تووڕەیــی ،سیاســەت و کولتــووری ئێمــەی
داگیرکــردووە ،بــۆ هاتنــەدەر لــەم گێــژاوە تاریکــە
فەلســەفە دەتوانێــت یارمەتیمــان بــدات.

ئەودیو تووڕەیی

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

تووڕەیــی زیاتــر لــە هەمــوو هەســتی دیکــە
پێویســتی بەبیــر لــێ کردنــەوەی قــووڵ و ڕوونــە.
ڕۆژانــە تووڕەیــی لــە پێوەندییــە کەســییەکانمان،
لــە شــوێنی کار ،لەســەر شــەقام ،لــە گەشــتە
ئاســمانییەکان و گەلێــک جــاران لــە ژیانــی
سیاســیماندا پێشــوازیمان لــێ دەکات .تووڕەیــی
ژاراوێکــی بــاوە کــە تەنانــەت ئــەو کاتانــەی
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
ســووکایەتی و ئــەو هەاڵنــەی بەرانبــەرت دەکرێــن
ئاوێتــەی تووڕەیــی نەکەیــت ،بــە ترســنۆک و بــێ
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
دان بەوەشــدا بنێیــن کــە یاریزانــەکان ســەرەڕای
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دروشــمەکانیان پێویســتە مرۆڤــی شــارەزا بــن و
بزانــن چــۆن بــە مەبەســتی گەیشــتن بــە ئامانجێکــی
هاوبــەش بەســەر هەســتی تووڕەییانــدا زاڵ بــن.
ئەگــەر بــەوردی بیــر لــە تووڕەیــی بکەینــەوە،
بۆمــان دەردەکەوێــت بۆچــی ئــەم ئــاکارە لــە ژیانــی
مرۆڤــدا خوویەکــی گەمژانەیــە .پێناســەی ئەرســتۆ
بــۆ تووڕەیــی وەک دەســپێکێک بۆ نەریتــی تێفکرین
لــە ڕۆژئــاوا کــە پێناســەیەکی کامــڵ نییــە ،بــەاڵم
دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت ،دەڵێــت :تووڕەیــی
کاردانەوەیــە لــە دژی خەســارێکی دیاریکــراو بــۆ
ســەر شــتێک ،یــان کەســێک کــە بۆمــان بەبایەخــە،
هەروەهــا بریتییــە لــەو خەســارەی کەســی تــووڕە
پێــی وایــە بــە هەڵــە و بــە ناهــەق بەســەریدا
ســەپێنراوە .ئەرســتۆ لــە ســەری دەڕوات و دەڵێــت:
ئەگەرچــی تووڕەیــی بەژانــە ،بــەاڵم هەڵگــری
هیوایەکــە بــۆ تۆڵەســەندنەوە ،کەواتــە زیانــە
بەرچــاوەکان بریتیــن لــە بەهــا کەســییەکان و ئــەو
شــتانەی بــۆی گرینگــن و بــە نادادپەروەرانەیــان
دەزانێــت .هەمــوو ئەمانــە دروســت و حاشــا
هەڵنەگــر دێنــە بەرچــاو .ئــەوەی زیاتــر بووەتــە
جێگــەی باســوخواس (ئەگەرچــی تــەواوی ئــەو
فەیلەســووفە ڕۆژئاواییانــەی لەبــارەی تووڕەییــەوە
دەنووســن لەســەری هــاوڕان) لەوانەیــە ئــەم
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
ئەمــە ڕاســتە .پێویســتە لــەوە تێبگەیــن مەیلــی
تۆڵەســەندنەوە دەکرێــت ناڕاســتەوخۆ بێــت .تاکــی
تــووڕە پێویســتی بــەوە نییــە بــۆ خــۆی تۆڵــە

نێلســۆن ماندێــا ،ســەرۆککۆماری پێشــووی ئافریقــای
باشــوور ســاڵی  ١٩٩٤ئــەو ژوورەی لــە دوورگــەی ڕۆبیــن
تێیــدا بەنــد کرابــوو بەســەرکردەوە.

