دەربارەی

چەمکی

خراپە

گفتوگۆ لەگەڵ ئاالن بادیۆ

وەرگێڕانی :ئەرسەالن ئەفراسیاو

چەمکــی خراپــە لــە فەلســەفە و

بادیــۆ هەمــوو تەفســیرە تیۆلــۆژی و

مــاوەی گەڕانــەوە .خــۆی لــە فەڕەنســا

بــۆ

زانســتییەکانی (دەروونــی و کۆمەاڵیەتــی

«گەڕانــەوە» بــەو ماوەیــە دەوترێــت کــە لــە

ماوەیەکــی دوور پێــش ئێســتا ،کــە بێگومــان

و ...هتــد) لەبــارەی چەمکــی خراپــەوە

ســاڵی 1815دا و لەپــاش شــۆڕش و ناپلیــۆن،

لــە فەلســەفەی ڕۆژئاواییــدا گرنگییەکــی

ڕەتکردۆتــەوە ،چەمکــی «خراپــە و

پاشــا گەڕایــەوە ســەر حوکــم .ئێمە ئێســتا لە

زۆری پێــدراوە ،بەجۆرێــک ئــەم چەمکــە

چاکە»ـــی گێڕاوەتــەوە نێــو هەنــاوی

ماوەیەکــی هاوشــێوەداین ،چونکــە ئەمــڕۆ

لــە ســوکرات و ئۆگەســتینەوە تــا دەگاتــە

بونیــادی ســوبێکتیڤی مــرۆڤ و کــردەوە و

ئێمــە هەمــوو چارەســەرێکی رسوشــتی و

الیبتنــز و کانــت ،فەیلەســوفانی سەرســام

ئازادییەکانــی.

قبووڵکــراو لــە ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی و

کــردووە ،لــە ماوەیەکــی زۆری ئــەم

کریســتۆفەر کۆکــس و مۆڵــی واڵــن لــە

سیســتەمە سیاســییەکەیدا ،پەرلەمانتاریــزم،

مێژووەشــدا «چەمکــی خراپــە» پرســێکی

ئۆگســتی 2001دا لــە ڕێگــەی پۆســتی

دەبینینــەوە .هەمــوو ئایدیایەکی شۆڕشــیش

تیۆلــۆژی بــووە :ئەگــەر خــودا چاکەخــواز

ئەلیکرتۆنییــەوە گفتوگــۆ لەگــەڵ بادیــۆدا

بــە یۆتۆپــی و بگــرە بــە تاوانباریــش

و بااڵدەســتە ،بۆچــی ڕێگــە بــەم خراپەیــە

دەکــەن .پــاش ڕووداوەکانــی یانــزەی

لەقەڵــەم دەدرێــت .هاندەدرێیــن بۆئــەوەی

دەدات لــە جیهانــدا باڵوبێتــەوە؟ لــەدوای

ســیپتەمبەریش بادیــۆ داوا دەکات ئــەو

پێامنوابێــت باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری

کانتیــش ،تــا ڕادەیەکــی زۆر پەیوەندیــی

بڕگانــەی دوایــی بــۆ گفتوگۆکــە زیــاد

و ئــەوەی پێــی دەگوترێــت «دیموکراســی»

فەلســەفە لەگــەڵ تیۆلۆژیــدا پچــڕا،

بکرێــن.

بــە جیهانــدا ،خەونــی هەمــوو مرۆڤایەتییــە.

دەروونشــیکاریدا

دەگەڕێتــەوە

هەروەهــا

بەمــەش ،پرســیارکردن و لێپێچینــەوە لــە

هاندەدرێیــن

بۆئــەوەی

خراپــە بەرتەســک بوویــەوە .پاشــان چیــدی

* تــۆ پێتوایــە خراپــە لــە گوتــاری

پێامنوابێــت هەمــوو جیهــان خوازیــاری

«پرســی خراپــە» تەنهــا لــە چوارچێــوەی

فەلســەفی و سیاســیی ئەمڕۆمانــدا

هەژموونــی ئیمپراتۆریەتــی ئەمریکــی و

فەلســەفەدا نەمایــەوە ،بگــرە ئەوەشــی

شــتێکی

ئــەم

تێپەڕانــد و بــووە جێــی بایەخــی پزیشــکیی

بەڵگەنەویســتییە

دەروونــی و کۆمەڵناســی و زیندەوەرزانــی.

چەمکــی خراپــەش کێشەلەســەرن.

پروپاگەندەچییەکامنــان بــاش دەزانــن

لــە چەنــد ســاڵی ڕابردووشــدا ،کۆمەڵێــک

کەواتــە

«نواندنــەوەی

ڕژێمێکــی

فەیلەســوف و تیۆریســت -کــە کاریگــەر

هاودەنگیانەمــان بــۆ خراپــە» و چــی

بەڵگەنەویســتە،

کامەیــە

و

خــودی

پۆلیســە ســەربازییەکەیەتی :ناتــۆ.
لەڕاســتیدا،
ســەرمایەداریی

ســەرکردەکامنان
لیبڕاڵــی

و

ناعەدالــەت و ســتەمکارە و بــەالی
زۆرینــەی هــەرە زۆری مرۆڤایەتییــەوە

بــوون بــە بەرهەمەکانــی کانــت و ژاک

کێشــەیەکی

الکان -ســەرلەنوێ دەســتیانکردەوە بــە

 -بەڵگەنەویســتیی ئایدیــای خراپــە لــە

قبووڵنەکــراوە .هــەروەک چــۆن دەزانــن

قســەکردن لەبــارەی چەمکــی خراپــەوە.

کۆمەڵــگای ئێمــەدا زۆر کــۆن نییــە ،چونکــە

دیموکراســییەکەمان تەنهــا وەهمێکــە :کــوا

یــەک لەوانــە ئــاالن بادیۆیــە ،کــە ســاڵی

مــن پێموایــە مێژووەکــەی دەگەڕێتــەوە

هێــزی گــەل؟ کــوا دەســەاڵتی سیاســیی

1993دا کتێبێکــی بەنــاوی «ئەخــاق:

بــۆ کۆتایــی شەســتەکان .ئــەو دەمــەی

جوتیارانــی جیهانــی ســێهەم و چینــی

وتارێــک لەبــارەی چەمکــی خراپــەوە»

بزوتنــەوەی سیاســیی گــەورەی ئــەو دەیــە

کرێــکاری ئەوروپــی و هەژارانــی هەمــوو

باڵوکــردەوە .کتێبەکــە شــیکردنەوە و

بەکۆتایــی گەیشــت .ئیــدی ئــەوکات

شــوێنەکان؟ ئێمــە لەنێــو لێکدژیــدا دەژیــن:

ڕەخنەکــردن و داڕشــتنەوەی گوتــاری

پێامننایــە نێــو ماوەیەکــی رەجعــی و

دۆخێکــی دڕنــدە و ناهەمــوار و یەجــگار

خراپەیــە لــە فیکــری هاوچەخــدا ،تێیــدا

ڕوولــەدواوە ،یــان ئــەوەی مــن نــاوم نــاوە

نایەکســان –کــە هەمــوو بــوون تەنهــا

تێدایــە؟
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لەســەر بنەمــای پــارە هەڵدەســەنگێرنێت-

