه ی
دیکه یشدا کاتێ ده سته ڵت وا پێشان ده دات به هه شتی له سه ر زه وی دامه زراندووه ، دیسممان
هه مممان ترسممی ڕووبه ڕووبه نه وه ی هه یممه، به وه ی چممۆن ده بێممت به هه شممت تێممک بممدرێت . له 
هه ردوو حمممماڵه ته که دا شممممتی جه وهه ری ونه ، که  ڕه خنه یه . ته نیمممما ڕه خنه یممممش ده تمممموانێت
نهێنییه کممانی ده سممته ڵت بممدۆزێته وه  و ئاسممته کانی تێبپه ڕێنێممت. وه ک پێشممتر گمموترا لی
ڕۆشنبیری میللی ده سته ڵت بریتییه  له  که سممانێکی دیمماریکراو، که  ئه و که سممانه ی یممان زۆر
خمممممۆش ده وێمممممن، یمممممان زۆر ڕقمممممی لێیمممممانه  . ئه گه ر ده بینیمممممن ئه و ڕۆشمممممنبیره  هێنمممممده  له 
ورده کارییه کممممممممانی ئه و که سممممممممانه  به  ئاگمممممممما یه ، ئه وه  هه ر پێوه نممممممممدیی به و ترسممممممممی
ڕووبه ڕووبوونه وه یه وه  هه یه : ئه میان قه ڵه وه ، ئه ویان له  مه یموون ده چێت، فڵن قژی بۆیه 
ده کات، فیسار تاقمی ددانی به  چه ند ده فته ر دۆلر کردووه ، تێچووی نه شته رگه ریی لووتی
ئه میان هێنده  هه زار یۆرۆ بووه ، کۆشک و ئۆتۆمۆبیلی ئه ویان به  بانکی سویسرا نمماکڕێت و
شتی له و بابه ته ، نیشانه ی ترسی ڕووبه ڕووبوونه وه یه . ئه و زانیارییانه  به شێکیان ڕاستن،
به ڵم به شه که ی دیکه یان هه ڵبه ستراون، چونکه  وه ک پێشتر گوترا ئه و نووسممه ره  پێویسمتی
به وه یه  ده سممته ڵت به  شممێوه ی نائاسممایی بممبینێت و به  هه مممان شممێوه یش پێشممانی ئه وانه ی
دیکه ی بممدات. هه ممموو همماوار ده که ن فڵن و فیسممار بممده نه  دادگمما، بگممره  هه ر خۆیممان ده بنه 
دادوه ر، دادگمممای تمممایبه تی خۆیمممان داده مه زرێنمممن و بڕیمممار له  چاره نووسمممیان ده ده ن. هه ر

له  چیرۆک و ڕۆمانه کانمدا به رده وام کارم له سه ر ئه و مرۆڤه  ترسنۆکانه  کردووه ، که  چۆن ده یانه وێت ترسی خۆیان له پشت  26
ئازایه تیدا بشارنه وه.

ئه ده ب و فکرمان بۆیه  تاکو ئه مڕۆیش هێنده  لوازن ، چونکه  نووسه ری کورد وه ک نووسه ری هه موو کۆمه ڵگه  سه ره تاییه کانی 27
دیکه  پابه نممدی دیمموه  سمماخته که یه . حه ڤممده ی شمموبات به  ڕوونممی ده ریخسممت، که  ڕۆشممنبیری کممورد چه نممد سمماده یه  و له  ده ره وه ی
دوالیزممی چماکه وخراپه دا، توانمای بینینمی دنیمای نییه . ئه و ڕووداوه  پێشمانی دایمن ڕۆشمنبیری کمورد هه ممان ئه و تێگه یشمتنه ی
هه یه ، که  خه ڵکممی ئاسممایی هه یممانه . ئه وه ی له  هه ر شممتێک زیمماتر بممایه خی پممێ درا و به  پیممرۆز زانممرا، مممۆڕاڵ بمموو. هوتمماف،

سۆله گه ن و دۆعا لی ئه و ڕۆشنبیره  له  لێکۆڵینه وه  و وردبوونه وه  گرنگتر بوون.



به گشمممتی ئه م شمممێوازی نووسمممینه ، واته  ئه وه ی بممماس له  تممماوان و گه نمممده ڵیی به رپرسمممانی
حوکوومه ت ده کات و هاوکات دادگایان بۆ داده نێت، تممایبه ته  به و کۆمه ڵگه یممانه ی پشممت به 
فه رهه نگی زاره کی ده به ستن، ده نا له و که لتوورانه ی بممایه خی نووسممینیان زانیمموه ، ده مێکه 
تێپه ڕێنراون. ئه وه  ته نیا ڕۆژنامه نووسی پرۆفیشیناڵه  له وێ  ده سممت بممۆ کمماری ئمماوا ده بممات،
که چی لی ئێمه  بممووه ته  ئه رکممی ڕوونمماکبیران. که م نیممن ئه و ڕۆشممنبیره   به ناوبانگممانه ی له 
ڕێگه ی جوێنممدان به  به رپممرس و باسممکردنی ژیممانی تایبه تیممانه وه  ده رکه وتمموون و لی ئه و

