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ئەودیو تووڕەیی

)Martha C Nussbaum( مارتا سی نوسبۆم
لە ئینگلیزییەوە: هێرۆ شێخە

 
ئێمــەی  کولتــووری  و  سیاســەت  تووڕەیــی، 
ــژاوە تاریکــە  ــەم گێ ــۆ هاتنــەدەر ل داگیرکــردووە، ب

بــدات.  یارمەتیمــان  دەتوانێــت  فەلســەفە 
 

 تووڕەیــی زیاتــر لــە هەمــوو هەســتی دیکــە 
ــە.  ــەوەی قــووڵ و ڕوون ــێ کردن ــر ل پێویســتی بەبی
ــییەکانمان،  ــە کەس ــە پێوەندیی ــی ل ــە تووڕەی ڕۆژان
لــە شــوێنی کار، لەســەر شــەقام، لــە گەشــتە 
ژیانــی  لــە  جــاران  گەلێــک  و  ئاســمانییەکان 
سیاســیماندا پێشــوازیمان لــێ دەکات. تووڕەیــی 
کاتانــەی  ئــەو  تەنانــەت  کــە  بــاوە  ژاراوێکــی 
مــرۆڤ دان بــە لێکەوتــە وێرانکەرەکانیــدا دەنێــت، 
خەڵكێكــی زۆر ئارەزوویــان بــۆی هەیــە و وەک ڕێــز 
لــە خۆنــان و پیاوەتــی ســەیری دەکــەن )یــان ژنــان 
وەک داکۆکــی کــردن لــە یەکســانی( لێــی دەڕوانــن.
ئەگــەر کاردانــەوەت لــە ئاســت ئــەم بــێ ڕێــزی و 
ــن  ــەرت دەکرێ ــەی بەرانب ــەو هەاڵن ســووکایەتی و ئ
ــێ  ــە ترســنۆک و ب ــت، ب ــی نەکەی ــەی تووڕەی ئاوێت
ســەلیقەت دەزانــن. تێگەیشــتنی بــاو دەڵێــت کاتێک 
کەســێک هەڵەیەکــت بەرانبــەر دەکات، وا باشــە بــە 
تووڕەییەکــی پاســاوهەڵگرەوە بەرەنــگاری ببیتــەوە 
و ســزای بــدەی. دەکرێــت نــاوی ئــەم کــردارە بنێین 
سیاســەتی تــۆپ تۆپێن)تۆپانــێ(، بــەاڵم دەبــێ 
ــەرەڕای  ــەکان س ــە یاریزان ــن ک ــدا بنێی دان بەوەش
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دروشــمەکانیان پێویســتە مرۆڤــی شــارەزا بــن و 
بزانــن چــۆن بــە مەبەســتی گەیشــتن بــە ئامانجێکــی 

هاوبــەش بەســەر هەســتی تووڕەییانــدا زاڵ بــن.
ــەوە،  ــی بکەین ــە تووڕەی ــر ل ــەوردی بی ــەر ب  ئەگ
بۆمــان دەردەکەوێــت بۆچــی ئــەم ئــاکارە لــە ژیانــی 
مرۆڤــدا خوویەکــی گەمژانەیــە. پێناســەی ئەرســتۆ 
بــۆ تووڕەیــی وەک دەســپێکێک بۆ نەریتــی تێفکرین 
ــەاڵم  ــاوا کــە پێناســەیەکی کامــڵ نییــە، ب ــە ڕۆژئ ل
دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت، دەڵێــت: تووڕەیــی 
ــۆ  ــراو ب ــارێکی دیاریک ــە دژی خەس ــە ل کاردانەوەی
ســەر شــتێک، یــان کەســێک کــە بۆمــان بەبایەخــە، 
ــووڕە  ــەو خەســارەی کەســی ت ــە ل هەروەهــا بریتیی
پێــی وایــە بــە هەڵــە و بــە ناهــەق بەســەریدا 
ســەپێنراوە. ئەرســتۆ لــە ســەری دەڕوات و دەڵێــت: 
هەڵگــری  بــەاڵم  بەژانــە،  تووڕەیــی  ئەگەرچــی 
زیانــە  کەواتــە  تۆڵەســەندنەوە،  بــۆ  هیوایەکــە 
بەرچــاوەکان بریتیــن لــە بەهــا کەســییەکان و ئــەو 
ــان  ــن و بــە نادادپەروەرانەی ــۆی گرینگ ــتانەی ب ش
حاشــا  و  دروســت  ئەمانــە  هەمــوو  دەزانێــت. 
ــە  ــەوەی زیاتــر بووەت ــاو. ئ ــە بەرچ هەڵنەگــر دێن
جێگــەی باســوخواس )ئەگەرچــی تــەواوی ئــەو 
ــەوە  ــارەی تووڕەیی ــەی لەب فەیلەســووفە ڕۆژئاواییان
ئــەم  لەوانەیــە  هــاوڕان(  لەســەری  دەنووســن 
بیرۆکەیــە بێــت کــە کەســی تــووڕە بــە جۆرێــک لــە 
دوای تۆڵەســەندنەوەیە و ئەمــە بەشــی ســەرەکیی 
تێگەیشــتن لــە تووڕەییــە. بــە واتایەکــی دیکــە 
ئەگــەر مەبەســت تۆڵەســەندنەوە نەبێــت، لەوانەیــە 
لــە جیاتــی تووڕەیــی هەســتی دیکــەی وەک )خــەم 

