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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگۆافیای چۆمسكی
د. لوقمان رەئوف
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دیسەمبەری   7 لە  جو  بەرەگەز  -چۆمسكی 
لەفیالدلفیا،  ل��ی��ن(  )ئ���وك  گ��ەڕەك��ی  ل��ە   1928

پەنسلڤانیا لە دایكبووە.
 )1977-1896( ب���ووەو  دك��ت��ۆر  ب��اوك��ی   -
پزیشك  لەدایكبووەو  روسی  ئیمبراتۆریەتی  لە 
بووە، لەساڵی 1913 كۆچیانكردوە بۆ ئەمریكا. 
- دوای تەواكردنی ئامادەیی ،لەساڵی 1945 
فەلسەفەو   لەسەر  كاری  پەنسلفانیا  زانكۆی  لە 

زمانەوانی كردوە. 
-بەكالۆریۆسی لە هونەردا بەدەستهێناوە.

وەك  هیبرو  س��ەرەت��ای��ی  قوتابخانەی  -ل��ە 
مامۆستا دامەزراوە.

خوێنەرێكی   1949-1944 -ل��ەس��ااڵن��ی 
زیرەكی گۆڤاری)سیاسەت(بووە.

كۆنە  دوری����س  ك����ارول   1949 -ل��ەس��اڵ��ی 
هاوڕێ و هاوڕێی منداڵی كردە هاوسەری خۆی 
ولەساڵی 2008 بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە 
كۆچیدواییكردوە، واتە 59 ساڵ هاوسەری بووەو 
)دانیا1960،افیفا1975(  بەناوەكانی  كچ  دوو 

كوڕێك بەناوی) هاری 1975( هەیە.
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م��اس��ت��ەرەك��ەی  ن��ام��ەی   1951 ل��ەس��اڵ��ی   -
بەناوی)شێوازی پۆلێنكردنی عیبری( نوسیوە.

-لەساڵی1945-1951 لە زانكۆی پەنسلفانیا 
بووە.

- لەسااڵنی 1951-1955 مامۆستا بووە لە 
زانكۆی هارفارد.

لە  هاوسەرەكەی  لەگەڵ   1953 لەساڵی   -
ئیسرائیل ژیاون.

-لەساڵی 1955 بووە مامۆستای زمانەوانی 
ب����ووە ل���ە ب��ەش��ی زم���ان���ەوان���ی و ف��ەل��س��ەف��ە، 
بەتایبەتی فەلسەفەی شیكاری )ماساتشوستشی 
ل��ەم  ئێستاش  ت��اوەك��و   ،)MIT()ت��ەك��ن��ول��ۆژی��ا

پەیمانگایە وانەی وتوەتەوە.
لەبەشی  مامۆستا  ب��ووە   1961 -لەساڵی 
زمانە نوێكان و زمانەوانی، كە ئەمڕۆ بە بەشی 

زمانەوانی و فەلسەفە ناودەبرێت.
- لەسااڵنی 1966-1976 بووەتە مامۆستای 

فەخری زمانە نوێكان و زمانەوانی.
لەو  پ��رۆف��ی��س��ۆر  ب���ووە   1976 ل��ەس��اڵ��ی   -

پەیمانگايەكەدا.



12

فەیلەسوفی  و  زم��ان��ەوان��ی  مامۆستای    -
و  زم��ان��ەوان  زانانی  ئێستاشدا  لە  ئەمریكییەو 

مێژو و رەخنەگرو چاالكەوانی سیاسیە.
لەئێستادا  هەیەو  كتێبی   130 لە  زیاتر   -

باشترین كانگایە لە سەرانسەری جیهاندا.
- داهێنەری تیۆری زمانەوانی بەرهەمهێنانە 

لە سەدەی بیستەمدا.
ن��ەی��ارە  ل��ە  ب���ووە  یەكێك  -ل��ەس��اڵ��ی1967 
وتارێكی  و  ڤێتنام  ش��ەری  سەرسەختەكانی 
 The Responsibility of(ب������ەن������اوی
رۆشنبیران(   بەرپرسیاریەتی   Intellectuals

نوسیوە.
ب��ن��ی��ادی  ل���ە )  - دەرك���ەوت���ن���ی چ��ۆم��س��ك��ی 
لۆژیكی  بنیادی  كتێبی)  لە  ب��وو  پیكهاتەیی(دا 
بونیادگەری  زمانەوانی  زمانەوانی(  تیۆری  بۆ 

لەساڵی 1955.
بواری  لە   1968 لەساڵی  كاری  -دیارترین 

زانستی دەنگسازیدا بووە.
- دیارترین كاری لەئێستادا لەسەر  بونیادی 

مەعریفی بەرهەمهێنانی بەكارهێنەرانی زمانە.
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 Chomsky on«(لەساڵی 2006 كتێبی -
Anarchism ( باڵوكردەوە.

- لە زۆربەی زانكۆ بەناوبانگەكانی جیهان 
بانگهێشتكراوەو وانەی وتوەتەووە.

- ل��ەس��اڵ��ی 1969وان�����ەی ج��ۆن ل��ۆك��ی لە 
زانكۆی ئۆكسفۆرد وتوەتەوە.

لە  1972  وانەی برتران راسڵی  -لەساڵی 
زانكۆی كامبریج وتوەتەوە

-لەساڵی 1977 وانەی هوزینجا لە لەندەن 
تۆرنتۆ  زان��ك��ۆی  ل��ە   Diamond وان���ەی  و 

وتوەتەوە
تاون  كیب  لە  و1997    1988 لەساڵی   -

و.......تاد.
هونەرو  بۆ  ئەمریكی  ئەكادیمیای  -ئەندامی 
زانست، ئەكادیمیای نیشتمانی زانستی، كۆمەڵەی 
ئەندامی  جگەلەمانەش  فەلسەفە،  بۆ  ئەمریكی 
ئ��ەم��ری��ك��او دەرەوەی  ن��او  ل��ە  ك��ۆم��ەڵ��ەی ت��رە 

ئەمریكادا
- لەساڵی 2010خەاڵتی ئەریك فرۆمی  لە 

شتوتگارد لە ئەڵمانیا وەرگرت.
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لە  كە  زان��ا  سێیەم  ب��ووە   2010 لەساڵی   -
زانكۆی )ویسكونسن( خەاڵتی چاالكی رەخنەیی 

وەردەگرێت.
ل��ەراپ��رس��ی��ی��ەك��ی    2005 ل���ەس���اڵ���ی   -
گۆڤاری)بروسبكت( نازناوی رابەری رۆشنبیرە 

زیندوەكانی بەدەستهێنا.
گۆڤاری)  لەراپرسییەكی    2006 لەساڵی   -
)پاڵەوانانی  لە  حەوتەمی  پلەی  ستیتمنت(  نیو 

سەردەم( زیندوەكانی بەدەستهێنا.
ماساتشوستس  پەیمانگەی   2010 ساڵی   -

ئاهەنگی رێزلێنانی بۆ ساسزكرا.
ئاشتی  بۆ  سیدنی  خەاڵتی   2011 ساڵی   -
رەخنەكانی  و  چ��اون��ەت��ری  ب��ەه��ۆی  وەرگ����رت، 

لەدەسەاڵت و بەرزڕاگرتنی مافەكانی مرۆڤ.
دۆزی  لەسەر  جارێك  2016چەند  ساڵی   -
ك���ورد وت���ارو ق��س��ەی ك����ردوەو ه��اوس��ۆزی و 

پشتیوانی خۆی  دەربڕیوە.
- ژمارەیەك  نازناو و پلەی فەخری لە زانكۆ 

جیهانییەكان وەرگرتوە لەوانە:
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میتۆدی لێكۆڵینەوە
لە زمانناسی نوێ

نوام چۆمسكی
لەعەرەبییەوە:هاوار محەمەد
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ئەو  سەرەكی  پرسی  هەندێك  ئێوارەیە  ئەم 
دەكۆڵنەوە.  زمان  لە  كە  تاوتوێكرد،  زانستەم 
باسە  ئەم  جەوهەرییەكەی  كێشە  دەتوانین 
مرۆیی  عەقڵ/مێشكی  دیاریبكەین:  جۆرە  بەم 
كارلێككەر  بەشی  زۆر  ئاڵۆزە،  سیستەمێكی 
بەشانە  لەو  یەكێك  پێكهاتەكەیەوە،  نێو  دەچنە 
زمانی«.  »توانای  پێیبڵێین  دەتوانین  ئەوەیە، 
خەسڵەتە  لە  سیستەمە  ئەم  دەردەكەوێت  وا 
جۆری  لە  تەنیا  و  تاقانەیە  سەرەكییەكانیدا 
جۆری  ئەندامەكانی  لەسەرجەم  و،  مرۆییدا 
سەرەتایی  »مادەی  ئەگەر  خۆ  هەیە.  مرۆییدا، 
زمانییەوە،  توانا  ئەم  بەردەم  بخرێتە  زمان« 
وەردەگیرێت،  كە  دیاریدەكات  زمانە  ئەو  ئەوا 
یان  ئینگلیزی  وەك  زمانێكی  نموونە  بۆ  واتە 
زۆر  ژمارەیەكی  زمانە  ئەم  ..هتد.  ئیسپانی 
بوونیان  دەشێت  كە  دیاریدەكات،  دیاردانە  لەم 
هەبێت، ئەمەیش بە تەواوەتی شتێكی زیاترە لەو 
مادە زمانییەی كە یەكەمجار خراوەتە بەردەمی. 
دەتوانین ئەم پرۆسەیە بەم نەخشە هێڵكارییەی 

خوارەوە دیاریبكەین: 
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1- توانای یەكەمی زمان :
توانای زمانی – زمان- دەربڕینە لێكدراوەكان. 

زمانییە  توانا  بكەین  گریمانە  وا  ئەگەر   
ئامادەییە  لە  بەشێك  مناڵێك،كە  مرۆییەكانی 
خۆڕسكەكەی هەیە، بخەینە نێو ژینگەیەكەوە كە 
ئەندامەكانی بە زمانی ئیسپانی قسەدەكەن، ئەوا 
توانا زمانییەكە، ئەو مادە زمانییە هەڵدەبژێرێت 
لەم  كە  هەیە  واقیعانەوە  بەو  پەیوەندی  كە 
ژینگەیەدا ڕوودەدەن، مناڵەكەیش بە پشتبەستن 
بونیادە  كە  جۆرەی  بەو  سەرەتاییە،  مادە  بەم 
ناوەكییەكەی بۆی دیاریدەكات، هەمان داڕشتنەوە 
زمانی  واتە  دەكات،  زمانی  فۆرمولەكردنی  و 
ئیسپانی، یان بەشێوەیەكی وردتر بیڵێین، هەمان 
داڕشتنەوەی ئەو شێوە زمانە ئیسپانییە دەكات، 
دەوروبەرەكەیدا  لە  هەستدەكات  مناڵەكە  كە 
بەكاردەهێنرێت. دواتر ئەم زمانە دەبێتە بەشێك 
تەواودەبێت،  پرۆسەیە  ئەم  كاتێكیش  عەقڵ.  لە 
زمان دەگاتە قۆناغی پێگەیشتن، كە توانای زمانی 
دەیپارێزێت و بەردەوامیی پێدەدات، لەم ئاستەدا 
قسەی  و  تێبگات  زمانە  لەم  دەتوانێت  مناڵەكە 

پێبكات. 
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زمان لەم ئاستەدا دەبێتە یەكێك لە سیستەمە 
مناڵەكە  كە  مەعریفەیەی  ئەو  هەمەجۆرەكانی 
دەتوانێت وەریبگرێت، واتە الی ئەو دەبێتە یەكێك 
زمانیش  خۆی.  مەعریفەیەكانی  سیستەمە  لە 
سیستەمێكی ئاڵۆزە و بە كۆمەڵێك تایبەتمەندی 
بە  مەحكومە  و  دەناسرێتەوە  دیاریكراودا 
سروشتی عەقڵ/مێشك. دواتر ئەم زمانە چەندین 
ئینجا  دەستنیشاندەكات،  گریمانەكراو  دیاردەی 
هەمەجۆرەكان  زمانییە  دەربڕینە  بونیادی 
دیاریدەكات كە لەودیوی هەموو ئەزموونێكەوەیە. 
ئەگەر زمانە وەرگیراوەكە ئیسپانی بێت، ئەوا ئەو 
وەریگرتووە  مناڵەكە  كە  مەعریفییەی  سیستەمە 
وشەیەكی  ناشێت   strid كە  دیاریدەكات  ئەوە 
ئیسپانی، یان عەرەبی بێت، بەاڵم بۆ ئینگلیزی ئەوا 
بە هەمان ڕێگا  ئەگەری هەیە.  تێدەچێت و  ڕێی 
ئەوە دیاریدەكات كە گوزارەی el libro دەشیت 
یان  ئەبستراكت،  یان  هەستەكی  واتایەكی  بە 
هەردووكیان پێكەوەیش، بەكاربهێنرێت، هەروەها 
پەیوەندی نێوان واتای persuader و گوزارەی 
هەروەها  دەكات.  دیاری   tener intencion
رستەی  كە  دیاریدەكات  ئەوە  زیاتر  لەمەیش 
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مومكینە  Juan se hizo afeitar رستەیەكی 
ئیمكانە  ئەم  كەچی  دیاریكراوەكەی،  واتا  بە 
 a los گوزارەی  بێتوو  ئەگەر  لەدەستدەدرێت، 
muchacho بۆ كۆتایی رستەكە زیادبكەین، یان 
بخەینە سەر سەرەتاكەی،   A quien گوزارەی 
چونكە ئەمە لەگەڵ زۆربەی پێوانەكاندا ناكۆكە. 
مەسەلەكە بەم جۆرە لە ژمارەیەكی زۆری دیاردە 
مومكینەكاندا بەردەوام دەبێت، كە لەو ئەزموونە 
وەرگرتووە،  زمانی  كە  دەڕوات  زیاتر  كەسییە 
یان لەو ئەزموونە گروپییە زمانییە تێدەپەڕێت كە 

لەنێویدا دەژی. 
من  كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  لێرەدا  پێویستە 
بە  ئاماژە  بەكاردێنم  ئەوە  بۆ  »زمان«  وشەی 
دیاردەیەكی تاكەكەسی بكەم، واتە بۆ سیستەمێك 
دیاریكراودا  كەسێكی  عەقڵ/مێشكی  لە  كە 
دەنوێنرێتەوە. ئەگەر بتوانین پرسەكە بە درێژی 
و وردەكاری باس بكەین، ئەوا دەبینین كە هیچ 
لە زماندا بوونی  دوو كەسێكی تەواو هاوشێوە 
تەواو  )جمك(ێكی  دووانە  ئەگەر  تەنانەت  نییە، 
هاوشێوەیش بن و لە یەك ژینگەی كۆمەاڵیەتیشدا 
كەسێك  دوو  هەر  هەبێت.  پەروەردەیان  هەمان 
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دەتوانن لەیەكتر تێبگەن ئەگەر زمانی هەردووكیان 
بە ڕادەی پێویست لێكچوو بێت. 

بەكارهێنانی  لە  ئەمەوە،  پێچەوانەی  بە 
قسەدەكەین،  زمانەوە  لەبارەی  كاتێك  ئاساییدا، 
دیاردەیەكی  لە  جگە  نییە،  هیچ  زمان  پێمانوایە 
ئەندامانی  كە  خاسیەتێكە  واتە  »كۆمەاڵیەتی«، 
پرسیارەكە  بەاڵم  هاوبەشن،  تێیدا  كۆمەڵێك 
وەاڵمێكی  چییە؟  زمانییە  كۆمەڵە  ئەم  ئەمەیە: 
روون و ئاشكرا بۆ ئەم پرسیارە نییە. بۆ نموونە 
وەربگرین،  زمان  وەك  چینی  زمانی  ئێمە  با 
و  ئیتالی  و  كەتەلۆنی  و  ئیسپانی  لەكاتێكدا 
جیاواز  لێك  زمانی  بە  دیكە  التینییەكانی  زمانە 
چینی«بە  زمانی  »دیالێكتەكانی  بەاڵم  دادەنێین، 
هەمان ڕادەی جیاوازی نێوان زمانە ڕۆمانییەكان 
جیاوازن، هەورەها ئێمە دەڵێین هۆڵەندی زمانێكە 
و ئەڵمانی زمانێكی ترە، كەچی لەگەڵ ئەوەیشدا 
زمانی ئەڵمانیی قسەپێكراو لە نزیك سنوورەكانی 
نزیك  كە  هۆڵەندییانەی  ئەو  دەشیت  هۆڵەندادا 
ئەو  ئەگەرچی  تێبگەن،  لێی  ناوچەیە دەژین  لەو 
زمانە  بەكارهێنانی  ناوچەی  لەم  ئەڵمانیانەی 
ئەڵمانییەكە دوورن، ناتوانن لێی تێگەن. زاراوەی 
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»زمان« وەك ئەوەی لە ڕۆژانەدا بەكاردەهێنرێت 
كاركردی سیاسی-كۆمەاڵیەتی و پێوانەیی ئاڵۆز 
لەخۆ دەگرێت. جێگای گومانە بتوانین تەفسیرێكی 
گشتگیر بۆ ئەو شێوازە بەكاربهێنین كە بەهۆیەوە 
ئەمە  بەكاردەهێنرێت.  واقیعدا  لە  زاراوەیە  ئەم 
نابێتە تەنگژە لە بەكارهێنانە ڕۆژانەییەكەی زماندا؛ 
پێویستی  تەنیا  بەكارهێنانە  ئەم  پێشمەرجەكانی 
روون  پێویست  وەك  زارەوەكان  كە  بەوەیە 
ئەگەر  بەاڵم  ئاساییەكاندا،  مەبەستە  لەپێناو  بن، 
بكەین،  زمان  لە  جددی  لێكۆڵینەوەی  بمانەوێت 
بۆچوونەكان  لە  سەرنج  وردی  بە  دەبێت  ئەوا 
ئاسایی  بەكارهێنانی  بۆچوونەكانی  و  بدەین 
زمان تەریب بكەین و دەستكاریی بكەین و چاكی 
بكەین و بە شتی تر جێگای بگرینەوە، ئەمەیش 
كاتێك  لە كاری زانستە سروشتییەكان دەچێت، 
زارەوەكانی  بە  هونەری  دیاریكراوی  واتایەكی 
كە  دەدەن  »كار«  و  »هێز«  و  »وزە«  وەكو 
و  تەڵخ  وێناكردنە  و  بۆچوون  لە  دوورە  زۆر 
ئەم  ڕۆژانەی  بەكارهێنانی  دیارینەكراوەكانی 
وشانە؛ خۆ ڕەنگە بەسوودیش بێت كە لە ڕەهەندە 
سیاسی-كۆمەاڵیەتییەكانی زمان بكۆڵینەوە، بەاڵم 
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تەنیا ئەو كاتە دەتوانین ئەم جۆرە لێكۆڵینەوەیە 
بكەین، كە بە تەواوی لە خاسیەت و بنەماكانی 
زمان بە مانا ورد و بەرتەسكەكەی تێبگەین، واتە 
بە مانا دەروونییە تاكەكەسییەكەی. بەم هۆیەوە 
چۆنییەتییە  لە  لێكۆڵینەوە  دەبێتە  توێژینەوەكە 
سیستەمە  پەیوەندیدارەكانی  پێكەوە  و  جیاواز 
نوێنراوەكان لە عەقلەكان/مێشكەكانی قسەكەراندا 
كە  خەڵكیدا،  كۆمەڵێك  لەنێو  و،  یەكتردا  لەگەڵ 
نا- كاركردە  لەڕێگەی  بەشەكییانە  الیەنیكەم 

زمانییەكانەوە دیاری دەكرێن. 
واباشترە لەوەیش تێیگەین، كە توانای زمانی 
بوونەوەرانی  مرۆییە.  تاقانەی  خاسییەتێكی 
هەیە،  پەیوەندی  بۆ  تایبەتییان  سیستەمی  تر 
بەاڵم ئەم سیستەمانە تەواو جیاوازن لە زمانی 
مرۆیی بە خاسییەتە جیاوازەكانییەوە. زمان تەنیا 
بۆ  نییە.  پەیوەندیگیریی  و  پەیوەندی  سیستەمی 
گوزارشت  و  دەربڕین  بۆ  زمان  ئێمە  نموونە 
پەیوەندیی  دامەزراندنی  و  ئایدیایەك  و  فیكر  لە 
بایەخێكی  ئەوەی  بێ  بە  بەكاردەهێنین،  كەسی 
ئەوتۆ بە پەیوەندیگیریی بدەین، هەروەها لە یاریی 
و گەمە و مەبەستە هەمەجۆرەكانی دیكەی ژیانی 
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ڕابردوو  سااڵنی  لە  دەهێنین.  بەكاری  مرۆییدا 
هەندێك هەوڵ هەبوون بوونەوەرانی تری )وەكو 
شامپانزی و گۆرێال( فێری هەندێك الیەنی زمانی 
شكستیانهێنا،  هەواڵنە  ئەم  بەاڵم  بكەن،  مرۆیی 
كە  ناهەژێنێت،  كەسانێك  راستییەكە  ئەمە 
لێی  زۆریش  ئەگەرچی  ڕادەمێنن،  باسە  لەم 
وردنەبنەوە. توانای زمانی ڕێژەیەكی زۆر ڕەهەند 
دەبەخشێت  بوونەوەرانە  بەو  تایبەتمەندی  و 
كە  تێناچێت،  ڕێی  هەرگیز  ئەوەیش  هەیانە.  كە 
هەمان  كتومت  هەبن  دیكەیش  بوونەوەرانێكی 
توانایان هەبێت و كەچی بیریان لەوە نەكردبێتەوە 
بووبن  مرۆڤ  چاوەڕوانی  بهێنین  بەكاری  كە 
ڕایان بهێنێت. ڕێژەی ئەگەری ئیمكانی ئەم حاڵەتە 
بە هەمان ڕێژەی ئیمكانی ئەوەیە كە پۆلێكی نوێی 
باڵندەكان لە دوورگەیەكی دوور بدۆزرێتەوە كە 
بەاڵم  بفڕێت،  سروشتی  بەشێوەیەكی  بتوانێت 
ئەوە  دوای  تەنیا  و  نەكردبێتەوە  فڕین  لە  بیری 
بفڕێت كە مرۆڤ لەسەر ئەم بەهرەیە ڕای بهێنێت. 
ئەگەرچی ئەم دۆخە لە ڕووی لۆژیكییەوە مەحاڵ 
ئەمە  ئەوا  بدۆزرێتەوە،  وا  شتێكی  بەاڵم  نییە، 
هۆكارێك  ئیدی  زیندەوەرزانییە،  پەرجوویەكی 
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ڕوودانەكەی  گریمانەی  لێبكات  وامان  كە  نییە 
سەرەتاوە  لە  هەر  وەك  ئەوە،  لەبری  بكەین. 
پێشبینیمان كرد، بەڵگەی ئەوە هەیە كە كەمترین 
ڕادەی خاسییەتی ئاڵۆزی زمانی مرۆیی لە توانای 
ئەو مەیمونانەیش بەدەرە، كە لە بوونەوەرانی تر 
زیرەكترن. ئەمە وەكو ئەوەیە كە توانای فڕین و 
غەریزەی گماندنی كۆتر هەردووكیان دوورن لە 

توانای مرۆڤ. 
لە  تەنیا  نەك  زمانی  توانای  دەزانین  وەك 
جۆری  بە  تایبەتە  سەرەكییەكانیدا  خاسییەتە 
نێوان  هاوبەشی  خاسییەتی  بەڵكو  مرۆیی، 
یەك  تەنانەت  ئێمە  جۆرەیشە.  ئەم  تاكەكانی 
بكات  لێ  وامان  كە  نابەین،  شك  هۆكاریش 
زمانیدا  توانای  لە  جیاوازییەك  هەر  پێمانوابێت 
نەژادی.  جیاوازیی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆكارەكەی 
خۆ ئەگەر جیاوازییە بۆماوەییەكان كاریگەرییان 
هەبێت،  زمان  بەكارهێنانی  و  وەرگرتن  لەسەر 
تواناكانمان  هێشتا  كە  ئەوەیە،  بەهۆی  ئەوا 
ئەو  لەمەیشدا  بدۆزێتەوە،  ئەمە  ناتوانێت 
سەرچاوەكەی  كە   ئاوارتەدەكەین،  جیاوازییانە 
توانا  لە  كار  و  فیسیۆلۆژییە  كەموكورتییەكی 
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لەوپەڕی  زمان  بگرە  دەكات.  نا-زمانییەكانیش 
ئۆرگانیدا  كەموكورتی  و  نوقسانی  حاڵەتەكانی 
وەزیفەی خۆی ڕادەپەڕێنێت. منااڵنی تووشبوو بە 
نەخۆشی Down [واتە مەنگۆلییەكان] ناتوانن لە 
ڕووی فیكری و زەینییەوە سەركەوتنێكی ئەوتۆ 
دەتوانن  ئەوەیش  وێرای  كەچی  بەدەستبهێنین، 
زمانێك وەرگبرن و فێرببن، كە هاوشێوەی زمانی 
سنوورێكی  لە  ئەمە  ئەگەرچی  ساغەكانە،  مناڵە 
بەرتەسكتر و خاوتریشدا بێت، هەروەها دەبینین 
و  تاقیكردنەوە  لە  زۆری  بە  كە  نابیناكان  مناڵە 
زمانییەكانیان  توانا  بێبەشن،  ئەزموونكردن 
بگرە  دەكات.  گەشە  سروشتی  بەشێوەیەكی 
ئەو  بەكارهێنانی  بۆ  هەیە  بەرزیان  توانایەكی 
وەكو »ڕێك  بینینەوە  بە  پەیوەستن  كە  گوتانە، 
»هاندەدات«،  لێدەبڕێت«،  »چاوی  دەكاتەوە«، 
هەروەك ئەو منااڵنەی كە بینینێكی ئاساییان هەیە. 
خەڵكی  هەندێك  كە  هەیە  وایش  حاڵەتی 
ئاڵۆزییەكانی زمانی  تێیدا دەتوانن وردەكاری و 
سروشتی، تا ڕادەیەكی بەرزی دڵنیایی وەربگرن، 
كوێری  تووشی  مناڵییشەوە  لە  هەر  ئەگەرچی 
تەمەنیان  حاڵەتدا  هەندێك  لە  بووبن،  كەڕی  و 
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قۆناغەدا  لەم  هەڵبەت  كەمترە،  ساڵییش  دوو  لە 
تەنیا دەتوانن چەند وشەیەك دەرببڕن و هیچی 
تر، هەروەها وەگرتنی زمان الی ئەمانە، بەوەی 
دەست بخەنە سەر ڕوخساری ئەو كەسەی كە 
سەرەتاییەدا  مادە  لەو  دەكەن،  لەگەڵدا  قسەی 
كورتدەبێتەوە كە وەریدەگرن )دەشێت سەرنجی 
ئەوە بدەین هیچ یەكێك لەمانەی، كە دەتوانن بەم 
ڕێگەیە زمان وەربگرن، هەر لە مناڵییەوە كوێر و 
كەڕ نەبوون(. ئەم نموونانە ئەوە رووندەكەنەوە 
كە بڕێكی كەمی مادەی سەرەتایی زمانی بەسە 
زمانێكی  زمانی  عەقڵ/مێشكی  توانای  تاوەكو 
زۆر  كە  بەرهەمبهێنێت،  ئاڵۆز  و  دەوڵەمەند 
وردەكاری و ڕێككردنەوەی هەمان ئەو كەسانەی 
نوقسانییەیان  و  كەمی  جۆرە  ئەم  كە  تێدایە 
توانیویانە  كە  هەیە،  منااڵنە  ئەو  نموونەی  نییە. 
سیستەمێكی هاوشێوەی زمانی سروشتی دابهێنن 
پێشوەختەیان  ئەزموونێكی  هیچ  ئەوەی  بێ  بە 
و  كەڕبوون  منااڵنە  -ئەم  هەبێت،  زماندا  لەگەڵ 
بەكارهێنانی سیمبولە بیناییەكانیان وەرنەگرتووە، 
ئاماژە  تایبەتی زمانی  توانیویانە جۆرێكی  بەاڵم 
خاسییەتە  هەمان  زمانەیش  ئەم  پێبدەن،  پەرە 
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سەرەكییەكانی زمانی وتنی هەیە، بەاڵم بە میدۆم 
و نێوانگری تر دەگەیەنرێت و دەگوازرێتەوە. 

ئەم بابەتانەیش زۆر سەرسوڕهێنەرن و تەنیا 
لەم چەند ساڵە كەمەی دواییدا بەشێوەیەكی باش 
لێیان كۆڵرایەوە، وا پێدەچێت ئەنجامی گشتی ئەم 
توێژینەوانە پشتیوانی لە هەمان ئەو بەرەنجامە 
دەكەن، كە پێشتر بینیمان: واتە ئەوە دەردەخەن، 
خاسیەتەكانی  لە  خاسیەتێكە  زمانی  توانای  كە 
گشتییە  مرۆییەكاندا  تاكه  لەنێو  مرۆیی،  جۆری 
و، تایبەتمەندە سەرەكییەكانی ئەم توانایەی تێدا 
كۆبۆتەوە، دەتوانێت زمانێكی زۆر دەوڵەمەند و 
وردەكار و ئاڵۆز لەسەر بنەمای مادەیەكی كەمی 
زمانی بەرهەمبهێنێت. ئەو زمانەی كە بەم جۆرە 
بنەمادا  لە  ئەم گەشەكردنەیش  گەشەدەكات، كە 
گرێدراوی سروشتییە ئەندامییە هاوبەشەكەیەتی، 
دەچێتە نێو بیركردنەوەو تێگەیشتنمانەوە و دەبێتە 

بەشێكی سەرەكی لە سروشتمان. 
بۆئەوەی قووڵتر لەم بابەتانە تێبگەین، چاوێكی 
نەخشەییەدا دەخشێنینەوە كە  بەو وەسفە  دیكە 
وەرگرتنی  لەبارەی  یەكدا  ژمارەی  هێڵكاریی  لە 
لێكۆڵینەوەكەمان  ئامانجی  پیشانماندا.  زمانەوە 
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زمانی  خاسییەتەكانی  و  سروشت  كە  ئەوەیە 
لە  سەرنج  دواتر  بكەین،  دیاری  وەرگیراو 
لەبارەی  پرسیار  و  بدەین  ئەفالتون  كێشەكەی 
سەركەوتنە  ئەم  كە  بكەین،  چۆنییەتەوە  ئەو 
دەكاتە شێكتی مومكین. وەاڵمدانەوەی ئەمە وا لە 
خاسییەتەكانی توانای زمانیدا، واتە لەو سیستەمەدا 
كە لە هیڵكاری ژمارە یەكدا پیشاندراوە، ئەمەیشە 
كە مادەی سەرەتایی زمانەوانی بەردەستی مناڵ 
دەگۆڕێت بە زمان كە دەبێتە بەشێك لە بەشەكانی 
عەقڵ/مێشك. دواتریش دەتوانین لە هەندێك پرسی 
تر بڕوانین كە پەیوەستن بە بەكارهێنانی زمان 
و پرۆسە ئۆرگانییەكانی دیكەوە كە بەشدارن لە 

تەفسیركردن و بەكارهێنان و وەرگرتنیدا. 
كە  باسكردووە  نموونەیەكم  چەند  لێرەدا 
لە  رووندەكەنەوە،  پێش،  دێنە  كێشانەی  ئەو 
وەاڵمە  بۆ  دەگەڕێمەوە  تاوتوێكردنیشدا  كاتی 
یەكەمجار  با  كێشانە.  ئەم  گریمانەكراوەكانی 
كە  بكۆڵێنەوە  كێشانە  لەو  قووڵ  بەشێوەیەكی 
دەبێت  دەبنەوە.  ڕووبەڕوومان  باسەدا  لەم 
ئاماژە بەوەیش بكەین، كە پاساو و شیكارییەكە 



31

لەو كاتەدا زیاتر ئاڵۆز دەبن كە لە تاوتوێكردنی 
حاڵەتە سادەكانەوە دەپەڕینەوە بۆ تاوتوێكردنی 
پشوودرێژ  پێویستە  بۆیە  ئاڵۆزترەكان،  حاڵەتە 
ئەم  بەدوای  بتوانین  تاوەكو  ئاگاداربین  و 
ئەمە  پێموایە،  بڕۆین.  شیكارییەدا  و  پاساو 
ئەم  كە  لێكۆڵەرەی،  ئەو  بۆ  پێویستە  شتێكی 
زمان  بە  پەیوەست  گشتییانەی  بابەتە  جۆرە 
بەشێوەیەكی  مەعریفەوە،  و  بیركردنەوە  و 
ڕەزامەندیی  تاوەكو  تاوتوێدەكات،  پەسەندتر 
درێژایی  بە  ئەمەیش  هەر  بەدەستبهێنێت، 
چەندین سەدە بواری زۆر بانگەشە و مشتومڕی 
بووە،  دڵنیاركەرەوە  جەختكردنەوەی  و  درێژ 
و  كەموكورتی  زۆر  پێشموایە  هەروەها 
مشتومڕانەدا  ئەم  ڕوانگەكانی  لە  نوقسانی 
كە  شتەی  ئەو  دەربارەی  بەتایبەتیش  هەیە، 
بەشداری لە گەشەكردن و بەكارهێنانی زماندا 
راستی  لەسەر  مانەوەیش  هەندێك  دەكات؛ 
زۆرینەی  كە  رووندەكاتەوە،  ئەوە  بابەتەكان 
خراپ  زۆر  و  شێوێنراون  مشتومڕانە  ئەم 
تاوتوێكردنەكەدا  كاتی  لە  تێگەیشتراوە.  لێیان 
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ئەگەر  خۆ  دەهێنمەوە.  قسەیەم  ئەم  بۆ  بەڵگە 
لەم  توێژینەوە  ئەوا  دروستبێت،  حوكمە  ئەم 
بابەتە لەڕووی فیكرییەوە قورس و سەختە و، 
هەندێجار لە واقیعدا كاردانەوەی هەیە، بگرە لە 
راستیدا شتێكی سەرەكییە بۆ هەر كەسێك كە 
ئومێدی ئەوەی هەیە تێگەیشتنێكی باشتری بۆ 

كۆی ئەم پرسانە هەبێت. 
با خەیاڵی ئەوە بكەین، كە زانایەكی  كەواتە 
زانستە  م.«ە،  »جۆن  ناوی  بلێین  با  مەریخی، 
تر  وردەكانی  زانستە  هەموو  و  سروشتییەكان 
زمانی  دەربارەی  شتێك  هیچ  بەاڵم  دەناسێت، 
مرۆیی نازانێت. دەی با ئەو گریمانەیەش بكەین، 
كە ئەو ئێستا ئەم دیاردەیە بایۆلۆژییە سەیرەی 
پەیڕەوكردنی  بە  دەیەوێت  و  كردووە  كەشف 
میتۆدی لێكۆڵینەوە زانستییەكان لێی تێبگات، واتە 
میتۆدی عەقڵی بۆ لێكۆڵینەوە. وا روودەدات كە 
»جۆم م.« لەكاتی تێبینیكردن، یان ئەنجامدانی 
ئیسپانییانە  قسەكەرە  ئەو  ئەزمووندا  هەندێك 
دەڵێن   )2( ژمارە  جۆری  لە  قسە  كە  دەبینێت 
بونیادێكی  تاوەكو  یەكتری،  پاڵ  دەیاندەنە  و 

ئاڵۆزتری وەكو ژمارە )3( دروستبێت: 
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  El hombre esta en la casa-2.أ
دەبێت ـەوە ماڵ لە ـەكە پیاو

»پیاوەكە لە ماڵەوە دەبێت«. 
»پیاوەكە لە ماڵەوەیە«. 

El hombre esta en content -2.ب
دەبێت بەختەوەر ـەكە پیاو 

»پیاوەكە بەختەوەر دەبێت«. 
»پیاوەكە بەختەوەرە«. 

 El hombre, que esta content, esta en .3
la casa

ئەو پیاوەی كە بەختەوەرە، لە ماڵەوەیە. 
»پیاوە بەختەوەرەكە لە ماڵەوەیە«. 

ئەم رستە هەواڵییانە جەخت لەسەر هەندێك 
بانگەشەدەكەنەوە، كە دەشیت بە پێی دۆخەكان، 
راست یان هەڵە بن. بە بەدواداچوون بۆ مەسەلەكە 
قسەكەرانی  كە  دەردەكەوێت،  بۆی  م«  »جۆن. 
دا   )2( ژمارە  لە  لە  كە  ڕستانەی  لەم  ئیسپانی 
هەیە، رستەی پرسیاری دروستدەكەن، [دیارە لە 
زمانی كوردیدا رێساكە جیاوازە لە رێسای زمانی 
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بە  ئەویش  وەرگێڕ]  تر.  زمانەكانی  و  ئیسپانی 
گواستنەوە كردارەكە بۆ سەرەتای رستەكە، كە 

ئاوای لێ دێت: 

 ?Esrta el hombre en la casa -4أ
ـە ماڵ لە ـەكە پیاو
پیاوەكە لە ماڵە؟ 

»ئایا پیاوەكە لە ماڵەوەیە؟«
?Esta el hombre content -4ب

دەبێت بەختەوەر ـەكە پیاو؟
پیاوەكە بەختەوەر دەبێت؟

»ئایا پیاوەكە بەختەوەرە؟«

خۆی  لە  پرسیار  م.«  »جۆن  ئێستا  ئینجا 
رستەی  دەكرێت  چۆن  ئەو  دەربارەی  دەكات 
دروستبكرێت.   )3( ژمارە  رستەی  لە  پرسیاری 
ئەمە لە زانستدا پرسیارێكی سروشتی و سادەیە، 
رێسایەكی  ئیسپانی  قسەكەرانی  الی  بێگومان 
دیاریكراو هەیە كە بەكاریدەهێنن، تاوەكو رستەی 
لە رستەی هەواڵی دروستبكەن، واتە  پرسیاری 
زمانی  لە  بەشێكە  كە  دیاریكراو  رێسایەكی 
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سەیڤكراو لە عەقڵ/مێشكیاندا. هەروەك چۆن زانا 
مەریخییەكە ڕێنوێنێكی دیاریكراوی هەیە لەسەر 
سروشتی ئەم رێسایە، بەتایبەتیش، ئەو ڕێنوێنەی 
كە نموونەكانی وەكو )2( و )4( ی پێدەدات، بەاڵم 
ئەو كێشەیەی كە ڕووبەڕووی دەبێتەوە ئەوەیە، 
كە گریمانەیەك بۆ سروشتی رێساكە دابنێت و 
ئەم گریمانەیە بە ڕەچاوكردن و بەكارهێنانی لە 
نموونەكانی  وەكو  ئاڵۆزتری  نموونەی  هەندێك 

ژمارە )3( دا تاقیبكاتەوە. 
گریمانەی سادە و روون ئەوەیە، كە رێساكە 
جێبەجێدەكات:  جۆرە  بەم  خۆی  وەزیفەكانی 
دەگەڕێم  كردارەكەدا  دەركەوتنی  یەكەم  بەدوای 
)یان بە دوای كردارە هاوشێوەكانی تردا(. پاشان 
ناو  با  رستەكە.  سەرەتای  بۆ  دەیگوزازمەوە 
رێسایە  ئەم  كە  روونە  )ڕ(.  بنێین  رێسایە  لەم 
دەچەسپێت،  دا   )2( ژمارە  نموونەكانی  بەسەر 
لێدەكەوێتەوە،  )4(�ی  ژمارەی  نموونەكانی  كە 
راستییەكانی  لەگەڵ  كە  شتەیە  ئەو  ئەمەیش 

تێبینیكردندا هاوتا دێتەوە. 
بەسەر  گریمانەیە  ئەم  بمانەوێت  ئەگەر  خۆ 
دا   )3( ژمارە  وەكو  ئاڵۆزتری  نموونەگەلێكی 
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جێبەجێبكەین، ئەوا رستەكە هەر لە سەرەتاكەیەوە 
دەخەینەڕوو، تاوەكو یەكەم دەركەوتنی كرداری 
esta ببینین، پاشان بیخەینە سەرەتای رستەكەوە، 

تاوەكو ئەم رستە پرسیارییەی لێ دەربهێنین: 

 Esta el hombre, que contento, esta en .5
?la casa

ـە لە ماڵەوە، كە بەختەوەرە، ـە كە پیاو؟ 
رستەی  بەاڵم  هەڵەیە،  ئیسپانیدا  لە  رستەیە  ئەم  بەاڵم 

پرسیاری راستی ژمارە )3( رستەی ژمارە )6(ە. 
 Esta el hombre, que esta entento, en .6

?l casa
ـە پیاوەكە ، كە دەبێت بەختەوەر، دەبێت لە ماڵ. 

»ئایا پیاوە بەختەوەرەكە لەماڵەوەیە؟«. 