زۆرایه تییه   بوونه ته  مایه ی ئومێدی گه وره .
ئه و ڕۆشممنبیرانه  تێگه یشممتن و لێکممدانه وه ی زۆر سمماده یان بممۆ ڕووداو هه یه ، که  پێیممان وایه 
هه ر ڕووداوێممک سممه ربه خۆیه  و هیممچ کۆنتێکسممتێکی نییه . هه ر هێنممده  داعممش دێممت، تێکممڕا
ده که ونه  نووسینی گوتار له و باره یه وه . به ڵم ئایا هه ر بۆ نموونه  داعش ڕوداوێکی نوێیه ؟
درێژکراوه ی ئه وانه ی پێشوو نییه  و به  هه مممان ئێڵه مێنممتی ئه وانیش  فممۆرمی وه رنه گرتممووه ؟
بۆچی ئه و ڕۆشنبیره  پێی وایه  ئه و ڕووداوه  یان هه ر ڕووداوێکی دیکه  نوێیه  و به  جیا لێی
ده کۆڵێته وه ، ڕاستتر بڕیاری له سه ر ده دات؟ چونکه  خممۆی بمۆ ئاممماده  نه کمردووه  و نماتوانێت
ئه و کۆننێکشنه  له نێوان ئه و ڕووداوه  و کایه کممانی مه عممریفه دا دروسممت بکممات. وه ک کممایه ی
مێممممژوو، سۆسممممیۆلۆجی، سممممایکۆلۆجی و هیممممی دیکه . ئه و ڕۆشممممنبیره  که مممممترین کمممماتی بممممۆ
بیرکممممردنه وه  هه یه ، به وه ی به رده وام له م که نمممماڵی ڕاگه یانممممدنه وه  بممممۆ ئه وه ی دیکه یممممان
جرتمموفرتیه تی، نه بممادا له  به رچمماوان ون بممبێت، بممۆیه به  زمممانی میللی  له بمماره ی هه ممموو

ڕۆشنبیر کاتێ ڕێگه شتێکه وه  ده دوێت و ئه وه ی پشتی پێ ده به ستێت، که لتووری زاره کییه . 
به  خممۆی ده دات ئامۆژگمماریی خه ڵممک بکممات، یممان بممبێته  پێشممڕۆی، ئه وه  له به ر ئه وه یه  له 
لیه ک گه یشممتووه ته  ئه وه ی حه قیقه تممی ته واوی به  ده سممت هێنمماوه  و پێویسممتی به وه یه  ئه و
حه قیقه ته  به وانی دیکه یش بگه یه نێت، له  لیه کی دیکه  ئه و ڕۆشنبیره  توانممای ده رچمموونی
له م دۆخه ی ئێستای نییه . وا ده زانێممت ئه و ئاسممته ی پێمی گه یشممتووه،  ئه زه لییه  و پێویسمته 

له  مێمممژووی ژیمممانی ڕوونممماکبیر و فه یله سمممووفاندا خممماڵێکیئه وانه ی دیکه یمممش بیگه نمممێ. 
جه وهه ری سه رنجڕاکێش هه یه ، که  هه موویان پێک ده گه یه نێت، ئه ویممش ئه وه یه  تێکڕایممان
ته نیممایی به  ممماڵی ڕاسممته قینه ی خۆیممان ده زانممن و له وێمموه  بممۆ ده ره وه  ده ڕوانممن، که چممی
ڕۆشنبیری جاگله ر له  ئاوه دانی و قه ره باڵغیدا نه بێت، هه ڵناکات. ته نیایی لی ڕۆشممنبیری
ڕه خنه گممممر هه رگیممممز مانممممای دابممممڕان نییه  له  کممممۆمه ڵگه ، به ڵکمممموو به پێچه وانه وه  بینینممممی
کممۆمه ڵگه یه  له و شمموێنه وه ، که  هه ممموو ڕووه کممانی لممێ دیمماره ، بگممره  له وێ نه بێممت، ناگمماته 

قووڵییه کانی.
له  ئه نجممامی نه بمموونی ڕه خنممه و که میممی ویسممتی تێپه ڕاندنممدا خه ریکه  ئیممدۆلۆگیی حزبممی
باڵده ست به  هاوکاریی ئایین خۆی ده خزێنێته  ناو هه موو کایه کانه وه ، به تایبه تی کممایه ی
خوێندن. لێممره دا بممۆ ئه وه ی مه ترسممیی ئه و پرۆسێسممه مان چمماکتر له  به رچمماو بێممت، ده کرێممت



