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ــان  ــى جیه ــە گۆڕین ــان ل ڕۆشــنبیرەکان وازی

ــەى  ــە ڕوانگ ــدا ل ــەڵ ئەوەیش ــاوە، لەگ هێن

بــۆ  فەیلەســوفەوە،  باومــەىن  زیگمۆنــد 

کــە  تێبگــەی  مەترســییانە  لــەو  ئــەوەى 

لەمــڕۆدا هەڕەشــەمان لێدەکــەن، ناتوانیــن 

بیــن.  دەســتبەردارى ڕۆشــنبیرەکان 

تەمەنــە  بــەو  باومــەن  هێشــتایش 

زۆرەیشــەوە ئومێــدى هەیــە. تەمەنیــک 

و  لەدەســتىبدات  خەریکبــوو  کــە 

تۆتالیتاریزمــەکاىن ســەدەى بیســتەم لێــى 

دووجــار  بەرلــەوە  بۆیــە  بســتێننەوە، 

ــاى  ــە پۆڵۆنی ــان ل ــات، جارێکی ــان هەڵه لێی

نیشــتامىن دایــک، لــە ســاڵى 1939دا لــە 

ســاڵى  لــە  دووەمجــار  نازیــزم؛  دەســتى 

کۆمۆنیــزم.  دەســتى  لــە  1968دا 

و  فەلســەفە  پرۆفیســۆرى  وەک 

سۆســیۆلۆژیا لــە زانکــۆى لیــدز )بەریتانیــا( 

و  بــەردەوام  1971ـــەوە،  ســاڵى  لــە 

ســەردەمیى  ئاڵــۆزى  میــراىت  بێپچــڕان 

پرســوباس،  بــەر  خســتۆتە  ڕۆشــنگەریى 

داىن بــەو بەشــە بەربەرییــەدا نــاوە کــە 

لــە شارســتانێتییەکەماندا هەیــە. لەبــرى 

بەرەوڕووبوونەوەیــەک کــە لەنێــوان چاکــە 

بــڕواى  باومــەن  ڕوودەدات،  خراپــەدا  و 

ــە فەلســەفەى ڕاســتکەرەوە  بــە جۆرێــک ل

هەیــە کــە ناتوانێــت واز لــە یاخیبــوون 

چاوســاندنەوەدا  و  ســتەم  بەســەر 

ــە  ــە دینامیەت ــى ب ــک بایەخ ــت. کاتێ بهێنێ

گەردوونییــەکاىن جیهانگیــرى داوە، وەســفى 

کــە  کــردووە  »شل«ـــەکەماىن  مۆدێرنــە 

دروســت  تەنیــا  و  لێکــدوور  تاکەکــەىس 

ڕادەیەکــى  تــا  باومــەن  فیکــرى  دەکات. 

زۆر لــە فەرەنســا نەنــارساوە، هەمیشــەیش 

بەخراپــى وەرگێــڕدراوە. لــە دوا پاییــزدا، 

»داڕمــاىن  گەورەکــەى  کتێبــە  وەرگێــڕاىن 

ــاڵى  ــە س ــە ل ــەوە، ک ــنبیران« باڵوبووی ڕۆش

لــە ڕووخــاىن  بــەر  1987دا و دوو ســاڵ 

لــە  نووســیویەىت.  بەرلیــن  دیــوارى 

ــۆڕاىن  ــەن گ ــەدا باوم ــەم کتێب ــى ئ ناوەڕۆک

قــووىل ڕۆڵــى ڕۆشــنبیراىن ڕوون کردۆتــەوە.

