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بەرایی:
دکتــۆر مســتەفا ســەفوان )1921 - (، لــە ئێســتادا 

تەمەنــی بــەرەو ســەدەیەک هەڵدەکشــێت. ئــەو 

یەکێکــە لــە زاناکانــی بــواری دەروونناســی و 

ئەندامــی دەســتەی دامەزرێنــەری قوتابخانــەی 

فرۆیدیزمــی پاریــس بــووە، بــۆ مــاوەی ســێ 

دانــە ســاڵیش، خوێنــدکار و هاورێــی نزیکــی 

ژاک الکان بــووە.

لــە  دکتــۆرا  بڕوانامــەی  بەدەســتهێنانی  دوای 

پاریــس دەگەڕێتــەوە بــۆ میــر، بــەاڵم بەهــۆی 

بارودۆخــی ناهەمــواری واڵتەکەیــەوە )لــە ڕووی 

ــەدەی  ــی س ــی پەنجاکان ــە کۆتای ــییەوە(، ل سیاس

ــت و  ــێ دێڵێ ــاری واڵت ج ــە یەکج ــردوودا، ب ڕاب

ــس دەژی.  ــە پاری ــتاش، ل ــا ئێس ــاتەوە ت ــەو س ل

خاوەنــی چەندیــن بەرهەمــی زانســتی و تێۆریــی 

گرنگــە )چ وەک نووســین و چ وەک وەڕگێــڕان(.

بەرهەمە چاپکراوەکانی )وەک نووسین(:

-لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی ئۆدیب

-لێکچەرەکانی ژاک الکان

- بوونیادگەری لە دەروونشیکارییدا

- ئاخاوتن و مەرگ

- سێکسوالێتیی فێمێنیزم

- دەربارەی وەرگۆڕان

- دەربارەی فێربوونی دەروونشیکاری

- بۆچی جیهانی عەرەبی ئازاد نییە؟

عەرەبــی  کۆمەڵگــەی  ئیشــکالیاتی   -

ڕوانگــەی  لــە  )خوێندنەوەیــەک 

هاوبەشــی  بــە  دەروونشــیکارییەوە(، 

ــە  ــادا، ک ــان حوبول ــۆر عەدن ــەڵ دکت لەگ

بیرمەنــد و شــاعیری گــەورە ئەدۆنیــس 

نووســیووە. بــۆ  پێشــەکیی 

-شکستی پڕەنسیپی چێژ

زمانــی  لــە  بەرهەمانــەی  ئــەو 
فەڕەنســییەوە وەریگێڕاونەتــە ســەر 

عەرەبــی: زمانــی 

- ئۆتێلۆ، شکسپیر

-خۆبەکۆیلەکردن، ئیتیان دی البوسێ

ســیگمۆند  خەونــەکان،  -لێکدانــەوەی 

فرۆیــد

- فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح؛ هیگڵ

لــەم گفتوگۆیەیــدا لەگــەڵ جیــرار خــوری، 

ــە ژیانــی خــۆی  ــاس ل ــە دوورودرێــژی ب ب

و واقعــی داوەشــاوی کۆمەڵگــەی میــری 

و واڵتانــی عەرەبــی و ئیســالمی دەکات.

*****

ــە  ــەر ب ــت گ *شــتێكی قەشــەنك دەبێ

ــە میســر  ــت ل ــاس و خواســی منداڵی ب

دەســتپێبكەین؟

-ســەبارەت بــە منداڵیــم شــتێكی وەهــا نییــە 

باســی بكــەم، جگــە لــە زیندانیكردنــی باوكم 

کۆمۆنیســتبوونیەوە.  هــۆی  بــە  نەبێــت 

ئــەوە لــە ســاڵی 1924دا بــوو. ئــەوكات 

ــت  ــوو. پێموابێ ــم ســێ  ســااڵن ب مــن تەمەن

ــێ   ــم درا. وەل ــی حوك ــە ســێ  ســاڵ زیندان ب

بــوو،  سیاســی  زیندانــی  لەبەرئــەوەی 

بــوو،  بــاش  هەڵســوكەوتی  هەروەهــا 

لەبریــی 36 مانــگ تەنهــا 27 مانــگ مایــەوە 

و ئازادکــرا. لــەو ماوەیــەدا خاڵــم و داپیــرەم 

سەرپەرشــتیان دەكــردم و ئاگایــان لێــم بــوو.

*خێزانێكی قەڵەباڵغ بوون؟

-نــا، تەنهــا دوو منــداڵ بوویــن، وەلــێ  بــەو 

ــوو،  ــكم لەدایكنەبووب ــتا خوش ــەی هێش پێی

ــە منداڵــی ماڵەكــە بــووم. مــن تاقان

كارێكــی  دەكــرد،  چــی  *دایكــت 

هەبــوو؟ دیاریكــراوی 

ــوو!  ــچ كارێكــی نەب ــاڵ هی ــە دەرەوەی م -ل

ــوو.  ــە گەورەبووب ــێوەیەكی تەقلیدیان ــە ش ب

ــە  ــەر ل ــە ه ــی دیك ــەر كچێك ــە وەك ه وات

ــۆ  ــوو، ب ــداری بووب ــری ماڵ ــەوە، فێ منداڵیی

ــاش. ــی ب ــە كەیبانوویەك ــەوەی ببێت ئ

ــی  ــی تەقلیدی ــەی ژنێك ــە نموون * وات

نــاو كۆمەڵگــەی میســری و عەرەبــی 

بــوو، ژنێــك كــە لەســەر ماڵــداری و 

ئیــش و كاری ڕۆژانــەی مــاڵ پــەروەردە 

ــوو؟ كراب

-بەڵێ ، بەو جۆرە بوو.

*ئاخۆ بااڵپۆش بوو یان نا؟

ــن  ــوو. پێویســتە بزانی ــۆش نەب ــر بااڵپ -نەخێ

ــوو.  ــز ب ــان بەهێ ــەوەی ژن ــە بزووتن ئەوكات

هەبــوو  كاریگەریــی  زۆر  كــە  شــتێك 

لەســەرم، ئــەو فەزایــە بــوو كــە دەوری 

ــوون  ــك ب ــە خەڵكانێ ــوو، ئەوان ــی داب باوكم

ــە كەســانی خوێنــدەوار و مامۆســتایانێكی  ل

ڕۆشــنبیر.

لــە  بــوو،  مامۆســتا  *باوكــت 

دەگوتــەوە؟ وانــەی  ئەســكەندەریە 

ــا  ــە ئەورووپ ــەی ل ــەو كات ــوو. ئ ــێ  واب -بەڵ

شــەڕ بــوو، ئێمــە لــە ئەســكەندەریە بوویــن.
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باوكــت،  بــە  ســەبارەت  *هــەر 

بزاوتــە  بــە  بــوو  كاریگــەر  ئایــا 

عەبــدە  محەمــەد  چاكســازییەكەی 

ســەدەی  كۆتاییەكانــی  لــە  كــە 

دابوویــە؟ دەســتی  نۆزدەیەمــدا 

-بەڵــێ ، بێگومــان. جگــە لــەوەش ئــەو 

قۆناغــە قۆناغێكــی گەڕانــەوە بــوو بــۆ الی 

ــوو  ــە قۆناغێكــی پرســیاركردن ب خــود. وات

لــەوەی )ئێمــە كێیــن و دەمانەوێــت لــەم 

دنیایــەدا لــە كوێــدا بیــن؟(. دنیایــەك كــە 

لــەو كاتــەدا پــەی پــێ برابــوو. ئــەو كات 

محەمــەد عەبــدە و نوێكردنــەوەی هــزری 

ئیســالمی هەبــوو. بزاوتــی ئازادیــی ژنــان 

لــە گۆڕێــدا بــوو.

*لەگەڵ هودا شەعراوی؟

-بەڵــێ ، لەگــەڵ ئــەودا. كەشــوهەوایەك 

كردنــەوەی  بــۆ  بــوو  هانــدەر  هەبــوو، 

ــەورە  ــەدا گ ــەو فەزای ــن ل ــوێ . م ــگای ن ڕێ

و  ئۆكتۆبــەر  شۆڕشــی  پاشــان  بــووم. 

كەمالیزمیــش هــەر لــەو ماوەیــەدا ڕویاندا.

ــەوە  ــەو قۆناغــەی ژیامنــدا دركــم ب مــن ل

كــرد، باوكــم لەژێــر كاریگەریــی ئەنگێــزە 

پەڕگیرەكانــی ڕەوتــی چەپدایــە كــە لــە 

ــوون. ــك ب ــەوە نزی كۆمۆنیزم

*هــەر لــەو ماوەیەشــدا )دوای یەكەم 

ئینگلیــزەكان  جیهانــی(،  جەنگــی 

ناچــار بــوون هەنــدێ  ســازش بكــەن، 

تــا مانــەوەی خۆیــان لەنــاو میســردا 

مســۆگەر بكــەن؟

-بەڵــێ ، وابــوو. لەبریــی ئینتیــداب، هەســتان 

سیســتمی حوكمڕانیــان لــە میــردا كــرد بــە 

ــەی پادشــا شــەرعیەتی  ــەو پێی پاشــایەتی. ب

بەدەســت  بەریتانییەكانــەوە  لــە  خــۆی 

و  مشــتومڕ  جێــی  )ئــەوەش  دێنێــت 

ببێتــە  دەیویســت  بــوو(،  بێنەوبــەردە 

ئــەوەی  بــۆ  موســڵامنانیش،  خەلیفــەی 

ــت. ــر بێ ــر و قایم ــەرعیەتەكەی تۆكمەت ش

ــەوە  ــی ببەن ــرد ڕەچەڵەك ــەوە داوایك ــۆ ئ ب

ــە  ــەر ب ــەملێنێ  س ــا بیس ــەر، ت ــەر پێغەمب س

فەزایــەدا  لــەو  بێگومــان  بەیتــە!  ئالــول 

ئەوەیــان  ئامادەیــی  ئەزهــەر  زانایانــی 

پادشــا  داواكارییەكانــی  تــا  تێدابــوو، 

بكــەن. جێبەجــێ  

)عەلــی  بــوو  ســەردەمەدا  لــەو  هــەر 

عەبدولــڕەزاق(، كتێبــە قەشــەنگەكەی لــە 

ــی( ــی حوكمڕان ــالم و بنەماكان ــارەی )ئیس ب

لــەوە  باســی  تێیــدا  و  نووســی  یــەوە 

ــان و  ــە قورئ ــەوەی ل ــی ئ ــە بەپێ ــوو ك كردب

ــاوی  ــە ن ــتێك نیی ــووە، ش ــوودەدا هات فەرم

بێــت. ئیســالمی  دەوڵەتــی 

هــاوكات ئــەو قۆناغــە، قۆناغــی بوێریــی 

نواندنــی گــەورە بــوو. ئاخــر هــەر لــەو 

كاتانــەدا بــوو كــە تەهــا حوســێن كتێبەكــەی 

جاهلی(یــەوە  شــیعری  بــارەی  )لــە 

باوكــردەوە.