)ی (پیممر بۆردیممۆ) ببه ین ، که  مه به سممتیReproductionپه نا بۆ چه مکممی به رهه مهێنممانه وه  (
ئه وه یمممه ئه و که لتمممووره ی  خوێنمممدکار له  خوێنمممدنگه  وه ریمممده گرێت، بێلیه ن نییه ، به ڵکممموو
ئیمممدۆلۆگیی زاڵ هه ڵیده سمممووڕێنێت. نمممموونه ی خوێنمممدنگه کانی فره نسممما ده هێنێته وه  چمممۆن
تێیاندا سۆسیالیزه یشن، واته  په روه رده ی کۆمه ڵیه تی ئامممانجی ئه وه یه  تمماک وا ڕابهێنێممت
نه ک هه ر به و ئیممدۆلۆگییه  زاڵه   قایممل بممبێت، به ڵکمموو لی بممبێته  ڕاسممتی و خممۆی له گه ڵممدا
بگونجێنێت، بگره  ته واو پێوه ی پێوه ست ببێت. به م شێوه یه  چینی باڵده ست له و ڕێگه یه وه 
هه مان تێگه یشتن درێژه  پێ بدات. لێره دا خوێندن ئاسانکاری بۆ منداڵی چینی سه رده سممت
ده کممات و هاوکممات ته گه ره  ده خمماته  به رده م منممداڵی چینممی ژێرده سممته وه ، به وه ی ئه وه ی له 
خوێندگه دا ده خموێنرێت، که لتممووری یه که میمانه  و به  ئاسمانی لێمی تێمده گات، به ڵم ئه وه ی
دووه م ده بێت له  که لتووری چینی خۆی داببڕێت و به ر که لتمموورێکی دیکه ی نممامۆ بکه وێممت،
که  مادام  هیی خۆی نییه ، وزه یه کی زۆری ده وێت، تاکو لێی تێبگممات، بممۆیه  هه مممان توانممای
منمممممداڵه  ده وڵه مه نمممممده که ی نمممممابێت و دوا ده که وێمممممت. به م شمممممێوه یه  فێرکمممممردن ده بێته 
ده سته ڵتێکی سیمبۆڵی و به  نهێنی ده ست به سه ر مرۆڤدا ده گرێت، که  (بۆردیۆ) خممۆی پێممی

 ئه وه ی لی ئێمه )28(وایه  ئه و ده سمممممته ڵته  نه بینمممممراوه  کممممماریگه رییه کی گه وره ی هه یه .
ته نیمما له  فۆرمممدا جیمماوازه ، به وه ی کممۆمه ڵگه ی کمموردی هێشممتا ئاسممتی سممه ره تاییی
نه بڕیممموه ، به ڵم له  ناوه رۆکمممدا هه ممممان شمممته ، که  ئه وه ی مرۆڤمممی پمممێ په روه رده 
ده کرێت، ئه و ئیدۆلۆگییه یه  له  دوای ڕاپه ڕینه وه  باڵی به سه ر سه رجه م کۆمه ڵگه دا

کێشاوه . پێکهاته یه که  له  سیاسه تی حزبی ده سته ڵتدار و ئایین. مممرۆڤ به  ئاسممانی
له و کتێبمممانه ی له  خوێندنگه کانمممدا ده خممموێنرێن، هه سمممت به  چه واشمممه کاری ده کمممات و
تێده گات چۆن خوێندن بووه ته  ڕێگه یه ک بۆ خوشه ویستکردنی ده سممته ڵت و ئیمدۆلۆگیی
زاڵ. له ولیشمممممه وه  نه ک هه ر خوێنمممممدکاری سمممممه ره تایی، به ڵکممممموو منمممممداڵی بممممماخچه ی

سممماوایانیش به  زۆر هه نمممدێک بمممابه تی ئمممایینیی پمممێ له  به ر ده کرێمممت، له  کاتێکمممدا
ڕاڤه کاره  ناسراوه  کانی ئیسلم کێشه ی گه وره یان له سه ریان هه ن.

ده کرێت لێره دا ئه و کۆنسێپته ی (بۆردیۆ) له  به رچاو بگرین و جارێکی دیکه  بمۆ ئه و شموێنه 
بگه ڕێینه وه ، که  تێیمممدا گممموترا سممملێمانی له  نه وه ده کمممان، له  کاتێکمممدا هه مممموو شممماره کانی
ده وروبه ری به  ده سمممممتی ئیسممممملمییه کان ده ڕووخێمممممن، به  ته نیممممما ده مێنێته وه  و خمممممۆی به 
ده سممته وه  نممادات، که چممی له  حه ڤممده ی شمموباته وه  به ره و داڕووخممان مممل ده نێممت. له  ڕێگه ی
خوێنمممدنه وه، که  ئیمممدۆلۆگیی حزبمممی ده سمممته ڵتدار و ئمممایین ده سمممتیان به سمممه ردا گرتمممووه ،
هه روه همما به  هاوکمماریی ڕۆشممنبیری جمماگله ر و بانگممده ر نه وه یه کممی نمموێ پممێ ده گممات. ئه و
نه وه یه   به  هیمممچ شمممێوه یه ک له سمممه ر ئه و یممماخیبوونه  دانه مه زراوه ، که  نه وه کمممانی پێشممموو

28 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red): “Klassisk og moderne samfundsteori”, Hans Reitzel Forlag,
3. udgave, K benhavn 2005, (360_362).ø



