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ــی  ــە هاوین ــاوا ل ــای ڕۆژئ ــرە: ئەوروپ ئەلجەزی

2016دا لێوانلێــو بــوو لــە ئاڵوگــۆڕ و ناڕەزایــی 

ســەرقاڵی  بریتانیــا  لەکاتێکــدا  گــەورە. 

خۆئامادەکردنــە بــۆ جیابوونــەوە لــە یەکێتیــی 

دەبێــت  تێپــەر  ڕەوتێکــدا  بــە  و  ئەوروپــا 

خۆشــی  یەکگرتوویــی  بــۆ  تەنانــەت  کــه 

ــە  ــاش کەوتۆت ــی ئەوروپ ــیدارە، یەکێتی مەترس

بــەردەم ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی و شۆڕشــگێڕانەوە.

خەڵــک  ئەوروپــادا  سەرانســەری  لــە 

هــاوکات  ناڕەزاییــن.  دەربڕینــی  ئامــادەی 

لەگــەڵ تێوەگالنــی نەتــەوە ئەوروپییــەکان 

پەنابــەران  هاتنــی  وەک  پرســەکانی  لــە 

ئابوورییــەکان،  جۆربەجــۆرە  ناڕوونییــە   و 

ئاســۆی سیاســییش بــەرەو ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتی 

هەســتێکی  هەمــووان  ئێســتا  دەڕوات. 

ــەوە  ــا بیردەکەن ــە و وەه ــییان هەی هاوبەش

کــە بنەمــا کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕابــردوو یــا 

بــەرەو ئاڵوگــۆڕ دەچــن یــان بناماکانییــان بــە 

تونــدی دەکەوێتــە ژێــر ملمالنێــوە.

ئەمریــکاش  لــە  ڕەوتــە  ئــەو   

بەرچاودەکەوێــت؛ شــوێنێک کــه ملمالنێــی 

هەڵبژاردنــەکان ڕەوتێکی بیانی  و نائاســاییان 

ــە  ــداکان ب ــژەی کاندی ــووە و وێ بەخۆوەگرت

ــر  ــردوو توندت ــااڵنی ڕاب ــەڵ س ــەراورد لەگ ب

و خەســتر بۆتــەوە. هەروەهــا لــە ئەمریــکا 

ــەواوی پەرەیســەندووە  ــە ت ــەم هەســتە ب ئ

»بەشــداریی  و  »ڕەگــەز«  بــۆ  واڵت  کــه 

تێکەوتــووە. درزی  ئابــووری« 

ــە  ــە چیی ــڕۆی ئێم ــی ئەم ــۆکاری بارودۆخ ه

و دەتوانیــن چ ســناریۆگەلێک بــۆ ڕێگەکانــی 

ــن؟ بەردەمــامن دیاریکەی

زیگمۆنــد باومــەن یەکێکــە لــە فیلەســوفە 

ئــەو  ئێمــە.  هاوچەرخــی  پســپۆڕەکانی 

ــدا  ــە پۆلن ــتا و ل ــە ئێس ــەر ل ــاڵ ب ــه 90 س ک

پێینایــە ســەر گــۆی زەوی، لەســەر ســەردەمی 

نوێخــوازی  و کاریگەرییەکانــی لەســەر ژیانــی 

ئێمــە بیرکردنــەوە و نووســینی زۆرە، هــاوکات 

چەمکــی »ترســی شل«ـــی بــۆ ئــەم »بــێ 

ــه  ــە بەرچــاوە دەستنیشــانکردووە ک ئۆقرە«یی

ئەگەرچــی »چوارچێوە«یەکــی بــە تــەواوی 

لــە  زەقــی  بــە  بــەاڵم  نییــە،  دیاریکــراوی 

پێدەکرێــت.  هەســتی  شــۆێنێک  هەمــوو 

ــەدا لێمپرســی لەســەر ڕووداوە  ــەم گفتوگۆی ل

هەنووکەییەکانــی جیهــان چــۆن بیردەکاتەوە.

*پرۆفیســۆر باومــەن ســوپاس بــۆ ئــەوەی 

ئەلجەزیــرە  لەگــەڵ  گفتوگۆیــەت  ئــەم 

قەبــووڵ کــرد. لــە کتێبی » ترســی شــل«دا، 

ــە  ــۆن ئێم ــە چ ــردووە ک ــەوە ک ــتان ل باس

ئەمڕۆکــە لــە »دڵەڕاوکێیەکــی بەردەوامــدا 

ژیــان بەســەرد    ەبەیــن؛ لەگــەڵ ئــەو 

لەوانەیــە  بێپێشــەکین  و  مەترســییانەی 

ــرن.  ــامن بگ ــاتێک بەرۆک ــەر س ه

وا  ترســەیە  ئــەو  واتــای  شــل«  -»ترســی 

ترســێکی  هەیــە.  بوونــی  ئێمــەدا  لەنێــو 

ناگرێــت  وچــان  خاڵێکــدا  لــە  کــە  وایــە 

بــە  واتایــە  ئــەو  دەتەنێتــەوە.  بەڵکــو 

ڕێــک  »ناڕاســتەوخۆ«  واتــای  پێچەوانــەی 

ئــەو »مەترســییە«یە کــەوا ئێمــە دەیناســین 

بــەم  و  هەیــە،  لەگەڵیــدا  ناســیاویامن  و 

شــێوەیە ئــەم کێشــەیە بــۆ ئێمــە دێنێتــە 

ناتوانیــن  کاتێــک  هیــچ  کــە  پێشــەوە 

هێرشــامن  الوە  کام  لــە  کــەوا  تێبگەیــن 

دەکاتــە ســەر. بــۆ ئــەم مەبەســتە، ئــەم 

ــاو  ــی لەن ــه دەڵێ ــم ک ــە بەکاردەهێن خوازەی

گۆڕەپانێکــی پــڕ لــە مینــدا هەنــگاو دەنێیــن. 

ئەزانیــن گۆڕەپانەکــە پــڕە لــە تەقەمەنــی 

بــەاڵم ئــەم زانســتە هیــچ یارمەتییەکــامن 

نــادات لــەوە تێبگەیــن کــە چ کاتێــک  و لــە 

کام ســوچی ئــەو گۆڕەپانــەوە تەقینەوەیــەک 

ئێمــە هیــچ  لــە دەوروبــەری  ڕوودەدات. 

ــی  ــراو بوون ــۆڕ و دیاریک ــی نەگ پێکهاتەیەک

نیــە تــا بتوانیــن پشــتی پــێ ببەســتین و 

ئامانــج و چاوەڕوانییەکانــی خۆمــان لەســەر 

ــن. هــەر  ــە داڕێژی ــەم پێکهاتەی ــی ئ بنەماکان

بــەم هۆیەشــەوە کــه ئەبینیــت تەنانــەت 

جیهانیشــدا  بەهێزەکانــی  واڵتــە  لــە 

ئــەو  زۆرینــەی  ناتوانــن  دەســتەاڵتەکان 

وەعــد و بەڵێنانــە جێبەجێبکــەن کــە پێشــر 

ــەن  ــەم کارە بک ــن ئ ــەوان ناتوان ــە. ئ داویان

پێویســتیان  دەســتەاڵتی  لەبەرئــەوەی 

مەبەســتانە  ئــەو  دەســتەبەرکردنی  بــۆ 

مووچەخــۆری  ئەگــەر  تەنانــەت  نیــە. 