كاتێك زانا مەریخییەكە دەزانێت گریمانەكەی 
جیاواز  گریمانەیەكی  دەیەوێت  شكستیهێناوە، 
)ڕ(.  رێسای  جێگای  بیخاتە  تاوەكو  دابنێت، 
سادەترین ئەگەرەكان ئەوەیە، كە رێساكە بەدوای 
دەركەوتنی كۆتایی كرداری esta دا بگەڕێت و 
بیخاتە سەرەتای رستەكەوە. ئەم رێسایە لە هەموو 
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ئەو نموونانەدا كە باسمانكردن راست دەردەچێت، 
بەاڵم لە واقیعدا هەڵەیە، هەر وەك ئەوەی »جۆن 
م.« بە خێرایی بۆی دەردەكەوێت. خۆ ئەگەر لە 
كە  دەبینێت  ئەوا  بێت  بەردەوام  لێكۆڵینەوەكەی 
هەر رێسایەك تەنیا ئاماژە بە ریزبەندیی هێڵییانەی 
رستەیەكدا  لە  دەدات   linear order وشەكان 
كە هەرگیز راست نییە. بەاڵم رێسا راستەكە بەم 
كرداری  دەركەوتنی  یەكەم  بەركەوتنی  جۆرەیە: 
esta )وشە هاوشێوەكانی تریشی( بە جۆرێك، 
كە ئەو ببێتە كرداری سەرەكی، واتە ببێتە كرداری 
سەرەكیی رستەكە، ئینجا لە سەرەتای رستەكەدا 
دای دەنێت. با بەم رێسا دروستەیان بڵێین رێسای 

»ڕ پ« )رێسای دروستكردنی پرسیار).
سەرسوڕهێنەرە،  زۆر  دۆزینەوەیە  ئەم   
ئەگەرچی راستییەكانیش زۆر روونن. ئەوە گرنگە 
بۆ  بسوڕمێت،  سەرمان  سادەكان  شتە  لە  كە 
نموونە لەوەی كە شتەكان دەكەونە خوارەوە نەك 
دەكەونە سەرەوە، بەخێراییەكی دیاریكراویش ئەمە 
ئەگەر  كە  سەرسوڕهێنەرە  ئەوەیش  روودەدات، 
بخرێنە سەر رووتەخێكی یەكسان لە هێڵێكی راستدا 

دەجووڵێن، نەك لە بازنەدا، ئیتر بەم شێوەیە. 
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ئەوە  كە  ئەوەیە  زانست  سەرەتای 
ئاساییەكانی  رواڵەتە  سادەترین  ساغبكەینەوە، 
واتە  دەوروژێنن:  سەخت  زۆر  مەسەلەی  ژیان 
بەشێوەیەكی  و  هەیە  كە  شێوەیەیە  بەو  بۆچی 
تر نییە؟ لەو حاڵەتەی باسەكەماندا »جۆن م.«�ی 
زانای مەریخی زۆر سەری لەوە دەسوڕمێت كە 
جددی  زانایەكی  ئەگەر  هەڵبەت  دەیدۆزێتەوە، 
كۆمپیوتەرییانە  )ڕ پ(  رێسای  راستیدا  لە  بێت. 
كە  رێسایەی  لەو  ئاڵۆزترە     computatioal
فەرامۆشی  و  هەڵگرێت  لێ  دەستی  بوو  ناچار 
بكات. ئەوەیش لەبەرئەوەی جێبەجێكردنی رێسا 
وشەكانی  ناسینەوەی  توانای  تەنیا  ئاسانەكان 
دەوێت لە زنجیرەی قسەدا، بەاڵم جێبەجێكردنی 
شیكارییەكی  بە  پێویستی  پ(  )ڕ  رێسای 
دۆزینەوەی  بۆ  هەیە  ئاڵۆز  كۆمپیوتەرییانەی 
پێگەیەكی  لە  رستەكەدا  لە  كە  كردارێك، 
كردارە  ئەو  واتە  بێت،  بونیادیدا    دیاریكراوی 
ئەم  گوزارەكانی  لەنێو  دیاریكراوی  پێگەیەكی 
رستەیەدا بەشێوەیەكی ورد گرتبێت. ئەم ئەركە 
هەق  ڕەنگە  نییە،  ئاسان  هەرگیز  كۆمپیوتەرییە 
هۆكاری  دەربارەی  پرسیار  پرسیاركەرێك  بێت 
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بەكارهێنانی رێسای )ڕ پ(�ی ئاڵۆزی كۆمپیوتەری 
بكات  ئینگلیزییەكان،  و  ئیسپانی  قسەكەرە  الی 
لەبری بەكارهێنانی ئەو ڕێسا ئاسان و سادەیەی 
ریزبەندیی  لە  ئاگادارییە  بە  پێویستی  تەنیا  كە 
هێڵییانەی وشەكان. لێرەدا ڕووبەڕووی حاڵەتێكی 
بەاڵم  ئەفالتون،  كێشەی  حاڵەتەكانی  لە  سادە 

وروژێنەر، دەبینەوە. 
زمانی  دەربارەی  م.«  »جۆن  ئەوەی  دوای 
لە  هەوڵدەدات  راستییانە،  ئەم  دەگاتە  ئیسپانی 
قسەكەرانی  واتە  ڕابمێنێت:  ئەفالتون  كێشەكەی 
پێویستە  لەسەریان  كە  دەزانن،  چۆن  ئیسپانی 
رێسای )ڕ پ(ی ئاڵۆزی كۆمپیوتەری بەكاربهێنن، 
هێڵییانەی  ڕیزكردنی  كە  سادەكە  رێسا  نەك 
ئەوان  كە  ببرێت،  گومان  وا  ڕەنگە  وشەكانە؟ 
پێشتر ئەمە دەزانن، لەبەرئەوە بڕوا وایە منااڵن 
ڕێك بە هەمان ئەو رێگایە كاردەكەن، كە زاناكە 
لە  ئەوان كاتێك سەرنج  پەیڕەویی دەكات، واتە 
نموونەكانی )2( و )4( دەدەن پێشنیاری رێسای 
هێڵییانەی سادەی »ڕ« دەكەون و پێیانوایە ئەوە 
ئەو رێسایەیە كە دەبێت بەكاریبهێنن. دواتر هەوڵی 
داڕشتنی رستەی پرسیاری لە رستەی ژمارە )3( 
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دەدەن، رستەی لێكدراوی )5( دروستدەكەن، ئینجا 
دایك و باوكیان پێیاندەڵێن ئەمە ئەو شێوازە نییە، 
كە ئێمە لە زمانی ئینگلیزیدا دەربارەی شتەكان 
قسەی پێدەكەین، بەڵكو ئەوەی پێویستە ئەوەی 
دەیڵێین بە شێوەی ژمارە )6( بێت. دوای ئەوەی 
ڕاهێنانێكی تەواوی لەم جۆرە دەكەن، مناڵەكان بە 
جۆرێك لە جۆرەكان لە داڕشتنی رستە بەگوێرەی 

رێسای »ڕ پ« سەركەوتوو دەبن. 
بەاڵم زانا مەریخییەكە بە زوویی ئەوەی بۆ 
دەردەكەوێت، كە ئەم گریمانانە راست نین. منااڵن 
لەم شتانەدا هەڵە ناكەن و، هیچ راستكردنەوەیەكیان 
بۆ ناكرێت و هیچ ڕاهێنانێكیان پێناكرێت. بە هەمان 
فێربوونی  بۆ  كە  نییە،  نووسراو  دەقێكی  شێوە، 
زمانی ئیسپانی دابنرێت و خوێنەر لە بەكارهێنانی 
رێسای هێڵییانەی سادەی »ڕ« ئاگادار بكاتەوە 
پ«�ی  »ڕ  رێسای  كە  پێیبڵێت  ئەمە  لەبری  و 
ئاڵۆزیی كۆمپیوتەری بەكاربهێنێت. راستییەكەی 
لەمەوبەریش،  كەم  ماوەیەكی  تا  كە،  ئەوەیە 
كە  زمان  دەربارەی  نەبوو  توێژنەوەیەك  هیچ 
دەبێت  دەربڕیبێت  ئەوەی  سەرنجی  روونی  بە 
رێسای »ڕ پ« لەبری رێسای »ڕ«ی هێلییانەی 
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سادە بەكاربهێنرێت، بۆیە بەجۆرێك سەیری ئەم 
لێكۆڵینەوەیە،  بە  پێویستی  نەكراوە، كە  راستییە 
قۆناغە  لە  لەو شتانە دەچێت، كە  ئەمە دۆخێكە 
سەرەتاییەكانی زانستی مرۆییدا ڕووی دەدا، ئەو 
بەردێك  خوارەوەی  كەوتنە  خێرایی  كە  كاتەی 

جێگای سەرنج نەبوو. 
هەموو  مەریخی  زانای  م.«ی  »جۆن  كە 
ئەم شتانە دەدۆزێتەوە، ئەوا تاكە بەرەنجامی 
بەدەستهاتوو ئەوەیە، كە بنەمایەكی خۆڕسكی 
عەقڵ/مێشك هەیە كە رێسای »ڕ پ« وەك تاكە 
ئەگەر پیشاندەدات، ئەویش كاتێك كە نموونەی 
سادەی وەكو ژمارە )2( و )3( دەخەینە روو. 
رێسای راستەهێڵییانەی سادەی »ڕ« ئەگەرێك 
نییە، كە هەرگیز شایەنی لەسەر وەستان بێت. 
ئەگەر »جۆن م.« لە لێكۆڵێنەوەكەی بەردەوام 
هەموو  كە  دەدۆزێتەوە  ئەوە  ئەوا  بێت 
زمانی  لە  و،  ئیسپانیدا  زمانی  لە  رێساكان 
مرۆییش بە گشتی، لە رێسای »ڕ پ« دەچن 
لە  جیاوازن  گرنگدا  وێنەیی  رواڵەتێكی  لە  و 
رێسای راستەهێڵییانەی »ڕ«، ئەویش ئەوەیە 
ریزبەندیی  لە  سەرنج  زمان  رێساكانی  كە 
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بە  پشت  بەڵكو  نادات،  سادە  راستەهێڵییانەی 
دەبەستێت.  پ«  »ڕ  رێسای  وەك  بونیادێكی 
ئەم رێسایانەیش بۆ دەربڕینی ئەوتۆ بەكاردێن، 
چوارچێوەی  لە  دیاریكراویان  بونیادێكی  كە 
گوزارە هەرەمییە جیاوازەكاندا هەیە و، ئەگەر 
كەوانەی  جووت  نێو  بخەینە  گوزارەكان 
لە  هەرەمی  بونیادێكی  دەكرێت  ئەوا  ڕێكەوە 
لە  ئەوەی  وەك  دا،   )3( و   )2( نموونەكانی 
تەنیا  )لێرەدا  دەربكەوێت.  هەیە،  )7(�دا  ژمارە 

هەندێك بونیادی ئاڵۆز رووندەكەینەوە(: 

.El hombre] esta en la casa] -7أ

ماڵەوە لە ـە پیاوەكە

[”پیاوەكە[ لە ماڵەوەیە«. 

El hombre] esta content] -7ب

[بەختەوەر[ ـە پیاوەكە. 

[ »پیاوەكە[ بەختەوەرە«. 

 El hombre ]que esta conttento]] esta] -7ج

.en la casa

[پیاوەكە [كە بەختەوەرە[[ لە ماڵ دەبێت. 

»پیاوە بەختەوەرەكە لە ماڵەوەیە”. 
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لێرەدا دەبینیت رێسای »ڕ پ« »زەقترین« 
تاكە  لەو  واتە  یە،   esta كرداری  دەرخستنی 
كەوانەی  لەنێو  كردارە  ئەم  ،كە  دەركەوتنەدا 
ڕێكدا نییە، واتە )7ج(، پاشان دەیخەیتە سەرەتای 
رستەی  هەردوو  لەمەیشەوە  رستەكەوە، 

لێكدراوی )4( و )6(ی لێ بەرهەمدەهێنرێت. 
پێش-ئەزموونی  بەشێوەیەكی  منداڵەی  ئەو 
فێڕی زمانی ئیسپانی، یان هەر زمانێكی دیكەی 
مرۆیی دەبێت، دەزانێت كە رێساكان پشت بە بونیاد 
دەبەستن. ئەو سەرنج لە رێسای راستەهێڵییانەی 
سادەی »ڕ« نادات، كەوایە دەستی لێ هەڵدەگرێت 
و وەالی دەنێت بۆ رێسا ئاڵۆزترەكەی »ڕ پ«، 
لەمەیشدا هەمان هەڵسوكەوتی ئەو زانایە دەكات 
ئەمە  لەبری  دەكات.  زمان  لە  لێكۆڵینەوە  كە 
ڕاهێنانێك  یان  ئەزموون  هیچ  بێ  بە  مناڵەكە، 
سادەی  راستەهێڵییانەی  رێسای  كە  دەزانێت، 
بەڵكو  نییە،  هەڵبژێردراو  جێگرەوەیەكی  »ڕ« 
رێسای »ڕ پ«�ی »پشتبەستوو بە بونیاد« تاكە 
ئامادەیی  لە  بەشێكە  مەعریفەیە  ئەم  ئەگەرێكە. 
بونیادی  لە  بەشێكە  واتە  مناڵ،  بایۆلۆژییانەی 
عەقڵییەكەی  دەزگا  لە  بەشێكە  زمانی.  توانای 
ئەزموون  جیهانی  ڕووبەڕووی  بەهۆیەوە  كە 

دەبێتەوە. 
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ئەو  ئەركی  بدەین  لەوە  سەرنج  پێویستە 
ئەو  ئەركی  ئیسپانی دەبێت و  فێری  مناڵەی كە 
لە  دەكۆڵێتەوە  زمان  سروشتی  لە  كە  زانایەی 
زۆر الیەنەوە جیاوازن و لە هەندێ الیەنی دیكەوە 
هاوشێوەن. ئەو بنەمایانەی كە زاناكە هەوڵدەدات 
مناڵەكە  پێشتر  كە  بنەماگەلێكن،  بیاندۆزێتەوە 
بەشێوەی حەدسی نا-ئاگایانە زانیویەتی، بەاڵم بۆ 
زاناكە تەنیا دوای لێكۆڵینەوە و بیركردنەوەیەكی 
قووڵ دەردەكەوێت، كە لە ئیسپانیدا رێسای »ڕ 
پ« رێسای بەكارهێنراوە و، بنەمای پشتبەستن 
زمانی.  توانای  بونیادی  لە  بەشێكە  بونیاد  بە 
چارەسەركردنی  حاڵەتەدا  لەم  ئەمەیش  ئاكامی 

كێشەكەی ئەفالتونە. 
كاتێك زاناكە مرۆڤێكە و مەعریفەی حەدسی 
هەندێك  لە  ئەركەكە  هەیە،  زمانەوە  لەبارەی 
الیەنەوە  هەندێك  لە  بەاڵم  ئاسانترە،  الیەنەوە 
مرۆڤەكە سەرنجی  زانا  بەوەی  تەنیا  سەختترە. 
ئەم كێشەیە بدات، چارەسەرەكە بە زەینیدا دێت، 
ئەوەیش لەبەرئەوەی ئێمە دەتوانین چەندێتییەكی 
هەبێت،  گونجاومان  سەرەتایی  مادەی  گەورەی 
حاڵەتەداین.  ئەم  لەنێو  ئێمە  راستیدا  لە  بگرە 
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لە  ئاسانترە  ڕووەوە  لەم  مرۆڤ  زانای  ئەركی 
نیگای  نازانێت  كە  مەریخی   زانایەكی  ئەركی 
خۆی ئاراستەی چ الیەك بكات. لەمەیشدا حاڵی 
وەكو زانای مرۆڤە كە نازانێت نیگای بەرەو كوێ 
بنەمای  لە  لێكۆڵینەوە  كاتێك  بكات،  ئاراستەی 
شایەنی  بەاڵم  دەكات.  سروشتییەكان  زانستە 
باسە كە تێگەیشتنی حەدسی دەشێت ببیتە هۆی 
پەكخستنی لێكۆڵینەوە، تەنانەت دەشێت نەهێڵێت 
ئەوەیش ببینین، كە كێشەیەك هەیە و پێویستی بە 
چارەسەرە. وەك باسمكرد، ئەو تەنیا ماوەیەكی 
زۆر  حەقیقەتە  كە  ئاگاداربووە،  لەوە  كەمە 
دەشێت  باسمانكردن،  ئەوانەی  وەك  سادەكانی 

كێشەی زۆر سەخت بنێنەوە. 
حەقیقەتانە  ئەم  بڵێین  جارێكیتریش  دەبێت 
نیی،ە  لۆژیكیی  هۆكارێكی  سەرسوڕهێنەرن. 
بونیاد«  بە  »پشتبەستن  ناچاربكات  زمان  كە 
بەكاربهێنێت لەبری رێسا راستەهێڵییەكان، خۆ ئەوە 
زۆر ئاسانترە، كە زمانەكان بەو جۆرە داڕیژرابان، 
كە ئەم رێسا سادانەی بەشێوەی كۆمپیوتەرییانە 
بەكاربهێنایە. لە زمانێكی لەم شێوەیەدا رستەی 
پرسیاریی ژمارە )3( ژمارە )5(�ە نەك ژمارە)6(. 
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و  پەیوەندیگیریی  مەبەستە  زمانە  ئەم  ڕەنگە 
دیكەی  بەكارهێنانەكانی  و  فیكر  گەیاندنییەكانی 
لەگەڵ  بەاڵم  جێبەجێبكات،  پێویست  وەك  زمان 
زۆر  منااڵن  مرۆیی.  زمانێكی  نابێتە  ئەوەیشدا 
بەسەختی فێری ئەم زمانە سادەیە دەبن، كەچی 
ئەوەتا دەتوانن زمانی مرۆیی ئاڵۆزتر بەشێوەیەك 
زۆر خۆكردانە فێر ببن، بە بێ ئەوەی هەڵە بكەن، 
پێ  حاڵەتانەدا  جۆرە  لەم  ڕاهێنانێكیان  هیچ  یان 
پێشوەختەی  ناسینی  بەهۆی  ئەوەیش  بكرێت، 
قسەكەرە  بنەماكانییەوە.  و  مرۆیی  زمانی 
بۆیان  دەكەن،  بەوە  هەست  پێگەیشتووەكانیش 
سەختە ئەم زمانە سادەترە لە ڕووی وێنەییەوە 
دەكات  ناچاریان  كە  هۆیەی  بەو  بەكاربهێنن، 
پرۆسەی كۆمپیوتەرییانەی ئاگامەندانە بەكاربهێنن 
ئاگایانە،  بیركردنەوەی  بێ  بە  ئەوەی  لەبری 
زمانی،  توانای  كە  ببەستن  پرۆسانە  بەو  پشت 
بەشێوەیەكی خۆكرد، جێبەجێیان دەكات. بنەمای 
گرنگە  زۆر  بنەمایەكی  بونیاد«  بە  »پشتبەستن 
و، تایبەتمەندییەكی ئاستبەرزی زمانە مرۆییەكانە 
رووندەبێتەوە،  نموونانەدا  لەو  گرنگییەكەی  و 
كە پێشتر باسمانكردن. چارەسەرەكەمان لێرەدا 
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و  ئەفالتونە  كێشەكەی  سادەی  چارەسەرێكی 
ڕێگەیەكە كە دەكرێت ئەم كێشەیەی پێ تاوتوێ 

و چارەسەر بكرێت. 
دەبێت سەرنجی ئەوەیش بدەین، سەیر نییە گەر 
زمان بونیادێكی هەڕەمییانەی هەبێت، هەر وەك 
ئەوەی لە دانان لەنێو كەوانەكاندا رووندەبێتەوە و 
پێشتر لەو نموونانەی باسمان كردن الیەنێكیمان 
هەیە،  سیستەم  زۆر  سروشتدا  لە  دەرخست؛ 
لەو  هەیە،  جیاوازییان  هەرەمیی  سروشتی  كە 
سیستەمانەیش سیستەمی بایۆلۆی و مەعریفی، 
هەروەها دەتوانین نموونەی ئەوتۆ بدۆزینەوە، كە 
بونیاد«  بە  »پشتبەستن  رێساكانی  هاوشێوەی 
بێت لە بوارە نا-زمانییەكاندا، بەاڵم ئەم تێبینییانە 
گرنگییەكی ئەوتۆیان نییە. رێسای راستەهێڵییانەی 
بە  پێشتبەستن  رێسای  و  »ڕ«  رێسای  وەك 
بونیاد وەك رێسای »ڕ پ« هەموویان لە پرۆسە 
پرسیارەكە  بەاڵم  هەن،  مرۆییەكاندا  عەقڵییە 
هەڵە  ئەوەی  بێ  بە  مناڵ،  بۆچی  ئەمەیە:  لێرەدا 
لە  كە  بونیاد،  بە  پشتبەستن  رێساكانی  بكات، 
وەرگرتن  بۆ  ئاڵۆزترە،  كۆمپیوتەرییەوە  الیەنی 
رێسا  و  هەڵدەبژێرێت  زمان  بەكارهێنانی  و 
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راستەهێڵییەكان هەڵنابژێرێت، كە ئاسانتریش دێنە 
توانای  تایبەتمەندییەكی  ئەمە  كەواتە  پێشچاو؟ 
زمانی مرۆییە، نەك تایبەتمەندی گشتیی دەزگای 

ئەندامی یان پرۆسە عەقڵییەكان. 
با لێرەدا هەندێ حاڵەتی ئاڵۆزتر باس بكەین؛ 
لە  مەریخییەكە  زانا  كە  بكەین  گریمانە  وا  با 
بەردەوام  ئیسپانی  زمانی  لە  لێكۆڵینەوەكەی 
چۆن  كە  دەكات  ئەوە  پرسیاری  ئێستا  دەبێت، 
بۆی  تێدەگەیشترێن.  و  بەكاردێن  جێناوەكان 
دەردەكەوێت جێناوەكان دوو فۆڕمیان هەیە، واتە 
جێناوی نەلكاوی وەك el و جێناوی لكاوی وەك 
lo، كە وەك جێناوی se بە كردارەوە دەلكێت. 
أ(   8( وەك  رستەیەكی  كۆمەڵە  دەبینێت  بۆیە 
)ama( نەلكاوی وەك بكەری كرداری  جێناوی 
 8( وەكو  رستەگەلێكی  و،  تێدادەردەكەوێت  ی 
تێدا دەردەكەوێت كە  )lo(ی  ب( جێناوی لكاوی 
لكاوە بە كرداری )examiner(ەوە و بۆی بۆتە 

بەركارێكی راستەوخۆ: 

El ama a Juan -8 أ
ژوان بۆ خۆشدەوێ ئەو. 

[ »ئەو[ ژوانی خۆشدەوێ. 
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.]Juan nos mando ]examinarlo -8 ب
[تاقییبكەینەوە ئەو[داوامانكرد ئێمە ژوان.

» ژوان داوای لێكردین تاقییبكەینەوە. 
 nos لكاوی  جێناوی  دەبینین  دا  ب(   8( رستەی  لە  هەر 
كرداری  بۆ  خۆیدا  ئاساییەكەی  شوێنە  لە  راستەوخۆی  بەركارێكی 
mandar گواستۆتەوە و لكاوە بە كردارەكەوە. رستەی )8 ب( دوو 
ئەگەر دەردەخات كە جێناوەكە دەتوانێت وەریان بگرێت، وەك ئەوەی 

لە رستە جێگرەوەكانی وەكو ئەمەدا دەیبینین: 
Juan hozo afeitarse

و 
 Juan se hizo afeitar

بەكارهێنانی  دوو  جێناوەكان  گشتی  بە 
 el وەكو  جێناوێكی  دەكرێت  هەیە.  جیاوازیان 
] كۆنتێكستەكە  كە  كەسێك  پاڵ  بدرێتە   lo یان 
ئەم كەسە] دیاریدەكات، یاخود گوزارەیەكی تر، 
كە پێیەوە پەیوەندیدارە. كەسەكە دیاری دەكات. 
لە  ئازادە،  جێناوەكە  دەڵێین  یەكەمدا  حاڵەتی  لە 
حاڵەتی دووەمدا دەڵێین جێناوەكە لكاوە. جێناوی 
nos لە )8 ب(دا، ئازادە، چونكە هیچ شتێك لە 
رستەكەدا نییە كە بكرێت جێناوەكە پێیەوە بلكێت، 
بەاڵم lo دەكرێت یان ئازاد بێت یان لكاو بێت بە 

)Juan(�ەوە، لەم حاڵەتەدا دەدرێتە پاڵ ژوان. 
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راستییانە  ئەم  مەریخییەكە  زانا  ئەگەر  خۆ 
بدۆزێتەوە ئەوا ئەم گریمانە سروشتییە دەربارەی 
كە  ئەوەیە  ئەویش  دەخاتەڕوو،  جێناوەكان 
دەكرێت جێناو ئازاد بێت یان لكاو وەك لە )8 ب(
دا دەردەكەوێت، بەاڵم لە )8 أ(�دا وا گومان دەبات 
كە el دەكرێت ئازاد بێت، واتە بگەڕێنرێتەوە بۆ 
قسەكەدا  كۆنتێكستی  لە  كە  دیاریكراو  كەسێكی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  و  لكاوە  یاخود  دەربكەوێت، 
 Juan( ژوان، لەم كاتەدا واتای رستەكە دەبێتە
بەاڵم  خۆشدەوێت(،  خۆیی  )ژوان   )se ama
ئەم پێشبینییە راست نییە. جێناوی el لە )8 أ(�دا 
دەبێت ئازاد بێت –چونكە ئەوە دیارنییە كە ژوان 
سەرچاوەكەیەتی یان نا- ئەگەرچی لە رستەكانی 
ئەمە  بەخێرایی  ئەوەی  وەك  بێت،  لكاو  تردا 
دەردەكەوێت. جارێكی تریش دەبێت گریمانەیەكی 

ئاڵۆزتر بخەینەڕوو. 
سەرنج لەوە بدە، كە ئێمە نموونەیەكی نوێمان 
بۆ كێشەی ئەفالتون هەیە: واتە راستییە زانراوەكان 
بە بێ ئەزموونی پێشوەختە، یان ڕاهێنان، ئەمە لە 
هەمانكاتدا سەرسوڕهێنەرە، ئەوەیش لەبەرئەوەی 

كە گریمانە سادەكە دروست نییە. 
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قۆناغێكی  كە  سروشتییەكە،  گریمانە 
ریزبەندیی  ئەنجامی  لە  كە  ئەوەیە  ئاڵۆزتریشە، 
وشەكان لە رستەكەدا، جیاواز بێت. جا لەبەرئەوەی 
ناشێت  كەوایە  هاتووە،  �دا   juan بەدوای   lo
پێوەی بلكێت. جارێكی تریش سوپرایزێكمان بۆ 
نموونەكانی  لە  بڕوانە  نموونە  بۆ  دەردەكەوێت. 

ژمارە )9(: 

Su amigo] llamo a Juan] -9 أ
ژوان بۆ بانگی كرد [هاوڕێكەی ئەو[.

[ »هاوڕێكەی[ ژوانی بانگ كرد. 
 El hombre ]que lo escribio]] destruyo] -9 ب

el libro
كتێبەكە دڕاندنی [ نووسیبووی ئەو ـەكە پیاو[. 
[ئەو پیاوەی [كە نووسیبووی[[ كتێبەكەی دڕاند. 

رستەكە  بكەری  لێرەدا  ڕێكەكە  كەوانە  دوو 
ڕێكە  كەوانە  دوو  چۆن  وەك  دیاریدەكات، 
گەیەنراو  رستەی  ب(دا   9( لە  زیادكراوەكە 

دیاریدەكات كە بكەرەكە لەخۆیی دەگرێت. 
ناوی  پێش   su جێناوی  رستەیەدا  دوو  لەم 
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 el پێش ناوی lo هاتووە، وەك چۆن جێناوی Juan
libro هاتووە، كەواتە بە گوێرەی ئەو گریمانەیەی 
جێناوەكەوە  دوو  ناكرێت  دەكەین،  باسی  ئێمە 
بلكێن بە Juan و el libro وە، بەاڵم دەبێت ئازاد 
 juan بن و بگەڕێنرێنەوە بۆ شتێكی تری جگە لە
لە )9 أ( و شتێكی تری جگە لە »ئەو كتێبەی كە 
دڕێنراوە« لە )9 ب(�دا، بەاڵم ئەم دەرنجامە هەڵەیە، 
چونكە دەكرێت دوو جێناوەكە بلكێن بە Juan و 
ئینگلیزییە  نموونە  لە  شت  هەمان  وە.   el libro
هاوشێوەكانیشدا راستە، لەبەرئەوە ئەم گریمانەیە 
راست نییە، بۆیە دەبێت زانا مەریخناسەكە بەدوای 

گریمانەیەكی تردا بگەڕێت. 
گریمانەیە  ئەم  شكستی  لە  زۆریش  دەبێت 
لەسەر  ئەویش  چونكە  سوڕنەمێنێت،  سەری 
ریزبەندیی هێڵییانەیە كە پێشتر بۆمان دەركەوت 
گرامەری زمانی مرۆیی بەو جۆرە نییە، ئەگەرچی 
زمان  رێسای  بەڵكو  سادەیشە،  ریزبەندییەكی 
»پشتبەستووە بە بونیاد«. ئێستا با ئەم گریمانەی 

پشتبەستن بە بونیاد تاقییبكەینەوە: 
 domain of a جێناو  بواری  یەكەمجار  با 
بچووكترین  كە  پێناسەبكەین،  بەوە   pronoun
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ئێستا  ئەگەر  دەردەكەوێت.  تێیدا  گوزارشت 
بواری  دەبینین  ئەوا   )8( ژمارە  بۆ  بگەڕێینەوە 
جێناوی el لە )8 أ(دا تەواوی رستەكەیە، بەاڵم لە )8 
ب(�دا بواری جێناوی lo ئەو گوزارەیە كە خراوەتە 
نێو دوو كەوانە ڕێكەكەوە، كە رستەی زێدەكراوی 
كرداری mando و، كرداری mandar �ە وەك 
كرداری hacer كە رستەی زیادكراو وەردەگرێت، 
خاوەن  گوزارەی  �یش   mandar كرداری  بەاڵم 
واتە  زیادە وەردەگرێت،  اسمیە( وەك  )عبارە  ناو 

جێناوی لكاوی nos لە )8 ب(�دا: 
.El ama a Juan -8 أ

ژوان بۆ خۆشیدەوێ ئەو
ژوان بۆ بانگی كرد هاوڕێكەی ئەو

»ژوانی خۆشدەوێ«. 
.]Juan nos mando ]examinarlo -8 ب

 .Juan asked us to examine him
ژوان داوای لێكردین [تاقیی بكەینەوە[ .

كرداری  هاوشێوەكەدا  ئینگلیزییە  رستە  لە 
پێكهاتەی  واتە  وەردەگرێت،  ئەرك  دوو   ask
 .to examin him و رستەی زیادكراو us ناوی
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خۆ ئەگەر لە رستە ئاڵۆزترەكانی ژمارە )9( 
جێناوی  بواری  دەردەكەوێت  بۆمان  بڕوانین 
us لە )9 أ(دا بریتییە لە su amigo و، بواری 
رستەی  لە  نییە  گەورەتر  ،بێگومان   lo جێناوی 

 :que lo escribio پەیوەندیداری تێهەڵكێشی
)راستییەكەی بوارەكە لەوە بچووكترە ئەوەتا 

راستەوخۆ دەیبینین(. 

.su amigo] Ilamo a Juan] -9 أ
[هاوڕێكەی[ خوانی خۆشدەوێ. 

 El hombre ]que escribio]] destruyo] -9 ب
.el libro

[ئەو پیاوەی [كە نووسی[[ كتێبەكەی دڕاند. 
با ئێستا لەم بنەمایە بڕوانین: 

-10 دەبێت جێناو لە بواری خۆیدا ئازاد بێت. 
بە  دەبینین   )8( ژمارە  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
گویرەی ئەم بنەمایە دەبێت جێناوی el ئازاد بێت، 
Juanەوە،  بە  بێت  پەیوەست  دەشێت   lo بەاڵم 
بێت  پەیوەستیش   lo جێناوی  دەشێت  هەروەها 
بە el libro ەوە، چونكە، ئەگەرچی هەردووكیان 
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بواری  لە  یەكێكیان  هەر  كەچی  پەیوەستن، 
هەموو  لە  بەسە  ئەوەندە  بۆیە  ئازادن.  خۆیاندا 
بونیادی  بە  پشتبەستوو  بنەمای  حاڵەتانەدا  ئەو 
هەر وەك  ئینگلزیزییشدا  لە  ئەمە  ببینین-   )10(

ئیسپانییەكە راستە. 
لە  دەركەوتووە  بۆمان  كە   ،)10( بنەمای 
هەموو زمانە مرۆییەكاندا دروستە، دەگەڕێتەوە 
بۆ یەكێك لە پێكهاتەكانی ئەو تیۆریە زمانییەی 
كە پێی دەڵێێن »تیۆری پەیوەستیی هۆكارەكی« 
بە  دەدات  گرنگی  كە   Binding theory
ناوییەكاندا،  پێكهاتە  لەنێوان  پەیوەستییەكان 
ئەمانەیش كۆمەڵێك پەیوەستین، كە پەیوەندیدارن 
بە هەندێك خاسیەتی دەاللییەوە وەك پشتبەستن 
و  جێناو  نێوان  پەیوەندیی  و،  مەرجەع  بە 
نموونە  )بۆ   antecedent شرۆڤەكەرەكەی 
ئەم  لە »8«�دا(.   Juan و   lo نێوان  پەیوەندیی 
تیۆرییە، كە هەندێ خەسڵەتی گرنگی هەیە و تا 
ئێستا بە باشی تێنەگەیشتراوە، گرنگی بە یەكێك 
لە لقەكانی توانای زمانی دەدات. ئەم سیستەمە 
لقدارە لەگەڵ سیستەمە لقدارەكانی تردا كارلێك 
ئاڵۆزیی  دیاردەیەكی  چەند  ئەوەی  بۆ  دەكات 
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زمانیان لێ بەرهەمبێت، كە لەم لێكۆڵینەوەیەماندا 
دەریاندەخەین. 

و  بهێنین  مەریخییەكە  زانا  لە  واز  ئێستا  با 
بپشكنین.  زمانی  توانای  خاسییەتەكانی  خۆمان 
بنەمای  كە  دەكەین،  ئەوە  ئێمە گریمانەی  ئێستا 
)10( كۆدەنگیی لەسەر هەیە و دەمانەوێت بزانین، 
چۆن  پێبكەین  كاری  نوێدا  حاڵەتی  لە  ئەگەر 

ئیشدەكات: 
با ئێستا سەیری )11( بكەین، كە وەك پێشتر 
گوزارەكان خراونەتە نێو دوو كەوانەی ڕێكەوە. 

 El hombre ]que escribio el libro]] lo] 11-
.destruyo

[ئەو پیاوەی [كە كتێبەكەی نووسی[[ دڕاندی. 

ئایا دەكرێت لەم رستەیەدا جێناوی lo لكابێت 
كە  ئەوەیە  وەاڵمەكە  وە؟   el libro ناوی  بە 
دەشێت وابێت، ئەمە ڕێی تێدەچێت؛ حاڵەتەكەیش 

وەكو ئەم رستە ئینگلیزییەی خوارەوەیە: 
 The man ]who wrote the book[[[

 .destroyed it



57

 the دەكرێت پەیوەستبێت بە ناوی it جێناوی
كە  ئەنجامەی  ئەو  دەگەینە  كەواتە  ەوە،   book
لە رستە  نییە، هەمان شت   lo بواری el libro
ئینگلیزییەكەیشدا كە ناوی the book  لە بواری 
ژمارە  لە  ئەوەی  ئەگەرچی  نییە.  دا   it جێناوی 
)11(�دا دەیبینین تەنیا گوزارەكانن كەچی بواری 
lo تەواوی رستەكەیە، بەوەیش el libro دەبێتە 
بواری lo. جا لەبەرئەوەی مەسەلەكە بەم شێوە 
نییە، ئەوا دەبێت وردەكارییەكی زیاتری بونیادی 
هەبێت، كە لە ژمارە )11(دا نییە. بۆ نموونە دەبێت 
 el و لە خۆ ناگرێت lo گوزارەی لەخۆدەگرێت
libro، واتە lo destruyo دەبێت یەك گوزارە 
لە  كە  ئەوەیە  راستەقینەكە  بونیادە  بۆیە  بێت، 

ژمارە )12(�دا هەیە: 

 El hombre ]que escribio el libro]] lo] 12-
.destruyo

]ئەو پیاوەی [كە كتێبەكەی نووسی] دڕاندی. 
ئەگەر وا گریمانە بكەین ئەمە ریزبەندییەكەیە، 
ئەوا دەتوانین بنەمای )10(ی پێ پراكتیزە بكەین، 
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مەرجەعی  بە   el libro كە  رێدەدات  ئەمەیش 
جێناوی lo دیاریبكەین، ئەمەیش ئەو گوزارەیە كە 
پێوەی پەیوەست دەكرێت. جا لەبەرئەوەی بواری 
lo لە ژمارە )12(دا lo destruyo یە، ئەوا ئەم 
لەگەڵ  ئەمەیش  ئازادە،  بواری خۆیدا  لە  جێناوە 
ئەم  ئەگەر  تەنانەت  دەگونجێت،  )10(�دا  بنەمای 
جێناوە بە el libro وە لكابێت. ئەم شیكارییە بۆ 

رستە ئینگلیزییە هاوشێوەكەیش دروستە: 

 The man ]who wrote the book]]]
 .]]destroyed it

[ئەو پیاوەی [كە كتێبەكەی نووسی[دڕاندی[

گشتییە  شێوازە  لەم   )12( ژمارە  رستەی 
پێكدێت: »بكەر-كردار-بەركار«، كە بكەرەكە تێیدا 
 El hombre que secribio el libro ئەمەیە
»ئەو پیاوەی كە كتێبەكەی نووسی« و كردارەكە 
یە،   lo جێناوی  بەركارەكەیش  و،   destruyo
كە جێناوێكی لكاوە و لە شوێنێكدا گواستراوەتە 
شتەیە  ئەو  )ئەمە  دەكەوێت  كردارەكە  پێش  كە 
ئینگلیزیدا  لە  لە ئیسپانیدا روودەدات، كەچی  كە 
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روونادات، دیارە لە ئینگلیزیدا جێناوی لكاو بوونی 
 asymmetry لێكنەچوون  دەبینین  وەك  نییە(. 
كردار  و  بكەر  هەیە.  بەركاردا  و  بكەر  لەنێوان 
كردار  بەاڵم  لێكجیاوە،  گوزارەی  دوو  دەكەونە 
و بەركار یەك گوزارە پێكدەهێنن، كە پێیدەڵێین 
»پێكهاتەی كردەیی«. بەگشتی، لە رستەی بكەر-
كردار-بەركار )كەواتە ئەو بونیادەی كە لە ژمارە 
)13(�دا هەیە(، دەتوانین ئێستا ئەو كاتیگۆرییە كە 
گوزارە پەیڕەویی لێدەكات، جیابكەینەوە، ئەویش 
بە ژمارە دانانی كەوانەكان بەو پیتانەی كە لەنێویدا 
)پێكهاتەی  لەمەیشدا NP »پ ن«  دەردەكەون، 
 C پێكهاتەی كرداری( و( »پ ك«  VP و )ناوی

»گ« )گوزارە(، بەكاردەهێنین: 

.]]cNP ]vp V VP] .13
[گ پن [پك ك پك[[. 