وابــوو  پێیــان  ئەزهــەر  *زانایانــی 

ئــەو كتێبــەی تەهــا حوســێن، بــە گــژ 

ئاینیەكانــدا  پیرۆزییــە  و  ســیمبول 

دەچێتــەوە؟

Jacques Lacan



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 134
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

ــش  ــە ئەوی ــان ك ــا عەن ــان. عەبدوڵ -بێگوم

الی  بــوو،  ئاســتبەرز  مێژوونووســێكی 

)قــەزا(  دەربــارەی  كتێبێكــی  خۆیــەوە 

و  نووســی  عەرەبیــدا  جیهانــی  لــە 

جیهانــی  )لــە  بڵێیــت:  ئــەوەی  گەیشــتە 

عەرەبیــدا هیــچ جــۆرە جیاكردنەوەیەكــی 

ــەداوە و  ــە یەكــری ڕووی ن دەســەاڵتەكان ل

هەرچــی هەیــە و نییــە، لەژێــر پێاوەكانــی 

ســوڵتاندایە(.

دەســەاڵتی  ســایەی  لــە  تــۆ  *واتــە 

تاكەكەســییدا ژیاویــت، بــەر لــەوەی 

بكەویتــە ئەناتۆمیكردنــی ئــەو فۆرمــە 

لــە دەســەاڵت لەمــڕۆدا، ئەوەشــت لــە 

دوا بەرهەمتــدا ئەنجامــداوە )بۆچــی 

نییــە؟(.  ئــازاد  عەرەبــی  جیهانــی 

كــەم تــا زۆر لــە فەزایەكــی سیاســیدا 

تەنانــەت  بوویــت، چوونكــە  گــەورە 

لــە  باوكیشــت  دەرچوونــی  دوای 

زینــدان، هــەر خەریكــی جموجــۆڵ و 

چاالكینوانــدن بــووە، ڕەنگــە لــە كایــە 

و بــواری دیكــەدا؟

كۆمۆنیســتی  بزاوتــی  وایــە.  -بەڵــێ  

گەشــەی زیاتــری كــرد و باوكیشــم هــەر 

پەیوەندیــی پێیانــەوە مابــوو. پاشــان بــە 

تایبەتــی و خۆبەخــۆ، قۆڵــی لێهەڵامڵــی بــۆ 

نەخوێنــدەواری. بەگژاچوونــەوەی 

*دوای دەرچوونــی لــە زینــدان، توانــای 

خــۆی لــە چاالكیــی سیاســییەوە گــۆڕی 

بــۆ چاالكیــی پەروەردەیــی؟

-بــە تایبــەت دوای شوڕشــی یۆلیــۆ، هەمــوو 

هەوڵــی خــۆی بــۆ پــەروەردە تەرخانكــرد.

ئەســكەندەریە،  زانكــۆی  لــە  *ئایــا 

ــوو؟ ــی ب ــی عەرەب ــە زمان ــت ب خوێندن

بــوو.  عەرەبــی  زمانــی  بــە  -بەڵــێ  

واڵتــدا  لــە  بەریتانییــەكان  ســەروەختێک 

ــامن  ــی بیانی ــە زمان ــاش ل ــی ب ــوون، بڕێك ب

ــوو  ــان هەب ــتای ئینگلیزم ــد. مامۆس دەخوێن

بــۆ زمانــی ئینگلیــزی و فەرەنســیش بــۆ 

فەڕەنســی. وانــەی 

لــە تەمەنــی شــەش ســاڵییەوە فێــری زمانــی 

ئینگلیزییــان دەكردیــن و لــە یانــزە و دوانــزە 

ساڵیشــەوە، دەســتامن بــە خوێندنــی زمانــی 

فەڕەنســی دەكــرد. لــە زانكــۆ هەمیشــە لــە 

لەگــەڵ  بوویــن  بەردەوامــدا  پەیوەندیــی 

تایبەتیــش  بــە  و  ئەورووپــا  زانكۆكانــی 

ــا. ــی فەڕەنس زانكۆكان

جیهانــی،  دووەمــی  جەنگــی  لــە  بــەر 

خاوەنــی چەندیــن مامۆســتا بوویــن لــە 

لــە  بریهــێ (.  كۆبــری،  )الالنــد،  وێنــەی 

ســەروەختی جەنگیشــدا )جــۆن گرۆنــێ (، 

لەئینگلیزەكانیــش  بــوو.  مامۆســتامان 

وانــەی  بــوو،  كەلەكامربیــدج  )ویســدام( 

پــەروەردە  چاكــی  بــە  واتــە  پێدەوتیــن. 

بوویــن.

خوێنــدن  لەگــەڵ  و  جــۆرە  *بــەو 

بــە ســێ  زمــان، ڕووت لــە خۆرئــاوا 

كــرد. لــە بارودۆخێكــدا كــە هێشــتا 

بــوو؟ كۆلۆنیالیانــە  بارودۆخێكــی 

عەلــی(ی  )محەمــەد  ســەردەمانی  -لــە 

پاشــاوە، بەرنامەیــەك هەبــوو كــە خوێنكاری 

ــە  ــت. بۆی ــا بكرێ ــەی ئەورووپ ــر ڕەوان زیات

ــەی  ــەو خوێنكاران ــوو ئ ــایی ب ــتێكی ئاس ش

لــە  بەدەســتدەهێنا  بەرزیــان  منــرەی 

ــا تــا درێــژە  زانكــۆ، دەنێــردران بــۆ ئەورووپ

بــە خوێنــدن بــدەن و ئەوەشــبوو بــووە 

ڕێوڕەســمێك.

*ئــەم هەوڵــە گــەورە بــۆ محەمــەد 

لــە  كــە  دەنووســرێت  پاشــا  عەلــی 

ســەدەی نۆزدەیەمــدا، دەســتیپێكرد و 

لــە یەكەمیــن ئــەو كەســانە دادەنرێت 

كــە هەوڵیــان بــۆ مۆدێرنیزەكردنــی 

واڵتانــی  و  ئیســامی  جیهانــی 

عەرەبییــدا؟

کــە  بڵێیــن  ڕاســتییە  ئــەو  -پێویســتە 

ڕەخنەبــاران  جــۆرەی  بــەو  کۆلۆنیالیــزم 

خــراپ  وەســتانەوە،  دژی  لــە  و  کــرا 

زمانــە  فێربوونــی  بەریتانییــەكان  نەبــوو. 

هەلــی  و  چەســپاند  بیانیەكانییــان 

بــۆ  دەرەوە  واڵتانــی  لــە  خوێندنیشــیان 

ڕەخســاند. خوێنــدكاران 

وەك  ئەوانیــش  ڕاســتە.  *ئــەوە 

دواتریــش  و  فەڕەنســییەكان 

هەوڵیانــداوە  ئەمریكاییــەكان، 

لــە ئەورووپــا  ژیرانــە  ئــەو گەنجــە 

پــەروەردە بكــەن و دوای تەواوكردنــی 

گەڕانەوەیــان،  و  خوێندنەكەیــان 

ببینــن؟ لــێ  ســودیان 
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بــە  پێویســتیان  بێگومــان.  -بەڵــێ  

ــی  ــۆ بەڕێوەبردن ــوو، ب ــتەبژێرێك هەب دەس

دەوڵــەت. كاروبــاری 

میســرییەوە،  حكومەتــی  ڕێــی  *لــە 

ــە  ــا ل ــۆ ڕەخســا ت ــەوەت ب ــی ئ دەرفەت

ئەورووپــا درێــژە بــە خوێنــدن بدەیــت، 

ــدا  ــات لەبەردەم ــەرا و فەرەنس ئینگلت

فەرەنســات  دواجــار  وەلــێ   بــوو، 

هەڵبــژارد، بۆچــی؟

کامربیــج  زانکــۆی  لــە  بــوو  -زەحمــەت 

بۆیــان  مامۆســتاکانم  کــە  وەربگیرێــم 

دوای  لەبەرئــەوەی  دەستنیشــانکردبووم، 

بــۆ  ئەولەویــەت  جەنــگ،  كۆتایهاتنــی 

بــوو.  كۆنــەكان  جەنــگاوەرە 

كێشــەیە  ئــەو  تــا  لێكــردن  وای  ئــەوە 

دیكــە  خوێندكارانــی  نەكــەن،  چارەســەر 

داواكارییەكانــی  وەاڵمــی  و  وەرنەگــرن 

مانــای  ئــەوەش  نەدەنــەوە.  ئێمەومانــان 

ــێ   ــە، ب ــاوەڕێ  بوومای ــوو زۆر چ ــوو دەب واب

چاوەڕوانیكردنــەم  ئــەو  بزانــم  ئــەوەی 

بۆیــە  دەخایەنێــت.  دووان  یــان  ســاڵێك 

فەڕەنســا. بــۆ  چــووم   1945 ســاڵی 

*لــە زانكــۆی ســۆربۆن نــاوی خــۆت 

تۆماركــرد؟

-بڕوانامــەی دووەمــم بەدەســتهێنا، وەلــێ  هەر 

لــەو ماوەیەشــدا دەروونشــیكاریم خوێند.

ــر  ــە میس ــیكاری ل ــەوكات دەروونش *ئ

ــچ بوونێكــی  ــدا، هی ــی عەرەبی و واڵتان

دەربــارەی  لــە میســر  ئایــا  نەبــوو. 