و پــەژارە( ســەرهەڵبدەن.
ئایــا لــە بنەڕەتــدا ئەمــە دروســتە؟ مــن پێموایــە 
ــی  ــن مەیل ــەوە تێبگەی ــتە ل ــە ڕاســتە. پێویس ئەم
تۆڵەســەندنەوە دەکرێــت ناڕاســتەوخۆ بێــت. تاکــی 
تــووڕە پێویســتی بــەوە نییــە بــۆ خــۆی تۆڵــە 

ــە ســانایی بتوانێــت داوا  ــە زۆر ب ــەوە. لەوانەی بکات
بــکات یاســا لەجیاتــی ئــەو ئــەم ئەرکــە جێبەجــێ 
بــکات، یــان تەنانــەت بــە هیــوای جۆرێــک لــە 
ــە  ــان لەوانەی ــت، ی ــەروەردگاری بێ ــەروەری پ دادپ
لــە  بــن  ئاواتەخــواز  ناڕاســتەوخۆتر  لەوانــە  زۆر 
ــۆ  ــێوێت. ب ــار بش ــی تاوانب ــی کەس ــوودا ژیان داهات
ــەت  ــردە خیان ــت مێ ــوادار بێ ــە هی ــە لەوانەی نموون
ــی دیکــە(  ــی هاوبەشــی )لەگــەڵ ژن کارەکــەی ژیان
بــەڕای  بێــت.  کارەســاتبار  زۆر  ئــەو  دوای  لــە 
ــێوە  ــەم ش ــتن ب ــە هیواخواس ــە ل ــەر ئێم ــن ئەگ م
بەربــاوە تێبگەیــن، بۆچوونەکــەی ئەرســتۆ ڕاســتە 
ــی  ــک مەیل ــری جۆرێ ــی هەڵگ ــت: تووڕەی ــە دەڵێ ک
پەرچەکردارانەیــە. ئــەو دەروونناســە هاوچەرخانەی 
بــە میتــودی ئەزموونــی لــە تووڕەیــی دەکۆڵنــەوە، 
بــۆ  ژانــەوە  لــە  وەرچەرخانــە  بــەم  ســەبارەت 

هیواداربــوون لەگــەڵ ئەرســتۆ هــاوڕان.
ــەی  ــە: بیرۆک ــەرەکی ئەمەی ــیاری س ــرەدا پرس لێ
تۆڵەســەندنەوە ئاوەزپەســند نییــە. کــردارە هەڵەکە 
ــتدرێژی و  ــتن، دەس ــت، وەک کوش ــەک بێ هەرچیی
خیانەت، ســەپاندنی ســزا بەســەر کەســی تاوانباردا 
لەکیــس  ئــەوەی  گەڕاندنــەوەی  بــۆ  ناتوانێــت 

ــای  ــووی ئافریق ــەرۆککۆماری پێش ــا، س ــۆن ماندێ نێلس
ــن  ــەی ڕۆبی ــە دوورگ ــەو ژوورەی ل باشــوور ســاڵی ١٩٩٤ ئ