 

ســاڵ  بیســت  لــە  بــەر  کتێبــەت  *ئــەم 

ــە  ــەى هەشــتاکان ب ــە دەی نووســیوە. پێتوای

ــنبیران«  ــاىن ڕۆش ــەردەمى »داڕم ــتى س ڕاس

ــوو؟  ب

ــەردەمێک  ــى س ــتاکان کۆتای ــێ، هەش -بەڵ

ــک  ــنبیراندا. خەونێ ــژووى ڕۆش ــە مێ ــوو ل ب

-وەک  دەڕەوییــەوە:  خەریکبــوو 

ڕۆشــنگەرى  ســەردەمى  فەیلەســوفاىن 

ــە  ــەو کۆمەڵگ ــەوىن ئ ــردووە- خ ــیان ک باس

ــەىت  ــەوەرى مرۆڤای ــە بەخت ــەى ک ئایدیاڵیی

کــە  کۆمەڵگەیــەک  دەکات.  دابیــن 

ــۆى  ــاى دەکات و بەه ــى وێن ــى مرۆی عەقڵ

داهێنــان و کارى خەڵکییــەوە دێتــە دى. 

دەگەڕێتــەوە  کــە  کۆنــەى  ئایدیــا  ئــەم 

بــۆ دوو ســەد ســاڵ پێشــر، لــە کۆتایــى 

ســەدەى بیســتەمدا، لەبــەر دوو هــۆکار 

ــى  ــى داڕمانێک ــە ئەنجام ــات؛ ل ــى ه کۆتای

کۆمۆنیســتى  ڕژێمــى  مناییشــیانەى 

لــە  بڕســت  و  هێــز  نەمــاىن  لەالیــەک، 

پــرۆژەى  ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا کــە 

ــى  ــوو، لەالیەک ــى ب ــان لێ ــبیران ڕووی ڕۆش

ــەم  ــە، ئ ــەى ئەمان ــان و ڕەوین ــە نەم ــر. ب ت

کۆتایــى  «میراتگریــى  بەدیکــرا:  خەونــە 

ــاکان، کۆتایــى ئایدیۆلۆژییــەکان. لــە  یۆتۆپی

دواى ئەمەیشــەوە ڕۆشــنبیرەکان دەســتیان 

هەڵنەگــرت لــەوەى »یاســادانەر« بــن، واتــە 

ــە  ــن کــە دەگات ــەو نەخشــەڕێگایانە دابنێ ئ

کۆمەڵگەیەکــى ئایدیاڵــى. وا دەرکەوتــن کە 

ناتوانــن وێنــاى ئــەم پرۆژەیــە بکــەن، بــەاڵم 

ــە دەردەســەرى  ــە پێویســتى ب ــەم پرۆژەی ئ

زۆر هەیــە. پرســیار لەبــارەى ئــەو ڕۆڵــە 

نوێیــەوە کــرا کــە دەشــیا ڕۆشــنبیرەکان 

ــەو  ــەردەمەدا، ئ ــەو س ــدەن. ل ــى ب ئەنجام

هاوتــاى  کــە  گواســرایەوە  گریامنەیــە 

بــوو  گــۆڕاىن جیهــان  خولیــاى مۆدێــرىن 

ــداىن  ــە پێ ــیرکردنیدا، وات ــەر تەفس لەبەرامب

مانایەکــى نــوێ بــە جیهــان». 

*گرنگیــى ئــەم وەزیفەیــە چییــە، وەزیفــەى 

»موفەســیر« )تەئولیکــەر(؟ ئایــا تێگەیشــن 

لــە  ئەســتەمرە  خۆمــان  جیهــاىن  لــە 

ــەژدە؟  ــەدەى ه ــاىن س ــە جیه ــن ل تێگەیش

ئەوەیــن  ئــاگادارى  زۆربــاش  -یەکــەم، 

سەرســوڕهێنەرى  هەمەجۆریــى  کــە 

لەمپەرێکــى  تەنیــا  ژیــان،  شــێوازەکاىن 

کاتیــى نییــە لــە بــەردەم یەکێتیــدا، بەڵکــو 

بــە  ســەدە.  لــە  ســەد  حەقیقەتێکــى 

واتایەکــى تــر، ژینگــە کۆمەاڵیەتییەکەمان، 

ــد  ــن هاوبەن ــە خوازبووی ــر ئاوات ــە پێش ک

شــێوەیەکى  بــە  بێــت،  یەکگرتــوو  و 

مۆزاییکــى  دەبێتــە  گریامنەیــى 

ــان  ــى دیکەم ــچ بژاردەیەک ــەکان. هی پارچ
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لەبەردەســتدا نییــە جگــە لــەم جیهانــە 