ئەفریقــی و ئەشــکەنجەدەرانی ئەمریــکای

وەک دۆخێکــی منوونەیــی و ئایدیاڵیــش

التیــن دەکات؟ هیــچ کــەس .لێــرەدا

پاســاودارکردنی

هاودەنگبــوون لەســەر خراپــە یەکالکــەرەوە

کۆنەخوازیشــیان ،الیەنگرانــی سیســتەمی

و گرنگــە .چونکــە بــە قبووڵنەکردنــی خراپــە،

بااڵدەســت ناتوانــن وەک دۆخێکــی

دەگەینــە ئــەو بڕوایــەی گەرچی لە باشــرین

منوونەیــی یــان شــتێکی نایــاب نیشــانی

دۆخــی چاکــەدا ناژیــن ،بــەاڵم لەباشــرین

بــدەن .بۆیــە لەبــری ئــەوە ،بڕیاریانــدا بڵێــن

دۆخــی مومکینــدا دەژیــن ،تەنانــەت ئەگــەر

ئەوانیــر ترســێنەرن .بێگومــان ،وەک ئــەوان

دۆخێکــی مەزنیــش نەبێــت .چاوپۆشــیکردن

دەڵێــن ،ڕەنگــە لــە ســایەی چاکــەی رەهــا و

لــە «مافەکانــی مــرۆڤ» هیــچ نییــە جگــە لە

کامڵــدا نەژیــن ،بــەاڵم خۆشــبەختین کــە لــە

ســەرمایەداریی لیبڕاڵیــی مۆدێــرن :ســەرت

ســایەی خراپــەدا ناژیــن.

نابڕیــن ،لــە ئەشــکەوتەکاندا ئەشــکەنجەت

دیموکراســییەکەمان کامــڵ نییــە .بــەاڵم زۆر

نادەیــن ،بۆیــە بێدەنگــی ڕابگــرە و گوێرەکــە

لــە دیکتاتۆریەتــە خوێناوییــەکان باشــرە.

ئاڵتوونیەکــە بپەرســتە .ئەوانــەش کــە

ســەرمایەداری دادپــەروەر نییــە ،بــەاڵم وەکو

نایانــەوێ بیپەرســن ،یــان ئەوانــەی بڕوایــان

ســتالینیزم تاوانبــار نییــە .لێگەڕایــن ملیۆنــان

بــە بااڵدەســتیامن نییــە ،ئــەوا هەمیشــە

ئەفریقــی بەهــۆی ئایــدزەوە مبــرن ،بــەاڵم

ســوپای ئەمریکــی و پاشــکۆ ئەوروپییەکانــی

وەکــو مۆســۆلینی دروشــمی ڕەگەزپەرســتیی

ئامــادەن بــۆ ســەرکوتکردنیان.

نیشــاندەدرێت.

کاتیگۆریی
«تۆتالیتاریزم» لە
ڕووی فیکرییەوە
زۆر الوازە ،چونکە
لەالی کۆمۆنیزم
ئارەزوویەکی
سەرتاسەری هەیە بۆ
ڕزگاری ،بەاڵم لەالی
فاشیزم ئارەزوویەکی
نەتەوەیی و
ڕەگەزپەرستی هەیە،
ئەم دوو پرۆژەیە
تەواو جیاواز و
پێچەوانەن

نەتەوەییــان

No.(67 - 66) April .2018

بەرزنەکــردەوە.

بــە

تەنانــەت

چەرچڵیــش

دەیگــوت

فڕۆکەکامنــان عێراقییەکامنــان کوشــت،

دیموکراســی (یــان ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی)

بــەاڵم وەک ڕوانــدا ســەرمان لــە الشــەیان

باشــرین ڕژێمــی سیاســی نییــە ،بگــرە

نەکــردەوە ،هتــد.

کەمرتیــن خراپــەی هەیــە .فەلســەفە

بۆیــە ئایدیــای خراپــە بۆتــە مەســەلەیەکی

هەمیشــە ڕەخنــەی هەبــووە لــە بۆچوونــە

تەوەرەیــی و پێویســت ،یــەک ڕۆشــنبیر

بــاوەکان و ئەوانــەی وەک بەڵگەنەویســت

نابینیــت بەرگــری لــە هەژموونــی

دەردەکــەون« .بــە بەشــی خــۆت ڕازیبــە

ســتەمکارانەی پــارە و پەراوێزخســتنی

چونکــە ئەوانیــر خراپــەن» ئایدیایەکــی

لەمافداماڵــراوەکان

بەڵگەنەویســتە کــە دەبێــت دەســتبەجێ

سیاســییانەی

و کرێــکارە ســادەکان بــکات ،بــەاڵم

لێــی بکۆڵرێتــەوە و ڕەخنــە بکرێــت.

زۆربەیــان لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە خراپــە

بۆچوونــی خــۆم بــەم شــێوەیەیە :دەبێــت

ڕاســتەقینەکە لــە شــوێنێکی دیکــەدا خــۆی

-بــەوردی -لــە تیــۆری هاوچەرخــی

مــەاڵس داوە .ئەمــڕۆ کــێ بەرگــری لــە

چەمکــی

ئایدۆلۆژیــای

تیــرۆری ستالینیســتی و کۆمەڵکوژیــی

مافەکانــی مــرۆڤ و چەمکــی دیموکراســی

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك
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بــۆ

خراپــە

و

بکۆڵرێتــەوە و وردبینــی بکرێــت .وەکچــۆن

جەرگــەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا).

 -هیــچ لێکدژییــەک نییــە لەنێــوان

دەبێــت جەخــت لــەوە بکرێتــەوە کــە

نزیکــەی زیاتــر لــە مانگێکیــش پێــش

جەختکردنــەوە لــەوەی ســەرمایەداری و

هیــچ شــتێکیان تێــدا نییــە ببێتــە هــۆی

ئێســتا (ئەندریــا یتــس) کــە دایکێکــە

دیموکراســی چاکــەن ،و جەختکردنــەوە

مرۆڤایەتــی.

و خەڵکــی ویالیەتــی تێکساســە ،هــەر

لــەوەی بوونــی خراپــە لــەالی هــەر تاکێــک

دەبێــت مافــەکان لــە ژیانــی ڕۆژانــە و

پێنــج منداڵەکــەی خــۆی بــەدوای یەکدا

ئەگەرێکــی هەمیشــەییە .تێــزی دووەم

سیاســەتدا دابڕێژرێنــەوە ،وەکچــۆن دەبێــت

نوقمــی ئاوکــرد ،ئەمەش مشــتومڕێکی

(خراپــە لەنــاو یەکــە بــە یەکەماندایــە)،

چەمکەکانــی حەقیقــەت و چاکــە دووبــارە

نیشــتمانی بــەدوای خۆیــدا هێنــا

تەنهــا تەواوکەرێکــی ئەخالقــی و ئایینیــی

دابڕێژرێنــەوە .توانــای خاوەنداریــان لــە

لەبــارەی ئــەوەی ئایــا بەرپرســیارین

تێــزی یەکەمــە ،کــە تێزێکــی سیاســییە

ئایدیــای ڕاســتەقینە و پــرۆژەی ڕاســتەقینە

یــان

خراپەیەکــی

(ســەرمایەداریی لیرباڵــی نوێنــەری چاکەیە).