دەوڵەمەندتریــن  و  بەناوبانگریــن 

ئەمــە  ئەگــەری  بیــت،  کۆمپانیاکانیــش 

ســەر  چوویتــە  ئــەوەی  دوای  کــه  زۆرە 

بێــکار  کــەوا  تێبگەیــت  دەوامەکــەت 

کراویــت. هەمــوو شــەوێک بــەو خەیاڵــەوە 

لــە پێخەفــدا ســەر دەنێیتــەوە کــە لەوانەیــە 

»بەکارنەهاتــوو«  کەســێکی  دواتــر  ڕۆژی 

ــو مرۆۆڤەکانیشــدا  ــت. شــەریکایەتی لەنێ بی

پێکــەوە  خەڵــک  کڵۆڵــە؛  زۆر  هــەر 

دواتــر«  »هەڕەشــەی  ســەردەمی  هەتــا 

ــت  ــەوان نایانهەوێ ــەن؛ ئ ــەریکایەتی دەک ش
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ــێ  ــەوە. کات ــا کات ــان جی ــردن لەیەکی ــا م تەنی

و  بێــت   یەکســانیان  پێگەیەکــی  کــەس  دوو 

بزانــن کــە هــۆکاری ســەرەکی پێکەوەبوونیــان 

ڕەزامەندییەکــە کــە ئایدەنــە یەکــری، ترســێکی 

نەگــۆڕ و بــێ بڕانــەوە ئەزمــوون ئەکــەن. بــەاڵم 

ــە  ــک ل ــت  و یەکێ ــەر بێ ــی ڕوودەدات ئەگ چ

الیەنــەکان بڕیاربــدات کــە کاتــی هەڕەشــە 

هاتــووە؟  خۆبزرکــردن  پاشــانیش  و  کــردن 

دەبینیــن کــە لــە هــەر پلەیــەک لــە ژینــی 

ئینســانیدا ئێمــە لەگــەڵ هەمــان بــارودۆخ 

دەســتەویەخە دەبینــەوە؛ »نەبوونــی متامنــە« 

ــەوەی وا  ــه پێشــبینیکردنی ئ ــوون ل ــا ب و ناتوان

لــە دهاتــوودا ڕووئــەدات.

تەنانــەت لەپــاش ئــەوەی بــە ڕا و ڕاوێــژی 

تەســەل و هەڵســانگاندنێکی زۆر ورد و بــێ 

ــێ  ــەدەن، کات ــک ئ ــەوە بڕیارێ ــەم و کووڕیی ک

ئــاوڕ ئەدەنــەوە و ســەیری پشــت ســەرتان 

داخــۆ  کــە  نیــن  دڵنیــا  ئێســتاش  ئەکــەن، 

بڕیارێکــی درووســتتان دابێــت یــان نــا.

*بــەاڵم ئەمــە هێنــدەش لەگــەڵ ئــەوەی 

وا لــە ڕابــردوودا هەبــوو جیــاوازی نییــە. 

لــە ڕابردووشــدا لەگــەڵ ئــەم »نەبوونــی 

متامنە«یانــەدا بــەرەوڕوو بوویــن. پێتــان 

وایــە ئــەم بابەتــە هــەر تایبەتــە بــە ئەمــڕۆ؟

ــەڵ  ــووکات لەگ ــە مەترســی هەم ــەت ک -هەڵب

باپیرامنــان   و  بــاب   و  ئێمــە  بــووە؛  ئێمــەدا 

و هەمــوو ئەوانــەش وا بــەر لــە ئێمــە لــە 

بــەاڵم  ژیــاون.  زەوییــە  گــۆی  ئــەم  ســەر 

بنەڕاتــدا چیرۆکێکــی  لــە  ئــەو مەترســییانە 

ئێمــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  بــووە  جیاوازییــان 

ئەمــڕۆ بــەرەوڕووی ئەبینــەوە. لــە ســەدەکانی 

ــتانەکان  ــاو دارس ــە ن ــەکان ل ــت، گورگ ناوەڕاس

ئــاگاردار  دەبــوو  ئینســانەکان  و  ئەژیــان 

بــن کــە مناڵەکانیــان لــە ماڵــدا مبێننــەوە و 

ــان  ــە هەم ــەوە. ئەم ــەکان نەبێت ــی گورگ نزیک

»مەترســی« و چارەسەرەکەشــی تەنیــا » مــەڕو 

نێــو دارســتان« بــوو. بــەاڵم ئێســتا ســەبارەت بە 

شــتێیەک دەدوێیــن کــە کۆمەڵناســی گــەورەی 

ئەملانــی )ئۆڵڕیــش بــەک(  ئامــاژە پــێ کــردووە؛ 

ــە  ــکەکان«یش ل ــک«. »ڕیس ــگای ڕیس »کۆمەڵ

ــەری  ــەر ئەگ ــن لەس ــدا، ئەتوان ــرین دۆخ باش

هەڵســەنگێنن.  کارەســاتەکان  ڕوودانــی 

ئایدیایەکــی  »ئەگــەر«  کــە  ئەزانیــن  بــەاڵم 

90%ی  ئەگــەری  دەڵێیــن  »ناڕوون«ـــە.  زۆر 

ــی  ــن کەچ ــت ڕوو بدات ــە ش ــە فاڵن ــەوە هەی ئ

دە  ئــەو  بەدەســت  ئەبینیــن  ئاکامــدا  لــە 

لــە ســەدەی تــرەوە داماویــن. پێچەوانــەی 

ئــەوەش ڕەنگــە ڕووبــدات. ئەگــەری ســەتا 

ــا  ــەوە تەنی ــر ئەکەین ــە و وا بی ــان هەی نەوەمت

ــەاڵم  ــە، ب ــی هەی ســەتا دە ئەگــەری ڕوو نەدان

لــە ڕاســتیدا هــەر ئــەم ســەتا دەیەیــە کــە 

»بارودۆخــی  بــە  مــن  ئەبێتــەوە.  ئاوقامــان 

لێکدانــەوە  بــەردەوام«  متامنــەی  نەبوونــی 

بــۆ ئەمانــە ئەکــەم کــە ئێمــە لــە دۆخــی 

دەهێڵێتــەوە. »نیگەرانــی«دا 

*ئایــا دەتوانین ســەرهەڵدانی کەســانێکی 

وەکــوو دۆناڵــد تڕامپ یــش هــەر بــە 

ــە  ــن ک ــتییە بزانی ــەم ڕاس ــەوەی ئ کاردان

ئــەو کەســانە وەاڵم گەلێکــی جێگیــر بــۆ 

ئــەم »نەبوونــی متامنانــە« دەســتەبەر 

ــەن؟ دەک

»ترسی شل« 
واتای ئەو 
ترسەیە وا لەنێو 
ئێمەدا بوونی 
هەیە. ترسێکی 
وایە کە لە 
خاڵێکدا وچان 
ناگرێت بەڵکو 
دەتەنێتەوە
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ســەرەکی  »بایــەخ«ی  دوو  کورتــی؛  -بــە 