لــە جیاوازییــەکان  کــە  فــرە کولتــوورە، 

فێربیــن  پێویســتە  پاشــان،  پێکهاتــووە: 

بژیــن.  جیاوازییانــەدا  ئــەم  لەگــەڵ 

ئەمەیــش هونەرێکــە کــە پێویســتى بــە 

ــە  ــتى ب ــە، پێویس ــۆ هەی ــتێکى گفتوگ ئاس

ــدا،  ــوان کولتوورەکان ــە لەنێ ــڕان هەی وەرگێ

موفەســیرەکان  پێویســتە  لەبەرئــەوە 

هەبــن.  ڕێــدۆزەکان  )تەئویلکــەرەکان(، 

ــان  ــەکاىن ژی ــوان ڕەوش ــى نێ دووەم، کەلێن

ڕەهەنــدەکاىن  کۆمەاڵیــەىت،  )بارودۆخــى 

گەشەســەندن، تەحــەدا نوێیــەکان، ئــەو 

ــەر  ــە چارەس ــتیان ب ــە پێویس ــانەى ک کێش

دەبــەن،  بەڕێــوەى  ئەوانــەى  و  هەیــە( 

بــەردەوام گەورەتــر دەبێــت. هەمیشــە، 

ــک  ــەوە نزی ــە ســەرى خەڵک ــان زۆر ل گوم

بــووە... هەمیشــەیش ترســاندووىن. بــەاڵم، 

ــەوە،  ــرس باڵوبوونەت ــەکاىن ت ــڕۆدا، وێن لەم

پەرشــبوونەتەوە، بەشــێوەیەکى خراپیــش 

پێبدەیــن  ئامــاژەى  ئەســتەمە  زانــراون. 

ــە  ــەکاىن... ئەم ــۆ ڕیش ــەوە ب ــان بگەڕێین ی

ــە  ــەرخ ب ــرىس هاوچ ــەکاىن ت وا دەکات وێن

ئەســتەم نەرم بکرێنــەوە، یان بوەســتێرێن. 

شــوێنێک  هەمــوو  لــە  وێنانــە(  )ئــەم 

ناجێگیــرەکان،  وەزیفــە  باڵوبوونەتــەوە: 

