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پ شهﮐﯽ:

مليۆنان مرۆڤی موسو مان له چهند دەيهی ڕابردووەوە وەك ه زی کاريی ميوان که
بهش کی زۆريان له و تی تورکيا ،و وەك پهناههندە و کۆچهر له سوريا ،ئ ران ،ع ڕاق
و و تهکانی ڕۆژهه تی ناوين و ئهفريقاوە هاتوون ،کۆچيان کردۆته و تی ئا مان.
حامد عهبدول سهمهد له ڕوانگهی سياسييهوە ت که ويی و گونجانی ن وان خه کی
ناوخۆی ئا مان و مرۆڤی کۆچهر بهتايبهت موسو مانهکان به پرۆتۆکۆل کی
ههرەسه نراو دادەن و دە مرۆڤی موسو مان له ناو ئا مان بههۆی نهگونجانيان له
ناو کۆمه گای ئا مانيدا هاوتهريب لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی کۆمه گايهكيتريان بۆ
خۆيان دروست کردووە).کۆمه گا لهناو کۆمه گادا(
ئا مانی – تورکهکان پشتيوانی له ئوردوغان دەکهن ،تاقم ك لهو موسو مانانهی له
ئورووپا له دايك بوون کاری ت رۆريستی بهڕ وە دەبهن و کۆمه گای ئا مانی به فهرمی
ناناسن .حامد عهبدول سهمهد لهو نووسراوەيهدا لهمپهرەکانی دژ به پرۆسهی يهکبوون
و ت که ويی نهتهوەی ئا مانی و موسو مانهکان له ڕوانگهی خۆيهوە ڕوون دەکاتهوە
و ڕووناکی دەخاته سهر درۆ و دەلهسهی سياسهتوانانی و ته يهکگرتووەکانی ئورووپا
لهسهر ههنگاو هه نانهوەيان بۆ يهکگرتوويی و گونجاندنی ئهو نهتهوانه له ناو
کۆمه گادا ،چونکه به در ژايی دەيان ساڵ تهنيا له ت ئۆريدا ئاخافتن لهسهر تهوەری
يهکگرتوويی و ت که ويی ئهو نهتهوانه کراوە ،به ب هه نانهوەی ههنگاو کی جيددی.
ههروەها نووسهر به شت کی سهيری نازان و ج ی چاوەڕوانيکردنه که کاردانهوەکهی
ئهو هه و سته دەب ته پ کهاتنی کۆمه گا له ناو کۆمه گادا و ئهزموونی ههرەسه نانی
ئينتيگراسيۆنی بهدوادا دێ .ههر کهس چاو له ههنبهر جياوازيی کولتووريی ،ئايينيی
و هه س و کهوتی ن وان ئهو نهتهوانهدا بقووچ ن  ،زەحمهت و خۆپ وە ماندووکردنی
به فيڕۆچووی بۆ دەم ن تهوە و زۆر ڕوونه که دەب چاوەڕوانی ههرەسه نانيش ب ت.
حامد عهبدول سهمهد داخوازيی خۆی له سياساتوانان و کۆمه گا سهرەکييهکه فۆرمووله
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دەکا و چلۆنايهتی بهڕ وەبردنی ئهو پرۆسهيه به هه س و کهوتی داهاتووی مرۆڤهکانی
ههر دوو ﻻيهنی کۆمه گاوە دەبهست تهوە .ئاماژە بهوەش دەکا که له ناو ئهو ههموو
مرۆڤه کۆچهررانهی له و تانی جياوازەوە هاتوونه ئورووپا ،تهنيا موسو مان ک شهی
جيدديان لهگهڵ خۆ گونجاندن له کۆمه گا ڕۆژئاواييهکاندا ههيه و مرۆڤ هيچ
ک شهيهکی ئهوتۆ لهسهر ئايينهکانيتری وەك بوودايی ،هيندوو يا ئيزەدی له پهيوەندايهتی
لهگهڵ کۆمه گا نو يهکهياندا نابيست تهوە.

گه ڕ زانی ٢٠١٩
نادر فهتحی )شوانه(
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پ ناسهﮐردن
ئهفسانهی سهرﮐهوتوو بوونﯽ ت که ويﯽ و گونجاويﯽ مرۆڤﯽ ﮐۆچهر

چهمکی " "Integrationله وشهی ""integrareی ﻻتينی وەرگيراوە و بهمانای
نو ژەنکردنهوە ،تهواوکردن يا نو کردنهوەی زەين هاتووە .له فهرههنگ و وشهنامهدا
دوو مانای سهرەکی به وشهی " "Integrationدراوە .يهکهم :ئينتيگراسيۆن ئاماژە به
ڕەوت ك دەکا که کهس ك به ئاگاييهوە لهسهر چاﻻکييهکی تايبهت ههوڵ بدا بۆ ت که ويی
کهس کيتر له بهش ك ،گرووپ ك يا دەستهيهكی ناو کۆمه ك .دووههم :نو ژەنکردنهوە
يا کاميلکردن و تهواوکردنی يهکهيهك و نا دەکا.
له ههردوو ڕوونکردنهوەکاندا ک شهيك وەك سووله سوولی چرايهك له تاريکيدا
خۆی دەنو ن که قاچی کۆمه گای ل هه دەکهوێ .به پ ی ماناکردنهوەی يهکهميان
دەو هت و کۆمه گا سهرەکييهکه به ت کۆشان ،ههو دان و بهرپرسايهتی ،سهلماندنی
ئهويتر له کۆمه هکهدا مومکين دەکا .خا ی بڕياردەری يهکهم :کام ههو دان بۆ وەديهاتنی
ئينتيگراسيۆن دەب بهڕ وە بچ ؟ خا ی دووههم :ئينتيگراسيۆن شهقامی يهك ﻻيهنه نيه،
ئهو کهسهی ت که وی کۆمه گا سهرەکييهکه دەب  ،دەب خۆشی بيههوێ و ههو ی بۆ
بدا .ديارە ئهگهر کهسهکه نهيههوێ خۆی ت که وی کۆمه گا بکا ،جا ههر هۆکار كی
ههب  ،دەو هت و زۆرينهی بهشدارانی کۆمه گا ههر کار ک بکهن ب سوود دەب و
ئهزموونی کارەکهيان تووشی ههرەسه نان دێ.
به پ ی ماناکردنهوەی دووههميان مهبهست له ئينتيگراسيۆن سازکهر ياخود
تهواوکهری يهکهيهکه .ل رەدا مهبهست کام يهکهيه؟ يهکهيهکی کۆمه گا يا يهکهيهکی
نهتهوەی ئا مانی مهبهست نييه به کوو مهبهست ل رەدا شارۆمهندانی کۆمه که به
فهرههنگ و داب و نهريتی جياوازەوە که له چوارچ وەی سنووری ئهم و تهدا لهگهڵ
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يهکتر ژيان دەکهن و له ش وەی ئيديالی بايهخی ئينسانی خۆيدا ههموويان پ کهوە ڕ ز
و حورمهت بۆ ياسا سهرەکييهکانی و تهکه دادەن ن .ئايا ئهو يهکهيه دەتوان ياخود
جهوههرەکهی له بارودۆخ کدا ههيه بتوان خۆی لهگهڵ مرۆڤی نوێ و کۆچهر ر ك
بخا و ل ی ت بگا؟ ئايا ئهو خۆ گونجاندنه ش وەيهکی نهتهوە پهرستی له ياسای و ته
سهرەکيهکهدايه؟ ياخود ئهرکهکه زۆر لهوەش زياترە و وەك فهرههنگ کی داسهپاوی
ليهاتووە که نهك ههر بۆ ڕ ز دانان به کوو بۆ سهلماندنيان له پهيوەنديی لهگهڵ کار و
ئهرکهکانی خۆيدايه .ڕەجهب تهيب ئوردوغان سا ی  ٢٠١٠له قسهکانيدا له شاری
کۆ نی ئا مان هيچ گومانيکی نهه شتهوە که چاوەڕوانی ئهو له ههنبهر پڕۆژەی
ئينتيگراسيۆن چييه :لهو کۆبوونهوەيهدا ڕوو به هاوشارييه تورکهکانی دە " :هيچ

کهس ناتوان چاوەڕوانی له ئ وە ههب له ههنبهر ئاسيميﻼسيۆن سهر دانهو نن .هيچ
کهس ناتوان چاوەڕوانی له ئ وە بکات مل بۆ خۆ ت که ويی دانهو نن .چونکه
ئاسيميﻼسيۆن تاوان کی گهورەيه له ههنبهر مرۆڤايهتيدا .ئ وە دەب ئهو شتهتان ل
ڕوون ب ] ١"...سهير ئهوەيه جهنابی ئهردۆغان چهمکی ئاسيميﻼسيۆن به تاوان کی
مهزن بۆ مرۆڤايهتی دادەن  ،له حا کدا خۆی وەك در ژەپ دەری سياسهت و
سترات ژييهکی در ژخايهن له تورکيا چهندين دەيهيه ههوڵ بۆ سڕينهوەی ناسنامه و
تواندنهوەی نهتهوەی کورد دەدا که تهنيا ههو ی ژيان لهسهر ز د و خاکی باو و باپيرانی
خۆيان دەدەن .ئهو قسانهی ئهردۆغان له دوو ﻻيهنهوە شك و گۆمانی منی سهبارەت
به بوونی د موکراسی و مافی مرۆڤ له و تانی ڕۆژئاوايی خسته ژ ر پرسيارەوە .له
ﻻيهکهوە هيچ هه و ست ك له ههنبهر ئهو درۆ و دەلهسانهی ئهردۆغان له ﻻيهن
ﻻيهنگرانی د موکراسی و مافی مرۆڤ له و ته ئورووپاييهکانهوە نهگيرا .له
ﻻيهکيتريشهوە سياسهتوانانی ئورووپايی بهتايبهت له و تی ئا مان به گو دان بهو درۆ
و دەلهسانهی ئهردۆغان پ يان له د موکراسی و مافی مرۆڤی چهندين نهتهوەی وەك
ئهرمهنی ،ئاشووری و عهرەب و چهرکهز و به تايبهت نهتهوەی کوردی ژ ر دەستی
ديکتاتۆری تورکيا نا و بۆ بهرژەوەندی سياسی و ئابووری خۆيان ب دەنگييان ل
ه نا .ديارە ئهوە يهکهمجار نييه سياسهتوانانی به خهياڵ ﻻيهنگری د موکراسی و مافی
١
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مرۆڤ دژ به نهتهوە ژ ر دەستهکان يارمهتی ديکتاتۆران دەدەن .دوو نموونهی ئاشکرا
و حاشاهه نهگر فرۆشتنی بۆمبی کيميايی به سهدام حوس ن و دانی کهرەسه و
چهکهمهنی نيزامی به دەو هتی تورکيايه .ئهو بهرپرس و سياسهتوانانهی ئيزنی
فرۆشتنی تانگ و تۆپيان له ﻻيهن و تی ئا مانهوە به تورکيا دا ،به ئاشکرا دەيانزانی
که دژ به نهتهوەی کوردی بهکاری د ن  .و دەچ د موکراسی و مافی مرۆڤ تهنيا
لهسهر کاغهز بوونی ههب و له کردەوەدا دەکر ته قوربانی بارودۆخی سياسی و
ئابووريی و تانی ڕۆژئاوايی [.وەرگ ڕ
چهمکی "فهرههنگی داسهپاو" له سا ی ١٩٩٦دا هاتۆته ناو فهرههنگی سياسی
ئا مانييهوە .ئهو کات نووسراوەيهکی سياسی له ﻻيهن بهسسام تيبی ""Bassam Tibi
زانيار و عالمی سياسی سورياييهوە له ڕۆژنامهی حهفتانه بهناوی "پارلهمان" که
ڕۆژنامهی ناوەنديی بۆ سياسهت و پهروەردەکردنه ،ب و کرايهوە .بهسسام تيبی باس
له فهرههنگ کی داسهپاوی ليبرالی رۆژئاوايی دەکا .دوو ساڵ دواتر ڕوونی دەکاتهوە
"بههاکان بۆ فهرههنگ کی داسهپاو دەب خۆيان له سنووری فهرههنگی مود رن
بپهڕ ننهوە و ئهو مانايانهيان پ بدرێ :د مۆکراسی ،سکۆﻻريزم ،ڕۆشنبيريی ،مافی
مرۆڤ و کۆمه گای مهدەنی ٢".لهو کاتهوە ئهو چهمکه بهردەوام دەگوتر تهوە و
ئ ستاش له پهيوەندی لهگهڵ ئينتيگراسيۆنی کۆچهران و بهتايبهت ئهو پهنابهرانهی له
سا ی  ٢٠١٥بهمﻼوە هاتنه ئا مان دووپات دەکر تهوە .ئ ستا ئيتر ئهو چهمکه گۆڕانی
بهسهردا هاتووە و بۆ چهمکيتر و مانايتر پهرەی سهندووە و خۆی زۆر زياتر له
بيرۆکهکهی بهسسام تيبی ت پهڕ کردووە .ئهو چهمکانه زياتر له خزمهت گرووپی نو ی
ڕاستدان و بۆ هاندان دژ به ڕەنگاوڕەنگيی کۆمه گا ،چهند کولتووری ،سياسهتوانانی
هه قو و له بازنهی کونز رواتيڤ و چهمکی وەك نيشتمان و نيشتمان پهروەری و
سيمبولی نهتهوەيی وەك ئا و سروودی نيشتمانی که کی ل وەردەگير ت .ئهو کارە
تهنانهت سهری له سياسهتوانانی چهپ و بهش کيش له م دياکان ش واندووە و چهمکی
"فهرههنگی داسهپاو" به بهرزبوونهوە و سهروەری کولتوور ك بهسهر ئهويتريدا له
ئهژمار د نن و مانای دەکهنهوە .له ڕاستيدا ناوکی بيرۆکهی سهرەکی بهسسام تيبی وەك
٢
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ئيدەيهکی ڕ نموونيکهری ئورووپايی بۆ دۆزينهوەی ناسنامهيی ،ماوەيهکی زۆرە مانا
سهرەکييهکهی خۆی له دەست داوە.
به م ئهگهر ئ مه خۆمان نهزانين بۆچی له و ت کی بيانين ،چ بۆچوون کمان ههيه،
سهرکهوتوويی ئينتگراسيۆنمان بۆ ک دەوێ ،چلۆن دەتوانين ههنگاوی دروست
هه نينهوە و ويست و ئارەزووی دروست بۆخۆمان ئاواتهخواز بين ياخود ههست به
سهرکهوتوويی يا ههرەسه نان بکهين؟
تيلۆ زاراسين " "Thilo Sarrazinبه کت بهکهی" :ئا مان بۆخۆی خۆی توونا دەکا
" "Deutschland schafft sich abباس کی گهل ك بهرب وی له پهيوەندايهتی
ئينتيگراسيۆن له کۆمه گادا وەڕێ خست که تا ئهمڕۆش ههر در ژەی ههيه و کۆتايی
پ نههاتووە ب ئهوەی هيچ ئهزموون کی ڕوونيشی وەدەست ه ناب ت .زاراسين
سهناتۆری ئابووريی پ شووی برلين بههۆی ت زەکهی ،خۆی خسته ناو ئاگر کی
مهزنهوە و درزيشی خسته ناو کۆمه گای ئا مانيهوە .بهش کی خه کی چهپ هيان بۆ ل دا
و ت زەکهيان به ڕاست دانا چونکه ئهو دەنگی کپکراوی ئهو مرۆڤانهی بهرزکردەوە
که دژ به پهنابهرەکان بوون و گهيانديه گو ی کۆمه گا .تاقم کيش ت زەکهيان ڕەد
کردەوە و به زيندووکهرەوەی ڕۆحی شهيتانيی نازييهکانی پ شويی ئا مانيان تاوانبار
کرد.
بهدوای ئهودا چهندين ناوەندی ل کۆ ينهوەی زانستی لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن
ل کۆ ينهوەيان کردووە به م به ئاکامی جياواز لهيهکتر .ئهزموونی ناوەندی زانستگهی
مونستری ئا مان که سا ی  ٢٠١٦بهڕ وە چووە هاته سهر ئهو بڕاويه که نيزيکهی
نيوەی دانيشتوانی موسو مان ل رە به هه سهنگاندن لهگهڵ ياساکانی فهرمی و تی
ئا مان ،ياساکانی شهريعهت به باشتر دادەن ن و ک شهکانی خۆيان بههۆی ئهوانهوە
چارەسهر دەکهن .زياتر له  ١٣لهسهدی ئهو مرۆڤانه پشتيوانی له ه زی فوندام نتال
ياخود ز دەڕۆيانی ئيسﻼمی دەکهن .روود کومپانز " "Ruud Koopmansزانای زانستی
کۆمه يهتی هولهندی که تاقيکاری و پشکنينی لهسهر کۆمه ی ئيسﻼمی له شهش و تی
ئوروپايی بهڕ وە بردووە ،هاتۆته سهر ئاکام کی هاوچهشن وەك زانستگهی مونستر.
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س له چواری ئهو موسو مانانهی پرسياريان ل کراوە ،وە ميان داوەتهوە که تهنيا
بۆچوون ك لهسهر تهفسيری قوڕئان بوونی ههيه و  ٤٥له سهدی ئهو مرۆڤانه باوەڕيان
بهوە ههيه که سياسهتی ڕۆژئاوا دەيههوێ ئايينی ئيسﻼم لهناو بهرێ و توونای بکا.
ههر دووك ناوەندەکان له ﻻيهن پسپۆران و عالمانی ئيسﻼمييهوە ڕەخنهيان ل کراوە.
ماوەيهك کورت پ ش هه بژاردنی سا ی  ٢٠١٧له ئا مان ناوەند كيتر به ناوی
بونيادی برتلسمهن " "Bertelsmann Stiftungلهسهر موسو مانانی و تی ئا مان به
هه سهنگاندن لهگهڵ ناوەندەکانيتر ئاکامی تاقيکارييهکی گهل ك جياوازی لهژ ر ناوی
"موسو مانان له ئورووپا ئينتيگريرە بوون به م نهسهلميندراون؟" ب و کردەوە .لهو دا
هاتووە که موسو مانان زۆر باشتر لهوەی مرۆڤ بيری ل دەکردەوە ،ئينتيگريرە
کراون ،به پ ی ئهو تاقيکارييه  ٩٦له سهدی ئهو مرۆڤانه ،ههست کی باشيان ههيه بۆ
ژيان له ئا مان .ڕەخنهگران ل رەدا ههم کاتی ب وکردنهوەی ئهزموونی ئهو تاقيکارييه
که کارت کهری لهسهر هه بژاردندا داناوە و ههم چهشنی پرسيارەکان لهسهر
تهوەرەکانی "پهروەردە ،دەسکهوتی زمان ،بازاڕی کار ،پهيوەندی لهگهڵ
خۆشگوزەرانی و ناسنامه و خۆناسی له و تی ميوان"ی خسته ژ ر ڕەخنه.
ناوەند کی س ههم که چاﻻکی خۆی بۆ تاقيکاری لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن
تهرخان کردووە ،به ناوی "پهنابهری پۆستی" له ئهنستيتۆی برلين بهڕ وە چووە .ل رەدا
تهنيا له موسو مانان پرسيار نهکراوە به کوو به گشتی پرسيار لهو مرۆڤانه کراوە که
له و تهکانيترەوە هاتوونهته ئا مان واته شاروەندانی يهکگرتووی ئورووپا ،ئا مانی –
ڕووسی ،ئاسيياييهکان و هتد .پرسيارەکان لهسهر تهوەرەکانی کۆمه گا ،ئايين و ناسنامه
بووە .ئهزموونهکهی :زۆربهی مرۆڤی بيانيی به ڕادەی خۆدی ئا مانييهکان خۆيان لهم
و تهدا به ئا مانی دادەن ن.
مرۆڤ چلۆن دەتوانی له ئهزموونی ئهو تاقيکارييانه که ك وەرگرێ؟ ئايا بۆ ئيمه
تهنيا ئهو زانيارييانه بهس دەبن بۆئهوەی بزانين مرۆڤی کۆچهر به ش واز کی باش له
ئا مان خۆيان گونجاندووە يا نا؟ يا تهنيا ف ربوونی زمانهکه کافييه بۆ ئهوەی خۆيان به
بهش ك له فهرههنگی ئا مانی دابنين؟ ئايا تهلهفۆناتی ب ناو و نيشان لهسهر ئهو
پرسيارکردنانه يارمهتيدەر دەبن بۆ ڕوونکردنهوەی بيری کۆچهران له ههنبهر کۆمه گا
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سهرەکييهکه ياخود پ ويستيان به پاراميتری ديکه ههيه؟ ههروەها ئايا بۆ پرسيار لهسهر
سهرکهوتوويی يا ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆنهکه ،باس لهسهر ههموو مرۆڤه
کۆچهرەکانه يا باس لهسهر گرووپيکی تايبهته؟
له ڕاستيدا باس و گفت و گۆی ئينتيگراسيۆن و دەچ تهنيا لهسهر گرووپ ک ب :
به گشتی زۆربهی ئهو نووسراوە و باسانهی له م دياکان لهسهر مرۆڤی بيانی يا تهوەری
ئينتيگراسيۆن ب و دەکر تهوە ،و نهی ئيسﻼمييهکی ڕيش دار يا ژن کی داپۆشراو بهيان
دەکا ،سهرەڕای ئهوەی زۆرينهی کۆچهر و پهناههندەی چهند سا ی ڕابردوو مرۆڤی
غهيری موسو مان بوون و ههرەوها زۆرينهی ژنانی موسو مان له و تی ئا مان خۆيان
داناپۆشن .سهير ئهوەيه له ئا مان بهردەوام کونفرانسی ئيسﻼمی بهڕ وە دەچ به م
ههرگيز نابيستين ل رە کونفرانسی بوودايی ،هيندوويی يا ئاتئيستی بهڕ وە بچ .
پڕۆژەی پ شگيری و نهه شتن بۆ به ڕاديکال کردنی مرۆڤی کۆچهر تهنيا بۆ گهنجانی
موسو مانه .ئهگهر ک شهيهك له قوتابخانه يا زانستگاکان لهسهر ناو ،خواردەمهنی،
وەرزش ،مهل کردن يا وانهی ئايينی ههب  ،تهنيا موسو مانهکان دەگر تهوە .بۆچی
مرۆڤ لهسهر ک شهی گهنجانی يۆنانی ،ڤيهتنامی ،چينی ،ئيتاليايی يا پڕتهقا ی له
قوتابخانهکان هيچ شت ك نابيست ؟ ئايا ئهوە دڕدونگی و بهدگومانييهك نييه لهههنبهر
ههموو موسو مانان؟ ئايا ئيتاليايی ،يۆنانی ،ڤيهتنامی ،چينی ،ئ رانی سيکۆﻻر و
عهلهوييهکان بۆ خۆگونجاندنيان لهگهڵ کۆمه گا سهرەکييهکه هه س و کهوت کيتر له
خۆيان پيشان دەدەن؟
ک شهکه ل رەدايه :لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن لهو ج گايه ئاخافتن دەکرێ که بۆ
خۆ گونجاندنی باشتر ،ههست به نهبوونی بکرێ ياخود ههرەسی ه ناب  .مليۆنان
مرۆڤی کۆچهر به در ژايی چهند دەيهی ڕابردوو بههۆی ت کۆشانی کهسيی خۆيان و
به ب بهرنامهيهکی ڕوون له ﻻيهن دەو هوتهوە لهم و ته خۆيان لهگهڵ کۆمه گا
ر کخستووە و ک شهيهکی ئهوتۆيان نييه .له کۆمه گادا کهمتر باس لهسهر ئهو مرۆڤه
کۆچهرانه دەکرێ .ئهوان و تی ئا مانيان دەو همهندتر و ڕەنگاوڕەنگتر کردووە و به
چاﻻکی خۆيان ڕۆ کی بهرچاويان له پ ناو پ شکهوتوويی و تهکه گ ڕاوە .چونکه
ئهوان ئهو ئايين و فهرههنگهی لهگهڵ خۆيان ه ناويانه بۆ ناسنامه و شوناسی خۆيان
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لهو کۆمه گا نو يهدا که کی ل وەرناگرن به کوو به بهش کی جياواز له کۆمه گا و
ئهرکيکی کهسی و شهخسی خۆيانی دادەن ن.
ديارە ڕوونه زۆر مرۆڤی کۆچهر و بهتايبهت مرۆڤی موسو مان له و تی ئا مان
خۆيان به باشی و لهسهر ئارەزوو و مهيلی خۆيان لهگهڵ کۆمه گادا گونجاندووە و
ک شهيان نييه .به م باوەکوو ههر وەك لهسهرەوە ئاماژەمان پ کرد ،باس لهسهر ئهو
مرۆڤانه نييه ،سهرەڕای ئهوەش کات باس لهسهر ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن،
پ که نانی کۆمه گا له ناو کۆمه گا ،شهڕخوازی و ئايينی سياسی وفناتيکی دەکرێ،
ئهوانيش ت کهڵ دەکر نهوە .ئهو نموونه ئهر نييانهش له پشت ئهو ههرسه نانه ياخود
ئهو مرۆڤانهی لهسهر ويستی خۆيان و به زاناييهوە دژ به گونجاندنيان له ناو کۆمه گادا
بڕياريان داوە ،ب رەنگ و پووچهڵ دەکر نهوە.
مرۆڤی موسو مانی سهرکهوتوو له کۆمه گادا ههموو ئهو سهرکهوتوويانهی له
کۆمه گاکهدا پ ی گهيشتوون نه له چاوی ئيسﻼمهوە و نه له چاوی بهرنامه ياخود
پڕۆژەی سياسی ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکانهوەی دەزانن ،به کوو هۆيهکهی بڕياردانی
دروستی کهسيی خۆيان بووە که له بوار و قۆناخه جياوازەکانی ژيانياندا داويانه.
به م به گشتی کات مهبهست موسو مانانی و تهکه ب  ،به بڕوای من ئينتيگراسيۆن
به هۆی بهدام و دەزگا کردنی ئايينی ئيسﻼم ،وانهدانهوەی ئايينی ياخود به گرنگ دانان
و هاوکاريی بهرپرسانی دەو هت لهگهڵ ئايينيه کونز رواتيڤهکان ،ههرەسی هيناوە.
ههو دانی به گشتی بۆ گۆنجاندن و ت که وکردنی مرۆڤی موسو مان له کۆمه گادا دوو
هه هی جوانکاريی ههيه :ل رەدا مهبهست موسو مانی ئاسايی نين ،بهداخهوە له ههموو
حا هتهکاندا ئيسﻼميسته خۆپار زەکان دەنگيان بهرزتر و بهه زتر دەردەبڕن .ههر بهو
هۆيهشهوە نهك ههر کارت کهری لهسهر باسهکان دادەن ن ،به کوو و نهيهك له ئيسﻼم
پ شان دەدەن که له ناو کۆمه گا ئيسﻼمييهکاندا بوونيان ههيه .ئهزموونهکهی دەب ته
هۆی بهه زکردنی دژبهرانی ئينتيگراسيۆن و له ڕوانگهی کولتورييهوە پهرە به
پياوساﻻری سياسی دەدا.
هاوکاتيش بۆ دژبهرانی ئينتيگراسيۆن زۆر ساکارترە ههموو ئهو کارانه ڕەد بکهنهوە
که تا ئ ستا وەك بهش کی جيانهکراوە له و تهکه ل ی ت گهيشتوون .سهرەڕای ئهوانهش
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حکوومهت لهسهر ههموو ئهو چاﻻکييانهی له سهرەوە باسی ل وەکرا ،هه هيهکی
گهورەی کردووە واته ت کۆشان و ههو دان بۆ گهيشتن به ئينتيگراسيۆنی ئيسﻼميزيرە
کردووە و بهو کارە دژبهرانی ئينتيگراسيۆنی کردۆته بهڕ وەبهر و پاسهوان بۆ گهيشتن
به ئاکامی کارەکه .ل رەدا مافی تاکه مرۆڤهکان لهبهر چاو ناگير ن به کوو پياو ساﻻريی
ئايينی و ئايينی سياسی لهسهر ڕ گايان قوت دەب تهوە .ئهگهر ک شهيهك لهگهڵ قوتابيانی
ئيسﻼمی ههب  ،بۆ و نه هه س و کهوتی باش نهکهن يا له قوتابخانه ڕ ز له مامۆستا
ژنهکهيان نهگرن و سووکايهتی پ بکهن ،ئهوکات بۆ ف رکردنی ديسيپلين مامۆستای
ژن و پياوی غهيری ئا مانی و موسو مانيان بۆ د ننه قوتابخانهکه .ئهگهر ک شه لهگهڵ
تاوانکاری تورك يا عهڕەب لهگۆڕێ داب  ،دەو هت ههوڵ دەدا بۆ ئارامکردنهوەی
بارودۆخی شارەکه پۆليسی تورك يا عهڕەب پهروەردە بکا و دايانمهزر ن  .ئهگهر
کۆمه گا يا شار ك ک شهی لهگهڵ پهنابهرههب که له و ته ئيسﻼمييهکانهوە هاتبن ،به
ئيسﻼميسته خۆپار زەکان يا ناوەندە ئاييننهکان و مزگهوتهکانيان دەسپ رن ،که ئهوانيش
به مهيلهوە ئهو مرۆڤانه وەردەگرن.
بههۆی ئهو س نموونهيهی سهرەوە ڕوون دەب تهوە که دەو هت تهنيا له چوارچ وەی
سيستهمی پياوساﻻريدا ههو ی ج گۆڕک کردنی ک شهکان دەدا ،که لهو ڕ گهيهوە
بهرپرسايهتيی و ڕۆ کی گهورە و گرنگ بۆ ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن دەگ ڕن.
چونکه ئهگهر قوتابييهك تهنيا لهبهر ئهوەی ڕ زی بۆ مامۆستای ژنی هاو کولتوور و
هاو زمان و هاو ئايينی خۆی ههيه ،له نههايهتدا دەو هت دان بهەوەدا دەن تهنيا
مامۆستايهکی ژنی موسو مان دەتوان ديسيپلين ف ری ئهو قوتابييانه بکا .کات دەو هت
لهو بارودۆخهدا نييه بتوان پۆليسی کارزان بۆ ئارامکردنی ناوچهکان پهروەردە بکا
و يارمهتی له مرۆڤی هاونهتهوەی تاوانکاران وەردەگرێ ،ئهوە ک شهيهك و ﻻوازييهکه
که تهنيا پهيوەنديی به ئيدارەی پۆليس و سيستهمی ڕاه نانيانهوەيه .ئهگهر تاوانکار ك
تهنيا بهو هۆيه ڕ ز بۆ پوليس ك دان که هاو زمان و هاو ئايينی ب  ،و نهك بهو هۆيهی
نيشاندەری ه ز و توانايی دەو هته ،ئهوکات ڕ گا خۆشکهر دەب بۆ پ که نانی
فهرههنگی هۆز و قهبيلهيی و دروستکردنی کۆمه گا له ناو کۆمه گادا.
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ئهگهر بڕ ك توند و تيژ فورموولهی بکهم ،مرۆڤ دەتوانی ب  :دوای ههموو ئهو
ت کۆشان و خۆپ وە ماندووکردنانه و دروستکردنی پرۆژەی ئينتيگراسيۆن ،له ڕاستيدا
تهنيا ئيسﻼمی سياسی و فهرههنگی پياوساﻻريی توانيويانه خۆيان لهگهڵ کۆمه گای
ئا مانی بگونج نن ئهو ش به پشتيوانی ڕاستهوخۆی دەو هت و بهرپرسانی کليسا .به
بۆچوونی من تهنيا ئهو کات دەتوانرێ ئينتيگراسيۆنی ڕاستهقينه پ ک ب ت که کهسهکان
و تاکهکان بتوانن خۆيان لهو کۆمه ه ئايينی  -پياوساﻻرييه ڕزگار بکهن و به تهنيا و
بههۆی ڕ گايهكهوە که خۆيان دەيدۆزنهوە ،ههوڵ بۆ خۆگونجاندن له کۆمه گا بدەن.
ئهو کارە تهنيا ئهو کات دەتوان پ ک ب که مرۆڤ ههموو ئهو لهمپهر و ديوارە
فهرههنگی و ئهخﻼقيانهی له ن وان خۆی و کۆمه گا نو يهکهيدا دروستی کردوون و
پ کی ه ناون ،بڕووخ ن و خۆی بی ئهمﻼ و ئهوﻻ و ئازادانه بڕيار بۆ چۆنيهتی ژيانی
بدا .و دەچ گهيشتن بهو ناسنامهيه تهنيا بۆ مرۆڤی موسو مان ک شه ب  .به
هه سهنگاندن لهگهڵ يهکهم وەچهکان و دەچ نهوەی نو ی گهنجانی موسو مان له
ڕوانگهی کاريی و زانياريی گشتييهوە باشتر له باب و دايکانيان پهروەردە بووبن.
ژمار کی زياتر لهو گهنجانه قوتابخانه تهواو دەکهن و دەورەی ئيش وکار دەبينن و
کاری باش دەدۆزنهوە و تاقم کيشيان به ش وەی سهربهخۆ کار دەکهن .ئهوەی
پهرەسهندن و گۆڕان ل رەدا پ ك دێ ،هۆکارەکهی دەگهڕ تهوە بۆ سروشتيبوونی
کارەکه :باب و باپيرانی ئهو گهنجانه وەك کۆچهری کاريی به ب زانياری گشتيی و
تهنانهت بهش کی زۆريشيان نهخو ندەوار هاتوونهته و تی ئا مان و کار کی ئاساييان
پ ئهسپاردراوە که پ ويستی به زانين ،ت کنيك و تهنانهت زمان کی ئهوتۆش نهبووە.
تهنيا بههۆی بهشداريکردنی مندا هکانيان له قوتابخانه که ئهو سهردەمه له و تی خۆيان
کار کی ئيجباری نهبووە ،داهاتوويهکی باشتر بۆ مندا هکانيان پ که نراوە .به م به
هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی کۆچهر به گشتی ،بنهما ه ئيسﻼمييهکان کهمتر گۆڕانيان
بهسهردا هاتووە :له ئامارەکاندا نيشان دەدرێ مندا نی موسو مان له ههموو
کۆچبهرانيتر زياتر ،پ ش تهواوبوون وازيان له قوتابخانه ه ناوە .کهمتر له  ٦٠له
٣
سهديان قوتابخانهی ئاسايی تهواو دەکهن و تهنيا  ٥له سهديان دەچنه زانستگه.
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ديارە ف ربوونی زمان ،خو ندن له زانستگه يا کار کی باش ،پ دوايستييهکی باش و
گرنگن به م هيچکاميان به گهی تهواو بۆ پ کهينانی ئينتيگراسيۆن نين .چونکه ئهو
به گانه بڕياردەر بۆ ئهو کهسانه نين که بههاکانی ئينسانی ڕۆژئاوايی ڕەد دەکهنهوە يا
تهنانهت به چاوی سووکهوە سهيريان دەکهن .محهمهد عهتا سهرکردەی گرووپی شاری
هامبۆڕگ که بهرپرسه بۆ کارەساتی ١١ی سپتامبر له ئهمريکا ،ههموو ئهو
پيداويستييانهی سهرەوەی به ش وەيهکی باش بهج ه ناوە و سهرەڕای ئهوەش
مرۆڤ کی پياوکوژی ب بهزەيی بووە که نهك ههر ڕقی له شارستانييهتی ڕۆژئاوايی
بووە ،به کوو ئارەزووی توونا کردنيانی کردووە .ههر وەك  ١٩کهسی تاوانکاری
ههڤا هکانيتريشی وەچهی دووههم و س ههمی بنهما هکهيان بوون و له و ته
ڕۆژئاواييهکان گهورە کراون .ههروەها زۆربهی گهنجانی تورك که سا ی  ٢٠١٦له
شاری کو ن بۆ ه نانهوەی دوبارەی ياسای کوشتن کۆبوونهوە و پشتيوانيان له
ئوردۆغان کرد ،زۆربهيان مرۆڤی خو ندەوار و زانستگايی بوون و له ن وانياندا
چهندين چينی کۆمه يهتيی دەبينران.
ئهو شتهی سهر له من دەش و نی و تووڕەم دەکا ئهو گهنجانه بوون که له ڕوانگهی
زمانهوانی و ت گهيشتووييهوە زۆر به باشی ئاخافتنيان دەکرد .ئهوان ل رە گهورە بوون،
ل رە ژيان دەکهن ،له ههوای ئازاد و د موکراسی ئهم و تهدا ههناسه هه دەک شن ،به م
سهرەڕای ئهوانهش پشتيوانی له کهس ك دەکهن که بۆته هۆی دامهزرانی سيستهمی
ديکتاتۆری و تهك حيزبی له تورکيا و پ ی له ههموو مافهکانی مرۆڤ ناوە .ئهو گهنجانه
زۆر به گورجی شکايهت و سکاﻻی خۆيان دەگهيهننه گو ی بهرپرسانی ئا مانی و
داوای مافی خۆيان له و ت کی ب گانه دەکهن به م پشتيوانی له ديکتاتۆر ك دەکهن و
دەنگی خۆيان به کهس ك دەدەن که ئهندامه کوردە هه بژ ردراوەکانی پارلمانی تورکيا
و ژۆرناليستی ڕۆژئاوايی له زيندان دەئاخن و به ت رۆريست ناويان ل دەبا ،تهنيا
بهو هۆيهی وەدوای ڕ گاکهی ئهو نهکهوتوون .زۆر کهم لهو گهنجانه هات و چۆی
تورکيا دەکهن يا لهوێ دەژين ،به م به دەنگهکانی خۆيان هاليکاريی سيستهم ك دەکهن
که دژ به د موکراسی و مافی مرۆڤه ،له حا کدا هيچکام لهو گهنجانه حازر نين له
و تی ئا مان چاوپۆشی لهو مافهيان بکهن .هاوکات لهگهڵ ئهوەی له خودی تورکيا
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ئهزموونی هه بژاردنهکه بۆ ئوردۆغان گهل ك ناڕازيانه بوو ،له و تی ئا مان  ٦٣له
سهدی تورکهکان دەنگی خۆيان به ئوردۆغان داوە و و دەچ سهرەڕای ژيان له
و ت کی د موکراتيك هيچ نرخ ک به بههاکانی مافی مرۆڤ نهدەن .ئهو مرۆڤانه ههر
وەك پ شوو له و تی ئا مان ژيان دەکهن و بهردەوام خهريکی سکاﻻ کردنن لهوەی له
ﻻيهن کۆمه گای ڕۆژئاواييهوە ناسهلم نر ن.
لهم و تهدا يهكدەنگی لهسهر ئهوە ههيه که کهرامهتی ئينسانی ناب سووکايهتی پ
بکرێ .ههروەها مرۆڤ لهسهر سهروەريی ياسا ،لهبهرچاوگرتنی مافی مرۆڤ ،مافی
بهرانبهر له ن وان ژن و پياو و ئازاديی بير و بڕوا لهگهڵ يهکتر هاوڕ ن .چلۆن
مرۆڤ دەتوان له بارودۆخ کی ئهوتۆدا خۆی لهگهڵ ئهو کۆمه گا د موکراتيکه
بگونج ن که کات خۆی شهق لهو بايهخه ئينسانييانه دەوەش ن ياخود لهژير پرسياری
دادەن ؟ زۆربهی ئهو مرۆڤانهی له شاری کۆ ن چهپ هيان بۆ ئوردۆغان ل دەدا
بهرههمی ئهو سيستهمه ڕاه نانهی و تی ئا مانن که به دوو دەستی تهحويلی
ئيسﻼميستهکانيان داون .ل رە و لهو دۆخهدا پرسيار له خۆم دەکهم :چ شت ك يا چ
کار کی هه ه ڕووی داوە ،که کۆمه گاکهمان و سيستهمی ڕاه نانی و تهکه مرۆڤ
دەه ننه سهر ئهو قهناعهته له کهرەسه و ئهزموونهکانی ڕۆشنبيری و د موکراسی که ك
وەربگرن بۆ هه وەشانهوەی سيستهمی د موکراسی و مافی مرۆڤ؟
ئينتيگراسيۆن تهنيا له ڕۆشنبيری ،زمان و کار پيك نايه ،به کوو له ماتريکس کی
چوار بهست ن پ ك دێ :ئينتيگراسيۆنی ئورگانيزەکراو ،ئينتيگراسيۆنی فهرههنگی،
ئينتيگراسيۆنی کۆمه يهتی و ههروەها ئينتيگراسيۆنی ناسنامهيی .کهوابوو ههر
کهس له پلهی يهکهم دەست به ستايشی سهرکهوتووييهکان و قسه لهسهر پ کهاتنی
ئينتيگراسيۆن بکا ،زياتر له ئهفسانهيهك بۆ مرۆڤی ئهم و ته ناگ ڕ تهوە .تهنيا
ئهوکاتهی ههر چوار پ داويستييهکان وەدی ب ن ،ئينتيگراسيۆنی ڕاستهقينه پ کدێ .ههر
کهس نهتوان خۆی لهگهڵ ئهم و ته ڕ ك بخا و کولتور و داب و نهريتی پ شينيانی به
باشتر بزان  ،نايههوێ خۆی ئينتيگريرە بکا .ههر کهس پ شنياری نوێ به کۆچبهران
بکا و ناشزان چ چاوەڕوانييهكی دەب لهو مرۆڤه کۆچبهرانه ههب  ،ناب ته هۆی
پ کهاتنی ئينتيگراسيۆن به کوو ئينتيگراسيۆن کی پ شهسازيی پ ك د ن که مهبهستيتری
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ههيه ،به م ئوتۆماتيك ناب ته هۆی پيکهاتنی ئينتيگراس ۆن .به کورتی ،له چهندين
ﻻيهنهوە ههوڵ بۆ فۆرموولهکردنی دەدرێ :ههر کهس کۆچبهر و پهنابهر بۆ ژيانی
هاوبهش ئامۆژگاری بکا ،به م هيچ کونتڕۆڵ و ميکانيزم کی پ شگيريکردن شك نهبا،
به جيددی وەرناگيرێ .ههر کهس به مرۆڤی کۆچبهر و پهنابهر له سهرەتای هاتن بۆ
و تی ئا مان ڕانهگهيين که تهنيا ئهوکات دەتوانن خۆيان له کۆمه گادا ئينتيگريرە
بکهن که له بهش ك له کولتوور و داب و نهريتی پ شوويان چاوپۆشی دەب بکهن،
بهتايبهت ئهو کهسانهی کولتووری ڕۆژئاوايی به چاوی ڕەخنهوە سهير دەکهن ،درۆيان
لهگهڵ خۆيان کردووە و خۆفريودان ك زياتر نييه.
ئ مه ئ ستا دەزانين چی دەتوانين به مرۆڤی کۆچبهر بدەين ،به م ئ مه ئهوە نازانين
چ چاوەڕوانييهكمان دەب لهوان ههب و چلۆن ئهو چاوەڕوانيانهمان دەتوانين بپ وين،
چونکه ڕۆشنبيری و سيستهمی دادپهروەری و ڕ کخراوە دەو هتييهکانيتر ئهو ويستهيان
ت دا نييه و ياخود زەرفييهتی ڕوونکردنهوەی ئهو تهوەرەيان نيه .بهو هۆيهوە زۆر
ساکارترە ناوەند ك بۆ پرسياری تهلهفۆنی و پرسياری ڕاستهوخۆ لهگهڵ تاقم ک
مرۆڤ ئورگانيزە بکهن که دەب بيسهلم ن ههموو کارەکان به باشی بهڕ وە دەچ يا
ﻻی کهم بارودۆخهکه وەك دەبينرێ زۆر خراپيش نييه .بهج ی بهربهرەکانی لهههنبهر
ئيسﻼمی سياسی و کۆمه گای پياوساﻻريی ،فهڕشی سووريان بۆ ڕادەخرێ و
بهرپرسانی دەو هتی خۆيان له ک شهکه دەک شنه دواوە .لهجياتی ههو دان بۆ گهيشتن به
مافی بهرانبهری ن وان ژن و پياو ،ک شهی سهرپۆشی ژنان به نيشانهيهك بۆ تۆلهرانس،
ههمهڕەنگی و مافی سهربهخۆيی ،دادەن ن .له ج ی هه س و کهوتی جيددی و پهنجه
دانانی ڕاستگۆيانه لهسهر ئهو ههموو ک شانهی وا ئايينی ئيسﻼم بۆ مرۆڤ و بهتايبهت
بۆ ژنی دروستکردووە ،ت زی ب مانا و ب يارمهتی بۆ مرۆڤ دادەن ن و دە ن:
"ئيسﻼم بهش ك له و تی ئا مانه" يا "ئ مه دەتوانين کارەکه چارەسهر بکهين".
من دە م مرۆڤ به باوەڕی ئيسﻼمييهوە که ر ز لهههنبهر کۆمه گا و ياسا دادەن ن،
بهش ک له و تی ئا مانن .به ئ مه دەتوانين کارەکه چارە بکهين به م کهس وزە و
ئازايهتی له خۆی نيشان نادا ب  :پ ويستيمان به چی و چ کار ك ههيه بۆ ئهوەی
ئينتيگراسيۆن پ ك ب  .باس و ديالۆگ لهسهر دەم و چاو بهستن به نيقابی ڕەش له ناو
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کۆمه گای ئا مانی پهرەی گرتووە به م سياسهتوانان و سهرمايهدارن له ڕوانگهی
ئابوورييهوە نايانهوێ د ی هاوکارە عهڕەبهکانيان لهخۆيان ب ش نن و ناڕەحهتيان بکهن.
کولتووری باس و قسه ،داب و نهريت و ئهخﻼقی به پهنجه نيشاندان ،فريودانی مرۆڤی
ئاسايی له چهپ و ڕاستهوە ،لهمپهر کی گهورەن له ههنبهر کردنهوەی باس کی
ڕەخنهگرانه لهسهر ئايينی ئيسﻼم و ئينتيگراسيۆن .زۆرينهی موسو مانان ڕەخنه به
هه س و کهوت کی ڕاسيستی و دژ به ئايينی ئيسﻼم دادەن ن و زۆر زوو پ ی ناڕەحهت
دەبن و به سووکايهتی به خۆيان و ئايينهکهيانی له ئهژمار د نن .بهو هۆيانهوە زۆرينهی
کۆمه گا سهرەکييهکهش ههر وەك پ شوو ک شهيان ههيه تهنانهت ئهو کۆچبهرانهی
پاسپۆرتی ئا مانيشيان ههيه و لهسهر کاغهز به نهتهوەی ئا مانی دادەنر ن ،وەك ئا مانی
سهير بکهن .جياوازيدانان له ن وان مرۆڤی کۆچبهر لهگهڵ مرۆڤی ئا مانی وەك کار کی
ئاسايی و ڕۆژانهی ل هاتووە که له مهودايهکی دوورەوە بۆگهنی د ت .سهلماندنی ئهو
بۆچوونه له ﻻيهن ناوەند کی زانستگهی لينز""Linzەوە له سا ی  ٢٠١٦به به گهی
کافييهوە ب و کراوەتهوە .له ﻻيهن ئهو ناوەندەوە ناوی چهندين کهس به کارنامهی
کاريی وەك يهکتر ،ژياننامهی وەك يهك که بۆ کار کی تايبهت ناونووسيان کردووە،
ن ردراوەته ناوەندی هه بژاردن ،به م زۆرينهی ن وە بيانييهکان لهبهر چاو نهگيراون
٤
و تهنيا نامه بۆ ئهو کهسانه ن ردراوە که ناوی ئا مانيان ههبووە.
ئينتيگراسيۆن شهقامی يهك ﻻيهنه نييه ،دەب ههر دووك ﻻيهنهکه بڕ ك ههنگاوی بۆ
هه ننهوە – ههروەها ههردووك ﻻيهن دەب بيانهو ت .ئهو دياردەيه له ﻻيهن
کۆچبهرانهوە و بهتايبهت له ﻻی ئيسﻼمييهکانهوە به ڕاشکاوی پشتيوانی ل ناکرێ.
نا ،ئ وە باشی لی ت گهييشتوون و هه هی نووسين نييه؟ من بهو بۆچوونه دەمههوێ
ب م :ئهگهر مرۆڤ بيههوێ خۆی له ناو کۆمه گايهکی کراوەی وەك و تی ئا مان
ئينتيگريرە بکا ،دەب خۆی له ستروکتوورە ناد موکراتيهکان و دژ به ئازادی مرۆڤ
دوور ڕابگر ت .ئهوە وەك خهون ك وايه مرۆڤ لهسهر ئهو باوەڕە ب  ،دوو سيستهمی
تهواو جياواز لهيهك ،به ب ک شه بتوانن هاوکات لهگهڵ بايهخه ئينسانييهکان لهژ ر
ميچ کدا لهگهڵ يهکتر ژيان بکهن .ههمهڕەنگی کولتوری و ت که ويی وەك دوو
٤
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سيستهمی جياواز لهيهکتر تهنيا ئهو کات دەتوانن ميوە و بهر کی باشيان ههب که
مرۆڤی کۆچبهر خۆی له زۆربهی داب و نهريتی پ شووی بک ش تهوە .تهنيا ئهو کات
دەب ته هۆی نيزيکبوونهوە له کولتوری نوێ ئهگهر له کولتوورە پ شينهکهی بۆ
ناسنامهی خۆی که ك وەرنهگرێ .کولتوور کی پياوساﻻريی که لهسهر گو ڕايه ی و
شانازيکردن به داب و نهريت بونياد نراب ت ،ئازادبوونی مرۆڤهکان بهرتهسك
دەکاتهوە .ڕەوتی سهرەکی ئيﻼهياتی ئيسﻼم و خو ق و خووی قهبيلهيی ،موسو مانان
ناچار دەکهن خۆيان يا وەك "موسو مان" ،يا وەك "ئورووپايی" بناس نن .ئينتيگراسيۆن
به مانای بڕياردان کی ڕوونه دژ به ئايينی پياوساﻻری .ههر کهس نهتوانی خۆی
بگونج ن دەب دەست به چاوەکانيدا ب ن ت ،چونکه له ن وان ژيانی ئازاد و ژيانی
نائازادانه ر گايهكی س ههم بوونی نييه .ههر لهسهر ئهو هۆکارە من خۆم باوەڕم به
ئينتيگراسيۆنی گشتيی نييه .بهتايبهت بۆ ئهو کاسانهی نايانهوێ ئازادی کهسيی خۆيان
قوربانی گشتی بکهن.
ئينتيگراس ۆن بارودۆخ ك نييه که مرۆڤ بتوانی ل رە و لهوێ بههۆی پڕکردنهوە و
وە مدانهوەی چهند پرسيار ك بيپ وێ ،به کوو پرۆسهيهکی ئا ۆزە که مرۆڤ تهنيا به
چاوەد ری دورو در ژی کاتی دەتوانی بيپ وێ و هه يسهنگ ن  .من ههوڵ دەدەم ئهو
کارە له بهشهکانی دوايينی ئهم کت بهدا بهڕ وەبهرم .له سهرەتاوە بههۆی گ ڕانهوەی
م ژووی ئينتيگراسيۆنی خۆم له و تی ئا مان و دواتر به خۆ خهريكکردن به م ژووی
هاتنی يهکهم ميوانی کاری بو ئهم و ته ههتا شا وی پهنابهرانی سا ی  ٢٠١٥در ژە
پ بدەم .من ل رەدا تهنيا ئاماژە بهوە ناکهم که بۆچی کارەکه ههرەسی ه ناوە – ههم
له ﻻيهن کۆچبهران و ههم له ﻻيهن دەو هتهوە – به کوو ئاماژە بهوەش دەکهم کهنگ
سهرکهوتوو بووە و چ پ داويستييهکيتری دەوێ بۆ ئهوەی بتوانی باشتر بهڕ وە بچ .
ئارەزووی من ئهوەيه که ئهم پهرتووکه وەك باوەش کی ئاوا ه سهير بکرێ بۆ
کردنهوەی باس کی کراوە بۆ داهاتووی و تی ئا مان .هيوادارم ئهو ديالۆگه به پشت
بهستن به ت ز و ڕاستيهکانی ناو کۆمه گاوە پ ک ب  ،نهك به يهکتر تاوانبارکردن .ئ مه
ههموومان دەبينين که ک شهيهکی گهل ك جيددی لهسهر ر گامانه ،کهوابوو بۆ
ههموومان باشتر وايه به هاوکاری يهکتر ڕ گاچارەی بۆ بدۆزينهوە بۆ ئهوەی
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وەچهکانيتری مرۆڤی کۆچبهری داهاتوو لهم و ته له دەست نهدەين و زياتر لهوە
بههاکانی د موکراسی و ئازاديی و ژيان کی پڕ له ه منی نهخهينه ژ ر مهترسييهوە.
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بهشﯽ ١
له ڕاستيدا ئينتيگراسيۆن چلۆن پ ك دێ؟

له سهردەمی پ شووتردا ل کۆ ينهوە و پرسيار له ناو کۆمه گاکاندا وەك ه ز كی
بڕياردهر بووە .ئهزموونی ناوەندە زانستييهکان له حا هتی ئاسايی خۆياندا له ﻻيهن
خه کهوە سهلم ندراون و ئهرکی م دياکان هاسانکردنهوەی زمانهوانيی ئهزموونی
زانستی بووە بۆ ئهوەی مرۆڤی ئاسايی ل ی ت بگهن .تهنيا زانايان له بارودۆخ کدا
بوون که بتوانن دەست له ئهزموونی ناوەندە زانستييهکان وەردەن و ههست به هه ه و
په هکانيان بکهن .لهمڕۆدا پهرەسهندنی زانستی ش واز کی گلۆبالی بهخۆيهوە گرتووە،
بهتايبهت ئهگهر لهسهر تهوەرهکانی "ئيسﻼم"" ،مرۆڤی کۆچبهر" و "گۆڕانی کهش و
ههوا"ب  .به پ ی ئهوەی مرۆڤ خۆيان چ باوەڕ و بۆچوون ك ياخود چ چاوەڕوانييهکيان
ههيه ،خۆيان بهو ناوەندە تاقيکارييه زانستييانهوە هه دەواسن بۆئهوەی ڕوانگه و
بۆچوونهکانی خۆيانی پ بسهلم نن.
ئهو سهلماندنه دەمارگيرە سا يانی در ژە کارت کهريی بووە لهسهر باس لهسهرکردنی
تهوەری ئينتيگراسيۆن .ههروەها بههۆی هاتنه مهيدانی م ديا نو يهکان و بهتايبهت
ئهوانهی وا بزووتنهوی تهوەری ئيکۆلۆژی به گو ی مرۆڤ دەگه ينن و بۆچوونی
تايبهتی خۆيان ههيه ،ه ندەيتريش بارودۆخهکهيان ئا ۆز کردووە .ئهزموونی
تاقيکارييهکان که له ﻻيهن ناوەندە زانستييهکانهوە ڕاگهيهنراون ،مرۆڤی ئاسايی ئهستهم
دەتوان هه س و کهوتيان پ بکات .م دياکان لهم ژە تهنيا ڕۆ ی ن ونجيکهريان نييه
به کوو زۆر جار وەك دادوەر هه س و کهوت دەکهن .ئهوان تهوەرەکان ڕ ك و پ ك
دەکهن ،هه يان دەسهنگ نن و هيچ بۆيان گرنگ نييه له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە به قامكی
داب ونهريت کهس ك ن شانه بگرن .سهبارەت به تهوەری ئينتيگراسيۆن ،زياد لهوانه،
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ک شهی چهندين تاقيگا به ئهزموونی جياواز لهيهکترەوەشی ل زياد دەکرێ .هاوکات
لهگهڵ ئهوەی يهك لهو تاقيگايانه د ته سهر ئهو بۆچوونه زۆرينهی موسو مانان له
کۆمه گا ئورووپاييهکان له ياساکانی شهريعه پهيڕەوی دەکهن ،ئهويتريان د ته سهر
ئهو قهناعهته که زۆرينهی موسو مانان له کۆمه گا ڕۆژئاواييکاندا گو ڕايه ی ياساکانی
کۆمه گا سهرەکييهکهيانن .ههروەها تاقيگايهکيتر وەك زانستگهی مونستر له سا ی
 ٢٠١٦لهژ ر ناوی "ئينيتگراسيۆن و ئايين له ڕوانگهی تورکهکانی ئا مانهوە" هاتۆته
سهر ئهو ئهزموونه که نيزيکهی يهك له س ی ئهو تورکانهی له ئا مان دەژين ،ويست
و ئارەزوويان گهڕانهوە بۆ کۆمه گای ئيسﻼمی سهردەمی محهمهدە .ئهو گوتهيه که :
"خۆ هه واسين به ياساکانی ئايينهکهم بۆ من زۆر گرنگترە له ياساکانی ئهو و تهی
ل ی دەژيم" وەک يهك له پرسيارەکانی ئهو ناوەندە له موسو مانان ٤٧ ،لهسهدی
تورکهکانی ناو ئا مان به هه س و کهوت کی دورستيان داناوە ٣٦ .له سهدی ئهو مرۆڤانه
لهسهر ئهو بۆچوونهن که تهنيا ئايينی ئيسﻼم له بارودۆخ ك دايه ک شهکانی کۆمه گای
سهردەم چارە بکا.
به پ ی بۆچوونی پسپۆرانی شاری مونستر ئهو موسو مانانهی پرسياريان ل کراوە،
 ١٣له سهديان "ئيسﻼمی فوندام نتاليست" واته ز دەڕۆ به سيستهمی بهڕ وەبهريی
کۆمه گا دادەن ن ٨٦ .له سهديان ،که وەچهی دووههم و س ههمی ئهو مرۆڤانهن ،به
پ ی ئهزموونی تاقيگاکان به دەنگی بهرز دە ن" :مرۆڤ دەب به ههستی
باوەڕبهخۆييهوە له پشت ئهو و تهی ل ی هاتووە ،ڕاوەست " ،پرسيار ك که دايك و
باوکانيان واته وەچهی يهکهم ٦٧ ،له سهديان پ يان دروست بووه.
له ﻻيهکيتريشهوە تاقيگای برتلسمهن سا ی  ٢٠١٧د ته سهر ئهو ئهزموونه که ٩٦
له سهدی ئهو موسو مانانهی له و تی ئا مان دەژين ههست کی زۆر قووڵ و
خۆشهويستييهکی گهل ك ڕوونيان بۆ و تی ئا مان ههيه .ئهوان نهک ههر ل رە ههست
به بهختهوەری دەکهن ،به کوو له بازاڕی کاريدا خۆيان ئينتگريرە کردووە ٦٠ .له
سهديان کاری تهواو وەختيان ههيه و  ٢٠له سهديان به ش وەی ن وە رۆژ کار دەکهن.
به پ ی ئهو بۆچوونه و تی ئا مان له ڕوانگهی ئينتيگراسيۆنی کارييهوە له پ ش و تانی
وەك سويس ،نهمسا ،فرانسا و ئينگلستانهوەيه.
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ئهو کارە سهرکهوتووييهکی مهزن دەبوو ،ئهگهر ئاماری ئيدارەی کار ئهو
بۆچوونهی بسهلماندايه .به پ ی ئاماری ئيدارەی کاری سا ی  ٢٠١٦ژمارەی ب کارانی
و تی ئا مان به گشتی  ٤،٣مليۆن کهس بوون و  ٥٢،٦له سهديان مرۆڤی بيانی بوون.
بۆ زانياريی ،ژمارەی موسو مانانی ناو ئا مان تهنيا  ٦له سهدە.
جياوازی ن وان ئهزموونی ئهو ناوەندە تاقيکارييانه و ڕەخنهگرتن ل يان ک شهيهکی
سهرەکی نيشان دەدات بهتايبهت ئهگهر تهوەرکه سۆزداری و عاتيفی ب و ههر وەك
دەشزانين هيچ شت ك له تهوەری ئينيتگراسيۆن سۆزدارتر نييه.
کات من  ١٥ساڵ پ ش ئ ستا لهسهر تهوەری ز دەڕۆيی گهنجانی موسو مان له
و تانی بيانی تاقيکارييهکهم وەڕ خست ،بهو کارە دەستم پ کرد که پرسيارەکان وەك
پرسيارنامه له ناو قوتابيانی عهڕبی دووههم وەچهی و تانی ئا مان و فرانسادا ب و
بکهمهوە .لهسهر پرسيارنامهکه پرسياری پلهی ئايينی ،بههاکانی کۆمه گای
رۆژئاوايی ،ياساکانی شهريعهت ،ڕۆ ی ژ ندەری مرۆڤ)ژن يا پياو بوون(،
هه واردن يا جياوازيدانانی نهتهوەيی ،جيهاد و خهﻻفهتم دانابوو .به چاول کردنی
وە مهکان بۆم ڕوون بۆوە که ڕاستهقينهی بۆچوون و ژيانی مرۆڤی ئيسﻼمی لهم
و تانه جۆر کيترە .يهکهم ،ههموو ئهو مرۆڤانهی پرسيارنامهکهم پ دابوون ،وە ميان
پ نهدامهوە .نهك بهو هۆيهی کاتيان نهبووب به کوو چهشنی پرسيارەکانی منيان پ
دروست نهبوو .ئهو سهردەمه ماوەيهکی کورت دوای کارەساتی ١١ی سپتامبر بوو و
زۆربهی موسو مانان له و تانی بيانی دۆخ کی پڕ له شك و گومانيان ت دا پهروەردە
ببوو .بڕيکيان ترسيان ههبوو که نهکا ئهو پرسيارانه له ﻻيهن ناوەندە ئهمنييهکانی
دەو هتييهوە بهڕ وە بچ و ک شهيهکی دادپهروەرييان بۆ دروست ب ئهگهر ڕوانگهی
ڕاستهقينهی خۆيان نيشان بدەن .دووههم ،ئهو کهسانهی وەك مرۆڤی ز دەڕۆ گومانيان
لهسهر دەکرا ،هيچ تامهزرۆييهکيان نهبوو ڕوانگهی بيرکردنهوەکهيان ب ننه سهر
کاغهز .س ههم ،موسو مانانی کراوە که بير و بۆچوونی خۆيان نه دەشاردەوە
پرسيارەکانيان زۆر به پار زەوە وە م دەدايهوە .به واتايهکيتر :ئهو قسانهی نهدەگوتران
زۆر لهوە زياتر بوون که من دەستم کهوتبوو.
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سهرەڕای ئهوەش من دەمتوان ئهزموونی ئهو وە مانه وەك تاقيکارييهکی زانستی
ب و بکهمهوە و د نيام زۆر به ساکاريش له ﻻيهن بهرپرسانی و تهکهوە دەسهلم ندرا.
ڕەنگه به ب وکردنهوەی ئهزموونی پرسيارەکانم بڕ ك بارودۆخی موسو مانانی و تی
ئا مانم باشتر بکردايه به م هيچ کارت کهرييهکی لهسهر بارودۆخی ڕاستهقينهی
موسو مان نهدەبوو.
کهوابوو من بڕيارم دا له داهاتوودا چاوپۆشی لهو چهشنه پرسيار و وە مانه بکهم
و لهجياتی ئهوە ،ڕاستهوخۆ باس و گفت و گۆ لهگهڵ ئهو مرۆڤانه بهڕ وەبهرم .ديارە
ئهو م تۆدە کار کی پڕ زەحمهت و چهتوونه چونکه له ڕوانگهی کاتهوە ماوهيهکی
دوور و در ژ دەک ش و پ ويستی به زەمان ههيه بۆئهوەی مرۆڤ بتوان پهيوەندييهکی
متمانهدار لهگهڵ ئهو کهسانه پ ك ب ن و بير و بۆچوونيان بخو ن تهوە .زۆربهی ئهو
کهسانهی ئاخافتنم لهگهڵ دەکردن له سهرەتاوە نهياندەزانی بير و باوەڕی ڕاستييان
چلۆنه و به پ ی کات ﻻيهنگرييان له بۆچوون کی دياريکراو دەکرد .ياخود تهنيا ئهو
کاتهی پرسيارە کۆنهکانم لهسهر ئايين ل دەکردن ،ههستم به بۆچوونهکانيان دەکرد.
بۆ پ که نانی ناوەڕۆکی ئهو کت بهی بهر دەستتان ژمار کی زۆری وتوو ژم لهگهڵ
نهك ههر مرۆڤی بيانی ناو و تی ئا مان به کوو تاقم کی زۆری پهنابهری ع راقی و
سووری کردووە .بهو هۆيهی ئهو مرۆڤانه له و تی سيستهمی پۆليسييهوە د ن،
سيستهم ك که مرۆڤ بهردەوام له ﻻيهن ناوەندە نه نييه ئهمنيهکانهوە لهژ ر چاوەد ری
دايه ،زۆربهيان ترس کيان ت دا بوو که نهکا وە مهکانيان کارت کهری لهسهر بارودۆخی
پهنابهرييهکهيان ههب ت  .بهو هۆيهوە باسهکان زۆر جار له سهرەتاوە به
بهسهرداهه گوتنی خاتو م رکل و ئا مان وەك و تی د موکراسی و ئازاديی دەستی
پ دەکرد .ئهو کاتهی بۆيان ڕوون دەبۆوە که وت و و ژەکه هيچ فڕ کی بهسهر دەو هتی
ئا مانهوە نييه و من تهنيا بۆ کت بهکهم که کی ل وەردەگرم ،ترسهکهيان دەشکا و
کراوەتر لهسهر بۆچوونهکان و ک شهکانيان ئاخافتنيان دەکرد .جا ل رەدا وتوو ژەکان
جياوازييان دەبوو .يهکيان که له يهکهم وت و و ژدا گوتبووی تهنيا لهبهر د موکراسی
هاتۆته و تی ئا مان ،چهند حهوتوو دواتر له دانيشتن کی گشتيدا دەيگوت" :له ڕاستيدا
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ئهگهر له و تی ئا مان يارمهتی سوسيال نهبايه ،ههر بهيانی دەگهڕامهوە بۆ و تی
خۆم".
مرۆڤ وەستاو و نهگۆڕ نييه ،له جوو نهوە دايه و بهردەوام گۆڕانکاری بهسهردا
دێ و خۆی لهگهڵ بارودۆخی نوێ ڕ ك دەخا .زانستی کﻼسيکی تهنيا لهگهڵ مهقووله
و م تۆدی نهگۆڕ کار دەکا ،ههر وەك ئهو م تۆدانهی له زانستی سرووشتيدا شت کی
ئاسايين .مرۆڤ ناتوان ههستپ کردن و ڕوانگهکانی ههر به هاسانی دەستهبهندی و
قاتبهندی بکا .زۆربهی هه س و کهوتهکانيان و نهيهکی کاتييه نهك و نهيهکی
ههمهﻻيهنه ،بهتايبهت ئهو کاته تهوەرەکه عاتفی و سۆزدار ب و له ن وان پرسيارکهر
و وە مدەر هيچ ل ك نيزيکبوونهوەيهك بوونی نهب  ،له ههنبهر يهکتر شك و گومانيان
ههيه و ههر باس ك لهسهر کۆچبهر ،ئينتيگراسيۆن و ئيسﻼم دەکرێ به ه رشکاری يا
تاوانبارکردن ل ی ت دەگهن .شت کی سهير نييه زۆربهی کۆچبهران لهسهر پرسياری
تهلهفۆنی يا نووسراوەيی تاقيکارييه زانستييهکان هه س و کهوتی نهر نی لهخۆيان
نيشان دەدەن .سهرەڕای ئهوەش ،مرۆڤ لهڕ گهی چهشنايهتی و ڕ ك و پ كکردنی
پرسيارەکانهوە دەتوان کارت کهری لهسهر ئهزموونی کارەکه دابن  :بۆ و نه ئهگهر
مرۆڤ بيهوێ وە مدەرەکه لهسهر تهوەری جيهاد هه س و کهوتی ئهر نی ههب  ،له
يهکهم پرسيارەکاندا به ه رشی خاجپهرەستان و بارودۆخی ناخۆشی موسو مانان له
فهلهستين يا سوريا دەست پ دەکا .دواتر دەب پرسيار لهسهر جيهاد ئاوا فورمووله
بکرێ" :ئايا ئامادەن بۆ ئهوەی يارمهتيدەری موسو مانانی ههژار و ژ رچهپۆكه له
سهراسهری جيهان بن ،جهاد بهڕ وەبهرن؟" به ئهگهری زۆر زۆرينهی وە مهکان له
خزمهت بهڕ وەبردنی جيهاددا دەبن .ئهگهر مرۆڤ بيههوێ وە می نهر نی دژ به
جيهادی وەدەست کهوێ ،دەب به پرسياری کاولکاريی و ت ڕۆڕی داعيش و
ت رۆريستهکانيتر دەست پ بکا.
به پرەنسيپ کی هاوچهشن دەکرێ پرسيار لهسهر بههاکانی کۆمه گای ڕۆژئاوايی
در ژە پ بدرێ .ئهگهر من له کهس ك پرسيار بکهم ئايا ههست به جياوازيی
کۆمه يهتی دەکا يا ئهو ههستهی ههيه که مرۆڤی ئا مانی مافهکانی ئايينی ئيسﻼم به
فهرمی دانان ن ،به ئهگهری زۆر زۆرينهی ئهو مرۆڤانه به "ئا" وە م دەدەنهوە .يا
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ئهگهر مرۆڤ ڕاستهوخۆ پرسيار بکا ،ئايا ئ وە ياساکانی و تی ئا مان به فهرمی
دەناسن ،وە مدەرەکه ناچار دەکرێ به "ئا" وە م بداتهوە .چونکه چلۆن دەکرێ مرۆڤ
شکايهتی له کار ك ههب – که ئا مانی بهها و ئهرزش به موسو مان نادەن  ، -ئهگهر
مرۆڤ به پ چهوانه بهها و ئهرزشی ئا مانييهکان بهفهرمی دانهن ؟
مرۆڤ تهواو و نهيهکی جياوازتر وەردەگرێ ئهگهر پرسيارەکان لهسهر هه س و
کهوت کی تايبهت ب  ،بۆ و نه خواردنهوەی مهشرووب ،هه س و کهوتی س کسی يا
هاوجينس بازی .ل رەدا به ئهگهری زۆر بۆچوونهکان دژ بهو هه س و کهوتانهن.
ئهگهر مرۆڤ به گشتی پرسيار لهسهر ئازادی کهسی يا ئازادی ڕادەربڕين له
موسو مان بکا زۆربهی ههرە زۆريان به "ئا" وە م دەدەنهوە .به م کات پرسيار
بکرێ که ئايا کچهکهی ئيزنی ههبوونی دۆست کی کوڕ يا پ ش زەماوەند ئيزنی نيزيکی
سيکسی پ دەدرێ )ئازادی کهسی( ،يا ئايا مرۆڤ ئيزنی ڕەخنهگرتن له پ غهمبهر
)ئازادی ڕادەربڕين(ی ههيه" ،ئا" گوتن بهو چهشنه پرسيارانه به گورجی کهم دەبنهوە.

ئ وە دەبينن ،کار کی زۆر ساکار نييه به يارمهتی تاقيکارييه زانستييهکان بتوانرێ
ههرەسه نان يا نهه نانی ئينتيگراسيۆن بپ ور ت .بۆ وەدەسته نانی و نهيهکی ههمهﻻيهنه
به بۆچوونی من زۆر گرنگه ههموو پاراميترەکانيتريشی ل زياد بکرێ .کام پاراميتر؟
لهسهر ئهو پرسيارە زانستی کۆمه يهتی وە می گهل ك ڕوونی ههيه .له شاری برلين
لهگهڵ خاتوو نايکا فروتن " "Naika Foroutanج گری موديری ئهنيستيتۆی برلين بۆ
ل کۆ ينهوەی ئينتيگراسيۆنی کۆچبهران چاوپ کهوتنم کرد .ئهو خاتوونه بۆی ڕوون
کردمهوە که ئينتيگراسيۆن له زانستی کۆمه يهتيدا له ش وەی ئاسايی خۆيدا بههۆی
چوار ﻻيهنهوە دەپ ور ت:
 .１ﻻيهنی پ کهاته ،که له کۆی پهروەردەيی  -تايبهتمهندييهکانی بازاڕی کاريی
و تايبهتمهنديتر وەك س مهتی پ کهاتووە.
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 .２ﻻيهنی کولتووری ،که چاﻻکی و بۆچوونی مرۆڤ دەگر تهوە وەك پرسيار
لهسهر لهچکه بهسهردادان ،بهشداری له شانۆ ،وەرزش و مهل کردن يا
ل هاتوويی زمانهوانی.
 .３ﻻيهنی کۆمه يهتی ،لهو ج يانهی ئينتيگراسيۆن بۆ و نه بههۆی ژمارەی
ههڤا ن ،ئهندامبوون له کلووپ و پهيوەندايهتی تر وەك دراوس يا ...
دەپ ورێ.
 .４ههروەها ﻻيهنی ناسياويی که به هۆی ههستی سۆزداری و پهيوەندايهتی
ههروهها ههستی به هی خۆزانينی و ت ك هه دهسهنگ ندرێ.
له سا ی  ٢٠٠٦بهدواوه تايبهتمهندييهکانی سهبارهت به ئينتيگراسيۆن به وردی تهنيا
لهسهر موسو مانان بهڕ وه دهچ  .نايکل فروتن لهسهر ئهو بۆچوونهيه جيا له چهند
نموونه نهب  ،به گشتی ههنگاوی زۆر باش بۆ ئينتيگراسيۆن هه ه نراوهتهوه و
سهرکهوتووييش وهدهست ه نراوه .به م ئينتيگراسيۆنی موسو مانان زۆر به سهبرا
بهڕ وه دهچ و کارت کهرييهکی کهمی لهسهريان ههيه .نايکا فروتن ده باسی
ئينتيگراسيۆن تهنيا لهسهر خۆگونجاندنی مرۆڤ لهناو کۆمه گادا نييه به کوو لهسهر
ئهو هه س و کهوتهشه که خۆيان دە ن":موسو مانان له کۆمه گای ئا مانيدا ج يان نييه".
وهك کهمينهيهك له و تی ئا مان سهرهڕای ههبوونی پاسی ئا مانی نيوهی زياتری ئهو
مرۆڤانه نهك وهك شاروهندانی ئا مانی به کوو جيا له کۆمهڵ و وهك کهمينهی ئايينی
سهير دهکر ن.
ئهو چهشنه ڕوانگهيه به هۆی ئهنستيتۆ زانستييهکانهوه دهسهلم ندرێ .سهرهڕای
مود رنيزهکردنی ههستپ کردن به بوونی مرۆڤی بيانی و دهچ ئا مانی بوون واته
دانانی مرۆڤی بيانی به نهتهوهی ئا مانی وهك شت کی تايبهتی دابنرێ ٣٧ :له سهدی
ئا مانی به گرنگی دادهن ن که مرۆڤ دهب دايك و باوك و پ شينيانی ئا مانيان ههب .
ئهوه بهو مانايهيه ئهو مرۆڤانهی له ئا مان له دايك بوون و پاسی ئا مانيان ههيه ،به
زمانی ئا مانی ئاخافتن دهکهن و خۆيان وهك نهتهوهی ئا مانی ههست پ دهکهن،
سهرهڕای ههموو ئهوانهش وهك مرۆڤ کی ئا مانی سهير ناکر ن ئهگهر دايك و باوکيان
يا باپيرانيان وهك مرۆڤی بيانی کۆچيان بۆ و تی ئا مان کردب .
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ماوهيهکی زۆر لهگهڵ نايکا فروتن لهسهر پ داويستييهکان و چلۆنايهتی پ کهاتن و
سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن باس و خواسمان کرد و بۆ بهڕ وهبردنی ئهوە دهب له
پ ش ههمووشت کدا چ هاسانکارييهك بکرێ :وهرگرتنی بههاکانی کولتووری "و تی
ميوان" يا ستروکتورهکانی ئينتيگراسيۆن له ڕوانگهی زانياريی گشتييهوه .ڕهنگه
ت ئۆريناسانی ئاسيميﻼسيۆن له ڕوانگهی ليبڕالييهوه ب ن ئهو کاره دهگهڕ تهوه بۆ
بهرپرسايهتی خودی مرۆڤهکه .له سهرهتاوه دهب مرۆڤهکه خۆی له ڕوانگهی
کولتووری و کۆمه يهتييهوه لهگهڵ و تی ميوان بگونج ن  ،ئينجا دهرکهی بۆ
ستروکتوری ئينتيگراسيۆن بۆ دهکر تهوه .بهو مانايه که له سهرهتاوه دهب بتوان به
زمانی ئا مانی ئاخافتن بکا ،کولتوور و بههاکانی کۆمه گاکه وهربگری ،ئينجا ئهو
شانسهی پ دهدرێ له ڕاه نان و زانياری گشتی و له کۆتاييشدا بازاڕی کاريی ،چاﻻك
ب  .به ت ئۆری ئهو کاره دهکرێ پ ك ب  ،به م ئهو ت ئۆرييانه بۆ نايکا فروتن بهس
نين ،ئهو ده " :تۆ دهتوانی خۆت لهگهڵ و تهکه به ش وهيهکی زۆر باش بگونج نی،
به م کات ب کاری ،دياره نهتتوانيوه خۆت به باشی بگونج نی ".چونکه ههموو
مرۆڤ ك ل هاتوويی هاندانی خۆی نييه که بتوان به تهنيا و به ب يارمهتی ،ڕ گای
خۆی بۆ ناو ئهو سترکتوره بدۆز تهوه .ههموو ئهو کهسانه ه نده کونجکاو نين به
وورهوه وهدوای کارهکه کهون .به م کات کاريان ههب و ب کار نهبن ،ئهو ههلهيان
بۆ هه دەسووڕێ لهگهڵ مرۆڤهکانيتر پهيوهنديان ههب  .ئهزموونهکهی دەب ته هۆی
ئهوەی که له کۆتاييدا باشتر بتوانن خۆيان بگونج نن .بههۆی کارهوه هاوکاری نوێ
دهدۆزنهوه که ئهويش خۆی دهب ته هۆی باشتر بوونی زمانهکهيان .به واتايهکيتر" :تهنيا
له ن وان ئهو ستروکتورهوه دهتوان مرۆڤ ڕ گا بۆ چوونه ناو فهرههنگی و تهکه
خۆش بکا".
له ڕاستيدا بۆ خاتو فروتن وهك کارزان هيچ ڕۆ کی ئهوتۆ و گرنگ ناگ ڕێ مرۆڤ
بههۆی کام ڕ گاوە به ئاکامهکهی دەگا .گرنگ ئهوەيه مرۆڤ وەڕ بکهوێ و ههنگاوی
بۆ هه ن تهوە .له باسهکهماندا لهسهر به نموونههينانهوەی ن گاتيڤ وەك ناوچه بيانی
نيشينهکانی برلين  -نوێ کۆ ن ،يا دويزبۆرگ – مارکسلۆ ،خاتوو فروتن ئهو ناوچانهی
به ز دەڕۆييکردنی نموونه بۆ و تی ئا مان دانا و زۆری لهسهر تووڕە بوو .ئهو دە
" :ئيالهتی ڕاين ﻻندفالس نموونهيهکی باشه ،ياخود له فڕانکفۆڕد ،نۆرنب رگ و
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ئاوگسبۆرگ دەرسهدی مرۆڤی بيانی له هی شاری برلين زۆر زياترە .ههروەها له
شاری مونيخ و شتوتگارت بهههمان ش وە ،به م لهو ج يانهدا بههۆی بازاڕی کاريی
بهرچاوەوە ،به ش واز کيتر لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن ئاخافتن دەکرێ".
ديارە ڕاسته و سرووشتييه لهو ج يانهی کار زۆرترە ئينتيگراسيۆنيش بهچاو کی
باشتر و پۆزيتيڤترەوە سهير دەکرێ .سهرەڕای ئهوەش ههموو ئهو ج گايانهی ناومان
بردن ب ک شه نين ئهگهر باس لهسهر ئينتيگراسيۆن و به تايبهت موسو مان ب  .ڕەنگه
کارکردن ک شهيهك چارە بکا به م ههر بهو ش وەيهی دەيبينين چهندين ک شه ههن که
دەب چارەسهر بکر ن.

خاتو فروتن مهبهستی تهنيا خا ه پۆزيتيڤهکانی کۆمه گايه ،نهك ههر بۆ مرۆڤی بيانی
به کوو بۆ ئا مانييهکانيش .ئهو دە " :و تهکه و دانيشتوانی پهرە دەست نن .قهيران
ئامادەکاری بۆ ه ز دەکهن که پ شتر له بهرنامهی مرۆڤدا نهبووە .سهرەتای مانگی
سپتامبری  ٢٠١٥و نهکانی و ستگهی سهرەکی شاری مونيخ سهرنجی ڕۆژنامهوانان
و م دياکان بۆ ﻻی خۆيان ڕادەک شن .له ﻻيهن خه کييهوە به چهپ هل دان له مرۆڤی
کۆچبهر پ شوازی دەکرێ .ئا مانيی شاری مونيخ له ن و کۆچبهراندا ماکهی
خواردەمهنی ،ئاو ،پووشهکی منداڵ و  ...دەبهخشنهوە – ههست کی سۆزداری و عاتيفی
له ن وان خه کهکهدا دەبينرا که ڕوخسار کی نو ی بۆ دنيای دەرەوە له ئا مان نيشان
دەدا".
ئهو خاتوونه هيواداری و گهشبينييهکی سهيری بۆ داهاتووی مرۆڤی بيانی ههيه.
ئهو لهسهر ئهو باوەڕەيه که خا ه پۆزيتيڤهکان له داهاتوودا ه ندەيتريش پهرە دەست نن.
له ﻻيهکيتريشهوه پ يوايه کۆمه گا ئهو ت گهييشتووييهی ههيه که بهکهم دانان و
چهوسانهوهی مرۆڤی بيانی له کۆتاييدا زيان به خودی کۆمه گاکه دهگه ن  .مرۆڤ له
وهچهی يهکهمی مندا نی قوتابی بيانی چاوهڕوانييهکی ئهوتۆی نهبوو که بتوانن پ به
پ ی مندا ی ئا مانی وهڕ بکهون ،چونکه بهشی ههره زۆری دايك و باوکيان
نهخو ندهوار بوون يا ﻻی کهم له زمانی ئا مانی ت نهدهگهييشتن و نهياندهتوانی له وانهی
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قوتابخانهدا يارمهتی مندا هکانيان بدهن .له ڕاستيشدا ئهو مندا نه ئهزموون کی باشيان
وهر نهدهگرت لهبهر ئهوەی له ﻻيهن دايك و باوکيانهوه هان نهدهدران .به م به پ ی
کات بۆ وهچهی دوايينيان بارودۆخهکه گۆڕانی بهسهردا هاتووه.
ئهو شتانهی بۆ زۆربهی مرۆڤ وهك سناريۆيهکی ترس نهرە ،بۆ خاتوو فروتن وهك
شانس کی جيددی له ژيانياندايه .له فرانکفۆرت نيزيکهی  ٧٠له سهدی قوتابيان دايك
و باوکی بيانيان ههيه .له زۆربهی گهڕهکهکانی شاری برلين و ئيالهتی نوردراين
و ستوالن به ههمان ش وهيه .دياره ئهوه نهك ههر کارت کهری لهسهر مندا ن دادهن
به کوو مرۆڤ دهب لهخۆی پرسيار بکا" :ئينتيگراسيۆن له کۆ وه و له کام ﻻوه بۆ
کام ﻻ دهب پ ك ب ؟" ئهو ت که وييه ڕهنگه له داهاتوو بب ته هۆی ت کدان و گۆڕينی
ناسنامهی نهتهوهيی.
باس و گفت وگۆی من لهگهڵ خاتوو فروتن که له بهشهکانيتری ئهم کت بهدا دەه نم
که گۆشهيهکی بهرجهسته لهسهر باسی ئينتيگراسيۆنی بۆخۆی دروست کردوه.
تاقم کيش لهو زانا و پسپۆرانهی وتوو ژم لهگهڵ کردوون به چاوی ڕهخنهوه سهيری
ئهو تهوهره دهکهن وهك ئهحمهد مهنسوور که باوهڕ کی ئهوتۆی بهو ئهنيستيتۆ
زانستييانه نييه که لهسهر چهشنی هه س و کهوتی مرۆڤی بيانی له کۆمه گای
ڕۆژئاوايی پشکنين دهکهن .ئهو خۆی به گهنجانی موسو مانهوە بهتايبهت ئهوانهی
ئيمانيان به جيهاد ههيه خهريك کردووه و لهگه يان لهسهر تهوهری ئايين باس و گفت
و گۆ دهکا .ههروهها سهردانی قوتابخانهکان دهکا و چاوی به مندا نی موسو مان
دهکهوێ بۆ ئهوهی و نهيهك له هه س و کهوتی ئهوان له ههنبهر تهوهره
ههمهڕهنگهکانيان ل وهرگرێ.
له چاوپ کهوتن کم لهگهڵ ئهحمهد مهنسوور باسی ئهزموونی تاقيکارييه زانستييهکانم
بۆ کرد که تاقم کيان هاتوونهته سهر ئهو باوهڕه موسو مانان له و تانی ڕۆژئاوايی
باش خۆيان لهگهڵ کۆمه گا گونجاندووه .ک شهی سهرهکی لهوهدا دهبينن که زۆرينهی
ئهو گهنجانه له ﻻيهن کۆمه گا سهرهکييهکهوه نهسهلم ندراون و پهيوهندييهکی ئهوتۆيان
لهگه دا نهکراوه .مانسوور ده ئهو تاقيکارييه زانستييانه ماڵ و ران کهرن" :من
باوهڕم به زۆربهی ئهو ئهنستيتۆيانه نييه که ده ن ئينتيگراسيۆن ڕ گايهکی پۆزيتيڤ
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و باشی گرتووه .زۆربهيان له ڕوانگهی سياسييهوه هاندراون و ناچنه قوو يی
ک شهکانهوه و پرسيار لهسهر هه س و کهوتی ڕاستهقينهی ئهو مرۆڤانه ناکهن.
زۆربهشيان نايانهوێ باس له ڕاستهقينهی ک شهکان بکهن ،به كوو تهنيا دهيانهوێ
ئهندامانی کۆمه گا ئارام بکهنهوه".
له ن وان ئهو دوو جهمسهره ،بهدوای وه می ئهو پرسيارهدا دهگهڕ م که ئايا
ئينتيگراسيۆن ڕاستهقينهيه يا تهنيا چيرۆک کی خهيا يه؟ بهدواداگهڕان ك که زۆر ساکار
نييه و له کۆتاييهکهيدا بۆم ڕوون دهب تهوه که ئاکامی کارهکه ئهزموون کی جياواز له
ههوا ی ئهنستيتۆ زانستييهکان به مرۆڤ دهدهن .م ژوو و بهسهرهاتی مرۆڤی بيانی،
بهتايبهت ئهو کهسانهی من لهگه ياندا باس و وتوو ژم کردووه گهل ك هۆکار و به گه
دهخهنه سهر ڕ ی ههرهسه نان يا ههرهسنهه نانی ئيتيگراسيۆن.
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بهشﯽ ٢
چيرۆﮐﯽ ئينتيگراسيۆنﯽ خۆم

هاوکات لهگهڵ يهکهم سا هکانی ژيانم له ئا مان تهوەری ناو م دياکان به
هه سهنگاندن لهگهڵ هی ئهمرۆ ،جياوازييهکی زۆری ههبوو .ئهودەم مرۆڤ زياتر
لهسهر ياساکانی بهستهبهندی کردنی شتومهک ،جياکردنهوەی زبڵ و کاتی کردنهوە و
داخستنی دووکانهکان باس و ل کۆ ينهوەيان دەکرد .لهو سهردەمهدا لهبهر خۆمهوە
دەمگوت ،ئهوە دەب چ کۆمه گايهکی بهختهوەر ب که خۆی بهو چهشنه پرسيارانهوە
خهريك دەکا .به م لهمڕۆدا زياتر باس لهسهر چۆنيهتی خۆپار زيی له ههنبهر ت ڕۆڕ،
پ شگريکردن له تووڕەيی تاقم ك مرۆڤ و هه وەشاندنهوە و پووچه کردنهوهی هه س
و کهوتی ز دەڕۆيانهی ئهندامانی گهڕاوەی داعش بۆ ئا مان دەکرێ .باس لهسهر
مرۆڤی پهنابهر و ه نانی بنهما هکانيان ،بهستنی سنوورهکانی و ت و دانانی ياسای
نوێ بۆ مرۆڤی کۆچبهرە ،باس لهسهر قهدهغهکردنی جلوبهرگ و لهچکهی ئيسﻼمی
له قوتابخانهکان و ئيدارهکان ،ههروەها باس لهسهر کهمکردنهوه و ياساخ کردنی
گۆشتی بهراز له م نزا و ئهو ج گايانهی مرۆڤی موسو مان کاری ل دهکهن ،دهکرێ.
زياتر له دوو سهد ساڵ دوای ڤۆلت ر " "Voltaireه شتا ههر باس لهسهر ئهوه دهکهين
ئايا شانۆی " "Le fanatisme ou Mahomet le prophèteب و بکر تهوه يا ئيزنی
ک شانهوهی و نهی مرۆڤ ك که  ١٤٠٠ساڵ بهر له ئ ستا ژياوه ههيه يا نا؟ له سا ی
١٩٩٠هکاندا سهفهرم بۆ زۆربهی شاره گهورهکانی ئورووپا کردبوو و زۆر کهم دەبينرا
مرۆڤ لهسهر شهقامهکان تووشی پۆليس و ه زه ئهمنييهکان ب  .به ب پشکنين کی
ئهوتۆ دهکرا له فڕۆکهخانهکانهوه بۆ و تانيتر سهفهر بکرێ .به م لهمڕۆدا بوونی
پۆليس و مرۆڤه ئهمنييهکان له ههموو و تانی ئورووپايی بهرچاوه .له فڕۆکهخانهکان
و شو نه دهو هتييهکان و ج گا ئهستهمهکان به ب ت پهڕبوون له پۆليس ناکرێ مرۆڤ
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تهنانهت ههنگاو کيش هه ن تهوه .له ترسی مرۆڤکوژی به ئوتومبيل و لۆری ،ڕ گای
ههموو ناوەندی بازاڕه گشتييهکانی شاره گهورهکانيان به گو دان و لهمپهری گهورهی
سيمانی بهستووه .تهنانهت له شارهکانی پاريس و برۆکس ل ه زی نيزامی به چهکی
قورس پار زگاری له ناوهنده گشتييهکان دهکا .له زۆربهی شارهکانی ئورووپا مافيای
بيانی دروست کراون که تهنانهت ه زهکانی پۆليسيش لهخۆ ڕانابينن بچنه ناويانهوه.
ئيسﻼمييهکان ناوچهی تايبهت بهخۆيان دروست کردووه که وهك کۆمه گايهکی جياواز
له کۆمه گا سهرهکييهکه ،تهنيا پهيڕهوی له ياسای شهريعهت دهکهن ٧٣ .ساڵ دوای
کۆمه کوژی جوولهکهکان ه شتا هيچ يههوودييهك لهخۆێ ڕانابين به ک وی
ئايينييهکهيهوه لهسهر شهقامهکانی شاری برلين پياسه بکا به ب ئهوهی سووکايهتی و
تف و لهعنهتی ل نهکرێ .ووشهی "يههوودی" و "ئا مانی" له قوتابخانهکان وهك جن و
بهکاردههينر ن .به پ ی کات زياتر و زياتر مزگهوتهکان دهخر نه ژ ر چاوهد ری
بهرپرسانی ئهمنييهوه .تهنيا له ئهيالهتی نوردڕاين و ستڤالن زياتر له  ٧٠مزگهوت
لهژ ر چاوهد ريدان .جا ئيتر چ پﻼن و خوتبهيهك له مزگهوتهکانيتری و تی ئا مان
دهخو ندر تهوه ،کهس نايزان  .ماوهيهك لهمهوبهر له مانگی نوامبری سا ی ٢٠١٧
ش خ نههجان موبارهك ئهلنههجان " "Scheich Nahjan Mubarak Al Nahjanکه بهشی
تولهرانس له ئيماراتی يهکگرتووی عهڕهبی بهڕ وه دهبا ،بهرپرسانی و تهکهی له
ههنبهر کۆنتڕۆ ی سهرسهريی ئاگادار کردوتهوه و گوتوويه" :مرۆڤ ههروا به ئاسايی
ناب بتوان له ههر شو ن ك مزگهوت ك بکاتهوه و ماف به ههر کهس ك بدا لهوێ به
ئيشتيای خۆی خوتبه بخو ن تهوه و ئاخهفتن بکات" سهرەڕای ئهوەی ڕەنگه
کاربهدەستانی ئورووپايی به نياز کی باشهوە ههنگاويان هه ناب تهوە و به پ ی ياسای
ئازاديی ئايينی له و تهکهيان ئيزنيان به مرۆڤ بۆ کردنهوەی مزگهوت داب ت ،به م
به ب کونتڕۆڵ له ﻻيهن و ته ئورووپاييهکانهوە مرۆڤ ز دەڕۆييان ت دا کردووە ،به
ش وەيهك که تهنانهت ژمارەی مزگهوتهکانی ناو ئا مان ديار نييه و ههموشيان له
ناوەندەکاندا تۆمار نهکراون و به ش وەی فهرمی ئيزنيان پ نهدراوە .گومان دەکرێ
ژمارەيان بگاته نيزيکهی  ٣ههزار مزگهوت .نموونهبهرداری و ئهزموونی ناوەندە
تاقيکارييهکان و کاربهدەستانی دەو هتی و ههروەها م دياکان له و تی ئا مان و نهمساو
ئهوە دەگه ينن که زۆر کهم لهو مزگهوتانه به ش وەی چاﻻك ههنگاو بۆ ئينتيگراسيۆن
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و بهفهرمی ناسينی ياساکانی ناو و تهکان هه د ننهوە .توانايی کونتڕۆ کردنی  ٣ههزار
مزگهوت نه له ﻻيهن ه زە ئهمنييهکانی ئهو و تانه دەتوان بهڕ وە بچ و نه ئاکادميای
جيهانی دەتوان ئهو ههموو مهﻻ و ئيمامه بۆ ڕوونکردنهوەی ئايين کی ڕۆشنگهری
عاق نهی ئيسﻼمی پهروەردە بکا .تهنانهت ه زە ئهمنييهکانی ئا مان ناتوانن کونتڕۆلی
 ٥٠٠کهس مرۆڤی ئيسﻼمی ز دەڕۆ که وەك مهترسيدار بۆ و تهکه ناسراون و ٣٦٠
ﻻيهنگر لهو مرۆڤانه بکات.
ترس و شك و گومانکردنی مرۆڤ له يهکتر هيچکات وەك ئهمڕۆ له ناو خه کيدا
ئاوا زۆر نهبووە .ههر باس و گفتوگۆيهك لهسهر مرۆڤی کۆچبهری بيانی ،پهنابهر و
ئينتيگراسيۆن به ش وەيهك له ش وەکان دەگهڕ تهوە سهر ئايينی ئيسﻼم و مرۆڤی
موسو مان .زياتر له  ١٥٠نهتهوەی وەك ڤيهتنامی ،ڕووسی ،چينی و ژاپۆنی و
کۆچبهرانيتر له ئا مان ژيان دەکهن و هيچ ک شهيهکيان لهگهڵ تهوەری ئينتيگراسيۆن
نييه ،به م باس و ل کۆ ينهوە و ک شهکان تهنيا لهسهر مرۆڤی موسو مانه .مرۆڤ دەب
ڕاستگۆيانه ئهو پرسيارە له خۆی بکات بۆچی دەب ئهو گرووپه که باسی
ئينتيگراسيۆنی تهنيا بهخۆيهوە بهستۆتهوە ،ڕوانگهيهکی نهر نی به باسهکه داوە و
زۆربهی نموونه ئهر نييهکانی نهتهوەکانيتری کهمڕەنگ کردۆتهوە؟ مرۆڤ دەب
لهخۆی پرسيار بکا بۆچی ئايينی ئيسﻼم که ک شهيهکی گهل ك زۆری بۆ ئينتيگراسيۆن
لهم و ته پيکهيناوە و باسهکهی له خۆی گر داوە ،سهرەڕای ئهوەش هيچ گرنگايهتييهک
به نهتهوە کانيتر نادا و بهشداری له بهها ئينسانييهکانی ناو کۆمه گا ناکا؟ بۆچی تهنانهت
گهنجه موسو مانهکان که لهم کۆمه گايهدا پهروەردە کراون گرنگايهتی به چهشنه
کۆمه گايهکی ملهوڕ و زۆرداری وەك تورکيا دەدەن ،به م بۆ کۆمه گای سکۆﻻری
و د موکراتيك هيچ تامهزۆييهك لهخۆيان نيشان نادەن؟ ئهگهر مرۆڤ ئهو پرسيارانه به
ش وەی ڕاستگۆيانه لهخۆی بکا ،ناتوان له ئايينی ئيسﻼم و کارت کهری کۆمه ی
ئيسﻼمی به هاسانی ت پهڕ ب و ئهو ﻻيهنه لهبهر چاو نهگرێ .ههروەها ئهرکی مرۆڤه
که به پرسياری ناخۆش و نابهدڵ له موسو مانان وەخهبهريان ب ن ت بۆ ئهوەی دژ به
ڕق و کينه و نهتهوە پهرەستی ڕاوەستن و بهربهرەکانی لهگه دا بکهن.
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کات من سا ی  ١٩٩٥وەك قوتابييهکی گهنجی زانستگه هاتمه و تی ئا مان ،ڕەنگه
ئهو سهردەمه و تيکی ماندووکهر و کهمڕەنگتر لهمڕۆ بووب  ،به م ئهوە تهنيا
ڕوانگهی نووسهر که که لهسهر گۆڕانکارييهکانی کۆمه گا بڕيار دەدا و دەنووس ،
به م له ڕوانگهی کر کار کی ئاساييهوە ،مرۆڤ کی خانهنشينهوە يا دوکاندار كه ياخود
له ڕوانگهی ژن کهوە ڕەنگه بارو دۆخی ئهمنی و ت له جاران خراپتر بووب  .جهيانی
ئهمڕۆ خۆی لهخۆيدا ناسوبات و لهرزان بووە ،چونکه گلۆبال بوون ياخود به جيهانی
بوونی کۆمه گا کارت کهری نهر نی خو شی لهسهر ژيانی ڕۆژانهی مرۆڤ داناوە.
به م بهو هۆيهش که کۆمه گا ئورووپاييهکان بهتايبهت بههۆی کۆچکردنی خه کان کی
گهل ك زۆر له فهرههنگ و ئايينی جياوازەوە بۆ ئهو و تانه ،ڕووبهڕووی ک شهی
مهزن بوونهتهوە.
له تهمهنی  ٢٣سا هوە چاوەڕوانييهکی زۆرم ههبوو ههم له و ته نو يهکهم و ههم له
خۆم .من لهو سهدەمهدا دەمويست له قوو يی د مهوە به گورجييهکی ههرچهندە باشتر
خۆ بگه ينمه پلهی مرۆڤ کی ئا مانی .خۆم به زمانهکهوە خهريك دەکرد ،گو م دەدا به
موسيقای کﻼسيکی ڕۆژئاوايی ،زب م ل ك جيا دەکردنهوە ،له شاخ و ک وەکان پياسهم
دەکرد و تهنانهت ههو ی ف ربوونی ياريی خليسک نی زستانانم لهسهر بهفريش دەدا.
به م ئهنجامی بوون به مرۆڤ کی ئا مانيم ،ههر له سهرەتاوە ل ش وا .ههو هکانی من
ههر له دەور و بهری ژينگهکهم ههرەسی ه نا ،که له مندا تهنيا مرۆڤ کی ب گانهی
نيشان دەدا به م ههرەسه نانهکه زياتر پهيوەندی بهو ديوارە دەروونييهی خۆمهوە
ههبوو که بهدەوری خۆمدا ک شابووم و لهڕاستيدا له ميسرەوە لهگهڵ خۆم ه نابووم.
من مرۆڤ کی ئايينی بووم و به چاوی شك و گومان ئهخﻼق و داب و نهريتی
ڕۆژئاوايی و بهتايبهت ئا مانيم سهير دەکرد .مهزنترين لهمپهر لهسهر ڕ ی من ئهوە
بوو که بهست نی بيانی بوونم ،پ شبهست ن و چوارچ وەيهکی بيانی بۆ دروست کردبووم.
ههمووکهس کی دەوروبهرم چ ئا مانی و چ مرۆڤی بيانی منيان لهڕووی ئهو و تهی
ل ی هاتبووم هه دەسهنگاند و چاو ل دەکرد .تهنانهت زۆرجار خۆشم دەکهوتمه ناو ئهو
داوەوە .جاری وابوو بۆ پار زگاری خۆم و خۆ دوورکردنهوەم له ههموو ئهو
ڕەنگاوڕەنگييهی کۆمه گا لهبهر دەستمی دانابوو مهودام دەگرت ،جار بههۆی ههستی
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ههنجڕ به ههنجڕی دەروونی خۆم دەکهوتمه بارودۆخ کی ناخۆشهوە .دوای
ت پهڕبوونی چهند ساڵ توانيم به ويست و ت گهيشتووييهوە بهست نی بيانی بوونم بخهمه
پ شهوە بۆ ئهوەی شی بکهمهوە ،دوکۆمونتيرەی بکهم و لهسهر ج ی ڕاستهقينهی
خۆيانی دان م .ئهزموونی ئهو بهربهرەکانييهی من له ههنبهر بهست نی بيانی بوونم،
چهندين پهرتووکی ل کهوتهوە که خۆيان به بيوگڕافی ژيانمهوە ،به ئايينهکهمهوە و
بازنهی کولتووری ئيسﻼمييهکهمهوە خهريك کردبوو .به م ڕ گای گهيشتن بهو
هه و ستانهم زۆر دوور و در ژ بوو و گهل ك بهردی بچووك و گهورە دەهاتنه سهر
ڕ م و ل يان هه دەکهوتم.
ماوەيهکی کورت دوای هاتنم بۆ و تی ئا مان ڕووبهڕووی چهمکی ئينتيگراسيۆن
بوومهوە .چ مهبهست ك له پشت ئهو ووشهيه شارابۆوە ،ل ی ت نهدەگهييشتم .لهو
سهردەمهدا نه کونس پت کی تايبهتی بۆ ئينتيگراسيۆن بوونی ههبوو و نه باس و گفت و
گۆيهکی کۆمه يهتی لهسهر دەکرا .به م م دياکان لهو چهمکه که کيان وەر دەگرت،
جاروبار بهرگی تاوانيان لهبهر دەکرد ،ههند ک جار وەك پ داچوونهوە باسی ل وە
دەکرا به م هيچکات به گر دان له پﻼن و بهرنامهيهك ڕوون نهدەکراوە که
ئينتيگراسيۆن چلۆن دەتوان بهڕ وە بچ  .به تايبهت له ئهيالهتی بايهرن)مونيخ( ،ئهو
ج يهی سهردەمی خۆی له زانستگه دەرسم ل خو ندبوو ،وەك داب ونهريتی
سياسهتوانانی ل هاتبوو که به ههر چهند مانگ ك داوا له مرۆڤی بيانی دەکرا خۆيان
لهگهڵ کۆمه گا نو يهکهيان ئنتيگريرە بکهن واته خۆ بگونج نن .ئهو کارە زۆرتر بهو
مانايه بوو که له يهکهم ههنگاودا ف ری زمانی ئا مانی بن .له ماوەيهکی زۆر کهمدا
ف ری زمانی ئا مانی بووم ،به م ه شتا بۆ خۆ گونجاندنم لهگهڵ داب و نهريت و
فهرههنگی ئا مانی ڕ گايهکی دوور و در ژم لهبهر بوو .له زانستگه دەرسی زانستی
سياسسيم دەخو ند ،هاوکاتيش له کارگايهکی ماش ن شۆری کارم دەکرد ،باج و ما ياتم
به دەو هت دەدا و لهگهڵ ژن کی ئا مانيش زەماوەندم کردبوو ،ئهدەی نازانم چيم کهم
بوو؟ کات لهگهڵ ئا مانييهکان باسم دەکرد ،بۆيان ڕوون دەکردمهوە که مانای
ئينتيگراسيۆن توانهوەی شت کی بچووك لهناو شت کی گهورەدايه .بهو پ يه دەبوو
گرووپه بچووکهکه واته مرۆڤی کۆچهری بيانی خۆيان لهگهڵ کۆمه گا گهورەکه واته
ئا مانييهکان ت که و بکهن .به م ئهو کۆمه ه گهورە ئا مانييه له کوێ بوو؟ ک
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نو نهری ئهو کۆمه گايه بوو؟ ک دەيتوانی به ويژدانيکی باشهوە به ووردی پ م ب
ئا مان چييه و بوون به ئا مانی به چ مانايه؟ بۆ من ئا مان وەك کهرەسهيهکی گهل ك
ئا ۆزی ل هاتبوو که دەستووری کارکردنهکهيم لهبهر دەستدا نهبوو .ئا مانی و مرۆڤی
بيانی ههرکام خۆيان و نهيهکی تايبهت به خۆيان و ک شهيهکی تايبهتيشيان لهسهر
و تهکه ههبوو .ههر کام لهو دووانه چاوەڕوانی و خا ی بهه ز و خا ی ﻻوازی تايبهت
به خۆشيان ههبوو .نه گرووپه بيانييهکه و نه ئا مانييهکان هيچکاميان وەك بلووک کی
يهکپارچه نهبوون و چهندين بهشيان لی دروست ببوو.
پ ش ئهوەی ب مه و تی ئا مان ،زۆر و نهی ڕەنگاوڕەنگم سهبارەت بهو و ته له
سهردابوو .گۆته و هيتل ر ،لۆتهر و نيچه ،مارکس و م رسيد س ،ه لمووت کۆل و
لۆتهر ماتيۆس .ئهو و نانه زۆربهيان دژبهر و پ چهوانهی يهکتر بوون" :ئا مان ك ،له
شهڕی جيهانی دووههمدا ههموو ئورووپای کاول کردبوو ،ئا مان ك ،ببووە هۆی
پڕۆسهی يهکگرتوويی ئورووپا .ت که و بوونهوەی دوو ئا مانی ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا
به ب ڕشتنی د ۆپه خو ن ك ،و سووتاندنی ما ی پهناههندەکان دوای ڕووخانی ديواری
برلين .يارمهتی و دروستکردنی پڕۆژە بۆ و ته ههژارەکان ،ناردنی چهکی
ما و رانکهر بۆ ههموو جيهان .کهرەسهی " "Made in Germanyو توريستی ئا مانی
که له و تهکهی من ميسر بهوە ناودار ببوون که خه ت کهم دەدەن به م به مهيلهوە
فهڕشی ڕۆژهه تی دەکڕن".
ئهو و نه سهيرە دژ و پ چهوانانهم له ساکی سهفهرەکهمدا لهگهڵ خۆم دەگ ڕا و
بهردەواميش و نهی نو ی ل زياد دەکرا :باس لهسهر گۆڕان بهسهرداهاتنی حهشيمهت،
گوتهی يهکشهممانهی کليسا ،ڕيکﻼم بۆ تهلهفۆنی س کسی له تهلهفيزيۆنهکاندا،
سوا کهری مهست لهسهر شهقامهکان و  ...ههروەها ژن کی پيری جيرانم ،که نو ن
و بانی به خه ت پ دام ،و کارمهندی ويشك و برينگ له ئيدارەی بيانييهکان که ئهو
ههستهيان لهمندا پ ک دەه نا که مرۆڤی بيانی له ئا مان به چاوی سووك و بهخ ر
نههاتوو سهير دەکر ن .من نهمدەزانی کام لهو کهسانه نو نهری ڕاستهقينهی و تی
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ئا مانن ،دەبوو خۆم لهگهڵ ک و چی بگونج نم ،بۆ ئهوەی لهگهڵ بههاکانی کۆمه گای
ئا مانی ئاشنا بم.
کات مرۆڤ ب ته ناو و تيکی ب گانهوە به هه سهنگاندن لهگهڵ و تهکهی خۆی،
ئاساييه زۆر به خ رايی بير و يادی ههمووشت ك بکا ،تهنانهت ئهو شتانهی له و تهکهی
خۆی به قيزەوە سهيری کردوون .من بيری خواردەمهنييهکانی و تم دەکرد ،يادی
گهرم و گوڕ بوونی خه کانی و تهکهم و گهرمای کهش و ههواکهی و تهنانهت يادی
پهيوەندايهتی لهگهڵ مرۆڤ و باس لهسهر ناوەڕۆکی تهوەری ئايينيم دەکرد .لهمڕۆدا
بهردەوام باس لهسهر ئهوەيه که مرۆڤی بيانی پ ويستيان به يارمهتی ڕ گادۆزينهوە
ههيه ،يارمهتی له ﻻيهن ئهو مرۆڤانهی متمانهيان پ دەکهن بۆ ئهوەی پ يان ب ن که
ئا مان چلۆنه .به م تهواو ئهو کارە بۆ من ک شهيهکی مهزن بوو .ئهو مرۆڤه
ئا مانييانهی له سهرەتای هاتنم بۆ ئا مان لهگه ياندا ناسياويم پهيدا کرد ،مرۆڤی سياسی
چهپ بوون ،مرۆڤی گهل ک چاﻻك که ک شهيهکی مهزنيان لهگهڵ و تهکهياندا ههبوو.
ئهوان و تهکهيان به هۆی بهشه تاريکه م ژووييهکهی و دەورە نهر نييهکهی وەك
پ شڕەوەی بواری ئابووری و سهرمايهداريی له ڕوانگهی خۆيانهوە مانا دەکردەوە که
له ﻻيهکهوە بهرههم و تهنانهت چهكهمهنيش بۆ تهواوی جيهان دەن رێ ،به م دەرگای
و تهکهی و سنوورەکانی لهسهر مرۆڤ جيهانی س ههم داخستووە .يهك لهو قسانهی
به تهواوی ل ی ت گهييشتبووم ،له ﻻيهن حيزبه سهوزهکانهوه دهگوترا که دەيانگوت:
"ئهگهر وهرز ری بهرههمه نهری قاوه له و تی برزيل به ڕادهی وهرز ر کی ئا مانی
پارهی وهرگرتبا ،هيچ ئا مانييهك توانايی ئهوهی نهدهبوو قاوهکهی بکرێ ".خۆشم کات
بيری ل دهکهمهوه له ميسر کيلۆی پاقله به  ١٠ف نيك بوو له حا کدا ل ره له ئا مان
 ٢٠٠گڕاميم به  ٣مارك دهکڕی .ئا مان ،دوژمنی چينايهتی ،چهوس نهری ههژارانی
جيهان؟ له ﻻيهن ههڤاﻻنی چهپی ئا مانيمهوه و نهيهکی تهواو جياوازم لهسهر ئا مان بۆ
دروست کرابوو که نهمدهتوانی خۆم لهگهڵ سيستهمی و تی ئا مان بگونج نم.
سيستهم ك که ئهوان ههو ی ڕ فۆڕميان بۆ نهدهدا به کوو دهيانويست تهنيا بهسهريدا
زاڵ بن .ئهو خه کهم پ سهير بوو که خۆيان له بارودۆخ کی باشدا دهژيان به م ئهو
و تانهی يارمهتيان به ئاسايش ،ئازادی و دهو همندبوونی ئا مانی دەدا به کهم بههايان
له ئهژمار د نان .له سهرهتاوه منيش ئهو چهشنه ڕهخنانهم ل قهبووڵ دهکردن چونکه