ــەرکردەوە. ــوو بەس ــد کراب ــدا بەن تێی



106 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

ــر  ــوو کات بی ــە هەم ــت. ئێم ــدەر بێ چــووە یارمەتی
لــە تۆڵەســەندنەوە دەکەینــەوە، ئــەوە مەیلێکــی 
قووڵــی مرۆڤــە وا بیربکاتــەوە ســووکایەتی پێکــردن 
بــە بــەراورد لەگــەڵ ســزاداندا باشــترە. وا نییــە. بــا 
بڵێیــن هاوڕێکــەم دەســتدرێژی کراوەتــە ســەر، داوا 
ــتگیر  ــە دەس ــن کات تاوانبارەک ــە زووتری ــەم ب دەک
بکرێــت و ســزا بدرێــت، بەاڵم ڕاســتییەکەی قازانجی 
ئەمــە چییــە؟ کاتێــک بیــر لــە داهاتــووی هاوڕێکــەم 
دەکەمــەوە، لەوانەیــە ئــارەزووی زۆر شــتم بــۆی 
هەبێــت. وەک ئاواتــی ڕێکخســتنەوەی دووبــارەی 
ئــەو  بەرەنگاربوونــەوەی  و  پێشــگرتن  و  ژیانــی 
دەســتدرێژییانەی لــە داهاتــوودا ڕەنگــە بکرێــن، 
بــەاڵم ئــەو ســزا تونــدەی بــۆ ئــەم تاوانبــارە دیــاری 
کــراوە لەوانەیــە بەدیهێنانــی ئاواتــەکان بــۆ داهاتــوو 
ئاســان بکاتــەوە و لەوانەشــە ئاســتەمتریان بــکات. 
ئەمــە بابەتێکــی ئەزموونییــە، بــەاڵم زۆرجــار خەڵک 
وەک کێشــە و بابەتێکــی ئەزموونــی لێــی ناڕوانــن. 
شــێوازێک  گیــرۆدەی  خەیاڵیــان  کەســانە  ئــەو 
ــێ دەکات  ــان ل ــە وای ــە ک ــتنی گەردوون ــە ڕێکخس ل
باوەڕیــان بــە خوێــن لــە تۆڵــەی خوێــن و ئــازار لــە 
ــاوەڕی  ــەدڵ ب ــڕ ب ــازار هەبێــت. مــرۆڤ پ ــەی ئ تۆڵ
ــەاڵم وەک  ــە، ب ــەندنەوە هەی ــەی تۆڵەس ــە بیرۆک ب
شــێوازێکی تێگەیشــتن لــە جیهــان بــە شــێوەیەکی 

کوشــندە، ســەقەتە.
ــە بارودۆخێکــی دیاریکــراودا  ــا ل ــەڕای مــن تەنی ب
ئەویــش  لۆژیکییــە.  تۆڵەســەندنەوە  بیرۆکــەی 
ــەواوی وەک  ــە ت ــە ب ــان تاوانەک ــە، ی ــە هەڵ کاتێک
ئــەوەی ئەرســتۆ نــاوی لــێ نــاوە “ شــکاندنی 
شــکۆ”بێت، واتــە ســووکایەتیکردن بــە کەســایەتی 
ئاســتی  بــە  پێوەنــدی  تــەواوی  بــە  کــە  تــاک 
ــە. ئەگــەر کێشــەکە  کۆمەاڵیەتیــی کەســەکەوە هەی
خــودی دادپــەروەری نەبێــت و کاریگەریــی لەســەر 
کەواتــە  هەبێــت،  کۆمەڵگــەدا  لــە  مــن  پێگــەی 