مەعریفــەى کەموکورت، ڕێســاى بــەردەوام 

ــەکاىن  ــى پەیوەندیی ــە، الوازی ــۆڕاوى گەم گ

نێــوان خەڵکــى، هێــدى هێــدى الوازبــووىن 

هەڕەشــەى  کۆمەاڵیــەىت،  دەســتەبەریى 

ــە  ــان خواردەمەنیی ــەکان ی ــە ژەهراویی بۆن

ســەرەتانییەکان، ئەگــەرى ڕەتکردنــەوەى 

ئابووریــى بــازاڕ، بگــرە ئــەم بــێ متامنەییــە 

کەســییانەى  ئاســاییىش  گەیشــتۆتە 

و  شــەقامەکان  لەســەر  هاوواڵتیانیــش 

ــە  ــە ل ــەم گومان ــى خۆیشــیدا. ئ ــو ماڵ لەنێ

ــزى  ــەوە هێ ــەم وێنان ــک ل ــەر هەریەکێ س

دەبێتــەوە  قــووڵ  وەردەگرێــت،  خــۆى 

تاوەکــو دۆخێکــى فیکــرى و هەستوســۆزى 

ئەوتــۆ دروســت بکات کــە تەنیــا زاراوەکاىن 

›‹هەســتنەکردن بــە ئارامیــى بەربــاڵو‹‹، 

کەمــى  بــە  زۆر  لێدەکــەن.  گوزارشــتى 

بــە خۆمــان دەکەیــن، چونکــە  متامنــە 

کوێــوە  لــە  نیگەرانییەکەمــان  نازانیــن 

مامەڵــەى  چــۆن  نایشــزانین  دێــت، 

لەگەڵــدا بکەیــن... کەواتــە، پێویســتامن 

بــە ڕۆشــنبیرانێکە بتوانــن بــە چاوێکــى 

ــى  ــە فاکت ــن ب ئەبســراکت ئاشــنامان بکەی

نادیــارەکان،  مەترســییە  لــە  هەنــدێ 

کــە  پێویســتامنن  ئەوەیــش  بــۆ  بــەاڵم 

هەڕەشــە  لــەو  پێبــدەن  هۆشــداریامن 

خەیاڵیانــەى کــە ئامانجــى ســیاىس یــان 

هەیــە.  بازرگانییــان 

*بۆچى هۆشداری؟ 

ــۆ  ــەکەى کار دەکات ب ــتە »شلۆک«ـ -رسوش

ــە  ــەکەمان ب ــووڕاندنەوەى ترس ــارە س دووب

ئاســاىن. ئــەو پێویســتییە زۆرەى کــە خەڵــک 

بــۆ کــردىن »شتێک«ـــى دیاریکــراو بەرامبــەر 

»نادیــارە«  نیگەرانییــە  ئــەم  هــۆکارەکاىن 

ــایى  ــێوەیەکى ئاس ــەن، بەش ــتى پێدەک هەس

نا-بەرپرســانەدا  بابــەىت  لــە  دەشــێت 

دەربــارەى نەبــووىن ئاســاییش [هەســتکردن 

هەشتاکان کۆتایى 
سەردەمێک بوو لە 
مێژووى ڕۆشنبیراندا. 
خەونێک خەریکبوو 
دەڕەوییەوە: -وەک 
فەیلەسوفانى 
سەردەمى ڕۆشنگەرى 
باسیان کردووە- 
خەونى ئەو کۆمەڵگە 
ئایدیاڵییەى کە 
بەختەوەرى مرۆڤایەتى 
دابین دەکات. 
کۆمەڵگەیەک کە 
عەقڵى مرۆیى وێناى 
دەکات و بەهۆى 
داهێنان و کارى 
خەڵکییەوە دێتەدى
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بــە نا-ئارامــى]، بقۆزرێتــەوە و بەکاربهێرێت. 