زۆر بەڵگە هەن كە پشتیوانی لەم دەرەنجامە 
بەاڵم  كرد،  باس  یەكێكیانم  پێشتر  دەكەن، 
جارێكیتریش دەڵێمەوە كە ئەم دەرەنجامە لە هیچ 
نموونە  بۆ  نییە.  حەتمی  و  ناچارییانە  دۆخێكدا 
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دەتوانین هەر بە سادەیی گریمانەی ئەوە بكەین 
لێكدەبەستێتەوە  بابەت  دوو  تێپەڕ،  كرداری  كە 
ئەوانیش بكەرەكەی و بەركارەكەی بە بێ نەبوونی 
لێكچوونێكی بونیادی. ئەمە ئەو گریمانەیە كە لە 
شیكارییە وێنەییەكانی زمانەكاندا ئیشی پێدەكرێت 
داڕێژراوە،  بیركاریی  و  لۆژیك  مەبەستی  بۆ  و 
ئەمە ئەو شتەیە كە زۆرجار لە شیكاریی زمانە 
زمانە  بەاڵم  دەكرێت،  گریمانەی  مرۆییەكانیشدا 
وێنەییەكان بۆ مەبەستی سادەیی و ئاسانكاری 
وەك  نموونە  بۆ  كۆمپیوتەرییەكاندا،  كردارە  لە 
بەاڵم  دادەڕێژرێن،  شێوەیە  بەم  دەرەنجام، 
بەڵگەكان ئەوە دەردەخەن، كە زمانە مرۆییەكان 
نوێدا  لۆژیكی  لە  كە  وەرناگرێت  بنەمایانە  ئەو 
ناسراون و كاریان پێدەكرێت، بەڵكو ئەو چەمكە 
پێیوایە  كە  وەردەگرن  ئەرستۆییە  كالسیكییە 
  predicate (رستە لە بكەر و هەڵگیراو )محمول
پێكدێت و دەكرێت مەحمولەكە ئاڵۆز بێت: ڕەنگە 
لە كردار و بەركارەكەی پێكهاتبێت، وەك ئەوەی 
لە )12( و )13(�دا هەیە، یان لە كردار و رستەی 

زیادكراو پێكهاتبێت وەك لە )8 ب(دا هەیە. 
یەكێكە  كە  نالێكچووە،  پەیوەندییە  ئەم 
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بەاڵم  مرۆیی،  زمانی  تایبەتمەندییەكانی  لە 
سەرسوڕهێنەرە.  نییە،  حەتمی  تایبەتمەندییەكی 
ئەمە كێشەكەی ئەفالتون دەوروژێنێت. مناڵەكان 
كە زمان وەردەگرن چون دەتوانن ئەم حەقیقەتە 
بە  كە  ببەن  گومان  وا  كەسانێك  ڕەنگە  بناسن؟ 
ئێمە  ئەو ڕێگایە بۆیان دەردەكەوێت، كە  هەمان 
باسمانكرد، بەاڵم بە دڵنیاییەوە ئەمە راست نییە. 
ئەو میتۆدەی ئێمە لە لێكۆڵینەوەكەماندا پەیڕەومان 
كرد، ئەنجامگیرییەكی ئاگایانەی لەسەر بنەمایەك 
تێدایە كە زۆر بەروونی داڕیژراوە، واتە بنەمای 
)10(، هەروەها ئێمە سوودمان لە كۆمەڵێك بەڵگە 
وەرگرت كە بە گشتی كەسانێك كە فێری زمان 
دەبن، الیان نییە. بگرە لە راستیدا ئەو پاساوانەی 
باسمان كردن و ئەو دەرەنجامە گشتییانەی كە 
لەبارەی توانای زمانییەوە لێمان بەرهەمهێنا تەنیا 
ئەوكاتە جێگای ڕەزامەندییە كە بەڵگەی هاوشێوە 
لە زمانەكانی تریشدا پشتیوانیی لێ بكەن. بەاڵم 
نییە.  لەبەردەستدا  بەڵگەیەی  جۆرە  ئەم  منداڵ 
تەنانەت لەنێو یەك زمانیشدا ناكرێت، پێمانوابێت 
 )12( لە سەرەتادا رستەیەكی وەك ژمارە  مناڵ 
دەبیستێت و ئەوەی بۆ دەردەكەوێت، كە دەشێت 
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تێیدا  كە  بەكاربهێنرێت  جۆرێك  بە  رستەیە  ئەم 
جێناوی lo  پەیوەست بێت بە ناوی el libro وە، 
 lo ئینجا گوایە لەمەیشەوە بگاتە ئەو ئەنجامەی كە
destruyo یەك پێكهاتەی كردەیی دروستدەكات، 
چونكە ئەگەر وا نەبێت ئەوا لە بنەماكانی »تیۆری 
پەیوەستیی هۆكارەكی« دەرچووە، بەاڵم ئەوەی 
روودەدات ئەوەیە، كە مناڵ لە كاتی گەشەكردنی 
زمان لە عەقڵ/مێشكدا، ئەو بنەمایە وەردەگرێت، كە 
دەڵێت كرداری تێپەڕ و بەركارەكەی یەك گوزارە 
پێكدێنن، ئەمەیش شتێكە كە زەرورەتی بایۆلۆژیی 
كە   ،)10( بنەمای  دواتر  ئینجا  و،  دەیسەپێنێت 
هۆكارەكی«یە  پەیوەستیی  »تیۆری  بنەمایەكی 
زەرورەتی  بە  زمانی،  توانای  لە  بەشێكە  و 
 )12( وەك  رستەگەلێكی  لێكدانەوەی  بایۆلۆژیی 
دیاریدەكات و، ئەم چارەسەرە كۆمپیوتەرییەیش 

بۆ دەرەنجامگیرییەكی نائاگایانە بەكاردەهێنێت. 
كۆمەڵێك  بكەر-بەركارەوە  نالێكچوونی  لە 
دەشێت  نموونە  بۆ  دەكەونەوە.  دەرەنجام 
بە  لێكدراو  كردارێكی  زماندا  هەندێك  لە 
بەكارهێنانی یاسایەك كە پێیدەوترێت تێهەڵكێشان 
incorporation، دابڕیژین. بۆ نموونە دەشێت 
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لە  كە  شێوەیەی  بەو  كردار،  سەر  بخرێتە  ناو 
جێناوی  كە  كاتەی  ئەو  هەیە  ئیسپانیدا  زمانی 
لكاو دەنووسێت بە كردارەوە، تاوەكو كردارێكی 
لێكدراو پێكبهێنن. دەتوانین لەم جۆرە زمانانەدا لە 
)14 أ(ەوە رستەی وەكو )14 ب( دابتاشین، كە 
ciervo- لەمەی دووەمیاندا كردارەكە لێكدراوە

 :caza

.Juan caza los ciervos -14 أ
ئاسكەكە راو دەكات ژوان. 

»ژوان ئاسكەكە ڕاو دەكات«. 
 .Juan coervo-caza -14 ب

ڕاو دەكات- ژوان ئاسكەكە. 
تێیدا  كە  دابتاشین،   )15( وەكو  رستەیەكی  ناكرێت  بەاڵم 
كردارە لێكدراوەكە Juan-caza یە و، بە تێهەڵكێشانی بكەرەكە 

لە كردارەكە بۆتە كردارێكی لێكدراو: 
 .Juan ciervo-caza 15-

نالێكچوونی  مەسەلەی  دیسان  لێرەیشدا   
بنەما  بە  دەكرێت  دەبینینەوە.  بەركار  و  بكەر 
پشتبەستووەكان بە بونیاد تەفسیری ئەم راستییانە 
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بونیادە  نواندنەوەكانی  لەسەر  كار  كە  بكەین، 
)13(�دا دەكەن.  لە  نالێكچوون  لەگەڵ  لێكدراوەكە 
لێرەدا  ناتوانم  كە  قووڵ،  هۆكارێكی  چەند  لەبەر 
باسیان بكەم، نالێكچوون لە نواندنەوەكانی بونیادە 
لێكدراوەكاندا پێویستی بە تێهەڵكێشكردنی بەركارە 
لێكدراو  كردارێكی  ئەوەی  بۆ  كردارەكەدا  لەگەڵ 

دروستبكەن، بەاڵم ئەمە لەگەڵ بكەردا ناكرێت. 
ئەم پێكهاتەیەیش، كە ناو تێهەڵكێش بە كردار 
دەكات لە زمانی ئیسپانیدا بوونی نییە، بەاڵم چەند 
شتێكی وەك ئەم پێكهاتەیە دەبینینەوە. بۆ نموونە 

بڕوانە لەم پێكهاتە هۆكارەكییانەی خوارەوە: 

.]Juan hace ]que Pedro salga -16 أ
[بڕوات پیدرۆ[ وای كرد ژوان. 

»ژوان وای كرد [پیدرۆ بڕوات[».
 Que Juan mienta] hace que sus] ب-   6

.amigos desconfien de el
ئەو بۆ متمانەی پێناكەن هاوڕێكانی وای كرد [درۆ بكات ژوان 

كە[.
[كە ژوان درۆ بكات[ وای لە هاوڕێكانی كرد متمانەی پێ نەكەن. 
»درۆكانی ژوان وای لە هاوڕێكانی كرد متمانەی پێنەكەن«. 
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لە تایبەتمەندییە گشتییەكانی پێكهاتەی هۆكارەكی 
لە زۆرینەی زمانەكاندا ئەوەیە، كە كرداری لێكدراو 
لە ڕەگەزێكی هۆكارەكی )كە لە ئیسپانیدا hacer �ە( 
و كرداری زیادكراوەكەیەوە دادەڕێژرێت. دەكرێت 
hacer- زمانێك لە ژمارە )16(�دا كرداری لێكدراوی
تاوەكو  دابڕێژێت،  بڕوات(  لێكرد-  )وای    salir
رستەیەك دروست بكەین كە كردارە لێكدراوەكەی 

وەك ئەوەیە، كە لە ژمارە )17(�دا هەیە:

 .Juan hace-salir Pedro 17-
پیدرۆ وای لێكرد بڕوات ژوان. 
ژوان وای لێكرد بڕوات پیدرۆ. 

»ژوان وای لە پیدرۆ كرد بڕوات«. 

لەگەڵ ئەوەی كە دەكرێت كرداری زیادكراو 
كرداری هۆكارەكی بگوازێتەوە، تاوەكو كرداری 
هەمیشە  )كە  دروستبكات  شێوەیە  بەم  لێكدراو 
ئەمە روودەدات(، كەچی كردار لە بكەری كرداری 
هۆكارەكیدا ناتوانێت ئەمە بكات. هیچ زمانێك نییە 
كە بتوانێت پێكهاتەیەكی وەك ژمارە )18( لە )16 
ب( دروست بكات، كە هەر لەمەیشەوە كرداری 

لێكدراوی hance-mentir بەرهەم دێت: 
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 Juan hace-mentir que sus amigo  18-

.desconfien de el

وای كرد- درۆكردنی ژوان متمانەی پێنەكەن هاوڕێكانی. 

تێبینییە  ئەم  دەزانین  حەدسكردن  بە  هەر 
كە  راستە،  ئینگلیزیشدا  زمانی  لە  تەنانەت 
سەیری  نییە.  تێدا  جۆرەیشی  لەم  پێكهاتەیەكی 

ئەم دوو پێكهاتەیەی دواتر بكە: 

 Such problems ]that governments -19 أ

.]lie

»ئەوە لە كێشەكانە [كە حكومەتەكان درۆ دەكەن[».

 That governments lie ]cause ب-   19

.]problems

[ »كە حكومەتەكان درۆبكەن[ دەبێتە هۆی كێشەكان. 

 lie-cause ڕەنگە زمانێك هەبێت كە وشەی 
»درۆ-دەبێتە مایەی« تێدابێت كە ڕێدەدات )19 
أ(دا   20( لە  كە  دەرببڕدرێت،  رستەیە  بەو  أ( 
هەیە، بەاڵم ڕێگانادات )19 ب( لە رستەی )20 

ب(دا دەرببڕدرێت. 
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 Such problems lie-cause أ-   20
.governments

.Governments lie- cause problems -20 ب
»درۆی حكومەتەكان دەبێتە مایەی كێشەكان«. 

بەڵگەكان لە زمانە جیاوازەكاندا ئاماژە بۆ ئەوە 
دەشێت    . دروستە  دەرەنجامە  ئەم  كە  دەكەن 
ئەگەر قسەكەرانی ئینگلیزی زمان هەندێ زمانی 
تریان بزانیایە، كە هاوشیوەی زمانە مرۆییەكان 
تێدایە،  ی   lie-cause وەكو  كرداری  كە  بێت، 
ئەوا بەشێوەیەكی راستەوخۆ لەوە تێدەگەن، كە 
تێدایە،  أ(�ی   19( واتای  أ(   20( وەكو  پێكهاتەی 
ب(   20( وەكو  پێكهاتەی  كە  تێبگەن،  وا  نەك 

هەمان واتای )19 ب(ی هەیە . 
و  بكەر  لەنێوان  نالێكچوو  وێنەی  لێرەدا 
زیادكراوەكەی  و  كردار  دەبینین.  بەركاردا 
دەبێتە  كە  بەیەكەوە،  پەیوەستن  پێویست  وەك 
كردارە  بە  زیادكراوەكە  تێهەڵكێشبوونی  مایەی 
لێكدراو  لەمەوە كردارێكی  تاوەكو  سەرەكییەكە، 
و  كردار  بۆ  كە  شتەیە  ئەو  ئەمە  دروستبكەن، 
بكەر دەستنادات، چونكە بكەر یەك گوزارە لەگەڵ 
كردارە سەرەكییەكەدا دروست ناكات؛ بەاڵم تەنیا 
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لەم ماوەیەی دواییدا بوو لە هۆكارە قووڵەكانی 
تێهەڵكشبووندا  گریمانەكانی  لە  جیاوازییانە  ئەم 
ئەوەیش  سەرنجی  دەبێت  تێگەیشترا.  لێی 
بدەین، كە وێرای ئەوەی زمانی ئیسپانی وشەی 
لێكدراوی hace-salir بەو جۆرە دروستناكات 
ئەمە  وەكو  شتێكی  كەچی  هەیە،  )17(�دا  لە  كە 
تێیدا دروستدەبێت. ڕەنگە بتوانین گریمانەی ئەوە 
بكەین، كە ئەو فۆڕمە ئەبستراكتە قووڵەی رستەی 
)17( هەر )21 أ(�ە و هاوشێوەی رستەی )16 
أ(�ە كە لێرەدا لە )21 ب(دا دووبارەیدەكەینەوە: 

.]Juan hace ]Pedro salir -21 أ
»ژوان وای كرد [پیدرۆ بڕوات[. 

.]Juan hace ]que Pedro salga -21 ب
»ژوان بووە هۆكاری [ئەوەی پیدرۆ بڕوات[. 

كرداری salir لە )21 أ(دا، دەچێتە سەرەتای 
أ(   22( لەمەیشەوە  كە  تێهەڵكێشەكەوە،  رستە 
دروستدەبێت، بە زیادكردنی ئامرازی پەیوەندی 
واقیعدا  لە  كە  بەرهەمدێت  رستەیە  ئەو  یش   a
گوێمان لێیدەبێت، وەكو لەوەی لە )22 ب(دا هەیە. 
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.]Juan hace ]salir Pedro -22 أ
.]Juan hace ]salir a Pedro -22 ب

كرار  و  بكەر  ریزبەندیی  ئەوەی  وێڕای 
ریزبەندییە  لە  كەچی  ئازادە،  ئیسپانیدا  لە 
هۆكارەكییەكانی وەكو ئەوەی لە )22( دا هەیە، 
زۆر  لە  زیادكراو  رستەی  كرداری  دەبینین 
واتە  بكەوێت،  بكەرەكەی  پێش  دەبێت  دیالەكتدا 
دەبێت بەپاڵ كرداری هۆكارییانەی hacer ەوە 

بێت. 
ئامرازی  زیادەی  بابەتی  بۆ  دەگەڕێمەوە 
مەسەلەیە  ئەم  بێتو  ئەگەر  بەاڵم  پەیوەندی، 
وەالنێین، ئەوا گواستنەوەی كردار بۆ پاڵ كرداری 
هۆكارەكی، ئەوەمان بە بیردا دەهێنێت، كە شتێكی 
لە  كردار«  بە  »تێهەڵكێشبوون  دیاردەی  وەكو 
زمانی ئیسپانییشدا روودەدات؛ بەڵگەی دیكەیش 
دوو  كە  دەگەیەنن،  قەناعەتەمان  بەو  كە  هەیە، 
hacer- كرداری پاڵ یەكتر دەبنە یەك یەكە، واتە
روونبكاتەوە،  هۆكارە  ئەو  ئەمە  ڕەنگە   .salir
خوارەوەدا  رستەی  لەم   se لكاوی  جێناوی  كە 

دەگوازرێتەوە: 
.Juan se hizo afeitar
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كە  خۆی  شوێنی  لە  جێناوەكە  لێرەدا 
و  دەگوازرێتەوە  �ە   afeitar كرداری  بەركاری 
بە كرداری hizo وە دەلكێت و، وا دەردەكەوێت 
یەك  وەك   hizo-afeitar بەدوایەكداهاتنی  كە 
كرداری لێكدراو رۆڵ دەگێرن. ئەمە دیاردەیەكی 
زۆر گشتییە و بە هەندێك جیاوازییەوە لە زمانە 
ڕۆمانییەكاندا بوونی هەیە. تەنیا كرداری زیادكراو 
نییە، كە دەگوزارێتەوە و دەچێتە پێشەوە، بەڵكو 
لەخۆیی  كە  گەورەیەیە  كردارییە  پێكهاتە  ئەو 
كردەییە  پێكهاتە  ئەم  كرداری  دواتر  و،  گرتووە 
لەم  كە  �دا،   hacer هۆكارەكی  كرداری  لەگەڵ 
پێكدێنن كە  یەكەیەك  لەگەڵیدایە،  نوێیەدا  شوێنە 
پێكەوە یەك ڕۆڵدەگێڕن، واتە یەكەیەكی وەزیفی 

پێكدێنن. 
نالێكچوونمان  تری  حاڵەتێكی  نموونانە  ئەم 
لەنێوان بكەر و بەركاردا پیشان دەدەن، ئەویش 
زمانییانەی  دیاردەیەكی  دەردەكەوێت  وەك 
دەبێت  هەیە.  دەرەنجامی  كۆمەڵێك  و،  گشتییە 
كە  زەینمانەوە،  بخەینە  ئەوە  جارێكیتریش 
ناچارییانەی  و  حەتمی  تایبەتمەندیی  ئەمانە 
زمان نین، بەڵكو كۆمەڵێك حەقیقەتن دەربارەی 
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بۆ  بگەڕێنرێنەوە  دەكرێت  كە  ئیسپانی  زمانی 
تایبەتمەندیی توانای زمانی. وەك لە حاڵەتەكانی 
تریشدا بینیمان، ئەم نموونانە ئەوە رووندەكەنەوە 
ڕەنگە  و،  مەترسیدارە  ئەفالتون  كێشەكەی  كە 
بتوانین بەوە چارەسەریبكەین، كە زەین و وریایی 
خۆمان بخەینە سەر ئەو ئامادەسازییە بایۆلۆژییە 
دەوڵەمەندەی توانای زمانی هەیەتی و، خۆیشی 
بونیادێكی دیاریكراوی بونیادەكانی عەقڵی مرۆییە. 
شرۆڤە  بۆ  بگەڕێینەوە  جارێكیتریش  با 
لە  كە  زمان،  وەگرتنی  پرۆسەی  هێڵكارییەكەی 

هێڵكاریی ژمارە )1(�دا باسمانكرد: 

توانای یەكەمی زمان_ توانای  .1
زمانی – زمان- دەربڕینە لێكدراوەكان. 

عەقڵ/مێشك  پێكهاتەكانی  لە  زمانی  توانای 
ئامادەسازییە  لە  بەشێكە  واتە  پێكهاتووە، 
بایۆلۆژییەكەی مرۆڤ. ئەگەر مادە سەرەتاییەكان 
بخرێتە بەردەمی منداڵ، یان وردتر بڵێین بخرێتە 
زمانێك،  دەبێتە  ئەوا  زمانییەكەی،  توانا  بەردەم 
واتە دەبێتە سیستەمێكی كۆمپیوتەریی لە جۆرێكی 
دیاریكراو كە نواندنەوە بونیادییەكان بە گوزارە 
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زمانییەكان دەدەن و فۆڕمەكان و واتاكانی ئەم 
ئەوەیە  زمانی  ئەركی  دیاریدەكەن.  گوزارانە 
سروشتی ئەو ڕەگەزانە دیاریبكات، كە لە ژمارە 
توانای  و  سەرەتایی  مادەی  واتە  هەن:  دا   )1(
زمان و زمان، ئینجا ئەو گوزارە لێكدراوانەی كە 

زمان دیاریاندەكات. 
بكەین   )1( ژمارە  شێوەی  سەیری  ئەگەر 
زمانی  سیستەمی  لێكۆڵینەوەی  وێنای  دەتوانین 
كۆتاییەكی  لە  كارێكە  كە  بكەین،  جۆرە  بەو 
دەستپێدەكات  )1(�ەوە  ژمارە  شێوەی  ئاسانی 
بەدوای سروشتی  گەڕان  پرۆسێسی  دەچێتە  و 
توانای زمانیدا. زۆرجار لێكۆڵینەوە بە نموونەی 
گوزارە لێكدراوەكان دەستپێدەكات، یان بە وردتر 
لە  )یان  قسەكەرەكانەوە  بڕیاریكانی  لە  بڵێین، 
هەر بەڵگەیەكی دیكەوە( دەستپێدەكات، ئەمەیش 
تەفسیری  ویستی  سەر  دەمانخاتە  الیەنیكەم 
گوزارانە،  ئەم  واتاكانی  و  فۆڕم  بەشەكییانەی 
بە  بەشەكی  تەفسیرێكی  الیەنیكەم  بەمەیش 
بونیادەكەی دەدات. بۆ نموونە كاتێك زمانناسێك 
تێگەیشتنی قسەكەرێكی ئیسپانی لە رستەی ژمارە 
 lo 8( دەپشكنێت، دەتوانێت ئەوە دیاریبكات كە(
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پەیوەستبێت  ناشێت(  )یان  دەشێت  ب(�دا   8( لە 
بە ناوی Juan ەوە، هەروەها el یش لە )8 أ(
 Juan دا ڕەنگە نەكرێت پەیوەستبكرێت بە ناوی�

ەوە. 

.El ama a Juan  -8 أ
»ئەو ژوانی خۆشدەوێت«. 

.]Juan nos mando ]examiralo -8 ب
»ژوان داوایكرد [تاقیی بكەینەوە[. 

كە  راستە  تریش  حاڵەتانەی  ئەو  بۆ  ئەمە 
باسمانكردن. 

جیاوازانە  بەڵگە  ئەم  زمانناسێك  كاتێك 
ئاراستەی  بایەخی خۆی  دەتوانێت  دەدۆزێتەوە، 
بڕیار  كە  زمان  وەسفكردنی  بكات:  ئەركە  ئەم 
هەوڵدەدات  قۆناغەدا  لەم  دەدات.  راستییانە  لەم 
گرامەرێك بۆ خودی زمان دابڕیژێت، واتە تیۆرێك 
گرامەر  كاتێك  دابڕێژێت.  زمانەوە  ئەو  لەبارەی 
بە ئاستی پێویست رووندەبێت، كە بە »گرامەری 
ناسراوە،  زمانە  بەم  تایبەت  بەرهەمهێنان«ی 
گوزارە  ناكۆتای  ژمارەیەكی  بەردەم  دەكەوێتە 
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زانستییەكەیشی  توانا  دەتوانین  لێكدراوەكان. 
تاقیبكەینەوە بە پشكنینی شیاوێتی پێشبینییەكان، 
بدات  ئەنجام  ئەركە  ئەم  دەبێت  زمانناس  بۆیە 
بۆ  بكۆڵێتەوە،  زمانەكان  ڕێژەی  زۆرترین  لە  و 
هەر  بۆ  ڕۆشن  و  روون  گرامەرێكی  ئەوەی 
زمانییە  دیاردە  بتوانێت  كە  دابڕێژێت  یەكێكیان 
لێكۆڵراوەكان تەفسیربكات. هەڵبەت ئەم ئەركەیش 
ئەركێكی قورس و سەختە، ئەركی توێژینەوەیە 
واتە  واقیعیدا،  جیهانێكی  لە  واقیعی  بابەتێكی  لە 
عەقڵ/مێشكی  لە  كە  زمانەی  لەو  توێژینەوە 

قسەكەری پێگەیشتووی زماندایە. 
ئەركی دواتر ئەوەیە كە روونیبكاتەوە بۆچی 
بەو  باسمانكردن،  ئەوانەی  وەك  راستییەكان، 
تەفسیركردنە  ئەم  ئەركی  هەن؟  كە  جۆرەن 
زۆرجار  زمانی.  توانای  پشكنینی  دەمانگەیەنێتە 
دەكۆلێتەوە،  زمانی  توانای  لە  كە  تیۆرەی  بەو 
دەووترێت »گرامەری گشتی«. گرامەری گشتی 
بنەمایانەدەدات، كە دەچنە  هەوڵی داڕشتنی ئەو 
نێو ئیشی توانای زمانییەوە. گرامەری زمانێكی 
دیاریكراو حاڵەتی توانای زمانێك تەفسیر دەكات 
پێ  ئەزموونی  سەرەتایی  مادەی  ئەوەی  دوای 
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دەدرێت، بەاڵم گرامەری گشتی تەفسیری حاڵەتی 
توانای زمانی دەكات بەر لەوەی مادەی سەرەتایی 
ئەزموونی پێبدرێت. بۆ نموونە ئەوەی گرامەری 
گشتی دەیگرێتەوە بنەمای رێزمانی پشتبەستووە 
خۆیدا،  بواری  لە  جێناو  ئازادیی  و،  بونیاد  بە 
گشتی  گرامەری  بەركار.  و  بكەر  نالێكچوونی 
تەفسیرێكی جەوهەری بە دیاردە تێبینیكراوەكان 
بنەماكانییەوە  بەهۆی  دەتوانین  دەدات. 
دەرەنجامگیریی ئەوە بكەین، كە دەبێت دیاردەكان 
ئەوەی  لەبری  هەبێت  دیاریكراویان  فۆڕمێكی 
بەهۆی  هەبێت  دیكەیان  دیاریكراوی  فۆڕمێكی 
ئەو مادە سەرەتاییەی دراوە بە توانای زمانی كە 
ئەم مادە سەرەتاییە بۆ دروستكردنی ئەو شتەی 
ئێستا هەیە، بەكاردەهێنێت. ئەگەر بتوانین تیۆرێك 
بوارەدا  لەم  ئەوا  دابڕێژین  گشتی  گرامەری  بۆ 
تیۆرێكمان دەبێت بۆ چارەسەركردنی كێشەكەی 

ئەفالتون. 
تێدا  ئاوارتەیان  گشتی  گرامەری  بنەماكانی 
نییە، چونكە خۆیان ئەو توانا زمانییە دەنوێننەوە، 
كە چوارچێوەی هەر زمانێكی مرۆیی پێكدەهێنێت 
و هەروەها بنچینەی وەرگرتنی زمانیشە، بەاڵم 
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جیاوازن.  زمانەكان  كە  روونە  زۆر  ئەوەیش 
هێڵكارییەكەی  تەفسیرە  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
ژمارە )1(  ئەوا دەبینین راستییە تێبینیكراوەكان 
ناكەونەتەوە،  زمانی  توانای  بنەماكانی  لە  تەنیا 
مادە  ئەو  پاڵ  بە  بنەمایانە  لەم  لەم  بەڵكو 
توانای  بە  دراوە  كە  دەبن  پەیدا  سەرەتاییەوە 
سەرەتاییە  مادە  ئەم  زمان،  فێربووی  زمانی 
كە  دیاریدەكات  جیاوازانە  تاقیكردنەوە  ئەو 
ئەمەیش  یەكالییاندەكاتەوە.  گشتی  گرامەری 
گۆڕاوی  گشتی  گرامەری  بنەماكانی  واتە 
شێوازێكی  بە  دەكرێت  كە  هەیە،  دیاریكراویان 
وا  دەتوانین  جێگیربكرێن.  ئەزموون  بە  تایبەت 
ئاڵۆزی  تۆڕێكی  كە  بڕوانین  زمانی  توانای  لە 
بەیەكداچووە و بەستراوەتەوە بە سویچەكانەوە 
switches و چەندین كلیلی هەیە كە دەكرێت 
لە دۆخێكی دیاریكراودا بخرێنە شوێنی خۆیان 
یان بەكاربهێنرێن. خۆ ئەگەر كلیلەكان نەخرێنە 
ئیش  سیستەمە  ئەوا  خۆیانەوە  شوێنی  نێو 
ناكات. بەاڵم ئەگەر بخرێتە شوێنی گونجاوەوە 
كە  دەكات  ئیش  جۆرە  بەو  سیستەمەكە  ئەوا 
سروشتەكەی دەیخوازێت، كارەكەیشی بە پێی 
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ئەو چۆنییەتییە جیاواز دەبێت كە شوێنی كلیلەكە 
سیستەمی  جێگیرەكە  تۆڕە  بەستراوە.  پێیەوە 
كلیلەكان  بەاڵم  گشتییە،  گرامەری  بنەماكانی 
جێگیردەكرێن  ئەزموون  بە  كە  گۆڕاوانانە  ئەو 
و دەخرێنە شوێنی گونجاوی خۆیانەوە. دەبێت 
دەدرێت  منداڵ  بە  كە  سەرەتاییەی  مادە  ئەو 
وەك پێویست بێت، بۆئەوەی بتوانێت كلیلەكان 
بخاتە شوێنی دیاریكراوی خۆیانەوە. كاتێكیش 
واتای  ئەمە  ئەوا  پێدەكرێت،  ئیشیان  كلیلەكان 
ڕووكاری  خاوەنی  دەبێتە  منداڵ  كە  ئەوەیە 
زمانە  ئەو  راستییەكانی  و،  دیاریكراو  زمانێكی 
دەربڕینێكی  كە  دەزانێت  ئەوە  واتە  دەناسێت: 
ئیدی  و  هەیە  دیاریكراوی  واتایەكی  دیاریكراو 

بەم جۆرە. 
لە هەر شوێنێك لەو شوێنانەی كە بۆ دانانی 
كلیلەكان شیاون زمانێكی دیاریكراو بەرهەم دێت. 
ڕەهەندێكی وەرگرتنی زمان پرۆسەی دانانی 
سەرەتاییەی  مادە  ئەو  گوێرەی  بە  كلیلەكانە 
پرۆسەی  واتە  دەدرێت،  زمانی  توانای  بە  كە 
گۆڕاوەكان  كە  بەهایانەیە  ئەو  جێگیركردنی 
وەریدەگرن . كاتێكیش ئەو بەهایانە دیاریدەكرێن، 
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كار،  دەكەوێتە  سیستەمەكە  سەرجەمی  ئەوا 
بەها  نێوان  لە  سادە  پەیوەندییەكی  هیچ  بەاڵم 
و  دیاریكراو  گۆڕاوێكی  بۆ  هەڵبژێدراوەكان 
هەڵبژاردنە  لەم  كە  نییە،  دەرەنجامانەدا  ئەو 
نێو  دەچیتە  هەڵبژاردنە  ئەم  كاتێك  دەكەونەوە 
گشتییەوە.  گرامەری  ئاڵۆزەكەی  سیستەمە 
گۆڕاوەكان،  دانەیەكی  چەند  گۆڕینی  دەشێت 
یان تەنانەت گۆڕینی یەكێكیشیان ببێتە ماویەی 
بێت  جیاواز  زۆر  كە  زمانێك  بەرهەمهێنانی 
لە  هەیەتی،  ئۆرگیناڵەكە  زمانە  سیفەتانەی  لەو 
بەرامبەریشدا، ڕەنگە ئەو زمانانەی كە سەر بە 
نین زۆر هاوشێوە  لە خێزانە زمانەكان  یەكێك 
بن ،ئەگەر بێتوو گۆڕاوەكان بخرێنە هەمان دۆخ 

و شوێنەوە. 
دەكرێت ئەم مەسەلەیە لە زمانە ڕۆمانییەكاندا 
لەیەك  كەمێك  تەنیا  زمانانە  ئەم  روونبكەینەوە. 
گەورە  جیاوازییەكەیان  و  دووركەوتوونەتەوە 
نییە. لەڕووی پێكهاتەیشەوە زۆر لەیەك دەچن. 
كەچی فەرەنسیی لە هەندێ ڕووەوە لەم زمانانە 
وەكو  پێكهاتەی  ئیسپانیدا  زمانی  لە  جیاوازە. 

ئەمانە دەبینین: 



79

 Llega -23 أ
دەگات )ئەو بۆ نێر و مێ و بێ گیانیش(.

.Llega Juan -23 ب
»ژوان دەگات«. 

.Lo quiere ver -23 ج
ئەو )نێر(/ ئەو )مێ( »دەیەوێت بیبینێت«. )بۆ 

گیاندار و بێ گیانیش(. 
هەمان شت لە ئیتالی و زمانە ڕۆمانییەكانی 
لە  پێكهاتەیە  ئەم  هەمان  كەچی  هەیە.  تریشدا 
لە  بكەر  دەبێت  نییە.  بوونی  فەرەنسیدا  زمانی 
بەدوای  ناشبێت  دەربكەوێت،  رستەكەدا  هەموو 
هەیە،  ب(�دا   23( لە  ئەوەی  وەك  بێت،  كرداردا 
ب(   22( وەكو  هۆكارەكییەكانی  پێكهاتە  )بەاڵم 
زمانی  لە   .]Juan hace ]salir a Pedro
فەرەنسیدا هەیە و بە ڕیز دەردەكەوێت: بكەر-
كردار  كە  رووندەكاتەوە،  ئەوە  ئەمەیش  كردار، 
لەالیەكی  زیادەكەوە(.  رستە  سەرەتای  دەچێتە 
querer- پێكهاتەی  ئەگەرچی  دیكەیشەوە 
ئیسپانیدا وەك یەك كرداری  لە زمانی  �دا   ver
جێناوی  بەركاری  تێیدا  كە  ئیشدەكات،  لێكدراو 
�دا هاتووە وەك   quiere بەدوای كرداری ver
ئەوەی لە )23 ج(دا هەیە )كە ئەمەی هاوشیوەی 
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كرد(،  باسمان  پێشتر  كە  �ە   hacer-afeitar
كە  روونادات  فەرەنسیدا  زمانی  لە  ئەمە  كەچی 
بە  بێت  پەیوەندیدار  جێناو  بەركاری  دەبێت 
كرداری رستەی زیادكراوەوە. ئەم جیاوازییانەی 
نێوان زمانی فەرەنسی و زمانە ڕۆمانییەكانی تر 
و،  پەرەیسەندووە  كەمە  سەدەیەكی  چەند  تەنیا 
پێدەچیت لە یەك كاتیشدا ڕوویدا بێت، لەوانەیە 
یەك  تەنیا  گۆڕانی  بەرەنجامی  گۆڕانانە  ئەم 
بەهۆی  گۆڕانەیش  ئەم  دەشیت  و،  بن  گۆڕاو 
كاریگەری زمانە ئەڵمانییە دراوسێكانەوە بووبێت. 
بۆ سەلماندنی ئەم دەرەنجامە )كە ئێمە پێمانوایە 
كە  بهێنینەوە،  ئەوە  بەڵگەی  دەبێت  دروستە( 
كە  دەسەپێنێت،  ئەوە  گشتی  گرامەری  بونیادی 
گۆڕاوەكاندا  لە  یەكێك  لە  گۆڕان  بێتوو  ئەگەر 
و  كاریگەری  مایەی  دەبێتە  ئەوا  ڕووبدات 
دەرەنجامی بەرچاو. لێرەدا دەتوانین سەركەوتوو 
بین بەوەی، ئەم دەرەنجامانە بگێڕینەوە بۆ ئەو 
سفر«،  بكەر  »گۆڕاوی  پێیدەوترێت  كە  شتەی 
دەشێت  ئایا  كە  دیاریدەكات،  ئەوە  ئەمەیە 
جێناو  بكرێتە  و  بشاردرێتەوە  رستەكە  بكەری 
نا؛ هەندێك  أ(�دا هەیە یان   23( لە  وەك ئەوەی 
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لێكۆڵینەوەی نوێیش لەبارەی وەرگرتنی زمانەوە 
هەن، كە شایەنی سەرنج لێدانن، ئەم توێژینەوانە 
لە  گۆڕاوە  ئەم  چۆن  كە  كۆڵیوەتەوە،  لەوەیان 
ساڵەكانی سەرەتای تەمەنی منداڵدا جێگیردەبێت. 
دەچێت،  بنچینەیە  لەو  دۆخە  ئەم  لۆژیكی 
پێ  پشتی  بایۆلۆژییەكان  جۆرە  دیاریكرانی  كە 
دەبەستن. سیستەمی ژیانی بایۆلۆژی تاڕادەیەكی 
زۆر لە هەموو جۆرەكاندا لێكچووە، واتە هەر لە 
بەكتریاوە هەتا جۆری مرۆیی، بەاڵم دەشێت لە 
لە چەند هۆكارێكی وەك  هەندێ گۆڕانی كەمدا 
گەورە  جیاوازیی  خانەدا،  پرۆسەكانی  كاتی 
لەنێوان ئەو بوونەوەرانەدا دروستببێت كە پەیدا 
نێوان نەهەنگ  دەبن، بۆ نموونە وەك جیاوازی 
زمانەكانی  شێوەیش،  هەمان  بە  پەپولە.  و 
جیهان لە چەندین ڕووەوە زۆر جیاواز لەیەكتر 
لە  هەموویان  كە  دەیشزانین  بەاڵم  دەردەكەون، 
یەك قوڕەوە پەیدابوون، واتە دەبێت تایبەتمەندییە 
سەرەكییەكانیان بە بنەما نەگۆڕەكانی گرامەری 
بەم  مەسەلەكە  ئەگەر  بەاڵم  ڕێكبخرێن،  گشتی 
هیچ  فێری  مناڵ  مەحاڵە  ئەوا  نەبێت،  جۆرە 

یەكێكیان ببێت. 
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ئەركی وەسفكردن خۆی كارێكی سەختە، بەاڵم 
ئەركی تەفسیر، واتە داڕشتنی گرامەری گشتی، 
لە  زمانناس  دەبینین  سەختترە.  و  قورستر  لەو 
ئاستی وەسفیدا، بڕێك دیاردەی دەخرێتە بەردەم 
كۆمپیوتەرییەكەیان  سیستەمە  هەوڵدەدات  كە 
دیاردە  و  دیاردانە  ئەم  كە  كەشفبكات،  تێدا 
لەسەر  بەاڵم  تەفسیربكات،  پێشبینیكراوەكانیش 
ئاستی تەفسیری ئەوا پێویستە ئەوە دەربخرێت، 
بنەما  لە  دیاردانە  ئەم  دەكرێت  چۆن  كە 
گۆڕاوەكان  ئەگەرچی  پەیداببن،  نەگۆڕاوەكانەوە 
ئەركە  ئەم  جێگیركرابن.  خۆیشیاندا  لەشوێنی 
زۆر قوسترە. لە چەند ساڵێكی كەمی ڕابردوودا 
توانرا خۆ لە قەرەی ئەم ئەركە قورسە بدرێت و، 
هەندێك پێشكەوتنی راستەقینە لە پێناسەكردنیدا 

ڕووبدات، كە پێشتر چاوەڕوانكراو نەبوو. 

سەرچاوە: 
-نعوم تشومسكی، اللغە و مشكالت المعرفە »محاچرات 
ما ناجوا«، ترجمە: د. حمزە بن قبالن المزینی، دار البیچاو-
دار توبقال، الگبعە ااڵولی، المغرب, 1990, ص100-61. 
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پەراوێزەكان :
لەبارەی  ئیسپانییەكاندا جیاوازی هەیە  دیالەكێكتە  لە 
ئەم ڕستەیەوە؛ ڕەنگە واتای »پیاوەكە لە خانووەكەدایە« 
بدات، یان نەدات. جگەلەمەیش بە واتا حەرفییەكەی واتای 

»پیاوەكە لە ماڵەوەیە«. 
لە  ئەمەیش   .computational كۆمپیوتەرییانە 

computer ەوە وەرگیراوە.
بنیاتنەرییشی پێدەوترێت وەك دانەپاڵ بونیاد. 