به رهه میممان هێنمماوه ، به ڵکمموو ته واو له و مێممژووه ی خممۆی دوور خممراوه ته وه . دیسممان ده ڵێیممن
مرۆڤ ده توانێت له دوای ڕاپه ڕینه وه  کمماریگه ریی ئه و خوێنممدنه  به  ڕوونممی بممبینێت. ئه وه تمما
خه ریکه  کۆمه ڵگه  به سه ر دوو ته وه ره ی سه ره کی دابه ش ده بێت، لیه نی سیاسی، که  تێیممدا
پارتی باڵده سته  و لیه نی ئایینی، که  وا ورده ورده  سه له فییه کان ده بنه  ڕابه ری. ڕێگه  به 
خممۆم ده ده م بڵێممم وا کممۆمه ڵگه ی کمموردی له و زۆنه ی نمماوی (هه رێمممی کوردسممتان)مممه،  وه ک 

له وێمدا ڕێککه وتمن له نێمموان دیممن و سیاسمه تداکۆمه ڵگه ی عه ره بستانی سعوودیی لمێ دێممت. 
کراوه . پاشا و داروده سته که ی بۆیان هه یه  وه ک ئه وه ی ده یانه وێت بژین، به و مه رجه ی ڕێ
له  پیاوانی ئایینی نه گرن چۆن له  ناوه وه  وڵت به  ڕێمموه  ده به ن. ئه مممان بۆیممان هه یه  بچممن
له گه ڵ سه رۆکه  کافره کانی جیهان دابنیشن، ده ست بخه نه  ناو ده ستیان، بگممره  پێکه وه یممش
مه ی بنۆشن، ئه وه یش قه یدی ناکات له  فره نسادا به شداری له  پرۆتێستی دژی تیرۆریسممتان
بکه ن، به ڵم ئه وانیممش مممافی خۆیممانه   له و کمماته دا به  به رچمماوی هه ممموو دنیمماوه  ده سممتی دز
بمممبڕن و جه ڵمممده  له  هه ر که سمممێک بمممده ن، که  گممموێ به  یاسممماکانیان نمممادات. له  هه رێممممی
کوردسممممتاندا ئه مه  خه ریکه  به  ڕوونممممی ده رده که وێممممت. ئێسممممتا بممممۆ پممممارتی ئه وه  گممممرنگه 
به ڕێممموه بردنی هه رێممممی له  ده سمممت نه چێمممت و خمممۆی وه ک سمممه رۆک بمێنێته وه . لێره یشمممدا
دۆستی دڵسمۆزی وه ک سمه له فییه کان نمادۆزێته وه . ئه وه  خممودی حممزبه  ئیسملمییه کانی تممرن
کێشمممه یان له گه ڵ سمممه له فیدا هه یمممه و ده رکه وتنمممی به  مه ترسمممی ده زانن ، نه وه ک پمممارتی،
چمممونکه  وه ک گممموترا ئه ممممڕۆ ئه وانه  بمممۆ پمممارتی، (ده ڵێمممم ئه ممممڕۆ و نممماڵێم سمممبه ی)، جێگه ی
دڵنیممایین، مممادام نممابنه  تێکچمموونی دۆخه که ی، بگممره  ده بنه  پاڵپشممتی و هێممزی ده ده نممێ.
ده گه ینه  ئه وه ی بڵێین دابه شبوونی کۆمه ڵگه ی ئێمه  له سه ر بنه مای تێگه یشممتنی جیمماوازدا
نییه ، به ڵکمموو پێوه نممدیی به و زۆرایه تییه  وه  هه یه . واته  له  ئه نجممامی به رهه مهێنممانه وه،  چ
به رهه مهێنممانی فیزیکممی و چ به رهه مهێنممانی هممزرییه وه  نییه ، که  دابه ش ده بێممت، به ڵکمموو
ئاڕاسممممممته ی ئه و زۆرایه تییه   ئه وه  ده سمممممه پێنێت چممممممۆن دابه ش بممممممبێت، بمممممێ ئه وه ی ئه و
دابه شممکارییه   دۆخممی ژێممر چه تممره که  بگممۆڕێت. ئه و بۆچمموونه ی ڕۆشممنبیری جمماگله ر هه ر زوو
کورتی هێنا، که  پێی وا بوو به هێزبوونی پایه ی پیاوانی ئممایینی ده بێته  هممۆی بێهێزبمموونی
پارتی. جه ختی له سه ر ده که ینه وه ، که  ئه مڕۆ خه ریکه  کۆمه ڵگه  به سه ر پممارتی و سممه له فی
دابه ش ده بێمممت، یمممان لنمممی که م ئه و دوو ته وه ره  به  زه قمممی ده رده که ون و ڕۆژبه ڕۆژ زیممماتر
پێوه نمممدیی دۆسمممتانه یان ده رده که وێمممت. پمممارتی له و ڕووه وه  ئه زمممموونی زۆره  و له وانمممی دی
چمماکتر ده زانێممت چممۆن له گه ڵ ته وژمممی ئیسمملمیدا مممامه ڵه  بکممات. هه ر له  شمماخه وه  ئه مه ی
پێڕۆیی کردووه  و درێمژه ی پمێ داوه . له  ده ره وه یمش پمارتی له گه ڵ هه مموو حوکوومه ته کمانی
ده وروبه ردا پێوه نممممدیی پته وی دامه زرانممممدووه، به وه ی خمممماوه نی نه وتێکممممی زۆره  و بممممواری
فرۆشتنی به  چاکی بۆ ڕه خساوه  . لی تورکیممای (ئه ردۆگممان) په سممه نده  و له گه ڵ ئێرانیشممیدا
پێوه نممدیی دێممرینه ی هه یه ، بگممره  توانیممویه تی لی عه ره بسممتانی سممعوودییه یش به  دۆسممت