لەســەر ئەمــە بەنــدە.

لەمشــێوە ئەنجــام بدەیــن .لــە ڕووی

پەیوەندییەکــی لۆژیکییــش لەنێــوان ئــەم

فەلســەفییەوە ،ئــەو بایەخدانــە تازەیــە

دوو جەختکردنــەوەدا هەیــە ،وەک ئەمــەی

*تــۆ دەڵێیــت بــەالی ســەرمایەداریی

بــە چەمکەکــەی کانــت «خراپــەی

خــوارەوە:

لیبڕاڵییــەوە ،خراپــە هەمیشــە لــە

ڕادیــکاڵ»

تەفســیرکردنەوەی

 -1مێــژوو دەریدەخــات ســەرمایەداریی

شــوێنێکی دیکەیــە ،ئەویدیەکــی

لەالیــەن

هاوتەریبــە

دیموکراســی کــە لەســەر بنەماکانــی لیرباڵیزم

ترســناک ،کــە ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی

لەگــەڵ ئایدیــای خراپــەی ناوخۆیــی

دامــەزراوە ،تاکــە ڕژێمێکــی ئابــووری و

بــڕوای وایــە بەدەستخۆشــییەوە دووری

(زیاتــر لــە دەرەکــی و سیاســی).

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و مرۆییــە ،کــە

خســتۆتەوە و لەودیــوی ســنوورەوە

بەدرێژایــی مێــژووی ڕۆژئــاواش ،وەهــا

بــە ڕاســتی لەگــەڵ بەرژەوەندیــی مرۆییــدا

داینــاوە .بــەاڵم ئایــا لــە خەیاڵدانــی

دەردەکەوێــت وەک شــتێکی ناوخۆیــی

دێتــەوە.

هاوچەرخیشــدا ئایدیایەکــی بەهێــزی

تەماشــای خراپــە کرابێــت ،وەک شــتێک

 -2هەمــوو ڕژێمەکانــی تــر دیکتاتــۆری و

(دەروونــی ،کۆمەاڵیەتــی ،خۆجێیــی)

لەنــاو هــەر یەکمانــدا نیشــتەجێ بێــت.

وەحشــی و خوێنــاوی و ناســەقامگیرن.

لەبــارەی خراپــەی ناوخۆییــەوە بوونــی

بۆیــە پرســیارەکەم بــەم شــێوەیەیە:

 -3بەڵگــەش لەســەر ئــەم ڕاســتیانە ئەوەیــە

نییــە؟ چونکــە بەدرێژایــی چەندیــن

ســەرباری ئاماژەدانــت بــەو «خراپــە

ئــەو ڕژێمــە سیاســییانەی دژ بــە لیبڕاڵیــزم

دەیــە ،فیلــم و ڕۆمانــە میللییــەکان

دەرەکییە»ـــی دەیخەیتــەڕوو ،ئایــا

و دیموکراســی شــەڕیان کــرد ســەرجەمیان

شــەیدا و ســەرقاڵی ئایدیــای خراپــەی

دان دەنێیــت بــەم تێگــەی خراپــەی

هەمــان ڕوخســاری خراپەیــان هەیــە،

ناونشــینی (ئەقــڵ ،مــاڵ ،دەوروبــەر)

«ناوخۆیی»یــەدا؟ ئایــا ئــەم ئایدیایــە

بۆیــە ،فاشــیزم و کۆمۆنیــزم ،کــە وەک دژ

پرســی

جێگیــرە ،یــان شــتێکی تایبەتمــان

و پێچەوانــە دەردەکــەون ،لــە ڕاســتیدا زۆر

«تیمۆســی مکڤــای» لــە ویالیەتــە

لەبــارەی ئــەم ســاتە مێژووییــەی

لەیــەک دەچــن ،چونکــە هەردووکیــان ســەر

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا مەترســییە

ئێســتاوە پێدەڵێــت؟ پێتوایــە ئــەم دوو

بــە خێزانــی تۆتالیتاریزمــن ،کــە دژ و نەیاری

سیاســییەکانی لەبــارەی «خراپــەی

تێگــەی خراپــە (دەرەکــی و ناوخۆییــە)،

خێزانــی سەرمایەداری-دیموکراســییە.

ناونشــین» نوێکردبێتــەوە( ،ناونشــین

بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان پێکــەوە

 -4ئــەم ڕژێمــە وەحشــیگەرانە ناتوانــن

لەنــاو هەریەکمانــدا ،ناونشــین لەنــاو

لــە پەیوەندیــدان؟

پــرۆژەی ئەقاڵنــی یــان ئایدیایــەک

ڕزگاریــی

بــوون.

ڕاســتەقینەی

پێیشــدەچێت

ناتوانیــن

(و

الکانــەوە)
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لەبــارەی عەدالــەت یــان شــتێکی لــەو

دووەم :شۆڕشــە کۆمۆنیســتییەکانی سەدەی

پێچەوانــەن ،شــەڕی نێوانیشــیان شــەڕێکی

جــۆرە بەرهەمبێنــن .ئەوانــەش کــە

بیســت هەوڵــی زۆر گــەورە و مــەزن

ئاشــکرایە لەنێــوان ئایدیــای سیاســەتی

ئــەم ڕژێامنەیــان بەڕێوەبــرد (فاشــیزم و

بــوون بــۆ دروســتکردنی جیهانێکــی تــەواو

گەردوونــی و ئایدیــای هەژموونــی ڕەگەزیی.

کۆمۆنیــزم) حاڵەتــی نەخۆشــی بــوون :بــۆ

جیــاواز لــە ڕووی سیاســی و مێژووییــەوە.

چــوارەم :بەکارهێنانــی تیــرۆر لــە

توێژینــەوە لــە هیتلــەر و ســتالین مــرۆ

سیاســەت بریتــی نییــە لــە بەڕێوەبردنــی

ســەروەختی شــۆڕش یــان شــەڕی ناوخــۆدا،

پێویســتی بــە کەرەســتەکانی دەرووناســیی

دەســەاڵتی دەوڵــەت .سیاســەت لەخۆیــدا

هەرگیــز نــە بــەو مانایــە دێــت ســەرکردە و

تــاوان دەبێــت .ئەوانــەش کــە پاڵپشــتییان

بریتییــە لــە داهێنــان و پیادەکردنــی

ســەربازەکان شــێنت ،نــە بــەو مانایــە دێــت

کــردن ،کــە بــە هــەزاران کــەس دەبــوون،

واقیعێکــی نــوێ و بەرجەســتە .سیاســەت

ڕەنگدانــەوەی خراپــەی ناوخۆییانــە ،چونکــە

بــە بەکارهێنانــی کەرەســتەی تەمومژاویــی

بریتییــە لــە دروســتکردنی ئایدیــا ،چونکــە

تیــرۆر ئامرازێکــی سیاســییە و بەدرێژایــی

ســتەمکارانە هانــدران و ناچارکـران دڕندانــە

(لینیــن) کــە «چــی بکرێت؟»ـــی نووســی

بوونــی کۆمەڵــگا مرۆییــەکان بەکارهاتــووە

مامەڵــە بکــەن .لــە کۆتاییشــدا خواســتی

و (ترۆتســکی) کــە «مێــژووی شۆڕشــی

و دەبێــت حوکمــی ئــەوەی لەســەر بدەیــن

خراپــە و هەســتە تێکشــکاوەکانیان

ڕوسیا»ـــی نووســی و (مــاو تســی تۆنــگ)

کــە ئامرازێکــی سیاســییە و ســەر بــە

ئاڕاســتەی کــردن.

