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گفتوگۆ لەگەڵ ئاالن بادیۆ

وەرگێڕانی: ئەرسەالن ئەفراسیاو
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و  فەلســەفە  لــە  خراپــە  چەمکــی 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دەروونشــیکاریدا 

ماوەیەکــی دوور پێــش ئێســتا، کــە بێگومــان 

لــە فەلســەفەی ڕۆژئاواییــدا گرنگییەکــی 

زۆری پێــدراوە، بەجۆرێــک ئــەم چەمکــە 

ــە  ــا دەگات ــتینەوە ت ــوکرات و ئۆگەس ــە س ل

الیبتنــز و کانــت، فەیلەســوفانی سەرســام 

ئــەم  زۆری  ماوەیەکــی  لــە  کــردووە، 

مێژووەشــدا »چەمکــی خراپــە« پرســێکی 

ــواز  ــودا چاکەخ ــەر خ ــووە: ئەگ ــۆژی ب تیۆل

ــە  ــەم خراپەی ــە ب ــی ڕێگ ــتە، بۆچ و بااڵدەس

ــەدوای  ــەوە؟ ل ــدا باڵوبێت ــە جیهان دەدات ل

کانتیــش، تــا ڕادەیەکــی زۆر پەیوەندیــی 

پچــڕا،  تیۆلۆژیــدا  لەگــەڵ  فەلســەفە 

بەمــەش، پرســیارکردن و لێپێچینــەوە لــە 

خراپــە بەرتەســک بوویــەوە. پاشــان چیــدی 

»پرســی خراپــە« تەنهــا لــە چوارچێــوەی 

ئەوەشــی  بگــرە  نەمایــەوە،  فەلســەفەدا 

تێپەڕانــد و بــووە جێــی بایەخــی پزیشــکیی 

ــی.  ــی و کۆمەڵناســی و زیندەوەرزان دەروون

ــک  ــدا، کۆمەڵێ ــاڵی ڕابردووش ــد س ــە چەن ل

فەیلەســوف و تیۆریســت -کــە کاریگــەر 

ژاک  و  کانــت  بەرهەمەکانــی  بــە  بــوون 

بــە  دەســتیانکردەوە  ســەرلەنوێ  الکان- 

خراپــەوە.  لەبــارەی چەمکــی  قســەکردن 

یــەک لەوانــە ئــاالن بادیۆیــە، کــە ســاڵی 

»ئەخــاق:  بەنــاوی  کتێبێکــی  1993دا 

خراپــەوە«  چەمکــی  لەبــارەی  وتارێــک 

و  شــیکردنەوە  کتێبەکــە  باڵوکــردەوە. 

گوتــاری  داڕشــتنەوەی  و  ڕەخنەکــردن 

خراپەیــە لــە فیکــری هاوچەخــدا، تێیــدا 

و  تیۆلــۆژی  تەفســیرە  هەمــوو  بادیــۆ 

زانســتییەکانی )دەروونــی و کۆمەاڵیەتــی 

خراپــەوە  چەمکــی  لەبــارەی  ...هتــد(  و 

و  »خراپــە  چەمکــی  ڕەتکردۆتــەوە، 

هەنــاوی  نێــو  گێڕاوەتــەوە  چاکە«ـــی 

ــردەوە و  ــرۆڤ و ک ــوبێکتیڤی م ــادی س بونی

ئازادییەکانــی. 

لــە  کریســتۆفەر کۆکــس و مۆڵــی واڵــن 

پۆســتی  ڕێگــەی  لــە  2001دا  ئۆگســتی 

ئەلیکرتۆنییــەوە گفتوگــۆ لەگــەڵ بادیــۆدا 

یانــزەی  ڕووداوەکانــی  پــاش  دەکــەن. 

ئــەو  دەکات  داوا  بادیــۆ  ســیپتەمبەریش 

زیــاد  گفتوگۆکــە  بــۆ  دوایــی  بڕگانــەی 

بکرێــن. 

لــە گوتــاری  تــۆ پێتوایــە خراپــە   *

ئەمڕۆمانــدا  سیاســیی  و  فەلســەفی 

ئــەم  بەڵگەنەویســتە،  شــتێکی 

خــودی  و  بەڵگەنەویســتییە 

کێشەلەســەرن.  خراپــەش  چەمکــی 

»نواندنــەوەی  کامەیــە  کەواتــە 

ــی  ــە« و چ ــۆ خراپ ــان ب هاودەنگیانەم

تێدایــە؟ کێشــەیەکی 

لــە  خراپــە  ئایدیــای  بەڵگەنەویســتیی   -

کۆمەڵــگای ئێمــەدا زۆر کــۆن نییــە، چونکــە 

دەگەڕێتــەوە  مێژووەکــەی  پێموایــە  مــن 

دەمــەی  ئــەو  شەســتەکان.  کۆتایــی  بــۆ 

ــە  ــەو دەی ــەورەی ئ ــەوەی سیاســیی گ بزوتن

ئــەوکات  ئیــدی  گەیشــت.  بەکۆتایــی 

و  رەجعــی  ماوەیەکــی  نێــو  پێامننایــە 

ــاوە  ــاوم ن ــن ن ــەوەی م ــان ئ ــەدواوە، ی ڕوول

فەڕەنســا  لــە  خــۆی  گەڕانــەوە.  مــاوەی 

»گەڕانــەوە« بــەو ماوەیــە دەوترێــت کــە لــە 

ســاڵی 1815دا و لەپــاش شــۆڕش و ناپلیــۆن، 

پاشــا گەڕایــەوە ســەر حوکــم. ئێمە ئێســتا لە 

ــڕۆ  ــە ئەم ــێوەداین، چونک ــی هاوش ماوەیەک

ئێمــە هەمــوو چارەســەرێکی رسوشــتی و 

قبووڵکــراو لــە ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی و 

ــزم،  ــییەکەیدا، پەرلەمانتاری ــتەمە سیاس سیس

دەبینینــەوە. هەمــوو ئایدیایەکی شۆڕشــیش 

تاوانباریــش  بــە  بگــرە  و  یۆتۆپــی  بــە 

لەقەڵــەم دەدرێــت. هاندەدرێیــن بۆئــەوەی 

پێامنوابێــت باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری 

ــت »دیموکراســی«  ــی دەگوترێ ــەوەی پێ و ئ

بــە جیهانــدا، خەونــی هەمــوو مرۆڤایەتییــە. 

بۆئــەوەی  هاندەدرێیــن  هەروەهــا 

خوازیــاری  جیهــان  هەمــوو  پێامنوابێــت 

و  ئەمریکــی  ئیمپراتۆریەتــی  هەژموونــی 

ناتــۆ.  پۆلیســە ســەربازییەکەیەتی: 

و  ســەرکردەکامنان  لەڕاســتیدا، 

دەزانــن  بــاش  پروپاگەندەچییەکامنــان 

ڕژێمێکــی  لیبڕاڵــی  ســەرمایەداریی 

بــەالی  و  ســتەمکارە  و  ناعەدالــەت 

مرۆڤایەتییــەوە  زۆری  هــەرە  زۆرینــەی 

دەزانــن  چــۆن  هــەروەک  قبووڵنەکــراوە. 

ــوا  ــە: ک ــا وەهمێک دیموکراســییەکەمان تەنه

هێــزی گــەل؟ کــوا دەســەاڵتی سیاســیی 

چینــی  و  ســێهەم  جیهانــی  جوتیارانــی 

ــوو  ــی هەم ــی و هەژاران ــکاری ئەوروپ کرێ

شــوێنەکان؟ ئێمــە لەنێــو لێکدژیــدا دەژیــن: 

دۆخێکــی دڕنــدە و ناهەمــوار و یەجــگار 

تەنهــا  بــوون  هەمــوو  –کــە  نایەکســان 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك 128
دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

No.(67 - 66) April .2018

ــەنگێرنێت-  ــارە هەڵدەس ــای پ ــەر بنەم لەس

ئایدیاڵیــش  و  منوونەیــی  دۆخێکــی  وەک 

پاســاودارکردنی  بــۆ  نیشــاندەدرێت. 