ڕاستن.  فەرهەنگەكانیشدا  ئاستی  لە  تێبینییانە  ئەم 
پەیوەندی  هەندێك  »بەردانەوە«  وشەی  دەبینین 
ڕستەی  بەردانەوە«ەوە.  »هۆكاری  بە  هەیە  دەاللی 
ڕستەیە  ئەم  وەك  شتێكە  بەردایەوە«  كتێبەكەی  »جۆن 
وشەی  بەاڵم  بەربێتەوە«،  كرد  كتێبەكە  لە  وای  »جۆن 
»كتێبەكە  كە  نییە،  بەوەمان  تایبەت  »بەردانەوە«ی 
كێشەكان بەردەداتەوە«، بەڵكو ماناكەی نزیكە لەوەی كە 

»كتێبەكە بەهۆی كێشەكانەوە بەردەبێتەوە«.
ئەمەدا  وەك  ئەزموونێكی  داڕشتنی  كاتی  لە  دەبێت 
مامەڵە  ئەزموون  كە  دڵنیابین  لەوە  تاوەكو  بین،  ئاگادار 
لەگەڵ سەرەتاكانی مادەیی سەرەتاییدا دەكات، نەك لەگەڵ 
توانا گشتییەكاندا بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی دەربڕین، 
ئەم كێشانە. هەمیشە  لە چییەتی  بە چاوپۆشین  هەڵبەت 

داڕشتنی ئەزموونی شیاو شتێكی ئاسان نییە.
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ئەم  ڕوونیبكەینەوە  كە  ئەوەیە،  بۆ  سەرنجە  ئەم 
مەسەلەیە تەنیا بەشێكی كەیسەكە نییە. جگە لەمەیش دەبێت 
سەرنج لە وەرگرتنی وشەكان و گوزارە سەیڤكراوەكان و 
كردارە دەرەڕێساكان و شتی تریش بدەین. لێرەدا باسەكە 
لەبارەی ئەو شتەوەیە، كە پێیدەڵێت »زمانی ناوك« بە واتا 

زاراوەییەكەی.
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حكومەتی جیهان

نوام چۆمسكی
لەعەرەبییەوە: هاوار محەمەد
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یەكەم ئەرك، كە پالندارێژانی جیهان لە ساڵی 
دووبارە  خۆیان،  ئەستۆی  خستییانە  دا   1945
نوێیەكان  پیشەسازییە  كۆمەڵگە  بونیادنانەوەی 
بوو،بۆیە هەر زوو واز لەو بیرۆكە پێشوەختانە 
هێنرا، كە ئامانجیان بوو ئەڵمانیا بكەنە دەوڵەتێكی 
كشتوكاڵی، ئەمە گوایە وەك سزایەكی سەپێنراو 
ئەوروپای  داگیركردنی  و  وێرانكردن  بەهۆی 
»وەرشەی  وەك  كاتەدا  لەو  رۆژهەاڵتەوە؛ 
پیشەسازی« بۆ خزمەتكردنی سەنتەری جیهانی 
پیشەسازیی، داننرا بە ئەڵمانیا و ژاپۆندا، بەوپێیەی 
ویالیەتە  هەژموونی  ژێر  بچنە  ئامادەكرابوون 

یەكگرتووەكانەوە.
پێداچوونەوەی  دەبێت  هەیە  كێشە  زۆر 
ئەو  هەمووشیانەوە  لەسەرووی  بكەین،  بۆ 
بەرگرییە شەرەفمەندانەیەی كە بە توندوتیژییەوە 
بە  ئیرادەیە  ئەم  وەستابوو،  فاشیزمدا  بەڕووی 
تووندی خرابووە خزمەتی سەروەرە نوێیەكانی 
جیهانەوە، كە ڕەتییاندەكرەوە پەیوەندییەكیان بە 
كاریگەریی  بە  دژ  هەروەها  هەبێت،  فاشیزمەوە 
»سێوی بۆگەن« )یەكێتی سۆڤییەت( بوون، كە 
بەرەو رۆژهەاڵت دەكشا، تارمایی هێزی سێیەمی 
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مەیلێكی  و  ئاراستە  كە  دەركەوتبوو،  بێالیەنیش 
)سۆشیال- هەبوو  سۆشیالیستی  دیموكراتیی 
دیموكرات(، هەوڵی بۆ رێگەیەكی سەربەخۆ دەدا.
 خراپترین كابووسی جیۆ سیاسیی رۆژئاوا 
یەكگرتنی ئۆراسیا بوو، بە جۆرێك كە لە دەرەوەی 
بااڵدەستیی ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە بێت. ئەمە 
كێبڕكێكارێكی  دروستبوونی  مایەی  دەبووە 
یەكگرتوویی  و  یەكێتی  بۆ  بەرفراوان  و  گەورە 
بەریتانیا،  ترساندنی  مایەی  دەبێتە  كە  ئەوروپا، 
لە  یەكەمدا  سەدەكانی  لە  كە  دوورگەیەی  ئەو 

دەروبەر و پەراوێزەكانی كیشوەرەكەدا دەژیا.
لەالیەن ویالیەتە  بایەخپێدان  و  ئەرك  یەكەم 
»كەلێنی  جەبری  ئاڕاستەی  یەكگرتووەكانەوە، 
نا- ئابوریە  هێزە  لە  وای  كە  كرا،  دۆالر« 
بەرهەمە  ناچارنەبن  كرد،  ئەمەریكییەكان 
ئەمەریكییەكان و زێدەی بەرهەمە جوتیارییەكانی 
سەركەوتن  و  چارەسەركردن  بكڕن.  ئەمەریكا 
بەسەر ئەم كێشەیەدا، پێویستییەكی حاشاهەڵنەگر 
و زیندوو بوو، ئەمە ئەو شتە بوو كە ئەچیسۆن 
هەستیانپێدەكرد.  پێشەنگ  تری  پالنداڕێژانی  و 
نەكردنەوەی ئەو بازاڕانە بەسەر كااڵ و كەلوپەلە 
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كە  لێدەكرا،  ئەوەی  پێشبینی  ئەمریكییەكاندا، 
تر  جارێكی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئابوری 
تووشی داڕمان دەكاتەوە، یان الیەنیكەم وادەكات 
ئەو ئابوریە تووشی دەستێوەردانی دەوڵەت ببێت، 
ئەمەیش ئیمتیازەكانی دەخاتە مەترسییەوە و كەم 
سوودیان  تایبەتییەكان  كۆمپانیا  كە  دەكاتەوە، 
دەستكەوتەكانی  لەمەش  جگە  لێوەردەگرت. 
جەنگ خرایە بەردەستی سەركردەكانی ئابوری 
كۆگایەكی  ئەوەبوو،  ئەمەش  واتای  ئەمریكا، 
پەلەیان  و  لەبەردەستدایە  گەورەی سەرمایەیان 
بەتایبەتیش  وەبەرهێنانەوە،  بواری  بیخەنە  بوو 
تەنیا  ئەوروپا.  دەوڵەمەندەكانی  دەوڵەتە  لە 
بیناكردنەوەی  سەرلەنوێ  هۆكارانە  ئەم  لەبەر 
خزمەت  كە  رێگەیەی  بەو  پیشەسازی،  جیهانی 
رەگەزی سەرەكی  بكات،  ئەمریكا  دەسەاڵتی  بە 
ئەمریكا بوو بۆ دەستگرتن بەسەر  ئەجێنداكەی 

جیهاندا.
لەنێوبردنی  بۆ  پەیڕەوكرا  شێواز  زۆر 
بەرگری بەڕووی فاشیزم و جەنگی كرێكاراندا و 
گەڕانەوەی سیستەمە كۆنزەرڤاتیڤە تەقلیدییەكان، 
كە بەر لە جەنگ بوونیان هەبوو، هەروەها ئامانج 
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لەم رێگە پەیڕەوكراوانە بۆ گەشەسەندنی ئابوری، 
بوو بە رێگەیەك، كە خزمەت بە هەناردەكەران 
بۆیە  بكات،  ئەمەریكییەكان  بەرهەمهێنەرە  و 
بەرنامەیەكی زۆر بەرفراوانی هاوكاری لە كۆتایی 
خوازراوی  ئامانجی  بەاڵم  پەیڕەوكرا،  چلەكاندا 
پەیڕەوكردنی  پێدەچوو  وا  ئیدی  بەدەستنەهێنا. 
میلیتاریی  ئاڕاستەیەكی  كە  كینزییەكە  نموونە 
هەبوو، سەركەوتووتر بێت. وەك چۆن بەرنامەی 
دووبارە پڕچەككردنەوە و جەنگی كۆریا پاڵنەری 
ژاپۆنییەكان.  و  ئەوروپی  ئابوریە  بۆ  بەهێزبوو، 
دواتر جەنگی ڤێتنام ئەوروپای دەوڵەمەندتركرد 
ئابوری،  و هاوكاری ژاپۆنی كرد وەك هێزێكی 
هاوكێشەكانی  سەرووی  لە  كە  ڕادەیەك  بە 
رۆژهەاڵتی  دەوڵەتانی  لە  بوو  پێشكەوتنەوە 
ئاسیادا، ئەمەیش كۆمەڵێك دۆڕان و لەدەستدان 
قووت  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بۆ  كە  بوون 

نەدەدرا و جێگای قبووڵنەبوو.
تەقلیدییە  دەوڵەتە  شوێنی  شانۆیەدا  لەم 
ئەمەیش  دیاریكرا،  و  ڕێكخرا  خزمەتگوزارەكان 
ئەوروپا  كە  بوو،  زیاتر  بایەخی  كاتە  ئەو 
تەقلیدییەكانی  سەرچاوە  بەسەر  كۆنترۆڵی 
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وزەییەكانی  سامانە  و  كشتوكاڵییەكان  سامانە 
هەرێمێك  هەر  لەدەستدا.  ڕۆژهەاڵت  ئەوروپای 
پێگە و شوێن و »وەزیفە«ی خۆی لە نەخشەی 
نەخشەسازاندا گرت. ویالیەتە یەكگرتووەكانیش 
جڵەوی كۆنترۆڵەكەی بەسەر نیوەگۆی ڕۆژئاوادا 
و  بەریتانی  كێبەركێكارە  بۆیە  بەدەستەوەبوو، 
فەرەنسییەكانی لەوێ دەركردبوو. پرەنسیپەكەی 
مۆنرۆ تاوەكو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست درێژ بوویەوە، 
شوێنكەوتەی  بەریتانیای  چاوەڕوندەكرا  وا  كە 
واشنتۆن، هاوكاری پێشكەش بە هاوپەیمانەكەی 
لەو ناوچەیەدا بكات، بەاڵم »ئەفەریقا« دەبوو بۆ 
دووبارە بیناكردنەوەی ئەوروپا »بەكاربهێنرێت« 
رۆژهەاڵتی  باشوری  دەبوو  بچەوسێنرێتەوە.  و 
خۆی  سەرەكییەكەی  وەزیفە  ئاسیاییش 
»تەواوبكات«، ئەویش ئەوەبوو كە بۆ ژاپۆن و 
خاوی  مادەی  سەرچاوەی  رۆژئاوا،  ئەوروپای 
پیشەسازیی بێت )بەو جۆرەی كە جۆرج كینان 
ساڵی  لە  دەرەوە،  سیاسەتی  پالنداڕێژانی  و 
1948 و 1949 دا دیارییانكردووە(، بەاڵم دەبوو 
ویالیەتە یەكگرتووەكان مادەی خام لە كۆلۆنییە 
ئەوروپییەكانی پێشتر بكڕێت، تاوەكو بتوانێت بە 
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خۆی  نوێ  بازرگانیی  سێگۆشەكانی  سیستەمی 
بونیادبنێتەوە، كە بە پێی ئەم سێگۆشەیە دەوڵەتە 
بە  ئەمریكییەكانیان  بەرهەمە  پیشەسازییەكان 
خامانە  مادە  لەو  كە  دەكڕی،  نەختینە  پارەی 
الی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دروستكرابوو 
پێشتری  ئەورپییەكانی  كۆلۆنیالە  لە  خۆیەوە 
بەم  بازرگانییەكە  سێگۆشە  )كەواتە  كڕیبوو 
جۆرە بوو: مادەی خامی كۆلۆنیالەكان- بەرهەمە 
لەالیەن  بەرهەمەكان  كڕینی  ئەمەریكییەكان- 
دەوڵەتە پیشەسازییەكانەوە(. بە پێی ئەم لۆژیكە 
سەروەرییەكی  دەیانتوانی  پێشتر  كۆلۆنیالەكانی 
مسۆگەر  خۆیان  بۆ  جەوهەری(،  )نەك  فۆڕماڵ 

بكەن و هیچی تر .  
لەنێوبردنی  بڕیاری  جیهانییەكان  پالنداڕێژە 
»ناسیۆنالیستییە  رێبازە  و  ئاڕاستە 
كۆلۆنیالەكانی  دەوڵەتە  لە  حەماسییەكان«یان 
وایاندەبینی  ئەمانە  دەزانی.  بەپێویست  پێشتردا 
كە بەرژەوەندی ویالیەتە یەكگرتووەكان لەالیەن 
»ئەم سیستەمانەوە كە فیكرێكی ناسیۆنالیستیی 
فشاری  كاریگەری  لەژێر  هەیە«،  تووندڕەویان 
گەلەكانیاندان كە داوای »دەستبەجێ باشكردنی 
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و  پڕكردنەوە  و  گوزەران«  ئاستەكانی 
دابینكردنی پێویستییە سەرەكی و لۆكاڵییەكانیان 
ئەم  هۆكارەكانی  هەڕەشەدایە.  لەژێر  دەكرد، 
ئاشكرابوو،  و  ڕوون  دژبوونە،  و  بەرهەڵستی 
ئاڕاستە  ئەم  دەبوو  هەموویشییەوە  لەپێش 
ئەمەریكادا  خواستی  لەگەڵ  ناسیۆنالیستییانە 
ئابوری  و  دروستكردنی »كەشێكی سیاسی  بۆ 
ملكەچ بۆ وەبەرهێنانی تایبەت« بەریەكدەكەوتن، 
قازانج  و  سود  گەڕاندنەوەی  لەگەڵ  هەروەها 
ئاساییشی  یاداشتی  )بەپێی  وەبەرهێنەرەكان  بۆ 
ساڵی  ی   NSC  2345/1 ژمارە  نەتەوەیی 
خواستی  لەگڵ  ناكۆكبوو  هەروەها   ،)1954
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا كە ئەمەبوو: 
»پاراستن و دەستگرتن بە مادە خاوەكانمانەوە« 
سیاسیدا  پێداچوونەوەیەكی  لە  كینان(.  )گوتەی 
كە باڵونەكرایەوە، كینان لە ساڵی 1948 دا ئەم 
ئیتر  »پێویستە  وتی:  و  دا  ئاگاداركردنەوەیەی 
بهێنین  تەمومژاوییانەی  و  ئاڵۆز  قسە  لەو  واز 
بەرزكردنەوەی  و،  مرۆڤ  مافەكانی  دەربارەی 
جیهان،  دیموكراتیزەكردنی  و،  گوزەران  ئاستی 
هەروەها دەبێت بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ و بە پێی 
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چەمكەكانی هێز بجوڵێینەوە و مامەڵەبكەین. نابێت 
دروشمە ئایدیالییەكان دەربارەی »پێشكەشكردنی 
سود و چاكە بە جیهان« رامانگرن«، بۆیە دەبێت 
ئامۆژگاری و ڕێنماییەكەی كینان لەبەرچاو بگرین، 
بپارێزین كە  ئەگەر دەمانەوێت »ئەو جیاوازییە 
ئێمە وەك دەوڵەمەندەكان لەو دوروبەرە فراوانە 

هەژارەی دەوروپشتمان جیاماندەكاتەوە«. 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  جۆرە  بەم 
بە  دژ  كرد  خۆی  سیاسەتەكانی  لە  پەیڕەوی 
سێیەمدا،  جیهانی  واڵتانی  لە  دیموكراسییەت 
تۆقاندندا،  شێوازەكانی  لە  ئاڵوگۆڕ  لەگەڵ 
وێرانكردنی  و  پەراوێزخستن  ئامانجی  بە 
هەموو  ناسیۆنالیستییەكان،  سیستەمە 
پرەنسیپی  رووبەرووبوونەوەی  بۆ  ئەمانەیش 
»ناسیۆنالیزمی ئابوری« بوو، كە لەژێر فشاری 
گەالندا بە خێراییەكی زۆر باڵودەبوویەوە. ئەم 
بوون  تەواوی سەربەخۆ  بە  كە  مومارەسانە، 
زۆر  رواڵەتە  ساردو  جەنگی  كۆنتێكستی  لە 
هۆكاریش  زۆر  ئەمریكا.  سیاسەتی  زەقەكانی 
پێشبینیی  هێشتا  وامانلێدەكات  كە  هەیە 

بەردەوامبوونەكەی بكەین.
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وەك پێشتر باسمانكرد، داهێنراوی ناسۆنالیزمی 
سەربەخۆ و ئامانجە بااڵ و خوازراوەكانی –كە 
بیانییەكاندا  بەرهەمهێنەرە  بەڕووی  جەماوەر 
گەورەبوو  مەترسی  زەقیانكردبوویەوە- 
ویالیەتە  نەتەوەیی«  »ئاساییشی  لەسەر 
جێگیری  و  »ئارامی«  لەوێدا  یەكگرتووەكان، 
كەوتە بەردەم هەڕەشەی بزووتنەوە ئازادیخوازە 
بەڵگەنامە  لە  ترسانە  ئەم  سەركەوتووەكان. 
ناوخۆییەكانی ئیدارەی ویالیەتە یەكگرتووەكاندا 
رەنگیدایەوە. كاتێك واشنتۆن لە ساڵی 1954 دا 
ئامادەكاریی كرد بۆ هەڵگەڕاندنەوەی ئەزموونی 
تەمەنكورتی  دیموكراسییەتی  سەركوتووی 
دەرەوەی  بەرپرسەكانی  لە  یەكێك  گواتیماال، 
كە  راگەیاند،  ئەوەی  ئاگادارینامەی  ئەمریكا، 
گواتیماال بۆتە »مەترسییەكی زورترە بۆ ئارامی 
هەریەكە لە هیندۆراس و سلڤادۆر« چاكسازییە 
»چەكێكی  كردوویەتی  كە  كشتوكاڵییەكان 
بەرنامە  بانگەشەییە«.  مەترسیداری  زۆر 
یارمەتیدانی  بۆ  بەرفراوانەكەی  كۆمەاڵیەتییە 
دژی  ملمالنێیاندایە  لە  جوتیاران  و  كرێكاران 
چینە دەوڵەمەندەكان و دژی پرۆژە وەبەرهێنییە 
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»سەرنجراكێشان  مایەی  بۆتە  بیانییەكان،و 
هەمان  كە  دراوسێكان،  دەوڵەتە  ئافەرینی  و 
رەوشییان هەیە«، بۆیە ئەو ئارامییەی كە واشنتۆن 
مەبەستییەتی »ئاساییشی چینە دەوڵەمەندەكان و 
ئەمەش  بیانییەكان«ە،  وەبەرهێنەرە  ئاساییشی 
نەتەوەیی  »بەرژەوەندی  چەمكی  لەژێر  پێكەوە 
لە  كۆدەبێتەوە.  یەكگرتووەكان«دا  ویالیەتە 
چارەنووسی  جەنگدا،  دوای  نەخشەسازییەكانی 
باشور هەر وەك پێش جەنگ مایەوە، ئەگەرچی لەو 
كاتەی دوای جەنگدا تێهەڵكێش و تەبا بە پەیكەری 
گشتیی بەجیهانیبوونی لیبرالیزم كرا، بەگوێرەی 
ئەمەریكییەكان  وەبەرهێنەرە  بەرژەوەندی 
كرا.  دەستكاری  ئەمەریكاییەكان،  كۆمپانیا  و 
ریشەكانی ملمالنێی نێوان دەوڵەتە سەربەخۆكانی 
جیهانی سێیەم و ویالیەتە یەكگرتووەكان لە رەگی 
سیستەمی نوێی جیهانیدا بوو، كە پشتی بەستبوو 
ئابوری،  جەنگی  و  توندوتیژی  بۆ  پەنابردن  بە 
فەندەمێنتالییە  بنەما  گوێرەی  بە  واشنتۆن  كە 

كۆلۆنیالیستییەكانی، بەرپایدەكردن.
بەڕوونی  التیندا  ئەمەریكای  حاڵەتی  لە 
كاركردی  كە  كراوە،  بنەمایانە  لەم  گوزارشت 
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ئەمەریكی  دەستێوەردانی  تیانەبوو  ئاڵۆزی  وا 
پەكبخات، یان الیەنیكەم كۆسپی بۆ دروستبكات. 
ویالیەتە  جیهان  دووەمی  جەنگی  دوای 
وای  كە  هەبوو،  تەواوی  هێزی  یەكگرتووەكان 
ریشەی  كە  سیاسییەكانی،  ئامانجە  لێدەكرد 
بوو،  ئەمەریكادا  كۆماری  سەرەتاكانی  لە 
داگیركردنی  لە  بوو  بریتی  ئەویش  بەدیبێنێت، 
پێگەی كێبەركێكارە ئیمپریالییەكان و بەدیهێنانی 
وەزیری  النسج،  مۆنرۆ.  بنەمای  ئامانجەكانی 
تەفسیركردووە،  وا  ئەمەی  ئەمریكا،  دەرەوەی 
كە دەبێت ویالیەتە یەكگرتووەكان بەر لە هەموو 
شتێك گرنگی بە بەرژەوەندییەكانی خۆی بدات، 
بەاڵم بەرژەوەندییەكانی نەتەوە ئەمەریكییەكانی 
دوا  و  رووكەشە  و  رێكەوت  رووداوێكی  تر 
ئەمڕۆ  كە  میتۆدەیە  ئەو  ئەمە  نییە،  ئامانج 
»گاڕانی ساماندار و بسنزمانەكان« لە ویالیەتە 
پێی  بە  لێدەكەن.  پەیڕەویی  یەكگرتووەكان 
سەرنجی ستیڤن رۆب »رۆڵی ئەمریكای التین لە 
سیستەمی نوێی جیهانیدا ئەوەی بۆ دیاریكراوە، 
فرۆشتنی سامانی  لە  زێدەڕەوی  لەالیەكەوە  كە 
دیكەیش  لەالیەكی   ، نەكات  خامەكانی  مادە 
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بازاڕەكانی زیادەی سەرمایەی هاتوو لە ویالیەتە 
و  ئەوەندە  هەر  وەربگرێت،  یەكگرتووەكانەوە 
جیراڵد  داڕشتنەوەكەی  بەگوێرەی  تر«.  هیچی 
ئەی،  ئای  سی  دیاریی  مێژوونووسی  هاینز، 
كێبەكێی  »كەمكردنەوەی  واشنتۆن  ئامانجی 
بیانییە لە ئەمەریكای التین، بۆئەوەی ئەو ناوچەیە 
پیشەسازیی  زیادەی  سەرەكی  بازاڕی  وەك 
بەرهەمەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان بمێنێتەوە، 
وەبەرهێنەرەكان،  چاالكیی  بۆ  بوارێك  بكرێتە 
هەروەها رۆڵی ئەو ناوچەیە وەك كۆگای مادەی 
خاو بهێڵرێتەوە، پێویستیشە دوور بێت لە دەستی 
هیچ  ئەوەی  وێرای  نێودەوڵەتی«.  سۆشیالیزمی 
سۆشیالیزم  نزیكبوونەوەی  بۆ  نییە  بەڵگەیەك 
لەو ناوچەیە، بەاڵم مەبەستەكە دوورخستنەوەی 
لە  كە  بوو،  ناوخۆیی  سۆشیالیزمی  مەترسی 
بەرگی ئەو شەیتانە نادیار و شاراوانەی هەژاراندا 
»رووتكردنەوەی  بۆ  ئامادەبوون  كە  بوو، 

دەوڵەمەندەكان«، بە دەربڕینی داالس  .
ئامانجەكان لە دەوڵەتانی ئەمریكای التین جیاواز 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەوەیاندا  هەوڵی  بوو، 
ئەو  ناسۆنالیستی،  نوێی  »فەلسەفەی  پێیدەوت 
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سیاسەتانە دەگرێتەوە، كە بۆ دابەشكردنی سامان 
بەسەر بەرفراوانترین توێژەكانی دانیشتووان و 
جەماوەر،  گوزەرانی  ئاستی  بەرزكردنەوەی 
ئەمریكی  دیكەی  بەرپرسێكی  پالنرێژكراون«. 
»ناسیۆنالیزمی  داوە  جۆرەی  لەم  كۆمێنتێكی 
بەسەر  سەرەكییە  بااڵدەستی  هێزی  ئابوری 
بەپیشەسازیكردن.  بەرەو  نوێیەكانی  خواستە 
بەوەیە،  باوەڕیان  التین  ئەمریكای  دەوڵەتانی 
دەبێت هاونیشتمانیان نەك بێگانەكان سوودمەندی 
ڕاستەوخۆ بن لە گەشەپێدانی ئابوری و مرۆیی«. 
ئەم ئامانجە یەكەمییە »هەاڵنە« بە ئاراستەیەكی 
ئەمریكییەكاندا دەڕۆن. مەسەلەكە  ناتەبای پالنە 
ساڵی  كۆنگرەی  گفتوگۆی  تەوەری  بووە 
كیشوەرە  هەردوو  سەركردەكانی  كە   1945
ویالیەتە  و،  كۆكردبوویەوە  ئەمریكییەكەی 
یەكگرتووەكان »دەستوورە ئابوریەكەی«ی تێدا 
كۆتاییهێنان  ئامانجی  كە  دەستوورەی  ئەو  دانا، 
هەموو  »بە  بوو  ئابوری  ناسۆنالیزمی  بە 
ئەوەیش  التیندا؛  ئەمریكای  لە  جۆرەكانییەوە« 
یەكەمی سامانەكانی  لەبەرئەوەی سوودمەندانی 
ئەمریكای التین، دەبێت وەبەرهێنەرەكانی ویالیەتە 
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بن،  لۆكاڵییەكانیان  هاوبەشە  و  یەكگرتووەكان 
نەك »گەالنی ناوچەكە«. 

لەبەرچاوبگرین،  هێزەكان  پەیوەندیی  ئەگەر 
دەوڵەتانی  پاراست،  خۆیی  دۆخی  واشنتۆن 
ئەمریكای التینیش شكستیانهێنا لە »دابەشكردنی 
زۆرترین سامان« بە گوێرەی ڕاپۆرتەكانی بانكی 
كەوتنە  1993دا  سێپتەمبەری  لە  نێودەوڵەتی 
»ستەمێكی زۆرەوە لە دابەشكردنی ساماندا«، ئەو 
راپۆرتەی كە وا چاوەڕوان دەكرا »ئاژاوە«یەكی 
ئەگەر  بنێتەوە،  ناوچەكەدا  دەوڵەتانی  لە  زۆر 
نەتوانن  دەوڵەتانە  ئەم  حكومەتەكانی  بێتوو 
»بەهێز و جددییەوە كار بۆ رووبەرووبوونەوەی 
هەژاری بكەن«، ببووە ئەگەرێكی زۆر ترسناك 

و بەفراوان .
»گەشەپێدانی  بە  دژ  ئەیزنهاوەر  و  ترومان 
التین  ئەمەریكای  لە  پیشەسازی«  گشتیی 
بەرژەوەندیی  بە  زیان  ئەمە  چونكە  بوون؛ 
ویالیەتە یەكگرتووەكان دەگەیەنێت، بۆیە دەبوو 
دەوڵەتانی ئەمەریكای التین خزمەت بە ئابوری 
ئەمەریكا بكەن، نەك كێبەركێی بكەن. بە كورتی 
كە  داهاتوو  گەشەسەندنێكی  هەر  دەركەوتنی 
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بكات،  دابین  هەرێمەكان  دانیشتوانی  خواستی 
شایەنی قبوڵكردن نەبوو. ویالیەتە یەكگرتووەكان 
هەمان بنەمای لە ناوچەكانی تریشدا پەیڕەوكرد، 
تەنیا لەو دەوڵەتە پیشەسازییە گەورانەدا نەبێت، 
كە بەرژەوەندییەكی فراوانتری لەگەڵیاندا هەبوو. 
بەپێی ئەو پالنانەی كە هاینز داینابوون ویالیەتە 
»خۆشگوزەرانی  بۆ  هەوڵیدەدا  یەكگرتووەكان 

سیستەمی سەرمایەداریی جیهانی«. 
ساڵی  یاداشتی  ئاسیا،  ئاستی  لەسەر 
بانگەشەی  نەتەوەیی  ئاساییشی  �ی   1949
دووالیەنە«  جیاو  و  هاوبەش  »ئاڵوگۆڕی  بۆ 
هەر  لە  »گشتگیر  بەپیشەسازیكردنی  دەكرد. 
بە  بەاڵم  بەدیبێت،  دەشێت  جیا  بە  دەوڵەتێكدا 
تێچوونێكی زۆر، ئەمەیش لە ئەنجامی قوربانیدان 
بەرژوەندی  بۆ  بەرهەمهێنان  بە  كێبەركێدا  لە 
دەبێت  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئینجا  تایبەت«، 
رێگەی ئەوتۆ بۆ »مومارەسەی فشاری ئابوری« 
قەبووڵی  كە  بدۆزێتەوە،  دەوڵەتانە  ئەو  لەسەر 
وەك  دیاریكراوە  بۆیان  كە  ناكەن،  ڕۆڵە  ئەو 
سامانی »كااڵ ستراتیژیییەكان و مادە خامەكان« 
بۆ  دواتر  كە  تۆوانەیە  ئەو  سیاسەتی  ئەوەیش 
كرد.  گەشەیان  ئابوری  خۆگوزەرانی  سیاسەتی 
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كەمەنجس«ە.  »پرۆس  سەرنجی  ئەمە  هەڵبەت 
ئابوری لەسەر  بەم جۆرە دیدگای گەشەكردنی 
ئاستی هەر دەوڵەتێك لە خۆیدا، شتێكی خوازرا 
و قەبوڵكراو نەبوو. هەر بەپێی یاداشتەكی پێشتر 
»هیچ دەوڵەتێك نییە لە دەوڵەتە ئاسیاییەكان، كە 
دروستكردنی  بۆ  هەبێت  پێویستی  سەرچاوەی 
بناغەی ئامادەسازیی پیشەسازییەكی گشتگیر«. 
ژاپۆن  و  چین  و  هیند  كە  ئەوەی  وێڕای  ئەوە 
ئابوری  داهاتووی  بەدەربن.  رێسایە  لەم  رەنگە 
چونكە  سەیردەكرا،  دیكە  چاوێكی  بە  ژاپۆن 
دەیتوانی بەرهەمە زۆر وردەكارەكان و بەرهەمە 
پێشكەوتووە جیهانییەكانی دیكە دروستبكات، هەر 
بەو جۆرەی كە توێژینەوەیەكی رووپێویی دەری 
خستووە و لیژنەیەكی ئەمەریكی لە ساڵی 1950 دا 
پێشكەشی كردووە. وێڕای ئەو رەگەزپەرستییەی 
كە ئەم ئایدیا ئەمریكیانە پیشاندەدات، هەندێكیان 
ئابوریە  كە  كۆریا،  جەنگی  هەڵگیرسانی  لە  بەر 

داتەپیوەكەی ژاپۆنی بوژاندەوە، راست بوون.
پێویست بوو لە ئاسیادا بنەما حاكمییەكان بۆ 
»سێوە  راكێشانی  هێزی  رووبەرووبوونەوەی 
كە  فەرامۆشبكرێت،  سۆشیالیزم«،  گەنیوەكەی 
بە پێچەوانەی ئەو شوێنە كەمێك دوورەدەستەی 
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ئەم  كاریگەری  درەنگتر  كە  التینەوە،  ئەمریكای 
كیشوەری  دەوڵەتانی  بۆ  پێدەگەیشت،  سێوەیان 
بووبووە  ئەمریكی،  خولگەی  نێو  ئاسیای 
خۆ  زۆر؛  سەرسوڕمانێكی  و  سەرنج  جێی 
بنەمایانەی  ئەم  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەگەر 
پەیڕەوبكردایە، ئەوا واباشتر بوو بە هیستریاوە 
مامەڵە لەگەڵ ئەو هەواڵنەدا بكات، كە لە دەوڵەتانی 
چەپۆكی  كەمكردنەوەی  ئامانجی  بە  ئاسیادا، 

ئەمریكا دەركەوتن.
وەك بینیمان ئەفریقایش بۆ چەوساندنەوەی 
رۆژهەاڵتی  بەاڵم  جێدەهێڵرێت،  ئەوروپی 
ناوەڕاست، لە بەشێكی تایبەتدا بە دورودرێژیی 

باسیدەكەین.
لە  پەیڕەوی  ئەمریكا  هاوكاریی  بەرنامەی 
كرد.  پێشوو  بنچینەییەكانی  خواستە  هەمان 
بنیاتنانەوەی  دووبارە  بۆ  مارشال  پرۆژەی 
ئەوروپا، پێویستییەكانی ئەو پالنڕێژییە بەڕێوەی 
دەبرد، كە پێشتر ئاماژەمان پێدا. رێژەیەكی زۆر 
بەرەو  ئەمەریكییەكانەوە  كەنارە  لە  پارە  كەمی 
باجدەرەكان  دەرچوو،  ئەوروپییەكان  كەنارە 
كۆی تێچوونەكانی بەرنامەی ئەو هاوكارییانەیان 
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هەناردەكەر  گیرفانی  چووە  كە  ئەستۆگرت،  لە 
لەم  سوودی  ئەوروپا  بەرهەمهێنەرەكانەوە.  و 
لە  مەرجیك  بە  بەاڵم  وەردەگرت،  هاوكارییانە 
چوارچێوەی كۆمەڵگە لۆكاڵییەكانیدا دابەشیبكردایە 
لە  بووایە  پێگەكەی  و  بنەمای سەنگ  لەسەر  و 
نەزمی جیهانیدا، ئەمەیش تەنیا بەو جۆرە لەالیەن 
لە  كرێكاران  رۆڵی  كە  قبووڵدەكرا،  ئەمریكاوە 
ئەوروپادا بێبایەخ و بێ كاریگەر بكات و رۆڵی 
خودی ئەوروپایش لە گۆڕەپانی جیهانیدا ملكەچی 
ئەمە  بكات؛  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  هەژموونی 
ئەو شتەیە كە هێنری كیسنجەر بە زمانێكی پاراو 
هاوكارییانە  ئەم  ی   10% لە  زیاتر  دەریبڕیوە. 
نیوە  لە  نەوتدا خەرجكرا، چونكە  داهاتەكانی  لە 
ئەوروپییەكان  دەوڵەتە  كە  نەوتەی  ئەو  زیاتری 
مارشاڵ  پرۆژەی  سامانەكانی  بەدەستیاندەهێنا، 
مۆڵ،  پارەی  بە  كردن  بۆی  كردەوە،  كۆی 
فراوانتر  بەرنامەیەكی  لە  بوو  بەشێك  ئەوەیش 
 ، ئابوریەك  بۆ  ئەوروپا  ئابوری  گۆڕینی  بۆ 
ئەم  ببەستێت.  نەوت  بە  پشت  بەتەواوی  كە 
سیاسەتانە بووە مایەی هەڵوەشانەوەی یەكێتییە 
كرێكارییەكان لە كانەكانی خەڵوزدا، كە لەڕووی 
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پێ  پشت  سەرچاوەیەكی  وەك  سیاسییەوە 
بە  ئەمەیش  پۆلێنكرابوو،  الوەكی  و  نەبەستراو 
ئەمەریكا،  بااڵدەستی  بەرفراوانكردنی  ئامانجی 
بەسەر  ئەمەریكا  قەڵەمڕەوی  درێژكردنەوە 
داهاتە نەوتییەكاندا. بەم جۆرە قەرزەكانی بانكی 
نێودەوڵەتی بۆ سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی ئەوروپا 
تەرخانكران، هەڵبەت بە داهاتی گەورەی كۆمپانیا 
سااڵنی  لەنێوان  ئەمەریكییەكان.  قەرزدەرە 
قەرزانە  ئەو  ی   77% رێژەی   1953-1946
بۆ كڕینی كااڵ و خزمەتگوزارییە ئەمەریكییەكان، 
 Quid Pro Quo بەشێوەی سوودی هاوبەش
تەرخانكران، هەر لەو ماوەیدا ئەوە راگەیەنرا كە 
بۆ  هەوڵدەدات  نێودەوڵەتی،  بانكی  »سیاسەتی 
بەشێوەی  تایبەتییەكان  پرۆژە  لە  پشتیوانیكردن 
لە  باجدەرەكان   . ناڕاستەوخۆ«  و  راستەوخۆ 
دابینكرد،  پارەیان  ئەم  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
چەند  ئەمەریكییەكان  كۆمپانیا  قازانجی  بەاڵم 
هەناردەكانەوە،  لەڕێگەی  جا  قاتبوویەوە، 
ئەو  وەبەرهێنانەوە،  هەلی  باشتركردنی  یان 
سەرچاوە  لە  لەبەرەوە  كە  كاریگەریانەیش 
�دا دیارییان   Trickle-Down ناڕاستەوخۆكاندا
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نەك  دانران  ڕێكەوت  و  كاتی  بەڕووداوێكی  دا، 
دەرەنجامی كۆتایی.

هەروەك بەرنامەی مارشال، ریگان بەرنامەی 
كردە  �یشی   PL480 ئاشتی  بەرامبەر  خواردن 
یەكێك لە گەورەترین كارە مرۆییەكان، كە یەك 
تری  نەتەوەكانی  سەرجەم  پێشكەشی  نەتەوە 
بەرنامەی  پێماندەڵێت  حەقیقەت  بەاڵم  دەكات، 
بەو  خزمەتی  ئاشتی  بەرامبەر  خواردن 
دانرابوو،  بۆ  بەرنامەكەی  كە  دەكرد،  ئامانجانە 
بارگرانیی  كە  ئەوەبوو  هەموویشیانەوە  لەپێش 
بكەوێتە  تایبەتەكان،  كشتوكاڵییە  وەبەرهێنانە 
خواستەكانی  بەدیهێنانی  جەماوەر،  ئەستۆی 
ئەمەریكا لەڕێگەی قەناعەتپێكردنی گەالن بەوەی 
)بە  ببەستن«  ئێمە  بە  پشت  خواردن  »بۆ  كە 
هێمفری،  هێمبەرت  سیناتۆر  دەبرینی  گوێرەی 
لیبرالیزمی  دیارەكانی  كەسایەتییە  لە  یەكێك 
كە  بەرنامەیەی،  ئەو  ئەندازیاری  و  ئەمەریكی 
بە  زۆری  قازانجێكی  مینیسۆتا  ویالیەتی  لە 
دامەزراوە كشتوكاڵییەكان بەدەستهێنا(، هەروەها 
ئەمە بەرنامەی بەرهەمهینانی خۆراكی لە جیهانی 
بەرهەمهێنەری  دەوڵەتانێكی  بە  گۆڕی  سێیەمدا 
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گەورەی  قازانجێكی  كە  نا-خۆراكی  كشتوكاڵیی 
بۆ پیشەسازییە كشتوكاڵییەكان و بەرهەمە پەینی 
ئەمریكادا  لەناوخۆی  كشتوكاڵییەكان  كیماییە  و 
لە  بەشداریكرد  بەرنامەیە  ئەم  هەبوو؛ هەروەها 
ئەویش  یاخیبوونەكاندا،  رووبەرووبوونەوەی 
دراوی  زۆرەملێیانەی  بەكارهێنانی  لەڕێگەی 
واڵتانی  و  بیانییەكان  بودجە  لە  ئەمەریكییەوە 
تۆڕێكی  بۆ  پارە  تەرخانكردنی  هەروەها  تردا، 
دەوڵەتە  لە  پشتیوانی  كە  جیهانی  سەربازیی 
سەرمایەدارییەكانی دەكرد لە رۆژئاوا و جیهانی 
ناچاركردنی  رێگەی  لە  هەورەها  سێیەمدا، 
ئەمەریكاوە،  كێبەكێكارەكانی  واڵتە  بودجەی 
تاوەكو بودجەیەكی زۆر بۆ پرۆسەكانی دووبارە 
و  بۆردن(  )ویلیام  تەرخانبكەن  پڕچەككردنەوە 
ئەمەریكییەكان  بەرهەمە  خەرجیی  ناڕاستەوخۆ 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  جۆرە  بەم  بدەن. 
داهاتەكانی هەناردەكانی رێكخست )كە لەڕووی 
»ستەمگەرانە«ی  سیاسەتێكی  بە  جیهانییەوە 
بازرگانی دادەنرا( تاوەكو بازاڕە گەورەكەی ژاپۆن 
»لەنێو سەرجەم بازاڕەكانی تردا ،یان وەك هەر 
)بە  بكات  هێزی  كەم  و  تر«بهێڵێتەوە  بازاڕێكی 
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بڕوای بۆردن(، كاریگەریی وێرانكەریش لەسەر 
كشتوكاڵی دەوڵەتانی جیهانی سێیەم و  ئاستی 

بژێوی و گوزەرانی دانیشتوانەكەیان دابنێت  .
نهێنی  راپۆرتێكی  دا،   1958 ساڵی  لە 
ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەتی  بە  پێشكەش 
بۆ  كە  هاوكارییانەی  ئەو  دەربارەی  كرا 
واڵتە  لە  شۆڕشەكان  رووبەرووبوونەوەی 
راپۆرتەكەیش  پێشكەشكراون،  هاوپەیمانەكاندا 
لەژێر ئەم ناونیشانەدا بوو: »هەڵمژینی شۆڕشە 
هاتووە:  راپۆرتەكەدا  لە  ئەفرۆ-ئاسیاییەكان«. 
كەم  واڵتە  لە  بگرین  گۆڕان  بە  بەر  »نامانەوێ 
گەشەسەندووەكاندا، بەاڵم ناكرێت بەوەیش رازی 
بین كە ئەم پەرەسەندنی ئەم گۆڕانانە بە جۆرێك 
نێوجەرگەی  بخەنە  ئەفەریقا  و  ئاسیا  كە  بن، 
و  شۆڕشگێڕی  حەماسەتی  شێتانەكەی  گەمە 
خواستە ناسیۆنالیستییەكانەوە. لەگەڵ ئەوەیشدا 
خوازیاری ئەوەین یارمەتی پێشكەش بە حكومەتە 
نوێیەكان بكەین بۆ وەدیهێنانی خواست و ئامانجە 
جۆرەی  بەو  »شیاو«  هەڵبەت  شیاوەكانیان«. 
ئەم  دەكرا  هەروەها  دیاریدەكات،  واشنتۆن  كە 
ڕۆژهەاڵتی  و  التین  ئەمەریكای  لە  حكومەتانە 
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سەربەخۆ،  و  ئازاد  دەوڵەتی  ببنە  ناوەڕاستدا، 
كە  رادەیەی  ئەو  تا  و  جۆرە  بەو  دیشان  بەاڵم 
واشنتۆن جڵەوی بااڵدەستییەكەی لەدەستنەبێتەوە 
تەنیا  ئابوری«  »ناسیۆنالیزمی  دۆخانەدا  لەم   .
بە  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كە  بوو  شتێك 
تەواوی نیگەران كردبوو، ئەوەیش لە بەرەنجامی 
چاوبڕین و هاندانی نموونەی چینەوە، هەروەها 
پێشكەوتن«یشدا  لەپێناو  كێندی  »هاوپەیمانێتی 
هەمان نیگەرانیی و دڵەڕاوكێی هەبوو، بەتایبەتیش 
دەرهەق بە ئەمەریكای التین، كە لەمەدا كوبا بە 