کــە «لەپێنــاو چارەســەرێکی عادیالنــەی

حوکمــی ئەخالقــی نییــە .ســەرباری ئــەوەش

 -5ئەگــەر هــەزاران کــەس بتوانــن

ناکۆکییەکانــی نێــو ڕیزەکانــی گەل»ـــی

چەندیــن جــۆری جیــاواز تیــرۆر هەیــە.

بەشــداری لــەم جــۆرە پــرۆژە پڕوپــوچ

نووســی ،وەک فرۆیــد و ئەنشــتاین،

دەوڵەتــە لیبڕاڵییەکانیشــان دەزانــن چــۆن

و تاوانخوازیانــەدا بکــەن ،ئــەوا وەک

ڕۆشــنبیر و بلیمــەت بــوون .گومــان لــەوەدا

لێزانانــە ئــەم ئامــڕازە بەکاربێنــن .ســوپای

ئاشــکرایە ،لەبەرئەوەیــە کــە ئەگــەری

نییــە کــە تائێســتاش سیاســەتە ڕزگاریخــواز

ئەمریــکای مــەزن لــە سەرانســەری جیهانــدا

فریوخــواردن بــە دەســتی خراپــە لەنــاو

و یەکســانیخوازەکان ناتوانــن کێشــەی

ڕەفتــاری تیرۆریســتانە پەیــڕەو دەکات،

هەمووماندایــە .بــەم ئەگــەرە دەوترێــت

دەســەاڵتی دەوڵــەت چارەســەر بکــەن.

لەکاتێکــدا زیندانــەکان و پرۆســەکانی

«ڕق لــە ئەویــدی» ،دەرئەنجــام دەبێــت:

دەســەاڵتێک کــە تیرۆرێکــی بێســوودی

لەســێدارەدان لــە ڕووی توندوتیژییــەوە

یەکــەم ،لــە هــەر شــوێنێک بێــت پاڵپشــتی

پیــادە کــرد .بــەاڵم ئەمــە دەبــێ هاندەرمــان

هیچیــان لــەو کەمــر نییــە.

لــە لیبــڕاڵ دیموکراســی بکەیــن .دووەم،

بێــت بۆئــەوەی لــە کوێــدا ڕاوەســتاین

پێنجــەم :تەنهــا پەیوەندییەکــی تیۆریــی

منداڵەکامنــان فێــری ئــەو ئەرکــە ئەخالقییــە

لەوێــوە دەســتپێبکەینەوە ،نــەک ئــەوەی

ســوبێکت (کــە تایبەتــە بــە مــن ،کــە دەتوانم

بکەیــن کــە ئەویــدی خۆشــبوێت.

پشــتیوانی لــە ســەرمایەداریی ئیمپریالیــی

بەســوعبەتەوە ســەرباری بکــەم!) ،هیــچ

هەڵوێســتی مــن بەئاشــکرا ئەوەیــە،

دوژمــن بکەیــن.

خواســتێکی دیاریکـراوی بەرامبــەر بــە خراپە

ئــەم لێدوانــە پوختــەی ئایدۆلۆژیایەکــی

ســێیەم :کاتیگۆریــی «تۆتالیتاریــزم» لــە

تێــدا نابینینــەوە ،تەنانــەت ئــارەزووی مــەرگ

فریــودەرە.

ڕووی فیکرییــەوە زۆر الوازە ،چونکــە لەالی

لــەالی فرۆیدیــش هیــچ پەیوەندییەکــی

یەکــەم :ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی هەرگیــز

کۆمۆنیــزم ئارەزوویەکــی سەرتاســەری

تایبەتــی بــە مەســەلەی خراپــەوە نییــە،

لــە بەرژەوەندیــی مرۆڤایەتیــدا نییــە .بەڵکــو

هەیــە بــۆ ڕزگاری ،بــەاڵم لــەالی فاشــیزم

چونکــە ئــارەزووی مــەرگ ڕەگەزێکــی

بــە پێچەوانــەوە ،ئامرازێکــی نیهیلیســتیی

ئارەزوویەکــی نەتەوەیــی و ڕەگەزپەرســتی

گرنــگ و زەرورییــە بــۆ شــکۆمەندیی

وەحشــیگەریی کاولــکارە

هەیــە .ئــەم دوو پرۆژەیــە تــەواو جیــاواز و

و پەیدابــوون ،هەمــان شــت لەبــارەی
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کوشــن و خۆکوشتنیشــەوە ڕاســتە .هەرچــی

«بــا لــە دژی خراپــە بجەنگێیــن» ،بــەاڵم

بزانــم چیــم پێیــە بــۆ بەرژەوەندیــی

ســەبارەت بــە خۆشویســتنی ئەویــدی ،یــان

ئیــر تێربووییــن لــە [قســەگەلێکی وەک]

گشــتی ،دەســتبکەم بــە پیادەکردنــی

لــەوەش خراپــر« ،داننــان بــە ئەویــدی»،

«جەنگکــردن لەدژی» و «هەڵوەشــاندنەوە»

ئەمــە و ڕازیبــوون بــە «کەمرتیــن خراپــە»

ئــەوە تەنهــا تێکەڵەیەکــی مەســیحییە.

و «تێپەڕانــدن» و «کۆتاییهێنــان بــە» و هتد.

ڕەتبکەمــەوە .ئەمــڕۆ بۆتــە بــاو کەســێکی

«ئەویــدی» لــە خۆیــدا بوونــی نییــە ،بــەاڵم

فەلســەفەی مــن جەختکردنەوەیــە لــە

خاکــی بیــت و بیــر لــە کاروبــارە گــەورەکان

پرۆژەگەلێکــی فیکــری و کــرداری هــەن کــە

«جەنگکــردن لەپێنــاو» .دەمەوێــت

نەکەیتــەوە ،چونکــە [کاروبــارە گــەورەکان]

دەتوانیــن لەســەر بنەمــای ئــەوان جیــاکاری

بوونەتــە خراپەیەکــی نادیــار ،بــەاڵم

بکەیــن لەنێــوان هاوڕێیــان و دوژمنــان و

ســەبارەت بــە مــن ،مــن لەگــەڵ مەزنییــدام،

بێالیەنانــدا .پرســیاری ئــەوەش کــە چــۆن

مــن لەگــەڵ قارەمانێتیــدام ،مــن لەگــەڵ

مامەڵــە لەگــەڵ دوژمنــان و بێالیەنانــدا

جەختکردنــەوەدام لــە فیکــر و کــردار.

بکەیــن ،بــە تــەواوی پەیوەســتە بــە خــودی

بێگومــان زەرورە تیۆرێکــی دیکــەی خراپــە

پرۆژەکــە و هەلومەرجــە کۆنکرێتییەکــەی

پێشــنیاز بکەیــن ،بــەاڵم ئەمــە بــە مانــای

و ئــەو بیرکردنــەوەی لەســەری پێکهاتــووە

پێشــنیازکردنی تیۆرێکــی دیکــەی چاکــە

(ئایــا پرۆژەکــە لــە قۆناغــی هەڵکشــاندایە؟

دێــت .خراپــە سازشــکردنە لــە پرســی چاکــە.