٣٩

ئينتيگراسيۆن

له ﻻيهکهوه بۆم ڕاحهتتر بوو و له ﻻيهکيتريشهوه يارمهتی به ک شهی بهرهو پهرهسهندن
و دۆزينهوهی ناسنامهی نو ی خۆمی دهدا .لهجياتی سهرنجدان و بينينی خا ه
ﻻوازهکانی فهرههنگ و داب و نهريتی و تهکهی خۆم و سهر دانهواندن بۆ
ناڕەسابوونی دهروونی خۆم ،وەدوای هه ه و خا ه ﻻوازەکانی و تی ئا مان کهوتبووم.
قوتابيانی بيانی ديکهی زانستگهکهش نهياندهتوانی يارمهتييهکی بڕياردهرم پ بکهن.
سهرهڕای ئهوهش چاوهڕوانيی ف ربوونی زمان له ﻻيهن زانستگهوه زۆر له سهرێ
بوو .ئاشناييم لهگهڵ يهکهم قوتابی عهڕهبی زانستگهکه که چهند سا ك پ ش من هاتبووه
ئا مان و له جهزايرهوه هاتبوو ،پهيدا کرد .ئهويش دوای وازهينان له بواری پزيشکی،
وهك من زانستی سياسی دهخو ند .ل م پرسی مانای ئينتيگراسيۆن چييه؟ له وه مدا
گوتی" :ئينتيگراسيۆن خهون کی گهل ك گهورهيه .نه ئهوانهی وا داوای دهکهن و نه ئهو
کهسانهی دهب خۆيان بگونج نن ،تامهزرۆييان بوی ههيه و خۆی پ وه ماندوو دهکهن".
به بۆچوونی ئهو" :ئا مانييهکان دهيانهوێ مرۆڤی بيانی وهك مرۆڤی بيانی بم ننهوه و
دوای ماوهيهك بگهڕ نهوه بۆ و تانی پ شووی خۆيان .ئهوان شت ك ده ن ،به م
مهبهستيان شت کيتره .ئهوان ده ن خۆتان لهگهڵ کۆمه گای ئيمه بگونج نن ،به م
مهبهستيان ئهوهيه که ل ره کاری تاوان نهکهن ،مندا ی زۆريان لی نهکهو تهوە و پارهی
زۆر له ئيدارهی سوسيال وهرنهگرن! لهو ﻻشهوه مرۆڤی بيانی سکا يان ههيه که وهك
مرۆڤ کی ئا مانی له کۆمه گاکهدا سهير ناکر ن ،به م ههو ی گۆڕانی هه س و کهوتيان
به هيچ ش وەيهك نادەن .ئهوان دهيانهوێ بهو ش وازه بم ننهوه ،که ههن ،به ب لهمپهر
و ک شه داب و نهريت و فهرههنگی خۆيان به ش وهيهك بهڕ وهبهرن ،که لهگهڵ و تی
خۆيان جياوازی نهب ".
يهکهم پهندی ئهو هاوپۆلهم به منی دا ،به ئاگادارييهکهوه بهسترابۆوه :بۆ ل نانی
خواردهمهنييهکانی م نزای زانستگهکه له چهوری بهراز که ك وەردەگرن .ئهوە بۆ
باوهڕپ کراو کی ئيسﻼمی که لهو سهردهمهدا منيش يهك لهوان بووم ،وهك ههوا کی
سامناك وابوو .نزيکترين مزگهوت به زانستگهی پيشان دام ،ههر لهوێ قهسابييهك
ههبوو که مرۆڤ دهيتوانی گۆشتی حه ڵ و خواردهمهنييهکانيتری ل بکڕێ.
دووکان کيكی سهرتاشينی پ شان دام که مرۆڤ دهيتوانی لهوێ به پ نج مارك سهری
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چاک بکات .زۆر زوو بوومه دۆستی دەﻻکی تورك که زۆر به سهبرە و زاراوەيهکی
ئا مانی هاسان و خۆش ئاخافتنی لهگه مدا دهکرد و باش زمانی ئا مانی ل ت
دهگهييشتم .سهرهڕای ئهوهش ل هاتووييهکی زۆری بۆ قسهی جهفهنگ و شۆخی ههبوو.
تهنانهت مانای ووشهی ئينتيگراسيۆنم لهويش پرسيار کرد .کونس پتی ئهو لهسهر
ئينتيگراسيۆن به ش واز کيتر بوو .دەيگوت" :کات تۆ دهچی بۆ قاحبهخانه ،ناب
ژنهکهت ئاگاداری ئهو کارەت ب  ،ئهوه ئينتيگراسيۆنه!" ئهو بۆی ڕوون کردمهوه له
ژيانيدا کات کی زۆری بۆ ئازادی خۆی تهرخان کردووە به م زۆربهيان به نه نی و
شاراوە .بۆ و نه هاوکات لهگهڵ دوو ژن زهماوهندی کردووه .يهکيانی له تورکيا و
يهکيشيان له ئا مان .بهو هۆيهی ئهو کارهی ل ره قهدهغهيه ،ﻻی ئيدارهی ئا مان باسی
ل وه نهکردووه .ههروهك کارهکهی که به ڕهش دەيکا و ئيدارهی ما يات پ ی نازان و
ناچار بهما يات دان ناکرێ .له مزگهوت کات باسی ئهو مرۆڤهيان دەکرد به کهس کی
باش و موسو مان کی به ئيمان ناويان ل دەبرد .کهچی ئابجۆ و ڕاکی دەخواردەوە و
دروشمی کاکی دەﻻك ئهوە بوو "د ی مشتهری دەب ڕابگرێ و ئهو شتهی دەيههوێ
بيدەيهی ،جا سهر تاشين ،ئايين ،يا ئينتيگراسيۆن ب ".
دواتر ،بهردەوام کات ووشهی ئينتيگراسيۆنم گوێ ل دەبوو ،دەبوو بير لهو دوو
ڕوونکردنهوەيهی ههڤا ه جهزايرييهکهم و دەﻻکه تورکهکه بکهمهوە .باوەکوو ههر
دووکيان به ش وەی خۆيان سهرش تانه و نهر نی ئينتيگراسيۆنيان مانا دەکردەوە ،به م
گهل ك ڕاستيشی ت دا شاردرابۆوە .ئهو دوو ش وازە ،دوو م تۆديان ڕوون دەکردەوە،
که تا ئهمڕۆش له ههموو ئا مان ش وازيان به هه س و کهوت لهگهڵ تهوەری
ئينتيگراسيۆن داوە .ڕوانگهيهکيان به تاوان و ڕەش بينيهوە ڕوون دەکر تهوە و لهسهر
ئهو بۆچوونهيه ئينتيگراسيۆن بۆيه ههرەس د ن چونکه ئا مانی دەيانهوێ له ن و
خۆياندا بم ننهوە و ڕ گا به مرۆڤی بيانی و پهناههندە و بهتايبهت ئيسﻼمی هيچکات
نهدەن و وەك بهش کی کۆمه گاکهيان بهحيساب نهه نن .ههر بهو هۆيهشهوە ڕۆحی
هه س و کهوتی دژ به ئينتيگراسيۆن زيندوو ڕاگيراوە که ک شه و هه هکانی ﻻيهنهکانی
شاردۆتهوە و گوشار لهسهر کيشهکانی کۆمه گا سهرەکييهکه دادەن  .ههڤا ه
جهزايرييهکهم وەك نو نهری بهرگريی ئيسﻼمی که بهردەوام سکا يان له ڕاسيسم و
بهکهم دانانی مرۆڤی ئيسﻼمييه ،هيچکات به چاوی ڕەخنهوە سهيری هه س و کهوتی
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خۆيان ناکهن که يهك له هۆکارەکانی پ که نانی ئهو بارودۆخه نالهبارانه له
چوارچ وەی کوميته و ناوەندە ئيسﻼمييهکان ،مزگهوتهکان و ناوەندە پهروەردەکانه.
ڕوانگه و بۆچوونی دەﻻکه تورکهکهش له بهرانبهريدا بۆ بهرژەوەنديی ئابووريی -
ئينتيگراسيۆنی کۆمه يهتييه :مشتهری ئا مانی به تامهزرۆييهوە خوازياری
ئينتيگراسيۆنه ،کهوابوو ئينتيگراسيۆنی به بههايهکی ه ندە زۆر پ بفرۆشه که له
تواناتدايه .ئهوان له بهرانبهر چهندين ڕ کخراوە و ناوەندی مرۆڤی بيانی ڕاوەستاون
و بوونی ئهو ڕ کخراوانه به ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن له کۆمه گاوە دەلکينن.
ههرچی باشتر ئينتيگراسيۆن ههرەس ب ن  ،به ههمان ڕادە پارە و يارمهتی زياتر
دەڕژ نه ناو ئهو چهشنه ڕ کخراوە و پڕۆژانهوە.
به م با بگهڕ نهوە سهر چيرۆکی ئينتيگراسيۆنهکهی خۆم .مرۆڤی دەوروبهرم منيان
بهردەوام له خۆيانهوە حهوا هی يهکيتر دەکرد .ههڤا ی جهزايريم ڕەوانهی مزگهوت و
دەﻻکی تورکی کردم :بۆ ئيمانداری ،خۆپار زی و خۆفريودان و ک و لهسهرنانی
ناسنامهی جياواز ،خۆپيشاندان و ههبوونم .من ،وەك کوڕی ئيماميکی ئيسﻼمی له
بنهما هيهکی باوەڕپ کراو هه قو بووم ،به م به هه سهنگاندن لهگهڵ ما هوە ،ئايين له
و تی ب گانهدا دەور کيتری ههبوو .له و تهکهم ميسر موسو مان بوون کار کی
سروشتی بوو که پ ويستی به بهرگری ل کردن ياخود بهرجهستهکردنهوەی نهبوو .ل رە
ئايين تاقه پا پشتی ناسنامهی من بوو ،قه غان ک دژ به بيگانه و کارت کهری غهيری
ئيسﻼمی .شتی فريودەر و شهيتانی دەوريان گرتبووم :ژنان ،ئه کۆڵ و زۆر ميوەی
خۆشی قهدەغهل کراو که دەيانتوانی من له ڕ گای ڕاست ﻻ بدەن .مزگهوت تهنيا ج
و پهنای من بوو که دەمتوانی خۆميان ل بشارمهوە .مزگهوتهکه هی تورکهکان بوو،
مزگهوت کی گهل ک ڕاديکاڵ که لهﻻيهن ه زە ياساييهکانی ئا مانهوە چاوەد ری دەکرا.
به م لهو سهردەمهدا من بهوەم نهدەزانی و هيچ بۆشم گرنگ نهبوو .له مزگهوت لهگهڵ
خه کان ک ئاشناييم پهيدا دەکرد ،که ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ منيان دژ به ئا مان و
مرۆڤی ئا مانی هان دەدا و وشياريان دەکردمهوە .زۆربهيان مرۆڤی د ۆڤان و
يارمهتيدەر بوون که فڕيان به مرۆڤی ڕاديکا هوە نهبوو .به م شت کی تايبهت ئهوانی
دژ به و تی ئا مان ڕاه نابوو .جار کيان لهگهڵ يهك لهو مرۆڤانه که له پهنا کليسای
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شاری ئاوگسبۆرگ پياسهمان دەکرد ،پ ی گوتم" :حاميد ،ئهوە ئهمڕۆ کليسايهکه ،به م
سهدسا يتر )ئينشائه ( دەب به مزگهوت .لهوانهشه پهنجا سا يتر! " ئهو کهسه نه
ئهندامی ڕ کخراوەيهکی ئيسﻼمی بوو و نه بهڕ وەبهری جيهاد ،سهرەڕای ئهوەش
ئارەزوو و خهونی مهزنی ئهوە بوو که ڕۆژ ك له ڕۆژان ئا مان بب به و ت کی
ئيسﻼمی .ئهوە خهون ك بوو که له ﻻيهن گهل ك مرۆڤی د ۆڤانی ئيسﻼمييهوە پ يان
ڕادەگهياندم" :و تی ئا مان ج يهکی تهواو و لهبارە ئهگهر ئايينی ئيسﻼميان وەرگرتبا".
دوای دوو ساڵ مانهوەم له ئا مان مزگهوتهکهم گۆڕی .ئهمجارەيان مزگهوت کی
عهڕەبی بوو ،به م لهو ش خۆم وەك ما هوە ههست پ نهدەکرد .ئيمامهکهی مرۆڤ کی
به ئهدەب و ئاکادميک بوو ،به م ئهويش بهردەوام مرۆڤی وشيار دەکردەوە ياسا
سهرەکييهکانی ئايينهکهيان لهبهر چاو بگرن و له مرۆڤی کافر و ئا مانی دووری بکهن
و لهگه يان دۆستايهتی پ ک نهه نن .ئهو دەيگوت دەب ڕوخسارتان وا نيشان دەن که
ئا مانی له مرۆڤ كی خۆ گونجاو له و تهکهيان چاوەڕوانی ل دەکا .قه فهتی ئاسايی بوو
و زمانی ئا مانی زۆر باش دەگوت و کار کی زۆر باشيسی ههبوو – به پ ی
چاوەڕوانييهکانی ئهوڕۆيی خۆی به تهواوی لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی گونجاندبوو.
به م له مزگهوت بهردەوام وشياريی به مرۆڤ دەدا" :براکانم ،ئاگادار بن ،ياسای ئهم
و ته پشتيوانی ئيمه نييه ".چهند ساڵ دواتر ماوەيهك دوای ه رشی ١١ی سپتامبر له
کۆبوونهوەيك لهسهر ئينتيگراسيۆن له ئاوگسبۆرگ چاوم پ ی کهوت .ئهو لهگهڵ
پۆليس ك ڕاوەستابوو و باسی ئهوەی دەکرد که بۆچی گهنجانی موسو مان ل رە ڕاديکاڵ
دەبنهوە .ئيمام لهسهر ئهو بڕوايه بوو که ئهو گهنجانه مرۆڤی نموونهی ئهر ی يان نييه.
من بزەيهك کهوته سهر ل وانم و لهبهر خۆمهوە بيرم کردەوە ئهو خۆی بهو قسانهی له
خوتبهکانيدا دژ به کۆمه گاکه ڕاوەستابوو ،مهزنترين نموونه بۆ بهڕاديکا کردنی ئهو
گهنجانه بووە – ڕەنگه نهيکردب تن به تاوانکار به م کردوونی بهو مرۆڤانهی
ئينتيگراسيۆنيان بهرەو ههرەسه نان بردوە .به م به ڕاشکاوييهوە هه س و کهوت کی
ههل پهرەستانهی بۆ خۆی دۆزيبۆوە :با له ههر کام ﻻيهکهوە هاتبا ،خۆی به هاسانی
بۆ ﻻی وەردەگ راوە.
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ماوەی س ساڵ له مانهوەم له و تی ئا مان ت پهڕ ببوو .نه له ناو کۆمه گادا ئينتيگريرە
ببووم و نه خۆم له کۆمه ی ناو مزگهوتهکاندا به بهختهوەر دەزانی .ئهو دوو
ههرەسه نانه له خۆ گونجاندنهکهم شانس کی باشی له ژيانمدا بۆ پ که نام .له ڕوانگهی
ئهوڕۆييمهوە دەتوانم ب يم ،ک شهيهکی ئهوتۆ نييه که مرۆڤ نهتوانی خۆی لهگهڵ
کۆمه گا سهرەکييهکهدا بگونج ن  .ک شهکه کات دەست پ دەکا که مرۆڤ له ﻻيهکی
نادروست و هه هوە يارمهتی بۆ خۆگونجاندنی پ بگا .و تی ئا مان سهرەڕای ههموو
ک شهکانم هه س و کهوت کی کراوەی لهبهر دەستم دانابوو و ئيزنی پ دەدام
سنوورەکانی خۆم دياری بکهم .ئهگهر من ئهندام کی چاﻻکی يهك لهو ڕ کخراوە
ئيسﻼمييانهم ل دەرهاتبا ،به مانيپوليرەکردنم له ﻻيهن ئهو مرۆڤه ڕاديکا نهوە ڕەنگه
پرۆسهی شانسی ئينتيگراسيۆنم بهرتهسكتر بووبايهتهوە.
له ن وان باوەڕداريی ئايينی و ش وازی ژيانی ئا مانيدا جۆﻻن م دەکرد .جاروبار
دەچووم بۆ مزگهوت و جار و باريش سهردانی بار و مهيخانهکانم دەکرد .جاری وابوو
بۆ ئهحوا پرسی دەستم لهگهڵ ژنان ل نهدەداوە و جار و باريش ههموو لهشم له
ئيختياريان دادەنا .لهژ ر ک شهی دۆزينهوەی ناسنامه و ب نهزمی ئهخﻼقيدا ڕەنجم
دەک شا .به م ئهوە شت کی سهير نهبوو ،له دەورم چهندين قوتابی عهڕەبی زانستگه و
گهنجی توركی وەچهی دووههم و س ههم کۆببوونهوە که وەك خۆم و له بارودۆخ کی
وەك مندا ڕەنجيان دەک شا و ژيانيان دەکرد .و ت کی ئازادی وەك ئا مان که ژيان کی
دياريکراو بۆ مرۆڤ مسووگهر دەکا ،بۆ مرۆڤی ناو کۆمه گاکهی هيچ لهمپهر ك
دانانی .ئهو بارودۆخه وەك خوان ک وايه که له چهندين ناسنامه پ کهاتووە و ههر کهس
دەتوان بۆ خۆی شت کی ل هه بژ رێ .تاقم ك باشترين هه بژاردەی ل وەردەگرن و
کهسان کيش به هه کهوت که کی لی وەردەگرن .ئهوی دووههميان من بووم .دوای
ماوەيهك بۆم دژوار بوو بهردەوام هات و چۆی ديسکۆ بکهم .من ئيتر نهمدەتوانی له
ههنبهر ئهو دژ و پ چهوانهيهی ژيانمدا خۆڕاگری بکهم .ک شهی بنهما هيی و بيستنی
خۆکوژی ههڤا کم له ميسر به ب بوونی هيچ به گهيهك منيان هان دا ڕق و کينه له
ههنبهر و تی ئا مانم ت دا پهروەردە ب  .سهير ئهوەيه لهو بارودۆخهدا ﻻی خۆم و نام
دەکرد و پ موابوو هۆکاری ک شهکانم دەناسم .ئهو و ته سهری له من ش واندبوو و
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بهرەو ﻻڕێ ڕ نو نی دەکردم ،منی له باوەڕە ئايينيهکهم هه دەبڕاند ،دوود ی دەکردم و
سهری ل دەش واندم .ئا مانييهکان زۆر کونجۆڵ بوون و پرسياری ناخۆش و نابهد يان
ل دەکردم وەك" :بۆچی مرۆڤی موسو مان ئيزنی مارەکردنی چوار ژنی ههيه؟" يا
کات له مهيخانه بووم پرسياريان دەکرد" :پيمان وابوو مرۆڤی موسو مان ئيزنی
خواردنهوە ئه کۆ ی نييه!" ديارە ئهو ک شانه ههر ههموويان پهيوەنديان به من و داب
و نهريتی و تهکهمهوە ههبوو ،به م ئهو ک شانهم به مرۆڤی ئا مانييهوە دەلکاند و لهوانم
دەزانی.
ههڤا کی ميسريم ههبوو که هاوکات لهگهڵ من هاتبوە و تی ئا مان .ئهو ل رەوە
کۆچی بۆ و تی ئهمريکا کرد ،زۆر زوو خۆی لهگهڵ کۆمه گای ئهمريکايی گونجاند
و تهنانهت ئا ی ئهمريکای لهسهر با کۆنی ما هکهی هه دابوو .به پ چهوانه من ل رە
مابوومهوە ،دەور و بهرم پڕ بوو له خو ندکاری عهڕەب و کارمان تهنيا ببوە
سوکايهتيکردن به و تی ئا مان و مرۆڤی ئا مانی .ئايا خۆ گونجاندنی ههڤا هکهم له
ئهمريکا دەگهڕ تهوە بۆ م ژووی دوور و در ژی کۆچبهری لهو و ته؟ ياخود پهيوەندی
به خۆيهوە و به کراوەيی و ڕ زدانانی بۆ و ته نوێ يهکهيهوە بووە؟ ئهدی بهسهرهاتی
من بۆ وای ل هاتووە؟ ئايا ههرەسه نانی نهگونجانم ل رە تهنيا پهيوەندی به خۆمهوە
ههيه؟ ياخود و تی ئا مانيش ڕۆ کی بهرچاوی بۆ ئهو کارە گ ڕاوە؟ لهوانهيه نموونهی
کهسايهتيی ئهر نی له ژينمدا کهم بووبن .نهك ئهو کهسانهی ئيمام له باس لهگهڵ
پۆليسهکه سکا ی ل يان ههبوو ،به کوو کهسايهتييهکی گهل ك جياواز لهوان :له
ﻻيهکهوە کهسايهتی باوەڕبهخۆی ئا مانی که و تهکهی خۆش بوێ و بتوان ههست به
ﻻوازی و ترسی مرۆڤ کی بيانی وەك من بکا .لهو ﻻشهوە کۆچبهری کراوە و ژير
که بيانتوانيبا يارمهتی من بکهن و تی ئا مان به ڕاستی بناسم لهجياتی ئهوەی ترسم
ل ی ب و ڕق و کينهم له ههنبهريدا ههب  .من لهسهر ئهو باوەڕەم کليلی سهرکهوتوويی
و خۆ گونجاندن ڕاست ل رەدايه.
بار و دۆخی پهنابهريی من دوای ت پهڕ بوونی س ساڵ له ههموو ﻻيهکهوە به هه ه
بهڕ وە چوو .له ڕوانگهی دەروونييهوە ناسوبات ببووم ،ک شهی ما يم ههبوو ،ک شهی
هاوسهرگيريم بۆ دروست ببوو ،ک شهی ناسنامه و ههموو ئهو ک شانه دەستيان دابووە

٤٥

ئينتيگراسيۆن

دەستی يهکتر و تهنانهت لهمپهريان لهسهر ڕ ی خو ندنهکهشم بۆ دروست کردبووم.
بڕيارم دا پشت له و تی ئا مان بکهم و بۆ ج گايهکی دوور لهم و ته کۆچ بکهم .و تی
ميسر بۆ من وەك ئا ترناتيو نهبوو ،چونکه ئهگهر بۆ ميسر گهڕابامهوە ،به سهلماندن ك
بۆ ههرەسهينانی ژيانم له و تی بيگانه له ئهژمار دەهات .سهرەڕای ئهوەش دەمهويست
ج گايهك بدۆزمهوە که بتوانم خو ندنهکهم در ژە پ بدەم .دوای ب نه و بهردەيهکی زۆر
بڕيارم بۆ چوونه و ت ك دا ،که نهك ههر پهيوەندييهکم لهگه يدا بهدی نهدەکرد ،به کوو
ههرگيز له خهيا يشمدا بيرم ل نهکردبۆوە .به م بهﻻی خۆمهوە به بڕيار کی دروستم
دادەنا چونکه له بواری جوگرافيايی و کولتوورييهوە جياوازييهکی گهل ك زۆری لهگهڵ
و تی خۆمدا ههبوو .کۆچم بۆ و تی ژاپۆن کرد ،له زانستگهيهکی نزيك شاری ئۆزاکا
" "Osakaدەستکم کرد به خو ندن .سهردانی باغی ژاپۆنی له کيۆتۆ ""Kyotoم کرد و
لهگهڵ ژاپۆنييهکان له خانهقای بووداييهکان دۆعام خو ند .له و تی ژاپۆن مرۆڤی
بوودايی ،شينتۆيی " ،"Shintoistsمهسيحی ،موسو مان و ئاتئيست به ش وەيهکی
ئاشتيانه لهگهڵ يهکتر دەژين .تاقم کی زۆری گرووپ و فرقهی تر ل يه که ئيزنی
ب وکردنهوەی بير و باوەڕی خۆيان پ دراوە .ههروەها زياتر له سهدان ههزار چينی
و کورەييش ههن که ماوەيهکی دوور و در ژە له ژاپۆن دەژين .سهرەڕای ک شهی
م ژوويی ن وان چين و کورە له ﻻيهکهوە و کاولکاريی ژاپۆن له شهڕی دووههمی
جيهانی له ﻻيهکيترەوە ،هيچ ک شهيهك له ن وان ئهو مرۆڤانهدا نابينرێ .لهوانهيه
هوکارەکهی ئهوە ب که دانيشتوانی بيانی ناو و تی ژاپۆن تهنيا  ٢له سهدی
کۆمه گاکهيه .له ڕاستيشدا ژمارەی مرۆڤی بيانی بۆ گونجاندنيان له کۆمه گادا ڕۆ يکی
بهرچاو دەگ ڕێ چونکه نه ئيدارەکانی و تهکه و نه کۆچبهران گوشار کی ئهوتۆيان
لهسهر نييه .ياسای توند و تيژ بۆ کۆچبهران دانراون ،به ش وەيهك که ئهگهر مرۆڤی
بيانی لهبهر چاويان نهگرێ و ياساکان بهڕ وە نهبا ،کوت و پڕ مافی مانهوەی له
و تهکه له دەست دەدا ،جا دزی کردن ب  ،کاری تووڕەيی يا نهدانی ما يات.
مرۆڤی بيانی له و تی ژاپۆن له مافی بهڕ وەبردنی چارەنووسی خۆيان له
چوارچ وەی ڕ کخراوەی خۆياندا چ ژ وەردەگرن ،به م نه سيمبول و نيشانهی
کولتووری خۆيان به نمايش دەرد نن و نه چاوەڕوانی و ويستی سهير و سهمهڕەيان
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له و تی ميوان ههيه .ئهوان مرۆڤيکی بيانين له ما هوە و ژاپۆنين لهسهر شهقامهکاندا.
تهنانهت زۆربهی نهوتهوە ئاسياييهکانی ناو ژاپۆن ن وی ژاپۆنی لهسهر مندا هکانيان
دادەن ن بۆ ئهوەی له داهاتوودا ژيانيکی باشتريان ههب  .ديارە ل رە و لهوی مرۆڤی
بيانی ههست به جياوازی دەکهن ،به م به گشتی به سووکايهتی کردن و شهڕخوازی
وە می بهرپرسانی و تهکه نادەنهوە به کوو ههنگاوی دادپهروەرانهی بۆ هه د ننهوە.
سهرەڕای ئهوەش جياکردنهوەی ئايين و دەو هت زۆر توند و تيژترە له سيستهمی
و تی ئا مان .نه له پهروەردەکردن و نه له ڕاه نانه گشتييهکان بۆ مندا ندا ،ئايين به
تهوەری سهرەکی داناندرێ .تهنانهت ژيانی ڕۆژانهشيان زۆر کهم بههۆی ئايينهوە
کارت کهری لهسهرە .تهنيا بۆ کۆبوونهوە و بۆنهکان و زەماوەندی تايبهتی باس لهسهر
ئايين وەك داب ونهريت دەکرێ .لهمڕۆدا بۆ و نه کار کی مود ڕنی ل هاتووە که
مهسيحييهکان له کليسا زەماوەند بهڕ وە بهرن .بۆ من سهرنجڕاک ش بوو کات
ژاپۆنييهکان دەچنه ناو زيارەتگاکانهوە ،زەنگو ه ل دەدەن بۆ ئهوەی خوداکان له خهو
ههست نن ،دوای دۆعاکردن زيارەتگاکه بهج د ن .خوداکان ئيزنيان پ دەدرێ
ههميسان بخهونهوە و ئيتر وەك ئايينه ئيبراهمييهکان بهردەوام خه کی لهژ ر چاوەد ری
خۆيان ناگرن .ئهوە مرۆڤه که خودا يا خوداکان وەخهبهر د ن  ،نهك پ چهوانهکهی.
مرۆڤ ويست کی ههيه و داوای ويستهکهی له بهرپرسی سهرەوە دەکا ،مافی
چارەنووسی ژيانی له کاروباری ڕۆژانهياندا بۆ مسووگهر کراوە و شو ن کی ئازاديان
بۆ جوو نهوەيان بۆ تهرخان کردووە .هه س و کهوتی ئاسايی له ههنبهر ئايين
ئهزموونی تولهرانسی حکوومهته له بهرانبهر خودی ئايين ههروەها تولهرانسی ن وان
ئايينهکان که ههو ی کارت کهری لهسهر سيستهمی پهروەردە ،سياسهت و دانانی ياسا
نادەن.
به م ژاپۆنييهکانيش مرۆڤن ،وەك ههموو مرۆڤ کی سهر ئهم ههردە ديارە ک شهی
ڕۆژانهی ئاسايی خۆشيان ههيه .ديارە گلۆباليزم ئاسهواری خۆی لهسهر ئهو و ته
پ شهسازييه داناوە و ک شه و گرژی و ئا ۆزی له ن وان ژاپۆن و کورەی باکووری
جيرانی ،وەك ه ز کی ئهتۆمی جيهانی بهدی دەکرێ .بهه زبوونی ڕاستهکان له ژاپۆن
کۆمه گای ل ك دابڕاندووە .مرۆڤی چينی و کورەيی لهوێ دەژين ديارە به نيگهرانييهوە
سهيری ئهو بارودۆخه دەکهن به م هيچکات خۆيان به قوربانی ئهو کارەساتانه دانان ن.
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ههموو ئهو مرۆڤانه لهسهر ناوکی پيکهوەژيان لهو و ته پ کهاتوون :مرۆڤ ناچار
نييه بۆ ههر کار ك باوەش بۆ يهکتر بکهنهوە يا لهگهڵ يهکتر لهسهر ههر تهوەر ك
باس و گفت و گۆ بکهن .لهوێ پرەنسيپی "ژيان بکه و ل گهڕێ ئهوانيتريش ژيانی
خۆيان بکهن" بهڕ وە دەچ  .ياخود ههر وەك فريدريشی مهزن فورمولهی کردووە:
"ههر کهس دەب به ش وەی خۆی سوود و بهرەکهت بهخۆی بگه ين  ".ئهو پرەنسيپه
تهنيا ئهوکات دەتوانی بهر و ميوە بدا ،که له ﻻيهکهوە حکوومهت به ڕادەی پ ويست
ه ز و ميکانيزمی کونتڕۆ ی ههب و لهوﻻشهوە ههموو مرۆڤی ناو سيستهمهکه وەفادار
به حکوومهتهکه بن .له باسی تهوەری ئهوڕۆيی ئينتيگراسيۆندا بهداخهوە پرەنسيپی
تولهڕانس زۆر بهه ز و زياتر جهختی لهسهر دەکرێ ههتا وەفاداری.
وەفاداربوون هاوکات بهو مانايهش نييه که ئيتر مرۆڤ ئيزنی باسکردنی نهب  .به م
ئهوەش ڕوون و ئاشکرايه سهبارەت به بههايهکی تايبهتی ناو کۆمه گا مهيدان کی
گهورە بۆ باس و مامهلهکردن تهرخان نهکراوە .بۆ من وەك رۆحيکی ڕەخنهگر لهو
سهردەمهدا سهير بوو توانيبووم بزانم که ژاپۆنی و ئهو مرۆڤه بيانييانهی لهوێ دەژيان
ف ر ببوون به ش وەيهکی ژيرانه سهرنج به دەوروبهريان نهدەن و چاوپۆشی ل بکهن.
مرۆڤ دەيتوانی ئهو جل و بهرگه لهبهر کا يا دايکهن که پ ی خۆش بوو ،به ب ئهوەی
به چاوی سووك سهير بکرێ يا له ﻻيهن مرۆڤيترەوە چاوەد ری بکرێ .ههر گرووپ
و فيرقهيهك ههر حيزب و دەستهيهك ئيزنيان پ درابوو لهسهر شهقامهکان پرۆپاگهندە
بکهن و برۆشوورەکانيان ب و بکهنهوە .مرۆڤ له ڕ ز و مهودا گرتن لهيهکتر ههتا
گوێ نهدان و چاوقووچاندن و گرنگی نهدان به يهکتردا هه س و کهوتيان دەکرد.
کۆمه گاکه ئارامييهکی ت دا بوو که به هۆی دووريکردن له باس و گفت و گۆی سياسی
ياخود کۆمه يهتی بهوپهڕی تولهرانسی خۆی گهييبوو.
ژيان له و تی ژاپۆن ئارام و خۆش بوو ،به م ڕاستييهکهی لهو ش خۆم بهختهوەر
ههست پ نهدەکرد .وردە وردە يادی ئا مانم دەکردەوە و ل رەوە ههستم به چهند له
هه س و کهوتهکانی ئهو م دەکرد که نهدەبوو بمکردايهن .لهوێ کهسهکان بهه زتر
ههستيان پ دەکرێ و بههايان پ دەدرێ ههتا به کۆمهڵ .مرۆڤ له باسکردندا ف ری
سهداقهت دەب  .مرۆڤ به مهيلهوە باس و گفت و گۆ و تهنانهت شهڕە قسه دەکا باوەکوو
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جار و باريش دەڕەنج و سهره شه دەگرێ .به م له شهڕەقسهدا دەکرێ ف ری
بۆچوونی تازە بين و هه س و کهوت و ئهزموونهکانمانی پ بهه زتر بکهين.
دوای سا ك نهمتوانی خۆڕاگری بکهم و گهڕامهوە بۆ و تی شاعيران و ئهديبان و
فيلهسۆفان ،دەستم کردەوە به خو ندن له زانستگه و جار و باريش له ئيدارەی بيانی
زانستگه کارم دەکرد .بۆ من ڕوون و ئاشکرا بوو که دەب هه س و کهوتی ئايينی و
کهسيی خۆم له ههنبهر و ته ميوانهکهم بگۆڕم .ئايين بۆيه ههيه که مرۆڤ ف ری
خۆڕاگری بکا و هيواداری به مرۆڤ بدا ،نهك بۆئهوەی ديوار ك له ن وان خۆی و
مرۆڤهکانيتری پ بک شر ت .به پ ی کات به چاوی ڕەخنهوە سهيری ئايينم دەکرد.
تهواوی ههو م ئهوە بوو ئهو ﻻيهنهی وا به ڕۆحانييهتم دادەنا و ئهو بهشهی خۆی به
ئيسﻼمی سياسيی  -کۆمه يتيهوە خهريك کردبوو ،ل ك جيا بکهمهوە .ئهو جياکردنهوەيه
سهيرکردنيکی نو ی له من دا پ که نا که وردە وردە ههستم بهوە دەکرد بۆچی
ئينتيگراسيۆنهکهم له کۆمه گادا ههرەسی ه نابوو :بههۆی خۆک شانهوەم له کۆمه گا،
متمانه نهکردن و به چاوی سووك سهيرکردنی مرۆڤی ئا مانی.
ل رەوە دەمويست ئيتر ڕۆ ی خۆ بهقوربانيدانان و بهردەوام مانگرتووم له ههنبهر
کۆمه گاوە که به تاوانکاری سهرەکی ک شهکانم دادەنا ،بهﻻوە بن م و لهجياتی داواکاريی
يهك لهدوای يهك و پرت و بۆ هم له کۆمه گای ئا مانی ،بڕيارم دا منيش به پ ی توانايی
خۆم شت ك به کۆمه گاکه بدەم .بۆ ئهو کارە بارودۆخ کم له زانستگه بۆ ڕەخسا .کات
له ئا مان نيشتهج بوومهوە ،ههو م دا لهگهڵ قوتابيانی زانستگه له کاتی جيا له دەرس
خو ندن کۆبوونهوەمان ههب  .لهگهڵ تاقم ك له قوتابيانی بيانی و چهند ئا مانی
قهرارمان دانا له دەوری يهك کۆ ببينهوە و پ کهوە خواردەمهنی دروست کهين و لهسهر
فهرههنگ و داب و نهريت به گشتی باس و ل کۆ ينهوە بکهين .دواتر باسی
ئينتيگراسيۆن و ئايينيشمان ل زياد کرد .ناتوانم ب م بهو کارە توانيم خۆم به تهواوی
لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی بگونج نم به م ههنگاو کی باش بوو گهرچی ه شتا
ڕ گايهکی دوورم بۆ ئهو کارە له پ ش بوو.
له ژينگهی خۆم واته زانستگهکهمان بههۆی چاﻻکيم بۆ ئورگانيزەکردنی
چاوپ کهوتنهکان له پڕ کدا بووم به دانشجووی نموونهی ئيسﻼمی .ههموو شت ك به
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باشی بهرەوپ ش دەچوو ،به م بهو هۆيهی نهمدەويست ببمه گو ی سهر تۆپ ،وازم
لهو کارە ه نا و ههميسان خۆگونجاندەکهم لهمپهری کهوتهوە سهر ڕێ .له ئاخهفتن کمدا
له زانستهگه وەك دانشجوويهکی نموونه دەستم کرد به ڕەخنه و قسهی سووک گوتن
به کاربهدەستانی زانستگه و شارەوانی شارەکه که منی وەك نموونه دياری کردبوو.
من ئهوانم تاوانبار کرد که پ ش ئهوەی به باشی کهسايهتی من بناسن باشتر وايه
بهسهرمدا هه نه ن و وەك نموونهم چاو ل نهکهن .ئهو گو نهدەری و
کهمتهرخهمييهيان هه س و کهوت که له ههنبهر ههر مرۆڤ کی بيانی ناو ئا مان.
شکايهتم لهسهر ئهوە بوو که بۆ نيشاندانی هه س و کهوتی سياسی خۆيان له ههنبهر
مرۆڤی بيانی به خراپ که كيان له من وەرگرتووە له کات کدا زۆربهی قوتابيانی
زانستگهکه ڕۆژ به ڕۆژ له ئيدارەی بيانی به مرۆڤی کهم بهها و پله دوو سهير دەکر ن.
من سکا ی خۆمم پ ڕاگهياندن و بهو کارە تاوانبارم کردن که تاکتيک کی کﻼسيکی
ئهوتۆ دەب ته هۆی ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن .بهرپرسانی ئا مانی لهبيريان چۆتهوە
که ئهرکی ئهوانيشه ههنگاو بۆ ئينتيگراسيۆن هه ننهوە .نهخۆشييهك که مرۆڤ ناب
تهنيا ﻻی گهنجانی موسو مان بهدوايدا بگهڕێ که له ﻻيهن کۆمه گاوە دوور
خراونهتهوە ياخود ﻻی کهم ئهو ههستهيان ههيه ،به کوو ﻻی زۆربهی مرۆڤی
موسو مانی س کۆﻻری سهرکهوتوو له کۆمه گاکهشدا.
دوای ئهوەی وهك نموونهيهك ئينتيگريره کرام ،ئامجارەيان پ مخۆشبوو خۆم له دنيای
ئاکادميکيدا بگۆنج نم .ژيانی زانستی من لهگهڵ زانستگهی شاری ئ رفۆرت ""Erfurt
دەستی پ کرد و منی ڕەوانهی شاری مونيخ کرد .لهوێ تا ئهو کاتهی يهکهم کت بم به
ناوی "ما ئاوايی له ئاسمان" ب و بۆوه ،ههستم به ژيان کی تا ڕادهيهك پتهو دهکرد.
پرۆفسۆرهکهم که پهيوهندايهتييهکی گهل ك دۆستانهم لهگه يدا بوو ،بۆ هه س و کهوت و
چهشنی ئازايهتيم له ههنبهر ئايين و پهيوهندی س کسی گهل ك د گهرمی پ دام و ئافهرينی
پ گوتم ،به م ئاگاداريشی کردمهوه که ئهو چهشنه نووسينه دهتوانی بۆ داهاتووی
کاری ئاکادميکيم زيانبار ب  .تهوهرهکانی لهسهر ڕۆژهه ت ناسی و زانستی ئيسﻼمی
ههر وهك پ شتر گهل ك خۆپار زانهن.
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من و تهکهم واته ميسرم بهج ه شتبوو بۆ ئهوهی بهب لغاو و له ئازادی تهواودا
بتوانم بۆچوونی خۆم دهرببڕم .پ م وابوو له دنيای ئاکادميکيدا مرۆڤ دهتوان به ب
لهمپهر و به ب هيچ قهدهغهکردن ك بير و بۆچوونی خۆی دهرببڕێ .ڕهنگه له بواری
ڕۆشنبيريدا سنوور ك دانراب به م نهك له بيۆگڕافييهکدا که بهدوای ئهو پرسياره
کهوتووم که ت که ويی له توانايی و ب توانايی و تهکهم ميسر له کو وه سهرچاوهی
گرتووه و گهنجهکانی کردۆته پاروويهکی گهل ك هاسان بۆ ه زداری خه ك خه هت ن.
ههروهها بۆچی ئهو کۆمه گا ئايينييه پڕيه له شهڕ و شهڕخوازی.
ئاگادارکردنهوهکهی پرۆفسۆرهکهم ڕهنگه به نييهت کی باشهوه بووب  ،به م
کارت کهرييهکی ئهوتۆی لهسهر من دانا که بڕياری کارنهکردن له زانستگه کهوته
سهرمهوه .لهو سهردهمهوه ئيتر من وهك نووسهر کی ئازاد کار دەکهم؛ ئهو شته
دهنووسم که به م شکمدا دێ و ئيتر ئيزن به هيچ کهس نادهم له ههنبهر ئازاديی
ڕادهربڕينم لهمپهرم بۆ ساز بکا .من ڕهخنهم له برايانی موسو مانی ميسر گرت ئهو
کاتهی له بهرزترين لوتکهی ه زداری خۆياندابوون .ڕهخنهم له خاتوو م رکل وهك
سهرۆكکۆماری و تی ئا مان گرت له کۆبوونهوهيهك که لهگهڵ حيزبهکهی)(CDU
ههيبوو و ههروهها ڕهخنهم له حيزبی ئا ترناتيڤ بۆ ئا مان ) ٥(AfDله کۆبوونهوهيهکی
خۆياندا گرت .سهرهڕای ڕ ز کی زۆرم بۆ سهرۆکی سوسيال د مۆکراتهکان و
سهرەكکۆماری پ شوو ،ه لمووت شميت " "Helmut Schmidtکات به ميوانی بۆ ما ی
خۆی بانگه شتن کردبووم بۆ ئهوهی لهسهر کت بی ئيسﻼمی فاشيستی لهگه مدا ديالۆگ
و باس بکا ،ڕهخنهم لهويش گرتووه .ئهو کت به به ڕاشکاوييهوه بهرزترين پلهی
چيرۆکی بيانی بوونم له ئا مان بوو.
من ف ر بووم خۆم له ههر چهشنه بهستراوهييهك ڕزگار بکهم ،که بتوان ت
کارت کهری لهسهر بۆچوونم ،و ناکردنی جيهان يا هه س وکهوتم ههب ت .هيچ
تامهزرۆييهکم نييه له ههنبهر هيچ مرۆڤ ک کلکهسووت بکهم .ئ ستا له ما ی خۆمدا
لهژ ر پار زگاريی ه زی پۆليسدا دەژيم .ههر بهو هۆيهشهوه له ﻻيهن زۆر مرۆڤهوه
خۆشدهويستم و زۆر کهسيش ڕق و کينهيان ليم ههيه .من خۆم به بيرمهند ك دهزانم،
 ٥ئا ترناتيڤ بۆ ئا مان حيزب کی نو ی ڕاستهکانه که زۆربهی نازييهکانی ت دا کۆبۆتهوه.

٥١
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نه ڕ گاپ شاندهرم و نه قوربانی .من بهش كم له ک شهی و ته ئيسﻼمييهکان؛ تا ئ ستا له
کارهکانمدا هيچکات ه نده ئازاد نهبووم وهك ئهمڕۆ ،به م ڕۆحيشم ه نده ئازاد نهبووه
وهك ئهمڕۆ .ڕق و کينهم له ههنبهر هيچ کهس ک نييه ،ههوڵ نادهم کهس ك بچووك
کهمهوه يا سووکايهتی به کهس ك بکهم ،به م لهسهر بير و بڕوای خۆشم سوورم به
ههر بههايهك که تهواوب  .من له ههر چرکهيهکی ژيانمدا و له ههر بارودۆخ کدا تهنيا
هه س و کهوتی ڕاستهقينهی خۆم نيشان دهدهم .نه دهمهوێ دنيا ڕزگار بکهم و نه
موسو مانان ڕوون بکهمهوه .من تهنيا دهمهوێ مافی ئينسانی خۆم بهکار ب نم بۆ ئهوهی
له ههر شو ن ك و له ههر کات کدا بتوانم ئازادانه بير بکهمهوه و ئازادانه ئاخهفتن بکهم.
من خۆم لهو گوشاره ئازاد کردووه ﻻيهنگر يا دژ به ئايينی ئيسﻼم بم .من ههرگيز
نهمتوانيوه ناسنامهيهکی فۆرم هه گر بۆخۆم بدۆزمهوه که بهستراوه به و ناکردن کی
جوگرافياييهوه ب  ٢٣ .سا ی ژيانم له و تی ميسر ت پهڕکردووه و لهوێ ف ری ئايينی
ئيسﻼم و داب و نهريتی ميسری بووم .تهنيا هه کهوتی ژ ن تيکی بۆته هۆی بوونی من
به ميسری و موسو مان ،نهك بڕياردانی خۆم .به م لهسهر مهيل و بڕياری خۆم هاتمه
و تی ئا مان .ل رهش نيزيکهی  ٢٣سا ه ژيان دهکهم به م بيرکردنهوه و کهسايهتيی
ئ ستام زياتر ل ره شک يان گرتووه ههتا له و تهکهی خۆم .پرسياری ئايا ئ ستا ميسريم
يا ئا مانيم ،ئيتر لهخۆم ناکهم .بۆ ميسرييهکان ئيتر ميسری نهماوم و بۆ ئا مانی بوونيشم
ه شتا بهو پلهيه نهگهييوم وهك ئا مانی سهير بکر م .من خۆم ناسنامهکهم له پلهی
يهکهمدا به هۆکار کی سروشتييهوه دهبهستمهوه و ئهويش ئهوهيه که من تهنيا مرۆڤم.
مرۆڤ ك که لهگهڵ زۆرينهی دانيشتوانی سهر ئهم ههرده مافی بهرانبهرم لهم پﻼن تهدا
ههيه .سهرهڕای ئهوهش من جۆر کيترم ،چونکه من خۆم به ساکار ناگرم .نه له ن وان
دوو کورسيدا دانيشتووم و نه ناسنامهيهك له بهرانبهر ئهويتردا دادهن م .من له گهڕان
به دوای دۆزينهوهی خۆمدا ماندوو نابم و ناوهستم .من ماندوو نابم لهوەی بهردهوام
تهعريف ك بۆ خۆم بدۆزمهوه و خۆم لهژ ر پرسيار دابن م .هيچ پ ويستيم به گرووپ ك،
کۆمه ك يا حيزب ك نييه پ م ب تۆ ڕاست دهکهی .من تهنيا پ ويستيم به ههوا بۆ
ههناسه ک شان ،به بڕ ك خواردهمهنی و بيرکردنهوهی ئازاد ههيه .تهواوی ئهو
تايبهتمهندييانه ئا مان وهك و ت کی ئازاد پ ی داوم .مرۆڤ به هۆی بارودۆخی ژيانم
ههست بهوه دهکا که بهها و بايهخی گهييشتن به د موکراسی و ئازادی به هاسانی
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وهدهست نايهن و دهب بهردهوام کاريان لهسهر بکا .نووسهر ك به چاوی ڕهخنهوه
سهيری ئايينی ئيسﻼم دهکا ،دهب بهرهوام لهژ ر کونترۆلی پۆليسدا بژی .ئهوەی و تی
ئا مان ئهو پار زگارييهم له بهردەست دادهن  ،پيشانی دهدا که مافی بيرکردنهوهی ئازاد
ل ره چهنده گرنگايهتی پ دهدرێ .هاوکات پيشانيشی دهدا که گوشاری ناوهوه و دهرهوه
ههوڵ بۆ له ناوبردن و تووناکردنی ئهو بهها و بايهخه ئينسانييانه دهدهن که و ت کی
د موکراتيكی وهك ئا مانی پ ك ه ناوە.

٥٣
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بهشﯽ ٣
ميگراسيۆنﯽ)مرۆڤﯽ بيانﯽ( سهردهمﯽ پ شوو و ئهم ۆ ،ئاوڕدانهوهيهك له ڕابردوو

م ژووی مرۆڤ پڕ بووه له کارەساتی شهڕ و شهڕخوازی و م ژووی ميگراسيۆن
و نو کاری و داه نان .بهردهوام ئهميان ج ی ئهويتريانی گرتۆتهوه .بزووتنهوهی
کۆچبهريی بهردهوام له ناخی ک شهکان و هاوتهريب لهگهڵ ک شهکان پ کهاتوون.
کاولکاری و تووڕهيی بوونهته هۆی نو ژهنکردنهوه و دۆزينهوه و داه نانی نوێ .به
ئاوڕدانهوهيهك بۆ ڕابردوو ،ميگراسيۆن ههم بۆ کۆچبهرانی بيانی و ههم بۆ کۆمه گا
نو يهکانيان بههره و سوودی ههبووه .به م و دهچ ميگراسيۆنی چهندسا ی ڕابردوو
لهجياتی بههره ،ک شه و ناخۆشی لهگهڵ خۆی ه ناب  .دياره هۆکاری ئهو ک شانه
دهگهڕ نهوه بۆ جياوازبوونی لهڕادهبهدهری فهرههنگ ،داب و نهريت و ئايينی ئهو
خه کانه ،به م ئهوانه تهنيا هۆکار بۆ ئهو مهسهلهيه نين .ڕوانگهی بيرکردنهوهی
کۆمه گا نو يهکان ههروهها گلۆبال بوونی جيهان ،ديجيتالی بوونی کاروباری ڕۆژانهی
ناو کۆمهڵ و کهرهسهی پهيوهندايهتی که به ڕادهيهکی زۆر گورج پهره دهست نن،
ههموويان هۆکارن بۆ ههرهسه نانی ئينتيگراسيۆن لهو کۆمه گايانهدا.
يهکهم شهپۆلی ميگراسيۆن  ٩ههزار ساڵ بهر له ئ ستا له ڕۆژهه تی ناوهڕاستهوه
بۆ باشووری ئورووپا دهستيپ کردووه و لهو شهوه تا دوڕگهی بريتانيا و باکووری
ئورووپا در ژهی بووه .لهو سهردهمهوه زنجيری کۆچبهری له ن وان بهشهکانی کورەی
زهوی نهپچڕاوهتهوە .به م له پڕۆسهی شهڕهکانی ئوورووپا بۆ داگيرکاريی و تاندا
هات و چۆ و بزووتنهوهی کۆچبهری زياتر به ئامانجهوه بهڕ وه چووه .ئهسکهندهری
مهزن که حوکمی بهسهر ناوچهيهکی گه ك زۆری جيهاندا دهکرد ،تهنيا بهوه ڕازی
نهبوو که "بهڕبهڕهکان")مرۆڤی هار و هاج( لهژ ر ه زی خۆيدا قهتيس بکا به کوو
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له شارهکانی ئهسکهندهرييه " "Alexandriaو ل وانته " "Levanteبه ويستهوه ههو ی بۆ
ت که ويی ئهو خه کانه داوە .لهو ت که وييهی نهتهوهکاندا پشکوتن و
سهرکهوتووييهکی فهرههنگی و ئابووری بهرچاو پهرهی سهندوە .ماوهيهك دواتر
ڕۆمييهکان به هۆی داگيرکارييه نيزامييهکانيانهوە ،ههروهها شهپۆل کی گهورهی
کۆچبهری ،ههو يان بۆ يهکهم فازی م ژوويی گلۆبال بوونی جيهان داوە .کات کيش
عهڕهبهکان له سهدهی ههشتهمدا له ئاندۆلۆس دابهزين ،دياره ک شهيهکی زۆريان ساز
کرد به م شهپۆل کی گهشهسهندنی ئابووری و زانستييان وهڕ خست که بۆ ماويهکی
زۆر نهتهوهکانی ئيسﻼمی ،يههوودی و مهسيحی له ئاشتی و ئاسوودهيی له پهنا يهکتر
کۆکردهوه.
له سهردهمی نوێ دا که به "جيهانی نۆێ" ناود ر کرا ،شهپۆل کی ميگراسيۆن وهڕێ
کهوت که بهتايبهت س قوڕنهی زهوی بهرهو پ شکهوتوويی پاڵ پ وهنا :باکووری
ئهمريکا ،باشووری ئهمريکا و ئوستراليا .زۆربهی دانيشتوانی کۆنی ئهو ناوچانه له
ﻻيهن کۆچبهرانی نو وه توونا کران يا له ج ی ژينی خۆيان دهرکران .تاقم کيان له
شهڕ دژ به کۆچهرانی نوێ گيانيان له دهست دا و ه ند کيشيان بههۆی نهخۆشيی
ه نراو له ﻻيهن کۆچبهرانهوه که هيچ ڕ گاچارهيهکيان له ههنبهر ئهو نهخۆشييانهدا
نهدۆزييهوە ،لهناو چوون .بڕ کيشيان که نهياندهويست ج ی ژيانی خۆيان لهگهڵ ئهو
مرۆڤه ب گانانه بهش بکهن ،ناچار به کۆچ بۆ ئهو شو نانه کران که به تهواوی له
کۆمهڵ دابڕان و له تهنيايی خۆياندا مردن و وەچهيان له ناوچوون .ههر وهك
ئامارگهری ئيتاليايی ماسيمۆ ليوی باچی " ٦"Massimo Livi Bacciله کت ب کدا به ناوی
"م ژووی کورتی کۆچبهران" ههستی پ کردووه ،ههر شهپۆل کی کۆچبهريی له
ﻻيهکهوه ک شهيهکی زۆری بۆ کۆمه گا به دياری ه ناوە و له ﻻيهکيتريشهوه توانيويه
بۆ پهرهپ دانی کولتووری ،کۆمه يهتی و ئابووری ڕۆ کی گرنگ بگ ڕێ .ليوی باچی
ئارگوم نتيرهی دهکا که ميگراسيۆن له سهردهمی ڕابردوودا به تايبهت له ڕوانگهی
ئابوورييهوه ههم بۆ بهشدارانی کۆمه گاکه و ههم بۆ کۆچبهران زۆربه که ك بووه.

Massimo Livi Bacci: Kurze Geschichte der Migration, Berlin ٢٠١٥
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له ڕابردوويهکی نهك زۆر دوور ،واته له سا ی  ١٨٣٠هکاندا برس تی و ههژاريی
هۆکاری سهرهکی بووه بۆ کۆچی مرۆڤی ئورووپايی بهرهو ئهمريکا .به پ ی گوتهکانی
ليوی باچی له ن وان سا هکانی  ١٨٤٠تا  ١٩٣٢ههژدە مليۆن مرۆڤ له ئينگليز و
ئيرلهند ١١،١ ،مليۆن له ئيتاليا ٦،٥ ،مليۆن له ئيسپانيا و پۆرتوقاڵ ٥،٢ ،مليۆن له
نهمسا و هونگاريا )ئوتريش و مهجارستان( ٤،٩ ،مليۆن له ئا مان و  ٢،١مليۆن مرۆڤ
له و تی سويد و نۆڕو ژهوه بهرهو ئهمريکا به ئوقيانوسدا پهڕيونهتهوه .شهپۆلی
کۆچهری به پلهی بهرزی خۆی گهيی کات  ١٥سا ی سهرهتای سهدهی بيستهم له ههر
سا دا نيزيکهی يهك مليۆن و نيو مرۆڤی ئورووپايی و تی خۆيان بهج ه شت.
نهك ههر برس تی ،ههژاری و شهڕ پهيتا پهيتا گوشاريان بۆ مرۆڤ دهه نا و ناچار
به کۆچيان دهکردن ،به کوو ڕاونان و هه واردن و جياوازيدانان له ن وان مرۆڤهکانيش
پهرهيان بهو کۆچانه دا .له سهدهی بيستمدا ه زی ناسيۆناليزم له ئورووپا قۆناخ کی
ناحهزی دژ به سههيۆنيزم دهست پ کرد که به کارهساتی" "Holocaustکوشتاری
يههووديهکان ،گهيشته لووتکهی بهرزی خۆی .به مليۆن مرۆڤی يههوودی کۆچيان بۆ
ئهمريکا و فهلهستين کرد .ئهو کاره خۆی لهخۆيدا بووه هۆی زۆرکردنی ک شهکان له
ڕۆژهه تی ناوهڕاست که لهژ ر برينی کۆلۆنياليزم زهجريان دهک شا و بههۆی
شهڕهکانی مافی چارهنووسهوە بهردهوام نائارامی و ب سوباتی له کۆمه گادا حاکم
بوو.
تهنانهت لهو سهردهمهشدا کۆچهرانی نوێ بۆ دۆزينهوهی ج و شو ن بۆ خۆيان
ک شهی تايبهت به خۆيان ههبووه .به پ ی کات گرووپی خۆيان پ ك ه ناوه ،به ب
بوونی پڕۆگڕام ك بۆ ئينتيگراسيۆن  -خۆيان لهگهڵ کۆمه گاکه ڕاه ناوه ،سهرهڕای
ئهوە ،داب و نهريت و فهرههنگی کۆنی خۆشيان پاراستووه .بۆ و نه يههووديهکانی
" "Irenو " "chassidischenله ئهمريکا ٧،ئا مانييه پرۆت ستانهکان له و تی شيلی يا
يههووديهکانی و تانی ڕووسی و ئهفريقايی له ئيسڕائيل .به م جياوازيی ن وان ئهو
مرۆڤه بيانيانه لهگهڵ هی ئهمڕۆ ئهوهيه که لهو ناسنامهيهی لهگهڵ خۆياندا دهيانگ ڕا
" ٧ئيرن" و "خاسيديشن" دوو هۆزی يههوودی بوون که کۆچيان بۆ ئهمريکا کردووە و لهوێ ژيانيان
کردووە.
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وهك ئانتی ت ز دژ بهو کولتوور و کۆمه گايانهی کۆچيان بۆ دهکرد ،که کيان ل
وهرنهدهگرت .ئهوان توانيان کولتوور و فهرههنگی خۆيان له چوارچ وەی ما هکانی
خۆياندا پار زگاری بکهن ،به م له دهرهوه و له ناو کۆمه گاکهدا وهك بهشدار کی
ئاسايی کۆمه هکه هه س و کهوت بکهن و ههموو ياسا و ئهرکهکانی ناو کۆمه هکه
بهڕ وه بهرن.
لهگهڵ سهدهی بيستهم و دوای قهيرانی شهڕی جيهانی دووههم ،گهورەبوونهوەی
قهوارە و پهرەسهندنی پ شهسازی و ئا وگۆڕ بهسهرداهاتنی ژمارەی حهشيمهتی جيهانی
فاز کی نو ی کۆچبهری وەڕ کهوت .و ته ڕۆژئاواييهکان به ويستهوە داواکاری و
نيازيان به مرۆڤی بيانی ههبوو .به م ههر کهس ك ئيزنی پ نهدەدرا بۆ ئهو ج يهی
پ يخۆشب کۆچ بکا .ياساکانی پهيوەنديدار به مرۆڤی بيانی و ياسای مانهوەيان بۆ
کات کی دياريکراو له و ته ڕۆژئاواييهکان ڕ گای بۆ مانهوەی مرۆڤی بيانی دژوار
دەکرد بۆ ئهوەی لهسهر ئيشتيای خۆيان ژيانيکی نوێ لهو و تهنه دەست پ بکهن.
ئهمريکا ،کانهدا و ئوستراليا ياسای نو ی کۆچبهريان دروست کرد ،که به تايبهت
هاسانکاری بۆ کۆچی مرۆڤی ڕۆشنبير و کارزان دەکرد .به پ چهوانه و ته
ئورووپاييهکان ههو يان بۆ ه نانی ه زی کاريی ههرزان له ناوچه ههژارەکانی و تانی
جيهانهوە دەدا .زۆربهی کۆچبهران له و ته کۆلۆنياليستهکانهوە هاتن بۆ و تانی
فرەنسا ،ئينگليز و هولهندا .پهيوەندايهتی ئهو مرۆڤه بيانيانه لهگهڵ و ته
ميواندارەکانيان زۆر جار به ک شه و ناخۆشيی و تووڕەييهوە بهڕ وە دەچوو.
ه زی کاريی له و تانی ئيتاليا ،پوڕتوقاڵ ،يوگوسﻼويای پ شوو و يۆنانهوە ڕژانه
و تی ئا مانهوە .ههم مرۆڤه بيانييهکان و ههم کاربهدەستانی و تی ئا مان پ يان وابوو
ئهو يارمهتيی کارييه تهنيا بۆ ماوەيهکی دياريکراوە و دواتر دەگهڕ نهوە بۆ و تانی
خۆيان .بهو هۆيهوە ئا مان هيچ چاوەڕوانييهکی تايبهتی لهو مرۆڤانه نهدەکرد ،جيا لهو
کهسانهی کاری دياريکراو له ﻻيهن ئا مانييهکانيان ڕەد دەکردەوە .ههروەها مرۆڤه
بيانييهکانيش چاوەڕوانييهکی ئهوتۆيان له بهرپرسانی و تهکه نهبوو جيا له کارکردن
و پارە وەرگرتن .به م به پ چهوانهی چاوەڕوانييهکان مرۆڤه کۆچبهرەکان وەك ميوان
بۆ ماوەيهکی کورت نهمانهوە به کوو زۆربهيان دەيانويست به ش وەی در ژخايهن له
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ئا مان ژيان بکهن .به پ ی کات بنهما هکانيان ه نايه ﻻی خۆيان ،مندا يان له ئا مان له
دايك بوون و ههر ل رەش گهورە کران .لهمرۆدا مندا ی وەچهی س ههم و چوارەمی
ئهو کۆچبهرانه ه شتا ههر ل رە دەژين.
له سهرەتاوە مرۆڤ خۆی به ئينتيگراسيۆنهوە خهريك نهدەکرد و تهنانهت بيريشی
لی نهدەکردەوە .به م کات ستروکتوورەکانی ئابووری و ت گۆڕانيان بهسهردا هات
و ژمارەی ب کاران له و تی ئا مان زياتر بوونهوە ،بهتايبهت لهو بهشه کارييانهی
پ ويستيی ياخود چاوەڕوانييهکی ئهوتۆ له زانست و ف ربوونی کر کاران نهدەکرا،
وشهی ئينتيگراسيۆن بهتايبهت له کاتی هه بژاردنهکاندا کهوته سهر زاری سياسهتوانان
به ب ئهوەی چهمک کی ڕوونيان بۆ چۆنيهتيی بهڕ وەبردنی ههب .
باوەکوو له سياسهتدا ئهو وشيارييه ههبوو که مرۆڤ دەب کار لهسهر چهمکی
ئينتيگراسيۆن بکا ،به م پﻼن ياخود بهرنامهيهکی ڕوونيان بهدەستهوە نهبوو .له ن وان
ئهو دوو جهمسهرەدا – ﻻيهن ك سهماکهرانی ڕۆئيايی گهپجاری چ شتی مج وری
کولتووری ،ﻻيهکيش دژبهرانی مرۆڤی بيانی که دەنگی خۆيان بۆ داواکاريی ب مهرج
و شهرتی خۆگونجاندنی مرۆڤی بيانی له کۆمه گادا بهرز دەکردەوە ،هيچ دەنگ کيتر
نهدەبيسرا که مرۆڤ گو ی ل ڕاگرتبا .دوای ڕووخانی ديواری برلين لهپڕ کدا
سهرنجی سياسهتوانان بۆ تهوەر و باسی نو ی ڕاک شرا .ناوەندی باسهکان ڕووی خۆيان
له ڕۆژهه تی ئا مان کرد و به ئينتيگراسيۆنی د مۆکراسی و بازاڕی ئابووری مرۆڤی
ناوچه زيادکراوەکان له ئا مانی ڕۆژئاواوە خۆيان خهريك کرد .دوای ئهويش چهند
شهڕی و تانی ئهفغانستان ،و تانی با کان ،ع ڕاق و دواتريش سووريا و ئهفريقا
بهدوای يهکتردا هاتن که بووە هۆی وەڕ خستنی شهپۆل کی نو ی پهنابهر و مرۆڤی
کۆچهر بهرەو ئورووپا .باوەکوو گوشاری سهرەکی لهسهر و تانی دەريای ناوەڕاستی
وەك ئيتاليا و يۆنان بوو و و تانی هاوس ی ئورووپايی ماوەيهکی گهل ك زۆر خۆيان
ل نهدەدا ،ﻻی کهم دوای ه رشی شهپۆلی پهنابهرەکانی سا ی  ٢٠١٥ئهو ک شهيه به
ه ز کی مهزنهوە لهسهر خاکی و ته ئورووپاييهکان خۆی داکوتا.
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پرسيار ئهوەيه ،ئايا ئورووپا ئهو شهپۆله مرۆڤه به شانس ك بۆ خۆی يا به بار ك
لهسهر خۆی دادەن  .ههروەها ئايا ئهو کۆچبهرە نو يانه له ڕوانگهی خۆيانهوە ههست
بهو شانسه دەکهن که خۆ لهگهڵ کۆمه گا نو يهکهيان بگونج نن يا به ههڕەشهيهك
لهسهر خۆيان به ئهژماری د نن .بۆ وە مدانهوەی ئهو پرسيارانه ئاوڕدانهوەيهك له
ڕابردوو يارمهتيدەر دەب  :له ڕابردوودا چ هه هيهك ڕووی داوە و بۆ پيکه نانی
ئينتيگراسيۆن تا چ ڕادەيهك سهرکهوتوويی ههبوو؟ به بۆچوونی من تهنيا ئهوە بهس
نييه که مرۆڤ سهرنج بداته تاقيکاريی و ئامارەکان و پرسيارەکان لهسهر تهوەری
مرۆڤی کۆچهر .چونکه زۆر کهميان دەتوانن وە می ئهو پرسيارە به تهواوی و
دروستی بدەنهوە که ئايا ئينتيگراسيۆن سهرکهوتوو بووە يا ههرەسی ه ناوە .من ئهو
کارە به نهخۆشييهك دادەن م که زۆربهی پسپۆرانی ميگراسيۆن بۆ پار زگاری له
مرۆڤی بيانی لهسهر ئهو بڕوايهن که ک شهی سهرەکی بۆ نهگهييشتن به ئينتيگراسيۆن
تهنيا به کهمکاريی دەو هت و کۆمه گا سهرەکييهکهوە پهيوەندی ههيه .ههر بهو هۆيهوە
بڕيارم داوە لهگهڵ مرۆڤی بيانی به وەچهی جياوازەوە ئاخافتن بکهم و پرسيار لهسهر
چۆنيهتيی چيرۆکی ئينتيگراسيۆنهکهيان بکهم .من لهگهڵ مرۆڤی بيانی يهکهم و دووهه
و س ههم وەچه چاوپيکهوتنم کردووە ،لهگهڵ پهنابهر و يارمهتيدەرانی پهنابهران ،لهگهڵ
ئيسﻼميستهکان و مرۆڤی ڕاديکال ،قوتابی و مامۆستاکان ،لهگهڵ دەروونناسان ،کۆمهڵ
ناسان ،پۆليس و پسپۆران و زانايانی ميگراسيۆن ئاخافتنم کردووە .ل رەدا مهبهستی
من کۆکردنهوەی چيرۆک و به گه نهبووە ،که بتوان يارمهتيدەری بهه ز بۆ هۆکاری
سهرکهوتوويی يا ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن ب  ،به کوو گهڕان بهدوای دۆزينهوەی
پ کهاته و هه هی ئيديۆلۆژيکی ڕابردوو که تا ئهمڕۆ کارت کهريان ههبووە .ئاکامهکانی
ئهو دانيشتن و ئاخافتنانه له بهشهکانی دوايينی ئهم کت بهدا دەخهمه بهر چاوی خو نهر.
به م له چهند د ر کی کورتدا دەکرێ بهو ش وەيه پوخته بکر تهوە :ئينتيگراسيۆن
بههۆی کهمه نان له بوارەکانی پهروەردە ،ڕۆشنبيری و بهها نهدان به مافی مرۆڤ
ههرەس د ن  .ههروەها بههۆی خۆ دوورڕاگرتن و ب بهشيی يا ملدان و وەستان بۆ
دۆزينهوەی کهسايهتيی و شوناس .مهدينهی فازيلهی وەدواکهوتوويی م شکی زۆربهی
کۆچبهران ،و ههروەها بۆچوون و ڕوانگهی ناسيۆناليستی ڕاستهکان له ئا مان ژيانی
هاوبهش ت ك دەدەن و دەبنه هۆی پيکهاتنی نائارامی و ب ئهمنييهتی ناوەوەی و تهکه.
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ئينتيگراسيۆن لهسهر به ئهنستيتۆ )نهادينه( کردن و سياسيکردنی ئيسﻼم ،لهسهر به
ساکار گرتنی تهوەرەکه له ﻻيهن سياسهتوانان و پاسيڤ بوونی زۆرينهی موسو مانان
له ئا مان ههرەس د ن  .بههۆی بهربهرەکانی سيستهمهکانی بهها دان به کۆمه گا و
خهونهکانی داهاتوو لهسهر هه س و کهوتی خۆ بهقوربانی دانان و زيهنيهتی مافدار
بوون ،ههرەس د ن  .ئينتيگراسيۆن لهسهر ڕاديکاڵ بوون و تووڕەيی و شهڕخوازی،
ترسی ههردووك ﻻيهن له يهکتر و متمانه نهکردن به يهکتر ههرەس د ن  .لهسهر
سۆزداريی تهوەر و باسهکه ،ئيسﻼم و مرۆڤی بيانی و نهبوونی کولتووری باس و
ديالۆگ ههرەس د ن  .لهسهر چهمکی خودی ئينتيگراسيۆن ههرەس د ن که بۆ
ﻻيهن ك ووشهيهکی هاندەرە و بۆ ئهويتريان وەك چيرۆک کی ههزار و يهك شهوی
ل هاتووە.
ئ مه گهييشتووينهته شو ن ك که دەب گهل ک گۆڕانکاری بهسهردا ب نين .بهو هۆيهوە
و تی ئا مان به د نياييهوە لهناو ناچ  ،به م مهترسييهکی مهزن بۆ ل کدابڕانی کۆمه گا
ههيه که ڕەنگه دواتر زيانهکانی نهتوانرێ قهرەبوو بکر تهوە .حکوومهت و
ئورگانهکانی ،کۆمه گای مهدەنی که بهشيکی زۆريان لهگهڵ ئيسﻼمی ليبڕالی تا ئهمڕۆ
ب دەنگ و پاسيڤ ماونهتهوە ،دەب ئيتر ب نه مهيدان و چاﻻکی و تامهزرۆيی لهخۆيان
نيشان بدەن.
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ههموو شت ك به ش وەی ئاشتيانه و لهسهر هيوادارييهکی گهل ك زۆر دەستی پ کرد.
يهکهم ڕ ککهوتن بۆ ه نانی مرۆڤی کاريی لهگهڵ و تی ئيتاليا له سا ی  ١٩٥٥بهسترا
و تا سا ی  ١٩٦٨ههشت ڕ ککهوتنی تری بهدوادا هات ،لهو ناوەدا هی سا ی ١٩٦١
لهگهڵ و تی تورکيا .له مانگی سپتامبری سا ی  ١٩٦٤ئارمانۆ رۆدريگۆئز دێ سا
" "Armando Rodrigues de Sáکر کاری پڕتهقا ی وەك يهکهم مليۆن مرۆڤی بيانی
پ شوازی ل کرا .بارودۆخی ئابووری گهشهی ساندبوو و ههموو ﻻيهنهکان سووديان
ل دەبرد .چهمکهکانی "کۆمه گای هاوتهريب" و "ئينتيگراسيۆن" ه شتا
نهدۆزرابوونهوە .به م له ڕاستيدا ئهو ک شانه دەميك بوو وەڕێ کهوتبوون .چونکه
ههر وەك ماکس فريش " "Max Frischنووسهری سويسی) ١٩١١تا (١٩٩١
٨
فۆرموولهی کردووە" ،مرۆڤ ج گای کاری بۆ کريکار دۆزييهوە و ئهوانيش هاتن"
ئهو مرۆڤانهی که ترسيان ت دا پهروەردە ببوو ،ڕ گايان کهوتبووە ناو کۆمه گايهك که
بهشدارەکانی به پ ی پرسيارە تاقيکارييهکانی ئهنيستيتۆته فهرمييهکانی وەك
" "Allensbacher Institutsزۆرينهی بهشدارانی کۆمه گا لهسهر ئهو بڕوايه بوون که
کر کاری ئا مانی به ڕادەی پ ويست ههن و پ ويست به مرۆڤی بيانی ناکات .له
ڕەوەندی قهيرانی نهوت و يهکهم شهپۆلی دەرکردنی کر کاری سا ی  ١٩٧٣ئهو
کۆچانه پ شيان پ گيرا و وەست ندران جيا له مرۆڤی کر کاری ئيتاليايی .دەساڵ دواتر
حکوومهتی ئا مان ههو ی دا به دانی بڕ ك پارە کر کارانی بيانی هان بدا بگهڕ نهوە
٨

Max Frisch, zitiert in: Stich-Worte. Ausgesucht von Uwe Johnson, Frankfurt am Main ١٩٧٥, S.
١٨٩
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بۆ و تهکانی خۆيان .چونکه م ژووی ڕابردوو نيشانی دابوو که ئهو کر کارانه دوای
ماوەيهکی دياريکراوی کاريی نهگهڕابوونهوە بۆ و تانی خۆيان و بهو پارەيهی
وەدەستيان کهوتبوو له نيشتمانی خۆيان ما ی پ بکرن و بارودۆخی ژيانی خۆيانی پ
باشتر بکهن.
وەستانی کۆچهکان بارودۆخ کی بۆ کر کاری مرۆڤی بيانی ڕەخساند که بتوانن
بنهما هکانيان بۆ ﻻی خۆيان ڕاگو زن .به هاتنی بنهما هکانيان ک شهی نوێ دروست
بوون :ژنهکانيان ،هيچ ڕۆ يکی ئيش وکاريان له کۆمه گاکهدا نهبوو و زمانی
ئا مانيشيان نهدەزانی .مندا هکانيان ،که له نيشتمانی پ شوويان پ وەندييهکی تهنگاو
تهنگی کۆمه يهتييان ههبوو ،شانس کی کهميان پ دەدرا بتوانن خۆ لهگهڵ نيشتمانی
نو دا بگونج نن و وەك مرۆڤ کی ئاسايی ناو کۆمه گا سهير بکر ن چونکه ،باوەکوو
ئهزموونهکان به ش وەيهکيتر ک شهکانيان پيشاندەدا ،سياسهتوانان ههر وەك پ شووش
وەدوای بهش کی کاتيی کهوتبوون که زياتر باسهکه خۆی له دەوری بارودۆخی
ئابووريی هه دەسووڕاند نهك لهسهر ک شه و ناکۆکييهکانی کۆمه يهتی پهيوەنديدار بهو
مرۆڤانهوە .ههر بهو ش وەيهش پهيوەندی کر کارانی بيانی لهگهڵ هاوو تی ئا مانی
زۆر پتهو نهبوو ،ههر وەك چۆن ئا مانييهکانيش له ههنبهر دراوس بيانييهکانيان زۆر
ڕازی نهبوون.
دووههم قهيرانی نهوتی ،قهيرانی کانزای ک وی و پ شهسازيی پۆ ههروەها
دواتريش " ،"New Economyگلۆبال بوونی جيهان و ديجيتال بوونی کۆمه گاکان
ئا وگۆڕ کی سهرسووڕه نهريان به سهر ستروکتووری کار و باری و تهکاندا ه نا.
سا ی  ١٩٨٣ژمارەی ب کار سهدا  ٩،١بوو ،که نيزيکهی سهدا  ١٥ی ئهو ژمارەيه
بيکاری بيانی بوون .ياسای بهڕ کردنهوەی مرۆڤی بيانی بۆ و تهکهی خۆيان دەبوو
يارمهتيدەر بۆ ک شهی ب کاری ب که تهنيا به ش وەی کاتيی سهير دەکرا.
له دە سا ی دواييدا چهندين خا ی بهرجهستهيتر هاتنه کايهوە که پ کهوە ژيانی
مرۆڤيان چهتوونتر کردەوە .من ل رەدا تهنيا ئاماژە به چهند خا کيان دەکهم :شهپۆلی
تووڕەيی و ه رش بۆ سهر کر کارانی ميوان و پهنابهرەکان له سا نی ١٩٩٠دا،
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کارەساتی ١١ی سپتامبری  ،٢٠٠١باس و بۆچوونی تيلۆ زاراتسين"Thilo Sarrazin" ،
که پ شتريش ئاماژەمان پ کرد ،توندوتيژی سوسيال ناسيۆناليستهکان ،ک شهی
پهنابهرەکان ،شهوی سا ی تازەی ٢٠١٦/٢٠١٥ی شاری کۆ ن ،ه رش و مرۆڤکوژی
له بازاڕی کريسمهسی سا ی  ٢٠١٦له شاری برلين ،ڕ فراندۆم بۆ پ کهينانی ياسای
نو ی نهتهوەيی له تورکيا و هاتنه ناو کابينهی حيزبی ڕاستهکان له ژ ر ن وی ئالترناتيڤ
بۆ ئا مان ).(AFD
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دوورخستنهوەی ﮐهمينهﮐان و ه زی ﮐۆمه گا

خاتو سهيران ئاتهش " "Seyran Ateşدادپهروەر کی ئا مانی – توکييه ،که بههۆی
کت به ڕەخناوييهکانی لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن ناوی دهر کردووه .به م ئهو
خاتوونه له جيهان ناسياوی پهيدا کرد کات سا ی  ٢٠١٧له شاری برلين بۆ يهکهم جار
به هاوکاريی دووقۆ ی لهگهڵ مزگهوتيکی ليبرالی شارەکه بهخ رهاتنی ههموو
باوەڕپيکراوانی ئايينييهکانيتريان کرد و تهنانهت ژنان ئيزنيان ههبوو به ب
سهرداپۆشين و به ب جياکردنهوەيان له پياوان بچنه ناو مزگهوتهوە و پ کهوە نو ژ
بکهن .خاتوو ئاتهش ئيمامی مزگهوتی ئيبنی ڕوشد – گۆته "Ibn Rushd-Goethe-
"Moscheeيه و لهوێ مرۆڤی هاوجنس بازی ژن و پياويش ئيزنی هات و چۆيان
پ دراوە .تهواوی ئهو هه س و کهوتانه شهپۆل کی ناڕەزايهتی نهك ههر له ن و ئيسﻼمييه
خۆپار زەکانی ئا مان وەڕ خست ،به کوو کهوته بهر ڕەخنهی ههموو موسو مانانی
جيهانيش .سهيران بههۆی ئهو کارەيهوە دەبوو له ههنبهر گهل ك ڕەخنه و سووکايهتی
خۆڕاگری بکا و تهنانهت ههڕەشهی کوشتنيشی ل کراوە .له ﻻيهکيشهوە ئهو کارەی
بووە هۆی پشتيوانی تاقم ك گهنجانی موسو مان له ههموو جيهانهوە.
پ ش ئهوەی من لهگهڵ سهيران لهسهر ئهو شۆڕشه بچووکهی وەڕ يخستبوو ههروەها
کارت کهرييهکانی لهسهر موسو مانان ئاخافتن بکهم ،پ مخۆش بوو له سهرەتاوە لهسهر
دەسپ کی ژيانی له و تی ئا مان قسهی لهگهڵ بکهم و بزانم کام قۆناغی ژيانی به باشی
بهڕ وە چووە و له کاميان سهرکهوتوو نهبووە .سهيران له کۆتايی سا ی ١٩٦٠ەکاندا
له ئيستانبوولهوە کۆچی کردۆته گهڕەکی ويدينگ ""Weddingی شاری برلين -ئهو
شو نهی دايك و باوکی پ ش هاتنی ئهو لهوێ ژياون .بۆ مندا کی شهش سا ن ڕۆڵ
و ئهرکی ژيانی دياريکراو بوو :دەبوو لهو تهمهنهدا خزمهتی دايك و باوك و براکانی
بکا و بهتهنيا له ما هکهيان نهچ ته دەرەوە .له بهختی ئهو ،ژن کی پيری ئا مانی له
ما هکهياندا دەژيا که ئاگای له سهيران دەبوو .ئهو پ ر ژنه بۆ سهيران وەك چاوساغ
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وابوو و دەرگای بۆ ناو کۆمه گای ئا مانی بۆ دەکردەوە .سهيران دەيگوت":ئهو ژنه
بۆ من گرنگتر له ههموو ئهندامانی بنهما هکهم بوو" .له باخچهی مندا ن بههۆی
نهزانينی زمانی ئا مانييهوە بهتهنيا مابۆوە .له قوتابخانهی سهرەتاييش تهنيا کچی بيانی
ناو پۆلهکه بووە .بهو هۆەيهی لهوێ به پ ی مندا ه ئا مانييهکان نهيتوانيوە خۆڕاگری
بکا ،بردوويانهته پۆل ك که ههموويان قوتابی بيانی بوون .سهيران دە " :خستنه ناو
ئهو پۆله بۆ من وەك تاوان کی مهزن وابوو ،چونکه کۆمه گايهكی جياواز بوو له ناو
کۆمه گا ئا مانييهکهدا" .لهو پۆلهدا زۆربهی مندا نی توركی گهڕەکی خۆيان کۆ
ببوونهوە که ههم بۆ مندا ه تورکهکان و ههم بۆ مندا ه ئا مانييهکان ساکارترين
ڕ گاچارە بووە .مرۆڤ له ناو خۆ دا بووە ،بۆچی نا ،چونکه ههر دووك ﻻيهن ئهو
مانهوەيان به ماوەيهکی کورت خايهن دانابوو .ئهو بارودۆخه کورتخايهنه ههميشهييه
تا ئهمڕۆش باس و ل کۆ ينهوەی ئينتيگراسيۆنی بهخۆوە خهريك کردووە.
سيران دە  :له دايك و باوکمهوە ف ر ببووم بهردەوام ترسم له ههنبهر مرۆڤی ئا مانی
ههب  ،به هيچ ش واز ك ههو م نهدەدا ڕ ز بۆ ئهو مرۆڤانه دان م .به گشتی "دايك و
باوکم ترس کی گهل ك زۆريان لهههنبهر ئا مانييهکان ت دا پهروەردە کردبووم ".ئهو
ترسه گهل ك ههمهﻻيهنه بوو ،به م زۆرجار لهسهر هه س و کهوتی ئهخﻼقی بوو و
دايك و باوکه خۆپار زەکان ترسی گهورەيان لهوە بوو که نهکا کچهکانيان وەك کچی
ئا مانی کراوە ڕابهينر ن .دايك و باوکم ڕاست لهو سهردەمهدا هاتبوونه ئا مان که
شۆڕشی ئازادی س کسی شهستهکان لهناو گهنجانی ئا مانيدا وەڕ کهوتبوو .ئهوان به
هيچ ش واز ك نهياندەتوانی لهو کارە ت بگهن و گهل ك نائارامييان ت دا پهروەردە ببوو.
به م بارودۆخهکه زۆر جاريش ترس له ههرەسه نانی ماتريالی و تهنيا تهحهمولکردنی
بارودۆخهکه بوو نهك سهلماندنی مرۆڤی کاريی ميوان له سيستهم ك دا که و دەچوو
سهدا و سهد کارا ب و هيچ ڕ گايهك بۆ هه هکردن نهه تهوە" .ئهگهر دەنگمان بهرز
کردبايه ،دايك و باوکمان ليمان تووڕە دەبوون و دەيانگوت :ب دەنگ بن ،لهژ ر ئ مهدا
ئا مانی دەژين .ئهوان بانگی پۆليس دەکهن و دەمانن رنهوە بۆ تورکيا ".مرۆڤ ئهو
ههستهی بوو که چونکه وەك ميوان بۆ کات کی دياريکراو ل رە دەمين تهوە ،ئيزنی
دەربڕينی بۆچوونی نييه و دەبوو ب دەنگ بم ن تهوە .به بڕوای من ئهگهر مرۆڤ لهو
ڕوانگهيهوە سهيری تهوەرەکه بکا ،کار کی هه هی کردووە ئهگهر پ ی واب وەچهی
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يهکهم به هه سهنگاندن لهگهڵ وەچهکانی دووههم و س ههم باشتر خۆی لهگهڵ کۆمه گا
سهرەکييهکه گونجاندووە .وەچهی يهکهم نه داوای ئهوەی ل کرابوو بهش ك له
کۆمه گاکه ب و نه خۆشی ههو ی خۆگونجاندنی دەدا .ههر بههۆی ئهو سنووردارييهوە
که مرۆڤ له ههموو ﻻيهنهکانهوە خۆی له کۆمه ه سهرەکييهکه دەک شاوە ،لهمپهر کی
گهورە لهسهر ڕ گای ئينتيگراسيۆن دروست ببوو.
دايکی سهيران به ڕەگهز تورك بوو و ههر تورکيش مابۆوە و پ شی خۆش نهبوو
خۆی بگۆڕێ .سهيران خۆی پ يخۆش بوو بب به ئا مانی به ب ئهوەی حاشا له
ڕەگهزی پ شووی خۆی بکا .سهيران دە کچهکهی خۆيشی ،ناب به پرسياری
نيشتمان و ڕەگهزەوە خۆی خهريك بکا .بۆ ئهو جيهان وەك نيشتمان وايه .ئهو قسهيه
منی وەبير گوتهی ه نريك م .برۆدر " "Henryk M. Broderخستهوە که جار کيان پ ی
گوتم" :باوکهگهورەی دە ی ئهسپ بووە ،باوکيشی دەستکار کی به توانا بووە و ههر
کار کی دەيزانی خۆی ف ری خۆی کردووە .تهنيا چوار ساڵ له گۆند ك چۆته قوتابخانه.
ه نريك يازدە سا ه بووە کات لهگهڵ دايك و باوکی له پۆلهنا )لههستان(ەوە کۆچيان
کردۆته ئا مان .لهوێ سا ی  ١٩٦٦قوتابخانهی تهواو کردووە .کچهکهی له پاريس،
بۆلۆنيا " ،"Bolognaتهل ئهڤيڤ " "Tel Avivو واشينگتۆن دەرسی خو ندووە و فهوقی
ليسانسهکهی له زانستگهی گهنجانی ب يمهت له ئهمريکا ه ناوەته کۆتايی .ئهوەيه
ئينتيگراسيۆن کی سهرکهوتوو .به م ئهو سهرکهوتووييه ﻻی کهم چوار وەچهی
پ ويست بووە".
ئهگهر بنهما هکه ئيزن بدا و بۆ مندا هکه ئهو بارودۆخه دابين بکرێ که ناسنامهکهی
خۆی به ش وەيهکی ئازادانه پهرە پ بدات ،ڕەنگه شانس کی گهل ك گهورەی بۆ
خۆگونجاندن لهگهڵ کۆمه گادا ههب  .مندا نی دووههم وەچه وەك سهيران
گۆڕانکارييهکی مهزنيان پ کهيناوە .ئهوان نهك ههر ههو ی چوونه ناو کۆمه گا
سهرەکييهکهيان داوە به کوو له ڕوانگهی ڕۆحيشهوە ،به هه سهنگاندن لهگهڵ دايك و
باوکيان ،هه س و کهوت کی گهل ك جياوازيان له ههنبهر کۆمه گای ئا مانيدا ههيه .به م
بهداخهوە ئهو چهشنه مرۆڤانه زۆر کهمن و تهنيا بههۆی خۆڕاگری مرۆڤی وەك
سهيران که لهژ ر گوشار کی گهل ك زۆری بنهما ه و خزم و دراوس کانياندا بووە،
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توانيويه خۆی له زنجيری داب و نهريتی پ شووی ڕزگار بکا .هاوکات لهگهڵ
سهرکهوتوويی سهيران له دەرسهکانيدا و چ ژ وەرگرتن له قوتابخانه و سهلماندنی
کهسايهتی خۆی له ن و هاوپۆلهکانی ،له ما هوە خۆڕاگريی لهههنبهر گوشار کی زۆری
بنهما هکهی کردووە .جانتايهکی بچووك ههموو ئهو پ داويستييانهی بوون که لهگهڵ
خۆيدا بردوويه ئهو کاتهی به نه نی پ ش تهواوکردنی قوتابخانهی سهرەکی ،دايك و
باوك و بنهما هکهی بهج ه شتووە.
زۆربهی دايك و باوکانی کر کاری ميوانی يهکهم وەچه ،هيچ خو ندەوارييهکيان
نهبوو :سروشتييه ،ئهو مرۆڤانه ئارەزوويان ئهوە بوو که مندا هکانيان له کۆمه گادا
سهرکهوتوو بن ،ههر بهو هۆيهوە کراوە بوون بۆ ناردنيان بۆ قوتابخانه بۆ ئهوەی به
کار کی باشتر له هی خۆيانهوە خهريك بن .هاوکاتيش خۆيان له کۆمه گا دەکشاندەوە،
ترسيان له کۆمه گای کراوە ههبوو که دەيتوانی کارت کهری لهسهر ئهخﻼق ،ئايين و
داب و نهريتی مندا هکانيان دابن  .تهنانهت ئهگهر دايك و باوکان ك کۆمه گايان به
مهترسی بۆ مندا هکانيان دانهنابا ،بهردەوام کۆمه ی دروستکراوی خۆيان گوشاری بۆ
دەه نان و ئاگاداريان دەکردنهوە که خۆيان له کۆمه گای پيس و نهخۆشی ئا مانی
دوورڕابگرن.
بنهما ه دەتوان پ ش به زۆر کار بگرێ ،به م مندا نی وەك سهيران که بتوانن له
بهرانبهر دايك و باوکياندا خۆڕاگری بکهن و بۆ ڕزگاری خۆيان ڕ گاچارەيهکی
گونجاو بدۆزنهوە ،زۆر کهمن .ئهو کارەش تهنيا ئهوکات دەتوان پ ك ب که گوشاری
کۆمه ه بيانييهکهيان لهسهر کهم بب تهوە .تهنانهت زۆربهی مرۆڤی خۆپار ز سهر بۆ
گۆشاره نانی کۆمه هکهيان دادەنهو نن و مندا هکانيان به داب و نهريت و ئايينی خۆيان
ڕاد نن .ڕوانگهی ما و رانکهر لهو چهشنه ڕاه نانه ئايينيه ئهوەيه که ئاسايش و ئازادی
کۆمه هکه گرنگايهتی زياتری پ دەدرێ و کهسايهتی و ئازادبوونی مندا هکان لهبهر
چاو ناگيرێ .ئهو چهشنه کۆمه نه بۆيه ه ز کی ئاوا مهزنيان ههيه چونکه به پ ی
کات له چوارچ وەی ژيانی ڕۆژانهيان له ناو خۆياندا به دابڕان له کۆمه گا سهرەکييهکه
زياتر و زياتر ڕاديکال دەبنهوە .پهيوەندييهکی کهم لهگهڵ مرۆڤه بيانييهکانيتر دەگرن
و لهگهڵ ئا مانيش به هيچ ش وەيهك پهيوەندی ناگرن .به هه سهنگاندن لهگهڵ وەچهی
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يهکهم ستروکتوور کی بر ك قايم و هاوکاتيش م کانيزم کی کونترۆ کردنی ئهندامانی
کۆمه هکه پ ك د نن .به بۆچوونی من ئهو کارە هۆکار کی سهرەکييه بۆ ک شهی
مندا نی وەچهی دووههم و س ههم.
سهيران دە " :ئينتيگراسيۆنی ڕاستهقينهی من ئهوکات دەستيپ کرد که له ما هوە
ڕام کرد ١٥ .سا ی تهواو له ن و ئا مانييهکاندا ژيانم کرد .من ئهو کات ههستم به ئا مانی
بوونی خۆم کرد که کارت کهری بنهما ه و کۆمه هکهم لهسهر ﻻچوو ".ئهو کارە منی
نهخۆش دەخست و توورەی دەکردم که کارت کهری و خۆ ت هه قوتان و بۆچوونی
کۆمه ه بيانييهکه و هاوس تورکهکان لهسهر دايك و باوکم گرنگايهتيهکی زياتری پ
دەدرا ههتا بۆچوونی خۆم .ههر بهو هۆيهوە دەبوو من ڕابکهم .وەك سهيران باسی
ل وەدەکا سهرەڕای ئهوەی دايك و باوکی ههنگاو کی باشيان بۆ ئهو خۆدوورخستنهوەی
سهيران هه ناوەتهوە و بهختهوەريی ئهويان به گرنگتر له بۆچوونی کۆمه هکه داناوە،
ه شتا کارت کهری کۆمه ه بيانييهکه تا ئهمرۆش بهتهواوی لهسهری ﻻ نهچووە .کات
سهيران مزگهوت کی ليبرالی له شاری برلين بونيات ناوە ،دايکی تهلهفۆنی بۆ کردووە
که مام و پوورەکانی ئهو کارەی به باش دانان ن .دە ن ،تۆ ناب ئيزن بدەی پياو و ژن
له پهنايهکتر و پ کهوە نو ژ بکهن.
تهواو ل رەدا ک شهيهکی سهرەکی بۆ ئينتيگراسيۆن زەق دەب تهوە :منداڵ ،که
تامهزرۆيی بۆ ئازادی و بڕياردان لهسهر ژيانی خۆی ههيه ،له چهندين ﻻوە ه رشی
دەکر ته سهر .کۆمه گا ئا مانييهکه داوای ل دەکا که خۆی له داب و نهريتی کۆن
دوور ڕابگرێ بۆ ئهوەی بتوان ئهندام کی نو ی کۆمه ه سهرەکييهکه ب  .دايك و باوك
و کۆمه هکهی به داب و نهريتی کۆن و سۆزدارييهوە گۆشاری بۆ د نن خۆی له
کۆمه گا ئا مانييهکه دوور ڕابگرێ .ئهگهر يهك لهو مندا نه له کارەکهيدا سهرکهوتوو
ب و بتوان خۆی لهگهڵ کۆمه ه سهرەکييهکه بگونج ن  ،دەرکهی گهڕانهوەی بۆ
کۆمه ه بيانييهکه لهسهر دادەخرێ .سهرکهوتووييهکهی زياتر به خهيانهت لهههنبهر
داب و نهريت و بايهخه ئينسانييهکانی پ شووی خۆی دادەنرێ .ههر بهو هۆيهشهوە
سهيران لهژ ر پار زگاری ه زە ئهمنی و پۆليسييهکانی ئا مانيدا دەژی و به نه نی و
پار زەوە له ﻻيهن تاقم ك گهنجی موسو مانهوە ﻻيهنگری ل دەکرێ .زۆرينهی
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موسو مانان يا گرنگايهتی به سهيران و کارەکهی نادەن ،يا وەك ه ﻼنهيهکی شهيتانيی
پيس و چهپهڵ سهيری دەکهن .بهداخهوە له ن وان موسو ماناندا ه شتا بهرەيهکی ئهوتۆ
پ ك نههاتووە که بتوان ئازادی مرۆڤ بسهلم نی ياخود ﻻيکهم ڕ زی بۆ دابن .
موسو مان کی ئازاد وەك شهڕکهر کی تهنيای ل هاتووە که له پهنا چاﻻکی کردن بۆ
ئازادی ،دەب پهيتا پهيتا داوای ل بووردن لهم و لهو بکا.
ههروەها لهگهڵ گونهر با چه " "Güner Balcıوەك کيژ کی ژۆرناليستی دووههم
وەچه که له ناوچهی نوێ کۆلنی شاری برلين " "Berlin-Neuköllnله ناو کۆمه ی
ميگراسيۆندا گهورە بووە ،چاوپ کهوتنم کرد بۆ ئهوەی لهسهر ک شهکانی وەچهی س ههم
و چوارەمی گهنجانی بيانی باس و گفت و گۆ بکهم .ههر وەك سهيران ئهويش ک شهی
سهرەکی ئينتيگراسيۆنی گهنجان لهوەدا دبين که بهش کی زۆری گهنجانی موسو مان
ههم کيژ و ههم کوڕ ناسنامهی خۆيان له چوارچ وەی کۆمه ه بيانييهکهی خۆياندا
دەدۆزنهوە .له جياتی ئهوەی دژ بهو کۆمه ه ڕاوەستن و بهرگری بۆ پ که نانی ژيانی
ئازادی خۆيان بکهن ياخود ڕ فۆڕم و گۆڕانکاری بهسهردا ب نن ،خۆيانی لهگه دا
دەگونج نن و تهنانهت پشتيوانيشی ل دەکهن .زۆربهيان تهنگاوتهنگ لهناو ئهو
کۆمه نهدا دەژين ،مانيپوليرە دەکر ن و هيچ ئالترناتيڤ کيتريان بۆ خۆ جياکردنهوە بۆ
نام ن تهوە .نهنه پيرە ئا مانييهکهی له سهردەمی يهکهم وەچهدا دەرگا ياخود پهنج رەيهکی
بچووکی بۆ چوونه ناو کۆمه گا سهرەکييهکه بۆ دەکردنهوە ئيتر لهو کۆمه هدا ڕ گای
ل بهستراوە .لهو کۆمه نهدا هيچ مرۆڤ کی نموونه ئيتر نهماوە جيا له مرۆڤی
خۆپار زی ئايينی وەك ئيمام و سهلهفی که به مهيلهوە کارت کهری لهسهر ئهو گهنجانه
دادەن ن .مرۆڤی نموونهی وەك وەرزشوانان ،گۆرانی ب ژان و نوکتهب ژانی بيانی ههر
چهنديش که سهرکهوتوو بن ،تا ئهو کاتهی لهژ ر کارت کهری داب و نهريت و ئايينی
ئهو کۆمه نهدا بن ناتوانن گهنجان لهو بازنه شهيتانييهی کۆمه ی پ کهاتووی ئايينييهکان
بۆيان دروست کردوون ،ڕزگار بکهن .ئهگهر ڕەخنه يا ههر بهرگرييهك له ﻻيهن ئهو
مرۆڤانهوە له کۆمهڵ بکرێ وەك خهيانهتکار هه س و کهوتيان لهگه دا دەکرێ ههر
وەك له ههنبهر کابارەتيست سهردار سومۆنجۆ " "Somuncu Serdarيا سياسهتوانی
حيزبه سهوزەکان ئوزمير " "Cem Özdemirکراوە.
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ترس و ب متمانهيﯽ

نيزيکهی ههموو ئهو مندا ه ميگرانته سهرکهوتووانهی کۆمه گای ئا مانی که من
باس و ل کۆ ينهوەم لهگه دا کردوون م ژووی سهرکهوتوويی خۆيان بهوە ڕوون
دەکهنهوە که دايك و باوکيان ڕ گای ئازادييان ل نهبهستوون و هاوکاتيش مرۆڤ کی
ئا مانی ڕ گای بۆ چوونه ناو کۆمه گا سهرەکييهکه بۆ خۆش کردوون :دايه گهورەيهکی
گهڕەکهکه ،مامۆستايهکی ئا مانی ،ههڤا کی ئا مانی و  . ...له شاری ئاوکسبۆرگ
چاوپيکهوتنم لهگهڵ ئاشلی سيوينديم " "Aslı Sevindimژۆرناليستی بهرنامهی ڕاديۆ
تهفيزيۆنی ) ٩(WDRکرد .سا ی  ١٩٧٣له شاری دويسبۆرگ له دايك بووە ،باوکی
وەك شۆفيری جهڕڕی سهقيل کاری کردووە و دايکيشی کر کاری کارخانه بووە.
ئاشلی ههم شاهيدی پيکهاتنی کۆمه گای هاوتهريب لهگهڵ کۆمه گا ئا مانييهکه له
گهڕەکی خۆيان بووە و ههم تووناکردنی پ شهی پۆ سازی و کانزای شاخيی به چاو
بينيوە که بههۆيهوە هاوکات کاری مرۆڤی ئا مانی و به تايبهت مرۆڤی بيانی پ
تووناکران .،ههژاريی ئهو ناوچانه دەرەنجامی کوشهندی کۆمه يهتی به دواوە بووە
که تا ئهمڕۆش کارت کهريان ههر ماوە .مرۆڤ دەتوانی ب ته سهر ئهو بڕاويه که ئاشلی
ژيانيکی تايبهت به مرۆڤی ميگرانتی له گهڕەکهکهی خۆيان ئهزموون کردووە که
بههۆی بيری خۆپار زيی و کونتڕۆ ی کۆمه گا له ﻻيهن سيستهمی پ کهاتووی تورکيی
ن و کۆمه گا سهرەکييهکه ب و بۆتهوە .به م چارەنووسی به ش وەيهکيتر بهڕ وە چووە.
دايکی مرۆڤ کی گهل ک بهه ز بووە که پ شتر به تهنيا بۆ کارکردن هاتبووە و تی
ئا مان ،م ردەکهی ماوەيهك دواتر هاتۆته ئا مان .دايکی وەك سهرۆکی بنهما هکه بووە،
نهك ههر له چوارچ وەی ما دا به کوو له دەرەوەی ما هوەش .گرنگترين کار بۆ ئهو
ئهوە بووە که س کچهکانی دەرس بخو نن و کار کی باشيان له کۆمه گادا ههب  .به
خۆشييهوە منا هکانی زۆر سهرکهوتوون :ئاشلی بۆته ژۆرناليست ،خۆشک کی که يهك
 WDR٩بهرنامهيهکی ڕاديۆ تلهڤيزيۆنی فهرمی ئا مانيايه.
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ساڵ لهخۆی بچووکترە له ناوەند کی م ديادا پشک نهری پ شهسازييه و خوشکه
چکوولهکهيشيان له ئيدارەيهك نووسهری دەفتهرييه .کليلی سهرکهوتويی خۆی و
خوشکهکانی له دايك و باوکی دەزان  :ئاشلی دە " ،به ب ترس دايك و باوکی ڕوويان
له و تی ئا مان کرد و ئيمهيان به ب ترس لهههنبهر کۆمه گا سهرەکييهکه ڕاه نا .هيچ
گومان و شک کيان له ههنبهر مرۆڤی ئا مانی و فهرههنگهکهياندا نه دەکرد ،به پ چهوانه
ئهوان زۆر کراوە بوون له هه س و کهوت لهگهڵ نيشتمانه نو يهکهيان ".زۆر ئاسايی،
دايکيان ناردوونی بۆ باغچهی مندا نی ناوچهکهی خۆيان که له ﻻيهن مهسيحييه
کاتۆليکهکانهوە بهڕ وە دەچوو .لهمڕۆدا کار کی ئهوتۆ له م دياکاندا باس و ک شهی ل
دەکهو تهوە و ناوەندە ئيسﻼمييهکان به کار کی نائيسﻼمی و گوشاری ئايينی مهسيحی
بۆ سهر مندا ی موسو مانی دادەن ن ،چونکه ئهردۆغان ئهزموونی کاری باغچهی
مندا نی مهسيحی لهسهر مندا ی موسو مان به تاوان کی مهزن له ههنبهر مرۆڤ
دادەن .
له خو ندنگهی سهرەتاييش ئاشلی بهههمان ش وە شانسی هيناوە .ئهو ناچار بهوە
نهکراوە که له خو ندنگهی تايبهت به مندا نی بيانی وانه بخو ن  .سهرەڕای ئهوەی به
هه سهنگاندن لهگهڵ مندا ی ئا مانی بڕ ك سهبرتر وەڕ کهوتبوو به م مامۆستاکهی
پوتانسيهل کی ت دا بهدی دەکرد و ئهو شانسهی پ دابوو که هاوشانی مندا ی ئا مانی
در ژە به خو ندنهکهی بدا .مامۆستا ژنهکه دواتر بۆ دايك و باوکی ئاشلی ڕوون
دەکاتهوە که بارودۆخی خو ندنی ئاشلی باشه و دەب بۆ در ژەپ دان به خو ندنهکهی
بين رنه خو ندنگهی ناوەندی .شانسی ئهو چهشنه پشتيوانی ل کردنه بۆ ههموو مندا يکی
بيانی دروست ناب  .له ڕوانگهی کاربهدەستانی ئا مانيشهوە که دايك و باوکی تورك به
نهخو ندەوار دادەن ن ،شانسی خو ندن له ڕەدەی سهرەوە به مندا هکانيان نادەن و ئهوەش
ڕۆ کی گهل ك نيگاتيڤ له کۆمه گادا دەگ ڕێ .ناوەند کی تاقيکاری سهلماندوويه که
چاوەڕوانی مامۆستايان به گشتی له قوتابيانی کۆچبهر زۆر کهمترە به هه سهنگاندن
لهگهڵ پتانسيلی چاﻻکی ڕاستهقينهيان .ئهگهر چاوەڕوانی مرۆڤ له چاﻻکيی مندا ن
ههر له سهرەتاوە به خراپ و کهم نرخ دابنرێ ،وەك پ ش بينييهکی به ئهنجام
گهيشتووی ل دێ :چاوەڕوانيی کهم دەب ته هۆی چاﻻکی و ههو دانی کهم.
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بهختهوەرانه بۆ ئاشلی ئهو ئيمکانه پ کهاتووە که به ڕ گايهکيتردا بڕوا .دايك و
باوك ،که ههرگيز لهمپهريان لهسهر ڕ گای دانهناوە و هيچ ترس کيان له کارت کهريی
کۆمه گا سهرەکييهکه لهسهر مندا هکانيان نهبووە ،ئاش ی و دوو خوشکهکهی تريان بۆ
باغچهی منا نی ئا مانييهکان ياخود "ئهو ديو" ناردووە بۆ ئهوەی ناسياوی لهگهڵ
ئايين کيتر پهيدا بکهن و مامۆستايهك که ههستی به پوتانسيالی ئهو مندا نه کردبوو،
بهرەو ژيان کی باشتر هانيان بدا .هاوکات کت ب ،مۆسيقا ،هونهر و ويستی پۆ يينی
خودی مندا هکان دەستيان دابووە دەستی يهك و لهگهڵ کۆمه گاکه ر کی دەخستن .تهواو
ل رەدا بۆ تاقم ك له مندا نيتر – نهك ههر بههۆی بيانی بوونيان له کۆمه گادا – به م
به ش واز کی گهل ك بهه ز –وەک لهمپهر کيتر لهسهر ڕ ان قوت ببۆوە :دايك و
باوکيان جار و بار نهياندەتوانی ت بگهن که مندا هکانيان له ڕوانگهی خو ندەوارييهوە
وەپ ش خۆيان بکهون .ئهگهر مندا هکانيان کار و ژيان کی باشتر لهوانيان ههب  ،ئهگهر
مندا هکانيان زۆر شت تاقی بکهنهوە و ڕ گايتر بدۆزنهوە که خۆيان نهيانپ واوە و ياخود
ئيزنيان پ نهدراوە ،ههروەها ترس لهوەی نهکا مندا هکان به ش واز کی جياواز
لهخۆيان ژيان بکهن ،دەبنه لهمپهر کی گهورە دژ به منددا هکان و کۆمه گايهکی
هاوتهريب لهناو کۆمه گا سهرەکييهکهدا پ ك د نن .له کۆمه گای پياوساﻻری و
ستروکتوری خۆپار زی ئايينيدا ئهو ترسه له ڕۆح کی خهمناك گرێ دەدرێ :لهگهڵ
بوونهوەری مهترسيدار ،واته "ئهوانيتر" .دايك و باوكی موسو مان جار و بار به
زانست و جارو باريش به ب پ زانين لهڕووی ترسهوە پ ش به پهرەسهندنی
مندا هکانيان دەگرن که نهکا کردەوەکانيان له ڕوانگهی مرۆڤی ئا مانيهوە به باش
دابنرێ و له ڕوانگهی موسو مانه دراوس کانيانهوە به کار کی خراپ سهير بکرێ.
به م به ب ئازادبوونی کهسايهتيی مندا هکان و به ب گهشانهوەی ويستی خودی
مندا هکان هيچکات ئينتيگراسيۆن پ ك نايهت .دايك و باوکی ئاشلی لهو بارودۆخه ت
گهييشتبوون ،به ب ئهوەی له ژيانی خۆشياندا ڕۆشنبيرييهکی ئهوتۆيان ههبووب ت.
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له شاری ويهنی نهمسا )ئوتريش( لهگهڵ ژۆڕناليستی ڕۆژنامهی ئاو نه )(Spiegel
حهسنهين کازم " "Hasnain Kazimلهسهر م ژووی ئينتيگراسيۆنی خۆی چاوپيکهوتنم
کرد .ئهو وەك کوڕی بنهما هيهکی پاکستانی سا ی  ١٩٧٤له شاری ئۆ دنبۆرگ
" "Oldenburgله دايك بووە و بوونی دايک کی بهجهرگ و بهه ز له ژيانيدا دەور کی
گرنگی بينيوە .چهند ساڵ دوای هاتنی بۆ ئا مان باوەڕی به ئايينی مهسيح ه ناوە و بۆته
مهسيحی .له نيشتمانه نو يهکهی واته ئا مان چاوەڕوانی ژيان ك دەکا که لهسهر ئيشتيای
خۆی ب – واته ژانيکی ئازاد .کازم دە " :و تی ئا مان بۆ ئهو وەك ياسايهکی
ڕزگاريی و شکان و پ ل نان لهو داب و نهريته بووە که بنهمه هکهيدا پ ی ڕاهاتبوو".
دايك و باوکيان به دوو قۆ ی متمانهيان به کۆمه گا ئا مانييهکه ههبووە و ئهو
متمانهپيکردنهيان فيری مندا هکانيشيان کردووە .لهوەش زياتر" :دايك و باوکم به
ئيمهيان دەگوت که بهش ك لهو کۆمه گايه بين ،که ت دا ژيان دەکهين و گهورە دەبين".
به ئاوڕدانهوە بۆ دواوە ،حهسنهين کازم ئاماژە به کليل کی سهرکهوتوويی واته ژينگه
و ج ی ژيان دەکا که نهك ههر دەتوان پا پ وەنهر ب بۆ گونجاندنی مندا هکان له
کۆمه گادا ،به کوو دايك و باوکيشيان ت که وی کۆمهلگا دەکات .چونکه ئهو بنهما هيه
بهزوويی له ئۆ دنبۆرگهوە چوونهته گوند کی بچووك له پهنا شاری ستادە "."Stade
لهوێ له ناو  ٢٥٠٠دانيشتوی ئهو ناوچهيهدا تهنيا چوار مرۆڤی بيانی ل بووە :دايك
و باوکی کازم و خۆی و خوشکهکهی .جار و بار مرۆڤی بيانی بۆ يارمهتی و کاری
وەرزی دەهاتنه ئهو ناوچهيه ،دەنا هيچ مرۆڤ کی بيانی جيا له بنهما هی کازم لهوێ
نهدەژيان" .ئ مه ناچار به خۆ گونجاندنمان له ناو کۆمه ه ئا مانييهکه دەکراين ،چونکه
کهسيتری ل نهبوو که پهيوەندی لهگه دا بگرين".
حهسنهين دە ئهو سهردەمه له باری ڕۆحييهوە جياوازی بووە لهگهڵ ئهمڕۆ" .ئهو
سهردەمه ههموو کۆمهڵ له ڕووی کونجکۆ ييهوە دەستيان بۆ ﻻی ئ مه در ژ دەکرد و