ئــەوان  بەبــێ  کــە  ئــاراوە  دێنــە  لێــرەدا 

ژیانــی ئینســانی هیــچ تێگەیشــتنێکی بــۆ 

ناکرێــت؛ یەکیــان »پارێــزراو بوونــە« و ئــەوی 

ــە  ــای ئێمەی ــەوا توان ــە. ک ــان »ئازادی«ی تری

بــۆ دەربڕیــن و خوازیــاری مافەکامنــان و 

پێــامن  خۆمــان  وا  ئــەوەی  ئەنجامدانــی 

خوشــە. »هێمنــی« و »ئــازادی« هەردووکیــان 

بەبــێ  هێمنــی  ســەرەکین.  پێداویســتیی 

ئــازادی هــەر بــە چەشــنی دیلــی وایــە و 

ــەی  ــی دەرئەنجامەک ــێ هێمن ــش بەب ئازادیی

و  بەربــاڵو  پشــێوییەکی  دەبێتــە  هــەر 

هەمەگــر کــە تایبەمتەندییەکەیشــی هەســت 

بــە »تەوێــڵ بــوون« و »وێــڵ بوون«ـــە و 

ناشــزانیت لەڕاســتیدا دەبێــت چــی بکەیــت. 

ــی  ــە هەبوون ــتیتان ب ــوە پێداویس ــە ئێ کەوات

پێوەرێــک هەیــە بــۆ هەڵســەنگاندنی ڕادەی 

پێویســت و دڵخــوازی هەریــەک لــەم دوو 

بایەخــە ســەرەکییە. بێگومــان ئێمــە لــە چــاو 

ڕابردووامنــان زۆر ئازادتریــن. بــەاڵم بــەم حاڵ 

و باڵەشــەوە ڕاهاتوویــن بــەوەی وا نرخــی 

ــە  ــی ل ــن و بەشێکیش ــەش بدەی ــەم ئازادیی ئ

تۆڵــەی وەدەســتهێنانی ئــەو هێمنایەتییــە 

ــامن  ــەش ڕادەیەک ــبدەین و هەنووکان لەکیس

ــتۆتەوە.  ــان وەگیرخس ــەی خۆم ــەو هێمنیی ل

ئــەوەی وا ئێســتا لەتەکیــدا دەســتەویەخە 

لــە  »گەڕانــەوە  بــە  مــن  بووینەتــەوە، 

ــە  ــش بەڵگەیەک ــم؛ تڕامپی ــۆ«ی دەزان هاتوچ

لــە ئــەم گەڕانــەوەی هاتوچۆییــە. تڕامــپ 

لــە ناوەنــدی ســەرنجدایە چــون بڕیــارە ببێتــە 

ســەرەک کۆمــاری ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 
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کــە  ڕەوتێکــە  ئەمــە  بــەاڵم  ئەمریــکا، 

واڵتەکانــی  هەمــوو  لــە  زۆر  و  کــەم 

دەربــارەی  خەڵــکان  دەیبینیــن.  دیکــەش 

ــن؛ ڕۆژ  ــەوە دەدوێ ــی بەهێز«ـ »مرۆڤگەلێک

ــەبارەت  ــر س ــی پ ــش مرۆڤێک ــەدوای ڕۆژی ل

بیــر و خەیــاڵ  بــە گەڕانــەوەی کەســێک 

دەکەنــەوە کــە هەڵگــری بوێــری، بەرزەفــڕی 

و چاونەترســییەکی پێویســت بێــت و بوێرانــە 

دەســت  بدەنــە  »دەســتەاڵت  ببێژێــت: 

مــن دابــا بەرپرســایەتی داهاتــووی ئێــوە 

ــەر  ــەش ه ــرم« و ئەم ــۆ بگ ــتۆی خ ــە ئەس ل

ڕاســت ئــەو شــتەیە کــە دۆناڵــد تڕامــپ 

هەنووکــە  خەڵــک  زۆرینــەی  دەیڵێــت. 

بــەو جــۆرەن و لــە ئاکامــدا، بەڵێندانێکــی 

بەرهەمهێنانــی  زامنــی  چەشــنەش  لــەم 

ــە.  ــە زۆریش ــاری زۆر ل ــتامیەیەکی ڕامی دەس

ئــەوان بــە خەڵکــی دەڵێــن: »ســەیرکەن! 

دیموکراســی  دۆڕاندوویەتــی.  دیموکراســی 

ناتوانێــت  و  کەوتۆتــەوە  هێــز  بــێ 

دیموکراســی  بداتــەوە.  بــاش  دەرەنجامــی 

لــە کــردەوەدا زۆر  لــە قســەدا بەهێــز و 

ــن  ــە م ــان ب ــت متامنەت ــتکورتە. کەوابێ دەس

هەبێــت هەتــا ئــەو بارودۆخــە بگــۆڕم«. 

ــکۆ«ی  ــاوەن ش ــکای خ ــەی، »ئەمری ئاکامەک

ــەڕ  ــتانەی وا لەم ــەو ش ــا ئ ــان دەن ــە ی تڕامپ

بوژاندنــەوەی شــان و شــکۆی فەڕەنســاوە 

ــن.  ــن دەبینی ــن لۆپێ ــی ماری ــو وتارەکان لەنێ

کــە  لێــدەدەن  ئــەوە  شــووتی  و  شــات 

ناهێڵــن ئــەو هێــز و دەســەاڵتە کەمبێتــەوە و 

لەنێوبچێــت. ئیســتا بەشــێک لە پرســیارەکەی 

ئێــوەم وەاڵمدایــەوە؛ پێویســتی بــە کەســێکی 

بەهێــز بێــت و »دەســتەاڵت« لەگــەڵ خۆیــدا 

ــاب و  ــتەی وا ب ــەو ش ــەر ئ ــا ه ــت؛ وات بهێنێ

دەهاتــن.  بەشــەڕ  لەگەڵیــدا  ئێمــە  کاڵــی 

تۆتالیتاریانیــزم  ســەرهەڵدانی  لــە  ئــەوان 

الو  ئێــوەی  هەنووکــەش  و  دەترســان 

ــتان  ــچ بیرۆکەیەکیش ــەت هی ــە تەنان لەوانەی

نەبێــت لــەوەی کــە تۆتالیتاریانیــزم هەرچــی 

وتــار  لــە  ئێــوە  بــێ  ڕەنــگ  بووبێتیــش. 

لەبارەیــەوە  شــتگەلێکیان  پەڕتووکانــدا  و 

بخوێننــەوە و لێــی بزانــن، بــەاڵم هەرگیــز بــە 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــەری نەبوونەت ــوون بەرامب ئەزم

مــن دوو کــەڕەت ئــەوم تەجرەبــە کــردووە. 