بەرگــوێ   هیچــت  دەروونشــیكاری 

كەوتبــوو؟

دكتــۆر  میــر  لــە  لەبەرئــەوەی  -بەڵــێ ، 

مســتەفا زەیــوری لێبــوو. ئــەو بــەر لــە 

جەنــگ نێردرابــوو بــۆ پاریــس و لــەوێ  

پزیشــكی و فەلســەفە و دەروونشــیكاریی 

خوێندبــوو. بەهــۆی بەرپابوونــی جەنگــەوە، 

ــە  ــر. ك ــۆ می ــەوە ب ــە گەڕان ــوو ب ناچارکراب

گەڕابــووەوە لــە زانكــۆی ئەســكەندەریە، 

بــە  ئــەودا  لەگــەڵ  مامۆســتا.  بووبــووە 

بوویــن. ئاشــنا  دەروونشــیكاری 

جیهانیــدا،  جەنگــی  دووەم  ســااڵنی  لــە 

جــۆرج  و  هەبــوون  ســوریالی  گروپێكــی 

ــەو  ــان ئەندامــی ئ ــن و ڕەمســیس یۆن حەنی

گروپــە بــوون. ئەوانــە باســیان لــە فرۆیــد و 

فرۆیدیــزم دەكــرد. لــەو فەزایــەدا و لەگــەڵ 

مســتەفا زەیــوردا لــە دەروونشــیكاری نزیــك 

ــەوە و  ــە خوێندن ــتامن ب ــەوە. دەس دەبووین

ڕانانــی كتێــب و ...هتــد كــرد. مســتەفا زەیور 

بــوو، پەیوەندیــی لەگــەڵ  دەروونشــیكار 

و  )الگاش  كــە  هەبــوو  پاریســدا  گروپــی 

الكان و دولتــۆ(، ئەنــدام بــوون تێیــدا.

دیكەتــان  دەروونشــیكاری  *ئایــا 

بــوو؟ لەگەڵــدا 

ــور،  ــە مســتەفا زەی ــەدا جگــە ل ــەو ماوەی -ل

مامۆســتامان  ئــەو  نەبــوو.  تــر  كەســی 

ــدكار  ــوار خوێن ــان چ ــێ  ی ــەش س ــوو، ئێم ب

ــەوە و  ــن لێی ــك بووی ــە زۆر نزی ــن. بۆی بووی

پەیوەندیــی توندوتۆڵــامن لەگەڵیــدا هەبــوو. 

سەرهەڵدانی 
دەوڵەت لە 
خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاستدا، 

بۆخۆی دەوڵەتێكی 
ئایینی، فیرعەونی، 

دیسپۆتیزمی 
بووە. ستەمكاری 

خۆرهەاڵتی 
داهێنراوی كارل 

ماركس نییە، 
بەڵكو ڕوداوێكە 

هەر لەبەرەبەیانی 
مێژووەوە هەیە
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ــەو  ــی ئ ــی ڕێنامی ــە چاك ــی ب ــە دەیتوان بۆی

ــكات. ــە ب ــەی ئێم ــارە كەم ژم

زەیــور،  مســتەفا  ناســینی  *ئایــا 

دەرگای پاریســی بــە ڕوودا كردیتــەوە؟

ــۆ  ــێ ، دوای جەنــگ لەگەڵمــدا هــات ب -بەڵ

پاریــس.

قۆناغــی  لــە  هــەر  *كەواتــە 

هەرزەكارییــەوە، لەســەر ئاســتی خێــزان 

هــۆی  بــە  زانكــۆ  ئاســتی  لەســەر  و 

مامۆســتاكەتەوە لــە بواری فەلســەفەدا، 

لــە  زۆرجــار  كراویــت.  پشــتگیریی 

واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامیدا خۆمــان 

لــە قــەرەی شــتگەلێك نادەیــن كــە 

تەقلیدییەكانــی  بوونیــادە  لەگــەڵ 

خێزانیــدا  پەیوەندیــی  و  كۆمەڵگــە 

نەیەتــەوە، وەلــێ  تــۆ گوێــت بەوانــە 

لــەو  فەزایــەی  ئــەو  ئایــا  نــەداوە. 

ــت،  ــەروەردە بووی ــدا پ ــەردەمەدا تێی س

بــوو؟ كــراوە  ئێجــگار  فەزایەكــی 

-بێگومــان ئــەوە ڕاســتە. هەروەهــا دەبێــت 

ئــەوەش بڵێــم كــە ئــەو ســەردەمە لــە ڕووی 

لیژنــەی  بــوو.  چــاالك  زۆر  وەرگێڕانــەوە، 

باوكردنــەوە  و  وەرگێــڕان  و  نووســین 

ــەر  ــۆ س ــتی ب ــن تێكس ــە چەندی ــوو ك هەب

زمانــی عەرەبــی وەرگێــڕا.

ــت و  ــڕ پی ــە قۆناغێكــی پ ــەو قۆناغ *ئ

دەوڵەمەنــد بــوو، جیهانــی عەرەبــی 

لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوو بــە ڕووی 

بكرێتــەوە؟ دەرەوەدا 

-بــە هەرحــاڵ لــەو ســەردەمەدا، میــر 

دەگوزەرانــد. ڕۆشــنگەریی  قۆناغــی 

*لــەوە بــە دوا لەبــەر هۆكارگەلێــك 

بــە  و  نەكــردن  تاوتوێمــان  كــە 

دوایانــدا نەچوویــن، ملمــان نــا بــەرەو 

ــن،  ــۆ ئایی ــەوە ب ــوازی و گەڕان تاریكخ

كۆنەپەرســتانەكەی؟ مانــا  بــە 

-ســەرەتا ئــەوەی ئــەو ئاڕاســتەیەی گــۆڕی، 

گەڕانــەوە نەبــوو بــۆ الی ئاییــن، بەڵكــو 

گەڕانــەوە بــوو بــۆ ئەنگێــزەی فیرعەونایەتی 

لەگــەڵ عەبدولنــارسدا. ئــەوە بــوو لــە شــەو 

ــەی شــێواند.  ــەو فەزای و ڕۆژێكــدا ئ

*مــن دڵخۆشــم بــەوەی باســی ئــەوەت 

ــە ســەرەتادا  ــە ل ــرد، چونكــە پێموای ك

الیەنگــری عەبدولناســر بوویــت، دواتــر 

ڕەخنــەی تونــدت ئاڕاســتە كــرد؟

-نــا نەخێــر، مــن الیەنگــری نەبــووم. بــا 

بڵێیــن مــن توانیــم لــە ســایەی حوكمڕانیــی 

ــك  ــاڵێك كەمێ ــچ س ــاوەی پێن ــۆ م ــەودا، ب ئ

ــی  ــە الن ــم، چونك ــە واڵتــدا بژی ــە ل ئازادان

سیاســەتی  لــە  ماوەیــەدا  لــەو  كــەم 

قابیلــی  بــوو  تێــدا  شــتێكی  دەرەوەیــدا، 

قبــوڵ بێــت و گونجــاو بــوو.