 لێممممره دا ڕۆشممممنبیری جمممماگله ر هیممممچ ڕۆڵێکممممی نییه ، مممممادام ئه وه  خواسممممتی)29(بزانممممرێت .
زۆرایه تییه   و ئێتمۆسممفێری ژێممر چه تممره که  خممۆی ئه وه ی سممه پاندووه، بگممره  ئه مه  به رهه مممی
هاوکمممماریی ڕۆشممممنبیری جمممماگله ر و سیاسممممه تمه داری جمممماگله ره  . ئێسممممتا بممممۆ ئه و شمممموێنه 
ده گه ڕێینه وه ، که  تێیمممدا گممموترا هه ر لیه نێمممک له ژێمممر ئه و چه تمممره دا سمممنوورێکی بمممۆ خمممۆی
داناوه ،  لێی تێنه په ڕێت، چونکوو به زاندنی سممنووره که  تووڕه بمموونی خممودی زۆرایه تییه که ی

لێ ده که وێته وه .
ئه مڕۆ ڕۆشنبیری خاوه نپه یام ڕۆشنبیرێکی کۆنی ته قلیدییه . ڕۆشنبیرێکه  وه ک سممه رکرده  و
سیاسمممه تمه دار پابه نممدی خواسممته کانی زۆرایه تییه  . ڕۆشمممنبیرێکه  نه  توانممای تێپه ڕانمممدنی
هه یه  و نه  ده شیه وێت له و زۆرایه تییه   داببڕێت. ڕۆشنبیرێکه  ده بێت به رده وام ده ربکه وێت
و به  جه مممماوه ره که ی بڵێمممت پشمممتی تمممێ نه کمممردوون، به ڵکممموو هه میشمممه  له ناویانمممدایه . ئه و

گه  ده زانێممممت بممممۆ ئه وه یێڕۆشممممنبیره  ڕۆژنممممامه  و که نمممماڵه  ئاسمممممانییه کان به  چمممماکترین ڕ
به رده وام خۆی به و جه ماوه ره  پێشان بدات. کاتێ ڕۆشنبیر په یامی هه یه ، مانای وایه  هه م
بابه تی په یامه که ی دیاری کردووه   و هه م ئه وانه یش په یامیان ئاڕاسته  ده کممات، ناسممراون،

که  ئه مه  مانای مانه وه ی ڕۆشنبیره  له ناو ئه و چوارچێوه یه ی خۆی بۆ خۆی کێشاوه .
ئه وه ی هه ر ڕوونمممماکبیر و فه یله سممممووفێک دروسممممت ده کممممات، ڕووبه ڕووبمممموونه وه یه  له گه ڵ
داڕووخان و تێکشکانی کمۆمه ڵگه دا، نه وه ک خۆبه ده سمته وه دانی، که  هه ر ئه مه یشمه  ده بێته 
فاکته ری دۆزینه وه ی ئاڕاسته ی نوێی بیرکردنه وه .  ده کرێممت لێممره دا ئێمه  ته نیمما (هیگممڵ) به 
نموونه  بهێنینه وه  چۆن به  هۆی شۆڕشی فرانسی و بارودۆخی ئه ڵمانیای سممه رده مه که یه وه 
گه وره ترین گۆڕانکمماری له  بیرکممردنه وه ی خۆیمدا ده کممات، بگممره  له مه وه  زیمماتر تینوێممتیی بمۆ
ئممازادی تمماو ده سممتێنێت و قووڵممتر له  دنیمما ده ڕوانێممت. له م ڕووه وه  کۆنسممێپتی نێگه یشممن (