ئێــوە  وەاڵمەکــەی  دیکــەی  بەشــەکەی 

دەبــێ بــە ڕەوتــی پێشــکەوتنی ئابــووری 

ناخالیســی  بەرهەمهێنانــی  زۆربوونــی  و 

نەتــەوەی بدەمــەوە. لــە ڕەوتــی پرۆســەکانی 

لــە  خەڵکانێــک  بــەردەوام  دا  ئابــووری 

ــی  ــە الیەن ــانێکیش ل ــراوە« و کەس ــەری »ب ب

لــە  یەکێــک  هەڵدەکــەون.  »دۆراو«دا 

هۆکارانــەی کــە بــە گوێرەیەکــی تایبــەت 

تۆڕچنەکانــی  هەڵوەشــانەوەی  شــایەتی 

ــن، ســەبارەت  ــی بەشــی خــۆ بووی هێمنایەت

بەشــە  لــە  کــە  بــوو  خەڵکانێکــەوە  بــە 

کراوەکانــی  ڕیزبەنــدی  ژێردەســتەکانی 

کۆمەڵــگا دا هەڵکەوتبــوون؛ خەڵکانێــک کــە 

لــە  لــە بارودۆخــی هــەژاری و »نێزیــک 

هــەژاری« دا دەژیــان و یــان دەنــا ئەوانــەی 

وا بــە »خەیارهەڵگــر« دەهێنــە هەژمــار. 

»خەســارهەڵگر«  یــان  »پڕیکاریــات« 

ئێســتا  وا  ئەوانــەی  بــۆ  ئاماژەیەکــە 

ــدی،  ــژی مام ناوەن ــزەی توێ ــە ڕێ ــێکن ل بەش

بارودۆخەکەشــیان جــارێ باشــە و پشتیشــیان 

بــە خــۆ بەســتووە، بــەاڵم لــەوەی کە نــەوەکا 

ــگار  ــێوێ، ئێج ــێ بش ــیان ل ــەم بارودۆخەش ئ

ــەوە و زۆری  ــێ دەکەن ــری ل ــێن و بی دەترس

بــۆ هەیــە هــا ئێســتا هــا تــاوێ تــر ئــەو پێگە 

کۆمەڵگاییــەی هەیانــە لــە کیســیان بچێــت. 

ئــەم  ســەرهەڵدانی  کــە  شــێوازەیە  بــەو 

دیاردانــە دەلــوێ؛ بــە چەشــنی ســەرهەڵدانی 

پیاوێکــی بەهێــز و کەســێکی بتوانێــت خــۆی 

لــە پێ ودانــگ و دەبێــو نابێــی سیاســی ڕزگار 

ــکا؛ کەســێکی وا دەڵێــت کاتــێ کەســانێک  ب

ــتەقینەی  ــروڕای ڕاس ــی بی ــی دەربڕین غیرەت

خۆیــان لــە ڕووی گشــتی دا نیــە، ئیــر هــەر 

ــت.  ــە چ دەبێژێ ــە ک ــی نیی ــچ گرینگییەک هی

بتوانێــت  لەوانەیــە  ئاوهــا  کەســێکی 

ــە  ــەت کات ب ــێ. هەڵب ــک بخوڵقێن مۆجزاتێ

فیــڕۆ دانــە کــە مبانهــەوێ لــەم بابەتــەوە لــە 

ــەم  ــەاڵم ل ــن ب ــازی بکەی ــەدەر وێناس ڕادەب

کەشــەی ئیســتە دا ڕوودانــی شــتێکی ئاوهــا 

دوور لــە تێگەیشــن نییــە.

دا  دیامنەکانتــان  لــە  یەکێــک  *لــە 

دیکــە  تڕاژێدیایانــەی  ئــەو  گوتوتانــە 

بنیــادەم  ئەزموونەکانــی  بــە  وا 

گەیشــتووە هەنووکــە لــە زۆر الیەنــەوە 

جولەکــەکان  کــە  تڕاژێدیایــەی  لــەو 

ــان  ــر ڕۆیشــتە. ئاماژەت ــە فرەت ئەزموویان

بــووە؟ بــۆ کێهــە تڕاژێدیــا 

کــە  شــتهایەکە  دەســتە  لــەو  -تڕاژێدیــای 

و  کــەم  و  هەمانــە  پێویســت  ڕادەی  بــە 

کووڕییەکــی لەمــەڕ ئــەوەوە هەســت پــێ 
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ناکەیــن. بــۆ وێنــە ســەیرکەن ئێســتا لــە واڵتــە 

جۆراوجۆرەکانــی جیهــان چــی ڕوو دەدات؛ 

ڕووداوێکــی کــە بێ شــک ئاکامــی تاوانــی 

گــەورەی ئێمە و سیاســەتە بــێ عەقاڵنییەکانی 

مەنــە لــەو واڵتانــەدا. واڵتانێــک دەبینــی کەوا 

ــوو  ــە و هەم ــەقامگیر بوون ــەواوی ناس ــە ت ب

لــە کیــس  ئاســاییەکانی خــۆی  ڕێکخــراوە 

هەبوونــی  بــۆ  ڕێکخراوانــە  ئــەم  چــووە. 

ژیانــی ئینســانی گونجــاو و ڕێــک و پێــک 

گــەل  ئامانجەکانــی  پاراســتنی  بــۆ  لــە  و 

پێویســت بوونــە. ســەیرکەن جیهانــی عارەبــان 

کەوتۆتــە چ بارودۆخێکــەوە؛ بنــواڕە یەمــەن و 

ســووریە و لیبــی تووشــیاری چــی بوونەتــەوە. 

ــا  ــە ئەوروپ ــە ئەم ــن دەی ــاوەی چەندی ــۆ م ب

بــوو کــەوا ئــەو گشــتە فشــارە زۆرەی بــە 

ــی زەق و  ــاوازی گەلێک ــی جی ــۆی هەبوون ه

ــرد،  ــە دەک ــە دا تەجرەب ــەو نێوان ــاوی ل بەرچ

وەکــوو جــۆر و شــێوازی ژیانــی لــە ئەورووپــا 

و لــە ئەفریقــا. ئەمــەش گوشــارێک بــوو کــەوا 

»کــۆچ کردووانــی ئابــووری« لەو ســەردمانەی 

دادەســەپاند.  ئەورووپایــان  بەســەر  دا 

دیاردەیەکــی  لەگــەڵ  هەنووکانــە  بــەاڵم 

بــە  و  بووینەتــەوە  دەســتەومالن  دیکــەدا 

هــۆی ئەزموونــی ئــەو گوشــارانەوەیە کــە 

لــە  ئەورووپییــەکان  زۆرینــەی  ئیســتەکانە 

بەرامبــەر ئــەو درگای قــاڕە کوتانانــەی لــە 

ــە  ــتی توڕەییان ــەوە وەرکەس ــەن کۆچبەران الی

لــە خۆیانــەوە پیشــان دەدەن. مــن پێــم وایــە 

ــک  ــرێ هەندێ ــە بتوان ــەم دژەکردارینان ــۆ ئ ب

ــەو  ــرێ. ئ ــە بک ــانە گەاڵڵ ــی دەروونناس تێبین

ــا  ــەرەو ئەورووپ ــتەکانە ب ــەش وا ئێس مرۆڤان

نــەک  بــەاڵم  کۆچبــەرن  هــەر  دەبزوێــن 

برســی  کــەوا  کۆچبەرانــەی  چەشــنە  لــەو 

ــوو  ــن، بەڵک ــاو ب ــان و ئ ــاری ن ــن و خوازی ب

ــز و  ــە فی ــە ب ــا دوێنێک ــە هەت ــانێکن ک کەس

ــان  ــان دا دەژی ــی خۆی ــە ماڵەکان پۆزێکــەوە ل

ــەی  ــوو و زۆرب ــاش ب ــان ب ــی ماددیش و دۆخ

هــەرە زۆریــان بــە هەبوونــی بڕوانامــەی 

خوێنــدکاری شــیاوەوە پێگەیەکــی باشــیان 

لــه نێــو کۆمەڵگاکانــی خۆیــان دا هەبــوو. 