بکاتــەوە .لەوانەیــە زۆر بــە ســانایی بتوانێــت داوا
بــکات یاســا لەجیاتــی ئــەو ئــەم ئەرکــە جێبەجــێ
بــکات ،یــان تەنانــەت بــە هیــوای جۆرێــک لــە
دادپــەروەری پــەروەردگاری بێــت ،یــان لەوانەیــە
زۆر لەوانــە ناڕاســتەوخۆتر ئاواتەخــواز بــن لــە
داهاتــوودا ژیانــی کەســی تاوانبــار بشــێوێت .بــۆ
نموونــە لەوانەیــە هیــوادار بێــت مێــردە خیانــەت
کارەکــەی ژیانــی هاوبەشــی (لەگــەڵ ژنــی دیکــە)
لــە دوای ئــەو زۆر کارەســاتبار بێــت .بــەڕای
مــن ئەگــەر ئێمــە لــە هیواخواســتن بــەم شــێوە
بەربــاوە تێبگەیــن ،بۆچوونەکــەی ئەرســتۆ ڕاســتە
کــە دەڵێــت :تووڕەیــی هەڵگــری جۆرێــک مەیلــی
پەرچەکردارانەیــە .ئــەو دەروونناســە هاوچەرخانەی
بــە میتــودی ئەزموونــی لــە تووڕەیــی دەکۆڵنــەوە،
ســەبارەت بــەم وەرچەرخانــە لــە ژانــەوە بــۆ
هیواداربــوون لەگــەڵ ئەرســتۆ هــاوڕان.
لێــرەدا پرســیاری ســەرەکی ئەمەیــە :بیرۆکــەی
تۆڵەســەندنەوە ئاوەزپەســند نییــە .کــردارە هەڵەکە
هەرچییــەک بێــت ،وەک کوشــتن ،دەســتدرێژی و
خیانەت ،ســەپاندنی ســزا بەســەر کەســی تاوانباردا
ناتوانێــت بــۆ گەڕاندنــەوەی ئــەوەی لەکیــس
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چــووە یارمەتیــدەر بێــت .ئێمــە هەمــوو کات بیــر
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
دەکــەم بــە زووتریــن کات تاوانبارەکــە دەســتگیر
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
ژیانــی و پێشــگرتن و بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو
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.
ئــەو کەســانە خەیاڵیــان گیــرۆدەی شــێوازێک
لــە ڕێکخســتنی گەردوونــە کــە وایــان لــێ دەکات
باوەڕیــان بــە خوێــن لــە تۆڵــەی خوێــن و ئــازار لــە
تۆڵــەی ئــازار هەبێــت .مــرۆڤ پــڕ بــەدڵ بــاوەڕی
بــە بیرۆکــەی تۆڵەســەندنەوە هەیــە ،بــەاڵم وەک
شــێوازێکی تێگەیشــتن لــە جیهــان بــە شــێوەیەکی
کوشــندە ،ســەقەتە.
بــەڕای مــن تەنیــا لــە بارودۆخێکــی دیاریکــراودا
بیرۆکــەی تۆڵەســەندنەوە لۆژیکییــە .ئەویــش
کاتێکــە هەڵــە ،یــان تاوانەکــە بــە تــەواوی وەک
ئــەوەی ئەرســتۆ نــاوی لــێ نــاوە “ شــکاندنی
شــکۆ”بێت ،واتــە ســووکایەتیکردن بــە کەســایەتی
تــاک کــە بــە تــەواوی پێوەنــدی بــە ئاســتی
کۆمەاڵیەتیــی کەســەکەوە هەیــە .ئەگــەر کێشــەکە
خــودی دادپــەروەری نەبێــت و کاریگەریــی لەســەر
پێگــەی مــن لــە کۆمەڵگــەدا هەبێــت ،کەواتــە

مــن دەتوانــم دەســکەوتێکم لــە شــەرمەزارکردنی
تاوانبــار هەبێــت .بــەم پێیــە بــە دابەزاندنــی
پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی ئــەو ،خــۆم لــە پلەیەکــی
بەرزتــر دادەنێــم و ئەگــەر زیاتــر لــە هەمــوو شــتێک
گرینگــی بــە پلــە و پێگــە بــدەم پێویســت نــاکات
نیگەرانــی ئــەو کێشــە ڕاســتەقینانە بــم کــە بە هۆی
تاوانەکــەوە خوڵقــاون و بــێ چارەســەر دەمێننــەوە.