تۆمەتباری یەكەم دادەنرا.
لە  باسمانكردن  پێشتر  ئەمانەی  هەموو 
نەزمێكی  نێو  خرانە  سارددا  جەنگی  ریكالمی 
گریمانەی  لەسەر  نەزمەیش  ئەم  گونجاوەوە، 
دەبوو  كە  دامەزرابوو،  نەتەوەیی«  »ئاساییشی 
گریمانەكراو،  هەڕەشەیەكی  هەر  لە  بێت  دوور 
دووریش  زۆر  ئەگەرچی  تێبچێت،  ڕێی  كە 
سۆڤێتەوە(.  یەكێتی  لەالیەن  )بەتایبەتیش  بێت، 
یەكێك لەو گریمانانە ئەمە بوو كە پەرەسەندنی 
بێگومان  سەربەخۆی دەوڵەتانی جیهانی سێیەم 
دەبێتە هۆی ئەوەی ئەو دەوڵەتانە )دوای ئەوەی 
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ئیمپراتۆریەتی  پاڵ  بچنە  لەدەستدا(  بێالیەنییان 
كۆكردنەوەی  لەگەڵ  سۆڤییەت(،  )واتە  خراپەوە 
ئایدیۆلۆژییەكان  پالنداڕیژە  سادانەدا  ئایدیا  ئەم 
و  پاساو  بە  ببەستنەوە  شتێك  هەموو  توانییان 
بیانووەكانی جەنگی ساردەوە، ئەمەیش ئەو پاساو 
دەستكاریی  لەمڕۆدا  دەبێت  كە  بیانووانەیە،  و 
»دەوڵەتە  وەكو  نوێی  شەیتانی  چونكە  بكرێن، 
و  ئیسالمی«  »فەندەمێنتالیزمی  و  الدەرەكان« 
ئیدی  و  تەكنۆلۆژی«  بەردەوامی  »پێشكەوتنی 
لە هەندێك دەوڵەتی جیهانی  بابەتانە،  لەم  شتی 

سێیەمدا سەریان هەڵداوە.
نوێ  لیبرالیزمی  كە  كاتەدا  ئەو  هەمان  لە 
دەوڵەتانی  لە  كە  پێشدەكەوێت،  ئەوە  بەرەو 
كەچی  سەردەم،  سیستەمی  ببێتە  باشووردا 
بگرە  درا،  باشوور  دەوڵەتی  هەندێ  بە  رێ 
كە  هاندرابن،  ئەنقەست  بە  هەندێكیشیان  رەنگە 
ئەوەیش  ببن،  نوێ  لیبرالیزمی  دەستبەرداری 
لەو كاتەدابوو كە كاریگەری »سێوە بۆگەنەكە« 
پەنجاكاندا ترسی  لە  ئەو دەوڵەتانە.  گەیشتبووە 
ئەوە هەبوو كە دەوڵەتە گەشەسەندووەكان، كە 
سەرنجیان  ببوون،  سۆڤێتی  ڤایرۆسی  تووشی 
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لەسەر نموونەی چین بێت كە لەوە نزیكبوو لەش 
و پەیكەر و ستایلێكی تایبەت بەخۆی دابڕێژێت، 
گەشەیكردبوو،  بەخێرایی  ئابوریەكەی  چونكە 
ببووە مایەی سەرسامی و راكێشانی سەرنجی 
دەوڵەتانی ئاسیا و ئەفریقا و رۆژهەاڵتی دوور  
مایەی  بووە  چینییەكە  نموونە  لە  نیگەرانی   .
سێیەم  جیهانی  دەوڵەتەكانی  لە  پشتیوانیكردن 
ئابوری وەدی  تاوەكو گەشەپێدانی سەربەخۆی 
دەرچوونیان  بۆ  خۆشبكرێت  رێ  بگرە  بهێنین، 
ئەمەیش  تایبەتییەكان،  پرۆژە  كاریگەری  لەژێر 
لەگەڵ هێڵی گشتی سیاسەتەكانی ئەمریكادا لێكدژ 
بوو. ئەو هاوكارییانەی كە پێشكەش بە تایوان و 
كۆریای باشوور كران، بۆ تەواوكردنی ئەو پرۆژە 
دەكردن،  سەرپەرشتی  دەوڵەت  كە  ئابوریانەی 
سەرەوە  سیاسەتەی  ئەم  ئاراستەی  دەربڕی 
بوو، بەاڵم سیاسەتی ئەمریكا بەرامبەر هیندستان 
بۆ  ئەرێنی  پشتیوانیكردنی  بۆ  بوو  نموونەیەك 
رووبەرووبوونەوە چین، ئەمە لەكاتێكدا كە رۆڵی 
نێودەوڵەتی و ناوچەیی هیندستان، الی ئەمریكا 

زۆر خوازراو نەبوو، بگرە جێی كینەیش بوو.
پێشتر،  كۆلۆنیالیی  دەوڵەتێكی  هەر  وەك 
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دەسەاڵتی  لە  رزگاربوونی  دوای  هیندستان، 
جیهانی  بە  بنووسێنێت  خۆی  هەوڵیدا  بیانی، 
بدەین،  ئەوە  سەرنجی  )دەبێت  پێشكەوتووەوە 
كە لە دۆخی هیندستاندا خواستەكە گەڕانەوەبوو 
بۆ ئاستێك لە پێشكەوتنی پیشەسازی و ئاستی 
بەریتانی  داگیركاریی  كە  مۆدێرنە  و  نوێگەری 
وێرانی كردبوو(. لەگەڵ ئەمەیشدا خواستی ئەم 
پرۆژەیە بەو جۆرە قبوڵكرا كە پرۆژە ئەمەریكییەكە 

رەتبكاتەوە. هەمان شت لە میسریش روویدا.
لە سااڵنی دەسەاڵتی ئەیزنهاوەر و راستەوخۆ 
هەندێ  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەویشدا،  دوای 
پشتیوانیی پێشكەشی هیندستان كرد، ئەگەرچی 
هەوڵەكانی  و  هیند  بێالیەنانەی  رۆڵی  بەهۆی 
سەربەخۆ،  گەشەسەندنێكی  وەدیهێنانی  بۆ 
دژایەتییەكی زۆری ئەم پشتیوانیانە كرا. دینیس 
بەڵگەنامەدا  هەندێك  پێداچوونەوەی  لە  میریل 
گەیشتە ئەو بڕوایەی كە ویالیەتە یەكگرتووەكان 
زۆر گرنگیی بە داواكارییەكانی هیندستان نەداوە. 
ئەمەریكییەكان  بەرپرسە  دا،   1950 ساڵی  لە 
رووبەرووی  هیندستان  كە  نا،  بەوەدا  دانیان 
برسێتییەكی زۆر مەترسیدار دەبێتەوەو پێدەچێت 
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كەچی  بمرن،  بەهۆیەوە  مرۆڤ  ملیۆن   13-10
لەگەڵ ئەمەیشدا دەستەی ئیدارەی ترومان هیچ 
گرنگییەكیان بە پێشكەشكردنی ئەو گەنمە زیادەیە 
نەدا، كە حكومەت بۆ پشتیوانیی گشتیی كشتوكاڵ، 

لە جوتیارانی كڕیبوو.
باشترزانی،  بە  وایان  بەرپرسان  دەستەی 
پیشكەشكردنی هاوكارییەكە بە سوودی ویالیەتە 
بە  پاساوەكەیشیان،  بشكێتەوە.  یەكگرتووەكان 
قسەی جۆرج ماك بی، ئەوەبوو ، دەشێت ملیۆنان 
ئەوەی  بەبێ  رزگاربكرێن،  برسێتی  لە  كەس 
هیندستان بخرێتە ژێر »داگیركاریی كۆمۆنیزم« 
و بەبێ ئەوەی حكومەت دەسەاڵتێك پیادەبكات 
كە« باشتر لە حكومەتەكەی نەهرۆ، روانگەكانی 
یەكگرتووەكان(  ویالیەتە  روانگەی  )واتە  ئێمە 
كۆریا،  جەنگی  كۆتاییهاتنی  دوای  بنوێنێتەوە. 
رادەی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كاتێك 
گەیشتبووە  كە  تێگەیشتن،  كۆمۆنیزم  مەترسیی 
بەر دەرگای هیندستان، دێن ئەچیسۆن رایگەیاند، 
هیندستان،  بداتە  قەرز  ئامادەیە  واڵتەكەی  كە 
بەو گریمانەی گوایە هیندستان »لە رادەی ئەو 
لە ئێستادا رووبەرووی  تێدەگات، كە  مەترسییە 
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دەبێتەوە«، ئینجا دەبێت بچێتە ریزی هەڵمەتەكانی 
پێنج مانگ دوای داواكەی  دژ بە كۆمۆنیزمەوە؛ 
هیندستان بۆ پێكەشكردنی هاوكاری، قەرزەكەی 
ئەم  سامانەكەی  ستراتیژیترین  لە  بەاڵم  پێدرا، 

قەرزەی دایەوە.
سەرژمێرییەكی  مێریل،  قسەی  پێی  بە 
ئەوتۆمان لەبەردەستدا نییە، كە بتوانین بۆ زانینی 
لەو  برسێتییەوە  بەهۆی  كوژراوەكان  ژمارەی 
ئەوەیش  مێریل  ببەستین؛  پێ  پشتی  ماوەیەدا، 
لەو  دا،   1951-1950 ساڵی  ماوەی  لە  دەڵێت 
برسێتییەوە  بەدەست  هیندی  ملیۆنان  كە  كاتەدا 
دانەوێڵەیەك  دەنكە  چەند  لە  جگە  دەیاننااڵند، 
تریان  هیچی  دووردەخستەوە،  پێ  مەرگیان  كە 
ئەمەریكا  سیاسەتی  دروستكەرانی  نەبوو، 
بنەماكانی  نێو  لە  هەوڵیاندەدا ژانی گەالنی هیند 
جەنگی سارددا بقۆزنەوە و بەكاربهێنن، هەر لە 
زیندووەكانی  سامانە  لە  چاویان  هەمانكاتیشدا 

هیندستان بڕیبوو.
حكومەت  نەگۆڕا،  شتێك  هیچ  ئەوە  دوای 
بە  هاوكارییان  پێشكەشكردنی  داوای  میدیا  و 
بەزەییهاتنەوە  بەهۆی  نەك  دەكرد،  هیندستان 
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لە  ئەوەی  چونكە  بەڵكو  هینددا،  گەالنی  بە 
گەورەی  كاریگەرییەكی  روویدەدا  هیندستان 
لە  تر  دەوڵەتانی  »چارەنووسی  لەسەر  دەبوو 
لە  بگرە  ئەفەریقا،  و  ئاسیا و رۆژهەاڵتی دوور 
جۆرەی  بەو  )هەر  ئەمەریكاكەیشدا«.  هەردوو 
كە ریچارد نیكسۆنی جێگری سەرۆكی ئەمەریكا 
باسیكردووە(. بە قسەی بیزنس ویك، هیندستان 
دەبێتە گەورەترین تاقیكردنەوە بۆ هاوكارییەكانی 
ئاسیادا،  لە  رۆژئاوا  ئابوری  گەشەپێدانی 
داوایكرد  كەنەدی  ف.  جۆن  سیناتۆر  هەروەها 
هاوكاری هیندستان بكرێت، تاوەكو لەگەڵ چیندا 
پەكین  حكومەتی  كاتێكدا  لە  ملمالنێ،  بكەوێتە 
»پالنێكی تۆكمەی داناوە، كە پێویستە لە تەواوی 
هەروەك  چاودێرییەوە«.  ژێر  بخرێتە  جیهاندا 
بژین  ناتوانین  »ئێمە  وتی  ئەیزنهاوەر  سەرۆك 
داوین،  دەورەی  دوژمن  دەریایەك  كاتێكدا  لە 
دەبێت هەوڵبدەین لە قەیرانی قووڵی برسێتی لە 
دەوڵەتانی جیهانی سێیەمدا تێبگەین و هەوڵ بۆ 
تەنانەت  بدەین،  بژێوی  ئاستی  بەرزكردنەوەی 
ئابوری  گەشەسەندنی  شێوازەكانی  ئەگەر 
سەربەخۆ  )پرۆژە  نموونەی  لە  واڵتانەدا  لەو 
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سەرجەم  لە  هەوڵدەدەین  كە  ئابوریەكان(�یش، 
دەوڵەتانی تردا باڵوی بكەینەوە، دوور بكەوێتەوە. 
لە كانوونی دووەمی 1963 دا، سەرۆك كینیدی 
كە  كاتەدا  لەو  دووبارەكردەوە  پاساوانەی  ئەم 
كۆنگرێس خەریكی ئەوەبوو »زۆر بە وردی و 
چاو  بخاتەپێش  ئاكامانەی  ئەو  ئاگادارییەوە  بە 
كۆمۆنیزم  بەرەو  دەوڵەتەن  بێتوو  ئەگەر  كە، 
لەبەرئەوەی  تەنیا  پێدەگەیەنن،  زیانمان  بڕۆن، 
دەبیت  ئینجا  نەكردوون،  پێویسمان  هاوكاری 
)زۆرترین  كە  بن  بەجۆرێك  هاوكارییەكانیش 

رادەی بەرژەوەندییەكانمان بەدی بهێنن(«  .
»وەدیهێنانی  بۆ  سەرەكی  شێوازی 
بەرژەوەندییەكانمان« لە رێگەی هاوكارییەكانەوە 
لەوەدایە سامانەكانی هاوكاریی نەتەوەیی، كە لە 
باجەكان كۆكراونەتەوە، بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ 
بخرێنە بەردەست كۆمپانیا تایبەتییەكان، ئەمە ئەو 
راستییە بوو، كە سەركردە سەرمایەدارەكان باش 
لێی تێگەیشتبوون. نوێنەرانی ئەنجومەنی كارەكان 
بۆ هەماهەنگی نێودەوڵەتی، لە شوباتی 1966 دا 
لە بەردەم ئەنجومەنەكەدا باسیان لە كێشەكان و 
دەستكەوتەكانیان كرد، پێیانوابوو كە هیندستان 
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لە  پێشوازی  ئەوەی  لەجیاتی  پێباشترە  وای 
و  پسپۆڕ  بە  راوێژ  بكات،  بیانییەكان  كۆمپانیا 
بەالوە  ئەمەیان  ئەوان  بكات؛  راوێژكارەكان 
لەبەرئەوەی  نەبوو،  قبوڵكردن  جێی  پەسەندو 
شەیتانێكی  »وەكو  بیانی  سەرمایەی  هیندستان 
بێ ئامان« قبوڵكردبوو، بۆیە دەبوو ناچاربكرێت 
ئەركی  ئیتر  بكات«،  كۆمپانیاكان  لە  »پێشوازی 
هاوكارییە  رێگەی  لە  هیندستان  ملكەچپێكردنی 
»میتۆد  ناچاریكرد  و  داڕێژرا  دەرەكییەكانەوە 
بیانی  سەرمایەی  بەرامبەر  خۆی  مامەڵەی  و 
رەفتاری  كە  بەسەردا سەپێنرا  ئەوەی  بگۆڕێت، 

باشتر و قبوڵكراوتر بنوێنێت« 
كرد  دانوستانانە  لەو  باسیان  نوێنەرانە  ئەم 
لەپێناو  ئەنجامیانداوە،  هیندستان  لەگەڵ  گە 
پیشەسازییەكان  بەرهەمە  وزەی  زیادكردنی 
»كە هیندستان بەشێوەیەكی هەنوكەیی پێویستی 
پێیەتی«، بۆیە ئاماژەیان بەوەدا كە »موڵكایەتی 
گشتی لە سیستەمی ئابوری هیندیدا گۆڕاوە، بەبێ 
سەركەوتنێكی  ئەمەریكییەكان  كۆمپانیا  ئەوەی 
بۆ  بەاڵم سەرنجیشیان  بەدەستبهێنن«،  گونجاو 
بە قۆناغی داڕماندا  ئەوە راكێشا، كە هیندستان 
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گوتاری  دەبێت  ناچار  نزیكانە  بەم  دەڕوات، 
واز  و  بار  ژێر  بچێتە  و  بكاتەوە  نەرم  خۆی 
بهێنێت، كە دژ بە  لەو هەڵوێستی كەللەڕەقانەیە 
»دەستێوەردانی ویالیەتە یەكگرتووەكان و بانكی 
نێودەوڵەتی لە ئابوریەكەی گرتوویەتییەبەر، ئینجا 
ناچاردەكرێت ئەو رێبازە پەیڕەوبكات، كە دەبێت 
لەسەری بڕوات«. بەم جۆرە هیندستان ناچاركرا 
بیانییەكان  سەرمایەگوزارە  كاری  مەرجەكانی 
»ویالیەتە  لەالیەن  بەردەوامدا  فشاری  لەژێر 
نێودەوڵەتی«یەوە،  بانكی  و  یەكگرتووەكان 
دیكەی  بژاردەیەكی  هیچ  هیندستان  قبوڵبكات. 
لەبەردەمدا نەبوو، بۆیە كەوتە ژێر باری »مەرجی 
دابینكردنی  بۆ  بازرگانی  ئاڵوگۆڕیی  خوازراوی 
خەرجیی گەشەپێدان و زامنكردنی بەردەوامێتی 
ئەمەریكییەكان  كۆمپانیا  ئابوری«یەوە.  خێرایی 
ئامێرەكان  تەواوی  كە  ناچاركرد،  هیندستانیان 
هاوردەبكات،  یەكگرتووەكانەوە  ویالیەتە  لە 
ناوچە  لە  دەیتوانی  خۆی  هیندستان  ئەگەرچی 
لۆكاڵییەكاندا دابینیان بكات، هەروەها ناچاریانكرد 
مادەی خاوی  ئەمە  هاوردەبكات،  ئامۆنیای شل 
سەرەكی بوو لە پیشەسازیدا، لەبری بەكارهێنانی 
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 Naptha مادەی هاوشێوەی لۆكاڵی كە بە نافتا
ناسرابوو، كە ئەگەر بێتوو زیاتر پەرەی پێبدرایە 
پرۆژە  زیاتری  سەربەخۆیی  هۆی  دەبووە 
هیندییەكان  هیندستاندا.  لە  پیشەسازییەكان 
نامێنێت«  ئارامییان  »خەریكە  راگەیاند  ئەوەیان 
كردووە،  شتێكمان  هەموو  »ئێمە  وتیان  و 
كارگەكانی  بۆ  بیانی  سەرمایەی  دەتوانێت  كە 
بەاڵم  رابكێشێت،  پیشەسازییەكان  بەرهەمە 
دەزانن  كە  ئەوروپییەكان  و  ئەمەریكی  كۆمپانیا 
ئێمە لە قەیرانداین، كۆمەڵێك مەرجی قورسیان بۆ 
داناوین، كە ناتوانین پێوەی پابەندبین. واشنتۆنیش 
بیانووەكەی  دەكات،  خۆی  گێلەی  نێوانەدا  لەم 
ئابوری  لە  بەسەر  هەقی  ناتوانێت  كە  ئەوەبوو، 
تایبەتی كۆمپانیاكان و كەرتی تایبەتەوە هەبێت و 

دەست بخاتە كاروباریانەوە« .
هاوكارییە  بەرنامەی  هەمانكاتدا  لە 
وەیدهێنانی  خەریكی  بەردەوام  ئابورییەكان 
هاوكاریدەرەكان  كە  بوو،  بەرژەوەندییانە  ئەو 
دیارییانكردبوو. بەپێی لێدوانی سیرۆس ڤانس لە 
ساڵی 1979 دا، وەزیری دەرەوەی حكومەتەكەی 
كارتەر، »دەوڵەتە گەشەسەندووەكان بەرپرسن 
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بەرنامەی  بەردەم  هاتۆتە  كە  كۆسپانەی  لەو 
لەو  هاوكارییەكان  بەرنامەی  بۆیە  گەشەپێدان، 
نییە؛  تێیاندا  سووچی  بێبەرییە  كەموكوتیانە 
ئامانجی ئەم بەرنامەیە ئەوەبوو، كە دەستی ئەو 
جیهانی  بازرگانیی  سیستەمی  بەرەو  دەوڵەتانە 
كەمكردنەوەی  هەوڵی  ئەمەیشدا  لەگەڵ  بگرێت، 
گومرگەكان بدات لەڕێگەی دانوستانە بازرگانییە 
هەمە الیەنەكانەوە، بۆ وەدیهێنانێكی تێگەیشتنێكی 
لە  یەكە  هەر  بەرپرسیارێتییەكانی  لە  هاوبەش 
حكومەتەكان و كۆمپانیاكان، تاوەكو ژینگەیەكی 
و  نێودەوڵەتی  سەرمایەگوزاریی  بۆ  باشتر 

بەرەوپێشچوونی تەكنۆلۆژی، فەراهەمببێت« .
سۆڤێت  یەكێتی  كە  بژاردانەی  ئەو  وێرای 
خستییە بەردەم هیندستان، كە شایەنی ئەوەبوو 
لە  هیندستان  بەاڵم  لێبكاتەوە،  بیری  مرۆڤ 
لە لیستی سەرمایەداریی جیهانیدا  هەشتاكانەوە 
دراوی  سندوقی  تەسلیمی  خۆی  و  واژوویكرد 
چۆسۆدۆڤسكی،  میخائیل  كرد.  نێودەوڵەتی 
توێژینەوەیەكدا  لە  ئۆتاوا،  زانكۆی  لە  پسپۆڕ 
لەو قۆناغەی كۆڵییەوە و لە یەكێك لە دیارترین 
باڵویكردۆتەوە.  هندستاندا  وەزرنامەكانی 
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بەگوێرەی ئەو لێكۆڵینەوەیە، هندستان ئاستێكی 
مامەڵەكردن  بۆ  هەبووە  سەربەخۆیی  لە  شیاو 
لەگەڵ حكومەتی كۆلۆنیالیزمی بەریتانیادا، بەاڵم لە 
ئێستادا و لەسایەی رێنماییەكانی سندوقی دراوی 
نێودەوڵەتی و بانكی نێودەوڵەتیدا وەزیری دارایی 
پێشكەش  راپۆرتەكانی  راستەوخۆ  هیندستان، 
سەرۆكایەتی  لەوێوە  )كە  دەكات  واشنتۆن  بە 
بەسەر  ئەمەیش  بۆ  دەكات(،  نێودەوڵەتی  بانكی 
دەربەستی  و  بازدەدات  هندیدا  پەرلەمانی 
نییە،  واڵتەكەیدا  لە  دیموكراتییەكان  مومارەسە 
واڵتەكەی  بودجەی  پێشنیارەكانی  هەروەها 
ئەو  تۆتۆلۆژی«�ی  و  »دووبارەكردنەوە  تەنیا 
نێودەوڵەتیدا  بانكی  لەگەڵ  كە  پەیماننامانەیە 
بڕیوەتەوە.  مەسەلەكەی  و  واژوویكردووە 
میدیای هندیش كەوتۆتە ژێر كاریگەری نموونە 
راپۆرت  و  بەڵگەنامە  لە  و  ئەمەریكییەكەوە 
كە  بیركراسییەكانیشدا،  فەرمانگە  مامەڵەی  و 
زاراوە  وەرگیراوە،  واشنتۆتەوە  لە  راستەوخۆ 
بەریتانییەكانیان  زاراوە  جێگای  ئەمەریكییەكان 
ناوەندی  حكومەتی  وەزارەتەكانی  گرتۆتەوە. 
پێشووی  فەرمانبەرەكانی  لەگەڵ  نیودلهی،  لە 
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سندووقی دراوی نێودەوڵەتی و بانكی نێودەوڵەتیدا، 
بوونەتە هاوپەیمان، وەك بەشیك لە »حكومەتی 
نێودەوڵەتی،  بیرۆكراسیەتی  هاوتەریب«ی 
دەكرێت.  پشتیوانیی  ئەمەریكاوە  لەالیەن  كە 
دیموكراسییەكان،  پرۆسە  كۆتوبەندی  بێ  بە 
نێودەوڵەتی  بانكی  لە  كە  دەسەاڵتدارانەی  ئەو 
»چەوساندنەوەی  فەرمانی  دووربوون، 
بۆ  شارەكان«  و  گوند  لە  هەژارەكانیان 
فەرمانبەرە بیرۆكراتییەكان شۆڕكردەوە، تاوەكو 
دەوڵەمەندەكان دەوڵەمەندتربن، واتە هەمان شێوازە 
ئەمەریكییە باوەكە. بەهەمان شێوە لە ئەمەریكای 
التین، لەژێر سەرپەرشتی »هاوپەیمانێتی لەپێناو 
دانیشتوانی  ژیانی  ئاكامەكانی«�دا،  و  پێشكەوتن 
گوندەكان لە هیندستان بە رادەیەك تێكچوو، كە 
رێژەی  درێژخایەن،  برسێتیی  رادەی  گەیشتە 
بەكارهێنانی رۆژانەی خواردن بەڕادەیەكی زۆر 
خۆراكییەكان  هەناردەكردنە  كەچی  دابەزی، 
بەمەش  كرد،  زیادیان  خێراییەكان  تێكڕای  بە 
واڵتەكە خێروبێرەكانی خۆی خستە بەرژەوەندی 
دەبێت  كەواتە  دەرەكییەكانەوە.  بەكاربەرە 
كە  بكەین  پێشبینیی  بەختەوەرییە  ئەو  رادەی 
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كۆمپانیای  وەكو  بیانییەكانی،  سەرمایەگوزارە 
جووتیارەكان  كەچی  هەیانبووە،  هند  لە  »تاتا« 
»كۆكوژی ئابوری« كران و بەدەست مایەپووچی 
و هەژارییەوە دەیاننااڵند و كرێی كرێكارەكان بۆ 
ئیدی لەسەردەمی  كەمترین ئاست كەمبوویەوە. 
رێنماییەكانی  كە  ئابوریدا،  نوێی  سیاسەتی 
پەیڕەودەكرد، مردن  نێودەوڵەتی  بیرۆكراسیەتی 
رووداوێكی  بووە  گوندەكاندا  لە  برساندا  لە 
بەرنامەكانی  زۆربەی  لەهەمانكاتدا  رۆژانە، 
پشتیوانیی میللی، كە بەتایبەتی ئاڕاستەی كەرتی 
كرد  پاشەكشەی  كرابوو،  كۆمەاڵیەتی  و  گشتی 
داتەپینەیش  و  گرژی  ئەم  دابەزی،  رێژەكەی  و 
لە  مندااڵن  بۆ  بوو  تۆقێنەر  خراپی  »زەنگێكی 
بە  ئەوەیش  هیندستاندا«،  هەژاری  كۆمەڵگەی 
گوێرەی دەرەنجامی لێكۆڵینەوەیەك، كە دوو لە 
بە  پێداچوونەوە  دوای  هندییەكان،  ئابوریناسە 
لە  هەیكەلی  گۆڕانی  بەرنامەی  كاریگەرییەكانی 

چەند دەوڵەتێكی باشووردا، پێی گەیشتن.
بەاڵم لەنێو هەموو ئەم مەینەتییانەدا، بێگومان 
لەسەرووی  دەدۆزینەوە،  سوودمەندانیش 
هەموویشیانەوە دەستەبژێری دەوڵەمەندی هیندی 
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و سەرمایەگوزار و بەكاربەرە بیانییەكان. نموونەی 
ئەمە لە پیشەسازیی ئەڵماسدا دەبینینەوە. لە هەر 
دە دەنكە ئەڵماسێكدا، كە لە بازاڕەكانی رۆژئاوادا 
دەفرۆشرا حەوت دەنكیان لە هندستانەوە دەهاتن، 
بە  كە  بەكرێدەگیران،  كرێكارانێك  ئەمەیش  بۆ 
كرێیەكی كەم رازی دەبوون و لەوپەری نەداریدا 
دەژیان. لەگەڵ ئەمەیشدا الیەنێكی پرشنگداری [ 
كۆمیدی ]هەبوو، كە دەیوت ئێمە ئەم ئەڵماسانە 
بە »بەكارەبەرە دەریابڕەكان« دەفرۆشین، وەك 
یەكێك لە كەسایەتییە دیارەكانی ناردنی ئەڵماس 
گوزارشتی لێكردووە. نابێت لەوە دڵگران ببین كە 
كرێكارەكانی بواری ئەڵماس لە سایەی سیاسەتە 
جیهانیدا  نوێی  سیستەمی  عاقاڵنەكەی  ئابوریە 
نقێم  كە  ئەوەیە  گرنگە  ئەوەی  دەمرن،  لەبرسا 
بازاڕە  لە  و ئەنگوستیلە و ملوانكەكانی ئەڵماس 
نیویۆرك،  لە  ئەڵماسدا  فرۆشتنی  رازاوەكانی 
بۆ  سوپاس  كەواتە  بووە،  هەرزانتر  نرخەكەی 

موعجیزەی بازاڕ . 
خۆپەرستانەكانی  ئامانجە  هێشتاش 
خۆیدا  بەڕێگەی  )هاوكارییەكان(  بەرنامەی 
یەكێتی  ریاكاری  لە  رۆژئاوا  چونكە  دەڕوات، 
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سۆڤییەت بۆ دەوڵەتە هەژارەكان رزگاری بووە. 
پەیوەستبوونی  چواری  لە  سێ   1991 ساڵی 
و  كااڵ  پابەندی  هاوكارییەكانەوە،  بە  بەریتانیا 
دامەزراوە  و  بەریتانییەكان  خزمەتگوزارییە 
هەر  كرایەوە،  هەمەالیەنەكان  بازرگانییە 
وا  دەبەخشرا،  هاوكاری  وەك  كە  جونەیهێك 
چاوەڕواندەكرا كە بەهاكەی بە 1.4 جونەیهەوە 
بگەڕێتەوە. ئەوانیتریش بە هەمان رێگادا رۆیشتن، 
دەبوو  كە  حاشاهەڵنەگر  شتێكی  بووە  ئیدی 
هاوكارییەكان بگەڕێنەوە، نەك بە كۆتاییهێنان بە 
هەژاری و نەهێشتنی نەداری، بەڵكو بە قازانجی 
هاوكاریدەرەكان. ئەم سوكایەتیكردنە بە هەستی 
ئەمە  ئیدی  ئاسایی،  رووداوێكی  بووە  خەڵكی 
قازانجێكی  هاوكارییەكان  چونكە  نەبوو،  گرنگ 
»نایاب«یان تێدا بوو. تا ئەو رادەیەی %40 ی 
دانیشتووان، كە لە دەوڵەتە گەشەسەندووەكاندا لە 
ژیانێكی خۆشدا دەژین هاوكارییەك وەردەگرن، 
كەم  دانیشتووانە  ی   40% هاوكاریی  لە  كە 
جۆرە  بەم  زیاترە.  جیهانە  ئەم  دەرامەتەكەی 
خۆشگوزەرانەكان لە هەژارەكان زیاتر هاوكاری 
وەردەگرن، هەروەها زۆربەی هاوكارییەكان بۆ 
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ئەو دەوڵەتانە دەڕۆیشت كە لە كڕینی چەك لە 
تەرخانبكرێن  نەك  دەكرد،  خەرجیان  رۆژئاوادا 
بۆ بەرنامەی تەندروستی و فێركردن. هێشتایش 
دەوڵەتە  لە  خزمەتەكان  و  هاوكاری  نیوەی 
كڕینی  توانای  بە  بەستراوەتەوە  هاوكارەكانەوە 
كااڵ و خزمەتگوزارییەوە لە دەوڵەتە هاوكارەكان 
خۆیان، ئەم مامەڵەیەیش تێچوونی 15-%20�ی 
دەوڵەتە  ئەستۆی  دەخاتە  هاوكارییەكان  بەهای 
بەرز  نرخێكی  چونكە  گەشەسەندووەكانەوە؛ 
دەوڵەتە  لە  دەبێت  كە  دەدات،  كااڵیانە  بەو 
كە  ئەوەی  بەگویرەی  بكڕێت.  هاوكاریدەرەكانی 
گۆڤاری ئیكۆنۆمیست ئاماژەی پێداوە، لە كاتێكدا 
كە غەمی دەوڵەتە هاوكاریدەرەكان تەنیا دابینكردن 
و زامنكردنی بەرژەوەندییەكانی خۆیانە، كەواتە 
كەمترین شتێك كە بشێت بەم سیاسەتەی بڵێین 
ئەوەیە كە ناوی بنێین »سیاسەتی گەمژەكان« .

سیاسەتە  جۆرە  لەم  هەاڵوێردە  ئەستەمە 
ویالیەتە  بدۆزینەوە.  هاوكاریبەخشە 
ئەخالقی هەبێت  كە  نییە  یەكگرتووەكان واڵتێك 
و  بكات  سیاسەتەدا  بەم  پێداچوونەوە  تاوەكو 
رەچاوی بارودۆخی دەوڵەتان بكات، دروشمەكانی 
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»خێرخوازی« و »بەخشندەیی« هیچ نین، جگە لە 
كۆمەڵێك ئامراز، كە سەماسیرەكان بۆ بەرژەوەندی 
بانگەشەی  هەروەك  دەیقۆزنەوە،  خۆیانی 
كە  كۆلۆنیالیستی  خێرخوازیی  سەپاندنەوەی 
و  پێشكەشیكردووە  شارستانی«  »جیهانی 
پیرزەكەی«  »مومارەسە  بۆ  بگەڕێتەوە  دەبێت 
هاوكاری  دەستی  دەبێت،  بەوە  ئەوەیش  خۆی، 
كە  بكات،  درێژ  دوورەدەستانە  شوێنە  ئەو  بۆ 
لە  بەاڵم  دەژین؛  تێیاندا  دواكەوتووەكان  گەلە 
ئەوتۆیان  ئاوڕێكی  هیچ  گەالنە  ئەم  راستیدا 
لەژێر  بێت،  باس  شایەنی  كە  نەدراوەتەوە  لێ 
»بەرگری  و  لیبرالی«  »فیكری  كاریگەری 
ئەخالقی«�دا سپێردراونەتە چارەنووسی خۆیان، 
كە گەمژە عاتیفییە لیبرالیستییەكان بەڕێوەیدەبەن، 
تەقلیدییەكان  خێرخوازە  و  خۆبەخش  لەسەر 
تاقییانكردۆتەوە. هێشتایش بانگەشە بۆ دووبارە 
دەوڵەتان،  كاسپییەكانی  ریشەكێشكردنەوەی 
دەچننەوە،  بەرهەمەكەی  تااڵنچییەكان  كۆیلە  كە 
چاوەڕوانی ساتێكە تاوەكو بتوانێت زیاتر كاریگەر 

بێت.
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 للطباعە و النشر و التوزیع، الطبعە االولی، مصر، 2007،

  .ص188-176
      

پەراوێزەکان:
 See Deterring Democracy, Chaps. 1, 11;year 
501, Chaps. 114,7- for elaboration and sources, 
here below. 
  See p. 79 rabe, The Road to OPEC )Texas, 
1982(. Haines, The Americanization of Brazil 
)Scholarly Resources, 1989( See year 501, 
Chap. 7. For extensive discsussion.
  Stephen Filder, “Latin America ‘choas’ 
warning”, FT, Sept. 201993 .26/. 
  Nathan Godfried, Bridging the Gap 
between Rich and poor: American Economic 
Development Policy toward the Arab East, 
19421949- )Greenwood 1987(, 99. David Panter. 
Oil and the American Country )Johans Hopkins, 
1986(, 153ff.
  See among other sources, To, Narry and 
Deb Preusch, The Soft War )Grove, 1988(, 67f: 



128

Borden, The pacific Alliance: United States 
Foreign Economic Policy and Japanese Trade 
Recovery, 19471955- Wisconsin, 1984(, 182f. 
  Merrill, op. cit., 145. Latin America, see p. 77, 
Middle East, p.198. 
  Merrill, op. cit., 140. 
  Ibid., 61ff., 146f., 158, 170. 
  For Further detail, see my “Responsibility 
and Intellectuals”, 1966, reprinted in American 
Power and the new Mandarins, chap. 6, and 
peck. Chomsky Reader, citing Congressional 
Hearings, NYT, CSM.
Godfried, op. cit., 194. 
Chossudovsky, “India under IMF rule”, Economic 
and Political Weekly, March 6, 1993. Madhura 
Swaminathan and V. K. Ramachandran, 
“Structural Adjustment Programmes and Child 
Welfare”, ms, Bombay, paper presented at the 
Seminar on new Economic policy, Aug., 19.21- 
1993. Indian Institute of Management, Calcutta. 
See Year 501, Chap., 7, on some effects. 
  MP Michael Meacher, Obbserver, May 16, 
1993; Economist, July 10, 1993. 
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پێشەكی 
 1991 ساڵی  میدیا«1  »كۆنترۆڵی  كتێبی 
چاپكرا. ئەم كتێبە لەوانەیە بە كورتترین بەرهەمی 
چۆمسكی دابنرێت و لەڕووی داڕشتنیشەوە، بە 
زمانێكی سادەتر لە بەرهەمەكانی تری نوسراوە، 
بەاڵم بوێری دەوێت بوترێ چۆمسكی تیۆرییەكی 
لەم كتێبەدا گەشەپێدابێت، كە بێگومان بۆتە یەكێك 
لە گرنگترین خاڵەكانی ژیانی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی، 
»پڕوپاگەندەی  رۆڵی  روونتر  واتایەكی  بە 

سیاسی« لە ژیانی ئێمەدا.
واڵتی  ئەمڕۆ  كە  پڕوپاگەندەیە  ئەم  مێژووی 
ئێران بە هۆی بابەتە ناوەكییەكانییەوە تێیكەوتووە، 
ئەو شێوازانەی كە ئەم پڕوپاگەندەیە بە پشتبەستن 
بە  بدۆزێتەوە.  »گونجاو«  كارایی  پێیاندەتوانێت 
گشتی، ئامانجە درێژمەودا و كورت مەوداكان لە 
چوارچێوەی ئەم »پڕوپاگەندانە«دا ،بە پوختەیی 
ئەم   وەرگێڕانی  تاوتوێكراون.  بەرهەمەدا  لەم 
دەستی  )بااڵ  بەرهەمی  لەگەڵ  هاوكاتە  كتێبە 
بە  مانەوە(ی چۆمسكی2. چونكە  پاراستنی  یان 
تیۆرییەكانی  گۆڕانی  خوێنەران  پێویستمزانی 
ببینن.  13 ساڵدا  لە  زیاتر  ماوەی  لە  چۆمسكی 
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ناوازەكانی  بیرمەندە  لە  یەكێكە  ئەو  راستیدا  لە 
لە  ئامادەبوونی  سااڵنی  ماوەی  لە  كە  جیهان، 
سیاسییەكانی  شیكردنەوە  سیاسەتدا،  گۆڕەپانی 
نەگۆڕیوە و  ئەندازەی نوكە دەرزیەك  بە  خۆی 
مانەوە(دا  پاراستنی  یان  )بااڵدەستی  كتێبی  لە 
بەالیەنی كەمەوە، سەد الپەڕەی یەكەمی كتێبەكەی 
تەرخانكردووە بۆ گێڕانەوە و پتەوكردنی هەمان 
ئەو تیۆریانەی، كە بەر لە زیاتر لە 13 ساڵ لە 

كتێبی )كۆنترۆڵی میدیا(دا باسیكردووە.
)مەجازی  جیهانی  گەشەكردنی  راستیدا  لە 
ئینتەرنێت( بەالیەنی كەمەوە لەو واڵتانەدا، كە بە 
بەدەستبهێنن،  دیجیتاڵ  زانیاری  دەتوانن  ئازادی 
لە  باس  ئەوتۆ  بەشێوەیەكی  ناتوانرێت  ئیتر 
»پڕوپاگەندەی سیاسی« رادیۆ و تەلەفزیۆنەكان 
بكرێت، هەروەها لەوانەیە بە تێپەڕینی رۆژگار و 
زانیاری  تەكنەلۆژیاكانی  كە  گۆڕانكاریانەی  ئەو 
پێشكەشیدەكەن،  ئەمڕۆدا  مەجازی(  )جیهانی  لە 
)كۆنتڕۆڵی  كتێبی  خستنەڕووەكانی  لە  هەندێك 
شێوەی  بە  داهاتوودا  سااڵنی  ماوەی  لە  میدیا( 

بنچینەیی قوربانی گۆڕانكارییەكان بكات.
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دەستكەوتە بەرچاوەكان
لە بواری »پڕوپاگەندەی سیاسی«دا

رۆڵی راگەیاندنەكان لە سیاسەتی هاوچەرخدا 
رووبەرووی ئەو پرسیارەمان دەكاتەوە، كە لە چ 
جیهانێك و لە چ كۆمەڵگەیەكدا دەمانەوێت بژین، 
بە تایبەتی دەمانەوێت چ واتایەك بە دیموكراسی 
لە رێگەی  ببەخشین؟ سەرەتا  لەم كۆمەڵگەیەدا 
بەراوردی نێوان دوو تێگەیشتنی دیموكراسییەوە 

دەستپێبكەین.
دیموكراسی  تێگەیشتنەكانی  لە  یەكێك 
كۆمەڵگەی  كە  دەكات،  ئەوە  بانگەشەی 
تێیدا  مرۆڤەكان  كۆمەڵگەیەكە  دیموكراسی، 
لە  بەشداری  دیاریكراوەوە،  ڕێگەیەكی  لە 
واتە  دەكەن،  خۆیاندا  كاروباری  بەڕێوەبردنی 
ئازادن،  و  زۆرن  پەیوەندیكردن،  هۆكارەكانی 
ئەگەر لە فەرهەنگی زمانەوانیدا چاوبخشێنینەوە 
كە  پێناسەیەی  ئەو  دیموكراسی،  واژەی  بە 

دەیدۆزینەوە لەو پێناسەیەی سەرەوە دەچێت.
ئەوەیە،  دیموكراسی  لە  تر  تێگەیشتنێكی 
بەڕێوەبردنی  لە  مرۆڤەكان  پێویستە  كە 
بەشێوەیەكی   ، بێبەشبكرێن  كاروبارەكانیان 
وشك و رەق كۆتوبەند بخرێتە سەر هۆكارەكانی 
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گەیاندنی زانیاری. لەوانەیە ئەمە بە تێگەیشتنێكی 
بەاڵم  دیموكراسی،  بۆ  دابنرێت  سەرسوڕهێنەر 
ئەمەیە.  باڵو  تێگەیشتنی  بین  ئاگادار  گرنگە 
دوور  سەردەمانێكی  ماوەی  لە  راستیدا  لە 
لە  بەڵكو  كرداردا،  لە  تەنیا  نەك  درێژدا،  و 
دوور  مێژوویەكی  لێكراوە.  پەیڕەوی  تیۆریشدا 
شۆڕشی  یەكەم  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  درێژ،  و 
سەدەی  لە  بەریتانیا  لە  دیموكراسی  نوێی 
حەڤدەیەمدا، كە بە بەرفراوانی ئەم بۆچوونەمان 
بە  بەستۆتەوە  خۆمان  ئێمە  بەاڵم  نیشاندەدات، 
سەردەمی هاوچەرخەوە، چەند وتەیەك دەڵێین 
و  دیموكراسی  گەشەپێدانی  چۆنێتی  لەبارەی 
ئەوەی كە بۆچی و چۆن میدیاكان و گەیەنەری 

زانیارییەكان هاتونە ناو ئەو مەیدانەوە.