کەچــی ئێســتا لــە مــاڵ و حاڵــی خۆیــان 

ــر  ــەر. ئی ــە کۆچب ــوون و بوونەت ــەوازە ب پەرت

ــەک  ــچ پێگەی ــە هی ــە، و ن ــان هەی ــە ماڵێکی ن

هەرزنێکیــان  نــە  و  دا  کۆمەڵــگا  نێــو  لــە 

ــەر  ــەی وا وەس ــە و خەرمان ــتە خەل ــەو گش ل

دێنــە  ماوەتــەوە.  بــۆ  لــە  نابــوو  یــەک 

ئێراکانــە و لەگــەڵ چ کەســانێک بەرامبــەر 

هەمــووان  لــە  پــر  ئــەوان  دەبنــەوە؟ 

»خەســارهەڵگری«یانە  ئــەو  بەرامبــەری 

دەبنــەوە کــەوا لــەوە پێــش دەربارەیــەوە 

خۆیــان  »خەســارهەڵگرانە«  ئــەو  دواییــن. 

ئــەو  دەبنــەوە؛  هەڵەشــێوی  تووشــیاری 

خــۆش  خۆیــان  کۆمەڵگایینــەی  پێگــە 

ــەر  ــزن و ه ــە بیپارێ ــان لێی ــت و حەزی دەوێ

ــە  ــدەن. ئەوان ــێ ب ــژەی پ ــێوەیە درێ ــەو ش ب

بــە تــرس و لــەرزەوە لــە خۆیــان پرســیار 

ــەو  ــت و ئ ــەر بێ ــێ ئەگ ــی دەب ــەن: چ دەک

کۆمپانیایــەی وا ئیشــی تێــدا دەکەیــن بــۆ 

ــر  ــێ و ئی ــێ و نەمێن ــن بچ ــە بەی ــبەینێ ل س

کــە  نەکــەوێ  دەســت  شــوێنێکامن  هیــچ 

پێداویســتی بــە ئێمــە و ئــەم خزمەتانــەی 

ــارهەڵگرانە  ــەم خەس ــێ ئ ــن؟ کەواب ــە بێ ئێم

ڕوویــان  لــەوەی کۆچبــەران  بــەر  خۆیــان 

تــێ بکاتــن گرفتــاری ئــەم دڕدۆنگییانــەی 

خۆیانــن. خەســار هەڵگــران هــەر لــە خۆیــان 

دا بــە تــرس و لــەرزەوە ژیانیــان دەبەنــە 

ــرس و دڵەڕاوکێیەشــیانە  ــەم ت ســەر و هــەر ئ

ئەوانــە.  دیاری کــراوی  الیەنــی  گرنگریــن 

ــە  ــەی »پریکاریات«ـ ــەم وش ــودی ئ ــەر خ ه

مانــا  و  هەیــە  فەرانســەوی  ڕیشــەیەکی 

کەیشــی دەبێتــە هەنــگاو هەڵێنانــەوە لــە 

ســەر مل و خیزەاڵنێکــی و نەبوونــی شــوێن 

ــەم  ــق ئ ــی مەنتی ــەوە. ئێمــە بەپێ ــی پت پێیەک

ــە  ــن ک ــرێ دەدەی ــتیانەوە گ ــەو ڕاس ــە ب ترس

لــە شــوێنەوارێکە لــە دەراوی ســایبەری و 

لــە جێیەکــەی کــەوا دوورە لــە کۆنتڕۆڵــی 

ــەوە،  ــی خۆمان ــەت کۆنتڕۆڵ ــی و هەڵب دەڵەت

هێزگەلێــک هــەن کــە ئێمــە بــە »هێــزە 

هێــزە  دەبەیــن.  نێــو  جیهانیەکان«یــان 

جیهانیــەکان بــۆ ئێمــە جێــگای مەترســین 

بکــەن  کارێــک  هــەر  دەتوانــن  چونکیــن 

هەیــە  بــۆی  ســاتێک  و  کات  هەمــوو  و 

ــن  ــە م ــەوە. کەوات ــەر هەڵمەتیان ــە ب بکەوین

ــەو  ــر دەکەم ــارهەڵگرێک وا بی ــوو خەس وەک

ــر  ــە ژێ ــەکەم بکەوێت ــت و پیش ــە ئەگەربێ ک

ئاکامــی  ئــەو  هەڕەشــەوە،  و  مەترســی 

پرۆســەی جیهانــی بوونــە. بیرۆکەیەکــی لــەو 

ــەم  ــی ک ــش ڕاســتە. الن ــا ڕادەیەکی چەشــنە ت

ناتوانــی بڵێــی بیرۆکەیەکــی لــەو چەشــنە 

ڕووداوێکــی  ئیســتە  گەمژانەیــە.  تــەواو 

و  ســوورییەکان  دەدات؛  روو  دیکــەش 

ــن  ــش هــەر دێ ــی تری ــەکان و ئەوەکان لیبیایی

ــن.  ــراپ دێن ــی خ ــیان هەواڵ ــەڵ خۆش و لەگ
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ــەگەلێکی  ــرەی هەڕەش ــە هەڵگ ــەم کۆچبەران ئ

ــە  ــڕۆ ئێم ــی دوورەوە و ئیم ــە واڵتانێک ــن ل نوێ

دەبینیــن وا تێکــەاڵوی ئێمــە بوونــە. ئەوانــە 

لــە پڕایەکــی دا لێــامن پەیــدا بوونــە، ئێســتا لــە 

دەور و بەرمانــن و چیــدی ئێمــە ناتوانیــن هــەر 

پشــتیان تێکەیــن و ڕوویــان لــێ وەرگێڕیــن. 

ژمارەیــان کــەم نییــە و زۆریــش پێداگــرن و 

هــەوڵ و تەقەالیەکــی زۆر دەدەن کــە بێنــە 

پشــت  بخەینــە  بوونیــان  ناتوانیــن  ژوورەوە. 