مــن دەتوانــم دەســکەوتێکم لــە شــەرمەزارکردنی 
دابەزاندنــی  بــە  پێیــە  بــەم  هەبێــت.  تاوانبــار 
پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی ئــەو، خــۆم لــە پلەیەکــی 
بەرزتــر دادەنێــم و ئەگــەر زیاتــر لــە هەمــوو شــتێک 
ــاکات  ــە پلــە و پێگــە بــدەم پێویســت ن گرینگــی ب
نیگەرانــی ئــەو کێشــە ڕاســتەقینانە بــم کــە بە هۆی 
تاوانەکــەوە خوڵقــاون و بــێ چارەســەر دەمێننــەوە.
تاکــی زیــان لێــدراو کــە زۆر تووڕەیــە و بــەدوای 
بەرپەرچدانەوەیــە،  بــۆ  ڕێگەیــەک  دۆزینــەوەی 
دەبێــت بڕیارێکــی قــورس بــدات، کەواتــە ســێ 
ڕێگــەی لەپێــش دەبێــت. ڕێگــەی یەکــەم: ســەرنجی 
لەســەر پلــە و پێگــە چــڕ دەکاتــەوە و ڕووداوەکــە 
ــەوە  ــە خۆی ــا وەک پێشــهاتەیەک پەیوەســت ب تەنی
و پلــە و پێگــەی خــۆی دەبێــت. لەوەهــا دۆخێکــدا 
ئاوەزپەســندانە  کردارێکــی  وەک  تۆڵەســەندنەوە 
لەســەر  جەختکردنــەوە  بــەاڵم  دەبینرێــت، 
ناڕەزایەتییەکــی  و  خۆتەوەرانەیــە  لێکدانــەوەکان 
ســتەملێکراو  دووەم:  ڕێگــەی  بیرتەســکانەیە. 
ســەرنجی لەســەر تاوانــە ســەرەکییەکە چردەکاتەوە 
)دەســتدرێژی، کوشــتن...( و بــەو گریمانەیــەی 
ئازارچێشــتنی تاوانبــار دۆخەکــە باشــتر دەکات، بــە 
ــەم  ــی ل ــە دۆخێک ــت. ل ــەندنەوە دەبێ دوای تۆڵەس
ــە  ــی بارودۆخەک ــێوازی لەبەرچاوگرتن ــنەدا ش چەش
لــە الیــەن ســتەملێکراوەوە کارێکــی دروســتە، بــەاڵم 
بیرکردنەوەیەکــی ئاوەزپەســندانە نییــە. ڕێگــەی 
ســێیەم: ئەگــەر ســتەم لێکــراو ژیــر بێــت، لــە پــاش 
تاووتوکــردن و ڕەتکردنــەوەی ئــەم دوو ڕێگەیــە 
ــە کــە  ــۆی دەردەکەوێــت ڕێگــەی ســێیەمیش هەی ب
لــە هەمــوو ڕێگەکانیــش پەســەندترە. دەکرێــت لــە 
ــه  ــەم دۆخــەدا ئاقان داهاتــوو بڕوانێــت و ئــەوەی ل
ــە  ــە لەوانەی ــدات. بڕیارەک ــی ب ــوودە ئەنجام و بەس
ــێوەی  ــە ش ــار ل ــزادانی تاوانب ــە س ــت ل ــی بێ بریت
ــە جیاتــی  ــەوە، ل ــارە بوون ــە دووب پێشــگیریکردن ل
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تۆڵەســەندنەوە.
ــت  ــی دەس ــە تووڕەی ــان ب ــک ڕۆژی ــەی خەڵ زۆرب
پــێ دەکــەن و بــە دڵ حــەز دەکــەن تاوانبــار ئــازار 

ــت. بچێژێ
پوختــی  بــە  مــن  ڕادیکااڵنــەی  بۆچوونــی 
ــەر  ــە لەب ــی بەجێی ــەوەی کاتێــک تووڕەی ــە ل بریتیی
ــی  ــەوە، مەیل ــەوەی جەخــت لەســەر پێگــە دەکات ئ
نۆڕمناســییەوە  ڕوانگــەی  لــە  تۆڵەســەندنەوە 
کێشــەی هەیــە، لەبــەر ئــەوەی هزرێکــی تاکایــەن 
بارودۆخــدا  چوارچێــوەی  لــە  چەقبەســتوو  و 
دەبێتــە لەمپەرێــک لــە پێــش لەبەرچاوگرتنــی بەهــا 
ڕاســتەقینەکان. ئــارەزووی تۆڵەســەندنەوە کاتێــک 
لــە ڕووی لێکدانــەوە باوەکانــەوە پاســاوهەڵگر بێــت 
ــەو  ــی ئ ــەر گرینگی ــی لەس ــەوەی جەخت ــەر ئ )لەب
بەهــا مرۆییانــە کردووەتــەوە، کــە زیانیــان لــێ 
کەوتــووە( ئاوەزمەندانــە نییــە و هــەر بــەم هۆیــەوە 
ــەرنجە  ــی س ــەم گۆڕان ــاوی ئ ــا ن کێشــەخوڵقێنە. ب
بنێیــن وەرچەرخــان. ئێمــە لــە ژیانی تاکەکەســیدا و 
لــە ژیانــی سیاســیدا گیــرۆدەی هــزری تۆڵەئەســتێن 
و پێگەتەوەرمانــدا بــە تونــدی پێویســتمان بــەم 