بــۆ  چارەســەرێک  هیــچ  الدانێــک  هیــچ 

پاشــانیش  بەردەســت،  ناخاتــە  نیگــەراىن 

ــى  ــە یەدەگــى »ســەرمایەى ترس«ـ شــتێک ل

بەرامبــەردا،  لــە  ناکاتــەوە.  کــەم  ئێســتا 

کارەکاىن کێبەرکێکــەرەکان لەســەر دەســەاڵت 

»پەیوەســت  بەرهەمــەکاىن  فرۆشــیاراىن  و 

ــەوە  ــەو کات ــت. ل ــى دێ ــە ئاســاییش« وەدی ب

تێدەگەیــن حکومەتــەکان هەندێــک بایەخ بە 

ــە  ــەم گومان ــەوەى ســەرچاوەکاىن ئ نەفیکردن

دەدەن. بەالى پســپۆڕ و »زاناکان«ـــەوە، هیچ 

کەرەســتەیەکامن نییــە بــۆ لێکۆڵینــەوەى لــە 

دروســتیى دیاگنــۆس، هیــچ بژاردەیەکــامن 

نییــە جگــە لــەوەى بــاوەڕى پێبکەیــن )هــەر 

ــک  ــەرکردەکامنان، کاتێ ــو س ــە وەک ــۆ منوون ب

بۆیــان رشۆڤەکردیــن کــە ســەدام حســێن 

چەکــى کۆمەڵکــوژى هەیــە، یــان کاتێــک 

پێامندەڵێــن، بــە یەکجــار هەرچــى غەمامنــە 

ــەرە سیاســییەکان  ــک پەناب ــەوە کاتێ دەڕەوێت

ــۆ  ــەوە ب ــەکان دەگەڕێن ــەرە ئابووریی و پەناب

ــان(.  ــاىن خۆی واڵت

*فەلســەفەى ڕۆشــنگەرى دەســەاڵىت لەســەر 

مەعریفــە دامەزرانــد نــەک لەســەر مــاىف 

یــەزداىن: لەژێــر دەســەاڵىت عەقڵــدا »ئــەوەى 

بزانێــت« ڕابەرایەتییــش دەکات. ئایــا پێتوایــە 

ــە  ــەالت و مەعریف ــوان دەس ــتیى نێ پەیوەس

ــەرچووە؟  ــڕۆدا بەس لەم

-ئــەو بــاوەڕە نوێیــەى کــە فەیلەســوفەکان 

ــان داوە،  ــاوە و فەیلەســوفەکان مژدەی دایانهێن

ــە  ــدەدات حیکمــەىت زۆر بدات ــەوە هەوڵ ــۆ ئ ب
Zygmunt Bauman
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دەســەاڵىت  هەوڵــدەدات  دەســەاڵتداران، 

زۆریــش بــدات بــە حەکیمــەکان. ڕێســاى 

فەیلەســوفەکان  کــە  »یاســادانەر«  ڕۆڵــى 

لەســەر  بینیویانــە،  بەڵگەنەویســت  وەک 

ــرەى  ــە گوێ ــووە. ب ــۆى ڕاگرت ــە خ ــەم بڕوای ئ

بــۆ  بدوێیــن:  ڕۆشــنگەرى  زاراوەکاىن 

دامەزرانــدىن کۆمەڵگەیەکــى کامــڵ، پێویســتە 

ســتەمکارێکى بەهێــز هەبێــت کــە بتوانێــت 

شــێوازێکى بــااڵى ژیــان بســەپێنێت، لــەو 

فەیلەســوفانەى  ئــەو  کــە  ژیانــەى  جــۆرە 

پێشــنیار  بۆیــان  نیشــانداوە،  ڕێیــان  وا 

ــڕوات.  ــدا ب ــت پێی ــش دەبێ ــردووە و ئەوی ک

لەمــڕۆدا، دەڵێــم »دەســەاڵتداران« بەشــێکى 

لەدەســتداوە  دەســەاڵتەیان  ئــەو  زۆرى 

دەوڵــەت- زێڕینــى  ســەردەمى  لــە  کــە 

کەلێنــى  بــوو.  لەدەســتیاندا  نەتــەوەدا 

نێــوان دەســەاڵت و سیاســەت هەتــا بــێ 

فراوانــر دەبێــت: کاتێــک دەســەاڵت، لــە 

ســنوورە  لەودیــو  و  جیهانیــدا  ژینگــەى 

دەبێتــە  بــااڵ  بــەرەو  نێودەوڵەتییــەکان، 

ژینگــە  لــە  سیاســەت  دەبینیــن  هەڵــم، 

لۆکاڵییەکانــدا هــەر هەیــە، لــە دەســەاڵىت 

پەرەســەندنەکاندا  بەســەر  ڕاســتەقینە 

خــۆى  تێپدەپەڕێــت،  لەخۆیــىش  کــە 

دادەماڵێــت. سیاســییەکان بــەوە پێوانــەى 

ــە  ــە کۆمەڵگ ــەن ک ــان ناک ــەرکەوتنى خۆی س

بگەیەننــە کەمــاڵ، بەڵکــو بــە بردنــەوەى 

ســەرکەوتنى  داهاتــوو  هەڵبژاردنــەکاىن 

خۆیــان دەپێــون. ڕۆشــنبیرەکانیش ڕوو لــە 

دەســەاڵتدارەکان ناکــەن تــا خەونەکانیــان لــە 

واقیعــدا بــۆ بەدیــى بهێنــن. 