تاکــی زیــان لێــدراو کــە زۆر تووڕەیــە و بــەدوای
دۆزینــەوەی ڕێگەیــەک بــۆ بەرپەرچدانەوەیــە،
دەبێــت بڕیارێکــی قــورس بــدات ،کەواتــە ســێ
ڕێگــەی لەپێــش دەبێــت .ڕێگــەی یەکــەم :ســەرنجی
لەســەر پلــە و پێگــە چــڕ دەکاتــەوە و ڕووداوەکــە
تەنیــا وەک پێشــهاتەیەک پەیوەســت بــە خۆیــەوە
و پلــە و پێگــەی خــۆی دەبێــت .لەوەهــا دۆخێکــدا
تۆڵەســەندنەوە وەک کردارێکــی ئاوەزپەســندانە
دەبینرێــت ،بــەاڵم جەختکردنــەوە لەســەر
لێکدانــەوەکان خۆتەوەرانەیــە و ناڕەزایەتییەکــی
بیرتەســکانەیە .ڕێگــەی دووەم :ســتەملێکراو
ســەرنجی لەســەر تاوانــە ســەرەکییەکە چردەکاتەوە
(دەســتدرێژی ،کوشــتن )...و بــەو گریمانەیــەی
ئازارچێشــتنی تاوانبــار دۆخەکــە باشــتر دەکات ،بــە
دوای تۆڵەســەندنەوە دەبێــت .لــە دۆخێکــی لــەم
چەشــنەدا شــێوازی لەبەرچاوگرتنــی بارودۆخەکــە
لــە الیــەن ســتەملێکراوەوە کارێکــی دروســتە ،بــەاڵم
بیرکردنەوەیەکــی ئاوەزپەســندانە نییــە .ڕێگــەی
ســێیەم :ئەگــەر ســتەم لێکــراو ژیــر بێــت ،لــە پــاش
تاووتوکــردن و ڕەتکردنــەوەی ئــەم دوو ڕێگەیــە
بــۆی دەردەکەوێــت ڕێگــەی ســێیەمیش هەیــە کــە
لــە هەمــوو ڕێگەکانیــش پەســەندترە .دەکرێــت لــە
داهاتــوو بڕوانێــت و ئــەوەی لــەم دۆخــەدا ئاقاڵنــه
و بەســوودە ئەنجامــی بــدات .بڕیارەکــە لەوانەیــە
بریتــی بێــت لــە ســزادانی تاوانبــار لــە شــێوەی
پێشــگیریکردن لــە دووبــارە بوونــەوە ،لــە جیاتــی
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تۆڵەســەندنەوە.
زۆربــەی خەڵــک ڕۆژیــان بــە تووڕەیــی دەســت
پــێ دەکــەن و بــە دڵ حــەز دەکــەن تاوانبــار ئــازار
بچێژێــت.
بۆچوونــی ڕادیکااڵنــەی مــن بــە پوختــی
بریتییــە لــەوەی کاتێــک تووڕەیــی بەجێیــە لەبــەر
ئــەوەی جەخــت لەســەر پێگــە دەکاتــەوە ،مەیلــی
تۆڵەســەندنەوە لــە ڕوانگــەی نۆڕمناســییەوە
کێشــەی هەیــە ،لەبــەر ئــەوەی هزرێکــی تاکالیــەن
و چەقبەســتوو لــە چوارچێــوەی بارودۆخــدا
دەبێتــە لەمپەرێــک لــە پێــش لەبەرچاوگرتنــی بەهــا
ڕاســتەقینەکان .ئــارەزووی تۆڵەســەندنەوە کاتێــک
لــە ڕووی لێکدانــەوە باوەکانــەوە پاســاوهەڵگر بێــت
(لەبــەر ئــەوەی جەختــی لەســەر گرینگیــی ئــەو
بەهــا مرۆییانــە کردووەتــەوە ،کــە زیانیــان لــێ
کەوتــووە) ئاوەزمەندانــە نییــە و هــەر بــەم هۆیــەوە
کێشــەخوڵقێنە .بــا نــاوی ئــەم گۆڕانــی ســەرنجە
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
هەســتە بنێیــن وەرچەرخانێــک لــە تووڕەیــی کــە
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.