وەرچەرخانــە هەیــە.
هەندێــک جــار لەوانەیــە مرۆڤ پێشــتر هەســتێكی 
هەڵگــری ئــەم وەرچەرخانــەی هەبووبێت، بۆ نموونە 
بــە گوتنــەوەی ڕســتەی “زۆر ســتەمکارانەیە! نابــێ 
ڕووبداتــەوە” ڕازی دەبێــت. دەکرێــت نــاوی ئــەم 
ــە  ــی ک ــە تووڕەی ــک ل ــن وەرچەرخانێ ــتە بنێی هەس
وەک تووڕەییــە ئاســاییەکان نییــە، بــەاڵم زۆربــەی 
خەڵــک ڕۆژەکانیــان بــە تووڕەیــی دەســت پــێ 
دەکــەن. ئەمانە ئاواتەخوازی ئازارچێشــتنی کەســی 
تاوانبــارن، کەواتــە ئــەم وەرچەرخانــە پێویســتی بە 
هەوڵــی مەعنــەوی و زۆرجــار سیاســیش هەیــە. ئەم 
کارە پێویســتی بــە هــزری داهاتووبینانــە و ڕوحــی 

لێبوردەیــی و هــاوکاری هەیــە.

جــار  گەلێــک  تووڕەیــی  بەرەنگاربوونــەوەی 
پێویســتی بــە لەخۆوردبوونەوەی تاکەکەســییە. ئەو 
تووڕەییــەی لێــرە باســی دەکەیــن، چ تووڕەییەکــی 
ــان  ــە، ی ــە پیش ــی ب ــت، چ پێوەندی ــی بێ تاکەکەس
ــاوی  ــدەی ب ــە دژی خووخ ــت، ل ــەتەوە هەبێ سیاس
ــی  ــە هەوڵ ــتی ب ــووری، پێویس ــی و کولت تاکەکەس
ســەرووی  لــە  ماندێــا  نێســلۆن  شــێلگیرانەیە. 
هەمــوو ئــەو ڕێبەرانەوەیــە کــە بــە باشــی لــە 
تووڕەیــی تێگەیشــتوون. ئــەو زۆر جــار گوتوویەتــی 
زۆر بــە باشــی تووڕەیــی ناســیوە و هەوڵێکــی زۆری 
ــدا  ــی خۆی ــە دەروون ــەندنەوە ل ــی تۆڵەس داوە مەیل
ــاوەی 27  ــە م ــەی خــۆی ل ــە گوت ــات. ب ــو بب لەنێ
ســاڵ بەندکردنیــدا دەبوایــە بــە بەردەوامــی جۆرێــک 
لــە مێدیتێیشــن بــە مەبەســتی بەرەوپێشــبردنی 
تووڕەیــی  داوی  نەکەوتنــە  و  خــۆی  کەســایەتی 
ــی  ــە بۆچــی بەندکراوان ــکات. ئێســتا ڕوون ــڕەو ب پێ
لــە  کۆپییــەک  دزییــەوە  بــە  ڕۆبیــن  دوورگــەی 
ڕەواقییــەکان  فەیلەســووفی  مێدیتێیشــنەکانی 
سەرمەشــقی  وەک  ئۆریلیۆســیان(  )مارکــۆس 
لێکەوتەکانــی  دژی  لــە  پشــوودرێژانە  هەوڵێکــی 