*لــە ســەردەمى ڕۆشــنگەرییەوە تاوەکــو 

ڕۆشــنبیر  دەردەکەوێــت  وا  ئەمــڕۆ، 

لــە  بــووە  تەنگوچەڵەمــە  تــووىش  زۆر 

»خەڵــک«،  الى  پێگەکــەى  دیاریکــردىن 

ــى؟  ــەکان. بۆچ ــوورە میللی ــاوەر، کولت جەم

شــاراوە،  یــان  ڕوون  شــێوەیەکى  -بــە 

»ئــەو  ڕێگــەى  لــە  نــوێ  ڕۆشــنبیراىن 

لەگــەڵ  کــە  تایبەتییــەوە«  پەیوەندییــە 

خەڵکــدا کۆیــان دەکاتــەوە، پێناســەکراون. 

خســتە  خەڵکیــان  فەیلەســوفەکان 

بــەوەى  وەســیەتەکانیانەوە،  ژێــر 

و  ڕۆشــنکردنەوە  پەیامــى  و  ئــەرک 

پەروەردەکردنیــان بدەنــە پــاڵ خۆیــان، 

بەبــێ لەبەرچاوگرتنــى بارودۆخــى جەهــل 

ڕەزامەندیــى  بــە  جــا  ئازارەکانیــان...  و 

خۆیــان یــان بــێ ڕەزامەنــدى خۆیــان. 