ئایــا مەترســیدارە؟ ...هتــد؟).

هەمیشــە خۆبەدەســتەوەدان خراپەیــە،
وەکچــۆن دەســتهەڵگرتن لــە سیاســەتی

* بــە ڕەچاوکردنــی ئــەم قســانەت،

ڕزگاری ،دەســتهەڵگرتن لــە خۆشەویســتی

دەبــوو مــرۆ چاوەڕوانــی ئــەوە بــکات

و شــەیدایی ،دەســتهەڵگرتن لــە داهێنانــی

مێــزەکان هەڵدەگێڕیتــەوە و بــە

هونــەری ،خراپەیــە .خراپــە ســاتی

پێچەوانــەی بۆچوونــی بــاوەوە ،جەخــت

لەدەســتدانی هێــزی ڕاســتگۆبوومنە لەگــەڵ

لــەوە دەکەیتــەوە کــە ســەرمایەداریی

ئــەو چاکەیــەی پێــوەی پابەنــدم.

لیبڕاڵــی خــۆی لەخۆیــدا «خراپە»یــە.

پرســیارە

کەچــی تــۆ تیۆرێکــی دیکــەی خراپــە

پرســیارکردن لەبــارەی خراپــەوە بەمجۆرەیــە:

پێشــکەش دەکەیــت؟

چاکــە چییــە؟ هەمــوو فەلســەفەی مــن

 -ئەگــەر وەک تــۆ دەڵێیــت ،نیــازی

هەوڵــە لەپێنــاو وەاڵمدانــەوەی ئەم پرســیارە.

هەڵگێڕانــەوەی مێزەکانــم هەبوایــە ،هەموو

لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی ئاڵۆزیــش ،چاکــەم

شــتێکم لەجێــی خــۆی جێدەهێــا ،چونکــە

ناونــاوە «حەقیقەتــەکان» (بەکــۆ) .چونکــە

وتنــی ئــەوەی ســەرمایەداری خراپەیــە ،هیچ

حەقیقــەت پرۆســەیەکی بەرجەســتەیە و

شــتێک ناگۆڕێــت .گــەر ئــەوەم بگوتایــە،

بــە هەڵچــوون دەســتپێدەکات (پێکــدادان،

سیاســەتم ملکەچــی مرۆڤدۆســتی و
ئەخالقــی مەســیحی دەکــرد .دەبــوو بڵێــم:

Alain Badiou

ڕاســتەقینەکەی

ئەودیــوی

شۆڕشــی گشــتی ،داهێنانــی نــوێ و لەنــاکاو)
و گەشــەدەکات و دەبێتــە نوێگەرییــەک کــە
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ئــەوکات ئەزموونــی دەکەیــن .حەقیقــەت

مشــتومڕەی تــۆ دەیکەیتــەوە بێهودەیــە:

* کەواتــە ،بەبۆچوونــی تــۆ ،ئایــا

گەشــەکردنێکی خۆیــی ئــەو شــتە نــوێ و

ئاشــکرایە هەمــوان «دەتوانــن» هەمــوو

جیهانێکــی ئاژەڵــی مرۆیــی هەیــە

گەردوونییەیــە .نوێیــە :چونکــە لــە نەزمــی

شــتێک بکــەن .دەتوانیــن لــە هەمــوو

بەبــێ چاکــە و خراپــە؟ (بۆنموونــە

دروســتبووندا بــێ پێشــینە و نادووبارەیــە.

شــوێنێک خەڵکــی چاکەخــواز ببینیــن کــە

ئەشــکەنجەدان ،خراپــە نییــە بــە مانــا

گەردوونییــە :چونکــە بایــەخ بــە هەمــوو

دەگۆڕێــن بــە خەڵکێــک ئــازاری ئەوانیــدی

دروســتەکەی؟) .ئایــا مــرۆڤ لــە ڕووی

مرۆڤێکــی تــاک دەدات لــە ڕووی

دەدەن ،یــان هاواڵتیگەلێکــی ئاشــتیخواز

ئەخالقییــەوە پابەنــد نییــە [ناچــار

مرۆڤبوونێکــی پەتییــەوە (کــە مــن نــاوی

کــە بەهــۆی کۆمەڵێــک شــتی زۆر ســادەوە

نییــە] بــەوەی ببێــت بــە ســوبێکت

دەنێــم مرۆڤایەتیــی ڕەگــەزی) .بۆئــەوەی

بەرامبــەر بــە ئەوانیــدی دڕنــدە دەبــن،

(لەبــری ئــەوەی وەک ئاژەڵێکــی مرۆیی

ئــەم مرۆڤــەش ببێتــە ســوبێکت (تەنهــا وەک

ئــەم وادانانــە [گریامنەکردنــی خەڵــک

بمێنێتــەوە)؟ بــەم پێیــەش ،ئایــا

ئاژەڵێکــی مرۆیــی ســادە نەمێنێتــەوە) دەبــێ

بــەو شــێوەیە] بێســوودە .تەنهــا ئەوەمــان

شکســتهێنانی کەســێک لــە بــوون بــە

لــە هاتنەبوونــی نوێگەرییەکــی گەردوونیــدا

دەخاتەبیــر کــە ڕەگــەزی مرۆیــی خواســتی

ســوبێکت ،شکســتهێنانێکی ئەخالقــی

بەشــدار بێــت .ئەمــەش پێویســتی بــە

ئاژەڵیــی هەیــە و مەحکومــە بە ڕیســواترین

نییــە؟

هەوڵــە ،پێویســتی بــە بەرگەگرتنــە،

بەرژەوەنــدی ،کــە قازانجــی ســەرمایەداری

 -لــە ڕاســتیدا ئــەم پرســیارە دوو چەمکــی

هەندێجاریــش پێویســتی بــە خــۆ-

بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ شــێوە

بەربــاوی لەبــارەی ئەخالقگەراییــەوە

نکوڵیکردنــە .زۆرجــار دەڵێــم دەبێــت لەپێناو

یاســاییەکەی پێکدێنێــت .هەرچــی چاکــە

لەخۆیــدا کۆکردۆتــەوە (کــە بەهۆیانــەوە

حەقیقەتــدا «چــاالک» بیــت .هەمیشــەش

یــان خراپــە نەبێــت ،هیــچ نییــە جگــە لــە

جیــاکاری لەنێــوان چاکــە و خراپــەدا

خراپەیــەک هەیــە و خودئەوینــی دەمانبــات

ڕێســایەکی غەریــزی .پرســیارکردن لەبــارەی

دەکرێــت) :چەمکــی رسوشــتی کــە لــە

بــەرەو ئــەوەی ســازش لــە حەقیقــەت

خراپــەوە لــەو کاتــەوە دەســتپێدەکات کــە

ڕۆســۆوە هاتــووە ،چەمکــی فۆرماڵیــش کــە

بکەیــن .ئیــر ئــەو دەم مــرۆڤ لــە

مــرۆڤ دەتوانێــت پێناســەی ئــەو چاکــە

لــە کانتــەوە هاتــووە:

ســوبێکتبوون دەکەوێــت .بەرژەوەندیــی

بــکات کــە لەبارەیــەوە دەدوێــت .منیــش

 -1ئەخالقێکــی «رسوشــتی» هەیــە ،یــان

خودئەوینییــش مــرۆڤ دووردەخاتــەوە و

پێموایــە کــە لــە ڕاســتیدا کوشــتنی پێنــج

لــە تێڕوانینــی هــەر ئاگاییەکــی مرۆییــدا

مەترســیی پەککەوتنــی گەشــەی تــەواوی

منــداڵ پەیوەندیی بــە دەســتبەرداربوونێکی

کۆمەڵێــک شــت هەیــە کــە بــە ئاشــکرا

حەقیقــەت (پاشــان چاکــە) دێنێتــە ئــاراوە.