Negation داده هێنێممت، که  به شممێکی جیممانه کراوه ی دیممالێکتیکه و ئه مه  یممان تمماکه  ڕێگه یه (
بمۆ تێگه یشممتن له  هۆشممیاری . نێگه یشمن واته  گواسممتنه وه  له  بیمرۆکه یه که وه  بممۆ دژه که ی. به 
مانممایه کی دیکه  گواسممتنه وه  له  پۆزێممتیڤه وه  بممۆ نێگه تیممڤ، بممۆیه  پێممی وایه  نێگه تیممڤ به 
هه مان ئه و ئه ندازه یه ی نێگه تیڤه ، پۆزێتیڤیشه ، که  دواتر هه ردووکیان یه ک ده گرن، به ڵم
له  دۆخێکی باڵتردا. به م شێوه یه  ئه م شێوازی نه فیکردنه وه یه  نه فیکردنه وه ی ته واو نییه ،
به ڵکوو نه فیکردنه وه ی به شێکی دیارکراوه ، که  هه ر خۆی خه ریکه  ده توێته وه . له  ئه نجامی
ئه و نه فیکردنه وه یه یشدا ناوه رۆک ده مێنێته وه . ئه و ئه نجامه ی له و نێوه دا به  ده ست دێت،
نوێیه ، به ڵم باڵتره و له و کۆنسێپته ی پێشوو ده وڵه مه ندتره  . که واته  له  ڕێگه ی پرۆسێسممی

به  هه رحمماڵ ئه مه  ئه و ڕێگه یه یه ، که  (هیگممڵ) ده یه وێممت نه فیکردنه وه وه  ده وڵه مه نممد بممووه .
واقیعمممی پمممێ ڕاڤه  بکمممات، به وه ی نێگه یشمممن چه مکێکمممی کمممراوه یه ، دۆگمممما نییه  و توانمممای
به رده وامیی هه یه . وه ک (هێربێرت مارکیوز) جه خممتی له سمه ر ده کمماته وه  (هیگممڵ) ده یه وێممت

ئه مه   پێویستی به  لێکۆڵینه وه ی وردتر هه یه ، به ڵم لێره دا هێنده ی لێ باس کراوه ، که  میتۆدی بابه ته که  ڕێگه ی داوه . 29



له و کۆنسممێپته وه  واقیعممی تێکشممکاو و داڕووخمماوی ئه ڵمانیمما بخمموێنێته وه . واته  هه ر ده بێممت
)a new rational order( سیستێمی سیاسی تێک بشکێت و بۆ سیستێمێکی نوێی عه قڵنی

)30(بگۆڕێت. گۆڕانکارییه کی له م شێوه یه یش به بێ توندوتیژی نایه ته  کایه وه .
ڕۆشممنبیری جمماگله ر دووره  له وه ی گۆڕانکمماری بکممات، مممادام له  ڕێگه ی  ئممازاره وه  ڕووبه ڕووی
واقیع نابێته وه ، له  کاتێکدا  ته نیا ئممازاره  ئه و توانممایه  به  ڕۆشممنبیر ده به خشممێت له  خممۆی و

له  ده وروبه ری قووڵ ببێته وه .
ئه وه ی زۆرایه تی  ده جممممووڵێنێت و گممممۆڕانی به سممممه ردا ده هێنێممممت، ئاڕاسممممته ی جیمممماواز و
پێچه وانه یه . داعممش، که  هێزێکممی نه خمموازراوه ، کمماتێ به ر ئه و زۆرایه تییه   ده که وێممت، به 
تونمممدی به  لوه  ده نرێمممت، به ڵم هه ر ئه ویشمممه  ده یهه ژێنێمممت. قمممورس نییه  به رهه ممممی ئه و
هه ژانه  ئه گه ر که میممش بێممت، بممبینین، که  ئه مه  پێمممان ده ڵێممت ئه و زۆرایه تییه   ته نیمما به 
ئاڕاسممته ی پێچه وانه  ده ورووژێممت و ده گممۆڕێت، نه وه ک به و فکممرانه ی دڵنه واییممی ده ده نه وه،
که  هێشممتا ڕۆشممنبیری ئێمه  ئه و ئاڕاسممته یه ی نه گرتممووه  . خممۆ ئه وانه ی ویستوویشممیانه  به 
مێتممممممۆدی ڕه خنه  ڕووبه ڕووی ببنه وه  ، تمممممماکو ئه مممممممڕۆ ژماره یممممممان که مه  و هه وڵه کانیممممممان

سه ره تایین.
(گرامشممی) بمماوه ڕی و ایه   هه ممموو خه ڵممک به  شممێوه یه ک له  شممێوه کان ڕۆشممنبیرن، به ڵم هه ر
ئه وانه ی خمماوه نی فکممری بمماڵن  و کاریگه رییممان هه یه ، به  ڕۆشممنبیر داده نرێممن. مه به سممتی

 وه ک ئه وه  وایه )31(ڕۆشممنبیری ئۆرگممانیکه ،  له  ڕۆشممنبیری ترادیشممیۆنه ڵی جیمما ده کمماته وه. 
بڵێت ڕۆشنبیر کاتێ ده توانێت ڕۆڵی کاریگه ر له  کۆمه ڵگه دا بممبینێت، که  ئاسممتی میللممی

تێمممده په ڕێنێت  و ده بێته  خممماوه نی تێگه یشمممتنێکی تمممایبه ت و ڕه خنه گمممرانه ، به وه ی
ته نیممما له  ڕێمممی دابمممڕانه وه  پێوه نمممدیی خمممۆی به  داموده سمممتگه کانه وه  ده پچڕێنێمممت و

ئازادانه  له  کونوکه له به ره کانیان ده ڕوانێممت. واته  به بممێ ئه و ئممازادییه  ئه سممته مه 
ڕۆڵی ڕه خنه گر ببینێت. ده کرێت بگوترێت ڕۆشنبیری ڕه خنه گممر نه ک هه ر ئاسممتی خه ڵممک،

به ڵکوو ئاستی خۆیشی تێده په ڕێنێت، که  ته نیا پرسیاری نموێ و وردبموونه وه ی زیمماتره 
ئه و تێپه ڕاندنه  ده هێننه  دی.