بەشــێکە  تــەواوى  بــە  ویســتە  ئــەم 

دەوڵەت-نەتــەوە‹‹  ›‹ئامادەکــردىن  لــە 

»نیشــتامن«،  ئایدیــاى  )دەرخســتنى 

ــەکان  ــەى شوناســە لۆکاڵیی ــى تێکەڵ گۆڕین

هــاوواڵىت(،  و  نیشــتامىن  بــۆ جەســتەى 

ــەم  ــڕۆدا، الیەنیک ــە، لەم ــەم ئامادەکاریی ئ

ــووە.  ــەواوەىت وەدییهات ــە ت ــا ب ــە ئەوروپ ل

کۆمەڵگــەى هاوواڵتیــان هێــدى هێــدى 

ــش  ــەران، بەوەی ــەى بەکارب ــە کۆمەڵگ بۆت

خەڵــک )گەل(ـــیان کــردە کــۆگاى کڕیــارە 

ــە  ــمەک و خزمەت ــەو ش ــیامنەییەکاىن ئ ش

ــەى کــە ڕۆشــنبیران  ڕۆحــى و کولتوورییان

وەک  دەیانخەنــەڕوو.  هونەرمەنــدان  و 

چــۆن داواکاریــى میلــى ئەوەندەیــش بــااڵ 

و تااڵنکارانــە نەبــووە کــە ئاواتەخــوازى 

بــوون، ئــەوا الى داهێنــەران و فرۆشــیاراىن 

جێــگاى  »جەمــاوەر«  نــزم  کولتــوورى 

گرتــەوە.  خەڵکــى 

*ڕۆشنبیر بەشێک نییە لە جەماوەر؟ 

-لــە ڕاســتیدا، ســەرەڕاى ئەوەیــش، زۆرێک 

جودابــوون،  نیشــانەى  ڕۆشــنبیران  لــە 

بــە تێپەڕیــن لــە تخوبــەکاىن دەوڵــەت-

نەتــەوەوە بــۆ فــەزاى مەجازیــى جیهــاىن، 

بــەاڵم خەڵــک، کــە هەمیشــە لــە ژینگــەى 

کــراوە.  فەرامــۆش  ماوەتــەوە،  خۆیــدا 

ــت،  ــان هەبێ ــنبیران پەیامێکی ــەر ڕۆش ئەگ

جیهانیــى  خواســتیى  پەیامێکــە  ئــەوا 

ــە  ــەو ›پەیوەندیی ــى: ئ ــەک لۆکاڵ ــە ن هەی

ــەى  ــکاىن واڵتەک ــەڵ ›‹خەڵ ــە‹ى لەگ تایبەت

خــۆی‹‹ –هاوواڵتیان-ـــدا هەیبــوو، کــە 

نەتــەوەدا  دامەزرانــدىن  ســەردەمى  لــە 

ڕۆشــنبیرەکان  پچــڕا.  پەیدابــوو، 

ــوورەوە  ــن کولت ــە چەندی ــن، ل کۆزمۆلیتانی

ــەوە  ــەو دۆخ ــەى ئ ــە پێچەوان ــوون. ب هات

پییــەر  وەک  سۆسیۆلۆژیســتێکى  کــە 

بۆردیــۆ لــە کتێبــى »جیــاکارى«دا وەســفى 

دەکات، دەبینیــن دۆخــى کۆمەاڵیەتیــى 

کولتوورییــە  بــژاردە  ڕێگــەى  لــە  بــااڵ 

بەڵکــو  پێکنایــەت،  بژارکراوەکانــەوە 

›‹قووتــداىن هــەر شــتێکى  لــە ڕێگــەى 

کولتووری«ـــیەوە ڕوودەدات. کولتــوورى 

لەنێــوان  ســنوور  دانــاىن  لــە  شــەرعى 

ئاســتى بــااڵ و ئاســتى نزمــدا، لەنێــوان 

دەســتەبژێر و جەمــاوەردا دانامەزرێــت، 

ــە  ــت ک ــەوە دادەمەزرێ ــەر ئ ــو لەس بەڵک
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مــرۆڤ لــە واڵتەکــەى خۆیــدا هەســت بــە 

هەمــوو فۆڕمــەکاىن کولتــوور بــکات، بــەو 

ــە  ــەم فۆڕمان ــک ل ــەر یەکێ ــە ه ــەى ک پێی

ناتوانێــت تاکــە دامەزرێنــەر و پێکهێنــەرى 

واڵتەکــەى بێــت. 

ــت )الیەنیکــەم  ــەوە، چــۆن دەتوانی -لەبەرئ

دووبــارە  تەفســیرى  فەرەنســا(  لــە 

پێناســەکردنەوەى »بەهــا هاوبەشــەکان«، 

شــوناس یــان کولتــوورى نەتەوەیــى بکەیــت 

کــە ڕۆشــنبیرەکان هیــواى پێدەخــوازن؟ 

بــە  نییــە  پەیوەســت  -مەســەلەکە 

جیهانــدا،  هەمــوو  لــە  فەرەنســاوە: 