تووڕیــی لەســەر ڕوح بــردە نێــو بەندیخانــە.
بــەاڵم ماندێــا لەســەر بردنــەوەی شــەڕەکە مکــوڕ 
نەتەوەیەکــی  ئەوکاتیــش  تەنانــەت  ئــەو  بــوو. 
ســەرکەوتووی دەویســت و دەیزانــی ئەگــەر بــە هۆی 
دڕدۆنگــی، تووڕەیــی و مەیلــی تۆڵەســەندنەوەی 
ئــەو تاوانانــەی لــە ڕابــوردوودا کــراون تووشــی 
ــت،  ــارادا نابێ ــن، ســەرکەوتنێک لەئ ــی بب دووبەرەک
ــەکان زۆر گــەورەش بووبــن،  تەنانــەت ئەگــەر تاوان
پێویســت بــە هەرەوەزییەكــی نەتەوایەتــی بــوو. بــۆ 
ــەدا  ــە چەپەڵەک ــە بەندیخان ــەو ل ــتە ئ ــەم مەبەس ئ
هێندێــک کــردەوەی هەبوو، بــە ڕای هاوبەندییەکانی 
ــوو.  ــکان فێرب ــی ئەفری ــەو زمان ــوون. ئ ــە ب الڕێیان
بیــری  و  کولتوورەکەیــان خوێندییــەوە  لەبــارەی 
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لــە زۆردارەکان کــردەوە. بــۆ دروســتکردنی ڕوحــی 
ــەی  ــە بناغ ــەڵ پاســەوانانی بەندیخان ــاوکاری لەگ ه
ــە  ــوردوو نەبوون ــی ڕاب ــا. کردارەکان ــی دان هاوڕێیەت
پاســاوێک بــۆ نەبوونــی لێبوردەیــی و هاوڕێیەتــی، 
ــت  ــوودا پێویس ــە داهات ــکەوتن ل ــۆ پێش ــوو ب بەڵک

ــوون. ب
کاتــی خــۆی ماندێــا پەندێكــی کورتــی دەگێڕاوە، 
کێبڕکــێ  خەریکــن  بــا  و  خــۆر  وێنابکــەن  وا 
دەکــەن لەســەر ئــەوەی کامەیــان ســەردەکەوێت 
ــت.  ــی دابکەنێ ــکات جلکەکان ــار ب ــک ناچ ڕێگوزەرێ
ڕەشــەبایەک ســەرهەڵدەدات، بــەاڵم ڕێگوزەرەکــە 
جڵکەکانــی توندتــر لەخــۆی وەردەپێچێــت، پاشــان 
خــۆر دەســت دەکات بــە درەوشــانەوە، ســەرەتا بــە 
ــە  ــت. ڕێگوزەرەک ــر دەبێ ــە تینت ــر ب ــی و دوات نەرم
کۆتاییــدا  لــە  و  دەکاتــەوە  شــل  چاکەتەکــەی 
ئــەو  کەواتــە  دەڵێــت  ماندێــا  دایدەکەنێــت. 
ــۆن  ــت چ ــک دەبێ ــت ڕێبەرێ ــان دەڵێ ــە پێم چیرۆک
کاربــکات. زەینیەتــی تۆڵەســەندنەوە لەبیــر بکــەن 
و داهاتوویەکــی پــڕ لــە هاودڵــی و هاوڕێیەتــی وەدی 

ــن. بێن
ماندێــا ڕاســتیبین بــوو، هەرگیــز کــەس نەیدیــت 
وەک گانــدی هــەوڵ بــدات هیتلــەر فریوبــدات و 
بــە دڵنیاییــەوە کاتێــک شــەڕی بــێ توندوتیــژی 
شکســتی دێنــا بــە شــێوەیەکی ســتراتیژیک کەڵکــی 
لــە توندوتیــژی وەردەگــرت. نەبوونــی تووڕەیــی بــە 
ــی  ــە )ئەرگەرچ ــژی نیی ــی توندوتی ــای نەنواندن وات
گانــدی پێــی وابــوو(. ماندێــا لــە نەتەوەیــی بوون و 
ئــەو تیــن و ورەیــەی نەتــەوە نوێیەکــەی پێویســتی 
حاڵەشــەوە  بــەم  تێگەیشــتبوو.  هەبــوو،  پێــی 
ــژی  ــۆ توندوتی ــەودا ب ــی درێژم ــت پەنابردن ــە پش ل
هــەردەم ڕوانگەیەکــی وەرچەرخانانــەی چڕنەبووەوە 
لەســەر ئــارەزووی تۆڵەســەندنەوە و وەدیهێنانــی 
داهاتوویەکــی هاوبەشــی هەڵگــری لێکەوتەکانــی 

ســتەم و خەراپەکارییەکانــی ڕابــوردووی بــە خەڵــك 
دەدا. 