كتێبێكتــدا  لــە  بڕوایــەدام  *لــەو 

ــرەی  ــە كۆنگ ــاس ل ــەوە، ب خوێندومەت

ڕۆڵــی  و  دەكەیــت  )باندۆنــگ( 

الی  شــوان  لەگــەڵ  عەبدولناســر 

و  دەنرخێنیــت  بــەرز  تیتــۆدا  و 

لێدەكەیــت؟ پشــتیوانیی 

ئــەوەش  بەڵــێ .  لێكردنــی،  -پشــتیوانی 

هەمــوو شــتێك بــووە. ئاخــر مــن بینیــم 

شەســت  ڕۆژێكــدا  و  شــەو  لــە  چــۆن 

چــۆن  و  دەركــرد  زانكــۆی  مامۆســتای 

درا.  گەمــارۆ  زرێپۆشــەكان  بــە  زانكــۆش 

ــك  ــان موالزمێ ــوپا ی ــەرێكی س ــم ئەفس بینی

)ئیــر پلەكــەی هەرچــی بووبێــت(، بــوو 

بــە وەزیــری پــەروەردە. بینیــم ســەرۆكی 

زانكــۆ لــە پێشــییەوە ڕایدەكــرد، تــا دەرگای 

ئــەوە  بكاتــەوە.  بــۆ  ئۆتۆمۆبیلەكــەی 

ئابڕووچوونــە.  و  گاڵتەجــاڕی 

بڕیــاری  مانگرتنەكــە،  دوای  پاشــان 

لەســێدارەدانی ئەوانــەی دا كــە بەشــدارییان 

لــەو كارەدا كردبــوو. بــەو جــۆرە هێــدی 

هێــدی تــرس باڵــی كێشــا و لــە مــاوەی 

ــت  ــوو ش ــەعاتدا، هەم ــوار س ــت و چ بیس

بــوو. ژێــرەوژوور 

*واتــە خەونــی نەتەوایەتــی كەئامانــج 

ــی و  ــی عەرەب ــوو واڵتان ــەوە ب ــی ئ لێ

ــەری  ــەرەو نوێگ ــامی ب ــی ئیس جیهان

ــای  ــە ســایە و پەن بەرێــت، هــەر زوو ل

موخابەراتیــدا  پۆلیســیی  ڕژێمێكــی 

پوكایــەوە؟

بــۆ  منوونەیــەك  بــووە  ئــەوەش  -دواتــر 

تــەواوی ڕژێمــە حوكمڕانەكانــی واڵتانــی 

عێــراق  و  ســوریا  لــە  )وەك  عەرەبــی 

ــی  ــە هەوڵ ــەوان ل ــدا ئ ــە كاتێك ــامن(، ل بینی

چاكســازیی سیاســیدا بــوون، منوونەكــەی 

دەســەاڵتێكی  بــۆ  گۆڕینــی  عەبدولنــارس 

پۆلیســی. و  خۆســەپێنەر 



137
VOLUME: 16
ISSUE:  72 - 73 
April 2019

*ڕەنگــە لێــرەوە ڕێســای تێڕامانمــان 

ئیســامی  و  عەرەبــی  واڵتانــی  لــە 

ــۆ  ــەوەی ت ــت، وەك ئ ــە ببێ ــەال گەاڵڵ ل

ــر  ــدا باســتكردووە و دوات ــە كتێبەكەت ل

قســەی لــە بــارەوە دەكەیــن. هــەر لــەو 

ســاتەوەختەی داخــڵ بــە پاریــس دەبیت 

)وەك مەزەنــدەی دەكەم(، ئیدی دەســت 

دەكەیــت بە بچڕاندنــی پەیوەندیەكانت 

دەبیــت  تازەكــەت  دنیــا  ئاوێتــەی  و 

دەكەیــت.   خوێنــدن  بــە  دەســت  و 

كاركردنــت لەگــەڵ ژاك الكان و بنــج 

ــە میســر  ــان ل و بناوانــت و بنەماڵەكەت

زێــدی  بــۆ  هاتوچــۆت  و  ســەردان  و 

لەدایكبوونــت و... هتــد؟

ــبوونەم  ــڕان و دابەش ــەو داب ــۆن ئ ــە چ -وات

گوزەرانــدووە؟

چونكــە  ناكــەم،  تاراوگــە  *باســی 

جێیەكــدا،  هەمــوو  لــە  پێموایــە 

ــت؟ ــەالمەت بووی ــەر س ــزراو و س پارێ

-ســەروەختێك ڕووم كــردە دەرەوە، واڵت 

بــوو.  كــراوە  دنیــادا  تــەواوی  ڕووی  بــە 

ــۆ پرســە  ــوون و ب ــك و خــوا سیاســی ب خەڵ

ــە واڵت  ــوون. وات نیشــتامنییەكان پــەرۆش ب

تێدەكۆشــا.  ســەربەخۆییدا  پێنــاوی  لــە 

ــدا  ــوو تیای ــك ب ــا قۆناغێ ــە تەنه ــەو قۆناغ ئ

هەبــوو،  قورســایی  و  ســەنگ  ڕۆژنامــە 

بەتایبــەت لــە شــارەكاندا. تــا ئــەو كاتــە 

كێشــەیەك  و  گێرمــە  و  ملمالنــێ   هیــچ 

نەبــوو. 

Étienne de La Boétie
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درێژكــراوەی  ئەورووپــا  بــە  گەیشــن 

ــوو. پایەداركردنــی دیكتاتۆریــەت  پێشــوتر ب

لەگــەڵ نــارس و ســەرهەڵدانی ئیســالمیزم 

لەگــەڵ ســاداتدا، ملمالنــێ  و بێنەوبەردەیــان 

نایــەوە. ئاییــن لــە پلــەی دووەمــدا دەهــات. 

ســادات دوای ئیمزاكردنــی ڕێكەوتننامــەی 

)كامــب دەیڤیــد( لەگــەڵ ئیرائیــل لــەو 

كۆمۆنیســتی  شۆڕشــێكی  بــوو،  بــاوەڕەدا 

بەڕێوەیــە.

شۆڕشــەش  ئــەو  دژایەتیــی  ئــەوەی  بــۆ 

بــكات، بڕیاریــدا پەیوەندییــەكان لەگــەڵ 

ــەوەش  ــت و ب ــۆڤیەتدا بپچڕێنێ ــی س یەكێتی

تێكــڕای  و  پــرۆدۆالر  لەبــەردەم  بــازاڕی 

نــاو  كۆنەپەرســتەكانی  زۆر  ڕێكخــراوە 

كــردەوە. ئیســالمدا 

 

*بــەم جۆرە شكســتی ناســر و ناســریزم 

نەبــوو،  میســردا  لــە  تەنهــا  هــەر 

بەڵكــو لــە تــەواوی واڵتانــی عەرەبیــدا 

)1967 دوای  )لــە  گشــتی  بــە  بــوو 

ــەرەو ئــەو سیاســەتە  ــەوە، ئــەوەش ب ـ

ســاداتییەی بردیــن و بــووە مایــەی 

دابڕانــی میســر لــە جیهانــی عەرەبــی و 

گەمــەی )پەرتكــە و زاڵبــە( كــە خۆرئــاوا 

ــەوە  ــەن، ب ــڕەوی دەك و ئیســرائیل پەی

گەیشــت كــە ئەمــڕۆ پێــی گەیشــتوین.

ئاییــن  بەكارهێنانــی  ڕاســتیدا  لــە 

لەالیــەن  ئیتــر  بــووە،  زیاتــر  زۆر 

لەالیــەن  یــان  بێــت  ســاداتەوە 

ــتانی  ــە عەرەبس ــەوە. ل ئەمریكاییەكان

لەالیــەن  دواجاریــش  و  ســعودیە 

حەمــاس.  بــۆ  ئیســرائیلییەكانەوە 

بــا بزانیــن لــە ســەرەتاكانیدا، لەنێوان 

ــد؟  ــت گوزەران پاریــس و میســردا چۆن

ئــەی دامەزراندنی دەوڵەتی ئیســرائیل 

و شــەڕە یــەك لــە دوا یەكەكانــت چۆن 

بەڕێكــرد كــە واڵتانــی عەرەبــی لــە 

ــوون؟ ــدا ســەركەوتوو نەب هەندێكی

-بــەو پێیــەی لــە ئەورووپــا بــووم، بەرەبــەرە 

بــە ڕووداوی )هۆڵۆكۆســت( ئاشــنا دەبــووم 

كەمپانــە  لــەو  كــە  بینــی  كەســانێكم  و 

ڕزگاریــان بووبــوو، نەمدەتوانــی گومــان لــە 

ــەم. ــە بك ــتیی ڕووداوەك ڕاس

ــەو  ــەس ل ــچ ك ــدا هی ــی عەرەبیی ــە واڵتان ل

ڕوویــداوە.  چــی  نەیدەزانــی  بارەیــەوە 

هەبوایــە،  زانیاریەكــی  كەســێكیش  گــەر 

وەاڵمەكــەی ئــەوە دەبــوو: )جــا دەبێــت  

ئێمــە چــی بكەیــن؟ مەســەلەكە پەیوەندیــی 

ــە(. ــەوە نیی ــە ئێم ب

ســەرەتا مــن خــۆم الیەنگــری دابەشــكردنی 

1948 بــووم. لــە الیەكــی دیكــەوە پێــم 

وابــوو پەرچەكــرداری ســەربازی واڵتانــی 

ــە  ــا و گەمژان ــێ  بنەم ــی ب ــی، كارێك عەرەب

لەالیــەن  ئیرائیــل  لەبەرئــەوەی  بــوو، 

ــەن  ــش لەالی ــەوە )بەتایبەتی ــەواوی واڵتان ت

ئەمریــكا و ڕووســیاوە(، دانــی پێــدا نرابــوو. 

ــەو  ــە دژی ئ ــەڕ ل ــوو ش ــت  نەدەب ــە وابێ ك

دەوڵەتــە ڕابگەیەنرێــت، چوونكــە ئــەوە 

مانــای ئــەوەی دەگەیانــد كــە شــەڕ لــە دژی 

ــت. ــالن دەكەی ــا ئیع ــەواوی دنی ت

وەك  لەمــڕۆدا  بۆچوونــە  *ئــەو 

دێتــە  داناییــەك  و  حیكمــەت 

تا ئەمڕۆ نووسەر 
لە میللەت دابڕاوە، 
ناخوێندرێتەوە. 
هەر بۆیە لە تەواوی 
مێژووی ئێمەدا، 
ناتوانین ناوی 
یەك تاكە نووسەر 
بدۆزینەوە، ئەو ڕۆڵەی 
گێڕابێت كە ڤیكتۆر 
هۆگۆ، لە فەڕەنسادا 
گێڕاویەتی
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شــەڕە  پێیــەی  بــەو  چــاو،  پێــش 

ــەڵ ئیســرائیل دا،  ــەكان لەگ بەردەوام

هەمیشــە دۆخەكــەی خراپتــر كــردووە؟

-بەڵــێ  وایــە. پێموایــە كاتــی خــۆی لــە 

هەڵــەدا  بــە  و  پێكاومــە  بۆچوونەكامنــدا 

نەچــووم.

*جگــە لــە ناســر، بۆرقێبــە هەبــوو كــە 

بەجۆرێكــی دیكــە بیــری دەكــردەوە 

 1965 ســاڵی  لــە  ســەروەختێك  و 

ئاشــتیی  ڕێكەوتننامــەی  پێشــنیاری 

لەگــەڵ ئیســرائیلدا كــرد، ڕووبــەڕووی 

ڕەخنــە بــووەوە؟

كــەس  تەنهــا   1967 شكســتی  -دوای 

)گــەر  وتــی:  و  نوانــد  بوێریــی  بــوو 

ماڵوێرانیــی  بــەرەو  واڵتەكــەی  مــرۆڤ 

و  وازبهێنێــت   پێویســتە  بــرد،  گــەورە 

ــە كەســێكی  دەستلەكاربكێشــێتەوە(. بۆرقێب

ئازابــوو. و  واقعــی 

كتێبەكــەت  الی  بگەڕێینــەوە  *بــا 

ئــازاد  عەرەبــی  جیهانــی  )بۆچــی 

نییــە؟(. لەكەیــەوە بیــرت لــەم كتێبــە 

كردۆتــەوە؟

ــارسەوە  -هــەر لــە كاتــی مردنــی عەبدولن

بــەو   .)1967( شكســتی  لــەدوای  بگــرە 

دەكــرد،  میــرم  ســەردانی  زۆر  پێیــەی 

دۆخێكــی  چــی  لــە  واڵت  دەمبینــی 

دواكەوتوییدایــە، بۆیــە دەســتم بــە نووســین 

كــرد، بــۆ هەندێ  لــە ڕۆژنامــە و گۆڤــارەكان.

كــرد،  پێشــنیاری  هاوڕێیــان  لــە  یەكێــك 

ئــەو وتارانــە كۆبكرێتــەوە و وەك كتێبێكــی 

باوبكرێتــەوە! نهێنــی 

*ســەرەڕای نووســینی وتــار بــۆ گۆڤــارە 

بــە  داوە  بایەخیشــت  جیاجیــاكان، 

كتێبەكــەی  و  البوســێ   دی  ئیتیــان 

ــەت  ــەو كتێب ــە كۆیلەكــردن(. ئ )خــۆ ب

وەرگێڕایــە ســەر زمانــی عەرەبــی و 

بــۆ  دورودرێژیشــت  پێشــەكیەكی 

بوونــە  هەمــوو  ئەمانــە  نووســی. 