دڕندانــەوە هەیــە لــە چاکــە ،لــە فۆرمــی

خراپەیــە ،بــەم پێیــەش ،خراپــە لــەالی

بەمــەش دەتوانیــن خراپــە لــە یــەک

پرۆســەی خۆشەویســتیدا .لــە هەمــوو

ئاژەڵــە مرۆییــەکان بوونــی هەیــە ،منوونــەی

ڕســتەدا پێناســە بکەیــن :خراپــە بریتییــە لــە

حاڵەتێکــدا ،ئەمــە تەنهــا حاڵەتێکــە کــە

ئەمــەش ئەشــکەنجەدانە.

«لەکارخســتنی حەقیقــەت بەهــۆی فشــاری

دەتوانیــن لەڕێگەیــەوە قســە لەســەر خراپــە

 -2ئەخالقێکــی «فۆرماڵ»ـــیش هەیــە،

بەرژەوەندییــە تایبەتــی و فەردییەکانــەوە».

بکەیــن .لێــرەوە داســتانی میدیــای یۆنانیامن

پابەندبوونێکــی گەردوونــی هەیــە کــە

تەنانــەت ئــەو حاڵەتــەش ،کــە لەســەرەوە

دێتــەوە بیــر ،ئەویــش منداڵەکانــی خــۆی

لــە ســەروو هەمــوو بارودۆخێکەوەیــە.

ئامــاژەت بــۆ کــردووە ،حاڵەتــی ئــەو ژنــەی

کوشــت .بــەاڵم ئەمەیــان خراپــە نەبــوو،

کەواتــە خراپەیەکــی گەردوونییــش هەیــە،

پێنــج منداڵەکــەی خــۆی نوقــم دەکات ،لــەم

بەمانــا درامییەکــەی ،چونکــە لەبەرئــەوە

کــە ســەربەخۆیە و پەیوەندیــی بــە هیــچ

جــۆرە ڕوانینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە .ئــەم

کوشــتنی جاســونی خۆشدەویســت.

رەوشــێکەوە نییــە .منوونــە لەســەر ئەمــەش
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ئــەو چۆنیەتییەیــە کــە پابەندبــوون [ئیلتیـزام]

زیندانەکانــی ئەشــکەنجەدا .ڕەتکردنــەوەی

تێیــدا دەگۆڕێــت بــۆ ســوبێکت کــە تــاک

ئەشــکەنجەدان دیاردەیەکــی مێژوویــی و

دەخاتــە ســەروو ئاژەڵیبوونــە مرۆییەکەیــەوە.

کولتورییــە ،بــە هیــچ شــێوەیەک دیاردەیەکــی

خراپــە ئــەوە ڕەتبکینــەوە تــاک ببێتــە

رسوشــتی نییــە .بەگشــتی ،ئاژەڵــە مرۆییــەکان

ســوبێکتێکی مرۆیــی کامــڵ ،بــە چاوپۆشــین

دڵڕەقــی دەناســن ،وەکچــۆن بەزەیی دەناســن،

لــە پێشــمەرجە دیاریکراوەکانــی ئــەم گۆڕانــە.

چونکــە تــاک وەک ئەویــدی تەواو رسوشــتییە،

بێگومــان دەبێــت ئــەوە بڵێــم مــن بــە تونــدی

هیــچ تاکێکیــش پەیوەندیــی نییــە بــە چاکــە

لــە دژی ئــەم دوو چەمکــەم .چونکــە مــن بــە

و خراپــەوە .تــاک لــە بارودۆخــە گرنــگ و

تــەواوی پێموایــە دۆخــی رسوشــتیی ئاژەڵــی

یەکالکەرەوەکانــدا دەزانێــت چ کات دڵڕەقــی

مرۆیــی پەیوەندیــی بــە چاکــە و خراپــەوە

پێویســت و بەســوودە و چ کات بەزەیــی

نییــە .بــە تەواوییــش پێموایــە ئــەو جــۆرە

ڕقبوونــە لــە ئەوانــی دیکــە .لــە پێکهاتــەی

پابەندبوونــە فۆرماڵییــە ئەخالقییــەی لــە

ئاژەڵــە مرۆییەکانــدا هیــچ شــتێک نادۆزیتــەوە

دیاریکردنــە ڕەهاکانــی کانتــدا باســکراوە لــە

چەمکــی خراپــەی لەســەر دامەزرێــت.

ڕاســتیدا بوونــی نییــە.

بــەاڵم چارەســەرە فۆرماڵــە یاســاییەکەش

ئەشــکەنجەدان بــە منوونــە وەربگــرە .بــۆ

لــەو باشــر نییــە .لــە ڕاســتیدا ،پابەندبوونــی

منوونــە لــە شارســتانیەتێکی ئاڵــۆزی وەک

مــرۆڤ بــەوەی ببێتــە ســوبێکت ڕەنگــە

ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمانیــدا ،ئەشــکەنجەدان

هیــچ مانایەکــی نەبێــت ،لەبــەر ئــەم

خراپــە نەبــوو ،بگــرە وەک دیمەنێــک چێــژی

هــۆکارە :ئەگــەری بوومنــان بــە ســوبێکت

لێوەردەگیــرا .لــە گۆڕەپانەکانــدا ،خەڵــک لــە

پشــت بــە ئێمــە نابەســتێت بەڵکــو پشــت

الیــەن پڵنگەکانــەوە دەخــوران ،بــە زیندوویــی

بــەو بارودۆخانــە دەبەســتێت لــە ئــارادان

دەســوتێرنان ،بینەرانیــش خۆشــحاڵبوون بــە

کــە زۆربــەی جــار بارودۆخــی تاقانــەن.

بینینــی ئــەوەی جەنــگاوەران ملــی یەکرتیــان

ئــەم جیاکارییــەی نێــوان چاکــە و خراپــەش

لــە الشــەی یەکــر دەکــردەوە .کەواتــە چــۆن

ســوبێکت دەکاتــە پێشــمەرج ،بۆیە بەســەریدا

پێامنوابێــت ئەشــکەنجەدان بــەالی هەمــوو

جێبەجــێ نابێــت .هەمیشــە بــۆ ســوبێکت،

ئاژەڵــە مرۆییەکانــەوە خراپەیــە؟ ئایــا ئێمــە

نــەک بــۆ ئاژەڵــی مرۆیــی پێش-بەســوبێکتبوو،

هەمــان ئاژەڵــی وەک ســینیکا و مارکــۆز

خراپــە ئەگەرێکــی چاوەڕوانک ـراوە .بۆمنوونــە

ئۆریلیــۆس نیــن؟

ئــەو کاتــەی نازییــەکان فەڕەنســایان داگیرکــرد

دەبێــت ئــەوەش ســەربار بکــەم کــە هێــزە

مــن چوومــە بــەرەی بەرەنگارییــەوە.