٧٣

ئينتيگراسيۆن

يارمهتيان دەداين .ئهوان ئ مهيان وەك مرۆڤ ك سهير نهدەکرد که بمانهوێ ج ی کاريان
ل بگرينهوە ياخود شت کمان ل يان بوێ".
پرسياری خۆ گونجاندن تهنيا ئهوە نييه که يارمهتی به مرۆڤ بکرێ يا نا ،به کوو
ئهوەشه که ئايا مرۆڤ ئهو دەستی يارمهتييه بۆ ﻻی در ژ کراوە ،وەردەگرێ يا ڕەدی
دەکاتهوە .دايك و باوکی حهسنهين دەستی يارمهتی ئهو خه کهيان گوشی ،سهردانی
جيرانهکانيان دەکرد و ئهوانيان بۆ ﻻی خۆيان بانگ شتن دەکرد .له کت بهکهی خۆيدا به
ناوی "کهلهمی سهوز و ئا هت ،م ژووی کۆچکردن" حهسنين دەگ ڕ تهوە که چلۆن له
ڕوانگهی خۆيهوە به ب ک شه له ناو نهتهوە جياوازەکاندا هاوژينی فهرههنگی پ ك دێ.
ديارە بۆ پ ك هاتنی ئهو پ کهوە ژيانه دەب ههر دووك ﻻيهنهکه به کراوەيی و ڕ زەوە
لهگهڵ يهکتر هه س و کهوت بکهن و مرۆڤ به يهك چاو سهير بکر ن و به پ ی
نهتهوە ،ئايين يا ڕەگهز و ڕەنگی پ ست جيايان نهکهنهوە .کازم دە بۆ ئهوەی
لهکۆمه گادا به چاوی وەك يهك سهير بکر ن دەب مرۆڤی ميگرانت بهتايبهت
ووشياری و خۆ ناسی ههب " ،بۆ ئهوەی ئينتيگراسيۆن به ناچار پ ك ب  ،خۆی له شتی
تايبهتی دوور ڕاگرێ که پهيوەندايهتی لهگهڵ داب و نهريتهوە ههيه .خۆ هه واسين به
داب و نهريتی کۆنی خۆ و لهبهرچاونهگرتن و ڕەدکردنهوەی کۆمه ه سهرەکييهکه
دەتوانن ک شه پ ک ب نن .حهسنهين به باشی لهبيريهتی کات پووری وەك ژن کی
خۆپار زی شيعهی پاکستانی به ميوان هاتبووە ﻻيان .خوشکی حهسنهين بهشداری له
کﻼسی باله کردووە و پووريشی لهوێ سهيری کردووە .به ديتنی سهماکه سهری لی
ش واوە و نهييزانيوە چ هه س و کهوت بکا کات خوشکهزاکهی له حا ی سهماکردندا
بينيوە .به تووڕەييهوە به دايکمی گووتوە" :تۆ چۆن دەتوانی ئيزن به کچهکهت بدەی
ئاوا له ناو خه کی ب گانهدا سهما بکا! ئهو کارەی جياواز له داب و نهريت و فهرههنگی
ئ مهيه ".سهمای باله له و تی پاکستان کار کی نا ئاساييه .به م بۆ دايکم منا هکانی
گهل ک گرنگتر بوون تا داب و نهريتی و تهکهی يا ههلو ستگرتنی خزمهکان .له
وە مدا به پوورمی گوت" :منا هکانی من ل رە له کۆمه گای ئا مانيدا وەك ئهوان گهورە
بوون و ڕاهاتوون و نايهوێ پ شيان پ بگرێ ".زۆر هه س و کهوتی ئاسايی تر
دەبوونه هۆی بريندارکردنی د ی خزمهکان و پ کهينانی ناخۆشی ن وان بنهما هکان.
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زۆر جار ئينتيگراسيۆن به مانای ئازار گهياندن به مرۆڤی دەور و بهرە .حهسنهين
دە " :من پ موايه به ب ئازار ک شان ئهو کارە بهڕ وە ناچ ".
ئهگهر حهسنهين له بيرمنگام ،ڕۆژهه تی لهندن يا له ناوچهی تايبهت به مرۆڤی
بيانی شاری فرانکفۆڕت گهورە بووبايه نهک له گوند کی بچووك که جيا له بنهما هی
خۆيان مرۆڤی بيانی ت دا نهدەژيا ،ڕەنگه پڕۆسهی ژيانی به ش واز کيتر پهرەی
سهندبايه .گوشارەکه نهك ههر له ﻻيهن پووريهوە که بۆ ماوەيهکی کورت له ﻻيان
ميوان بوو ،به کوو له ﻻيهن تهواوی کۆمهڵ و دەر و جيرانهوە بهڕ وە دەچوو .ل رەدا
تهنيا پرسيار لهسهر ژمارەيه :ئهگهر له جياتی چوار کهسی پاکستانی چوارسهد کهس
لهو گوندەدا ژيابان ،به د نياييهوە بۆ ڕاگرتنی داب و نهريت و فهرههنگيان گوشاريان
لهسهر يهکتر دادەنا و لهو ﻻشهوە مرۆڤی ئا مانی ناو گوندەکهش نهياندەسهلماندن و
خۆيان ل دەکشاندنهوە.
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ئهگهر ئ وە دەرگای ﮐۆمه گامان لهسهر داخهن ،ئ مهش به زۆر دەيکهينهوە

چلۆنايهتی بهڕ وەچوونی چيرۆکهکه به ش واز کيتر بههۆی گ ڕانهوەی
بهسهرهاتی ج م گوﻻی " "Cem Gülayله دايکبووی سا ی  ١٩٧٠ی هامبۆرگ ڕوون
دەب تهوە .باوکی له سهرەتاکانی هاتنی ه زی کار بۆ ئا مان ،له تورکياوە بۆ کارهاتبووە
ئ رە و دوای ماوەيهك دايکيشی بهدوايدا هاتووە .کات ج م له شاری هامبۆرگ چاوی
به دنيا پشکوتووە ،دايکی تهمهنی پازدەسا ه بووە .باوکی مرۆڤ کی س کۆﻻر و مود ڕن
بووە و گرنگايهتييهکی ئهوتۆی به ئايين نهداوە .ڕۆژانه له کارخانهی زيم نس کاری
کردووە و شهوانهش خهريکی ل خوڕينی تاکسی بووە .ههر وەك زۆربهی ه زی کاريی
ميوان ،بهختهوەر بووە که ئيزنی کاری له و تی ئا مان پ دراوە و توانيويه پارەيهکی
باش وەربگرێ و خۆی و خ زانی پ بهخ و بکا .به م ههستی بهوە کردووە که له
ﻻيهن تاقم ك خه کانی ئا مانييهوە به چاوی گوماناوی و بهخ رنههاتوو بۆ و تهکهيان
سهير کراوە .هاوکات لهگهڵ باشتر وەرگرتن و زووتر سهلماندنی مرۆڤی کاريی
يۆنانی و ئيتاليايی له ﻻيهن ئا مانييهکانهوە ،که رستوران و چ شتخانهيان له ههموو
و تهکهدا کردبۆوە ،نهتهوەی تورکيان به مرۆڤی پيس و چهپهڵ و ب فهرههنگ دادەنا.
مرۆڤی ئا مانی ههو ی دەدا تا ئهو ج يهی بۆيان بکرێ ،خۆيان له تورکهکان ﻻبدەن.
بهو هۆيانهوە ج م گوﻻی ت ناگا مرۆڤی ڕۆژئاوای ئا مانی که زۆربهيان بهو ش وەيه
لهگهڵ نهتهوەی تورك هه س و کهوتيان کردووە ،بۆچی ئ ستا قامك بۆ مرۆڤی
ڕۆژهه تی ئا مان ڕادەک شن و له ههنبهر ميگرانتهکان به ﻻيهنگری حيزبی ڕاسيستيان
دادەن ن ،سهرەڕای ئهوەی لهو سهردەمهدا نه ک شهی ت ڕۆر بوونی بووە و نه شهپۆلی
مرۆڤی بيانيش بهو ش وازەی ئهمڕۆ بهرب و بووە .نهتهوەی تورك ههر وەك ه زە
کارييهکانيتر له حهوتوودا  ٦٠کاتژم ريان کار کردووە و خهرج و مووچهيان لهسهر
حکوومهت نهبووە .هۆی بهچاوی سووك و گوماناوی سهيرکردنيان و خۆ ل
کشانهوەيان تهنيا دەب بگهڕ تهوە بۆ بارودۆخی ئهو سهردەمهی تورکيا که وەك و تانی
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ئورووپايی سهير نهدەکرا .ج م پ يوايه مرۆڤی ڕۆژهه تی ئا مان لهمرۆدا له قۆناخی
پهرەسهندنی ئهو کاتی ڕۆژئاوای ئا مان دان که پرۆسهکهی چهند دەيه در ژەی بووە
و ه شتا کۆتايی نههاتووە.
باوکی ج م سهرەڕای ههموو ک شهکانی ناو کۆمه گا ،داهاتووی مندا هکانی له و تی
ئا مان به باشتر و گرنگتر زانيوە ،ههتا له تورکيا .له ناو ما هوە به زمانی ئا مانی
ئاخافتنيان کردووە و زۆر کهم لهگهڵ مرۆڤی ميگرانت ياخود بيانی تر هاتوچۆيان
بووە .ج م زۆر زوو ههستی بهوە کردووە سهرەڕای ئاوا هبوونی دەرگاکانی کۆمه گا
بۆ پهرەسهندنی خۆی و بنهما هکهی ،وەك مرۆڤ کی تورك بهردەوام به چاوی
گوماناوی سهير کراون .ناوی خۆی نابوو سام و بۆ ئهوەی باشتر هه س و کهوتی
لهگه دا بکهن ،زۆرجاريش خۆی به يۆنانی دەناساند .خۆی دە " :بۆ خۆ گونجاندنم
له ناو کۆمه گا ئا مانييهکهدا ،له سهرەتاوە تهنيا لهگهڵ منا نی ئا مانی دۆستايهتيم دەکرد
و خۆم له مندا ی تورکهکان ﻻ دەدا ".ج م تۆپی پ ی زور باش ياری دەکرد و له ﻻيهن
تيمی گهنجانی شاری هامبۆرگهوە هه بژ ردرابوو و دواتر بۆته ئهندامی تيمی
زاندپاولی که له شاری هامبۆرگ زۆر ناودارە .خهونی مهزنی ج م ئهوە بووە که له
داهاتوودا بۆ تيمی ن ونهتهوەيی ئا مان ياری بکا .به م ڕاه نهرەکهی پ ی گوتبوو
ههرگيز ڕ ی تيمی ن ونهتهويی ئا مانی پ نادرێ چونکه ڕاه نهری گهنجانی ئهو
سهردەمه برتی ڤۆگتس " "Berti Vogtsياريکهری بيانی بۆ تيمی ناونهتهوەيی به هيچ
ش وەيهك هه نهدەبژارد .تا ئهو سهردەمه ياری فوتبال بۆ ج م باشترين ڕ گا بۆ
ئينتيگراسيۆن له ئهژمار دەهات؛ به م کات زانی ياريکهرە ئا مانييهکانی هاو تهمهنی
خۆی که وەك کانديد بۆ تيمی ناونهتهوەيی ئامادە دەکران ،شهش بهرانبهری ئهو پارەيان
وەردەگرت ،دەستی له ياری فوتبال هه گرت و گوتی" :دەست دەکهم به وەرزشی
ڕەزمی بۆئهوەی بتوانم بهرگری له خۆم بکهم".
ج م دە " :له ڕاستيدا ئا مان نايههوێ مندا نی بيانی له کۆمه گادا بگونج ن ،
تهنانهت ئهو مندا نهی ل رەش له دايك بوون .جا بۆ ئهو مندا نهی له تورکيا
گهورەبوون و دواتر به هۆی بنهما هکانيانهوە هاتوونهته ئا مان ،ئيتر ههر له سهرەتاوە
هيچ شانس كيان پی نادرێ ".ئهو مندا نهی له تهمهنی زۆردا له تورکياوە هاتوون ،يا
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هيچ ل زانييهکی ئيش و کار ف ر نهبوون و يا ئهو کارەی له و تی خۆيان ف ری بوون
ل رە بهکه کيان نايه .ديارە زمان به باشی ف ر نابن ،دەکهنه ناو کۆمه گايهکی تا ڕادەيهك
دەو همهند که ههرگيز به چاﻻکی و کاری ئاسايی ناتوانن وەپ شيان بکهونهوە يا ﻻی
کهم بتوانن کار کی باشيان وەگير کهوێ .گهنجانی ب داهاتوو ،که ههستی ئيرەييان تا
ڕادەيهکی زۆر ت دا پهروەردە ببوو ،تووڕە بوون ،هيچ کهس نهيدەويستن و  – ...ئهوە
سهرەتای وەڕ کهوتنی گهنجانی ناڕازی و سهرنهکهوتووی ميگرانت بوو بۆ مرۆڤی
ڕاديکال که لهو سهردەمهدا ئايين ڕۆ کی ئهوتۆی نهدەگ ڕا .بهتايبهت ﻻوانی کوڕ ل رە
و لهوێ باند و گرووپی جياواز له کۆمه ه سهرەکييهکهيان پ ک دەه نا و خۆيان ت دا
بهه ز دەبينی .نه ڕ زيان بۆ مرۆڤی ئا مانی دادەنا و نه له بهرانبهريشياندا لهمپهريان
ساز دەکرد .بهو ش وەيه بهرە بهرە خۆيان تهنيا مانهوە و گهنجانی ئا مانيان له
گرووپهکانی خۆياندا کشاندە دواوە .بههۆی چهقۆک شی ،کاری دزی و شهڕ و تووڕەيی
ئهو مافهيان به خۆيان دابوو که ئهگهر ئ وە دەرگاکانی ناو کۆمه گامان لهسهر دادەخهن،
ئ مهش به زۆری و شهڕخوازی دەيانکهينهوە.
ج م پهيوەندايهتی نيزيك له ن وان ئهو پرۆسهيه و پهناههندەکانی ئهوڕۆييدا دەبين
که له تهمهنی م رمندا يدا به ب داهاتوويهکی ڕوون ڕوويانکردۆته ئهم و ته و
سهرەڕای گهل ك يارمهتی زۆر له ﻻيهن بهرپرسانی و تهکهوە تاقميکيان دەکهونه ناو
گرووپه ئورگانيزەکراوەکانهوە و له ڕ گای زۆرداری و تاوانکارييهوە دەيانهوێ
خۆيان بسهلم نن و بهپهله دەو همهند بن .به ش وەيهك له ش وەکان دەکرێ بارودۆخی
گهنجانی تورك و بيانی ئهو سهرەمه لهگهڵ گهنجانی ئا مانی ڕۆژهه تی ئا مان دوای
ڕووخانی ديواری برلين وەك يهك سهير بکر ن که به ههستی ئيرەيی ،ب متمانهيی،
گومان و ههژاری و تووڕەييهەوە سهيری بارودۆخی ئاسايش و دەو همهنديی
ڕۆژئاوای ئا مانيان دەکرد.
بهرپرسانی ئا مانی له سهردەمی پ شوودا هيچ وە م يا ڕ گاچارەيهکيان بۆ
شهڕخوازی ئهو گهنجانه و ڕزگارکردنيان به دەستهوە نهبوو .چهند لهو تاوانکارانه له
ﻻيهن ه زە ئهمنييهکانی دەو هتييهوە ن ررانهوە و تهکانيان ،به م ک شه سهرکييهکه
ههر مايهوە .مهيدانه فوتبالهکان و ناوەندی کۆبوونهوەی گهنجان تهنيا ئهو کهسانهی ل
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کۆدەبوونهوە که ه شتا نهکهوتبوونه ناو تۆڕی گرووپ و دەستهکانهوە .ک شهی
تاوانکاريی و زۆررداريی ئهو گرووپانهی له ههند ک ناوچه بهتايبهت شارە
گهورەکاندا کۆمه گای تايبهتی خۆيان پ که ناوە ،تا ئهمڕۆش ه شتا چارەسهر نهبووە،
چونکه حکوومهت بۆ چارەسهرکردنی سترات ژييهکی ئهوتۆی نهدۆزيوەتهوە و
کۆمه گای ناو کۆمه گا سهرەکييهکهش زەوييهکی بهپيتی بۆ مرۆڤی بيانی پ که ناوە.
فهرههنگ کی گو ڕايهڵ ياخود ب دەنگ که ت يدا تۆڕی پ کهاتووی ن وان بنهما هکان
به گشتی بارودۆخ کی دژواری بۆ سازمانه ئهمنييهکانی ئا مان پيکه ناوە به ش وەيهک
که نهتوانن ئهو پۆت نسياله تاوانکارييهی لهو ناوچانه کۆ بوونهتهوە ،ت ك بشک نن .کات
سياسهتوانان ماوەيهکی گهل ك زۆر لهسهر "کر کارانی ميوان" ئاخافتنيان دەکرد،
باوەکوو ڕوونيش بوو ئهو کر کارانه دەم که ئيتر ميوان نهماون ،به پ ی کات و تی
ئا مان و سياسهتی هه هی سياسهتوانان بووە هۆی بهرههمهينانی کۆمه ی مرۆڤی بيانی
تايبهت به خۆ .ئهو کاتهی بهرپرسانی و تهکه ،پ کهاتن و گهورەبوونهوەی کۆمه گای
مرۆڤی بيانی له ناو کۆمه گا سهرەکييهکهيان له دوورەوە سهير دەکرد و دەستيان لهسهر
دەست دانابوو و هيچ ههو کيان بۆ لهناوبردنی نهدەدا ،له ئهنجاميدا بارودۆخ کی
دژواری ئهوتۆ پ کهاتووە که نهيانتوانيوە به ت پهڕبوونی دەيان ساڵ چارەسهر کی بۆ
بدۆزنهوە.
به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی بيانيتر ،ج م شانسی ژيانی باشتر بوو .باوەکوو
خهونهکهی واته ياری کردن له تيمی ن ونهتهوەيی ئا مان پووچهڵ کرابۆوە ،به م وەك
يهکهم گهنجی هاودەورەی خۆی ،دەرسی خو ند و ديپلۆمی وەرگرت .لهڕاستيدا
دەيهويست بچ ته زانستگه به م خۆی بڕياری بهرەو ڕ گايهکيتر دا.
"Hamburg-

هه س و کهوت و بارودۆخی شو نی ژيان له ناوچهی لۆکست تی
 "Lokstedtی شاری هامبۆرگ بهتهواوی ئا وگۆڕی بهسهردا هاتبوو .بهرە بهرە
بنهما ه ئا مانييهکان ئهو ناوچهيهيان بهج ه شت ،زەوی ياری و شهقامهکان له ﻻيهن
گرووپه ڕاديکا هکانهوە داگير و ئيدارە دەکران .له سهرەتاوە تورکهکان و دواتريش
ههر وەك ج م دە  :دژکردەوەی " "Skinheadsواته نهتهوە پهرەستهکان )نازييهکان(،
لهسهر شهقامهکان ناکۆکی و پيکدادان و شهڕی ناو گرووپهکان و نهتهوەکان به ئاشکرا
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بهرز دەکاتهوە .ک شهی کهسی ناو بنهما هکانيش وەك جيابوونهوی ژن و م ردەکان
لهيهکتر ،ناڕەزايهتی و ناهوم دی مرۆڤهکانيش ه ندەيتر بارودۆخهکهيان دەش واند.
و دەچوو پﻼنی خو ندن له زانستگه بۆ ج م نهك ههر ئهستهم ببوو به کوو به ه چ
ش وەيهك گارانتی پ نهدەدا بتوانی وەك مرۆڤ کی بيانی له کۆمه گا سهرەکييهکهدا
سهرکهوتوو ب و کار کی ئاسايی بدۆز تهوە .ج م دە ی :من ئهو ههستهم ت دا پ ک
هاتبوو که بهڕادەی زۆر پ يان ڕابواردبووم ،ئ ستا ئيتر نۆبهی من هاتبوو که تۆ هی
خۆم بکهمهوە و بهوان ڕابو رم .يهك له کوڕەمامهکانم له ڕ گای قاچاخهوە پارەيهکی
زۆری کۆکردبۆوە ،لهو بارودۆخهدا من ئهو ڕ گايهم به باشترين و کورت ترين ڕ گا
به گهيشتن به سامان دەبينی .من خۆم وەك قوربانی ههست پی ناکهم ،چونکه ئهو
بڕيارەی خۆمم به ئاگايی تهواوەوە دابوو .تاوانکاريی نههاتبووە ﻻی من ،به کوو ئهوە
من بووم که بۆ ﻻی ئهو چووم و ئهو ڕ گايهم هه بژارد .مهبهستی من گهيشتن به پارە
و سامان بوو له ماوەيهکی کورت دا .لهو سهردەمهدا فيلمی ""Al Pacinoم بينيبوو به
ناوی " "Scarfaceکه چيرۆکی ""Al Caponeی له مهيامی " "Miamiدەگ ڕاوە وا له
ماويهکی کورتدا له ڕ گای قاچاغی مادەسڕکهرەکان ببوە ملياردەر .لهو فيلمهدا دوو
گهنجی کووبايی به بهلهميکی پڕ له مۆزەوە د نه مهيامی و لهخۆيان پرسيار دەکهن ئايا
ل رە وەك قاپشۆر و کۆکهرەوەی زبڵ در ژە به ژيان بدەن يا به کاری نالهبار و قاچاغ
ئهو شتهی له تواناييان دايه له کۆمه گای وەرگرن؟ منيش تهواو ئهو پرسيارەم لهخۆم
دەکرد .کهوتمه ناو ئهو ڕ گايهوە و ناو کم بۆ خۆم دروست کردبوو ،ههتا تووشم بوو
به تووشی باندە گهورەکانهوە .ناوەڕاستی ١٩٩٠ەکان ببوومه ئهندامی ڕ کخراوەی
مووسا ئا "Gangster GmbH« des Paten Musa A" .له شاری هامبۆرگ که دەستمان
له زۆربهی ناوچهکانی شارەکه دەڕۆيی .کاری وەك گهواديی ژنان ،فرۆشتنی
مادەسڕکهرەکان ،و زۆر تاوانيتر داو نيان گرتبووين .ئهوانه چيرۆکی ژيانی ج م –
تورك له بيۆگرافييهکهيدا پ ک د ن  .لهو دا ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن لهناو
کۆمه گای ئا مانی ڕوون دەکاتهوە.
ئ ستا ئيتر ج م لهو گرووپانه خۆی ک شاوەتهوە و له شاری برلين دوکانيکی جل
وبهرگی کردۆتهوە .ئهو ت ناگا بۆچی حکوومهتی ئا مان خۆڕاگری لهههنبهر
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تاوانکارانی ناو گرووپه تورك و عهەبهکان دەکا و لهناويان نابا .چلۆن پ تهخت کی وەك
شاری برلين دەتوان به ئاشکرا تهحهمولی بکا که زۆربهی ناوچهکانی ئهو شارە له
ژ ر کونتڕۆلی باندە تاوانکارەکاندا ب ؟ شارەداری پ شووی شاری نيۆيۆرك رۆدۆلف
جيۆليانی " "Rudolph Giulianiبه يارمهتی )ئ ف بی ئای( توانی پينج بنهما هی بهه زی
مافيايی لهو شارە توونا بکا ،بۆچی برلين ناتوان ئهو کارە بکات؟ جيۆليانی توانی
پارکی ناوەندی مامهلهی مادەسڕکهرەکان خاو ن بکاتهوە ،بۆچی برلين ناتوان ههمان
کار له پارکی گورليتزر " "Görlitzer Parkبهڕ وە بهرێ؟
ج م پ شبينی دەکا که شهپۆلی نو ی پهناههندەکان ه ندەيتر بارودۆخهکه خراپتر دەکا
و ه زی نوێ بۆ در ژەپ دانی کاری تاوانکاری له شارە گهورەکان پ ک د ن  .هۆکاری
ک شهکان مرۆڤ نين که تايبهتمهندييهکی تايبهتيی کۆمه يهتييان ههب  ،به کوو ل رە
ڕاگرتنی چهندين ههزار کهس له ﻻيهن بهرپرسانهوەيه ،به ب داهاتوويهکی ڕوون و
در ژخايهن بۆ ئه مرۆڤانهی که هيچ شانس کيان بۆ دۆزينهوەی ڕ گای ژيانيان پ
نادرێ .به بۆچوونی ج م ،زۆربهی ئهو مرۆڤانه بۆ دۆزينهوەی شانسی ژيانيان ئهو
ڕ گا تاوانکارييانه تاقی دەکهنهوە .تهنانهت ئهو کهسانهی به فهرمی وەريشيان گرتوون
به هۆی ک شهی زمان ،ب کاريی و نهبوونی ڕاه نانی زانستييانهی کۆمه يهتی له
و تهکهی خۆياندا زۆر ئهستهم دەتوانن ڕ گای ژيانيان بدۆزنهوە و خۆيان لهگهڵ
کۆمه گا بگونج نن.
له ڕوانگهی منهوە ئهوەش خا کی گهل ك گرنگه :بههۆی ديجيتال کردنهوەی
بازاڕی کاری و ته پ شکهوتووەکان ههر وەك پ شتريش له سهدەی نۆزدە به هۆی
هاتنی سهردەمی پ شهسازی بهڕ وە چوو ،ک شهی مرۆڤی بيانی ه ندەيتريش ئا ۆزتر
بۆتهوە .سهرەڕای گهشهپ دانی بازاڕی کاری له سهردەمی پ شهسازی بۆ ههموو
چينهکانی کۆمه گا ،له داهاتوودا بههۆی زانستی کهمی زۆربهی مرۆڤه بيانييهکان
لهسهر ت کنۆلۆژی نوێ ،کاريان کهمتر پ دەسپ ردرێ .ش وازی پ شهسازی نوێ
بارودۆخ کی تازەی پ که ناوە که کارکردنی بۆ ههموو مرۆڤ ك ئهستهم کردووە .ترس
له ههنبهر ههرەسه نانی کۆمه يهتی ههموو کۆمه گای داگرتووە .چينی ناوەڕاستی
کۆمه گا بهردەوام ههژارتر دەب تهوە ،تهنانهت بارودۆخهکه بۆ مرۆڤی ئا مانيش
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چهتوونتر بۆتهوە .تهنيا دەو همهندەکانی ئا مانی ناچار نين بزانن چ له شهقامهکان
بهڕ وە دەچ  ،ناچاريش نين مندا هکانيان بۆ قوتابخانه گشتييهکان که منا کی زۆری
مرۆڤی بيانی بهشداری ت دا دەکهن بن رن و له قوتابخانهی تايبهتی ڕادەه ندر ن .ئهوان
مافی هه بژاردنی ژيان بۆ خۆيان و مندا هکانيان ههيه به م زۆرينهی کۆمه گا هيچ
ڕ گايهکيتريان نييه و دەب زۆيان لهگهڵ ئهو بارودۆخه ڕاب ن .ناڕازيبوونی کۆمهڵ
بهردەوام لهگهڵ ترس له ههرەسه نانی ژيان پهرەدەست ن  .شك و گومانی
ههستپ کراوی گشتی بهدوای ڕ گای نۆ دا دەگهڕ ن که بتوانن خۆيانی ت دا بدۆزنهوە.
بۆ و نه کهرەسهی ئينت رن ت .ههر کهس ئهو ههستهی ههب که لهژ ر گوشار دايه،
دەست دەکا به ل دانی دەوروبهری .بۆ ترسی داهاتوو ت ڕۆر ،تاوانکاريی و گوشاری
حيزبه سياسيهکانی ڕاستيشی ل زياد دەب که زۆربهی مرۆڤی ئا مانيشی بهخۆوە
خهريك کردووە .زۆربهی گهنجانی بيانی که کارنامهی باشی کاری زانستيان له ئا مان
وەرگرتووە ،و تهکهيان بهج ه شتووە و تهنيا گهنجانی ﻻواز ماونهوە و شك و
گومانی کۆمه يهتيان بهرزتر کردۆتهوە .له ڕوانگهی "ج م گوﻻی"يهوە ههموو ئهو
فاکتهرانه بوونهته لهمپهر لهسهر ڕ گای ئينتيگراسيۆن .شانسی ئهو کارە جاران له
ئا مان زۆر باشتر له ئ ستا بووە به م بهداخهوە لهو سهردەمهشدا نه مرۆڤی بيانی و نه
بهرپرسانی ئا مانی هيچ ههو يکيان بۆ نهدا.
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ئا مانﯽ و تورك – چيرۆك و م ژوويهك هاوڕێ لهگهڵ ئازار کﯽ زۆر

پيکهوەژيانی مرۆڤی ئا مانی و تورك چهندين جار لهژ ر تاقيکاری دانراوە .قهيرانی
نهوت له سا ی  ١٩٧٣و  ٨٠/١٩٧٩ههروەها ههرەسه نانی پ شهسازيی پۆ و کانزای
ک ويی بوونه هۆی ب کار بوونی زۆربهی ه زی کاريی ميوان له ئا مان .ه نانی
بنهما هکانيشيان بۆ ئا مان نهبووە هۆی ئينتيگراسيۆنيان له ناو کۆمه گا ئا مانييهکه
به کوو بووە هۆی بار كی مهزنی ئابووری لهسهر سيستهمهی کۆمه يهتی و
گهورەبوونهوە و پيکهاتنی کۆمه گای ناو کۆمه گا سهرەکييهکه .هاوکات لهگهڵ
ههرەسه نانی ئابووری دوايين قهيرانی نهوتی حکوومهتی ،ه لموت کۆل ياسای
کۆچکردنی مرۆڤی بيانی بۆ ئا مانی رەد کردەوە و هاوکاتيش بهدوای دەرەتان کدا
دەگهڕا بارودۆخی نالهباری بازاری کاريی پ ه من بکاتهوە .مرۆڤ هيوادار بوو به
ياسای دانی بڕ ك پارە ) ١٠٥٠٠مارك( و  ١٥٠٠مارك بۆ ههر منا ك ،وەك يارمهتی
به بنهما ه کۆچبهرەکان بتوان له ﻻيهکهوە به گهڕانهوەی ئهو مرۆڤانه بۆ و تی خۆيان
ک شهکه چارەسهر بکا و لهوﻻشهوە ئاماری ب کاريی پ نزم بکاتهوە .به دەههزاران
کهس ئهو پ شنيارەی دەو هتيان قهبووڵ کرد و ئا مانيان بهج ه شت و چوونهوە بۆ
و تی خۆيان و تاقم کيش ئهو کارەی دەو هتيان به سووکايهتی دانا و ل رە مانهوە.
زۆربهی ئهو کهسانهی بۆ نو ژەنکردنهوەی بارودۆخی دوای شهڕی جيهانی دووههم
چاﻻکانه هاوکاريی و تهکهيان کردبوو ،خۆيان وەك سهربار ك ههست پ دەکرد که
دەو هت دەيههوێ خۆی له چنگيان ڕزگارکا .ﻻی ئا مانييهکانيش دانانی ئهو ياسايه
بووە هۆی باس و ک شه و ڕەخنهگرانی ئهو سهردەمه ،ناوی ياساکهيان نابوو "مافی –
تورك بۆدەرەوە".
له ڕوانگهی تورکهکانهوە تهنانهت تا ئهمڕۆش برينی ئازار و ئ شی ئهو ياسايه
سار ژ نهکراوەتهوە .بههۆی ئهو ياسايهوە بنهما هکان ل ك هه دابڕان :دايك و باوکهکان
گهڕانهوە بۆ و تی خۆيان ،مندا هکانيان ل رە مانهوە .ڕۆژنامهوان ئاشلی س ڤيندم " Aslı
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 "Sevindimدەگ ڕ تهوە ،که تهنيا له ناو بازنهی خزمهکانی ئهودا س رووداوی وا
بهڕ وە چووە" .خا ی ناخۆش ئهوبوو ئهو کهسانهی مابوونهوە ناچار به هه گرتنی ئاکام
و دەرەنجامی ئهو کارە و هه گرتنی ههستی سووکايهتی لهسهر شانی خۆيان کران.
ئهوان کارت کهريی ئهو ياسايهيان به هه ه ل کدابۆووە و ببوونه تۆپی ياری ن وان
زۆرينهی کۆمه گای ئا مانی و پ شينيانی و تهی پ شووی خۆيان .ههر لهخۆڕاوە نييه
که زۆرينهی مرۆڤی بهڕەگهز تورکی ناو و تی ئا مان ئهردۆغان به مرۆڤ کی باش
و د موکڕات دادەن ن .سهرۆکی تورکيا دەست بهسهر برينه ساڕ ژ نهکراوەکهياندا د ن
و بۆ بهرژەوەندی کهسيی خۆی کهرامهتی ئينسانييان پ دەداتهوە .ئهردۆغان ئهو
مرۆڤانه به دۆڕاو دانان به کوو فانتازيايهکی بۆ سازکردوون که له کۆتاييدا خۆيان
وەك مرۆڤ کی براوە و سهرکهوتوو له ئهژمار ب نن .ئهو پ يان دە " :ئهگهر
ئا مانييهکان ئ وەيان ناوێ ،من ئ وەم دەوێ ،و تی تورکيا ئ وەی دەوێ .ئ وەی مرۆڤ،
جا له مرۆڤی ئاساييهوە ههتا پسپۆر و زانا .من تهنيا پ ويستيم به ئيمانداری ،يهکڕوويی
و يهکڕەنگی و ڕۆحی ت کۆشان و شۆڕشی ئ وەيه .ئهوە بۆ ئيوە بهسه که له ﻻيهن
ڕۆژئاواييهکانهوە ئازارتان ک شاوە".
کات ئا مانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهه ت يهکيان گرتهوە و بوونه يهك و ت ،گرنگايهتی
زياتر به ڕۆژهه تی ئا مان درا و منا نی کۆچبهر کهوتنه پشتهوەی ڕيزەکه .لهو
سا هدا ) (١٩٩٠حهسنهين کازم پاسی ئا مانی وەرگرت و به فهرمی بووە هاوو تيی
ئا مانی .ئهو دەگ ڕ تهوە دايك و باوك و خۆی دەب چ ه ز کی مهزنيان نيشان داب
که بتوانن خۆيان له کۆمه گادا بگونج نن و ببنه هاوو تی ئا مانی .دوای ڕووخانی
ديواری ن وان دوو ئا مان ئهو ههستهی ت دا پهيدا ببوو" :من ههميشه لهسهر ئهو باوەڕە
بووم که دەب دوو و تی ئا مانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهه ت يهك بگرنهوە ،و لهسهر ئهو
بڕوايه بووم ه لمووت کۆل بهرپرسی سياسيی ئهو سهردەمهی ئا مان کار کی گهل ك
مهزنی بهڕ وە برد .به م لهو ﻻشهوە له ههنبهر حکوومهت و حيزبهکهی ه لمووت
کۆل " "CDUدا به چاوی ڕەخنهوە سهيرم دەکردن به تايبهت ئهگهر بۆ گونجاندنی
بنهما هکهمان له ئا مان ئاوڕ كم له ڕابردووی ئينتيگراسيۆنمان بدايهتهوە .ئ مه واته
خۆم و بنهما هکهم ههو يکی گهل ك زۆرمان دا بۆ ئهوەی بتوانين خۆمان لهگهڵ کۆمه گا
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ئا مانييهکه بگونج نين .ئهو کارەمان ڕاستگۆيانه بهڕ وە دەبرد و هيچ خۆنو نيمان بهو
کارە نهدەکرد .به واتايهکيتر :ئ مه خۆمان نهگونجاندبوو چونکه سياسهت کی ڕوون بۆ
ئينتيگراسيۆن له ئارادابووە ،به کوو سهرەڕای نهبوون يا بوونی سياسهت کی ناشهفافی
ئينتيگراسيۆن له ﻻيهن دەو هتی ه لمووت کۆلهوە بهو ئارەزووەمان گهييبووين .تازە
ببوين به ئا مانی ،کهچی له ناکاودا نيزيکهی  ١٦مليۆن هاوو تی نوێ ئاو تهی و ت
کرا و له ڕوانگهی ئهوانهوە ئهو ههستهم ت دا پهروەردە ببوو که من تهنيا وەك
زڕکوڕ کی ناو کۆمهڵ سهير دەکرام.
لهو د رانهدا ﻻيهن ك د ته ئاراوە که زۆرجار له باسی ئينتيگراسيۆندا لهبهر چاو
ناگيرێ :مرۆڤی وەك حهسنهين کازم و بنهما هکهی که له ناخی د يانهوە خۆيان وەك
ئا مانی ههست پ دەکرد ،سهرەڕای ئهوە ه شتا له ڕوانگهی زۆرينهی کۆمه گاوە وەك
ب گانه دەردەکهوتن ،جا چهند لهم ژە ل رە دەژين يا چهند لهم ژە به فهرمی بوون يا
نهبوونهته هاوو تی ئا مانی ،جياوازييهکی ئهوتۆی نهبوو .مرۆڤ لهو کۆمه گايهدا
داواکاريی له کۆچبهران ههيه ههوڵ بۆ خۆگونجاندنيان بدەن ،بۆ ئهوەی بهش ك بن له
کۆمه هکه ،به م زۆر جار ئهو کهسانهی وا له قوو يی د يانهوە ههو يان بۆ
خۆگونجاندن داوە ،لهبهر چاو ناگير ن و وەك مرۆڤی بيانی تر سهير دەکر ن .حهسنهين
کازم دە ی" :بهداخهوە له ڕوانگهی زۆربهی کۆمه گاوە ئا مانی بوون ه شتا ههر به
"خو ن" و "خاك"ەوە لک ندراوە ".ههر وەك پ شوو زۆر جار لهسهر ئا مانی بوونم
دەب له پ ناو ڕەچه هکی پ شوومدا پاساو ب نمهوە و ڕەنج و ئازاری بۆ بک شم .زۆر
جار دەب بۆيان ڕوون بکهمهوە و به گهيان بۆ ب نمهوە ،به م سهرەڕای ئهوانهش
ه شتا ههر دوود ييان ت دا دەم ن تهوە .سهرەڕای خۆگونجاندنم له کۆمه گای ئا مانيدا
ه شتا خۆم وەك ب گانه ههست پ دەکهم.
ئهو هه س و کهوته وەك تهنيا ههست کی عاتيفی مرۆڤی کۆچبهر له ئا مان نهمايهوە
و زۆری پ نهچوو له ههمان ساڵ واته ڕۆژی ٣ی مانگی ئوکتۆبری  ١٩٩٠که دوو
و تی ئا مان يهکيان گرتهوە ،ما ی بنهما هيهکی لوبنانی به ناوی زادۆ " "Saadoله
شاری " "Hünxeله ﻻيهن حيزبه ڕاستهکانهوە سووت ندرا .کچ کی ناو ما هکه به ناوی
ز نهب لهو ئاگرەدا سووتا به م شانسی ه نا و ڕزگاری بوو .دەيان ساڵ به ب بوونی
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بهرنامه ياخود پرۆگڕاميکی شهفاف بۆ ک شهی ئينتيگراسيۆن يهکهم کاردانهوەکانی
دەرکهوتن :گهورەبوونهوەی کاری خراپ ،دزی ،شهڕ و جينايهت له ناوچه بيانی
نشينهکان ،نهبوون ياخود بوونی ک شهی تامهزرۆيی بۆ نهگونجاندنی منا نی وەچهی
دووههم و س ههمی مرۆڤی بيانی ﻻی ئا مانييهکان .ترس له ب گانه پيکهات که تهنانهت
له ﻻيهن تاقم ك سياسهتوانهوە پهرەی پ دەدرا .ئهو ترسه بووە هۆی پ کهاتنی شهڕ
و شهڕخوازيی ئاشکرا.
و نهی وەك سووتاندنی مندا ی بی تاوان وەك ئهوانهی شاری " "Hünxeترس و
لهرز کی گه ك زۆری له ن و مرۆڤ و بنهما ه بيانييهکانی پ که نا و ئيتر له و تی
ئا ماندا ههستيان به ژيان کی ئاسوودە نهدەکرد .ج پ قايم کردن لهو کۆمه گايه له
ﻻيهکهوە مرۆڤی بيانی نيگهران کردبوو ،له ﻻيهکيشهوە ترسيان ل پهيدا ببو و تهنانهت
کاتی خهوتن پهنجهرەکانيان نهدەکردەوە .سا دواتر له شاری ڕۆستۆك ""Rostock
له گهڕەکی ليشتن هاگن " "Lichtenhagenبه چهپ ه ل دانی زۆربهی خه کی شارەکه
خانوويهکی پهنابهرەکانيان ئاگر ت بهردا .بيرەوەرييهکانی سهردەمی هيتل ر و
فاشيستهکان زيندوو بوونهوە .دوای ئهو ڕووداوە شهڕی ئاشکرا له ن وان نازييهکان،
تورکه ناسيۆناليستهکان که خۆيان به گورگی بۆر دەناساند ،ههروەها کورد و ئا مانی
سهربهخۆ پ ک هات.
ه رشکاری و سووتاندنی ما ی بنهما هيهکی تورك له شاری مۆلن ""Möllnی
ئهيالهتی شل سويگ هۆلشتاين " "schleswig-holsteinischenهيندەيتر ئاگری ک شهی
ن وان مرۆڤی بيانی و نازييهکانی خۆش کرد .زۆربهی مرۆڤ چاوەڕوانيان دەکرد که
ه لمووت کۆل له ڕێ وڕەسمی سهرەخۆشيی ئهو کارەساته له شاری هامبۆرگ
بهشداری بکا ،بۆ ئهوەی دژ به نازييهکان و ڕاسيستان به گشتی ،نيشانهيهك له خۆی
و و تی ئا مان به جيهان نيشان بدا ،به م ئهو خۆی لهو ڕێ و ڕەسمه دوور ڕاگرت.
کات وتهب ژی فهرمی دەو هتی ئا مان له کونفرانسی دەو هتيدا پرسياری ليکرا ،بۆچی
کۆل لهو ڕێ و ڕەسمهدا بهشداری نهکرد ،ڕوونی کردەوە که دەو هتی ئا مان
نهيويستووە له "سهرەخۆشی تووريستی"يدا بهشدار ب  .لهو قۆناخهدا بهرپرسانی ئا مان
ههل کی گهل ك لهباريان بۆ قهرەبووکردنهوە و ههله نانی ههنگاو بۆ ئاشتی ن وان
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مرۆڤی بيانی و ئا مانی و ساڕ ژکردنی برينی ن وانيان و کۆتايی هينان بهو ک شهيه له
دەست دا .لهجياتی ئهو کارە سا ك دواتر ههميسان دەستدڕ ژی کرايه سهر خانوويهکی
چهند قاتی ژمار ك بنهما هی تورك له شاری زۆلينگن " "Solingenکه پ نج کهس گيانی
خۆيان له دەست دا و  ١٧کهسی بريندار و سووتاوی ديکهی ل کهوتهوە .دانانی
يادەوەرييهك له ناوەڕاستی شارەکه دەبوو مرۆڤ وەبير ئهو کارەساته به ن تهوە ،به م
به بيانووی ڕاگرتنی ئاشتی ناوخۆيی لهو کارەش چاوپۆشی کرا .ئهو کارە بووە هۆی
ژەهراويکردنی زياتری پهيوەندايهتييهکه ،چونکه دانانی يادەوەرييهك بۆ مرۆڤی ب
تاوان بۆ دەبوو ئاشتی شارەکه ت ك بدا؟
ئاشلی س ڤيندم ههو ی داوە وە م کيتر بۆ هه س و کهوتی ترس ،ب متمانهيی و
شهڕخوازی بۆ خۆی بدۆز تهوە .له ه رشکاريی شاری " "Hünxeدا وەك قوتابييهکی
 ١٧سا ه نهيويستووە ترس لهخۆيدا پ ك ب ن  .ئهو بهرگری لهو کارەساته کردووە:
"بهش کی ک شهکهی به گهورەکردنهوە و پ وەنان و زيدەڕۆيی مرۆڤ داناوە وەك
ئهوەی :ههموو ئا مانييهك نازييه ،يا ههموو ژن کی تورك به زۆری تووشی م ردکردن
دەکر ت ".هيچکهس ناب بکر ته قوربانی گوتهی هه ه و ناڕاست .به م بهداخهوە
ههر دووك ﻻيهن ئهو کارە بهڕ وە دەبهن .بۆ ئاشلی س ڤيندم هيچ ڕ گايهکيتر نهمابۆوە
جيا له خۆ ﻻدان و لهبهرچاونهگرتنی ئهو هه بهستنه نادروستانه .به م کات جار کيان
له ناوچهيهکی ئا مانی نشين به کچه تورك ناويان بردووە ،ههست کی ناخۆشی تيدا پ ك
هاتووە" .له ڕاستيدا دەبوو به دانانی ئهو ناسناوە پ کهنينم ب ت ،له ﻻيهکهوە شت کی
سهير نهبوو،به م لهوﻻشهوە جياوازييهکی نهتهوەيی و ها واردنی نهژادی ت دا پ ك
د نام .وە می من سهبارەت بهوە بريتی بوو لهوەی "من مافی ئهوەم ههيه ل رە بم.
لهگه ی ڕاب ن ،لهگه ی ژيان بکهن و بهخۆتانی بقهبوو نن که من ل رەم".
ئاشلی بهردەوام ههو ی دەدا چهشنه هه س و کهوت ك بدۆز تهوە که خۆی پ ڕازی
ڕابگرێ .ئهو خۆی به بزووتنهوەی مافی شاروەنديی له ئهمريکاوە خهريك کردبوو و
بابهتی لهو چهشنهی له ڕاديۆدا ب و دەکردەوە .بۆ دايك و باوکی دوو ڕ گا ههبوو بۆ
ئهوەی به ب ترس له ئا مان در ژە به ژيانيان بدەن" :بهڕ وەبردنی ياسا و ڕاه نانی
باش بۆ منا هکانيان .بۆ ئاشلی کت بخانهی شارەکه باشترين شو ن بووە بۆ خۆگونجاندنی
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له کۆمه گادا .ناسينی جيمی هندريکس " "Jimi Hendrixدەرگای ناونهتهوەيی له سهر
کردۆتهوە".
حهسنهين کازم له نووسيندا چهشنه ئازادييهکی بۆ خۆی دۆزيوەتهوە .له
نووسراوەکانيدا به ش وەی ڕەخنهگرانه خۆی به هه سهنگاندن لهگهڵ ئهمڕۆدا سهير
دەکا و بهربهرەکانی له ههنبهر کولتووری ئوردۆغانی و ﻻيهنی ڕاستهکانی ئا مان
دەکا] .کورد گوتهنی دار کی پ يه ههردووك سهری پيسه [.بهردەوام له ﻻيهن
ﻻيهنگرانی حيزبی ڕاستهکان ) (AfDو ) (Pegidaو ﻻيهنگرانی ئوردۆغانهوە نامه و
ئيمهيلی جن و و سووکايهتی پی دەگا .ئهو ﻻيهنگرانه ،سهرەڕای جياوازيی ن وان
خۆيان ،لهسهر هه س و کهوتيان دژ به مرۆڤی ڕووناکبير ل ك زۆر نيزيکن .حهسنهين
تهنيا له قالبی شۆخی و جهفهنگدا وە می ئهو مرۆڤانه دەداتهوە .له دوايين کت بی به
ناوی ناميلکهی کارڵ هاينس" "Post von Karlheinzزۆربهی ئهو ئيمهيل و ناميلکه ڕق
و کيناويانهی پ ی گهييون ،ب و کردۆتهوە .لهسهر بهرگی کت بهکه و نهی باغهوانيکی
کورتهبا دەبينرێ که لهسهر مستراح دان شتووە و خهريکی نووسينی ئيمهيله.
به م زۆربهی ه زی کاريی ميوان و منا هکانيان لهو چهشنه خۆپار زييهی گهنجانی
وەك ئاشلی و حهسنهين ب بهشن .ههموويان هه س و کهوت کی ئهوتۆيان نييه که
بتوانن پار زگاری لهخۆيان بکهن و زاريان بکهنهوە ،ئاسلی دە " :ترس زياتر بهسهر
مرۆڤدا زا ه ههتا ئازايهتی و غيرەت".
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له جيهانی گلۆباليزم و ديجيتاليدا که ههوا هکان له چرکهيکدا بۆ ههر و ت کی دوور
و نيزيکی ئهم ههردە دەن ردر ن ،ههر ڕووداو ك لهسهر ئهم ههردە ڕوودەدا ،دەتوان
کارت کهری لهسهر ئاکامی پ کهوەژيانی مرۆڤ تهنانهت له شو ن کی دووری ئهم
جيهانه دابن  .کات ئاشلی کارەساتی  ١١سپتامبری بيست ،بهخۆی گوت" :ڕەنگه له
بهيانييهوە جيهان ش وەيهکيتری ل ب  ".ئاشلی دەيتوانی چاوەڕوانی کارت کهريی
کارەساتهکه لهسهر پيکهوەژيانی مرۆڤی موسو مان و غهيری موسو مان گومان بکا.
ئهو شته تهواو ڕوون بوو که ئهو کارەساته به ههموومانی زيان دەگهياند ،له ههر
شو ن کی ئهم جيهانه .پ شتريش ترس له مرۆڤی ڕاديکالی ز دەڕۆی ئيسﻼمی بوونی
ههبوو ،به م مرۆڤ دوژمنی خۆی دەناسی :مرۆڤی ڕيشداری فناتيکی تورك ،که له
شاری کۆ ن دەيانهويست خهﻻفهتی ئيسﻼمی دروست کهن ،ياخود چهند ﻻيهنگر کی
حاماز يا حيزبو و سهلهفييهکان که له چهند شاری ئا مان له دەوری يهکتر کۆ
ببوونهوەو ل رە و لهوێ به ئاشکرا چاﻻکيان دەکرد .به م ئهوەيکه دوو له
ت رۆڕيستهکانی يازدەی سپتامبر له ئا مان ژيابن و له زانستگه دەرسيان خۆ ندب و
و دەچوو به تهواوی خۆيان لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی گونجاندب  ،ههموو مرۆڤ کی
شۆکه کرد.
من خۆم ئهو سا ه له ئاوگسبۆڕگ قوتابی زانستگه بووم ،له ناو شهمهنهفهر و لهسهر
شهقامهکان مرۆڤ ههستی به چاول کردنی گوماناوی و نائهمنی زۆربهی خه کی
دەکرد .ههموو پ وانهکانی ئهو سهردەمی مرۆڤی بيانيان پی دەپ وا ،به ووردی و
تهواوی لهگهڵ من دەيخو ندەوە" :قوتابی عهڕەب ،موسو مان ،گهڕا باشی و بهردەوام
له سهفهر و به چهندين زمان ئاخهفتنم دەکرد و هتد ". ..سهرەڕای ئهوەش من پ موابوو
لهو کاتهدا شك و گومانهکه به ئاشکرايی ه شتا خۆی دياری نهکردبوو .مرۆڤ
ههست کی ناخۆشی ههبوو ،به م به ش وەی ئاشکرا متمانه نهکردن و به تاوانکار
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زانينی موسو مانان به ڕوونی نهدەگوترا .به م ترشان و گنخانی ڕووکاری
بيروبۆچوونی کۆمهڵ دژ به مرۆڤی بيانی و بهتايبهت موسو مان دەستی پ کردبوو و
به د نياييهوە ئهو بارودۆخه زۆر ناخۆشتر و جيدديتر بوو له باس کی کراوەی گشتی
خه کی و م دياکان لهسهر مرۆڤی بيانی .دوای ماوەيهك بهجار ك ههمووشت ك خرايه
ڕوو – له در ژەی باسهکهی تيلۆ زاراسين " "Thilo Sarrazinبه ب فيلتهرکردن و به
ش وەی ل ك ش واو ک شتی مج ور ك له ئينتيگراسيۆن و ههرەسه نانهکهی له کۆمه گادا،
ترس له ههنبهر مرۆڤی بيانی و ب گانهبوونی کۆمهڵ و ترس له گهورەبوونهوەی ت ڕۆڕ
بههۆی پا نهری ئايينيهوە لهناو خه کيدا پهرەی سهند .سياسهتوانی حيزبی سوسيال
د موکڕاتهکانی ئا مان" "SPDو بهرپرسی بانکی پ شوو تيلۆ زاراسين به کت بهکهی
لهژ ر ناوی "ئا مان بۆخۆی خۆی توونا دەکا " "Deutschland schafft sich abههر
هه س و کهوت و ترس کی ناو کۆمه گا که سا نی در ژ بوو خه کی له ههنبهر
مرۆڤی بيانی له د ی خۆياندا ڕايانگرتبوو ،ه نا سهر کاغهز .کت بهکهی دەيتوانی ههر
دووك ﻻيهنهکان هان بدا ک شه ڕاستهقينهکانيان له پهيوەنديی ژيانی هاوبهشيان به
ش وەيهکی ڕاستگۆيانه بخهنه بهر باس .به ج ی ئهو کارە بووە هۆی بهربهرەکانی
بهه زی ﻻيهنهکان و هاندانی مرۆڤی ز دەڕۆی ههر دووك ﻻ بۆ دروستکردنی پيﻼنی
نوێ.
تهنانهت مرۆڤی گهل ك ئارام و ژيری وەك "ئاشلی سيوينديم"يش لهسهر ئهو کت به و
باسهکانی دوای ئهو ،ههستی تووڕەيی ت دا پ ك ه نابوو .ت زەکانی تيلۆ زاراسين به
سووکايهتی دژ به ههموو ئهو مرۆڤانهی دادەنا که به چاﻻکيان و له ناخی د يانهوە
ههو يان بۆ خۆگونجاندنيان له کۆمه گاکهدا دابوو .زۆر شت ههن که مرۆڤ دەتوان
و دەب ڕەخنهيان ل بگرێ به م ههموو ئهو ئهزموونه ئهر يانهی پرۆسهی
ئينتيگراسيۆنی زۆربهی مرۆڤی بيانی ناو ئا مان لهبهر چاو نهگيرێ و بگوترێ که
ههر ههمووی ئهزموونيکی خراپی بووە ،به هيچ ش وەيهك قهبووڵ ناکرێ .ئاشلی
لهسهر ئهو بۆچوونهيه که ﻻی کهم بهدوای ئهو باسانهدا و نهی گهل ک ڕاسيستی له
م شکی مليۆنان ئا مانيدا دروست کراون :و نهی وەك لهچکهی کيژانی موسو مان،
سهوزی و ميوە فرۆش و جياوازی "ژين" تيکی که زاراسين له کت بهکهيدا باسی

ئينتيگراسيۆن

٩٠

ل وەدەکا .من به پ چهوانهی ئاشلی لهسهر ئهو بڕوايهم کت بهکهی زاراسين ئهو شتهی
زەق کردۆتهوە که بهردەوام لهناو خه کيدا ههبووە و تهنيا ئهو ،بيرکردنهوەی خه کی
که نهيانو راوە باسی ل وەبکهن ،ئاشکرا کردووە .ئهو کارە هيچ دەمارگيری له ناو
کۆمه گادا پ ك ناه ن  ،به کوو دەنگی ئهو کهسانه بهرز دەکاتهوە که پ شتر خۆيان ئهو
باوەڕەيان ههبووە .ئهو کارەی مرۆڤ دەتوان زاراسينی پ تاوەنبار بکا ،ئهو
ڕاستييهيه که دەنگی کپکراوی خه کی ئاشکرا کردوە .ئهوەيکه توانی ئهو کارە به
سهرکهوتووييهوە بهڕ وە بهرێ پهيوەندی به ب دەنگ مانهوەی زۆرينهی خه کييه که
گو يان قوت کردۆتهوە و چاوەڕوانی کهس کن دەنگيان بهرز کاتهوە .ههروەها
پهيوەندی بهوەشهوە ههيه که سياسهتی و تهکه له بارۆدۆخ کدا نييه لهسهر ئهو تهوەرە
گرنگه باس و گفت و گۆ و ل کۆ ينهوە وەڕ خا .مرۆڤ دەتوانی لهو کت بهی زاراسين
که ك وەرگرێ ک شهکانی پ ش بکاتهوە و پ کهوە بهدوای ڕ گا چارەکهياندا بگهڕ ين.
به ج ی ئهو کارە به تامهزرۆييهوە ب دەنگيان لی ه نا ،ياخود ڕوونی دەکاتهوە به چ
هۆيهك مرۆڤ له پلهی يهکهمدا هه س و کهوت لهههنبهر مرۆڤی ﻻيهنگر يا دژبهری
بيانی بکا و دووههم بارودۆخ کی پ كه نا که دروشمی دژ به مرۆڤی بيانی که تا ئهو
کاته تهنيا له کۆبوونهوە بچووکهکانی ناوخۆياندا مابۆوە ،بک شر ته ناو کۆمه گا و هۆ ه
گهورەکانهوە و به ئاشکرا و دەنگی بهرز باسی ل وەبکرێ .س ههميش ،باسه
سهرەکييهکه – واته ههرسه نان يا سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن – ئيتر گو بيستيان بۆ
نهما.
سا ك دواتر کانالی شاراوەی نازييهکان کهشف کرا .سا ن کی در ژ بوو تۆڕ کی
ز دەڕۆی ڕاستهکان مرۆڤی بيانيان دەکوشت به ب ئهوەی سازمانه ئهمنييهکان و ئيدارە
ئهمنييهکانی و ت ههست به بهست نی ڕاسيستی بکهن ياخود بيانهوێ باوەڕی پی ب نن.
ئاو کارە بووە هۆی تووناکردنی متمانهی زۆربهی مرۆڤ لهژ ر ناوی و ت کی
د مۆکراتيك و ياسايی .تهنانهت "ئاشلی"يش که کو رانه باوەڕی به ئينتيگراسيۆن لهم
و ته ه نابوو ،شۆکه ببوو" .ل رەدا تهنيا هه هيهکی مرۆڤ نهبوو به کوو پيکهاتهيهکی
ههرەسه نراو له ئارادابوو ".ﻻی کهم :ستروکتوری د موکراتيك ل رە تا ئهو ج يه نهگۆڕ
دەم ننهوە که ئيمکانی سڕينهوە و ﻻبردنی ئهو ئابرووچوونه بوونی ههب  .به م:
"ئهوەيکه پهرەسهندنی ئهو کارە تا ئهو ڕادەيه بچ ته پ ش و ه ندە در ژەی بووب  ،زيان
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به متمانهی زۆرينهی مرۆڤی بيانی به ش وەی در ژخايهن دەگه ين  .زۆربهی ئهو
مرۆڤانه ئيتر پۆليسيان به ههڤال يا پار زگهر و يارمهتيدەری خۆيان دانهدەنا به کوو
به سيستهم کی کونتڕۆڵ و ئاگادار لهسهر مرۆڤی بيانی يان دەبينی .ئ ستا زۆربهی دڵ
شکاو و ڕۆح ئازاردراوی ئهو کارەساته له ڕوانگهی خۆيانهوە به ت ئۆری پيﻼن بۆ
کوشتنی موسو مانانی دادەن ن.
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بهشﯽ ٥
ناوچهی ياساخکراو و ﮐونترۆلﯽ به تهواويﯽ وەك "گهڕەﮐﯽ ﮐهمه نهتهوەييهﮐان" و
"ﮐۆمه گای دەروازەدار" پ ش به ئينتيگراسيۆن دەگرن

له ئاخافتن کمدا لهگهڵ وەچهی دوايينی ه زی کاريی له ئا مان ،ئاماژە به گهل ك
لهمپهر دەکهم که پ ش به بهڕ وەچوونی ئينتيگراسيۆن دەگرن .هاوکاتيش
ئهزموونهکانی سا نی  ٢٠١٦و  ٢٠١٧که به ش وەی دۆکۆم نت – فيلم لهسهر
موسو مانانی ئورووپا هه گيرابوو ،دەخهمه پ ش چاوی خو نهر.
ههر کهس بيههوێ بزان ئايا ئينتيگراسيۆن سهرکهوتوو بووە ياخود ههرەسی
هيناوە ،دەب پياسهيهك به ناو ناوچهکانی دانيشتوانی مرۆڤی بيانی ياخود ميگرانت له
شارە گهورەکانی ئورووپادا بکا .له چهند مانگی ڕابردووەوە ئهو ههلهم بۆ ڕ کهوت
جهو هيهك به ناو ناوچه ميگرانتهکانی شاری پاريس " ،"Parisمارسل "،"Marseille
برۆسل " ،"Brüsselئامستردام " ،"Amsterdamئارهوس " ،"Aarhusکۆپنهاك
" ،"Kopenhagenمالموێ " ،"Malmöبۆن " "Bonnو برلين " "Berlinدا بکهم و له
نيزيکهوە شايهدی چۆنيهتيی بارودۆخيان بم .زۆر جار نه دەکرا و مهترسيدار بوو به
ب ک شه به ناو تاقم ك لهو ناوچانهدا پياسه بکهم چونکه ئهو ناوچانه به 'ناوچهی
ياساخکراو' ناود ر کراون و ه زی پۆليسيش ئاگاداری کردبوومهوە .له زۆربهی ناوچه
بيانييهکانی شارە گهورەکانی ئورووپا مرۆڤ لهگهڵ دياردەی هاوچهشن ڕووبهڕوو
دەب تهوە :له ﻻيهکهوە کۆمه گايهکی ب بهش ،که ﻻيهنگرەکانی و بهتايبهت ژنان و
کيژان ،به ش واز کی ز دەرۆيانه کونتڕۆل دەکر ن و لهو ﻻشهوە زۆربهی مرۆڤی
بيانی ئورگانيزەکراو ،که به چاوی ڕەخنه و گهل ك سووك و ب ڕ ز سهيری کۆمه گا
سهرەکييهکه دەکات .له ههموو ئهو ناوچانه ک شهی وەك يهك دەبينر ن :چارەڕەشی
کۆمه يهتی ،گهورەبوونهوەی کاری ناحهز و تاوان ،تووڕەيی ،چهك و تهقهکردن،
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که ك وەرگرتن له مادەسڕکهرەکان و له سهرووی ههمووشيانهوە ک شهی ب کاری .له
ههموو ئهو شو نانهدا ژن و کيژی داپۆشراو دبينر ن که ترسيان ههيه نهکا و نهيان ل
هه گرن و ﻻی بنهما هکهيان وەك به گه که کی لی وەربگرن ،ههروەها گرووپی
گهورەی گهنجانی کوڕ که له کۆ نان به ب هيچ بهرنامهيهکی پۆزيتيڤ له دەوری
يهك کۆبوونهتهوە و خهريکی بهرە يين .له ههر شو ن ك مرۆڤ گو ی له سکاﻻ و
پرتهوبۆ هيه له ههنبهر جياوازيدانانی کۆمه يهتی و به گشتيی ترس له ئايينی ئيسﻼم
و ههوا ی هه هی م دياکان لهسهر ئيسﻼم و مرۆڤی بيانی.
کات من سهردانی ئهو ناوچانهم کرد ،بهردەوام پرسياری هاوچهشن له ناو م شکم
دا پ ك دەهاتن :کۆمه کی بهه زی بيانی چ کارت کهريهکی لهسهر تاك تاکی مرۆڤ له
کۆمه گا سهرەکييهکه دەب ت؟ کونتڕۆ ی کۆمه يهتی چ کارت کهرييهکی لهسهر ورە و
تايبهتمهنديی دەروونی مرۆڤی کۆچهر ههيه؟ بۆچی ئيسﻼمی خۆپار ز ئاشتی دەکا
لهگهڵ مرۆڤی جينايهتکاری ناو باند و دەستهکان که نانی ڕۆژانهيان لهڕ گهی قاچاغی
مادەسڕکهرەکان و فرۆشتنی لهشی ژنان وەدەست د نن ،به م هاوکاتيش ئامۆژگاری
گهنجانی موسو مان دەکا که خۆيان له بههاکان و داب و نهريتی کۆمه گای ڕۆژئاوايی
دوور ڕاگرن؟ يارمهتی سوسيالی ١٠چ کارت کهرييهکی لهسهر ناڕازيبوون و خۆ
نهگونجاندنی مرۆڤی بيانی له ههنبهر کۆمه گا سهرەکييهکه ههيه؟ بۆچی وەرگری
بهردەوامی پارەی سوسيالی ،بهردەوام ناڕازيشن؟ بۆچی مرۆڤی ب دەسه ت به
ڕاشکاوی خۆيان به چهوسانهوە و کونتڕۆ ی ژنان و مندا نهوە خهريك کردووە و
بۆچی ڕ گايان بهرەو ئايينی ز دەڕۆ ،کهين و بهين و پيﻼن دەڕوا؟ ديارە ئهو کردەوانه
تهنيا پهيوەندييان به مرۆڤی ميگرانتهوە نييه به م به ڕوونی له کۆمه گای بيانييهکاندا
لهبهر چاوە.
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پاييزی سا ی  ٢٠١٧چووم بۆ گلرۆپ " "Gellerupناوچهيهکی پ ش شاری بهندەری
ئارهوس " "Aarhusله دانمارك .ئهو ناوچهيه له ﻻيهکهوە ناو کی خراپی دەرکردووە
لهسهر دروستبوونی باند و گرووپی کاری خراپ و لهو ﻻشهوە کۆبوونهوەی
ژمار کی زۆر موسو مانی زۆ دەڕۆ .لهو ناوچهيهوە جيهاديست کی زۆر ن ردراون بۆ
شهڕی سۆريا و بۆ ناو داعش .له پهنا بلژيك ،و تی دانمارك ديارە به پ ی ڕادەی
دانيشتوانی ئهو و تانه ،له پلهی يهکهمی ناردنی مرۆڤی ز دەرۆ و جيهاديستی
ئورووپان بۆ ناو داعيش .جياواز له و تانيتری ئورووپايی ئهگهر شهڕکهرانی داعيش
بگهڕ نهوە بۆ ئهو دوو و ته ،سزا نادر ن و دەتوانن ئازادانه ژيان بکهن .کات
شهڕکهر کی داعش بگهڕ تهوە بۆ ناوچهی گلرۆپ ،پرۆژەی بهخ رهاتنهوەيان بۆ
دەگ ڕن و له ڕوانگهی ڕەوانناسييهوە پسپۆری تهيبهتيان ههيه ،خانوويهکيان بۆ ئامادە
کراوە و تهنانهت کار يا له زانستگه ج گايان بۆ دەرسخو ندن بۆ تهرخان کراوە.
خزمهتگوزارييهك که منا نی مرۆڤی بيانی ئاسايی خهونی پ وە دەبينن.
نهزان گو کدەمير " "Nazan Gökdemirو من خۆم دەمانهويست له چوارچ وەی
بهرنامهکهماندا "موسو مانانی ئورووپا" لهگهڵ بهرپرسانی مزگهوتی گهڕەکهکه و
ههروەها لهگهڵ کارمهندانی پرۆژەی هه س و کهوت لهگهڵ مرۆڤی ڕاديکاڵ بۆ
گهڕانهوەيان بۆ ناو کۆمه گا ،ئاخافتن بکهين .ههر دووكﻼيهن ئ مهيان وەر نهگرت و
ئاخافتنهکهيان ڕەد کردەوە .ڕەنگه له ڕوانگهی بهرپرسانی مزگهوتهکهوە مرۆڤ
دەيتوانی ل يان ت بگا چونکه بارودۆخ کی گهل ك ئاستهميان ههبوو ،زۆربهی گهنجانی
ئهو ناوچهيه کهوتبوونه داوی داعشهوە و فريودرابوون پ ش ئهوەی بچنه ناو شهڕەکه.
مزگهوت ك لهو بارودۆخهدا هيچ ڕ گايهکی بۆ نام ن تهوە باس و گفتوگۆ لهگهڵ
ڕەخنهگهری ئيسﻼمی بکا .به م بۆچی دەب بهرپرسانی پرۆژەيهك که مهبهستيان
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ه نانه سهر ڕ گای ڕاستی ز دەرۆيان و ڕاديکا هکانه ،باسکردن لهگهڵ ئ مه ڕەد
بکهنهوە؟ ئهوە بۆ ئيمه وەك پهرجۆيهك مابۆوە.
دوای ئهو دەستپ که ناخۆشه دەمانهوێ خۆمان و نهيهك له بارودۆخی دانيشتوانی
ناوچهی گلرۆپ هه بگرين .له بازاڕی چهشنه ڕۆژهه تيی شارەکه لهگهڵ گهنج ك به
ناوی عيسا چاوپيکهوتن دەکهين .ئهو گهنجه به ڕەگهز ئوردۆنييه و وەك چاوساغ و
ڕ نو ن لهگه ماندا دەب  .وشياريان کردبووينهوە تهنيا به هاوڕ يی کاس کی
متمانهپ کراو بچينه ئهو ناوەوە.
عيسا مرۆڤ کی خۆش مهشرەفه و زۆر باش به زمانی ئينگليزی ئاخافتن دەکا.
خاوەنی دوو دووکانی تهلهفۆنی مۆبايل و سا ۆنيکی ئارايشه و لهسهر خواستی خۆی
و به ب وەرگرتنی پارە يارمهتی گهنجانی بيانی دەدا بۆ گونجاندنيان لهناو کۆمه گا
سهرەکييهکه .مرۆڤ کی گهل ك پڕ کارە له شو ن ك که ب کاری هاوار دەکا .له بازاڕدا
دوای ت پهربوون له دووکانهکانی فرۆشتنی لهچکه ،قهسسابی حه ڵ و بوتيکی کڕينی
دياريی – عيسا به نيمان پ دەدا ڕۆژی دوايی بمانباته مزگهوت ك و سهردانی
قوتابخانهيهك بکهين که زۆرينهی قوتابييهکانی مرۆڤی موسو مانن .عيسا مرۆڤ کی
کراوەيه و خۆيشی به چاوی ڕەخنهوە سهيری بارودۆخهکه دەکا .سهرەڕای ئهوەی دان
بهوە دادەن که گلرۆپ ک شهی گهورەی لهگهڵ مرۆڤی ز دەڕۆی ئيسﻼمی و گرووپه
تاوانکارەکان ههيه ،به م ڕوخسار کيتر له شارەکهمان پ شان بدا .ههو ی نيزيکيی و
قسهکردنمان لهگهڵ خه کی ناو بازاڕ زۆر سهرکهوتووانه نهبوو .ﻻی کهم مرۆڤ کی
توركی کهباب فرۆش دەيگوت ئايين هه س و کهوت کی کهسييه و ئهو ڕ زی بۆ ههر
مرۆڤ ك ههيه جا له کو وە ب ياخود چ ئايين کی ههب  .مرۆڤ کی به تهمهنی عيڕاقی
و نای دەکا که گلرۆپ بۆ ئهو وەك نيشتمنا کی نو ی ل هاتووە ،چونکه ههموو
خزمهکانی ل رە دەژين .تهنانهت بنهما هی ژنهکهشی ههر هاتوونهته ئ رە و ل رە دەژين.
مرۆڤ کی فهلهستينی که  ٣٢ساڵ بهر له ئ ستا له لوبنانهوە هاتۆته دانمارك دە من
زياتر له لوبنان مرۆڤی نهتهوە پهرەستم تووش هاتووە ،به م ل رە نا" :ل رە مافی مرۆڤ
و ڕ ك و پ کی ههيه .ئهگهر ل رە نهخۆش کهوم تهلهفۆن بۆ ئامبوﻻنس دەکهم و چهند
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خول ك ناک شی دەگهنه سهرم ،به خۆڕايی خۆيان به منهوە خهريك دەکهن .له کام و تی
عهڕەبی مرۆڤی فهلهستينی وای بۆ هه دەکهوێ؟"
به گشتی ئهو چاوپ کهوتنانه ئهر نی و د داريدەرەوە بوون .به م پ ش ئهوەی بازاڕ
بهج ه ين ،گو م ل بوو به زمانی عهڕەبی کهس ك گوڕاندی "بچنهوە بۆ شو نی
خۆتان" .گهنج کی ماسوولکهدار بهو هاوارەی دەيهوێ به ئ مه ب " :ل رە وون بن!"
ماوەيهك دوای ئهو عيسا تهلهفۆنی بۆ دەکرێ ،ئ مه له قسهکانی تينهگهييشتين ،به م
هه س و کهوتی عيسا گۆردرا و ڕوخساری وەك پ شتر شاد و ههڤاﻻنه نهما .له کۆتايی
تهلهفۆنهکهی به ئ مهی گوت دەب بگهڕ تهوە بۆ دووکانهکهی و کاتژم ر کيتر د تهوە
ﻻمان .کاتی ئهو ڕۆيشت ،فهرمانبهر کی پار زەرمان گوتی" :ئيتر چاوتان پ ی
ناکهو تهوە ".بهدوای چهند پرسياری هاندەری ئيمهدا گوتی" :من حهوت سا ی ڕەبهق
له يهکهيهکی بهربهرەکانی دژ به ڕ کخراوە تاوانکارەکاندا بووم ،من به باشی دەزانم
له کو وە قسه دەکهم ".لهوە زياتر چ شت کيتری بۆ روون نهکردينهوە .ئهو ڕاستی گوت
و ئيتر چاومان به عيسا نهکهوتهوە .به م عيسا تهلهفۆنی بۆکردين بۆ ئهوەی پيمان
ڕابگه ين که له ڕۆژانی داهاتوودا ناتوانی ڕ نو نيمان بکا و لهگه ماندا ب  .ماوەيهکی
کورت دوای ئهو ڕووداوە له ﻻيهن مزگهوت و قوتابخانهکهوە چاوپ کهوتنهکانيان
وەستاند و ڕەديان کردەوە .دواتر پ يان ڕاگهياندين که بهرپرسی بازاڕەکه لهگهڵ
بهرپرسی پۆليس ئاخافتنی کردووە و ويستوويه نهه ی ئهو فيلمانهی ئ مه له خه کمان
هه گرتووە ب و ب تهوە .به م بۆچی؟ ئهو شتهی ئيمه فيلممان ل هه گرتبوو زۆر
ئهر نی و وتوو ژ کی گهل ك باش بوون .به م بۆ ئهوان هيچ جياوازييهکی نهبوو،
چونکه هاتنی ئيمه بۆ ناوچهکهيان به خ ر دانهنابوو .به ناهوم دييهوە کارەکهمان
ڕاگرت و گهڕاينهوە بۆ شاری کۆپنهاگن.
ئهوە بهش ك له ڕاستهقينهی ژيان له ئورووپايه .شهڕکهرانی داعش به تامهزرۆييهوە
وەردەگير ن و بهخ رهاتن دەکر ن ،به م ژۆرناليستی ڕەخنهگر دەردەکر ن! ناوچهی
گلرۆپ شو نيکی تاقانهی ئورووپا نييه .ڤۆلسمۆزە " "Vollsmoseله ئۆدنسه
" ،"Odenseنۆڕ برۆ " "Nørrebroله کۆپينهاكن ،و زۆربهی "ناوچهی ياساخکراو"
نهك ههر له دانمارك لهسهر پرەنسيپ کی وەك يهك کار دەکهن ،ئهو گرووپانهن که
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دياری دەکهن کهسهکان و بهشدارانی کۆمه گاکه چلۆن هه س و کهوت بکهن .له
ههموو ئهو شو نانهدا پرەنسيپ کی وەك يهك حاکمن" :ک شهی وەك يهك ،ب کاری،
فرۆشتن و که ك وەرگرتن له مادەسڕکهرەکان و ت کۆشان لهپ ناو ئيسﻼمگهرايی ".له
تهواوی ئهو شو نانهدا که ئهو گرووپانه بڕيار دەدەن ،ئازادی بوونی نييه .لهو شو نهی
ئازادی نهب  ،ئينتيگراسيۆنيش پ ك نايهت.
و تی دانمارك يهك له و تانی نموونهی د مۆکراسی ناو ئورووپا بوو ،ئهو ج يهی
له پلهی يهکهمدا بهها به ئازادی تاکه کهس دەدرا و وەك خا ی سهرەکی کۆمه گا له
ئهژمار دەهات .ئهمرۆ يهك بهدوای يهكدا گرووپ و باند لهو و تهدا پ ك د ن که لهسهر
زۆرداری ،ترساندن و کۆنتڕۆ ی کۆمه گاکان بونيات نراون .دانمارك گۆڕانی
بهسهردا هاتووە .ئورووپا گۆڕانی بهسهردا هاتووە .ک شهکان به گورجی گهورە و
گهورەتر دەبنهوە ،به ڕادەيهك که ئيتر ج بۆ چارەکردنيان نهماوەتهوە .بهرپرسانی
سياسی ئورووپا هيچ بهرپرسايهتييهك لهههنبهر ئهو کارەساته لهخۆيان نيشان نادەن و
تهنانهت وەك له ئا مان دە ن" :ئيسﻼم پهيوەنديی لهگهڵ ئا مان ههيه و به هی خۆمانی
دەزانين" ،يا به ههو دانه ب ماناکان دژ به ت رۆريزم ،بۆ و نه له دانمارك دەيانهوێ
ڕيشی در ژ بۆ پياوان قهدەغه بکهن .دەب تا چ ڕادەيهك حکوومهت ناهوم د و ب
دەسه ت ب ت که بچ ته ژ ر باری ئيدەی ئهوتۆە؟
من له يهك له بهرپرسانی ئهمنی دانمارکيم پرسيار کرد بۆچوونی لهسهر ئهو چهشنه
"ڕ گاچارە ب مانايانه" چييه .وە مهکهی سهرسووڕه نهرانه بوو" :بۆ دۆزينهوەی
ڕ گا چارە ئيتر درەنگ بووە .ئهو ش وە قهدەغهکردنانه دەتوانی بۆ ماوەيهکی دوور و
در ژ دۆخهکه ب گهيشتن به ئامانج به تهوە و خۆی له کۆمه گا سهرەکييهکه زياتر
داببڕێ .ل رەدا بارودۆخ کی گهل ك تايبهت پهرەيهکی وای سهندووە و وەها
ستروکتوور کی قايمی ل دروست بووە ،که ئاوا به هاسانی ناکرێ پ شی پ بگيرێ.
ئ مه تهنيا هيوامان ئهوەيه لهوە خراپتری ل نهيهت".
له شاری بهندەريی مالمۆێ " "Malmöسۆ د بارودۆخهکه گهل ك لهوەش خراپترە.
ههر وەك له زۆربهی ئهو شارانهی دانيشتوانی بيانی ژمارەيان زۆرە ،کۆمه گای
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داخراوی خۆيان پيکهيناوە و لهو دا باند و گرووپی تاوانکاريی و بنهما هی قهبيلهيی
بڕيار لهسهر هه س و کهوتی مرۆڤی ناو کۆمه گاکه دەدەن .کارتيکهری و
بڕياردانهکهيان له کۆمه گاوە ههتا مزگهوت و شو نی کار و ناو ما هکانيان دەگر تهوە.
لهبهر ئهوەی ڕيسکی ت کهه چوونی ئهو کۆمه نه و پيکهينانی ک شه لهگهڵ هيزی
پۆليس بهرزە ،کۆنتڕۆلی ئهو ناوچانه ناکهن و تهنيا له ئهگهری کارەسات کی گهورە
ئهويش به چهکی قورس و ژمار کی زۆر ه زی پۆليس دەو رن بچنه ناو ئهو
کۆمه نهوە .له هيچ شو نيکی ئورووپا ڕادەی مرۆڤ کوژيی هيندە بهرز نييه وەك له
شاری مالموێ .ڕادەی مرۆڤ کوژيی له مالموێ س جار زياترە له شاری لهندەن
سهرەڕای ئهوەی ژمارەی دانيشتوانی تهنيا  ٣٥٠ههزار کهسه.
دەمانهوێ سهردانی مزگهوتی وەقف " "Wakfبکهين له ناوچهی پڕ له ک شهی
ڕۆزنگارد " "Rosengårdکه گهورەترين مزگهوتی و تانی سکانديناوييه و بۆ
چاﻻکيی سهلهفييهکان بهناو بانگه .ئهو پۆليسه سوئ دييانهی ئ مه بۆ ئهو شو نه ڕ نو نی
دەکهن و لهگه مانن زۆر به جيددی ههوڵ دەدەن پهشيمانمان بکهنهوە و دە ين
ئيسﻼميست لهناو مزگهوتهکهدايه .به م بۆ من و گرووپی فيلمبهردارييهکه گهل ك
گرنگ بوو که نهمانتوانيب نه له دانمارك و نه له سوئ د لهگهڵ بهرپرسانی
مزگهوتهکان وت و و ژ بکهين .به م ههر وەك خۆم نهخسته ژ ر کارت کهريی هاوکارە
ئا مانييهکانی بۆ فيلمبهرداری لهگه م بوون ،ل رەش وە می پۆليسم نهداوە و ويستم به
ههر ش وەيهك ب  ،وت و و ژەکه بهڕ وە بهرين .پۆليسی سوئ د پ يان ڕاگهياندين کهيفی
خۆتانه دەتوانن ئهو کارە بکهن ،به م ناب چاوەڕوانی پار زگاری له ﻻيهن ه زی
پۆليسهوە بکهن .پ شنياريان پ کردم که ﻻی کهم بهرگ کی پار زەر دژ به گولـله له
بهر بکهم .هاوکارە فيلمبهردارەکانم بهو قسانهی پۆليسی سوئ د تهواو ترس و
نائارامييان ت کهوتبوو .بهرپرسی بهرنامهکه بۆ ئهوەی ئالترناتيو کيتر بدۆز تهوە،
پ شنياری کرد له شو ن کيتر چاومان به بهرپرسی مزگهوتهکه بکهوێ .له سهرەتاوە
بهرپرسی مزگهوتهکه ڕازی بوو ،به م دوای تهلهفۆن ك "له سهرەوە" گوت ئهو وت
و و ژە تهنيا له مزگهوت دەتوانی پ ك ب  .پۆليس ه ندەی باس لهگهڵ کردين و ش ر و
ڕ وی بۆ ه ناينهوە ،تا چاوپۆشيمان لهو دانيشتنهش کرد .چۆن دەتوان و ت کی وەك
سوئ د سهر بۆ "ناوچهی ياساخکراو" دانهو ن ؟ بۆچی دەب شو نی بهڕ وەبهری
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زۆرداری و پ شلکردنی ماڤی مرۆڤ له و تانی ئورووپايی که خۆيان به ﻻنکهی
شارستانييهت و د مۆکراسی دادەن ن ئازاد بکری بۆ ئهوەی ژن و منداڵ و گهنجانی
ت دا مانيپوليرە بکهن؟ ئايا بهو کارە ک شهکان گهورەتر و مرۆڤهکان پڕ ڕق و کينتر
ناکر ن؟
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ه ﻼنه پيس ﮐهر و مامه تۆم ""Onkel-Tomی ئيسﻼمﯽ

ئهحمهد مهحموود موههندس کی دانمارکييه ،دايك و باوکی له فهلهستينهوە هاتوون
و سا ی  ١٩٨٧له ناوچهيهکی بيانی نشينی دانمارك هاتۆته سهر دنيا و ههر لهو ش
گهورە بووە .له سهردەمی مندا يدا شايهدی گهل ك کاری ناشيرين و شهڕخوازيی – له
ﻻيهن باوکی و ههروەها ژينگهی دەوروبهريهوە بووە .کۆمه ی ج ی ژيانی پڕ بووە له
ک شهی ب کاريی ،کاری خراپ و کونتڕۆ ی کۆمه يهتی له ﻻيهن دانيشتوانهکهيهوە.
ئهو دەگ ڕ تهوە ،کچ کی دانمارکيی دۆستی بووە و جار کيان لهگهڵ ئهو له شاری
کۆپنهاکن سووڕاونهتهوە .لهپر کدا تهلهفۆنهکهی زەنگی ل داوە ،براکهی بووە و
ويستويه بزان " :بۆچی لهگهڵ ئهو کيژە له شاردا دەخول تهوە" .ديارە کهس ك ئهوی
لهگهڵ ئهو کيژە بينيوە و ههوا ی به بنهما هکهی داوە .ئهحمهد مهحموود دە " :تهنانهت
لهمڕۆشدا ئهگهر من بۆ و نه لهسهر فهيس بووك شت کی ڕەخنهگرانه ب وکهمهوە،
دوای ماويهك دايکم زەنگم بۆ ل دەدا سهرەڕای ئهوی ناشزانی فهيس بووك چييه،
دەيهوێ بزان بۆ ئهو کارەم کردووە ".ئهگهر پياو ك ئاوا کونتڕۆڵ بکرێ ،جا ئيتر
مرۆڤ دەتوان و نای بکا ،کيژ و ژن له کۆمه يکی ئهوتۆدا چ بارودۆخ کيان ههيه.
ئهحمهد مهحموود کت بيکی لهسهر ژيانی ناو گ تۆ" "Ghettoنووسيوە ،به م کات
و راويه ب وی کاتهوە که زانستگهی تهواو کردووە و له ڕوانگهی ما ييهوە
بهستراوەيی به کهسهوە نهماوەتهوە .سهرەڕای ئهوەش براکهی ههو ی داوە له چرکهی
کۆتاييدا پ ش به ب وکردنهوەی کت بهکهی بگرێ و گوتوويهتی" :تۆ باس لهو ک شانه
دەکهی که ئيمه دەب له ناو بنهما هی خۆماندا چارەيان بۆ بدۆزينهوە ".ئهحمهد وە می
داوەتهوە" :ئ مه نهمانتوانيوە له ماوەی  ٣٠سا ی ڕابردوودا ڕ گايهك بۆ ئهو ک شانهمان
بدۆزينهوە ،چلۆن لهپر کدا دەتوانين ئهو ک شانه چارە بکهين؟" ناوی کت بهکهی "و تی
ڕەش"ە و باس کی پان و بهرينی لهسهر ژيانی ناو " "Ghettoخستۆته ناو ڕۆشنبيرانی
و تی دانمارکهوە .ليبڕاله چهپهکان ئهحمهديان بهوە تاوانبار کردووە ،بههانهی داوەته
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دەست حيزبه ڕاستهکانی دانمارك .بنهما هی ئهحمهد و مرۆڤی بيانی هاوس يان ئهويان
بهوە تاوانبار کردووە ،که خۆی کردۆته ""Onkel-Tomی ئيسﻼمييهکان ١١و لهگهڵ
کۆمه ه سهرەکييهکهدا خۆی ر ك خستووە و ه ﻼنهی خۆشی پ پيس کردووە.
ئهو تاوانه که ه ﻼنهی خۆی پيس کردووە ،بۆته کهرەسهيهك بۆ کونتڕۆ ی ئهندامانی
ناو کۆمه هکه و وەك گوشاره نان و ههڕەشهيهك لهسهر ئهو مرۆڤانهی ک شهی ناو
کۆمه ی خۆيان له دەرەوە باس دەکهن و ڕەخنهی ل دەگرن ،بهکاردەه نرێ .تهنانهت
له ئا مانيش ميگرانتی ڕەخنهگر وەك "تورکی ناوماڵ" يا "موسو مانی ناوماڵ" ناو
دەبردر ن .ئهو چهمکه له زمانی ئينگليزييهوە و له ئهمريکا وەرگيراوە که لهسهر
مرۆڤی ڕەش پ ستيان داناوە "house nigger" :هاوکات لهگهڵ بزوتنهوەی مافی مهدەنی
له و تی ئهمريکا مرۆڤی وەك " "Uncle Tomبه نو نهری ئهو کهسانهی له کۆمه گادا
خۆيان گونجاندووە ناونراون ،چونکه بۆ گۆڕان بهسهرداهاتنی کۆمه گا هيچ
تامهزرۆييهکيان له خۆيان نيشان نهداوە .ياخود ئهو کهسهی ئازادانه خۆی تهسليمی
کۆمه گا سهرەکييهکه کردب و ناسنامهی خۆی ڕەدکردب تهوە.
ئهو کهسانهی ئهو چهشنه چهمکانه بهکار د نن و پهيوەندايهتی له ن وان بارودۆخی
کهمينهی موسو مان لهگهڵ کۆيلهی ڕەش پ ستی ئهمريکايی پ ك د نن ،هه سهنگاندن کی
گهل ك زا مانهيان کردووە که يا هيچ زانيارييهکيان لهسهر م ژوو نييه ياخود ل هاتوويی
مهزندە کردنی بارودۆخی موسو مانان له ئورووپايان کهمه .تهنانهت ئهگهر خودی
موسو مانان ئهو چهشنه چهمکانه بهکارب نن ،له ن و کۆمه گا کهمينهکهياندا ب باوەڕی
و بی متمانهييان بۆ پ ك دێ و دەبنه قوربانی غرووری خۆيان.
سا ی  ٢٠١٧ياکۆب ئاوگشتاين " "Jakob Augsteinکه جار و بار بۆ ڕۆژنهمهی
ئاو نه ووتار دەنووس  ،ئاماژەی بهوە کردووە که ئهو کات ]""Uncle Tomی –
تورکی[ کۆتايی پ هاتووە که ئا مانی له "ميگرانتهکانيان" چاوەڕوانی هه س و
' ١١مامه تۆم' به کهسايهتييهک دەگوتر ت که خۆی فيدای مهز وومی ب دەسه ت دەکات و له بابهتی
چيرۆک کی گهل ک ناودار بهناوی "کۆخی مامه تۆم") (Uncle Tom’s Cabinوەرگيراوە که ژنه نووسهری
ئهمريکی هاريهت پيچر ستۆ" ) (Harriet Beecher Stowله سا ی  ١٨٥١نووسی و ت يدا بانگی بهرانبهريی
ڕەگهزيی بهگو ی خه کدا دا.

ئينتيگراسيۆن

١٠٢

کهوت کی تايبهتی واته "گو ڕايه ی" يان کردووە .هۆکاری ئهو بۆچوونهشی،
خۆپ شاندانيکی دژ به ت ڕۆر له شاری کو ن بوو که له ﻻيهن کيژە ژۆرناليست کی
سوريايی به ناوی ﻻميه کادور " "Lamya Kaddorوەڕێ خرابوو .ئهو کيژە داوای له
موسو مانانی ناو ئا مان دەکرد که له ههنبهر مرۆڤی ت ڕۆريست که لهژ ر ناوی
ئيسﻼمدا کارە نالهبارەکانيان بهڕ وە دەبهن ،هه و ست بگرن .لهسهر ئهو ڕاستييه که
نيزيکهی  ١٠ههزار کهس لهو خۆپ شاندانهدا چاوەڕوان دەکران و تهنيا  ٢ههزار کهس
بهشدار بوون ،ياکۆب ئاوگشتاينی به نووسينهکهی لهسهر کهم بوونی ]""Uncle Tomی
١٢
– تورکی[ هان دابوو و ئهو کارەی به نيشانهيهکی باش دانابوو
من لهخۆم پرسيار دەکهم ،کام نيشانهی باش؟ جيا لهوەی بهکاربردنی چهمکی
]""Uncle Tomی – تورکی[ خۆی لهخۆيدا چهمک کی ڕاسيستانه و نهتهوەپهرستانهيه،
مرۆڤ دەب لهخۆی پرسيار بکا ،بۆچی دەب کهس کی وەك ﻻميه کادور کار کی
ئهوتۆ ئورگانيزە بکا؟ ياکۆب ئاوگشتاين ئاماژەشی بهوە کردووە که ئهو کيژە
ژۆرناليسته چاوەڕوانييهکانی کۆمه گای ئا مانيی بهج ه ناوە .به م باسی لهو کارە
که دەب ئهرکيکی سهر شانی ههموو موسو مانيکی ئاشتيخواز ب و هه و ست
لهههنبهر کردەوەی ت ڕۆريستی بگير ت ،نهکردووە .به بڕوای من ئهو هه س و
کهوتهيه که لهپشت کارەکه وەستاوە ،زۆر مهترسيدارترە که مرۆڤ ههم له سياسهت
و ههم له کۆمه گادا به چاو دەيبين  :لهسهر داواکاريی مرۆڤی ميگرانت رادەوستن،
پشتيوانيان ل دەکهن و هانيان دەدەن ،هاوکاتيش ههموو چهشنه داواکارييهکيان به
نهتهوەپهرەستی و هه واردن دادەن ن .بهو کارە نهك ههر پ ش به ئينتيگراسيۆن
دەگرن ،به کوو چهشنه نهتهوەپهرستييهك به فۆرمی نوێ پ ك د نن .من ئهو کارە ن و
دەن م "چاوەڕوانيی نهتهوەپهرستيی نهزم کراو" .بهو مانايه که چاوەڕوانی له مرۆڤی
موسو مان – ميگرانت گهل ك کهمترە له چاوەڕوانيکردن له خۆيان .به م ههر
ڕەخنهيهك له دەرەوە و ناوەوە بب ته هۆی پهرەپيدانی ک شهکان ،باس لهسهرکردن کی
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کراوە لهسهر ک شهکان پ ک نايه و ناتوانرێ بۆ چارەکردنيان هيچ سترات ژييهك
بدۆزر تهوە.
ئهحمهد مهحموود کات بيهوەی لهسهر ئهو تهوەرە ئاخافتن بکات شك و گومانی ت دا
پ ك دێ چونکه هيچ پشتيوانييهکی ل ناکرێ نه له ﻻيهن " "Ghettoو نه له ﻻيهن
سياسهتوانانی و تهکهوە .ئهحمهد مهحموود دە ی ئيمه حهوت منداڵ بوين له
بنهما هکهماندا ،تهنيا من توانيم بخو نم و کار کی باش پهيدا بکهم .برا و خوشکهکانيترم
له ناو ئهو کۆمه ه بيانييهدا زيندانی ماونهوە و له ستروکتووری " "Ghettoو هه س و
کهوتی جيا له کۆمه ه سهرەکييهکهدا به يارمهتی پارەی سوسياليی ژيانی خۆيان بهڕ وە
دەبهن .دە " :من و شهش خوشك و براکانم  ٢٦منا يترمان خستۆته ناو کۆمه هوە.
ل ك جياکردنهوە و دوور خستنهوەی کۆمه ی ميگرانت و کۆمه ه سهرەکييهکه بهو
هۆيهوە ه نديتر قوو تر دەب تهوە و کۆمه گای ناو کۆمه گا ش وەيهکی جيدديتر بهخۆيهوە
دەگرێ .ئ ستا قوتابخانه ههن که نيزيکهی سهدا  ٨٠تا  ٩٠ی قوتابيانی له مرۆڤی بيانی
پ ک هاتوون ياخود دايك و باوکی ميگرانتيان ههيه .ڕاهينان و پهروەدەکردن به تهنيا
يارمهتيدەری ئهو مرۆڤانه نين که بتوانن خۆيان لهو قه بهرزەی له دەوريان
دروستکراوە ڕزگار بکهن .کات منا يکی ناو ئهو کۆمه ه بههۆی ل دانيان له ما هوە به
ﻻچاو کی شينهه گهڕاوەوە ب تهوە بۆ قوتابخانه ،بهرپرسان هيچ هه س و کهوت ك نيشان
نادەن و ناکهونه فريای ئهو منا نه .نايانهوێ خۆيان ت کهڵ ک شهکانی ئهو کۆمه ه
بکهن ،و به بهش ك له کولتور و داب و نهريتی مرۆڤی ميگرانتی دادەن ن .به م کات
منا کی دانمارکی کارەسات کی هاوچهشنی بۆ پ ش ب  ،به پهله ڕ کخراوەی
پار زگاريکردن له منا ن ئاگادار دەکر نهوە و دايك و باوکيان سزا دەدر ن .ئهو هه س
و کهوتانهش به بۆچوونی من چهشن ك له نهتهوە پهرەستييه".
ئهحمهد مهحموود سياسهتی و تی دانمارك له ههنبهر مرۆڤی بيانی به ههرەسه نراو
دادەن  .سياسهتوانان له سا هکانی  ١٩٨٠دا ئهو هه هيان کرد مرۆڤی بيانی و پهنابهر
له ناوچهيهکی تهيبهت بهخۆيان کۆ کردەوە .ڕەنگه مرۆڤ لهسهر ئهو بۆچوونه بووب
که له شو ن کی ئهتۆدا خۆيان باشتر دەحاو نهوە ،ڕەنگه مرۆڤ ئهو هيوايهی بووب
بهو کارە يارمهتی کۆمه ه سهرەکييهکه بدات ،به م فاکت ئهوەيه به دروستکردنی
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""Ghettoيهکی ئهوتۆ ڕيگا بۆ کۆمه گای ناو کۆمه گا خۆش دەکرێ ،که نهك ههر
خۆی له کۆمه ه سهرەکييهکه جيا دەکاتهوە به کوو به چاوی دوژمنايهتی سهيری يهکتر
دەکهن.
ئهحمهد پ شنيار دەکا ئهو " "Ghettoيه ت ك بدرێ ،و بنهما ه ميگرانتهکان بهسهر
و تدا ب و بکر نهوە .من پرسيارم ل کرد چلۆن له و ت کی ديموکراتيکی وەك
دانمارك دەکرێ کار کی ئهوتۆ پ ك به نرێ .به بۆچوونی ئهحمهد ڕ گا چارەکهی به
يارمهتيی ما ييهوە بهستراوەتهوە :زۆربهی ئهو کاەسانهی لهو چهشنه ناوچانهدا ژيان
دەکهن ،له ڕ گهی پارەی يارمهتی کۆمه يهتييهوە بهڕ وە دەچن .هۆکاری جياوازی
ههيه که ئهو مرۆڤانه ناتوانن لهسهر پ ی خۆيان ڕاوەستن .زۆربهيان زمانی دانمارکی
به باشی نازانن ،پارەی کاری ئاسايی زۆر جار له يارمهتی ئيدارەی سوسيال کهمترە،
ههر بۆيه ب کار بميننهوە بۆيان باشترە .له ناو باند و ر کخراوە تايفهييهکاندا پارەی
گه ك باشتريان پ دەگا .دەو هت دەتوان بۆ و نه يارمهتی پارەی ئيدارەی سوسيال
بهو مهرجهوە بلک ن ت که ههر کهس بيههوێ له ژيانی " "Ghettoدا بم ن تهوە ،دەب
خۆی بۆ بهڕ وەبردنی ژيانی ههوڵ بدا .ئهحمهد دە  :بۆچی دەب حکوومهت به پارەی
باج و ما ياتی خه کی پشتيوانی له جيابوونهوەی کۆمهڵ بکا؟ له ڕاستيشدا کاتی
حکوومهتی دانمارك ههستی بهوە کرد که پارەی سوسيال تهنيا له ﻻيهن  ٥له سهدی
کۆمه گا و ئهويش تهنيا له ﻻيهن مرۆڤی بيانييهوە که کی ل وەردەگير ت ،پارەکهی
ل کهم کردنهوە .تهنانهت ئهو ژنانهی بههۆی خۆ داپۆشينيان کار کی دەو هتيان ڕەد
دەکردەوە دەبوو به پارەيهکی کهمتر له پارەی يارمهتی سوسيال ژيانی خۆيان
هه سووڕ نن.
دوای باس و گفت و گۆی من لهگهڵ ئهحمهد مهحموود له کارمهند کی پار زەری
دانمارکيم پرسيار کرد ،پ شنيارەکهی ئهحمهدی پ چۆنه که " "Ghettoت ك بدرێ؟ ئهو
گوتی" ،ئهو کارە ههرگيز پ ك نايه .نه مرۆڤی بيانی دەيانهوێ کۆمهڵ و ستروکتوری
متمانهپيکراوی ناو خۆيان ت ك دەن و نه خه کانی دانمارکيش دەيانهوێ هاوس ی بيانيان
ههب  .له ڕاستيدا ئهوە خۆی هۆکاری سهرەکی بووە بۆ دروستبوونی ".Ghetto
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ههر وەك دەبينرێ ک شهی ل ك جيا بوونهوە ،ڕ گا چارەی بۆ نييه .ترس ،متمانه پ
نهکردن و نهبوونی هاوخشتيی و ل ک نيزيکی بههۆی سهردانهواندنی مرۆڤی ميگرانت
له ﻻيهکهوە و پهسندکرنی له ﻻيهن کۆمه گا سهرەکييهکه لهوﻻوە ،هۆکارن که بۆچی
ئينتيگراسيۆن ههرەس د ن  .چلۆنيش بتوانی پ ك ب  ،کات ههر دوو ﻻيهن به
ڕاشکاويی نايانهوێ و خۆی لی دوور ڕادەگرن .کام ک شه له سهرەتاوە ههبووە،
ڕەدکردنهوەی کۆمه گا يا ويستی جياکردنهوەی مرۆڤی ميگرانت؟ ههر وەك پرسياری
ه لکه له سهرەتاوە بوونی بووە يا مريشك ،له ههر دوو ڕوانگهکانهوە ک شهيهکی گه ك
ئا ۆزی پ ك ه ناوە که ڕ گا چارەی گهل ك دژوارە.