بەرەنگاربوونــەوەی تووڕەیــی گەلێــک جــار
پێویســتی بــە لەخۆوردبوونەوەی تاکەکەســییە .ئەو
تووڕەییــەی لێــرە باســی دەکەیــن ،چ تووڕەییەکــی
تاکەکەســی بێــت ،چ پێوەندیــی بــە پیشــە ،یــان
سیاســەتەوە هەبێــت ،لــە دژی خووخــدەی بــاوی
تاکەکەســی و کولتــووری ،پێویســتی بــە هەوڵــی
شــێلگیرانەیە .نێســلۆن ماندێــا لــە ســەرووی
هەمــوو ئــەو ڕێبەرانەوەیــە کــە بــە باشــی لــە
تووڕەیــی تێگەیشــتوون .ئــەو زۆر جــار گوتوویەتــی
زۆر بــە باشــی تووڕەیــی ناســیوە و هەوڵێکــی زۆری
داوە مەیلــی تۆڵەســەندنەوە لــە دەروونــی خۆیــدا
لەنێــو ببــات .بــە گوتــەی خــۆی لــە مــاوەی 27
ســاڵ بەندکردنیــدا دەبوایــە بــە بەردەوامــی جۆرێــک
لــە مێدیتێیشــن بــە مەبەســتی بەرەوپێشــبردنی
کەســایەتی خــۆی و نەکەوتنــە داوی تووڕەیــی
پێــڕەو بــکات .ئێســتا ڕوونــە بۆچــی بەندکراوانــی
دوورگــەی ڕۆبیــن بــە دزییــەوە کۆپییــەک لــە
مێدیتێیشــنەکانی فەیلەســووفی ڕەواقییــەکان
(مارکــۆس ئۆریلیۆســیان) وەک سەرمەشــقی
هەوڵێکــی پشــوودرێژانە لــە دژی لێکەوتەکانــی
تووڕیــی لەســەر ڕوح بــردە نێــو بەندیخانــە.
بــەاڵم ماندێــا لەســەر بردنــەوەی شــەڕەکە مکــوڕ
بــوو .ئــەو تەنانــەت ئەوکاتیــش نەتەوەیەکــی
ســەرکەوتووی دەویســت و دەیزانــی ئەگــەر بــە هۆی
دڕدۆنگــی ،تووڕەیــی و مەیلــی تۆڵەســەندنەوەی
ئــەو تاوانانــەی لــە ڕابــوردوودا کــراون تووشــی
دووبەرەکــی ببــن ،ســەرکەوتنێک لەئــارادا نابێــت،
تەنانــەت ئەگــەر تاوانــەکان زۆر گــەورەش بووبــن،
پێویســت بــە هەرەوەزییەكــی نەتەوایەتــی بــوو .بــۆ
ئــەم مەبەســتە ئــەو لــە بەندیخانــە چەپەڵەکــەدا
هێندێــک کــردەوەی هەبوو ،بــە ڕای هاوبەندییەکانی
الڕێیانــە بــوون .ئــەو زمانــی ئەفریــکان فێربــوو.
لەبــارەی کولتوورەکەیــان خوێندییــەوە و بیــری
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لــە زۆردارەکان کــردەوە .بــۆ دروســتکردنی ڕوحــی
هــاوکاری لەگــەڵ پاســەوانانی بەندیخانــە بناغــەی
هاوڕێیەتــی دانــا .کردارەکانــی ڕابــوردوو نەبوونــە
پاســاوێک بــۆ نەبوونــی لێبوردەیــی و هاوڕێیەتــی،
بەڵکــوو بــۆ پێشــکەوتن لــە داهاتــوودا پێویســت
بــوون.
کاتــی خــۆی ماندێــا پەندێكــی کورتــی دەگێڕاوە،
وا وێنابکــەن خــۆر و بــا خەریکــن کێبڕکــێ
دەکــەن لەســەر ئــەوەی کامەیــان ســەردەکەوێت
ڕێگوزەرێــک ناچــار بــکات جلکەکانــی دابکەنێــت.
ڕەشــەبایەک ســەرهەڵدەدات ،بــەاڵم ڕێگوزەرەکــە
جڵکەکانــی توندتــر لەخــۆی وەردەپێچێــت ،پاشــان
خــۆر دەســت دەکات بــە درەوشــانەوە ،ســەرەتا بــە
نەرمــی و دواتــر بــە تینتــر دەبێــت .ڕێگوزەرەکــە
چاکەتەکــەی شــل دەکاتــەوە و لــە کۆتاییــدا
دایدەکەنێــت .ماندێــا دەڵێــت کەواتــە ئــەو
چیرۆکــە پێمــان دەڵێــت ڕێبەرێــک دەبێــت چــۆن
کاربــکات .زەینیەتــی تۆڵەســەندنەوە لەبیــر بکــەن
و داهاتوویەکــی پــڕ لــە هاودڵــی و هاوڕێیەتــی وەدی
بێنــن.