ــە دوای یەکەکانــی  ــە دوای ســەرکەوتنە یــەک ل ل
 )ANC( ئەفریقیــا  نەتەوەیــی  کۆنگــرەی 
ــەو  ــوون و ئ ــەندنەوە ب ــەدوای تۆڵەس ــی ب ئەندامان
کارەشــیان کــرد، لەبــەر ئــەوەی هەڵــەی ئاشــکرا و 
ــوو. ماندێــا هیــچ  ــان بەرانبــەر کراب ــە ڕادەبەدەری ل
ــوو. کاتێــک کۆنگــرە  ــەی نەب ــەو داواکارییان یــەک ل
ــە جیاتــی  ــازادی ل ویســتی ســروودی بزوتنــەوەی ئ
ســروودە کۆنەکــەی ئەفریکەنــەکان دانێــت، ماندێــا 
ــان  ــەو گۆڕانکارییــە خۆی ــی ئ ڕازیکــردن لــە جیات
بگونجێنــن و ســروودە کۆنەکــە قبــووڵ بکــەن کــە 
ئــەو کات بــە فەرمــی ناســراو بــوو و ســروودی 
ــوو  ــە خۆگرتب ــی ل ــی ئەفریق ــە ســێ زمان ــازادی ب ئ
ئایینیــی  هۆنراوەیەکــی  لــە  بــوون  بریتــی  کــە 
ــزی.  ــی ئینگلی ــە زمان ــێک ب ــەکان و بەش ئەفریکەن
کاتێــک کۆنگــرە داوای ئەســتاندنەوەی متمانــەی 
نەتەوەیــی  یانەیەکــی  وەک  ڕاگبــی  یانــەی  لــە 
کــرد، ماندێــا بــە هــۆی تێگەیشــتنی دروســتی لــە 
ــتی  ــوان وەرزش و ڕەگەزپەرس ــڕی نێ ــدی چ پێوەن
بەگژیانــدا چــوو و پاڵپشــتی تیمــی ڕاگبــی کــرد 
ــان وەدەســت خســت و  ــا ســەرکەوتنی جیهانی هەت
بــە بنیادنانــی پێوەنــدی هاوڕێیەتی وای لــە یاریزانە 
ــە ڕەش پێســتەکان  ــرد، منداڵ ســپی پێســتەکان ک
تۆمەتیــان  کاتێــک  بکــەن.  وەرزشــەکە  فێــری 
ــە  ــادە ل ــارەزووی زی ــە ئ ــتن گوای ــەڵ دەبەس ــۆ ه ب
ــە،  ــدا هەی ــە خەڵکی ــە دیتنــی چاکــە ل پێویســتی ب
ــە  ــە ل ــە وەاڵمــدا دەیگــوت: “ئەرکــی ئێــوە ئەوەی ل
ــان  ــرۆڤ لێی ــدا وەک م ــەڵ مرۆڤەکان ــردن لەگ کارک
بڕوانــن، نــەک لەبــەر ئــەوەی پێتــان فریشــتەن 

هاوکارییــان بکــەن.” 
تەنیــا پرســیاری ماندێــا ئەمەیــە، چــۆن دەتوانــم 

هــاوکاری و هاوڕێیەتــی بــەدی بێنــم؟
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ڕواڵەتــی  ڕەتکردنــەوەی  لــە  جگــە  ماندێــا 
فریــودەری تۆڵەســەندنەوە، خولیــا بــوون بــە پلــە 
و پایــەی پــێ خوویەکــی ژەهــراوی بــوو. هیــچ 
ــوارد  ــەکان نەدەب ــزم و ڕۆژان ــە کارە ن کات خــۆی ل
کــەس  چەوســاندنەوەی  بــۆ  خــۆی  پێگــەی  و 
ــە  ــی ل ــە ئازادبوون ــەر ل ــان ب ــا. جارێکی بەکارنەهێن
بەندیخانــە کاتێــک هێشــتا بــە فەرمــی زیندانــی 
بــوو و لــە زیندانــی چاکســازی بــوو، بــەاڵم یەکێــک 
لــە زیندانەوانــەکان وەک چێشــتلێنەری تایبەتــی 
سەرنجڕاکێشــی  مشــتومڕێکی  دەکــرد،  خزمەتــی 
لەســەر کارێکــی ئاســایی وەک قــاپ شووشــتن 