ئينتيگراسيۆن

١٠٦

ئ مه ،ﮐۆمه گای ناو ﮐۆمه گاين

بارودۆخ کی هاوچهشنی کۆپنهاکن ،ئارهوس " "Aarhusيا مالموێ " "Malmöله
شارەکانی بۆن " ،"Bonnدويسبۆرگ " ،"Duisburgديسﻼکن " "Dinslakenو برلينيش
دەبينر ن .يهکيهتييهکی ناموبارەك و نالهبار له ن وان ئيسﻼميسته خۆپار زەکان ،تورکه
ناسيۆناليستهکان و مرۆڤی تاوانکاری خ ه عهڕەبهکان چلۆنايهتيی بهڕ وەبردنی ئهرك
و ياسای ئهو کۆمه ه بيانيانه دياری دەکهن .تهنيا له شاری برلين زياتر له بيست خ ڵ
١٣
به بيست ههزار ئهندامهوە پ نج ناوچهی شارەکهيان لهژ ر کونتڕۆ ی خۆيان گرتووە.
جاران پارەيان له ڕ گای کڕين و فرۆشی قاچاخی مادەسڕکهرەکان ،باج وەرگرتن و
گهوادی کردن وەدەست د نا ،به م ئهمرۆ لهريگای ماملهی مو کی و ئهو چهشنه
کارانهوە ههو ی پارە شوشتن ١٤دەدەن .کارمهند کی ئيدارەی پۆليسی برلين دەيگوت:
"له قهيرانی پهناههندەکانی ئورووپادا هيچ ڕ کخراوەيهك به قهرا بنهما ه گهورە نهتهوە
عهڕەبهکان پارەيان پ نهگهييوە .له ڕ گای ئا ۆزی چهند دەستييهوە مو ك و خانوو
دەکڕن و بۆ گونجاندنی مرۆڤی پهناههندە به پارەيهکی گران به دەو هتی ئا مانی بهکرێ
دەدەن .تهنانهت دەستيان له ڕ کخراوە ئهمنييهکانيشدا ههيه و تۆڕ کی سيخۆريان له
ئيدارەی پۆليسدا کردۆتهوە .ڕاستييهکی حاشا ل نهکهرە که ئهو خ ڵ و بنهما ه عهڕەبانه
زۆر جار بۆ چارەی ک شهکان له دادوەری ياسای شهريعهتی ئيسﻼمی که ك وەردەگرن
و خۆ له ياسای و تهکه دوور ڕادەگرن .له ناو ئهو کۆمه ه بيانيانهدا ئهو دادوەرە
ئيسﻼميانه ئهرکی پۆليس بهڕ وە دەبهن و کاری تاوانکاريی ن وان خ هکان به ياسای
شهريعت چارە دکهن .ئهوان سيستهم کی هاوتهريب لهگهڵ ڕ کخراوەی دادپهروەرييان
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پ که ناوە که کونتڕۆ ی داب و نهريت و هه س و کهوتی مرۆڤ لهناو کۆمه هکه
دەکهن ،بهتايبهت گهنجان و کيژ و ژنان".
هاوکات سا يانی در ژە شاهيدی کارت کهری و چاﻻکيی ئيسﻼمی سياسی لهناو ئهو
ناوچه بيانی نشينانهی و تی ئا مانين .مزگهوتهکان ناوەند و دروازەيهکی گرنگی ئهو
چاﻻکيانهن .زۆربهی ئهو مزگهوتانه له ڕوانگهی ئابوورييهوە له ﻻيهن بهڕ وەبهرانی
و تانی ئيسﻼمی وەك تورکيا و و تانی کهنداوەوە بهڕ وە دەچن و کونتڕۆڵ دەکر ن.
نهك ههر پارە لهو و تانهوە دێ ،به کوو پهيامی ئيﻼهياتی ئيسﻼميش لهو و تانهوە
دەن ردرێ و له مزگهوتهکاندا مرۆڤی موسو مانی پ ڕادەه ندرێ .ئهو ئيﻼهيات و
پهيامه ئايينيانه هيچ پهيوەندايهتيی و پ ويستييهکی لهگهڵ ژيانی ڕاستهقينهی مرۆڤی
موسو مانی دانيشتووی و تانی ئورووپايی نييه .بهو پهيامانه تهنيا ک شه و قهيرانی
ناسنامهی مرۆڤی ئيسﻼمی پ بهگڕ دەکرێ بهتايبهت ئهو ناسنامهيهی گهنجانی
موسو مان له و تانی ئورووپايی زۆرەبانی لهگه دا دەگرن.
س ﻻيهنی "ئيسﻼمی ئورتۆدۆکسی"" ،ناسيۆناليزمی تورکی" و "مافيای عهڕەبی"
لهو ناوچه بيانی نشينانه پ ش به هاتنی ههوای تازە بۆ ناو کۆمه هکه دەگرن .لهو ناوەدا
باس لهسهر ه ز ،پارە و داب و نهريته .ههروەها باس لهسهر لهمپهر لهسهر ڕ گادانان
و قۆرخ کردنی مافی مرۆڤه .ڕۆژ به ڕۆژ له کاتی فيلمبهرداری و کاری ژۆرناليستی
له ديالۆگهکاندا له شاری برلين )ناوچهی نوی کۆ ن( ههستمان بهو هه س و کهوتانه
دەکرد .س جار لهوێ بوين ،س جار سووکايهتيمان پ کرا ،ههڕەشهمان لی کرا و
تهنانهت ه رشمان کرايه سهر .جار کيان چهند گهنجی موسو مان دەوری من و تيمی
کام راکانيان گرت و به دەنگی بهرز دەستيان کرد به "ئه ە و ئهکبهر" گوتن.
جار کيتريش گهنج ك به تهلهفۆن دەستييهکهی فيلمی له من هه دەگرت ،سترات ژييهکی
کۆن که مرۆڤی پ دەترس نن .کاتی پ م گوت دەست لهو کارەی هه گرێ ،به
تووڕەييهوە هات بۆ ﻻم و پرسياری ل کردم " :تۆ ل رە )شهقامی ههتاو(چ ئيش کت
ههيه؟ ئ رە شو نی تۆ نييه ".به گورجی چهند پياو و گهنجی موسو مان دەوريان گرتين
و دەستيان کرد به سووکايهتی و جو ندان .دواتر له ﻻيهن گهنج کی پهناههندەی
سورياييهوە که وەك ف رکار يارمهتی تيمهکهی ئيمهی دەدا ،ئاگادار کرامهوە که ب ژەرە
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سهرەکييهکهيان وەك مرۆڤی پار زگار له ئيدارەی س مهتی و سوسيالی برلين ئيش
دەکا .ئهو ويديۆيهی ل يان هه گرتبووين دواتر لهسهر ئينت رن ت ب و کرابۆوە که
مۆسيقا و ت کست کی گهل ك هاندەريان لهسهر داندرابوو.
س ههم ڕووداو لهبهر دەرگای مزگهوتی شههيدليك " "Şehitlikبهڕ وە چوو .هاوکات
لهگهڵ باس و قسهکردنم لهگهڵ کيژ کی تيمهکه ،لهپڕ کدا له بهر دەرکی ئهو مزگهوته
مرۆڤ کی زۆر له گهنج و پياوی موسو مانمان لهدەورمان کۆ بوونهوە .يهکيان به
تووڕەييهوە هاواری کرد" :م دياکانی ئا مان ناب ه ندە درۆ بکهن!" کهسهکه به
شا وی بهرز چوو بۆ ﻻی کام راکه ،به م له ﻻيهن پۆليسهکانهوە پ شی پ گيرا.
يهکيتر نهڕاندی" :به  ،ئ مه کۆمه گای ناو کۆمه گاين ".کهس کيتر در ژەی پ دا و
گوتی" :به زوويی ئ رەش وەك فهرانسهی ل دێ ".پاساو ك بۆ ه رشکاری بۆ سهر
شاری نيزا " "Nizzaکه بووە هۆی کوشتنی  ٨٠کهس .هاوار به دەنگی بهرز وەك:
"گوم بن"" ،بڕۆن بۆ جهههنم" ،پهيتا پهيتا بهرز و توندتر دەبووەوە و خه کهکه
تووڕەيی و ب زارييان له خۆيان نيشان دەدا .هاوکارە ژنهکهی لهگهڵ مندا ئهو ههوا هی
ب و دەکردەوە ،له ترسانه ههموو جهستهی دەلهرزی و بهردەوام دەيگوت ،وەرن با
ل رە بڕۆين .من نهمدەويست ج گا بۆ ئهو زۆردارانه خا ی بکهم ،به کوو نيشانهيهك
دابنيم که دەنگی ڕەخنه ناتوانرێ بهو چهشن تووڕەيی و هه س و کهوته وەحشيانهوە
بخنک ندرێ .به م هيچ ڕ گايهکيان بۆ نهه شتنيهوە و کات دەستيان به ل دان و ت هه دانی
هاوکارەکانمان کرد ،پۆليسهکان ئ مهيان بۆ ﻻی سهيارەکهمان ر نو نی کرد و کۆتاييان
به باسهکهی ئيمه هينا.
بهتايبهت دواتر بۆ من زۆر ناخۆش بوو که ئهو ه رشکاری و ههڕەشهل کردنه
)ئ رەش وەك فرانسای ل دێ( چهند مانگ دواتر به ڕاست وەرگهڕا :به چاول کهريی
فهرنسا ت ڕۆڕ گهييشته شاری برلين و ه رش کرايه سهر مهيدانی برايتشايد
" ."Breitscheidplatzدوای ئهو کارەساته وورە و تايبهتمهنديی دەروونی خه کانی
پ تهختی ئا مان به تهواوی گۆڕانی بهسهردا هات .نهك ههر ڕەخنهگهرانی ئايينی ئيتر
له تاقم ك ناوچهی شارەکه ههستيان به ئهمن و ئاسايش نهدەکرد ،به کوو مرۆڤی
يههوودی و ژنانيش به پانتۆ ی تهنگ يا مينی ژووپهوە نهياندەو را بچنه ئهو ناوچانه.
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" Görlitzer

پياسهيهك به ن و ناوچهی )نوی کۆ ن(ی شاری برلين يا پارکی گۆرليتسهر
 "Parkدەتوان ئهو ههسته له مرۆڤدا پ ك ب ن که شارەکه دەم که تهسليمی تاوانکارانی
ناوچهکه کراوە .به م بۆچی دەب بارودۆخی ناوچهکه له و ت کی ئازادی وەك ئا مان
ئاوای ل ب ؟

کيژی ڕۆژنامهوان گو نهر با چی " "Güner Balcıله سهردەمی گهنجيی خۆی له
ناوچهی )نوی کۆ ن(ی شاری برلين دەگ ڕ تهوە :ديارە لهو سهردەمهشدا مرۆڤی
پار زەر لهسهر شهقامهکان هات و چۆيان دەکرد و بنهما هکانيان ئاگادار دەکردەوە
ئهگهر کيژ ك هه س و کهوتی ئيسﻼمييان نهکردايه؛ به م لهمڕۆدا ،ههموو بهشدارانی
کۆمه هکه بوونهته سيخۆر و پار زەر .ئهو کيژە وەبيری د تهوە جار کيان هاوس يهکی
توركيان هاتۆته ﻻی دايکی و گوتوويه گو نهر لهگهڵ کوڕان ڕادەبو رێ و دامهنی
کورتی لهبهر کردووە .دايکيشم به ڕاشکاوی له ههنبهر هاوس کهمان ڕاوەستا و ل ی
تووڕە بووە و گوتی " :گو نهر کچی منه ،من خۆم دەزانم و بريار دەدەم چلۆن گهورەی
کهم و ڕايب نم".
لهمرۆدا پاسهوان و ک شکچی ئهخﻼقيی سهربهخۆ له ههموو شو ن ك ئامادەن ،ههر
هه س و کهوت کی غهيری ئيسﻼمی له ههر کهس و له ههر شو ن ڕوو بدا ،تاوانی
دەدەن .زۆر ئاستهم کيژ کی بيانی دەتوان به جل و بهرگی تهنگ يا کورتهوە ب ته
دەرێ ،ياخود بنهما هيهك بتوان غيرەت لهخۆی نيشان بدا و لهههنبهرياندا ڕاوەست .
ناوچهی ڕۆ ب رگ " "Rollbergsiedlungله کاتی دامهزرانييهوە )سا ی ،(١٨٧٠
ناوچهيهکی کر کاريی کﻼسيکی بووە ،سهد ساڵ دواتر تاقم کی زۆر خانووبهرەی
چهند قاتی و  ٢١ههزار ئاپارتومانی سوسياليی ل دروست کراوە .يهکهم مرۆڤی بيانی
عهڕب له سا نی ١٩٨٠کاندا هاتنه ئهو ناوچهيه که زۆربهيان پهناههندەی فهلهستينی
لوبنان بوون .ئهو مرۆڤانه به ش وەيهکی کاتيی ل رە شو نيان بۆ تهرخان کرابوو ،ههر
بۆيهش داب و نهريت و ش وەی بيرکردنهوە و ئهخﻼقی خۆيان ه شتا له کۆمه گادا
ب و نهکردبۆوە .تهنانهت تورکهکانيش ه شتا زۆرينهی ئهو ناوچهيه نهبوون و
کۆمه هکه به ش واز کی پۆزيتيڤ له چهند نهتهوە پيکهاتبوون .ئا مانی لهوێ دەژيان،
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يۆگسﻼوی ،يۆنانی ،ئيتاليايی و مرۆڤی بيانيتريش لهوێ له دەوری يهکتر کۆ ببوونهوە.
گو نهر با چی دە " :ديارە نهتهوە ڕۆ کی گرنگ دەگ ڕێ ،به م ئهو سهردەمه ههموو
ئهو مرۆڤانه ناسنامهيهکی هاوبهشيان ههبوو :ههموويان خه کی نوێ کۆ نی برلين
بوون .ههست کی بهه زی چهمکی "ئيمه" لهناو نهتهوەکاندا ههبوو ،ههروەها بهو
هۆيهی بارودۆخ کی وەك يهکمان ههبوو ،ههموومانی پ کهوە پهيوەند دەدا .ئيمهی
مندا يش تهنيا مندا نی کر کاران بووين .ت که ويی و نيزيکيی ئهو نهتهوانه ه شتا
سالم و پاك و خاو ن مابۆوە ،سهرەڕای ک شه کۆمه يهتييهکانيش :ک شهی ئهلکۆڵ،
مادەسڕکهرەکان ،کردەوەی تووڕەی ناو بنهما ه ،ب کاريی و  ...هتد".
ههروەها گو نهر دە  :ديارە ک شهکان رەههند کی نو يان ل دروست دەبوو کات
تورك و عهڕەبهکان زياتر دەستيان بهسهر کۆمه گادا دادەگرت ،خۆيان له شهقامهکاندا
نيشان دەدا و دەنگ و بڕياری خۆيان بهرز دەکردەوە .به پ ی کات له سهرەتاوە
ئا مانييهکان و دواتريش مرۆڤی بيانی ئورووپايی خۆيان له کۆمه هکه ک شا دواوە.
دوای ماوەيهك له کۆمه کی ڕەنگاوڕەنگهوە بهرەو کۆمه ك که ئيتر ئارەزووی
ڕەنگا هيی بۆ نهدەکرا و وردە وردە ستروکتور کی تاوانکاريی ت دا پ ك دەهات ،پهرەی
سهند .ئهو کهسانهی ب کار ببوون ،چونکه ئيتر له ﻻيهن کۆمه گا سهرەکييهکهوە
نهياندەويستن و ئهوانهی دەم ک بوو کاريان وەدەست نهدەکهوت ،بهدوای ئيمکانی
کاری نو ی ترەوە بوون بۆ ئهوەی بتوانن بژيوی ژيانيان دابين بکهن :باج وەرگرتن،
پارەی گهوادی و کڕين و فرۆشی مادەسڕکهرەکان و دواتريش ههر ئهو مرۆڤانه
لهمڕۆدا وەك ﻻيهنگری سهلهفييهکان له مزگهوتی "ال نوور" خهريکی دۆعاکردن و
نو ژ کردنن و بوونهته مرۆڤی نموونهی ئهخﻼقيی ئايينی ئيسﻼم له کۆمه هکهدا .ههر
ئهوانن بڕيار دەدەن کيژ و ژن چ جل و بهرگ ك لهبهر کهن ،چلۆن له شو نه گشتييهکاندا
هه س و کهوت بکهن وئيزنی پيکهنينی به دەنگيان ل زەوت بکرێ و تهنانهت ئيزنی
جوونی بن شتيشيان ل بسهندر تهوە .ئيتر مرۆڤ گرووپی کيژ و کوڕ پ کهوە له
کافهکاندا نابين مهگهر خوشك و برا يا ئامۆزا و پوورزا و ياخود له بنهما هيهك بن.
ئيتر پهيوەندايهتی و دۆستايهتی ن وان کيژ و کوڕ مردووە ،پهيوەنديی ئاسايی ن وانيان
قۆرغ کراوە و ئهو کارانهش تهنيا ک شهی کۆمه هکهی گهورەتر و زياتر کردۆتهوە.
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ئهو دەيويست وەك ئا مانﯽ ژيان بکا

مرۆڤ دەب له خۆی پرسيار بکا ئايا کيژ ک که له کۆمه ی بيانيدا گهورە دەب و
ژيان دەکا ،ڕ گای دروستی ژيانی دەدۆز تهوە؟ چ شانس کی بۆ ڕزگارکردنی خۆی
لهو کۆمه گا بيانييهدا ههيه؟ ب ی ڕۆژ ك بتوان به تهنيا له ما ی خۆيدا ژيان بکا،
پارەی کاری خۆی وەربگرێ و ئهو کهسهی له ڕاستيدا خۆی خۆشی بوێ وەك
هاوسهری ژيانی خۆی هه بژ رێ؟ ئهگهر کيژ کی گهنج بيههوێ ئهو ڕ گا ئازادەی
ژيانی هه بژ رێ ،بههايهکی گهل ك زۆری دەب بۆ بدا .ڕەنگه ههموويان نهکهونه بهر
پهﻻماری کوشتنی نامووسی ،به م له کۆمه گا دەردەکرێ و ب بهش و بايکۆت دەکرێ.
ئهو کيژە نهك ههر له بنهما هکهی دەردەکرێ ،به کوو دەب پهيوەنديی خۆی لهگهڵ
ههموو کۆمه گا بيانييهکه بپچڕ ن  .تهنانهت ئهگهر بۆ ئهوسهری ئا مانيش کۆچ بکا،
دەب بهردەوام ئهو حيسابه بکا که بنهما ه و کۆمه گاکه ڕۆژ ك بتوانن شو نهوەاری
بدۆزنهوە .بهتايبهت لهمرۆدا که دەرەتانی کونتڕۆ کردن له دنيای ديجيتاليی گهل ك
زۆرە.
دابڕان کی ئهوتۆ پ ويستييهکی گهل ك زۆری به چاﻻکيی ڕوحييهی کۆمه يهتی –
سۆزدارييهوە ههيه که زۆربهی ئهو مرۆڤه گهنجانه بههۆی ئهو ڕاه نانيانهوە که
بوويانه ،له بهڕ وەبردنيدا زۆر ﻻوازن و خۆيان لهژ ر گوشاردا ههست پ دەکهن.
تهنانهت دەستهيهکيان ههنگاو ك زياتر هه د ننهوە و له ههنبهر کۆمه گای دەرەوەييدا،
پار زگاری له ستروکتوری ئهو چهشنه کۆمه گايانه دەکهن که ت يدا دەژين .ک شهکان
به نا وە م دەدەنهوە ،لهسهر ڕەخنه زۆر به تونديی هه س و کهوت دەکهن ،له پشت
ئهو کارانهشهوە ههست به ترسی ئايينی و نهتهوەپهرەستی دەکهن .ئهوان نهك ههر
خۆيان به قوربانيی ئهو چهشنه کۆمهڵ و سترۆکتۆرانه دانان ن ،به کوو کات خۆيان
به کۆمه گا سهرەکييهکهوە دەبهستنهوە ،لهو شدا خۆيان به قوربانی کۆمه گا
سهرەکييهکه دەزانن .ئهگهر ڕاستگۆيانه سهيری بارودۆخهکه بکهن و به چاوی کراوە
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ههست به لهمپهری سهر ڕ گای ژيانيان بههۆی ئهخﻼقی ئايينييهوە بکهن ،دەب
لهخۆيان پرسيار بکهن ،بۆچی توانايان نييه ئهو لهمپهرە لهسهر ڕ گا ﻻبهرن.
بڕ کيشيان بهستراوە به مهرجهوە لهگهڵ بنهما هکهيان پ ك د ن ،بۆ و نه ئهگهر ئيزنی
خو ندنی زانستگهيان پ بدرێ ،تا ئهو کاتهی زەماوەند دەکهن له ما هوە بم ننهوە و بۆ
قسهی دايك و باوکيان گوێ ڕاد رن .دواتر بنهما هکه کيژەکهيان به هاوسهر ك که
خۆيان هه يانبژاردووە ،دەدەن و کيژەکهش بڕ ك هيوای ت دا پ ك دێ که ڕەنگه بتوان
له ما ی م ردەکهی ئازادييهکی بڕ ك زياتری پ بدرێ .له هيچ قۆناخ کی ژياندا کيژەکه
ناکهو ته ئهو بارودۆخهوە که بتوان خۆی بۆ چلۆنايهتی ژيانی داهاتووی بڕيار بدا.
ئهو دەب بهردەوام له سهرەتاوە سهری بۆ دايك و باوك و کۆمه گاکه دانهو ن و دواتر
بۆ م ردەکهی ،تا کات بڕوای پ د نن تهواوی ئهو کارانه بۆ پار زگاری کردن و
ئاسايشی خۆی بهڕ وەچووە .بهو ش وازە خراپترين چهشنی ب بهشی لهژ ر ناوی
ئازادی و ئاسايش به کيژەکه دەفرۆشر ت .ئهو ڕاه نانه ئهخﻼقييه ڕەنگه ﻻی
ئايينهکانيتريش ببينرێ ،به م تايبهت به ئايينی ئيسﻼمه.
کونتڕۆ کردنی ژن له کۆمه گای ئيسﻼميدا بههۆی کونتڕۆ ی هه س و کهوته
س کسييهکهيهوە بهڕ وەدەچ  .هيچ جياوازيشی نييه بنهما ه بيانييهکه له تورکيا ،لوبنان،
ئالبانی يا له ئهفغانستانهوە هاتب  ،سناريۆی ناخۆشی ژيانيان ئهوەيه ،کيژەکهيان تهنيا
ئهوکات ئيزنی دەربڕينی هه س و کهوتی س کسی پ دەدرێ که شوی کردب  .لهو
ناوچه و کۆمه گايانهی له ﻻيهن زۆرينهی موسو مانانهوە کونتڕۆڵ دەکر ن،
بارودۆخ ك حاکمه که ههموو بنهما هکان بهتايبهت لهسهر هه س وکهوتی کيژەکان
زۆر توند و تيژن و بۆيان دياری دەکهن چلۆن خۆيان له کۆمه گاکهدا بجوو ننهوە و
چ کار ك دەتوانن بکهن يا ئيزنی چ کردەوەيهكيان پ نادرێ .ئهوە تهنيا بنهما هکه نييه
که به چاوی گوماناوی سهيری جوو نهوەی کيژەکانيان دەکهن ،به کوو به پتوونی
کۆمه گاکه بهشداری ئهو کارەن .ههموويان دەزانن لهگهڵ ک پهيوەندی ههيه و به چ
ش وەيهك پهيوەندييهکه بهڕ وە دەچ  .کيژ کی گهنج ئهوکات ک شهی گهورەی بۆ
دروست دەب که بيههوێ خۆی له بنهما هکهی جيا بکاتهوە و بهتهنيا بژی ،وەك
کارەساتی سا ی  ٢٠٠٥که بۆ ک ژ كی کورد به ناوی خاتون سوورچی " Hatun
 "Sürücüپ شهات و گيانی خۆی له ڕ گای ئازادييدا بهخت کرد .ئهو کارەساته تهنيا
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شاری برلينی وەلهرزە نهخست به کوو له دنيا دەنگی دايهوە .کات دادوەری دادگاکه
له تاوانکار ،که برای خودی خاتوون بوو ،پرسيار دەکا بۆچی ئهو کارەی کردووە،
وە می داوە" :ئهو دەيويست وەك کيژ کی ئا مانی ژيان بکا".
ستيل و ش وەی ژيانی کراوەی ڕۆژئاوايی که بهتايبهت کيژ کی ئيسﻼمی دەب خۆی
ل ﻻدا ،بۆته هۆکار ،مرۆڤ ك به ڕۆژی روون لهسهر شهقام ك له ناوەڕاستی شاری
برلين گيانی خۆی بۆ فيدا بکا .ئهو کارەساته بووە هۆی کردنهوەی باس کی گرنگ
لهسهر ئازاديی و مافی دەربڕينی بڕياری ژنان له ئايينی ئيسﻼم ،لهسهر تووڕەيی و
هه س و کهوتی نالهبار له ههنبهر ژنان و کيژان و بهشوودانی به زۆرييان .باس ك که
دەبوو زۆر پ شتر بکرايه و زۆر لهوەپ ش ڕوونکرابايهتهوە .چونکه سا ی ١٩٩١
ئاندرە بامگارتنر–کاراباکس" "Andrea Baumgartner-Karabaksله کت بهکهيدا به
ناوی فرۆشتنی بووك ،ژنانی تورکی له نيوان کرۆيسب رگ و ئاناتۆلیDie " .
 " verkauften Bräute. Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolienب و
کراوە ،که لهو دا دياردەی بهزۆر بهشوودانی کيژانی ئيسﻼميی باس کراوە .به م هيچ
دژەکردەوەيهك بهڕ وە نهچوو ،نه له ﻻيهن سياسهت و نه له ﻻيهن ڕ کخراوە
بيانييهکانهوە .سا ی  ٢٠٠٥کت بی "بووکی ب گانه" ،ههو ك لهسهر ژيانی تورک له
ئا مان ،له ﻻيهن نيکﻼ ک ل ك " "Necla Kelekهاته ناو بازاڕەوە که ئهو ک شهيهی
ڕوونتر و نيزيکتر خستبووە بهر چاوی خو نهر .ئهو باسه بهوهۆيهی له سا ی کوشتنی
خاتووندا هاتبووە سهر زمانان بڕ ك کارت کهريی باشتری دانا ،به م ل رەش هيچ هه س
و کهوت کی جيددی ياخود هه و ست کی بڕياردەر نهگيرا .سا ك دواتر چاﻻکی مافی
ژنان سهيران ئاتهش " "Seyran Ateşپ شنيار دەکا که بهشوودانی بهزۆری وەك تاوان ك
سهير بکر ت ،کات بهردەوام ههوا ی سهبارەت به "بووکی پشوودانی هاوينی" پ
دەگهيی و لهبهر ئهوەی ئهو کهسانهی ئهو داب و نهريته بهڕ وە دەبهن ،ئاگاداری
تاوانهکهی خۆيان نين .لهسهر "بووکی پشوودانی هاوينی" مامۆستای قوتابخانهکانيش
دە ن" :ک ژ ك ،که دوای پشوودانی هاوينی ئيتر نهگهڕ تهوە بۆ قوتابخانه ،وەك ئهوە
وايه که له ﻻيهن زەوييهوە قووت دراب  ،تهنانهت هيچ پهيوەنديی ياخود ئاسهوار كيان
ل بهج نام ن ت ،نه لهگهڵ قوتابخانه و نه لهگهڵ هاوکﻼسييهکانيان پهيوەنديی ناگرن.
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ئهو کيژانهی لهپڕ کدا وون دەبن ،زۆربهيان دەن ردر نهوە بۆ و تهکهی پ شوويان.
"گو نهر با چی" باسی ڕووداو کم بۆ دەکا که ويديۆيهکی تهلهفۆنی مۆبايل دەتوان
بب ته هۆی ناردنهوەی کيژەکان بۆ و تی پ شوويان :ويديۆيهك ،که مليۆنان مرۆڤی
گهنجی عاشق به ژيان ،لهخۆيانی هه دەگرن به ب ئهوەی هيچ شت کی بهدواوە ب .
مهگهر ئهوەی که گهنجهکان موسو مان بن و به هۆی داب و نهريتی هه هی
ئايينهکهيانهوە سزا بدر ن.
له سا ی ٢٠١١ەوە بهشوودانی کچان بهزۆری له و تی ئا مان به تاوان له ئهژمار
دێ .ئهو هه س و کهوت و دژەکردەوە درەنگه ،ژيانی گهل ك کيژی گهنجی توونا کرد.
ئهو ياسايه تهنيا لهو ج گايانه بهڕ وە دەچ که گازندە و سکاﻻيهك ههب  .ئهو ژنانهی
که ناتوانن له ستروکتوری کۆمه گا خۆيان ڕزگار کهن ،ياخود دەن ردر نهوە بۆ تورکيا
سکاﻻيان به گو ی کهس ناگا .ئهنستيتۆيهکی تاقيکاريی لهژ ر ناوی "بهشوو دانی
بهزۆريی" له ئا مان – ژمارە و شيکردنهوەی ئهو چهشنه ڕووداوانهی ڕوون
کردۆتهوە .ئهنستيتۆيهکيتری شاری هامبۆرگ که له ﻻيهن وەزارتی بنهما هی و تی
ئا مانهوە ئهرکی پشکنينی پ دراوە و له پهيوەندی لهگهڵ ڕ کخراوەی مافی مرۆڤ
" "Terre des Femmesدا بووە ،زانياريی لهسهر جنسييهت ،تهمهن ،سهرچاوەی و تی
پ شوو ،شاروەند و کۆنت کستی کۆمه يهتی مرۆڤهکان ب و کردۆتهوە .ئهو ئهنيستيتۆيه
سا ی  ٢٠٠٨بهگشتی  ٣٤٤٣کهسی تۆمار کردووە .نيزيکهی  ٦٠له سهدەی ئهو
کهسانه ناچار به شوودانی بهزۆر کراون ٥٩،٤ .له سهدی قوربانيان له بنهما هی
بهه زی ئايينی سهرچاوەيان گرتووە ،ياخود ﻻی کهم بنهما هی موسو مانن.
ڕ کخراوەی پار زگاريی له مافی ژنان " "Terre des Femmesکه لهو کارەدا
هاوکاريی کردووە ژمارەی ئهو کهسانهی له تاريکيدا ماونهوە و باسيان ل وە نهکراوە
به گهل ك زياتر مهزندە دەکا .سهرەڕای ئهوەش  ٢٥له سهدی ژنان له فايلهکهياندا باسی
ئهوەيان کردووە که ژمار کی زۆری ژنانيتريش ئهو بارودۆخهيان ههيه و ناو رن
باسی ل وە بکهن .دەبی ئهوەشی ل زياد بکهين که تهنيا ئهو کيژانهی به جهرگن و
لهههنبهر مافی خۆيان ڕاوەستاون داوای يارمهتييان لهو چهشنه ڕ کخراوانه کردووە.
ئهو کهسانهی نهيانو راوە ئهو کارە بکهن ،سروشتييه که ناويان تۆمار نهکراوە.
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من خۆم لهو سهردەمهدا ئهندام کی کۆنفرانسی ئيسﻼمی له ئا مانيا بووم .ئهزموونی
ئهو ڕ کخراوانه له کونفهرانسهکهدا باسی ل وە دەکرا ،به م ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان
به گومانهوە سهيری ئهزموونهکانيان دەکرد و به ڕووداو کی تاقانه)يهك جارەکی(يان
له ئهژمار د نا .سهرەڕای ئهوەش پهيوەنديی ن وان بهشوودانی بهزۆريی و ئايينی
ئيسﻼميان ڕەد دەکردەوە ،باوەکوو زۆربهی ئهو مرۆڤانه له بنهما ه ئيسﻼمييهکان
سهرچاوەيهن دەگرت .ههروەها له ڕوانگهی چهپهکانهوە ڕەخنهيهکی زۆر لهسهر ئهو
ئهنستيتۆيانه ههبوو :ئهزموونهکان يهك ﻻيهنهن ،و دياردەی ئهوتۆ له بنهما ه غهيری
ئيسﻼمييهکانيش دەبينر ت .ههروەها ئهزموونی ئهوتۆ دەتوانن ببنه هۆی ناڕەزايهتی
لهههنبهر مرۆڤی موسو مان .سهير ئهوەيه ڕەخنه له ههنبهر بارودۆخ و پ شلکردنی
مافی ژنان باسی ل وە ناکرێ.
ئهگهر مرۆڤ زانياريی و پشکنينهکانی کريستيا شتۆله " "Christa Stolleلهبهر چاو
بگرێ ،به هيچ ش وەيهك باس لهسهر ڕووداوی تاقانه)يهك جارەکی( نييه .چونکه ئهو
شتهی ئ مه نايزانين ،گهل ك زياترە لهو باسهی ئهو لهسهر ئهزموونی ئهنيستيتۆکه
ب وی کردۆتهوە .ديارە شت کی ڕوونه که بۆ ئهو ڕووداوانه ناب تهنيا گۆمان له
مرۆڤی موسو مان بکرێ ،به م ڕ گاچارەی ک شهکهش ئهوە نييه که بهسهريدا
هه بگوترێ و بۆ ژ ر فهڕش گهسك بکرێ ،چونکه تهواو ئهو کارە ﻻيهنه هه هکهی
پ بهه ز دەکرێ.
ئاشکرايه ئهو ف نۆمينه واته هاوسهريی بهزۆريی له پهنا ئايين ،داب و نهريت و
فهرههنگيتری له پشته ،به ئهو دياردەيه له ن و ئيزەدييهکان و مهسيحيی ڕۆژهه تيش
دەبينرێ ،به م هيچکات ڕ گا چارە ناتوان ئهوە ب به قامك نهتهوە و گرووپيتر نيشان
بدرێ و بگوترێ ،ئهوانيش زۆر باشتر له ئ مه نين :فاکت و به گه ئهوەيه سيستهم کی
ئايينی – پياوساﻻريی که به هۆی چهمک کهوە ،هاوسهريی له پلهی يهکهمدا بههۆی
کونتڕۆ ی ژن و هه س و کهوتی س کسيهکهی هه دەسهنگ ن و ئهو کارە به کهرەسهی
ئايين بهفهرمی دەکا ،تووڕەيی و کاری نالهبار و زۆرداريشی پ دەخو ق ن .
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ئهو شتهی من خۆم به کار کی گهل ك نالهباری دادەن م ،ئهو بارودۆخهيه که
چارەنووسی ئهو قوربانييانه بۆ بهرپرسانی ئايينی ئيسﻼم هيچ ڕۆ کی ئهوتۆ ناگ ڕ ت.
له يهکهم پلهدا بۆ ئهوان تهنيا ئهوە گرنگ بوو نهك ههر له تاوانهکان به کوو له ههر
گۆمان کی بچووکيش خاو نيان ڕاگرن .ئهو هه س و کهوتهی بهرپرسانی ئايينی ئيسﻼم
به ش وەيهکی هاوچهشن لهسهر تهوەری ڕاديکاليزيرەکردن و ئانتيسيميتيزم له
کونفرانسی ئيسﻼمی بهڕ وە دەچوو .مرۆڤ باسی لهسهر ک شهی گشتی کۆمه گا دەکرد
و پاساوی بۆ د ناوە که تهنيا ک شهی ئايينی ئيسﻼم نييه .ئهو کارەيان بههرەی به کی
گهياند؟ به کهس!
بهشوودانی بهزۆری و کوشتنی نامووسی به ڕاشکاويی دوو تاوانی گهورەن؛ به م
سهرکوتکردنی کيژ و ژنانی موسو مان له ڕوانگهی کاتييهوە زۆر زووتر بهڕ وە
چووە .سهيران ئاتهش لهگهڵ زۆريهك له مامۆستايانی قوتابخانهکان ئاخافتنی کردووە
و زانياريی ئهو مامۆستايانه نهك ههر ڕووداوی وەك ب سهروشو ن بوونی کچان له
"پشوودانی هاوينی"دا دەسهلم ن  ،به کوو روونيشی دەکاتهوە که زۆربهی ئهو
کيژانهی له پشوودانی هاوينی دەگهڕ نهوە ،لهپڕ کدا سهری خۆيان داپۆشيوە .ههر وەك
تهواو گۆڕانيان بهسهردا هاتب له کيژە کراوە ئازادەکهی پ شووەوە لهپڕ ،کيژ کی
ئارام و ب قسه و ترسهنۆکيان ل دروست بووە که له ههر چهشنه پهيوەندييهك خۆيان
شاردۆتهوە .سهيران ئاتهش به ش واز کی شکايهتکهرەوە دە " :ئهو چهشن
پهرەسهندنانه له هيچ کام له ئهزموونی ئهو ئهنيستيتۆيانهدا نهگونجاون .چلۆن بيشی
گونج نن؟ هيچ دەرەتان ك بۆ چاوەد ريی ئهو چهشنه کۆمه نه که به تهواوی داخراون،
نييه ،بهتايبهت پهيوەندگرتن لهگهڵ کيژان و ژنان ".ئهو کيژە گهنجانه دەتوانن کليل کی
گهل ك گرنگ بن بۆ پ کهاتنی ئينتيگراسيۆن .دەب ئهرک کی گرنگی ئيمه ئهوەب ت ئهو
کيژانه بهه ز بکهين بۆ ئهوەی بتوانن ژيانيك هه بژ رن که خۆيان بڕياری لهسهر
بدەن .ههم بۆ بهرژەوەنديی کۆمه گا و ههم بۆ بهرژەوەنديی کهسيی ئهو کيژانه .ئهگهر
ئهوان نهتوانن خۆيان لهو بازنه شهيتانييه واته کونتڕۆڵ و چاوەد ريکردنی کۆمه گاکه
ڕزگار کهن ،ناشتوانن مانای ئازاديی ژيان بۆ مندا هکانی داهاتوويان ڕاگو زن.
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چ خۆڕاگرييهکی زۆر لهسهر بار و دۆخی ژيانی ئهو کيژە گهنجه موسو مانانه
بهڕ وە دەچ  ،له ﻻيهن ئهنيستيتۆکانهوە تا ڕادەيهك ڕوون دەکر تهوە .چاوەد رييهکی
ناوچهيی سا ی  ٢٠١٠له فرانکفۆرت دەيسهلمين  ٣٠ ،له سهدی ئهو کيژانهی ههو ی
خۆکوژييان داوە ،کيژی موسو مان و دايك و باوکيان له تورکياوە هاتوون .ههروەها
ڕ کخراوەی س مهتيی جيهانی سا ی  ٢٠١٠له ناوچهی وۆرتسبۆرگی ئا مان
ئهزموونيکی گهل ك ڕوونتريان ب و کردەوە :ژمارەی خۆکوژی کيژانی گهنجی تورك
لهو ناوچهيه چهندين بهرابهری خۆکوژيی مرۆڤی ئا مانييه .لهسهر ئهو به گانه له
و ستگهی سهرەکی شاری برلين پﻼکارت کيان هه واسيبوو که دروشمهکهی ئهوە بوو:
"کۆتايی به ب دەنگيتان ب نن ،نهك کۆتايی به ژيانتان!"
پزيشكی دەروونی مريهم شوولر ئوجاك " "Meryam Schouler-Ocakکه بووە هۆی
وەڕ خستنی ئهنيستيتۆيهك لهسهر ئهو تهوەرە ،خۆکوژيی کيژانی موسو مانی خسته
ئهستۆی سيستهمی خۆگونجاندنی بههای ئينسانی :ل رەدا جياوازيی ن وان ئهو سيستهمه
کۆمه گايهی کيژی موسو مان ت ياندا گهورە دەبن ،ڕادەهيندر ن و ژيان دەکهن لهگهڵ
ئهو سيستهمه کۆمه يهتييهی کيژان له هاوتهمهنانی ئا مانی خۆياندا دەيبينن،
هه دەسهنگ ندرێ .ئهوەی که بۆ و نه کيژ کی گهنجی تورك ئيزنی ههبوونی دۆست کی
کوڕی پ نادرێ ،ئيزنی چوون بۆ ديسکۆی نييه ،ناتوانی بهو ش وازەی خۆی
دەيههوێ ،جل و بهرگ لهبهر کا ،ناچار به زەماوەند لهگهڵ کهس ك دەکرێ که هيچ
خۆشهويستييهکی بۆی نييه ،ئهو دەرس و پيشهيه بخو ن که دايك و باوکی بۆی
هه دەبژ رن و  – ...تهواوی ئهو بی دەسه تييه دەب ته ئهزموونی گهيشتن به کارەساتی
خۆکوژيی .به گشتی دەتوانين له د ر کدا کۆی بکهينهوە :کچان و ژنان لهژ ر نهبوونی
مافی سهربهخۆيی و کۆنتڕۆ ی بهردەوامی بنهما ه و کۆمه دا ڕەنج دەک شن.
پار زەر و دادوەر ،سهيران ئاتهش دەگ ڕ تهوە" :له سا ی  ٢٠١٧شدا ه شتا ژنان و
کيژانی تورك ههن که له ما هکهی خۆياندا زيندانی کراون و به هيچ ش وەيهك
پهيوەندييان لهگهڵ جيهانی دەرەوە نييه .تهلهفۆنه مۆبايلهکانيان ل دەستيندر تهوە و
سهردەمی پ شووش تهلهفۆنی ما يان ل دەپچڕاندن .بنهما هی وا ههن پهنجهرەی
ما هکهيان وا دروست دەکهن که نهکر تهوە ،نهکا کيژ يا ژنهکه له پهنجهرەوە پهيوەنديی
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به دنيای دەرەوە بگرێ ٣٠ .سا ه سهر و کارم لهگهڵ ک شهی ئهو تۆ ههيه ،سهرەڕای
ڕاه نانی مود ڕن و دەرەتانی نو ی پهيوەندايهتيی گشتی بهردەوام ک شهکانيان زۆرتر
دەبنهوە .جار کيان به يارمهتی ئيدارەی پۆليس ژن کم له ما هکهی ه نا دەرەوە و له
ج گايهك به ناوی "ما ی ژنان" ج م بۆ کردەوە .ڕۆژی دوايی تهلهفۆنی بۆ کردم و
گوتی ،دەيههوێ بچ بۆ شت و مهك کر ن له بازاڕ .پيم گوت دەتوانی له سۆپ رمارکتی
ڕووبهڕووی ما هکه پ داويستييهکانی بکڕێ .گوتی به  ،به  ،دەزانم ،به م نازانم
چۆن دەب ئهو کارە بهج بينم .ئهو ژنه تهمهنی نيزيك  ٣٠ساڵ دەبوو ،سا نی در ژ
ل رە له ئا مان ژياوە به م نازان و ناتوانی به تهنيا بچ ته ناو سوپ رمارکتهوە".
ديارە ئهو ژنه نو نهر و نموونهی ههموو ژن کی موسو مان نييه به م شت ك له
ک شهکهيدا پڕ به پ سته" :کۆنتڕۆ ی ههر چاﻻکيی و جوو نهوەيهك ،ب بڕياريی و ب
مافی سهربهخۆيی ".ئهو تايبهتمهندييانه زۆربهی ژنانی موسو مان دەگر تهوە که ل رە
له ئا مان دەژين بهﻻم به جياوازيی کهم و زۆرەوە .تهنانهت ئهوانهی وا له زانستگه
خو ندوويانه و کاريشيان ههيه ناتوانن خۆيان لهو کونتڕۆ ه ڕزگار بکهن .تهنيا ئهو
کاسانه ئازادن و لهو کونتڕۆ ه بهدوورن که له بنهما هی سيکۆﻻر و ب ئايين و دوور
لهو کۆمه گا بيانيانه ڕاه نراون يا ئهو کهسانهی توانيويانه خۆيان له کۆمه گاکه ڕزگار
کردب  .نموونهی ئهر نی له کۆمه گا سهرەکييهکهدا زۆرن .به م ههر چهند کۆمه گا
بيانييهکه داخراوەتر ب  ،بنهما هکان و ژينگهی دەوروبهريان خۆپار زتر بن ،بهههمان
ڕادەش ئيمکانی کهمترە که کيژانی موسو مان بتوانن لهو نموونانه که ك وەرگرن و
بتوانن وەك سيمبول ك ﻻساييان بکهنهوە.
سروشتييه ههموو مرۆڤ کی بيانی له بارودۆخی داخراوی ناو کۆمه ی
کونتڕۆ کراودا ژيان ناکهن .بهردەوام زياتر کچی بيانی قوتابخانه دەگهيهننه کۆتايی و
له زانستگاکاندا در ژە به خو ندن دەدەن و کار دەکهن .به م ئهو پهرەسهندنه ئهر نييه
ناب مرۆڤ فريو بدا و پ يواب ک شهی داب و نهريتی ئهو کۆمه گا بيانيانه کۆتايی پ
هاتووە .ئيمه به هيچ ش واز ك ناب ڕووپۆشی بيدەنگی پهرە پ بدەين بهو ش وەيهی
بهرپرسانی ئايينی بهر وەی دەبهن .له ههموو ئهو کارانه خراپتر ئهوەيه ئهگهر ئيمه
ئهو ڕووپۆشه ڕاستهقينهيه لهپڕ کدا بکهينه سيمبول ك بۆ مافی سهربهخۆيی و ڕەهايی،
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باوەکوو دەزانين له خودی ئهو ڕوانگهيهوە له و نهی چارەڕەشيی ژنان و کچان
سهرچاوە دەگرێ.
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بهشﯽ ٦
ڕووپۆش ،سيمبولﯽ چهوسانهوە يا ه زداريﯽ و ﮐارامهيﯽ

ج ی خهفهته ئ مهی مرۆڤ سا يانی در ژە لهسهر لهته پهڕۆيهك باس و گفت و گۆ
لهگهڵ يهکتردا دەکهين ،به ب ئهوی بتوانين باسهکه هانگاو ك بهرەو پ شهوە بهرين.
له ڕاستيدا دەبوو له کۆمه گايهکی مود ڕن و پ شکهوتوودا جل و بهرگی ژنان هيچ
باس کی گرنگ وەڕێ نهخات ،به م ئهوەی که ڕووپۆش ئهو باسهی له کۆمه گاکاندا
دروست کردووە پيشانی دەدا پانتايی و ئامانجی ئهو هه س و کهوته زۆر زياترە له
لهتکه پهڕۆيهك .ههر چهند ئهو باسه ماندووييش به ن ت ،به م بايهخی ئهوەی ههيه به
ش وەيهکی وورد ڕوون بکر تهوە ،چونکه بنچينهی چهندين ک شهی کۆمه يهتی لهو دا
کۆبۆتهوە.
ژمار کی زۆری ژنانی موسو مان لهناو ئيمهدا و له پهنا ئيمه له کۆمه گا
مود ڕنهکانی ڕۆژئاواييدا ژيان دەکهن ،به ب ئهوەی له ڕاستيدا خۆيان لهگهڵ ئهو
ئازادييهی بۆ و نه له و تی ئا مان وەك مافی ههر مرۆڤ ك مانادەکر تهوە ،بگونج نن
و ههستی پ بکهن .لهويش خهمناكتر ئهوەيه که ژمار کی گهل ك زۆر ژنانی
خو ندەواری موسو مان ههن که ه شتا ههر خۆيان به سيمبولی کۆنی سيستهمی
پياوساﻻرييهوە هه واسيوە و وەك ناسنامهيهکی خۆيان سهيری دەکهن .ديارە شت کی
ڕوونه ههر ژن ك ئازادە ههر جل و بهرگ ك خۆی پ ی خۆش ب بتوان لهبهری بکا،
به ب ئهوەی بنهما ه ياخود کۆمه گا بتوانن لهمپهريان لهسهر ڕ گا دابن ن .ههروەها
هيچکهسيش ناب ڕاستهوخۆ يا ناڕاستهوخۆ ناچار بهو کارەيان بکات .زۆربهی کيژان
و ژنانی موسو مان لهسهر ئهو بۆچوونهن که به ئارەزووی خۆيان و د خوازانه
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ڕووپووش بهسهردا دەدەن .من ل رەدا نامهوێ بۆچوونهکهيان ڕەد بکهمهوە ياخود ب م
درۆ دەکهن ،به م چلۆن دەتوانين ئهو د خوازيی و ويسته بپ وين؟
د خوازيی يهك له پ داويستييهکانی ئازادييه .به م ئازادييهك که له ﻻيهن سيستهم –
ئايينيکی پياوساﻻرييهوە کيژان و ژنان ناچار به شارنهوەی جهسته و ڕووپووش
بهسهردادان دەکا ،لهبهر چاو نهگيراوە .لهو سيستهمهدا باس لهو ئازادييه نهکراوە که
کيژ و ژنی موسو مان دەتوانن لهسهر د خوازيی و ئارەزووی خۆيان ڕووپووش
بهسهرياندا بدەن يا چاوپۆشی ل بکهن .زياتر وا دەنو ن که کيژ يا ژن ك به
سهرپۆشهوە موسو مان کی باشه و ئهو کهسانهی سهريان داناپۆشن کار کی ب
ئهخﻼقی دەکهن .ژن ك که ڕووپۆش بهسهری دابدات ،لهو دنيا به چوونه ناو بهههشت
پاداش دەدر ت ،ئهو کيژ يا ژنهش که ڕووپووش بهسهردا نادا ياخود ڕەدی دەکاتهوە،
به چوونه ناو جهههننهم سزا دەدرێ .لهو بارودۆخهدا چ ئازادييهك بۆ کيژ و ژنی
موسو مان دياری کراوە ،ئهگهر ئا ترناتيڤ بۆ بهسهردانهدانی ڕووپووش ئهو هه س
و کهوتانه ب ت :تف و لهعنهت کردنی کۆمه گا لهم دنيايه و چوونه ناو جهههنهم لهو
دنيا؟
ئهو زۆر – ياخود ناچار ل کردنه که کارت کهريی لهسهر ژنی موسو مانی ناو
کۆمه گا ئورووپاييهکان دادەن  ،جياوازی ههيه لهگهڵ وو ته ئيسﻼمييهکان که له پهنا
باوك و برا ،جاسووسی حکووميی داب و نهريتی ئايينهکهش لهسهر شهقام ،شو نی
کار و شو نه گشتييهکان ،هه س و کهوتی تايبهتيی ژنان کونتڕۆڵ دەکهن .به م
ئهزموونی ههر دووكيان وەك يهك وايه .کات ژن کی گهنج ههست بهوە دەکا که ههموو
ژنه موسو مانه خزم و ههڤالهکانی ڕووپووش بهسهرياندا دەدەن ،و ههمووشيان به
ش وەی ئهر نی باسی ل وە دەکهن ،بۆ ئهوەی ل يان دانهبڕێ ،ناچار به ﻻسايی
کردنهوەيان دەکرێ .به تايبهت له سهردەمی بلووغ بوونيدا ئهو کارە دەتوانی
گوشار کی گهل ك زۆری ڕۆحيی بۆ مرۆڤهکه دروست بکا ئهگهر ﻻسايی ئهوانيتر
نهکاتهوە.
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له بازاڕی تورکهکانی ناو شاری برلين لهگهڵ دووکاندار كی ژن که جل و بهرگی
ژنانه و بهتايبهت ڕووپۆشی ئيسﻼمی دەفرۆش  ،ئاخافتن دەکهم .ئهو ژنه دە  :ڕۆژ ك
کچهکهی له تهمهنی  ١٢سا يدا له قوتابخانه هاتۆتهوە و گوتوويهتی پ ی خۆشه
ڕووپووش بهسهريدا بدات .دايک دژ بهو بۆچوونهی کچهکهی بووە ،و گوتوويهتی:
"ه شتا تۆ بهو تهمهنه نهگهيشتووی که ڕووپۆش بهسهردا بدەی" ،به م نهيتوانيوە
ڕازی بکات .ل رەدا ئهو گوشارە له ﻻيهن دايك و باوکهوە نهبووە ،به کوو له ﻻيهن
قوتابيانی قوتابخانهيهك بووە که زۆرينهی هاوپۆلهکانی کيژی موسو مان بوون.
کچهکهم به ب ئهوەی له مانای قوو ی سهرپۆشين ت گهيشتب ويستوويه تهنيا له ناو
ئهواندا ج بۆ خۆی بکاتهوە و بهش ك لهو کۆمه ه ب  .چونکه ئهو کارە پهيوەندايهتی
لهگهڵ هه س و کهوتی س کسيشيهوە ههيه".
له مزگهوتهکان بهردەوام دايك و باوکان هان دەدر ن که بهرپرسی سهرەکی بۆ
هه س و کهوتی مندا هکانيان ئهوانن و دەب ههوڵ بدەن کيژەکانيان وا ڕابه نن زۆر
زوو ژيانيکی ئيسﻼمی دەست پ بکهن و خۆيان له ش وازی ژيانی ڕۆژئاوايی دوور
ڕاگرن .جل و بهرگيان گرنگترين نيشانهيه بۆ کۆمه ی دەوروبهريان و به پۆشينی جل
و بهرگی ئيسﻼمی دەتوانن به دنيای دەرەوەيان ب ن ئهوان ک ن و جياوازييان لهگهڵ
کۆمه ه سهرەکييهکه ههيه .ئهو کيژ و ژنانهی ڕووپووش بهسهرياندا دەدەن ڕادەهينر ن
ئامۆژگاريی ئهو کهسانه بکهن که سهريان ڕووته .جار و بار به ش واز کی دۆستانه
ئهو کارەيان بهڕ وە دەبهن ،جاری واشه بههۆی هه س و کهوتی نائاسايی و
سهيرکردنی ڕەخنهگرانهوە گوشار دەخهنه سهر کيژ و ژنی سهڕڕووت و ئازادييان
ل دەش و نن.
له و تی ميسر ئيسﻼميستهکان به ئامانجهوە ژنهکانيان دەن رنه سهر شهقامهکان و
ناو کهرەسهی هات وچۆ گشتييهکانهوە بۆ ئهوەی به سهيری ڕەخنهگرانه و جن ۆدان
گوشار بخهنه سهر کيژ و ژنی سهرڕووت و ترسيان ت دا دروست کهن .تهنانهت
تاقميکيان قژی کيژ و ژنهکانيان دەک شا بۆ ئهوەی ئهو ههستهيان ت دا دروست کهن که
له شو نه گشتييهکاندا ج بۆ ژنی سهڕووت نييه .ئهو گوشارە سيستهماتييکهی له و تی
ميسر لهسهر ژنی سهڕووت له شو نه گشتييهکان بهڕ وەيان برد ،بووە هۆی ئهوەی
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زياتر له سهدا ٩٠ی ژنان لهو و ته ناچار به خۆ داپۆشين بکر ن .چل ساڵ بهر له
ئ ستا به دژواری ژن ك دەبينرا که سهرپۆشی لهسهردا بايه.
"بارودۆخ کی هاوچهشن له و تی ئ رانيش بهڕ وە دەچ  .لهوێ تهنانهت بۆ ناچار
کردنی کيژ و ژنان بۆ سهرداپۆشينيان ههو ی پ داڕشتنی ئهسيد به دەم و چاوياندا
دەدرێ) ".وەرگ ڕ(
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ئازادی زەينﯽ سنوور بۆ مرۆڤ دياری دەﮐا

ديارە ئاکامی ئهو کارە له ئا مان ه شتا ناديارە ،به م ل رەش ئيسﻼمی سياسی ههوڵ
دەدا بۆ گهيشتن به ئامانجهکانی که ك له سهرپۆش وەربگرێ .ئهو ههو دانه وەك بهش ك
له کار کی سترات ژيکی ل هاتووە بۆ بهرجهستهکردنی ئايينی ئيسﻼم لهم و ته .له ناوچه
ميگرانتهکان واته گهڕەکه بيانی نشينهکانی ههموو شارە گهورەکانی ئورووپا دا مرۆڤ
دەبين که به ڕاشکاوی ژمارەی ئهو کيژ و ژنانهی سهرپۆش بهسهرياندا دەدەن به
گورجييهکی گهل ك خ را به هه سهنگاندن لهگهڵ چهند ساڵ لهمهوبهر چۆته سهر.
جاران لهو قوتابخانانهی ژمار کی زۆری قوتابی بيانی ل بوو ،زياتر له دوو يا س
مناڵ نهدەبينرا که سهرپۆشيان بهسهرەوە ب  ،به م ئ ستا ڕەنگه دوو يا س مناڵ
بدۆزر نهوە که سهرپۆش بهسهريانهوە نهب  .تهنانهت منا ی کيژی دە سا ه و کهم
تهمهنتريش به سهرپۆشهوە دەچنه قوتابخانه .ئازاديی "بهسهردادانی سهرپۆش"
مهترسی بۆ ههموو ئهو قوتابيانهش دروست کردووە که سهريان داناپۆشن.
ديارە تهواوی ئهو کارانه له شهو ك دا و لهخۆوە نهخو قاون ،به کوو ئهزموونی
سترات ژيی پﻼن کی پ شتر داڕ ژراو له ﻻيهن ئيسﻼميست و مزگهوتهکانهوەيه که
دەيانهوێ ڕ ك و پ کی کۆمه ه ئيسﻼمييهکان لهسهر ئهو تهوەرە له کات کی زۆر زوودا
له م شکی موسو ماناندا ج بکهنهوە و ئاسايی بکهن .ههروەها ئهو کارە ئهزموونی
کهمتهرخهميی کۆمه گا سهرەکييهکهيه که به بههانهی تولهرانس و قهبوو کردنی
ههمهڕەنگی له کۆمه گادا چاوی ل دەپۆشی و گرنگايهتی پ نادا .ل رەدا نه ئهو
ئيديۆلۆژييه دەناسرێ که له پشت ئهو کارەوە وەستاوە و نه ئهو کهسانهش دەبينر ن که
دەيانهوێ سهرداپۆشينی ژنان و کيژان لهژ ر ناوی تولهرانس و ههمهڕەنگی له ئا مان
و و تانيتری ئورووپا بهفهرمی بکهن.
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ئ ستا مرۆڤ دەتوان لهسهر ئهو بۆچوونه ب که ئهو کارە شت کی سورپرايز نييه
و مرۆڤ ناتوان له ه زی کۆمه ی خۆپار ز چاوەڕوانييهکيتری جيا لهوە ههب  .خا ی
تاڵ و ناخۆش ئهوەيه که له ﻻيهن بهشه چاوەڕوان نهکراوەکهوە پشتيوانيان ل دەکرێ:
له ﻻيهن ئهو ژنانهوە که سهرپۆش وەك کردەوەيهکی ڕزگاريخوازی سهير دەکهن و
به نيشانهی فمينيزمی دادەن ن .بهو هه و ستهيان به ويستهوە ياخود له ڕووی نهزانييهوە
خۆيان به نيشانهيهکی پياوساﻻرييهوە هه دەواسن و به بهش ك له ناسنامهی خۆيانی
دەناس نن.
له شاری برلين چاوم به ڕەوان ناس و کارشوناسی ئايينی ئيسﻼمی ئهحمهد مهنسوور
" "Ahmad Mansourکهوت .ئهو خۆی بۆچوون کی ڕوونی سهبارەت بهو تهوەرە
ههيه" :سهرپۆش به مانای پ شگرتن و قهدەغهکردنی هه س و کهوتی س کسيی ژنان
و کيژانه و ههروەها جياکردنهوەيانه و بههيچ ش وەيهك پهيوەنديی به ئازاديی ياخود
فمينيزمهوە نييه .ئهو کهسهی ،که لهگهڵ سهرداپۆشيندا گهورە دەب و ڕادەه نرێ ئهو
کارە بۆی ئاسايی بووە و به واتايهکيتر مرۆڤ کی ل دروست بووە که ههرگيز ناتوان
ژن ك يا کيژ ك که مينيژۆپ لهبهر دەکات ،بسهلم ن  .لهسهر تهوەری سهرداپۆشان به
منداڵ دە ن :ئهم کۆمه گا ڕۆژئاواييه که به ش واز کيتر لهگهڵ تهوەری س کسی هه س
و کهوت دەکا ،له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە دروست نييه ،تۆش ناتوان بهش ك لهو
کۆمه گايه بی".
له وە مهکهی ئهحمهد مهنسووردا دە م" :به م لهمڕۆدا گهل ك مرۆڤی مود ڕنی
نموونه ههن وەك فڕۆکهوانی ژن ،داڕ ژەری مۆدی ژنانه يا سهرۆك کۆماری
سهنگاپوور که و ت کی سيکۆﻻريشه ،سهرپۆش بهسهريان دا دەدەن .ئايا ئهو کارانه
نموونه نين بۆ ئهوەی که سهرداپۆشين مانای پ شووی خۆی لهدەست داوە و خۆی
لهگهڵ دونيای مود ڕن دەگونج ن ؟" مهنسوور سهری ڕادەوەش ن  ،به جوانی و
مود ڕن بوون و ڕەنگاوڕەنگی ،سهرپۆش مانای پ شوی ههرگيز له دەست نادا" .ژنان
و کيژان سهرپۆش بهسهرياندا نادەن چۆنکه بووب ته مۆد ،به کوو بهوهۆيه بهسهرياندا
دەدەن چونکه پشت ئهستوور به کونس پت کی ئهخﻼقی و مۆڕا يه .ئهگهر له ڕوانگهی
ئايينيهوە سهيری ئهو تهوەرە بکهين سهرپۆش نيشانهی ناسنامهيی نييه بۆ ژن کی
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موسو مان .ئهو کارە لهو بيرۆکهيهوە سهرچاوە دەگرێ که ژن کی موسو مان کات
مووی سهری نيشان بدا ،دەتوان ههستی س کسی له پياودا بجوو ن  .دەب پ ش بهو
کارە بگير ت .ههر بهو هۆيهشهوە ناتوانين به ههناسهيهك هاوکات لهسهر ئازاديی و
سهرداپۆشينی ژنان و کيژان بدو ين".
ئهحمهد مهنسوور بهسهردادانی سهرپۆش تهنيا به پهيام کی سياسی دادەن  ،تهنانهت
ئهگهر ژنهکه خۆی نهشيههوێ ئهوکارە بهڕ وە بهرێ" :ئهو ژنانهی سهرپۆش
بهسهرياندا دەدەن لهڕووی ويست ياخود نهزانييهوە شهپۆل ك وەڕێ دەخهن که به مانای
پهيامی ئازاديی نييه به کوو گو ڕايه ييه .من خۆم نامهوێ سهرپۆش قهدەغه بکهم،
ياخود بۆ ئهو کارە کۆسپ بخهمه سهر ڕ ی ژنان يا ناچار به بهسهردادانيان بکهم.
به م شو نی وا ههن که ئهو سيمبۆله نابهرابهرييه ناتوان ج ی خۆی ت دا بکاتهوە .بۆ
و نه قوتابخانه و دادگاکان دەب وەك شو ن کی ب ﻻيهن بم ننهوە ".مهنسوور لهسهر
ئهو بڕوايهيه که ماوەيهکی زۆرە سهرنج بهو ک شهيه نهدراوە و ڕ گا بۆ وەچهی نوێ
خۆش کراوە .به سهرکهوتووييشهوە ،چونکه سهرپۆش بهسهردادان له چهند سا ی
ڕابردووەوە به پ ی کات له کۆمه گا ڕۆژئاواييهکاندا گهل ك زياتر بۆتهوە .به ب
پهيوەندايهتيی فاکتهرەکانيتری ژيان که هاوتهريب لهگهڵ سهرپۆش پيکهاتوون ،ناکرێ
به تهنيا لهسهر تهوەری سهرداپۆشينی کيژان و ژنان باس و ل کۆ ينهوە بکهين:
پ کهاتنی فهرههنگی ئوردۆغانيی و راديکال بوونهوەی گهنجانی موسو مان،
تامهزرۆييان بۆ جيهاد و خهﻻفهت چهند نموونهی ئاشکران .تورکيا به ش واز کی
ترسه نهرانه نيشانی دەدا که چلۆن دەکرێ و ت کی سيکۆﻻری سهر به ڕۆژئاوايی
بهرەو ه ز کی کۆنهپهرەست و دەو هت کی ديکتاتۆری بگۆڕدرێ .لهو ماوەيهدا
زۆرينهی ئهندامانی کۆمه گا ئاشتييان لهگهڵ سهرپۆشاندندا کردووە و تهنانهت
سياسهتی ڕاوەستاو له پشت ئهو کارەشيان سهلماندووە.
مهنسوور دە  :ههر کهس چاوەد ريی پهرەسهندنی کۆمه گای تورکيای کردب ،
ناتوان چاوی ل بقووچ ن که چ کارت کهرييهکی لهسهر و ت کی وەك ئا مان بووە:
ئهو ناتوان ت بگا که مرۆڤ پهيوەندايهتيی ن وان دياردەی وەك سهرپۆش ،نهبوونی
ئازادی و ته قينی ئايينی به چاو نهبين  .من خۆم زۆر گهشبين نيم ،که له داهاتوودا
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گۆڕان کی ئهر نی بهسهر ئهو ک شهيهدا ب  .ه ز به ڕادەی زۆر ههن که سا يانی در ژە
کار لهسهر ئهوە دەکهن سهرپۆش له کۆمه گا ڕۆژئاواييهکان بهفهرمی بکهن.
لهڕاستيشدا ههر وەك دەيبينين سهرکهوتووش بوون .لهم ڕۆژانهدا تهنانهت دادگای
سهرەکی ف درالی ئا مان بڕياری داوە به گشتيی قهدەغهکردنی سهرپۆشين بۆ
مامۆستايانی ژن ڕەوا نييه .من دە م بهو کارانه ئ مه نهك ههر ناتوانين زياتر بهرەو
ئينتيگراسيۆن ههنگاو هه نين به کوو زياتر بۆ جيابوونهوە و دوور بوونهوە ،و بهرەو
بهفهرميکردنی ستروکتوری پياوساﻻری ئهويش له ش وەی ناحهزی خويدا پهرە به
ڕاديکالبوونهوەی زياتری گهنجان دەدرێ.
مهنسوور و من خۆم ،ههوڵ دەدەين ئهو ک شهيه له ڕوانگهی جياوازی خۆمانهوە
سهير بکهين .سهرەڕای ئهوەی که ههردووکمان ڕوانگهی ڕەخنهگرانهمان بۆ ک شهی
سهرپۆش ههيه ،ڕووبهڕووی ئهو بۆچوونهی خۆمی دەکهمهوە :چلۆن دەتوانين ئهو
ژنانهی پهيوەندی سۆزدارييان بۆ سهرداپۆشين ههيه له بهشداريی ئهم کۆمه گايه
شهريك بکهين؟ چلۆن بتوانين هاوکات يارمهتييان بدەين و لهوﻻشهوە پ ش به شانسی
ئابووريی داهاتوويان و ئازاديی پ شهييان بگرين کات بههۆی سهرپۆش
بهسهردادانيانهوە کاريان پ نادەين؟ ئايا وا باشتر نييه دەرگاکانيان لهسهر بکهينهوە،
لهجياتی ئهوەی له پ ش چاويان دەرگايان لهسهر داخهين؟ ههروەها :بۆچی به ژن کی
کلفهتی ناو قوتابخانهکان ئيزنی بهسهردادانی سهرپۆش دەدەين ،به م ههمان ئيزن به
مامۆستای قوتابخانه نادەين؟ بهو کارە کام پهيام به مرۆڤی گهنجی موسو مان دەدەين؟
ئايا وای لی ت ناگا که ج ی ئهوان له کۆمه گادا تهنيا ک فهتی و کاری خاو نکردنهوەيه؟
ئايا ژيرانهتر ناب ئهگهر ئيزن به کيژ و ژنی وەچهی نو ی موسو مان بدرێ له
کۆمه گادا خۆيان باشتر له دايکيان بگونج نن و ئازاديی کاريان پ بدرێ؟
ئهحمهد مهنسوور لهسهر بۆچوونهکهی خۆی سوورە" :ئيمه دەتوانين دە سا يتر
چاومان به يهکتر بکهو تهوە ،ههم له قوتابخانهکان و ههم له دادگاکاندا ژن و کيژ به
سهرپۆشهوە دەب ته کار کی ئاسايی و ڕۆژانه .ڕوانگهی هه س و کهوت و بهچاوی
ڕەخنهوە سهيرکردنی مرۆڤی موسو مان لهسهر کۆمه گا ڕۆژئاواييهکان ههر وەك
خۆی دەم ن تهوە .جا ئيتر جياوازيی ناب ئهو باسه بهرەو کۆێ دەڕوا يا چهند ڕ گا

ئينتيگراسيۆن

١٢٨

لهبهر دەميان دادەنرێ .ئيسﻼمی سياسی بههۆی ڕۆ ی قوربانيکردنی خۆيهوە لهم
کۆمه گايهدا ژيان دەکا ،ئهو هه س و کهوتهی دەم ن تهوە ،چونکه ئهوان کهمتر به
کردەوە ههنگاو و چاﻻکيی بۆ کۆمه گا سهرەکييهکان هه د ننهوە .تهنانهت ئهگهر له
داهاتوودا سهرپۆشاندن له ههموو شو نهکانی کۆمه گا ئاسايی ب و بهر وە بچ ،
شت کيتر دەدۆزنهوە که خۆيانی پ له کۆمه گا دابڕن.
من چهند ئارگۆم نتيتری بۆ د نمهوە :ئايا وا نييه که مامۆستای قوتابخانه به
بهسهردادانی سهرپۆش وەك نموونهيهكی ل د ت بهتايبهت بۆ منا نی ميگرانت له
ڕوانگهی ڕاه نانهوە؟ ياخود ئايا لهڕ گهی پهيوەندی باشتر لهگهڵ منداڵ و دايك و
باوکی قوتابيانهوە ک شهکانيان باشتر بۆ چارەسهر بکهن؟ چونکه ههميشه قوتابی
پ ويستی به مرۆڤ ك ههيه که متمانهی پ بکا.
مهنسوور دە " :ل رەدا باس لهسهر متمانهکردن نييه ،به کوو هيرارکييهتی و
گۆ ڕايه ييه ".بۆ قوتابيانی کيژ و کوڕ که له کۆمه گا پياوساﻻرييهکانهوە د ن ،قوتابخانه
وەك ڕ گايهك يا خود ئالترناتيڤ کيتر بۆ ڕاه نانان و سترات ژی پهيوەندايهتيی نو يه که
ڕەنگه بتوانن چاويانی پ بکهنهوە و خۆيانی پ لهو داب و نهريته کۆنهی پ شوويان
ڕزگار بکهن .به م کات مامۆستايهکی ژن به سهرپۆشهوە له پۆلدا له بهرابهرياندا
قوت ب تهوە ،ههمان فهرههنگ و کولتووريان پ دەگا که له کۆمه گای پ شويان و ناو
ما يانهوە پ يان گهييوە .جا ل رەدا جياوازی ناب چ تايبهتمهنديی ياخود کاراکتهر ك له
پشت مامۆستاکهوە ڕاوەستاب  ،بۆ قوتابيان مامۆستايهکی ژن به سهرپۆشهوە تهنيا وەك
نو نهری کۆمه گای پياوساﻻری سهير دەکرێ که بريتييه له گو ڕايه ی ،نهك ڕەخنه و
خۆڕزگارکردن .ههروەها وەك ڕۆح ك يا ش وە بيرکردنهوەيهك دەنو ن که وەك
لهمپهر ك پ ش به هه س و کهوتی س کسی قوتابيان دەگرێ .ئهو کارە ناتوان به مانای
ئازاديی و نو نهری کۆمه گايهکی پ شکهوتوو ب .
ههر ههو کم دا و ههر ئارگۆم نت کم ه ناوە نهمتوان مهنسوور قانع بکهم که
سهرپۆش له ش وەی بيرکردنهوەی و ستروکتوری کۆمه گايهکی پياوساﻻری جيا
کهمهوە .بۆ ئهوەی بتوانين ت بگهين چلۆن ڕاهينان له کۆمه گای پياوساﻻری ناو
بنهما هکاندا بهڕ وەدەچ  ،مرۆڤ دەب وەك ش وە هيرەم)قووچهك( سهيری بکا .له
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سهر سهرەوە بڕياردەری بنهما هکه وەستاوە ،له خوارخوارەوەش منا هکه ،له
ن وانيشياندا ئهندامانيتری بنهما ه ج يان گرتووە .منا هکه وا ڕادەهينرێ ياسای ناو
بنهما ه به ب ئيرادە و ڕەخنهی کهسيی خۆی ،بسهلمين  .دەب له ههنبهر ههموو
ئهندامانی ناو هيرەمهکه که له سهرووی خۆيهوە وەستاون به ڕ ز و گو ڕايه ييهوە
هه س و کهوت بکا .ئيزنی قسه له قسهی ئهوانی نييه ياخود ناب لهژ ر پرسياريان
دابن  ،دەنا سزا دەدرێ .بهو ش وە بهڕ وەبهريی و ڕاه نانهوە نهك ههر ناتوانرێ
ههستی باوەڕبهخۆيی و کهسايهتيی سهربهخۆی منا هکه پهرە بست ن  ،به کوو وەك
شت کی ب که كی بهستراوە به بنهما هکهيهوە ڕادەه نرێ .له ههنبهر ئهو بارودۆخهدا
ئهگهر ئارەزوو يا خهون کی ههب  ،و بيههوێ خۆڕاگريی بکا ،له ﻻيهن ئهندامانی
بنهما هوە تف و لهعنهتی ل دەکرێ و دوور دەخر تهوە .مافی ژنان و کيژان له
ستروکتووری بنهما هی پياوساﻻريدا وەك پياو و کوڕ له ئهژمار نايهن .له سيستهمی
قوتابخانهی و ته ئورووپاييهکان ژمارەی بهشداريی مامۆستايانی ژن گهل ك زياترە له
مامۆستای پياو ،مرۆڤ دەب له خۆی پرسيار بکا چلۆن قوتابيانی بيانی بنهما هی
خۆپار زی کۆمه گای پياوساﻻريی هه س و کهوت له ههنبهر ئهو مامۆستا ژنانه
دەکهن ،چونکه ڕ زل نان به ئايين و هيرارکيی بنهما هوە بهستراوەتهوە و نهك به
ئهندامانيتری کۆمه گاوە.
لهڕاستيشدا مهنسوور ل رەدا لهسهر ک شهيهکی گهل ك سهرەکی ڕاه نان له و ته
ڕۆژئاوييهکان دەدوێ .زۆربهی ئهو قوتابيانهی له و تانی ئيسﻼمييهوە هاتوون
ک شهيان بۆ دروست دەب چونکه له قوتابخانه ف ری پهيوەندايهتييهکی کۆمه يهتی نوێ
دەکر ن که ناتهبايی لهگهڵ ئهو هه س و کهوته دەب که پ شتر لهسهر چهمکهکانی
بنهما ه و کۆمه گا بوويانه .جياوازيی ن وان بهها کۆمه يهتييهکانی له ما هوە ف ری
دەبن و ئهو مانايهی له قوتابخانهکان ل ی ف ر دەبن ،سهريان ل دەش و ن  .بۆ
ڕزگاربوون لهو ژانهسهر و گ رە و ک شهيه دوو ڕ گا ههن :يا دەب مامۆستا
ڕۆژئاواييهکان خۆيان لهگهڵ ئهو سيستهمه پياوساﻻرييه ڕاب نن و وەك دايك و باوك و
کۆمه ه پ شووەکهيان هه س و کهوتيان لهگه دا بکهن ،يا لهسهر بۆچوونی ئانگﻼ م رکل
که پ ی وايه به دانانی مامۆستايانی بيانی و به تايبهت موسو مان دەکرێ ئهو قوتابيانه
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باشتر له کۆمه گادا بگونج ندر ن ،مامۆستای ميگرانت له قوتابخانهکان دامهزر ن.
مهنسوور لهسهر ئهو بۆچوونهيه ئهو کارە خۆی لهخۆيدا ک شهيهکی گهورە دروست
دەکا" :مامۆستايهکی ژن به سهرپۆشهوە ڕەنگه بتوان کارت کهری باشتری لهسهر
قوتابييهکی موسو مان ههب و ڕەنگه به دامهزرانی پهيوەندييهکی باشتر ،قوتابييهکان
ڕ زی ل بگرن ،به م ههرچۆن ك ب ت و به ههر ش وەيهك هه س و کهوت بکا ،وەك
نو نهری کۆمه گای پياوساﻻريی له م شکی مندا ندا دەم ن تهوە .بهو کارە مرۆڤ
بوونی کۆمه گای ناو کۆمه گا تهنانهت لهناو قوتابخانهکانيشدا بهه ز دەکاتهوە .له
ڕوانگهی مهنسوورەوە تهنيا له ڕ گهی به چاوی ڕەخنهوە سهيرکردنی سيستهم و
کۆمه گای پياوساﻻريی دەتوانرێ ئهو مندا نه له داب و نهريتی کۆنهپهرەستی و
کۆمه ی خۆپار ز ڕزگار بکرێ .مرۆڤ دەتوانی زۆر زياتر بههرە له کارەکهی
وەربگرێ کات کۆنس پت کی گشتی کۆمه يهتيی بۆ پ ك ب ن  .دەب سيستهم کی
کراوەی د مۆکراتيك ههر وەك ئهوەی ئ ستا له و ته ڕۆژئاواييهکان باوە ،له بهرانبهر
سيستهمی پياوساﻻرييدا دابنرێ .مرۆڤ دەب نيشانی بدا که قوتابخانه جياوازی لهگهڵ
داب و نهريتی کۆنی ما هوە ههيه و ئهو هه س و کهوته نهك ههر ﻻوازيی نييه به کوو
وەك شانس که بۆ ڕاه نانی لۆژيکيی مندا نی ميگرانت .چونکه ئهو ک شانهی نهتوانرێ
له سهردەمی مندا ی و قوتابخانهياندا چارە بکرێ دواتر خۆيان له شو نهکانيتری ژيانيان
و به ش واز کيتر له کۆمه گادا نيشان دەدەن".
ئهوە ئهزموون که که من خۆشم له ژيانمدا کردوومه .ئهو کيژانهی به کۆنس پتی
سهرپۆشينهوە ڕادەه نر ن و لهگه ی گهورە دەبن ،کات گهورەش دەبن ،به تهواوی
تواناييانهوە ﻻيهنگريی ل دەکهن .ئهوان بهو هه س و کهوتهوە له داهاتوو و له شو نی
کارەکهشيان در ژەی پ دەدەن و پ داگری دەکهن وەك مامۆستا يا دادوەر سهرپۆش
بهسهرياندا بدەن و بهو ئارگۆميتهوەی دەچهسپ نن که سهرپۆشيش وەك ههموو جل و
بهرگ کی ئاساييترە .له شاری کۆپنهاك دانيشتن کم لهگهڵ کيژ کی خو ندکار ههبوو که
سهرپۆشی بهسهردادابوو و زۆر ئاسايی دەيگوت ئهو کارە له ئهوپهڕی ئازادی و به
ب هيچ گوشار ك دەکا .کات پرسيارم ل کرد" :ئ وە چ هه س و کهوت کتان دەکرد
ئهگهر تهنيا بهو مهرجه بتوانن ببن به دادپهروەر که ئيزنی سهرپۆش بهسهردادانتان
نهب ؟" ئهو تهنانهت چرکهيهکيش نهوەستا و وە می دامهوە" :به ڕاشکاويی ئهو کارە
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ناکهم ".ئهگهر ژن ك تهنيا بههۆی لهبهر نهکردنی جل و بهرگ کی ئاسايی چاوپۆشی له
کارەکهی که زۆری ﻻ گرنگه بکا ،ئهو جل و بهرگه شت کی ئاسايی نييه .ڕاستييهکهی
من خۆم وەك ڕەخنهگری ئايينی نه وەك تاوانکار و نه وەك تاوانل کراو نامهوێ بکهومه
بهر دەستی دادپهروەر کی وەك ئهو کيژە ...
ئهو لهمپهرانهی کارت کهرييان لهسهر سهرداپۆشينی "ئازادانهی" کيژان و ژنان
ههيه ههميشه له دەرەوە نايهن .ناچارکردن به سهرداپۆشين دەتوان ک شهيهکی ناوەوە
ب  .ئهگهر له ڕاستيدا کيژان سهريان بههۆی بڕياری ئازادی خۆيانهوە داپۆشيب  ،و
پهيوەندايهتيی ئهخﻼقی و مۆڕا ی ئايينی نهب  ،دەبی بشتوانن جار و بار و له شو نی
خۆيدا سهريان ڕووت بکهنهوە .وەك خو ندکار له شاری ئاوکسبۆرگ جار کيان له
هاوکﻼسييهکی کيژی خۆم که دەيگوت ئازادانه خۆی بڕياری بهسهر دادانی سهرپۆشی
کردووە ،پرسيارم کرد :ئهگهر ئازادانه ئهو کارەت کردووە ،چ دەقهومی جار ك له
سهر سهرتی ﻻبهری؟ وە می دامهوە" :ئهگهر ﻻی بهرم خۆم ڕووت ههست پ
دەکهم ".ئهگهر سهرپۆش جلو بهرگ کی ئاسايی بايه هيچ ژن ك خۆی رووت ههست
پ نهدەکرد ،وەک ئهوەی جانتا يا ک و يا ...ههر جل و بهرگ کی خۆی دانابايه .تهواو
ل رەدا دەکهوينه سهر ﻻيهن کی گهل ك گرنگ :بههۆی ئهو لهته پهڕۆيهوە کيژ و ژن
مووی سهری خۆی دادەپۆش که له داب و نهريتی ئايينی ئيسﻼميدا دەب پ ش به
هه س و کهوتی س کسی پياوان بگرێ .به واتايهکيتر بۆ ئهوەی ئيشتيای س کسی پياو
هه نهست  ،دەبی ژن سهرپۆش بهسهريدا بدا و مووی سهری داپۆش  .چلۆنايهتی
ش وازی ئهو بيرکردنهوەی له پشت ئيدە و نيشانهی "ئازادی" ڕاوەستاوە ،بۆ من وەك
پهرجۆيهکی ل هاتووە .ئهو کارە ههم ژنان و ههم پياوان سووك دەکا و له
سهرداپۆشيندا هيچ نيشانه يا پهيام ك بۆ بڕياری ئازادانه نابينر ت.
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بووﮐﯽ "باربﯽ"ش ئ ستا سهرپۆشﯽ پ وەيه

به پارەيهکی گهل ك زۆر له ﻻيهن و تانی کهنداوەوە و به يارمهتيی برايانی
موسو مانی دانيشتووی ئهمريکا چهند ساڵ بهر له ئ ستا له و تی ئهمريکا
کۆمپانييايهکيان وەڕ خست بهو دروشمهوە :سهرپۆش به مانای توانايی کهسيی " Hijab
 ."means Empowermentئهو دروشمه دەيتوانی به ڕاست وەرگهڕێ ئهگهر
هاوتهريب لهگهڵ توانايی کهسيی بارودۆخی ئيسﻼمی سياسيش بهه ز کرابايه .يهك له
سامناکترين فيگۆری ئهو کۆمپانيايه ليندا سارسوور " "Linda Sarsourبوو که لهسهر
ئهو بڕوايه بوو بارودۆخی ژنان له و تی سعووديا له ژنانی ئهمريکايی باشترە ،چونکه
لهوێ ژنی دووگيان پشووی کارييان پ دەدرێ .ههر ههمان خانم که وەك ف مينيستی
ئيسﻼمی ناسراوە ،ه رشی کردە سهر دادپهروەری ف مينيزمی ئايانا هيرسی عهلی
" "Ayaan Hirsi Aliچونکه ڕەخنهی له هه س و کهوتی ئايينی ئيسﻼم له ههنبهر ژنان
کردووە .ليندا سارسوور سا ی  ٢٠١١لهسهر هيرسی عهلی و بر ژيت گابريل
" "Brigitte Gabrielڕەخنهگری لوبنانيی ئايينی ئيسﻼم دەنووس " :ئهو دوو ژنه به
سزای خۆيان گهيشتوون چونکه له پشتهوە له قوونيان بڕيون ،من بوايهم ،کۆئهندامی
ژنانهيانم ل دەکردەوە چونکه ئهوانه شايانی ژن بوون نين ".دوای هه بژاردنی دۆنالد
ترامپ به سهرەۆك کۆماری ئهمريکا ژمار کی زۆری ف مينيست هاوڕێ لهگهڵ ليندا
سارسوور ڕژانه سهر شهقامهکانی و تی ئهمريکا و پﻼکارت و دروشمی سهرپۆش
به مانای توانايی کهسيييه " "Hijab means Empowermentبهدەستهوە گرتبوو .لهبهر
ئهوەی سارسوور ه رش کی بۆسهر ترامپ وەڕێ خستبوو ،بۆ چهپهکانی ئهمريکايی
وەك نموونهيهکی خۆڕاگری ل هات و سهرپۆشهکهشی لهو و ته وەك سيمبوليکی
ئازاديی ناسرا .له مانگی نوامبری سا ی  ٢٠١٧دا ڕۆژنامهی " "Glamourسارسووری
وەك ژنی ساڵ ناساند.
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تهنانهت له ئورووپاش کۆمپانيای ه زپيدانی سهرپۆش دەم که چاﻻك بووە و وەڕێ
کهوتووە .له خۆپ شاندان کدا له شاری ڤيهنا دژ به پﻼنی قهدەغهکردنی سهرپۆش بۆ
دادپهروەرانی ژن له مانگی فوريهی  ٢٠١٧نيزيکهی  ٢ههزار ژن )لهسهر ههوا ی
پۆليس( و ) ٣٦٠٠لهسهر ڕاگهياندنی بهڕ وەبهرانی خۆپيشاندانهکه( ڕژانه سهر
شهقامهکان .ئهو ژنانهی که کات تهوەرەکان لهسهر دژايهتی بريندارکردنی مافی
مرۆڤ يا ت ڕۆڕ لهژ ر ناوی ئيسﻼم له جيهانی ئيسﻼمی و له ئورووپادا ب ت ،ههرگيز
ناڕژ نه شهقامهکانهوە .ههر وەك له ئهمريکا مرۆڤ پﻼکارتی جۆربهجۆری دەبينی که
به دەست ژنانهوە هه گيرابوون " :سهرپۆش به مانای توانايی کهسيييه" ،بهتايبهت لهو
ڕۆژەدا کار کی گهل ك ب مانا بوو که مرۆڤ چاوی به کيژۆ هيهکی سهرداپۆشراوی
بچووك دەکهوت که پﻼکارت کی له دەست دابوو و لهسهری نووسرابوو" :من ئازادی
خۆم دەوێ ".لهژ ر ناوی ئازاديی سهرپۆش بهسهردادان و سيمبولی ئايينی ئيسﻼمی
پ وەلکاندن و پيشانی خه کدان ،زۆر دژوار و سهخت دەتوان ئازادی به کهسهکه
بدات .له ڕوانگهی خۆپ شاندەرانی ژنه ئيسﻼمييهکانهوە ئهوە و تی نهمساوييه که
ئازاديی ئهو کيژۆ هيه دەست ن کات بير له قهدەغهکردنی سهرپۆش بۆ دادپهروەری
ژنه ئيسﻼمييهکان دەکاتهوە .ئارگۆم نتهکانيان دوو مانگ دواتر تۆپی ياری دەخاته
دەست سهرۆک کۆماری فيدڕالی نهمساويی ،ئهل کساندر ڤان" ."Alexander Vanله
کۆبوونهوەيهکدا که لهگهڵ قوتابيانی قوتابخانه وەڕ خرابوو ،سهرۆكکۆمار مافی به
ژنان دا ههر جل و بهرگ ك پ يان خۆش ب دەتوانن لهبهری بکهن ...ئهگهر ههر بهو
ش وەيه بڕواته پ شهوە ڕۆژ ك دێ که له ههموو ژنانی کۆمه گا داوا دەکرێ بۆ
١٥
هاودەردی و يهکيهتی لهگهڵ ژنانی موسو مان سهرپۆش بهسهريان دابدەن.
کات من ئهو بابهتهم له ڕۆژنامهدا خو ندەوە دەبوو بير له چاوپ کهوتن کم بکهمهوە،
که له شاری مالموێ و تی سوئ د ههمبوو .لهوێ چاوپ کهوتن کم لهگهڵ ژن کی ٢٨
سا ه به ناوی خوﻻ " "Khoulaههبوو که خۆی ناوی خۆی نابوو " ف مينيستی ئيسﻼمی"
و له تهمهنی دەسا هييهوە سهرپۆشی بهسهريدا داوە .ئهو خۆی به ئورگانيزەکردنی
١٥
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ژنانی ئيسﻼمی ،يههوودی و مهسيحييهوە خهريك کردووە بۆئهوەی يهکتر له نيزيکهوە
بناسن و دەمارگرژی وەﻻوە بن ن .بۆ ئهو کارەی له ﻻيهن و تی سوئ دەوە پارەی
مانگانهی بۆ تهرخان کراوە .کات پرسيارم ل کرد چ دەقهوم ئهگهر خۆشهويستيی
بۆ مرۆڤ کی سوئ دی که موسو مان نييه ههب ؟ وە می دامهوە" :شتی وا ههرگيز
ناب  ،چونکه خۆشهويستيی بڕياردانه ،من زۆر لهم ژە بڕياری خۆم داوە که تهنيا
خۆشهويستيم بۆ مرۆڤ کی موسو مان دەب  ،چونکه من نامهوێ مندا هکانم لهگهڵ
ئايينيکيتر گهورە بکهم ".چاوەڕوانيی ئهو وە مهم له ژن کی ئيسﻼميست دەکرد ،به م
نهك له ژن کی ف مينيست که گۆيا دەيهوێ دەمارگرژی ن وان ئايينهکان لهناو بهرێ.
ئهگهر به پ چهوانه ژن کی سوئ دی بيگوتبا بڕيارم داوە خۆشهويستيم بۆ پياوی
موسو مان نهب  ،چونکه نامهوێ منا هکانم لهگهڵ ئايئنی ئيسﻼم گهورەبن ،زۆر زوو
دەيانگوت تۆ ژن کی دژ به ئايينی ئيسﻼم و ڕاسيستی! به م شتی وا بۆ خۆﻻ که ژن کی
ف مينيسته و ههوڵ بۆ ههمهڕەنگی ن وان ئايينه جياوازەکان دەدا ،ناگوترێ.
ڕەيوف ئهلحومهزی " "Rayouf Alhumedhiکچ کی  ١٦سا هی ديپلۆمات کی و تی
سعووديا که له شاری ڤيهنا له قوتابخانهی ن ودەو هتييدا قوتابييه و ڕووپووش بهسهريدا
دەدا .کاتی چهت کردن )نووسين به مۆبايل( سهرنجی بۆ ئهوە ڕاک شراوە که هيچ ئيماژ
" ١٦"Emojiله سهر مۆبايلهکهی نادۆز تهوە که له شک ی لهو بچ ت .ئهو ههستی بهوە
کردووە که کهسايهتييهکهی به گرنگ دانان ن .نامهيهکی بۆ ""Unicode-Konsortium
ئهو ج يهی خهت و نيشانهکانی جيهانی ل بريار دەدرێ نووسيوە و داوای ل کردوون
سهرپۆش – ئيماژ ی بۆ دروست کهن .له ڕاستيشدا توانيويه قهناعهت به شهريکهی
ئهپل " "Appleب ن و بويان دروست کردووە .ههر بهو هۆيهش له ﻻيهن ڕۆژنامهی
" "Timeوەك  ٣٠ههمين ﻻوی کارت کهری جيهانی ناسراوە .ئايا ئهو کيژە سهرکهوتوو
دەبوو ئهگهر دژ به بهسهردادانی سهرپۆش له و تی سعووديا ت بکۆشايه؟
نموونهی ئهوتۆ – و ئهو نموونهيه خۆيشی – سترات ژی ئاسايی ئيسﻼميستهکان
دياری دەکهن که ئامانجی ئيسﻼمی سياسيه :له مانگی نوامبری سا ی  ٢٠١٧شهريکهی
بهرههمه نهری کهرەسهی ياريی مندا ن مات ل " "Mattelڕايگهياند به زوويی بووکی
 ١٦ئيمۆجی يا ئيماژ يا سمايل ئهو و نه بچووکانهن که کاتی جهتکردن بۆ يهکتری دەن رن.
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باربی به سهرپۆشهوە د ته بازاڕەوە .زۆربهی ف مينيستهکان بهو هۆيهی بووکی باربی
موی سهری زەرد و مهمکی گهورەی ههيه و به سيمبول کی س کسی دادەنرێ،
پ شوازييان لهو کارە کرد و به سهرکهوتووييهك بۆ پ کهوە ژيانی چهند فهرههنگی و
ههمهڕەنگيی مرۆڤيانهوە چهسپاند .جا ئهو کارە له داهاتوودا چ پهياميکی ناخۆش و
کۆنهپهرەستانهی بۆ ڕاهينانی کيژان دەب  ،لهبهر چاويان نهگرت .ئهو کارە که
وەرزشکار کی کچ به سهرپووشهوە وەك ئولگوويهك بۆ کيژانی موسو مانی ل ب و
ئهوانيش بک ش ته ناو مهيدانی وەرزشهوە ،هيچ ج ی ڕەخنه و پرسيار نييه و
چاﻻکييهکی گهل ك باشه .به م کارت کهرييه نگاتيڤهکانی بهڕادەيهکی يهکجار زۆرە.
کيژ ل رەدا ف ر دەکر ن چ بهرگ ك دەب لهبهر بکهن .ئهو کارە ههم له ﻻيهن
ئيسﻼميستهکان و ههم له ﻻيهن بنهما هکانهوە دەب ته کهرەسهيهکی گوشار ه نان بۆ سهر
ئهو کهسانهی سهريان ڕووته.
تاقم ك له موسو مانه ليبڕالهکان دە ن" :سهرپۆش تهنيا کوته پهڕۆيهكی ئاسايی نييه
به کوو ئهو دەب ته هۆی داپۆشانی بهش ك له جهسته که ئيشتيای س کسی پياوان هان
دەدا ".ڕەوان ناس و پسپۆری ئيسﻼم ناسيی ئهحمهد مهنسوور دە " :ئهگهر منداڵ
ناچار به داپۆشينی سهريان بکر ن يا ئهو هه س و کهوته بههۆی بووکی باربييهوە
نمايش بدرێ و به کار کی ئاسايی دابنرێ ،ڕاست ل رەدايه که دەکرێ به ئوبژ کت کی
س کسی ".سهيران ئاتهش " "Seyran Ateşکه مانگی جوﻻی سا ی  ٢٠١٧مزگهوت کی
به ناوی " "Rushd-Goethe-Moscheeدروست کردووە و لهوێ ژنان به ب سهرپۆش
هاوڕێ لهگهڵ پياوان ئيزنی چوونه ژوور و نو ژکرنيان ههيه ،باربی سهرداپۆشراو
به کهرەسهيهکيتر بۆ سترات ژی ئيسﻼمی سياسی دادەن " :مرۆڤ دەيهوێ له داهاتوودا
سهرپۆش وەك شت کی ئاسايی ل بکا ،که به ئايينی ئيسﻼمهوە پهيوەند دراوە .به م
ئهو کارە ئاسايی نييه ،به کوو دژ به ف مينيزمه :بهو کارە کيژانی ئيسﻼمی بهسهر دوو
گرووپی "چاك" و "خراپ" دا دابهش دەکر ن ".ههر وەك له ڕۆژنامهی ئ ما ""Emma
دا هاتووە :لهوێ شانتال لويی " "Chantal Louisباسی لهو تهوەرە کردووە .ئهو لهسهر
ئهو بۆچوونهيه ئهگهر مليۆنان گهنجی موسو مان خهونيان ئهوە ب بتوانن به ب
سهرپۆش بچنه سهر شهقامهکان ،بووکی باربی ناب ته نيشانهی ههمهڕەنگی ،به کوو
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دەب ته کهرەسهيهک بۆ زياتر يهکگرتوويی دژ بهو ژنانهی وا له ههنبهر چهوسانهوی
ژنان له و تی خوداکاندا خۆڕاگريی چاﻻک دەکهن و دەتوانين شانازيان پ وە بکهين.
ژنانی وەك دورسا درخشانی ""Dorsa Derakhshaniی ئ رانی که مانگی فوريهی
سا ی  ٢٠١٧له ک بهرک ی ن ونهتهوەيی شهترەنجدا بهشداری کردبوو ،دژ به سهرپۆش
وەستا و بهسهريدا نهدا .ههر لهبهر ئهوەش ئهو کيژە  ١٩سا هيه له تيمی شهترەنجی
و تهکهی دەر کرا .ئهمڕۆ ئهو کيژە بۆ و تی ئهمريکا ياری دەکا .له کۆتاييدا شانتال
لويی دە گومان ناکهم که کيژ کی وەك دورسا درخشانی له سهردەمی مندا يدا به
بووکی باربی سهرداپۆشراو ياری کردب ت له کات کدا که ئيبتهاج محهمهد " Ibtihaj
"Muhammadی وەرزشوان که وەك نموونهيهك بۆ باربی سهرداپۆشراو سهير دەکرێ،
خهونی سهردەمی مندا يی بۆ وەدی هاتووە.
ههروەها خهون کی سهردەمی مندا ی نگين ""Naginی  ١٨سا هش که له و تی
دانمارك و له گ تۆی گلرووپ دەژێ ،به ڕاست وەرگهڕاوە .ئهو سهرپۆش بهسهريدا
دەدا و ياری تۆپی پ دەکا .بۆ ئهو ناوچهيه کار کی گهل ك نائاساييه .به م نگين
هاوڕێ لهگهڵ پهنجا کيژيتر کار کيان کردووە که ياری تۆپ ن بۆ کيژان شت کی ئاسايی
ب  .نگين دەگ ڕ تهوە ،له سهرەتاوە ئيزنيان نهبوو تهنانهت له مهيدانی يارييهکهش
نيزيك ببنهوە .ئهوێ تهنيا ج ی کوڕەکان و ئهو بنهما ه خۆپار زانه بوون که به
خۆهه ک شان له گهڕەکهکهدا دەيانگوت کچيان ناب له کوڕ نيزيك ببنهوە .نگين گهڕا
و ڕ گاچارەيهکی باشی دۆزييهوە" :تهرخانکردنی ڕۆژ کی تايبهتی له مهيدانی
وەرزش بۆ کيژان ".لهبهر ئهوەی نگين سهرپۆش بهسهريدا دەدا ههم کيژەکان و ههم
بنهما هکانيان متمانهيان پ کردووە.
کات ئاگاداری گ ڕاوەکهی بووم مووی جهستهم ههموو بهرز بوونهوە :شت کی باشه،
کيژانی گهنجی موسو مان ڕ گايهك دەدۆزنهوە چاﻻکی وەرزشی بهڕ وەبهرن – به م
سروشتييه ئهو کارە تهنيا له چوارچ وەيهکدا بهڕ وەدەچ که ئايين و حاکمانی
پياوساﻻريی بۆيان دياری کردوون .ژنان لهگهڵ خۆيان تهنيا دەم ننهوە .له پ ش
ههمووشت کدا بۆ ئهوەی متمانهيان پ بکرێ ،بۆ گهيشتن به بڕ ك له مافهکانيان دەب
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سهرپۆشيان بهسهرەوە ب  .من له نگين پرسيار دەکهم ئهو سووڕەيه له قوڕئان دەناس
که دە :
"به ژنانی باوەڕداريش ب ژە با چاويان داخهن و شهرمی خۆيان بپار زن و خش ی
خۆيان وەدەر نهخهن؛ مهگين ئهوانهی له دەر ن .با سهرپۆشيان تا سهر پ سير دابپۆش
و خهم ی خۆيان نيشان نهدەن ،مهگين به م رد ،يان بابۆيان ،يا خهزووريان ،يان
فهرزەندی ن ری خۆيان ،يان زڕ کوڕيان ،يان برا ،يان برازايان ،يان کوڕانی
خوشکهکانيان ،يان ژنانی هاوباوەڕيان ،يان ئهو ن رەی خوﻻميانن ،يان ئهو پياوی سهر
بهوانن و ههر نيازيان به ژن نييه ،يان مندا ن نهگهيونه ئهو تهمهنهی وازيان بچ ته
م وينه .پاشيان به زەويدا نهدەن ،که بزانرێ چۆن خش کيان وەشاردووە .ههموو ﻻتان
بگهڕ نهوە ﻻی خودا ،ئهی گهلی خاوەن باوەڕان! بهشکوو گشتوو ڕزگار ببن".
)سووڕەی  ٢٤ئايهی (٣١
به پ ی ئهو ئايهيه ياری تۆپی پ بۆ کيژانی ئيسﻼمی وەك گوناه ك وايه .نگين
وە م کی ئامادەی له دەست دايه" :ئهوە به گوناح له ئهژمار دەهات ئهگهر ئ مه له بهر
دەمی پياوان ياريمان کردبا .به م ئ مه تهنيا لهگهڵ ژنان به تهنياين و پياومان لهگه دا
نييه".
چيرۆکی نگين نيشانی دەدا باس لهسهر سهرپۆش چهندە دەتوان ئا ۆز ب  .بۆ من
چهمکی "ئازادی" ل ت گهييشتن کی بهتهواويی گشتييه .مرۆڤ ناتوانی بهشی بکا يا
سنوور کی به دەوردا بک ش  .له ن وان ئازادی و پياوساﻻريدا هيچ ڕ گايهکيتر بوونی
نييه .به م تهنانهت ئهگهر مرۆڤ سهرپۆش و ئهو سيستهمهی له پشتی ڕاوەستاوە ڕەد
بکاتهوە ،کيژی وەك نگين نموونهيهکی ئهر نی دەميننهوە ،چونکه ئهو خهون کی
ههبووە و ههموو کار کی بۆ کردووە بۆ ئهوەی به خهونهکهی بگا .خهونی دوايينی
ئهويه بب ته ئهندامی تيمی ژنانی و تی دانمارك .ئهو ههر کار کی کرد بۆ ئهوەی له
گ تۆيهکی ئهوتۆدا بڕ ك ئازادی بۆ خۆی و هاڤا هکانی وەدەست ب ن  .به ب سهرپۆش
ئهو کارەی بۆ نهدەکرا .به م له کۆمه گايهکی ئاساييدا هيچ پ ويستييهکی به خۆڕاگريی
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و ڕاوەستان و خهبات ك نهدەبوو و نگين و تيمهکهی به ب هيچ کۆسپ ك دەيانتوانی
تۆپ ك هه گرن و زۆر ئاسايی ياری پ بکهن.
تا ئهو کاتهی له ﻻيهن سياسهتوانانهوە چاوپۆشی له شو نی وەك ئهو ناوچه گ تۆيانه
بکرێ زۆر کهم ژنان دەتوانن خۆيان له داب و نهريتی پياوساﻻريی ئهو کۆمه گايانه
ڕزگار بکهن.
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بهشﯽ ٧
"سازگاربوونﯽ فهرههنگهﮐان" و ڕاه نان ،بۆچﯽ بهش ک له گرووپه بيانييهﮐان باشتر
لهوانيتر خۆيان گونجاندووە

بهشهکانی پ شووی ئهو نووسراوەيه پيشانيان دا له کام بوار و بابهتدا هه ه ڕوويان
داوە ،بهتايبهت ئهو فاکتهرانهی له ﻻيهکهوە بوونهته هۆی دروستکردنی کۆمه گای ناو
کۆمه گا و له ﻻيهکيتريشهوە پهرەپ دانی پهرەوازەکردن و دوورخستنهوەی مرۆڤی
بيانی له کۆمه گا سهرەکييهکه .من له خۆم پرسيار دەکهم چ کار ك له ڕابردوودا
بهڕ وەچووە که ههرەسی نهه ناب ؟ وەبير گهشبينی تهشهنه ئهست نی ڕابردوو
دەکهومهوە که پسپۆری کۆمه يهتيی زانستی خاتوو نايکا فروتن" "Naika Foroutanله
دانشتن کماندا قاوی بۆ دابوو .ئهو خانمه به بهشداريی خۆی له م دياکانی و تی ئا مانيا
خۆی ناساند و ڕەخنهی له ت زی تيلۆ زاراسين " "Thilo Sarrazinگرتووە که لهسهر
مرۆڤی بيانی دايڕشتووە و به بۆچوون کی نازانستی ناساندووە .به ب وکردنهوەی
کت بهکهی به ناوی "ئا مان بۆخۆی خۆی توونا دەکا "،"Deutschland schafft sich ab
نهك ههر ت زەکهی تيلۆ زاراسينی رەدکردۆتهوە ،به کوو ئامار لهسهر تهوەرەکانی
ڕادەی ت گهييشتوويی ،پۆت نسيالی تاوانکاريی و يارمهتی ما يی کۆمه يهتيی مرۆڤی
بيانی له دەو هتی ئا مانيای ل ك هه وەشاندۆتهوە.
حهوت ساڵ دواتر پ مخۆشه له خاتوو نايکا فروتن پرسيار بکهم که له کام بهشدا
تيلۆ زاراسين ڕاستی گوتووە؛ چونکه ناکرێ کت به ئهستوورەکهی ههمووی ههر هه ه
و بابهتی غهيری زانستی ت دا گونجاب  .وە مهکهی" :من نامهوێ ب م تيلۆ زاراسين
لهسهر ت ز وئارگۆمينتهکانی ڕاستی گوتووە يا نا ،به م وا ديارە ئهو دەستی لهسهر
دەمار کی تايبهتيی مرۆڤی کۆمه گا سهرەکييهکه داناوە و به ت زەکانی ژيلهمۆی ه شتا
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نهکووژاوەی ناو خه کی پ بووژاندۆتهوە که لهسهر مرۆڤی بيانی له م شکياندايه و
کهس نهيو راوە باسی ل وە بکا .ئهو کارەی بووە هۆی سهرکهوتوويی زاراسين و
پ شوازييهکی بهرچاوی خه کی و باس کی بهرب وی له ناو م دياکاندا وەڕ خست.
رووداوی "باسی – زاراسين" ڕووناکايی خسته سهر شهپۆل ك پرسيار که ماوەيهکی
زۆر بوو لهناو م شکی خه کيدا مابۆوە و به دەنگی سهبر ل رە و لهوێ باسی ل وە
دەکرا".
جار کيتريش لهو باسه دەکۆ مهوە و له خاتوو پرسيار دەکهم ،ئايا زاراسين ت زەکانی
به ئاماری هه هوە بهستۆتهوە يا خۆی ژمارەکانی به ئانقهست گۆڕان بهسهردا ه ناوە،
نايکا فروتن وە م دەداتهوە" :ئاغای زاراسين ئيديعا دەکا کت ب کی سياسی نووسيوە که
باوەڕی به ڕوانگهی زانستييهکهی بووە ،کات دە ]ئهو کت بهی من بهههمان ش وەی
دەتوانرا له ﻻيهن زانايهکی سياسی ،م ژووزان يا زانايهکی کۆمه يهتييهوە
نووسرابايه [.به م له ڕاستيدا ئهو بۆچوونهی هيچ تاقيکاريی و ئهزموون کی زانستيی
لهسهر تهوەری موسو مانان ،ميگراسيۆن و ئينتيگراسيۆنی پينج سا ی ڕابردووی
ئا مانی له پشت نييه .به م ئهوە ک شهی سهرەکی نييه ،من پ موايه ئهو کهمتر لهوە
خۆی پيوە ماندوو کردەوە که مرۆڤ ناوی خزمهتگوزاريی لهسهردا بن  .چونکه
مرۆڤ دەتوان ئاماژە به ک شه و ناڕەزايهتييهکانی کۆمه گا بکا به ب ئهوەی ناچار
به سووکايهتيکردن به کهس ك بکرێ.
يهك له سووکايهتييهکانی ئهوە مرۆڤه به نهتهوەکانی تورك و عهڕەبه که دە ،
بههۆی به گهی زانستيی – ژ ن تيکييهوە ناتوانن گهشه بست نن و پهرە به بير و
بۆچوونيان بدەن .ديارە ئهو زۆر زوو ئهو بۆچوونهی وەرگرتهوە و به دوايدا گوتی:
"بههۆی کولتوورەکهيانهوە ".بۆ خاتوو نايکا فروتن ئهو ش وازە بۆچوونانه خا ی
ﻻوازی شيکردنهوەی ڕاستهقينهی تهوەرەکه نيشان دەدا .ئهو دە " :من پشک نهر کم
لهسهر تهوەری ميگراسيۆن له ئا مان و تهنيا خۆم به ستروکتورە زانستييهکانهوە
هه دەواسم .ئهوان به زمان کيتر دەدو ن .من پ شکهوتووييهکی زۆر باش له ڕاه ناندا
دەبينم ،به تايبهت له بازاڕی کاريی ،له بواری س مهتی و تهندروستی و هاوسهريی
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ن وان دوو مرۆڤ له نهتهوەی جياواز .کهوابوو ناتوان بۆچوونی زاراسين ڕاست ب
که هيچ پ شکهوتووييهکی ئهر نی بوونی نييه".
من پ مخۆشه له نايکا فروتن پرسيار بکهم ئهو ستروکتورە زانستييهی ئاماژەی
پ دەکا ،بهتايبهت له بواری ڕاه ناندا کامانهن :له وە مدا دە " :کۆتايی پ ه نانی
قوتابخانه له ﻻيهن گهنجانی توركی ن وان تهمهنی  ١٨و  ٢٥سا ه گهييوەته  ٣٦له سهد.
ئهوە به ڕاشکاويی پ شکهوتووييه به هه سهنگاندن لهگهڵ وەچهکانی پ ش خۆيان که به
 ٣له سهد نهدەگهيی .ئهو کارە به پ چهوانهی ئهو بۆچوونهيه که زاراسين به هه ه لهناو
کۆمه گادا ب وی کردۆتهوە .ديارە دەب ئاماژە بهوەش بکرێ که ڕادەی زانياريی
گهنجانی ئا مانيش له چهند سا ی ڕابردوودا بهرزتر بۆتهوە و جياوازی ن وان ئهوان و
گهنجانی ميگرانت ه شتا ههر له سهر يه".
خاتوو نايکا فروتن زاراسين بهوە تاوانبار دەکا که بۆ دۆزينهوەی ڕ گاچارەی ئهو
ک شهيه خۆی پ وە ماندوو نهکردووە و هيچ ههو کی بۆ نهداوە .چونکه ئهو دەبوو
پرسيار بکا بۆچی جياوازيی ڕاه نان له ن وان گهنجی ئا مانی و گهنجی ميگرانتدا
ماوەتهوە و بهرپرسانی حکوومهتی چ ههو دەتوانن بدەن بۆ ئهوەی ئهو جياوازييه
نهم ن  .ههروەها دە " :کهل ن کی ئهوتۆ ناب و ئيزنی نييه له کۆمه گايهکی مود ڕندا
پ ك ب  .ئهوە ئهو شتهيه که دەبوو زاراسين ئاماژەی پ بکا ،نهك ئهوەی ک شهکه بخاته
ئهستۆی کولتووری تورکی و عهڕەبی که کار کی تهواو هه هيه".
به گهی ڕاستهقينه ئهوەيه که ئ مه لهمڕۆدا شاهيدی ئاوسان و هه مسانی
خو ندەواريی له قوتابخانه ناوەندييهکانی ئا مانين و به هه سهنگاندن لهگهڵ
قوتابخانهکانيتری ئهو و ته ،گرنگايهتييهکی زياتريان پ دەدرێ .لهبهر ئهوەی
قوتابيانی ئهمڕۆ له ڕوانگهی ژيرييهوە جياوازييهکی ئهوتۆيان لهگهڵ قوتابيانی
پ شوويان نييه ،ئهو گرنگايهتيدانه دەب ته هۆی نزمکردنی چلۆنايهتيی قۆناخهکانيتری
خو ندن .لهبهر ئهوەی قوتابيانی زياتر ههو ی کۆتايی ه نان به قوتابخانهی ناوەندی
دەدەن ،ديارە ژمارە و ئاماری قوتابيانی بيانيش بهرز دەب تهوە .سهرەڕای ئهوەش
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کار کی سروشتييه که وەچهی دووههم و س ههمی مرۆڤی ميگرانت باشتر له دايك و
باوکانيان بتوانن خۆيان له کۆمه گاکهدا ڕاب نن.
بهو هۆيهوە ،پرسياری من ئهوەيه ئايا ئهو کارە باشه که به ش وەی ئامار سهيری
ئهو تهوەرە بکهين و قوتابيانی ئا مانی و ميگرانت لهگهڵ يهکتر هه سهنگ نين؟ ئايا
باشتر نييه به گشتيی زانياريی ڕاه نانی قوتابيانی ميگرانت لهگهڵ يهكتردا
هه سهنگ نين؟ بۆ و نه ڕادەی خو ندەواريی و زانياريی قوتابيانی ميگرانتی ئ رانی له
سهرووی قوتابيانی مامناوەنديی ئا مانييهوەيه.
فروتن لهسهر ئهوە دە " :زۆربهی مرۆڤی کۆچهری ئ رانی له بنهما ه
س کۆﻻرەکانهوە سهرچاوەيان گرتووە ،ﻻی ئهوان ڕاه نان پله و شو ن کی گهل ك
بهرزی ههيه .به گشتی بۆ ل کۆ ينهوە و ئاناليزەکردنی هۆکارەکان لهسهر تهوەری
ئينتيگراسيۆن دەب بارودۆخی کۆمه يهتی نهتهوەکان لهبهر چاو بگير ت و نهك
فهزايهك دروست بکرێ که مرۆڤ ههستی ئهوەی ت دا پهروەردە بکرێ هۆکارەکهی
به ئايين يا نهتهوەيهکی تايبهتهوە بهستراوەتهوە".
ئهو وە مه زۆر ڕوون و گشتييه ،بهتايبهت له ئا مان بنهما هکان ڕۆ کی بهرچاو
بۆ ڕاه نانی مندا هکانيان دەگ ڕن .ههر چهند ڕادەی خو ندەواريی دايك و باوکان له
سهرێ ب  ،بهو ڕادەيهش منا هکانيان باشتر ڕادەه ندر ن .سهرەڕای ئهوەش ڕاه نان
و سهرکهوتوويی به چينه کۆمه يهتييهکانهوە نهبهستراوەتهوە ،ئهگهر ئ مه چاو ك به
ڕاه نای مرۆڤی ڤيهتنامی له و ته بيانييهکاندا بگ ڕين .ڕۆژنامهی "کات"ی سا ی
 ٢٠٠٩دەنووس " :سهرکهوتوويی ڤيهتنامييهکان له قوتابخانهکاندا گهل ك ڕاستی ڕوون
دەکاتهوە و باسی ئينتيگراسيۆن دەخاته ژ ر پرسيارەوە .ههر کهس پ يواب ﻻوازيی و
ههژاريی ڕۆشنبيريی نهتهوەکان تهنيا به هۆکارە کۆمه يهتييهکانهوە بهستراوەتهوە،
بههۆی نموونهيهکی وەك نهتهوەی ڤيهتنامی ،دەب بۆچوونهکهی هه وەش ن تهوە ١٧".له
ڕۆژنامهی نو ی زۆريخ تايمز""NZZی ١٨ی ئاوگوستی سا ی  ٢٠١٧دا ههوا يکی
ت ر و تهسهل سهبارەت به سهرکهوتوويی ڕاه نانی ڤيهتنامييهکان له و تی ئا مان،
http://www.zeit.de/٢٠٠٩/٠٥/B-Vietnamesen

١٧

١٤٣

ئينتيگراسيۆن

ئهمريکا ،کانادا ،ئوستراليا ،فهرانسه و سويس دەخو نينهوە که له ههموو ئهو و تانه
دوای ت پهڕبوونی دوو وەچه توانيويانه خۆيان باشتر له ههموو نهتهوەکانيتر لهگهڵ
کۆمه گاکاندا بگونج نن .يهکهم وەچهيان که دوای سا نی ١٩٧٠کان بههۆی شهڕەوە
و تی خۆيان به ج ه شت ،سهرەڕای ئهوەی ئهو مرۆڤانه زۆربهيان نهخو ندەوار
بوون ،خو ندەواريی و ڕاه نانی مندا هکانيان کردە يهکهم ئهرکی سهرەکی و گرنگی
ژيانيان .ههروەها ئهو سهرکهوتووييهی ڤيهتنامييهکان ڕوونی دەکاتهوە که ئهو کارە
پهيوەنديی ڕاستهوخۆی به پرۆگڕام و سياسهتی ئينتيگراسيۆنی و تهکانهوە نييه.
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ﮐولتور و چهمکه پ ماناﮐانﯽ ﮐۆمه ﯽ پ شووی مرۆڤ چهشنﯽ ژيان له نيشتمانﯽ نوێ
دياری دەﮐهن

کهوابوو ئهو سهرکهوتووييه زياتر پهيوەنديی به خودی مرۆڤی ڤيهتنامييهوە ههيه
ههتا بارودۆخی ناوخۆی و تی کۆچهر .ڕۆژنامهی نو ی زۆريخ تايمز""NZZ
ناڕاستهوخۆ حهق به زاراسين دەدا" :له ناوەندی باسهکهدا ئهوە زياتر کارت کهريی
هه س و کهوتی کولتوورييه و جياوازيی چهمکه بههادارەکانی سيستهمی پ شووی
و تهکهی خۆيانه که هه س و کهوتيان ل رە بۆ دياری دەکا .ئهو باسه دەتوان ب گومان
له خۆيدا ت کبڕووخ و تاوانبارکردنی ڕاسيستی زۆری بهدواوە ب  .سهرەڕای ئهوەش
جياوازيی ن وان نهتهوەکان گهل ك بهرچاوترە لهوەی مرۆڤ بتوان چاوپۆشييان ل
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بکا".
له کردەوەدا مرۆڤ دەب لهخۆی پرسيار بکا بۆچی نهتهوەيهکی وا ههژار که
زۆرينهی ئهندامانی تهنانهت دەرفهتی خو ندەوارييشيان نهبووە و له ناوچهيهکی شهڕی
ڤيهتنام له بارودۆخ کی ناخۆش و زيانل کهوتوو به پهنابهريی هاتوونهته ئ رە ،له
و ت كی ڕۆژئاوايی به جياوازييهکی گهل ك زۆری فهرههنگی و ئهتنيکييهوە ئاوا به
باشی توانيويانه خۆيانی ت دا بگونج نن؟ پسپۆری ئابووريی ڕۆلف دوبس ""Rolf Dubs
له زانستگهی )(St. Gallenی و تی سويس ئهو سهرکهوتووييه به چوار هۆکار ڕوون
دەکاتهوە :ڕ ك و پ کی ،ڕاه نان به ديسيپلينهوە ،ئاگال بوونی بهردەوام له ﻻيهن دايك
و باوك و مامۆستايان ،ههروەها کارت کهريی فهرههنگی ئايينی بوودايی
کونفوسيووس ،که بۆ ڕاه نانی مرۆڤی ئارام سهرەکيترين مهرجهکانن .ههر بهو
هۆيهوە مرۆڤی هه کهوتوو له کولتووری و تانی باشووری ڕۆژهه تی ئاسيا به پ ی
تاقيکارييهکانی پيزا " "PISAباشترين ئاماريان ههيه.
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ديارە به ڕاشکاوييهوە چلۆنايهتيی سهيری يهکتر کردنی کولتوورەکانيش دەور کی
گرنگ دەگ ڕێ .ڤيهتنامييهکان ئورووپا به دوژمنی م ژوويی خۆيان دانان ن .ئهوان
ناچار نين مندا هکانيان بهردەوام ووشيار کهنهوە وەك مرۆڤی ڕۆژئاوايی نهپۆشن و
ژيان نهکهن" .ڕۆژئاوا" بۆ ئهوان له پلهی يهکهمدا به مانای ڕۆشنبيريی ،ديسيپلين و
چاﻻکييه .ئهوانه ههموويان ئهو چهمکانهن که له کولتووری خۆشياندا گرنگايهتييان
ههيه .بهسهر ئهوانهشدا تهوەری وەك هه س و کهوتی س کسی و شانازيکردن ﻻی
دەروجيران له پرۆسهی گهورەکردنی مندا هکنياندا ڕۆ يکی ئهوتۆ ناگ ڕێ.
کۆمه ناسانی ئا مانی هلموت گيلمايستر " "Helmut Gillmeisterو يۆرگن بيجالکۆفسکی
" "Jürgen Fijalkowskiسا ی  ١٩٩٧باس لهسهر "پ کهوەگونجانی فهرههنگی" دەکهن،
که تا ئهو ج يهی بوونی ههب – گۆنجاندنی مرۆڤ له ناو کۆمه گا و ئينتيگراسيۆن
هاسانتر دەکاتهوە .مرۆڤ ناس فرانك وەيلت ""Frank Weigeltيش که کۆتايينامهی
زانستگای خۆی لهسهر تهوەری )ڤيهتناميی دياسپۆرا( " ١٩"Diasporaله و تی سويس
نووسيوە ،سهری بۆ ئهو ت ئۆرييه دادەنهو ن .
ديارە دەب بهردەوام جهختی لهسهر بکر تهوە که نه نهتهوەکان و نه ئهو مرۆڤانهی
باوەڕيان به ئايين ك ههيه ،به گشتيی بلوکيکی وەك يهك پ ك ناه نن .زۆر جار ئهو کارە
تهنيا له ﻻيهن تاکهکانهوە بهڕ وە دەچ  .ههر بهو هۆيهشهوە زۆر مرۆڤی موسو مان
ههن که ڕۆشنبيرن و خۆيان زۆر باش لهگهڵ کۆمه ه سهرەکييهکه گونجاندووە و لهو
ﻻشهوە مرۆڤی ڤيهتنامييش ههن که ک شهی دادپهروەرييان لهگهڵ کۆمه ه سهرەکييهکه
ههيه .تهنانهت مرۆڤ ناتوان به ش وەی گشتی لهسهر تورکهکان بدوێ چونکه گهل ك
جياوازيی له ن وان کوردەکان ،عهلهوييهکان و سوننهکانی و تی تورکيا ههيه .بهو
حا هش من پ موايه ڕەپا دانی تاقم ك هه سوکهوتی تايبهتيی به فهرههنگ کی تايبهتييهوە
ياسايی ب ت و له ج ی خۆيدا ب ت .کولتوور ك که خۆی زياتر به دنيايهکی ناديارەوە
خهريك دەکا و ئهم دنيا ڕاستهقينهيه به هيچ دادەن  ،ل هاتوويی ڕاه نانی مرۆڤی تووڕە
و فناتيکی گهل ك زياترە .فهرههنگ ك که هه س و کهوتی س کسی به کار کی بڤه و
نالهبار دادەن و ژن و پياو ل ك جيا دەکاتهوە ،بهرههمهکهی دەب ته ڕاه نانی مرۆڤی
 ١٩چهمکی دياسپۆرا به ژيانی کهمينهی ناو کۆمه كی گهوری جيا له خۆيان دەگوترێ.