نووســینی  بــۆ  دەســتپێك  خاڵــی 

كتێبــی )بۆچــی دنیــای عەرەبــی ئــازاد 

نییــە؟ سیاســەتی نووســین و تیــرۆری 

ئایینــی(.

چــی هانــدەرت بــوو بــۆ نووســینی ئەو 

وتارانــە و وەرگێڕانــی ئــەو كتێبــە؟ 

ــەی سەرنجڕاكێشــانت؟ ــووە مای چــی ب

-ئــەو كات خەمبــار بــووم بــۆ ئــەو دۆخــەی 

مــن خــۆم  پێیگەیشــتبوو!  میــر  گەلــی 

ــی  ــیكردنەوەی سۆسیۆ-سیاس ــە ش ــەخ ب بای

دەدەم و ئیتیــان دی البوســێش، دەچێتــە 

ئــەو چوارچێوەیــەوە.

لــە  پێشــوازی  چــۆن  میســر  *لــە 

كــرا؟ كتێبەكــەت 

-هیــچ جــۆرە پێشــوازی و كاردانەوەیــەك 

ــە!  ــۆی بەدبەختیی ــۆ خ ــەوەش ب ــوو، ئ نەب

و  چــاپ  خانــەی  نــە  بڵێیــن  *بــا 

باڵوكردنــەوە هەیــە و نــە خوێنــەر؟

-نــا نــا، خانــەی چــاپ و باوكردنــەوە نییــە 

ئــەو شــتانە باوبكاتــەوە كــە هاوڕێكــەم 

ئەوەبــوو:  وەاڵمەكــە  كردبــووەوە.  كــۆی 

)دەتەوێــت توشــی گۆبەندێكــامن بكەیت!(. 

خوێندكارانــی  ئاســتی  نەمــاوە.  خوێنــەر 

ئەویــش  بــووە.  خــراپ  بــااڵ  خوێندنــی 

بەرەنجامــی كاریگەریــی نەرێنیــی نارسیزمــە 

لەســەر بــواری پــەروەردە و فێركــردن... ئیــر 

ــە  ــرد ك ــەدی دەك ــەم ب ــەو كەلێن ــرەوە ئ لێ

ــردەوە. ــا دەك ــەل جی ــە گ ــەرانی ل نووس

كتێبەكــەت  مابێــت  بیــرم  *وەك 

كۆكــراوەی ئــەو وتارانەیــە كــە لــە 

هەشــتاكانەوە نووســراوە، هەروەهــا 

ئــەم   .1998 و   1991 ســااڵنی  لــە 

كتێبــەت ســێ  شــێوەی هەیــە. ســەرەتا 

بــە زمانــی عەرەبــی و بــە شــێوەیەكی 

كورتكــراوە باڵوكرایــەوە. پاشــان چاپــە 

ئینگلیزییەكــەی لەگەڵ پێشــەكییەكدا 

كــە لــە عەرەبییــەوە وەرگێڕدرابــوو، 

ئەمڕۆكــەش بــە فەڕەنســی لەگــەڵ 

پاشــكۆیەكدا كــە بەشــداریكردنێكی 

ئــەوەی  وەك  ڤــال(ە،  )فرانســوا 

پێشــنیازی بــۆ كردویــت تا تێكســتێكی 

بــۆ زیــاد بكەیــت، دەربــارەی پەیوەندی 

و  نووســین  و  )سیاســەت  لەنێــوان 

تیــرۆری ئایینــی(دا.

ــە؟  ــەت چیی ــەرەكی كتێبەك ــزەی س تێ

جیهانــی  لــە  كــە  دابڕانەیــە  ئــەو 

عەرەبــی لەنێــوان واڵتانــی خۆرهــەاڵت 

و خۆرئــاوادا هەیــە، یــان جیاوازیــی 

زمانــی  و  ڕەســمی  زمانــی  نێــوان 

ــەی دەســەاڵتی  ــود گەم ــە؟ یاخ میللیی
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جیاكاریكــردن  ڕێــی  لــە  نووســینە 

بــۆ  یەكێكیــان  زمانــدا،  لەنێــوان 

خاتــری دەســەاڵت و ئــەوی دیكەشــیان 

بــۆ مەبەســتی گاڵەتەجــاڕی و شــۆخی 

ــووە  ــۆرە ب ــەو ج ــتێكی ل ــردن. ش پێك

ــی  ــر و واڵتان ــتنی میس ــەی دواخس مای

دیكــەی عەرەبــی لــە كاروانــی مۆدێرنە 

نوێبوونــەوە؟ و 

بڵێــم،  دەتوانــم  و  وایــە  ئــەوە  -بەڵــێ  

ــە  ــەوە ئاشــكرا دەكات ك ــە ئ ــزەی كتێبەك تێ

ــە  ــژووی سیاســی، ل ــە مێ ــەك ل بەردەوامێتیی

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هەیــە. دەمەوێــت 

بڵێــم ســەرهەڵدانی دەوڵەت لــە خۆرهەاڵتی 

ــی،  ــی ئایین ــۆی دەوڵەتێك ــتدا، بۆخ ناوەڕاس

فیرعەونــی، دیســپۆتیزمی بــووە. ســتەمكاری 

خۆرهەاڵتــی داهێــرناوی كارل ماركــس نییــە، 

لەبەرەبەیانــی  هــەر  ڕوداوێكــە  بەڵكــو 

ــە. ــژووەوە هەی مێ

ــەوەی،  ــوون ب ــەواو هۆشــیار ب گریكــەكان ت

جیاوازیــی سیاســی لەنێــوان خۆرهــەاڵت 

مەســەلەیەش  ئــەم  هەیــە.  خۆرئــاوادا  و 

پەیوەندیــی بــە ڕەگــەزەوە نییــە، بەڵكــو 

دەرگیــری جوگرافیایــە. ئــەو گەلــەی لەســەر 

ئــەو  وەك  دەژی،  دورگەیــەك  کۆمەڵــە 

پێدەشــتە  و  دۆڵ  لــە  كــە  نیــە  میللەتــە 

لەوێــدا  دەگوزەرێنێــت.   پانوپۆڕەكانــدا 

گریكــەكان توانســتی دەوڵەتێكی ســێنرالیان 

نەبــوو. لەبەردەســتدا 

وابــوو  پێیــان  بیریــاران  لــە  هەنــدێ  

تــەواو جیــاواز  بــۆ عــەرەب  مەســەلەكە 

بــووە. ئــەوەی دەمەوێــت ڕوونــی بكەمــەوە 

ــەر  ــان لەس ــەرەب دەوڵەتەكەی ــە: )ع ئەوەی

مۆدێلــی ساســانی چێكــرد(.

)وەلــێ   دەوترێــت:  پێــم  ســەروەختێك 

دەوڵەتێــك بــووە لەســەر قورئــان ڕۆنــراوە(، 

هەڵەیــە،  قســەیەكی  ئــەوە  پێموایــە 

وەهــا  شــتی  قورئانــدا  لــە  لەبەرئــەوەی 

نییــە. لێرەشــدا بیروبۆچوونەكانــی عەلــی 

وەك  دیكــەی  كەســانی  و  عەبدولــڕەزاق 

ــل  ــب و خەلی ــە مەغری ــەالم ل ــن ع عیزەدی

ــەوە و  ــر بەبیردێنم ــە می ــم ل عەبدولكەری

دەریدەخــەم كــە دەوڵەتــی ئیســالمی، هیــچ 

بنەمایەكــی نــە لــە قورئانــدا هەیــە و نــە لــە 

فەرمــوودەدا. 

ــەوە  ــمكردووە، ئ ــدا باس ــە كتێبەكەم وەك ل

ناودەنێــم بوونیــادی ئیمپراتــۆری كــە الی 

ــۆری  ــانییەكان و هەروەهــا الی ئیمپرات ساس

میراتگــری  وەك  هەبــووە،  بیزەنتیــش 

ــادی  ــان بونی ــی و هەم ــای ڕۆمان ئیمپراتۆری

دەســەاڵتی  فۆرمــی  لــە  ئیمپراتــۆری 

بەدیدەكەیــن.  عەرەبییــدا 

ــی  ــەی بەردەوامێتی ــت بیرۆك ــێ  دەمەوێ بەڵ

سیاســی  ئاســتی  لەســەر  ســەرەتا 

ئاشــكرابكەم و بــاس لــەو پەیوەندییــەش 

ــی و  ــەاڵتی سیاس ــوان دەس ــە لەنێ ــەم ك بك

هەیــە. نووســیندا  كایــەی  دەســەاڵتی 

مــن لێــرەدا شــتێكی تــازەم نەهێناوەتــە 

ئــاراوە و ئــەوەی هەیــە، ئــەو تێزەیەیــە 

)بازنــە  لــە  شــراوس  لێڤــی  كلــۆد  كــە 

و  لێكــردووە  باســی  غەمگینــەكان(دا 

نووســینی  پرســیاری  بــە  ســەبارەت 

زمانــەكان، بایەخێكــی گــەورەی هەبــوو.

دەریدەخــەم كــە ڕژێمــەكان دەرهــەق بــەو 

ــەوە  ــە ب ــەن و ڕێگ ــتە دەك ــە هەڵوەس پرس

نــادەن، پــەی بــە پڕانســیپی مرۆییانــەی 

زمانزانــی بربێــت. پرانســیپێك كــە شــیرشۆن 

باســی  ســەروەختێك  ئــاراوە،  هێنایــە 

بــە  پەیوەســتە  التینــی  زمانــی  لەوەكــرد 

گریكــەوە. ئــەوەی دەربــارەی زمانێــك بــاس 

ــۆ  ــە هەمــان شــێوە ب دەكرێــت، دەشــێت ب

ــت. ــش هــەر وەهابێ ــەی تری ــی دیك یەكێك

ئــەوەی  تایبەمتەندێتــی  زمانێــك  هــەر 

هەمــوو  پاوانكردنــی  خەســڵەتی  هەیــە 

ــەو  ــر ل ــكات بی ــت وا ب ــتانەی هەبێ ــەو ش ئ

پەیوەندییــان  كــە  بكرێتــەوە  سیاســەتانە 

هەیــە.  ســەركوتكەرەكانەوە  ڕژێمــە  بــە 

دەكرێــت كتێبەكــە لــەو دوو تێــزەدا پوخــت 

پەیوەندیــی  بوونــی  ســەرەتا  بكرێتــەوە. 