سیســتەمی  الیەنگرانــی  کۆنەخوازیشــیان، 

دۆخێکــی  وەک  ناتوانــن  بااڵدەســت 

نایــاب نیشــانی  منوونەیــی یــان شــتێکی 

بــدەن. بۆیــە لەبــری ئــەوە، بڕیاریانــدا بڵێــن 

ئەوانیــرت ترســێنەرن. بێگومــان، وەک ئــەوان 

دەڵێــن، ڕەنگــە لــە ســایەی چاکــەی رەهــا و 

کامڵــدا نەژیــن، بــەاڵم خۆشــبەختین کــە لــە 

ناژیــن.  خراپــەدا  ســایەی 

دیموکراســییەکەمان کامــڵ نییــە. بــەاڵم زۆر 

لــە دیکتاتۆریەتــە خوێناوییــەکان باشــرتە. 

ســەرمایەداری دادپــەروەر نییــە، بــەاڵم وەکو 

ســتالینیزم تاوانبــار نییــە. لێگەڕایــن ملیۆنــان 

ــەاڵم  ــرن، ب ــدزەوە مب ــۆی ئای ــی بەه ئەفریق

وەکــو مۆســۆلینی دروشــمی ڕەگەزپەرســتیی 

بــە  بەرزنەکــردەوە.  نەتەوەییــامن 

کوشــت،  عێراقییەکامنــان  فڕۆکەکامنــان 

ــەیان  ــە الش ــەرمان ل ــدا س ــەاڵم وەک ڕوان ب

نەکــردەوە، هتــد. 

ــە مەســەلەیەکی  ــە بۆت ــای خراپ ــە ئایدی بۆی

ڕۆشــنبیر  یــەک  پێویســت،  و  تەوەرەیــی 

هەژموونــی  لــە  بەرگــری  نابینیــت 

پەراوێزخســتنی  و  پــارە  ســتەمکارانەی 

لەماف داماڵــراوەکان  سیاســییانەی 

بــەاڵم  بــکات،  ســادەکان  کرێــکارە  و 

زۆربەیــان لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە خراپــە 

ــە شــوێنێکی دیکــەدا خــۆی  ڕاســتەقینەکە ل

لــە  بەرگــری  کــێ  ئەمــڕۆ  داوە.  مــەاڵس 

کۆمەڵکوژیــی  و  ستالینیســتی  تیــرۆری 

ــکای  ــکەنجەدەرانی ئەمری ــی و ئەش ئەفریق

لێــرەدا  کــەس.  هیــچ  دەکات؟  التیــن 

هاودەنگبــوون لەســەر خراپــە یەکالکــەرەوە 

و گرنگــە. چونکــە بــە قبووڵنەکردنــی خراپــە، 

دەگەینــە ئــەو بڕوایــەی گەرچی لە باشــرتین 

ــرتین  ــەاڵم لەباش ــن، ب ــەدا ناژی ــی چاک دۆخ

دۆخــی مومکینــدا دەژیــن، تەنانــەت ئەگــەر 

دۆخێکــی مەزنیــش نەبێــت. چاوپۆشــیکردن 

لــە »مافەکانــی مــرۆڤ« هیــچ نییــە جگــە لە 

ــەرت  ــرن: س ــی مۆدێ ــەرمایەداریی لیبڕاڵی س

ــە ئەشــکەوتەکاندا ئەشــکەنجەت  نابڕیــن، ل

نادەیــن، بۆیــە بێدەنگــی ڕابگــرە و گوێرەکــە 

کــە  ئەوانــەش  بپەرســتە.  ئاڵتوونیەکــە 

نایانــەوێ بیپەرســن، یــان ئەوانــەی بڕوایــان 

بــە بااڵدەســتیامن نییــە، ئــەوا هەمیشــە 

ســوپای ئەمریکــی و پاشــکۆ ئەوروپییەکانــی 

ئامــادەن بــۆ ســەرکوتکردنیان.

دەیگــوت  چەرچڵیــش  تەنانــەت 

دیموکراســی )یــان ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی( 

بگــرە  نییــە،  سیاســی  ڕژێمــی  باشــرتین 

فەلســەفە  هەیــە.  خراپــەی  کەمرتیــن 

ــە  ــە بۆچوون ــووە ل ــەی هەب هەمیشــە ڕەخن

ــت  ــەی وەک بەڵگەنەویس ــاوەکان و ئەوان ب

دەردەکــەون. »بــە بەشــی خــۆت ڕازیبــە 

ئایدیایەکــی  خراپــەن«  ئەوانیــرت  چونکــە 

بەڵگەنەویســتە کــە دەبێــت دەســتبەجێ 

بکرێــت.  ڕەخنــە  و  بکۆڵرێتــەوە  لێــی 

ــت  ــێوەیەیە: دەبێ ــەم ش ــۆم ب ــی خ بۆچوون

هاوچەرخــی  تیــۆری  لــە  -بــەوردی- 

ئایدۆلۆژیــای  و  خراپــە  چەمکــی 

ــی  ــی دیموکراس ــرۆڤ و چەمک ــی م مافەکان

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
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بکۆڵرێتــەوە و وردبینــی بکرێــت. وەکچــۆن 

کــە  بکرێتــەوە  لــەوە  جەخــت  دەبێــت 

هیــچ شــتێکیان تێــدا نییــە ببێتــە هــۆی 

مرۆڤایەتــی.  ڕاســتەقینەی  ڕزگاریــی 

و  ڕۆژانــە  ژیانــی  لــە  مافــەکان  دەبێــت 

سیاســەتدا دابڕێژرێنــەوە، وەکچــۆن دەبێــت 

ــارە  ــی حەقیقــەت و چاکــە دووب چەمکەکان

دابڕێژرێنــەوە. توانــای خاوەنداریــامن لــە 

ــتەقینە  ــرۆژەی ڕاس ــتەقینە و پ ــای ڕاس ئایدی

لەســەر ئەمــە بەنــدە.  

*تــۆ دەڵێیــت بــەالی ســەرمایەداریی 

لــە  هەمیشــە  خراپــە  لیبڕاڵییــەوە، 

ئەویدیەکــی  دیکەیــە،  شــوێنێکی 

ترســناک، کــە ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی 

بــڕوای وایــە بەدەستخۆشــییەوە دووری 

ســنوورەوە  لەودیــوی  و  خســتۆتەوە 

ــی  ــە خەیاڵدان ــا ل ــەاڵم ئای ــاوە. ب داین

ــزی  ــی بەهێ ــدا ئایدیایەک هاوچەرخیش

خۆجێیــی(  کۆمەاڵیەتــی،  )دەروونــی، 

لەبــارەی خراپــەی ناوخۆییــەوە بوونــی 

نییــە؟ چونکــە بەدرێژایــی چەندیــن 

دەیــە، فیلــم و ڕۆمانــە میللییــەکان 

ــەی  ــای خراپ شــەیدا و ســەرقاڵی ئایدی

ناونشــینی )ئەقــڵ، مــاڵ، دەوروبــەر( 

پرســی  پێیشــدەچێت  بــوون. 

ویالیەتــە  لــە  مکڤــای«  »تیمۆســی 

ــکا مەترســییە  ــی ئەمری یەکگرتووەکان

»خراپــەی  لەبــارەی  سیاســییەکانی 

ناونشــین« نوێکردبێتــەوە، )ناونشــین 

لەنــاو هەریەکمانــدا، ناونشــین لەنــاو 

جەرگــەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا(. 