ئينتيگراسيۆن

١٤٦

ناڕازی و خۆ به زلزان که ناتوانن ڕ گای ژيانيان له کۆمه گايهکی ئازاد و کراوەدا
بدۆزنهوە .کولتوور ك که خۆی له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە به ئا ترناتيڤ کی گهل ك باشتر
و ئايين کی ڕاستهقينه له ههنبهر کولتوورەکانيتر دادەن  ،بار کی گهل ك قورس بۆ
هه س و کهوت لهگهڵ ئايين و بۆچوونهکانيتر لهسهر شانی ﻻيهنگرانی دادەن که
بههيچ ش وەيهك ناتوانن خۆيان لهگه يدا بگونج نن .به پ چهوانه کولتوور ك ئهو کارەی
ﻻ ساکارە که ڕ زدانان بۆ مرۆڤ و هارمۆنی ژيان لهگهڵ مرۆڤی ههمهڕەنگ له
کۆمه گايهکدا به ئايينهوە هه نهواس .
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هه س و ﮐهوتﯽ س کسﯽ وەك فيل کﯽ مهزنه له ژووری ئينتيگراسيۆندا

فاتمه به  ٢١ساڵ تهمهنهوە به هه سهنگاندن لهگهڵ سهيران ئاتهش ""Seyran Ateş
و گونهر با چه " "Güner Balcıبه نو نهری وەچهيهکيتر له ئهژمار دێ .وەك مندا ی
بنهما هيهکی عهلهوی – تورك له ناوچهی نۆی کۆ نی برلين گهورە بووە .پرسياری
من لهو کيژە ئهوەيه ئايا "پ کهوەگونجانی فهرههنگی" کاری ئينتيگراسيۆن هاسان
دەکاتهوە؟ فاتمه دە " :من تهنيا دەتوانم لهسهر خۆم بدو م و پ موايه خۆم زۆر باش
لهگهڵ کۆمه گا سهرەکييهکه گونجاندووە .دايك و باوکم ههرگيز لهمپهريان لهسهر
ڕ گام دانهناوە ،ئهوان بهردەوام له پشت من ڕاوەستاون و پشتيوانيان ل کردووم.
ئهوان هيچکات منيان نهخستۆته بارودۆخ کهوە که ناچار به هه بژاردنی ن وان دوو
فهرههنگی عهلهوی و ئا مانی بکر م .ت که وييهك له تايبهتمهندييهکانی ههردوك ﻻ
دەتوانن ناسنامهيهکی باش له مرۆڤدا دروست بکهن .به م ئهو ت که وييه کات ك
دەتوان سهرکهوتوو ب که له سهرەتاوە له ﻻيهن دايك و باوکهوە بسهلم ندرێ و لهمپهر
لهسهر ڕ گای ئازادی دانهنرێ".
له فاتمه پرسيار دەکهم ،بۆچی عهلهوييهکان به هه سهنگاندن لهگهڵ تورکه سوننهکان
باشتر دەتوانن خۆيان بگونج نن؟ ﻻی فاتمه جياوازيی سهرەکی لهوەدايه ،زۆربهی
بنهما ه عهلهوييهکان له ههنبهر ژيانکردن به ش وەی ڕۆژئاوايی هيچ ترس کيان نييه.
فاتمه دە " :ديارە ئايين گرنگه ،به م ههموو ئهو ياسا و قهدەغانهی کت بی قوڕئان له
مرۆڤی موسو مانی سوننهی داوا دەکا بۆ عهلهوييهکان گرنگايهتييهکی ئهوتۆی نييه.
ئ مه لهژ ر گوشاری ئايينيدا نين" ،تايبهتمهندييه ئاينييهکانی عهلهوی و مهسيحی
دژبهيهکتر نين ،به کوو تهواوکهری يهکترن .زۆربهی ههڤالهکانم سوننهن ،کيژی
د ۆڤان و ژير ،به م بهداخهوە ئهو تايبهتمهندييه باشانهيان تهنيا له دەروونياندا
دەم ن تهوە .ژمار کی زۆر له قهدەغه و کونتڕۆ کردنی بهردەوام ،کهسايهتييان ت ك
دەشک ن  .کيژانی موسو مان له نۆی کۆ نی برلين ههموو کار کيان ل قهدەغه کراوە،
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به م زۆربهشيان ههموو ئهو چاﻻکييه قهدەغهکراوانه بهڕ وە دەبن ،به م به دزييهوە.
ئهوان دەچنه ج ژوانی کوڕان ،جگهرە دەک شن ،به م بهردەوام ژيانيان هاوڕێ لهگهڵ
ترسه که نهکا دايك و باوك و براکانيان پ بزانن .ئهو ترسه بهردەوامه ه منی ژيانی
ل ت کداون و لهژ ر گوشاری خستوون .تاقم ك له کوڕەکان لهو بارودۆخه که ك
وەردەگرن و به گرتنی و نه و ويديۆ لهو کيژانه لهژ ر گوشاريان دەخهن و به ئاشکرايی
باجيان ل وەردەگرن .ئهوانيش ناچار به ههر کار ك دەکر ن که ئهو کوڕانه ل يان داوا
دەکهن .ئهو کيژانهی پاك دەم ننهوە و لهو چهشن هه س و کهوتانه دووری دەکهن له
دەروونی خۆياندا دەم ننهوە و ئازار دەک شن .ئهوان ناتوانن لهگهڵ پياوان هه س و
کهوتی ئاسايی بکهن ،تهنانهت ئهگهر هه س و کهوت لهگهڵ خزمهتکار کی
ڕستورانيش ب که د ته سهر ميزەکه و دەيهوێ بزان چی داوادەکهن".
ئهو کونتڕۆ هی کيژان لهژ ريدا ئازار دەک شن دەيانک ش ته ناو ڕ گايهکی
پ چه وپووچی ترس و ب دەنگييهوە .ئهوان سهر بۆ ه زی کونتڕۆ ی دايك و باوکيان
دادەنهو نن و نايخهنه ژ ر پرسيارەوە .نه له قوتابخانه و نه له پڕۆسهی ژيانياندا ف ر
ناکر ن بۆچوونی خۆيان ههب ياخود بتوانن بۆخۆيان بڕيار لهسهر قۆناخهکانی ژيانيان
بدەن .دواتريش شوو به پياو ك دەکهن که ئهويش نهك ههر هيچ ئازادييهکيان پ نادا
به کوو لهمپهری زياتر لهسهر ڕ گايان دادەن و قهدەغهی نو يان بۆ دياری دەکا که
به ب ڕەخنه دەب سهری بۆ دانهو نن .لهڕاستيشدا زۆر زوو خووی پ دەگرن چونکه
جيا له سهردانهواندن و خۆخواردنهوە شت کيتريان ف ر نهکردوون.
ﻻی فاتمه هه س و کهوتی س کسی وەك فيل کی گهورەيه که لهسهر سهکۆی ژيانی
بهتايبهت کيژان دژ به ئينتيگراسيۆن وەستاوە .تهوەر ك که کهس نايهوێ لهسهری
بدوێ ،به م له سهرووی ههموو ک شهکانهوە وەستاوە .چونکه بههای ئينسانی دنيای
ئيسﻼميی و ناسنامهی ئايينی له ﻻيهن هه س و کهوتی س کسييهوە دياری دەکر ن –
ئهگهر به ووردی بي ين" :بههۆی ترس لهههنبهر هه س و کهوتی س کسی".
ک ژ ك که له ناوچهيهکی تايبهت به ميگرانت دەژی ،يا دەب پ شی هه س و کهوتی
س کسی خۆی بگرێ يا به دزييهوە بهج ی ب ن و بهردەوام درۆ لهگهڵ دەوروبهری
خۆی بکا .له ههر دوك بارودۆخدا دەب هه س و کهوتی سروشتی خۆی بگۆڕێ و له
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ههردووك ش وەدا مرۆڤ ك نييه به بڕياری ئازادەوە .فاتمه ئهو هه س و کهوتانه بههۆی
ههڤا هکانييهوە دەناس " :مرۆڤ له يهکهم سهيرکردندا زۆر بهڕوونی هه س و کهوتی
وايان ت دا نابين  ،وا بير دەکاتهوە که ژيانيان باشه و ڕازی و بهختهوەرن ،چونکه
پ دەکهنن .به م من دەزانم که حا يان زۆر باش نييه ".فاتمه پ يوايه پشک نهران و
پسپۆرانی بيانی ناس هيچ شانس کيان نييه بۆ زانينی ئهو ڕاستييه که ئهو کيژانه له
دەروونياندا چ ڕوودەدا و چ ههست کيان ههيه .فاتمه دە " :ئهو کيژانه له ئاخافتن
لهگهڵ ئهو پسپۆرانه يا حاشا له ههمووشت ك دەکهن ،يا دەيڕاز ننهوە و پشتيوانی ل
دەکهن .ئهوان به ئهرک کی سهر شانی خۆيانی دادەن ن که له بهرانبهر کۆمه ه
ئا مانييهکه پشتيوانی له داب و نهريتی بنهما ه ،کۆمهڵ و ئايينهکهيان بکهن".
فاتمه له ههڤا کی قوتابخانهی دەگ ڕ تهوە که خۆشهويستييهکی زۆری بۆی ههبووە.
"ئ مه کات کی زۆر پ کهوە دەبوين و ياريی خۆشاردنهوەمان دەکرد ،تهناەت لهگهڵ
کوڕەکانيش .لهپڕ کدا ڕۆژ ك به سهرپۆشهوە هاتهوە بۆ قوتابخانه و دەتگوت بۆته
کيژيکيتر .ئهو به ش وەيهکيتر دەدوا ،ئيتر لهگهڵ کوڕان ياری نهدەکرد ،لهگهڵ منيش
که تا دو نی نيزيکترين ههڤا ی بووم ئيتر خۆم کهمتر ت دەگه ين  .هه س و کهوتی
منی پ لهڕادەبهدەر ڕۆژئاوايييه .بۆ من ڕوون بوو به ش وەيهك د يان شکاندبوو ،د نيا
بووم ئهو هه س و کهوته نو يه و ئهو گۆڕانهی لهسهر بڕياری ئازادانهی خۆی
هه نهبژاردبوو".
فاتمه دە " :گوشاری کۆمه ه بيانييهکه و بنهما ه ز دەڕۆيهکان له سا ی ڕابردووەوە
ه ندەيتر گهورە بۆتهوە ،جاران – وەك سهردەمی پ شووی ههڤا هکهم – ئهو باسه له
قوتابخانه ببووە ک شهيهك کات لهپر کدا کيژ ك سهرپۆشی بهسهردادابا ،چونکه
کار کی گهل ك نائاسايی بوو .لهمڕۆدا ئيتر کهس لهو ک شهيه ناپرس چونکه زۆربهی
کيژان سهريان داپۆشيوە .به پ چهوانهی سهردەمی پ شوو ،مرۆڤ گوشار کی زۆری
لهسهر دەب ئهگهر سهری دانهپۆش  .بهڕاستی بارودۆخ کی گهل ك سهيرە .زۆرجا
من خۆشم سهرەڕای ئهوەی له ﻻيهن بنهما هکهمهوە هيچ گوشار کم لهسهر نييه ،دەب
ئاگام له هه س و کهوتی خۆم ب نهکا ههستی ئهوانيتری پ بريندار بکهم .بۆ و نه بۆ
ئهوی به نيگای چهپ سهير نهکر م و جو نم پ نهدرێ ،هاتوومهته سهر ئهو بڕيارە
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ئيتر له ناو کۆمه هکهدا پاتۆ ی تهنگ لهبهر ناکهم .به ڕادەی کافی جو نم پ دەدرێ
چونکه سهرم داناپۆشم ".هه س و کهوتی وەدواکهوتووی مرۆڤی ز دەڕۆ،
کۆنهپهرەست و خۆپار ز له چهند سا ی ڕابردووەوە خۆی وا له کۆمه ه بيانييهکه
داکوتاوە که ئيتر ناکرێ لهسهر تهوەری ئينتيگراسيۆن هيچ باس بکرێ.
من لهگهڵ فاتمه لهسهر ئامار ك دەدو م که ڕوانگهيهکيتر له ک شهکه و نا دەکا -
پهرەسهندن کی ئهر نی له ڕوانگهی ڕۆشنبيرييهوە له ک شهکه نيشان دەدا .فاتمه دە :
سروشتيه لهمڕۆدا قوتابييهکی زياتری ميگرانت قوتابخانهی با کۆتايی پ د نن ،به م
ئهو سهرکهوتووييه ناب بب ته هۆی لهبير بردنهوەی ک شه سهرەکييهکه :مندا نی ئهو
ناوچه بيانييانه گوشار کی زۆری کونتڕۆ ی کۆمه گاکهيان لهسهرە ،بهتايبهت ئهوانهی
له بنهما هيهکی خۆپار زەوە هاتوون و به ترس و هه س و کهوت کی گهل ك
کۆنهپهرەستانهوە ڕوو له قوتابخانه دەکهن ،لهوێ رووبهڕووی ڕوانگهيهکيتر جيا له
کولتووری خۆيان دەبنهوە .بهو هۆيهی هيچ تهباهييهکی فهرههنگی و کولتووری ،هيچ
و کچوون و نيزيکييهك له ن وان خۆيان و مندا ی ئا مانی بهدی ناکهن ،له زۆربهی
ئهو مندا نه دا ههست کی خۆپار زيی و خۆڕاگريی پهروەردە دەب که پ ش به
گهشهسهندنی ئينتيگراسيۆنی ڕاستهقينه دەگرن و کارت کهريی لهسهر چاﻻکيی
خۆ ندەوارييان دەب  .ئ ستاش تاقم ك به ب تهواوکردنی قوتابخانه ،دەست له خو ندن
هه دەگرن .تاقم کيش به کاری بهردەوام و گهل ك دژوار کۆتايی به قوتابخانه د نن.
ئينجا خۆيان بۆ کار ﻻی ئيدارەی کار دەنووسن ،به م زۆربهيان وەرناگير ن .زۆر
جار لهوانهيه هه س و کهوتی جياوازيدانان له پشت کارەکهوە وەستاب  ،به م زۆر
جاريش هۆکاری خۆی ههيه بۆچی مرۆڤی ميگرانت کاری وەگير ناکهوێ :هه هی
زمانهوانی له ناوۆنووسينهکاندا ،نووسراوەيهكی سارد و سڕ به ب تامهزرۆيی
ن شاندان بۆ کار و  ...هتد .بۆ فاتمه زنجيرەيهك ک شهيتر خۆ دەنو نن کات داواکاری
کاريان به هۆکار ك ڕەد دەکر تهوە و به هه س و کهوتی ڕاسيستييهوە دەچهسپ ندرێ.
ئهوکات مرۆڤهکه له ههنگاوی يهکهمدا کار لهسهر خۆی ناکا بۆ وەﻻنانی هۆکاری
ڕەدکردنهوەکهی ،ههنگاوی دووههم ه ندەيتريش له ز قاوی ڕەشبينی لهههنبهر کۆمه ه
سهرەکييهکه دەچهق که دەب ته هۆی دوورکهوتنهوە و ڕەدکردنهوەی بهتهواويی کۆمه ه
سهرەکييهکه .ديارە ئهو هه س و کهوته بهپ چهوانهش کارت کهری لهسهر کۆمه ه
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سهرەکييهکه دادەن  .مهودای مابهين ئهو چهشنه مرۆڤانه و کۆمه ه سهرەکييهکه به
بڕوای من گهورەتر دەب تهوە ،کات چهمکی ڕاسيسم د ته مهيدانهوە .ديارە هه واردن
له کۆمه گادا بوونی ههيه به م مرۆڤ ناب تهنيا بۆ ئهوەی ههرەسه نانی هه س و
کهوتهکانی خۆێ پ داپۆش ڕاستهوخۆ به پهله به هه س و کهوتی ڕاسيستييهوەی
بچهسپ ن  .مرۆڤ دەب له سهرەتاوە بهردەوام ﻻی خۆی بهدوای خا ه ﻻوازەکاندا
بگهڕێ پ ش ئهوەی ک شهکه به کهس کيترەوە پهيوەنديی بدا و قامکی بۆ ﻻی ئهوانيتر
ڕاک ش .
فاتمه خۆشی بۆ سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن ڕ گای خۆی دۆزيوەتهوە .ئهو لهسهر
ئهو بۆچوونهيه که مرۆڤی بيانی لهمرۆدا خراوەته چوارچ وەيهکی گرنگی بڕياردان
که يا مرۆڤ ناچار به بيرکردنهوەيهکی جيدی دەکا و يا به کارەسات ك کۆتايی پ دێ.
گهيشتووينهته قۆناخ ك که دەو هت و کۆمه گا به دووقۆ ی دەب خۆيان بهو ک شه
گرنگهوە خهريك بکهن .ئهگهر ئهو کارە ئ ستا پ ك نهيهت ،ئيتر درەنگ دەب  .به م
ئهو کهسانهی کارەکهيان له دەست خۆياندا ڕاگرتووە ،نازانن و ئاگادار نين لهڕاستيدا
چ ڕوودەدا – له کۆمه گا بيانييهکه ،له بنهما هکاندا ،له مزگهوتهکان و قوتابخانهکان.
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سيستهمهﮐه دوژمن بۆ د مۆﮐراسﯽ پهروەردە دەﮐا

"له کيسهی دهو هت بۆ ف رکردن و ڕاه نانيان که ك وهردهگرن بۆ ئهوهی دواتر ڕق و
کينهيان لهههنبهر ئ مه ت دا پ ك ب " ئهو د ره دهيتوانی له زاری مرۆڤ کی ڕاسيستييهوه
ب ته دهر ،به م له زاری گهنج کی قوتابی توركهوه دهبيسرێ .توگای " "Tugayتهمهنی
 ١٩سا ه و شکايهتی ههيه که سيستهمی ڕاه نان له و تی ئا مان دوژمن بۆ د موکراسی
پهروهرده دهکا .ئهو ده پ ش ئهوهی درهنگ ب  ،دهب زۆر به پهله ڕ گاچارهيهك بۆ
ئهو ک شهيه بدۆزر تهوه.
توگای باوهردار کی ئيسﻼمييه و به ڕيشه در ژهکهيهوه مرۆڤ زوو ههست به
ئيسﻼميبوونييهوه دهکا ،له شاری برلين دهژی و ماوهيهکی کورته قوتابخانهی کۆتايی
پ ه ناوه و ديپ ۆمی له قوتابخانهی " "Ernst-Reuterوهرگرتووه .ئينتيگراسيۆن بۆ
ئهو به مانای کردهوهيهکی ياسايی گرنگه :ئهو کاره تهنيا به مانی سهر دانهواندن بۆ
ياسا نييه ،بهلکوو ئهرکی مرۆڤه به ههموو ش وهيهك ژيانی خۆی ئاو تهی ئينتيگراسيۆن
بکا .مرۆڤی موسو مان تهنيا بهو هۆيهوە ک شهی له کۆمه گا بۆ دروست دەکرێ .ئهگهر
هاندەر ك ههبوايه ناسنامهی نوێ بۆخۆيان وەدەست ب نن ،بۆ زۆربهی ئهو مرۆڤانه
ئيتر کاتی بهسهرچووە .توگای دە " :بهش کی زۆر له ناسنامهی ئيسﻼمی لهگهڵ
ياسای سهرەکی ئا مان جياوازی ههيه .مرۆڤ ناتوانی وەدوای ياساکانی شهريعهت
کهوێ و هاوکاتيش ياسای ئا مان بهڕ وە بهرێ .بۆ ئهو ک شهکه کات دەست پ دەکا
مرۆڤی موسو مان قوڕئان و ياساکانی شهريعهت له سهرووی ياساکانی و تی ئا مانهوە
دان  .ئهو کارەش له ﻻيهن زۆربهی موسو مانانهوە بهر وە دەچ ".
ﻻی توگای ئهو کارە ک شهيهکی گهورە نييه .ههر وەك دايك و باوکی ،ئهويش ئا مان
به ناوەند کی سهرەکی بۆ ژيانی دادەن  .ئ ستا ناسنامهی ئا مانی وەرگرتووە و به
لهخۆڕاديويهوە دە " :من خۆم له کۆمه گا سهرەکييهکهدا گونجاندووە ،من ئا مانيم".
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ئهو هه س و کهوته کار کی زۆر ساکار نييه .له يهکهم قوتابخانهی دەگ ڕ تهوە که
قوتابی زۆر کهمی تورك له کﻼسهکهيدا بووە .لهو قوتابخانهيهی ئ ستا ديپ ۆمی
وەرگرتووە به پ چهوانه بووە" :ل رە تهنيا ئا مانی من بووم که زياتر به تهشهرەوە و
وەك جن ۆ ئا مانيان پ دەگوتم .زۆرم پ ناخۆش بوو بهردەوام ئازاريان دەدام".
من له توگای پرسيار دەکهم له ڕوانگهی خۆيهوە چی دەب ته هۆی ههرەسه نانی
ئينتيگراسيۆن .ئهو لهسهر ئهو باوەڕەيه که هه هکان ههر له قوتابخانهوە دەست
پ دەکهن" .له قوتابخانهکهی من دوو ک شه ههن .يهکهميان له ﻻيهن قوتابيانهوە هيچ
ههو ك بۆ خۆ گونجاندن نادرێ ،دووههم زۆربهی مامۆستاکان تامهزرۆيی لهخۆيان
نيشان نادەن کار لهسهر گونجاندنی قوتابيان بکهن .ئهوان بنهڕەتی ک شهکه به داب و
نهريت و فهرههنگی قوتابييهکان دەلک نن .ئهو کارەيان بههانهيهکی گهل ك باشه ،چونکه
ئيتر ناچار به هه س و کهوت و کاری زيادی ناکر ن".
مامۆستا قهديمييهکان ناهوم د بوون و له ناو خۆياندا دەسووت ن ،مامۆستا
گهنجهکانيش به پ شنياری نو وە د نه مهيدانهوە که زۆر کهم ياخود به هيچ ش وەيهك
سهرنجيان پ نادرێ .به پ ی کات ئهو مامۆستا گهنجانهش ئيتر ناهوم د دەبن و دەست
له کارەکه هه دەگرن .کات قوتابخانهکه به ش وەی گشتی و ئاشکرا وەك قوتابخانهيهکی
پڕ له ئاگر بناسرێ ،ئيتر ڕزگاربوون لهو بازنه شهيتانييه گهل ك دژوارە .توگای پ يوايه
له قوتابخانهکان زۆر کهم ههو ی ئينتيگراسيۆنی ڕاستهقينه دەدرێ" .زۆر جار
پۆليسهکان د نه قوتابخانه و قسهمان بۆ دەکهن ،به م لهسهر مندا نی قوتابخانه کار کی
جيددی ئهوتۆ ناکرێ .زانياريان پ دەدرێ به م کهمتر لهسهر تايبهتمهنديی و بهها
ئينسانييهکانی ئا مانی ئاخهفتن دەکرێ.
ڕەنگه توگای زۆر به ساکاری دەور و ه زی مامۆستايانی قوتابخانه به کهم دابن ،
چونکه ئهوان بۆ ئهو کارە ڕانهه نراون ئينتيگراسيۆن وەڕ خهن به کوو تهنيا زانياريی
دەرسی به قوتابيان بدەن .له سهردانهکان و ئاخهفتنهکانمدا که له قوتابخانه و لهگهڵ
مامۆستايان بهڕ وەم بردوون ،زۆرجار تووشی مامۆستايانی به وورە بووم که چاﻻکی
بۆ بهڕ وەبردنی ئينتيگراسيۆن لهخۆيان نيشان دەدەن به م له ﻻيهن قوتابيان و
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بهرپرسانی قوتابخانهکهوە پشتيوانيان ل ناکرێ .ئهوان تووشی بارودۆخ کی ب
دەرەتانی هاتوون چونکه له چهند سا ی ڕابردووەوە به ش وەيهکی بهرچاو دۆخهکه
گۆڕانی بهسهردا هاتووە به بی ئهوەی هاوسهنگييهك بۆ ئهو گۆڕانکارييانه لهبهرچاو
گيراب  .ديارە لهمڕۆدا کارمهندی کۆمه يهتی و له زۆر ج گاش ڕەوانناس له
قوتابخانهکان دامهزراون که خۆيان به ک شهکانی قوتابيانهوە خهريك دەکهن ،به م
ه شتا زۆر کهمه .ئهو حاڵ و ههوايهی جاران له قوتابخانهکاندا ههبوون ئيتر وەك
پ شوويان نهماون؛ لهمرۆدا قوتابيان به ئهتنيك فهرههنگ ،داب و نهريت و به تهواوی
ل هاتووييهکی زمانهوانی جياوازەوە لهگهڵ يهکتر ڕووبهڕوو دەبنهوە .پهرەسهندن ك که
له سهردەمی هاتنی مرۆڤی کۆچبهرەوە گهل ك زەقتر بۆتهوە .له بارودۆخ کی ئهوتۆدا
حکوومهت گۆڕانی بهسهردا دێ ،مامۆستا و قوتابيان بۆ ک شهی ئينتيگراسيۆن
گۆڕانيان بهسهردا دێ که بۆ ئهو کارە هيچ ئامادەگييهکيان نييه.
ڕەخنهکانی توگای ئاڕاستهی بنهما هکان و مزگهوتهکانيش دەکرێ که پ ش به کار و
چاﻻکيی قوتابخانهکان دەگرن و کارت کهرييهکی پوچهڵ دەکهنهوە" :له تاقم ك مزگهوتی
شاری برلين بهو ش وەيه دۆعا دەکرێ :خودا ئاگاداری و ت ،ئا کهمان و ه زی
نيزاميمان ب  .ديارە مهبهست لهو ئارەزووە و تی ئا مان نييه .ل رەدا ناسيۆناليزم و
ئيسﻼمی خۆپار ز ت که وی يهکتر دەکر ن .له ڕوانگهی ئيديۆلۆژيکييهوە
ت که وييهکی گهل ك مهترسيدارە .ئهزموونی ئهو ت که وييهمان له ڕ فراندۆمی
هه بژاردنهکان لهسهر ياسای نوێ له تورکيا بينی .ههر ئهو کارە کارت کهرييهکی
گهل ك بهرچاويشی لهسهر قوتابخانهکان ههبوو و ههيه .له ڕوانگهی "توگای"يهوە
لهڕادە بهدەر قوتابی ئيسﻼمی له قوتابخانه زۆرن ،که به نيشانه و ووروشمی گورگه
بۆرەکان يا ئهخوان الموسلمين له حهوشهی قوتابخانهکان لهيهکتر س و دەکهن .ههر
کهس ﻻسييان نهکاتهوە و هاوکارييان نهکا ،به دوژمنی خۆيانی دادەن ن" :ههر کهسيش
وەك خۆم ئوردۆغانی خۆش نهوێ ،ئازاری دەدەن ".توگای له ﻻيهن ههڤا ه
قوتابييهکانيهوە ب زاری ل کراوە چونکه له فهيس بووك دا و نهی خۆی لهگهڵ
سياسهتوانی سهوزەکانی ئا مان " "Cem Özdemirب و کردۆتهوە که تورکه
ناسيۆناليستهکانی به خاين به و تی باوکيان ناو بردووە و دەنگی خۆی دژ به کارەساتی
ئهرمهنييهکانی له بوندستاگی ئا مان دەربڕيوە ".توگای دە " :سرووشتيه قوتابی بيانی
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ههن که وا بير ناکهنهوە و گهل ك ئارام و ئاسايين و نه ئيسﻼميست و نه ناسيۆناليستن،
به م له قوتبخانه هيچ شانس کيان پ نادرێ بير و ڕای خۆيان دەرببڕن .ئهوان
ژماريان کهمه و کهمينهن ،و ئهوانيتر ئهو ههستهيان ت دا پ ك ه ناون که نهتوانن
بۆچوونی خۆيان دەرببڕن ".توگای دەگ ڕ تهوە که بۆ زۆربهی قوتابيان کار کی ئاسايی
ل هاتووە به ئا ی تورکی و لوبنانييهوە ب نهوە بۆ قوتابخانه .به م کات قوتابييهك
نيشانهيك له ئا ی ئهمريکا يا ئيسرائيلی پ وەب  ،به هاندەری دادەن ن و تهنانهت به
سووکايهتی بهخۆيانی له ئهژمار د نن".
توگای ئهو هه س و کهوتانه دەيسهلم نی که من خۆشم له زۆربهی قوتابخانهکان به
چاو بينيومن .زۆربهيان دژ به نهتهوەی ئيسرائيلين ،تامهزرۆييان بۆ داعيش ههيه و
دە ن شهڕکهرانی داعيش شهڕ بۆ ڕزگاريی و ئازادی دژ به ئهمريکا بهڕ وە دەبهن.
ئهو ههوا نهی له م دياکانی ڕۆژئاوايی لهسهر داعيش دەنووسرێ و ب ودەکر تهوە،
به تهبليغات دژ به ئيسﻼمی دادەن ن .من له خۆم پرسيار دەکهم ئهو گهنجانه هه س و
کهوتی ئهوتۆ له کوێ و ک ف ردەبن؟ بۆ توگای قوتابخانه باشترين شو نه بۆ ف ربوونی
ئهو چهشن هه س و کهوتانه .له قوتابخانهکان به ج ی ف ربوونی زانياريی زياتر ههوڵ
بۆ ڕاه نانی ئهو چهشن هه س و کهوتانه دەدرێ .ئهو ج گايانهی قوتابيان ههست به
گهشانهوە و ل ك نيزيکبوونهوەی فهرههنگی بکهن ،ک بهرکی وەﻻ دەن ن و پۆت نسيال کی
گهل ك زۆر بۆ گهشهپ دانی داهاتووی خۆيان توونا دەکهن و بهو ش وەيه فهزايهکی
خا ی پ کدێ که ئيسﻼميست به مهيلهوە که کی ل وەردەگرن.
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ڕاه نانﯽ ئيسﻼمﯽ – مهترسﯽ يا شانس؟

له و تی ئا مان له ئهيالهتی نوردڕاين و ستڤالن " "Nordrhein-Westfalenسا ی
 ١٩٧٩بيرۆکهيهك پ شنيار کرا :له قوتابخانهکاندا بۆ مندا نی کر کاری ميوان
ڕاه نانی ئيسﻼمی بهڕ وە بچ  .بهرپرسان لهو سا هدا نهياندهويست لهگهڵ ناوهند و
گرووپی ئيسﻼمی جۆراوجۆر بهتايبهت ئهوانهی له ڕوانگهی ئيسﻼمی سياسهوه
چاﻻکييان دهکرد ،دانيشتن بکهن ياخود به فهرمی باس و گفتوگۆيان لهگه دا بکهن.
به م ڕاه نانی ئايينی له قوتابخانه دهيتوانی تهنيا به هاليکاريی ناوهنده ئايينيهکان
وهڕ بکهو ت و پهرهبست ن ت  -مهرج ك که تا ئهمڕۆش هيچ گۆڕان کی بهسهردا
نههاتووه .به پ چهوانهی ڕاه نانی ئيسﻼمی ل رهدا دەبوو خۆی به م ژووی پ کهاتنی
ئيسﻼمييهوه خهريك نهکا به کوو باسهکه زياتر لهسهر ناوهڕۆکی ئايينی ،ئهخﻼقی و
لهسهر ئهوه ب بۆ و نه مرۆڤ کی باشی ئيسﻼمی  ،به چ مانايهکه.
سا ی  ٢٠١١وهزيری ڕاه نانی ئا مان ئان ته شاڤوان " "Annette Schavanخۆی
بهوهوه خهريك کردبوو ئيمامی ئيسﻼمی ههر وهك پياوی رۆحانی ئايينی مهسيحی،
بن ر ته سهر پۆلی دەرس بۆ ڕاه نانی ئايينی مندا نی موسو مان .مهرجهکهشی ئهوه
بۆ که ئهو ئيمامانه له زانستگهيهکی ئا مان دهورهی ڕاه نانيان بينيب  .بهرپرسانی ئهو
وهزارهته بهراورديان کردبوو بۆ نيزيکهی  ٧٠٠ههزار قوتابيی مندا ی ئيسﻼمی له
سهرانسهری ئا مان پ ويستيان به  ٢ههزار مامۆستای ئايينی دهب .
له ت ئۆريدا مرۆڤ هيوادار بوو ئهو کاره له ﻻيهکهوه يارمهتيدهری گهنجانی
موسو مان ب بۆ خۆ گونجاندنيان له کۆمه گا و لهو ﻻشهوه بهربهرهکانی ياخود
پ شگری له ڕاديکا بوونی گهنجان بکات بۆ ئهوهی له ﻻيهن ئيسﻼميستهکانهوه
ڕانهک شر ن .ڕاه نانهکه وهك تهوهر کی ڕ ك و پ ك دهبوو ههروهك ههموو
تهوهرهکانيتر بنهمايهکی زانستی ههب  .ڕاه نانی مامۆستايانی ئايينی له زانستگاکانی
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ئا مان دهبوو بب ته ئا ترناتيڤ ك له ههنبهر سياسهتی ئايينی سياسی و پ ش به ه نانی
مامۆستای ئايينی له و تانی سعوودی ،تورکيا و ميسر بگر ت و ئايين کی ئيسﻼمی له
ڕوانگهی ئا مانييهکانهوه دامهزر ن  .به م کات مرۆڤ به وردی سهيری ئهو ڕاه نانه
زانستييهی ئا مان بکا ،بۆی ڕوون دهب تهوه که ژمار کی گهل ك کهم تامهزرۆييان بۆ
ئهو چهشنه ڕاه نانهی مامۆستايان لهخۆيان پيشان دهدهن .دياره تاقم ك ڕووناکبيری
وهك موهاناد خورشيديان ت دا هه کهوتووه که له ناخی د يانهوه ئايين کی د ۆڤان ف ری
قوتابيان دهکهن ،به م زۆرينهی ئهو مامۆستايانه تامهزرۆييان بۆ ڕاه نانی ئيسﻼمی
کﻼسيکی ههيه .چاﻻکييهکانيان له يهکهم ههنگاودا له پهيوهندی و بهستراوه به ئيسﻼميی
خۆپار زهوهيه .به هه سهنگاندن لهگهڵ ئيسﻼم کی د ۆڤان ،ئامانجی ئهوان به تهواوی
جياوازە لهوەی بتوان بيرکردنهوهی ڕهخنهگرانه له قوتابيانی گهنجدا پهروهرده بکا.
ئ وه ڕهنگه لهو نووسراوەيهدا ههستتان کردب  -من بهچاوی ڕهخنهوه سهيری ئهو
چهشنه ڕاه نانه دهکهم ،و ئهو هه و ستهشم هۆکاری خۆی ههيه :قوتابخانه بۆ ئهو کاره
دروست نهکراوه حهماسهت ،و ناکردنی م تافيزيکی و ڕاستهقينهی ڕەها)مطلق( ف ری
قوتابيان بکرێ .قوتابخانه بۆ ئهو کاره دروست نهکراوه هه س و کهوتی ئهخﻼقی
ڕۆژانهی گهنجان به ب بڕياردانی خۆيان لهسهر ژيانيانی پ دياری بکرێ ،به م
تهواو ئهو کارانه به ئهرکی سهرەکی ئيسﻼم دادهنرێ .چلۆن مامۆستايهکی ئايينی
بتوان ئهو بهشه له ژيانی پ غهمبهری ئيسﻼم بۆ قوتابيان بگ ڕ تهوه که به سواری
ئهسپ له مهککهوه بۆ ئورشليم و لهو شهوه بۆ ئاسمان هه فڕيوه؟ تا چ ڕادهيهك لۆژيك
و زانست لهو حهماسهيهدا بهدی دهکرێ؟ چهند له مامۆستايانی ئيسﻼمی ئهو هه س و
کهوته به ڕاستهقينه دادهن ن؟ چلۆن مامۆستاکه دهتوانی به ب ئاو تهکردن لهگهڵ
ڕوانگهی ئهخﻼقی بۆ قوتابيانی ڕوون بکاتهوه بۆچی کردهوهی س کسی پ ش زهماوهند
له ئايينی ئيسﻼمدا قهدهغهکراوه؟ ئايا ئيزنی ههيه بۆ قوتابيان ڕوون بکاتهوە که ئايين
کردەوەيهکی کهسييه؟ کام ئيﻼهيات وەك بنهمای ئايين بۆ ئهو ڕاه نانهی دادەن ؟
سهرەڕای ئهوەش چهند پرسيار کيتر قوت دەبنهوە :ئهگهر ئ مه ،به ش وەی پۆزيتيڤ
ئايين به کردەوەيهکی مانايی کهسی دابن ين ،چلۆن دەتوانرێ ئهو ئهزموونه واتاييانه
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لهسهر بنهمای زانستی ف ری گهنجان بکرێ؟ ئايا لهڕاستيدا دەتوانرێ "مهعنهويهت"
ف ری مرۆڤ بکرێ؟ ئايا قوتابخانه ج ی ئهو کارەيه؟
خهون و ڕوانگهی ﻻيهنگرانی ڕاهينانی ئايينی ئيسﻼمی خۆپار ز پ شبينی دەکا که
ههموو مامۆستايانی ئايينی وا پ شتر له زانستگاکانی ئا مان بۆ ئهو کارە ڕادەه ندر ن،
ديارە باوەڕداری ئايينين ،به م مرۆڤی ئيسﻼمين که بهچاوی ڕەخنهوە سهيری ئايينهکه
دەکهن و له داوی واتاييدا گيريان خواردووە و به هه سهنگاندن لهگهڵ وەفاداربوون به
ئايينهکهيان ياخود ڕاستهقينهی تهواو و کاميل ،زياتر خۆيان به عهق نييهتی تهوەرەکهوە
هه واسيوە .يا ههر وەك ئان ته شاڤوان " "Annette Schavanلهو سهردەمهدا
فۆرموولهی کردبوو ":کهيفييهتی زانستی ناتوان ج گای ڕاستگوويی و بهفهرمی
ناسين بگر تهوە ٢٠".به م ڕاستهقينهی باسهکه شت کيترە .ئهو ڕاستييه که ناوەندە
خۆپار زە ئيسﻼمييهکان ﻻيهنی فهرمی و هاوکاری سهرەکی حکوومهت بۆ ڕاه نانی
ئايينی ئيسﻼمی له قوتابخانهکانن ،ئهو مهترسييه پ کد نن که ئايين کی خۆپار ز و
ئيسﻼم کی پ شتر دياريکراو له قوتابخانهکاندا ف ری گهنجان بکرێ .پ شنووسی ئايينی
درک نهر بهسهر ههر ه ز کدا زاڵ دەب  ،که دژ به موهاناد خورشيدی و هاوکارەکانی
دەوەست ت ،که ههو ی ڕاه نانی ئيسﻼمی دلۆڤان له قوتابخانهکان دەدەن.
ئهو کارە بههيچ ش وەيهك لهخۆوە نههاتۆته ئاراوە :شوڕای پ کهاتووی ناوەندە
ئيسﻼمييهکان دژبه بۆچوونی موهاناد خورشيدی ت ز کی ئامادە کرد و داواکاری ئهوە
بوون ئيزنی مامۆستايی ل وەربگير تهوە ،چونکه له ڕوانگهی ئهوانهوە ئيسﻼمی
ڕاستهقينه و پاراوە ف ری قوتابيان ناکا .ئهزموونهکهی بووە هۆی ئهوەی که تاقم ك له
خو ندکارەکان دژ به خورشيدی وەستان ،چونکه ئهوان به ڕوونی دەيانزان به ب
پشتيوانی ئهو ناوەندە ئيسﻼمييانه ناتوانن وەك مامۆستا له قوتابخانه دامهزر ن .بڕ کيش
له خو ندکارەکان تهنانهت ئهندام يان ﻻيهنگری ناوەندە خۆپار زەکانن و ڕۆژ ك دێ
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که يهك لهوان کورسی بهرپرسياريهتی بهدەستهوە بگر ت و له و تانی وەك تورکيا،
ميسر و سعوودييهوە مامۆستای ئايينی هاوردە بکات.
به م بۆچی مامۆستای ئايينی هاوردە بکهن؟ ئايينی خۆپار ز دهم که ل ره ج ی خۆی
کردۆتهوه ،له نيزيکهی ديان سا هوه له مزگهوتهکان و قوتابخانهکاندا چاﻻکييان ههيه.
ئهگهر ئ ستا ڕ ی خۆی بۆ زانستگاکانی ئا مانيش خۆش کردووه ،تهنيا جياوازی ئهوه
دهب پلهی ئاکادميکيشی پ دهدر ت و بهو ش وهيه ڕاه نانی سياسی به فهرمی دهکرێ.
ل رهدا ئهرکی قوتابخانهکان نييه سهرکۆنه و سهرزهنهشتی مزگهوتهکان بکهن چی
ف ری منا ن بکرێ ،به کوو ناوهڕۆکهکان به ش وهی ڕهخنهگرانه دياری بکهن ،به م
تا ئهو کاتهی ناوهڕۆکهکان به ش وهی ڕاستهوخۆ يا ناڕاستهوخۆ له لهيهن ناوهنده
ئيسﻼمييهکهوه کونتڕۆڵ بکرێ ،کار کی نهگونجاو دهب .
سا يانی در ژه ئهو ناوهنده خۆپار زه ئيسﻼمييانه به ش وهی کاتيی لهسهر بواری
ڕاه نان ،شان به شانی دهو هت چاﻻکی دهکهن .بۆيه ش وهی کاتيی ،چونکه يهکهم
ه شتا له ههموو و تهکه ڕاه نانی ئيسﻼمی بهفهرمی نهکراوه  -به کوو به پ ی ياسای
ئهيالهتهکان چهندين بۆچوون ههن  -دووههم ڕاه نان کی ئهوتۆ بۆ و نه بهو ش وهيهی
بۆ ئايينی مهسيحی ههيه ،بهوهوه بهستراوهتهوه که کۆمه گا ئايينييهکه به فهرمی
ناسراب  .ئهيالهتی نوردڕاين و ستڤالن له سا ی ١٩٩٨هوه ک شهی مافدان بهو تهوهرهيان
ههيه .دواجار له سا ی  ٢٠١٧دا ئهو ناوهنده ئيسﻼمييانه داوای به فهمی ناسينی کۆمه ه
ئايينييهکهيان کردووه .دادگای شاری مونستهر بڕياری داوه که بهو هۆيهی ئهو
ناوهندانه ه شتا نهيانتوانيوه پ داويستييهکانی کۆمه کی ئايينی بسهلم نن ،ويستهکهيان
ڕهد دهکر تهوه .بهو هۆيهش لهسهر ياسای بنهڕەتی و تی ئا مان ئيزنی ڕاه نانی
ئايينيان پ نادرێ.
کهوابوو له نيگای ياساييهوه ئايينی ئيسﻼم له ڕوانگهی ڕاه نانهوه لهگهڵ ئايينی
مهسيحی له يهك پله دانانر ن ،به م فۆرم و ناوهڕۆکی ڕاهينانهکه له ﻻيهن ههمان ئهو
وهزيرانهوه دهسهلميندرێ که ل ژنهيهکی ڕاو ژکارييان بۆ ئهو تهوهره پ ك ه ناوه.
ههمان ل ژنه شههادەی مامۆستايانی ئايينيش دەردهکات .له ئهيالهتی نيدهرزاکسن چهند
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سا که ئهو ل ژنهيه سهرئ شهی ساز کردووه ،ل ره داواکاريی بۆ مامۆستايانی ئايينی
دهکرێ ئهگهر "ژيانيان لهسهر داب و نهريت و ياسای ئيسﻼمی بهڕ وه بچ ".
داواکاريی ئهوتۆ ڕ گاخۆشکهر دهب بۆ ﻻساری و مانيپوﻻسيۆن.
تهواو ئهو چشنه ئهزموونه ژنه مامۆستايهكيش کردوويه که داوای له من کرد له
شار کی باشووری ئا مان ئاخافتن بۆ کۆمه هکه بکهم و هاوکاتيش چيرۆک کی خۆی
بۆ گ ڕامهوه .کاتی چهند ساڵ پ ش ،خۆی بۆ کارئ مامۆستايی ناونووس کردبوو،
دهبوايه له لهيهن کوميسيۆن کی هشت کهسيهوه پرسياری ل بکرێ .ڕاو ژکاری
تايبهتيی کوميسيۆنهکه لهسهر تهوهری ڕاه نانی ئيسﻼميی ،که هاوکات يهك له
ئهندامانی کوميسيۆنهکهش بووه ،مرۆڤ کی به ڕهگهز توركی ئيسﻼمی بووه که خۆی
له قوتابخانهيهکی سهرهتايی وانهی ئايينی ف ری قوتابيان کردووه .پرسياری يهکهم ،که
ئهو کارزانه تايبهتييه ل ی کردووه ،پرسيار ك بووه لهسهر ئايهی  ،٣١له سووڕهی
 .٢٤ئهو ويستوويه لهو خاتوونه که سهری دانهپۆشيوه ،بزان چلۆن لهو ئايهته ت دهگا
که له ڕوانگهی ئايينی کﻼسيکييهوه ئهرکی ژن کی خاوەن باوهڕی ئيسﻼميه ڕووپووش
بهسهريدا بدا ،سهرهڕای ئهوەی لهو ئايهتهدا به ڕوونی باس لهو کاره نهکراوه.
خاتوونهکه زۆر باش ت گهييبوو که ڕاو ژکارەکه دهيهوهی خهجا هتی بکاتهوه ،وه می
داوهتهوه ئهو ئايهته ماناکهی ئهوهيه که ژن کی ئيسﻼمی دهب جل و بهرگ کی گونجاو
لهبهر بکا .به م ڕاو ژکارهکه به ﻻسارييهوە در ژهی به پرسيارهکهی داوە" :چلۆن
گونجاو؟" خاتوونهکه گوتوويه" :ههر وهك ئهو بهرگهی ئ ستا من لهبهرم دايه".
دوای پرسيار ل کردنهکان وهزارهتی ڕاه نان به خاتوونهکهی ڕاگهياندووه ،پهيوەندی
لهگهڵ ناوەندە ئيسﻼمييهکه بگرێ ،ئهو ج يهی ئيزنی مامۆستای ئايينی ل بڕيار
دەدرێ .ئهو ئيجازەنامهيه پ داويستيی سهرەکييه بۆ بوون به مامۆستای ئايينی.
دانيشتنی دوايين له مانگی ڕەمهزان و له قاوەخانهی ناو نانهواخانهيهك بهڕ وە چووە.
لهوێ دوو پياو لهسهر ئهو خاتوونه ڕاوەستابوون :ڕاو ژکارە سهرەکييهکهی وەزارەتی
ڕاه نان و پياو کی به ڕەگهز تورکی دە ی بنکهی مامهﻻتی .ناوەندەکه ئهو دوو
کهسهی به تايبهت ناردبوو و شو نهکهش بۆيه قاوەخانهی ناو نانهواخانهيان
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هه بژاردبوو که بزانن خاتوونهکه بهڕۆژوو دەب يان نا .ههر س کيان نه خواردنهوەيان
داوا کرد و نه شت ك بۆ خواردن.
يهکهم پرسيار ،که لهو خاتوونهيان کردووە :ئايا پهيوەندايهتيتان لهگهڵ مرۆڤی
ئا مانی ههيه؟ "من لهو پرسيارە ت نهگهييشتم و نهمزانی مهبهستيان لهوە چی بوو ،و
له وە مدا گوتم شت کی ڕوونه که پهيوەنديم لهگهڵ ئا مانييهکان ههيه .لهو چرکهيهدا
وەبير قسهکانی وەزيری ناوەوەی ئا مان کهوتمهوە :ڕاه نانی ئيسﻼمی له قوتابخانهکان
دەب پهرە به گهشهسهندنی ئينتيگراسيۆن بدا – نهك ل ك جيا کردنهوە  ...پرسياری
دوايی ههميسان لهسهر ڕووپۆش بهسهردادان بوو .ئهو دەيهويست بزان ئايا دەتوانم
ﻻی خۆم و نای بکهم سهرم داپۆشم .من وە مم دايهوە ،ڕەنگه له داهاتوودا به هۆی
تامهزرۆيی ئايينييهوە کات ك ب که سهرم داپۆشم ،به م به د نياييهوە ئيستا تهنيا لهبهر
وەرگرتنی ئيزنی کار ئهو کارە ناکهم ،چونکه ئهوە کار کی غهيری ئيسﻼمی دەب .
ڕاو ژکارەکه بهو وە مهی من بڕ ك ڕازی ببوو ،سهرەڕای ئهوەش درکاندی که
وەك مامۆستايهك به ب ڕووپووش نموونهيهکی باش بۆ قوتابييهکانی ناب  .خاوەن
بنکهکهش گوتی" :له پۆلی پ نجهمهوە پ سويسته وەك مامۆستايهکی ڕاستهقينهی ئايينی
به قوتابييهکانی ڕابگه ن که دەب سهريان داپۆشن ".لهسهر ئهو قسهيهی خاوەن
بنکهکه ب دەنگيم ليهينا چونکه باسی زيادی لهسهر ئهو تهوەرە دەيتوانی به لهدەستدانی
کارەکهم بۆم تهواو ب .
دوای ئهوەی ئهو خاتوونه کارەکهی له قوتابخانهی دواناوەندی دەست پ کردوە ،بۆ
بهرپرسی قوتابخانهکهی گ ڕاوەتهوە که داواکاريی ناوەندە ئيسﻼمييهکه بهسهردادانی
سهرپۆش بووە و دەب گوشار بۆ کيژە قوتابييهکان ب ن ئهوانيش سهريان داپۆشن.
بهرپرسهکه بهو قسانه زۆر تووڕە بووە ،ناوی ڕاو ژکارەکهی به "گورگ له ناو بهرگی
مهڕ" ناو ناوە و گوتويه :ئهو هه س و کهوتهی به وەزارەتی ڕاه نان ڕادەگه ن  .من
پ م گوت ،خۆم پ مخۆشه ئهو کارە بکهم و به وەزارەتی ڕاه نانی ڕابگه نم .له
وەزارەتی ڕاه نان ئهو قسانهی منيان پ سهير بوو و به ينيان دام که بارودۆخهکه
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ڕوون دەکهنهوە و منيان هاندا که به هيچ ش واز ك ناب سهرم داپۆشم .بهو کارە زيان
به پرۆژەکه دەگه نم.
يهکهم ک شهم لهگهڵ مزگهوتی ناوچهکه ماوەيهکی زۆری نهک شا .دوای خو ندنهوەی
کت بی "ئيسﻼم د ۆڤانه" )(Islam ist Barmherzigkeitی موهاناد خورشيدی ،تهوەر کی
نو م له قوتابخانه به ناوی "خودای د ۆڤان" له ناو قوتابياندا وەڕ خست .لهو دا ڕەخنهم
له ترس له ڕاه نانی ئيسﻼميدا گرتبوو .ئيمامی مزگهوتهکه دەفتهری دوو قوتابی
وەرگرتبوو بۆ ئهوەی کونتڕۆ ی بکا ئهو شتانهی من لهسهر ئايينی ئيسﻼم و د ۆڤانی
گوتوومه ڕاستن يا نا .چهند حهوتوو پ شتر ناوەندە ئيسﻼمييهکه ڕەخنهی له
بۆچوونهکانی موهاناد خورشيدی گرتبوو .ئهويان وەك مرۆڤ کی دژ به ئايينی ئيسﻼم
ناساندبوو و داوايان له دەو هت کردبوو ئيزنی مامۆستايی له زانستگهی مونست ری ل
بست ندر تهوە .شت کی سهير نييه که دوای ئهو کارە بهرپرسی قوتابخانهکه نيگهران
نهب  .ئهوان بهردەوام به تهواوی تواناوە ههو يان دەدا ک شهيان لهگهڵ مزگهوت و
ناوەندە ئيسﻼمييهکهدا بۆ پ ك نهيهت .ههوکاتيش دەبوو پشتی من بگرن و نهه ن ناوەند
و ئيمامی مزگهوتهکه کارتيکهرييان لهسهر قوتابخانه ههب .
به ش وەی ناڕاستهوخۆ مرۆڤ ههستی به کارت کهريی ناوەند و مزگهوتی ناوچهکه
لهسهر قوتابخانه دەکرد .منا يکی زۆری ئيسﻼمی بهشداريی پۆلهکهميان دەکرد و
ههستم دەکرد نائارام بوون و گوشار کی زۆريان لهسهرە .له مانگی رەمهزاندا
پرسياريان ل کردم ئايا بهيانان ئيزنی شوشتنی ددانيان ههيه .من وە مم دانهوە:
"سروشتييه ،ئايينی ئيسﻼم گرنگايهتی به پاك و خاو نی دەدا ".يهك له مندا هکان
گ ڕايهوە که ئيمامی مزگهوت گوتوويه شهوانه ناب بچنه حهمام دەنا جندووکهيان ل
وەدەر دەکهوێ .مرۆڤ چی دەتوان ب ؟ من نهمدەويست ڕاستهوخۆ لهگهڵ مزگهوت
ت کهوم ،به م به ئهرکی خۆم زانی وەك مامۆستای ئهو مندا نه باسهکهيان بۆ ڕوون
بکهمهوە.
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نياز بۆ ڕوونکردنهوەکه گهل ك ﻻم پيرۆزتر بوو .قوتابييهکان له مزگهوت ف ر
دەکران به بلووزی ﻻکۆست ) ٢١(Lacosteەوە ئيزنی نو ژ و دۆعاخويندنيان نييه –
چونکه له ئيسﻼمی ئۆرتۆدۆکسيدا ک شانهوەی و نهی بوونهوەران قهدەغه کراوە.
فيريان کردبوون بۆ هاتنه ژووری ناو پۆل يا ناوماڵ دەب له پ شدا قاچی ڕاستيان
هه ننهوە ،ههر بهو ش وەيهی محهمهديش داوای دەکا ،دەنا شهيتانيش دەتوان لهگه ياندا
ب ته ژوورێ .يهك له قوتابييان بۆ مامۆستاکهی گ ڕاوەتهوە کوڕی پووری ويستويه
لهگهڵ کيژيکی ئا مانی زەماوەند بکا ،به م بنهما هکهی ئهو کارەيان پ باش نهبووە.
بۆ پشتيوانی داوايان له ئيمامی مزگهوت کردووە .ئيمام ههو ی داوە به يارمهتی
سوورەی قوڕئان و مست وەشاندن ،شهيتانی ل دوور کاتهوە.
مامۆستا ئايينييهکه بهردەوام لهسهر تهوەری هاوچهشن لهگهڵ قوتابييهکانی باس و
ڕوونکاری کردووە .ههو ی داوە وايان ڕابينی خۆيان بيری ل بکهنهوە و بۆچوونی
خۆيان لهسهر ئهو حهماسه و داب و نهريته کۆنانه دەرببرن .ئهو له پۆلهکهيدا لهسهر
ئايينی يههوودی و بهتايبهت دژ به ئانتی سيميتيسم قوتابيانی ڕوون کردۆتهوە و پ کهوە
سهردانی کنيسهی يههووديهکانی کردووە .جار کيان مرۆڤ کی ئايينی مهسيحی
ه ناوەته سهر پۆلهکهيان و لهسهر تهوەری ئايينی مهسيحی و جياوازيی لهگهڵ ئايينی
ئيسﻼم باس و ل کۆ ينهوەی کردووە .مامۆستاکهدە " :من خۆم به پﻼنی ئيداری
قوتابخانهکهوە بهستۆتهوە که داوای باس و ل کۆ ينهوەی ن وان ئايينهکان دەکات".
قوتابييان به تامهزرۆييهوە ئهو باس و ل کۆ ينهوانهيان هاوڕ يی کردووە .به م
مزگهوت ئهو چاﻻکييانهی پ باش نهبووە .مامۆستا ئايينيهکه ئيمهيل کی له ﻻيهن دوو
پياوە ڕاو ژکارەکانهوە پ گهيشتووە و لهو دا نووسراوە کار کی گونجاو نييه به ب
پرسيار له ناوەند دەستی بۆ تاقيکارييهکی ئهوتۆ بردووە.
"من نهمدەويست ببينم ،بۆچی ئهو پياوانه کارت کهريان لهسهر پﻼنی قوتابخانه ههيه
و بڕيار لهسهر ڕاه نانی قوتابخانهی من دەدەن .پ م سهير بوو چلۆن توانيويانه لهو
باس و گفتوگۆيانهی ناو پۆل ئاگادار بن .ئايا سيخۆر له پۆلهکهدا ههيه؟ لهسهر ئهو
 ٢١ﻻکۆست بلووز کی مارکدارە که تيمساح كی بچووکی لهسهرە.
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کارە شکايهتی خۆم ﻻی بهرپرسانی وەزارەتی ڕاه نان دەربڕی و داوای يارمهتيم
ل کردن .به م پ يان ڕاگهياندم ئهوان ناتوانن هيچ کار کم بۆ بکهن ،من دەبوو لهگهڵ
ئهو دوو پياوە خۆم ڕ کبخهم و ڕ گا چارەيهك بدۆزينهوە که بۆچی کارەکه وا به ﻻڕ دا
ڕۆيشتووە".
مامۆستا ئايينييهکه ماوەيهك در ژەی به کارەکهی داوە ،به م ههستی کردووە له
سهردەمی پشوودانی قوتابخانهدا ههموو کار و ت کۆشانهکهی له ﻻيهن ئيمامی
مزگهوتهوە پووچهڵ کراوەتهوە .به تايبهت ئهو ههسته بۆ ئهو زۆر ناخۆش بووە که له
ﻻيهن وەزارەتی ڕاه نانهوە يارمهتی نهدراوە و بۆ ناو بازنهی ناوەندە ئيسﻼمييهکهيان
پا ی پ وە نراوە .پ ی گوتم" :من لهسهر ئهو کارە زۆر خهمگين بووم که پهيوەندايهتی
ن وان وەزارەتی ڕاه نان لهگهڵ ناوەندە ئيسﻼمييهکه گهل ك گرنگتر بوو له کار و
ت کۆشانی من لهسهر قوتابييهکان .کات مامۆستاکه زانی هاوکار کی لهسهر
ڕەخنهگرتن له ئهردوغان ئيزنی کارەکهيان ل سهندۆتهوە ،ئيتر نهيتوانی خۆڕاگری
بکا و خۆی دەستی له کارەکهی ک شاوە و ج گاکهی له ﻻيهن "ئيمام" ك پڕ کرايهوە.
پرسيار ئهوەيه ،بۆچی دەب ناوەندە بيانی-نهتهوييهکان که به ئاشکرايی بهش کيان له
ﻻيهن و ته بيانييهکانيانهوە کونتڕۆڵ و هيدايهت دەکر ن ،کارت کهريان لهسهر
سيستهمی ڕاه نانی ئ مه ههب  ،سهرەڕای ئهوەی له ڕوانگهی ياساييهوە به کۆمه ی
ئايينی له ئهژمار نايهن؟ مرۆڤ چ هيوادارييهکی دەب ههب ؟ ئايا ههستمان بهوە
نهکردووە که بههۆی خۆت هه قوتانی ئهو ناوەندانهوە نهك هيچ ڕ فۆرم ک پ ك
نههاتووە ،به کوو به پ چهوانه ئيسﻼمی خۆپار زی پ بهه ز کراووە؟ بۆچی
حکوومهت لهم و ته هيچ ياسايهك لهسهر ئايينی ئيسﻼم دەرناکات بۆ ئهوەی
پهيوەندايهتی ن وان باندی مزگهوتهکان و مافی ئايينی له و تهکهی پ ڕوون بکاتهوە؟
ئهو هيوادارييه که بتوان سهدان ههزار قوتابی ئيسﻼمی له مانيپوليرەکردنيان واته
شوشتنهوەی م شکيان ڕزگار بکا ،بهو ش وەيه بهڕ وە ناچ ! به پ چهوانه ئهگهر
حکوومهت گۆڕان بهسهر ش وازی هه س و کهوتيدا نهه ن  ،داهاتووی تاك تاکی ئهو
مندا نه دەش و ن  .چونکه ئهگهر بيانهوێ له ڕاستهقينهدا ڕوونکاريی زانستی بۆ ئهو
قوتابييانه بهڕ وە بچ  ،ئهو چهشنه ڕاه نانه به تهواوی هه هيه و ئهزموون کی زۆر
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خراپی ل دەکهو تهوە .بهو هۆيهوە من خۆم ﻻيهنگری ڕاه نان کی سالم و زانستيی
ئايينيم که لهويدا نهك ههر قوتابيانی ئيسﻼمی به کوو ههموو قوتابيان بهشداری ت دا
بکهن – ههر بهو ش وازەی له بواری ئهخﻼقيدا بهڕ وەچووە .سروشتيه دەب ئهو
ڕاه نانه به ڕ ز و ئهزموون و زانستهوە بهڕ وەبچ  ،به م ههروەها دەب به چهکی
ڕەخنه و بير و باس کی ئازادانهوە بلک ندر ت .تهنيا بهو ش وەيه دەتوانين پ ش به
کارت کهريی ئيسﻼميستهکان لهسهر قوتابييان بگرين و ڕ گايان بۆ خۆش بکهين خۆيان
بڕيار لهسهر ئايينی بوون يا نهبوونيان بدەن.
ههروەها :ئهو خاتوونه مامۆستايه که دەبوو به ناچاری دەست له کارەکهی هه گر ت،
پ ی ڕاگهياندم ڕاو ژکاری خۆپار زی وەزارەتی ڕاه نان که لهسهر چوونی قوتابيان
بۆ کنيسهی يههوودييهکان خاتوونهکهی ب کار کردبوو ،ئ ستا چۆته زانستگه و لهوێ
مامۆستايانی داهاتووی ئهم و ته پهروەردە دەکا.
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بهشﯽ ٨
وەچهی ئه

و ب دەنگﯽ ئهوانيتر ،بۆچﯽ گهنجانﯽ موسو مان ڕاديکاڵ دەبنهوە

يهك له پرسيارەکان که لهسهر وانهی ڕاه نانی ئيسﻼمی دەکرێ کارت کهری خۆی
لهسهر بهشهکانيتريش ههب  :ئايا باسهکه لهسهر بهشداربوون و يهکسانييه ،يا باسهکه
لهسهر کارت کهرييه؟ تا ئهو ج يهی پهيوەندی به ئيسﻼمی سياسييهوە ب  ،من خۆم
گومانم ل ی ههيه ،چونکه ژمارەی موسو مانی ڕاديکاڵ له ئا مان و ئورووپا بهردەوام
زياتر دەب تهوە .ل رهدا مهبهست تهنيا ئهو ههزار کهسه شهڕخوازه نييه که بهردهوام
پۆليس ک شهی لهگه ياندا ههيه و ئاگادارييان ل دهکا و ههروهها دهههزار سهلهفی که
له تاقم ك له مزگهوتهکان و لهسهر ئينت رن ت خهريکی ڕاديکا کردنی ﻻيهنگرهکانيانن.
له ڕوانگهی منهوه ئهو ئيسﻼميستانهی ه شتا بۆ پۆليس نهناسراون ،بهههمان ڕاده
مهترسيدارن .من ناوی "ئيسﻼميستی کڕاواتی"م لهسهر ئهوانه داناوە.
زۆربهی ئهندامانی برايانی ئيسﻼمی )ئيخوان المسلمين( و ﻻيهنگرانی ئوردۆغان
که ئ ستا له ئورووپا يهکيان گرتووه ،ماوهيهکه ت گهييون که شانس کی گهل ك کهميان
ههيه ببنه ئهندام کی ديسکۆرسی ڕۆژئاوايی ئهگهر بيانهوێ خۆيان بۆ بهڕ وهبردنی
ياسای شهريعهت و دامهزراندنی خهﻻفهت بهه ز و چاﻻك بکهن .ﻻی کهم لهو کاتهوه
داعيش چاﻻکيی و کردهوه شهڕخوازييهکانی خۆيان دهستپ کردووه ،زۆرينهی
ئيسﻼميستهکان لهوه گهييون که دهب هه س و کهوته نائينسانييهکانيان به ش واز کی
مود ڕن و لهگهڵ ت کنيکی نو دا گر بدهن .ئهوان که ك له ئارهزووی گهنجانی ئيسﻼمی
بۆ دۆزينهوهی ناسنامهی خۆيان وهردهگرن و به بهستنهوەيان به باسی قوربانيبوونهوە
بۆ ﻻی ئايينی ئيسﻼمی کۆنهپهرستيان ڕادەک شن .ئهوان نا ين ک ژ کی موسو مان دەب
سهری داپۆش چونکه له پهرتووکی قوڕئاندا هاتووە )ئهو کارەی له پهرتووکهکهدا
ئاماژەشی پ نهکراوە!( ،به کوو به ناسنامهی ئايينی ئيسﻼمييهوی دەلک نن و به
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کردەوەيهکی بڕياردەر بۆ مافی سهربهخۆيی کيژ و ژنانی دادەن ن .ﻻيهنی ديالۆگه
ڕۆژئاواييهکه خۆيان به جيددی له مرۆڤی ئيسﻼمی نيزيك ناکهنهوە بۆ ئهوەی
ڕوخساری ڕاستهقينهی ئيسﻼمی سياسی له ئورووپا به خه کی نيشان بدەن ،به کوو
زياتر لهسهر کاری هاوبهش و ڕ ز لهههنبهر يهکتردا وتوو ژ دەکرێ.
ههم ﻻيهنه سياسييهکه و ههم کليسا ئهو دوو رووييهی ئيسﻼميستهکانيان وەرگرتووە،
زۆربهی کۆبوونهوەکانيان لهگهڵ نو نهرانی ئيسﻼمی سياسيدا بهڕ وەدەچ  .نيزيکهی
ههموو ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان له حيزبه سياسييهکاندا موسو مانی خۆپار زن که
ﻻيهنگری ئيسﻼمی سياسين .ههرچهند زياتر ئهو نو نهرانه لهگهڵ بهرپرسانی سياسی
و کليسا ئاخافتن و هات و چۆ بکهن به ههمان ڕادەش بهفهرمی کردنی خۆيان لهم
و ته دەسهلم نن – بهتايبهت ﻻی مرۆڤی موسو مانی ئاسايی ناو و تهکه .بهو کارە
ئيسﻼميستهکان له زۆربهی بهست نهکاندا خۆشهويستی خۆيان دادەسهپ نن بهتايبهت ﻻی
گهنجانی موسو مان .سهرەڕای ئهوەش زۆربهی پسپۆرانی ئيسﻼم ناس ه شتا ههست
بهو بارودۆخه مهترسيدارە ناکهن و به دياردەيهکی ﻻوەکی دادەن ن .به پ چهوانه ئهحمهد
مهنسوور دە  :ک شهکه يهك دوو گهنج نين به کوو باس لهسهر بهتهواوەتی جيل کی
گهنجی موسو مانه که کهوتوونه داوی ئيسﻼميستهکانهوە".
له دانيشتنيکم لهگهڵ ئهو بهر زە پرسيارم ل کرد ،چلۆن بهو بۆچوونه گهييوە.
ئهحمهد مهنسوور گوتی" :من لهخۆوە ناوی کت بهکهم ]وەچهی ئه [ ناو نهناوە ،چونکه
لهڕاستيشدا به تهواوەتی وەچهيهکی ئهو گهنجانه کهوتوونه ئهو داوەوە .لهسهر
پرسياری ڕاديکا بوونهوە ،له و نهی ئههرەم ك که ك وەردەگرم .له سهرسهرەوە
جيهاديستهکانن ،له ناوەڕاستدا سهلهفييهکان ج يان گرتووە و له ژ ريشهوە ههموو ئهو
گهنجانهن که لهگهڵ بارودۆخ کی ترس گهورە کراون و له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە به
چاوی ڕەخنه و ب ز و قينهوە سهيری ڕۆژئاواييهکان دەکهن .ئهوە تهواو ئهو حهوزەيه
که جيهاديستهکان دواتر ماسيی ت دا دەگرن .بهداخهوە چهمکی ڕاديکا بوونهوە ئهو کات
باسی ل وەدەکرێ و به جيددی وەردەگيرێ که گهنج ك بگهڕ تهوە بۆ سوريا و ناو
باوەشی داعيش .ئهو ک شهيه بۆته کار کی ئاسايی ڕۆژانهی زۆربهی قوتابيان".
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ئهحمهد مهنسوور پڕۆسه و ڕەوتی ڕاديکا بوونهوەی گهنجان ڕوون دەکاتهوە و
دە ی ههژاريی و هه وەردن و جياوازيدانان نابنه هۆکاری سهرەکی ،به کوو
ئيديۆلۆژی دەبيته هۆی ئهو کارە" :به تهواوەتی وەچهيهکی ئهو گهنجه موسو مانانه که
لهناو و لهگهڵ ئ مهدا دەژين و داهاتووی ئهم و ته دياری و نو نهرايهتی دەکهن .ئهوە
تهنيا ﻻوانی ئاسايی و نهخو ندەواری ئيسﻼمی نين که به هۆی ناچاﻻکبوون و
بهشدارنهبوونيان له کۆمهڵ دەکهونه داوی ئيسﻼميستهکانهوە ،به کوو ﻻوانی دوکتور،
دادوەر ،مۆسيقاکار و وەرزشوانيشيان ت دايه؛ که وەك مرۆڤی سهرکهوتوو و ژير و
ب يمهت سهير دەکر ن به م سهرەڕای ئهوەش له جيهان کی ڕاديکا دا دەژين –
و نهيهکی کۆمه يهتييان ت دا دروست بووە و پهرەی پ دەدەن .تهنانهت له حيزبه
سياسييهکانی وەك سوسيال د موکرات " "SPDو مهسيحييهکان ""CDUيشدا چاﻻکن و
ههوڵ دەدەن بيرو رای خۆيان بهرنه ناو کۆمه گاوە و باس لهسهر ک شهی ئايينی ئيسﻼم
مانيپوليرە بکهن".
بهردەوام مهنسوور لهسهر ئهو گوتهيهی پ داگری دەکا که ههموو ئهو موسو مانانهی
له ئا مان دەژين به ش وەی ئوتوماتيکی ناب بخر نه ناو "وەچهی ئه "وە .بهڕادەی
پ ويست ﻻوانی ژيری موسو مان ،مرۆڤی ئيسﻼمی بهفهرههنگ و ئيسﻼمی س کۆﻻر
لهم و ته دەژين و مهبهستم ئهوان نين .به م بهداخهوە دەنگيان گهل ك ﻻوازە .ئهو
کهسانه لهناو ئيمهدا دەژين به م هيچ چاﻻکييهك بۆ ئايينيبوونيان لهخۆيان نيشان نادەن.
ل رەدا مهبهست ئهو کهسانهن که تامهزرۆييان بۆ ئايين ههيه و جياوازيی بيروڕايان
لهگهڵ بايهخه ئينسانييهکانی ئهم و ته ههيه .ئهوان ئهو مرۆڤه ڕاديکا نه زۆرجار به
ڕاديکاڵ دانان ن که به پ ی م دياکان و پ وەری سياسهتوانان خۆيان لهگهڵ کۆمه گا
سهرەکييهکهدا به باشی گونجاندووە .ئهوان ڕۆشنبيرن ،زمانی ئا مانی به باشی قسه
دەکهن ،کار و پيشهيهکی باشيان ههيه ،پارەيهکی باش دەرد نن و تهنانهت له ڕوانگهی
سياسيشهوە چاﻻکی دەکهن .به م ههموو ئهو چاﻻکی و خا ه پۆزيتيڤانهيان هيچ
گۆڕان ك پ ك نايهن کات سهر بۆ ئيسﻼميستهکان دانهو نن و لهههنبهرياندا هه و ست
نهگرن.
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جياواز له ئيسﻼم ناسهکانيتر مهنسوور ئاخافتن لهسهر تهنيا دەههزارن مرۆڤی
ئيسﻼميست ناکا به کوو له سهدههزاران کهس ﻻيهنگرانی ئيديۆلۆژييهکهيان دەدوێ.
بهتايبهت له قوتابخانهکان ئهو ک شهيه به تهواوی بهرچاوە .من پ مخۆشه بزانم چلۆن
هاتۆته سهر ئهو ژمارەيه" :با پ کهوە لهسهر پرەنسيپی هه کهوت لهگهڵ سهد کهس له
مامۆستايانی ئايينی قوتابخانهکانی ههموو ناوچهکانی ئهم و ته لهسهر هه س و کهوتی
ڕۆژانهی قوتابيان گفت و گۆ پ ك ب نين! ئهوان به ووردی ئهو بۆچوونه دەسهلم نن،
که من ل رەدا باسی ل وە دەکهم .من خۆم سهردانی سهدان قوتابخانهی ئهم و تهم
کردووە ،و لهو قوتابخانانه وانهی ڕاه نانم بۆ مامۆستاکان بهر وەبردووە .ههر جار که
پرسيارم ل کردوون ڕاه نانی مهل کردن چلۆنه ،له ههموو قوتابخانهکان تهنيا کهمتر
له  ٥٠لهسهدی کيژانی ئيسﻼمی له ڕاه نانی مهل بهشداری دەکهن .تاقم ك به
ئاشکرايی دە ن ،بههۆی ئايينييهوە ئهو کارە ناکهن ،تاقم ك بهردەوام لهو ڕۆژانهدا
خۆيان نهخۆش دەنووسن ياخود دە ين ،عادەتی مانگانهيان ههيه .وە می ئهو
مامۆستايانهی پرسيارم ل کردوون بۆچوونهکهميان سهلماندووە که زۆرينهی قوتابيان
ک شهيان لهگهڵ ئانتی سيميتيسم ،تيئۆری پيﻼن و ڕۆ ی ژن و پياو له کۆمه گادا ههيه.
من لهگهڵ زۆبهی ئهو قوتابيانه ئاخافتنم کردووە ،که دەيانگوت ،خوشکهکهم دەکووژم
ئهگهر هه س و کهوتی س کسی پ ش زەماوەندی ههب  .بهو هۆيانهوە مرۆڤ ناتوانی
باس لهسهر تهنيا چهند ڕووداوی لهو چهشنه بکا ،به کوو دەب باس لهسهر دياردەيهکی
گهل ك مهترسيدارتر بکا.
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وەدوای ڕاديکا بوون ﮐهوتن

من گومان دەکهم به پ ی ئاماری فهرمی ئهو کارە دياردەيهکی ﻻوەکی ب و له
ڕاستيدا تهنيا ژمار کی کهم له خو ندکاران دەکهونه داوی مرۆڤی ڕاديکا هوە .ئهحمهد
مهنسوور لهسهر چاوەد ری و ئهزموونهکانی خۆی ڕوونکردنهوەيهکيتری لهسهر ئهو
ک شهيه ههيه " :زۆربهی بهرپرسانی قوتابخانه و زانستگهکان ک شهی
ڕاديکا بوونهوەی قوتابيانيان ﻻی س نات ڕاناگهينن ،چونکه ئهوان نايانهوێ
قوتابخانهکهيان بکهو ته بهر چاوەد ری م دياکانهوە .مرۆڤ دەتوان وای دابن
ژمارەی شاراوە و ڕەشی ئهو ک شهيه گهل ك زياتر لهوەيه که ئ مه دەيزانين .ههروەها
تهنانهت ئهگهر ئهو بهرپرسانه باس لهسهر تاقم ك لهو ک شانهش بکهن ،ئهزموونهکهی
چ دەب ؟ ئايا س نات هه س و کهوتی لهههنبهردا دەکا و ڕوونی دەکاتهوە ئ مه چلۆن
دەتوانين ﻻوان له ههنبهر ئهو ک شهيه پار زگاری بکهين؟ نا به داخهوە هيچ کۆنس پت ك
بۆ ئهو کارە بوونی نييه".
ئهو و نهيهی مهنسوور له بارودۆخی قوتابخانهکان پيشانی ئ مهی دەدا گهل ك
خهمناکه :ئهگهر ئيمه زۆر به پهله هه سوکهوتی لهههنبهردا نهکهين داهاتووی ئهو
و ته دەخهينه ژ ر مهترسييهوە .ئ مه دەتوانين سا نی در ژ خۆمان به ئاناليزە و
شيکردنهوەی ژمارەکانهوە خهريك بکهين ياخود دەتوانين دەست پ بکهين واتا و
ڕ گاچارەيهك بدۆزينهوە که چلۆن بتوانين سهرنجی ﻻوانی موسو مان بۆ ﻻی خۆمان
ڕاک شين بۆ ئهوەی بهشداری ناو لهکۆمه گايان بکهين ،پ ش ئهوەی ئيسﻼميستهکان ئهو
کارە بهڕ وەبهرن.
مهنسوور دە کارت کهری ئيسﻼميستهکان لهسهر ئهو ﻻوانه حاشاهه نهگرە.
زۆربهی قوتابيانی موسو مان سهرەڕای ئهوەيکه کارە نائينسانييهکانی داعيش و ئهو
ئيديۆلۆژيهی له پشتی وەستاوە به چاوی ڕەخنهوە سهير دەکهن ،هاوکاتيش
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چاﻻکيهکانيان به ش وەی ڕ ژەيی سهير دەکهن و به ئاماژە کردن ياخود هه سهنگاندن
لهگهڵ ئهو هه س و کهوتانهی ئهمريکاييهکان له و تی عيڕاق يا ئيسرائيل له ههنبهر
مرۆڤی موسو مانی دەکهن ،چاﻻکييهکانی داعيشی پ به کار کی ئاسايی دادەن ن .ئهوە
ئهزموون که که من خۆم له قوتابخانهکانی ئا مان بينيومه و ههستم پ کردووە .سهرم
سووڕمابوو که ژمار کی گهل ك زۆر له قوتابيان هاودەردی لهگهڵ چهکداران و
پياوکوژانی ئيسﻼميست دەکهن .ههروەها ئهو کهسانهی له خهﻻفهتی داعيش ڕەخنه
دەگرن ،بوت کی تر به ناوی ئوردۆغان له ج گای ئهو خهليفانه دادەن ن .به بڕوای من
نيگهرانييهکی گهل ك گهورەيه ﻻوە موسو مانهکان که ك له سيستهمی ڕاه نانی ڕۆژئاوا
وەردەگرن ،لهگهڵ گرنگيدان به د مۆکراسی و مافی مرۆڤ گهورە دەبن به م خۆيان
لهگهڵ سيستهمی بهڕبهڕی و دژ به د موکراسی و مافی مرۆڤی وەك ئوردۆغان ڕ ك
دەخهن.
توگای " "Tugayلهسهر ئهو ک شهيه باسی بۆ کردووم و بۆچوونهکانی ئهويش
ئهزموونهکانی خۆم له قوتابخانهکان دەسهلم نی .به تايبهت ئهو ئهزموونانهی له
قوتابخانهيهکی شاری برلين کردوومه .لهوێ سا ی  ٢٠١٤بۆ ل دوان ك که له ﻻيهن
دوو ﻻوی موسو مانهوە ئورگانيزە کرابوو ،بانگ شتن کرابووم .ئهوان کت بهکهی منيان
لهسهر ئاگادارکردنهوەی بهه زبوونی ئيسﻼميستهکان له و تی ئا مان خو ندبۆوە و به
جيدييان گرتبوو .له قوتابخانهکهيان ههستيان به پهرەسهندن ك کردبوو که نيگهرانی
کردبوون :بهردەوام ﻻوانی موسو مانی کيژ و کوڕ تامهزرۆييان بۆ سهلهفييهکان و
جيهاديستهکان لهخۆيان نيشان داوە .نهيانويستووە ههر وا به هاسانی ئهو هه س و
کهوتهيان وەربگرن و باس کی ڕەخنهگرانهيان لهسهر ئيسﻼميستهکان وەڕ خستووە.
لهبهر ئهوەی بهرپرسانی قوتابخانهکهش پشتيوانی ئهو دوو ﻻوەيان کردبوو ،به
هاوڕ يی پۆليس و پار زەر بهشداريی ئهو کۆبوونهوەيهم کرد ١٦٠ .کيژ و ﻻوی
موسو مان به تامهزرۆييهوە خۆيان بۆ ئهو باسه چڕ کردبۆوە کاتی من لهسهر جيهاد
ئاخافتنم کرد .له باس و گفت و گۆی دوای ووتارەکهی من بۆم ڕوون بۆوە ک شهکه له
کوێ دايه" .ئهوە چ ک شهيهکی مهزنه ﻻوانی موسو مانی ئ رە بۆ سوريا بڕۆن و
هاليکاريی براکانيان دژ به ديکتاتۆری ئهو و ته بکهن؟" ،کيژ کی قوتابی پرسياری
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کرد و چهپ هيهکی بهرزی له ﻻيهن زۆربهی قوتابيانهوە وەرگرت .بهرپرسانی
قوتابخانهکه بهسهرسووڕمانهوە سهريان ڕادەوەشاند .دواتر قوتابيهك ههستا و
ئاخافتن کی ئاگرينی لهسهر ڕۆژئاوا و ئهخﻼق و مۆڕا ی نامرۆڤانه لهم و ته
دەستپ کرد .ئهو به قامکی ئاماژەی بۆ ﻻی مامۆستا ژنهکهی کرد و گوتی" :ئ وەش ب
ئيمان و بی ئهخﻼقن!" چهپ هيهکی باشيش بۆ ئهو ل درا.
بۆ مامۆستاکان و بۆ من ئهو ڕۆژە به خهم و ئازار کی زۆرەوە کۆتايی پ هات و
بۆمان ڕوون بۆوە تاعوونی ئيسﻼميستی ماوەيهکی زۆرە ئهو قوتابخانهيهی داگرتووە.
يهك له مامۆستايانی ئهو قوتابخانهيه پ ی گوتم" :نهماندەزانی ئهو ههموو قوتابييه
پشتيوانی جيهاديستهکان دەکهن ".له کۆتاييدا مرۆڤ هاته سهر ئهو بڕيارە ئهو قوتابييهی
سووکايهتی به مامۆستا ژنهکهی کردبوو به هۆی هاندانی قوتابيانيتر شکايهتی ل
بکرێ .تهنيا چهند مانگ دواتر دوو قوتابی چووبوون بۆ سوريا و بهشداريی
شهڕەکهيان کردبوو.
ئهحمهد مهنسوور ،که من ئهو بهسهرهاتهی خۆم بۆ گ ڕاوە چهند حهوتوو دوای من
سهردانی ههمان قوتابخانهی کردبوو" :له بارودۆخی ئهو قوتابخانهيه تهواو نائارام
ببووم .منيش لهوێ مامۆستای گهل ك د سۆزم بينی که ههر ههو ك بۆ قوتابيان
لهدەستيان ب  ،دەيدەن .ههستم کرد لهو قوتابخانه و زۆربهی قوتابخانهکانيتری ئهم
و ته هيچ کونس پت يا ڕ گاچارەيهك بۆ گونجاندنی ئهو ﻻوانه له ناو کۆمه گا
سهرەکييهکهدا بوونی نييه .لهجياتی ئهوە ،مامۆستايهکی زۆر له کارەکهيان د سارد
بوونهتهوە .مرۆڤ ئيتر لهسهر مانا يا ڕۆ ی ژن و پياو له کۆمه گا ياخود ت ئۆريی
پيﻼن ئاخافتن ناکا .مرۆڤ تهنيا بهو کارەوە خهريكه که قوتابيان لهگهڵ يهکتر و لهگهڵ
مامۆستاکانيان ک شهيان ل پهيدا نهب  .بير کی گهل ك ﻻواز دەب ئهگهر مامۆستايان
و قوتابخانهکان بۆ ئهو کارە به بهرپرس دابنر ن .ئ مه پ ويستيمان به کۆنس پتی ڕاه نان
ههيه ،پﻼنی نو ی ف رکاری ،ڕاه نان کی تر به پشتيوانی سياسهتوانانهوە .تهواوی ئهو
ڕ گاچارانه بهداخهوە ه شتا بوونيان نييه ياخود زۆر کهمن".
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سهلهفيزمﯽ نوێ و ڕاه نانﯽ د هخورپ

له ڕاستيدا کۆمه گا و سياسهت ئهو کات ترسيان ت دهکهوێ ئهگهر مرۆڤی گهنج له
سهر کورسی قوتابخانهوه بهرهو جيهادی ئيسﻼمی وهڕ کهون .بۆچی تا ئهمڕۆ هيچ
ههوا كی جيدديمان لهسهر ڕاديکا بوونهوهی زۆر زووی گهنجان پ نهگهييوه؟ ئايا
بهج ه نانی کار کی ئهوتۆ فهڕزه؟ ئايا ژيرانهتر نهدهبوو به هاوکاری نيزيك لهگهڵ
ڕاه نهران پ ش ئهوهی بکهونه داوی ئيسﻼميستهکانهوه له قۆناخ کی ﻻوهکيدا ههست
به ناسينی هه س و کهوتی گهنجان بکرێ؟ من زۆر جار ئهو ههستهم ت دا پهروهرده
دهب پشکنين لهسهر ئيسﻼمگهرايی به نهخو ندەوارييهوە دەلک ندرێ و ئينجا ئهزموون
وەردەگيرێ که گۆيا دەب له ئايينی ئيسﻼم به هه ه ت گهييبن .ئهوە کار کی گهل ك هيچ
و پووچه ،ڕاديکالبوون له يهك شهودا پ ك نايه و ئهو کارە ئهزمونی پهرەسهندن کی
کاتگرە.
لهو دواييانهدا پشکنين لهسهر ئيسﻼمگهرايی له ن وان سهلهفيگهرايی و سهلهفيهتی
نوێ سهرنجی مرۆڤی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شاوە که بهنۆبهی خۆی دەکرێ بهسهر
سهلهفيگهرايی نو ی ب خهوشی "سياسی" و "جيهادی" دا دابهش بکرێ .له ڕاستيدا
سهلهفيزمی کﻼسيکی سهردهمی پ شوو پ شگيريان له ﻻيهنگرهکانيان دهکرد به
ش وهيهکی کﻼسيکی ف ری ئايينهکهيان بن .ئهو سهردهمه تهنيا به زمانی عهڕهبی بهرز
ئاخافتنيان لهگهڵ يهکتردا دهکرد و خۆيان له سياسهت دوور ڕادهگرت .ئهوان زياتر
لهسهر ئهو باوهڕه بوون کۆمه گا بههۆی مۆڕاڵ و ئهخﻼقی باشهوه دهتوانرێ کونتڕۆڵ
بکرێ ،نهك بههۆی چاﻻکبوونی سياسی .به م هاوکاتيش بيرو باوهڕی سياسيان
ههبوو .سياسهت بهردهوام بناغهی سهرهکی ئيديۆلۆژی جيهاديستييهکان بووه و ههيه،
چونکه سهلهفييهکان جيهان بهسهر دوو دهستهی ديندار و ب ديندا دابهش دهکهن ،داوای
بهڕ وهبردنی ياسای شهريعهت دهکهن و جيهاد وهك کهرهسه و چهک کی سياسی ڕهد
ناکهنهوه.

ئينتيگراسيۆن

١٧٤

به پ چهوانه سهلهفی جيلی نوێ ناچار ناکر ن مرۆڤ ياخود ڕۆشنبير کی
خو ندکاری زانستگه بن ،ئهوان زياتر بۆ باس و گفتوگۆی سياسی و کۆمه يهتی له
زمانی ساکاری گهنجان که ک وهردهگرن .ئهوان زياتر خۆيان به شۆڕشگ ڕی پ شڕهو
لهپ ناو گۆڕان بهسهرداه نانی کۆمه گا دادهن ن .گرووپ و دهسته پ ك د نن و ﻻيهنگری
ناو گرووپهکان چ ژ له هاليکاريی و ڕ زدانانی يهکتر وەردەگرن .مرۆڤ ئهو ههستهی
ت دا پهروهرده دهب که ئهندامی ڕ کخراوهيهکی گرنگه و ﻻی ئهو گهنجانهی خۆيان
له کۆمه گا بيانييهکان دابڕيوه  -چونکه کۆمه گا سهرهکييهکه به گرنگيان دانان ن،
گهل ك خۆشهويستن.
بۆ ئهحمهد مهنسوور ئهو چهشنه جياکردنهوهيه کار کی ب مانايه" .ئهگهر مرۆڤ
ب  ،سهلهفيزمی کﻼسيکی بهو هۆيهی خۆيان به سياسی دانان ن ،ب ئازارن ،و تهنيا
سهلهفيی پيکهاتوو له جيلی نوێ مهترسيدارن ،باوهڕ کی گهل ك ش تانهيه .سهلهفيی بی
ئازار بوونی نييه ،چونکه ههر ههموويان له سهرچاوهيهکی فۆندامينتالهوه هه قو ون.
ئهو فۆندام نتاله ک شهی سهرهکی ئ مهيه .من ت دهگهم ئهگهر ه زی پار زەرانی و ته
ئورووپييهکان لهسهر گرووپی تايبهتی خۆيان چڕ کردۆتهوه و چاويان بهسهردا
گرتوون ،چونکه ئهوانه به ئاشکرا پشتيوانی جيهاديستهکان دهکهن .به م ج ی
سهرل ش واوييه کات زانايان و کۆمه گا سهرهکييهکه نهك ئهو تواناييهيان نهب
هه و ست له ههنبهر ئهو چهشنه گرووپانه بگرن به کوو تهنانهت وهك هاوکار دژ به
ڕاديکا بوونهوهی گهنجان هاليکاريان بکهن".
من بۆ مهنسوور ڕوونی دهکهمهوه که مرۆڤی سهلهفی وا ههن هه و ست لهههنبهر
داعش وەردهگرن .بۆچی دهب ئهو مرۆڤانه مهترسيدار بن؟ ﻻی مهنسوور ،فهريد
حهيدەر " "Ferid Heiderوەك ئيمام کی سهلهفی نموونهيهکی زۆر باشه بۆ ئهو ڕاستييه
تا چ ڕادەيهك ز دەرۆيی و فۆندامينتال دەتوان ڕيشهی قوو ی خۆی له کۆمه دا
بچهق ن  .حهيدەر سا ی  ١٩٧٩له شاری برلين لهدايك بووە و ئهمرۆ ئيمامی جهماعهتی
دوو مزگهوته؛ ههروەها گهنجان ڕاد ن بۆ پهرەپيدانی ئيسﻼم له ئا مان .سازمانی
ئهمنی ئا مان لهژ ر ناوی " "Islam e.Vپشتيوانی ئهو ڕ کخراوەيه دەکا و به ئاشکرا و
فهرمی سهلهفييهکان به کۆمه گا دەناس ن  .حهيدەر له زانستگهيهکی شهخسی له
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فهرانسا دەرسی خو ندووە و دۆست کی نيزيکی برايانی موسو مانه )اخوان المسلمين(.
ئهو تهوەرە دەرسييانهی بۆ ڕاه نانی گهنجان ب وی دەکاتهوە به ئاشکرايی پهيوەندی
٢٢
ئهو مرۆڤه له گهڵ اخوان المسلمين دەسهلم ن .
ئهحمهد مهنسوور دە " :مرۆڤی وەك فهريد حهيدەر به ک شهيهکی مهزن دەزانم.
ئهو وەك وتهب ژ بانگ شتن دەکرێ ،شان به شانی سياسهتوانانی و ت و خانمی م رکل
له ڕێ و ڕەسمی قوربانيانی ه رشکاريی ئيسﻼميستهکان بۆ سهر شاری برلين
بهشداری دەکا .ئهو و ئيمام کيتری بزووتنهوەی گۆلهن " "Gülenوەك نو نهری
موسو مانان دوو ڕۆژ دوای ه رشی ئيسﻼميستهکان خهمخوازی بۆ قوربانيانی شاری
برلين دەکهن .له ڕاستيدا ئهو کارەی دەو هتی ئا مان بهفهرميکردنی ئهو مرۆڤانهيه و
ئهوان شايانی ئهو کارە نين .چونکه حهيدەر وەك کت ب فرۆش و ئيمام ،کت بی وەك
"ئهو کارانهی له ئايينی ئيسﻼمدا ئيزنی ههيه و قهدەغه کراون" ) Erlaubtes und
 (Verbotenes im Islamی ب و کردۆتهوە که بهرههم کی اخوان المسلمين يۆسف
القرزاويه ، ،و دژ به پ کهوە ژيانی موسو مان و غهيری موسو مان دەدوێ .ئهو باس
لهسهر زو مل کردن له موسو مانان دەکا و دە له ههموو شو ن ك دژايهتی موسو مان
دەکرێ ،به و ناکردنی ڕووداوەکانی ميانمار ") "Myanmarڕاونانی موسو مانانی
ڕوهينگيا" ("Rohingyaلهژ ر ناوی ه رشکردنه سهر ئايينی ئيسﻼم ئاخافتن دەکا به م
لهسهر ه رشی داعش بۆ سهر ئيزەدييهکان ب دەنگه .حهيدەر چهند جار ناوی من و
سهيران ئاتهشی وەک دژبهری ئايينی ئيسﻼم ه ناوە .ئايا بهشدارکردنی ئهو مرۆڤه له
پ کهوە ژيان کی ئاشتييانه کار کی ژيرانهيه؟ به د نياييهوە ناب ئهو کارە ڕاست ب که
برايانی ئيسﻼميی سهلهفی که رق و کينه ب و دەکهنهوە و دروشمی دژ به مرۆڤی
يههوودی ب و دەکهنهوە له ﻻيهن سياسهتوانانهوە به فهرمی بناسر ن".
ئهگهر به ش وەی فهرمی به مرۆڤی شهڕخوازی وەك حهيدەر ئيزنی ئاخافتن بدرێ،
زۆربهی گهنجانی موسو مان به سيمبول کی ئيسﻼمی دادەن ن .به م ئيمه دەزانين ئهوان
له ڕاستيدا هيچ نين و به پ چهوانه تهنيا گ رەش و نی لهناو کۆمه گادا دەکهن .ئ مه دەب
٢٢

Siehe dazu auch: http://www.deutschlandfunk.de/zwischen-islam-und islamismusverdacht.
٧٢٤.de.html?dram:article_id=٩٩٧٤٦
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کهس کی پهنابهر يا ميگرانت لهبهر چاوی خۆمان و نا بکهين که دوای ه رشی
ئيسﻼميستهکان و کوشتنی چهندين ب تاوان له ناخی د هوە ئازار دەک شن و وەك
مرۆڤ کی بيانيی نائارام دەبن .ئهو مرۆڤانه دەيانهوێ له داهاتوودا له ئيمامی ڕاديکاڵ
دووری بکهن .کاتی کهس کی وەك فهريد حهيدەر له پهنا خانمی ميرکل دەبينن،
سرووشتييه که وەك ئيمام کی مود ڕن سهيری بکهن .ديارە فهريد حهيدەر له شو ن کی
وادا ههرگيز دژ به ئهلقاعيدە ،دژ به داعش و جيهاد ئاخافتن ناکا – سهرەڕای ئهوەش
مرۆڤ کی ئيسﻼميسته چونکه ئهو ههو ی ب وکردنهوەی ئيديۆلۆژييهکی شهڕخوازانه
دەدات و لهگهڵ دوژمنانی ئازادی پهيمانی بهستووە.
ئهحمهد مهنسوور ههموو ئهو مرۆڤانهی ههوڵ بۆ ڕاه نانی ترس و نائارامی کۆمهڵ
دەدەن به ئيسﻼميست دادەن  ،تهنانهت ئهگهر ئهندامی هيچ ڕ کخراوەيهکی
ئيسﻼميستيش نهبن .ئهحمهد مهنسوور دە " :ئهوان بهردەوام کار لهگهڵ دوو بيرۆکه
دەکهن که له کۆتايياندا جيهاد پشت ڕاست دەکاتهوە" :تاوان" و "ب مانايی ژيانی سهر
زەوی" .له ڕوانگهی ئهو مرۆڤانهوە خودا خۆی تاقمه کار کی ئيزن داوە و ئهوانيتری
قهدەغه کردووە .ئهگهر مرۆڤ کارە قهدەغهکراوەکان بهڕ وەبهرێ دەکهو ته
جهههننهمهوە .ژيانی سهر ئهم ههردە تهنيا تاقيکارييهکه ،مرۆڤ ناب چ ژی ل
وەرگرێ ،به کوو دەب وەك پرد کی سهير بکا بۆ گهيشتن به بهههشت .ئهوانه له
ڕاستيدا بنهمای ئيدەی شههيد بوون و له نههايهتدا جيهادن .زۆر موسو مان ههن که
قهيرانيان بۆ د ته پ شهوە ،خۆشهويستانيان له دەست دەدەن يا ژيانی هاوسهرييان
هه دەوەش تهوە و دەکهونه قۆناخ کی ناخۆشی ژيانيان و له بارودۆخ کی ئاوادا زۆر
جيددی ڕوو له ئايين دەکهن و هيوادار دەبن دوای ئهو ژيانه ناخۆشهيان شو ن کيان له
بهههشت بۆ تهرخان بکرێ .ک شهی سهرەکی ئهو چهشنه مرۆڤانه ئهوەيه که زۆر به
پهلهن و نايانهوێ ماوەيهکی زۆر چاوەڕوان بم ننهوە ،به کوو دەيانهو ت
ڕ گاچارەيهکی به پهله بدۆزنهوە .ههر بهو هۆيهوە جيهاد له سهرەتاوە ﻻی داعش
دەست پ ناکا به کوو ﻻی دايك و باوك و ئيمامی مزگهوتهکانهوە دەست پ دەکا که
به راه نانی هه ه ،ههستی ترس و تاوانکاربوون له گهنجاندا دروست دەکهن و ڕ گا
نيزيکهکهيان بۆ دياری دەکهن .ل رەوە پڕۆگرامی کهوتنه داوی ڕاديکا بوونهوەی
گهنجان دادەڕ ژرێ".
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ئيسﻼم و ئيسﻼميست – ﻻيهنه جياوازهﮐانﯽ ئيديۆلۆژييهﮐﯽ وەك يهك؟

به م ئايا ڕاه نان له ڕ گای ترس و بهکهمدانان و ب ماناکردنهوهی ژيانی ئاسايی
له پيناو ژيانی دوای مردن و ڕ زدانان بۆ مردن له ڕ گای شههيد بوون تهنيا دياردهی
پهراو زی ئايينی ئيسﻼمه؟ ئايا پهيوهندی بهو بيرۆکهيهوه ههيه که تهنيا ﻻی
جيهاديستهکان بوونی ههيه؟ من لهگهڵ ئهحمهد مهنسوور باس کی ت روتهسهلمان لهسهر
جياوازی ن وان ئايينی ئيسﻼم و ئيسﻼميست بهڕ وه برد " :ئهو ده  ،من نهمگوت که
ئايينی ئيسﻼم بهرپرس بۆ ڕاديکا بوونهوهی مرۆڤه ،به کوو ت گهييشتووييهك له
ئايينهکهيه که به يارمهتی ڕاه نان له ڕ ی ترس و ه نانه گۆڕی چهمکی وهك حه ڵ
و حهرام کارهکهی بهڕ وه دهبا ".بۆ سهلماندنی بۆچوونهکهی ئهو چيرۆکه دهگ ڕ تهوه:
"جار کيان دهمويست له قوتابيانی ببيستم بۆ خودا جياوازی له ن وان ئهو سناريۆيانه
ههيه .سناريۆی يهکهم" :پياو ك ژن ك فريو دهدا و شهو ك لهگه يا دهب و دواتر خۆی
گوم دهکا ،به ب ئهوهی جار کيتر خۆی نيشان ژنهکه بداتهوه ".سناريۆی دووههم:
"پياو ك پ نج يا شهش ساڵ لهگهڵ ژن کدا دهژی که خۆشی دهوێ ،به م به ب ئهوهی
زهماوهندی لهگه دا کردب  .زۆربهی قوتابيان لهسهر ئهو باوهڕه بوون هيچ
جياوازييهکيان نييه و ههردووکيان کار کی گوناح و تاوانن".
من له وه می مهنسسوردا ده م ئهو چيرۆکه بۆ من به هيچ ش واز ك ن شاندهری
ت گهييشتويی تايبهتی له ئايينی ئيسﻼم نييه .چونکه له پهيوهندايهتی لهگهڵ تهوهری
س کسدا نه پهرتووکی قوڕئان و نه ئيﻼهيياتی کﻼسيکی ئايينی ئيسﻼم جياوازی له
ن وان نيزيکی ژن و پياو بههۆی خۆشهويستی يا تهنيا لهسهر ئيشتيای ج نسی دانان .
ههر دووکيان به تاوان دادنر ن و به تهنب کردنی جهسته تاوان دهدر ن .باوهڕداران
پهيڕهوی له گوتهی قوڕئان و پ غهمبهر و چوار ﻻيهنه ئايينييهکهيان دهکهن ،ههر وهك
ئيسﻼميستهکانيش دهيکهن .به پ ی ئهو به گانه مرۆڤ ناتوان ب که پهيوهنديی ن وان
ئيسﻼم و ئيسﻼميست وهك پهيوهنديی ن وان پڕتهقاڵ و ئاوی پڕتهقا ه؟ به ب ئهميان،
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ئهويتريان بوونی ناگونجاوه؟ ياخود ،بۆ ئهوهی و نهيهکی نوێ ساز کهين :مرۆڤ
ناتوان ئهو کاره وهك تو خه جياوازهکانی پيواز ك ﻻی خۆی و نای بکا؟ تو خی
دهرهوه بريتييه له جيهاديستی نيزامی و ههزاران شهڕکهر که وهدوايان کهوتوون .له
ژ ر ئهوانهوه ئهو ئيديۆلۆژييهی که مرۆڤی جيهان بهسهر دوو دهستهی باوهڕدا و
کافردا دابهش دهکا و شههيد به پيرۆزترين و مهزنترين پلهی باوهڕهکه دادهن و خۆی
ڕاستهوخۆ به ئايينی ئيسﻼمهوه هه دهواس  .له ژ ر ئهوانيشهوه مليۆنان مرۆڤی
ئيسﻼمی خۆپار ز که دياره خۆيان وهك سهربازی ئيسﻼم دانان ن ،به م سهر بۆ
ئيديۆلۆژييهکه دادهنهو نن و به باشی دهزانن و ناتوانن خۆيان له ئارهزووی جيهاد و
پيکه نانی خهﻻفهتی ئيسﻼمی جيا کهنهوه .لهژ ر ئهوانيشهوه ﻻيهی باوهڕمهندی
ئاسايين که سهرهڕای ئهوهی دژ به جيهاد و ت ڕۆڕن مندا هکانيان لهگهڵ ترس و داب
و نهريتی کۆن ڕاد نن و ڕ ز بۆ ژيانی سهر ئهم ههرده دانان ن .ئهگهر ههموو ئهو
تۆ خانه يهکتر بگرن و بوونی پيوازهکه وهك يهکهيهك گونجاو بکهن چلۆن مرۆڤ
دهتوان لهسهر ئهو باوهڕه ب که تهنيا تو خی دهرهوه ک شهکه پ ك د ن ؟
به بڕوای من ئهو تو خانه ل ك جياواز نين ،يهکيان لهسهر ئهويتريان دانراوه،
ههرکاميان ئهويتريان گونجاو دهکا .بهو هۆيهوه بۆ من بڕياردهره ناب تهنيا تو خهکهی
سهرهوه ئاناليزه بکرێ .وهك ئهوه وايه دوکتور ك به ب دۆزينهوهی هۆکاری سهرهکی
بهدوای ن شانهکانی نهخۆشييهك کهوتب  .مهنسوور سهرهڕای ئهوانهش لهسهر
بۆچوونهکهی واته جياوازيدانان له ن وان ئيسﻼم و ئيسﻼميست سووره .به م دان بهوه
دادهن که ئيسﻼميزم دياردهيهکی پهراو زی نييه ،به پ چهوانه بهداخهوه ئهو کاره ئ ستا
له زۆربهی ناوچهکان کراوه به ڕهوت کی سهرهکی ئايينی ئيسﻼم .من ه شتا هيواداری
خۆم بۆ گرتنه ڕ گايهکی نوێ لهناو کۆمه ه ئيسﻼمييهکاندا و بهتايبهت له ئورووپا له
داهاتوودا له دهست نهداوه .دياره تاقيکاريی ل ره و لهوێ بۆ ئهو کاره دهکرێ به م
ه شتا کار کی جيددی و چاﻻکييهکی ئهوتۆی لی دروست نهبووه.
مهنسوور به بيستنی چهمکی وهك "نهخو ندهواريی ئايينی" ،ڕاديکا بوونهوهی
تۆربۆ" وهك ڕوونکردنهوهيهك بۆ پڕۆسهی ڕاديکاڵ بوون گهل ك ئاستهمه .بۆ
مهنسوور ئهو چهشن چهمکانه مانيپوليرهکردن کی به ويستهوهيه بۆ باسهکه" ،چونکه
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له پشتيدا هه س و کهوت کی سياسی وهستاوه ،که مهبهستی ئا( ک شهکه پهيوهنديی به
ئايينهوه نييه ،و ب( که ئهو ت ڕۆڕيستانه کهسايهتی خۆڕانهگری زهينين که به ئهنگيزهی
کهسييهوه هه س و کهوت دهکهن .من ههردووك نموونهکانی ڕهد دهکهمهوه ،چونکه
تهنيا ل بواردنه و بۆ دۆزينهوهی ڕ گاچارهی ک شهکه تهوهره نييه .به م چ باشه که
زۆربهی ئهو ت ڕۆڕيستانه وهسيهتنامه لهخۆيان بهج د ن ،که لهو دا مهبهسته
شهڕخوازييهکانيانی ت دا ڕوون دهکهنهوه .جا محهمهد عهتا ،ئانيس ئهمری ،يا
ت ڕۆڕيستهکانی ئانسباخ " "Ansbachيا وورتسبورگ " - "Würzburgههموويان تهنيا
پهيام ك لهخۆيان بهج د ن ،که دهتوان له ئيمام کی مزگهوتی دهور و بهری ببيستين.
ڕهوايهت کی ئايينی سهبارهت به هه سهنگاندن و بهفهرميکردن بۆ سهلماندنی کردهوهی
خۆدی کهسهکان که له ڕوانگهی ئيﻼهياتی ئاينييهوه زۆر جوان ڕازاندراونهتهوه .ئهو
کهسانه له ڕوانگهی زانستی ئايينييهوه مرۆڤ کی نهخو ندهواری ئاسايی نهبوون.
ئهحمهد مهنسوور دهزان  ،لهسهر چی دهدوێ ،ئهو ئاگای له جيهاديسته گهنجهکان
و وهك بهش ك له پڕۆژهی هه وهشاندنهوهی کاری نالهبار لهگهڵ ئهو مرۆڤانهدا
بهردهوام باس و ل کۆ ينهوهی ئايينی دهکا" .ئهو گهنجانه به باشی دهزانن موسو مان
بوون بۆ ئهوان به چ مانايهکه .ئهوان زانيارييهکی زۆريان لهسهر پ کهاتن و
پهرهسهندنی ئايينهکهيان ههيه .ئهوان دهزانن چی له قوڕئاندا نووسراوه و چه کار ك
حه ڵ يا حهرامه .ئايا ئ ستا ئهوان مهارهت کی ئيﻼهياتی تهواويان ههيه يا نا ،ئايا
دازانن چلۆن و کهنگ دۆعا و نو ژ دهب بکهن ،کار کی جياوازيتره ،به م ڕوانگهی
سهرهکی ئهوان بهردهوام ئايينييه ".کاتی سهيری پياوکوژهکانی ڕابردوو دهکهين ئهو
هه س و کهوتانهيان ت دا دهدۆزينهوه .له ن وانياندا ههژار و دهو همهند ،ڕۆشنبير و
نهخو ندهوار ،مرۆڤی به موسو مان له دايك بوو يا وهرگهڕاو له ئايينهکانيتر ،مرۆڤی
سهرکهوتوو له کار و مرۆڤی ب کار و سهربار ،وتهب ژی کاريزماتيك يا ﻻيهنگری
وهدواکهوتووی ت دا بووه .ئهو کهسانه له ههموو گۆشه و قۆرنهکانی جيهانيان ت دا بووه
و سيستهمی کۆمه يهتی جياوازيان بووه .تهنيا له خا کدا ههموويان وهك يهك بوون:
ئايين و ئيديۆلۆژييهکی سياسی وهك يهك که ڕاستهوخۆ ئيزنی ئهو کارهی پ داون.
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نامهيهك بۆ گهنجانﯽ موسو مان ...