مێژووی سەرەتای پڕوپاگەندەی سیاسی3
»پڕوپاگەندەی  چاالكی  یەكەم  لە  شایستەیە 
ودرۆ  حكومەتی  لە  كە  حكومییەوە،  سیاسی« 
ویلسۆندا 4 روویدا، دەستپێبكەین. ودرۆ ویلسۆن 
ساڵی 1906 دا لەسەر بنەمای بەرنامەی پارتایەتی 
پۆستی  بۆ  بێسەركەوتن(  )ئاشتی  ناوی  لەژێر 
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سەرۆك كۆماری هەڵبژێردرا. خەڵكی بە توندی 
دژی شەڕ بوون5و هیچ هۆكارێكیان نەدەبینیەوە 

بۆ چوونە ناو شەڕێكی ئەوروپاییەوە6  
شەڕ  پابەندی  كردار  بە  ویلسۆن  حكومەتی 
ئەم  بۆ  بدۆزێتەوە،  چارەسەرێك  دەبوو  بوو، 
مەبەستەش كۆمسیۆنێكی )پڕوپاگەندەی سیاسی( 
كریل(7  )كۆمسیۆنی  ژێرناوی  لە  حكومیان 
دامەزراند كە لە ماوەی شەش مانگدا سەركەوتوو 
كۆمەڵگەیەكی  بۆ  نەیاری شەڕ  كۆمەڵگەی  بوو، 
دەیویست  كە  كۆمەڵگەیەك  بگۆڕێت،  شەڕخواز 
ئەوەی ئەڵمانییە لەناوی ببەن و بیانكوژن و بڕۆن 

بۆ شەڕ و جیهان رزگاربكەن.
رێگەی  بوو،  گەورە  دەستكەوتێكی  ئەمە 
لە  تر.  دەستكەوتی  بەدەستهێنانی  بۆ  خۆشكرد 
شێوازی  شەڕ،  كۆتاییهاتنی  دوای  و  هەمانكاتدا 
ئاژاوە  دروستكردنی  و  هاندان  بۆ  هاوشێوە 
)تۆقینی سوور( بەكارهێنرا و سەركەوتنی تەواوی 
كێشەی  و  برد  لەناو  سەندیكاكانی  بەدەستهێنا، 
مەترسیداری وەكو ئازادی میدیا و ئازادی بیروڕا 
سیاسیەكانی لە رەگ و ریشە دەرهێنا. لەالیەن 
میدیا و كۆمەڵگەی سەرمایەدارییەوە، كە زۆربەی 
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بواری  دەیانخستە  رێكخستبوو،  كارانەیان  ئەم 
پاراستنەدا  لەم شێوازی كاری  جێبەجێكردنەوە، 
بەشێوەیەكی  و  دەكرا  بۆ  چوونی  بەدوادا  زۆر 
تەواوی  سەركەوتنی  سیاسەتە  ئەم  گشتی 

بەدەستهێنا.
لە نێوان ئەو كەسانەی كە چاالكانە و بە جۆش 
و خرۆشەوە لە شەڕی ویلسۆندا بەشداریانكرد، 
دیوی  )بازنەی  پەیڕەوانی  ناوی  دەتوانرێت 
Dewey Circle( ببرێت، رۆشنبیرە پێشەواكان 
كاتەیان  ئەو  بەرهەمەكانی  ئەوەی  وەك 
)ئەندامانی  بە  خۆیان  كە  لەوەی  نیشانیدەدات، 
واتایەكی  بە  یان  دەزانی،  كۆمەڵگە(  زیرەكتری 
تر خۆیان دەتوانن كۆمەڵێكی بێالیەن بتۆقێنن و 
نیشتمانپەروەرییان  بیری وشكی  بە وروژاندنی 
بە  زۆریان  شانازی  مەیدانی شەڕ،  بۆ  بیاننێرن 

خۆیانەوە دەكرد.
ئەو رێگایانەی كە گرتبوویانە بەر هەمەجۆر 
هۆی  بە  زۆریان  وەحشیگەری  بۆنمونە  بوون. 
دەرهێنانی  دروستكرد،   )Huns )هونەكانەوە 
بابەتێكی  هەموو  بەلژیكا،  مندااڵنی  بازووی 
كتێبە  لە  دەتوانین  ئێستاش  تا  كە  تۆقێنەر، 
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بە  زۆربەیان  بیاندۆزینەوە.  مێژووییەكاندا 
هیممەتی )وەزارەتی پڕوپاگەندەی ئینگلیز(7، كە 
تەنیاییدا  لە  بەو شێوەیەی كە خۆی  كاتەدا  لەو 
)رێنیشاندانی  بە  بوو  پابەند  دەردەخست، 
هەڵسوكەوتی بەشێكی گەورەی جیهان(، بەاڵم بە 
شێوەیەكی بنچینەیی تر، ئەم پڕوپاگەندە سیاسییە 
خوازیاری چاودێری خستنە سەر هەڵسوكەوتی 
ویالیەتە  كۆمەڵگەی  زیرەكتری  ئەندامانی 
یەكگرتوەكان بوو، كە لە رێگەی باڵوكردنەوەی 
)پڕوپاگەندە سیاسییەكەیانەوە( لە كۆمەڵگەیەكی 
نەیاری شەڕدا، جۆرێك هستریای كاتی شەڕی 

دروستدەكرد.
و  ئەنجامدرا  باشیش  بە  ئەنجامدرا،  ئەمكارە 
ئەو وانەیەی فێری ئێمە كرد: كە )پڕوپاگەندەی 
سیاسی( حكومەت، پێویستە ئەو كاتە بە شێوەیەك 
لەالیەن چینی خوێندەوارەوە پشتیوانی لێبكرێت، 
ئەو  تێدانەبێت،  گۆڕانكارییەكی  هیچ  ئەگەری  كە 
كاتە كاریگەری بەرچاوی دەبێت. ئەمە وانەیەك 
بوو هیتلەر و زۆریتر فێری بوون و تا ئەمڕۆش 

ئەو ڕێڕەوە بەردەوامە.
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دیموكراسی بینەران
كۆمەڵێكی تر كە كەوتنە ژێر كاریگەری ئەم 
دیموكراسی  تیۆریسینەكانی  سەركەوتنانەوە، 
راگەیاندن  پێشڕەوەكانی  كەسایەتیە  و  لیبراڵی 
بە  كە  لیپمەن«9  »والتەر  نمونە  بۆ  بوون، 
دادەنرا،  ئەمەریكا  نوسانی  رۆژنامە  سپی  ریش 
و  ناوخۆ  سیاسەتەكانی  ناسراوی  رەخنەگری 
دەرەوە بوو، هەروەها دانەری تیۆری گەورە لە 

بواری دیموكراسی لیبراڵی بوو.
ئەگەر چاوبخشێنین بە نوسینەكانی لیپمەن-دا 
ناونراوە:  شێوەیە  بەم  كە  دەردەكەوێت،  بۆمان 
دیموكراسیدا(.  بیرۆكەی  لە  پێشڕەو  )تیۆریەكی 
لیپمەن لە كۆمسیۆنەكانی پڕوپاگەندەدا چاالك بوو، 
هەروەها دەستخۆشی دەستكەوتەكانی لێدەكردن. 
لە  )شۆڕشێك  بە  ئەو  ئەوەی  پێیوابوو  لیپمەن 
هونەری دیموكراسی( ناویدەبات، دەتوانێت )رازی 
بوون بەرهەمبێنێت(« بەو واتایەی سود وەرگرتن 
لە تەكنەلۆژیای نوێی پڕوپاگەندە، خەڵكی هاوڕێ 
بكات لەگەڵ ئەو خواستانەی كە پەسەندیان نییە.

نەك  ئایدیایە  ئەم  پێیوابوو  لیپمەن  هەروەها 
تەنیا سودمەندە بۆ كاركردن، بەڵكو پێویستیەكە. 
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لیپمەن  شێوەیەی  بەو  چونكە  پێویستە، 
بەرژەوەندی  گشتی  »بەشێوەیەكی  باسیدەكات 
هاوبەش لەگەڵ بیروڕای گشتیدا بێگانەیە«، ئەم 
بەرژەوەندیانە تەنیا دەتوانرێت لەالیەن )چینێكی 
شارەزا(وە دیاریبكرێن، كە پێهاتوون لە )پیاوانێكی 
بەرپرس( كە تێگەیشتنی تەواویان بۆ دیاریكردنی 
بابەتەكان هەیە و بەڕێوەی دەبەن. ئەم بیرۆكەیە 
هەڵبژێردراو،  بچوكی  گروپێكی  تەنیا  خوازیارە 
)دیویتەكان(10  كە  رۆشنبیر  گروپێكی 
تێگەیشتنی  توانای  قسەیاندەكرد،  لەوبارەیەوە 
بۆ هەموومان  بەرژەوەندی هاوبەشیان هەیە و 
بیروڕای  »لەگەڵ  بابەتانە  ئەم  و  هەیە  گرنگی 
دەگەڕێتەوە  تێڕوانینێكە  ئەمە  بێگانەن«  گشتیدا 
تێڕوانینەش  بەم  و  بەرلەئێستا  ساڵ  بۆ سەدان 
لێكچونێكی  راستیدا  لە  )لینینیستی(.  دەوترێت 
زۆری هەیە لەگەڵ تێگەیشتنی )لینینیست(، لەسەر 
رۆشنبیرانی  لە  پێشڕەوانێك  ئەوەی  بنەمای 
شۆڕشگێڕ بگەنە دەسەاڵت و شۆڕشی كۆمەاڵنی 
خەڵك، كە ئەوانی گەیاندۆتە دەسەاڵت بەكاربێنن، 
چارەنوسێك  بەرەو  بێئاگا  كۆمەاڵنی  كاتە  ئەو 
رێنوێنیبكرێن، كە نەزانتر و كۆنەپەرستترە لەوەی، 
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كە لە خەونەكانیاندا بۆ خۆیان لەبەرچاویانگرتوو.
تیۆری دیموكراسی لیبراڵی و )ماركسیزم – 
لینینیزم( لە سەپاندنی بیروڕای خۆیاندا زۆر لە 
یەكەوە نزیكن. بە بڕوای من هۆكاران دەبێت هەر 
ئەمە بن كە خەڵكی بەبێ هەستكردن بە گۆڕانێكی 
لە  دوورودرێژدا  سااڵنێكی  ماوەی  لە  تایبەتی 
بابەتەكە  براون،  تر  شوێنێكی  بۆ  شوێنێكەوە 
شاراوەیە.  كوێدا  لە  دەسەاڵت  ئەوەیە،  تەنیا 
لەوانەیە شۆڕشێكی جەماوەری رووبدات و ئێمە 
بگەیەنێتە دەسەاڵت، یان لەوانەیە ئەمە روونەدات، 
لەم هەلومەرجەدا ئێمە دەكەوینە بەردەستی ئەو 
كەسانەی دەسەاڵتی راستەقینەیان لە دەستدایە: 
كارەكانمان  بەاڵم  سەرمایەداری،  ئۆرگانی 
دەكەین  رێنوێنی  بێئاگا  جەماوەری  یەكسانە. 
لەوەن  دواكەوتووتر  خۆیان  كە  جیهانێك،  بۆ 

دەستیان پێیبگات.
تیۆری  لە  سوودوەرگرتن  بە  لیپمەن 
پشتیوانی  پێشڕەو،  دیموكراسی  لە  مامۆستایانە 
لە  كە  بۆچوو،  وای  ئەو  كرد.  تێڕوانینە  لەم 
دیموكراسییەكی خاوەن بەرنامەیەكی رێكخراودا، 
چینە  جیاوازەكانەوە.  چینە  دەچنە  دانیشتوان 
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پێویستە  كە  دانیشتوانەیە  ئەو  بۆ  باشەكە 
كاروبارە گشتیەكان رابپەڕێنن. ئەمە هەمان ئەو 
چینە شارەزایەیە كە كۆمەڵێك لە ناو سیستەمە 
ئایدۆلۆژییەكاندا  و  ئابوورییەكان  سیاسیەكان، 
كاری شیكردنەوە و جێبەجێكردن و بڕیاردانیان 
لە  بچووك  سەدی  رێژەیەكی  و  ئەستۆیە  لە 
دانیشتوان پێكدێنن. زۆر سروشتییە هەر كەسێك 
بیروڕایانە پێشكەشبكات، هەمیشە  پێشبینی  ئەم 
خۆی بە بەشێك لەو گروپە بچووكە دەبینێت و 
لە دۆخی قسەكردندایە لەبارەی كەسانی ترەوە. 
)كەسانی تر( كە لە دەرەوەی ئەو گروپە بچوكە 
جێگە دەگرن و زۆرینەی كۆمەڵگەن، لیپمەن ئەوان 
لە  خۆمان  دەبێ  ناودەبات.  ونبوو(  )مێگەلی  بە 
)هەڵچوونی مێگەلێكی ون بوو( بپارێزین. لێرەدایە 

لە دیموكراسیدا دەگەینە دوو بەرنامە:
كە  لێپرسراو  كەسانی  شارەزا،  چینی 
بەو  جێبەجێكردنن،  بەرنامەی  لێپرسراوی 
تێگەیشتنی  و  پرۆژە  داڕشتنی  لە  بیر  واتایەی 
بەرژەوەندی هاوبەش دەكەنەوە و دوای ئەوەش 
دیموكراسیدا  لە  ئەویش  كە  ونبوو(  )مێگەلی 
ئەركێكی لە ئەستۆیە. لیپمەن دەڵێت كاری ئەوان 
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لە دیموكراسیدا )بینەرییە( نەك بەشداری چاالك، 
لەمانەیە،  زیاتر  ئەركەكەیان  راستیدا  لە  بەاڵم 
لە دیموكراسییەكدان. جاروبار مۆڵەتیان  چونكە 
پێدەدرێت قورسایی خۆیان بەم، یان ئەو ئەندام 
لە چینی شارەزا بدەن، بە واتایەكی تر مۆڵەتیان 
هەیە بڵێن »خوازیارین سەرۆكمان بیت« یان » 
ئەستۆ.«  بگریتە  سەرۆكایەتی  )تۆ(  خوازیارین 
كە  سەرچاوەدەگرن  لێرەوە  هەموویان  ئەمانە 
تۆتالیتاری.  دسەاڵتداری  نەك  دیموكراسییەكن، 
بەمكارە دەڵێن هەڵبژاردن، بەاڵم كاتێك قورسایی 
خۆیان بەخشی بە ئەم، یان ئەو ئەندامی چینی 
شارەزا پێویستە بكشێنەوە و )بینەری( كارەكانی 
دیموكراسییەكی  هاوبەش.  نەك  بن،  ئەوان 
و  دەكات  هەڵسوكەوت  شێوەیە  بەم  شایستە 
جۆرێك  هەیە،  راستییەك  ئەمەشەوە  پشتی  لە 
رەوشتی  بنەمای  رەوشتییە.  ناچاری  بنەمای 
كە  نەزانترن،  لەوە  جەماوەر  ئەوەیە،  پێویست 
توانای تێگەیشتنی بابەتەكانیان هەبێت لە ئەنجامدا 
بێڕەوشت و نەگونجاو دەبێت ،ئەگەر رێگە بە ئەوان 
)مێگەلی  پێویستە  بكەن.  كارە  ئەمجۆرە  بدەین 
بدەین  مێگەلە  بەم  رێگە  نەك  رابێنین،  ونبوو( 
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هەڵبچێت و هەموو شتێك وێرانبكات. راستیەكە 
ئەوەیە، كە دەڵێت رێگەدان بە پەڕینەوەی منداڵێكی 
سێ ساڵ لە شەقام كارێكی نەگونجاوە، تۆ ئازادی 
چونكە  نادەیت،  ساڵ  منداڵێكی سێ  بە  ئەمكارە 
وەربگرێت،  ئازادییە  لەم  سوود  چۆن  نازانێت 

ئەوان تەنیا گرفت دروستدەكەن.
ونبوو(  )مێگەلی  راهێنانی  بۆ  ئەنجامدا  لە 
كەرەستەمان پێویستە، ئەمەش هەمان شۆڕشی 
بەرهەمهێنانی  دیموكراسیدا:  هونەری  لە  نوێیە 
رازی بوون. میدیاكان، خوێندنگە و كلتوری گشتی 
و  سیاسەتمەدار  چینی  و  دابەشبكرێن  پێویستە 
لە  بەرپرسیارێتی  تێگەیشتنی  جۆرێك  بڕیاردەر 
بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  پێشكەشبكەن،  راستییەكان 
ئارامی بیروبۆچوونی گونجاویش پێشكەشبكەن، 
لێرەدا  نەوتراو  پێش سەپاندنێكی  بێت  لەبیرمان 

هەیە.
تیشك  كە  نەوتراو،  سەپاندێكی  پێش 
دەخاتەسەر ئەم پرسیارە – پرسیارێك كە كەسانی 
بشارنەوە:  خۆیانی  لە  پێویستە  لێپرسراویش 
ئەوان چۆن كەوتونە بەرەیەكەوە، كە بۆ بڕیاردان 
توانای پێویستیان هەبێت؟ بەڵێ ئەو كارەی كە 
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توانای  كە  چینێك  بە  خزمەتە  ئەنجامیدەدەن 
)راستەقینەیان( لە دەستدایە. ئەو چینەی توانای 
)راستەقینەیان( لەدەستدایە ئەوانەن، كە خاوەنی 
كۆمەڵگەن، واتە چینێكی زۆر كەم. ئەگەر چینی 
شارەزا دەربكەوێت و بڵێت دەتوانین لە خزمەتی 
بێت  بین، دەتوانێت بەشێك  ئێوەدا  بەرژەوەندی 
لە گروپی جێبەجێكردن. نابێت ئەم بابەتە دەنگی 
ئەو  دەبوو  ئەوان  واتایەی  بەو  بهێنرێت،  لێوە 
بیروڕا و ئەزموونانەی لە خزمەتی بەرژەوەندی 
جێبەجێكردبێت.  خۆیان  بۆ  خۆیاندایە  تایبەتی 
ئەگەر ئەمكارە نازانن، ناتوانن بە بەشێك لە چینی 
لە ئەنجامدا ئێمە خاوەنی  بێنە ژماردن.  شارەزا 
لە  رووی  كە  پەروەردەین،  سیستەمی  جۆرێك 
پیاوانی لێپرسراوە: چینی شارەزا. پێویستە ئەوان 
هێزی  بەرژەوەندیەكانی  و  بەها  لە  تەواوی  بە 
حكومەت(   – )كۆمپانیا  تۆڕی  و  تایبەت  كەرتی 
بتوانن  ئەگەر  تێركرابن.  ئەون  نوێنەری  كە   11
چینی  لە  بەشێكن  ئەوا  بەدەستبێنن،  پلەیە  ئەم 
)مێگەلی  لە  تر  ئەوانەی  سەرنجی  شارەزا. 
ونبوو( پێویستە لە بنەڕەتەوە لە بابەتەكان دوور 
بخرێنەوە و سەرنجیان بۆ بابەتی تر ڕابكێشرێت 
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و نەهێڵین بكەونە كێشەوە و پێویستە دڵنیابین، 
كە زۆرینەیان وەك )بینەری( كارەكان دەمێننەوە 
و هەندێك كاتیش قورسایی خۆیان بە ئەم، یان 
ئەو سەرۆكی راستەقینە، كە خۆی هەڵدەبژێرێت، 

دەبەخشن.
گەشەی  ترەوە  زۆرێكی  لەالیەن  خاڵە  ئەم 
بۆ  گشتییە  زۆر  كارێكی  راستیدا  لە  پێدرا، 
بواری  نایبۆر«12شارەزای  »رینهولد  نمونە 
دەرەوە،  سیاسەتی  رەخنەگری  و  خواوەندەكان 
روناكبیرانی  و   13 كینان  جۆرج  مامۆستا 
ئەو  جار  هەندێك  كە  كەنەدی(  )جۆن  پەیڕەوی 
بە )شارەزای ئیالهیاتی پێكهاتەكان( ناو دەبەن، 
)عەقاڵنیەت  كە  دەخەنەڕوو،  بەمجۆرە  بابەتەكە 
تەنیا  و  ناسكە  زۆر  كارێكی   )rationality
خەڵك  زۆربەی  هەیانە.  خەڵك  لە  كەم  بەشێكی 
لە  ئەوانەی  رێبەریاندەكات،  سۆزیان  و  هەست 
پێویستە  »عەقاڵنیەت«ن،  خاوەنی  ئێمەدا  نێوان 
لەسەر  دەكرێت  ئەوەندەی  سادەباوەڕ  كەسانی 
»هێڵ«ەكە بهێڵنەوە، بە )خەیاڵ پاڵوی پێویست( 
 )Over-simplificationئاسانكردن )زۆر  و 
بە  گۆڕاوە  ئەمە  دروستبكەن.  بەهێز  هەستی 
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بەشێكی سەرەكی لە زانستی سیاسی هاوچەرخ. 
 1930 سااڵنی  سەرەتای  و   1920 سااڵنی  لە 
)هارۆڵد السویل( 14 دامەزرێنەری جیهانی نوێی 
لە زانا بەرجەستەكانی  پەیوەندییەكان و یەكێك 
كە  روونیدەكاتەوە،  ئەمەریكا  سیاسی  زانستی 
)بێدەنگی  دەست  بدەینە  خۆمان  نەدەبوو  ئێمە 
دیموكراسی، كە مرۆڤەكان بە باشترین دادوەری 
بەرژەوەندییەكانی خۆیان هەژماردەكات( چونكە 
مرۆڤەكان بەو شێوەیە نین. باشترین دادوەرانی 
لەمڕوەوە  ئێمەین،  گشتییەكان  بەرژەوەندییە 
دەبوو  بازرگانییەكان  رەوشتە  لە  دەرچوون  بە 
دادوەری  بنەمای  لەسەر  ئەوان  كە  دڵنیابین، 
خراپیان، سود لە هیچ هەلێك بۆ دەستدرێژیكردن 
وەرناگرن. لە ناواخنی ئەوەی ئەمڕۆ بە حكومەتی 
ناوی  سەربازی  حكومەتی  یان  دیكتاتۆری، 
دەبەین، ئەمكارە ئاسانە، تەنیا كوتەكێك لەسەر 
بە  تێپەڕین  لە سنور  ئەگەر  ڕادەگریت  سەریان 
توندی بە سەریان دەكێشیت، بەاڵم بە تێپەڕینی 
بوو  دیموكراتیتر  و  ئازادتر  كۆمەڵگە  كە  كات، 
دەبوو  لەمڕوەوە  دەدەیت،  لەدەست  توانایە  ئەم 
رووبكەینە )پڕوپاگەندەی سیاسی(. پڕوپاگەندەی 
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سیاسی لە دیموكراتیدا هەمان كوتەكی سیستەمی 
دیكتاتۆرییە. زیرەكانە و باشە، چونكە بۆ جاری 
بەرژەوەندییە  دەكەینەوە  دوبارەی  دووەم 
ونبووەوە(  )مێگەلی  دیدی  لە  گشتییەكان 
شاراوەیە، ئەوان توانای دیاریكردنی بەرژەوەندی 

هاوبەشیان نییە.

پەیوەندی گشتی
پیشەسازی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
ئەم  بەڵێنی  بووە.  پێشڕەو  گشتی(دا  )پەیوەندی 
دەڵێن  رێبەرانی  ئەوەی  وەكو  پیشەسازییەش 
رایگشتی(.  لەسەر  چاودێریە  )بەكارهێنانی 
و  كریل(  )كۆمسیۆنی  سەركەوتنی  لە  ئەوان 
دروستكردنی )تۆقینی سوور( و دەرەنجامەكانیان 
پەیوەندی  )پیشەسازی  فێربوون.  زۆر  وانەی 
بە  زۆری  فراوانبوونی  رۆژگارەدا  لەو  گشتی( 
خۆیەوە بینی. لە دەیەی 1920دا سەركەوتو بوو، 
نزیكەیی جۆرێك گوێڕایەڵی  بە  لەو سەردەمەدا 
لە ناو خەڵكدا دروستبكات، بەبێ هیچ پرسیارێك 
لەمكارەدا  سەرمایەداری،  یاسای  بەرامبەر 
بەشێوەیەك، توندوتیژی ئەنجامدرا، كە )كۆمیتەی 
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كۆنگرە( لەسەرەتای دەیەی 1930دا دەستیكرد 
بەشی  راستیدا  لە  لەوبارەیەوە،  لێكۆڵینەوە  بە 
دەركەوتەی  لەسەر  ئێمە،  زانیارییەكانی  زۆری 

دەرئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوانەیە.
گەورەیە  پیشەسازییەكی  گشتی(  )پەیوەندی 
و ئێستا تێچوونی سااڵنەی بە نزیكەیی بە یەك 
بەرپرسیارێتی  و  دەخەمڵێنرێت  دۆالر  ملیار 
بووە.  رایگشتی(  )چاودێری  هەمان  راستەقینەی 
لە سااڵنی 1930دا هەروەكو لە سااڵنی شەڕی 
یەكەمی جیهانیدا كێشەی گەورە سەریاندەرهێنا. 
كرێكاری  سەندیكایەكی  گەورە(15   )قەیرانێكی 
لە راستیدا ساڵی 1935  بە توانای دروستكرد، 
 Wagner واگنەر  یاسای   ( پێی  بە  كرێكاران 
یاسایی  بەرچاوی  سەركەوتنی  یەكەم   )Act
رێكخستنیان  مافی  روكاردا  لە  كە  خۆیان، 
گەورەی  كێشەی  دوو  ئەمە  بەدەستهێنا.  بوو 
دروستكرد، لەالیەكەوە دیموكراسی كارایی خۆی 
شێوەیەكی  بە  ونبوو(  )مێگەلی  لەدەستدابوو. 
بواری  لە  سەركەوتنی  كۆمەڵێك  كرداری 
نەبووە  بڕیار  و  بەدەستدەهێنا  یاساكاندا  دانانی 
كێشەیەكی  كاربكات.  شێوەیە  بەم  دیموكراسی 



148

تر ئەوە بوو، كە رێكخستنی هاوواڵتییان ببووە 
بە  دەبوو  هاوواڵتییان  بكرێت.  دەتوانرا  كارێك 
رێكبخرێن،  نەدەبوو  بن،  یەكتر  لە  جیا  تەنیایی 
چونكە لەم الیەنەوە لەوانە بوو بگۆڕێن بە شتێك، 
ئەوە  ئەگەری  كارەكان.  چاودێری  لە  بێجگە 
هەبوو ژمارەیەكی زۆری خەڵك بە سەرچاوەی 
كۆبنەوە  یەك  لەدەوری  بتوانن  سنووردارەوە، 
بۆ  بگۆڕێن  ناو مەیدانی سیاسەتەوە  پێبخەنە  و 
) بەشدار بوو (. ئەمە مەترسیەكی راستەقینەیە 
ئەم  كە  لەوەی  دڵنیایی  بەدەستهێنانی  بۆ  و 
هێزی  بە  یاسادانان،  سەركەوتنی  دوا  هەنگاوە 
كار دابنرێت،و سەرەتایەك بێ بۆ كۆتایی )الدانی 
وەاڵمێكی  جەماوەری،  رێكخستنی  دیموكراسی( 
سەرمایەدارییەوە  كۆمەڵگەی  لەالیەن  گونجاو 
ئەمەش  سەكەوتوبوو،  ئەمكارە  ئامادەكرابوو. 
هێزی  بۆ  بوو  یاسادانان  سەركەوتنی  دوا 
میانەی  لە  ئەوەی  لەگەڵ   � ئەوە  دوای  كار، 
لە  تاكەكان  ژمارەی  جیهانیدا  یەكەمی  شەڕی 
سەندیكاكان زیادیكرد و دوای شەڕ كەم بووەوە 
� توانای كاركردن لە رێگەی سەندیكاكانەوە كەم 
بووەوە، ئەمە هەروا نەبوو. باس لە كۆمەڵەیەكی 
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پارە  زۆر  بڕێكی  كە  دەكەین،  سەرمایەداری 
و  بەكاردێنێت  مێشك  توانای  تەرخاندەكات، 
رووبەرووبوونەوەی  چۆنێتی  سەرنجدەداتە 
)پەیوەندی  پیشەسازی  رێگەی  لە  كێشانە،  ئەم 
)سەندیكای  وەكو  رێكخراوەكانی  و  گشتی( 
 National Associationنەتەوەیی پیشەسازان
بازرگانی  مێزگردی   ،)of Manufacturers
Business Roundtable یان ئەنجومەنەكانی 
بۆئەوەی  دەستبەكاربوون،  خێرا  ئەوان  ترەوە. 
رووبەرووبوونەوەی  بۆ  بدۆزنەوە  رێگەیەك 

الدان لە دیموكراسی.
ساڵی  ئەوە  دوای  ساڵێك  ئەزموون  یەكەم 
ویالیەتی  خۆرئاوای  لە  كە  رویدا،   1937
  Johnstown تاون لە شاری جۆنز  پەنسلڤانیا 
مانگرتنێكی گەورە لە پیشەسازی ئاسندا رویدا. 
ئەنجومەنی سەرمایەداری پەنایپردە بەر هونەری 
نوێ بۆ سەركوتكردنی كرێكاران و سەركەوتو 
و  پیاوكوژی  رێگەی  لە  نەك  ئەمەش  بوو. 
شكاندنی دەست و قاچی مانگرتووەكانەوە16 ئەو 
شێوازانە ئیتر كاریگەری پێویستیان نەبوو، بەڵكو 
پەنایان بردە بەر رێگەی نەرمتر و كاریگەرتر لە 
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بیرۆكەی  راگەیاندندا(.  )پڕوپاگەندەی  هونەری 
ناساندنی مانگرتووەكان  بە  ئەوە بوو  بنچینەیی 
بە  گەیاندووە  زیانیان  كە  هۆكارێك،  وەك 
لێكهەڵوەشانی  هۆكارەكانی  و  هاوواڵتیان 
بەرژەوەندییە  و  دەستەبەردەكەن  كۆمەڵگە 
گشتییەكان دەخەنە مەترسییەوە كۆمەاڵنی خەڵك 
)بەرژەوەندی  هانبدەن17.  مانگرتووەكان  دژی 
ئێمەیە: سەرمایەداران، كرێكاران،  هاوبەش( هی 
كە  )ئێمەین(.  ئەمانە  هەموو  ماڵەوە  ژنانی 
پەرەستی  ئەمەریكا  و  هاوئاهەنگی  خوازیاری 
یەكترین.  لەگەڵ  هاوكاری  و   Americanism
مانگرتووە  ئەم  سەر  دەگاتە  سەرە  ئەوە  دوای 
)ئێمە(  دەرەوەی  دەكەونە  كە  ئاژاوەگێڕانە، 
دروستدەكەن  دەردەسەری  پەكخەرن،  وە: 
دەستدرێژی  و  شكاندووە  هاوئاهەنگیان  و 
دەكەنەسەر ئەمەریكا پەرەستی، بۆئەوەی بتوانین 
لەگەڵ یەكتری بژین، پێویستە رێگەیان لێبگرین. 
كەسێك  و  گەورە  كۆمپانیایەكی  بەڕێوەبەری 
بەرژەوەندییەكانیان  پاكدەكاتەوە  ژورەكان  كە 
رێگەی  لە  و  بەیەكەوە  دەتوانین  هاوبەشە. 
بەیەكەوە  گونجاوی  بە  پەرەستییەوە  ئەمەریكا 
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بوو  ئەمە  خۆشبوێت،  یەكتریمان  و  كاربكەین 
ناوەڕۆكی سەرەكی پەیامەكە هەوڵی زۆر درا بۆ 
خستنەڕووی ئەمە، لە كۆتاییدا بابەتی ئەنجومەنی 
سەرمایەداری لە نێواندا بوو، لەئەنجامدا میدیاكان 
زۆریان  سەرچاوەی  و  كرابوون  كۆنترۆڵ 
لەبەردستدا بوو، بە شێوەیەكی زۆر لێزانانە ئەم 
بەرنامەیە جێبەجێكرا. لە دواییدا ئەم بەرنامەیان 
 Mohawk Valley( بە فۆرمۆڵی دۆڵی موهاك
Formula( ناوبرد و چەندین جار بۆ شكاندنی 
ئەمكارانەیان  لێوەرگرت.  سودیان  مانگرتنەكان 
و  مانگرتن(  شكاندنی  زانستی  )شێوازی  ناونا 
بۆ  رایگشتی  خشتەبردنی  لە  بە  شێوازانە  ئەم 
پوچەكان،  و  بێواتا  تێگەیشتنە  لە  پشتیوانیكردن 
بەشێوەیەكی  پەرەستی(  )ئەمەریكا  نمونە  بۆ 
كێ  بەدەستهێنا.  خۆی  كارایی  سەرسوڕهێنەر 
كێ  هاوئاهەنگی.  بە  بكات؟  دژایەتی  دەتوانێت 
دەتوانێت دژایەتی بكات؟ یان بۆ نمونە لە شەڕی 
كێ  سەربازەكانمان(.  لە  )پشتیوانی  كەنداودا 
شینەكان.  هێڵە  بكات؟  ئەمە  دژایەتی  دەتوانێت 
ئەو  هەموو  بكات؟  ئەمە  دژایەتی  دەتوانێت  كێ 

شتانەی كە هیچ واتایەكیان نییە.
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بپرسێت  ئێوە  لە  یەكێك  ئەگەر  راستیدا  لە 
ئایووا  ویالیەتی  هاوواڵتیانی  لە  )پشتیوانی 
دەتوانیت  هەیە؟  واتایەكی  چ   ) دەكەیت؟ 
)نەخێر  یان  لێدەكەم(،  پشتیوانیان  )بەڵێ  بڵێیت 
لێناكەم(؟ ئەم رستەیە پرسیارێكیش  پشتیوانیان 
نییە، هیچ واتایەكی نییە، خاڵەكە لێرەدایە. خاڵی 
گشتی(  )پەیوەندی  دروشمەكانی  لە  سەرەكی 
ئەمەیە  لە سەربازەكانمان(  )پشتیوانی  نمونە  بۆ 
هیچ واتایەكی نییە. ئەم دروشمانە هەمان واتای 
ویالیەتی  هاوواڵتیانی  لە  پشتیوانی  )تۆ  رستەی 
ئامانجیان  دروشمەكان  هەیە،  دەكەیت(ی  ئایووا 
پشتیوانی  )ئایا  كە  ئەوەبوو  ئامانجەكە  هەبوو 
نایانەوێ  بەاڵم  دەكەن؟(،  ئێمە  سیاسەتی  لە 
هاوواڵتیان بیر لەم ئامانجەبكەنەوە. بابەتی گرنگ 
لە پڕوپاگەندەی كارا ئەوەیە، پێویستە دروشمێك 
بخوڵقێنی هیچ كەسێك نەتوانێ دژایەتی بكات و 
هەموان پەیڕەویبكەن. هیچ كەسێك نازانێت ئەم 
دروشمە چی واتایەكی هەیە، چونكە لە راستیدا 
هیچ واتایەكی نییە، بەهای بنەڕەتی ئەو لەوەدایە، 
كە سەرنجی ئێوە لەو پرسیارەی كە )بەڕاستی 
واتایەكی هەیە؟( واتا )ئایا پشتیوانی لە سیاسەتی 
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ئەو  هەمان  ئەمە  دووردەخاتەوە،  دەكەن؟(  ئێمە 
نییە  واتا راستەقینەیەیە، كە ئێوە مافی ئەوەتان 
نەتەوەیەك  ئەنجامدا  لە  قسەبكەن.  لەبارەیەوە 
)دیارە  دەكات؟!!  سەربازان  پشتیوانی  لە  باس 
لە  پشتیوانی  نەكردن«  »پشتیوانی  لە  من  كە 
ئەوان ناكەم( لێرەدا ئێوە براوەن، هەمان بابەتی 
ئەمەریكا پەرەستی و هاوئاهەنگی و هەموومان 
بن،  لەگەڵمان  بێماناكان،  دروشمە  بەیەكەوەین، 
وەرن دڵنیابین كە ئەم خەڵكە )خراپانە( لە دەورمان 
نەبن، كە بە وتەكانیان لەبارەی جیاوازی چینەكان 
و مافی كۆمەاڵیەتی و ئەم بابەتانە تەگەرە دەخەنە 

بەر هاوئاهەنگی.
ئەم كۆمەڵەیە زۆر كارایە تا ئەمڕۆش كاریگەری 
بە  الیەنەكانی  هەموو  دڵنیاییەوە  بە  و  هەبووە 
پیشەسازی  لە  ئەوانەی  كراون  تاوتوێ  وردی 
)پەیوەندی گشتی(دا كاردەكەن بە دوای گاڵتە و 
هەوڵدەدەن  ئەنجامدەدەن،  كارێك  نین،  گەپەوە 
لە بەهای راستییەكان كەمبكەنەوە. لە كاركردندا 
تێگەیشتنیان هەیە لەوەی دیموكراسی بە ناچاری 
پێویستە پێشكەشیبكات: پێویستە سیستمێك بێت 
بۆئەوەی  بكرێت،  پەروەردە  تێیدا چینی شارەزا 
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كە  ئەوانەی  واتە  گەورەكان،  خزمەتی  بخرێتە 
كۆمەڵگەش  تری  كەسانی  كۆمەڵگەن.  خاوەنی 
پێویستە لە هەموو جۆرە رێكخستنێك بێبەشبن، 