نزیکــەی زیاتــر لــە مانگێکیــش پێــش 

ئێســتا )ئەندریــا یتــس( کــە دایکێکــە 

ــی تێکساســە، هــەر  و خەڵکــی ویالیەت

پێنــج منداڵەکــەی خــۆی بــەدوای یەکدا 

نوقمــی ئاوکــرد، ئەمەش مشــتومڕێکی 

هێنــا  خۆیــدا  بــەدوای  نیشــتمانی 

لەبــارەی ئــەوەی ئایــا بەرپرســیارین 

خراپەیەکــی  ناتوانیــن  یــان 

ــە ڕووی  ــن. ل ــام بدەی ــێوە ئەنج لەمش

فەلســەفییەوە، ئــەو بایەخدانــە تازەیــە 

»خراپــەی  کانــت  چەمکەکــەی  بــە 

تەفســیرکردنەوەی  )و  ڕادیــکاڵ« 

هاوتەریبــە  الکانــەوە(  لەالیــەن 

لەگــەڵ ئایدیــای خراپــەی ناوخۆیــی 

سیاســی(.  و  دەرەکــی  لــە  )زیاتــر 

بەدرێژایــی مێــژووی ڕۆژئــاواش، وەهــا 

ــی  ــت وەک شــتێکی ناوخۆی دەردەکەوێ

تەماشــای خراپــە کرابێــت، وەک شــتێک 

لەنــاو هــەر یەکمانــدا نیشــتەجێ بێــت. 

ــێوەیەیە:  ــەم ش ــیارەکەم ب ــە پرس بۆی

»خراپــە  بــەو  ئاماژەدانــت  ســەرباری 

ئایــا  دەیخەیتــەڕوو،  دەرەکییە«ـــی 

دان دەنێیــت بــەم تێگــەی خراپــەی 

ــە  ــەم ئایدیای ــا ئ ــەدا؟ ئای »ناوخۆیی«ی

تایبەتمــان  شــتێکی  یــان  جێگیــرە، 

مێژووییــەی  ســاتە  ئــەم  لەبــارەی 

ئێســتاوە پێدەڵێــت؟ پێتوایــە ئــەم دوو 

تێگــەی خراپــە )دەرەکــی و ناوخۆییــە(، 

بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان پێکــەوە 

لــە پەیوەندیــدان؟

لەنێــوان  نییــە  لێکدژییــەک  هیــچ   -

و  ســەرمایەداری  لــەوەی  جەختکردنــەوە 

جەختکردنــەوە  و  چاکــەن،  دیموکراســی 

لــەوەی بوونــی خراپــە لــەالی هــەر تاکێــک 

دووەم  تێــزی  هەمیشــەییە.  ئەگەرێکــی 

)خراپــە لەنــاو یەکــە بــە یەکەماندایــە(، 

ــی  ــی و ئایینی ــی ئەخالق ــا تەواوکەرێک تەنه

سیاســییە  تێزێکــی  کــە  یەکەمــە،  تێــزی 

)ســەرمایەداریی لیرباڵــی نوێنــەری چاکەیە(. 

پەیوەندییەکــی لۆژیکییــش لەنێــوان ئــەم 

دوو جەختکردنــەوەدا هەیــە، وەک ئەمــەی 

خــوارەوە:

ســەرمایەداریی  دەریدەخــات  مێــژوو   -1

دیموکراســی کــە لەســەر بنەماکانــی لیرباڵیزم 

و  ئابــووری  ڕژێمێکــی  تاکــە  دامــەزراوە، 

کــە  مرۆییــە،  و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 

بــە ڕاســتی لەگــەڵ بەرژەوەندیــی مرۆییــدا 

ــەوە.  دێت

2- هەمــوو ڕژێمەکانــی تــر دیکتاتــۆری و 

وەحشــی و خوێنــاوی و ناســەقامگیرن.

3- بەڵگــەش لەســەر ئــەم ڕاســتیانە ئەوەیــە 

ــزم  ــە لیبڕاڵی ــییانەی دژ ب ــە سیاس ــەو ڕژێم ئ

ــەرجەمیان  ــرد س ــەڕیان ک ــی ش و دیموکراس

هەیــە،  خراپەیــان  ڕوخســاری  هەمــان 

بۆیــە، فاشــیزم و کۆمۆنیــزم، کــە وەک دژ 

ــە ڕاســتیدا زۆر  ــەون، ل ــە دەردەک و پێچەوان

لەیــەک دەچــن، چونکــە هەردووکیــان ســەر 

بــە خێزانــی تۆتالیتاریزمــن، کــە دژ و نەیاری 

خێزانــی سەرمایەداری-دیموکراســییە. 

ناتوانــن  وەحشــیگەرانە  ڕژێمــە  ئــەم   -4

ئایدیایــەک  یــان  ئەقاڵنــی  پــرۆژەی 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك 130
دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

No.(67 - 66) April .2018

لــەو  شــتێکی  یــان  عەدالــەت  لەبــارەی 

کــە  ئەوانــەش  بەرهەمبێنــن.  جــۆرە 

)فاشــیزم و  بەڕێوەبــرد  ئــەم ڕژێامنەیــان 

ــۆ  ــوون: ب ــی ب ــی نەخۆش ــزم( حاڵەت کۆمۆنی

لــە هیتلــەر و ســتالین مــرۆ  توێژینــەوە 

ــیی  ــتەکانی دەرووناس ــە کەرەس ــتی ب پێویس

ــتییان  ــە پاڵپش ــەش ک ــت. ئەوان ــاوان دەبێ ت

ــوون،  ــەس دەب ــەزاران ک ــە ه ــە ب ــردن، ک ک

ــی  ــی کەرەســتەی تەمومژاوی ــە بەکارهێنان ب

ســتەمکارانە هانــدران و ناچارکــران دڕندانــە 

مامەڵــە بکــەن. لــە کۆتاییشــدا خواســتی 

تێکشــکاوەکانیان  هەســتە  و  خراپــە 

کــردن.  ئاڕاســتەی 

بتوانــن  کــەس  هــەزاران  ئەگــەر   -5

پڕوپــوچ  پــرۆژە  جــۆرە  لــەم  بەشــداری 

وەک  ئــەوا  بکــەن،  تاوانخوازیانــەدا  و 

ئەگــەری  کــە  لەبەرئەوەیــە  ئاشــکرایە، 

فریوخــواردن بــە دەســتی خراپــە لەنــاو 

هەمووماندایــە. بــەم ئەگــەرە دەوترێــت 

»ڕق لــە ئەویــدی«، دەرئەنجــام دەبێــت: 

یەکــەم، لــە هــەر شــوێنێک بێــت پاڵپشــتی 

لیبــڕاڵ دیموکراســی بکەیــن. دووەم،  لــە 

منداڵەکامنــان فێــری ئــەو ئەرکــە ئەخالقییــە 

خۆشــبوێت. ئەویــدی  کــە  بکەیــن 

ئەوەیــە،  بەئاشــکرا  مــن  هەڵوێســتی 

ئایدۆلۆژیایەکــی  پوختــەی  لێدوانــە  ئــەم 

فریــودەرە.