هەیــە  ســتەمكاریدا  دەســەاڵتی  لەگــەڵ 

پەیوەندیــی  بــۆ  دەنێــت  مــل  پاشــان  و 

ــەتی  ــە سیاس ــتەمکارە ب ــەاڵتە س ــەو دەس ئ

نووســینەوە.

ــە  ــین(، ل ــەتی نووس ــەتە )سیاس ــەم سیاس ئ

زانینــی  بــۆ  میــر و واڵتانــی عەرەبیــدا 

ــی  ــان و زمان ــی قورئ ــوان زمان ــی نێ جیاوازی

عەرەبــی فوســحا و زمانــە لۆكاڵیەكانــی هــەر 

واڵتێــک بــە جیــا بەكارهێــرنا. هــەر بۆیــە لــە 

هــەر واڵتەێکــدا زمانێكــی قورئــان دەبینیــن 

كــە پیرۆزكــراوە و وەك نێوەندێكــی لێهاتووە 

بــۆ پتەوكردنــی دەســەاڵتی سیاســی، لەســەر 

حیســابی زمانــی لۆكاڵــی. 

ژمــارەی  ڕوویــداوە.  گۆڕانــكاری  بەڵــێ  

ئــەو كەســانە زیاتــر بــووە كــە خوێندنــەوە 
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و نووســین دەزانــن و ئێســتا ســەردەمی 

بۆتــە  نووســین  نییــە!  فیرعەونییــەكان 

گشــتگیر. پرۆســەیەكی 

ئاڕاســتەی  دەشــێت  ڕەخنەیــەی  ئــەو 

ــا  ــرۆڤ وەه ــە م ــت، ئەوەی ــین بكرێ نووس

نــوورساودا دەكات، وەك  لەگــەڵ  مامەڵــە 

بۆتــە  ئــەوەش  بێــت.  ئــەوەی حەقیقــی 

مایــەی لێڵكردنــی ئــەوەی لەنێــوان نــوورساو 

هــۆی  بــە  وەلــێ   هەیــە،  هەقیقیــدا  و 

گریكەكانــەوە، ئــەو بابەتــە ڕەتكرایــەوەو 

مرۆڤــی  گرنگــە  ئــەوەی  كۆتایــی هــات. 

ئێمــە لــە قوتابخانــە بــە گشــتی، تەنهــا 

ــر  سینتاكســی فوســحای زمانــی عەرەبــی فێ

دەبێــت. 

واتــە گــەر یەكێــك بایــەخ بەنووســین بــدات 

گــەورە  زمــان  خۆشەویســتی  لەســەر  و 

ــە  ــت ك ــر دەبێ ــەوە شــێوەیە فێ ــت، ب بووبێ

لــە قوتابخانــە فێركــراوە. واتــە ئــەوەی دانتی 

پێــی دەڵێــت: )زمانــی سێنتاكســی(. بــە 

هەمــان شــێوە دەبینیــن نەخــش و نیــگاری 

پەرســتگا فیرعەونییــەكان، خزمەتیــان بــە 

ــدا  ــا لەمڕۆش ــردووە و هەروەه ــەت ك دەوڵ

ــە  ــەران، ب ــەی نووس ــن زۆرب ــت بڵێی دەكرێ

ــن.  ــكاری دەوڵەت ــی خزمەت فیعل

ــڕاوە،  ــەت داب ــە میلل ــەر ل ــڕۆ نووس ــا ئەم ت

ناخوێندرێتــەوە. هــەر بۆیــە لــە تــەواوی 

یــەك  نــاوی  ناتوانیــن  ئێمــەدا،  مێــژووی 

تاكــە نووســەر بدۆزینــەوە، ئــەو ڕۆڵــەی 

گێڕابێــت كــە ڤیكتــۆر هۆگــۆ، لــە فەڕەنســادا 

گێڕاویەتــی. بــێ  ئــەوەی باســی شكســپیر و 

ــن. ــر بكەی ــی ت ــێ  و كێ ك

ــی  ــەرامنان ماف ــەدا، نووس ــژووی ئێم ــە مێ ل

ــن  ــان بڵێ ــی خۆی ــە ڕاوبۆچوون ــان نیی ئەوەی

ــەوەش جێگــەی سەرســوڕمانە. ئەمــەش  و ئ

ــە  ــەل ل ــا گ ــت ت ــەوە دەكرێ ــری ئ ــۆ خات ب

دووربخرێتــەوە.  بیركردنــەوە  پڕۆســەی 

ــە.  ــەت نیی ــەوە ئەركــی میلل ــن بیركردن دەڵێ

كەواتــە ئەمــە جیاكردنــەوە و دابڕانێكــی 

ماڵوێرانكــەرە.

جیهانــی  بــە  ســەبارەت  *بــەاڵم 

خۆرئــاوا )هــەر لــە ســەدەی دوازدەیــەم 

هەوڵێكــی  ســیازدەیەمەوە(،  و 

بــەردەوام هەیــە بــۆ ڕەتكردنــەوەی 

دەســەاڵتی ڕەهــا و دەســەاڵتی پادشــا.

و  ڕۆشــنگەری  ســەرەتاكانی  لەگــەڵ 

ڕووی  لــە  شــارەكان  گەشەســەندنی 

ئابورییــەوە و كۆتاییهاتنــی دەســەاڵتە 

كتێبەكەتــدا  لــە  وەك  ڕەهــاكان، 

ڕووی  بــە  بــوار  دەكەیــت،  باســی 

كــە  دەكرێتــەوە.  دیموكراســیدا 

دەوترێــت )دیموكراســی(، واتــە عەقڵــی 

ڕەخنەیــی.

ــەم  ــەو پرۆســەیەش ك ســەرەتاكانی ئ

تــا زۆر، لەگــەڵ دەســتپێكی وەرگێڕانــی 

)واتــە  ئەڵمانیــا  لــە  پیــرۆز  كتێبــی 

ئایینــی(دا  ڕیفۆرمــی  چركەســاتی 

ڕەوتــی  ئێســتادا  لــە  دەســتیپێكرد. 

و  خۆرهــەاڵت  لــە  هــەن  جیاجیــا 

و  عەرەبیــدا  واڵتانــی  خۆرئــاوای 

ئەوانــە  وەلــێ   برەوســەندندان،  لــە 

كەمینــەن و دەســەاڵتداران تەرێزیــان 

ــەو  ــە ئ ــتا ئێم ــە هێش ــەن. وات لێدەك

هێــز و توانایەمــان نییــە، بــۆ گومــان 

خستنەســەر دەســەاڵتی دیســپۆتیزمی، 

تاكەكــەس؟ دەســەاڵتی 

ــك هــەن،  ــە شــێوەیەكی گشــتی خەڵكانێ -ب

پــەروەردە  هەڵــە  بنەمایەكــی  لەســەر 

بــوون. وا فێركــراون زمانەكەیــان كەمــرە 

دەبــن.  ڕێســاكانی  فێــری  زمانــەی  لــەو 

زمانــە  بــە خوێندنــی  بــوار  دەكــەم  داوا 

لۆكاڵییــەكان و ڕێزمــان و ئەدەبیاتەكانیــان 

لــە خوێندنگاكانــدا بدرێــت، بــۆ ئــەوەی 

خەڵــك و خــوا شــتێك لــە ڕێــز و حورمەتیــان 

ــۆ  ــان ب ــە لۆكاڵیەكانی ــۆ زمان ــان و ب ــۆ خۆی ب

بگەڕێتــەوە.

بەرهەمــە  لــە  یەكێــك  *لەبەرئــەوە 

)ئۆتێلــۆ(  شكســپیرت  دیارەكانــی 

وەرگێڕایــە ســەر زمانــی لۆكاڵــی. ئایــا 

ئەمــە بەشــداریی سیاســییانەی تۆیــە 

لــەو پرســەدا كــە ئاواتــی پێدەخوازین؟

-بەڵــێ  ئــەوە بەشــداریكردنی منــە لــەوەدا، 

ــە گوڵێــك بەهــار  ــەاڵم وەك دەوترێــت: )ب ب

نایــەت(. هەروەهــا چەمكــی ســەروەری 

بــە  پەیوەســتە  ئەمــە  هەیــە.  گەالنیــش 

ئەورووپــاوە و ئــەو چەمكــە لــە خۆرهەاڵتدا 

ــە. ــی نیی بوون

ســەردەم  لــە  )تەنانــەت  ئەورووپــا  لــە 

مەســیحیەتیش( بااڵدەســتی  زەمانــی  و 

دا، هەمیشــە ئایدیــای ســەروەری گــەالن 

لەئارادابــووە و الی گریكــەكان هەبــووە. 

پاشــان لەگــەڵ مەســیحیەت و وتەزاكــەی 

)بیــدەن بــە قەیســەر ئــەوەی كــە هــی 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 142
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

قەیســەرە و بیــدەن بــە یــەزدان ئــەوەی كــە 

هــی یەزدانــە(، بــەردەوام بــووە.

ئــەوەش بــە مانــای جیاكردنەوەی دەســەاڵتی 

سیاســی لــە دەســەاڵتی ئایینــی دێــت و 

دەرخــەری ئەوەیــە كــە ئایدیــای ســەروەریی 

بیركردنــەوەی  و  نووســین  لــە  گــەالن، 

سیاســیدا ئامادەگیــی هەبــووە، تەنانــەت 

لــە ســەدەكانی ناوەڕاستیشــدا. ئەمــە لــە 

كاتێكــدا الی ئێمــە وانەبــووە.