چونكە رێكخستن خۆی كێشە دروستدەكات.
هەروەها كەسانی تری كۆمەڵگە تۆمەتبارن لە 
تەنیاییدا بەرامبەر تەلەفزیۆن دابنیشن و بەردەوام 
دەڵێت  كە  پەیامێك  مێشكیان،  بدرێتە  پەیامێك 
تەنیا بەهای راستەقینە لە ژیاندا سودوەرگرتنە لە 
مشتێك چەشن و بەرهەم، یان ژیان بە شێوازی 
مامناوەند  و  خۆشگوزەران  چینی  خێزانەكانی 
وەك  بااڵكانی  بەها  هەبوونی  یان  دەیبینیت،  كە 
لەمەدا  ئەمەریكا پەرەستی. ژیان  هاوئاهەنگی و 
كورت دەكرێتەوە. لەوانەیە بگەینە ئەو باوەڕەی 
پێویستە شتێكی تریش لەم ژیانەدا بوونی هەبێت، 
بەاڵم لەوالیەنەوە كە لە تەنیاییدا سەرنجتداوەتە 
شاشەی تەلەفزیۆن بە خۆت دەڵێی شێت بووم، 
چونكە لەسەر شاشەی تەلەفزیۆن بێجگە لەمانەی 
لەوالیەنەوە  نییە، هەروەها  تر  وتمان هیچی  كە 
زۆر  بنچینەیە  ئەم   � نییە  رێكخستنێك  هیچ  كە 
بنەڕەتییە � هیچ كاتێك ناتوانیت بزانیت ئایا شێت 
بۆچوونەكانی خۆت  بە  تەنیا پشت  یان  بوویت، 
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كردنیش  پێشبینی  چونكە  بۆچی؟  دەبەستیت، 
شتێكی سروشتییە. ئەمەیە ئایدیای بنەڕەتی، بۆ 
بەرفراوان  ئایدیایەش هەوڵی  ئەم  بەدەستهێنانی 
لە  روون  تێگەیشتنێكی  كە  ئاشكرایە  دراوە. 
دیموكراسی  لە  تێگەیشتن  وەستاوە.  پشتییەوە 
)مێگەلی  روونكردنەوە.  بۆم  كە  ئەوەیە  هەمان 
رێگەبگرین  پێویستە  دروستكەرە  كێشە  ونبوو( 
سەرقاڵی  باشترە  سەرپێچیكردنی،  و  هاوار  لە 
تەلەفزیۆنییەكان،  دراما  و  دوگۆڵی  سەیركردنی 
جاریش  جار  بێت.  توندوتیژییەكان  فیلمە  یان 
وەكو  بێمانای  دروشمی  كە  دێنی  وەخەبەری 
)پشتیوانی لە سەربازەكانمان( سەربدات. پێویستە 
لە جۆر و  بتۆقێنرێت، چونكە ئەگەر  )مێگەلەكە( 
بەشەكانی )شەیتانەكان( كە لە ناوەوە و لەدەرەوە 
لەناوی  دەیانەوێت  ترەوە  شوێنێكی  هەر  لە  و 
نەبێت،  دڵەڕاوكێدا  لە ترس و  تەواوی  بە  ببەن، 
ئەمەش  بیركردنەوە،  بە  دەستبكات  لەوانەیە 
كارێكی زۆر مەترسیدارە، چونكە »رانەكە« مافی 
سەرگەرمكردنی  لەمڕووەوە  نییە،  ئەمكارەی 
هەیە.  گەورەی  گرنگییەكی  دوورخستنەوەی  و 
راستیدا  لە  دیموكراسی.  لە  تێگەیشتنێكە  ئەمە 
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سەرمایەداری  كۆمەڵگەی  گرتنی  بەلەبەرچاو 
ساڵی  كار  هێزی  راستەقینەی  سەركەوتنی  دوا 
1935 بوو، واتە هەمان )یاسای واگنەر(. دوای 
كەلتوری  و  سەندیكاكان  شەڕ  دەستپێكردنی 
دەوڵەمەندی چینی كرێكار، كە پەیوەندی هەبوو 
بە بوونی سەندیكاكانەوە، بزربوون. ئەم كەلتورە 
بەرەو لەناوچون برا. ئێمە هەنگاومان ناوەتە ناو 
لەالیەن  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  كۆمەڵگەیەكەوە 
تەنیا  ئەمە  بەڕێوەدەبرێت.  سەرمایەدارییەوە 
)سەرمایەداری  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  نمونەی 
دەوڵەتیState-capitalism(ە، كە بێ بەهرەیە 
لە  كە  ئاساییەكان،  كۆمەاڵیەتییە(  )بەڵێننامە  لە 
كۆمەڵگە هاوشێوەكاندا هەیە. پێموابێت بێجگە لە 
بەڵگەی  تەنیا  كۆمەڵگەیە  ئەم  باشور   ئەفریقای 
كۆمەڵگەیەكی پیشەسازییە، كە بێبەشە لە دڵنیایی 
چارەسەری نیشتیمانی. هیچ بەڵێنێكی گشتی بۆ 
بەشەی  ئەو  بۆ  نییە  بنەڕەتییەكان  ستانداردە 
پێبدەن.  درێژە  رەوەندە  ئەم  ناتوانن  كە  خەڵك، 
نییە.  دەرەكیان  بوونی  سەندیكاكان  راستیدا  لە 
هیچ  نییە.  بوونی  هاوواڵتیانیش  فۆڕمی  وێنەی 
دەرەكی  بوونی  سیاسی  پارتێكی  و  ئۆرگان 
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ستراكتۆرەوە  لەڕووی  كەمەوە  بەالیەنی  نییە. 
دەچێت.  كۆتایی  بەرەو  گەورە  هەنگاوی  بە 
تایبەت«  بە »كۆمپانیای  راگەیاندنەكان گۆڕاون 
و خاوەنی بیروڕایەكی هاوبەشن. هەردوو پارتی 
پارتی  لە  لقن  دو  دیموكرات«  و  »كۆماریخواز 
واڵت  دانیشتوانی  زۆری  بەشی  سەرمایەداری. 
ئەو ئەركە نادەنە بەرخۆیان بۆ بەشداریكردن لە 
بێمانا.  بە كارێكی  بووە  هەڵبژاردنەكاندا، چونكە 
هاوواڵتیان راونراون بۆ كەنار و بە شێوەیەكی 
كەمەوە  بەالیەنی  بوون.  سەرگەرم  شایستە 
روناكبیری  مێشكی  ئەمەیە.  كۆتایی  ئامانجی 
پیشەسازی )پەیوەندی گشتی( )ئێدوارد بێرنایس
راستەقینەی  بەرهەمی   )Edward Bernays
ئەم  ئەندامێكی  ئێدوارد  كریل(ە،  )كۆمسیۆنی 
فێربوو،  خۆی  وانەكانی  لەوێ  بوو،  كۆمسیۆنە 
دەركەوتەیەك،  بەرفراوانكردنی  بە  دەستیكرد 
و  دیموكراسی«  »عەصارەی  لێنا  ناوی  كە 
)دروستكردنی رازیبوون(. كەسانێك كە بەدوای 
و  سەرچاوە  لە  سود  دەتوانن  رازیبوونەوەن 
ئەو  پشتیوانی  واتە   � وەرگرن  پێویست  توانای 

سەرمایەداریەی كە لە خزمەتیدان �.
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رای گشتی
لە  پشتیوانیكردن  بۆ  خەڵك  هاندانی 
سنورەكانیش  دەرەوەی  لە  سەركێشییەكان 
پێویستە، وەك ئەوەی لە میانەی شەڕی یەكەمی 
)ئاشتیخوازن(.  هاوواڵتیان  بینیمان،  جیهانیدا 
كۆمەاڵنی خەڵك هیچ هۆكارێك نابینن بۆ تێوەگالن 
وەك  سنورەكان،  دەرەوەی  سەركێشیەكانی  لە 
ئەنجامدا  لە  ئەشكەنجە،  و  ئازار  و  پیاوكوژی 
هاندانیشیان  بۆ  و  بدرێن  هان  ئەوان  پێویستە 
بوارەدا  لەم  )بێرنایس(  بتۆقێنرێن.  پێویستە 
خۆی خاوەنی دەستكەوتێكی گەورە بوو. كاتێك 
ویالیەتە یەكگرتووەكان ساڵی 1954 دەستیكرد 
 � )سەرمایەداری  دەسەاڵتدارێتی  روخاندنی  بە 
گروپەكانی  سەركاری  هێنانە  و  دیموكراسی( 
حكومەتێك  گواتیماال،  لە  پیاوكوژان  و  مەرگ 
و  ماوەتەوە  هەلومەرجەدا  لەو  ئێستاش  تا  كە 
پشتیوانییە زۆرەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانیش 
لەم واڵتەدا رێگە دەگرێت لە هەر گۆڕانكارییەكی 
دیموكراسی، هەرچەندێك پوچ و بێماناش بێت � 
كۆمپانیای  گشتی  )پەیوەندی  پڕوپاگەندەی  ئەو 
میوەی ئەمەریكا«ی17 لەدەستدا بوو. پێویستە 
دژی  هاوواڵتیان  كە  بەرنامانەی  ئەو  بەردەوام 
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پەسەندبكرێن،  واڵتدا  لەناوخۆی  دەوەستنەوە 
چونكە هۆكارێك نییە هاوواڵتیان الیەنگری ئەو 
بەرنامانە بن، كە زیانی بۆیان هەیە، )ئەم كارانە(
لە  بەرفراوانە.  پڕوپاگەندەی  بە  پێویستیان  ش 
زۆرێك  بینەری  رابوردوودا  ساڵی  دە  ماوەی 
لەالیەن  )رێگن(  بەرنامەكانی  بووین،  لەوانە 
)بومەلەرزەی  لە  لێكراوبوون.  نەفرەت  خەڵكەوە 
هەڵبژاردنی رێگن(دا ساڵی 1984، لە 5 دەنگدەر 
3 دەنگدەر ئارەزومەند بوون، كە سیاسەتەكانی 
ئەگەر  جێبەجێكردنەوە.  بواری  نەخرێنە  ئەو 
بەرنامە تایبەتییەكانی وەكو دروستكردنی چەك و 
كەمكردنەوەی بودجەی خزمەتە كۆمەاڵیەتییەكان 
و هیتر لەبەرچاوبگرین، بە نزیكەیی هاوواڵتیان 
بە شێوەیەكی بنەڕەتی دژی هەموو ئەو بەرنامانە 
بوون، بەاڵم تا كاتێك كە خەڵكی دووڕوو و گێژ 
و نەزانن هیچ رێگەیەكیان نییە بۆ رێكخستن، یان 
دەربڕینی هەستەكانیان و ناشزانن ئەوانەیتریش 
كە  خەڵكانێك  ئەوانن،  هاوبەشی  هەستانەدا  لەم 
بە شێوەیەكی گشتگیر لە ئامارەكاندا دووپاتیان 
خزمەتگوزاریە  تێچوونی  كە  كردبووەوە، 
سەرمایە  وەگەڕخستنی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان 
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وایان  دەزانن،  باشتر  بە  سەربازیدا  بواری  لە 
وێنادەكرد تەنیا ئەوان ئەم )بیرۆكە شێتانەیە( لە 
مێشكیاندا پەروەردەدەكەن، ئەم بۆچونانەیان لە 
هیچ شوێنێكی تر نەبیستووە. بڕیار نەبووە هیچ 
ئەگەر  لێرەدا  هەبێت،  بۆچونانەی  ئەم  كەسێك 
بڕواتان بەوە هەیە و لە راپرسییەكی گشتیدا ئەوە 
پەسەنددەكەن، ئەوا ئێوە بەڕاستی دەبنە مرۆڤێكی 
رێگەیەك  هیچ  كە  لەوالیەنەوە  سەرسوڕهێنەر. 
نییە بۆ هاوڕێیەتی لەگەڵ خەڵكانێك كە لەگەڵ ئێوە 
هاوڕان بۆ پشتیوانی لە ئێوە، بۆ دەربڕینی ئەم 
بۆچونانە، هەستی غەریبی بوونەوەرێكی غەریب 
باڵتان بەسەردادەكێشێت، لەمڕوەوە لە پەراویزدا 
دەوەستیت و گوێ نادەیتە ئەوەی روودەدات و لە 
وێنەیەكی تر دەڕوانیت، پێشبڕكێیەكی دووگۆڵی!

كۆتایی  ئامانجی  ئەندازەیەك  تا  لەمڕوەوە 
ئەندازەی  بە  كاتێك  هیچ  بەاڵم  بەدەستهاتووە، 
بە  ئێستا  تا  هەن  بنەما  كۆمەڵێك  نییە.  تەواو 
تەواوی لەناو نەچوون، بۆ نمونە كڵێساكان هێشتا 
دەربڕین  دژایەتی  زۆری  بەشی  هەیە.  بوونیان 
كڵێساكانەوە  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە 
سەرچاوەدەگرێت، چونكە بوونی فیزیكیان هەیە. 
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وتاری  و  ئەوروپایی  واڵتێكی  دەچیتە  كاتێك 
ئەم  زۆر  ئەگەری  بە  پێشكەشدەكەیت،  سیاسی 
وتانە لە تەالری سەندیكایەكدا پێشكەشدەكرێت، 
نابێت،  شێوەیە  بەم  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە 
چونكە سەندیكایەك نییە، ئەگەر بشبێت ئۆرگانێكی 
هەیە  بوونیان  كڵێساكان  بەاڵم  »ناسیاسی«یە، 
قسەدەكەیت.  كڵێساكان  لە  زۆرتر  لەمڕوەوە 
سەرچاوەی هاوكارییەكان لە ئەمەریكای ناوەند 
زۆرتر كڵێساكانن و لە بنەڕەتدا لەبەرئەوەیە ئەم 

بنەمایە بوونی فیزیكی هەیە.
كاتێك  هیچ  ونبوو(  )مێگەلی  كە  لەوالیەنەوە 
رانایەت،  تەواوی  بە  ویستراو  شێوەیەكی  بە 
ونبوو«  »مێگەلی  بێكۆتایی.  شەڕێكە  ئەمەش 
سەریدەرهێنایەوە،  دووبارە  1930دا  دەیەی  لە 
بەاڵم سەركوتكرا. لە دەیەی 1960دا شەپۆلێكی 
تری ناڕەزایەتی دروستبوو، ناوێكیان لێنا. لەالیەن 
چینی شارەزاوە ناویان نا )قەیرانی دیموكراسی( 
لە دەیەی 1960دا وەك پێكهاتەیەك دەیانڕوانییە 
بووە.  »قەیران«  ئالودەی  كە  دیموكراسی، 
قەیرانەكە بەو هۆیەوە بوو، كە گروپێكی گەورەی 
چاالك  و  رێكدەخران  بوو  خەریك  هاوواڵتیان 
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بوون و هەوڵیاندەدا بۆ دەركەوتن لە گۆڕەپانی 
دوو  ئەو  بۆ  دەگەڕێینەوە  لێرەدا  سیاسەتدا، 

تێگەیشتنەی دیموكراسی.
ئەمە  واژەنامەدا  لە  پێناسەكەی  پێی  بە 
تێگەیشتنی  پێی  بە  دیموكراسییە.  )پێشكەوتنی( 
)دەسەاڵت( ئەمە )گرفتێكە( قەیرانێك، كە پێویستە 
كۆمەاڵنی  پێویستە  دابنرێت.  بۆ  كۆتایی  خاڵی 
خەڵك بگێڕینەوە بۆ كوشتنی رۆح و خواپەرەستی 
و لە خۆبوردن، واتە شوێنی راستەقینەی خۆیان، 
كۆتاییهێنان  بۆ  كارێك  پێویستە  ئەنجامدا  لە 
بەاڵم  درا،  زۆر  هەوڵی  بكرێت.  )قەیرانە(  بەم 
خۆشبەختانە  نەبینی.  خۆوە  بە  پێشكەوتنیان 
لەگەڵ ئەوەی )قەیرانی( دیموكراسی لە زەمینەی 
گۆڕانكارییە سیاسییەكاندا سەركەوتنێكی نەبوو، 
پایەدارمایەوە و رووەو گۆڕینی  بەاڵم زیندو و 
لە  زۆرێك  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە  رایگشتی 
خەڵكی تێیگەیشتبوون كاریگەری دروستكردبوو. 
و  هەڵگێڕانەوە  بۆ   1960 سااڵنی  دوای 
كۆنتڕۆڵكردنی ئەم نەخۆشییە هەوڵی گەورە درا.

)دەركەوتەی  ناونرا  نەخۆشییە  ئەم  بەشێكی 
دەستەواژەی   .)Vietnam Syndromeڤێتنام
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ساڵی  لە  نزیكەیی  بە  كە  ڤێتنام«  »دەركەوتەی 
پێشتر سود  1970دا كەوتە سەرزمانی خەڵك، 
)نۆرمان  وەرگیرابوو.  راكردن  و  راپەڕین  لە 
پۆدهۆرتزNorman podhoretz( رۆشنبیرێكی 
الیەنگری )رێگن( ناوی لێنا »ئەو یاساغیانەی وەك 
نەخۆشی بۆ سودوەرگرتن لە هێزی توندوتیژی«. 
ببونە  خەڵك  زۆری  گروپێكی  سادە  زمانی  بە 
الیەنگری »ئەو یاساغیانەی، كە وەكو نەخۆشی 
وابوون بۆ سودوەرگرتن لە هێزی توندوتیژی«. 
كە  تێبگەن،  بابەتە  لەم  نەیاندەتوانی  خەڵكی 
بە دەوری جیهاندا بسوڕێینەوە  پێویستە  بۆچی 
بدەین  ئەشكەنجەیان  و  بكوژین  نەتەوەكان  و 
بە  لەسەریاندابخەین.  بۆمب  لە  فەرشێك  و 
هەمان شێوە كە )گۆبڵز( بۆی دەركەوتبوو زۆر 
مەترسیدارە نەتەوەیەك بكەوێتە چنگی ئەمجۆرە 
»یاساغیانەوە كە وەكو نەخۆشی وان«. چونكە 
ئەمكارە سنورداری لە هەڵپەكردنە دەرەكییەكاندا 
)واشنتۆن  ئەوەی  وەك  دێنێت.  خۆیدا  دوای  بە 
كەنداودا  شەڕی  گرژیەكانی  میانەی  لە  پۆست( 
كە  رایگەیاند،  بوونەوە  خۆبایی  لە  ئاوازێكی  بە 
و  پێویستە  سەربازییەكان(  )بەها  لە  رێزگرتن 
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ببنە  دەتانەوێ  ئەگەر  هەیە.  گرنگی  ئەمكارە 
خاوەنی كۆمەڵگەیەكی دڕندە، كە لە هەموو جیهاندا 
هەڵبژێردراوەكانی  ئامانجی  بەدەستهێنانی  بۆ 
ناوخۆ سود لە توندوتیژی وەردەگرێت، پێویستە 
باشە  رەوشتە  لە  رێز  گونجاو  شێوەیەكی  بە 
سەربازییەكان بگیرێت و لەبارەی سودوەرگرتن 
وەك  كراوانەی  یاساغ  »ئەو  تیژی  و  توند  لە 
نەخۆشی وان« بخەنە الوە. ئەمەیە »دەركەوتەی 

ڤێتنام« و سەركەوتن بەسەریدا پێویستە.

دەركەوتن لە پلەی راستەقینەدا
بە شێوەیەكی گشتی ناخی مێژووش پێویست 
دەبێت. ڕ ێگەیەكی تر بۆ سەركەوتن بەسەر »ئەو 
ئەوەیە،  وان«  نەخۆشی  وەك  كراوانەی  یاساغ 
تر  ئەوانی  سەر  هێرشدەكەینە  وانیشانبدەین  كە 
باری  لە  راستیدا  لە  بەاڵم  دەبەین،  لەناویان  و 
بەرگری لە خۆمان دژی هێرشكەران و دێوەكان 
ئەزمونی  دوای  بوونەوارەنەداین.  ئەمجۆرە  و 
مێژووەكەی  نوێكردنەوەی  بۆ  ڤێتنام  شەڕی 
هەوڵی گەورە درا و كەسانێكی زۆر لەو نێوانەدا 
كەسانی  و  گەنج  و  سەرباز  زۆربەی  نمونە  بۆ 
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تر، كە لە بزوتنەوەی ئاشتیدا بەشداربوون، بۆیان 
دەركەوتبوو راستییەكە چی بووە. ئەم هەلومەرجە 
كە  بوو،  پێویست  نەبوو،  باش  بەهیچ شێوەیەك 
ئەم رەفتارە ناشیرینانە سەرلەنوێ دابڕێژرێنەوە 
و جۆرێك پیرۆزی، یان بە واتایەكی تر جۆرێك 
پێناسەی پێببەخشین كە هەرچییەك ئەنجامیدەدەین 
بەنرخ و راستە. ئەگەر ڤێتنامی باشور  بۆردومان 
بەرگری  هێرشكەران  دژی  بۆئەوەیە،  دەكەین 
تر  واتایەكی  بە  بكەین،  باشور   ڤێتنامی  لە 
چونكە  باشور،  ڤێتنامی  دانیشتوانی  بەرامبەر 
كەسیتری لێنەبوو. ئەو كەسانەی هاواری هێرشی 
ناوخۆیان دەكرد لە ڤێتنامی باشور  رۆشنبیرانی 
دەزگای كەنەدی بوون. ئەم دەستەواژانە )ئادلی 
كەسانی  و   )Adlai Stevensonستیڤنسۆن
دەربڕینانە  ئەم  بوو  پێویست  بەكاریاندێنا  تر 
بگۆڕین بۆ وێنەیەكی تەواو فەرمی و تێگەیەنەر 
لێكۆڵینەوەیەكدا  لە  ئەنجامدرا.  بە باشی  ئەمكارە 
كە لە زانكۆی ماساچۆست لەبارەی )شێوازەكانی 
كەنداوی  ئێستای  قەیرانی  رووبەرووبوونەوە(ی 
و  بڕواكان  لەبارەی  لێكۆڵینەوەیەك   � عەرەبی 
سەیركردنی  میانەی  لە  رووبەرووبوونەوەكان 
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بەرنامە تەلەفزیۆنییەكان � ئەنجامدرا نیشانەیەك 
پرسیارانەی  لەو  یەكێك  بەرچاودەكەوێت،  لەوە 
كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا كرا ئەمەبوو، ئایا ژمارەی 
بە  ڤێتنامدا  لە شەڕی  ڤێتنامییەكان  گیانی  زیانی 
چەند كەس دەخەمڵێنی؟ بەشێوەیەكی مامناوەند 
 100 پرسیارە  ئەم  بۆ  ئەمەریكاییەكان  وەاڵمی 
هەزار كەسە. ئاماری ڕەسمی نزیكەی 2 ملیۆن 
و ئاماری ڕاستەقینە بە ئەگەری زۆر لە نێوان 3 � 
4 ملیۆن كەسدا دەبێت. لێپرسراوانی ئەم ئامارانە 
كەلتوری  لەبارەی  دەكەن:  جوان  پرسیارێكی 
ئەڵمانیاوە چی دەتوانرێت بوترێت، ئەگەر ئەمڕۆ 
لە  یەهودی  چەند  بكەیت  خەڵكی  لە  پرسیار 
ئۆردوگاكانی مەرگدا مردوون، لە وەاڵمدا دەڵێن 
نزیكەی 330 هەزار كەس، ئەم وەاڵمە چی الیەنێك 
لە كەلتوری سیاسی ئەڵمانیا نیشانی ئێمە دەدات؟ 
بەشداربووانی ئەم ئامارە وەاڵمی ئەم پرسیارەیان 
نەدایەوە، بەاڵم دەتوانیت بە دوایدا بڕۆیت. ئەمە 
ئێمەیە؟  كەلتوری  الیەنێكی  چی  نیشاندەری 
پێویستە  دەگێڕێتەوە.  ئێمە  بۆ  بەرفراوان  بابەتی 
سەربكەوین بەسەر )ئەو یاساغ كراوانەی خۆماندا، 
كە وەكو نەخۆشی وان(، دژی سودوەرگرتن لە 
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هێزی سەربازی و الدانەكانی تری دیموكراسی. 
رووبەرووبوونەوەیە  ئەم  تایبەتەدا  بابەتە  لەم 
بوارێكدا  هەر  لە  هەبوو.  خۆی  كاریگەری 
سەركەوتنی بەدەستهێنا. هەر بابەتێكتان پێخۆشە 
تیرۆریزمی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  هەڵیبژێرن: 
هەرچییەك  ناوەند،  ئەمەریكای  نێودەوڵەتی، 
هاوواڵتیان  پێشكەشی  كە  جیهان  وێنەی   � بێت 
دەكرێت، كەمترین پەیوەندی هەیە بە راستییەوە. 
راستییەكان لەم بابەتانەدا لە ژێر ئەو تەالرانەدا 
نێژراون.  دروستكراون  زۆر  درۆی  لە  كە 
مەترسی  سەركوتكردنی  تێڕوانینی  خاڵی  لە 
ئازادی  هۆی  بە  كە  مەترسییەك،  دیموكراسی 
سیاسییەوە دەتوانێت دروستبێت، سەركەوتنێكی 
بەرچاوبووە و بێكۆتا شایانی سەرنجە. ئەمكارە 
بە شێوەی حكومەتێكی پاوانخواز لەالیەن هێزی 
توندوتیژییەوە ئەنجامنەدراوە ئەمە دەستكەوتێكە 
لە ژێر بەیداخی )ئازادی سیاسیدا( بەرهەمهاتووە. 
ئەگەر دەمانەوێت لە كۆمەڵگەی خۆمان تێبگەین، 
دەبێت لەبارەی ئەم راستیانەوە بیربكەینەوە. ئەم 
راستیانە گرنگن، گرنگە بۆ ئەو كەسانەی گرنگی 

بەو كۆمەڵگەیەی تێیدا دەژین، دەدەن.
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كەلتوری دژایەتیكردن
كەلتوری  بابەتانەدا  ئەم  هەموو  لەگەڵ 
و  پاراستووە  خۆی  مانەوەی  دژایەتیكردن، 
بە  زۆر  1960دا  سااڵنی  لە  ئەوەی  لەگەڵ 
ماوەیە  ئەو  دوای  بەاڵم  پەرەیسەند،  هێواشی 
بۆ  بینی.  خۆیەوە  بە  بەرفراوانی  پێشكەوتنی 
دەستپێكردنی  دوای  سااڵنی  ماوەی  لە  نمونە 
ویالیەتە  لەالیەن  باشور  ڤێتنامی  بۆردومانی 
یەكگرتووەكانەوە، هیچ دژایەتییەكی شەڕی هند 
و چین نەكرا. كاتێك كە ئەم كەلتورە پەرەیسەند 
بزوتنەوەی دژایەتیكردن زۆر سنوردار و زیاتر 
تایبەت بوو بە خوێندكاران و گەنجان، بەاڵم لە 
شێوەیەكی  بە  بزوتنەوەیە  ئەم  1970دا  دەیەی 
بزوتنەوە  هات.  بەسەردا  گۆڕانكاری  بەرچاو 
بزوتنەوەی  سەند:  گەشەیان  جەماوەرییەكان 
ژنان،  ئازادی  بزوتنەوەی  سروشت،  پشتیوانی 
ناوەكییەكان  چەكە  دژایەتیكردنی  بزوتنەوەی 
1980دا  سااڵنی  لە  تر.  جواڵنەوەكانی  و 
پەیوەندیدارەكانیشی  بزوتنەوە  گەشەسەندنەكان 
مێژووی  لە  كەمەوە  بەالیەنی  كە  گرتەوە، 
دژایەتیكردندا  بواری  لە  لەوانەیە  و  ئەمەریكادا 
و  نوێ  دەركەوتەیەكی  بە  جیهاندا  پانتایی  لە 
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راستەوخۆ  بزوتنەوانە  ئەم  بێنەژماردن.  گرنگ 
دژایەتیان نەدەكرد، بەڵكو بە كردار لە ناخیانەوە 
بۆ ژیانی خەڵكانێك، كە لە ناوچەكانی تر لە ئازار 
و ناخۆشیدا دەژیان خۆیان بە بەرپرس دەزانی و 
دەستكەوتی گەورەیان بەدەستهێنا و كاریگەری 
ریشەی  و  رەگ  سەر  خستە  چارەنوسسازیان 
هەلومەرجی  ئەمانە  هەموو  ئەمەریكا.  كەلتوری 
لە  كەسێك  هەر  دروستكرد.  جیاوازیان  زۆر 
چاالكیانەدا  لەمجۆرە  سااڵنەدا  ئەم  ماوەی 
بێت.  ئەمە  ئاگاداری  پێویستە  بەشداریكردووە 
خۆم ئەمە دەزانم كە جۆری ئەو وتانەی ئەمڕۆ 
پێشكەشی  واڵت  ناوچەكانی  دواكەوتوترین  لە 
دەكەم � ناوچەكانی ناوەندی ویالیەتی ڤێرجینیا، 
وتەیەكن   �  .... و  كنتاكی  گوندنشینەكانی  ناوچە 
بەرامبەر  ئاشتیخوازیدا  بزوتنەوەی  لەوپەڕی 
سەر  بیهێنمە  نەمدەتوانی  گوێگران  چاالكترین 
زمانم، بەاڵم ئەمڕۆ لە هەموو شوێنێك دەتوانی 
ناڕازی،  یان  بن  رازی  خەڵكی  لەوانەیە  بیڵێیت. 
بەاڵم بەالیەنی كەمەوە دەزانن لەبارەی چییەوە 
قسەدەكەیت و جۆرێك زەمینەی هاوبەش توانای 

بەدواداچوون بە ئێوە دەدات.
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هەموو ئەمانە لەگەڵ هەموو پڕوپاگەندەكاندا، 
بۆ  كە  هەوڵەكاندا  هەموو  لەگەڵ  هەروەها 
چاودێریكردنی بیروڕا و بەرهەمی )كەلتوری رازی 
بوون( ئەنجامدراوە، نیشاندەری كاریگەرییەكانی 
بەدەستهێنانی  خەریكی  خەڵكی  سازین.  كەلتور 
جۆرێك توانا و پاڵنەرن بەرەوبیركردنەوەی قووڵ  
رووبەرووبوونەوەی  بابەتەكانەوە.  لەبارەی 
كردووە،  گەشەی  دەسەاڵت  دژی  گوماناوی 
كردارەكان و رەفتارەكان لە زۆربەی بوارەكاندا 
گۆڕاون. ئەم گۆڕانەش بە ئارامی روودەدات و 
بەاڵم  دەوەستێت،  تەواوی  بە  كاتیش  هەندێك 
ئەوەندە  ئایا  ئەوەی  بەرجەستەیە.  و  گرنگ 
خێرا بووە بۆئەوەی گۆڕانی بەرچاو لە روداوە 

جیهانییەكاندا دروستبكات؟ بابەتێكی ترە.
ئەم  ناسراوی  نمونەیەكی  بە  ئاماژەدەكەین 
گەشە و گۆڕانە: )جیاوازی رەگەز( 19 جیاوازی 
ناسراوی نێوان ژنان و پیاوان. لە سااڵنی 1960دا 
رووبەرووبوونەوەی ژنان و پیاوان لە بابەتەكانی 
وەك )بەها سەربازییەكان( و )ئەو یاساغكراوانەی 
وەك نەخۆشی وان( دژی سودوەرگرتن لە توند 
سااڵنی  لە  بوو.  یەكسان  نزیكەیی  بە  تیژی  و 
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پیاوان  نە  و  ژنان  نە  یەكێكیان  هیچ  1960دا 
لەمجۆرە )یاساغ كراوانەی وەك نەخۆشی وان( 
بوو،  یەكسان  وەاڵمەكانیان  نەكێشا.  رەنجیان 
هەمووان پێیانوابوو سوودوەرگرتن لە توندوتیژی 
بۆ سەركوتكردنی نەتەوەكانی تر كارێكی راستە. 
لەماوەی چەند ساڵێكدا ئەم رووبەرووبوونەوەیە 
گۆڕانی بەسەردا هات. )ئەو یاساغ كراوانەی وەك 
زیادی  ئەوسەر  تا  لەمسەرەوە  وان(  نەخۆشی 
)دابڕان(  جۆرێك  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  كردبوو، 
دابڕانێكی  بە  بووە  ئێستاشدا  لە  دروستببوو، 
 25% ئامار  بە  پشتبەستن  بە  و  )بنەڕەتی( 
كەسەكان دەگرێتەوە. چی روویداوە؟ رووداوەكە 
جواڵنەوەیەكی  كەمەوە  بەالیەنی  بووە،  ئەمە 
)شێوە � رێكخراو( كە ژنان تێیدا چاالك بوون � 
بزوتنەوەی فیمینیستی � دەركەوتووە. رێكخستن 
واتایەی  بەو  هەیە،  خۆی  تایبەتی  كاریگەری 
دابڕاونین.  و  تەنیا  دەردەكەوێت  بۆتان  ئێوە 
هەیە،  ئێوەیان  بیرۆكانەی  لەو  كەسانیتریش 
دەتوانن توانای زیاتر ببەخشنە بیركردنەوەكانتان 
بابەتی  بیرۆكەكانتان  و  بڕواكان  لەبارەی  و 
زیاتر فێرببن. ئەم بزوتنەوانە دوورن لە هەموو 
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بنكەیەك، رێكخستنێكی رێكخراو نین رەنگدانەوەی 
كۆمەاڵنی  نێوان  لە  بەرامبەرن  كاریگەرییەكانی 
خەڵكدا و كاریگەری زۆر دیاریان هەیە. )مەترسی( 
دیموكراسی لەمەدایە: ئەگەر رێكخراوەكان بتوانن 
خونەدەنە  ئیتر  هاوواڵتیان  ئەگەر  پێشبكەون، 
)گاڵتەجاڕی(  بیرۆكەی  تەلەفزیۆنەكان،  شاشەی 
نەخۆشی«  وەك  »یاساغكراوەكانی  وەك 
سودوەرگرتن لە هێزی سەربازی لە ویژدانیاندا 
لەمكارە  رێگە  پیویستە  و  بەرز  پلەیەكی  دەگاتە 

بگیرێت، بەاڵم نەیانتوانیوە رێگەی لێبگرن.

مانۆڕی دوژمنان
لە  باس  با  شەڕ،  دوا  باسكردنی  جیاتی  لە 
كات  هەندێك  چونكە  داهاتووبكەین،  شەڕی 
ئامادەبوون باشترە لە پەرچەكرداری راستەوخۆ. 
لە  ئێستادا  لە  كە  تایبەتە  زۆر  شێوازێكی  ئەمە 
دروستدەبێت.  یەكگرتووەكاندا خەریكە  ویالیەتە 
جیهان  واڵتی  یەكەم  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
نییە وای كردبێت، لە راستیدا لە چوارچێوەیەكی 
و  كۆمەاڵیەتی  گەورەی  كێشەی  وێرانكەردا 
هەڕەمی  لوتكەی  لە  و  هەیە  بوونیان  ئابوری 
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دەسەاڵتدا، هیچ خۆشحاڵییەك بۆ گەیشتن بەمكارە 
ناوخۆییەكانی  بەرنامە  بڕوانیتە  ئەگەر  نییە. 
واڵتان لە دە ساڵی رابوردوودا � لێرەدا مەبەستم 
دیموكراتە نەیارەكانیشە � هیچ جۆرە پێشنیارێكی 
جدی بۆ رووبەرووبوونەوەی كێشە قووڵەكان لە 
بوارەكانی تەندروستی و پەروەردە و فێركردن و 
نەبوونی شوێنی نیشتەجێ بوون، بێكاری، تاوان، 
بەندیخانە  و  بەندكراوان  ژمارەی  زۆربوونی 
لە  دەڕۆن  بەرەو خراپی  هەلومەرجانەی  ئەو  و 
ناوەندی شارەكاندا � بەشێكی زۆری كێشەكان � 
نەخراونەتەڕوو. هەمووان ئاگاداری ئەو كێشانەن 
لە ماوەی  و هەمویان بەرەو زۆربوون دەڕۆن. 
دوو ساڵ حكومەتی جۆرج بوشی باوكدا 3 ملیۆن 
منداڵی ئەمەریكایی كەوتنە ژێر هێڵی هەژارییەوە، 
زیادی  حكومەتەوە  لەالیەن  قەرز  وەرگرتنی 
كردووە 20 ستانداردەكانی پەروەردەیی بەرەو 
بۆ  راستەقینەكان  موچە  دەچن،  بوونەوە  نزم 
زۆربەی كۆمەاڵنی خەڵك دابەزیوە بۆ سەردەمی 
كۆتایی سااڵنی 1950 و هیچكەسێكیش بەرامبەر 
ئەم بابەتانە كارێك ناكات. لەمجۆرە هەلومەرجەدا 
چونكە  سەرقاڵبكرێت،  ونبوو(  )مێگەلی  پێویستە 
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بابەتانە ئەگەری ئەوە  ئەگەر سەرنج بدەنە ئەم 
چونكە  نیشانبدەن،  خۆیان  ناڕەزایەتی  هەیە 
و  رەنج  ناو  ئەمانی خستۆتە  هەلومەرجانە  ئەم 
بۆ  ئەوان  ناچاركردنی  راستیدا  لە  ناخۆشییەوە. 
سەیر كردنی دووگۆڵی و بەرنامە تەلەفزیۆنییەكان 
لەوانەیە بەس نەبێت، پیویستە ترس لە دوژمنان 
1930دا  سااڵنی  لە  بەهێزبكرێت.  ئەواندا  لە 
ئەوانی لە یەهودییەكان و كولییەكان تۆقاند: بۆ 
بەرگری لە خۆكۆدن پیویستە ئەوان لەناوبەرن. 
ئێمەی »ئەمەریكایی«ش رێوشوێنی خۆمان هەیە. 
لەماوەی دە ساڵی رابوردوودا هەموو ساڵێك ،یان 
دوو ساڵ جارێك، دێوێكی گەورە دروستكراوە و 
دەبوو دژی ئەو بەرگری لە خۆمان بكەین. بێجگە 
لە ئەمانەش دێوێكمان هەبوو، كە هەمیشە سودی 
لێدەبینرا: رووسەكان. هەمیشە دەتوانن بەرامبەر 
بەاڵم  بكەین،  خۆمان  لە  بەرگری  رووسەكان 
الواز  لێیان  سوودوەرگرتن  دوژمنیدا  پلەی  لە 
بووە، رۆژانە سوودوەرگرتن لە ئەوان قورستر 
جۆری  دەبێت  جادو  بە  ئەنجامدا  لە  و  دەبێت 
بە  هاوواڵتیان  راستیدا  لە  دروستبكرێن،  نوێ 
شێوەیەكی زۆر بێویژدانانە رەخنەیان لە جۆرج 



175

بوشی باوك دەگرت، بە هۆی ئەوەی لەتوانایدا 
و  دەرببڕێت  ئێمە  راستەقینەی  پاڵنەری  نەبوو 
بیهێنێتە سەر زمانی 21 ئەمەش بێویژدانی بوو. 
كاتێك   1980 دەیەی  ناوەڕاستەكانی  پێش  تا 
ئاوازی: »رووسەكان  بووین  لە خەوی خۆشدا 
بەاڵم  دادەنا،  خۆمان  بۆ  دێن!«مان  خەریكە 
)بووش( ئەم بیانووەی لەدەستدا و پێویستە بە 
هەمانشێوە، كە دەزگای )پەیوەندییە گشتییەكان(
كرد،  كاری  1980دا  لەسەرەتاكانی  رێگن  ی 
تیرۆریزمی  ئەنجامدا  لە  و  دروستبكرێت 
نێودەوڵەتی و قاچاخچی ماددە هۆشبەرەكان و 
عەرەبە )دێوانەكان( و هیتلەرێكی نوێ بە ناوی 
دەیانویست  كە  دروستبوون،  حسێن  سەدام 
یەك  دوای  لە  یەك  ئەوان  داگیربكەن.  جیهان 
و  دەترسێنن  و  دەتۆقێنن  خەڵكی  دەركەوتن. 
دەپەشۆكێنن، لە ئەنجامدا لەبەر تۆقین و ترسی 
زۆر لە جێگەی خۆیان ناجوڵێن و دەكەونە داوی 
ترسەوە. دوای ئەوە سەركەوتوانە گرانادا، پاناما 
یان واڵتە بێبەرگرییەكانی تری جیهانی سێهەم، 
پێیان بكەوێت  كە دەتوانن پێش ئەوەی چاوتان 
لەناویان ببەن � واتە هەمان ئەو كارەی كردتان 
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دوا خولەكەكاندا  لە  بێت.  دوادا  بە  ئاسودەیی   .�
لەو  یەكێكە  ئەمە  كرد  )رزگار(  خۆمان  ژیانی 
ڕێگانەی، كە بە پەنابردن بۆی دەتوانرێت )مێگەلی 
روودەدات  دەوروبەری  لە  كە  لەوەی  ونبوو( 
بێئاگا و سەرگەرم و لەژێر چاودێریدا رابگرین. 
ئامانجی دووەم كە بە دوایدا دێت بە گومانێكی 
پتەو كوبا دەبێت.22 ئامانجێك لەوانەیە پێویستی 
بەردەوامی شەڕی ئابوری نایاسایی23، هەروەها 
زیندو كردنەوەی »تیرۆریزمی سەرسوڕهێنەر و 
نێودەوڵەتی« بێت. گرنگترین چاالكی تیرۆریستی 
چاالكی  ئەنجامدراوە  ئێستا  تا  كە  رێكخراو، 
سەردەمی  لە  بوو   )Mongooseمۆنگووس(
كەنەدیدا و دوای ئەوە چاالكییەكی تر دژی واڵتی 
كوبا ئەنجامدرا. لەوانەیە لە چوارچێوەی ئەوەی 
دژی  لەشەڕ  بێجگە  دەناسرێت  تیرۆریزم  بە 
نیكاراگوای ناتوانین لەگەڵ هیچ چاالكیەكی تردا 
بە  چاالكییە  ئەم  الهای  دادگای  بەراوردیبكەین، 
بەردەوامی  بە  ناودەبات.  دەستدرێژی  جۆرێك 
خەیاڵی  دێوێكی  و  هەیە  بیروباوەڕ  هێرشی 
سەر  دەگاتە  سەرە  ئەوە  دوای  دروستدەكات، 
ئەگەر  و  لەناودەبەن  دێوە  ئەم  شەڕانەی  ئەو 



177

ئارامیمان  هەبێت  ئێمەیان  وەاڵمدانەوەی  توانای 
بەاڵم  مەترسیدارن،  زۆر  هەلومەرجەكان  نابێت. 
ئەگەر دڵنیابین ئەوان لەناو دەچن لەوانەیە دوای 
لەناوچونیان بتوانین بە ئارامی هەناسەیەك بدەین.