مرۆڤممممی ئێمممممه وه ک چممممۆن  نه یتوانیمممموه  ژیممممانی خممممۆی وا بێنێته  به رچمممماو،  سممممه رکرده  و
سیاسممه تمه داری نییه ، به  هه مممان شممێوه  له  ده ستیشممی نه همماتووه  ڕۆشممنبیر له  دنیممای خممۆی
بکاته   ده ره وه ، به ڵکمموو ترسممی له ده سممتدان  وای لممێ کممردووه  له سممه ر شممێوازی ئه فسممانه کاندا
وێنه یان بکێشێت و قه باره یان زۆر گه وره تر له وه ی هه ن، پێشممان بممدات، به ڵم گممرنگه  ئێمه 

30 Herbert Marcuse, reason and revolution, Hegel and the rise of social theory, 2nd edition. (London: 
Routledge and Kegan Paul), 1955. Pp 51.
31 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red): “Klassisk og moderne samfundsteori”, Hans Reitzel Forlag,
3. udgave, K benhavn 2005, 151ø



به رگه ی ئه و شممۆکه  بگریممن، که  زۆربه ی ئه و ڕۆشممنبیرانه ی دوێنممێ به  گه وره مممان ده زانیممن،
جمماگله ر ده رچمموون و ئه مممڕۆ هیممچ پڕۆژه یه کممی فکریممی ڕه خنه ییممان نییه . پێممم وایه  ته نیمما
شۆکێکی له م شێوه یه   ده توانێت وامان لممێ بکممات نه ک هه ر ئاسممتی ئه م ڕۆشممنبیره ، به ڵکمموو

ئه و دۆخه ی ئێستایش تێبپه ڕێنین.
یه کممممێ له و خمممماڵنه ی هه ر ڕۆشممممنبیرێکی ڕه خنه گممممر، که  خواسممممتی تێپه ڕانممممدنی مممممۆدێلی
ڕۆشنبیری جاگله ری هه یه ، لێیان تێمده گات، ئه وه یمه،  ئه رکمی ڕۆشمنبیر ئه رکێکمی قورسمه  و
بیرکممردنه وه  پرۆسێسممێکی سممه خته . هه میشممه  کمماری ده سممته ڵت چ ده سممته ڵتی سیاسممی، چ
ده سته ڵتی کۆمه ڵیه تیی له  شێوه ی خێزان، قوتابخممانه ، په رسممتگه  و ئه وانه ی دی ئاسممانه ،
به وه ی ئه وان نه ک مه به ستیان نییه  زۆرایه تی  تێبپه ڕێنن، به ڵکوو تا بۆیشیان بکرێت شه ڕ
له پێناوی هێشمتنه وه ی ئه و دۆخه  جێگیمره دا ده که ن. ئیمدۆلۆگی، هه م ئیمدۆلۆگیی سیاسمی و
هه م ئیدۆلۆگیی ئممایینی له سممه ر ئاسممانکاری دامه زراون . چه نممد پرینسممیپێکیان هه ن ، که  به 
ئاسانی له  به ر ده کرێن و ده گوترێنه وه . هه ممموو داموده سممتگه کانی وه ک خێممزان، په رسممتگه ،
قوتابخممانه  و زۆری تریممش ده یممانڵێنه وه  و به  ئاسممانی له  مێشممکدا ده چه سممپێن، به ڵم کمماری
ڕۆشنبیر قورسه ، به وه ی ده بێت گومان له و پرینسیپانه  بکممات و هه ڵیانبوه شممێنێته وه، بگممره 
به  ئایدیای نمموێ ڕووبه ڕوویمان بمبێته وه  . هه ر له به ر ئه وه یشممه  ڕۆشممنبیری جماگله ر به  شمته 
گه وره  و زه قه کانه وه  ده لکێت، به ڵم ڕۆشنبیری ڕه خنه گر بۆ ناو شته  ورده کممان ڕوو ده چێممت
و ئاڕاسته ی نوێیان تێدا ده دۆزێته وه . به م شێوه یه  ڕۆشنبیر ئه وه  نییه  کێشه ی له  قه باره ی
خممۆی بچووکممتر، یممان هێنممده ی قه بمماره ی خممۆی دروسممت ده کممات، به ڵکمموو ئه وه یه  کێشممه ی
گه وره تر له  قه باره ی خۆی ده خوڵقێنێت. ڕۆشنبیری میللی، که  هێنممده  ڕووی له  زۆرایه تییه  
و لێی جوودا نممابێته وه ، له به ر ئه وه  نییه  ده یه وێممت له گه ڵ خه مه کانیممدا بممژی، وه ک ئه وه ی
بانگه شممه ی بممۆ ده کممات، به ڵکمموو ئه وه یه  توانممای نییه  ئه و ئاسممته  جممێ بهێڵێممت، به وه ی له 
داڕشتنی پرسیاری نوێدا ده سته وستانه ، له  کاتێکدا ته نیا له  ڕێی پرسیاری نوێوه  ڕۆشنبیر