واڵتانــی  لــە  بڵێیــت  *دەتەوێــت 

ئەســتەمە  ئیســامیدا،  و  عەرەبــی 

جیــا  لێــك  دەوڵــەت(  و  )ئاییــن 

؟ ە و ێنــە بكر

و  )ئاییــن  وتــەزای  هەرچەنــدە  -بەڵــێ ، 

هــەر  ئــەوەی  بــۆ  ئاماژەیــە  دەوڵــەت( 

ئایینێــك ڕوویەكــی گوزارشــتە لــە پەیوەندیی 

مــرۆڤ بــە یەزدانەوە و ڕوویەكی دیكەشــی، 

تایبەتــە بــە پەیوەندیــی مــرۆڤ بــە ئەوانــی 

ــەوە. دیك

*بــا ئێســتا پرســیارێكی دیكــە بكەیــن 

ئێــوەی  خواســتی  گــەر  )ئەڵبــەت 

بــە  نزیــك  پرســیارێك  لەســەربێت(، 

و  عەرەبــی  جیهانــی  ســەدەیەكە 

ئیســامی ژەهــراوی كــردووە، ئەویــش 

ــزم  ــوان زایۆنی ــی نێ كێشــە و ملمانێ

و ناســیۆنالیزمی فەلەســتینییە. لــە 

چــۆن  فەڵەســتینی  كێشــەی  مــڕۆدا 

دەبینیــت؟

شــتێك  ئەوەیــە  دڵنیــام  لێــی  -ئــەوەی 

نییــە نــاوی كێشــەی فەلەســتینی بێــت، 

لەبەرئــەوەی فەلەســتین خــۆی بوونــی نییە! 

ئــەوەی هەیــە، تەنهــا فەلەســتینییەكانن! 

بــەر لــە ســاڵی 1948، دەیانتوانــی كــۆچ 

بكــەن و ڕایانكــرد. لــە وەهــا بارودۆخێكــدا، 

و  ئــەردەن  وەك  واڵتێكــی  ڕویانكــردە 

پێــدرا. ئەردەنیــان  ڕەگەزنامــەی 

پێكــرد  دەســتی  دووەم  شــەپۆلی  پاشــان 

)1967(، وەلــێ  ئەوانــە ســەروەختێ ک چوون 

بــۆ لوبنــان و ئــەردەن، ڕەگەزنامەیــان پێنەدرا 

و لــە كەمپــی پەنابەرانــدا كۆكرانــەوە. لــە 

ــەوان شــوێنێك  ــە، ئ ئێســتادا كێشــەكە ئەوەی

شــكنابەن بــۆی بچــن. كــەس هیچــی لــەوان 

ناوێــت و كــەس حــەز بــە چارەیــان نــاكات، 

ــوو  ــە هەم ــی. ل ــی عەرەب ــەت واڵتان ــە تایب ب

ــت. ــان لێدەكرێ ــوێنێك تەرێزی ش

و جیهانــی  نەتەوایەتــی  *دەوترێــت 

بیســتەمدا  ســەدەی  لــە  عەرەبــی، 

لەمــڕۆدا  وەلــێ   خــوارد.  شكســتیان 

یەكێتییەکــی  لەكوێدایــن؟  ئێمــە 

نییــە. بوونــی  گونجــاو  عەرەبــی 

بڵێــم:  دەتوانــم  بكــەم  پڕكێشــی  -گــەر 

جــۆرەكان،  لــە  جۆرێــك  بــە  )عــەرەب 

داهاتــووی  خاوەندارێتیــی  شــیامنەی 

ئێمــە  وایكــرد  ئەمــە  هــەر  لەدەســتدا(. 

لەگــەڵ ڕابوونــی زانســت لەگــەڵ )گالیلــۆد(، 

لــە جێگــەی خۆمانــدا بچەقیــن. هەمــوو 

پێكــرد.  دەســتی  لەوێــوە  شــتێك 

بــاس  تــا  نییــە،  گونجــاو  دەرفەتەكــەی 

ــە  ــێ  ل ــن. وەل ــت بكەی ــژووی زانس لــە مێ

واڵتانــی عەرەبیــدا، زانــا و كەســانی بلیمــەت 

ــا و بلیمەتــە  ــە زان هەبــوون كــە دەشــێت ب

گەورەكانیــان بــەراورد بكەیــن. بــەاڵم ئەمــە 

ئــەو زانســتە نییــە بــە مانــا خۆرئاواییەكــەی، 

ســەدەی  ســەرەتای  لــە  كــە  زانســتێك 

ــارا و  ــە ئ ــۆ هات ــەڵ گالیل ــەم و لەگ حەڤدەی

پەرەیســەند.

ڕووبــەڕووی  عــەرەب  دوا  بــە  لــەوە 

نەیانتوانــی  كــە  بوونــەوە  شــتگەلێك 

هەماهەنگییــان لەگەڵــدا بكــەن. ئەگەرچــی 

)هەوڵەكانــی  دا  هەوڵێكیــان  چەنــد 

ــا  ــاواش تەنه ــا(. خۆرئ ــی پاش ــەد عەل محەم

ئــەوە  ئەویــش  هەبــوو،  گرفتــی  یــەك 

ــە  ــاودا. وات ــاو ئ ــە ن ــكات ب ــەری ب ــوو س ب

نەهێڵێــت واڵتانــی عەرەبــی، بەشــی خۆیــان 

بــەرن. پەرەســەندن  و  گەشــە  لــە 

*لــەوەدا ڕاســت دەكەیــت، چوونكــە 

عەرەبــی  واڵتێكــی  جارێــك  هەرچــی 

نوچدانــە  لــەو  هەوڵــدەدات 

خۆرئاوایــی  واڵتانــی  هەســتێتەوە، 

دەســت بــە تــار و ماركردنــی دەكــەن؟

-بەڵــێ ، وێرانكردنــی. بەتایبەتــی كاتێــك ئەو 

واڵتانــە لــە یەكرییــەوە نزیــك بــن. ژاپۆنــی 

و چینییــەكان توانییــان خۆیــان قوتاركــەن.

ئەمبەرەوبــەری  نزیكایەتــی  *واتــە 

دەریــای ســپیی ناوەڕاســت وایكــردووە، 

هەژموونگــەری و پەالماردانــی واڵتانــی 

ئێمــە ئاســان بێــت؟

-بێگومان!
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بــەم  كۆتاییهێنــان  *بــۆ 

لەســەر  حەزدەكــەم  گفتوگۆیەمــان، 

ــەمان  ــەت قس ــكی كتێبەك ــا نەس كۆت

داواكاری  لەســەر  كــە  بكەیــت  بــۆ 

بــە  نووســیووتە،  ڤــال(  )فرانســوا 

نــاوی )سیاســەتی نووســین و تیــرۆری 

؟ یینــی( ئا

مەســەلەكە  ئێمــە  الی  پێیــەی  -بــەو 

و  هەیــە  دەوڵەتــەوە  بــە  پەیوەندیــی 

ــەوە  ــە ئایین ــی ل ــەش ڕەوایەتی ــەو دەوڵەت ئ

بەدەســت دێنێــت و دامــەزراوەی ئایینییــش 

لەژێــر هەژموونــی ســەرۆكی دەوڵەتدایــە 

و بــە )ئەمیروملومئنیــن( بانــگ دەكرێــت، 

لەنێــوان  تەماهیكردنێــك  لێــرەدا  كەواتــە 

)حــەق(  و  )ئەمیروملومئنیــن(  سیاســەتی 

ــی  ــوەی )موتەعال ــە چوارچێ ــۆڕێ . ل ــە گ دێت

میللــەت  ســەروەختێك  موقــەدەس(دا،  و 

هەڵــدەكات،  ســپی  ئــااڵی  خۆبەخــۆ 

ــورد و  ــچ بەرخ ــێ  هی ــە ب ــێت ب ــەوا دەش ئ

ناڕەزایەتیــی نیشــاندانێك، هێز و دەســەاڵتی 

ســەركەوێت. فەرمانــڕەوا 

ــت  ــەت شكس ــەروەختێك دەوڵ ــێ  س وەل

ئــەو  كــە  كاتێــك  ئەویــش  دەخــوات، 

ــە لەســەر هەمــوو ئاســتەكان  فەرمانڕەوای

و  خــود  بــە  ئــەوكات  شكســتدێنێت، 

دەســتپێدەكات.  دەربڕیــن  ناڕەزایەتیــی 

وەلــێ  خــودی ئۆپۆزســیۆن ناتوانێــت ببێتە 

خاوەنــی هیــچ توانســت و كاراییــەك، گەر 

ــەوە. ــەرعیەتەدا نەچێت ــەو ش ــژی ئ ــە گ ب

لــە دەوڵەتێكــدا كــە هیــچ دەرتانێكــت بــۆ 

ناهێڵێتــەوە و مــرۆڤ تێیــدا لەژێــر بــاری 

 Moustapha Safouan   
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تــرس و تۆقاندنــدا بێــت لــە ناوخــۆدا، 

دەبێــت،  ئەســتەم  بەگژداچوونــەوەی 

گــەر هێزێــك نەبێــت توانــای ئــەوەی 

تۆقاندنــی  تایتڵــی  لەژێــر  هەبێــت. 

ــەت  ــارا و دەوڵ ــرۆر دێتەئ ــەدا، تی پێچەوان

تاوانبــار دەكرێــت بــەوەی گاو و ناپاكــە. 

لەئێستاشــدا ئەمــە لەئارەدایــە.

تیــرۆری  ڕەگوڕیشــەی  *كەواتــە 

ســەردەردێنێ ؟ لێــرەوە  ئایینــی، 

میــر  لــە  تیــرۆر  ئەنگێــزەی  -بەڵــێ ، 

ســاداتدا  ئەنــوەر  تیرۆركردنــی  لەگــەڵ 

دەســتیپێكرد. وەلــێ  ئــەوە بەرەنجامــی 

ــوان  ــە ئیخ ــوو ك ــتانە ب ــەو ش ــوو ئ هەم

موســلمین لــە زیندانەكانــی عەبدولنــارسدا 

لــە  بەشــێك  لەبەرئــەوەی  چەشــتیان. 