 ...لهسهر ئهو باوهڕهن ئيسﻼميزم يا جيهاديزم ڕ گاچارهيهکن بۆ ک شهکانيان.
لهڕاستيدا ئيدهی نووسينی ئهو نامهيه دوای ه رشکاری بۆسهر بازاڕی کريسمهسی
مهيدانی برايتشايد " "Breitscheidplatzله شاری برلين هاته م شکمهوه .به م لهو
ڕۆژەدا من ه نده سهرل ش واو ببووم نهمتوانی فۆرموولهی کهم .به ئاوڕدانهوهيهك بۆ
سا ی  ٢٠١٧دهزانين که لهو سا هدا زۆربهی ه رشکارييه ت ڕۆريستيهکان له ئورووپا
بهڕ وه چوون .ڕووداوی ه رشکاری به چهقۆ و ماش نی بارهه گر بۆ ناو کۆمهڵ
بهردهوام زياتر دهبوونهوە .من گهل ك تووڕه بووم و هيچکار کم له دهست نهدههات که
ئهو ههموو شارانهی پهيوهندييهکی نيزيکم لهگه ياندا بوو ببوونه ئامانجی ه رشکاران
و ت ڕۆريستهکان .بهو هۆيهی دهمهويست تووڕهييهکهم به ش واز کی پۆزيتيڤ
دهرببڕم ،بڕيارم دا ڕاستهوخۆ لهگهڵ مرۆڤی گهنجی موسو مان ئاخافتن بکهم .دوای
چاوپ کهوتن کم له شاری ه لسينکی " "Helsinkiکه ئهو شارهش ببووه ئامانجی
ه رشکاريی ئيسﻼميستهکان  -له تورکو " "Turkuگهنج کی موسو مان ه رشی
کردبووە سهر شاروهندان و چهقۆی له دوو ژن دابوو  ،-نامهيهکم به ش وهی پهيام کی
ويديۆيی به س زمانی عهڕهبی ،ئينگليزی و ئا مانی ئاماده کرد و لهسهر ئينت رن تم
دانا .لهسهر فهيسبووك و يوتيوب نيزيکهی شهش مل ۆن جار کليکيان لهسهر کردووە.
کۆم نتاری جياوازيان لهسهر فهيسبووك نووسيبوو .ههر وهك پ شتريش جو ن و
سووکايهتييهکی گهل ك زۆر درابوو و به م گهل کيش وه می پشتيوانيکردن له ﻻيهن
گهنجانی موسو مانی ت دا بوو .و دهچ ئهو پهيامه کارت کهری لهسهر گهنجان بووب ت.
چونکه پهيامهکه گهل ك خا ی لۆژيکی ت دا گونجابوو که بۆچی گهنجانی موسو مان
بهرهو ڕاديکا بوون ڕادهک شر ن ،ل رهدا دهقی نامهکهم دەخهمه بهر چاوی خو نهر:
زۆربهی گهنجانی موسو مان له ئورووپا ماندوو و تووڕهن .ئهوان لهژ ر گهل ك
ک شهدا ئازار دهک شن که هيچ ڕ گاچارهيهکی بۆ نادۆزنهوه ،ههروهها هيچ
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داهاتوويهکی ڕوون بۆخۆيان نابينن .تاقم ك لهوان بهدوای ڕ گاچارهيهکی بهپهلهن
بۆ ڕزگاريی لهو به يه .به ش وهيهکی کورتکهرهوه که له ڕۆژ کدا دهرگای
بهههشتيان بۆ دهکر تهوه  -ههم لهم دنيا و ههم لهو دنيا خۆيان ڕزگار دەکهن.
تاقم کيان بهرهو عيراق يا سوريا دهڕۆن و ت که وی جيهاديستهکان دهبن .بڕ کيان
ماشينی بارهه گر بهکرێ دهگرن و مرۆڤی ب تاوان پ وهبهر دهدهن ،يا چهقۆ
دهكڕن و ب هۆکار له زگی ئهو ب تاوانانهی ڕۆدهکهن که لهسهر ڕ گايان شين بن.
ئهوان لهسهر ئهو بڕوايهن که بهو کارهيان ک شهکانی خۆيان چاره دهکهن و خزمهت
به ئيسﻼم و موسو مانان دهکهن .به م بهو کاره ژيانی خۆيان و مرۆڤی ب تاوانيتری
پ دهش و نن و ک شهی موسو مانان له و ته بيانييهکان و تهنانهت جيهانيشی پ
لهوه گهورهتر دهکهنهوه که ههيه.
له چهند مانگ و سا ی ڕابردووهوه گهل ك مرۆڤی بی تاوان له و تانی ئورووپايی
بوونهته قوربانی ئهو ه رشکارييه دژ به مرۆڤانهيه .ريتم و ژمارهی ئهو
ه رشکارييانه بهردهوام زياتريش دهب تهوه .بهردهواميش ژمارهی گهنجان بۆ خۆ
ڕزگارکردن لهو ناهوم ديی و ب دهرهتانييه زۆرتر دهبنهوه .ئورووپاييهکان ئهو
پرسياره له خۆيان دهکهن ،بۆچی دهب مرۆڤی ب تاوان قوربانی بکر ن .تهنانهت
مرۆڤی موسو مانی ئاشتيخوازيش ئيتر ماندوو بوون لهوەی دوای ههر ه ڕش ک
وه مدهری ئهو کارهساتانه بن.
ئهی گهنجی خۆشهويستی موسو مان،
من نازانم تۆ ئهو ه رشکارييانه چلۆن دهبينی .لهوانهيه دژ بهو کاره وهستابی،
به م تۆ زۆر ب دهنگی و هيچ هه و ست ك لهههنبهرياندا ناگری .من ت دهگهم ،که تۆ
بهرپرسايهتی بۆ کردهوهی نالهباری ئهوانيتر له ئهستۆ ناگری .به م تۆ
بهرپرسايهتيت لهسهر شان دهب ئهگهر ئيزن بهو کهسه بدهی که لهژ ر ناوی ئيسﻼم
ڕق و کينه ب و دهکاتهوه .تکايه دهنگت بهرزکهوه ،پ ش ئهوهی درهنگ ب  ،ههلس
و کهوت کی ئاشکرا دژ به ڕق و شهڕخوازی له خۆت نيشان بده .پ ش ئهوهی ههموو
شت کمان له دهست بدهين!
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لهوانهيه تۆ ئهو شهڕخوازييه به ش واز کی ڕادهيی سهير بکهی و ب ی :له ع ڕاق
و سوريا ڕۆژانه چهندين مرۆڤی ب تاوان قوربانی شهڕ کی ب ئهمان دهبن ،ئهو
کات من پ تی ده م ،مرۆڤ هه هيهك بههۆی هه هيهکی گهورهتر ناتوانی چاره بکا.
ئ مه ئيزنمان نييه مرۆڤکوژی بهمرۆڤکوژی وه م بدهينهوه.
ياخود ڕهنگه ﻻيهنگريی ئهو مرۆڤکوژانه دهکهی و شهڕخوازييهکهيانت پ باشه.
ئهوکات من پ تی دە م :ههر کهس ب دەنگی له کار کی دژ به مرۆڤانه بکا ،خۆيشی
مرۆڤ کی تاوانکارە .ڕەنگه ههنگاو کيش زياتر هه ينييهوە و له ڕووی تووڕەييهوە
خۆشت بتهوێ ه رش بو سهر تاقم ك مرۆڤی ب تاوان بکهی و ههو ی بريندارکردن
يا کوشتنيان بدەی .ئهوکات ئهم پهيامهم بۆ تۆ ههيه:
ل گهڕێ با له سهرەتاوە پرسيار کت ل بکهم :پ تخۆشه له چاوی دايك و باوك و
بنهما هکهت و مرۆڤی و تی ميوانت وەك قارەمان ك بنو نی يا وەك تاوانکار و
خهيانهتکار ك سهير بکر ی؟ پ تخۆشه ژيان بکهی و مرۆڤی دەور و بهريشت له
ژيانتدا هاوبهش بکهی يا دەتهوێ بمری و گيانی مرۆڤی ب گوناهيتريش بخهيه ژ ر
مهترسييهوە؟ دەتهوێ بنهما هکهت شانازيت پ وە بکهن يا پ تخۆشه دايكت ئازار و
ناڕاحهتی بک ش کات ناچار به ناسينهوەی ﻻشهکهت دەکرێ؟
باوەڕم پی بکه ،ههموو ڕ گايهکی کورتکراو به ئامانج ناگا .من ههست به
تووڕەيی و سهرئ شهکهت دەکهم .ڕەنگه ،منيش ئهزموون کی هاوچهشنم ههبووب ت
کات له تهمهنی تۆ دا بووم .من دەتوانم ﻻی خۆم و نای بکهم سهرچاوەی ئهو
تووڕەييهت له کو وەيه .ڕەنگه ههر له سهردەمی مندا يتهوە لهژ ر گوشاردای و به
هۆی خۆک شانهوە و دوورکهوتنهوەت له کۆمه گا ئازار دەک شی .ڕەنگه له ههموو
ﻻيهکهوە له ژ ر گوشار خراوی :بنهما ه ،کۆمه گا سهرەکييهکه ،مزگهوت،
قوتابخانه ،دۆستان و  ...لهوانهيه له مندا يتدا له خۆشهويستی و باوەشی گهرمی
بنهما ه ب بهش بووبی .ڕەنگه باوکت لهڕووی هه نهيه ﻻی دايکت له باوەشت
گرێ ،يا لهڕووی هه دێ ﻻی تۆ له دايکت بدا .لهوانهيه خۆشت ل دانت ئهزموون
کردب و ف ر بووی بۆ زەفهر بردنه سهر ک شهکان شهڕخوازی ڕ گا چارەی يهکهم
و باشترين سترات ژييه .ڕەنگه ناوی خۆت بۆ ڕاه نانی کار ك يا دۆزينهوەی کار له
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شو ن ك نووسيب و وە می نهر نيت پ دراب  ،چونکه تۆ ن وەکهت جياوازی ههيه
يا به کارزان دانهنهرايت .هۆی ئهو کارانه ناتوان ههميشه ڕاسيسم يا
نهتهوەپهرەستی ب .
ڕەنگه بنهما هکهت ههموو ماڵ و مو ك کی خۆيان له و تی پ شوويان فرۆشتب
بۆ ئهوەی ژيان کی باشت له و ت کی پ شکهوتوو بۆ ئامادە بکهن .لهوانهيه تۆ ژيانی
خۆت خستب ته ژ ر مهترسييهوە و بۆ گهيشتن به ژيان کی باشتر بهسهر ئاو و ئاوردا
ت پهڕيب تی و ل رە بهههشتی خۆت نهدۆزيب تهوە .ڕەنگه داواکاريت بۆ پهنابهری ل رە
ماوەيهکی زۆری ک شاب و ڕەد کراب تهوە .ديارە زۆر ناخۆشه ،ج ی پرسيار نييه.
ههر کهس بۆ ژيان له شو ن کيتر نيشتمانی خۆی بهج د ناچار به بهربهرەکانی
لهگهڵ چهندين ک شه دەکرێ :داب و نهريت ،خۆراك ،کهش و ههوای جياواز ،ک شهی
ما يی ،گوشاری بنهما ه ،گوشاری هه س و کهوتی س کسی ،يا نيزيکی س کسی به
ب زەماوەندکردن ،ههستی خۆ به تاوانبار دانان و ترس له جهههننهم و هتد  ...به
سهر ئهوانهشدا ک شهی زمان ،خراپ ت گهيشتن و ڕووبهڕوو بوونهوە لهههنبهر
نهتهوەپهرەستيی ڕۆژانهی ناو کۆمهڵ.
به  ،مرۆڤی ئورووپاييش هه هی خۆيان ههيه .به م ئ مهش فريشته نين و
لهوان باشتر نين ،دەنا و تی خۆمان بهج نهدەه شت بۆ ئهوەی ل رە ژيان بکهين.
تهنانهت سياسهتوانان و مرۆڤی کۆمه گاکهشمان له جيهانی ئيسﻼمييهوە د ن بۆ
ئ رە بۆ ئهوەی ل رە بحهس نهوە يا پشووی کاری بدەن .تهنانهت چهندين ئيمامی
ئيسﻼمی و تانی کهنداو که تۆ بۆ جيهاد له سوريا هان دەدەن سهفهر بۆ ئ رە دەکهن
بۆ ئهوەی نهخۆشييهکهيان دەرمان کهن يا زۆر ساکار بۆ خۆشگوزەرانی ڕوو ل رە
دەکهن .ئهوان منا نی خۆيان نان رن بۆ جيهاد ،به کوو دەيانن رنه باشترين
زانستگاکانی ڕۆژئاوا.
لهڕاستيدا من دەمهوێ بهتۆ ب م ،تووڕەيی جار و بار دەتوانی گهل ك سالم ب ،
بهو مهرجهی مرۆڤ هۆکاری ڕاستهقينهی تووڕەييهکهی بناس  .ئهو کاتهی گوشار
دەخهيه سهر تووڕەييهکهت ،ئينجا ک شهکان دەست پ دەکهن .ئهگهر مرۆڤ
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قابلهمهيهك پڕ کا له ئاو لهسهر ئاگری دان و سهرەکهی بن تهوە ،بههۆی کو نی،
ئهگهر نهتهق تهوە ئاو و کهف و هه می پ دا د ته خوارێ .به م ئهگهر سهرەکهی
لهسهر ﻻبهرين ئاوەکه دەکو و دەب ته هه م ههتا قابلهمهکه ئيشك هه دەگهڕێ.
تووڕەييش به ش وەيهکی هاوچهشن هه س و کهوت دەکا .ئهگهر تۆ تووڕەيی
قهتيس کهيهوە و ڕ گای بۆ نهه ييهوە ،به پ ی کات دەتهق تهوە و خۆت و
کهسانيتريشی پ ئازار دەدەی و بريندار دەکهی .به م ئهگهر ڕ گای بۆ ب ييهوە و
سهرەکهی ئازاد بکهی و هۆکاری سهرەکی تووڕەييهکهت بناسی ،زۆر زوو
توورەييهکهت دەنيش تهوە و ئيتر خۆت و کهسيتری پی ئازار نادەی .به م ئهگهر
ئهو کارە نهکهی يهکيترت ل پهيدا دەب و دەته ن ته سهر ئهو قهناعهته که هۆکاری
سهرەکی بۆ تووڕەييهکهت کافرانی ڕۆژئاوايی يا شهڕی سوريا و ياخود دراوس
مهسيحييهکانته .بهو هۆيهی مرۆڤ کی باش و ژيری و ههستی مافی بهرانبهر
دەناسی ،وەدوای دەکهوی ،بۆ ئهوەی يارمهتی به خۆت و برا هاو ئايينييهکانت بدەی.
به م ئهو کهسه ناتوان ڕ گاچارەيهکی ژيرانهت پ نيشان بدا .ئهو هيچکات لهگهڵ
تۆدا ڕاستگۆ نييه و بهزەيی به منا نی و تی سوريا دا نايه ،به کوو زياتر ئهو
مردنی تۆی دەوێ .چونکه به مردنی تۆ بورسی ڕوانگهی سياسی خۆی بۆ پهرەپ دان
به جيهادی پ بهرز دەکاتهوە و حيسابی بانکييهکهی پ دەو همهندتر دەکاتهوە.
ههر کهس لهڕاستيدا تۆی خۆش بوێ ڕ گای مردنت نيشان نادا و خۆی زيندوو
بم ن ! ئهو کهسه ئهگهر تۆی خۆش بوێ ڕ گای ژيان کی باشت بۆ ئ ستا پ نيشان
دەدا .چونکه هيچ چاﻻکی و کار کی خ ری ئهم جيهانه شايستهی ئهوە نييه تۆ گيانی
خۆتی بۆ بهخت بکهی! به پ چهوانه زۆر شتی جوان و به مانا له ژياندا ههيه که
شايستهی ئهوەن مرۆڤ ژيانيان بۆ بکا .به م ئهگهر تۆ دوودڵ بی ،مردن وەك
ر گاچارەی ئازادی و ڕزگاری د ته بهر چاوت .تا ئ ستا ب دەرەتان و ﻻواز بووی
و ئ ستا دەتهوێ خودا له ههنبهر دوژمنانی پار زگاری بکهی .چ ههست ک له
ه زداری! چ چاوەڕوانييهك! چ کفر ك! که بتههوێ خودا لهههنبهر خو ق نهرانيدا
پار زگاری بکهی! سهرەڕای ئهوەش باوەڕ ب نی ئهو خودايه به  ٧٢حۆرييهوە
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چاوەڕوانی تۆ دەکا که خه تت بکا ئهگهر دوژمنانی لهناو بهری .س کس وەك خه ت
بۆ کوشتنی مرۆڤی ب تاوان؟ چهندە کار کی هيچ و پووچه!
تا ئ ستا لهخۆت پرسيار کردووە بۆچی تۆ موسو مانی؟ ئهگهر تۆ له ئايين کيترەوە
نههاتب تيه سهر ئايينی ئيسﻼم ،موسو مان بوونی تۆ کار کی بههه کهوتی
جوغرافياييه و ژ ن تيکييه .تۆ موسو مانی چونکه دايك و باوکت موسو مانن ،چونکه
له و ت کی ئيسﻼميدا گهورەکراوی .تهنانهت ئهو دوژمنانهی ئيديعای دەکهی و به
کافريان دادەن ی باوەڕی خۆيان هه نهبژاردووە و وەك تۆ ناچار به هه بژاردنی
باوەڕەکهيان کراون .يهك لهو مرۆڤانهی تۆ به کافر ناويان دەبهی ،پنی سيلينی
دۆزيوەتهوە ،که مليۆنان مرۆڤی له مردن ڕزگار کردووە .يهکيتريان تهلهفۆنی
مۆبايلی دروست کردووە که تۆ که کی ل وەردەگری ،يا کهرەسهی ساردکهرەوەی
ههوا که له هاويندا و تی گهرمی ئيسﻼمی بۆ مرۆڤ ف نك دەکاتهوە .لهبهر چاوی
خۆت و نای که :کهس ك دێ که له ژيانيدا هيچ کار کی ئهر نی نهکردووە يهك لهو
مرۆڤه بهکه کانه به لۆرييهک پان و ف چ دەکاتهوە و دەيکووژێ ،ئايا پ توايه ئهو
پياوکوژە دواتر دەچ ته بهههشت و مرۆڤه زاناکه دەکهو ته جهههننهم؟ ئهوەيه
ت گهيشتووييت له يهکسانی و دادپهروەری؟ ئايا تا ئهمرۆ بيرت لهوە کردۆتهوە که
يهك لهو قوربانيانهی تۆ که له کارخانهی دەرمانسازی کار دەکا تهواو ئهو دەرمانانه
دروست دەکا که دايکت بۆ بهرگری له نهخۆشيی دڵ که کی ل وەردەگرێ؟ يا ئهو
ژنهی لهژ ر لۆرييهکهت پانت کردۆتهوە منا کی بچووکی لهدوا بهج ماوە؟ دەتوان
چاو له چاوی مندا هکه بڕی و ب ی  :دايکی تو هيچی له من نهکردبوو ،يا من ئهوم
به خو نساردی کوشت چونکه خودای د ۆڤان ئهمری پ کردووم؟ ئايا دەتوانی به
ويژدانی ڕاحهتهوە ئهو کارە بکهی؟
ئايا به کار کی گهل ك خهمناکی نابينی کات موسو مانان ئيسﻼم به ئايينی ئاشتيی
و د ۆڤانيی داناس نن ،به م هاوکاتيش لهژ ر ووشهی"ئه هوئهکبهر" ههموو ڕۆژ ك
مرۆڤی ب تاوان دەکووژن؟ ئايا ئهو مرۆڤ و موسو مانانهی له ڕوانگهی
ئيسﻼميستهکانهوە له ئايينی ئيسﻼم ﻻيان داوە شايانی کوشتنن؟ ئايا ئهو کارە خهمناك
نييه که چهمکی "ئه هوئهکبهڕ" که موسو مانان ﻻی کهم ڕۆژی پ نج جار له
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نو ژکردندا ناوی د نن ،لهمرۆدا مرۆڤی پ بترس نن کات له شو ن ك ،له شهقام ك
ياخود له قاوەخانه يا سوپيرمارکت ك کاری پياوکوژی پی بهڕ وە دەبهن؟ ئايا شانازی
بهو کارانهوە دەکهی؟ خۆت بهه ز ههست پ دەکهی؟
ئايا لهخۆت پرسيار کردووە بۆچی ئهو ئيمامانهی بانگهوازی جيهادت بۆ دەدەن
خۆيان بهشداری له جيهادەکه ناکهن؟ بۆچی ئهوان تۆ بۆ بهههشت دەن رن ،به م به
گوتهی خۆيان لهم ژيانه پڕ له تاوانهی سهر زەوی بۆ زيندوو مانهوە پهلهقاژە
دەکهن؟ چونکه مليۆنان مرۆڤ له و تانی کهنداو يارمهتی ما ييان پ دەکهن .ئهو
يارمهتيدەرانه پارە بۆ پار زگاری له ئايينی ئيسﻼم نادەن بهو جۆرەی ئيمامهکان بۆ
ئ وەی دەگ ڕنهوە .زياتر تهوەرەکه لهسهر تامهزرۆيی بۆ زەوی پڕ له نهوت و
لوولهی گازەکانه .تۆ لهو ناوەدا بۆ ئهوان تهنيا چ ه شهمچهيهکی که يهكجار ههڵ
دەبی و فڕێ دەدر ی .تۆ يارمهتی بهوان دەکهی و خۆت به قارەمان دادەن ی.
به م هيچ ڕۆ يکی قارەمانانه ل رەدا بوونی نييه ،کاتی له ههنبهر ک شهکانتدا
ڕابکهی و ژيانی بی تاوانيتر بخهيه مهترسييهوە .زياتر ئهو کارە قارەمانانهيه که تۆ
خۆت بڕيار لهسهر ژيانت بدەی لهجياتی ئهوەی ببيه کۆيلهی ئهوان و ئهو کارە بهج
ب نی که ئهوان بۆتی دياری دەکهن .کار کی قارەمانانه دەب ئهگهر تۆ دژ به ڕق و
کينه ڕاوەستی و بهربهرەکانی لهگه دا بکهی لهجياتی ئهوەی خۆت ببی به
کهرەسهيهکی پهرەپيدانی ڕق و کينه .کار کی قارەمانهنه دەب يارمهتی به
خوشکهکهت بکهی ژيانی لهسهر باوەڕبهخۆيی و متمانه بهخۆيی پ ك ب ن  ،لهجياتی
ئهوەی له زيندان کدا ژيان بکا.
منيش له تهمهنی تۆدا ک شهيهکی گهل ك زۆرم له ژيانمدا ههبووە .خو ندنهکهم به
باشی بهڕ وە نهدەچوو ،ک شهی فيزيکی و ما يم ههبوو .سهرەڕای ناهوم دی له
ژيانمدا کافرانم به سيمبول ك بۆ ک شه کهسييهکانی خۆم دادەنا .چونکه بۆ من کار کی
ساکار بوو لهجياتی دۆزينهوەی هۆکاری سهرەکی ک شهکانم کهس کيتر به بهرپرس
دابنيم .تهنيا ئهوانيتر هه هکارن .کار کی گهل ك دژوارە به ووردی سهير بکهين،
هۆکاری سهرەکی ک شهکانمان بدۆزينهوە و کاری لهسهر بکهين .مرۆڤ تا ئهو کاته
وەك قوربانی و زيندانی ڕق و کينهی خۆی دەم ن تهوە که بهرپرسايهتی بۆ
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کردەوەکانی خۆی له ئهستۆ نهگرێ و ئهوانيتر به بهرپرس بۆ ک شهکانی دابن  .به م
به بيرکردنهوەی لۆژيکی ڕق و کينهی خۆم خسته ژ ر کونتڕۆ هوە .ديارە کار کی
گهل ك دژوار بوو ،رۆژانه ئوتۆمۆبيلم خاو ن دەکردەوە بۆ ئهوەی بتوانم خو ندنهکهم
در ژە پ بدەم .دواتر له زانستگه کارم دەکرد ،کت بم دەنووسی و بووم به
نووسهر کی سهرکهوتوو .ئهوەش بزانه من تاقانه نيم و زۆر کهسيتريش ئهو
کارەيهن بهڕ وە بردووە .من ميگرانت کی زۆر دەناسم که له سيفرەوە دەستيان پ
کردووە و ئ ستا مرۆڤ کی گهل ك سهرکهوتووی ناو کۆمه ن ،چونکه ئهوان خۆيان
به قوربانی دانهناوە و چونکه زۆر به دژواری کاريان کردووە.
تۆش ناب زۆر زوو خۆت تهسليم کهی ،ک شهی ژيان دەتوانی شانس ك ب بۆ
ڕاهاتن و ف ربوون بۆ ڕ گای گهيشتن به سهرکهوتوويی .رەدکردنهوەی داواکاريی
پهنابهريهتی يا ههرەسهينان بۆ دۆزينهوەی کار ،کۆتايی پ هاتنی جيهان نييه .کات ك
دادێ که تۆش شانسی ژيانی خۆت دەدۆزييهوە .د نيا به .ڕق و کينه ههرگيز ئاشتی
ژيان بۆ تۆ به دياری ناه ن  .ئهگهريش ئاشتی و ئارامی ژيانت لهم و ته بۆ مسۆگهر
نهب  ،د نيا به له بهههشتيش ناتوانی ژيانيکی ئاسودەت ههب  .ههو ی چاندنی
چهقهرەی خۆشهويستی بدە و دەبينی ،که خۆشهويستی ل وەردەگريهوە .وەدوای
ﻻيهنه باشهکانی هه س و کهوتی ژيانی خۆت بکهوە ،پ ش ئهوەی سکاﻻ لهسهر
ﻻيهنی تووڕەيی ئهوانيتر بکهی!
ههرگيز کۆڵ مهدە و مهه ه هيچ کهس مانيپوليرەت بکا .ئازاد به و ژيان بکه! تۆ
قوربانی نی ،به کوو مرۆڤ کی به وورە و ووزەيهکی زۆرەوە ،کهوابوو لهو
پۆتينسيالهت که ك وەربگرە .س وت ل ب !
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بهشﯽ ٩
ئانتﯽ ت زی ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا بههۆی داب و نهريتهوه

و تانی ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا له سهردهمی سهدهی حهوتهمهوه وهك دژبهر سهيری
يهکتر دهکهن .سهرهڕای ئهوهی له پڕۆسهی م ژووييدا قۆناخی ئاشتی و ئا وگۆڕی
فهرههنگی له ن وانياندا پ کهاتووه ،پهيوهندی ن وانيان بهردهوام بههۆی ڕق و کينه و
سازکردنی ک شهوە بهڕ وه چووه .سهرکهوتوويی ﻻيهن ك ههميشه و به ناچار به
ههرهسه نانی ئهويتريانهوه بهستراوهتهوه .له بيرهوهريی خه کيدا زياتر به
هه سهنگاندن لهگهڵ و چووهکان ،ئهزموونی ناخۆش و د تهز ن جهختی لهسهر دهکرێ.
هاوکات له گهڵ ئهوهی يهکيان خهونی به شهڕی خاجپهرستان و داگيرکاری بههۆی
کۆلۆنياليزمهوه دهبينی ،ئهويتريان خۆی به گرتنی قوستهنتهنييه ،عوسمانييهکان له ڤيهنا
و کارهساتی ١١ی سپتامبرهوه خهريك کردووه .ههر ﻻيهن ك دەزان چلۆن دهتوان
ناسياويی خۆی به در ژايی چهند سهده بۆ دۆزينهوه و ناساندنی ناسنامهی ئهويتريان
بهکارب ن  .ههر کام له ﻻيهنهکان بهها ئينسانييهکانی خۆيان به باشتر داناوه و هه س
و کهوت و داب و نهريتی دژبهرهکهيان به کار کی وهحشييانه ناساندووه.
م ژووی ڕۆژهه ت چ رۆک که پڕ له ئهفسانه ،نابهرانبهری ،سووکايهتيکردن و ب
متمانهيی .عهڕهبهکان سهدان ساڵ له و تی ئيسپانيا وهك ه ز کی داگيرکهر ژياون و
تا ڕادەيهك توانيويانه بۆ قۆناخ کی کورتی م ژوويی لهگهڵ مهسيحی و يههوودی کاری
هاوبهش پ ك ب نن ،به م هيچکات ههنگاويان بۆ ت که وييهکی ڕاستهقينه ياخود
هاوژيانيی فهرههنگی هه نهگرتووە که لهو دا ههموويان مافی بهرانبهريان ههب و
پ کهوه بهشداری له قۆناخه گهشهکراوه ئابووريی و سئياسييهکان بکهن .ههروهها له
ﻻيهکيتريشهوه سهروهران و حاکمانی کلۆنياليزم و ئيستعماری ڕۆژئاوايی به در ژايی
سهدان ساڵ له ڕۆژهه ت ماونهوه ،سهرهڕای ههبوونی دهسکهوتی مود ڕنييهت و
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ئيدهی ڕۆشنبيرانه له ناو جانتاکانياندا ،نهيانتوانی لهسهر بنهما ئينسانييهکان پهيوهندييان
له ناوچه ڕۆژهه تهکان قايم بکهن .ئهو حاکمانه له پهيوهندايهتی لهگهڵ خه کانی
ڕۆژهه ت تهنانهت لهسهر ئهو بايهخه ئينسانييانهی خۆشيان باوهڕيان پ ی ههبوو،
نهياندهتوانی خۆيان ڕ ك بخهن .ههر بهو هۆيهوه بيرۆکه و بايهخه ئينسانييهکانيان تهنيا
بۆ بهش کی تايبهت سهرنجڕاک ش بوون که هاوکارييان لهگه دا دهکردن و له ﻻيهن
ئهوانهوه بههرهيان پ دهگهيی .کلۆنياليزم له ههموو شو ن کی ئهم ههرده ڕوخساری
ناحهزی خۆی پيشان داوه و ئاسهواری خۆی بهج ه شتووه و ماوهيهکی زۆر پ ويست
بووه مرۆڤ بتوان خۆی لهژ ر س بهری ڕابردوويان ڕزگار بکات .به م له جيهانی
ئيسﻼمدا کلۆنياليزم برين کی ه نده قوو ی لهخۆی بهج ه شت که مرۆڤ تا ئهمرۆش
نهيتوانيوە ساڕ ژی بکا .چونکه زا بوون و پهرەسهندنی ڕۆژئاوا له ڕوانگهی زانستيی
و مود ڕنييهتهوه به هه سهنگاندن لهگهڵ و تانی ڕۆژهه ت که دهبوو ههموو کار کيان
به پشت بهستن به ويستی خودا بۆ ج بهج بکر ت و ههر ئهويش بهسهر و تانيتردا
زا يان بکا ،جياوازييهکی بهرچاوی ههبوو.
چهندين دهيهيه مليۆنان مرۆڤی موسو مان له ئورووپا ژيان دهکهن ،چ ژ له ئازادی
ئهو و تانه وهردهگرن ،به م ه شتا خۆيان و ئايينهکهيان ل ره ب گانه و
سهيروسهمهرهن .زۆرينهی ئورووپاييهکان مانهوهی موسو مان له و تهکهياندا به
مهترسی بۆ بارودۆخی ئهمنی ناوهوهی و تهکهيان دادهن ن .زۆرينهی موسو مانانيش
به چاوی ڕهخنهوه سهيری ئازاديی دهکهن و ترسيان ت دا پ ك هاتووه له نهکا له و ته
ڕۆژئاواييهکهندا ڕۆحی ئايينيان له دهست بدهن .ئهو جياوازی دانان و خۆ ل ك
ک شانهوهيه ج ی سهرنجه چونکه ناوچهی فهرههنگی و ته عهڕهبييهکان و ئورووپا
له ڕوانگهی جوغرافيايی و ئايينيهوه نيزيکتره له هی ئاسيا به ئورووپا .به م
ئاسيياييهکان به هه سهنگاندن لهگهڵ موسو مانان باشتر و گورجتر دەتوانن خۆيان
لهگهڵ کۆمه گا ئورووپاييهکان ڕيكخهن و له بهها ئينسانييهکانيان که ك وەرگرن و له
کۆمه ی خۆياندا بيانگونج نن .خه کانی ڤيهتنامی ،تايلهندی ،ژاپۆنی ،کۆريايی و چينيش
به ڕاشکاوييهوە شانازی به داب و نهريت و فهرههنگ و ئايينهکانی خۆيان دەکهن و
ههوڵ دەدەن له شو نی بيانيش پار زگاری ل بکهن .به م ئهوان فهرههنگ و ئايينی
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خۆيان له ههنبهر شارستانييهتی ڕۆژئاوايی به ئالترناتيڤ کی باشتر دانان ن .ئهوانيش
ههر وەك موسو مانانی دانيشتووی ئورووپا له پڕۆگرامی تهلهفيزيۆنی سهتهﻻيتی
و تی پ شووی خۆيان که ك وەردەگرن ،به م ئهوان پ ش به مۆڕاڵ و ئهخﻼقی
رۆژئاوا ناگرن و ت ئۆری پيﻼن داناڕ ژن .سهرەڕای ئهوەی و تانی ئاسياييش له
ڕابردوودا ئهزموونی زۆر خراپيان له ههنبهر شهڕخوازيی ڕۆژئاوادا بووە ،داب و
نهريتی ڕق و کينه له ههنبهر رۆژئاواييهکانيان ت دا پهروەردە نهکراوە.
ديارە موسو مان کی زۆريش ههن که رۆژئاوا و بهتايبهت ئورووپا به چاو کی
کراوە و ئهر نييهوە سهير دەکهن و به دوژمنی خۆيانی دانان ن .به م بهردەوام بڕ ک
ڕەخنه و ترسيان ت دايه که نهکا داب و نهريتی خۆيان لهم و ته له دەست بدەن .تهنانهت
لهناو موسو مانه س کۆﻻرەکانيشدا دوو بهرەکی و بهربهرەکانی ن وان ڕۆژهه ت و
ڕۆژئاوا باس کی ئاسايی ڕۆژانه و تهوەری سهرەکييه .ناودارترين نموونه بۆ ئهو
بۆچوونه کت بی ڕۆژهه ت ناسيی ""Orientalismusی ئيدوارد سهعيدە که سکاﻻيهکی
بهتهواوی مانايه لهههنبهر ڕۆژئاوا به ب ئاماژەکردن به ههرەسه نان و ک شهکانی
ڕۆژهه ت.
به پ چهوانهی جيهانی مهسيحييهت که دوای س سهدە ه شتا ههر کهمينهيهکی ئايينی
مابوونهوە و دەبوو لهژ ر س بهری حاکمانی غهيرە مهسيحيدا در ژە به ژيانيان بدەن و
ل هاتووييهکی گهل ك باش بۆ خۆگونجاندنيان لهناو کۆمه ه بيانييهکاندا لهخۆ پيشان بدەن،
جيهانی ئيسﻼم زۆر به پهله و زۆر زوو م ژووی سياسی خۆی سهرکهوتووانه بهڕ وە
برد و بهسهر زۆربهی ناوچهکانی جيهاندا ب و بۆوە .جيا له چهند نموونهی بچووك به
در ژايی سهدان ساڵ بارودۆخی کهمينهبوونی نهناسيوە و نهيچ شتووە .ههر بهو
هۆيهوە و نهيهکی له داگيرکاريی پ که نا که ههرگيز ناچار به گه ه کردنی بۆ ژيانی
کهمينه نهکرا .لهجياتی ئهوە سهرکهوتوويی عهڕەب بهسهر و تانی بهه زی وەك
ئيسپانيا " ،"Spanienس سيل " ،"Sizilienقوستهنتهنييه "] "Konstantinopelکه گۆڕييان
بۆ 'ئهستهمووڵ'[ ،باکووری ئهفريقا و با کان بهست ن کی خۆب وکردنهوەی ئايينی
ئيسﻼمی بهسه زۆربهی ئهو ناوچانهی بۆ مسووگهر کرد.
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کات ئايينی ئيسﻼم ب ه ز کرا ،ڕۆژئاوا له ڕوانگهی زانستی ،نيزامی و
ئابوورييهوە بهه ز بوو و بهش وەی کۆلۆنياليستی زۆربهی جيهانی ئيسﻼميی خستهژ ر
ڕکيفی خۆيهوە .دوايين ئيمپراتۆريی ئيسﻼمی ،ئيمپراتۆری عوسمانی بوو ،که کۆتايی
به خهﻻفهتی ئيسﻼمی ه نا .ئهو ههرەسه نانه له پهيوەنديی ڕاستهوخۆی ڕۆژئاوادا
پ کهات .ناوچهکانی لهن وان ه زدارانی ڕۆژئاواييدا دابهش کرا .ئهو ههرەسه نانه تا
ئهمڕۆش له ﻻيهن زۆرينهی موسو مانانهوە ههزم نهکراوە و نهيانتوانيوە لهگه يدا ڕا
ب ن .زۆربهيان ه شتا ئهو ئارەزووەيان له م شکدايه که کات دادێ که چهرخی
م ژوويی خۆی وەرگ ڕ تهوە و ئايينی ئيسﻼم ههميسان ه زی جيهانی وەرگر تهوە.
ئهو خهونه بههۆی به ن کی پيرۆزی خودايی له پهرتووکی قوڕئاندا خۆ به فهرمی
دەکا .سهرکهوتوويی ئايينی ئيسﻼم بهسهر ههموو ئايينهکانيتر و تووناکردنی کافران
نهك ههر له خهون و خهيا ياندا به کوو وەك پهيام و بهرنامهيهکی سياسيه که خودا
خۆی به باوەڕدارانی ئهسپاردووە.
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دواﮐهوتوو له ناسنامهی ترس نهر و مهدينهی فازيله

محهمهد له گوتهيهکی ناو حهديسدا دە " :ئايينی ئيسﻼم وەك ب گانهيهك له دايك
بووە و ههميسان وەك ب گانهيهکيش دەگهڕ تهوە" ٢٣.ديارە ههموو ئهو موسو مانانهی
کۆچ بۆ ئورووپا دەکهن ئهو گوتهيهی محهمهد به جيددی ناگرن و زۆربهشيان نايانهوێ
ئورووپا به ئيسﻼمی بکهن .به م بۆ زۆربهی ئيسﻼميستهکان و نو نهرانی ئيسﻼمی
خۆپار ز ئهو ئارەزووە وەك پﻼن کی داڕژاوی داهاتوو له ئهژمار دێ .تاقم كيان به
جيددی کار لهسهر ئهو پﻼنه دەکهن که به زووترين کات ئهو گوتهيهی پ غهمبهرەکهيان
به ڕاست وەڕگهڕێ ،ههند کيشيان ﻻی کهم ئهو خهونهيان تهنيا له د ی خۆياندا
ڕاگرتووە .به م ههمووش دەزانن ئايينی ئيسﻼم بۆ ئهوە نههاتووە خۆی له شت کيتردا
ئينتيگريرە بکا ،به کوو دەب خۆی ههموو بڕيار ك له سهرەوە بدا و ويستی خودا
لهسهر زەوی بهڕ وەبهرێ .پرەنسيپی "و ت کيتر و داب و نهريت کيتر" و ههر کهس
لهسهر ش وەی خۆی ڕزگار دەکرێ ،بۆ موسو مان کی باوەڕدار ئيزنی بهڕ وەچوونی
پ نادرێ .چونکه له ئايينی ئيسﻼمدا ڕ زدانان بۆ بهها و بايهخه ئينسانييهکان و داب
و نهريتی جياواز له خۆيان بوونی نييه .تهنيا ئهخﻼقی ئيسﻼمی به ئهخﻼقی ڕاستهقينه
دادەنرێ .هاوکاتيش ئهو ئهخﻼقه ياسايه .چاوەڕوانی له مرۆڤی ئيسﻼمی دەکرێ که
خۆی و ئايينهکهی يهکهيهك پ ك ب نن و نهك ههر خۆی له ههر هه س و کهوت کی
غهيری ئيسﻼمی دوور ڕاگرێ ،به کوو چاﻻکانه بهربهرەکانی لهگه دا بکا و هاوکاتيش
دەب بهها ئينسانييه ئيسﻼمييهکان نهك ههر له ن وان موسو مانان به کوو له ههموو
شو ن ك و ئهو شو نهی ل ی دەژی پهرە پ بدا و ب ويان کاتهوە.
لهمڕۆدا بهردەوام زياتر و زياتر مرۆڤی موسو مان وەك ميگرانت کۆچ بۆ و ته
ئورووپاييهکان دەکهن .ئهوان له زۆربهی ئهو و تانه له ڕوانگهی ئابوورييهوە له ژ ر
Sahīh Muslim, kitab al-iman, Hadith ١٤٥
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مرۆڤی کۆمه گا سهرەکييهکانهوە ج يان گرتووە .به ههست کی ت ڕاديويی سهرووی
ئهخﻼقی يهوە د ن بۆ ئورووپا و لهڕاستيدا لهگهڵ ئهزموونی بهکهمزانينی ئاخﻼقيان
ڕووبهڕوو دەبنهوە .ئهو ئهزموونه ه ندەيتر برينی بهکهمزانين و ئازاری م ژوويييان
دژ به رۆژئاوا قوو تر دەکاتهوە .بهردەوام و زۆربهی کات ههو ی قوتکردنهوەی
سيمبۆله ئايينييهکانيان دەدەن و ت ڕاديويی ئايينيان بهرز دەب تهوە .ڕووبهڕووی
کۆمه گايهکی تا ڕادەيهك سيکۆﻻر دەبنهوە ،که ئايين ڕۆ کی ئهوتۆ له ناسنامهی
ڕۆشنبيری و پهيوەنديی ڕۆژانهی مرۆڤدا ناگ ڕێ .ئهو ب هاوچهشنييه دەب ته هۆی
نائارامی زۆربهی مرۆڤ له و تانی ڕۆژئاوايی که به سووکايهتی و ب ئيعتباريی به
ئايين مانای دەکهنهوە .ئهو مرۆڤانهی له رۆژئاوا بۆ وەدەستهينانئ بههای ئينسانی وەك
ئازادی باوەڕ و مافی بهرابهری ژن و پياو سا يانی دوور و در ژە له ههنبهر کليسادا
ڕاوەستاون و بهربهرەکانييان لهگه دا کردوون ،ئيستا دەب شاهيد بن له و تی خۆيان
ئهو بهها ئينسانييانهيان له ﻻيهن ئايين کيترەوە نهك ههر دەخر ته لهژ ر پرسيار ،به کوو
ههڕەشه و بهربهرەکانيی لهههنبهردا دەکرێ.
تهوەری سهرداپۆشين تا ئهو کاتهی ک فهت و کر کاری کارخانهکان بهسهرياندا دەدا
هيچکات ک شه نهبووە ،به م ئيستا مامۆستای قوتابخانه ،دادپهروەر ،کارمهندی
دەو هتی و دامهزراوانی بانکهکانيش دەيانهوێ سهريان داپۆشن .جا له چ ڕوانگهيهکهوە
مرۆڤ سهيری ئهو باسه بکا ،دەکرێ به ئهر نی يا نهر نی دابنرێ :مرۆڤی موسو مانی
بهشدار له کۆمه گا سهرەکييهکه زياتر و زياتر دەيانهوێ خۆيان لهناو کۆمه گادا نيشان
بدەن .ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان دەيانهوێ خۆيان ب يننه ڕ زی کليسا له کۆمه گادا و
مافی گشتی مرۆڤ بهدەستهوە گرن و ئهرکی زياتر له بوارەکانی ڕاه نان ،م دياکان و
ئاگاداريی س مهتی بهدەستهوە بگرن .دەيانهوێ به ش وەی ئازادانه و کراوە نو ژ بکهن
و دەنگی دۆعاکانيان به ب يندگۆ ب وکهنهوە .به م زۆربهی ئورووپاييهکان بهتايبهت
ئهو کهسانهی ئايين به جيددی ناگرن و له ژيانياندا گرنگايهتيهکی ئهوتوی نييه ،به
ترس و خۆفهوە لهههنبهر ئهو دياردەيه هه س و کهوت دەکهن و ترسيان له
ب وبوونهوەی ئايينی ئيسﻼم لهو ناوچانهيه .ناسنامهيهکی ئايينی به ڕەوا هت بهه ز و
د نيا ڕووبهڕووی ناسنامهيهکی ﻻوازی ئايينی دەب تهوە .ئهو کارە دەب ته هۆی
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پ که نانی ئا ۆزی و گرژی و درز و کهل نی ن وانيانی پ قوو تر دەکاتهوە .بۆ زۆربهی
مرۆڤ ڕوون نييه ئايا موسو مانان خهريکی مۆد ڕنکردنهوەی ئايينهکهيانن يا دەيانهوێ
کۆمه گا مود ڕنهکه ئيسﻼميزيرە بکهن.
ئيمه له ناوەڕاستی ک شهی ناسنامهيی چهقاوين و گيرمان خواردووە .پسپۆری
زانستی سياسی عهﻻئهدين ئهل مهفهعﻼنی " "Aladin El Mafaalaniلهو ک شهيهدا
شانس ك دەبين  .ئهو ک شهکه به ميز کی نههارخۆری هه دەسهنگ ن " :چهند ساڵ بهر
لهمڕۆ ئا مانی به تهنيا و خۆيان له دەوری ميزەکه خڕ ببوونهوە .لهپر کدا کر کاری
ميوان له کۆمه گاکه زياد کرا به م داوای دانيشتن له دەوری ميزەکهيان ل نهکرا.
ئهوان لهسهر زەوی خواردنيان دەخوارد و هيچ شکايهتيکيشيان نهبوو که جيا
کراونهوە .مناڵ و نهوەکانيان به پ چهوانه دەيانهوێ لهگه يان لهسهر ميزەکه دانيشن.
به جياوازی لهگهڵ جيلی دايك و باوکيان چاوەڕوانی و ئارەزووی زياتريان له کۆمه گا
ئا مانييهکه ههيه .هاوکاتيش کۆمه گا سهرەکييهکه چاوەڕوانی زياتری له ڕوانگهی
زمان ،ڕاهينان و خۆ گونجاندنيان لهو مرۆڤه ميگرانتانه ههيه .ئهو چاوەڕوانييانه خۆی
له خۆيدا پۆزيتيڤ و ئهر نييه ،چونکه ئهو کارە نيشانهی ئهوەيه له ﻻيهکهوە مرۆڤی
ميگرانت پ يخۆشه بهشدار ب و لهوﻻشهوە کۆمه گا سهرەکييهکه ڕ گايان بۆ
دەکاتهوە".
ئهگهر ئهو ل کدانهوەيهی ئهل مهفهعﻼنی ئاناليزە بکهين ،بۆمان ڕوون دەب تهوە
بهرزبوونهوەی ڕادەی شهفاف بوونی ئيسﻼم له و تی ئا مان زياتر نيشانهی پ کهاتنی
ئينتيگراسيۆنه يا ﻻی کهم ههنگاو که بۆ گهيشتن بهو ئامانجه .به م ئايا لهڕاستيدا ئهو
شهففافييهته و ڕوا هته گشتييه ههميشه نيشانهی ويستی گيرسانهوە و پهيوەندييه؟
سهبارەت بهوە گۆمانيکی گهل ك گهورەم ههيه .چونکه تهنانهت سهلهفييهکان،
ئيسﻼميست و ﻻيهنگرانی ئوردۆغانيش داوای شو نی گشتی دەکهن و دەيانهوێ – بۆ
ئهوەی له و نهکهدا بم ننهوە – لهسهر ميزەکه ج گای خۆيان بکهنهوە .لهوەش زياتر:
ئهوان تهنانهت دەيانهوێ له ل نانی چ شتهکهدا هاوبهش بن و دەستووری دروستکردنی
چ شتی د مۆکراسی بگۆرن .لهبهرئهوەی زۆربهيان کڕاوات )بۆينباخ(ل دەدەن و
گوتهی فهيلهسۆفانی ئا مانی لهسهر زاريانه ،نابنه مرۆڤ کی مود ڕنی هۆمانيست.

١٩٥
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ئهوان نايانهوێ ئهنداميکی ههميشهيی کۆمه گاکه بن ،به کوو تهنيا دەيانهوێ ياسای
ياريی کۆمه گاکه بۆ بهرژەوەندی خۆيان مانيپوليرە بکهن ياخود گۆڕانی بهسهردا ب نن.
لهژ ر ناوی بهشداربوون و ئينتيگراسيۆن دەيانهوێ "سهرپۆش" وەك سيمبولی
باوەڕبهخۆيی و مافی دياريکردنی چارەنووس بهيننه ناو کۆمه گا و بهفهرمی بکهن.
ئهوان دەيانهوێ کيژی موسو مانی قوتابی له وانهی مهل کردن بک شنهوە و
بهرنامهيهکی کاتيی تايبهت به کيژان و ژنان له سا ۆنه وەرزشييه گشتييهکان
دامهزر نن .ئهوان دەيانهوێ ياساکانی شهريعهت وەك بهش کی ياساکانی دادپهروەريی
بهفهرمی بناس نن .ئهوان تامهزرۆيی بۆ چوونه ناو حيزب ،شۆڕا و کۆمه ه
ڕاو ژکارييهکانی ئا مانييهکان لهخۆيان نيشان دەدەن نهك بهو هۆيهی له ناخی د هوە
خهمخواری کۆمه گا سهرەکييهکه بن ،به کوو بۆ ئهوەی دەيانهوێ لهو ڕ کخراوانهدا
ويستهکانيان و و نه ئيسﻼمييهکهيان ههنگاو به ههنگاو بهفهرمی بکهن.
ههوا ی خۆش ئهوەيه :ههموو موسو مان ك سهلهفی ،ئيسﻼميست يا ﻻيهنگری
ئوردۆغان نين .ههموو موسو مان ك ئهو کارە بهر وە نابهن که ئايينهکهيان داوايان ل
دەکا ياخود ئيزنيان پ دەدا .ههموو مرۆڤ کی موسو مان پ نج جار له ڕۆژدا نو ژ
ناکهن ،ههموو موسو مان ك لهگهڵ چوار ژن زەماوەند ناکا ،ههموو ژن کی
موسو مانيش سهری داناپۆشی و زۆربهشيان نايانهوێ له ڕ گای خودادا گيانيان فيدا
بکهن بۆ ئهوەی ئايينی ئيسﻼم بهسهر ئايينهکانيتردا سهرکهوتوو ب  .ههر وەك
ئورووپاييهکانيش ههموويان خهونی پ کهينانی ئيمپراتۆريی ئورووپاييان له م شکدا
نييه ،بۆ ئهوەی سپی پ ستهکان لهناو بازنهی خۆياندا بم ننهوە؛ به ههمان ش وەش ههر
ئورووپاييهك مرۆڤی موسو مان به دژبهری ئينتيگراسيۆن ياخود به چاﻻکی ت ڕۆريست
دانانی.
ههوا ی ناخۆش ئهوەيه :مرۆڤی ڕاديکا ی ههردووﻻيهن بهردەوام بهه زتر و
چاﻻکتر دەبنهوە ،ئهوان ه ز کی مهزنی کۆکردنهوەی جهماوەرييان ههيه .ئهوان باسی
سهبارەت به جياوازييهکان و ک شه مهترسيدارەکان دەدزن و به ب وکردنهوەی ترس
و داڕشتنی ت ئۆری پيﻼن کهش و ههوای کۆمه گای پ ژەهراوی دەکهن .ئهوان وەك
مهيدان کی بهه زی مغناتيسييان ل هاتووە که بهردەوام تهگهرەکانی کۆمه گا بۆ ﻻی
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خۆيان ڕادەک شن و دەبنه هۆی ئيفليج کردن و ڕاوەستانی .سياسهتی ترس و ترازاندن
و فريودانی ئهندامانی کۆمه گا هيچکات بهو ڕادەيه زۆر نهبووە وەك ئهمڕۆ .ههر دوو
جهمسهرەکان جيهانبينييهکی گهل ك ساکاريان ههيه ،دنيا بهسهر دۆست و دوژمندا
دابهش دەکهن ،ههر دووﻻ بهدوای بهدەستهوەگرتنی ه زەوەن و بهها ئينسانييهکانی
سيستهمی ليبڕالی و د مۆکراسی به خا ی ﻻواز دادەن ن .وەك ئهوە وايه دوو منداڵ
گڕوو بگرن و له بهرابهر يهکتردا ڕاوەستابن :بهو ڕادەيهی ﻻيهنيکيان زياتر
سووکايهتی بکات و جو ن بدا ،به ههمان ڕادەش ئهويتريان هه س و کهوتی تووڕە
لهخۆی نيشان دەدا ،ههرچهند توورەيی ئهميان زياتر ب تهوە ،ئهويتريان کهيفی پ وەدەکا
و ههوڵ دەدا ه ندەيتريش بهرەو تووڕەبوون هانی بدا .ئهو بارودۆخه و هاندانه
بهردەوام به ش وەيهك در ژەی دەب که ئيتر ناکرێ باس کی عاق نه له ن وانياندا
بهر وەبچ  ،چونکه مرۆڤی ڕاديکاڵ لهم ژە خهريکی تهنزيمی ئهو چهشنه هه س و
کهوتانهن .ههرچهند داهاتوومان ناديار ،ناشهفاف ،ئا ۆز و دژوارتر ب تهوە ،بهههمان
ڕادەش ئهو کهسانه سهرکهوتووتر دەبن که بهدوای ڕ گاچارەی ساکار بۆ ساڕ ژکردنی
برينهکانی کۆمه گا کهوتوون.
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ﮐ شهی ناسنامه ،ب بهش بوون و سنووربهندی

يهکهم نهسلی مرۆڤی ميگڕانت تهنيا خۆيان به کار و کۆکردنهوەی پارەوە خهريك
کردبوو .دووههم وەچه ههو ی سهرکهوتوويی له ناو کۆمه گا سهرەکييهکه دەدا .بۆ
مندا نی نهسلی س ههم و چوارەم تهوەری ناسنامه ،مانايهکی ناوەنديی پ که ناوە .به م
ئهوان زۆر جار خۆيان بڕيار نادەن ج يان له کام بهرەدايه ،به کوو ئهو بڕيارە لهژ ر
کارت کهريی بهه زی و تی ميوان و نيشتمانی پ شوويان بۆيان دياری دەکرێ .دايك و
باوك ،و تی تورکيا و م ديا تورکييهکان کارت کهرييان لهسهر ئهو پرسيارە ههيه که
ئهو مندا نه خه کی کو ن و پهيوەندييان به کام ﻻيهنهوە ههيه .بهو ڕادەيهی له ﻻيهن
کۆمه گای ئا مانييهوە دوورييان ل دەکرێ ،به ههمان ڕادەش زياتر خۆيان بهو
ناسنامهيهوە هه دەواسن که له ﻻيهن و تی پ شوويانهوە بۆيان دياری دەکرێ .بهو
ڕادەيهی ئوردۆغان له م ديا ئورووپاييهکاندا ڕەخنهی ل دەگير ت بهههمان ڕادەش
زياتر لهبهر چاوی گهنجانی تورك و عهڕەبی موسو مان وەك قارەمان پيشان دەدرێ.
بۆ ئهو نهسله نو يه پرسيار لهسهر ناسنامه و هۆگريی و بهستراوەيی ،بهردەوام به
تهوەری سنووردارييهوە دەلک ندرێ .هيچ نهسل ك زياتر لهو نهسله نو يه لهگهڵ
دژايهتی ،ناسازگاريی و وەفاداريی ڕووبهڕوو نهبۆتهوە .دايك و باوکيان دەيانهوێ
مندا هکانيان ههم له ڕوانگهی سهرکهوتوويی کاری و ههم له ڕوانگهی ئابوورييهوە
له کۆمه گا سهرەکييهکهدا له خۆيان سهرتر بن .له ﻻيهکيتريشهوە دەيانهوێ مندا هکانيان
له ڕوانگهی ئايينييهوە خۆپار زتر له خۆيان ڕابه ندر ن – دياردەيهکی کﻼسيکيی بۆ
ئهو کهمينانهی له دياسپۆرادا دەژين.
بۆ ئهوەی سهرکهوتوو بن دەب خۆيان له ههنبهر کۆمه گا زۆرينهکهدا زياتر پيشان
بدەن و لهگه يان ڕ ك کهون .ئهو ڕ ککهوتنه زياتر لهسهر بههای ئايين و داب و
نهريتهکهيان و بههای کاری گشتی پ ك دێ .مزگهوتهکان زۆر جار گهنجانی موسو مان
بهوە تاوانبار دەکهن که ش وازی ژيانيان ئيسﻼمی نييه .بهو کارە ترس ك لهناو گهنجاندا
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پ كد نن که به سووتاندنی ناو جهههننهم سزا دەدر ن .بۆيان ڕوون دەکر تهوە که
پهيوەنداييهتی و خۆهه واسين به کۆمه گايهکی بيانييهوە به ش وەی ئوتوماتيك به مانای
ئهوەيه که خۆيان له کۆمه گاکهی پ شوويان ک شاوەته دواوە .ئهگهريش ئهوان ئهو کارە
بهر وەنهبهن ،کۆمه گا سهرەکييهکه تاوانباريان دەکا که نهيانتوانيوە خۆيان به باشی
لهگه ياندا بگونج نن و توانايان نييه خۆيان له داب و نهريتی کۆنيان دوور خهنهوە.
بهو ش وەيه ئهو گهنجانه بهردەوام لهژ ر گوشاردان و له چهندين ﻻوە دەوريان ل
گيراوە :و تی پ شوويان ،بنهما ه ،مزگهوت و کۆمه گا کهمينهکهی خۆيان له ﻻيهکهوە
و کۆمه گا سهرەکييهکهش له ﻻيهکيترەوە .ئهو گهنجانه به ناچاريی ههست دەکهن دەب
ئايينهکهيان له ههنبهر ڕەخنهدا پار زگاريی بکهن تهنانهت لهسهر ئهو بهشانهی خۆشيان
ڕەخنهيان لهسهری ههيه .له کۆتاييدا دەکهونه ناو بازنهيهکی شهيتانيی ن وان ئايين و
ناسيۆناليزمهوە و لهژ ر ههست کی مهزنی ترسدا ئازار دەک شن که نهکا ناسنامهيان له
دەست بدەن .سهرەڕای ئهوەش زۆر کهم دان بهو ترسه دادەن ن و وەخۆی دەگرن،
به کوو زياتر ئهو ههستهيان له پشت زيزبوون ،نهتهوەپهرەستی ،شوينيزم و
سهروەريی ئهخﻼقياندا دەشارنهوە.
تاقم ك ناسيۆناليست و مرۆڤی دەستهڕاستی ڕاديکا ی ئا مانيش که ترسی خۆيان به
هه هه و گوڕاندن و فريودانی گشتييهوە خهريك کردووە ،هه س و کهوتيان
جياوازييهکی ئهوتۆی له گهڵ ئهو گهنجه بيانيانه نييه .ههر بهههمان ش وە که گهنجانی
تورکی ﻻيهنگری ئوردۆغان زۆر جار خهونی زيندووکردنهوەی ئيمپراتۆريی
عوسمانی و خهﻻفهتی ئيسﻼمی دەبينن ،گهنجانی حيزبهڕاستهکانی ئا مانيش خهونی
وەرگهڕانی چهرخی م ژووی و گهڕانهوە بۆ سهردەمی نازيی پ شوويان دەبينن .به م
هيچکام لهو گهنجانه له سهدەی نۆزدەدا ژيانيان نهکردووە و هيچکاميان نازانن و
ناتوانن بزانن چ بارودۆخ کی ناخۆش و دژواری بووە :ئهوان مهدينهيهکی فازيله له
بارودۆخی ئهو سهردەمه دروست دەکهن که له ترسی نوقمبوونی ئ ستايان وەك
شو ن کی خۆشاردنهوە له جيهان کی ئهمڕۆييدا که زۆر به گورجی گۆڕانی
بهسهردادێ ،که کی ل وەردەگرن.
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مرۆڤی ناسيۆناليست له راستيدا نايانهوێ ئايينی ئيسﻼم ڕ فۆڕمی بهسهردا ب ياخود
مرۆڤی موسو مان وەك ئا مانی هه س و کهوت بکهن و وەك ئهوان بژين .به پ چهوانه
له ﻻيهن مرۆڤی موسو مانی س کۆﻻری خو ندەواری ناو کۆمه گاوە هان دەدر ن و
کاريان لهسهر دەکرێ .له ڕاستيدا تامهزرۆييان بۆ ئيسﻼميستهکان ههيه ،چونکه ئهوان
مهدينهی فازيلهی دواکهوتووی خۆيانيان لهگه دا بهش دەکهن.
ئهو کهسانهی وەدوای مهدينهی فازيله کهوتوون گهل ك مهترسيدارن ،چونکه ئهوان
ڕاستييهکانی ئ ستای ژيانيان لهبهرچاو ناگرن و خۆيان به ڕابردووی
ههرەسه نراويانهوە هه واسيوە .هيچ شت ك لهو چهشنه کۆمه گايانه مهترسيدارتر نييه
که ﻻيهن کيان محهمهد و ﻻيهنهکهيتريش 'کارل'ی مهزن به سيمبول و ئيديالی سياسی
و ئهخﻼقی خۆيان دادەن ن .هيچ شت ك مهترسيدارتر لهو گرووپانه نييه که بۆ گهيشتن
به ئارەزوو و خهونی پووچ و ب مانای ڕابردوويان ،دەسکهوت و ئامانجهکانی ژيانی
ئ ستايان ڕەها دەکهن .قهدەغهکردنی بير و بۆچوون ،ترس ،ڕق و کينه و خو قاندنی
ت ئورييهکانی پيﻼن و شهڕخوازيی و دووبهرەکيی ،بهرههم و ک شهی سهرەکی ئهو
چهشنه بيرکردنهوانهن.
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گلۆباليﯽ و بهجيهانبوون چلۆن له دەستﯽ ه زە ڕاديکا ييهﮐاندايه

له ههردووك بهرەکاندا لهگهڵ ژمار کی گهل ك زۆر گهنج ڕووبهڕوو دەبينهوە که
ئارەزووی ههبوونی ڕ بهر کی بهه ز و کهسايهتی تهواو و بهدوور له کهم و کهسری
دەکهن و لهم جيهانهدا که زۆر بهخ رايی گۆڕانی بهسهردا دێ ،بۆ ڕاوەستاويی و
پشتيوانی ل کردنيان ،پ ويستيان پ يان ههيه .ئهو دياردەيه بهستراوەتهوە به ش واز
پهيداکردنی ناسنامهيی و سنووردارييهوە .ئ مه دژ بهوانيتر .دۆنا د ترامپ به که ک
وەرگرتن لهو تاکتيکه و دوو بهرە خستنه ناو کۆمه گاوە به سهرۆك کۆماری ئهمريکا
هه بژ ردرا.
له جيهانی پۆست مود ڕنی ئهمرۆييدا که ئايين ،پياوبوون و نهتهوە ئيتر ناسنامهيهکی
ڕاوەستاو و خۆڕاگر نين ،ناسيۆناليزم ،شوينيزم و ئايينی فناتيکی وەك موتۆڕ کی دژ
به شوڕشی ڕۆشنبيری له حا ی پهرەسهندندان .تامهزرۆيی بۆ وەدەستگرتنی ه ز ،ئايين
و نهتهوە دياردەيهك پ ك د ن که ئ ستا له تورکيا ،ئا مان ،روسيا و ئهمريکا و ...
شاهيدين و دەيبينين .نهك ههر پياوان پهيوەندييان بهو ک شهيهوە ههيه به کوو بهرە بهرە
ژنان و کيژانيش له حيزب و گرووپه ڕاستهکاندا بهشداريان ههيه که بۆ گهڕانهوە بۆ
مود لی پ شووی کۆمه يهتييهکان چاﻻکی دەکهن سهرەڕای ئهوەيکه دەشزانن لهو دا
بههايهکی ئهوتۆيان له کۆمه گادا پ نادرێ .ﻻی موسو مان ئيسﻼم گهرايی و
ئيسﻼميستهکانن که ه ز کی مهزن و کارت کهرييهکی گهل ك ترس نهريان لهسهر
گهنجان ههيه .ههروەها کارت کهريان لهسهر ژنان و کيژانی ئيسﻼميش ههيه که تهنيا
ئهرکيان خزمهتکردن و کهنيزيی پياوانه .ئهو شتهی سهير و سهمهرە ئهوەيه :ئهو کيژ
و ژنانهی ئازادی خۆيان له پ ناو ئيديۆلۆژی پياوساﻻريدا بهخت دەکهن ،خۆيان به
کهنيزی بهردەستی پياوان دانان ن به کوو خۆ به قارەمان و پ شڕەوی ئازادی دادەن ن.
ئهوە خا ی سهيرو سهمهرەی ئهو چهشنه ئيديۆلۆژييانهيه :ئهوان خه ك خه هت نی به
ناوی ژيری و هزر ،و کۆنتڕۆ ی تهواو و کاميل به ناوی ئازادی به مرۆڤ دەفرۆشن.
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وەك پياو ك بچ ته ﻻی ژن کی خۆفرۆش و ئيزن بدا له ڕوانگهی جينسييهوە که کی
نابهج ی ل وەرگرێ ،و له کۆتاييدا ئهو کارە به ئهوپهڕی ئازادی جينسی خۆی دابن .
ئهو کارانه ئاکامی نهر نی خۆشيان بۆ تهوەری ئينتيگراسيۆن ههيه .له ناو ميگرانت
ياخود مرۆڤی بيانيدا و بهتايبهت له ناو ئهو گهنجانهی ل رە له دايك بوون ،دوود ی،
دوانهيی ،پارادۆکس و سهرل ش واويی ئهخﻼقی پ ك دێ .ناسنامهيهکی وەك يهك و
هاوبهش له ن وان ميگرانت و ئا مانييهکاندا بهدی ناکرێ و شانسی پ کهاتنيان توونا
کردووە .لهو بۆشاييهدا ئيسﻼميستهکان و ه زە ڕاديکا هکان بۆ گهڕانهوە بۆ کۆمه گای
ڕابردوويان چاﻻکی دەکهن .ئهوان دە ن ،ئهگهر ههموو ڕ گاکان ببهستر ن و هيچ
ڕ گايهك نهم ن تهوە ،ئينجا قوڕئان و پ غهمبهر بڕيار دەدەن .مرۆڤی ڕاديکا ی ڕاستيش
د ن و دە ن ،ئهگهر ههموو ڕ گاکان ببهستر ن و هيچ ڕ گايهك نهم ن تهوە ،ئينجا ئهوە
خه که که بڕيار دەدا و ج ی خۆيهتی که دەب سهرەنجام دەنگی خۆيان پ بدر تهوە.
مهزنترين پرسياری فهلسهفی ئهوەيه ،ک ئهو ه زە ڕەوانييهی ههيه ڕ گا دژوارەکه
هه بژ رێ و پ ش بهو پارادۆکسه بگرێ؟ ک ئامادەيه بهڕاستی بۆ وەدەسته نانی ئازادی
ت بکۆش و تهنيا به ن و قهولی پووچ و ب ناوەڕۆك نهب ؟ چ کهس ك دەتوان نهك
ههر نياز و به گهکانی هه سهنگ ن به کوو خۆی له ج ی ئهوانيتر دان و به ش وەی
گشتی بير بکاتهوە و بڕيار بدا؟
ک شه و دووبهرکيی بهه ز لهم و تهدا هيچ فهزايهك بۆ ياريی ناه تهوە .ديارە
مرۆڤی ووشيار و ژير ه شتا ههر زۆرينهی کۆمه گايان پ کهيناوە ،به م
دژبهرەکانيشيان نهخهوتوون و له چاﻻکيدان .ترس و خۆف لهسهر مرۆڤی ناو کۆمهڵ
به هه سهنگاندن لهگهڵ ئازايی و بهجهرگ بوون زياتر کارت کهری ههيه .ئيديۆلۆگهکان
کۆنس پتی ساکار به م سهرنجڕاک شی ناسنامهيی گه ه دەکهن .ئهوان نهك ههر لۆجيك
و ناسين به کوو ه زيش به ﻻيهنگرەکانيان دەدەن .ئهوان به بايهخنهدان بهوانيتر ه ژايی
و بهها بۆخۆيان دروست دەکهن .ئهوان چ ژی ل دەبينن ئهگهر ببينن ئهوانيتر ترس
و خۆفيان له ههنبهرياندا ههيه .ئهوان نهك ههر باس لهسهر خهم و ک شهی مرۆڤ
دەکهن ،به کوو چاويان له ئاسۆی سهرکهوتوويی دووبارەيانه.
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ئهو هه س و کهوتهی ئيسﻼميستهکان لهگهڵ ﻻيهنگرانيان دەيکهن ،مرۆڤی ڕاديکا ی
ڕاست لهگهڵ ئهو مرۆڤانهی دەکهن که بۆچوون کی جيا لهوانيان ههب  :ترس و خۆف
دەخهنه ناويان ،بهسهرياندا دەگوڕ نن ،جو ن و سووکايهتی به م دياکان دەکهن و به
"چاپهمهنی درۆزن"يان دەناس نن و سياسهتوانان و ناوەندە دەو هتييهکان به کهم بايهخ
دادەن ن .ئهوان بهو ش وەيهی بهردەوام باسی ل وەدەکهن ،داکۆکی له ئازادی ناکهن
به کوو زياتر ئارەزووی لهناوچوونی کۆمه گای ئازاديان ههيه بۆ ئهوەی بتوانن باشتر
ئيديۆلۆژی توتاليتری خۆيان ب وکهنهوە.
له سهيرکردنی يهکهمدا و دەچ ئيسﻼميست و مرۆڤی ڕاست ڕق و کينهيان
لهههنبهر يهکتردا ههب  .به م ئيسﻼميستهکان بهردەوام چهپ و بايهخهکانيان به کهم
دادەن ن ،تهنانهت ئهگهر دژ به بهرژەوەندی خۆشيان ب  .چونکه چهپهکان داوای
ئازاديی جنسی ،بير و باوەڕ ،بهرابهری ژن و پياو ،کراوەيی له ههنبهر مرۆڤی
هاوجينسباز و زۆربهی بايهخه ئينسانييهکانيتر دەکهن ،که ئيسﻼميستهکان دووری ل
دەکهن و به تاوانی دادەن ن .ههروەها مرۆڤی فناتيکی ڕاستيش ڕق و کينهيان لهههنبهر
ئيسﻼميستهکان نييه ،چونکه ئهوان بۆ بهڕ وەبردنی سياسهتهکهيان بههانه و چهك و
چۆڵ دەخهنه بهردەستيان ،که ههمووشی لهسهر ترس و خۆف بونيات نراوە .ئهوە
ئيسﻼميستهکان نين که کهوتبنه بهر ه رشی ڕق و کينهی ڕاستهکان به کوو منا نی
موسو مانی س کۆﻻری سهرکهوتووی ناوکۆمه ه سهرەکييهکهن ،چونکه ئهوان
دەيسهلم نن که ههموو موسو مان ك وەك يهك نين و ئينتيگراسيۆن دەتوان سهرکهوتوو
ب .
ه شتا ناوەڕاستی کۆمه گا گهورەتر و مهزنترە له کهنارەکانی .به م ئهو ناوەڕاسته
به پ ی کات ب دەنگتر دەب تهوە .دەنگی کهنارەکان نهك ههر بهرزترە ،به کوو باشتريش
تهيار به سترات ژی کۆکردنهوەی ه زی زياترن .به گه ئهوەيه :ئورووپا له حا ی
گۆڕانکاريی دايه ،جا چ لهگهڵ ئيسﻼم ياخود ب ئهو .ههروەها ئايينی ئيسﻼميش
گۆڕانی بهسهردادێ ،جا لهگهڵ ئورووپا ب ياخود به ب ئهو .به م چهمکی "گۆڕان"
بۆ ههردوك ﻻيهنهکان ههرگيز ئاتراکتيڤ نهبووە .به پ چهوانهی و تی ئهمريکا ،ئهو
چهمکه مانادارە و به گهشبينييهوە سهير دەکرێ و زۆربهی مرۆڤی ئيسﻼمی و
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ئورووپايی نائارام دەکا .کات باراك ئۆباما له هه بژاردنهکانی سا ی  ٢٠٠٨له ئهمريکا
درووشمی "گۆڕان" و "به ئيمه دەتوانين"ی هينايه گۆڕێ و سهرۆککۆماريی
ئهمريکای پ بردەوە ،زۆربهی سياسهتوانانی ئورووپايی بۆ ک بهرک ی هه بژاردن يا
ترس و خۆف له ههنبهر "گۆڕان" دەخهنه ناو خه کهوە يا خۆيان وەك گاڕانتييهك بۆ
ڕاگرتنی بارودۆخی قايم و باسوبات بۆ ل کهه وەشانی جيهان کی له حا ی گۆڕاندا به
خه کی دەفرۆشن .ئهوەی گۆڕان باش يا خراپ ب  ،بهوەوە بهستراوەتهوە مرۆڤ ئهو
گۆڕانه به چ ش واز ك پ ك د ن .
به م ئهو پرسيارە دەم ن تهوە که ک گۆڕان بهسهر ک دا د ن ت :ئووروپا بهسهر
ئيسﻼم يا ئيسﻼم بهسهر ئورووپادا؟ ههروەها لهسهر حيسابی ک گۆڕان پ ك دێ؟
لهسهر مانای ديال کتيکی ه گلی "بۆ ههر ت ز ك ئانتی ت ز ك ههيه" .دواتريش دەب
پ كگهياندن و و كه نان پ ك ب  .دژکردەوەی لهڕادەبهدەر و تووڕەيی نيشانی دەدا له
کاتی ئ ستا دا هيچ و كه نان ك بوونی نييه ،به کوو زياتر کارت کهری کردن لهسهر
يهکترە .ئهوانه دەتوانن به گه بن بۆ مهترسييهکی مهزن که و تانی ئورووپايی دەست
له خۆيان دەک شنهوە.
لهوانهيه به تهواويی ش واز کيتر بگرێ :هاواری بهرزی تووڕەيی دەشتوانی
لهدايکبوون کی نو ی جيهان ك ب که کولتوور و فهرههنگهکان ل ك نيزيك ببنهوە و
هه س و کهوت له يهکتر ف ر بن .چرکهساتی تاريکی م ژوو ههرگيز کۆتايی
ڕووداوەکان نهبووە به کوو دەسپ کی ڕەوت ك بووە که به و كه نان گايشتۆته کۆتايی.
شهڕی دووههمی جيهانی له ڕابردووی نو دا باشترين به گه بۆ ئهو بۆچوونهيه.
سهرەڕای ئهوەش ئهو و كهاتن ياخود ت که کاری يا ل کدانه دەب چهمک کی قايم و
ڕاوەستاو له ههنبهر کۆمه گايهکی قايم و ڕاوەستاو بۆ پ کهوە ژيان له کۆمه گايهکی
پڕ له ئاشتی ب  .ئ مه پ ويستيمان به و كهاتنی ئايينی ئيسﻼم و ئورووپا نييه ،به کوو
پ ويستيمان به ئازادی و بهرپرسايهتی ،مهعنهوييهت و عهقڵ و هزر؛ تولهرانس و
ووشياری ههيه.
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پ ك هاتن بهو مانايه نييه که مرۆڤ پ کهاتن ك له ن وان ئازادی و کۆيلهتی و
يهخسيريدا بکات .ديارە ئهو کارە وەك داب و نهريت کی سياسی ل هاتووە که بهردەوام
بگوترێ ،ئازادی و ياسا سهرەکييهکانمان ج ی باس ل کردن نين .به م ئايا لهڕاستيشدا
ههر وايه؟ با ب ين و ئهو بۆچوونه کونتڕۆڵ بکهين! پار زگاريکردن له ئاژە ن يهك
له ياسا سهرەکييهکانی ئهم و تهن .به پ ی ياسا سهربڕينی ئاژە ن قهدەغه کراوە.
سهرەڕای ئهوەش زۆرجار بهڕ وەدەچ  .بۆچی؟ چونکه موسو مان و يههووديی لهژ ر
ناوی ئازاديی ئايينی که له بهشی چواری کت بی ياسای سهرەکی و تی ئا ماندا هاتووە،
تهنيا ئيزنی خواردنی گۆشتی "حه ڵ" يان پ دراوە .ئهوەش سهرەڕای ئهو ڕاستييهيه
که يهک تی پزيشکی ئاژە ن له ئا مان پ شتر سا ی  ٢٠٠٧زو م و ناڕەوايی له ههنبهر
ئاژە نی بهراورد کردووە و دواوای بهڕ وەنهچوونی ئهو قهدەغهيهی کردووە .له
ڕۆژنامهی سياسی ) (ARDدا هاتووە که له ئا مان سا نه  ٥٠٠ههزار مهڕ به ب
ئهوەی ب هۆش بکر ن له خراپترين بارودۆخدا که چهندين خولهك ئازار دەک شن ،کهوڵ
دەکر ن.
مافی بهرگريی له ئازاردانی جهستهيی له ياسای بهشی  ٢دا گارانتی کراوە.
سهرەڕای ئهوەش ئيزنی خهتهنهکردنی مندا ن دەدرێ چونکه ئهو کارە بهش که له
داب و نهريتی ئايينی ئيسﻼم و يههوودی .سا يانی در ژە زۆربهی پسپۆران و زانايانی
ئهو بوارە ههروەها رەوانناسان ،مرۆڤ ئاگادار دەکهنهوە که خهتهنهکردن دەتوانی
ئاکامی جهستهيی و ڕەوانی در ژخايهن بۆ مندا ن پ ك ب ن  .پرۆفسۆر ماتياس
فڕانس" "Matthias Franzپسپۆر و زانای پزشکی دەروون و جهسته پشک نهری
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ڕەوانناس له زانستگای هاينريش هاينه ""Heinrich- Heineی شاری دوسيلدۆڕف
لهسهر ئهو باسه سا ی  ٢٠١٢پشکنين کی پ ك هيناوە .ئهو باس لهسهر "زيان و ئازار
گهياندن به کۆئهندام"ی مرۆڤ دەکا و داوای باس و ل کۆ ينهوەيهکی کۆمه يهتی له
سياسهتوانان و هه و ستگرتن و پ شگرتنيان بهو کارە دەکا .به پ چهوانه تا ئ ستا نه
هه و ست لهسهر خهتهنهکردنی کيژان گيراوە و نه لهسهر کوڕان.
زەماوەندی مندا ن به پ ی ياسا قهدەغهيه به م زۆرجار چاوپۆشی ل دەکرێ.
مندا نی کهم تهمهن له  ١٦سا هييهوە دەتوانن زەماوەند بکهن بهو مهرجهی يهكيان
تهمهنی ياسايی ههب و دايك و باوکيان لهسهر زەماوەندەکه ڕەزامهند بن .سهبارەت
بهو کهسانهی تهمهنيان لهوە بچووکتر ب دادگاکان مافی بڕياردانيان بۆ دياری کراوە.
ئهگهر يهك له ﻻيهنهکان تهمهنی کهمتر له  ١٤سا ه ب  ،ئيزنی زەماوەنديان پ نادرێ.
چاوپ خشاندن ك به ئاماردا ڕوونی دەکاتهوە که هيچ مرۆڤ کی ڕەسهنی ئا مانی ئهو
کارە بهڕ وە نابا ،به م ئيسﻼمييهکان بهر وەی دەبهن .چونکه له ئايينی ئيسﻼمدا ئيزنی
ئهو کارە دەدرێ .به گهورەبوونهوە و ه رشی پهنابهر بۆ ئهم و ته ک شهی زەماوەندی
کهم تهمهن زۆرتر بۆتهوە .ماوەيهکی زۆر بوو مرۆڤ تهنيا گومان و تهخمينی ئهو
کارەی دەکرد به م له سا ی  ٢٠١٦ەوە وەزارەتی ناوەوەی ئا مان يهکهم ئامار و
ژمارەکانی ب و کردەوە :به پ ی ئهو ب وکراوەيه  ١٤٧٥زەماوەندی کهم تهمهن له ناو
پهنابهراندا تۆمار کراوە ٣٦١ ،لهوان کهمتر له  ١٤سا ه بوون که بهڕاشکاويی ژمارەی
کيژان زياتر بووە .ژمارەی ڕەش و ب ونهکراوە دەب زۆر لهوەش زياتر ب  .کات
دەنگی مرۆڤ له ههنبهر زەماوەندی کهم تهمهنی بيانييهکان بهرزبۆوە ،ئايدن ئوزگوز
" "Aydan Özoğuzبهرپرسی مرۆڤی بيانی له دەو هتی فيدڕاڵ سهبارەت به کۆچبهرانی
بيانی دژ به قهدەغهکردنی زەماوەندی کهم تهمهنان ئاخافتنی کرد" .لهسهر ئهو
به گهيهی ئهو بنهما نه پ شتر له فهرههنگی خۆياندا ئيزنی ئهو کارەيان پ دراوە،
ناب ههوڵ بدرێ ل کيان جيا کهنهوە ".ئهو چهشن زەماوەندانه ک شهيهکی ئا ۆزن،
بهتايبهت ئهگهر لهسهر مرۆڤی پهنابهرب  .جووت ك واته کيژ کی کهم تهمهن و
کوڕ کی لهو بهتهمهنتر ڕ گای ئورووپايان گرتووە و خۆيان گهياندۆته ئ رە ،ل رە
پ ويستيان به يهکتر ههيه .ئ ستاش لهم و ته که چاوەڕوانی يارمهتيکردنيان ههيه،
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زەماوەندەکهيان به هه ه و قهدەغه دەناسرێ .ل رە بۆ پ شگريکردن له ههرەسهينانی
ئهو پهيوەندييه دەب ل کۆ ينهوەيهکی گهل ك وورد بکرێ .سهرەڕای ئهوەش وەك
بنهچهك دەب باسی لهسهر بکرێ بۆچی زەماوەندی مرۆڤی کهم تهمهن که لهگهڵ
ياسای سهرەکی ئهم و ته جياوازی ههيه و بۆ دەب ئيزنی پ بدرێ؟
داواکارييهکيتر که له ﻻيهن نو نهری حيزبی مهسيحييهکان " "CDU/CSUله
پهيوەندی لهگهڵ ژمارە ب وکراوەکانی وەزارەتی ناوەوەی ئا مان بهڕ وە چووە دە
که تهنيا کات دوو مرۆڤ ل رە پ کهوە زەماوەند بکهن دەب ياساکه لهبهر چاوبگيرێ.
تا ئهوکاتهی ياسای و تی پ شوويان ئيزنی ئهو کارەی پ دابن و زەماوەند لهو و تانه
کار کی قهدەغه نهبووب  ...ﻻی کهم :سا ی  ٢٠١٧وەزيری دادپهروەری ياسايهکی
وەڕ خست که زەماوەندی مرۆڤ به ب جياوازی له ئا مان تهنيا بۆ مرۆڤی تهواو ساڵ
بهڕ وە بچ  .سهرەڕای ئهوەش کات يهك له ﻻيهنهکان ه شتا تهمهنی به نهگهيشتب ته
 ١٦سا ن ،زەماوەندەکه دەب هه وەش تهوە .ههنگاو کی گهل ك درەنگ!
ئهو هه و سته چيمان پ دە ؟ ئايين پ شيهتی بهسهر مافی مندا ن ،مافی ژنان و مافی
ئاژە ندا ههيه .ديارە له ياسادا هاتووە که بههۆی ئايين ناب جياوازيی ن وان مرۆڤ
دابنرێ ،به م لهو دا ئهو ياسايهش ههيه که هيچ کهس ناب بههۆی ئايينهکهيهوە پ ش
ئهويتر بخر ت .سهرەڕای ئهوەش زۆرجار ئهو چوارچ وە ياساييه دەتراز ت و لهسهر
ناوی ئايين – جا باس لهسهر مهل کردنی کيژان له قوتابخانه يا خواردنی گۆشتی بهراز
له م نزای زانستگاکان ب  ،م دياکان بهخۆيهوە خهريك دەکا ،به م باس لهسهر
ڕەههندەکانی ئهو ک شانه ناکرێ .چونکه باسهکه لهسهر ئهوەيه ،بهو ش وەيهی پ شتريش
ئاماژەمان پ کرد ،ڕ کخراوە ئهتنيکی نهتهوەييه بيانييهکان زۆربهيان له و تانی
بيانييهوە کونتڕۆڵ و هيدايهت دەکر ن ،پ داويستييهکانی کۆمه گای گلۆبالی گونجاو
ناکهن ،کارت کهری لهسهر ڕاه نانی ئيسﻼمی له قوتابخانهکان پ ك د نن و ناوەڕۆکی
ڕاه نانهکه دياری دەکهن .ڕ کخراوە خۆپار زە ئيسﻼمييهکان له ﻻيهن بهرپرسانی
حکوومهتی و کليساکانهوە به فهرمی دەناسر ن و بهتايبهت له ڕوانگهی ما ييهوە زۆر
باش پشتيوانی دەکر ن ،به م موسو مانانی سيکۆﻻر و ڕەخنهگهر لهبهرچاو ناگيرن و
تهنانهت زۆر جار ه رشيشيان دەکر ته سهر .ماوەيهکه مرۆڤ باس لهسهر ئهوە دەکا
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مامۆستای قوتابخانه و دادپهروەرە ژنهکان له شو نی کارەکهيان ئيزنی سهرداپۆشينيان
پ بدرێ ،سهرەڕای ئهوەيکه دەبيته هۆی ت کدانی سروشتی ئهو ئيدارانه .ئهو کارانه
لهژير ناوی تولهرانس دا بهڕ وەدەچ و مرۆڤ هيوادارە که موسو مانان باشتر بتوانن
خۆيان له کۆمه گادا ئينتيگريرە بکهن .به م بهو ش وازە ئينتيگراسيۆنی گونجاو پ ك
نايه ،به کوو بهو کارە تهنيا بير و پﻼنی مرۆڤی ز دەڕۆ و کۆنهپهرەستی ئيسﻼمی پ
بهڕ وەدەچ .
ئهوە تهنيا سياسهت نييه که سهر بۆ ئهو مرۆڤه ز دەڕۆيانه دادەنهو ن  ،سا ی ٢٠١٧
زنجيرە سوپ رمارکتی ماکهی خواردەمهنی ليدل " "Lidlو نهيهکی کﻼسيکی له پهنيری
چهوری يۆنانی و له پهنا خانوبهرەی سپی ڕەنگی يۆنانی بۆ تهبليغات ب و کردەوە.
دوای تۆفان ك تووڕەيی لهپڕيکدا ئهو سوپ رمارکته ڕايگهياند که هه هيهك لهکاردا بووە
و داوای ل بووردنيان له مشترييه موسو مانهکانيان کرد .لهڕاستيدا ئهوان نهياندەويست
مشتهرييه موسو مان و بهتايبهت تورکهکان له خۆيان دوور خهنهوە .لهوەش سهيرتر
کات دوو نو نهری ههر دووك کليسای مهزنی ئا مان – هاينريش ب دفۆرد شترۆهم
" "Heinrich Bedford-Strohmو کاردينال مارکس – لهژ ر ناوی تولهرانس و ڕ ز له
ههنبهر موسو مانان کات له ئورشليم چوونه ناو حهوشهی قودسهوە پ شتر خاچهکانی
خۆيان له مليان دەره نابوو.
ئايا ئهو کارانه ڕ زل نانه له خانهخوێ يا حاشاکردنه له باوەڕداری ،ههر وەك يان
فﻼيشهاور " "Jan Fleischhauerله ڕۆژنامهی ئاو نهدا پرسياری کردووە؟ شانۆگهرييه
هونهرييهکان به ب نيشاندانی و نهی مهککه بهڕ وە دەچن ،شانۆکان ناتوانن و ئيزنيان
نييه تهنز و شۆخی لهسهر محهمهد بهيننه سهر سهکۆی شانۆ .کاريکاتۆرەکانی محهمهد
تا ئهمڕۆش ئيزنی چاپ کردنيان له ئا مان پ نهدراوە .له شو نی مهل کردنی شاری
نويس " "Neussکا باس که وەك داب و نهريتی ئهو ناوچهيه له ئهژمار دێ،
کۆکراوەتهوە ،چونکه گۆشتی بهراز له ﻻيهن موسو مانانهوە به مهيلهوە سهير ناکرێ.
ئايا ئهو کارانه پهيوەنديان به تۆلهرانسبوونی مرۆڤهوەيه يا له ڕاستيدا ترسيان له
پ که نانی ک شه ههيه؟ ئهدی بۆ ڕ زنان له مرۆڤی هيندوو بۆچی چاوپۆشی له خواردنی
گۆشتی گا ناکرێ؟ ئهگهر له ڕاستيدا ئهو کارە پهيوەنديی به تولهرانسهوە ههيه بۆچی
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بۆ ڕ ز ل نان له مرۆڤی سهوزەخۆر و و گان به تهواويی له خواردنی ههر گۆشت ك
چاوپۆشی ناکرێ؟ به ئهگهری زۆر هۆکارەکهی ئهوەيه که مرۆڤی هيندوو يا و گان
به شهڕخوازييهوە ههڕەشه له کهس ناکهن .ليستهی ئهو نموونانه زۆر لهوە در ژترە.
خا ی سهرش تانه ئهوەيه له کۆتاييدا مرۆڤ بهو چهشنه کارانه ترسی خۆی به بهرگی
تولهرانس دادەپۆش  .تهنانهت دادپهروەرەکانيش کاتی دەرکردنی بڕيارە ياساييهکانيان
ڕاستييهکانی فهرههنگی و سياسی جيهانی ئيسﻼم لهبهرچاو دەگرن .لهسهر ئهو هه س
و کهوتانه سا ی  ٢٠١٦شيرکهتی فڕۆکهوانی کووەيت ئهيروەيز ""Kuwait Airways
مسافر کی يههوودی که دەيويست له فڕانکفۆرتهوە بچ ته بانکۆك ،سوار نهکرد
سهرەڕای ئهوەيکه ئهو کارە دژ به ياساکانی و تی ئا مانه .ئهو مسافرە ههر وەك
ههموو ئهوانيتر بليتی سهفهرەکهی کڕيبوو ،ماوەيهکی کورت پ ش هه فڕين و کاتی
کونتڕۆ ی نههايی بهو هۆيهی ناوی نهتهوەی ئيسڕائيلی لهناو تايبهتمهنديی ئهو
شيرکهتهدا نهگونجاوە و تهرخان نهکراوە ،بليتهکهی به فهرمی نهناسراوە و سواريان
نهکردووە .کات دواتر به ئيمهيل شکايهتی خۆی لهو شيرکهته دەکا ،له وە مدا دە ن:
"تکايه ببوورن ،ئ مه ناچار به پووچه کردنهوەی بليتهکهتان کراين چونکه ئهو بليته
نهدەبوو به ئ وە بفرۆشرێ ".ئهو شيرکهته خۆی به ياسای و تی خۆيانهوە هه واسيبوو
– دادگای ئا مانيش به چاوپۆشيکردن له ياساکانی و تی خۆی ،مافی بهشيرکهتهکه دا.
لهڕاستيدا ئهوە کارەساته که ياسای دادپهروەريی کردەوەيهکی دژ به سههيۆنيزم
لهژ ر ناوی ههستی فهرههنگی به تاوان دانان  .ئهو هه و سته تاقانه و تهنيا نموونهيهك
نييه :دوای ڕووداوەکانی شهوی کريسمهسی شاری کو ن شارەداری شارەکه داوا له
ژنان و کيژان دەکا کاتی ج ژن گرتن مهودای خۆيان به در ژايی دەستيان لهگهڵ پياوان
ڕاگرن .دوای دەستدر ژيکردنی س کسی له شاری ﻻيپتزيك بهرپرسی ئيدارەی پۆليسی
شارەکه دە " :باشتر وايه بهردەوام دوو کهس پ کهوە پياسه بکهن ،و کات وەپ ش
کهسهکانيتر دەکهون ،باشتر وايه بۆ متمانهکردن چاو ك لهپشتهوە بکهن!" قوتابخانهکان
به قوتابيان دە ن پاتۆ ی تهنگی جين يا دامهنی کورت له بهريان نهکهن .له شاری
برلين ساندويجييهکی تورك خواردەمهنی به مرۆڤی يههوودی نافرۆش  .له دوو
ناوچهی شاری برلين واته نوی کو ن " "Neuköllnو کرۆيچب رگ ""Kreuzberg
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مرۆڤی يههوودی کات به ک وی ئايينييهکهيهوە ب ته دەرێ مهترسييهکی گهل ك زۆری
بۆ دروست دەب  .هاوکاتيش مرۆڤی موسو مان لهبهر چاوی پوليس به دروشمی
"يههوودی بۆ ناو گاز" يا "يههوودی بهرازی ههژار ،وەرە دەرەوە و به تهنيا بکه
هاوار" ڕ پ وان دەکهن.
ئهو کارانه به هيچ ش وەيهك نموونهيهکی تاقانه نين و له زۆربهی ناوچهکان بهڕ وە
دەچن .کهوابوو تا چ ڕادەيهك ئهوە ڕاسته که ئازادی و ياسای سهرەکی لهم و ته ج ی
باس نييه؟ ئايا ئهو ياسايانه ه شتا له دەستمان دايه ياخود بۆ پ که نانی ئاشتی ،ههنگاو
به ههنگاو دەکش ينه دواوە و خۆمان تهسليم دەکهين .ئهو ئاشتييه هه س و کهوت کی
فريودەرانهيه .ئهگهر بهو ش وازە له گۆشه و قوژبنی کۆمه گا خۆمان تهسليمی ئهو
مرۆڤه ز دەڕۆيانه بکهين ،له در ژخايهندا له بهها ئينسانييهکانی کۆمه گا که
تايبهتمهنديی ئهم و ته دياری دەکهن ،چاوپۆشی دەکهين .مرۆڤی ز دەڕۆ بۆيه
سهرکهوتوو دەبن چونکه ئ مه بهردەوام سهريان بۆ دادەنهو نين و به متمانهکردنی
پووچ له مانای ئازادييهوە خهريکين و له کاتی بڕياردەر و گرنگ ،لهو بارودۆخهدا
نين يا ناتوانين پار زگاريی له ئازادی بکهين .به م ئهو ئازادييه پ داويستييهکی گهل ك
گرنگه بۆ ئهو ڕاستييهی که سيستهمی د مۆکراتی عهمهل دەکا و دەب پار زگاريی ل
بکرێ .ئهگهر ئ مه به ڕادەی ڕ زل نان له بهها ئينسانييهکانمان گرنگايهتی به مرۆڤی
ناتولهرانس بدەين ،ه شتا دەتوانين پار زگاری له د مۆکراسی بکهين و ڕزگاری کهين.
ئهگهر ئ مه سهرئهنجام ت بگهين که باشترين شتی بتوانين به مرۆڤی بيانی و تانيتری
بدەين ئازادييه ،نهك سهبووری و لهسهرەخۆيی لهههنبهر کۆيلهتی ،ئهوەدەم ههنگاو کی
گهل ك گهورەمان هه يناوەتهوە.
لهو ڕوانگهيهوە هيچ نيگهرانييهك بۆ به ئيسﻼميکردنی کۆمه گا نييه .نيگهرانييهکه
زياتر له ههنبهر کهمتهرخهمی و شو ن چۆ کردنی شارستانييهتی ڕۆژئاواييه .چونکه
هيچ کهس ناتوان شارستانييهت ك توونا بکا ئهگهر لهناو خۆيدا نهڕزێ و خۆی تهسليم
نهکا.
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له ڕاستيدا ڕووکردنه ل ك هه وەشان به يارمهتی کۆمه گايهك که به باشی له
ههرەسه نانيان له ههنبهر يهکهم وەچهی مرۆڤی بيانی و مندا هکانيان ئاگادارن ،به
ش وەی بهرچاو پهرەی سهندووە .کۆمه گايهك که خۆی به تاوانکار دادەن  ،ئامادەی
ڕ ککهوتنه لهسهر ئهو هيوادارييهی هه هکانيان قهرەبوو بکهنهوە .به م ئهو هه س و
کهوته ئينسانييهی کۆمه گا سهرەکييهکه به ش وەی سيستماتيک له ﻻيهن ه زی
ز دەڕۆوە بۆ بهرژەوەندی خۆيان که کی نابهج ی ل وەردەگيرێ .ئهو ه زانه بريتين
لهو ڕەوته سياسييانهی بهردەوام دژ به تولهرانس ،ههمه چهشنی ،کۆمه گای کراوە و
کۆمه ی ڕەنگاوڕەنگ وەستاون و پ شگۆييه ناڕەواکانيان به ڕاست وەرگهڕاوە
)سهرەڕای ئهوەيکه به گهکانيان گهل ك ب مانايه( و ڕق و کينهيان خستۆته ناوکی
کۆمه گاوە .زياتر ئامانجيان ئهوەيه جياواز له سياسهتی و تهکه ئارەزوو و خهونهکانی
خۆيان بهڕاست وەرگ ڕن .يهك لهو ه زانه ئيسﻼمی سياسييه که له مانای ئينتيگراسيۆن
بهو ش وەيهی له رۆژئاوا ل ی ت دەگهن هيچ پهيوەنديی و و چوون کی نييه .زياتر خۆيان
به بڕياری ئايينی ئيسﻼمهوە هه واسيوە – ههر وەك له بهشهکانی  ٧و ٩ی ئهم
نووسراوەيه دا ئاماژەمان پ کرد – له شيکاريی خۆپار زانهيانهوە هيچ و چوويی ياخود
تهباهييهکيان لهگهڵ کۆمه گای رۆژئاوايی نييه .به م لهو ه زانهدا مرۆڤی ئهوتۆش
ههن که هيچکات گومانی ئهو کارەيان ل ناکرێ.
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مرۆڤﯽ بيانﯽ ئيسﻼمﯽ له ن وان س چهشن نهتهوەپهرەستيدا

لهڕاستيدا ڕەخنهی ئايينی ،دژ به سهرەڕۆيی و ملهوڕی ،پشتيوانيکردن له مافی
دەربڕينی بۆچوون ،ئازاديی هونهری ،ئازادی س کسی و خهبات لهپ ناو وەدەسته نانی
ماڤی ژنان بهش وەی نهريتی ،چاﻻکی و ئهرکی سهرەکی حيزبه چهپهکانه .مهگهر
ئهوەی باسهکه لهسهر ئايينی ئيسﻼم ب که له زۆربهی حا هتهکاندا به ش واز کيتر
هه س و کهوتی لهگه دا دەکرێ .له حا يکدا چهپهکان هيچ ک شهيهکيان لهگهڵ ئهوەدا
نييه ڕەخنهگرانی ئايينی قهشمهری به عيسا ،مووسا يا بودا بکهن ،به م ک شانهوەی
کاريکاتۆرەکانی محهمهد به ه رشکردن و سووکايهتی به ئايينی ئيسﻼم دادەن ن .حيزبه
چهپهکان ج ژنيان بۆ ئازادی س کسی ژن و پياو وەڕ دەخست و ڕەخنهيان له
بوڕژوازی خۆپار زی دەيهی شهستهکان دەگرت ،به م له ههنبهر ئهخﻼقی جينسی،
کونتڕۆ کردنی س کسی ژنان و کيژان يا پ شگرتنی هاوجينسبازی له ئايينی ئيسﻼمدا،
کهڕ و ڵ ماونهتهوە .ههر بهوەش کۆتايی پ نايه ،ڕووپۆش که وەك سيمبولی
جياوازی جينسی ل هاتووە ،لهم دواييانهدا له ﻻيهن تاقم ك هۆگری فيمينيستی نو ی
چهپهکانهوە وەك "سيمبولی سهربهخۆيی" دەناس ندرێ .ئهمڕۆ فهرههنگ ك که ت يدا
کهرامهت و ڕ زی ژنان به باکرەبوونيانهوە بهستراوەتهوە و لهو شو نهی که تهنانهت
ئهخﻼقی جينسی ،بوڕژواييتر له سهردەمی شهستهکانی ئا مانه ،مافی پيدەدرێ و
چاوپۆشی ل دەکرێ .چهپهکان که هيچ ک شهيهکيان نييه کاری هاوبهش لهگهڵ برايانی
موسو مان بهڕ وەبهرن ،ڕەخنهگرتن له ئايينی ئيسﻼم به ترس لهههنبهر ئايينهکه و
بايکۆتکردنی دادەن ن .دەيانهوێ موسو مانان مافی بهرابهريان له کۆمه گادا ههب ،
کهچی چاوەڕوانييان لهخۆيان زۆر کهمترە له چاوەڕوانی لهو مرۆڤانه.
مرۆڤ چلۆن دەتوانی ئهو نهخۆشييه دەروونييه ڕوون بکاتهوە؟ لهڕاستيدا پ ويستی
به دەروونناس ههيه ،چونکه چهندين ک شهی ئا ۆز له پشت ئهو کارەوە وەستاوە.
خوڕسکی بوونی پار زگاری ياخود ک شهی پار زگاری يهکهميانه .ديارە چهپهکان
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دەيانويست ياخود دەيانهوێ تهنيا دەستی خۆيان بهسهر گرووپه ﻻوازەکانهوە ڕاگرن و
پار زگارييان بکهن .سهردەمی پ شوو پرۆلتاريا بوو – به م کات وردە وردە ئهو
چهمکه ون بوو -بوو به کر کاران .ئينجا چهمکی جيهانی س ههميان دۆزييهوە ،که
لهههنبهر ئيمپرياليزم و سهرمايهداريدا دەبوو پار زگاری ل بکرێ .دواتريش
کر کارانی ميوان ،ميگرانت و پهنابهر هاتنه گۆڕێ و چهپهکان خۆيان به بهرپرس بۆ
وەرگرتنی مافی ئهو چينه کۆمه يهتييانه دادەنا .ههر بهو هۆيهشهوە پهيوەندی نيزيكيان
به ش وەی گشتی لهگهڵ موسو مانان پ که نا که بهداخهوە کهمتر بۆ تاکی موسو مان
ج ی يارمهتی بوون ،هاوکاتيش ئهوان بۆ ئيسﻼمی سياسی و دامهزراندنی تۆڕی
چاﻻکييهکانيان گهل ك چارەنووس ساز بوون.
سهرەڕای ئهوەيکه چهپهکان خۆيان به قارەمانی ڕ گای ئازادی دادەن ن به م نهك
تهنيا له ههنبهر پ که نانی مهدينهی فازيله به کوو لهههنبهر ستروکتووری
ديکتاتۆرييهکانيش ﻻوازيی خۆيان ههبووە .بهس دەب ئهگهر مرۆڤ تهنيا بير له
پشتيوانيکردنی ڕ بازی ستالينی له خومهينی ،عهرەفات ،فيدل کاسترۆ و ...بکاتهوە.
له پشت ئهو کارەوە ئا ۆزييهکيتر وەستاوە" :ئانتی ئهمريکا و ئانتی ئيسرائيل" بوون.
بهو هۆيهی ئيسﻼمی سياسی ڕق و کينهی خۆی له ههنبهر ئهمريکا و ئيسڕائيل به
ڕاشکاوی دەردەبڕێ ،بۆ چهپهکان وەك هاوخهبات کی سروشتی ل دێ.
چهپهکان ههميشه زانيويانه چلۆن قوربانی پلهبهندی بکهن و هيراکييهتی پ بدەن.
ل رەدا ئهو موسو مانانهی قوربانيی ئيسﻼمی سياسين و ئهو ژنانهی قوربانيی سيستهمی
پياوساﻻرين ،له نزمترين پله دادەنر ن و لهبهر چاو ناگير ن .چونکه له ڕوانگهی
چهپهکانهوە موسو مانان به گشتی قوربانی سياسهتی ڕۆژئاوايی ،داگيرکاريی و
بهکلۆنيکردن و ئيمپرياليزمن.
ڕەنگه خو نهر ب  :بوەستن! مرۆڤ ناب ههموو چهپهکان و ههموو فيمينيستهکان
وەك يهك سهير بکا .بهڕادەيکی زۆر مرۆڤی چهپ و فيمينيستی ههن که ڕەخنه له
ئايينی ئيسﻼم و ه زدارييهکهيان دەگرن .ل رەدا حهق به ئ وەيه ،سروشتيه که چهپی لهو
چهشنهش ههن و زۆرن .به م بهداخهوە مرۆڤ دەنگيان زۆر کهم دەبيست  ،دەنگيان
له باسهکان و دانيشتنهکاندا بههۆی ئاستهمبوونی تهوەری دژ به نهتهوەپهرەستی له
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ههنبهر مرۆڤی بيانی و پهنابهر که سهرپۆش لهسهر زۆربهی دەنگه ج گهی ڕەخنهکان
دادەن  ،گهل ك ﻻوازە .بۆ و نه من خۆم نهك ههر له ﻻيهن تاقم ك مرۆڤی ئيسﻼمی
به کوو له ﻻيهن ئهو کهسانهشهوە که خۆيان به دژبهری فاشيزم دادەن ن وەك ب دين
و دوژمنی ئايينی ئيسﻼم دادەنر م .کاتی له داخاو " ٢٤"Dachauبۆ باس و گفت و گۆ
لهگهڵ حيزبی " ٢٥"AfDلهڕ دا بووم ،له ﻻيهن ﻻيهنگرانی ئهو حيزبه نهتهوەپهرەستهوە
مۆمی ئاگرينيان پ دا دام .ل رەدا گرنگ نهبوو که من له ئاخافتنمدا لهسهر قهيرانی
پهنابهران و ئهو سياسهته خو ڕيانهی ئهو حيزبه وەدوای کهوتووە باس بکهم ،گرنگ
تهنيا ئهوە بوو که من لهو کۆڕەدا ئيزنی بهشداريم پ درا.
کاتی له مانگی نوامبری  ٢٠١٧له مهيدانی ياری تۆپی پ ی ن وان تيمی ئا مان و
ئينگليزدا ک ژ کی بچووکم به ڕووپۆشهوە بينی ،لهسهر فهيسبووك کۆمينتار کم لهسهر
نووسی .لهو دا ڕەخنهم له ئيسﻼمی سياسی گرتبوو که له مهيدانه وەرزشهکانيش
پرۆپاگهندا بۆ سياسهتی خۆيان دەکهن ،بۆ ئهوەی ههموو کهس بيانبينی ئهو شو نهشيان
داگير کردووە .ڕۆژنامهی هافينگتۆن پۆست " "Huffington Postلهسهر کۆمينتارەکهی
من نووسيبووی"موسو مان له ياری تۆپی پ دا به نيشاندانی و نهی کچ کی بچووك به
ڕووپووشهوە هاندەريی ئهو کارە دەکا" .بۆ ئهوان ئهو کيژە بچووکه قوربانی
زۆرداريی و مانيپوليرەکردنی له ﻻيهن دايك و باوك و کۆمه هکهيهوە نهبوو که له
تهمهن کی ئاوا کهمدا ناچار بهو کارەيان کردبوو ،به کوو کردبوويانه قوربانی
هاندانهکهی من .ئهوەش چهشنی کارت کهری ئيديۆلۆژی ڕۆژنامهوانييه لهمڕۆدا.
سهير ئهوەيه ئهو چهشنه ڕۆژنامهوانانه بۆ گهڕان بهدوای قوربانيدا و
پار زگاريکردنيان تاوەنباری سهرەکييان لهبير دەچ تهوە – يهکهم ئهو کهسانهی به
زۆريی قژی منداڵ دادەپۆشن و دووههم له داهاتوودا ئهزموونهکهی دەب ته هۆکار که
و نهکه مندا يتری پ قانع بکرێ ئهوانيش سهريان داپۆشن .لهجياتی ئهو کارە
پشتيوانی له کهرەسهيهکی ستهمکارانهی پياوساﻻری دەکهن .ئهو کارە که دوو
نووسهری وتارەکه منيان به موسو مان ناوبردووە ،لهگهڵ ڕوانگهی چهپی
 ٢٤داخاو شار که له نيزيکی شاری مونيخ و يهك لهو شو نانه بووە که کۆمه کووژی لهههنبهر يههوودييان بهڕ وە چووە.
 AfD٢٥حيزب کی ناسيۆناليستييه له ئا مان.
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ڕۆژنامهکهدا ناگونج  .ڕۆژنامهی هافينگتۆن پۆست کاتی باس لهسهر تاوانکاری
ئيسﻼمی ب  ،ههرگيز نانۆس "موسو مان دەستدر ژيی جينسی دەکا"" ،موسو مان
دزی دەکا" ،يا "موسو مان دەکووژێ" .ئهو کارە دەتوانرێ به ناتهواوی و نوقسان کی
ڕۆژنامهوانی ناو بنرێ .به م کات دەنووسن "موسو مان هان دەدا" و کارەکه پهيوەندی
به ڕەخنهگر کی ئيسﻼمييهوە ههيه ،و دەچ ل رەدا نوقسان و ناتهواوييهكه ڕاست ب !
زۆر جار فهيسبووکيان ل بهستووم ،چونکه ئيسﻼميستهکان دژ به من هه و ستيان
گرتووە و گوشاريان بۆ بهر وەبهرانی فهيسبووك ه ناوە .به م زۆر سهيرە ﻻپهڕەی
مرۆڤی ئيسﻼميست که بۆ کوشتنی من قاويان دابوو و هاوڕێ لهگهڵ و نه ،نووسيبويان
") "Wanted deadبه مردوويی دەخوازر ت( ،سهرەڕای سکاﻻی خۆم و چهند ههڤا يتر
ﻻی بهڕ وەبهرانی فهيسبووك نهک ههر ناسڕدر تهوە ،به کوو هيچ هه و ست کی
لهههنبهردا ناگير ت .تهنانهت لهسهر تويتر " "Twitterيش سهرەڕای ئهوەيکه زياتر له
سا ك هيچ چاﻻکييهکهم نهبووە ،چهند جار به ب هيچ هۆکار ك ﻻپهرەکهميان
سڕيوەتهوە .کات نامهم بۆ دادپهروەر کی ئهو ڕ کخراوەيه نووسی و داوای
ڕوونکردنهوەم کرد ،ههميسان به ب هۆکار ﻻپهڕەکهيان بۆ ئاکتيڤ کردمهوە .د نيام
من تهنيا کهس ک نيم و زۆر کهسيتريش ناوەکانيان دەسڕدر نهوە .زۆربهی ئهو
کهسانهی لهژير ناوی بهربهرەکانی دژ به ڕق و کينه و فاشيزم لهسهر فهيسبووك،
تويتر يا يوتيوب چاﻻکی دەکهن ،بهردەوام ﻻپهڕەکانيان يا دەبهسترێ و يا به تهواوی
پاك دەکر تهوە .به م ئهو ما پهڕانهی ڕق و کينه و شهڕخوازی دژ به ڕۆژئاوا و به
تايبهت ئهمريکا و ئيسڕائيل ب و دەکهنهوە دەستيان ل نادرێ .ئهو بارودۆخه پ ش به
باس کی ڕاستگۆيانه لهسهر تهوەر ك دەگرێ که ههرگيز به ب باسليکردن ڕ گا چارەی
بۆ نادۆزر تهوە] .لهسهر ئهو بۆچوونهی نووسهر تا ئ ستا چاند جاريش ويديۆی