یەکــەم: ســەرمایەداریی لیبڕاڵــی هەرگیــز 

لــە بەرژەوەندیــی مرۆڤایەتیــدا نییــە. بەڵکــو 

بــە پێچەوانــەوە، ئامرازێکــی نیهیلیســتیی 

ــکارە ــیگەریی کاول وەحش

دووەم: شۆڕشــە کۆمۆنیســتییەکانی سەدەی 

مــەزن  و  گــەورە  زۆر  هەوڵــی  بیســت 

ــەواو  ــۆ دروســتکردنی جیهانێکــی ت ــوون ب ب

ــەوە.  ــی و مێژوویی ــە ڕووی سیاس ــاواز ل جی

سیاســەت بریتــی نییــە لــە بەڕێوەبردنــی 

ــدا  ــەت لەخۆی ــەت. سیاس ــەاڵتی دەوڵ دەس

پیادەکردنــی  و  داهێنــان  لــە  بریتییــە 

واقیعێکــی نــوێ و بەرجەســتە. سیاســەت 

ــە  ــا، چونک ــتکردنی ئایدی ــە دروس ــە ل بریتیی

ــی  ــی نووس ــی بکرێت؟«ـ ــە »چ ــن( ک )لینی

شۆڕشــی  »مێــژووی  کــە  )ترۆتســکی(  و 

ــگ(  ــی تۆن ــاو تس ــی و )م ــی نووس ڕوسیا«ـ

عادیالنــەی  چارەســەرێکی  »لەپێنــاو  کــە 

گەل«ـــی  ڕیزەکانــی  نێــو  ناکۆکییەکانــی 

ئەنشــتاین،  و  فرۆیــد  وەک  نووســی، 

ڕۆشــنبیر و بلیمــەت بــوون. گومــان لــەوەدا 

ــە کــە تائێســتاش سیاســەتە ڕزگاریخــواز  نیی

کێشــەی  ناتوانــن  یەکســانیخوازەکان  و 

بکــەن.  چارەســەر  دەوڵــەت  دەســەاڵتی 

بێســوودی  تیرۆرێکــی  کــە  دەســەاڵتێک 

پیــادە کــرد. بــەاڵم ئەمــە دەبــێ هاندەرمــان 

ڕاوەســتاین  کوێــدا  لــە  بۆئــەوەی  بێــت 

لەوێــوە دەســتپێبکەینەوە، نــەک ئــەوەی 

ــی  ــەرمایەداریی ئیمپریالی ــە س ــتیوانی ل پش

دوژمــن بکەیــن.

لــە  »تۆتالیتاریــزم«  کاتیگۆریــی  ســێیەم: 

ڕووی فیکرییــەوە زۆر الوازە، چونکــە لەالی 

سەرتاســەری  ئارەزوویەکــی  کۆمۆنیــزم 

ــیزم  ــەالی فاش ــەاڵم ل ــۆ ڕزگاری، ب ــە ب هەی

ــی و ڕەگەزپەرســتی  ئارەزوویەکــی نەتەوەی

ــاواز و  ــە تــەواو جی هەیــە. ئــەم دوو پرۆژەی

ــەڕێکی  ــیان ش ــەڕی نێوانیش ــەن، ش پێچەوان

سیاســەتی  ئایدیــای  لەنێــوان  ئاشــکرایە 

گەردوونــی و ئایدیــای هەژموونــی ڕەگەزیی. 

لــە  تیــرۆر  بەکارهێنانــی  چــوارەم: 

ســەروەختی شــۆڕش یــان شــەڕی ناوخــۆدا، 

هەرگیــز نــە بــەو مانایــە دێــت ســەرکردە و 

ــە دێــت  ــەو مانای ــە ب ســەربازەکان شــێن، ن

ڕەنگدانــەوەی خراپــەی ناوخۆییانــە، چونکــە 

ــی  ــی سیاســییە و بەدرێژای تیــرۆر ئامرازێک

ــووە  ــەکان بەکارهات ــگا مرۆیی ــی کۆمەڵ بوون

و دەبێــت حوکمــی ئــەوەی لەســەر بدەیــن 

بــە  ســەر  و  سیاســییە  ئامرازێکــی  کــە 

حوکمــی ئەخالقــی نییــە. ســەرباری ئــەوەش 

چەندیــن جــۆری جیــاواز تیــرۆر هەیــە. 

ــن چــۆن  ــە لیبڕاڵییەکانیشــامن دەزان دەوڵەت

ــوپای  ــن. س ــڕازە بەکاربێن ــەم ئام ــە ئ لێزانان

ئەمریــکای مــەزن لــە سەرانســەری جیهانــدا 

دەکات،  پەیــڕەو  تیرۆریســتانە  ڕەفتــاری 

پرۆســەکانی  و  زیندانــەکان  لەکاتێکــدا 

توندوتیژییــەوە  ڕووی  لــە  لەســێدارەدان 

ــە.  ــرت نیی ــەو کەم ــان ل هیچی

تیۆریــی  پەیوەندییەکــی  تەنهــا  پێنجــەم: 

ســوبێکت )کــە تایبەتــە بــە مــن، کــە دەتوانم 

هیــچ  بکــەم!(،  ســەرباری  بەســوعبەتەوە 

خواســتێکی دیاریکــراوی بەرامبــەر بــە خراپە 

تێــدا نابینینــەوە، تەنانــەت ئــارەزووی مــەرگ 

پەیوەندییەکــی  هیــچ  فرۆیدیــش  لــەالی 

نییــە،  بــە مەســەلەی خراپــەوە  تایبەتــی 

ڕەگەزێکــی  مــەرگ  ئــارەزووی  چونکــە 

شــکۆمەندیی  بــۆ  زەرورییــە  و  گرنــگ 

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

ــان  ســەبارەت بــە خۆشویســتنی ئەویــدی، ی

لــەوەش خراپــرت، »داننــان بــە ئەویــدی«، 

مەســیحییە.  تێکەڵەیەکــی  تەنهــا  ئــەوە 

ــە خۆیــدا بوونــی نییــە، بــەاڵم  »ئەویــدی« ل

پرۆژەگەلێکــی فیکــری و کــرداری هــەن کــە 

دەتوانیــن لەســەر بنەمــای ئــەوان جیــاکاری 

بکەیــن لەنێــوان هاوڕێیــان و دوژمنــان و 

بێالیەنانــدا. پرســیاری ئــەوەش کــە چــۆن 

بێالیەنانــدا  و  دوژمنــان  لەگــەڵ  مامەڵــە 

بکەیــن، بــە تــەواوی پەیوەســتە بــە خــودی 

پرۆژەکــە و هەلومەرجــە کۆنکرێتییەکــەی 

ــووە  ــەری پێکهات ــەوەی لەس ــەو بیرکردن و ئ

ــە قۆناغــی هەڵکشــاندایە؟  ــا پرۆژەکــە ل )ئای

ئایــا مەترســیدارە؟ ...هتــد؟(. 