ــەاڵم  ــن. ب ــت بی ــتیان خەلەس ــە دەس ــوێ و ل گ

ئەمانــە هــەر ئــەو ترســانەی ئێمــە دەژیێننــەوە 

ــەوان  ــا دوێنێکــە ئ ــری دەکــەن. هەت و بەرچاوت

بــوون و هەنــی ئێمــەن. ئــەوان لــە واڵتەکانــی 

بــوون.  لەخۆبایــی  و  هێــز  خــاوەن  خۆیــان 

ــێ  ــان ل ــە چیی ــەیریان بک ــتاکانە س ــەاڵم ئێس ب

ــە  ــوون، کەوتوونەت ــالن ب ــووە؟ وەی بەســەر هات

ســواڵ و هیــچ کەرســتەیەک لــە بــۆ بژیــوی 

خۆیــان شــک نابــەن. مــن پێــم وایــە بــەو حــاڵ 

و باڵــەوە ئەمــە تــازە ســەرەتای »ڕاتــەکان« 

ــن  ــا بتوانی ــێ دەوێ هەت ــت. هێشــتا زۆری پ بێ

ــی  ــەوە و خۆمان ــە هەڵتاوێنین ــەم کەشــە نوێی ئ

و  ئێمــە  »لوان«ـــەکانی  ڕابێنیــن.  دا  لەگــەڵ 

»میواندارینە«کانــی ئێمــە ســنووردار نینــە؛ هەر 

بــەم ڕایەڵەشــە ناتوانیــن توانایــی بنیادەمــەکان 

ــە  ــرەوەری و دەســت ب ــی کوێ ــوڵ کردن ــە تام ل

ــرەوە  ــانی ت ــەن کەس ــە الی ــان ل ڕووەنانەوەکانی

بــە بــێ ڕادە لــە قەڵــەم دەیــن. کەوابێــت ئێمــە 

بەرامبــەر  خۆمانیــان  »هاودڵــی«  ناچاریــن 

ــی  ــەوە بەاڵنێک ــەوە ئ ــەاڵن ـ بەداخ ــن ب دەربڕی

گەورەیــەـ دەبــێ بزانیــن کــە تەجرەبەیەکــی 

لــەو چەشــنە ناتوانــێ ڕێگــە چارەیەکی«کــوت و 

ــان »پێشــاوبڕدانەوە«یەک بێــت. »وت و  ــڕ« ی پ

وێــژ« پرۆســەیەکی هــەرە هــەرە درێــژ خایەنــە 

ــە هاوویســتی ســەردەمێکی دوور  و گەێشــن ب

و درێــژی گەرەکــە. جیلێکــی تــەواو و تانانــەت 

ســەر  بپەرژێتــە  دەبــێ  لــە جیلێکیــش  پــر 

ــەر  ــا ه ــە. ج ــەو هەڵگریی ــی ئ بەرهەمهێنانێک

بۆیەیــە دەبــێ خۆمــان ئامــادەی ســەردەمانێکی 

زۆر چەتــوون بکەیــن کــەوا لــە ڕوومــان دایــە. 

ڕابــردوودا  ســاڵی  لــە  وا  کۆچبەڕانــەی  ئــەم 

گرووپــی  دواییــن  ژوورەوە،  هاتوونەتــە 

ــە  ــش ب ــی تری ــە. خەڵکانێک ــەران نەبوون کۆچب

ڕێــگاوەن هەتــا ئــەو ڕێبــازە ببــڕن. دەبــێ ئــەوە 

ــە.  ــەر ئەمەی ــارودۆخ ه ــە ب ــن ک ــووڵ بکەی قب

ــت  ــاو دەس ــە ن ــت ل ــان دەس ــێ هەمووم دەب

ــەم  ــۆ ئ ــەرییەک ب ــە چارەس ــەوە ڕێگ ــە یێک و ب

بدۆزینــەوە. بارودۆخــە 

*ئایــا هــەر »فــرە کولتــووری« دەتوانــێ 

جارێــک  ئێــوە  بێــت؟  دەر  ئــاکام  خــۆی 

گووتوتانــە کــە لــە گەورەشــارەکان هیــچ 

هــۆزی  و  ئەیینــی  گرووپێکــی  و  تاقــم 

ڕێبــازی  ســەر  لــە  کــەوا  نابیننــەوە 

ــەڵ  ــان لەگ ــی« خۆی ــتنی فەرهەنگ »ڕێکخس

ئەوەکانــی دیکــە بــن، بەڵکــو هــەر کامێــک 

لەوانــە بــۆ »ناســنامەی فەرهەنگــی« خۆیــان 

خوازیــاری »فیــز و دەعیــە« و »جیــاوازی«ن. 

لــەوە دەچــێ »فــرە فەرهەنــگ خــوازی« 

چەتــوون بێــن.

»فــرە  واتەیــەی  ئــەو  خــۆم  وەک  -مــن 

ــن  ــە ڕای م ــە. ب ــووڵ نیی ــەم قوب کولتووری«ی

زۆر خاســر و ڕاســتر و جێــی متامنــە تــرە کــە 

من وەک خۆم 
ئەو واتەیەی »فرە 
کولتووری«یەم 
قوبووڵ نییە. 
بە ڕای من 
زۆر خاستر و 
ڕاستتر و جێی 
متمانە ترە کە 
بڵێین ئێمە 
هەر هەموومان 
شانۆگەرانی 
کۆمەڵگا »فرە 
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بڵێیــن ئێمــە هــەر هەموومــان شــانۆگەرانی 

ــە  ــن. ئەم ــرە کولتووری«یەکانی ــگا »ف کۆمەڵ

فەرهەنگییــە«.  »فــرە  کــە  کۆمەڵگایــە 

خــوازی«  فەرهەنــگ  »فــرە  سیاســەتی 

و  الیــەن  نییــە.  ئەوتــۆی  مانایەکــی 

دەرنجامێکــی ئــەم ڕامیارینەیــە ڕەنگــە ئەمــە 

بێــت کــەوا ئێمــە هەموومــان پڕچەکیــن 

بــە کەرســتەگەلێکی وەکــی فەیســبووک و 

ــەر  ــان لەب ــی کۆمپیوتەرم ــە کورت ــڕ و ب تویتێ

ــە  ــە ک ــەوە ئەمەی ــی ئ ــە. ئاکام ــت دای دەس

ــک  ــاواز پێ ــە دوو بەشــی جی ــە ل ــی ئێم ژیان

دێــن؛ بەشــی ســەرهێڵ و بەشــی بــێ هێــڵ. 