ما پهڕی ڕۆژهه ت بۆکانيان سڕيوەتهوە .بۆ و نه ويديۆيهکم لهسهر ژنان و کيژانی
ڕۆژئاوايی که دژ به زۆرداريی حکوومهتی تورکيا خۆڕاگری دەکهن ب و کردەوە که
ڕۆژ ك دواتر بهب هۆکار ويديۆکهيان سڕيبۆوە .وەرگ ڕ[
ئهوە بهشداريکردنی ڕاستگۆيانه و پ کهوەژيان کی دادپهروەرانه له باس کدا نييه،
ئهگهر چهپهکان له ﻻيهکهوە له ههنبهر سهلهفييهکان و پهرەپ دەرانی ڕق و کينه له ناو
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کۆمه گادا هه و ست نهگرن و لهو ﻻشهوە له شاری برلين پ ش به گفت و گۆی تيلۆ
زاراسين " "Thilo Sarrazinدەگرن .ئهوە بهشداريکردن له ئاشتيدا نييه کات چهپهکان
له ڕ پ وان دژ به سياسهتی ئيسڕائيل بهشداری دەکهن و هاواری "يههوودی بۆ ناو
گاز" يا "يههوودی بهرازی ههژار ،وەرە دەرەوە و به تهنيا بکه هاوار" بهرز
دەکر تهوە! ئهوە بهشداريکردن له ئهمنييهتی ناوەوەی و تهکه نييه کات شهڕخوازيی
لهڕادەبهدەر ههر وەك کۆبوونهوەی "گ  "٢٠سا ی  ٢٠١٧له شاری هامبۆرگ به
ناوی بهرگری فهرمی دەناس ندرێ.
هه س و کهوتی لهو چهشنه و ئهو ڕوانگه بيرکردنهوەيه باس له يهك ﻻيهن بوون،
خه ك خه هت نی و ب ه زبوون له ئاخافتن دەکهن و بهو هۆيهوە تاقم ك له چهپهکان
دەخر نه بهرەی ڕاستهکانهوە .دوای ل دوانم له کۆبوونهوەکهی حيزبی " "AfDله شاری
داخاوی ئا مان زۆربهی ﻻيهنگرانی ئهو حيزبه ل م تووڕە بوون چونکه من نهك –
ههروەك چاوەڕوانيان دەکرد – ڕەخنه له ئايينی ئيسﻼم بگرم ،به کوو ڕەخنهم له هه س
و کهوتی ئهو حيزبه لهسهر چهشنی هه بژادنهکانی ناو ئا مان کرد .ئهو ڕۆژە ئاخافتنم
له ههنبهر ئاگرت بهردانی ڕۆحی کرد که به مهيلهوە گوێ بيسی زۆربهی بهشداران
نهبوو .به حهق دەب ب م که تاقم ك له ئهندامانی ئهو حيزبه ڕاسته " ،"AfDلهسهر ئهو
باسه هاودەنگ بوون که حيزبهکه دەب خۆی له ڕاديکا بوون بپار زێ و ه زی خۆی
لهسهر ڕ گاچارەی کارساز بۆ چارەکردنی ک شهکانی و ت چڕ کاتهوە .به م ههر
وەك له هه بژاردەکانی کۆتايی نيشانيان دا و دەچ بهڕ وەبهرانی ئهو حيزبه بۆ
ڕاک شانی سهرنجی دەنگدەران و فريودانيان تامهزرۆيی زياتر به دروشمی ڕاديکا نه
و دژ به مرۆڤی بيانييان ت دا بهه زتر ب .
مانگی نوامبری سا ی  ٢٠١٧له شاری کمنيتس ""Chemnitzی ڕۆژهه تی ئا مان
له کۆبوونهوەيهکدا ئاخافتنم لهسهر ئهو پرسيارە کرد" :ئايا ئايينی ئيسﻼم ڕ گا بۆ
ڕ فۆڕم دەه تهوە؟" .بنهڕەتی ئهو باسهم کت ب ك بوو که به دوو قۆ ی لهگهڵ مۆهاناد
خورشيدی ب ومان کردبۆوە] .کت بی "ئايا هوم دی ڕزگارکردنی ئايينی ئيسﻼم ه شتا

ههر ماوە؟" له ﻻيهن خۆمهوە پ شتر له ئا مانييهوە کراوە به کوردی و لهسهر ما پهڕی
ڕۆژهه ت  /بۆکان ب و کراوەتهوە .وەرگ ڕ[ دوای ل دوانهکهم زۆربهی پرسيارەکان
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لهسهر خۆگونجاندنی مرۆڤی بيانی و پهنابهر بوو .من دە م که ناکرێ ههموو پهنابهران
به چاو ك سهير بکر ن؛ زۆربهيان ڕ ز بۆ ئهم و ته دادەن ن و زۆر زوو دەتوانن
خۆيان لهگه يدا بگونج نن ،تاقم کيشيان به د نياييهوە ک شهی فهرههنگی ،کولتووری،
ئايينی و هتد لهگهڵ خۆياندا د ننه ناو و تهکهوە ،که وەك لهمپهر پ ش به خۆگونجاندنيان
دەگرێ .به ش وەی کورتکراو ڕوانگهی من لهسهر ئهو تهوەرە لهگهڵ بۆچوونی
زۆربهی بهشدارانی کۆبوونهوەکه ڕ ك نهدەکهوت و ک شهيان لهگه يدا ههبوو .ژن ك
ههستايه سهر پ و گوتی "خانمی م رکل مرۆڤ کی خهيانهتکار و ناڕاسته که له
قهيرانی پهنابهران بۆ تووناکردنی و تی ئا مان که کی نابهج وەردەگرێ ".زياتر له
نيوەی بهشدارانی ناو هۆ هکه به دەنگی بهرز چهپ هيان بۆ ل دا .من وە مم دايهوە
سهرەڕای ئهوەی لهگهڵ زۆربهی خا هکانی سياسهتی خانمی ميرکل ک شهم ههيه و به
هه هی دادەن م ،به م وەك زانايهکی زانستی سياسی و مرۆڤ کی د موکرات ناتوانم ئهو
بۆچوونه به ب به گه قهبووڵ بکهم .ههر کهس تامهزرۆيی جيددی بۆ ئهو باسه ههب ،
دەب لهجياتی ئهوەی سياسهتوانانی و تهکه به "خهيانهتکار" و م دياکانی به درۆزن
بناس ن  ،له ﻻيهکهوە به گهی بۆ بۆچوونهکهی ههب و لهو ﻻشهوە پ شنيار و
ئالترناتيڤی به دەستهوە ب  .ههر کهس تهنيا ت ئۆری پيﻼنی بهدەستهوە ب و ئهو چهشنه
هه س و کهوته ڕابگه ن  ،خۆی له بازنهی باسهکه دوور دەخاتهوە و ناب پ ی سهير
ب ئهگهر سکاﻻکانی به جيددی وەرنهگيرێ.
ل رەدا تاقم ک له بهشداران چهپ هيان بۆ ل دام ،به م ه ند کيشيان هاوکات لهگهڵ
ئاخافتنهکهم ههستان و هۆ هکهيان بهج ه شت .منيش ههرکام لهو مرۆڤانهم به
"سهرچاوم هاتی" بهڕێ دەکردن .دوای کۆتايی پ هاتنی دانيشتنهکه پياو کی بهتهمهن
هاته ﻻم و به تووڕەيی بهسهرمدا نهڕاندی" :باش وايه ئ وە له د ی ئا مانييهکاندا
بم ننهوە ،دەنا ههمووتان دەگهڕينينهوە بۆو ج گايهی ل ی هاتوون ".لهسهر ئهو هه سو
کهوته جيا له پ کهنين هيچم نهگوت .تاقم ك لهسهر هه س و کهوتی ئهو پياوە ﻻی من
داوای ل بووردنيان ل کردم .يهکيان گوتی" :مرۆڤ زۆر به ساکاری ترسيان ههيه،
سياسهتوانان کونتڕۆ يان لهسهر بارودۆخی ئهم و ته له دەست بدەن ".من وە مم
دانهوە" :ڕەنگه واب  ،به م من ناچار نيم ڕ زم بۆ ترسی ئهو مرۆڤانه ههب  ،که هيچ
ڕ ز کيان له ههنبهر کهرامهتی ئينسانيدا نييه!" ديارە لهسهر ئهو چهشنه هه س و
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کهوتانه زۆر به ڕاحهتی پ دەکهنيم چونکه دەمتوانی بهرگری لهخۆم بکهم ،به م
زۆربهی گهنجانی ميگرانت و پهنابهر ئهو تواناييهيان نييه له ههنبهر ئهو فۆڕمه
هه واردنه لهخۆيان بهرگری بکهن.
به م له کۆتاييدا بڕ ك ل ك ت گهيشتن ههبوو :ژن ك ،که له ڕيزی پ شهوە دانيشتبوو
و بۆ ههر دووك لهيهنهکان چهپ هی ل دەدا ،هاته ﻻم و گوتی :سپاس بۆ گوتهی
کۆتاييتان .ئهو گوتهيه بۆ من له ههموو باسهکه گرنگتر بوو .ئيمه زۆر کهم دەرفهتی
ئهوەمان دەب باس لهسهر تهوەری وا گرنگ بکهين ،ههر بهو هۆيهوە من له ﻻيهن
خۆمهوە سپاستان دەکهم که هاتوويهته شاری کمنيتس!" تهواو ئهو چهشن دەرفهتانه
گهل ك کهمن .ههردووك ﻻيهنهکان به بهرزکردنهوەی گورجی قامکی ئاماژەی
ئهخﻼقی يا هه س و کهوتی تووڕە باسهکه وەك بارمته وەردەگرن .بهو ش وەيه تهنيا
پياسه له شهقميکی يهك ﻻيهنه دەکهين.
به م ئهوە ههر چهپ و ڕاستهکان نين پ ش به باس کی ڕاستگۆيانه دەگرن.
سياسهتوانان نايانهوێ بهرژەوەنديی بارودۆخی ئابووری و تامهزرۆييان له و تانی
عهڕەبی و تورکيا بخهنه ژ ر مهترسييهوە و هاوکارييان لهگهڵ ئهو و تانه يا مامهلهی
ئابوورييانی پ ﻻواز بکهن .سهرەڕای ئهوانهش ش خه دەو همهندەکانی قهتهر و
عهڕەبستانی سعوودی ئ ستا د واترين و بهخشهندەترينی سهرمايهداران و سههامداران
له کارخانه ناودارەکانی و تانی رۆژئاوايين .له جيهانی گلۆبالی ئهمرۆييدا گهل ك
ئهستهم دەکرێ ﻻيهنی ڕوون دياری بکرێ چونکه ههموو شت ك زۆر تهنگاوتهنگ
لهگهڵ يهکتر گر دراون و ت کها ون و تهنيا وشه و گوتهی ئاگادارکهرەوەی کاتيی
دەم ننهوە که زياتر پهيوەندييان به خ رخوازييهوە ههيه ،به م کۆ هکه و ئامراز کی
ڕاستهقينه نين .بهسهر ئهوەشدا گرووپ و ڕەوتی ههو دەر بۆ کارت کهری لهسهر
دەسه تداران به ئاشکرا يا له ژ رەوە بهردەوام ڕ فۆڕم يا ڕەخنهی مرۆڤی ناڕازی
لهژ ر ناوی ه رش به ئيسﻼم دەناس نن و پووچه ی دەکهنهوە .کاردانهوەيهك که
بهردەوام له کۆمه ه ئيسﻼمييهکانی ئا مان دەبينرێ و دووپات دەب تهوە .شت کی ڕوونه
که ئهوان هيچ تامهزرۆييهکيان بۆ پشتيوانيکردنی جيددی له مرۆڤی موسو مانی ليبرال
نييه .به د نياييهوە بڕ ك خزمهتگوزاريی تهنيا به قسه له ئارادايه به م هيچ
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سنووردارييهکی ڕوونی بۆ نييه .ههلی وەك ڕ پ وان له شاری کۆ ن ئهو شو نهی
دەيانويست له ژ ر دروشمی "لهگهڵ ئ مه نا" دەنگی خۆيان دژ به ترۆريزم دەرببڕن،
به زايه چوو .ڕ کخراوەی تورکی " ،"DITIBکه مليۆنان پارەی ما ياتدەرەکان لهژ ر
ئيديعای چاﻻکی بۆ خۆگونجاندنی مرۆڤ و پووچه کردنهوەی ڕاديکا بوونهوەی
گهنجان له کۆمه ه سهرەکييهکه وەردەگرن ،نهك ههر له کۆبوونهی دژ به ترۆريزم
بهشداريان نهکرد ،به کوو نهشيانتوانی خۆشحا ی خۆيان له ههنبهر بهشداربوونی
کهمی مرۆڤ لهو ڕ پ وانهدا بشارنهوە .ههروەها کات مزگهوتی ليبرالهکان له شاری
برلين کرايهوە ،نهك ههر بهرپرسانی بڕياردەر له و تی ميسر ،به کوو زۆربهی
ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکانی ناو ئا مان لهسهر ئهو به گهيهی ياسای نو ژی سوننهتی
بهڕ وە نابهن ئهو مزگهوتهيان به شو ن کی غهيری ئيسﻼمی ناساند .ههروەها
ب دەنگييهکی بهرب و بهڕ وە چوو کات م دياکانی و تی تورکيا شهپۆل کی درۆ و
بوختانيان دژ به خاتو سهيران ئاتهش " "Seyran Ateşوەك ڕەخنهگر وەڕ خست.
مرۆڤ ئ ستا دەتوانی ب  ،چاوەڕوانی لهوە زياتر له ڕ کخراوەی " "DITIBو م ديا
تورکيهکان ناتوانين بکهين .به م ئهدی زۆرينهی موسو مانانی ئاشتيخواز و ب دەنگی
ئهم و ته له کوێ بوون؟ بۆچی ل دەگهڕ ن ئيسﻼمی سياسی وەك مهزنترين ه زی
ئيسﻼمی لهم و تهدا بم ن تهوە؟ بۆچی فهزای گشتی بۆ ه زی کۆنهپهرست و ڕاديکاڵ
خا ی دەکرێ و هاوکاتيش سکاﻻ لهوە دەکرێ که و نهی ئيسﻼم له ناو کۆمه گادا به
خراپ نيشان دەدرێ؟ جيا له ئيوە ک دەب ئهو و نهيه بگۆڕێ؟ ئهدی بۆچی ڕاناپهڕن
و دەنگی خۆيان به گو ی بيسهرانيان ناگه ينن؟ ئهگهر ئيمه له داهاتووی ئهم و ته
پ کهوەژيانيکی ئاشتيانهمان بوێ ،پ ويستيمان به بهشداريی چاﻻکانهی ههموو مرۆڤ کی
د موکرات ههيه ،ئيمه پ ويستيمان بهو موسو مانانه ههيه که پشتيوانيمان ل بکهن و
پ ش به ههر ه ز ك بگرن که بيانهوێ کۆمه گا و د مۆکراسيمان ل بش و نن.
ک شهکه ل رەدايه که تا ئيستا تهنيا ئيسﻼمی سياسی توانيويه مرۆڤی موسو مان
لهدەوری يهکتر کۆکاتهوە .ئهوان دەتوانن ئهو کارە پ ك ب نن چونکه پارە و
پيداويستييهکانی ئهوکارەيان ههيه و چونکه به چهکی ب وکردنهوەی ت ئۆريی پيﻼن و
ويستی ه زبهدەستهوەگرتنی سياسييهوە چاﻻکی دەکهن .بهو کارەيان زۆربهی گهنجانی
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موسو مان بۆ ﻻی خۆيان ڕادەک شن که لهناو بنهما ه و مزگهوتهکاندا ههستی
قوربانيبوونی ناو کۆمه يان ت دا پهروەردە بووە ،و له خۆپ شاندانهکانی دژ به
کاريکاتۆری محهمهد ،دژ به و تی ئيسڕائيل ياخود پ کهينانی حکوومهت کی بهه زی
ئيسﻼمی له تورکيا که گو ڕايه ی رۆژئاوا ناکا ،که ك وەردەگرن .ل رەدا هيچ
جياوازييهکی ناب ئهگهر ک شهکان ڕاستهقينه بن يا ج ی باوەڕنهبن.
ه زی ئيسﻼمی ڕ کخراو ،چاﻻکی بۆ چينهکانی خه کی دەکا ،تهنيا لهسهر
چاوەڕوانی وەرگرتنی پارەی زياتر و دەست ڕۆيشتوويی ه زی سياسی زياتر ،خۆی
وەك شهريک کی گوتاری باسهکه نيشان دەدا .له پشت ئهو ئيسﻼم ناسيی و به ينييه که
تهنيا له گوتهدا دەگوترێ و کردەوەی لهدوا نييه ،ئامانج ك خۆی شاردۆتهوە که پاساو
بۆ کارەکانيان دەدۆز تهوە .ئايا موسو مانی ليبرال ئهوەيان دەوێ؟ ههروەها:
موسو مانی ليبڕال ،ئهگهر بوونی ههيه ،چ شت ک و چ پ شنيار کی بهدەستهوەيه؟
خۆپ نشاندانی دژ به ت ڕۆڕ و مزگهوتی ليبرالی ئهزموون ك بوو بۆ موسو مانانی
ئاشتيخواز .مرۆڤ هيچ ناچار نييه بهشداری له خۆپ شاندانهکه بکا يا نو ژ و دۆعا له
مزگهوته ليبرالييهکه بهج ب ن  .به م ﻻنيکهم ئهو شتهی چاوەڕوانی ل دەکرا
عهمهليکردنی دروشمی خۆپ شاندانهکه و هاودەردی لهگهڵ مزگهوتهکه بوو که
بهڕادەيهکی زۆر لهژ ر گوشار و ڕەخنهی ئيسﻼميستهکاندا بوون .به م زۆرينه
ل رەشدا ههر ب دەنگ مايهوە .ههر بهوهۆيهوە ئهو زۆرينهيه بۆ من نهك ههر ئاشتيخواز
نييه به کوو گهل ك پاسيڤه .ههر وەك زۆرينهی مرۆڤی ب دەنگی کۆمه گای ئا مانيش
که له ن وان سا هکانی  ١٩٣٣و  ١٩٤٥دا ،به ب دەنگ مانهوەيان و تی خۆيان و
زۆربهی و تانی جيهانيان خسته بارودۆخ کی گهل ك ناخۆش و ما و رانکهرەوە! به
چاوخشاندن به ڕابردوودا هيچ کهس ئافهرينی پ نهگوتن و پار زگاری ل نهکردن
چونکه ئهوان خۆيان نه هيچ کهس کيان کوشتبوو و نه يههووديان بۆ ناو ژووری گاز
ڕەوانهکردبوو .ئهم د رەی که" :له ههنبهر دەستپ کدا خۆڕاگری بکهن" وا بۆ يهکهم
جار له ههڕەشهی شهڕی سا ی  ١٨٤٠ی ئا مان لهگهڵ فهرەنسا هاته گۆڕێ له سهدەی
بيست و يهکهميشدا ه شتا ماناکهی خۆی له دەست نهداوە.
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ئهو ڕاستييه که سياسهتی ڕ کخراوە خۆپار زە ئيسﻼمييهکان ههر وەك پ شووش لهم
و ته وەك هاوکار و شهريکی کاريی حکوومهت سهير دەکر ن ،چونکه گۆيا ئهوان
نو نهری زۆرينهی موسو مانانن ،کار کی گهل ك ما و رانکهرە .ئهزموونهکهی دەب ته
هۆی خه تدان و پشتيوانيکردن و ئاسايش بۆ ئهو کهسانهی دەرەتان و پارەی پ ويستيان
بۆ در ژەپ دان به کردەوە کۆنهپهرەستهکانيان بۆ مسووگهر دەکرێ .من له خۆم پرسيار
دەکهم ،ئايا کاتی ئهوە نههاتووە ڕ کخراوە خۆپار زە ئيسﻼمييهکان وەك کۆ هکهی
سهرەکی ک شهکه سهير بکر ن و ههست بهوە بکرێ که دژ به ههر جوو نهوەيهکی
ليبرالی دەوەستن؟ ئايا کاتی ئهوە نههاتووە مرۆڤی موسو مان نهك وەك کۆمهڵ به کوو
وەك تاك چاوەڕوانيان ل بکرێ ئهو ئهرکه بهج ب نن که له زۆرينهی مرۆڤی
ئا مانييش چاوەڕوانی دەکرێ؟ واته ڕق و کينه وەﻻ ن ن و زياتر بۆ تولهرانس و
ڕ زدانان له ههنبهر يهکتر و مافی سهربهخۆيی مرۆڤه ڕەنگاوڕەنگهکان چاﻻکی
بکهين .ئهو شتهی پهيوەندی به موسو مانانهوە ههيه :ديارە ئهوە ڕاسته ئهگهر له ههنبهر
نهتهوەپهرەستی و ڕاسيسم دژ به ڕاستهکان بهرگری لهخۆيان بکهن ،به م
نهتهوەپهرەستيی موسو مانانيش دژ به ڕۆژئاواييهکان دەتوانی گهل ك مهترسيدار ب .
ئهو کارە نهك ههر پ ش به ئينتيگراسيۆن و خۆگونجاندن له کۆمه گا دەگرێ ،به کوو
مهترسی بۆ پيکهوەژيانی مرۆڤ لهم کۆمه گايهشدا دروست دەکا.
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پهنابهران ،وەست نهر يا موتوڕی سهرﮐهوتوويﯽ ئينتيگراسيۆن؟

پ ش ئهوەی سياسهت و کۆمه گا تهنانهت به ش وەی سهرەتايی سترات ژييهك بۆ
ڕوونکردنهوە و چارەکردنی ک شهکانی ئينتيگراسيۆن بدۆزنهوە زياتر له  ١،٥مليۆن
پهنابهر له دوو سا ی ڕابردووەوە ڕژاونهته ناو و تهکهوە .ماوەيهکی زۆر باس لهسهر
ئهوە بوو ئايا کردنهوەی سنوورەکان و وەرگرتنی ئهو مرۆڤانه به ب کونتڕۆ ی ورد،
کار کی دروست بوو يا نا .به بڕوای من ئهو کارە جياوازييهکی مهزنی ههبوو له
ههنبهر هه س و کهوت لهگهڵ بارودۆخی پهنابهرانی ڕابردوو .له ڕابردوودا مرۆڤ
ههستی بهو مرۆڤه ڤيهتناميانهی دەهاتنه ئ رە دەکرد ئايا ﻻيهنگری ڕژيمی کومونيستين
يا نا؛ له پهنابهرانی کۆلۆمبيا پرسيار دەکرا ﻻيهنگر ياخود دژ به شهڕخوازانی
و تهکهيانن؛ ههروەها لهو کوردانهی و تی تورکيا که پهنايان بۆ و تی ئا مان ه نابوو
پرسيار دەکرا ئايا ﻻيهنگری پ ك ك و ئۆجهﻻنن يا نا .تهنانهت لهو کهسانهی له شهڕی
ئوکراييندا پشتيان له و تهکهيان کردبوو و وەك پهنابهر هاتبوونه ئ رە ،له ﻻيهن
بهرپرسانی و تی ئا مانهوە پرسياريان ل دەکرا ئايا له ڕۆژهه ت يا ڕۆژئاوای ئهو
و تهوە هاتوون .به م سهير ئهوەيه سهبارەت به پهنابهرانی و تانی سوريا ،ع ڕاق و
ئهفغانستان ديار نهبوو کام يهك لهو مرۆڤانه پشتيوانی ه زی حاکم له و تهکهيان بوون
يا کاميان ﻻيهنگری ئيسﻼميستهکان .لهسهر ئهو بۆچوونه که زۆربهی پهنابهرانی
و تانی سوريا له دەستی داعش و ئهفغانييهکان له ترسی تالهبان ڕايان کردووە ،ئهو
مرۆڤانهيان به ئيسﻼمی خۆپار ز دانهدەنا .به م له ڕاستيدا له ن و ئهو پهنابهرانهدا
گهل ك مرۆڤی برايانی موسو مان و سهلهفييهکان خۆيان حهشار دابوو .ﻻيهنگرانی
داعش و تالهبانيش لهژ ر ناوی پهنابهر هاتبوونه ئهم و ته و تهنانهت ڕ کخراوە
ت ڕۆريستييهکان خۆشيان له م ديا کۆمه يهتييهکاندا باسيان له ناردنی جيهاديست بۆ
ئورووپا دەکرد که به قاچاغ خۆيان به ناوی پهنابهر گهياندۆته ئورووپا و تهنيا
چاوەڕوانی ئهو دەرفهتهن له خزمهت به ڕ گای خودا و ئايينهکهياندا خۆيان شههيد
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بکهن .بهو هۆيهی شهڕ لهو و تانه فاکتهری سهرەکی بۆ وەرگرتنی پهنابهران بوو،
بارودۆخ کی گهل ك نالهبار پ ك هاتبوو که له و تی ئا مان ئاکتی پهنابهرانی
هاوجنسبازی ئ رانی و پهنابهری کۆپتهی ميسری ڕەد دەکرايهوە له حا يکدا مرۆڤی
ز دەڕۆی داعش و تالهبان چ ژيان له پهنابهريی لهم و ته دەگرت و خۆيان مات دابوو
و چاوەڕوانی ڕۆژی شههيدبوونی خۆيان دەکرد.
به لهبهرچاوگرتنی ئهو ڕاستييه که ههزاران مرۆڤ بههۆی شهڕەوە دەربهدەر
کرابوون ،له ڕوانگهی منهوە کار کی گهل ك دروست بوو بارودۆخ کی ئينسانيان بۆ
فهراههم بکرێ .ڕەنگه لهو بارودۆخه ناخۆشه دراماتيکهدا مرۆڤ نهيتوانيايه جيا لهوە
شت کيتر ب " :دەروازەکان بکر نهوە" .به م ئهوەيکه ڕوانگهی ئهمنييهتی و تهکه
خرايه پشتهوە و گرنگايهتی پ نهدرا ،ئهزموونهکهی بووە هۆی ئهوەی له چهند سا ی
ڕابردووەوە ه رش کی ب ژوماری خو ناوی و کاری ت ڕۆريستی له ئورووپا دەستی
پ کردوە .ئ ستا تاقم ك ميگرانت ڕاه نراون لهو و ته ئورووپاييهی ل ی له دايك بوون
ياخود ت دا گهورە بوون ،دەستی خۆيان به خو نی مرۆڤ خو ناوی بکهن .به م
ه ند کيشيان لهژ ر ناوی پهنابهر کۆچيان بۆ ئهم قوڕنهيه کردووە .ههرەسه نانی
تهواوی ه زە جياوازە ئهمنييهکان وەك ڕووداوی ئانيس ئهميری ٢٦به گهيهکی خهمناکه
بۆ ئهو بۆچوونه که ه شتا کونس پت کی کارت کهر و قايم بۆ ئهوەی پ ش به کردەوەی
ت ڕۆريستی لهو چهشنه بگيرێ ،بوونی نييه .ئهو چهشنه هه س و کهوتانه نائارامی و
ب متمانهيی نهك ههر له ناو خه کی ڕۆژئاوايی به کوو لهناو ئهو مرۆڤه پهنابهرانهی
به ش وەی جيددی دەيانهوێ خۆيان له کۆمه گادا بگونج نن دروست دەکا و ترسيان ت دا
پ ك د ن  .ترس له به تاوانبارکردنی ههموو مرۆڤ کی بيانی وەك يهك و به يهك چاو
سهيرکردنيان.
بارودۆخهکه گهل ك دژوارتر دەب کاتی ههواڵ لهسهر پهنابهری ز دەڕۆی ئيسﻼمی
ب و دەکر تهوە که ناسنامهی خۆيان شاردۆتهوە يا دۆکۆمينتی ناسنامهيان لهناو بردووە
و خۆيان وەك پهنابهر کی ب پهنا و ب تاوانی سوريايی ناساندووە .ڕاستييهکه دواتر
 ٢٦ئانيس ئهميری ڕۆژی نۆزدەی دسامبری سا ی  ٢٠١٦له شاری برلين به لۆرييهك چووە ناو مارکتی کريسمهسهوە و  ١٢کهسی
کوشت و  ٤٨کهسی بريندار کرد.
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ئاشکرا بوو که تاقم ك لهو کهسانهی هاتوونهته ناو و تی ئا مان و خۆيان وەك پهنابهر
ل رە ناساندووە ،مرۆڤی ز دەڕۆی ئيسﻼمی بوون که تهنيا بۆ بهج ه نانی جيهاد و کارە
ت ڕۆريستييهکانيان ناردراونهته ئورووپا .به تايبهت ئهو کهسانهی له و تانی
مهڕاکيشهوە هاتوون بۆ ئا مان و چاوەڕوانی مانهوەی بهردەواميان لهم و ته نييه؛ به
خۆشاردنهوەيان لهم و ته و بههۆی کاری قاچاغ ،پياوکوژی و جينايهت خۆيان لهسهر
ئاو ڕادەگرن.
سروشتييه مرۆڤ ناتوانی لهسهر سنوورەکان ئهو مرۆڤانه بناس و بزانی ک
ئيسﻼميسته و ک نا و ک پيويستی به مافی پهنابهری ههيه و ک تهنيا بههۆی
بارودۆخی نالهباری ئابوورييهوە و تهکهی بهج ه شتووە .سهرەڕای ئهوەش
بهههمان ش وە نهگونجاوە بتوانرێ مهبهستی سياسی و مهترسيداربوونی ئهو مرۆڤانه
بۆ کۆمه گا سهرەکييهکه دياری بکرێ .ل رەدا زانينی ئهو ڕاستييهی که زۆربهی
پهنابهران ئاشتيخواز و مرۆڤی ل قهوماون ،هيچ يارمهتيدەر ناب  .چونکه بهس دەب
کاتی له  ١،٥مليۆن کهس سهدا  ١٠مرۆڤی ز دەڕۆی ئيسﻼمی ،شهڕخواز و
جينايهتکاريان ت دا هه کهوێ .له کۆتاييدا  ١٥٠ههزار کهس به مرۆڤی ز دەڕۆ و
جينايهتکاری ئهم و ته ئيزافه دەب که دەبنه هۆی دروستکردنی نائارامی و
گ رەش و نی زياتر .ئهو سهدا ١٠يه دەبنه هۆکار بۆ ههرەسه نانی بارودۆخی مرۆڤی
بيانيی گونجاوی چهندين سا ه و مرۆڤی کۆچبهری ميگرانتی نوێ لهم و ته.
لهمرۆدا يارمهتيدەر ناب سکاﻻ لهسهر ئهوە بکهين که بۆچی بارودۆخهکه وای ل
هاتووە .پرسيار ل رەدايه ئايا کارەساتی مرۆڤ خۆشهويست له سنوورەکانی
مهجارستان دەکرا به ش واز کيتر ڕ گاچارەی بۆ بدۆزر تهوە؟ ديارە ئهو کارەساته
زۆر لهم ژە دەستی پ کردبوو ،به م تا ئهو کاتهی ڕاستهوخۆ ک شهکه و تی ئا مانی
نهگرتبۆوە ،لهبهر چاويان نهگرت و له خهوی خۆش هه ی نهستاندن .من تهنيا دەتوانم
ب م دورگهی ﻻمپودۆزا""Lampedusaی يۆنان يان کيبهرک لهسهر بهرپرسايهتی و
دۆزينهوەی کليل بۆ کردنهوەی قف ی ک شهکان شايستهی و تانی ئورووپايی نييه –
به م ئهوە باس کی جياوازە.
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ئهو کارەی من ڕەخنهم لهسهری ههيه پ کهاتنی بارودۆخ کی لهو چهشنهيه .من
زۆری لهسهر ناڕۆم و نا يم ک شهکه له ن وان سياسهت و کۆمه گادا ديالۆگی لهسهر
نهکراوە .به م له هاوکاريی و يهکگرتوويی سياسهتوانان و م دياکان لهسهر خا يکی
تايبهت هاودەنگييهك بوونی ههبوو که ئيزنيان به تاقم ك له پرسيارەکان نهدەدا .ههر
ﻻيهن ك به نيگهرانييهوە دەنگی خۆی لهسهر ئهو ک شهيه بهرز کردبايهوە و بهتايبهت
لهسهر ئاکامی نهر نی ئهو ک شانه مرۆڤی ئاگادار کردبايهوە ،مهترسی ئهوە پ ك دەهات
ناوی پۆپۆليستی ڕاستی ب عاريان پ بدەن .و نهيهکی نوێ له ئا مان نيشان دەدرا که
گهل ك جوان بوو و بارودۆخ کی پ که نابوو به کولتووری بهخ رهاتن و باوەشی
کراوەوە پهنابهرانيان وەردەگرت.
ئهو شتهی بوونی نهبوو ئاناليزە و شيکردنهوەی بارودۆخهکه بوو به ب
قهدەغهکردنی بير و باوەڕ .ئهو شتهی بوونی نهبوو و نييه ،ههبوونی کونس پت کی
ڕوون و ئاشکرايه که نهك ههر به ش وەی کورتخايهن به کوو به ش وەی در ژخايهن
کارت کهری لهسهر ک شهکان ههب و ڕ گاچارەيان بۆ بدۆز تهوە .ئهو ڕ گاچارەيهی
ههموو ﻻيهنهکان بگر تهوە – له ڕاه نانی ڕۆناکبيرييهوە تا بازاڕی کاری و ههتا
نيشتهج بوون – نهك به ب بير و پﻼنی داهاتوو ههر وەك بۆ هه س و کهوت لهگهڵ
ه زی کاريی ميوانی سهردەمی دوای شهڕ بوونی نهبوو .ئهو کارە له ڕوانگهيهکی
حهياتييهوە وەك هه س و کهوتی ئايينی و کولتووری که ديارە ئهو کات بهرجهسته
دەبنهوە – ئهگهر مرۆڤ خۆيان پ وە خهريك نهکا – ناب مرۆڤ چاوی خۆی له
ههنبهرياندا بقووچ ن دەنا ههرچهنديش کۆمه گاکه کراوە ب  ،ل کی هه دەوەش ن و
ههرەسی پ د ن .
ئيستا وە می سياسهت لهسهر ئهو ک شانه چييه؟ ئايا تهنيا دروشمی خا ی و دانانی
ديواری کۆنکر ت له دەوری بازاڕەکانی کريسمهس ئهو ج يهی خه کی ل کۆ دەبنهوە
بهسه؟ ئايا مهترسييهکه کۆتايی پ دێ ئهگهر ژنان به تهنيا بۆ وەرزش و پياسه
بهڕ نهکهون و کاتی ج ژن خۆيان له پياوەکان دوور ڕاگرن؟ يا له شو نی مهلهکردن
ژن و پياو ل ك جياکهنهوە بۆ ئهوەی ژنان له ههنبهر چاوچنۆکيی پياوانی بيانی بپار زن.
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ئهو کارانه تهنيا دەست بهسهر چاوداگرتنن و چارەی سهرەکی بۆ لهناوبردنی
ڕەچه هکی ک شهکان نين.
ههر وەك به ههمان ش وە ههو دان بۆ پار زگاريکردنی مرۆڤی بيانی له ههنبهر به
تاوانکاردانان و به يهك چاو سهيرکردنی گشتی کار کی هه ه و ب فايدەيه ،له ناو
ميدياکاندا که باس له مرۆڤ کی سوريايی قارەمان دەکرێ گۆيا زەفهری بهسهر
ت ڕۆريست کدا ه ناوە و ڕادەستی پۆليسی کردووە يا مرۆڤ کی بيانيی ديکه له ناوچهی
زارلهند يارمهتی ئاگرکوژاندنهوەی داوە ،ک شهی مرۆڤی بيانی لهم و ته کۆتايی
پ ناه ن  .له م دياکاندا ئهگهر به پ ويستی نهزانن ،لهسهر ناسنامه و نهتهوەی پ شووی
مرۆڤی مهزلووم ب دەنگی ل دەکهن .ههمان م دياکان ئهزموونی تاقيکاری و پشکنين
لهسهرمرۆڤی بيانی نيشان دەدەن ،که چلۆن ئهو ڕ کخراوانه پرس و ڕايان له مرۆڤی
بيانی کردووە و هاتوونهته سهر ئهو ئهزموونه زۆربهی پهنابهران بههۆی تامهزرۆيی
و هۆگريی و ئارەزوويان بۆ د موکراسی و ئازادی مافی مرۆڤ ڕوويان له ئا مان
کردووە .من به هيچ ش وەيهك نامهوەێ ئهو بۆچوونه ڕەد کهمهوە ،که ئهو ئارەزووە
بۆ زۆربهی ئهو مرۆڤانه هاندەر و پا نهر نهبووب  ،به م بهو هه س و کهوتانه و
ڕازانهوەيان ک شهکان ڕ گاچارەيان بۆ نادۆزر تهوە .ئهو کارانه ههر وەك پ شتريش
ئاماژەم پ کرد تهنيا له خزمهت ئارامکردنهوەی خه کيدا ههنگاو هه د ننهوە .ئهوان
دەب و نهيهکی پۆزيتيڤ و ڕاستهقينه بخهنه بهر چاو ،شك و گومان له ناو بهرن و
مرۆڤ بهرەو گو ڕايه ی ڕاستييهکان هان بدەن .ئهو شتهی بوونی نييه ،ناوەڕۆك و
ڕوونکردنهوەی پشت ئهو د رەيه" :ئيمه دەتوانين چارەی ک شهکان بکهين!".

ئينتيگراسيۆن

٢٢٦

له ن وان هيواداريﯽ ،ترس و ناهوم ديدا

بۆ نووسينی ئهو کت به پرسيارم له ژمارەيهکی زۆری پهنابهران کردووە ،جاری
وابووە به تهنيا ئاخافتنم لهگه دا کردوون و جاريواش بووە به کۆمهڵ .تاقم ك لهو
کهسانهی ئاخافتنم لهگه دا کردوون ئهندامی پڕۆژەيهکی فهرههنگين " "R.future-TVکه
نيزيکهی  ٤٠پهنابهر بهشداری ت دا دەکهن .ئهو پڕۆژەيه چهند ساڵ پ ش ئ ستا له ﻻيهن
نينا کۆنن " "Nina Coenenبه ئامانجی نيزيککردنهوەی پهنابهرانی ئا مان دەستی به
کار کردووە .چاﻻکييهکهيان لهسهر بهها و نرخ و ياساکانی و ت کی د مۆکراتيک و
لهسهر تهوەری وەك ئايين ،مافی ژنان ،هۆگريی هاوجينسی ،هه س و کهوت لهگهڵ
مرۆڤی ئا مانی و ياری و  ...هتدە .به بهشداری پهنابهران به زمانی ئا مانی و عهڕەبی
فيلم بهرههم د نن و له کانا ی سهراسهری ئا مانی " "H٢Dيهوە ب وی دەکهنهوە که
لهسهر ئينت رن تيش دەکرێ سهير بکر ن.
ئهو پهنابهرانهی ئاخافتنم لهگهڵ کردوون پهيوەندييان به گرووپ ك له پهنابهرانهوە
ههيه که تامهزرۆيی بۆ ديالۆگ لهخۆيان نيشان دەدەن .له در ژەی باس و
ل کۆ ينهوەکانم لهسهر ئهو مرۆڤانه بهو ئهزموونه گهيشتووم که زۆربهيان مرۆڤی
ئاشتيخوازن و به هيچ ش وەيهك مهترسی بۆ بارودۆخی ئهمنی ناوەوەی ئا مان پ ك
ناه نن .زۆربهيان حهز به و تی ئا مان دەکهن و د نيام بهو مهرجهی يارمهتی باش و
پۆزيتيڤيان پ بدرێ ،به باشی دەتوانن خۆيان ل رە لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی بگونج نن.
هاوکاتيش زۆربهی ئهو پهنابهرانه بههۆی شهڕ له و تی پ شوويان زيانيکی زۆريان
پ گهييوە و ک شهگهل کيان لهگهڵ خۆيان ه ناوەته ئ رە که بهرپرسه بۆ کاولکردنی
و تی پ شوويان :دەمارگرژی ،و نهی دواکهوتوويی له ژنان و کۆمه گا و کونتڕۆ ی
هه س و کهوت و ش وەی ڕەفتار و ئاکار .ئهو مرۆڤانهی لهو بارودۆخهی پ شتريانهوە
دەکهونه ژيانيکی ئازاد و ب لهمپهرەوە ،بههۆی کورس کی دوو يا چهند حهوتوويی
ناتوانن ههموو هه س و کهوتهکانی پ شويان وەﻻ ن ن .جياوازی کولتووری و داب و
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نهريت زۆر قوو تر لهوەی مرۆڤ بيری ل دەکاتهوە شو ن لهسهر مرۆڤ دادەن ن .ئهو
مرۆڤانهی له ژ ر پرۆسهی دوور و در ژی پهنابهريی ئازار دەک شن به ناچاری پهنا
بۆ ئه کۆڵ و ماکه سڕکهرەکان دەبهن .بهتايبهت ئهو گهنجانهی به تهنيا هاتوونهته و ته
ڕۆژئاواييهکان بههۆی نهبوونی کونتڕۆ ی بنهما ه و کۆمه گای پ شوويان به تهواوەتی
ڕ گای ب ئهخﻼقی و ب پار زی پيشه دەکهن.
زۆربهی ئهو مرۆڤانهی ئاخافتنم لهگه دا کردوون به و نهيهکی ئهر نيهوە هاتوونهته
و تی ئا مان .ئهو و نه ئهر نييه له ناو م شکی زۆربهياندا ههر ماوەتهوە و ﻻی
تاقم کيش ناهوم دی ت دا پهروەردە کردوون .زۆربهی ک شهکان گوشار کی زۆريان
بۆ پهنابهران ه ناوە :زۆربهيان ه شتا ههر له شو نی گشتی پهنابهران ژيان دەکهن و
به زمانی ئا مانی ئاخافتن ناکرێ ،تووشيان به باسی نهتهوەيی و ئايينييهوە دەب و
کونتڕۆ ی کۆمه هکهيان گهل ك بهه زە .وەرگرتنی پاس و ئيزنی مانهوە له ئا مان
کات کی زۆر دەک ش که تا ئهو کاته ئيزنی کارکردنيشيان پ نادرێ .ئهو کارانه گوشار
بۆ ههموويان د ن و پ ش به داڕشتنی بهرنامهی در ژخايهنی داهاتوويان دەگرێ.
پرسياری هاتنی ئهندامانيتری بنهما هکهشيان ک شهيهکه سهری هوموويانی بهخۆيهوە
خهريك کردووە .کات لهگه ياندا ئاخافتن دەکهم دە ن تا زەمان ك ئهو ک شانهمان چارە
نهکر ن نه دەتوانين خۆمان لهسهر ف رکردنی زمانی ئا مانی چڕ کهينهوە و نه لهسهر
گونجاندنی خۆمان له ناو ئهو کۆمه گايهدا ،چونکه ئهوان بهردەوام بير له بنهما هکانيان
دەکهنهوە .سهير ئهوەيه ئهو کهسانهی لهگهڵ بنهما هکانيشيان ل رە ژيان دەکهن ک شهی
تايبهت بهخۆيان ههيه .زۆربهيان له خۆيان پرسيار دەکهن چلۆن بتوانن ڕ گای ژيانی
دروست لهم و ته به مندا هکانيان نيشان بدەن کات ه شتا خۆيان ڕ گای ژيانيان
نهدۆزيوەتهوە .تاقم ك ههوڵ دەدەن له ڕ گای ئايين و سنووربهندی وە م ك بۆ خۆيان
بدۆزنهوە .خۆگونجاندن لهم و ته کارەکه هاسانتر ناکاتهوە.
محهمهد مرۆڤيکی  ٣٤سا هی شيعهی شاری بهغدايه و ئ ستا له هايم کی پهنابهرانی
شاری برلين گيرساوەتهوە .ئهو دەگ ڕ تهوە ،له ع ڕاق بهردەوام ئاگام له دەورو بهری
خۆم بوو و دەبوو بزانم ک له پهنام وەستاوە :سوننه ،شيعه يا ﻻيهنگرانی ئهلقاعيدە.
محهمهد که له ع ڕاق پۆليس بووە چهند ئهندامی بنهما هکهی لهشهڕدا لهدەست داوە و
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خو شی زۆر ئاستهم له ه رش کی پياوکووژی گيانی ڕزگار بووە .له و تی ئا مان ئيتر
ترس کی ئهوتۆی نييه به م له هايمدا دەب ئاگای له قسهکانی خۆی بی و بزان ک له
پهنايهوە وەستاوە .هايم وەك ع ڕاق کی بچووك بۆ ئهو وايه و پڕە له مرۆڤی تووڕە و
فناتيك و دەب ئاگای لهخۆی ب .
ئهو و تی ئا مانی خۆش دەوێ و ئازادی ﻻ گهل ك گرنگه به م ناشتوان ڕ ز بۆ
ههموو بهها ئينسانييهکانی ئهم و ته که "لهژير ناوی ئازاديدا ليسته دەکر ن" دان :
"ئا مانی دژ به سهرداپۆشينی ژنان و کيژانن به م به کار کی باشی دادەن ن کات
پياو ك لهگهڵ پياو کيتر پهيوەندی س کسی ههب  .ئهوان دە ين ئهوە ئازادييه .من دە م
ئهوکارە دژ به سروشته .بۆچی دەب ن ربازيی ئازاد ب  ،به م سهرداپۆشين نا؟ بهو
هۆيه بهردەوام دەب به منا هکانم ب م ئ مه بههايهکيتری ئينسانيمان ههيه ".ئهو
دەگ ڕ تهوە جار کيان لهگهڵ کچه نۆ سا هکهی سواری م ترۆی ناو شار ببوون و لهبهر
چاوی ئهوان ژن و پياو ك خهريکی ماچکردنی يهکتر بوون" .به پهله به کچهکهم
گوت ،چاويان ل مهکه!" ئهو ههستهی ئهو کارە ئاساييهی ئ رە ت يدا پ که ناوە نيشانی
دەدا تا چ ڕادەيهك ترسی لهوە ههيه که نهکا ڕۆژ ك کچهکهی خۆشی هه س و کهوت کی
ئهوتۆ ف ر ب .
کارت کهريی وا ههن که مرۆڤ پ يخۆشه بۆ پار زگاريکردنی مندا هکانی بهڕ وەيان
بهرێ به م ناتوان پ شيان پ بگرێ .ئهو ب دەسه تييه ترسيان ت دا دروست دەکا.
محهمهد دە " :جار کيان يهخهی گهنج کی ئهفغانيم گرت که لهههنبهر من زۆر
پڕڕوويی لهخۆی نيشان دا ،بۆ ئهوەی بڕ ك ڕ زل نان لهههنبهر مرۆڤی بهتهمنتر له
خۆی ف رب  ،لهپڕ کدا بهسهرمدا نهڕاندی و گوتی تۆ مافی ئهوەت نييه له من بدەی.
ديارە ئهو ،ئهو هه س و کهوتهی له دايك و باوکييهوە ف ر نهبووە به کوو له قوتابخانه
و له ئا مانييهکان ف ر بووە .منا هکانی ئ مه وا نين .ههروەها محهمهد دە ی من مرۆڤ کی
شهڕانی نيم به م جاروبار له مندا هکانم دەدەم بۆ ئهوەی سنووری خۆيان بزانن و
ف ری ڕ زل نان بن .له قوتابخانه ف ری منا ن دەکهن ئهگهر باوکت ل ت بدا ،بچۆ بۆ
ﻻی پۆليس .من نامهوێ ئا مانييهکان له ن وان من و مندا هکانمدا لهمپهر ساز کهن .من
خۆم دەزانم چی بۆ مندا هکانم دروست و چی نادروسته".
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تامهر " "Tamerمرۆڤ کی سوننهيه ٣٨ ،ساڵ تهمهنيهتی و دوو کچی ههيه.
گهورەکهيان  ١٢ساڵ تهمهنيهتی و تامهر ئيزنی پ داوە لهگهڵ گهنجانی قوتابی و
ههڤا نی ئاخافتن بکا ،به م نهك له دەرەوەی قوتابخانه" .من ههوڵ دەدەم پار زگاری
له کچهکانم بکهم .من دەمهوێ پ ش ئهوەی درەنگ ب لهههنبهر تاقم ك هه س و کهوت
و هه خ هتاندنيان پار زگارييان بکهم ".پرسياری ل دەکهم ،ئهدی چ دەکهی ئهگهر
دوای ماوەيهك ههڤا کی کوڕی ههب و لهوانهيه کوڕەکه ئا مانيش ب " .ئهگهر من
ل رە نهتوانم لهسهر بهها ئينسانييهکانی خۆمان گهورەيان کهم ،دەيانن رمهوە بۆ ع ڕاق".
دەرار " "Derarمرۆڤ کی  ٢٢سا هی سورياييه له شاری حه هبهوە " "Aleppoهاتووە
و يهکهم مرۆڤی ئهو گرووپهيه که ئيتر له هايمدا ژيان ناکا .يهك له هۆکارەکان بۆ
چوونه دەر له ههيم کونتڕۆ ی زۆر دژواری کۆمه هکه بووە" .ههڤال کی کيژی ئا مانيم
بوو که جار و بار له هايمهکه دەهاته ﻻم .تاقم ك له مرۆڤی هايمهکه پ يان باش نهبوو.
ههميشه کات ئهو دەهاته ﻻم خۆيان له بهر دەرگای ژوورەکهم کۆ دەکردەوە و داوای
ڕۆيشتنی ئهو کيژە ئا مانييهيان دەکرد .ڕۆژ به ڕۆژ بارودۆخهکه ناخۆشتر و
مهترسيدارتر دەبوو .ڕاستهکهی ترسم ت دا پ کهاتبوو ،به يهك بهسهر ئهو يا خۆمدا
و بگو ز تهوە.
ب نن ".دەرار شانسی ههبوو ،ئيزنی پ درا ئهو هايمه بهج ب
سهرەڕای ئهوەی ه شتا بارودۆخی پهنابهرييهکی ڕوون نهببۆوە ،چونکه له بواری
ماش نسازيدا خو ندبووی ،ئيزنی کاری پ درابوو و کار کيان له کارخانهی ڤۆلکس
واگن " "VWبۆ دۆزيبۆوە" .مرۆڤی هايمهکه گوشار کی زۆريان بۆ هينابووم که
بۆچی ئيزنی کارکردنيان پ داوم".
لهسهر کونتڕۆ ی بهه زی کۆمهڵ لهو چهشنه هايمانه زۆرينهی ئهو کهسانهی
ئاخافتنم لهگه دا کردوون سکاﻻيان ههبوو .محهمهد بۆی گ ڕامهوە جار کيان ژنهکهی
به چاوی گريانهوە هاتۆته ﻻی .ژنانی سوريايی ناو هايمهکه گوشاريان بۆ ه نابوو
چونکه ڕووپۆشی بهسهردا نهدەدا ،و پ يان گوتبوو ج گای جهههننهمه .رانی ""Rani
مرۆڤ کی  ٢٤سا هی ئيزەدی له شاری شهنگا ی ع ڕاقهوە دەيگوت له هايم ئيزنی
خواردنهوەی ئه کۆ ی نهبوو .نهك ههر دانيشتوانی هايمهکه ئهو کارەيان ل قهدەغه

ئينتيگراسيۆن

٢٣٠

کردبوو ،به کوو گهنج کی پار زەری تورك که لهو هايمه کاری دەکرد ،ئهويش ئيزنی
ئهو کارەی پ نهدەدا.
مرۆڤ دەيتوانی چاوەڕوانی بکا که دەرار وا وەك يهکهم مرۆڤی بيانی ناو ئهو هايمه
ژيان کی ڕۆژئاوايی پيشه کردبوو ،ههڤا ی کچی ئا مانی ههبوو و کاری پهيدا کردبوو،
لهسهر تهوەری وەك ڕاه نان و بهها ئينسانييهکان بۆچوون کيتری ههب  .تهنيا ئهو
بارودۆخه که خۆی لهو هايمه ببوە قوربانی کۆنتڕۆ ی کۆمهڵ ،دەبوو ڕوانگهی لهسهر
ئهو باسه گهل ك گۆڕانی بهسهردا ه نابايه .به م له زۆر شو ندا بۆچوونی گهل ك
ڕاديکا نهتری لهوانيتر ههبوو" .من نامهوێ مناڵ ب نمه سهر ئهم جيهانه .له ئا مان نا.
ل رە ناتوانم مندا ی خۆم بهو ش وەيهی دەمهوێ ڕاب نم .ل رە بۆ نهکهوتنه سهر ڕ گای
نادروست ئيزنی زللـه ل دانيم پ نادرێ ،دەنا مندا هکه دەتوان ﻻی پۆليس شکايهتم ل
بکا .من ئهوەم ناوێ ".دەرار به باشی زانياريی لهسهر ياساکانی و تی ئا مان کۆ
کردبۆوە .دە  ":له و تی ئا مان پلهبهندی بوونی ههيه :له سهرسهرەوە مناڵ ج ی
گرتووە ،دواتر ئاژە هکان ،ئينجا ژنان و ج ی پياويش له خوارخوارەوەيه .ئهگهر من
له مناڵ ،ئاژەڵ يا ژن بدەم ،لهناو دەچم".
من پرسيارم ل کرد سهرەڕای ئهوانهش ئهگهر ڕۆژ ك له ئا مان منا ی ههب چلۆنی
ڕادەه ن ؟ ل رەدا خۆی وا نيشان دەدا که دەتوان خۆی بگونج ن " :ههر و ت ك داب
و نهريتی خۆی ههيه .ل رە دەرەتانی جياکردنهوە و جياوازيدانانی ن وان کوڕ و کچ
بوونی نييه .من ناتوانم پ ش به کچهکهم بگرم لهگهڵ کۆڕاندا دۆستايهتی نهکا .به م
کردەوەی س کسی پ ش زەماوەند ئيزنی نييه ".ئهدی ئهگهر مندا هکهت کوڕ ب به م
هاوجينسباز ب ؟ " هاوجينس باز؟ نا .ئهوە ههر ناب  .ههوڵ دەدەم نهخۆشييهکهی ﻻی
دوکتۆر چارە بکهم .ئهگهر نهخۆشييهکهی چاك نهب تهوە ،سهری له جهستهی جيا
دەکهمهوە .ههر بهو هۆيانهوەيه نامهوێ ل رە مندا م ههب  ،ههر له سهرەتاشهوە باسم
ل وە کرد".
محهمهد ل رەدا بۆچوون کی گهل ك جياوازی ههيه" :بۆچی دەب کوڕەکهم بکووژم،
تهنيا بهو هۆيهی هاوجينس بازە؟ ئهو خۆ هيچ تاوان کی نييه ،بهرپرس بۆ ئهو هه هيه
"ژ ن" و سروشتيهتی".
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عوسمان مرۆڤ کی  ٣٧سا هيه ،کورد کی شاری کۆبانييه له و تی سوريا .کات
داعش شارەکهی گرتووە لهگهڵ ژنهکهی و شهش منداڵ ئهو شارەيان بهرەو ئا مان
بهج ه شتووە .ئهو ک شهی جياوازيتری ههيه و خهمی گۆڕانی ئهخﻼقی مندا هکانی
ناخوا .ئارەزووی ئهو پهيوەنديی زياتری مندا هکانيهتی لهگهڵ مرۆڤی ئا مانی" .ههموو
باس لهسهر ئينتيگراسيۆن و خۆ گونجاندنی مرۆڤ لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی دەکهن،
به م له هايمدا ئينتيگراسيۆن ناتوان پ ك ب  .مندا هکانم لهو ناوەدا زمانی ئهفغانی
چاکتر ف ر بوون ههتا ئا مانی ،چونکه بهردەوام لهگهڵ منا نی ئهفغانی ياری دەکهن و
چاويان به مرۆڤی ئا مانی ههر ناکهوێ".
ئهوەيکه بنهما هکهی ﻻی خۆيهتی ديارە گهل ك خۆشحا ه به م له ڕوانگهی
عوسمانهوە ئينتيگراسيۆن ئوتوماتيکی پ ك نايه" .ئهگهر ژن و مندا هکانم ﻻی خۆم
نهبايهن بهردەوام لهخۆم پرسيارم دەکرد ب ی بارودۆخيان چۆن ب و ياخود ئايا
لهژياندابن يا نا .ئ ستا که ﻻی خۆمن خهمی ئهوەمه داهاتوويان چی ل بهسهردێ".
کات به گورجی ت پهڕ دەب  ،ماوەی دووسا ه هيچ گۆڕان ك بهسهر بارودۆخياندا
نههاتووە .ئهو دەيههوێ ئهو هايمه بهج ب  ،به م ئيزنی پ نادەن چونکه ب کارە.
ئينجا ئهوکات کاری پ دەدەن که کهيسی پهنابهرييهکهی تهواو بووب و ل رە به
پهنابهری فهرمی ناسراب  .تهنانهت ئهگهر ڕۆژێ ئيزنی کاريشی ههب  ،داهاتی
مانگانهی ه ندە ناب بتوان مندا هکانی به ب يارمهتی دەو هتی ئا مان بهخ و بکا .ئهو
دە  " :يا کار کی باش وەچنگ مرۆڤ دەکهوێ و مانگانه چوار ههزار يۆرۆ
وەردەگرێ و بنهما هکهی به باشی پ بهڕ وە دەبات يا بهردەوام لهسهر خهرجی
حکوومهت دەژی .له حا هتی يهکهمدا بهو کهيفييهته کارييهی من له و تی سوريا ف ری
بووم ناتوانم چوار ههزار يۆرۆ داهاتم ههب  .دووههم پ مخۆش نييه و نامههوێ
بهردەوام لهسهر يارمهتی سۆسيال ژيان بکهم ،من دەمهوێ کار بکهم .به م تا ئهو کاته
ڕ گايهکی دوورم له پ شه".
جاريوايه عوسمان بهڕادەيهك ناهوم دە که دە ههموو ئهو ههو نهی دام لهخۆڕاوە
بوو ،بۆ هاتنه ئ رە گيانی خۆم و ژن و مندا م خسته مهترسييهوە" .من پ موابوو
حکوومهتی ئا مان پار زگاريمان ل دەکا و يارمهتيم دەدا داهاتوويهکی باشتر بۆ منا هکانم
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دابين کهم .پ موابوو ل رە ئازادين ،به م لهڕاستيدا ل رە لهناو ئهو هايمهدا وەك زيندانی
ڕاگيراوين".
له عوسمان پرسيار دەکهم چ چهشن کی ئازادی بۆ مندا هکانی ئارەزوو دەکا .چونکه
ئهو پ شتر باسی ل وە کرد که پ يخۆشه پهيوەندی زياتريان لهگهڵ مرۆڤی ئا مانيدا ههب .
ل رەدا بڕ ك به پار زەوە دەدوێ و دە " :بۆ ئهوەی زمان و کولتووری نوێ بناسين".
ئايا دەتوان بيسهلم ن کچهکانی له قوتابخانه ههڤا ی ئا مانيان ههب و پهيوەندايهتيان
لهگه ياندا ههب ؟ " نا! شتی وا ههرگيز ڕوو نادا .منا هکانم دەچنه قوتابخانه و ديارە
من ئاگادار نيم چييان دەخهنه م شکهوە .به م کات دەگهڕ نهوە ما  ،لهگه يان دەدو م
و پ يان دە م ئيمه بههۆی داب و نهريت و فهرههنگمانهوە ه کی سوورمان ههيه که
ناب و ناکرێ ل ی ت پهڕ بن".
شهريف مرۆڤ کی  ٤٣سا هيه و له و تی سورياوە هاتووە و لهسهر تهوەری ئازاديی
کراوەترين مرۆڤی ناو گرووپهکهيه" .هه هی ئيمه ئهوەيه بۆ ڕاه نانی منا هکانمان تهنيا
خۆمان لهسهر هه س و کهوتی جينسيان چڕ دەکهينهوە .و تی دايکيمان ک شهيهکی
زۆريان ت دا گونجاوە ،پڕيه له ئاژاوە ،دووبهرەکی ،فيتنه و نهبوونی بنهمای ئهخﻼقی،
به م خا ی گرنگ بۆ ئيمه ئهوەيه ،کيژان باکرە بم ننهوە .ئايا ئهوە کار کی سالمه؟
ئ مه دەب لهخۆمان پرسيار بکهين بۆچی ئا مان و ت کی ئاوا ئاوەدان و دەو همهندە.
بۆ من ئهو کارە پهيوەندی ڕاستهوخۆی لهگهڵ ئازادی مرۆڤدا ههيه .ئازادی کهسيی و
بڕياردان لهسهر ژيانی خۆ له ڕاه ناندا مرۆڤی ئا مانی له ڕوانگهی ڕۆشنبيری و
ئابوورييهوە باشتر بارد نن .ل رە ياسا ههيه ،و مرۆڤ بهڕ وەيان دەبهن .ههروەها
مۆڕاڵ و ئهخﻼق بوونی ههيه ،به م زۆر بهماناترە له هه س و کهوتی نهريتی ئ مهيه.
ئهو مۆڕا ه به مانای ئهخﻼقی کار ،ڕ زل نان له ياسا ،ڕ زدانان بۆ مافی مرۆڤ و
پار زگاريی له ژينگهيه .له کۆمه گای ئيمهدا هيچکام لهوانه بوونيان نييه .ههمووکهس
کاری گهل ك نالهبار و خراپ بهڕ وە دەبهن ،خا ی گرنگ ئهوەيه له ڕوانگهی
زاهيرييهوە له ناو خه کيدا به ئهخﻼق ب  ،گرنگ ئهوەيه کيژ پاکداو ن بم ن تهوە .بهو
هۆيانهوە و تی ئيمه کاولکراوە .ئهگهر ئ مه لهڕاستيدا ئهخﻼق و هه س و کهوتی
باشمان بايه ،يهکترمان نهدەکوشت :سوننه ،شيعه ،عهليوﻻهی و دەروزی".
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ئهو خۆی بۆ ﻻی محهمهد و عوسمان وەردەگ ڕێ که لهگهڵ بنهما هکهيان له ئا مان
دەژين" :مندا هکانتان ناچار نين له ههنبهر برس تی و شهڕ ترسيان ههب  .من منا هکانی
خۆم زياتر له دوو سا ه نهبينيوە .بۆچی دەب ئ وە مندا هکانتان کونتڕۆڵ بکهن؟ بۆچی
دەب ل يان بدەن؟ بۆچی ههوڵ نادەن بههۆی خۆشهويستی و عهشقهوە به مندا هکانتان
بگهن؟ ئهو ش وە ڕاهينانه زۆر باشتر عهمهل دەکا ههتا به شهڕ و تووڕەيی".
شهريف گهل ك به تووڕەييهوە ئاخافتن دەکا .ئهو دەزان گهل ك ک شه ههن گوشار
بۆ مرۆڤ د نن و ناهوم دی دەکهن .به م " :لهبهر چاوی خۆتانی و نا بکهن ،ل رە و
له ئا مان شهڕ بوونی بايه و ئا مانييهکان ناچار به هه تن بۆ سوريا يا عيڕاق کرابايهن.
لهوێ چيان ل بهسهر دەهات؟ ئايا ئهو بارودۆخ و دەرەتانهی ئهوان ل رە بۆ ئ مهيان
پ ك ه ناوە ،لهوێ بۆيان فهراههم دەکرا؟ ئ وە ل رە له بارودۆخ کی ئهمندا ژيان دەکهن.
خۆشحاڵ بن ،و ب ين :خودا ل يان ڕازی ب !"
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ئهو يارمهتيدەرانهی يارمهتﯽ نادەن

زۆربهی ئهو کهسانهی باس و گفتوگۆم لهگه دا کردوون هيوادار بوون که له ﻻيهن
ئهو هاوو تيانهوە وا له م ژە له ئا مانيا دەژين يا هاوباوەڕانی ئيسﻼميان پشتيوانيان ل
بکرێ .هيوادارييهك که زۆرجار ناهوم دی کردوون .به ز دەڕۆييهوە يهکيان دە :
"دانيشتوانی کۆن" لهسهر حيسابی پهنابهران خۆيان دەو همهند کردووە" .بهتايبهت
لوبنانی و تورك دەزانن پهنابهران پ ويستيان به کار ههيه .من خۆم لهگهڵ چهند کهسيتر
مانگ کی تهواو له دووکانی تورک ك به ڕەش کارمان کرد .له کۆتايی مانگهکهدا هيچ
پارەيهکی پ نهداين .ديارە ئهو دەيزانی ناتوانين شکايهتی ل بکهين ،چونکه هيچ
پهيمان کی کاريی له ن وانماندا نهبوو و ههروەها بهو هۆيهی کاری ڕەش ل رە
قهدەغهيه ".به ڕاشکاوييهوە ئهو بهسهرهاته بهسهر زۆر کهس هاتووە ،و دەچ ههر
کام لهو پهنابهرانه ئهزموون کی هاوچهشنی ههب ياخو ﻻنی کهم کهس كی ئهوتۆ بناس
که ڕووداو کی وای بهسهرهاتب  .محهمهد لهو پهيوەندييهدا دە  " :بۆ دۆزينهوەی
ماڵ ئهو تورك و عهڕەبانهی له هايمی پهنابهران کاردەکهن يارمهتی پهنابهران دەدەن.
دۆزينهوەی ماڵ زۆر هاسان نييه و مرۆڤ گهل ك ڕازی دەب ئهگهر يارمهتی پ
بکرێ .به م کات مرۆڤ دەزان ياخود دەبيست بۆ دۆزينهوەی ما ك نيزيکهی ٧
ههزار ئۆيرۆ پارە وەردەگرن ،ئيتر مرۆڤ چاوپۆشی لهو يارمهتييه دەکا" .ههموو
ئهوانيتر سهر بۆ بۆچوونهکهی محهمهد دادەنهو نن و دەيسهلم نن" .ههموو مرۆڤ ك لهو
هايمانه دەزانن :دەب خۆيان له مرۆڤی تورك و عهڕەب دوور ڕاگرن کات به نی
يارمهتی کار يا دۆزينهوەی ما تان پ دەدەن!" ئهدی لهسهر ئهو کهسانهی له
ڕاستهقينهدا يارمهتی پهنابهران دەکهن چ دەتوانن ب ن؟ لهڕاستيدا کاسان ك ههن له ناخی
د يانهوە کاتی خۆيان بۆ ک شهی پهنابهران تهرخان دەکهن و مرۆڤيش ههن بهدوای
بهرژەوەندی خۆيانهوە که ك له پهنابهران وەردەگرن.
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ئهو بۆچوونه له ﻻيهن نينا کۆنن " "Nina Coenenو سامی ئالکۆمی ""Sami Alkomi
ئهندامانی پڕۆژەی فهرههنگی " "R.future-TVيش پشتڕاست کراوەتهوە .نينا ڕەخنه
دەگرێ که تاقم ك له ﻻيهنگرانی يارمهتيدەری حيزبه چهپهکان له پهنابهران بۆ
خۆپيشاندان دژ به سهرمايهداران که ك وەردەگرن .ئهو پهنابهرانهی تازە خۆشحا ی
دەکهن يهکهم کارتی بانکی ئا مانيان وەرگرتووە ،خۆيان له خۆپ شاندانی ناڕەزايهتيدا
دەبينن که خه کی هاوار دەکهن" :ه زی بانکهکان و کارخانهکان بشک نن!" مرۆڤ
دواتر پرسياريان ل دەکا بۆچی ئ وە له خۆپ شاندانی وادا بهشداری دەکهن ،وە م
دەدەنهوە ،يهك لهو مرۆڤانهی ئاگای ل يانه پ ی گوتوون ،ئهگهر تۆ دەتهوێ ما ی خۆت
ههب و لهو هايمه ڕزگاريت ب  ،باشترە لهو خۆپ شاندانهدا بهشدار بی .ديارە ئهو
ڕووداوانه زۆر نين به م له يادی مرۆڤدا دەميننهوە.
نينا باس له چهندين ک شه دەکا ،که پ ش به گونجاندنی مرۆڤی پهنابهر دەگرێ:
بورۆکراسی ،ئهو يارمهتيدەرانهی مرۆڤی پهنابهر وەك قوربانی سهير دەکهن و ههستی
هاندەرانهيان ت دا پ ك ناه نن ،ه زی پهنابهران بۆ بهرژەوندی حيزبی تهرخان دەکهن،
ههروەها مزگهوتی ڕاديکا هکان که لهو مرۆڤه پهنابهرانه بۆ ويستی خۆيان که ك
وەردەگرن .کات نينا له چوارچ وەی پڕۆژەيهکی م ديايی دەيويست فيلم ك لهسهر ئايين
لهگهڵ ئهو پهنابهرانه ساز کا ،له سهر پرسياری له کوێ نو ژ دەکهن ،بۆی ڕوون
دەب تهوە زۆربهی ئهو پهنابهرە نو يانه لهو مزگهوته ز دەڕۆيانه نو ژ دەکهن که لهژ ر
چاوەد ری سازمانی ئهمنی ئا ماندان .تهنانهت نينا مرۆڤی ميگرانتی کۆن که ل رە
ج گای خۆيان قايم کردوە به مهترسی بۆ ئهو پهنابهرە نو يانه دادەن  ،چونکه ئهوان
زۆر کهم يارمهتی ئهو پهنابهرانه دەدەن که بتوانن ج پ ی خۆيان ل رە بکهنهوە ،و له
ج گای ئهو کارە وەك ه زی کاريی ههرزانی بازاڕی ڕەش که کيان ل وەردەگرن يا
پهنديان دەدەن و پ شانيان دەدەن چلۆن له ياساکانی ئ رە به هه ه که ك وەرگرن.
ک شهيهکيتر ئهو مرۆڤانهن که پ شينهی ميگرانتيان ههيه و له کاری ئهمنيدا چاﻻکن.
نينا به ئاماژەکردن به تاقم ك پهنابهر و يارمهتيدەرەکانيان که له شو ن کی ئهمنی کۆيان
کردوونهوە دە دوای ئهوەی مرۆڤ بۆ نو ژکردن هان دەدەن بۆچوونی خۆيان لهسهر
جل و بهرگيشيان پ ڕادەگه ينن و سوڕەی قوڕئانيان بۆ لهسهر ديوارەکان هه واسيون
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و تهنانهت فيلمی داعشيشيان پ نيشان دەدەن و وەك به گه تاقم ك له پهنابهران ناو
د ن که خۆيان شاهيدی ئهو کارانه بوون ٢٧.يهك له پهنابهران گوتويه له يهك له
فيلمهکاندا مهبهست پڕۆژەی ڕاه نانی ڕاديکا بوونهوەی مرۆڤ بووە.

Mehr dazu siehe auch unter: https://www.emma.de/artikel/der-syrer-die deutsche-٣٣٥١٧٥
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شهڕ ،پا نهری دژ به يههوودی يا دژ به سههيۆنيزم

له نينا پرسيار دەکهم چلۆن له کارت کهری و هه س و کهوتی ڕاديکا نه له
گرووپهکهدا ت دەگا .نينا پشتڕاستی دەکاتهوە زۆربهی مرۆڤ لهژ ر کونتڕۆ ی کۆمه دا
ئازار دەک شن که زۆرجار پا نهر و هۆکارەکهی خۆدی ئايينه .هه س و کهوتی هه ه
زۆرجا به تووڕەيی و توندوتيژی پ شی پ دەگيرێ .زۆر کهم هه دەکهوێ مرۆڤ دانی
پ دابن و بهش وەيهکی کراوە بۆچوونيان سهبارەت بهو کونتڕۆ ه دەرببڕن .له چهند
سا ی ڕابردوو دوو تهوەر ههن که نينا ههو ی ڕوونکردنهوەيان لهگهڵ پهنابهران دەدا،
به م زۆر کهم پهنابهری د خواز بۆ ئهو تهوەرانهی دۆزيوەتهوە" :شهڕخوازی دژ به
يههوودی" و "ڕاديکاڵ کردنهوەی مرۆڤی ئايينی" .ترس لهههنبهر مرۆڤی ز دەڕۆ
گهل ك مهترسيدارە ،تهنيا به داپۆشينی ڕوخسار و گوڕينی دەنگ ،ئهم يا ئهو دەچنه
بهر کام را و دەردی دڵ دەکهن.
دوای هه گرتنی فيلمی تهوەری "شهڕخوازی دژ به يههوودی" يهك له
فيلمبهردارەکان له هايم به تووڕەيی پهنابهر کی به "جوولهکه" ناو نا .گۆرانيب ژ کی
سوريايی که له شاری حه هبهوە هاتبوو و ئ ستا هونهرمهند کی ناوداری بهرەی
چهپهکانی ئا مانه لهسهر تووڕەبوونی فيلمبهردارەکه ه رشی کردە سهر ئهو مرۆڤه و
ڕەخنهی له پڕۆژەی م ديايی فهيسبووك گرت .ئهو و چهند عهڕەبی موسيقاکار له
مانگی ئاوگوستی سا ی  ٢٠١٧کارەسات کيان پ که نا کات ويستيان فستيوا ی "Pop-
 "Kulturله شاری برلين بايکۆت بکهن ،چونکه با و زخانهی ئيسڕائيل وەك هاوکاری
ئهو فستيوا ه ناس ندرابوو .بايکۆتی سا ی  ٢٠٠٥يش بۆ پ شگرتن به سهرمايهگوزاری
و تی ئيسڕائيل لهو پڕۆژانهدا و به مهبهستی به تهنيا ه شتنهوەی ئيسڕائيل له ڕوانگهی
سياسی ،ئابووری و فهرههنگی که له ﻻيهن "Boykott, Desinvestitionen und )"BDS
(Sanktionenەوە بانگهوازی بۆ درابوو ،زيندوو کرايهوە .لهمرۆدا ڕوون بۆتهوە که
" "BDSبۆته هۆی گوشاره نان بۆ ئهو مۆسيقاکارانه و ئهو ڕ کخراوەيه هانی داون.
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له ڕاستيدا ههموو و ته عهڕەبييهکان که ههو ی بهشداری لهو فستيوا هيان دابوو خۆيان
٢٨
ک شاوە دواوە.
نينا کۆنن " "Nina Coenenدە  ،ديارە پهنابهرانيش لهو کارانه ئاگادار بوون .له
هه گرتنی فيلمی "شهڕخوازی دژ به يههوودی" تهنيا عوسمان وەك کورد ك بو رانه
لهبهر دووربين وەستا .ئهو تهنيا کهس ك بوو که لهگهڵ تيمی فيلمبهردارييهکه چووين
بۆ ئوردوگای کاری زۆرەکی و لهوێ بۆچوونهکانی خۆی ئازادانه دەربڕی.
له يهک ك له کۆبوونهوەکانماندا لهسهر شهڕخوازی دژ به مرۆڤی يههوودی لهگهڵ
گرووپهکه باس و ل کۆ ينهوە دەکهين .بۆچوونهکان گهل ك جياوازن :عوسمان له ن وان
يههوودی و سههيۆنيست جياوازی دادەن  .بۆ ئهو تهنيا سههيۆنيستهکان ک شهن.
محهمهد که له و تی ع راقهوە هاتووە ،جياوازی له ن وان خه کانی يههوودی و
تاوانبوونی خه کی،
حکوومهتی ئيسڕائيل دادەن  .دە " :سهرەڕای ب
سههيۆنيستهکان پﻼن کيان بهدەستهوەيه ،ئهويش تووناکردنی و تهکانی ئ مهيه".
شهريف که له و تی سورياوە هاتووە جياوازی له ن وان ئهو يههوودييانهی له
ئيسڕائيل دەژين و ئهوانهی له دياسپۆران ،دادەن  .دە " :ئهو يههووديانهی له
ئورووپا ،ئهمريکا يا ڕووسيا دەژين ک شه نين ،به م ئهوانهی بانگه شتنی
سههيۆنيستهکانيان وەرگرتووە و کۆچيان کردۆته ناوچهکانی فهلهستين و ئهوانهی لهوێ
ماڵ و حا ی فهلهستينييهکانيان داگير کردووە ،تاوانکاری ڕاستهقينهن".
تامهر ""Tamerی ع ڕاقی لهسهر ئهزموونهکانی خۆی دە " :من تهنيا دەتوانم
لهسهر ئهو مرۆڤه يههووديانهی دەيانناسم دادوەری بکهم .ههموو ئهو مرۆڤانه گهل ك
مهزن بوون .من ناتوانم لهسهر يههوودييهکانی ئيسڕائيل دادوەری بکهم .هيچکام له
ئ مه له ئيسڕائيل نهژياوين ،ئيمه له ﻻيهن حکوومهته عهڕەبييهکان و م دياکانيانهوە له
جيهانی عهڕەب و نهيهكی گهل ك نهر نيی له مرۆڤی ئيسڕائيليمان بۆ ساز کراوە .ئايا
٢٨
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ئهو و نهيه ڕاسته يان نا ،ئ مه نايزانين .ئارەزووم ئهوەيه بتوانم ڕۆژ ك سهفهر بۆ
ئيسڕائيل بکهم بۆ ئهوەی خۆم و نهيهکی ڕاستهقينه وەرگرم".
دەرار " "Derarئهو ئارەزووە به هيچ ش واز ك ناتوان قهبووڵ بکا" :ئيسرائيل
دوژمنی منه .ئهوان و تی پيرۆزيان داگير کردووە .ئهگهر يههوودييهکان مزگهوتی
قودس ""al-Aqsaمان پ بدەنهوە ئينجا ک شهم لهگه ياندا ناب  .به م تا ئهو ڕۆژە،
ناتوانم لهگهڵ يههوودی يا ئيسڕائيلی ئاخافتن بکهم".
تامهر خۆی ت که وی قسهکان دەکا" :و تی تۆ سوريايه .سوريا بههۆی شهڕەوە
کاول کراوە ،ئ ستا تۆ خۆت به ک شه و شهڕی ن وان ئيسڕائيل و فهلهستينهوە خهريك
کردووە؟"
دەرار له وە مدا دە " :شهڕی سوريا ک شهيهکی ناوخۆی و تهکهيه ،به م شهڕی
فهلهستين شهڕی ن وان يههوودی و موسو مانه .وەك موسو مان ك ئهو شهڕە منيش
دەگر تهوە ،تهنانهت ئهگهر ه رش بکر ته سهر شاری مهککهش ئهوە تهنيا ک شهی
و تی سهعوودی ناب به کوو قاودان بۆ ت کۆشان و چاﻻکيی ههموو موسو مان کی
سهر زەوييه".
شهريف باسی پيﻼنی جيهانی د ن ته گۆڕێ و دە " :فراماسۆنهکان جيهان کونتڕۆڵ
دەکهن و بڕيار دەدەن چ کهس ببيته سهرۆککۆماری کام و ت .ئهوان ههموو ئهو
چاﻻکييانهيان به پارەی يههوودييهکان بهڕ وەدەبهن .ئهگهر يههوودييهکان بهشار
ئهسهديان وەك سهرۆککۆمار قهبووڵ نهب له ماوەی  ٢٤کاتژم ردا دەتوانن لهسهر
کار ﻻيبهرن".
محهمهد کيفی پارەکهی له گيرفانی دەرد ن و و نهيهکی سهدام حوس ن پيشانی من
دەدا" :ئهو و نهيه ههرگيز له کيفی پارەکهی من جيا ناب تهوە .من ئهو مرۆڤهم خۆش
دەوێ ،چونکه ئهو نهتهوەپهرەست کی ڕاستهقينه بوو .ههر بهو هۆيهشهوە ئهمريکا و
ئيسڕائيل لهناويان برد".
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رانی " "Raniکوردی ئيزەدی تا ئ رە خۆی ت کهڵ باسهکه نهکردووە .به دەنگ کی
ئارامهوە دە " :من ل رە له چ شتخانهيهکی فهلهستينی کارم دەکرد .کات ئهو زانی من
ئيزەديم ،دری کردم .مرۆڤ کی يههوودی ئهو کارەی نهدەکرد .من ل رە
نهتهوەپهرەستيی عهڕەب زياتر له ههموو شو ن کيتر ههست پ دەکهم ".رانی داوا
لهوانيتر دەکا خۆيان له دوژمنايهتی م ژوويی لهههنبهر مرۆڤی يههوودی دوور
ڕاگرن ،ههروەها خۆيان له مۆتوڕی بهه زی ئايين بۆ بهفهرميکردنی توندوتيژی
بک شنهوە" :ناوچهی ژيانی ئ مه له ع ڕاق بههۆی ئايينی ئيسﻼمهوە ههمووی کاول
کراوە .دەستدر ژی س کسی لهسهر ژنهکانمان کراوە ،تهنيا بهو هۆيهی ئيزەدين .نيوەی
بنهما هکه من له شاری شهنگاڵ خراونهته گۆڕی بهکۆمه هوە .من خۆم دەبوو له و ت
ڕاکهم تهنيا چونکه ئيزەديم".
به دەنگی بهرز ناڕەزايهتی له ناو گرووپهکهدا دەبيسرێ" :ئهوە داعش بوو ئهو
کارەی کرد نهك ئايينی ئيسﻼم!" بۆ ڕانی جياکردنهوەی ئهو دوانه ساکار نييه" :تهنانهت
ل رە و له و ت کی بيانيش مرۆڤی موسو مان د نه ﻻم و گوشارم بۆ د نن بچمه سهر
ئايينی ئيسﻼم .ژنی ئيزەدی کراونهته بابهتی ئازار و ئهشکهنجهدانی موسو مانان .پ يان
دە ن شياوی ئهو کارەساتانهن که له ع ڕاق بهسهريان ه ناون".

٢٤١
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ز دەڕۆيان چ ۆن ههڕەشه له هيواداربوون بۆ ئازادی دەﮐهن

ئهو پرسيارە ،ئايا ههرەسه نانی چاﻻکيی مرۆڤی ز دەڕۆ ک شهی موسو مانان به
گشتييه يا تهنانهت هۆکار بۆ چاندنی تۆوی مرۆڤی ڕاديکا ه ،که ل رەش له حا ی
پهرەسهندندايه و نينا کۆنن ""Nina Coenenيش ئاماژەی پ دەکا و دە :
"ڕاديکا بوونهوەی مرۆڤ" .له پرۆژەی فيلمهکهيدا پهنابهر ك ،که ڕوخساری خۆی
نيشان نادا ،دە " :به هه سهنگاندن لهگهڵ و تی خۆمان ،ل رە شو ندانان و گوشاری
ئيسﻼميستهکان لهسهر مرۆڤی موسو مان گهل ك زياترە .تهنانهت مرۆڤی پار زەری
هايمهکانيش جل و بهرگی وەك داعش لهبهر خۆيان دەکهن و وەك ئهوان چهقۆ بهدەست
ژ ست دەگرن .شهوانهش ويديۆی داعش لهسهر ﻻپتۆپهکانيان سهير دەکهن ".ئهو دە
له هايم گهل ك مرۆڤی وای ناسيوەتهوە که له و ت شهڕيان بۆ داعيش کردووە.
کهرەم " "Karamدادوەر کی و تی سوريايه و لهگهڵ ئهو پرۆژەيه کار ناکا .تهمهنی
 ٣٥سا نه و له کۆتايی سا ی  ٢٠١٤وەك پهنابهر له ناوەند کی شاری کمنيتس
" "Chemnitzله ڕۆژهه تی ئا مان پيکهوە لهگهڵ چاردە ﻻو له و تی سوريا،
ئهفغانستان و ع راق گيرساوەتهوە .کهرەم دە " :کات چوومه ناو ژوورەکهوە ،لهسهر
ديوارەکه به زمانی عهڕەبی نووسرابوو' ،و تی ئيسﻼمی زيندوو دەم ن و گهشه
دەکات' ".کهرەم که خۆی ئاتئيست بوو ،ﻻی بهرپرسانی هايمهکه سکاﻻ دەکا که مرۆڤی
ز دەڕۆی داعش ديوارەکهيان گ و کردووە .بهرپرسهکه شانی خۆی هه يناوە و
نووسراوەکهش ههر له ج ی خۆی ماوەتهوە .پهنابهرانيتری ناو ژوورەکه ک شهيان
لهگهڵ ئهو نووسراوەيه نهبووە .تهنانهت دوو لهو پهنابهرانه ﻻيهنگرييان له داعش
دەکرد" .من شۆکه ببوم چونکه له دەستی شهڕکهرانی داعش له و تهکهم ئاوارە ببووم
و ناچاريان کردبووم پهنا بۆ و ت کی بيانی بهرم ،کهچی ديتم ئهوان پ ش من خۆيان
گهياندۆته ئا مان!" کهرەم ترس کی زۆری ت دا پ کهاتبوو ،که نهکا ئهوانيتر بزانن ئايينی
نييه و ئاتئيسته" .ئهو موسو مانانهی ئايينی ئيسﻼم ڕەد دەکهنهوە له ڕوانگهی ئايينی
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ئيسﻼمهوە دەب بکووژر ن .ئهوە دادوەرييهکه که ههموو مرۆڤ کی موسو مان ئيزنی
بهڕ وەبردنی پ دەدرێ .لهوانهيه کهس کی ز دەڕۆ بۆ چوونه ناو بهههشت ب ته سهر
ئهو بڕوايه من بکووژێ ".کهرەم ههرگيز لهخۆی ڕانهدەبينی سهری بيرەيهك له
هايمهکه بکاتهوە .کات پهنابهران بينيويانه گۆشتی ئا مانی که حه ڵ نييه خواردووە،
زۆر به توندی ڕەخنهيان ل گرتووە" .ئهو ئازادييهی من له ئا مان چاوەڕوانيم ل
دەکرد ،له هايمدا بوونی نهبوو .نهك ههر ئيزنم نهبوو بۆچوونی خۆم لهسهر ئايين
دەرببڕم ،تهنانهت ئيزنم نهبوو له ئازاديدا ئهو شتانهی پ مخۆش ب بيانخۆم يا بيرەيهك
بخۆمهوە".
پهنابهر کيتری سوريايی هايمهکه چيرۆک کی هاوچهشنی بۆ گ ڕامهوە .ئهو مرۆڤه
 ٤٥سا نه له ﻻيهن پهنابهر کيترەوە هيرشی کرابوە سهر ،کات له ژوورەکهيدا
بيرەيهکی خواردبۆوە .ئهو دە هيچ کار ك زياتر له هايم پ ش به ئينتيگراسيۆن ناگرێ.
"ههموو ئهو ک شانهی ئ مه له ع ڕاق ،سوريا ،ئهفغانستان و و ته ئيسﻼمييهکان
دەيانناسين ،ل رە کۆ بوونهتهوە .وەك ئهوە وايه مرۆڤ لهژ ر زەڕەبين كدا ب  .ترس
خۆی ل رە به باشی بهسهر مرۆڤدا ب و کردۆتهوە ،ترس لهوەی کارەساتيکت بهسهر
ب نن چونکه بۆچوون کيترت ههيه يا ئايين کی جياواز لهوانت ههيه .ئهوە ههر ئهو
شتهيه که من و تی خۆمم بۆ بهج ه شت و ل ی هه تم و ل رەش تووشی بوومهتهوە".

٢٤٣
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ﺣزبﯽ " ٢٩"AfDوەك ههل ك بۆ پهنابهران؟

زاکارياس " "Zakariasتهمهنی  ٢٥سا ه و خه کی حه هبه .ئهو شانسی ه ناوە و
ناچار نهبووە له هايمی پهنابهران ژيان بکا چونکو له ﻻيهن بنهما هيهکی ئا مانييهوە
وەرگيراوە .خاوەنی ما هکه ژووری خهوی خۆيانی پ داوە و خۆيان له ژووری دانيشتن
خهوتوون .تهنانهت پ شنياری پشتيوانی ما يشيان پ کردووە ،زمانی ئا مانيان ف ر
کردووە و وەك ئهندام کی بنهما ه هه س و کهوتيان لهگه دا کردووە.
"من له ميوانداری ئهو مرۆڤه ئا مانيانه تهواو شهرمهزار ببووم .تا ئهو کاته پ موابوو
ميوانداری و ميوانخۆشهويستی تهنيا ﻻی عهڕەب بوونی ههيه .باوەکوو لهخۆم پرسيار
دەکهم کام بنهما هی عهڕەب چهندەها مانگ کوڕەﻻو کی ب گانه به ئايين کيترەوە ﻻی
خۆيان ڕادەگرن؟ ئايا خاوەن ما هکه ژنهکهی و ئهو گهنجهی به تهنيا لهما دا بهج
دەه شت؟ ئايا دەيانگوت تۆ ئهندام کی بنهما هی ئ مهی؟ ئهوان نهك ههر ژووری
خهوی خۆيان به من دابوو به کوو ئيزنيان پ دابووم له ههموو ڕوانگهيهکهوە به
ئاشکرايی و ب هيچ مهرج ك شهريکی ژيانيان بم ،سهرەڕای ئهوەی وەك گهنج کی
باوەڕداری ئيسﻼمی هاتبوومه ئا مان".
زاکارياس نموونهيهکه بۆ چلۆنايهتی هه س و کهوتی کهسی و ئينسانی که دەب ته
هۆی وەر کهوتن و گۆڕان و نهك ههر ڕ گا بۆ ئينتيگراسيۆن خۆش دەکا به کوو
ڕەنگه ئهوە تهنيا ڕ گا بۆ گونجاندنی مرۆڤ له کۆمه گايهکی ب گانهداب  .ئهوە کار که
که سهردەمی خۆی يهکهم کر کارانی ميوان ،که لهم باسهی منيشدا بهشداريان کردووە،
ئهزموونيان کردب ت .ئهوە دايهگهورەی هاوس له شار کی بچووك يا گوند که که به
تامهزرۆيی و کونجکۆ ييهوە لهگهڵ مرۆڤی ب گانه ڕووبهڕوو دەب تهوە و دەرەتانی
 .٢٩ئا ترناتيڤ بۆ ئا مان حيزب کی نو ی ڕاستهکانه که زۆربهی نازييهکانی ت دا کۆبۆتهوه
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خۆشکردنی ڕ گای ئينتيگراسيۆنی بۆ پ ك د ن  .زاکارياس زمانی ئا مانی له ههموو
گهنجهکانيتری دەوروبهری زووتر ف ر بووە .ئهو ژيانی ڕۆژانهی له ناو بنهما هيهکی
ئا مانی ئهزموون کرد ،تهنانهت کات له سهرەتادا زۆر هه س و کهوت و داب و
نهريتی ئهوانی ﻻ سهير بوو ،به م ﻻنيکهم ئهو ئهزموونهی پ دا که ئهو فهرههنگه
نو يه هيچ مهترسييهکی بۆ پ ك ناه ن  .ئهو ئ ستا خهريکی ف ربوونی پيشهيهکه،
کيژ کی ئا مانی دۆستيهتی و ئيتر خۆی ئازار نادا لهبهر ئهوەی به ب زەماوەند لهگهڵ
ئهو کيژە ژيان دەکا " .به ئهگهری زۆر ههموو ئهو کارانه بۆم نهگونجاو دەبوو ئهگهر
دوای هاتنی من بۆ ئا مان له هايم کی پهنابهران ج يان دابايم ".
کهرەم و زاکارياس تا پ کهاتنی کارەساتی شهوی سا ی تازە له کۆ ن هيچ
ئهزموون کی تا يان له ئا مان ههست پ نهکردبوو .دوای ئهو کارەساته ههستيان دەکرد
مرۆڤی ئا مانی له ئوتوبوس و سهر شهقامهکان به چاوی شك و ب متمانهيی سهيريان
دەکهن .دوای ه رش بۆ سهر بازاڕی کرسمهس له شاری برلين ئهو ب متمانهييه
ه ندەيتر بهه زتر بۆوە .کهرەم دەگ ڕ تهوە جار کيان به کۆ هپشتييهکهوە سواری
ئوتوبوس بووم .کات ويستم دانيشم ،خه کی به تووڕەيی و ترسهوە ههستان و
کورسييهکانی خۆيان بهج ه شت .زاکارياس دە ی ناوەکهی که ن و کی يۆنانييه
يارمهتيدەرە بۆ نهپچڕانی پهيوەندييهکهی لهگهڵ مرۆڤی ئا مانی" :بهو ش وەيه دەتوانم
ناسنامهی سورياييهکهم تا ڕادەيهك بشارمهوە .به م له کۆتاييدا چاو و برۆم ناسنامه
ڕاستهقينهکهم ل ئاشکرا دەکهن .زاکارياس لهو مرۆڤه ئا مانيانهی وا به چاوی شك و
ب متمانهيی سهيری ميگرانتهکان دەکهن ،ت دەگا .بهو ڕادەيهی مرۆڤی ئا مانی کهمتر
لهگهڵ مرۆڤی بيانی هاتوچۆيان ههب  ،به ههمان ڕادە زياتر بهچاوی ڕەخنهوە سهيری
مرۆڤی بيانی دەکهن .ديارە ئهو کارە له سورياش ههر وا بوو .کات شهڕ دەستی
پ کرد ،زۆربهی مرۆڤ هه تن بۆ حه هب .مرۆڤی کراوەی ئهو شارە بازرگانييه به
باوەشی ئاوا هوە وەريان گرتن و يارمهتيان دان .به م کات خه کی خودی حه هب
ناچار به هه تن کران ،له شار و شو نهکانيتر به مهيلهوە وەريان نهگرتن.
لهو دووکهسه پرسيار دەکهم ئايا له هه بژاردنهکانی ئهم دواييانهی ئا ماندا که
دەنگ کی زۆر به ڕاستهکان و بهتايبهت به حيزبی " "AfDدراوە ،ترسيان ت دا پ ك
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نههاتووە؟ کهرەم دە " :کاتی مرۆڤ بهردەوام له م دياکاندا گو ی ل دەب ژن کی
ئا مانی له ﻻيهن پياو کی بيانييهوە سووکايهتی يا دەست در ژی جينسی پ کراوە ،يا
ت ڕۆريست ك ه رشی کردووە يا پ شيان پ گرتووە و ئهو ت ڕۆڕيسته وەك پهنابهر
هاتۆته ناو و تهکهوە ،ئينجا شت کی گهل ك ئاساييه مرۆڤ ترسی ت دا پهروەردە ب ".
هاوکات ترس له ناو پهنابهرانيش پ ك دێ چونکه حيزب کی وەك " "AfDيا
بزووتنهوەيهکی وەك پ گيدا " ٣٠"Pegidaدەيانهوێ مرۆڤی بيانی له و تهکهيان دوور
ڕاگرن.
تهواو له بارودۆخ کی وادا دەرەتان پ ك دێ " :مرۆڤ وەك پهنابهر دەتوان
لهههنبهر نهتهوەپهرستيدا ترسی ت دا پ ك ب و سکاﻻ بکا ،ياخود مرۆڤ ههو يکی
زياتر دەدا بۆ ئهوەی ديمهنی مانهوەی خۆی ل رە پهرە پ بدا .کهوابوو گورجتر ف ری
زمانی ئا مانی بين ،زووتر کار ك بدۆزينهوە و لهسهر پ ی خۆمان ڕاوەستين ،ئهوە
دەب وە می مرۆڤی پهنابهر ب ت بۆ حيزبی " "AfDيا پ گيدا " ."Pegidaکهرەم دە :
"ئهگهر ئ مه بتوانين شان به شانی خه کی و تهکه له کۆمه گادا چاﻻك بين ،هيچ
حيزب ك ناتوانی بمانن ر تهوە و تی پ شووی خۆمان" .تا ئهو ج گايهی پهيوەندی به
کۆمه گا و سياسهتهوە ب  ،ڕەنگه ب يندگۆی دەسته ڕاستهکان – به ب ويستی خۆيان
– يارمهتيدەری ئهو ڕاستييه بن که ،به هه سهنگاندن لهگهڵ سهردەمی پ شوو،
ئينتيگراسيۆن لهمڕۆدا باشتر بهڕ وەدەچ .
ئهو گوتهيهم له "نينا کۆنن"يش بيستووە ،ديارە له پهيوەندايهتی لهگهڵ حيزبی
""AfDدا" .ئهگهر ئاوڕ ك بۆ پازدە سا ی ڕابردوو بدەمهوە ،کاری سهبارەت به
پهنابهران گهل ك گۆڕانی بهسهردا هاتووە .کاری نوێ گهل ك زياترە ،پشتيوانی له
مرۆڤی پهنابهر زياتر بووە .پهنابهری ئهمڕۆيی گهل ك خ راتر ف ری زمانی ئا مانی
دەبن و بهوهۆيهوە ڕ گای زياتريان بۆ ئاوا ه دەب  .ويست و هاندەرەکان گهورەتر
بوونهوە چونکه ئهگهر بتوانن پيشهيهك ف ر بن يا کار ك بدۆزنهوە مانهوەی خۆيان ل رە
گارانتی دەکهن ".نينا لهسهر ئهو بۆچوونهيه که سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن بهو
٣٠

پ گيدا ڕ کخراوەيهکی نهتهوەپهرستی ئورووپايين که دژ به ئيسﻼميکردنی ڕۆژئاوا ت دەکۆشن.
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مهرجانهوە بهستراوەتهوە :پ شنياری دروستيان پ بکرێ و ئايا دەتوانين له ههنبهر
پ شنيارە هه هکان پار زگاريان ل بکهين" .پ ش ههموو شت ك دەب يارمهتی بدر ن به
ههستی بهرپرسايهتی وەرگرتن بير بکهنهوە و هه س و کهوت بکهن .ئهو کات نهك
ههر بايهخی ئازادی دەزانن به کوو که کی نابهج شی ل وەرناگرن".
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پهنابهر وەك شانس ك بۆ و تﯽ ئا مان