»کۆمەڵــەکاىن  کــە  بەهایانــەى  ئــەو 

ئاگادارییــان  و  پاراســتوویانە  ئینتیــام« 

ــە بەردەســتى  ــە شــتێک ل لێکــردوون، بۆت

پێکهاتەیەکــى الواز  تۆڕانــەدا کــە  ئــەو 

پەیوەندیــى  هەیــە،  دەســتکردیان  و 

ــتەکان  ــک پەیوەس ــە پێ ــە تاک ــەى ب ڕۆژان

ئــەوە  ناپەیوەســتەکانەوە.  یــان 

کارکــردن  بــۆ  رسوشــتیییە  تێڕامانێکــى 

ونبــووە،  ئــەوەى  گەڕانــەوەى  لەســەر 

ــەوەى – ــارە خوڵقاندن ــدى دووب ــە ئومێ ب

ــۆ کــە  ــەى- هــزر و بەهــاى ئەوت ئیرادییان

پێشــر وەک هــزر و بەهــاى »رسوشــتى« 

لێیــان دەڕوانــرا. لــە حاڵــەىت کۆمەڵەکانــدا، 

ئومێــد وەهمییــە، بــۆ ئــەوەى »بەهــا 

هاوبەشــەکان« ڕۆڵــى کۆمەاڵیەتییانــەى 

لەســەر  بەنــدە  کــە  بگێــڕن،  خۆیــان 

بابــەىت  ئەمــە  کــە  بنەمایــەى  ئــەو 

هەڵبــژاردن )ئیختیــار( نییــە، پاشــان وەهــا 

دەردەکەوێــت کــە هــەر بــە رسوشــت 

کاتــەوەى  لــەو  نا-ئاگایانەیــە.  خــۆى 

«چەنــد باشــە بەهــا هاوبەشــەکان بــەش 

ئــاگا  بــێ  بــە  ڕاگەیەنــراوە،  بکەیــن» 

ــیەىت  ــتداىن خاس ــەر لەدەس ــت لەس جەخ

دەکرێتــەوە.  کۆمــەڵ  هاوبــەىش 

مۆدێرنــە  بەڵێنــەکاىن  -«هێشــتایش 

رێکخــەرە»، ئاوەهــات نووســیوە. بــۆ ئێمــە 

گەورەیــە  بەڵێنــە  ئــەم  دەکرێــت  چــۆن 

دامبەزرێنیــن کــە لــە پــرۆژەى وەهمیــى 

دێــت؟  پێرفێکتــەوە  کۆمەڵگــەى 

-پێموایــە ئایدیــاى کۆمەڵگــەى پێرفێکــت 

)واتــە کۆۆمەڵگەیــەک کــە پێویســتى بــە 

ئایدیایەکــى  نەبێــت(،  چاکســازییەکان 

هەمــوو  لــە  ڕزگاربــوون  بــۆ  وەهمییــە. 

نەهامەتییــەکاىن مــرۆڤ، دەبێــت مامەڵــەى 

لەگــەڵ ئایدیایەکــدا بکەیــن کــە بەنــدە 

دیاریکــراو  هــۆکارى  یــەک  لەســەر 

ــە  ــوان چین ــاىن لەنێ ــووىن یەکس ــو نەب )وەک

کۆمەاڵیەتییــەکان یــان نەژادەکانــدا(. لــە 

لــە  وا  نا-وەهمییــە  ئــەوەى  بەرامبــەردا، 

ڕەوىش  و  جیهــان  گۆڕینــى  ئیمکانییــەىت 

ــووىن  ــە نەب ــات دژ ب ــدا، خەب ــاىن خەڵکی ژی

ئاســاییش، کۆیالیــەىت، ســتەم، تووندوتیــژى، 

ســووکایەتیپێکردن...  زەلیلکــردن،  ئــازار، 

چاکســازى  بتوانیــن  ئــەوەى  بــۆ  بــەاڵم، 

بــە  پێویســتامن  بکەیــن  خەبــات  و 

تێگەیشــتنى باشــرە لــە قووڵیــى ڕیشــەکاىن 

ئــەم خراپەیــە و ئامــرازەکاىن بەرهەمهێنــان. 

و  ناونانیــان  ڕیشــانە،  ئــەم  دۆزینــەوەى 

ــن  ــەس نی ــەوە- ب ــەالى من ــاندانیان، -ب پیش

بــۆ کــردىن جیهــان بــە جیهانێکــى قبوڵکــراو 

لەالیــەن مرۆڤــەوە، بەڵکــو هەلێکــە بــۆ 

قبوڵکــردىن زیاتــرى جیهــان بــە بــێ ئــەوەى 

ئەوپــەڕى بــە الوازى پیشــان بدرێــت.
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