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
واتــای نەنواندنــی توندوتیــژی نییــە (ئەرگەرچــی
گانــدی پێــی وابــوو) .ماندێــا لــە نەتەوەیــی بوون و
ئــەو تیــن و ورەیــەی نەتــەوە نوێیەکــەی پێویســتی
پێــی هەبــوو ،تێگەیشــتبوو .بــەم حاڵەشــەوە
لــە پشــت پەنابردنــی درێژمــەودا بــۆ توندوتیــژی
هــەردەم ڕوانگەیەکــی وەرچەرخانانــەی چڕنەبووەوە
لەســەر ئــارەزووی تۆڵەســەندنەوە و وەدیهێنانــی
داهاتوویەکــی هاوبەشــی هەڵگــری لێکەوتەکانــی

ســتەم و خەراپەکارییەکانــی ڕابــوردووی بــە خەڵــك
دەدا.
لــە دوای ســەرکەوتنە یــەک لــە دوای یەکەکانــی
کۆنگــرەی نەتەوەیــی ئەفریقیــا ()ANC
ئەندامانــی بــەدوای تۆڵەســەندنەوە بــوون و ئــەو
کارەشــیان کــرد ،لەبــەر ئــەوەی هەڵــەی ئاشــکرا و
لــە ڕادەبەدەریــان بەرانبــەر کرابــوو .ماندێــا هیــچ
یــەک لــەو داواکارییانــەی نەبــوو .کاتێــک کۆنگــرە
ویســتی ســروودی بزوتنــەوەی ئــازادی لــە جیاتــی
ســروودە کۆنەکــەی ئەفریکەنــەکان دانێــت ،ماندێــا
ڕازیکــردن لــە جیاتــی ئــەو گۆڕانکارییــە خۆیــان
بگونجێنــن و ســروودە کۆنەکــە قبــووڵ بکــەن کــە
ئــەو کات بــە فەرمــی ناســراو بــوو و ســروودی
ئــازادی بــە ســێ زمانــی ئەفریقــی لــە خۆگرتبــوو
کــە بریتــی بــوون لــە هۆنراوەیەکــی ئایینیــی
ئەفریکەنــەکان و بەشــێک بــە زمانــی ئینگلیــزی.
کاتێــک کۆنگــرە داوای ئەســتاندنەوەی متمانــەی
لــە یانــەی ڕاگبــی وەک یانەیەکــی نەتەوەیــی
کــرد ،ماندێــا بــە هــۆی تێگەیشــتنی دروســتی لــە
پێوەنــدی چــڕی نێــوان وەرزش و ڕەگەزپەرســتی
بەگژیانــدا چــوو و پاڵپشــتی تیمــی ڕاگبــی کــرد
هەتــا ســەرکەوتنی جیهانیــان وەدەســت خســت و
بــە بنیادنانــی پێوەنــدی هاوڕێیەتی وای لــە یاریزانە
ســپی پێســتەکان کــرد ،منداڵــە ڕەش پێســتەکان
فێــری وەرزشــەکە بکــەن .کاتێــک تۆمەتیــان
بــۆ هــەڵ دەبەســتن گوایــە ئــارەزووی زیــادە لــە
پێویســتی بــە دیتنــی چاکــە لــە خەڵکیــدا هەیــە،
لــە وەاڵمــدا دەیگــوت“ :ئەرکــی ئێــوە ئەوەیــە لــە
کارکــردن لەگــەڵ مرۆڤەکانــدا وەک مــرۆڤ لێیــان
بڕوانــن ،نــەک لەبــەر ئــەوەی پێتــان فریشــتەن
هاوکارییــان بکــەن”.