چەکدارەکانــی واڵتەکــەم ،فەرەنســا ،بــە

بەمــەش بــووم بــە ســوبێکتی مێــژوو لەنــاو

ڕەزامەندیــی حکومەتــەکان و زۆرینــەی ڕای

دروســتبووندا .ئیــدی لەنــاو ئــەو پرۆســەی

گشــتی ،لــە ســەروەختی شــەڕی جەزائیــردا

سوبێکتســازییەدا ،دەتوانــم خراپــە دیاریکــەم

ئیتر تێربووین لە
[قسەگەلێکی وەک]
«جەنگکردن لەدژی»
و «هەڵوەشاندنەوە»
و «تێپەڕاندن» و
«کۆتاییهێنان بە» و
...هتد .فەلسەفەی
من جەختکردنەوەیە
لە «جەنگکردن
لەپێناو» .دەمەوێت
بزانم چیم پێیە بۆ
بەرژەوەندیی گشتی
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(خیانــەت لــە هاوڕێکانــم بکــەم و هاوکاریی

ســوبێکت دەکەنــە پێشــمەرج .بۆیــە

گۆڕانکارییــە ڕیشــەییەکان ،خۆشەویســتیی

نازییــەکان بکــەم و ...هتــد) ،دەشــتوانم

ناکــرێ هیــچ حەمتییەتێــک هەبێــت ببێتــە

پڕســۆز ،داهێنانــی هونــەری) دەکرێــت

چاکــە لــە دەرەوەی ســتانداردە نــارساوەکان

ســوبێکت قســەی پڕوپــوچ نەبێــت .هــەر

پرســیاری خراپــە ڕوو لــە ســوبێکت بکرێــت.

دیاریکــەم .ئینجــا نووســەر مارگرێــت

بۆیــە فۆرمێکــی گشــتی نییــە بــۆ خراپــە،

خراپــە نــە وەک رسوشــت هەیــە نــە وەک

دوراس گێڕاویەتییــەوە کــە چــۆن لەبــەر

چونکــە خــۆی حوکمدانە و لــە بارودۆخێکی

یاســا .خراپــە لــە چوارچێــوەی پرۆســەی

هۆکارگەلێکــی پەیوەســت بــە بەرەنگاریــی

دیاریکــراودا ســوبێکت دروســتی دەکات و

گۆڕانــی تاقانــە بــۆ حەقیقــەت دروســت

نازییــەکان ،لــە پرۆســەی ئەشــکەنجەدانی

لــە زنجیــرەی ڕووداوەکانــی ئــەو ڕووداوەدا

دەبێــت و هــەر لــەو چوارچێوەشــدا

خیانەتکارەکانــدا بەشــداربووە .لێــرەدا

بــە تــەواوی دروســت دەبێــت .بەمجــۆرە

دەگۆڕێــت.

جیاکاریــی ســەرەکیی نێــوان چاکــە و خراپــە

هەمــان کار (بۆمنوونــە کوشــتنی کەســێک)

* لــە وەاڵمــی پرســیاری پێشــوودا

لەنــاو پرۆســەی بەســوبێکتبووندا ســەرچاوە

ڕەنگــە لــە هەنــدێ ســیاقدا خراپــە بێــت،

گوتــت «دەبێــت مافــەکان لــە

دەگرێــت و هــەر بــە پێــی ئەویــش

ڕەنگــە لــە هەنــدێ ســیاقی دیکەشــدا

حەقیقــەت و چاکــەدا دابڕێژینــەوە،

دەگۆڕێــت( .وەک خۆیشــم نــاوی دەنێــم

زەرورەتێــک بێــت لەپێنــاو چاکــەدا.

لــە ژیانــی ڕۆژانــە و سیاسەتیشــدا»،

فەلســەفە ،بــوون بــە حەقیقــەت).

دەبــێ ئــەوەش دووپــات بکەمــەوە کــە

ئایــا دەتوانیــت قســەی زیاترمــان

بۆئــەوەی قســەکانی پێشــوو کورتبکەینــەوە،

ئــەو قســەی دەڵێــت «ڕێــز لــە ئەوانیــدی

لەبــارەی ئــەوەوە بــۆ بکەیــت کــە

دەبــێ بڵێــم هیــچ پێناســەیەکی رسوشــتی

بگــرە» هیــچ پەیوەندییەکــی بــە پێناســەی

چــۆن دەتوانرێــت ئــاکاری حەقیقــەت

نییــە بــۆ خراپــە ،چونکــە خراپــە هەمیشــە

ڕاســتەقینەی چاکــە و خراپــەوە نییــە.

لــە چوارچێــوەی پراکتیکــدا مۆبیلیــزە

پەیوەســتە بــە بارودۆخێکــی دیاریک ـراوەوە

چونکــە ئــەم قســەیە «ڕێــز لــە ئەوانیــدی

بکرێــت ،ئەمــەش چــۆن دەتوانێــت

کــە هەوڵــەدات ســوبێکت الواز بــکات یــان

بگــرە» چ مانایەکــی هەیــە کاتێــک کەســێک

ببێتــە جێگــرەوەی چەمکــی ئێســتای

بیروخێنێــت .بۆیــە چەمکــی خراپــە بــە

لــە جەنگدایــە دژ بــە دوژمــن ،یــان کاتێــک

مافەکانــی مــرۆڤ؟

تــەواوی لەســەر ئــەو ڕووداوانــە بەنــدە کــە

ژنێــک دڵڕەقانــە پیاوێــک لەپێنــاو پیاوێکــی

 -دەتوانیــت تەماشــای نزیکرتیــن منوونــە

خــودی ســوبێکت لــە ڕێگەیانــەوە پێکدێــت.

دیکــەدا بەجێدێڵێــت ،یــان کاتێــک تــاک

بکەیــت ،هێرشــە تاوانکارییەکانــی 11ی

ســوبێکت خــۆی ئــەوە دەستنیشــان

حوکــم لەســەر کاری هونەرمەندێکــی

ســێپتەمبەر بــۆ ســەر نیویــۆرک و ئــەو

دەکات کامــە خراپەیــە و کامــە خراپــە

کــەم بەهــرە دەدات ،یــان کاتێــک زانســت

هــەزاران زیانــەی لێــی کەوتــەوە ،جــا

نییــە ،نــەک ئــەوەی ئایدیــای رسوشــتی

ڕووبــەڕووی گروپــی تاریکخــواز دەبێتــەوە؟

ئەگــەر بــە زمانــی بەهاکانــی مافەکانــی

لەبــارەی خراپــەوە ســوبێکتی «ئەخالقــی»

زۆرجــار وتــەی «ڕێــز لــە ئەوانیــدی بگــرە»