بەشــی بــێ هێــڵ هەمــان ڕێگــە ڕۆیشــتنامنە 

لــە ســەر شــەقام و چوونــە ســەر کار و 

هەمــووی  لــە  کــەوا  فرۆشــن  و  کڕیــن 

ئەمانــەدا ئێــوە ناچــارن لــەوەی ڕووبــەڕووی 

کەســانێک ببنــەوە کــە بــۆ ئێــوە -هــەر 

»نەناســیاون«  کۆچبەرانــە-  ئــەو  وەکــوو 

و هەتــا ئێســتا نەتانناســیون. لــە هەمــوو 

ــێ  ــوە ب ــەی ئێ ــێ هێاڵن ــوێنەوارە ب ــەم ش ئ

ــە  ــان هەی ــیاو بوونی ــانی نەناس ــان کەس گوم

ــە  ــت ل ــەن. کەوابێ ــوە دەک ــی ئێ و چاوەڕوان

ــک«  ــێ »تواناگەلێ ــڵ دا دەب ــێ هێ ــی ب بەش

ــا  ــەن هەت ــەروەردە بک ــان دا پ ــو خۆت ــە نێ ل

ــیاوانەدا  ــەم ناناس ــی ئ ــەڵ بوون ــن لەگ بتوان

ڕابێــن. جــا ئێســتا ژیانــی مــە بەشــێکی ســەر 

هێڵیشــی هەیــە کــە هەمــوو لێکۆڵینــەوە 

وای  کۆمەڵگاییــەکان  توێژینــەوە  و 

دەردەخــەن کــە زۆرینــەی بەکارهێنەرەکانــی 

کۆمپیوتــەر لــە ئــەم ئامێــرە بــۆ فێــر بوونــی 

ژیــان  بــۆ  جێگیــر  و  نــوێ  ڕێگایەکــی 

کەڵــک وەرناگــرن و نایانهــەوێ بــە هــۆی 

دیکــەی  سەرمەشــقەکانی  لــە  ئــەوەوە 

ژیــان هیــچ شــتێیەک تێبگــەن و فێریــان 

ــەی  ــەو منوونان ــەوێ ئ ــەم دەیانه ــن، بەڵک ب

ــەرهێڵی  ــی س ــە جیهان ــڕنەوە و ل ــە بس دیک

ئارخەیانیــان«  »بازنەیەکــی  خۆیــان دا 

هەبێــت کــە تیــای دا هیــچ نەناســیاوێک 

نەبینــن. لێــرا ئیــدی ئەگــەر بێــت  و کەســێک 

ئایدیاگەلێــک گەاڵڵــە بــکا کــە مــن پێــم 

ــەی  ــە تۆڕچنەک ــە ســانایی ل ــن، ب ــاش نەبێ ب

خۆمــی وەدیــوی دەرێ دەنێــم. کەواتــە لــەو 

ــا ســەرهێڵەی لەبــۆ خــۆم خوڵقانــدووە  دونی

ــانێک  ــەیی کەس ــی و هاوقس ــا هاوبەش تەنی

وەردەگــرم کــە هەرچــی مــن دەیڵێمیــان 

ــژدەرە  ــە زۆر چێ ــت. ئەم ــرۆز بێ ــەاڵوە پی ب

بــەاڵم هــاوکات پریــش جێگــەی مەترســییە. 

ــەو  ــە ئ ــەوا ئێم ــە ک ــینەکەی لەوەدای مەترس

ــی  ــێ هێڵ ــی ب ــە جیهان ــەوا ل ــەی ک تواناییان

ــامن  ــێ مبانبێت ــان دا پێویســتامنە و دەب خۆم

شــوێنەوارە  لــەم  دەچنــەوە.  بیــر  لــە 

ــامن  ــەواو هۆگری ــە دا، ئێمــە ت فرەفەرهەنگی

بــە یەکرینــەوە هەیــە بــەاڵم کێشــە ئەمەیــە 

ــی  ــەت پرۆســەی وەدەســت هێنان ــە تەنان ک

هــەر  وەتەنیــامن  جیهــان  زانیارییەکانــی 

زانیارینەکانــی  نەکــردووە.  پــێ  دەســتیش 

ــە کــە هــزر و  ــەم واتایەی ــی ب جیهــان وەتەن

ــی دەور و  ــە کۆمەڵگای ــا ب ــە تەنی ــری ئێم بی

ــرێ  ــەوە گ ــەی خۆمان ــێ ناونجییان ــەر و ب ب

ــە  ــە جیهانی ــەو پێوەندین ــە ئ ــت و ل نەدرابێ

دابیــن کــەرە بارودۆخــە زااڵنــەی بەســەر 

ژیانــی خۆشــامنەوە هــەر تێبگەیــن.

*گەروایــە دەکــرێ ئــەم ڕەوتــە بــە »درێژ 

ــەرە  ــێ بەرەب ــە دەب ــرێ ک ــەن« بزان خای

لەگەڵیــا دا ڕابێیــن هەتــا بتوانیــن بــە 

لــە  جیاوازییانــەوە  ئــەو  پێچەوانــەی 

بەرامبەرینانــە«ی  »پێداویســتیە  ئــەم 

لەگــەڵ کەســانی تــر تێبگەیــن و لــە 

ــە  ــان بەرین ــری دا ژی ــێیەتی یەک دراوس

ســەر؟ بۆچــی هەتــا ئێســتا لــەو بــوارەدا 

هیــچ ســەرکەوتنێکامن نەبــووە؟

بــەاڵم  باشــە  زۆر  پرســیارێکی  ئەمــە 

ــی  ــق و جیاوازییەکان ــوان خەڵ ــی نێ جیاییەکان

ــژووی  ــی مێ ــە درێژای ــی ب ــان مێژوویەک نێوانی

ژیانــی بنیادەمــێ هەیــە. هەمــوو کات تێکــەڵ 

بووییــەک هەبــووە لــە نێــوان پرۆســەکانی 

و  »جیاکردنــەوە«  و  کــردن«  »یەکپارچــە 

هەنووکانــە بــۆ یەکــەم کــەڕەت ئێمــە دەبێ لە 

حاڵێــک دا هەنــگاوی پاش ئــەوەی هەڵێنینەوە 

کــە ئیــر خاڵێکــی »جیاکردنەوە«مــان لــە ژێــر 

دەســەاڵت دا نییــە و تەنیــا دەبــێ لەســەر 

»یەک پارچــە کــردن« پێداگــری بکەیــن. »لێــک 

ــا بــەر لەمــە بــەردەوام الیەنــی  دابڕیــن« هەت

»کەرســتەیی« هەبــوو و بەڕێوەبــەری ڕێنوێنی 

هــەر چەشــنە تێکۆشــانێک بــوو لــە مــەڕ 

ــت  ــێ دەتانهەویس ــردن«دا. کات ــە ک »یەکپارچ

ــاژە  ــوو ئام ــەن دەب ــە بک ــک یەکپارچ خەڵکانێ

بکــەن بــە نەیــار و دوژمنانــی یەکگرتــووی 

بــەو »کەســانی  بــەو نەناســیاوانە،  ئــەوان، 

تــرە« کــەوا لــە بەرامبــەری »ئێمــە« دا هــەن و 

ئێمەیــش دەبــێ وریــا و هەســتیار بیــن هەتــا 

ــە حانــد ئــەوان دا بەرگــری بکەیــن  بتوانیــن ل

ــن  ــتاکانە ناتوانی ــر ئیس ــەاڵم ئی ــان. ب ــە خۆم ل
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هەنــگاوی داهاتــوو هــەر بــەو پێ ودانگــە 

هەڵبێنینــەوە. لێــرادا ئیــدی لەتــەک کەســانێک 

دا بەرامبــەر دەبینــەوە کــە لــە »کەشــێکی 

و  هەڵکەوتــوون،  دا  وەتەنی«یــەک  جیهــان 

ئەمــە بــە واتــای »گشــت بەشەرییەت«ـــە. 