* بــە ڕەچاوکردنــی ئــەم قســانەت، 

ــکات  ــەوە ب ــی ئ ــرۆ چاوەڕوان ــوو م دەب

بــە  و  هەڵدەگێڕیتــەوە  مێــزەکان 

پێچەوانــەی بۆچوونــی بــاوەوە، جەخــت 

لــەوە دەکەیتــەوە کــە ســەرمایەداریی 

ــە.  ــدا »خراپە«ی ــۆی لەخۆی ــی خ لیبڕاڵ

ــە  ــەی خراپ ــی دیک ــۆ تیۆرێک ــی ت کەچ

پێشــکەش دەکەیــت؟

نیــازی  دەڵێیــت،  تــۆ  وەک  ئەگــەر   -

هەڵگێڕانــەوەی مێزەکانــم هەبوایــە، هەموو 

شــتێکم لەجێــی خــۆی جێدەهێــاڵ، چونکــە 

وتنــی ئــەوەی ســەرمایەداری خراپەیــە، هیچ 

ــە،  ــەوەم بگوتای ــەر ئ ــت. گ ــتێک ناگۆڕێ ش

و  مرۆڤدۆســتی  ملکەچــی  سیاســەتم 

ــم:  ــوو بڵێ ئەخالقــی مەســیحی دەکــرد. دەب

»بــا لــە دژی خراپــە بجەنگێیــن«، بــەاڵم 

ئیــرت تێربووییــن لــە ]قســەگەلێکی وەک[ 

»جەنگکــردن لەدژی« و »هەڵوەشــاندنەوە« 

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

لــە  جەختکردنەوەیــە  مــن  فەلســەفەی 

دەمەوێــت  لەپێنــاو«.  »جەنگکــردن 

بەرژەوەندیــی  بــۆ  پێیــە  چیــم  بزانــم 

پیادەکردنــی  بــە  دەســتبکەم  گشــتی، 

ــە«  ــن خراپ ــە »کەمرتی ــوون ب ــە و ڕازیب ئەم

ــێکی  ــاو کەس ــە ب ــڕۆ بۆت ــەوە. ئەم ڕەتبکەم

خاکــی بیــت و بیــر لــە کاروبــارە گــەورەکان 

نەکەیتــەوە، چونکــە ]کاروبــارە گــەورەکان[ 

بــەاڵم  نادیــار،  خراپەیەکــی  بوونەتــە 

ســەبارەت بــە مــن، مــن لەگــەڵ مەزنییــدام، 

مــن لەگــەڵ قارەمانێتیــدام، مــن لەگــەڵ 

کــردار.  و  فیکــر  لــە  جەختکردنــەوەدام 

ــە  ــەی خراپ ــی دیک ــان زەرورە تیۆرێک بێگوم

ــای  ــە مان ــە ب ــەاڵم ئەم ــن، ب ــنیاز بکەی پێش

چاکــە  دیکــەی  تیۆرێکــی  پێشــنیازکردنی 

دێــت. خراپــە سازشــکردنە لــە پرســی چاکــە. 

خراپەیــە،  خۆبەدەســتەوەدان  هەمیشــە 

سیاســەتی  لــە  دەســتهەڵگرتن  وەکچــۆن 

ڕزگاری، دەســتهەڵگرتن لــە خۆشەویســتی 

ــی  ــە داهێنان ــتهەڵگرتن ل ــەیدایی، دەس و ش

ســاتی  خراپــە  خراپەیــە.  هونــەری، 

لەدەســتدانی هێــزی ڕاســتگۆبوومنە لەگــەڵ 

ئــەو چاکەیــەی پێــوەی پابەنــدم.

ئەودیــوی  ڕاســتەقینەکەی  پرســیارە 

پرســیارکردن لەبــارەی خراپــەوە بەمجۆرەیــە: 

چاکــە چییــە؟ هەمــوو فەلســەفەی مــن 

هەوڵــە لەپێنــاو وەاڵمدانــەوەی ئەم پرســیارە. 

لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی ئاڵۆزیــش، چاکــەم 

ــە  ــۆ(. چونک ــەکان« )بەک ــاوە »حەقیقەت ناون

و  بەرجەســتەیە  پرۆســەیەکی  حەقیقــەت 

ــدادان،  ــتپێدەکات )پێک ــوون دەس ــە هەڵچ ب

شۆڕشــی گشــتی، داهێنانــی نــوێ و لەنــاکاو( 

و گەشــەدەکات و دەبێتــە نوێگەرییــەک کــە 
Alain Badiou
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ــەت  ــن. حەقیق ــی دەکەی ــەوکات ئەزموون ئ

ــوێ و  ــتە ن ــەو ش ــی ئ ــەکردنێکی خۆی گەش

ــی  ــە نەزم ــە ل ــە: چونک ــە. نوێی گەردوونییەی

ــە.  ــینە و نادووبارەی ــێ پێش ــتبووندا ب دروس

گەردوونییــە: چونکــە بایــەخ بــە هەمــوو 

ڕووی  لــە  دەدات  تــاک  مرۆڤێکــی 

مرۆڤبوونێکــی پەتییــەوە )کــە مــن نــاوی 

دەنێــم مرۆڤایەتیــی ڕەگــەزی(. بۆئــەوەی 

ئــەم مرۆڤــەش ببێتــە ســوبێکت )تەنهــا وەک 

ئاژەڵێکــی مرۆیــی ســادە نەمێنێتــەوە( دەبــێ 

لــە هاتنەبوونــی نوێگەرییەکــی گەردوونیــدا 

بــە  پێویســتی  ئەمــەش  بێــت.  بەشــدار 

بەرگەگرتنــە،  بــە  پێویســتی  هەوڵــە، 

خــۆ- بــە  پێویســتی  هەندێجاریــش 

نکوڵیکردنــە. زۆرجــار دەڵێــم دەبێــت لەپێناو 

حەقیقەتــدا »چــاالک« بیــت. هەمیشــەش 

خراپەیــەک هەیــە و خودئەوینــی دەمانبــات 

حەقیقــەت  لــە  ســازش  ئــەوەی  بــەرەو 

لــە  مــرۆڤ  دەم  ئــەو  ئیــرت  بکەیــن. 

بەرژەوەندیــی  دەکەوێــت.  ســوبێکتبوون 

خودئەوینییــش مــرۆڤ دووردەخاتــەوە و 

مەترســیی پەککەوتنــی گەشــەی تــەواوی 

ــاراوە. ــە ئ ــە( دێنێت حەقیقــەت )پاشــان چاک

یــەک  لــە  خراپــە  دەتوانیــن  بەمــەش 

ڕســتەدا پێناســە بکەیــن: خراپــە بریتییــە لــە 

»لەکارخســتنی حەقیقــەت بەهــۆی فشــاری 

بەرژەوەندییــە تایبەتــی و فەردییەکانــەوە«. 

ــەرەوە  ــە لەس ــەش، ک ــەو حاڵەت ــەت ئ تەنان

ئامــاژەت بــۆ کــردووە، حاڵەتــی ئــەو ژنــەی 

پێنــج منداڵەکــەی خــۆی نوقــم دەکات، لــەم 

جــۆرە ڕوانینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە. ئــەم 

مشــتومڕەی تــۆ دەیکەیتــەوە بێهودەیــە: 

هەمــوو  »دەتوانــن«  هەمــوان  ئاشــکرایە 

هەمــوو  لــە  دەتوانیــن  بکــەن.  شــتێک 

ــە  ــن ک ــواز ببینی ــی چاکەخ ــوێنێک خەڵک ش

ــازاری ئەوانیــدی  دەگۆڕێــن بــە خەڵکێــک ئ

ئاشــتیخواز  هاواڵتیگەلێکــی  یــان  دەدەن، 

کــە بەهــۆی کۆمەڵێــک شــتی زۆر ســادەوە 

دەبــن،  دڕنــدە  ئەوانیــدی  بــە  بەرامبــەر 

خەڵــک  ]گریامنەکردنــی  وادانانــە  ئــەم 

ــان  ــا ئەوەم ــوودە. تەنه ــێوەیە[ بێس ــەو ش ب

ــر کــە ڕەگــەزی مرۆیــی خواســتی  دەخاتەبی

ئاژەڵیــی هەیــە و مەحکومــە بە ڕیســواترین 

ــەرمایەداری  ــی س ــە قازانج ــدی، ک بەرژەوەن

شــێوە  ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە 

یاســاییەکەی پێکدێنێــت. هەرچــی چاکــە 

ــە  ــە ل ــە جگ ــچ نیی ــت، هی ــە نەبێ ــان خراپ ی

ڕێســایەکی غەریــزی. پرســیارکردن لەبــارەی 

ــە  ــەوە دەســتپێدەکات ک ــەو کات ــەوە ل خراپ

مــرۆڤ دەتوانێــت پێناســەی ئــەو چاکــە 

ــش  ــت. منی ــەوە دەدوێ ــە لەبارەی ــکات ک ب

ــج  ــتنی پێن ــتیدا کوش ــە ڕاس ــە ل ــە ک پێموای

منــداڵ پەیوەندیی بــە دەســتبەرداربوونێکی 

ــی  ــە فۆرم ــە، ل ــە چاک ــە ل ــەوە هەی دڕندان

هەمــوو  لــە  خۆشەویســتیدا.  پرۆســەی 

حاڵەتێکــدا، ئەمــە تەنهــا حاڵەتێکــە کــە 

دەتوانیــن لەڕێگەیــەوە قســە لەســەر خراپــە 

بکەیــن. لێــرەوە داســتانی میدیــای یۆنانیامن 

ــۆی  ــی خ ــش منداڵەکان ــر، ئەوی ــەوە بی دێت

کوشــت. بــەاڵم ئەمەیــان خراپــە نەبــوو، 

بەمانــا درامییەکــەی، چونکــە لەبەرئــەوە 

کوشــتنی جاســونی خۆشدەویســت.