له ڕوانگهی ت ئۆرييهوە ژمارەی زۆری پهنابهران ههل کی گهل ك باشه بۆ
قهرەبووکردنهوەی ئهو هه ه نهريتييانهی کاتی خۆی له ههنبهر مرۆڤی بيانی بهڕ وە
چووە .ئا مان دەتوانی ياساکانی خۆی لهگهڵ بارودۆخی نوێ گونجاو بکا و به ب
نيازبوون به مافی پهنابهريی بۆ ئهو کهسانهی لهڕاستيدا نيازيان به پشتيوانيکردن ههيه،
به ش وەی فهرمی بکرێ به و ت کی پار زەر بۆ مرۆڤی کۆچبهر .پڕۆژەی
ئينتيگراسيۆن دەتوان پهرە بست ن و شو نی باشتر لهسهر مرۆڤی بيانی دان  .کۆمه گا
دەتوان چاﻻکتر ب تهوە و ههموو پ کهوە بۆ ئهو چاﻻکييه که له داهاتووشدا در ژەی
دەب ههو ی نيزيککردنهوەی مرۆڤ له يهکتر بدەين.
لهڕاستيدا بهداخهوە ک شهکه ل رەدايه که ئيمه ه شتا هيچ ف ر نهبووين .ئ مه جار کيتر
خهريکی ل كجيابوونهوەين و دەرفهت بۆ درووستکردنی کۆمه گای هاوتهريبی ناو
کۆمه گا سهرەکييهکه پ کد نين .ديارە له سهرەتاوە به ش وەی گرووپی بچووکی
پهنابهران له ناو هايمی پهنابهری که مرۆڤی بيانی له ناو خۆيان و به ب پهيوەندی
ڕاستهوخۆ لهگهڵ کۆمه گا سهرەکييهکه دەم ننهوە و سهر بۆ فهرههنگی پ شووی خۆيان
که وەك بار کی گران لهدەستی هه توون ،دادەنهو ننهوە و ناچار به خۆڕاگری
لهههنبهر کونتڕۆ ی هه س و کهوتی کۆمه يتيان دەکر ن که لهو کۆمه ه بچووکانهدا
ت يدا به ڕاشکاوی گهل ك بهه زە .ههر وەك پ شتريش ئيزن دەدەين لهجياتی ژيانی
هاوبهش لهناو کۆمه گا سهرەکييهکه ،پهيوەنديی نيزيکتری پهنابهران لهگهڵ ڕ کخراوە
دواکهوتووەکان و مزگهوته ڕاديکا هکان پتهوتر بکر نهوە .ههر وەك پ شووش
پهنابهران وەك کۆمه يکی جياواز سهير دەکر ن ،وەك کهس ياخود مرۆڤ سهير ناکر ن
و له کۆتاييدا ئهو کارە دەب ته هۆی هاسانکردنهوەی بڕياری گشتی و ز دەڕۆيی
بهرب و.
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زياتر له ههمووشت ك ئ مه ئيزن دەدەين ترس بب ته ڕ نو نمان .ئهو کهسانهی پهنابهر
ڕەددەکهنهوە ،ترسيان له کارت کردن و توندوتيژيی مرۆڤی بيانی له کۆمه گاکهياندا
ههيه .ههموويان به يهك چاو سهير دەکر ن و ئهو ڕاستييه که و تی ئا مان بههۆی
گۆڕانکاريی کۆمه يهتی پ ويستی به مرۆڤی کۆچبهر ههيه ،لهبهرچاو ناگيرێ .ئهو
کهسانهی ﻻيهنگری پهنابهرانيشن و پشتيوانيان ل دەکهن زۆر جار ترسيان لهههنبهر
ک شهی تاوانکاريی ،ڕاديکاليزم و توند و تيژی مرۆڤی بيانی ههيه چونکه نيگهرانی
ئهوەن بهو هه س و کهوتانه حيزبه ڕاستهکانی پ بهه ز بکرێ.
ئ مه چهندين پ شنيارمان بۆ ف ربوونی باشتری زمان و پيشه بۆ پهنابهران گه ه
کردووە به م کات ئهو پ شنيارانهمان قهبووڵ نهکر ن ياخود له تاقم ك له سنوورەکان
ت پهڕ نابن ،هيچ دەرەتان کی دادپهروەريمان بۆيان نييه .ئ مه ه شتا ههر وەك پ شتريش
ئيزن به "پهنابهری درۆيين" دەدەين ب نه ناو و تهکهوە ،لهو دەرفهت و مافانهی بۆ
پهنابهری ڕاستهقينه لهم و ته پ کهاتووە ،که ك وەرگرن و به سکاﻻکانيان کاتی ناوەندە
دادپهروەرييهکان بهخۆيانهوە خهريك کهن .ئ مه ههر وەك پ شووش سترات ژييهکی
کارت کهرمان بۆ بهربهرەکانی لهههنبهر تاوانکاريی و ئيسﻼمی ز دەرۆ نييه .ئ مه
چارەنووسی ژنانی موسو مان به ب پار ز د ينهوە و له ههنبهر زو م و ناههقی دژ
بهوان له ئا مان کهمتهرخهمی دەکهين ،سهرەڕای ئهوەی دەزانين ژنان باشترين و
سهرکهوتووترين پشتيوان و يارمهتی بۆ گونجاندنی مرۆڤی بيانی لهم و تهن .ئ مه
ه شتا نهمانتوانيوە ديالۆگ کی هاوبهش لهسهر تهوەری کۆچبهر و ئينتيگراسيۆنيان بۆ
پ ك ب نين که دوور له ترس ،ههلخوازی يا تاکتيکی سياسی حيزبهکان ب  .ههر کام له
ﻻيهنهکان خۆيان به پ وەری سهرەکی ک شهکان دادەن ن و توانايی ئهوەيان نييه به
سۆزدارييهوە بۆ دۆزينهوەی ڕ گاچارەی گونجاو ڕ ز بۆ ﻻيهنهکهيتر دابن ن.
ههوا ی خۆش ئهوەيه :له ههر قهيران كدا بهردەوام شانس ك بۆ سهرکهوتن پ كدێ و
ڕ گاچارەيهکی بۆ دەدۆزر تهوە .به م بۆ ئهو کارە پ ويستيمان به پﻼن کی شهفاف،
ديالۆگيکی ڕاستگۆيانه و تامهزرۆيی ههموو ﻻيهنهکان بۆ سهرکهوتن بهسهر
قهيرانهکاندا ههيه .نه به نهزانی و نهفامی ،نه به زۆرداريی ،نه به ب تهفاوەتی و
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لهخۆڕازيبوون و نه به تاکتيکی خو ڕيانه و ترسهنۆکانه و سهرکۆنهکردن ناتوانين
ڕ گايهکی گونجاو بۆ ئهو ک شهيه بدۆزينهوە!
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دەرەتانﯽ پ کهاتنﯽ ئينتيگراسيۆن ههيه
تهرح کی نوێ بۆ ئا مان
ئهگهر ئ مه جار کيتر چاو به بهشی کۆتايی ئهم نووسراوەيهدا بگ ڕين ،بۆمان ڕوون
دەب تهوە بهو ش وەيه ناتوانين لهسهر سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن ئاخافتن بکهين .ئهو
شو نانهی تا ئ ستا لهڕاستيدا ئينتيگراسيۆن ت دا سهرکهوتوو بووە ،بهستراو بوون به
چاﻻکی خودی کهسهکان؛ دايك و باوکهکان ڕ گايان بۆ چوونه ناو کۆمه گا
سهرەکييهکه بۆ مندا هکانيان ئاوا ه و ئازاد ه شتۆتهوە و ژيان کی دوور له ترسيان بۆ
گۆنجاو کردوون؛ ئهو ﻻوانهی خۆڕاگرييان له ههنبهر ياسای ديکتهکراوی دايك و
باوك و کۆمه گاکهيان کردووە و سهريان بۆ داب و نهريتی پ شووی خۆيان
دانهنهواندووە؛ ياخود ئهوانهی دايك و باوکيان قانع کردووە که ئهوە باشترين ڕ گايه
بۆ ژيان کی باش و خۆگونجاندنيان لهم کۆمه گايهدا .ديارە ئهو چاﻻکييه کهسييانه له
ﻻيهن نهنهپيرەی ئا مانيشهوە وەك کهس کی د سۆزی ناو کۆمهڵ يا هاوس ی نيزيك
يارمهتيدەر بۆ مرۆڤی ميگرانت له ئا مان بووە و هاسانکاريی بۆ کردوون لهم و ته
ب گانهيهدا ڕ گای خۆيان بدۆزنهوە .مامۆستايهکی ڕاه نهری ئازای ژن يا پياوی
قوتابخانه که متمانهی مندا هکانی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شاوە ،ههستی به پۆتينسيالی
ڕاستهقينهی ئهوان کردووە و به ب لهمپهردنان لهسهر ڕ گا ،بهرەو خۆگونجاندن هانی
داون.
چهمکه سهرەکييهکانی ئينتيگراسيۆن بريتين له :ئازادی ،سهربهخۆيی و
بهرپرسايهتی کهسی .لهو شو نانهی ئينتيگراسيۆن ههرەس د ن  ،ئازادی ،بڕياری
کهسی و بهرپرسايهتی کهسيی بوونيان نييه .ههرەسه نانی ئينتيگراسيۆن بههۆی
بهرگريی دايك و باوك له ئازادی مندا هکانيان و ڕاه نانی هه هی نهريتييهوە پ كدێ.
ئينتيگراسيۆن بههۆی ئهو کۆمه نهی ئهندامانی کونتڕۆڵ دەکا و بۆ ژيانی ئازاد
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لهمپهريان لهسهر ڕ گا دادەن  ،ههرەس د ن  .ئينتيگراسيۆن له ههنبهر قوتابخانهيهك
ههرەس د ن که نهتوان بهها ئينسانييهکان به مندا ن بدا و نهتوان ڕوونی کاتهوە
کۆمه گای ئ رە گهل ك باشتر له کۆمه گای پياوساﻻريی ناو بنهما ه خۆپار زەکانی
خۆيانه .ئنتيگراسيۆن بههۆی ترس ،ب متمانهيی و تاوانبارکردنی ههرکام له ﻻيهنهکان
ههرەس د ن  .ئينتيگراسيۆن ههرەس د نی چونکه باسهکه ژەهراوی دەکرێ:
ناتولهرانسی له ﻻيهن ههردووك ﻻيهنهکانهوە بهرزتر و ب شهرمانهتر دەب تهوە و
مرۆڤی عاق ی ههردوكﻼيهن ب دەنگ و ناچاﻻك دەم ننهوە .بارودۆخی ئابووری و
تامهزرۆيی مرۆڤی دەوروبهر ،حکوومهتی ئاسايشی و مرۆڤه سوودخۆرەکانی ،کليسا
و پوانهکانی ،ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان و پﻼنهکانيان ههموو پ کهوە لهمپهر لهسهر
ڕ گای کۆنس پتی ئينتيگراسيۆن دادەن ن .سياسهت ،کۆمه گا ،م دياکان ،بهرپرسانی
ئهمنی ،کليسا و خودی موسو مانان سا نی در ژ ک شهی ئينتيگراسيۆنيان لهبهرچاو
نهگرتووە ياخود به وشهی جوان ڕازاندوويانهتهوە .ئهو ک شه ،ههرەسه نان و
سهرنهکهوتووييه هاوکات لهگهڵ پ کهينانی کۆمه گای ناو کۆمه گا دەستيپ کرد که به
ت پهڕبوونی کات دوو کۆمه گای گهل ك جياواز له يهکتريان ل دروست کرا.
ت که وييهك له مرۆڤی خۆپار زی ئيسﻼمی ،ناسيۆناليزمی تورکی و خ ی تاوانکاران
پ شيان به دۆزينهوەی ناسنامهيهك بۆ گونجاندنيان لهگهڵ کۆمه گای ئا مانی گرتووە.
قوتابخانهکان تا ئهمڕۆ نهيانتوانيوە مندا ن له ههنبهر بونياتگهرايی ،نهتهوەپهرەستی و
پياوساﻻری پار زگاری بکهن .ک شهکان بههۆی کهمتهرخهمی يا ت نهگهييشتوويی له
تولهرانس ب دەنگييان ل ه نراوە .کات کيش باس ك ب ته گۆڕێ ،به ش وەی کراوە
بهڕ وە ناچ به کوو زياتر به ش وەی لغاوکراو ،له ترسی کۆيلهکانی نهتهوەپهرەستی
ياخود تۆمهت ل دان له کهمينهکان بهڕ وە دەچ ت.
ههموو ئهوکارانه پ ش به گۆڕانکارييه سهرکييهکان دەگرن که ڕۆ يکی گهل ك
حهياتی بۆ پ که نانی ئينتيگراسيۆن دەگ ڕن .لهجياتی ئهوەی نهشتهرگهر دەست بۆ
چهقۆبهرێ و نهشتهرگهرييه پ ويستهکه بۆ نهخۆشهکهی بهڕ وەبهرێ ،بهوە ڕازی دەب
مه حهم يا مهعجوون ك به نهخۆشهکهی بدا و چهند حهبی ئازارکوژيشی بدات و
هيوادار ب به گورجی حا ی باش ب تهوە .زۆربهی سياسهتوانان له ڕەههندی کارەساتی
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ئهو ک شانه ئاگادارن ،به م لهترسی بهه زکردنی ﻻيهنه ڕاستهکان له ئاخافتنی
ڕاستهوخۆ لهسهر ئهو ک شانه بهردەوام دەستاودەست دەکهن يا ب دەنگی ل د نن.
تاقم کيان دەيانهوێ گۆڕان پ ك ب نن به م به پ ی دەرەتان و به ب ئهوەی ياسای بۆ
بگۆڕن يا خهرج کی زۆری بۆ تهرخان کهن .بۆ چارەکردنی ک شهی جيددی و گۆڕانی
ستروکتووری ک شهکان و دەسپ ک کی نوێ پ ويستيمان به ههردووکيان دەب  :پارە و
گۆڕانی ياساکان .مرۆڤ پ ويستی به خۆڕاگری و ئازايی ههيه .سهرەڕای ئهوانهش
سيستهمهکه خۆشی پ ش بهو کارە دەگرێ :هه بژاردنهکانی بهردەوامی سيستهمی
بهڕ وەبردنی کاروباری دەو هتی تهنيا بهش وەی کورتخايهن ئيزن به سياسهتوانان
دەدات بير له ک شهکان بکهنهوە و بهرنامهی بۆ داڕ ژن .به م تهوەری ئينتيگراسيۆن
و بۆ سهرکهوتوويی و گهيينی ميوەکانی پ ويستی به بهرنامهی در ژخايهن ههيه .بهری
ئهو ميوانه له داهاتوودا چلۆن دەبن ،بهوەوە بهستراوەتهوە کام ڕ گايان بۆ دياری
دەکرێ.
ئا مان پ ويستی به تهرح کی نوێ و جيددی ههيه .نهك ههر بۆ گونجاندنی مرۆڤی
کۆچبهر به کوو بۆ گونجاندنی ههموو ئهو کهسانهی له پشته سهر ماونهتهوە يا ترسيان
لهههنبهر داهاتووی پ شبينی نهکراو ،ديجيتالی و گلۆباليی ههيه .دەب پشتيوانی له
کۆمه گا بکرێ بۆ ئهوەی ئهو ترس و ب متمانهييه کهم ب تهوە و لهناو بچ  .ئيمه نهك
ههر پ ويستيمان به پ شنيارەکان له پيناو سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆنه به کوو
پ ويستيمان به ياسای نوێ ههيه .ئيتر کۆمه گا توانايی ئهوەی نهماوە ئينتيگراسيۆن
وەك کار کی خوازيارانه سهير بکا .ئ مه پ ويستيمان به کۆنت کست و هاندەر ههيه،
به م هاوکاتيش پ ويستيمان به ياساخهکان ،م کانيزمی کونتڕۆڵ و هيدايهتيش ههيه.
لهههموو ئهوانه گرنگتر ههر وەك پ شتريش ئاماژەمان پ کرد دەب ئاکتهرەکان
پ کهوە بۆ ئهو کارە هاليکاريی يهکتر بکهن.
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دەستهوداو نيﯽ من بۆ ههموو ئاﮐتهرەﮐانﯽ ناو ﮐۆمه گا ...
 ...حکوومهت
ديارە يهك له گرنگترين و سهرەکيترين ئاکتهرەکان حکوومهته .به بۆچوونی من
چوار ئهرکی گرنگ لهسهر شانی حکوومهته ،که زۆر بهپهله دەب بهڕ وە بچن.
شو نی زۆرداريی ژيانی ئهو ميگرانتانه له دەست کۆنهپهرەستان دەره ننهوە :بۆ ئهوەی
حکوومهت لهسهر پڕۆژەيهکی دياريکراو بۆ ئينتيگراسيۆنی مرۆڤی بيانی بير بکاتهوە،
دەب لهپ ش ههمووشت کدا کونتڕۆڵ بهسهر " "No-go-Areasواته شو نی ژيانی
هاوسار پچڕاوی مرۆڤی بيانی بکاتهوە .سياسهت ك به تولهڕانسی سيفرەوە دەب له
ههنبهر ز دەڕۆيی ئيسﻼمی ،ڕاست – و ههروەها چهپ بهڕ وەبچ  .ههموو تۆڕە
پهيوەندايهتييه کۆمه يهتييهکان جا ههر ن و کيان لهسهر خۆيان داناب  ،که ههڕەشه له
ئهمنيهتی ناوەوەی و ت و ئاسايشی کۆمه يهتی دەکهن دەب بهوپهڕی توند و تيژييهوە
توونا بکر ن .ياسای پ ويست بۆ ئهو چاﻻکييانه دەب له چوارچ وەی ياسای سهرەکی
و تهکه دياری بکر ن .ياسای پ شووی پهيوەنديدار لهگهڵ ئهو باسه دەب به ش وەيهکی
باشتر و جيدديتر بهڕ وەبچن .پهرە به کهرەسه و سهرچاوەی پ ويست بۆ ئهو کارانه
بدرێ – بۆ و نه ژمارەی پۆليس و مرۆڤی پهيوەنديدار زۆرتر بکر ن .پ ش به باند و
خ ی تاوانکاران بگيرێ .کوميسيۆنی تايبهتيی خزمهتگوزاريی نه نی ،دادوەری،
ئيدارەی )پۆليس( ،ئيدارەی ما يات ،کارناسانی پهيوەنديدار به ماڵ و سامان دەب له
سهرەتاوە بۆ پ شگرتن به ڕ گای هات و چۆی پارە و دارايی تاوانکاران بۆ ئيشكکردنی
زە ی پياوکوژی و تاوانکارييهکانيان پ ك ب  ،بۆ ئهوەی بب ته هۆکار بۆ لهناوچوونی
پ کهاتهی چاﻻکييهکانيان .ئازادکردنی ناوچهی ژيانی مرۆڤی ميگرانت له دەست ئهم
تاوانکارانه سيگنا کی ئهر نی دەب بۆ مرۆڤيتری ناو کۆمه گا و متمانهکردنيان به
دەو هت و ڕ کخراوە فهرمييهکانيتريش بهه ز دەکا .هاوکاتيش دەب ته هۆی شکاندنی
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کۆمه گای پياوساﻻری که خۆی له پشت ئهو بنهما نه و ههموو ک شهکانی کۆمه گا
حهشار داوە .کۆتاييه نان بهو سيستهمه مهترسه نهرە سهرەتايهکه بۆ ئازادی که يهك
له مهرج و پ داويستييه سهرەکييهکانه بۆ سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن واته
خۆگونجاندنی مرۆڤی بيانی لهم کۆمه گايهدا .پ شگرتن به ڕۆچوون :به  ،ئ مه
پ ويستييهکی گرنگمان به بهشدارکردنی مرۆڤی بهتايبهت موسو مان له کۆمه گا
سهرەکييهکه ههيه .به م بهشداربوون به مانای داواکاريی مافی تايبهتی نييه .بهشدار
بوون به مانای گارانتيکردنی ههموو ماف کی بهرانبهر بۆ مرۆڤی موسو مانه ،به م
نهك بههۆی ئايينهکهيانهوە مافی تايبهتييان پ بدرێ .بهشدار بوون به مانای دامهزرانی
مرۆڤی شياو له شو نی گونجاودايه .ئهگهر کهس کی نهگونجاو تهنيا بههۆی نيشاندانی
ڕوانگهيان له شو ن ك دامهزر نن ،نهك ههر سيستهمی پياوساﻻری ههرەس ناه ن و
در ژە به ژيانی دەدا ،به کوو دەب ته هۆی ڕق و کينهی زۆرتری خه ک و له کۆتاييدا
خۆکشانهوە له مرۆڤی بيانی .بهۆ هۆيانهوە دەو هت دەب بزان ک له کام شو ن کار
دەکا .شو نی ئاستهم وەك دادگا يا ئيدارەی پۆليس دەب له وەرگرتنی مرۆڤی ز دەڕۆی
ئيسﻼمی ،نهتهوەپهرەست و خ ه تاوانکارەکان پار زگاری بکرێ.
بۆ گونجاندنی باشتری مرۆڤی ئيسﻼمی دەب دەو هت پ ش به کارت کهريی ئيسﻼمی
سياسی لهسهر ڕاه نانی کۆمه گا بيانييهکان بگرێ .سروشتييه که بههيچ ش وەيهك ناب
لهسهر خاکی ئهم و ته ئيزن به دادپهروەريی هاوتهريب واته ياساکانی شهريعهت
بدرێ .مرۆڤ دەب له ڕووداوەکانی سی سا ی ڕابردووی تورکيا دەرس وەرگرێ.
ئهو و ته سکۆﻻرە که چهند ساڵ بهر لهمڕۆ ژنان ،هاوجينسبازان و  ...ماف کی
زۆريان ههبوو بهرەو حکوومهت کی ديکتاتۆريی وەرگهڕاوەتهوە .ئوردۆغان و
حيزبهکهی " "AKPله شهو کدا پ ك نههاتوون .ئهوانه ئهزموونی چاﻻکيی و
کارت کهريی ئيسﻼميستهکانن له ڕەوت کی دەو هتداريدا .له دەيهی ١٩٨٠کانهوە داوای
بهشداريکرن له کۆمه گايان دەکرد .ئهو سهردەمه خۆيان ناسياسی نيشان دەدا و ڕ زيان
بۆ حکوومهتی سکۆﻻر ههبوو .ئهوان ئيدعايان دەکرد دەيانهوێ تهنيا ئايينی ئيسﻼم و
بايهخه ئينسانييهکانی بۆ قوتابخانهکان ڕاگو زن .دەو هتی ئهو سهردەمه سهری بۆ
کردنهوەی قوتابخانهی ئايينی دانهواند و تۆوی ئيسﻼمی ز دەڕۆيان له قوتابخانهکاندا
چاند .مرۆڤی ڕاه نراوی ئهو قوتابخانانه له داهاتوودا بوون به مامۆستا ،پۆليس،
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دادوەر و ئهفسهری نيزامی و تهکه .سترات ژی واته پﻼنی در ژخايهن گرتنی پۆستی
ئيدارەکان بوو .پازدەساڵ بهر له ئ ستا باسی سهرداپۆشينی ژنانيان ه نا گۆڕێ.
ههروەها لهژ ر ناوی بهشداربوون داوايان دەکرد ژنان و کيژان دەب له زانستگاکان
و شو نه گشتييهکان سهريان داپۆشن .ئهو کارانه ههموويان قاويان بۆ بهئيسﻼمی
کردنی کۆمه گا دەکرد .چونکه ئهوان دەيانزانی تاقم ك لهو دروشمانه مرۆڤ له
ڕوانگهی دەروونييهوە بۆ کارت کهريی زياتری ئايينی ئامادە دەکهن.
ئيسﻼميستهکان دەيانهوێ تاکتيک کی هاوچهشن له و تی ئا مان بهڕ وەبهرن .تا ئ ستا
بۆ بهڕاست وەرگهڕانی پﻼنهکانيان توانيويانه له تاقم ك باخچهی مندا ن و
قوتابخانهکان گهل ك سهرکهوتوو بن .له داهاتووشدا ئهگهر پ شيان پ نهگيرێ،
ڕ کخراوەی خ رخوازانه دادەمهزر نن و به پارەی حکوومهت نهخۆشخانه و ما ی
بهسا چوانيش وەڕ دەخهن .ئهوانيش ههر وەك کليسا لهم و ته لهڕ ی تهلهفزيۆنهوە
دەچنه ناو ما هکانهوە و لهگهڵ خه کيدا ئاخافتن دەکهن .ئهگهر حکوومهتی ئا مان در ژە
به يارمهتيدان به ئيسﻼمی سياسی و خۆب وکردنهوەيهن لهم و ته بدا ،ئيزن به
نهوەکانی ئوردۆغان دەدا مود لی ئيسﻼمی تورکيا ل رەش بهڕاست وەرگ ڕن.
ڕ کخراوەی يهکگرتووی نوێ بدۆزنهوە :بهوهۆيهوە دەو هتی ئا مان دەب له پهنا
ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان بهدوای ڕ کخراوەيتريشدا ب  .بۆ و نه زانايانی ئيسﻼمی،
ڕووناکبير ،هونهرمهند ،وەرزشکار ،ڕ کخراوەی مافی مرۆڤ و بهتايبهت مافی
ژنان ،که کار بۆ کۆمه گا سهرەکييهکه دەکهن و تهنيا له خزمهت به گرووپ يا
حيزب کی تايبهتيدا نين .کۆمه ه ئايينييهکان تهنيا ئهوکات به فهرمی بناسر ن که ئامانجی
کارەکهيان تهنيا ئايينی ئيسﻼم بگر تهوە نهك ب وکردنهوەی ت ئۆری و پﻼنی ئيسﻼمی
سياسی لهسهر خاکی ئا مان.
دانانی ياسای پهنابهران :له کۆتاييدا حکوومهت دەب ياسای مود ڕنی تايبهت به
تهوەری پهنابهران بدۆز تهوە که لهن وان پهنابهران و مرۆڤی بيانی جياوازی دابنرێ
و مرۆڤی بيانی به لهبهرچاوگرتنی نيازەکانی و ت باشتر ڕ ك و پ ك بکا .بهڕ وەبردنی
ئهو چهشنه ياسايانه له ڕابردوودا بهردەوام ههرەسی هيناوە چونکه هيچ کهس
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نهيويستووە دان بهوە دابن که و تی ئا مان ماوەيهکی زۆرە کراوە به و ت کی
پهنابهری ٢٠ :له سهدی مرۆڤ له و تی ئا مان مرۆڤی بيانين ياخود دايك و باوکيان
و سهرچاوەيان دەگهڕ تهوە بۆ و تانيتر .سيستهم کی ياسای پهنابهری وەك هی و تی
کانادا نهك ههر دەتوان پهنابهری باشتر کونتڕوڵ بکا ،به کوو کارەکه به تاقم ك
بارودۆخ و سهربوون)مزايا(ی نو وە بلک ن  .ئهو ياسايانه دەتوانن خۆگونجاندنی
مرۆڤ نهك ههر وەك چاﻻکييهکی داخوازانه ،به کوو وەك ئهرک ك بهڕ وەبهرن.
دڕ ژکردنهوەی ماوەی مانهوە له و تهکه دەب به بهر وەبردنی ئهو ئهرکهوە بلک ندرێ.
سهرەڕای ئهوانهش بۆشايی و ناسازگاريی ن و ياساکانی پهنابهريی دەب پڕ بکر نهوە
بۆئهوەی مرۆڤی نالهبار نهتوانن که كی ل وەرگرن و مرۆڤی پ ويست بۆ ئهو کارە
سا يانی در ژ کارەکهيان وەدوا بکهوێ.

 ...دادوەری
د ی ههر و ت كی چاﻻك به کاری تاوانکاريی دادپهروەريی ئهو و تهيه که
هاوو تيانی متمانهی پ بکهن و ئهو تواناييهی ههب ئهوکهسانهی تووشی تاوان دەبن
و ياسای و تهکه لهژ ر پ دادەن ن به ش وەيهکی دادپهروەرانه سزا بدا .تهنانهت پ ش
قهيرانی پهنابهرانيش دادگای ئا مان بههۆی نهبوونی فهرمانبهری کافی لهژ ر گوشاردا
بوو .ئينجا پهروەندەی مرۆڤی کۆچبهريش کۆی کارەکهيان کرا ،بهتايبهت پهروەندەی
پهنابهرانی سياسی و کۆمه يهتی که له حا هتی ئاسايی خۆيدا مافی مانهوە لهم و تهيان
نييه و به مافی سکاﻻ له بارودۆخی وەرنهگرتنيان کاری ئيدارەکانی دادوەريان چهند
بهرابهر کردۆتهوە .بۆ ئهوەی ئهو دەم و دەسگايه باشتر بهڕ وەبچ  ،بهگورجی دەب
فهرمانبهری نوێ دامهزر نن و سهرچاوەی پ ويست بۆ ئهوکارە پهرە پ بدەن.
له چهند سا ی ڕابردووەوە بهردەوام دەنگی مرۆڤ بۆ دانانی ياسای گونجاو
بهرزبۆتهوە .دەنگدانهوەيهكی پۆپۆليستی نيشانی دەدا ئهمنييهتی ناوەوەی و ت
بهردەوام کهوتۆته ژ ر مهترسييهوە .به بۆچوونی من ئهگهر ئهو ياسايهنهی ئ ستا ههن
به باشی بهڕ وە بچن ،بۆ زۆربهی بهست نهکان کافی دەب  .تاوانکار ك دەب – هاوکات

٢٥٧

ئينتيگراسيۆن

لهگهڵ بهڕ وەبردنی ياسا - ،ههست به توندوتيژيی دەسگای دادوەری بکا .ئهو کارە
دەب له ههنبهر پهنابهر کی توشی تاوانکاريی بووە ،به ههمان ش وە بهڕ وەبچ  .ئهو
بۆشاييه ياساييانهی پ ش به دەرکردنی مرۆڤی تاوانکار دەگرێ دەب پڕ بکر نهوە.
سهرەڕای ئهوەش دەب زەخت کی زياتر بخر ته سهر ئهو و تانهی ل يهوە هاتوون بۆ
ئهوەی پهنابهری دەرکراو ههميسان نهن رنهوە بۆ و تانی ئورووپايی .زۆربهی ئهو
و تانه يا يارمهتی ما ی له ئورووپا وەردەگرن و يا پهيوەندييهکی نيزيکی ئابووريان
لهگهڵ و ته يهکگرتووەکانی ئورووپايی ههيه.
بهگشتی نۆژەنکردنهوەی ياسای سهرەکی ناب کار کی عاق نه و لۆژيکی ب  :ياسا
سهرەکييهکان بۆ مرۆڤ دانراون و نهك بهپ چهوانهکهی .ئهو ياسايانه لهژ ر ئهزموونی
تاڵ و زيانباری ڕايشی س ههم له سا ی  ١٩٤٩وە بهڕ وەدەچن .بۆيه يهك له ئهرکه
ههرە گرنگهکانی کۆمه گا پار زگاريکردنی هاوو تييان له ههنبهر هه س و کهوتی
نالهباری حکوومهت بوو .نۆزدە مادەی يهکهمی ياسا سهرەکييهکه زياتر مافی
کۆمه يهتين و سنوور بۆ حکوومهت دادەن ن بۆ ئهوەی لهم و تهدا مافی مرۆڤ
پار زگاری ل بکرێ .ئهمڕۆ مرۆڤی ئا مانی لهسهردەم کی نو دا ژيان دەکهن و تهنيا
بۆخۆيان نين .بۆ بهڕ وەبردنی باشتری کاروباری ئهمڕۆ پ ويستيان به گۆڕان و دانانی
ياسای نوێ ههيه .بۆ و نه پ ويستيمان به مادەی ياسايی نوێ بۆ ئازادی مرۆڤی جياواز
و مافی وەك يهك بۆ ژن و پياو ههيه .نهك ههر حکوومهت دەب ئهو مافه گارانتی
بکا ،به کوو هاوو تيانيش دەب له کاری ڕۆژانه و له ناو بنهما هکانياندا بهڕ وەيبهرن.
ئهو باوکانهی له کچهکانيان قهدەغه دەکهن چاﻻکی وەرزشی بکهن يا بهشداريی له
سهفهری هاوبهشی قوتابخانهکان نهکهن ،دەب له ڕوانگهی ياساييهوە گوشاريان بۆ
به نرێ.
دەب پ داچوونهوە بهسهر ههنگاوەکانی مادەکاندا به نرێ :بۆ و نه مادەی چوار که
ئازاديی باوەڕ گارانتی دەکا ناب واب که مادەکانيتر لهبهرچاو نهگرێ .دەب ڕوون
بکر تهوە که کهرامهتی ئينسانی و ئازاديی کهسيی وەپ ش مادەکانيتری وەك ئازاديی
ئايينی بکهون .ئ مه پ ويستيمان به شهففافبوونی مادەی چوار ههيه که به ووردی
ڕوونی بکاتهوە سنووری ئازادی ئايينی له کو ن .ئهو ياسايانه دەب به باشی جياوازيی
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ن وان مافی مرۆڤ و بهڕ وەبردنی داب و نهريتی ئايينی ) نو ژ ،ڕۆژوو و چوون بۆ
حهج و  (...ڕوون بکهنهوە .ههروەها ڕوانگهی ئايينی که زۆرجار دژبه ياسای
سهرەکی و ت دەوەستن )ئازادی ئاخافتن ،مافی ئاژەڵ و بهرابهريی جينسی( لهبهر
چاو بگيرێ.
به ههمان ش وە ،ياسای کليسا ناوچهييهکان دەب مود ڕن بکر نهوە بۆئهوەی گروپه
سياسييهکان که جياوازييان لهگهڵ کۆمه ه ئايينييهکان ههيه مافی بهرابهريان پ بدرێ.
ئهو گرووپانه بۆ بهه زکردنی خۆيان له ياسای سکۆﻻری ناتهواو و شو نه
ناشهفافهکانی ناو ياسای سهرەکی که كوەردەگرن .ئهو کارە نهك ههر پ ش به
ئينتيگراسيۆن دەگرێ ،به کوو دەب ته هۆی پ که انی درز ك له کۆمه گادا و
بهه زکردنی ئهو گرووپانه که پ ش به پهرەسهندن و نۆژەنکردنهوەی کۆمه يهتی
دەگرن.

 ...پوليس
ههقدەستی کهم ،کاتی کاريی گهل ك ئا ۆز و ناخۆش و و نهيهکی نهر نی پۆليس له
کۆمه دا بهردەوام مرۆڤی گهنج کهمترهان دەدەن تامهزرۆييان بۆ ئهو پيشهيه ههب  .له
بهرژەوەندی ههموو مرۆڤ كدايه که گۆڕان بهسهر ئهو پ شهيهدا ب  .ئهو کارە دەب بۆ
گهنجان وەك پيشهيهکی خوازياری ل ب تهوە .ئهفسهرانی پۆليس دەب به ش وەيهکی
نوێ رابه نر ن ،وورەيان بهه ز بکر تهوە و پارەيهکی زياتريان بۆ تهرخان بکرێ.
تهنيا پۆليس کی بهه ز که توانايی هه س و کهوتی مافناسی لهههنبهر ئهندامانی
کۆمه گادا ههب دەتوانی ئهرکهکانی خۆی به باشی بهڕ وەبهرێ .بهتايبهت ئهو کارە
دەب ئهو ناوچانه بگر تهوە که حکوومهت ه زی کونتڕۆ کردنی ت دا ﻻوازە يا
بهتهواوی کۆنتڕۆ يانی لهدەست داوە .ههروەك پ شتريش لهم نووسراوەيهدا ئاماژەمان
پ کرد ،ئ ستا ناوچهی تايبهت له ههموو شارەکانی ئورووپا لهژ ر ناوی "No-go-
 "Areasپ کهاتووە که ئيتر حکوومهت هيچ کارت کهرييهکی لهسهريان نييه .به تايبهت
ئهو شو نانهی خ ڵ و بنهما هی عهڕەب و تورك ه زی دادوەرييان بهدەستهوە گرتووە
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و خه کی کۆمه گاکهيان بهپ ی ياسای شهريعهت کونتڕۆڵ دەکهن .ئهو دەسه ته لهپ شدا
هاوو تيانی ناوچه پ کهاتووەکانی " "No-go-Areasدەگر تهوە و به پ ی کات شهقام به
شهقامی ناوچهکان دەخاته ژ ر کونتڕۆ ی خۆيهوە.
سهرەڕای ئهوەش ه زی پشتيوانيکهر بۆ پيکهاتنی ئهو چهشن کۆمه گايانه
ههنگاو كی بهرزتريان هه ناوەتهوە و ج ی خۆيان له ناو قوتابخانه و ناوەندە
ئيدارييهکانيشدا خۆش کردووە .تهنانهت له شاری برلين ههو ی ناردنی ﻻيهنگرانی
خۆيان بۆ ناو ئيدارەی پۆليس دەدەن .بهگشتی :ههرکهس دەستی به چهکهمهنی و شو نی
ئهستهمی وەك ئيدارەی پۆليس و فڕۆکهخانه ڕابگا ،دبی مرۆڤ کی متمانهپ کراوی ناو
کۆمه گا ب  .ديارە من نامههوێ بۆچوونی گشتی ناو کۆمهڵ له ههنبهرگرووپ کی
تايبهت ژەهراوی بکهم ،به م شت کی گهل ك ڕوونه تاقم ك له ڕ کخراوە سياسييهکانی
ئيسﻼمی و حيزبه ڕاستهکان تامهزرۆييان بۆ وەرگرتنی پۆستی ناو ئيدارەکانی دەو هتی
ههيه .ئيدارەی پۆليس و شو نه ئهستهمهکانيتر له بارودۆخ كدانين بتوانن ڕوخساری
ڕاستهقينهی ئهو مرۆڤانه بناسن و پ شيان پ بگرن .ههر وەك له و تی ئيسڕائيل
بهڕ وەدەچ  ،ههر کهس بيههوێ له ئيدارەی پۆليس ،دادگا و ئهڕتهشدا دامهزرێ ،دەب
پ شتر به ووردی کونتڕۆڵ بکرێ بۆ ئهوەی گومانی پهيوەندايهتی لهگهڵ حيزب و
ئيديۆلۆژييه ناد موکراتييهکان يا گرووپی سياسی ڕاديکاڵ ڕوون بکر تهوە .تهنانهت
ئهگهر مهترسی ئهوە پ ك ب تاقم ك مرۆڤی ب تاوانيش بگر تهوە ،دەب ئهو کارە
بهڕ وەبچ  .چونکه دامهزراندنی مرۆڤی نهگونجاو لهو ئيدارانه گهل ك مهترسيدارترە
له دەرکردنی چهند کهسی ب تاوان .ئهوە تهنيا ڕ گای گونجاو بۆ مرۆڤی موسو مان
له ناو کۆمه گادايه که باوەڕی ئيسﻼمييان ههيه و ڕەنگه نهتهوەپهرستيش بن به م
چهمك و کردەوەی د مۆکراسی ناخهنه ژ ر پرسيارەوە.

 ...ئابووری
زۆربهی سهرچاوەکانی ئابووريی و تی ئا مان لهسهر پ شکهوتنخوازی و
دۆزينهوەی ت کنيکی نۆێ ساغ بۆتهوە .ئا مانی تهنيا لهسهر ههناردەی ماکهی خاو بۆ
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دەرەوەی و ت پلهی جيهانيان نييه به کوو بههۆی ئهو بهرههمه ت کنيکييانهی به
زانستی فهننی " "Know-howبهرههم د ن .پ شمهرجی ئهوکارە تهنيا پشکنينی ژيرانه
و خو ق نهرانه نييه ،به کوو سيستهم کی پهروەردەيه که له ڕابردوودا ل ی ت گهييون
ههروەها بههۆی سيستهم کی پهروەردەی دروست له ه زی کاريی بهئهزموون و
شارەزا بۆ بهرههمه نان که ك وەردەگرێ.
بۆ ئهوەی بتوانين له داهاتووی لهو سيستهمه که كوەرگرين دەب بهردەوام نوێ و
مود ڕن بکر تهوە .ئهو کارە پ ويستی به سهرمايهگوزاريی گهل ك زۆر ههيه که به ب
کارت کهريی بارودۆخی ئابووری بۆمان گونجاو نابی .سياسهتی ئابووری دەب ڕوون
و شهفاف ب و سهرەڕای ئهوەی ههناردنی بهرههم بۆ دەرەوەی و ت گهل ك گرنگه
به م لهڕاستيدا خۆڕاگری و پ کهوەژيانی مرۆڤ بهوەوە بهستراوەتهوە که ئهندامانی
بهشدار لهو کۆمه گايه پ ی ڕازی بن و که کيان ل وەرگيرێ .ئهو چاﻻکييه
ک بهرک يهکی بڕياردەر بۆ داهاتووی و تهکه وەڕێ دەخا .سياسهت و ئابووری دەب
کونس پتی ئهوها پ ك ب نن و کاری لهسهر بکهن که چلۆنايهتی بازاڕی چوارەمين
شۆڕشی پ شهسازيی و نا بکا .ئهوکارە خۆی لهخۆيدا ج گای زۆربهی ئهو کارانه
دەگر تهوە که بههۆی ديجيتالبوون له ﻻيهن هزری دەستکردەوە له دەست مرۆڤ
دەره نراوە .سهرەڕای نهبوونی کات کی زۆر ،ئهو کۆنس پتانه ه شتا پ ك ناهاتوون.
ديارە جيهانی نو ی ديجيتالی ههموو پيشهکان ناگر تهوە .ههر وەك پ شتريش
کۆمه گا پ ويستی و نيازی به قف ساز ،کليل ساز ،قهسابی و پهرستاريی و  ...ههيه.
لهمرۆدا نهك ههر پ ويستيمان به کر کاری بهئهزموون و ل هاتوو ههيه و بهتايبهت له
بواری کاری دەستيدا بۆشاييهك پيکهاتووە که بههۆی تامهزرۆيی کهمی ﻻوان ،بۆته
هۆکار بۆ لهناوچوونی ئهو پيشانه ،به کوو ههروەها لهبهر ئهوەی ئهو پيشانه و نهيهکی
جوانيان له کۆمه گادا نييه ،ﻻوان تامهزرۆييان بۆيان نييه .چونکه مرۆڤ له ﻻيهکهوە
پارەيهکی کهمتری پ دەگا و لهوﻻشهوە چاﻻکييهکی دژواری جهستهيی پ ويسته.
هۆکاريتری ک شهی ڕاگرتنی ئهو پيشانه سهبر و حهوسهلهی در ژخايهنه که ﻻوانی
ئهمڕۆيی نييانه و دەيانهوێ گهل ك زوو پارە دەره نن و ژيانی خۆيانی پ بهڕ وەبهرن.
بهتايبهت ئهو قوتابيانهی وا پۆلهکانی ناوەندی کۆتايی پ ناه ينن و ديپ ۆم وەرناگرن،
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زۆربهيان مندا نی مرۆڤی بيانين – ديارە خۆيان ههست به دواکهوتوويی ناکهن ،به م
گهل ك له کۆمه گا وەدواکهوتوون.
به لهبهرچاوگرتنی گۆڕانی ژمارەی دانيشتوانی ناو کۆمهڵ له داهاتوودا گهل ك
گۆڕان پ ك د ن ،هاوکاتيش دەب کاری دەستی و ههروەها بارودۆخی ئابووری چاﻻك
بم ننهوە .گرنگ ئهوەيه که منا ن و ﻻوان له سهرەتای ژيانيانهو بۆ کارە ديجيتاليهکانی
داهاتوو ئامادە بکر ن .به م سهرەڕای ئهوەش دەب بزانن له داهاتوودا تهعميرگای
ئوتۆمۆبيل )فيتهری( ،نانهوايی يا ئاڕايشگا چلۆن کار دەکهن .ئهو کارە نياز کی
گرنگی به پهيوەنديی قوتابخانهکان ،پيشهی بچووك و کارخانه و شيرکهتهکانهوە ههيه.
لهمڕۆدا تا ڕادەيهك پڕۆژەی پهيوەنديدار بهو کارانه له قوتابخانهکانی ناوەندی و
دەورەی ف ربوونی پيشه بوونيان ههيه .ئهو چهشن پڕۆژانه دەب له سا دا چهندين جار
و به ش وەی ڕ ك و پ ك بهڕ وەبچن .به چاوپيکهوتنی پيشهی جياواز ﻻوان دەتوانن
ت گهيشتووييهکی باشتريان لهسهر بارودۆخی کاريی له بازاڕی کاردا ههب و ئهو کارە
هه بژ رن که زياتر تامهزرۆييان بۆی ههب  .ئينجا بۆ ڕاه نان و ف ربوونی ئهو
پيشهيهی لهسهر تامهزرۆيی خۆيان بڕياريان بۆ داوە و هه يانبژاردووە ،باشتر و
چاﻻکانهتر ههو ی بۆ دەدەن .ئهو کارە به قازانجی بارودۆخی ئابووری و له خزمهت
کۆمه گادايه.

 ...قوتابخانهکان
جيهان گۆڕانی بهسهردا دێ ،قوتابخانهکانيش دەب لهگهڵ ئهو جيهانه ڕ ك کهون.
به گه ئهوەيه :سيستهمی ڕاه نان و م تۆدی وانه گوتنهوە بۆ ک بهرک لهگهڵ ئيستا و
داهاتوو ،ههميشه دروست دەرنايهت .قوتابخانهکان دەب زۆر زياتربن له شو ن ك که
تهنيا زانياريی ف ری قوتابيان بکرێ ،دەب شو نيكيان ل دروست بکرێ که منا ن
ت يدا ئامادە بکر ن له جيهانی دەرەوەی قوتابخانه ڕ گای ژيانی خۆيان بدۆزنهوە .ئهو
جيهانهش گۆڕانی بهسهردا دێ ،لهگهڵ ئهويش ستروکتور و ڕەوتی کۆمه يهتيش
گۆڕانيان بهسهردا دێ ،متمانهی گومان ل کراو و فهڕزکراو دەست دەکهن به شهلين.
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بهشی "پ کهوەگونجانی کولتووری" و "ڕاه نان" نيشانيان دا بۆ سهرکهوتوويی
ئينتيگراسيۆن له قوتابخانهکان ڕۆ يکی سهرەکی دەگ ڕن .به م ئهوەی لهڕاستيدا بۆ
بهرپرسانی قوتابخانهکان سهداسهد بهڕاست وەرناگهڕێ ،ئهوەيه باشييهکان و
بايهخهکانی سيستهمی ديموکراتيك له م شکی ههموو قوتابييهکاندا ج بکهنهوە .بۆ
گۆڕان بهسهرداهاتنی دەب کار کی گهل ك زۆر بهڕ وەبچ  .ئهو کارە بهو ڕاستييه
دەست پ دەکا که مامۆستای قوتابخانه پ ويستييان به ڕاه نان کی نوێ ههيه بۆئهوەی
بتوانن خۆيان لهگهڵ بارودۆخی ئهمڕۆی قوتابيان ڕ كخهن .لهمرۆدا ئهوان تاڕادەيهکی
زۆر بهتهنيا ماونهتهوە و بهتايبهت له ﻻيهن چاﻻکانی کۆمه يهتی و دەروونناسانهوە
پشتيوانييهکی گهل ك کهميان ل دەکرێ .ديارە ئهوە تهنيا ک شهی ناو قوتابخانهکان نييه.
ههر مامۆستايهك له بهرانبهر پۆل ك که له  ٣٠قوتابی له دەيان و تهوە هاتوو،
ڕاوەستاب  ،ڕووبهڕووی گهل ك ک شهی جياواز دەب تهوە بههه سهنگاندن لهگهڵ ئهو
مامۆستايهی تهنيا قوتابی ئا مانی ڕادەه ن  .له سا ی ٢٠١٥ەوە دەب دەست و پهنجه
لهگهڵ ئهو ﻻوە پهنابهرانهش نهرم کهن که به ستر س و ک شهيهکی دەروونيی گهل ك
مهزنهوە ڕوويان لهم و ته کردووە .تهواو لهو بارودۆخهدا ه زی ڕاه نانی تايبهتی بۆ
ئهو قوتابيه زيانل دراوانه بوونی نييه.
مامۆستای قوتانخانه بۆ ڕووبهڕووبوونهوە لهگهڵ ئهو مرۆڤه تايبهتيانه دەب باشتر
ڕاه نر ن و ئامادە بکر ن .سهرەڕای کارکردن لهسهر بهرنامهی ڕاه نان دەب شو ن ك
بۆ باس و ل کۆ ينهوە ههب که لهوەی قوتابيان بتوانن لهسهر تامهزرۆيی و بۆچوونی
خۆيان ئاخافتن بکهن .جا جياوازيشی ناب باسهکه لهسهر داعش ،ک شهی ڕۆژهه تی
ناوەڕاست ،ئهردۆغان يا ئينتيگراسيۆن ياخود گونجاندنی قوتابيانی بيانی لهم
کۆمه گايهدا ب  .ئ مه پ ويستيمان به باس کی فهرههنگيی ئازاد و کراوە ههيه که بههۆی
ئاستهم بوونی تاقم ك له فهرههنگهکان ياخود ترس لهههنبهر ت کهه چوونی قوتابيان
نهبيته هۆکار بۆ سهرکوتکردنی باسه گرنگهکان .ئهو کارە بهو مانايهش دەب که
قوتابخانه بتوان لهههنبهر پ کهاتهی سيستهمی پياوساﻻری و ملهوڕيدا بهربهرەکانی
بکا و له بارودۆخ کداب بتوان بهها و بايهخهکانی ئازاديی و د مۆکراسی وەك
ئا ترناتيڤ کی باشتر لهبهر دەستی قوتابيان دابن .
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ئهگهر قوتابخانهی تهواوڕۆژ بۆ قوتابيان بوونی ههب  ،شو ن کی بهرب و و کراوە
نهك ههر بۆ باسکردن لهسهر تهوەرە گرنگه کۆمه يهتييهکان ،به کوو بۆ خو قاندن و
داه نانيش پ ك دێ .ئهگهر قوتابيان و مامۆستايان کات کی زياتريان بۆ پيکهوەبوون
ههب  ،که جيا له ف ربوونی زانيارييه گشتييهکان تهوەرکانيتريش له خۆ بگرێ ،دەتوان
پهيوەندايهتی و متمانه کردن کيتريش پ كب ن و ئهزموون له بوارەکانيتريش کۆ
بکر تهوە .بهتايبهت بۆ ئهو مندا نهی له بنهما هی کۆچبهرييهوە هاتوون ،قوتابخانه
گهل ك گرنگ و تهنيا شو ن که دوور له بنهما ه و کۆمه گا کۆنتڕۆ کهرەکهيان دەتوانن
ئازادانه بۆچوونی خۆيان دەربڕن .لهوانهش گرنگتر پ کهاتنی پهيوەنديی
متمانهپيکراوی نيوان مامۆستا و قوتابييه که باس لهسهر جياوازبوونی فهرههنگی
گهل ك ساکار دەکاتهوە.
ئهو جياوازييانه بوونيان ههيه و دەب زۆر به ڕوونی و شهفافی لهسهريان باس
بکرێ .گرنگترين تهوەرە ئاستهمهکانی قوتابيانی موسو مان بريتين له سيستهمی
پياوساﻻری ،ئايين ،تهوەری جينسييهت و مافی سهربهخۆيی .ش وازی باسکردن لهسهر
ئهو تهوەرانه گهل ك گرنگه :کار کی بی مانا و خۆڕايی دەب ئهگهر مرۆڤ کی يهخسير
و نائازاد بهردەوام ڕەخنهی ل بگيرێ که ئازاد نييه .مندا ن خۆيان بهرپرسی هه س
و کهوتيان نين چونکه خۆيان ئازادانه ئهو بنهما ه و کۆمه گايه هه نابژ رن که ت دا
گهورە دەبن .ئهوە ناب بهو مانايه ب ﻻيهنی نهر نی کهس ك پ ش به باسهکه بگرێ،
ئهو کارە تهنيا دەب ته هۆی دوورکهوتنهوە و ب دەنگبوونی مرۆڤهکه .باسهکه ل رەدا
لهسهر ئهوەيه و ڕەنگه من بهردەوام دووپاتی کهمهوە ،که ڕاه نان و ت گهياندنی مرۆڤ
لهوەی ئازاديی و سهربهخۆيی بڕياردانی ههيه ،چ ههست کی خۆش و بايهخدارە.
قوتابخانه دەتوان بۆچوون و بيرکردنهوەی ڕووناکبيرانه به باشترين ش وە به
قوتابيان بدا – نهك ههر به خو ندنهوەی کارە کﻼسيکييهکانی فهيلهسۆفان و
تيئۆريسييهنهکان به کوو تيگهياندنيان لهو ڕاستييه که ڕۆناکبيريی شانس و ههل کی
گهل ك گرنگی حهياتی بۆ ههموو مرۆڤ که .ڕووناکبيری بهو مانايهيه هيچ کهس ناب
خۆی تهنيا به چارەنووس و ڕابردووی خۆيهوە هه واس و مرۆڤ دەتوانی له ڕ گای
رۆناکبيرييهوە ئهزموون کی گهل ك ئهر نی کۆکاتهوە و ژيرانه ماوەيهکی زۆر ژيان
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بکا .شو نی لهدايكبوون ،فهرههنگ و ئايين تهنيا خشتی سهرەکی بۆ پ کهينانی
ناسنامهی ههر مرۆڤ کن و ناب بکر ن به ديوار ك که مرۆڤ ل ك جيا کاتهوە .ئهوەی
که ئ مه مرۆڤ كی ئازاد و بهرپرس بۆ ژيانی خۆمانين و بههۆی مهودا و چوارچ وەی
کۆمه يهتی ،ئايينی و فهرههنگيمانهوە نهك ههر دەب ئهو جياوازييه ڕوونتر و شهفافتر
سهير بکهين ،به کوو دەب بارودۆخ ك پ كب نين که بتوانين نۆژەنيشی کهينهوە.
قوتابخانه ناب شو ن ك ب که بهردەوام بهربهرەکانی ن وان فهرههنگ ،ئايين و
نهتهوەکانی ت دا بهڕ وەبچ  ،به کوو دەب شو ن ك ب که بتوانرێ باسی ژيرانه لهسهر
ئهو تهوەرانهی ت دا بکرێ .بهو هۆيهوە من ههميشه دژ به ڕاه نانی ئايينی فيرقهييم،
ئهو شو نهی منا ن ل ك جيادەکاتهوە و مانيپوليرە دەکر ن ،واته م شکيان
دەشوشتر تهوە ،به م ﻻيهنگری باس و ل کۆ ينهوە لهسهر ئايينه جياوازەکانم که ههموو
منا ن بتوانن بهشداری ت دا بکهن .تهنيا لهو چهشن دانيشتنانهدا مرۆڤ دەتوان
زانياری لهسهر ئايينهکانيتر وەدەست ب ن و بتوان لههنبهر ههستی ڕەشبينی و خۆ به
ڕاستهقينهدانان ،بهربهرەکانی بکا.
کات باس لهسهر قوتابخانه ب  ،ههستی ڕەشبينی لهههنبهر ئايين و بۆچوونهکانيتر
و خۆ به ڕاستهقينهدانان له تاقم ك دايك و باوکاندا ههيه .بهتايبهت ئهو دايك و باوکانهی
ئايينين بهشدارييان له قوتابخانه ههميشه هاوڕێ لهگهڵ ترسه .ئهوان ترسيان لهوەيه
کيژەکانيان له قوتابخانه ئازاد ڕابه نر ن و ئهو بهرگهی پ يان خۆشه لهبهری کهن يا
بۆچوونی خۆيان دەرببڕن و به ش وازی خۆيان ژيان بکهن .ئهوان ترسيان لهوەيه که
نهکا به ب زەماوەند زگيان پڕ ب  ،بۆيه ههو ی دوورڕاگرتنيان له قوتابخانه و کۆمه گا
سهرەکييهکه دەدەن .ئهوان دەترسن ببنه ئامانجی قسهوباسی مرۆڤی ناو کۆمه گا
بهستراوە و يهخسيرکراوەکهی خۆيان ئهگهر نهتوانن مندا هکانيان خۆپار زانه و
لهڕووی داب و نهريتی ئايينييهوە ڕاب نن.
بۆ قوتابخانه گهل ك دژوارە ل رەدا پرد ك له ن وان فهرههنگه جياوازەکاندا دروست
کهن .به م دروستکردنی ئهو پردە گهل ك گرنگ و پ ويسته .له ش وەی ئاسايی خۆيدا
دايك و باوكی قوتابيان و مامۆستاکان تهنيا ئهو کات ڕووبهڕووی يهکتر دەبنهوە که
ک شهيهکی جيددی هاتب ته پ ش يا چاوپ کهوتن کی کﻼسيکی لهژ ر ناوی "ئ وارەی دايك
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و باوکان" ههب ت که زياتر لهسهر چاﻻکيی ڕاه نان و چلۆنايهتی ف ربوونی وانهکان
ساغ بۆتهوە .زۆر باشتر دەبوو بۆ وەدەسته نانی متمانهی ههردووك ﻻ کات کی زياتر
بۆ ئهو کارە تهرخان کرابا .ديارە ڕەنگه ئهو کارە يارمهتيدەری ههموويان نهب به م
ﻻنيکهم ڕەنگه تاقم کيان ههست بکهن که ترسهکهيان ب هۆکار بووە .ڕەنگه ههست
بکهن که جيهانی دەرەوە ههميشه مهترسی بۆ مرۆڤ پ ک ناهين به کوو شانس ك به
مرۆڤ دەدا که شايانی که ک ل وەرگرتنه.

 ...کۆمه گا
ئ مه پ ويستيمان به باس کی نوێ لهسهر بايهخهکانی ژيان ههيه :ئهو باسه نو يه
ناب لهخزمهت بهه زکردنی سياسهتدا ب به کوو ئامانجهکهی پ شگرتن به
ل کهه وەشان و جيايی کۆمه گا ب ت .نابی دژ به مرۆڤی موسو مان ،چهپ يا ڕاست
ب  ،به کوو دەرەتان ك ب بۆ پ ناسهکردنی ناسنامهيهکی هاوبهشی ههموومان .ديارە
ئيمه لهمڕۆدا گهل ك لهو بۆچوونه دوورين ،به پ چهوانه لهمرۆدا ئهزموونی گهل ك ب
بايهخی ژيان دەکهين .بهردەوام زياتر و زياتر مرۆڤ له ههموو کۆمه گاکاندا ئازادی
و د موکراسی دەخهنه ژ ر پرسيارەوە .ئ مه پ ويستيمان به باس که لهسهر چلۆنايهتی
بهه زکردنی د مۆکراسی و بهرگريی له ئازاديی لهههنبهر دوژمنانی .ئهگهر ههموو
د مۆکرات ،موسو مان و غهيری موسو مانهکان ه زی خۆيان بۆ وەدەسته نانی ئازادی
بخهنه گهڕ و ههموو ئهو کهسانی دژ به ئازادی و د موکراسی چاﻻکی دەکهن ،ب ه ز
بکر ن ،کاردانهوەيهکی گهل ك به ه زی بۆ ههموو کۆمه گاکان و جيهان دەب .
بهشداريکردن لهجياتی خۆڕاگری :ئيمه دەب دەست لهوە هه گرين موسو مان وەك
يهکهي ك سهير بکهين .مرۆڤی موسو مان گهل ك ههمهڕەنگن ،تامهزرۆيی جياوازيان
ههيه و ڕوانگهی جياوازيان لهسهر و تی ئا ماندا ههيه .ئ مه دەب ڕ زيان ل بن ين،
له پلهی يهکهمدا وەك کهس و دووههم وەك هاوو تييهك به مافی بهرانبهرەوە ،و س ههم
ئهو مرۆڤه بيانيانهی له ئا مان دەژين و وەك ههموو مرۆڤ کيتر کار دەکهن و ما يات
دەدەن به مرۆڤی پله دوويان دانهن ين.
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به ب هه واردن و مافی تايبهتی :تولهرانس واته سهبووريی و خۆڕاگريی له
کۆمه گادا گهل ك گرنگه ،به م تولهرانس به ش وەيهك له ش وەکان به مانای تاقهت
ه نانه که دەکرێ گرووپ ك زياتر لهويتر ه زی بهدەستهوە ب  .ئهو ماناکردنهوەيه
نموونهيهکی باش و گونجاو بۆ مود لی کۆمه گايهکی سهدەی بيست و يهکهم نييه .من
نامهوێ مرۆڤيتر له ههنبهرمدا تانيا تاقهت بينن ،دەمهوێ ههمان ماف و بهرپرسايهتيم
ههب که مرۆڤ کی ئا مانی ههيهتی.
زۆرينهی مرۆڤی کۆمه گا دەب ههنگاوەکان و بهرپرسايهتی ئهو باسه له ئهستۆ
بگرن .مرۆڤ ناب بهپهله هاوئاههنگييهك ساز کا بۆ ئهوەی ئاشتی و ئارامی
ناڕاستهقينه پ كب ن  .ئ مه دەتوانين به توندوتيژی يا به تامهزرۆييهوە لهگهڵ يهکتردا
باس بکهين ،به م به ڕ ز و ئامانجی باشهوە .به هيچ ش واز ك ناب ئهو باسه گرنگه
بکهو ته دەست ئهخﻼقگهرايی چهپ يا خه ك خه هت نی ڕاستهوە .سهرەڕای ئهوانهش
ناتوانين ئهو دوو ﻻيهنه له باسهکه دەر کهين ،چونکه ئهو بارودۆخه نالهبارانه
يارمهتيمان دەدەن ڕ گای ڕاست و ئينسانی خۆمان بدۆزينهوە.

 ...حيزبه چهپهکان
ئيمه ههم بۆ بونياتنانی سوسيال د مۆکراسی و ههم بۆ کۆمۆنيزم قهرزداری بهرەی
سياسيی چهپهکانين .م شکی بيرمهندانی چهپ ڕ گاخۆشکهر بوو بۆ بازاڕی ئابووری
کۆمه يهتی و بارودۆخی ئابووری بهرنامهداڕ ژراو .ئهوان بوون که بهرگرييان له
پرەنسيپئ ئازادی ،تۆلهرانس و پ کهوەژيان کرد ،به م پشتيوانيشيان لهو حاکمه
زۆردارانهش دەکرد که لهههنبهر سهرمايهداريدا سهريان دانهدەنواند .بهتايبهت لهسهر
باسی ئينتيگراسيۆندا ناتوانين چاوپۆشی له پوتنسيالی مرۆڤخۆشهويستی چهپهکان
بکهين .سهرەڕای ئهوەش داواکاريی من له ئ وە مرۆڤی چهپی خۆشهويست ئهويه که
له تاقم ك و ناکردنی ساويلکهی چهند فهرههنگی ما ئاوايی بکهن ،چونکه ههڤا نی
چهپ :مرۆڤی موسو مان کهرەسهی ياريی ئ وە بۆ د داريدانهوە نين ،ههروەك
ڕەوانناس ئهحمهد مهنسوور فورمۆلهی کردووە .ئهوان پ ويستييان به دەستی پار زەری
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ئيوە نييه .مرۆڤ دەتوانی ئهو چاوەڕوانييانهيان ل داوا بکا که له ههموو مرۆڤ کی
ئهم و تهش چاوەڕوان دەکرێ .ئهوە تهنيا ڕ گايهکه بۆ هينانهدەری مرۆڤی ب حاڵ و
ماوە لهو زە ه و تواناييان دەدات تا چارەنووسی خۆيان له دەستی خۆياندا ڕاگرن.
ڕەخنهگرتن له ئايينی ئيسﻼم ڕق و کينه لهههنهبهر ئهو ئايينه نييه :ئهگهر ههر
کهس ك ڕوانگهی ڕەخنهگرانهی لهههنبهر ئايينی ئيسﻼمدا ههب به نهتهوەپهرست
دابنرێ ،ئهوە ويناگهری نال هاتوويی گوتار و ديسکۆرسه .نهك ههر ئا ی بايهخه
ئينسانييهکانی وەك ئازادی وتار ،بهرابهری و ئازادی جينسی بهرز ڕاگرن ،به کوو
ههموو مرۆڤ ك ناچار به بهڕ وەبردنی بکهن.
يهکيهتی خۆتان لهگهڵ ڕيکخراوە ه زدارەکان بوەست نن ،تهنيا بهوهۆيهی دژ به
ڕۆژئاوان و به و نهی يهك ﻻيهنهی خۆتان سهبارەت به و تی ئا ماندا پ داچوونهيهك
بکهن .وەدوای ئاشت بوونهوە لهگهڵ و تی خۆتان بکهون ،چونکه و ت کی تايبهته و
پۆت نسياليکی گهل ك زۆری ههيه .ئ وە تهنيا له بارودۆخ کدا دەتوانن يارمهتی ئهو
مرۆڤه کۆچبهرە تازانه بدەن ،يارمهتيدەريان بن بۆ ناسينی ڕاستهقينهی ئهم و ته و
ههوڵ بدەن بۆ ئهوەی وەك نيشتمان کی دووههم خۆشيان بوێ و به دانی ئهوئازادييهی
که خۆتان ههتانه بۆ خۆ گونجاندنيان يارمهتيان بدەن.

 ...حيزبه ڕاستهکان
تهنانهت ئهگهر فرانس يۆزف شتراوس " ٣١"Franz Josef Straußيش به
ش واز کيتری بينيوە :من پيموايه حيزبی ڕاست و حيزبهکانيتريش دەب بوونيان ههب
تا ئهو ج گايهی له چوارچ وەيهکی د موکراتيکدا هه س و کهوت بکهن .ڕەنگه
زۆربهی مرۆڤ بۆ هاتنی حيزبی " "AfDبۆ ناو پارلهمانی ئا مان زۆر ڕازی نهبن
به م ئهوە ئهزموونی هه بژاردنی ديموکراتيکه .لهو ڕوانگهيهوە پارلهمانی نوێ
لهوانهيه ڕەوتی کۆمه گا به ههموو ک شهکانييهوە به شهفافييهت کی باشتر له ڕابردوو
 ٣١سياسهتوانی حيزبی سوسيال مهسيحييهکانی ئا مان بوو ).(١٩٨٨ - ١٩١٥
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بهڕ وەبهرێ .تا ئ ستا هيچ حيزب کی ڕاست بهقهرا حيزبی " "AfDنهيتوانيوە له
هه بژاردنهکاندا فهزايهکی ئاوا کراوەی بۆ پ ك ب  .نه ههموو ئهندامانی ئهو حيزبه و
نه ههموو دەنگدەرانيان مرۆڤی ز دەڕۆی ڕاستن ،و نه خۆيان به ڕزگارکهری ڕۆژئاوا
دادەن ن و بهو ش وەيهش که تاقم ك له حيزبهکانيتر پ يانوايه ،ه ندە مهترسيدار نين .له
کۆمه گايهکی د موکرتيکدا دەب دەرەتانی ئهوە ههب خۆڕاگری لهههنبهر ئهو چهشنه
حيزبانه دا بکرێ که ديارە کار کی هاسانيش نييه ،و هه س و کهوتی بونياتنهرانهيان
لهگه دا بکرێ.
به م ئهگهر کهس ك بيههوێ مرۆڤ گو ڕايه ی له نياز و نيگهرانييهکانی بکا ،دەب
خۆشی ف رب گوێ لهوانيتر بگرێ .تهواو بهو هۆيهی من ئهو حيزبه و ﻻيهنگرەکانی
به جيددی وەردەگرم پ مخۆشه پ يان ب م:
ڕەخنهی شياوی قهبوو کردن لهسهر ئايينی ئيسﻼم و موسو مانان لهم و ته پاساو
بۆ پهراو زکردنی گرووپهکانيتر نييه .ئ مه له سيستهم کی د مۆکراتيکدا دەب ف ربين
له ن وان خه ک و ئيديۆلۆژييهکاندا جياوازی دابن ين .ههموو مرۆڤ کی ئيسﻼمی
ت رۆريست يا دەستدر ژکهر نييه .ههر موسو مان ك قوڕعانی ڕ پ و لهسهر دوو قاچ
نييه .زۆربهی موسو مانان و تهنانهت تاقم ك باوەڕداری توند و تيژيش مرۆڤی
د موکراتن.
مرۆڤ کی باوەڕدار لهسهر ئهو بۆچوونهيه که خوداکهی پار زگاری ل دەکا.
مرۆڤ کی ز دەڕۆ به پ چهوانه لهسهر ئهو بڕوايهيه که خۆی دەب خوداکهی پار زگاری
بکا .جياوازيی ن وان نيشتمان پهروەر و مرۆڤ کی ز دەڕۆی نهتهوەپهرەست ش واز کی
هاوچهشنی ههيه .يۆهانس ڕاو " "Johannes Rauبهرپرسی سياسی پ شووی ئا مان
دە ":نيشتمان پهروەر کهس که که و تهکهی خۆش دەوێ ،نهتهوەپهرەست کهس که
که نيشتمانی ئهوانيتر به سووك دادەن  ".زۆربهی موسو مانان نيشتمانپهروەر کی
ڕاستهقينهی ئا مانين .پاوانکردنی چهمکی نيشتمان و لهبهرچاونهگرتنی ئهو مرۆڤانه
کار کی ناد مۆکراتيکه.
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ديارە و تی ئا مان ک شهيهکی گهل ك مهزنی لهگهڵ مرۆڤی ميگرانت و پهنابهر،
بهتايبهت ئيسﻼمی سياسی ههيه .مرۆڤ ناتوانی ئهو ک شهيه تهنيا له ڕ گای سکاﻻ
کردنی بهردەوام لهسهر ک شهکان چارە بکا .ئ مه دەب ههنگاو بۆ ﻻی مرۆڤی ميگرانت
هه نينهوە و ڕ گاچارەيان بۆ دياری بکهين .حيزب کی وەك " "AfDناب بهدوای ديالۆگ
لهگهڵ شوڕای ناوەنديی موسو مانان کهوێ به کوو دەب بهدوای ئاخافتن لهگهڵ مرۆڤی
سکۆﻻری ديموکراتی ئيسﻼمی کهوێ .ئ وە دەب کۆنس پ بۆ ڕاه نان و هه س و
کهوت لهههنبهر ديجيتالکردنهوە بدۆزنهوە چونکه چارەی ئهو چهشنه ک شانه نهك ههر
له پ ناو خزمهتکردن به مرۆڤی بيانی دەب  ،به کوو ههموو ئهو مرۆڤانهی ل رە دەژين
دەتوانن که کی ل وەرگرن.
ههر بهو ش وەيهی بهردەوام داواکار بووم و گوتوومه ناب ههر ﻻيهنگر کی حيزبی
" "AfDوەك نازی سهير بکرێ ،به کوو دەب مرۆڤ بهدوای ديالۆگ لهگهڵ ئهو
مرۆڤانه کهوێ ،داواکاريی ئهوەش دەکهم ههموو موسو مان ك به سهرچاوەی ک شه
نهناس نرێ .به ههمان ش واز ناب ئهو مرۆڤانهی کاتی خۆيان بۆ گونجاندنی باشتری
مرۆڤی بيانی لهم و ته تهرخان دەکهن سووکايهتيان پ بکرێ و ناوی خۆفرۆشيان
لهسهر دابنرێ .کات ههرکام له ئ مه خۆی به پ وەری ههموو شتهکان دابن و ئهوانيتر
به "مرۆڤی باش"" ،نازی" يا "پارازيت" بناس ن  ،ناتوانين باس کی لۆژيکی و ژيرانه
بۆ وەﻻنانی ک شهکانی کۆمه گا بهڕ وەبهرين .لهناو ههر گرووپ کدا مرۆڤی ماقووڵ و
لۆژيکی ههيه و هی واشيان لهگه ه مرۆڤ ئامادە نييه تهنانهت قاوەشيان لهگه دا
بخواتهوە .بۆ کۆتايی ه نان به دوژمنايهتيی فيکری ناوخۆی و ت مرۆڤی لۆژيکی و
مهعقوولی ناو ههموو حيزب و گرووپهکان لهجياتی هه س و کهوتی سووك و
توندوتيژانه لهههنبهر يهکتر ،هاوکاری يهکتر بکهن و لهسهر ڕەوت کی باش و ئهخﻼقی
و هه س و کهوت کی سياسی ژيرانه پ ك ب ن .ديارە ئهو هه س و کهوته دەب له حيزبی
""AfDوە ههتا ههموو حيزبهکانيتر پهيرەوی ل بکهن .ئ وە دەتوانن لهو بهست نهدا
گهل ك توند و تيژ بن و له گوناهی ئهوانيتر چاوپۆشی نهکهن ،به م بهردەوام دەب
مرۆڤخۆشهويستی و ئاگايی د مۆکراتيک وەك بنهڕەتی کارکردن پار زگاريان ل
بکرێ.
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ههر وەك چلۆن چاوەڕوانی له موسو مانان و چهپهکان دەکهم له مرۆڤی ڕاديکاڵ و
ز دەڕۆی ناو خۆيان مهودا بگرن و ل يان بکش نهوە و تا ئهوج گايهی دەتوانن بهتهنيايان
ب نهوە ،له ئ وەش داوا دەکهم لهناو سهفی خۆتاندا خۆراگری لهههنبهر ڕق له ب گانه و
گ رەش و نی بکهن .چونکه ئهو دەنگانهی لهڕووی ترس و گ رەش و نی به حيزب ك
دەدر ن ،دواتر دژ به خودی حيزبهکه دەوەستن .ههر کهس سووكکردنی سياسهت،
خۆڕاگريی لهههنبهر ت ئۆری پيﻼن له م دياکان و ب وکردنهوەی ڕق و کينه له ڕيزی
حيزبهکهيدا بکا ،ناب پ ی سهير ب که ئهو باسه ،سۆزداريی حيزبهکهی بخاته ژ ر
پرسيارو رەخنهوە.
ئا مان گۆڕانی بهسهردا دێ .ڕ گای گهڕانهوەی بۆ نييه .ئ مه دەمانهوێ ئهم و ته
لهههنبهر ئهو ه زانهدا پار زگاری بکهين که دوژمنايهتی لهههنبهردا دەکهن .ئهو
ئامانجه تهنيا ئهوکات دەتوان پ ك ب که ههموو د مۆکراتهکانی ناو حيزبهکان جياواز
له بهست نی سياسی ،باوەڕ و ئايين ،پ کهوە يهك بگرن و بۆ ئهو ئامانجه هاليکاری
بکهن .ئهو ل هاتووييه که سهرەڕای جياوازبوون دژ به ڕق و کينه کار کی هاوبهش
پ كب نين ،شياوی ڕ زل گرتنه.

 ...م دياکان
له ش وەی ئيديالی خۆيدا ئهرکی سهرەکی ڕۆژنامهوانی زانياريدان به خه کی و
ن ونجيگهری ن وان سياسهت و کۆمه گا ،زانستی پشکنين و کۆمه گايه .چونکه ههر
مرۆڤ کی ناو کۆمهڵ توانايی ل حا يبوون له بهست نی ئا ۆزی تهوەرەسياسيهکانيان نييه.
له بواری هونهری و فهرههنگيدا م دياکان وەك چ ژەر ياخود تامکهر عهمهل دەکهن
و کاری تايبهتيی ئهدەبی يا هونهری به بينهر يا خو نهر پ شنيار دەکهن.
بهتايبهت لهم سهردەمهدا زياتر له ههر کات کيتر نيازی پ ويست بهو ڕۆ ه
ن ونجيگهرييه و ل کدانهوە ڕۆژنامهوانيه ههيه .ئيمه پ ويستيمان به ڕاه نان نييه به کوو
پ ويستيمان بهو ڕۆژنامهوانانهيه که خو نسارديی خۆيان ڕادەگرن و له شهڕی ناو
خهندەقی ئيديۆلۆژييهکاندا بهشداری ناکهن .بهختهوەرانه ه شتا تاقم ك له م دياکان
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فهزايهکی خاو نی رۆژنامهوانييان پيشه کردووە و به ويژدانهوە پشکنينی کۆمه يهتی
سياسی دەکهن و وەداوی سهلماندنی ڕاستييهکان کهوتوون .به م تاقم کيشيان ماوەيهکی
زۆرە ش وازی کهمتهرخهمييان هه بژاردووە و وەك ب يندگۆی ئهم يا ئهو عهمهل
دەکهن .له هيچ تهوەر کيتردا به ڕادەی تهوەری ئيسﻼم ،پهنابهر و ئينتيگراسيۆن ئهو
بارودۆخه به ڕوونی سهير ناکرێ .هاوکات لهگهڵ ئهوەيکه تاقم کيان ک شه و
مهترسييهکانی کۆمه گا به کهم دادەن ن و چاوپۆشی ل دەکهن ،تاقميکيتريان کات باس
لهسهر ک شه و مهترسييهکانی ناو کۆمهڵ دەکرێ لهڕادەبهدەر ز دەڕۆيی ت دا دەکهن.
له کات کدا تاقم کيان لهسهر مرۆڤ کی سوريايی دەنووسن که لهسهر شهقام کيفی پارەی
دۆزيوەتهوە و جوام رانه ڕادەستی ئيدارەی پۆليسی کردووە ،بڕ کيتريان به
تامهزرۆييهوە لهسهر دەسدر ژی س کسی مرۆڤ کی ئهفغانی دەنووسن که ترس و
خۆف کی زۆری خستۆته ناو خه کهوە .ديارە ههردووكيان ههن ،به م نه ئهم و نه
ئهويان نموونه بۆ زۆرينهی پهنابهرەکانن .سهرەڕای ئهوەش مرۆڤ دەتوان له ههر
دووك ڕووداوەکان به ش وەی جياواز که ك وەرگرێ و شو ن لهسهر بۆچوونی خه کيی
دان .
تهواو لهسهر تهوەری پهنابهر و مرۆڤی بيانی داب و نهريت کی تايبهت بهخۆی ههيه.
بۆ و نه ڕۆژنامهی ئاو نه " "Spiegelسا ی  ١٩٩١ئهو تهوەرەی له ژ ر ناوی "ه رشی
ههژاران"ڕايگهياند .بهلهمهکه ههر ئهو سهردەمهش پڕ بوو ،سا ی  ٢٠١٥ئهو
درووشمهی کۆمارخوازەکان له سهرەتای دەيهی ١٩٩٠ەکان لهگه يدا ڕووبهڕوو
بوونهوە ،ڕ نسانس کيان ل پ کهينا .جاروبار ترس و خۆف لهههنبهر ج گۆڕک ی
بهکۆمه ی پهنابهری درۆيی ،باندی شهڕخواز و ت ڕۆريست بهرز دەکر تهوە ،ئينجا
ههر ڕەخنهيهك له حکوومهت قهدەغه دەکرێ و ئيزن به مرۆڤ نادرێ لهسهر
هه و ستی حکوومهت که بهردەوام دووپاتی دەکاتهوە و دە "ئ مه دەرەقهتی ئهو کارە
د ين" ،شك و گومان بکرێ.
ل کدانهوەی ڕەخنهگرانه بهو مانايهيه به ش وەی ڕاستگۆيانه لهسهر ک شه،
کهموکۆريی و پاشهکشهکردنهکان باس بکرێ .ترس لهوەيکه نهکا با ی ڕاست لهو
زانيارييانه بۆ بهرژەوەندی خۆيان که کی نابهج وەرگرن ،بۆچوون کی ب بنهڕەت
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و پووچه .چونکه تهنيا ئهوکات زۆرينهی کۆمهڵ و م دياکان خۆ لهو باسه بک شنهوە،
ڕەنگه ڕاستهکان بتوانن بۆ بهرژەوەندی خۆيان که کی ل وەرگرن.
سروشتييه که م دياکان به ب سازکردنی بۆچوون کی ئيديالی دەب باس لهسهر
سهرکهوتوويی ئينتيگراسيۆن بکهن .ههر بهو ش وەيهی م ديکان لهسهر
کهموکوڕييهکانی ل کۆ ينهوەی ڕەخنهگرانه لهسهر ئايينی ئيسﻼم و ئينتيگراسيۆن
بهڕ وەدەبهن که هيچ سازگارييهکی لهگهڵ ستانداردە زانستييهکاندا نييه ،دەب
ستاندارد کی هاوچهشن بهڕ وەبهرن که بتوان ئ مه ب ن ته سهر ئهو قهناعهته
ئينتيگراسيۆن سهرکهوتووە و ئايينی ئيسﻼم ماوەيهکی زۆرە ڕ فۆرمی بهسهردا
هاتووە.

 ...ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان
سهرەڕای ئهوەی خۆم به چاوی ڕەخنهوە سهيری ڕ کخراوە خۆپار زە ئيسﻼمييهکان
دەکهم ،بوونيان لهم کۆمه گايهدا به ڕەوا دەناسم .ئهوان نو نهری مرۆڤ کی زۆری
ئيسﻼمين و مافی خۆيانه له چوارچ وەی ياسای بنهڕەتی ئا ماندا داوای بهرژەوەنديی
بۆ ئهندامهکانيان بکهن .پ داگری زياتر لهسهر ﻻيهنگرەکانيانه چونکه زۆرينهی ئهو
موسو مانانهی ل رە ژيان دەکهن به هيچ ش واز ك ڕ ك و پ ك نين .ههر بهو هۆيهوە
ڕ کخراوەکان مافيان نييه لهژ ر ناوی ههموو موسو مانان يا لهژ ر ناوی ئايينی ئيسﻼم
ئاخافتن بکهن.
ديارە ئهو ڕ کخراوانه دەيانهوێ به ش وەی فهرمی له ﻻيهن دەو هتی ئا مانهوە بناسر ن،
به م :به فهرمی ناسين به خۆڕايی ناب  :ههر گرووپ يا دەستهيهك بيههوێ له ﻻيهن
حکوومهتی ئا مانهوە به فهرمی بناسرێ نهك ههر دەب ڕ ز بۆ بايهخه ئينسانييهکانی
ئهم و ته دابن  ،به کوو دەب ئهو بايهخانه بپار زی و به ﻻيهنگرانی بسپ رێ .ئهو
کهسانهی ئيديعا بۆ وەرگرتنی يارمهتی ما ی دەکهن دەشب خۆيان له کۆمه گا
سهرەکييهکه نيزيك کهنهوە و ت يدا چاﻻك بن و کاتی وەرگرتنی پارەی يارمهتی تهنيا
بزەی ل و ك کارگير ناب .
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کونتڕۆ ی گرووپ و ڕ کخراوە ئايينييهکان له ﻻيهن و تانی بيانييهوە بوەست نن:
ئ مه ل رە له ئا مان ژيان دەکهين و پ شنيار بۆ موسو مانانی ناو و تی ئا مان دەب له
ﻻيهکهوە لهگهڵ ژيانی ڕاستهقينهی موسو مانان يهك بگر تهوە و له ﻻيهکيتريشهوە
ڕاستهقينهکانی ئهم و ته لهبهرچاو بگيرێ .بهستراوەيی به بارودۆخی ما ی و تانی
بيانی و بهتايبهت پهيرەوی له ڕەوتی کﻼسيکی ئايينی و تی تورکيا ،ميسر و و تی
سعووديا دەب ته هۆکار بۆ وەستان و ڕاديکالبوونهوەی زياتری مرۆڤی موسو مان.
دە ی و ن ونجيگهری بۆ ناوەڕۆکی ئايينی ناب ديوار کی مهزنی ئهخﻼقی و واتايی
له ن وان موسو مانان و ئهندامانيتری کۆمه گا دروست بکا ،به کوو دەب ڕ گا چارە
بۆ ئاشتی و پ کهوەژيانی ئايينی لهههنبهر ڕ ك وپ کيی سهرەکی کۆمه گای س کۆﻻری
و ئازاديی ههريمی کهسيی مرۆڤهکان بدۆز تهوە.
بۆ ئهو کارە پ ويستيمان به ئيﻼهييات کی نوی دەب که له ڕەوتی ئيﻼهياتی کهون
پهيرەوی نهکا که سهدان ساڵ بهر لهمڕۆ بۆ کۆمه گای ئهو سهردەمه که کی ل
وەرگيراوە .ئ مه پ ويستيمان به ئيﻼهييات کی چهشنی يههووديهکانه کات حکوومهتی
بابيلۆن له ناو پارسهکان پهرەيان پ درا .بۆ ئهوەی هيچ ک شهيهك پ ك نهيه پرەنسيپی
" ) "dina de malakhuta dinaياسا ياسای حاکمانه( بهڕ وەچوو .ئهو پرەنسيپه له ﻻيهن
زانای ئهو سهردەمه مار شومل " "Mar Schmuelوەك ڕاه نهری ڕوانگهی تهلموود
" "Talmudڕاگهيهنرا و ڕوونی دەکاتهوە يههوودييهکان له يهکهم ههنگاودا ئهرکی
سهرەکييان بهڕ وەبردنی ياسای ئهو و تانهيه که ل ی دەژين .هاوکات بهو مانايهشه که
له بارودۆخ کی تايبهتيدا تهنانهت له سهرووی ياسای يههوودييهکان واته ""Halacha
دەوەست  .له سهدەی ههژدەدا ڕووناکبيری يههوودی موسا مندلسۆن " Moses
 "Mendelssohnمرۆڤی يههوودی بۆ خۆگونجاندنيان له و تی ئا مان هان دەدا .ئهو
پ ی گوتن" :له ژوور دا يههوودی بن و لهسهر شهقامهکان ئا مانی" .ئامانجی
ڕ فۆرميستی ئايينی يههوودی هاسکاﻻ " "Haskalaنهك ههر خۆ گونجاندنی مرۆڤی
يههوودی له ئورووپا به کوو ب وکردنهوەی ئيدەی ڕووناکبيريی ئورووپا له ن و
يههووديهکان بوو .له سهدەی نۆزەدا قهشه و فهيلهسۆفی دانمارکی نيکوﻻی فريدريك
" "Nikolai Frederik Severin Grundtvigهاوو تيانی بۆ سيکۆﻻربوون به گوتهکانی
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خۆی هان دا" :له پ ش ههمووشت کدا مرۆڤ بن ،ئينجا مهسيحی ".زانايانی ئيسﻼميش
له سهدەی نۆزدە ئهو سهردەمهی کهوتنه ژ ر حوکمی ئايينی مهسيحی نهمسا –
مهجارستان ،ش وە ئايين کی نو يان پ كه نا .ئايين ك ناسنامهی ئايينی خۆی ڕادەگرێ و
ههو ی ک شه و ناخۆشی لهگهڵ حاکمانی و تهکه نادا و ئايين ك که زياتر پ داگريی
لهسهر مانا و واتای ئايينهکهی دەکا و مرۆڤ ئازاد دەه تهوە خۆی بڕياری خواردن
يا پۆشين و خۆشهويستی بدا .ئيمام کی بوسنيايی که له ساراي ڤۆ " "Sarajevoچاوم
پ ی کهوت کيژ کی ههيه ڕووپۆش بهسهريدا نادا و دۆست کی کوڕيشی ههيه .پرسيارم
ل کرد چلۆن ئهو کارە لهگهڵ بايهخه ئايينهيهکانی گری دەدا .وە مهکی گهل ك
ڕوونکهرەوە بوو" :گرنگ ئهوەيه کچهکهم لهگهڵ ويژدانی خۆی سازگار ب  .من تهنيا
دەتوانم ئاخافتنی بۆ بکهم و بايهخه ئايينييهکانی بۆ ڕوون کهمهوە ،ئهو کارەی خۆی
دەيکا پهيوەندی به خۆيهوە ههيه ".کهوابوو موسو مانانی ئورووپايی بۆ ڕ فۆرمی
ئايينی پ ويستيان به مارتين لۆتهر " "Martin Lutherنييه ،به کوو تهنيا کهسان کی وەك
مار شومل " ،"Mar Schmuelقهشه گڕونتڤيگ " "Grundtvigو ئيمامی
مرۆڤخۆشهويستی بوسنيايی بهس دەبن.
خۆ له خۆقوربانيکردن بپار زن :به  ،زۆرينهی موسو مانان بارودۆخ کی باشی
ئابووريان له کۆمه گادا نييه ،و به پ کهاتهی هه واردن لهناو کۆمه گادا بوونی
ههيه .به م خۆ بهقوربانی دانان ڕ گا چارەی ک شهکه نييه .لکاندنی بارودۆخهکهيان
به چهمکی نهتهوەپهرەستی ،نهتهوەپهرەستی ڕاستهقينه کهم مهترسی دەکاتهوە و هيچ
ک شهيهك چارە ناکا .ههروەها ئهو ڕوانگهيه ﻻوانی ئيسﻼمی له کۆمه گا دوور
دەخاتهوە و ڕ گايان بۆ چوونه ناو گرووپه ڕاديکا هکان بۆ خۆش دەکا.

 ...کليساکان
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کليسا مهسيحييهکان ناب خۆيان شهريکی ک شهی سياسی ئايينی ئيسﻼم لهم و ته
بکهن .زۆرجار ڕ کخراوە ئيسﻼمييهکان خۆيان له پشت کليساوە دەشارنهوە ،بۆ ئهوەی
خۆيان لهم و ته زياتر بسهلم نن و پارەی زياتر وەرگرن .ئهوان له ﻻيهن کليساوە
پشتيوانی دەکر ن و پلهی خۆيانی له کۆمه گادا پ بهرز دەکهنهوە .له ڕوانگهی منهوە
ئهوە کارەسات که کات بۆ و نه کليسا پشتيوانی له ڕ خراوەی تورکيی " "DITIBدەکا و
ئهو ڕاستييهش دەزانن ماوەيهك بهر له ئ ستا ڕوون بۆتهوە ئيمامهکانی ئهو ڕ کخراوەيه
جاسووسی له ههنبهر دژبهرانی ئوردۆغان له ئا مان دەکهن .له پهناشيدا ڕ کخراوە
ئيسﻼمييهکان گوشار بۆ کليسا د نن له قوتابخانهکان ئايينی ئيسﻼمی به فهرمی ف ری
قوتابيان بکرێ .ل رەدا داوای مافی ئهوە دەکرێ که ئهو ڕ کخراوانه به فهرمی
بناسر ن ،له پلهی کليسا دابنر ن و وەك کۆمه کی ئايينی چاﻻکی ڕاستهوخۆ بکهن.
ديارە ديالۆگ و باس لهسهر ئايينهکان گهل ك گرنگه به م زۆرجار ئهو باسه لهگهڵ
مرۆڤی ناشياو بهڕ وەدەچ  .زۆرجار دووپاتبۆتهوە کليساکان بهدوای باس و
ل کۆ ينهوەی ئايينی لهگهڵ ئهو مزگهوتانهدان که له ﻻيهن ڕ خراوەی پار زگاريکردنی
مافی مرۆڤ و ياسای بنهڕەتيهوە چاوەد ری دەکر ن وەك مزگهوتی داراﻻسﻼمی
شاری برلين .ئهوان بۆ باس و ل کۆ ينهوە ،بانگه شتنی ئهو مهﻻيانه دەکهن که دژ به
ئينتيگراسيۆن کار دەکهن ،بۆيه ئهو چاﻻکييانه دەب زۆر به پهله بوەست ندرێ.
هاوکاتيش دەب ديالۆگ و باس لهسهر ل کۆ ينهوەی زانستی ئايينی ئيسﻼم لهگهڵ
مرۆڤی بهرپرس و ب ﻻيهن دامهزرێ .باسهکه گونجاو ناب ئهگهر تهنيا بانگه شتنی
مهﻻ و ئيمامی خۆپار ز بکرێ و لهسهر بايهخه گشتيی و هاوبهشهکان لهگه ياندا
ل کۆ ينهوە بکرێ .چونکه ک شهی سهرەکی ن وان کليسا و ئيمامه ئيسﻼمييهکان
پهيوەندايهتی ن وانيان نييه ،به کوو پهيوەنديان لهگهڵ جيهانی س کۆﻻرييه .ههروەها
مرۆڤ بۆ باشترکردنی ژيانی هاوبهش لهم کۆمه گايهدا دەب لهگهڵ مرۆڤی ڕەخنهگری
ئايينی مهسيحی و ئيسﻼميش ئاخافتن و باس و ل کۆ ينهوە بکا.
باس و گفت وگۆی ن وان ئايينهکان دەب گهل ك شهفاف و ڕاستگۆيانه بهڕ وەبچ .
لهڕاستيدا ل دوانی پاپای مهسيحی بن ديکتی چاردە " "Benedikt XIVله سا ی  ٢٠٠٨له
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ڕ گنسبۆرگ " "Regensburgهاندەر کی باش بوو بۆ ناوەڕۆك و ڕاستهقينهبوونی
باس لهسهر خودا و گومانی پۆت نسيالی توندوتيژی و شهڕخوازی ئايينی ئيسﻼمی و
مهسيحی .ئهو ههله بهداخهوە بههۆی تووڕەيی موسو مانان و ﻻواندنهوەی بڕ ك له
بهرپرسانی ئايينی مهسيحی له دەست چوو.

 ...تاقيگاکانی مرۆڤی ميگرانت
پشکنين لهسهر بارودۆخی مرۆڤی بيانی له ڕابردوودا ڕوانگهيهکی گهل ك گرنگی
پ شکهش کردووە .هاوکاتيش زۆرجار ڕووبهڕووی ڕەخنهيهکی زۆر هاتووە که ئيزن
دەدا خۆی له سياسهتدا بتو ن تهوە بۆ ئهوەی کاردانهوەی چاوەکی ناتهواوی ل
نهکهو تهوە.
ههموو ئهو کهسانهی له بواری پشکنيندا چاﻻکن دەب سهرنج بدەنه ئهوەی که ناب
تهنيا پهيوەنديی لهگهڵ ئامانجی پشکنينهکهی خۆيان بگرن .ئهوە ئهرکی پشک نهران
نييه ترس له مرۆڤدا پ ك ب نن يا ترسيان ل بست ننهوە .تهنيا بهس دەب ئهگهر مرۆڤ
ڕاستيهکان بهو ش وەيهی ههيه و نا بکا و ئيتر نياز ك به مهحکوومکردن ياخود
پار زگاريی له مرۆڤی کۆچبهر ناکا .به م هاوکاتيش دەب ڕەههندی ڕاستهقينهی
تهوەر ك به سياسهتوانان نيشان بدرێ تا ئهوان بتوانن ت کۆشان و ههنگاوی دروستی
بۆ هه ننهوە.
ئهو شتهی ئيستا بوونی نييه ،به م بۆ باسهکه گهل ك گرنگه ،تاقيکاريی و
پشکنين کی ڕاستهقينه لهسهر بارودۆخی ژنانی ئيسﻼمی لهم و تهيه به تايبهت له
پهيوەنديی لهگهڵ بڕياردانی سهربهخۆ و ئازاديی ههريمی کهسيی ژنان .سهرەڕای
ئهوەش پ ويستيمان به پشکنين و تاقيکاريی لهسهر ئهو ﻻوە ئيسﻼمييانهيه که زۆر زوو
به تايبهت له قوتابخانهوە دەکهونه داوی ڕاديکا بوونهوە .لهو پهيوەندييهدا دەب ئهو
پرسيارە ڕوون بکر تهوە چلۆن ه زە ڕاديکا هکان دەتوانن ئاوا زوو خۆيان بگه ننه
سهر ئهو مندا نه و شو نيان لهسهر دان ن و دايك و باوکيان لهو ناوەدا چ ڕۆ ك
دەگ ڕن؟
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ههروەها له کۆتاييدا پ ويستيمان به پشکنينی بارودۆخی پهنابهران له و تی ئا مان
ههيه ،نهك ههر لهسهر ئهو مرۆڤانهی له سا ی ٢٠١٥ەوە هاتوونهته ئا مان به کوو بۆ
و نه بارودۆخی ئهو مرۆڤانهی  ١٥ساڵ پ ش له ع ڕاقهوە هاتن چلۆنه؟ چ ژمار ك لهو
مرۆڤانه توانيويانه به باشی خۆيان لهگهڵ ئهم کۆمه گايهدا بگونج نن؟ چهند کهسيان
گهڕاونهتهوە بۆ و تی پ شووی خۆيان؟ چلۆن يارمهتی دراون و له چ شو ن ك
ئارەزووی پشتيوانی ل کردنيان بووە؟ ئهو چهشنه تاقيکاريی و پشکنينانه دەتوانن
ئهزموون کی گهل ك گرنگ بن بۆ ئهو پهنابهرانهی له داهاتوودا د نه ئهم و ته.

 ...پهنابهران
له نيشتمانی ئ وە شهڕ ،توندوتيژی و چهوسانهوە حاکمه .زۆربهی ئ وە ههموو
سامانتان فرۆشتووە يا خۆتان قهرزدار کردووە بۆ ئهوەی خۆتان بگه ننه ئ رە .زۆربهی
ئ وە به ب بنهمالهکهتان کۆچتان کردووە .بارودۆخ کی گهل ك دژوارە .سهرەڕای
ئهوانهش دەتوانن خۆتان بهختهوەر ههست پ بکهن .هاوکات لهگهڵ ئهوەی زۆربهی
هاوو تيانی ئ وە ه شتا ههر له بارودۆخی شهڕ و لهژ ر بومباردوماندا ژيان دەکهن
ﻻنيکهم ئ وە ل رە پار زراون .زۆربهی مرۆڤ له و ته عهڕەبييهکان ئ رەييتان پ
دەبهن که ئ وە ئ ستا ژيان کی پڕ له ئاسايش و ئازاديتان ههيه .ههوڵ بدەن له ڕوانگهی
ئهو خا ه ئهر نييانهوە سهيری بارودۆخهکهتان بکهن و تووشی خاوبوونهوە نهيهن
تهنانهت ئهو کاتهی ههست به وەستانی کات دەکهن .لهگهڵ نيشتمانی نو ی خۆتان
سهبرتان ههب ههر وەك ئهويش دەب سهبری له ههنبهر ئ وەدا ههب .
ههناسهی ئازادی و د مۆکراتی ههلک شن ،ئهوان باشترين خه ت کن که ئهم و ته
به ئ وەی دەدا .ژيانی بنهما هکهتان مهخهنه مهترسييهوە و ئهو نهخۆشييه
کۆمه يهتييانهی نيشتمانی پ شووتانی پ کاول کراوە مههيننه ناو ئهم و تهوە.
ز دەڕۆيی ،ناتولهرانسی ،شهڕخوازيی خ هکی و دژ به مرۆڤی يههوودی ل رە شو نی
گونجاويان بۆ نييه.
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زۆربهی مرۆڤ له ئا مان به در ژايی تهمهنيان کاريان کردووە و ئ ستا له
بارودۆخی خانهنشينيدا کهمتر لهو پارەيه وەردەگرن که ئ وە بۆ بژيوی ژيانتان ،بيمهی
دەرمانی و پارەی منداڵ له دەو هتهکهيان وەردەگرن .که وابوو ب خهياڵ و ئارام پا ی
ل مهدەنهوە و کار لهسهر خۆتان بکهن و بهشداريی چاﻻکانهی ئهم و ته بکهن با له
داهاتووشدا بتوانن مرۆڤی پهنابهر ههر وەك ئ وە دەرەتانی دۆزينهوەی شو ن کی ئارام
و دوور له شهڕ و شهڕخوازيان بۆ مسووگهر بکرێ.
ژمار کی زۆر مرۆڤی خۆبهخشکهر به در ژايی چهندين مانگ يارمهتی ئ وەيان
داوە بۆ ئهوەی له ههنبهر ڕق و کينه و خه ك خه هت نيدا پار زگاريتان ل بکهن .ئ وە
دەب ئ ستا ئهم و ته له ههنبهر ڕق و کينهی ئيسﻼميستهکان بپار زن .مهه ن ئهو
مرۆڤه تووڕانه لهژ ر ناوی ئايين شو نتان لهسهر دابن ن .ئهوان بوونهته هۆی
کاولکردنی نيشتمانی پ شووتان و دەيانهوێ رق و کينهی خۆيان له ئورووپاش ب و
بکهنهوە .ئهو مرۆڤه تووڕانه و جيهاديستانه ئاشکرا بکهن وا له ناو ئ وەدا خۆيان
شاردۆتهوە و ڕادەستی پۆليسيان بکهن و منا هکانتان لهههنبهر تهبليغات و شوشتنهوەی
م شکيان له ﻻيهن ئهو مرۆڤانهوە بپار زن.
زمانی ئا مانی ف ر بن چونکه زمان باشترين کليله بۆ کردنهوەی دەروازەی
ئينتيگراسيۆن .ڕ ز له ياساکانی ئهم و ته بگرن و ئازايهتی ئهخﻼقيتان له ههنبهر ئهو
کهسانهدا ههب که له سنووری خۆيان ت پهڕ دەبن .ڕ ز بۆ هاوس کانتان و چهشنی
ژيانيان دابن ن .ههو ی سهيرکردنی ئهم جيهانه لهڕ گهی چاويلکهی ئايينهوە مهدەن و
له ڕوانگهی ئهخﻼقييهوە خۆتان لهوانيتر به سهرتر دامهن ن .ژيان بکهن و ل بگهڕ ن
ئهوانيتريش ژيانی خۆيان بکهن ،ئهوەش کليل کيتری کردنهوەی دەروازەی
ئينتيگراسيۆنه.
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چاوپ خشاندن ك به داهاتوودا
بۆ ئهوەی ئينتيگراسيۆن سهرکهوتوو ب – ههر وەك پ شتريش ئاماژەمان پ کرد
– پ ويستيمان به ه ز کی گهل ك مهزنی ههموو ئاکتهرەکانی بهشدار لهو پرۆسهيهدا
دەب  .له بهشی پ شوودا ئاماژەم به ه ند کيان کرد .تاقم ك لهوانه دەکرێ بهڕ وەبچن،
ههند کيشيان لهوانهيه بکهونه هه د ری چوارچ وەی ڕۆمانتيزمی کۆمه يهتييهوە.
تاقم کيتريشيان ڕەنگه ههر گو يان له گوتهکانی من نهب .
به م من پ موايه ڕوونه که ئ مه لهسهر دووڕ يان کی گهل ك گرنگ وەستاوين :ئيمه
دەتوانين ههر وەك پ شوو لهسهر نيشانهکان تاقيکاريی بکهين ،ياخود دەتوانين بو رانه
هۆکارەکانی بناسين و چارەيان بکهين و سهرکهوتووييهکان و شکان و نسکۆکان
بهڕوونی بناسين و ئهزموونيان ل وەربگرين.
بهستراوە بهوەی که دوو سناريۆ دەتوان پ ك ب  ،من ئهوە به مهدينهی فازيله يا
بهههدەرچوو و خراپی دادەن م .سهرەڕای ئهوەش هيوادرم مهدينهی فازيله ئيتر
نهم ن تهوە.
مهدينهی فازيله
حکوومهت ستروکتوور ك پ ك د ن که مرۆڤی بيانی باشتر بهشداری کۆمه گا بکا و
ئهو پ کهاتانهی که تا ئ ستا لهمپهريان لهسهر ڕ گای بهشداربوونيان داناوە ،لهناو
بهرێ .حکوومهت سيستهم کی ڕاه نان و به گهی کاريی به پله و ژيانيکی باشتر بۆ
ﻻوان گونجاو دەکا .بهرپرسانی حکوومهت يارمهتی ﻻوان دەدەن بۆ ئهوەی قاچيان
بکهو ته ناو بازاڕی ئابوورييهوە و هه واردن و ڕاسيسمی ڕۆژانه دەوەست .
سياسهت کی هاوبهشی ئورووپايی دەتوان سنووری و تهکانی کونتڕۆڵ و پار زگاری
بکا و بب ته هۆی وەستانی کۆچی بهکۆمهڵ .له کۆتاييدا ياسايهکی کۆچبهری لهسهر
ڕ گای مرۆڤی کۆچبهر دانرێ بۆ ئهوەی مرۆڤ بۆ و نه بۆ هاتن بۆ ئا مان ڕ گايهکی
ناديارو ئا ۆز هه نهبژ رێ .مافی پهنابهری وەك پ شووی دەم ن تهوە ،ئهو کهسانهی
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دەب پار زگاريی بکر ن گورجتر به کارەکهيان ڕابگهن و وەريان گرن و بهرپرسانی
يهکيهتی ئورووپا پ کهاتن ك لهگهڵ ئهو و تانهی پهنابهری ل وە د ن ببست .
بهرپرسانی سياسی و ئابووری پ کهوە لهگهڵ قوتابخانهکان پﻼن کی ڕاه نان
دەخو ق نن .قوتابيان زۆر زوو و له تهمهنی گهنجيدا لهگهڵ پ داويستييهکانی جيهانی
ديجيتالی ئاشنا دەکر ن به م هاوکاتيش ف ر دەکر ن ئهو جيهانه جوانه نو يه به ب
جيهانه کۆنهکه ناتوان در ژە به ژيانی بدا .شۆڕشی ديجيتالی نهك ههر شو نی کاريی
مرۆڤ لهناو دەبا به کوو کاری نو ش لهبهر دەست مرۆڤ دادەن  .قوتابخانهکان
دژەکردەوە لهخۆيان پيشان دەدەن و پﻼن کی نوێ بۆ ف ربوون و ڕاه نانی زانستييانهی
مندا ن دروست دەکهن.
پﻼن کی نوێ بۆ دروستکردنی ئاپارتمان ههوايهکی تازە دەخاته ناو دانيشتوانی
ناوچه بيانييهکانهوە و دەب ته هۆی ت که ويی کۆمه گا جياوازەکان .کارت کهريی
خ يهتی لهسهر بنهما هکان کهمتر دەب تهوە و ژمارەی ه زە تاوانکارەکان کهمتر
دەبنهوە .بهربهرەکانی چاﻻك له ههنبهر لهمپهر دانهرانی ئينتيگراسيۆن وەك
نهتهوەپهرەستانی ڕاسيستی تورك و هاندەرانی ز دەڕۆی ئايينی که بهردەوام ڕق و
کينه لهناو کۆمه گاکاندا ب و دەکهنهوە بهڕ وەدەچ .
کيژ و ﻻوانی موسو مان خۆيان له ئيسﻼمی ز دەڕۆ دوور دەخهنهوە .تاوان و
جينايهتی بهڕ وەچوو له ﻻيهن داعش دەب ته هۆکار ك بۆ موسو مانانی گهنج ئارەزوی
خهﻻفهتی ئيسﻼمی و ياساکانی شهريعهت پووچهڵ بکهنهوە .ﻻيهنی سياسی –
کۆمه يهتيی ئايينی ئيسﻼم رۆژ به ڕۆژ گرنگايهتی خۆی له دەست دەدا و ﻻيهنه
ماناييهکهی بايهخی زياتری پ دەدرێ .ئاخ وەر و ئيمامه نو يهکان له ئيﻼهيات و
سهرپهڕشتی سياسی و تهکانی پ شووی خۆيان دادەبڕن و پهرە به ئيﻼهيات کی کهمينه
دەدەن که ئيتر لهمپهر لهسهر ئازادی کهسهکان دانان و لهگهڵ ڕاستهقينه و نيازەکانی
ژيانی گهنجانی موسو مان و کۆمه گايهکی مود ڕن خۆی دەگونج ن  .بهو ش وەيه
موسو مانانی ديندار به ب نياز به دوور بوونهوەی تهواو له ئايينهکهيان شو ن کی
ئايينی و واتايی گۆنجاو بۆخۆيان دەدۆزنهوە.
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ئيتر تهنيا کاتی هه بژاردنهکان باس لهسهر بهها ئينسانييهکان له سندووقی کۆن
ناه ندر ته دەر .به ش وەی بهردەوام ،ڕوون و ڕاستگۆيانه – باسهکه نهك دژ به
موسو مانان به کوو لهگهڵ ئهوان بهڕ وە دەچ  .ئهوە گرنگترين بنهمای پ کهوەژيانی
ئاشتيخوازانهيه .له مهدينهی فازيلهی من له و تی ئا مان خۆناسينی مرۆڤ
پهرەدەست ن و مرۆڤ به ڕەنگی پ ست و ئايينی جياوازەوە دەتوانن ئا مانی بن يا
خۆيان وەك ئا مانی ههست پ بکهن کات که خۆيان لهگهڵ ئهم و ته بگونج نن و
بهها ئينسانييهکانی ئهم کۆمه گايه به ب مهرج بسهلم نن .ئيتر خهت کی جياکهرەوە له
مابهين مرۆڤی بيانی و ئا مانی ،موسو مان و مهسيحی بهدی ناکرێ به کوو زياتر
سنووری ن وان مرۆڤی د موکرات و ناد موکرات دياری دەکرێ.
ئيمه شاهيدی شۆڕشی مرۆڤی شياو دەبين .مرۆڤی د موکراتی ناو کۆمه گاکه،
موسو مان ،مهسيحی ،يههوودی و مرۆڤی غهيری ئايينی پ کهو لهگهڵ ز دەڕۆيانی
ئيسﻼمی ،چهپ و ڕاست بهربهرەکانی دەکهن .بههۆی ئهو باس و ت کهه چوونانهوە
مرۆڤ ناسنامهيهکی هاوبهش دەدۆزنهوە و پهرە به مانايهکی نو ی گشتی دەدەن که
نهك ههر بهرژەوەنديی گرووپه کهسييهکان به کوو له پلهی يهکهمدا بهرژەوەنديی
کۆمه گا لهبهر چاو دەگيرێ .ئهگهر ئهو کارە سهرکهوتووانه بهر وە بچ و
ناسنامهيهکی تا ڕادەيهك قايم پ ك ب  ،بارودۆخ ك و ئوستوورەيهكی بنهڕەتساز
دەخو ق که له سنوورەکانی نهتهوەيی ت پهر دەب  .ئ مه دەتوانين بيسهلم نين ه زی
سهرکهوتن بهسهر جياوازييهکانماندا ههيه – ديارە بههۆی باس کی ڕاستگۆيانهوە نهك
بههۆی ب دەنگ مانهوەمان .ئ مه دەتوانين نيشانی بدەين خه کی ئهم جيهانه دەتوانن
له پهنا يهکتر ژيان کی ئاشتيخوازانهيان ههب  ،ئهگهر نهك ههر باوەڕيان به ئازادی
ههب به کوو ههموو پ کهوە چاﻻکی بۆ پار زگاری و پ کهاتنی ئازادييهکه بکهن.
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ئ مه ههموو شتهکان له بارودۆخی کۆنی خۆياندا دەه ينهوە ياخود بهوە ڕازی دەبين
به زاراوەگهلی جوان بيانڕاز نينهوە .ل کدابڕان ،جيابوونهوە ،ڕاديکاڵ بوونهوە و
جياوازيدانان پهرە دەست نن و ش وازی هه س و کهوەتی مرۆڤ لهگهڵ يهکتر دياری
دەکهن .سياسهت و بارودۆخی ئابووری ناتوانن گۆڕان بهسهر ئهم جيهانه و
کۆمه گاکاندا ب نن .بارودۆخی سياسی ئهوديوی دەريای ناوەڕاست بهرەو خراپی
دەڕوا .شهڕی بهردەوام دەب ته هۆی تووناکردنی بارودۆخی ئابووری و تان و
لهناوچوونی نيشتمان و ج ی ژيانی مرۆڤ .مرۆڤی بيانی زياتر ڕوودەکهنه ئورووپا
و کارت کهری و گۆڕانکارييهکانی له سنووری سياسهت و ئابووری و تانی
ئورووپايی ت پهڕ دەب  .سهرەڕای ئهوەش جيهانی ديجيتالی و گلۆبالی ئهمڕۆيی،
گۆڕان بهسهر ڕەوتی ئابووريدا د ن و زۆربهی پ شهکان لهناو دەبا .ئهو کار و
پ شانهی پ شتر مرۆڤی بيانی و ئا مانی بژيوی ڕۆژانهی ژيانيان پ دابين دەکرد ئيتر
بوونيان ناب  .ئهو کارە دەب ته هۆی وەڕ خستنی شۆڕش ك له ﻻيهن ئهو کهسانهوە که
دەب له جيهانی پ شووی خۆيان ما ئاوايی بکهن و هاوکات ناشتوانن لهگهڵ جيهانی
نو دا خۆيان بگونج نن .شو نه ميگرانتهکان به پ ی کات بۆ ئيسﻼميستهکان و مرۆڤی
تاوانکار زياتر خۆش دەکر ن و پهرە دەست نن.
ناوچهکۆنتڕۆ کراوەکان له ﻻيهن مرۆڤی ز دەڕۆی ئيسﻼمييهوە خۆيان گهورەتر و
بهرب وتر دەکهنهوە .له شارە گهورەکانی وەك برلين ناوچهی "نوێ کۆ ن" پهرە
دەست ن  ،له شاری دۆيسبۆرگ "مارکسلۆ" گهورەتر دەب تهوە ،له شاری بۆن
"بادگودسب رگ" دەکهو ته ژ ر کونتڕۆ ی تهواوی ئهو مرۆڤه ز دەرۆيانهوە و له
شارەکانی هامبۆرگ ،فڕانکفۆرت و شتوتگارت و  ...سناريۆيهکی هاوچهشن
بهڕ وەدەچ  .ئيسﻼمگهرايانی ز دەڕۆ خهريکی وەڕ خستنی دژکردەوەيهك لهههنبهر
ئيسﻼمی فولکلۆريك و نهرم و نيانی ڕۆژئاوايين و دەيانهوێ مرۆڤ بگهڕ نهوە بۆ
 ٣٢ديستۆپی بريتيه له گ ڕاوە ياخود چيرۆک كی خهيا ی که له داهاتوودا ڕ ك و پ کييهکی چاوەڕوان نهکراو له کۆمه گادا پ ك د ن .
ديستۆپی له راستيدا دژەو نهی مهدينهيهکی فازيلهی ئهر نييه.
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دابو نهريتی کۆن و پاشکهوتووی پ شووی ئايينی ئيسﻼم .گهڕانهوە بۆ ياساکانی
شهريعهت وەك لهنگهری کۆتاييه لهههنبهر جيهان ك که چواچ وەکهی ل ك هه وەشاوە.
ئ ستا ئيتر ئهوان ناچار نين ئيديعا بکهن که شهريعهت لهگهڵ د مۆکراسی سازگارە
چونکه ئهوان ئيتر هيچ نياز کيان به خا ه ئهر نييهکانی سيستهمی د مۆکراسی نام ن .
لهبهر ئهوەی ئهوان باشتر له جاران خۆيان ڕاه ناوە و ستروکتۆر کی باشتريان ههيه
زياتر له جاران گهنجی د شکاو و ناهوم د که ناتوانن خۆيان لهگهڵ جيهانی نو دا
بگونج نن ،بۆﻻی خۆيان ڕادەک شن .بهرەيهکی هاوبهش و بهه ز لهگهڵ تورکه
نهتهوەپهرەستهکان و باندە تاوانکارەکان پ ك د نن .تهنانهت گهنجه ميگرانتهکانيتريش
که پهيوەندييان به ئايينی ئيسﻼمهوە نييه ل يان نزيك دەبنهوە بۆ ئهوەی پ کهوە لهههنبهر
بهرەی ڕاستهکان که بهردەوام بهه زتر دەبنهوە ،باشتر و گونجاوتر بهربهرەکانی
بکهن.
بهرەی ڕاست سهنگهرەکانی خۆيان له شارە بچووکهکان ،ئهو شو نانهی مرۆڤی
ميگرانتی کهمی ل يه و مرۆڤی نهتهوەپهرەستی ل کۆبوونهتهوە ،ڕادەگرن .مرۆڤی
ئاسايی ئا مانيش ههر وەك پ شتر که لهههنبهر ک شهی ئينتيگراسيۆن ب دەنگ مابوونهوە
لهههنبهر بهرزبوونهوە و پهرەسهندنی ڕاسيستيشدا ب دەنگ دەم ننهوە .ئهم و ته خۆی
بهسهر چهندين ناوچهی بچووکدا دابهش دەکا که ئيترهيچ پهيوەندييهکيان به يهکهوە
نامين  .حکوومهت ناتوانی کۆنتڕۆ ی شاروەندانی و تهکهی بکا که دەم که متمانهی
خۆيان له ههنبهر حکوومهتهکه لهدەست داوە .ڕەخنهگران ،ڕق و کينه و تووڕەيی
بارودۆخی سياسی و پ کهوەژيانی مرۆڤ دياری دەکهن .تهنيا ئهو مرۆڤانه گو يان بۆ
شل دەکرێ که خۆيان به گرووپ کی تايبهتهوە هه واسيوە– ئهويش له ﻻيهن ئهندامانی
گرووپهکهوە .ههموو مرۆڤهکان له چوارچ وەيهکی دياريکراودا خۆ دەجوو ننهوە،
دەنگی سهربهخۆ ئيتر نابيسرێ .من بۆ و تی تۆن س کۆچ دەکهم ،ئهو شو نهی ه شتا
سکۆﻻريزم و ئازادی بوونی ههيه و چيرۆکی و ت کی باشی وەك ئا مان له
قاوەخانهکاندا بۆ خه کی دەگ ڕمهوە .و ت ك که ماوەيهك پ ش ئ ستا سيستهميکی
بهکارهاتوو و چاﻻکی د موکراتيکی ت دا بهڕ وە دەچوو ،به م ههموو شت کی لهدەست
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دا چونکه ئيتر نهيانويست پار زگاريی له بهها ئينسانييهکانی ناو کۆمه گای خۆيان
بکهن.
ديارە من به ئانقهست لهو سناريۆيهدا ز دەڕۆييم کردوە به م ئهگهر به چاوی
کراوەوە سهيری ک شهکانی ناو کۆمه گا بکهين ،ز دەڕۆييهکی ناڕاستهقينهش نييه.
پسپۆرانی تهوەری کۆچبهری ،زانايانی کۆمه يهتی و پشکينهران به ئهگهری زۆر
دەتوانن نوسخهيهکی نهرم ونيانی ئهو سناريۆيه به به گه و ئامارەوە بسهلم نن .بۆ
ئهوەی ديستۆپی پ ك نهيه و ئينتيگراسيۆن ههر لهسهر کاغهز نهم ن تهوە ،به کوو له
کردەوەدا سهرکهوتوو ب  ،دەب ئاکتهرەکانی ناو کۆمهڵ چاﻻكانه دەست به کار بن.
ههموو کهس ك دەب له جيددی بوونی بارودۆخی ک شهکانی کۆمه گا ئاگادار بکر تهوە
و ههر مرۆڤ ك ههر کار کی لهدەست بهردێ دەب بهر وەی بهرێ .ئ مه لهمڕۆدا ئهو
دەرفهتهمان ههيه سهردەم کی نوێ پ ك ب نين که له ڕابردوودا نهمانتوانيوە بهڕ وەی
بهرين ياخود به هه ه بهڕ وەمان بردووە .ئ مه لهمڕۆدا ئهو دەرفهتهمان ههيه له
هه هکانی ڕابردوومان دەرس وەربگرين بهو مهرجهی بتوانين قامك لهسهر هه هکانی
ڕابردوومان دابن ين و بيانناس نين .ئ مه ه شتا دەرفهتی بهڕ وەبردنی ئهو باس و گفت
و گۆيهمان ههيه بڕيار بدەين له کام چهشن کۆمه گادا ژيان بکهين .ئ مه دەب ئهو کارە
زۆر جيددی بهڕ وە بهرين.

تهواو