ئیخــوان موســلمین، ڕێگــەی تیرۆریــان 

بــە  پشــتیان  لەوەشــدا  و  هەڵبــژارد 

لــە  و  بەســت  )تەكفیــر(  بیروبــاوەڕی 

لێكــردووە. باســم  كتێبەكەمــدا 

داڕمانــی  بڵێــم  *دەتوانــم 

ــی  ــی )تاكەكەســی( و دەوڵەت دەوڵەت

پەرچەكردارێكــی  دیســپۆتیزمی، 

لێكەوتــەوە كــە ئۆپۆزســیۆن بــوون 

لــە فۆرمــی ئایینییــدا بێتەئــاراوە، 

و  ئیســام  بــۆ  گەڕانــەوە  واتــە 

خۆنوێكردنــەوە  بــۆ  بەكارهێنانــی 

هــەرەس؟ دوای 

بنەمایــەك  بــە  بــوو  ئیســالم  -بــەوەی 

بــۆ دامەزراندنــی دەســەاڵت، نەدەکــرا 

بــۆ  بنەمایــەك،  وەك  بێــت  بــەردەوام 

ئەوانــەی دەیانویســت ئــەو دەســەاڵتە 

بڕوخێنــن!

واڵتانیــش  نابینیــت  *بــەاڵم 

ئیســام وەك ئامڕازێــك بەكاردێنــن، 

دەســەاڵتە  تاروماركردنــی  بــۆ 

ســیكۆالرەكان. بۆ نموونە ئیســرائیل 

بــۆ ئــەوەی لــە فەڵەســتیندا بــە گــژ 

بچێتــەوە،  )فەتــح(دا  بزووتنــەوەی 

حەفتاكانــدا  ســااڵنی  مــاوەی  لــە 

ڕێگــەی لــە بــەردەم هاتنــە ئــارای 

)حەمــاس(دا خۆشــكرد. لەمڕۆشــدا 

ئەمریكاییــەكان لــە عێراقــدا كار بــۆ 

ئــەوە دەكــەن.

ســەردەمی  كۆتاییەكانــی  لــە 

ئەمریكاییــەكان  ناســریدا، 

عەرەبســتانی ســعودیە و لوتكــەی 

جــدەی ســاڵی 1970یــان بەكارهێنــا، 

بــۆ بەرنگاربوونــەوەی الیەنگرانــی 

چەپــی  و  ســۆڤیەت  یەكێتیــی 

ناســری؟

-بێگومــان ئــەوە وایــە و ڕاســتییەكی 

لــە  ئیســالم  كــە  حاشاهەڵنەگریشــە 

خۆیــدا، لەگــەڵ پێشــكەوتندا ناكــۆك 

نییــە. كاتێــك باســم لــە قۆناغــی منداڵی 

ئــەوەم  كــرد،  و هەرزەكاریــی خــۆم 

دووپاتكــردەوە و نیشــامندا كــە مــرۆڤ 

دەتوانێــت وەك موســڵامنێك مبێنێتــەوە 

جۆرەكانیــش  لــە  جۆرێــك  بــە  و 

هەڵگــری بیروبۆچوونــی ڕەخنەگرانــە 

ــت.  بێ

جیاوازیــی هەیــە لەنێــوان ئیســالم وەك 

خــۆی و بەكارهێنانیشــی بــەو جــۆرەی 

تــۆ باســی دەكەیــت، واتــە بەكارهێنانی 

ئــەوەی عەرەبســتانی ســعودیە  وەك 

و  ئەمریكاییــەكان  و  ســادات  و 

ــواری  ــە ب ــالم ل ــن، ئیس ــە دەتوان ئەوان

ــت  ــی كۆنەپەرس ــیدا وەك هێزێك سیاس

بەكاربهێنــن.

شەخســی  پرســیاری  كۆتــا  *وەك 

)هەرچەنــدە  بپرســم  دەمەوێــت 

وەاڵمەكەشــی دەزانــم(، بــەاڵم هــەر 

دەیكــەم. ئایــا لەئێســتادا خــۆت وەك 

كەســێكی ئاتەیســت و گنۆسیســت 

ســەیر دەكەیــت؟ پەیوەندیــت بــە 

ئیســامییەكەتەوە  ڕەگوڕیشــە 

چییــە؟

بوێــری  شەخســی  ئاســتی  -لەســەر 

ئــەوەم تێدایــە بڵێــم: )هەڵگــری هیــچ 

بیروباوەڕێــك نییــم(. دژی بیروبــاوەڕەكان 

ــێ   ــە ب ــم ب ــە دەتوان ــێ  پێموای ــم، وەل نی

هیــچ بیروباوەڕێــك بژیــم. النــی كــەم 

لەســەر ئاســتی سیاســی.
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*ئایــا ئــەم شــتانەت لــە كتێبەكەتــدا 

ئــازاد  عەرەبــی  دنیــای  )بۆچــی 

باســكردووە؟ نییــە؟(، 

-بەڵــێ  گوتوومــە. مــن هەڵگــری هیــچ 

بیروباوەڕێــك نیــم. وەلــێ  جیــاوازی هەیــە 

ــچ  ــەوەی هی ــاوەڕ و هێنان ــوان بیروب لەنێ

ــم  ــەروەختێک دەڵێ ــە س ــەک. وات بەڵگەی

)ئەلــف(، دوای ئــەوە ناتوانــم هیچــی تــر 

بڵێــم. 

دەتوانــم ڕاوبۆچوونێــك دەربــڕم، قســە 

بكــەم، بــەاڵم ئەمانــە ئــەوە ناگەیەنــن 

ــی  ــە و باس ــم هەی ــن بیروباوەڕێك ــە م ك

دەكــەم و وەك ئــەوە وابێــت خاوەنــی 

پێشــەكییەكی لۆژیكــی بــم و بــە دوای 

ــراوە و هاوســەنگ  ــم، كۆك ــەوەدا بگەڕێ ئ

ــم. ب

بــە  فەلســەفە  *لێرەوەیــە 

پێداویســتییەك دەزانیــت كــە وەك 

بەگەڕخســتنی  بــۆ  ســەرچاوەیەك 

دادەنرێــت؟ بیــر،  و  ئەقــڵ 

بــە  دەزانــم  ئــەوە  مــن  -بەڵــێ ، 

شــێوەیەكی گشــتی خاڵــی دەســتپێكردن 

دەرەوەی  لــە  بیركردنــەوە،  بــۆ 

وەلــێ   نییــە.  بوونــی  بیروبــاوەڕدا 

دەشــێت بڕێــك لــە ئازادیــامن هەبێــت، 

ــی  ــەكیگەلێكی لۆژیك ــەوەی پێش وەك ئ

هەڵبژێریــن: ئیــر پێداویســتیی ژیــری 

كایــەی  لــە  لۆژیكــی  یاخــود  بێــت، 

ئەكــت  پێداویســتی  یــان  زانســتی، 

بێــت. نوانــدن 

بــە  دەســت  ســەروەختێكیش 

ــەو سیســتمە  پێشــەكییەكی لۆژیكــی ئ

دەكەیــن )پێداویســتی ئەكــت نوانــدن 

یــان لۆگــۆس(، ئــەوا هــاو ســەنگر 

ــاوازی  ــن جی ــە م ــن. كەوات دەردەكەوی

ــاوەڕ و پاڵپشــتیكردنی  ــە نێــوان بیروب ل

بەڵگەهێنانــەوەدا  و  ســەملاندن 

دەكــەم و لەكایــەی دووەمــدا خــۆم 

دەبینمــەوە.

گفتوگۆكەمانــدا،  كۆتایــی  *لــە 

میراتگــری  )تــۆ  بڵێــم:  دەكرێــت 

فەلســەفەی گریــك و ڕۆشــنگەرییت. 

و  مشــتومڕ  خەریكــی  كەســێكی 

ئەقڵــی ڕەخنــەی و بەڵگاندنــی(، نەك 

مرۆڤێــك بێــت هەڵگــری بیروبــاوەری 

ئایینــی بیــت؟

گــەورەی  بیرمەنــدی  ئێمــە  -دەڵێــم 

وەهامــان هەبــووە كــە خاوەنــی ئایدیــای 

بــەرز و تۆكمــە بــوون.

ــەوە  ــان، مەبەســتت ل ــێ  بێگوم *بەڵ

ئیبــن ڕوشــدە؟

-ئینب ڕوشد و ئەبو ئەعالی مەعەڕی.

*لــە مێــژووی جیهانــی عەرەبــی و 

كــەم  هیچمــان  لــە  ئیســامییدا، 

ــەوە  ــەز ب ــڕۆدا ح ــی لەم ــە. كەچ نیی

و  پێشــكەوتن  لەبــری  دەكەیــن 

دواكەوتویــی  دیــاردەی  كرانــەوە، 

بكەینــەوە؟ زەق 

وەك  كەســانی  دێــن  ڕاســتە.  -ئــەوە 

ــەدار  ــە پای ــنب تەیمیی ــەل و ئی ــنب حەنب ئی

دەكــەن. ئەمــە لەكاتێكــدا ناچــن بــە الی 

قەرەیــان  و  ڕەخنەگرەكانــدا  بیرمەنــدە 

ناكــەون.

ــەم دۆخــە  ــن ئ *ئاواتەخــوازی ئەوەی

كۆتایــی  و  نەكێشــێت  درێــژە  زۆر 

توندوتیــژی  ئەزمونــی  بێــت. 

و  ئاوارەبــوون  و  وێرانكــردن  و 

دەبێــت  دەرەنجامیــان  نەبوونــی، 

و پێویســتە پشــوودرێژ بیــن، بــۆ 

ــە  ــن ك ــەی ببینی ــەوەی بەرهەمەك ئ

پێــدەگات؟

دێنــم  پــێ  كۆتایــی  بــەوە  -قســەكانم 

و دەڵێــم: )هەمــوو شــت پشــت بــەو 

ــە  ــتێت ك ــە دەبەس ــی و بایەخپێدان گرنگ

بــە كولتــوور و پــەروەردەی دەبەخشــین(. 

یــان بــە واتایەكــی تــر، دەمێنێتــەوە ســەر 

ئــەوەی چەنــد هەســت بــە پێداویســتیی 

گۆڕینــی سیاســەت و پــەروەردە دەكەیــن، 

خۆمــان  ئێســتای  وەك  هــەر  یاخــود 

مبێنینــەوە و لەناوبچیــن. 

سەرچاوە:
h t t p s : / / w w w. m a s r e s s . c o m /

a d a b / 7 1 6 0



میشێل
لووی

فایلێکی تایبەت

ئامادەکردنی و وەرگێڕانی:

 کارزان کاوسێن
 ئەردەاڵن عەبدولاڵ

 ڕۆزا سەعید