ئایــا  تــۆ،  بەبۆچوونــی  کەواتــە،   *

هەیــە  مرۆیــی  ئاژەڵــی  جیهانێکــی 

)بۆنموونــە  خراپــە؟  و  چاکــە  بەبــێ 

ئەشــکەنجەدان، خراپــە نییــە بــە مانــا 

ــە ڕووی  ــرۆڤ ل ــا م دروســتەکەی؟(. ئای

]ناچــار  نییــە  پابەنــد  ئەخالقییــەوە 

نییــە[ بــەوەی ببێــت بــە ســوبێکت 

)لەبــری ئــەوەی وەک ئاژەڵێکــی مرۆیی 

ئایــا  پێیــەش،  بــەم  بمێنێتــەوە(؟ 

شکســتهێنانی کەســێک لــە بــوون بــە 

ســوبێکت، شکســتهێنانێکی ئەخالقــی 

ــە؟ نیی

ــی  ــیارە دوو چەمک ــەم پرس ــتیدا ئ ــە ڕاس - ل

ئەخالقگەراییــەوە  لەبــارەی  بەربــاڵوی 

لەخۆیــدا کۆکردۆتــەوە )کــە بەهۆیانــەوە 

خراپــەدا  و  چاکــە  لەنێــوان  جیــاکاری 

لــە  کــە  چەمکــی رسوشــتی  دەکرێــت(: 

ڕۆســۆوە هاتــووە، چەمکــی فۆرماڵیــش کــە 

لــە کانتــەوە هاتــووە:

1- ئەخالقێکــی »رسوشــتی« هەیــە، یــان 

لــە تێڕوانینــی هــەر ئاگاییەکــی مرۆییــدا 

کۆمەڵێــک شــت هەیــە کــە بــە ئاشــکرا 

لــەالی  خراپــە  پێیــەش،  بــەم  خراپەیــە، 

ئاژەڵــە مرۆییــەکان بوونــی هەیــە، منوونــەی 

ئەشــکەنجەدانە. ئەمــەش 

هەیــە،  »فۆرماڵ«ـــیش  ئەخالقێکــی   -2

کــە  هەیــە  گەردوونــی  پابەندبوونێکــی 

بارودۆخێکەوەیــە.  هەمــوو  ســەروو  لــە 

ــە،  ــش هەی ــی گەردوونیی ــە خراپەیەک کەوات

ــچ  ــە هی ــی ب ــەربەخۆیە و پەیوەندی ــە س ک

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

تێیــدا دەگۆڕێــت بــۆ ســوبێکت کــە تــاک 

دەخاتــە ســەروو ئاژەڵیبوونــە مرۆییەکەیــەوە. 

ببێتــە  تــاک  ڕەتبکینــەوە  ئــەوە  خراپــە 

ــین  ــە چاوپۆش ــڵ، ب ــی کام ــوبێکتێکی مرۆی س

لــە پێشــمەرجە دیاریکراوەکانــی ئــەم گۆڕانــە.

بێگومــان دەبێــت ئــەوە بڵێــم مــن بــە تونــدی 

لــە دژی ئــەم دوو چەمکــەم. چونکــە مــن بــە 

ــی  ــتیی ئاژەڵ ــی رسوش ــە دۆخ ــەواوی پێموای ت

مرۆیــی پەیوەندیــی بــە چاکــە و خراپــەوە 

نییــە. بــە تەواوییــش پێموایــە ئــەو جــۆرە 

لــە  ئەخالقییــەی  فۆرماڵییــە  پابەندبوونــە 

ــە  ــدا باســکراوە ل ــی کانت ــە ڕەهاکان دیاریکردن

ــە.  ــی نیی ــتیدا بوون ڕاس

بــۆ  بــە منوونــە وەربگــرە.  ئەشــکەنجەدان 

وەک  ئاڵــۆزی  شارســتانیەتێکی  لــە  منوونــە 

ئەشــکەنجەدان  ڕۆمانیــدا،  ئیمپراتۆریەتــی 

ــژی  ــک چێ ــوو، بگــرە وەک دیمەنێ ــە نەب خراپ

ــە  ــک ل ــدا، خەڵ ــە گۆڕەپانەکان ــرا. ل لێوەردەگی

الیــەن پڵنگەکانــەوە دەخــوران، بــە زیندوویــی 

دەســوتێرنان، بینەرانیــش خۆشــحاڵبوون بــە 

ــان  ــی یەکرتی ــگاوەران مل ــەوەی جەن ــی ئ بینین

ــە چــۆن  ــە الشــەی یەکــرت دەکــردەوە. کەوات ل

ــوو  ــەالی هەم ــت ئەشــکەنجەدان ب پێامنوابێ

ــە  ــا ئێم ــە؟ ئای ــەوە خراپەی ــە مرۆییەکان ئاژەڵ

مارکــۆز  و  ســینیکا  وەک  ئاژەڵــی  هەمــان 

ــن؟  ــۆس نی ئۆریلی

ــزە  ــە هێ ــەم ک ــەربار بک ــەوەش س ــت ئ دەبێ

بــە  فەرەنســا،  واڵتەکــەم،  چەکدارەکانــی 

ڕەزامەندیــی حکومەتــەکان و زۆرینــەی ڕای 

ــردا  ــەڕی جەزائی ــەروەختی ش ــە س ــتی، ل گش

ڕەتکردنــەوەی  ئەشــکەنجەدا.  زیندانەکانــی 

و  مێژوویــی  دیاردەیەکــی  ئەشــکەنجەدان 

کولتورییــە، بــە هیــچ شــێوەیەک دیاردەیەکــی 

رسوشــتی نییــە. بەگشــتی، ئاژەڵــە مرۆییــەکان 

دڵڕەقــی دەناســن، وەکچــۆن بەزەیی دەناســن، 

چونکــە تــاک وەک ئەویــدی تەواو رسوشــتییە، 

ــە  ــە چاک ــە ب ــی نیی ــش پەیوەندی ــچ تاکێکی هی

و خراپــەوە. تــاک لــە بارودۆخــە گرنــگ و 

ــی  ــت چ کات دڵڕەق ــدا دەزانێ یەکالکەرەوەکان

بەزەیــی  کات  چ  و  بەســوودە  و  پێویســت 

ــەی  ــە پێکهات ــە. ل ــی دیک ــە ئەوان ــە ل ڕقبوون

ئاژەڵــە مرۆییەکانــدا هیــچ شــتێک نادۆزیتــەوە 

ــت. ــەر دامەزرێ ــەی لەس ــی خراپ چەمک

یاســاییەکەش  فۆرماڵــە  چارەســەرە  بــەاڵم 

ــی  ــتیدا، پابەندبوون ــە ڕاس ــە. ل ــەو باشــرت نیی ل

ڕەنگــە  ســوبێکت  ببێتــە  بــەوەی  مــرۆڤ 

ئــەم  لەبــەر  نەبێــت،  مانایەکــی  هیــچ 

بــە ســوبێکت  بوومنــان  ئەگــەری  هــۆکارە: 

پشــت بــە ئێمــە نابەســتێت بەڵکــو پشــت 

بــەو بارودۆخانــە دەبەســتێت لــە ئــارادان 

تاقانــەن.  بارودۆخــی  جــار  زۆربــەی  کــە 

ــەش  ــە و خراپ ــوان چاک ــەی نێ ــەم جیاکاریی ئ

ســوبێکت دەکاتــە پێشــمەرج، بۆیە بەســەریدا 

جێبەجــێ نابێــت. هەمیشــە بــۆ ســوبێکت، 

نــەک بــۆ ئاژەڵــی مرۆیــی پێش-بەســوبێکتبوو، 

ــە  ــە ئەگەرێکــی چاوەڕوانکــراوە. بۆمنوون خراپ

ئــەو کاتــەی نازییــەکان فەڕەنســایان داگیرکــرد 

بەرەنگارییــەوە.  بــەرەی  چوومــە  مــن 

ــاو  ــژوو لەن ــوبێکتی مێ ــە س ــووم ب ــەش ب بەم

دروســتبووندا. ئیــدی لەنــاو ئــەو پرۆســەی 

ــە دیاریکــەم  ــم خراپ سوبێکتســازییەدا، دەتوان

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 

...هتــد(، دەشــتوانم  و  بکــەم  نازییــەکان 

چاکــە لــە دەرەوەی ســتانداردە نــارساوەکان 

مارگرێــت  نووســەر  ئینجــا  دیاریکــەم. 