ــا  ــاوە هەت ــک نەم ــەر و نەیارێ ــچ دژب ــر هی ئی

ئەمــە  بیــن.  یەکگرتــوو  دا  بەرامبــەری  لــە 

ئێستاشــی  هەتــا  کــە  نوێیــە  بارودۆخێکــی 

و  هەڵنەکەوتبوویــن  دا  تیــای  بێــت  پێــوە 

ئەمەیشــە  هــەر  و  نەکردبــوو  ئەزموومنــان 

ئێمــە  ئێســتاییەی  کاتەوەختــە  ئــەم  کــەوا 

مەترســی دار و لــە الیەکــی تریشــەوە ســەرنج 

ــەکان  ــن، چینیی ــەر دەکات ــچ هێن ــش و زی ڕاکێ

لەوانەیــە  و  هەیــە  پێشــینیانیان  پەندێکــی 

زیاتریــش  هەڵبــەت  و  بیســتبێتتان  کــەوا 

وەکــوو تــووک و نــزا لێکردنێــک وایــە؛ دەڵێــن: 

ســەرنج  ســەردەمانێکی  لــە  »ئاواتەخــوازم 

ــزا  ــەم ن ــەر«! و ئ ــە س ــان بەریت ــش دا ژی ڕاکێ

لــێ کردنــە زۆر نێزیکــە لــەو ڕاســتییەی وا 

ئێمــە هەنووکانــە تەجرەبــەی دەکەیــن. بــەاڵن 

هەروەکــوو لــە پێشــریش دا ئامــاژەم پــێ کــرد 

ــە کــورت مــاوە دا دڕدۆنگــم ســەبارەت  مــن ل

بــەم بارودۆخــە لەبــەر ئــەوەی ئێمــە لــە 

دســپێکی ڕێگەیەکــی ئێجــگار دوور و درێــژ 

دایــن کەچــی لــە درێــژ خایــەن دا، لــە ئــاکام دا 

ــەو کێشــەوبەرەیەی  ــووی ئ ــە داهات ــە ل و جگ

نێــوان ئســڕاییل و فەلەســتین، دەبــێ بێــژم کــە 

زۆر دڵــم ڕوونــە و هیــوادارم.

ــە  ــەم بارودۆخ ــی ئ ــاب کردن ــە حیس *ب

ــەوا  ــەی ک ــێ متامنەی ــێ و ب ــڕ دڵەڕاوک پ

الوەکانــی ئیمڕۆیــی تەجرەبــەی دەکەن، 

داخــۆ ئێــوە خۆشــحاڵن لــەوەی کــە ئــەم 

ســەردەمەمان لەبــەر دایــە نایبینــن و لــە 

ســەردەمی پێشــووی خۆتــان دا ژیانتــان 

بەســەر بــردووە؟

ئــەم وتەیــە دەمخاتــەوە بیــری قســەکەی 

ــاوە.  ــەورەی ئەڵامنی ــتڤانی گ ــە هەڵبەس گۆت

ــیارەی  ــەو پرس ــە ل ــرد ک ــێ ک ــیارێکیان ل پرس

»داخــۆ  پرســیان:  بــوو،  نێزیــک  ئێــوەوە 

لــە ژیانــی خــۆت دا کامــەران بوویــت؟؟« 

و ئەویــش وەاڵمــی دانــەوە: »بەڵــێ. زۆر 

ــەو  ــەدوای ئ ــرا دوا ب ــووم.« و خێ ــەران ب کام

وتەیەیــەوە گوتــی: »بــەاڵم بەداخــەوە تەنیــا 

ــەوا  ــەوە ک ــر نایەت ــم وەبی ــەک حەوتوویش ی

پڕاوپــڕی کامەرانــی بووبێــت«. دەزانیــن کــە 

تێگەیشــتنێکی لــەو چەشــنە لــە دژایەتــی 

دایــە لەگــەڵ فەلســەفەی هاوچاخــی ئێمــە. 

ئــەوە دەبــێ وشــیار کردنەوەیــەک بێــت بــۆ 

ئێمــە، چونکینــە ئێمــە مناڵــی »بازاردیتنــەوە« 

»هەســتیاری«  بــە  و  »ڕێکالمیــن«  و 

»مۆد«گەلێکــەوە  و  »هــان دەری«  و 

ــوو  ــی وەک ــە کامەران ــن. ئێم ــارۆ دراوی گەم

ــژی  ــام و چێ ــە ت ــان ل ــی بێ وچ زنجیرەگەلێک

بــەاڵم  دەبینیــن.  دا  زیاتــر  ڕۆژ  لــە  رۆژ 

کــەوا  گۆتــە  زانیاریینەییــەی  قســە  ئــەو 

شــاعیرێکی مــەزن بــووە، فێرمــان دەکات 

کــە دەبــێ کامەرانــی لــە زاڵ بوونــی بەســەر 

»چارەڕەشــی« و چەتوونییــەکان دا ببینینەوە. 

هەڵبەســتەکانی  لــە  یەکێــک  لــە  ئــەو 

ــن  ــە گەورەتری ــک ل ــژی یەکێ ــۆی دا دەبێ خ

کوێرەوەرییەکانــی ژیــان تامــووڵ کــردن و 

و درێــژی  بردنــی ڕۆژێکــی دوور  بەســەر 

ــن  ــە، چونکی ــی هاوینێی ــە تین ــاوی ب ــڕ هەت پ

»ماندوویەتــی«  کامەرانــی،  جێــی  بــە 

ــای  ــە و تی ــدا نی دەخوڵقێنــێ، خۆشــییەکی تێ

ــوون و  ــەدوا دا چ ــۆ ب ــک ب ــچ ئامانجێ دا هی

بەرخــۆدان نییــە. ئــەو شــتەی کــە گۆتــە 

باســی دەکاتــن دەبــێ وشــیار کردنەوەیــەک 

ژیانــی  ئیمڕۆیــی؛  گەنجەکانــی  بــۆ  بێــت 

خۆیــان بــە کۆمەڵــە دیــاری گەلێــک نەزانــن 

کــە دەڕوێــن و دەبێــن بــە مایــەی داهــات و 

مەکۆیەکــی بــێ کۆتایــی و تــەواو نەبــوو لــە 

ئــەو شــتانەی کــەوا خۆشــحاڵ کــەرن. ژیانــی 

خــۆ وەکــی بەرخۆدانێــک بزانــن کــەوا دوور 

و درێــژە و تێــای دا کێشــەیەک دەڕەوێنــن 

و پاشــان گیــر و گرفتێکــی تــر ســەرهەڵدەدا. 

کاریگــەری ئــەو الیــی ئــەم گیــر و گرفتانــەش 

زۆربەیــان قێزهێنــەر و ئــازاردەرن. ئەمــە لــە 

ــە  ــن ل ــەوا م ــتەیە ک ــەو ش ــەر ئ ــتیدا ه ڕاس

کــورت مــاوە دا دڕدۆنــگ دەکات و هەڵبــەت 

ســەبارەت بــە داهاتــوو خۆشــبین دەکات.
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