تەنیــا پرســیاری ماندێــا ئەمەیــە ،چــۆن دەتوانــم
هــاوکاری و هاوڕێیەتــی بــەدی بێنــم؟
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ماندێــا جگــە لــە ڕەتکردنــەوەی ڕواڵەتــی
فریــودەری تۆڵەســەندنەوە ،خولیــا بــوون بــە پلــە
و پایــەی پــێ خوویەکــی ژەهــراوی بــوو .هیــچ
کات خــۆی لــە کارە نــزم و ڕۆژانــەکان نەدەبــوارد
و پێگــەی خــۆی بــۆ چەوســاندنەوەی کــەس
بەکارنەهێنــا .جارێکیــان بــەر لــە ئازادبوونــی لــە
بەندیخانــە کاتێــک هێشــتا بــە فەرمــی زیندانــی
بــوو و لــە زیندانــی چاکســازی بــوو ،بــەاڵم یەکێــک
لــە زیندانەوانــەکان وەک چێشــتلێنەری تایبەتــی
خزمەتــی دەکــرد ،مشــتومڕێکی سەرنجڕاکێشــی
لەســەر کارێکــی ئاســایی وەک قــاپ شووشــتن
لەگــەڵ کــرد.
“پێــم ئــەرک بــوو لەســەرخۆم ئەگــەری هــەر
گــرژی و ڕقێــک لــە الیــەن ئــەوەوە کــە دەبوایــە
خزمەتــی بەندییەکــی کردبایــە و چێشــتی بــۆ لێنابــا
و قاپەکانــی بــۆ شووشــتبا لــە نــاو ببــەم ،بۆیــە
پێشــنیارم پــێ کــرد مــن قاپــەکان بشــۆم ،بــەاڵم
ئــەو نەیهێشــت .گوتــی ئەمــە کاری خۆیەتــی .پێــم
گــوت ،نــا دەبــێ پێکــەوە بیانشــۆین ،ئەگەرچــی
ئــەو پێداگربــوو ،بــەاڵم ناچــارم کــرد ئیزنــم بــدات
قاپــەکان بشــۆم .بــەو شــێوە بووینــە هــاوڕێ.
پیاوێکــی زۆر باشــە .ئێســتا زیندانــەوان ســووارت
برادەرێکــی نزیکمــە”.
دیتنــی بارودۆخەکــە بــە پێچەوانــەوە زۆر
ســانایە :ئــەو کەســەی ســەردەمانێک بەســەر
ئەفریکەنەکانــدا زاڵ بــوو ئێســتا قاپشــۆری ئــەو
کەســەیە ســەردەمانێك ڕێبــەری ســووکایەتی
پێکــراوی کۆنگــرەی نەتەوەیــی ئەفریقییــەکان بــوو.
دیتنــی بارودۆخەکــە لــە ڕوانگەی تۆڵەسەندنیشــەوە
ئاســانە .زیندانەوانەکــە تووشــی ســووکایەتی و
سەرشــۆڕییەک دەبێــت کــە شــایەنیەتی بەهــۆی
ئــەو هاودەســتییەی لەگــەڵ ســتەمکارییەکاندا
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؟
پــرۆژەی ماندێــا سیاســی بــوو ،بــەاڵم لــە
دۆخــە جیاوازەکانــی ژیانمانــدا تووشــی دەبیــن.
لــە هاوڕێیەتیــدا ،لــە ژیانــی هاوبەشــدا ،لــە
پەروەردەکردنــی منداڵــدا ،لــە شــوێنی پیشــە و
کار ،لــە کاتــی ئاژۆتنــی ئۆتۆمۆبیلــدا ،هەروەهــا
بــە دڵنیاییــەوە کاریگەریــی لەســەر شــێوازی
بیرکردنەوەمــان لــە بابــەت ســەرکەوتنی سیاســی
و گەلــی ســەرکەوتوو دەبێــت .هــەرکات پێویســتە
بڕیــاری قورســی ئەخالقــی ،یــان سیاســی بدەیــن،
پێویســتە مێشــکمان ســاف بکەیــن و هەندێــک کات
دابنێیــن بــۆ ئــەوی ماندێــا لــە زاری مارکــۆس
ئۆریلیوســەوە پێــی دەگــوت “گفتوگــۆ لەگــەڵ
خــۆم” .پێشــبینی دەکــەم ئەگــەر ئــەو کارە
بکەیــن لــە کاتێکــدا دەنگــی میهرەبانــی و گەشــبین
بــوون بــە داهاتــوو بەهێــز و جــوان دەبێــت ،ئــەو
لێکدانەوانــەی لــە ئەنجامــی تووڕەیــی دەمانبــەن بــە
ڕوونــی بۆمــان دەبنــە جێــی داخ و بــێ هێــز دەبــن.
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