دوراس گێڕاویەتییــەوە کــە چــۆن لەبــەر 

ــی  ــە بەرەنگاری هۆکارگەلێکــی پەیوەســت ب

ــکەنجەدانی  ــەی ئەش ــە پرۆس ــەکان، ل نازیی

لێــرەدا  بەشــداربووە.  خیانەتکارەکانــدا 

جیاکاریــی ســەرەکیی نێــوان چاکــە و خراپــە 

لەنــاو پرۆســەی بەســوبێکتبووندا ســەرچاوە 

ئەویــش  پێــی  بــە  هــەر  و  دەگرێــت 

دەگۆڕێــت. )وەک خۆیشــم نــاوی دەنێــم 

فەلســەفە، بــوون بــە حەقیقــەت(. 

بۆئــەوەی قســەکانی پێشــوو کورتبکەینــەوە، 

ــتی  ــەیەکی رسوش ــچ پێناس ــم هی ــێ بڵێ دەب

ــە هەمیشــە  ــە، چونکــە خراپ ــۆ خراپ ــە ب نیی

پەیوەســتە بــە بارودۆخێکــی دیاریکــراوەوە 

کــە هەوڵــەدات ســوبێکت الواز بــکات یــان 

بــە  بیروخێنێــت. بۆیــە چەمکــی خراپــە 

تــەواوی لەســەر ئــەو ڕووداوانــە بەنــدە کــە 

خــودی ســوبێکت لــە ڕێگەیانــەوە پێکدێــت. 

دەستنیشــان  ئــەوە  خــۆی  ســوبێکت 

خراپــە  کامــە  و  خراپەیــە  کامــە  دەکات 

ئایدیــای رسوشــتی  ئــەوەی  نــەک  نییــە، 

ــی«  ــوبێکتی »ئەخالق ــەوە س ــارەی خراپ لەب

فۆرماڵیــی  حەمتییەتێکــی  بــکات.  دیــاری 

بتوانیــن  بەهۆیــەوە  نییــە  یاســاییش 

خراپــە دیــاری بکەیــن، تەنانــەت ئەگــەر 

بەشــێوەیەکی نەرێنییــش بێــت. لــە ڕاســتیدا 

ــە  ــدا، ل ــە بنەڕەت ــەکان ل ــوو حەمتییەت هەم

پێکهاتنــی  دیاریکــراودا،  بارودۆخێکــی 

بۆیــە  پێشــمەرج.  دەکەنــە  ســوبێکت 

ــە  ــت ببێت ــک هەبێ ــچ حەمتییەتێ ــرێ هی ناک

ــەر  ــت. ه ــوچ نەبێ ــەی پڕوپ ــوبێکت قس س

ــە،  ــۆ خراپ ــە ب ــتی نیی ــی گش ــە فۆرمێک بۆی

چونکــە خــۆی حوکمدانە و لــە بارودۆخێکی 

ــتی دەکات و  ــوبێکت دروس ــراودا س دیاریک

لــە زنجیــرەی ڕووداوەکانــی ئــەو ڕووداوەدا 

ــۆرە  ــت. بەمج ــت دەبێ ــەواوی دروس ــە ت ب

ــە کوشــتنی کەســێک(  ــان کار )بۆمنوون هەم

ــت،  ــە بێ ــیاقدا خراپ ــدێ س ــە هەن ــە ل ڕەنگ

دیکەشــدا  ســیاقی  هەنــدێ  لــە  ڕەنگــە 

زەرورەتێــک بێــت لەپێنــاو چاکــەدا. 

دەبــێ ئــەوەش دووپــات بکەمــەوە کــە 

ــدی  ــە ئەوانی ــز ل ــت »ڕێ ــەی دەڵێ ــەو قس ئ

ــە پێناســەی  ــی ب ــچ پەیوەندییەک ــرە« هی بگ

نییــە.  خراپــەوە  و  چاکــە  ڕاســتەقینەی 

ــدی  ــە ئەوانی ــز ل ــەیە »ڕێ ــەم قس ــە ئ چونک

بگــرە« چ مانایەکــی هەیــە کاتێــک کەســێک 

لــە جەنگدایــە دژ بــە دوژمــن، یــان کاتێــک 

ژنێــک دڵڕەقانــە پیاوێــک لەپێنــاو پیاوێکــی 

دیکــەدا بەجێدێڵێــت، یــان کاتێــک تــاک 

هونەرمەندێکــی  کاری  لەســەر  حوکــم 

ــان کاتێــک زانســت  کــەم  بەهــرە دەدات، ی

ڕووبــەڕووی گروپــی تاریکخــواز دەبێتــەوە؟ 

زۆرجــار وتــەی »ڕێــز لــە ئەوانیــدی بگــرە« 

ئازاربەخشــە، ئەمــەش خراپەیــە. بەتایبــەت 

ــە  ــەت ڕق ل ــان تەنان ــگاری ی ــک بەرەن کاتێ

دژی ئەوانیــدی لەئارادایــە و دەبێتەهــۆی 

ئەنجامدانــی کــردەوەی خۆیــی عادیالنــە 

جــۆرە  لــەم  هەمیشــە  پاســاودار.  و 

بارودۆخانــەدا )پێکدادانــە توندئاژۆییــەکان، 

ــتیی  ــەییەکان، خۆشەویس ــە ڕیش گۆڕانکاریی

دەکرێــت  هونــەری(  داهێنانــی  پڕســۆز، 

پرســیاری خراپــە ڕوو لــە ســوبێکت بکرێــت. 

ــە وەک  ــە ن ــە وەک رسوشــت هەی ــە ن خراپ

یاســا. خراپــە لــە چوارچێــوەی پرۆســەی 

گۆڕانــی تاقانــە بــۆ حەقیقــەت دروســت 

چوارچێوەشــدا  لــەو  هــەر  و  دەبێــت 

دەگۆڕێــت. 