)ی نێمممموان خممممۆی و جه ممممماوه ر دروسممممت بکممممات، که  مه رجممممیDistanceده تمممموانێت مه ودا (
 (عه لممی حه رب) پێممی وایه  (له  پیتاگۆراسممه وه  فه لسممه فه  بریممتییه  له سممه ره کیی داهێنممانه .

فێرکردنی تایبه ت، نه ک هیی گشممت، مممادام گشممت به رگه ی نمماگرێت و لێممی تێناگممات، بگممره 
تێکیشی ده دات. که واته  چاک نییه  ڕاستییه کان له  به رانبه ر جه ماوه ردا بگمموترێن، به ڵکمموو
پێویسممته  به  شممێوه یه ک تۆمممار بکرێممن له  گممرێ و سممیمبۆڵ خمماڵی نه بممن، به  ڕاده یه ک ته نیمما

)32(ئه وانه  ده ستیان بگه نێ، که  شایانیانن و هه قی خۆیانیان پێ ده ده ن).
تێڕوانینی ڕۆشنبیری میللی بۆ جه ور و سته م له  سنووری هاوکێشممه ی (سممه ره تا، ناوه ڕاسممت
و کۆتممایی) تێنمماپه ڕێت. واته  ئه و ڕۆشممنبیره  پێممی وایه  جه ور و سممته م سممه ربه خۆن و لینکممی
جۆراوجۆریان نییه ، تاکو به  دوایاندا بگه ڕێممت و لێکیممان بممداته وه . به م شممێوه یه  وه ک شممتی
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فیزیکه ڵ لێیان ده ڕوانێت. پێی وایه  زوڵم سه ره تای هه یه ، ده گمماته  ناوه ڕاسممت، دواتممر تێممک
ده شكێت و کۆتاییی دێت، بۆیه  زمانێکی ئاسانی پێویسممته ، ئه و زمممانه ی ڕۆژانه  خه ڵممک به 
کاری ده هێنن، له  کاتێکدا ڕۆشممنبیری ڕه خنه گممر و تێپه ڕێنه ر پشممت له و تێگه یشممته  سمماده یه 
ده کمممات و لمممه  نممماوه وه  چ له  چه مکمممی زۆرداری و چ له  هه ر چه مکێکمممی دی ده ڕوانێمممت، به و
مه به سته ی تێیانبپه ڕێنێت، نه وه ک ده ستیان پێوه  بگرێت. واته  ئه و تماکه  ئاڕاسمته یه  تێمک

(ژیممل دۆلممۆز) و (کلێممر پممارنێ) له ده شکێنێت و ده یان ئاڕاسته ی دیکه ی جیاواز داده هێنێت. 
کتێمممبی (دایه ڵۆگه کمممان)دا ده نووسمممن: (ئامانمممج وه ڵممممدانه وه ی پرسمممیاره کان نییه ، به ڵکممموو
ده رچمموونه  لێیممان. خه ڵکێکممی زۆر هه ن باوه ڕیممان وایه  دووبمماره کردنه وه ی پرسممیار مانممای

)33(ده رچوونه .... به ڵم ده رچوون هه رگیز ئاوا نایه ته  دی).
ده شممێ ئه مممڕۆ له  ئێتمۆسممفێرێکی ئمماوادا جوێنێممک، دۆعممایه ک، سمملۆگه نێک، یممان همماوارێکی
ڕۆشممنبیری جمماگله ر له  ده یممان شممیعر و ڕۆمممان گرنگممتر بممن، به ڵم ئه وه  هه ر شممیعر، ڕۆمممان،
چیرۆک، شانۆ، موزیک، هممونه ری شممێوه کاری و ئه وانه ی دیکه ن ده تمموانن زه مه نه کممان بممبڕن،

)34(مادام له سه ر جیاوازی دامه زراون و له  توانایاندا هه یه  جیاوازی به رهه م بهێنن.

جیممل دولمموز_ کلیممر بممارنیت، حمموارات فممی الفلسممفه  والدب والتحلیممل النفسممی والسیاسممه ، تممرجمه  عبممدالحی ازرقممان_ احمممد 33
1999العلمی، افریقا الشرق_ المغرب، 

به شممێکی ئه م باسممه سمماڵی پممار  له  دوو سممێمینار چ له  سمموێد و چ له  دانمارکممدا پێشممکه ش کممراوه . پێشممتر له  هیممچ ڕۆژنممامه  و 34
گۆڤارێکدا بڵو نه کراوه ته وه . ئه وده م وشه ی (زۆرینه )م به  کار بردبوو، به ڵم هه ست ده که م (زۆرایه تی) دروستتره .