ــرد. ــەڵ ک لەگ
“پێــم ئــەرک بــوو لەســەرخۆم ئەگــەری هــەر 
ــە  ــە دەبوای ــەوەوە ک ــەن ئ ــە الی ــک ل ــرژی و ڕقێ گ
خزمەتــی بەندییەکــی کردبایــە و چێشــتی بــۆ لێنابــا 
ــە  ــەم، بۆی ــاو بب ــە ن ــتبا ل ــۆ شووش ــی ب و قاپەکان
ــەاڵم  ــەکان بشــۆم، ب ــن قاپ ــرد م ــێ ک پێشــنیارم پ
ئــەو نەیهێشــت. گوتــی ئەمــە کاری خۆیەتــی. پێــم 
ــی  ــۆین، ئەگەرچ ــەوە بیانش ــێ پێک ــا دەب ــوت، ن گ
ئــەو پێداگربــوو، بــەاڵم ناچــارم کــرد ئیزنــم بــدات 
قاپــەکان بشــۆم. بــەو شــێوە بووینــە هــاوڕێ. 
ــەوان ســووارت  پیاوێکــی زۆر باشــە. ئێســتا زیندان

برادەرێکــی نزیکمــە.”
زۆر  پێچەوانــەوە  بــە  بارودۆخەکــە  دیتنــی 
بەســەر  ســەردەمانێک  کەســەی  ئــەو  ســانایە: 
ئەفریکەنەکانــدا زاڵ بــوو ئێســتا قاپشــۆری ئــەو 
ســووکایەتی  ڕێبــەری  ســەردەمانێك  کەســەیە 
پێکــراوی کۆنگــرەی نەتەوەیــی ئەفریقییــەکان بــوو. 
دیتنــی بارودۆخەکــە لــە ڕوانگەی تۆڵەسەندنیشــەوە 
و  تووشــی ســووکایەتی  زیندانەوانەکــە  ئاســانە. 
سەرشــۆڕییەک دەبێــت کــە شــایەنیەتی بەهــۆی 
ســتەمکارییەکاندا  لەگــەڵ  هاودەســتییەی  ئــەو 
هەیبــووە. ئــەوەی سەرنجڕاکێشــە ئەمەیــە ماندێــا 

بــۆ ماوەیەکــی کورتیــش بــە هیــچ یــەک لــەو ڕێــگا 
مەحکــوم بــە فەنایانــەدا نەڕۆیشــت. ئــەو تەنیــا 
پرســیاری ئەمەیــە، چــۆن دەتوانــم هــاوکاری و 

هاوڕێیەتــی بــەدی بێنــم؟
لــە  بــەاڵم  بــوو،  سیاســی  ماندێــا  پــرۆژەی 
دۆخــە جیاوازەکانــی ژیانمانــدا تووشــی دەبیــن. 
لــە  هاوبەشــدا،  ژیانــی  لــە  هاوڕێیەتیــدا،  لــە 
پەروەردەکردنــی منداڵــدا، لــە شــوێنی پیشــە و 
کار، لــە کاتــی ئاژۆتنــی ئۆتۆمۆبیلــدا، هەروەهــا 
شــێوازی  لەســەر  کاریگەریــی  دڵنیاییــەوە  بــە 
ــی  ــەرکەوتنی سیاس ــەت س ــە باب ــان ل بیرکردنەوەم
ــەرکات پێویســتە  ــت. ه ــی ســەرکەوتوو دەبێ و گەل
بڕیــاری قورســی ئەخاقــی، یــان سیاســی بدەیــن، 
پێویســتە مێشــکمان ســاف بکەیــن و هەندێــک کات 
دابنێیــن بــۆ ئــەوی ماندێــا لــە زاری مارکــۆس 
لەگــەڵ  “گفتوگــۆ  دەگــوت  پێــی  ئۆریلیوســەوە 
کارە  ئــەو  ئەگــەر  دەکــەم  پێشــبینی  خــۆم”. 
بکەیــن لــە کاتێکــدا دەنگــی میهرەبانــی و گەشــبین 
ــەو  ــت، ئ ــز و جــوان دەبێ ــوو بەهێ ــە داهات ــوون ب ب
لێکدانەوانــەی لــە ئەنجامــی تووڕەیــی دەمانبــەن بــە 
ڕوونــی بۆمــان دەبنــە جێــی داخ و بــێ هێــز دەبــن. 

سەرچاوە:
h t t p s : / / a e o n . c o / a m p / e s s a y s /

there-s-no-emotion-we-ought-to-think-hard-
er-about-than-anger?fbclid=IwAR3rUcJzL-
rpdsiNtMFvrSqvqY0uh62XjWAfTNlwT-
P04vCONx1ShQ1ny6op8