مــرۆڤ بیــر لەمــە بکەیتــەوە ،دەبێــت وەک

دیــاری بــکات .حەمتییەتێکــی فۆرماڵیــی

ئازاربەخشــە ،ئەمــەش خراپەیــە .بەتایبــەت

جــۆرج بــووش بڵێیــت «ئــەوان تیرۆریســتی

یاســاییش نییــە بەهۆیــەوە بتوانیــن

کاتێــک بەرەنــگاری یــان تەنانــەت ڕق لــە

تاوانخــوازن .ئــەم جەنگــە جەنگــی چاکەیــە

خراپــە دیــاری بکەیــن ،تەنانــەت ئەگــەر

دژی ئەوانیــدی لەئارادایــە و دەبێتەهــۆی

دژ بــە خراپــە» .بــەاڵم ئایــا سیاســەتەکانی

بەشــێوەیەکی نەرێنییــش بێــت .لــە ڕاســتیدا

ئەنجامدانــی کــردەوەی خۆیــی عادیالنــە

بــووش لــە عێ ـراق و فەڵەســتین بەمنوونــە،

هەمــوو حەمتییەتــەکان لــە بنەڕەتــدا ،لــە

و پاســاودار .هەمیشــە لــەم جــۆرە

سیاســەتی باشــن؟ کاتێکیــش دەڵێیــن ئــەم

بارودۆخێکــی دیاریکــراودا ،پێکهاتنــی

بارودۆخانــەدا (پێکدادانــە توندئاژۆییــەکان،

کەســانە خراپــن یــان دڕنــدەن یاخــود ڕێــز
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لــە مافەکانــی مــرۆڤ ناگــرن ،ئایــا هیــچ

ئــاکاری حەقیقەتانــەی مــن دەیخەمــەڕوو

مەعریفەیەکــی ورد .بەهەمــان شــێوە،

لەبــارەی ئەقڵییەتــی ئــەو کەســانەوە

لــە

کۆنکرێتییــەوە

چاکــە لــە خۆشەویســتیدا بریتییــە لــە

دەزانیــن کــە بــە بۆمبەکانیــان خۆیــان

دەســتپێدەکات ،نــەک لــە مافــی پەتــی و

تێگەیشــن لــە حەقیقەتــی جیاوازییــەکان،

کوشــت؟

خراپــەی ڕەهــاوە.

تێگەیشــن

ئایــا زۆرێــک نائومێــدی و توندوتیــژی

هەمــوو جیهــان لــەم بارودۆخانــە

جیهانێــک بەمانــای چــی دێــت ،ئــەو

لــە جیهانــدا نییــە ،زادەی ئــەو ڕاســتییەن

تێدەگــەن ،هەمــوو جیهانیــش بەهــۆی

دەمــەی تــاک دوو کەســە نــەک یــەک

کــە سیاســەتی هێــزە ڕۆژئاواییــەکان

ناعەدالەتیــی ئــەم بارودۆخانــەوە دەتوانــن

کــەس .کەواتــە خراپــەش بریتییــە لــە

و حکومەتــی ئەمریکــی بەتایبــەت

بێباکانــە ڕەفتــار بکــەن .تێبینیکــردن و

ڕاهێنانــە ئەکادیمییــەکان و بازرگانیــی

سیاســەتێکە تــەواو خاڵییــە لــە بەهــا و

بینینــەوەی خراپــە لەناو سیاســەتدا ئاســانە،

کولتــوری ،بریتییــە لــەو مەعریفەیــەی

داهێنــان؟ لــە ڕووبــەڕووی تاوانەکانــدا،

چونکــە خراپــە لەنــاو سیاســەتدا بریتییــە لە

بــۆ خزمەتــی قازانجــی ســەرمایەدارییە،

تاوانــە ســامناکەکاندا ،دەبێــت بەپێــی

نایەکســانییەکی ڕەهــا لــە ژیــان و ســامان و

بریتییــە لــەو سێکســەی تەنهــا لەپێنــاوی

حەقیقەتگەلێکــی سیاســیی بەرجەســتە

دەســەاڵتدا .چاکــە یەکســانییە .هەتــا کــەی

چێژدایــە .دیســان دووبــارەی دەکەمــەوە،

بیربکەینــەوە ،نــەک ئــەوەی ڕاوێــژ لــە

دەتوانیــن ئــەو ڕاســتییە قبــووڵ بکەیــن

هەمــوو جیهــان لــەم ئەزموونانــەدا

کۆمەڵێــک کڵێشــە لەبــارەی ئەخالقــەوە

کــە ئــەو بــڕە پــارەی بــۆ پڕکردنــەوەی

هاوبەشــە .ئــاکاری حەقیقــەت ،لــە هەندێ

وەرگریــن .هەمــوو جیهــان تێــدەگات

پێداویســتییەکانی ئــاو و قوتابخانــە و

بارودۆخــی دیاریکـراودا ،هەمیشــە لەپێنــاو

پرســیارە ڕاســتەقینەکە ئەمەیــە :بۆچــی

نەخۆشــخانە و خۆراکــی هەمــوو جیهــان

مافــی بەرەنگاربوونــەوەی چــوار فۆڕمــە

سیاســەتی هێــزە ڕۆژئاواییــەکان و ناتــۆ

پێویســتە ،یەکســانە بــەو بــڕە پــارەی

ســەرەکییەکەی خراپــەدا دەگەڕێتــەوە:

و ئەوروپــا و ویالیەتــە یەکگرتــووەکان،

دەوڵەمەندەکانــی واڵتانــی ڕۆژئــاوا لــە

تاریکخــوازی ،ئەکادیمیــی بازرگانــی،

بەرامبــەر بــە دوو لەســەر ســێی

مــاوەی یــەک ســاڵدا تەنهــا لــە بــۆن و

سیاســەتەکانی قازانــج و نایەکســانی،

دانیشــتووی ئــەم هەســارەیە ،ناعادیالنەیە؟

عەتــردا خەرجــی دەکــەن؟ ئــەم پرســیارە

بەربەریزمــی سێکســی.

بۆچــی کوشــتنی پێنــج هــەزار ئەمریکــی

دەربــارەی مافەکانــی مــرۆڤ و ئەخــاق

دەبێتــە هــۆکاری جەنــگ ،لەکاتێکــدا

نییــە ،بگــرە لەبــارەی جەنگــی بنەڕەتیــی

کوشــتنی پێنــج ســەد هــەزار کــەس لــە

یەکســانیی هەمــوو مرۆڤەکانــە لــەدژی

ڕوانــدا و دە ملیۆنــی تــر کــە چــاوەڕوان

یاســای قازانــج ،چ لــە ئاســتی کەســیدا چ

دەکرێــت بەهــۆی ئایــدزەوە لــە ئەفریقــا

لــە ئاســتی نەتەوەییــدا.

مبــرن ،شــایەنی تــوڕە بــوون نییــە؟ بۆچــی

لــە هەمــان کاتــدا ،چاکــە وەک کارێکــی

تەقاندنــەوەی بۆمــب لــە دژی خەڵکــی

هونەریــی داهێنەرانــە ،بریتییــە لــە

ســیڤیل لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی

داهێنانــی کۆمەڵێــک فۆرمــی نوێــی

ئەمریــکا خراپەیــە ،بــەاڵم تەقینەوەکانــی

بەرجەســتەکردنی

جیهــان.
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