پێشــوودا  پرســیاری  وەاڵمــی  لــە   *

لــە  مافــەکان  »دەبێــت  گوتــت 

دابڕێژینــەوە،  چاکــەدا  و  حەقیقــەت 

ــدا«،  ــە و سیاسەتیش ــی ڕۆژان ــە ژیان ل

زیاترمــان  قســەی  دەتوانیــت  ئایــا 

کــە  بکەیــت  بــۆ  ئــەوەوە  لەبــارەی 

ــەت  ــاکاری حەقیق ــت ئ ــۆن دەتوانرێ چ

ــزە  ــوەی پراکتیکــدا مۆبیلی ــە چوارچێ ل

دەتوانێــت  چــۆن  ئەمــەش  بکرێــت، 

ببێتــە جێگــرەوەی چەمکــی ئێســتای 

مــرۆڤ؟  مافەکانــی 

ــە  ــن منوون ــای نزیکرتی ــت تەماش - دەتوانی

11ی  تاوانکارییەکانــی  هێرشــە  بکەیــت، 

ســێپتەمبەر بــۆ ســەر نیویــۆرک و ئــەو 

جــا  کەوتــەوە،  لێــی  زیانــەی  هــەزاران 

ئەگــەر بــە زمانــی بەهاکانــی مافەکانــی 

مــرۆڤ بیــر لەمــە بکەیتــەوە، دەبێــت وەک 

جــۆرج بــووش بڵێیــت »ئــەوان تیرۆریســتی 

تاوانخــوازن. ئــەم جەنگــە جەنگــی چاکەیــە 

ــا سیاســەتەکانی  ــەاڵم ئای ــە«. ب ــە خراپ دژ ب

بــووش لــە عێــراق و فەڵەســتین بەمنوونــە، 

سیاســەتی باشــن؟ کاتێکیــش دەڵێیــن ئــەم 

کەســانە خراپــن یــان دڕنــدەن یاخــود ڕێــز 
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ــچ  ــا هی ــرن، ئای ــرۆڤ ناگ ــی م ــە مافەکان ل

کەســانەوە  ئــەو  ئەقڵییەتــی  لەبــارەی 

بۆمبەکانیــان خۆیــان  بــە  کــە  دەزانیــن 

ــت؟ کوش

توندوتیــژی  و  نائومێــدی  زۆرێــک  ئایــا 

ــتییەن  ــەو ڕاس ــە، زادەی ئ ــدا نیی ــە جیهان ل

ڕۆژئاواییــەکان  هێــزە  سیاســەتی  کــە 

بەتایبــەت  ئەمریکــی  حکومەتــی  و 

سیاســەتێکە تــەواو خاڵییــە لــە بەهــا و 

تاوانەکانــدا،  لــە ڕووبــەڕووی  داهێنــان؟ 

بەپێــی  دەبێــت  ســامناکەکاندا،  تاوانــە 

بەرجەســتە  سیاســیی  حەقیقەتگەلێکــی 

بیربکەینــەوە، نــەک ئــەوەی ڕاوێــژ لــە 

کۆمەڵێــک کڵێشــە لەبــارەی ئەخالقــەوە 

تێــدەگات  جیهــان  هەمــوو  وەرگریــن. 

بۆچــی  ئەمەیــە:  ڕاســتەقینەکە  پرســیارە 

سیاســەتی هێــزە ڕۆژئاواییــەکان و ناتــۆ 

یەکگرتــووەکان،  ویالیەتــە  و  ئەوروپــا  و 

ســێی  لەســەر  دوو  بــە  بەرامبــەر 

دانیشــتووی ئــەم هەســارەیە، ناعادیالنەیە؟ 

ــی  ــەزار ئەمریک ــج ه ــتنی پێن ــی کوش بۆچ

لەکاتێکــدا  جەنــگ،  هــۆکاری  دەبێتــە 

کوشــتنی پێنــج ســەد هــەزار کــەس لــە 

ــاوەڕوان  ــە چ ــر ک ــی ت ــدا و دە ملیۆن ڕوان

ــا  ــە ئەفریق ــدزەوە ل ــۆی ئای ــت بەه دەکرێ

ــە؟ بۆچــی  ــوون نیی ــوڕە ب مبــرن، شــایەنی ت

تەقاندنــەوەی بۆمــب لــە دژی خەڵکــی 

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  لــە  ســیڤیل 

ــی  ــەاڵم تەقینەوەکان ــە، ب ــکا خراپەی ئەمری

ئێســتای بەغــدا و بەلگــراد و تەقینەوەکانی 

جارانــی هانــەوەی و پەنەمــا، چاکەیــە؟ ئەو 

ــەڕوو  ــن دەیخەم ــەی م ــاکاری حەقیقەتان ئ

کۆنکرێتییــەوە  بارودۆخــی  لــە 

ــی و  ــی پەت ــە ماف ــەک ل ــتپێدەکات، ن دەس

ڕەهــاوە.  خراپــەی 

بارودۆخانــە  لــەم  جیهــان  هەمــوو 

بەهــۆی  جیهانیــش  هەمــوو  تێدەگــەن، 

ناعەدالەتیــی ئــەم بارودۆخانــەوە دەتوانــن 

و  تێبینیکــردن  بکــەن.  ڕەفتــار  بێباکانــە 

بینینــەوەی خراپــە لەناو سیاســەتدا ئاســانە، 

چونکــە خراپــە لەنــاو سیاســەتدا بریتییــە لە 

نایەکســانییەکی ڕەهــا لــە ژیــان و ســامان و 

دەســەاڵتدا. چاکــە یەکســانییە. هەتــا کــەی 

دەتوانیــن ئــەو ڕاســتییە قبــووڵ بکەیــن 

کــە ئــەو بــڕە پــارەی بــۆ پڕکردنــەوەی 

و  قوتابخانــە  و  ئــاو  پێداویســتییەکانی 

ــان  ــوو جیه ــی هەم ــخانە و خۆراک نەخۆش

پــارەی  بــڕە  بــەو  یەکســانە  پێویســتە، 

لــە  ڕۆژئــاوا  واڵتانــی  دەوڵەمەندەکانــی 

مــاوەی یــەک ســاڵدا تەنهــا لــە بــۆن و 

ــیارە  ــەم پرس ــەن؟ ئ ــی دەک ــردا خەرج عەت

دەربــارەی مافەکانــی مــرۆڤ و ئەخــالق 

ــی  ــی بنەڕەتی ــارەی جەنگ ــرە لەب ــە، بگ نیی

لــەدژی  یەکســانیی هەمــوو مرۆڤەکانــە 

ــیدا چ  ــتی کەس ــە ئاس ــج، چ ل ــای قازان یاس

لــە ئاســتی نەتەوەییــدا. 

ــی  ــە وەک کارێک ــدا، چاک ــان کات ــە هەم ل

لــە  بریتییــە  داهێنەرانــە،  هونەریــی 

نوێــی  فۆرمــی  کۆمەڵێــک  داهێنانــی 

جیهــان.  مانــای  بەرجەســتەکردنی 

لــە  بریتییــە  زانستیشــدا  لــە  چاکــە 

ــادیی  ــازاد و ش ــەوەی ئ ــی بیرکردن جورئەت

شــێوە،  بەهەمــان  ورد.  مەعریفەیەکــی 

لــە  بریتییــە  خۆشەویســتیدا  لــە  چاکــە 

ــەکان،  ــی جیاوازیی ــە حەقیقەت تێگەیشــن ل

دروســتکردنی  لــەوەی  تێگەیشــن 

ئــەو  دێــت،  چــی  بەمانــای  جیهانێــک 

یــەک  نــەک  تــاک دوو کەســە  دەمــەی 

لــە  بریتییــە  خراپــەش  کەواتــە  کــەس. 

بازرگانیــی  و  ئەکادیمییــەکان  ڕاهێنانــە 

مەعریفەیــەی  لــەو  بریتییــە  کولتــوری، 

قازانجــی ســەرمایەدارییە،  بــۆ خزمەتــی 

ــاوی  ــا لەپێن ــەی تەنه ــەو سێکس ــە ل بریتیی

ــەوە،  ــارەی دەکەم ــان دووب ــە. دیس چێژدای

ئەزموونانــەدا  لــەم  جیهــان  هەمــوو 

هاوبەشــە. ئــاکاری حەقیقــەت، لــە هەندێ 

بارودۆخــی دیاریکــراودا، هەمیشــە لەپێنــاو 

مافــی بەرەنگاربوونــەوەی چــوار فۆڕمــە 

دەگەڕێتــەوە:  خراپــەدا  ســەرەکییەکەی 

بازرگانــی،  ئەکادیمیــی  تاریکخــوازی، 

نایەکســانی،  و  قازانــج  سیاســەتەکانی 

سێکســی. بەربەریزمــی 
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