پوختەی وەرگرتن
شێوەیە  بەم  بارودۆخەكان  زۆرە  ماوەیەكی 
یادداشتەكانی  1986/5دا  مانگی  لە  تێدەپەڕن. 
)ئارماندۆ  كوبایی  ئازادكراوی  بەندكراوێكی 
 )Armando Valla dares ڤاالدارێس 
گەرموگوڕی  بابەتی  بە  بوو  خێرا  و  چاپكرا 
گێڕانەوەیەك  چەند  نێوانەدا  لەم  راگەیاندنەكان. 
بە  ئەویان  وتەكانی  راگەیاندنەكان  دەگێڕمەوە. 
پلەی »پەسەندكردنێكی بێ مەرج پێناسەكرد بۆ 
بوونی سیستمێكی بەرفراوانی ئازار و بەندكردن، 
سیاسیەكانی  نەیارە  كاسترۆ  هۆیەوە  بەو  كە 
راپۆرتە  ئەم  لەناودەبات«.  و  دەدات  خۆی سزا 
)بەندیخانە  لە بارەی  جوڵێنەر و وروژێنەر بوو 
و  گیانەوەری  ئەشكەنجەی  نامرۆڤایەتییەكان(، 
سیستمی  لە  حكومەت  تیژی  و  توند  ئەوپەڕی 
كە  كوژەكاندا،  مرۆڤ  جەالدە  دەسەاڵتدارێتی 
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لە كۆتاییدا لەم كتێبەدا بۆمان دەردەكەوێت، كە 
دیكتاتۆریەتێكی نوێی دروستكردووە، ئەشكەنجەی 
وەك كاری چاودێری كۆمەاڵیەتی لە دۆزەخێكدا 
بە ناوی كوبا دامەزراندووە و )ڤاالدارێس( لەوێ 
پۆست«  »واشنتۆن  بۆچوونەكانی  ئەمە  ژیاوە. 
راپۆرتێكدا  چەند  لە  كە  تایمز«ە  »نیویۆرك  و 
چەندینجار دووبارەدەبنەوە و نازناوی »پیاوكوژ 
»واشنتۆن  كاسترۆ.  دەدەنە  دیكتاتۆر«  و 
لەم  ئەو  وەحشیگەریەكانی  دەنوسێت  پۆست« 
»نەزانترین  كە  دەرخراوە  بە شێوەیەك  كتێبەدا 
و خوێنساردترین روناكبیرانی رۆژئاوا دەتوانن 
بیرمان  دیكتاتۆرەبكەن«.  كەسە  لەم  بەرگری 
بێت ئەمە ڕاپۆرتێكە لەبارەی ئەوەی چی بەسەر 
كەسێكدا هاتووە، با بڵێین راستی دەڵێن با لە بارەی 
پیاوێكەوە پرسیار نەكەین، كە دەڵێت ئەشكەنجە 
لە  مرۆڤدا«  مافی  »ڕۆژی  بۆنەی  لە  دراوە. 
كۆشكی سپی ئەم كەسە لەالیەن رۆناڵد رێگنەوە 
بە هۆی ئازایەتییەوە، كە بەرامبەر ئەو نەهامەتی 
و ئازارانەی ئەو »دیكتاتۆرە خوێنڕێژە كوباییە« 
بەرامبەر ئەو ئەنجامیداوە و خۆی گرتووە، رێزی 
لێدەگیرێت. دوای ئەوە ڤاالدارێس دەبێتە نوێنەری 
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مافی  كۆمسیۆنی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
مرۆڤی نەتەوە یەكگرتووەكان و لە جێگەیەك دانرا، 
توانی خزمەتی بەرچاو بۆ بەرگریكردن لە واڵتانی 
لە  بەرگریكردن  رێكبخات،  گواتیماال  سلڤادۆر و 
واڵتانێك، كە تاوانبارن بە وەحشیگەری زۆر و 
بۆ  خۆی  توانیویەتی  »ڤاالدارێس«  هەرچییەك 
بگرێت بە بەراوردكردن لەگەڵ كارەكانی ئەواندا 
زۆر بەكەم تر هەژماردەكرێت. ئەمەیە شێوازی 

بەردەوامی بابەتەكان.
بابەتێكی  بوو.   1986/5 مانگی  كاتە  ئەو 
لە  دەتوانێت  هەروەها  بوو،  سەرنجڕاكێش 
كۆمەڵە  رەزامەندییەوە«  »بەرهەمهێنانی  بارەی 
بابەتێك بخاتەڕوو. هەر لە هەمان مانگدا ئەندامە 
كە  سلڤادۆر«  مرۆڤی  مافی  »گروپی  ماوەكانی 
و  قۆڵبەستدەكرێن  كوژرابوون،  رێبەرەكانیان 
)هێربێرت  كە  رەفتارێك  دەدرێن  ئەشكەنجە 
بەڕێوەبەریشیانی  ی   )Herbert Anayaئانایا
دەگرتەوە. ئەم گروپە رەوانەی بەندیخانە دەكەن � 
بەندیخانەی ئومێد La Esperanza Prison. لە 
بەندیخانەشدا ئەم گروپە درێژەیاندا بە كارەكانی 
خۆیان لە بواری »مافی مرۆڤدا« و یاساناسانی 
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لەم  ئامادەدەكەن.  شایەتینامەكان  گروپە  ئەم 
بەندیخانەیەدا 432 بەندكراوی تێدا بوو. لە ژێر 
سوێنددا 432 شایەتینامە واژۆدەكرێن، كە تاك 
بەندیخانەكە  هەلومەرجی  بەندكراوەكان  تاكی 
خۆیان  ئەشكەنجەدانی  وردەكارییەكانی  و 
روونكردۆتەوە، ئەو شایەتینامانەی واژۆدەكرێن: 
لە  كە  تر،  دڕندەیی  و  كارەبا  بە  ئەشكەنجەدان 
شوێنێكدا  لەالیەن ئەفسەرێكی پلەبەرزی ویالیەتە 
سەربازی  پۆشاكی  كە  یەكگرتووەكانەوە، 
و  ئەنجامدراوە  لەبەردایە  ئەمەریكای  سوپای 
شایەتییە  ئەم  هەیە.  وردەكارییەكانی  هەموو 
لە  خۆی  جۆری  لە  لەوانەیە  روونە  و  راست 
ژووری  وردەكارییەكانی  شیكردنەوەی  رووی 
 160 راپۆرتە  ئەم  بێهاوتابێت.  ئەشكەنجەدا 
الپەڕەییە لە شایەتییەكان و سوێندخواردنەكانی 
بەندكراوەكان لەگەڵ فیلمێكی وێنەیی، كە ئەوان 
لەكاتی شایەتیدان لەبارەی ئەشكەنجەدانەكانەوە 
نیشاندەدات دنێردرێتە دەرەوەی بەندیخانەكە و 
 Marin County Interfaith Task( لە رێگەی
Force( ەوە چاپدەكرێت. »رۆژنامەكان خۆیان 
لە  راپۆرتە  ئەم  باڵوكردنەوەی  لە  دەپارێزن 
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هەموو واڵتدا«. »تەلەفزیۆنەكان ئەم فیلمە پەخش 
ناكەن« و پێموابێت تەنیا یەك راپۆرت بە ناوی 
 San Franciscoئەزمونگەری سانفرانسیسكۆ(
شاری  ناوخۆیی  رۆژنامەی  لە   )Examiner
تر  كەسێكی  هیچ  چاپدەكرێت.  »مارین« 
ماوەیەدا  لەم  بەاڵم  راپۆرتە،  ئەم  بۆ  دەستنابات 
لە »رۆشنبیرە  ژمارەیەكی زۆرتر  كە  شایەتین، 
خەریكی  خۆرئاوا«  خوێنساردەكانی  و  نەزان 
رێگن  رۆناڵد  رێزلێنانەكانی  نامەی  واژۆكردنی 
 Jose Napoleonدوارتێ ناپلیۆن  )خۆزێ  و 
Duarte(ن و هیچ رێزلێنان و دەستخۆشییەك 
مافی مرۆڤیشدا،  لە رۆژی  و  نەكرا  لە »ئانایا« 
هیچ  و  نەوترا  ئەوەوە  لەبارەی  وتەیەك 
رەوەندێكی  لە  ئەو  پێنەسپێردرا.  پۆستێكیشی 
ئازادكرابوو،  بەندكراوەكاندا  گۆڕینەوەی 
پشتیوانی  بە  كارەكە  شایەتییەكانی  بەپێی 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئاسایشییەكانی  هێزە 
ئەم  روودانی  چۆنێتی  بارەی  لە  دەكوژرێت، 
لەبەردەستدایە.  سنوردار  زانیاری  تاوانەش 
لە  راگەیاندنەكان هیچ كاتێك نەیانپرسی، ئەگەر 
جیاتی دەرخستن و شیكردنەوەی دڕندەییەكان، 
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ئەوانی لە سەرچاوەوە بخنكاندایە و لەبارەیانەوە 
خۆی  گیانی  هەبوو  ئەگەرە  ئەو  بوایە،  بێدەنگ 

ڕزگار بكات.
سیستمێكی  تێیدا  كە  رێڕەوێك  نمونەیە  ئەم 
»بەرهەمهێنانی رەزامەندی« كارایی هەیە بە باشی 
یادەوەرییەكانی  بەراوردكردنی  بە  دەخاتەروو. 
دەرخستنەكانی »هێربێرت  لەگەڵ  »ڤاالدارێس« 
ئانایا« ئەوا ئەوەی ڤاالدارێس وەك پوشكەیەكە لە 
بەرامبەر كێوێكدا، بەاڵم دەتوانرێت بەكاربێت، ئەم 
دانەیە دەتوانێت ئێمە بۆ شەڕی داهاتوو رێنوێنی 
بكات. بە بڕوای من تا كاتێك كارەكە ئەنجامبدرێت 

لەمبارەیەوە بابەتی زیاتر پێشكەشدەكرێت.
چەند  كۆتاییەوە  ئەمەی  بارەی  لە 
لە  باشترە  وا  پێویستە،  روونكردنەوەیەك 
كۆتاییدا رووی تێبكەین. بە لێكۆڵینەوەی زانكۆی 
پێشنیارمكردبوو  پێشتر  كە  ماساچوست، 
بەرچاوی  دەرەنجامی  دەستپێدەكەین. 
هاوواڵتیان  لە  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  لەخۆگرتووە. 
ویالیەتە  ئێوە  بڕوای  بە  ئایا  كرابوو،  پرسیار 
»داگیركاری  بە  كۆتاییهێنان  بۆ  یەكگرتووەكان 
بۆ  كۆتایی  خاڵی  دیاریكردنی  یان  نایاسایی«  
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پێشێلكردنی »مافی مرۆڤ« دەبوو سوود لە هێزە 
توندوتیژییەكان وەربگرێت؟ لە هەر سێ كەسی 
بەڵێ،  وەاڵمیاندابووەوە:  كەس  دوو  ئەمەریكایی 
وەربگرین  توندوتیژی  هێزی  لە  سوود  دەبوو 
یان  سەرزەوییەك  نایاسایی«  »داگیركردنی  بۆ 
ئەگەر  مرۆڤ.  مافی  راستەقینەی  پێشێلكردنی 
لەم  پەیڕەوی  یەكگرتووەكان بخوازێت  ویالیەتە 
گواتیماال،  سلڤادۆر،  دەبوو  بكات  ئامۆژگارییە 
كیپتاون،  تەلئەبیب،  دیمەشق،  ئەندۆنزی، 
زۆریتر  ناوچەی  كۆمەڵێك  و  واشنتۆن  توركیا، 
بابەتن  كۆمەڵێك  ئەمانە  هەموو  بۆردومانبكات. 
راستەوخۆ  دەستدرێژی  و  نایاسایی  بارەی  لە 
دژی مافی مرۆڤ. ئەگەر راستییەكان لە بارەی 
بەرفراوانی ئەم نمونانەمان لەبەردەستدا بێت بە 
راستی بۆتان دەردەكەوێت، كە دەستدرێژییەكانی 
ناكەوێتە  شێوەیەك  هیچ  بە  حسێن«  »سەدام 
چی  بۆ  ناوەندیانەوە.  دەكەوتە  و  كۆتاییانەوە 
هۆكارەكەی  ناگات؟  ئەنجامە  بەو  كەسێك  هیچ 
لە  نییە.  بابەتانە  ئەم  ئاگاداری  ئەوەیە كە كەس 
كە  سیاسییەوە«  »پڕوپاگەندەی  بە  سیستمێكدا 
كارایی گونجاوی هەبێت كاتێك كە ئاماژەدەكەم بە 
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ژمارەیەكی بەرفراوان لە نمونەكان هیچ كەسێك 
نابێت بزانێت باس لە چی دەكەم. ئەگەر زەحمەتی 
وردبینی بدەیتە بەر خۆت بۆت دەردەكەوێت، كە 

ئەمانە هەمان نمونە گونجاوەكانن.
شێوەیەكی  بە  كە  بخەینەڕوو،  نمونەیەك 
خەمناك لە شەڕی كەنداوەوە نزیكە. لە مانگی 2دا 
لە كاتی بۆردومانەكاندا حكومەتی لوبنان داوای لە 
ئیسرائیل كرد، بڕیاری 425ی ئەنجومەنی ئاسایشی 
نەتەوەیەكگرتووەكان، كە خوازیاری چونە دەرەوەی 
لە  بوو  ئیسرائیلییەكان  هێزە  خێرای  و  بێمەرج 
لوبنان جێبەجێبكات. بڕیارێك كە لە مانگی مارسی 
1978دا دەرچوبوو. تا ئەو كاتە دوو بڕیاری یەك 
لە دوای یەك خوازیاری رۆیشتنە دەرەوەی بێمەرج 
و خێرای ئیسرائیل بوون لە لوبنان. پێویست نییە 
ئەم بڕیارانە لە الیەن ئیسرائیلەوە جێبەجێ بكرێن، 
ئەم  پاراستنی  بۆ  یەكگرتووەكان  چونكە ویالیەتە 
ئیسرائیل  لە  پشتیوانی  سەربازییە  داگیركارییە 
دەكات، هاوكات تۆقین و تیرۆر باڵی كێشاوە بەسەر 
باشور ی لوبناندا. ژوورە بچوكە بەرفراوانەكانی 
هەروەها  مەترسیدارەكان!  بابەتە  و  ئەشكەنجە 
هێرشكردنە  بۆ  بنكەیەك  دەبێتە  ناوچەیە  ئەم 
1978وە  ساڵی  لە  لوبنان.  تری  سەرناوچەكانی 
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لوبنان دەستدرێژی كرایە سەر و شاری بەیرووت 
بۆردومان كرا، نزیكەی 20 هەزار كەس كە 80% 
كوژران  بوون  ئاسایی  هاوواڵتی  كەسانە  ئەو 
دزی  و  تۆقین  وێرانبوون،  نەخۆشخانەكان  و 
ویالیەتە  و  سەپێنرا  هاوواڵتیاندا  بەسەر  تااڵن  و 
یەكگرتووەكان پشتیوانی لەمكارە كرد. ئەمە تەنیا 
ئاماژەیەك  هیچ  باڵوكراوەكانیشدا  لە  نمونەیەكە. 
بەم بابەتانە نەكرا و هیچ لێكۆڵینەوەیەك لەبارەی 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  و  ئیسرائیل  كە  ئەوەی، 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  425ی  بڕیاری  دەبوو 
تر  بڕیارێكی  هەر  یان  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
بخەنە بواری جێبەجێكردنەوە ئەنجام نەدرا و هیچ 
كەسێكیش داوای بۆردومانكردنی شاری تەلئەبیبی 
بنەمای  لەسەر  ئەوەی  بوونی  لەگەڵ  نەكرد، 
»دەستورێك« كە دوو لەسەر سێی هاوواڵتیانی 
ئەمكارە  دەبوو  پەسەندیانكردبوو،  ئەمەریكا 
»داگیركاری«  جۆرێك  ئەمە  كۆتاییدا  لە  بكرایە. 
دژی  راستەقینەیە  دەستدرێژییەكی  و  نایاساییە 
روداوێكە  تەنیا  ئەمە  بەاڵم  كراوە،  مرۆڤ  مافی 
روداوی زۆر خراپتر هەن. هێرشی ئەندۆنیزیا بۆ 
تەیموری خۆرهەاڵت نزیكەی 200 هەزار قوربانی 
لەگەڵ  تر  تاوانی  بەراوردكردنی  بە  لێكەوتەوە. 
ئەمەدا گرنگی خۆیان لەدەستدەدەن. ئەم هێرشانە 
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یەكگرتووەكانەوە  ویالیەتە  لەالیەن  توندی  بە 
دیبلۆماسی  لەالیەنی  هێشتاش  لێكرا،  پشتیوانیان 
و سەربازیەوە لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە 
بەم  دەتوانرێت  دەكرێت.  بنچینەیی  پشتیوانی 

شێوەیە نمونەكان بخرێنەڕوو.

شەڕی كەنداو
نیشانیدەدات سیستمێك بە »پڕوپاگەندەی  ئەمە 
چۆن  هەیە  گونجاوی  كارایی  كە  سیاسییەوە« 
عێراق  دژی  كاتێك  پێیانوایە  خەڵكی  كاردەكات. 
بەو  بەكاردێنین،  سەربازی  هێزی  كوەیت  لە 
ئەم  پاراستنی  خوازیاری  راستیدا  لە  كە  هۆیەوەیە 
نایاسایی«  »داگیركاری  بەرامبەر  و  بنچینەیەین 
پێویستە  مرۆڤ«  مافی  »دەستدرێژیكردنە سەر  و 
هەڵوێستی توند نیشانبدەین. خەڵكی نابینن ئەگەر ئەم 
»دەستوورە« دژی ویالیەتە یەكگرتووەكان بەكاربێت 
چی واتایەكی دەبێت. ئەمە نیشاندەری سەركەوتنێكی  

پڕوپاگەندەییە لە جۆری زۆر بەرچاوی ئەو.
بابەتێكی تر لێكدەدەینەوە ئەگەر سەرنج بدەنە 
لە  عەرەبی  كەنداوی  شەڕی  بۆ  »هەواڵسازی« 
مانگی 1990/8دا دەبینن هەندێك هاواری گرنگ 
پاككراونەوە، بۆ نمونە لەم پێكهاتەیەدا بەرەیەكی 
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عێراق،  دەسەاڵتدارانی  دژی  هەیە  دیموكراسی 
زۆر  دیموكرات،  بزوتنەوەیەكە  راستیدا  لە  كە 
بەرەیە  ئەم  دڵنیاییەوە  بە  بنچینەیی.  و  نەترس 
لە  بپارێزێت،  خۆی  بوونی  ناتوانێت  عێراق  لە 
نیشتەجێیە  دەرەوەی سنورەكان  لە  روویەكەوە 
ئەندازیارەكان،  بانكدارەكان،  ئەوروپا:  لە  زۆرتر 
تەالر سازەكان، كەسانی تری لەمجۆرە خاوەنی 
دەردەبڕن  خۆیان  بیروڕای  و  خۆیانن  بیروڕای 
كە  رابوردوودا  سااڵنی  لە  هەیە.  وتەبێژیان  و 
ئازیزترین  لە  بوو  یەكێك  هێشتا  سەدام حسێن 
الیەنێكی  بە  و  باوك  بووشی  هاوڕێیانی جۆرج 
بنەمای  لەسەر  هەژماردەكرا،  گرنگ  بازرگانی 
عێراق  دەسەاڵتداری  نەیارەكانی  سەرچاوە 
بۆ  خواستەكانیان  بە  پێڕاگەیشتن  بۆ  ئەمانە 
پەرلەمانی  دیموكراسی  بنچینەیەكی  داڕشتنی 
روویان  شێوەیەك  هیچ  بە  واشنتۆن.  بۆ  هاتن 
»هیچ  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  چونكە  نەدرایە، 
بەرژەوەندییەكی لەمكارەدا نەبوو«. لەبارەی ئەم 
رایگشتی  بەرامبەر  هەڵوێستێك  هیچ  بابەتەوە 

تۆمارنەكراوە.
لە مانگی 8 بەدواوە پشتگوێخستنی نەیارانی 
حكومەتی عێراق قورستر بوو، چونكە لە مانگی 
8دا دوای ئەوەی سااڵنێكی زۆر بوو پشتیوانیمان 
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لە سەدام حسێن كردبوو دژی ئەو وەستاینەوە24. 
لە  دیموكراسی  الیەنگری  گروپێكی  لەمكاتەدا 
لەم  دڵنیاییەوە  بە  كە  سەریدەرهێنا،  عێراق 
كە  لەوەی  ئەوان  بیروڕابوون  خاوەن  بوارانەدا 
زۆر  بەندبكرێت،  و  بڕوخێنرێت  حسێن  سەدام 
خۆشحاڵ دەبوون. سەدام حسێن براكانی ئەوانی 
و  داون  ئەشكەنجە  خوشكەكانی  و  كوشتووە 
ماوەی  لە  ئەوان  راوناوە.  واڵت  لە  خۆیانیشی 
كە  باوكدا،  بووشی  و  رێگن  رۆناڵد  دەسەاڵتی 
دیكتاتۆری  دژی  دەكرد  سەدام  لە  پشتیوانییان 
چییە؟  بۆچوونەكانیان  بوون.  لەشەڕدا  ئەو 
بۆئەوەی  راگەیاندنەكاندا،  بە  بخشێنین  چاوێك 
بزانین لە مانگی هەشتەوە تا مانگی 3 ی 1991 
حسێن  سەدام  دیموكراتەكانی  نەیارە  بارەی  لە 
چی بەرچاودەكەوێت. یەك وشەش نابینی نەك 
نەكردووە.  قسەیەكیان  ئەوان  كە  لەبەرئەوەی 
بەیاننامە، پێشنیار، خواستنی كۆبونەوە و داواكاری 
ناوەڕۆكیان  بدەینە  ئەگەر سەرنج  ئەنجامدراوە. 
بۆمان دەردەكەوێت كە جیاواز نین لە بزوتنەوەی 
لە  ئەمەریكا  شەڕی  دژی  ئەمەریكایی  نەیارانی 
عێراق. ئەوان هاوكات دژی سەدام و دژی شەڕی 
عێراقن ئەوان خوازیاری لەناوبردنی واڵتەكەیان 
نین. ئەوان بەدوای ڕێگەچارەیەكی ئاشتیانەوەن و 
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بە باشی ئاگادارن كە ئەم رێگەچارەیە دەتوانرێت 
لە  نییە،  »راست«  تێڕوانینە  ئەم  بەاڵم  بكرێت، 
دەرەوە.  بچێتە  »بازنە«  لە  پێویستە  ئەنجامدا 
عێراق  دیموكراسی  بزوتنەوەی  لە  وشە  یەك 
ناكرێت. ئەگەر دەتانەوێت وتەیەكی ئەوان  باس 
ببیستن پێویستە رۆژنامەكانی ئەڵمان، یان ئینگلیز 
بخوێننەوە. بابەتی تێروتەسەل چاپ ناكەن، بەاڵم 
چونكە لە ئێمە كەمتر كۆتیان خراوەتە سەر چەند 

وشەیەك دەنوسن.25
بواری  لە  بینینە  شایانی  دەسكەوتە  ئەم 
هاواری  سەرەتا  سیاسی«دا.  »پڕوپاگەندەی 
لەناودبرێت  تەواوی  بە  عێراقییەكان  دیموكراتی 
دوای ئەوە ناهێڵین كەس بەمكارە بزانێت. ئەمەش 
بە  نەتەوەیەك  پێویستە  پێدانە.  گرنگی  جێگەی 
سیاسی«  »پڕوپاگەندەی  لە  تێربكەین  قووڵی 
بۆئەوەی بەمكارە نەزانێت، كە دەنگێك لە نەیارە 
دیموكراتە عێراقییەكان نابیستین و ئەم پرسیارە 
نەكات كە بۆچی؟ ئەگەر پرسیار بكرێت وەاڵمەكە 
زۆر روونە: لەبەرئەوەی بزوتنەوەی دیموكراتیكی 
لەگەڵ  هەیە،  خۆی  ئایدیای  كۆمەڵێك  عێراق 
جواڵنەوەی ئاشتیخوازانەی جیهانیدا هاوڕێن و لە 

ئەنجامدا لە دەرەوەی »یاری« راگیراوە.
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كەنداو  یەكەمی  هۆكارەكانی شەڕی  لە  وەرن 
بكۆڵینەوە. هەمان ئەو هۆكارانەی بۆ دەستپێكردنی 
هێرشبەران  هۆكارەكان:  پێشكەشكران.  شەڕ 
نەدەبوو سوودێك لە كاری خۆیان ببینن و پێویستە 
و  توند  كاری  پەنابردنەبەر  بە  ئەوان  خێرایی  بە 
تیژی بۆ دواوە راوبنێن، ئەمە هۆكاری شەڕ بوو. 
بە شێوەیەكی كرداری هیچ هۆیەكی تر پێشكەش 
بۆ  بێت  هۆكارێك  دەتوانێت  ئەمە  ئایا  نەكرا. 
دەستپێكردنی شەڕێك؟ ئایا ویالیەتە یەكگرتووەكان 
ئەم »بنەڕەتە« پەسەنددەكات كە هێرشبەران نابێت 
سودێك وەرگرن و پێویستە بە خێرایی بە پەنابردنە 
راوبنرێن؟  دواوە  بەرەو  توندوتیژی  هێزی  بەر 
ئەگەر دەستبكەین بە شیكردنەوەی ئەم »راستیانە« 
ئەم  چونكە  خوێنەر،  بەرامبەر  بێڕێزیمانكردووە 
لەالیەن  ساتدا  یەك  لە  و  پاساوێكن  »راستیانە« 
هەر گەنجێكەوە كە خوێندن و نوسین فێر بوبێت 
ئەوەدا  لەگەڵ  وگومانەوە.  شك  بیخاتە  دەتوانێت 
هیچ كاتێك ئەم هۆكارانە نەبوونە جێگەی گومان. 
چاوێك بخشێنین بە راگەیاندنەكاندا، بە شیكەرەوە 
لە  كەسانەی  بەو  رەخنەگرەكاندا26،  و  لیبراڵ 
كۆنگرێسدا بوون، بزانین ئایا كەس ئەم گریمانەیەی 
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یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كە  كردووە،  پێشنیار 
پابەندە بەم »بنەڕەتەی« خۆیەوە یان نەخێر؟ ئایا 
ویالیەتە یەكگرتووەكان روبەرووی هێرشی خۆی 
بووەوە بۆ سەر واڵتی پاناما و پێداگریكرد لەسەر 
ئەوە؟  بە  كۆتاییهێنان  بۆ  واشنتۆن  بۆردومانی 
نامیبیا  واڵتی  داگیركردنی   1969 ساڵی  كاتێك 
لەالیەن ئەفریقای باشورەوە بە »نایاسایی« دانرا 
ئایا ویالیەتە یەكگرتووەكان گەمارۆی خستەسەر 
ئەم واڵتە بۆ هێنانی خواردەمەنی و دەرمان؟ پەنای 
بردە بەر شەڕ؟ كیپ تاونی بۆردومان كرد؟ نەخێر، 
پەنای بردە بەر »بیست ساڵ دیبلۆماسی بێدەنگ«. 
بە  هەلومەرجەكان  ساڵەدا  بیست  ئەم  ماوەی  لە 
هیچ شێوەیەك خۆش نەبوون. لە ماوەی سااڵنی 
دەسەاڵتدارێتی رێگن و بووشی باوكدا لە واڵتانی 
حكومەتی  دەستی  بە  كەس  ملیۆن   1.5 هاوسێدا 
هۆكاری  هۆی  بە  كوژران.  باشور   ئەفریقای 
هەستیاری  گیانی  روداوانە  ئەمجۆرە  نادیارەوە 
»دیبلۆماسی  بە  درێژەماندا  نەهەژاند.  ئێمەی 
بێدەنگی« خۆمان و پاداشتی هێرشبەرانیشمان كرد. 
سودی  لەگەڵ  هاوپێچ  نامیبیا  سەرەكی  بەندەری 
ئەفریقای  ئاسایشییەكانی  نیگەرانییە  كە  زیاتردا 
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باشور ی نەدەهێشت خستمانە بەردەستیان. ئەو 
كوێ  بۆ  پەسەندیاندەكەین  كە  »بنەڕەتانەی« 
ئەوەی  نیشاندانی  بڵێین  پێویستە  دوبارە  چوون؟ 
ئەم بابەتانە توانای ئەوەیان نەبووە بە هۆكارێك 
مندااڵنەیە،  یارییەكی  هەژماربكرێن،  شەڕ  بۆ 
چونكە ئەم »بنەڕەتە« لە كرداردا پەسەندناكەین، 
بەاڵم بابەتی گرنگ لێرەدایە � كەس لەو بارەیەوە 
قسەناكات و كەسیش ئەو ئەركە ناخاتە سەرخۆی، 
كە دەرەنجامی خوارەوە بخاتەڕوو: لە راستیدا هیچ 
پێشكەشنەكرا.  ناو شەڕەوە  بۆ چوونە  هۆكارێك 
هیچ. بۆ رۆیشتن بۆ مەیدانی شەڕ هیچ هۆكارێك 
و  خوێندن  پلەی  كەمتریین  بە  گەنجێك  كە 
دوو  خولەكدا  دوو  ماوەی  لە  نەتوانێت  نوسین، 
دەكەمەوە  دوبارەی  نەخراوەتەڕوو.  بكات  دڵ 
ئەمە روخسارێكە لە كلتورێكی ژێردەستە. لەوەی 
بەبێ  دەتوانن  كە  ژێردەستەین،  ییە  قووڵ  بەو 
بۆ  بنێرن  ئێمە  هۆكارێك  هیچ  پێشكەشكردنی 
مەیدانی شەڕ، لەوەی كە هیچ كەسێك گرنگی نەدات 
بە داواكاری و ترس و تۆقینی واڵتێكی وەك لوبنان 

پێویستە بتۆقین. ئەمە ڕاستییەكی وروژێنەرە.
لە ناوەڕاستی مانگی یەكدا پێش دەستپێكردنی 
 ABC كەناڵی  لەالیەن  راپرسییەك  بۆردومان 
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سەرنجڕاكێشی  بابەتێكی  واشنتۆن  لە  جێگیر 
ئاشكرا كرد. لە هاوواڵتیان پرسیار كرابوو ئەگەر 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  پەسەندكردنی  بەرامبەر 
گرفتی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
»عەرەب � ئیسرائیل« عێراق رازیبێت بە كشانەوە 
لە كوێت ئێوە لەسەر ئەمكارە رەزامەندن؟ لە هەر 
چارەیەیان  رێگە  ئەم  كەس  دوو  كەسێك  سێ 
هەمان  جیهانیانیش  و  بووە  پەسەند  بەالوە 
بیروڕایان هەبووە، ئەمكارە نەیارە دیموكراتەكانی 
ئەنجامدا  لە  دەگرتەوە.  عێراقیشی  حكومەتی 
لە ئەمەریكا  راگەیەنرا لە سێ كەس دوو كەس 
لەگەڵ ئەمكارەدان، بەاڵم گوایە ئەوانەی لەسەر 
ئەمكارە رێككەوتبوون وایاندەزانی تەنیا كەسانێكن 
لە جیهاندا ئەمجۆرە بیركردنەوەیەیان هەیە. هیچ 
كەسێك لە ڕاگەیاندنەكانەوە راینەگەیاند، كە ئەمە 
فەرمانی  واشنتۆن  پێموابێ  باشە.  ئایدیایەكی 
دەركردبوو دژی هەموو جۆرە »كێشمەكێشێك« 
لەبەرئەوە  دیبلۆماسییەك،  جۆرە  هەموو  واتە 
خەریكی رێڕۆیشتنی سەربازی و دژایەتیكردنی 
راگەیاندنەكاندا  لە  ئەگەر  بوون.  دیبلۆماسی 
لەمبارەیەوە  شیكردنەوەیەك  دوای  بە  بگەڕێین 
ئەنجلس  لۆس  لە  دێڕێك  تەنیا  دەتوانین   �
 Alexكۆكبورن )ئالێكس  پێنووسی  بە  تایمز 
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ئەمە  بڕوایوایە  كە  بدۆزینەوە،   )Cockburn
ئەم  وەاڵمی  كە  خەڵكانێك  باشە.  ئایدیایەكی 
بیردەكردەوە: من  وایان  دەدایەوە  پرسیارانەیان 
بیهێنینە  هەیە.  ئایدیایەم  ئەم  من  تەنیا  و  تەنیام 
بەرچاوی خۆمان، كە ئەوان پێدەزانن تەنیا نین 
و خەڵكانیتریش وەكو الیەنگرانی دیموكراسی لە 
عێراقیش وابیردەكەنەوە. وابێنینە بەرچاو ئەوان 
و  نییە  سەپێنراو  ئایدیایەكی  تەنیا  ئەمە  دەزانن 
عێراق بە كردار ئەم پێشنیارەی پێشكەشكردووە، 
بەرزەكانی  پلە  لێپرسراوە  پێشتر  رۆژ   8 تەنیا 
راگەیاندبوو.  ئەوەیان  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
لێپرسراوانە  ئەم  یەك  مانگی  رۆژی  دووەم 
تەواو  دەرەوەی  چوونە  بۆ  عێراق  پێشنیاری 
ئیسرائیل   � عەرەب  شەڕی  بەرامبەر  كوەیت  لە 
نەتەوە  لەالیەن  كۆمەڵكوژەكان  چەكە  بابەتی  و 
كە  كاتێكدا  لە  راگەیاندبوو،  یەكگرتوەكانەوە 
هێرشكردنەسەر  پێش  درێژ  و  دوور  ماوەیەكی 
گفتگۆی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  كوەیت 
لەمبارەیەوە رەتكردبووەوە. وایدابنێین هاوواڵتیان 
دەیانزانی ئەم پێشنیارە بە كردار خرابووەڕوو، 
بە شێوەیەكی بەرفراوانیش پشتیوانی لێدەكرا و 
هەموو  كە  كارەیە  ئەو  هەمان  ئەمە  راستیدا  لە 
كەسێكی گونجاو كە بڕوای بە ئاشتی هەبێت بەو 
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شێوەیەی كە ئێمە لە بابەتەكانیتردا � بابەتە پەنجە 
 � ژمێرەكان كە خوازیاری كۆتاییهاتنی هێرشین 
هەین، دەبێت جێبەجێی بكات. وادابنێین ئاگاداری 
بابەتانە دەبووین هەموو كەسێك دەتوانێت  ئەم 
پێموایە  من  بەاڵم  هەبێت،  خۆی  خەماڵندنی 
ئەگەری  بە  كۆمەڵگە  سێیەی  لەسەر  دوو  ئەم 
ئامادەبكات.  هاوواڵتیان   98% دەیتوانی  زۆر 
سیاسی  پڕوپاگەندەی  گەورەی  سەركەوتنی 
لێرەدایە. تەنیا كەسێك لەوانەی لەم راپرسییەدا 
بەشداریان كردبوو لەوەی كە لەسەرەوە باسمكرد 
ئاگادار نەبوون. هاوواڵتیان وایاندەزانی تەنیان، لە 
ئەنجامدا دەبووە هۆی دەستوەردان لە سیاسەتی 

شەڕخوازی بەبێ هیچ دژایەتییەك.
ئایا  ئەوەی  لەبارەی  زۆر  لێكۆڵینەوەیەكی 
سزادانە ئابورییەكان كاریگەرییەكیان دەبێت، یان 
نەخێر، ئەنجامدرابوو. لێپرسراوی »C.I.A.« ش 
لەبارەی ئەوەی سزاكان كاراییان هەیە، یان نەخێر، 
دەستی خستبووە ناو لێكۆڵینەوەكانەوە و لەگەڵ 
ئەوەشدا هیچ لێكۆڵینەوەیەك لەبارەی پرسیارێكی 
روونترەوە ئەنجامنەدەدرا: ئایا سزاكان تا ئێستا 
كاراییان هەبووە؟ وەاڵمەكە ئەرێیە لە روخساردا 
كاریگەرییان هەبووە. گرفتە بتوانرێت هۆكارێكی 
بۆ  عێراقییەكان  لێپرسراوە  پێشنیاری  بۆ  تر 
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كشانەوە پێشكەش بكرێت، پێشنیارێك كە باوەڕ 
پێكراوی ئەو لەالیەن لێپرسراوە بااڵكانی ویالیەتە 
و  »جددی«  بە  ئەوەیان  كە  یەكگرتووەكانەوە 
پەسەندكرابوو.  وەرگرتبوو،  وتووێژ«  »شایانی 
ئایا  ئەمەیە:  راستەقینە  پرسیاری  رووەوە  لەم 
بۆ  رێگەیەك  ئایا  هەبووە؟  كاراییان  سزاكان 
چوونە  بۆ  هەیە؟  بنبەستە  لەم  دەرەوە  چوونە 
بە  كە  چوارچێوەیەكدا  لە  بنبەستە  لەم  دەرەوە 
گشتی زۆربەی هاوواڵتیان و نەیارانی دیموكراتی 
ئایا  پەسەندبێت،  پێ  ئەوەیان  عێراق  ڕژێمی 
رێگەیەك هەبوو؟ لەم پرسیارانە نەكۆڵرایەوە و 
لە دیدی پڕوپاگەندەیەكی سیاسی كاراوە نەبوو، 
ئەم  چارەنوسسازە.  بابەتانە  لەم  لێكۆڵینەوە 
هەلومەرجانە رێگەیان بە لێپرسراوی )كۆمیتەی 
 Republican كۆماریخوازان  نەتەوەیی 
ئەگەر  بڵێت  دەدا،   )National Committee
ئەمڕۆ دیموكراتێك سەرۆك كۆمار بوایە كوەیت 
هیچ  بوترێت  ئازایانە  دەتوانرێت  نەدەكرا.  ئازاد 
دیموكراتێك هەنگاوی نەدەنا بۆ پێشەوە و بڵێت 
ئەگەر سەرۆك كۆمار بومایە نەك ئەمڕۆ 6 مانگ 
بەرلەئێستا ئازادم دەكرد، چونكە هەلومەرجێكم 
درێژە پێدەدا كە ئەم واڵتەم بەبێ بە كوشتدانی 
روداوێكی  دروستكردنی  و  كەس  هەزار  دەیان 
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دڵتەزێنی ژینگەیی ئازاددەكرد. هیچ دیموكراتێك 
ئەمەی نەدەوت چونكە هیچ دیموكراتێك لەمجۆرە 
هی  هەڵوێستە  ئەم  وەرنەگرت.  هەڵوێستەی 
و   )Henry Gonzalez گۆنزالێس  )هێنری 
)باربارا بۆكسێر Barbara Boxer( بوو، بەاڵم 
ژمارەی ئەو كەسانەی ئەم هەڵوێستەیان وەرگرت 

ئەوەندە كەمبوون لە كرداردا دەرنەكەوتن.
بەو هۆیەوە بە نزیكەیی هیچ سیاسەتمەدارێكی 
)كالیتۆن  نەدەوت،  ئەمەی  دیموكرات  پارتی 
یوتەر Clayton Yeutter( بە ئازادی دەتوانێت 

بەیاننامەی خۆی دەربكات.
ئیسرائیلیان  سكۆد  موشەكەكانی  كاتێك 
كردە ئامانج، لە راگەیاندنەكاندا كەس پێشوازی 
بێنینەوە  بیرتان  تر  جارێكی  نەكرد.  هەواڵە  لەم 
ئەمە راستییەكی سەرنجڕاكێشە لە بەرنامەیەكی 

پەڕوپاگەندەی سیاسیدا بە كارایی گونجاو.
كۆتاییدا  لە  نەخێر؟  بۆچی  بپرسین  لەوانەیە 
پلەی  هەمان  بە  حسێن  سەدام  پاساوەكانی 
كۆتاییدا  لە  بوون.  بووش  جۆرج  پاساوەكانی 
كاردا ئەم پاساوانە چی بوون؟ وەرن با لوبنان 
ئەگەر  وتی  حسێن  سەدام  لەبەرچاوبگریین، 
ناتوانێت لكاندنی سەرزەوییەك قبوڵبكات، ناتوانێت 
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ئەنجومەنی  دژایەتیكردنی  لەگەڵ  بدات،  رێگە 
و  جۆالن  بەرزاییەكانی  ئیسرائیل  ئاسایش 
ئۆرشەلیمی خۆرهەاڵت بخاتە سەر خاكی خۆی، 
قبووڵبكات  ناوچەیەك  لكاندنی  ناتوانێت  ئەو 
هێرشیش.  بەرامبەر  نییە  خۆگری  توانای  و 
بڕیارنامەكانی  پێخستنی  ژێر  بە  ئیسرائیل 
لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
ساڵی 1978وە باشور ی لوبنانی داگیركردووە. 
لە ماوەی ئەم داگیركارییەدا هێرشی كردۆتە سەر 
هەموو لوبنان و هێشتاش هەركاتێك بیەوێت ئەم 
واڵتە بۆردوماندەكات و سەدام حسێنیش ئەمەی 

پەسەندنەدەكرد.
لێبوردنی  »دەزگای  راپۆرتی  ئەو  لەوانەیە 
ئەو  بارەی  لە  خوێندبێتەوە  نێودەوڵەتی« 
ئەنجامدراوە  خۆرئاوا  كەناری  لە  دڕندەییانەی 
و دڵی زامدار بووە و نەیتوانیووە خۆی بۆ ئەم 

بابەتانە بگرێت.
بەدیناهێنن،  پێشكەوتنێك  ئابوورییەكان  سزا 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  داوای  لەسەر  چونكە 
پێشكەوتنێك  هیچ  گفتوگۆكان  ئەنجامدراوە. 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  چونكە  بەدیناهێنن، 
لە  بێجگە  هەڵبژاردەیەك  چی  دەكات.  رێگری 
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سااڵنێكی  ئەو  دەمێنێتەوە؟  توندوتیژی  هێزی 
زۆر چاوەڕوانی كردووە 13 ساڵ بۆ لوبنان 20 
ئەردەن،  رووباری  خۆرئاوای  كەناری  بۆ  ساڵ 
تەنیا  بیستووە  ئەمەش  پێش  پاساوانەتان  ئەم 
پێشتر  ئەوەی  و  پاساوانە  ئەم  نێوان  جیاوازی 
بیستوتانە ئەوەیە، كە سەدام حسێن لە راستیدا 
دەتوانێت رایبگەیەنێت كە سزاكان و وتووێژەكان 
لێگرتوون  رێگەی  ئەمەریكا  كە  ئەوەی  بە هۆی 
نەیانتوانیوە سەركەوتنێك بێننە دی، بەاڵم جۆرج 
لە  چونكە  بڵێت،  ئەوە  نەیتوانیوە  باوك  بووشی 
بەڵگەش  و  هەبووە  كاراییان  رووكاردا سزاكان 
لەبەردەستدایە، كە بڕوامان وابێت وتووێژەكانیش 
دەیانتوانی بەرهەمیان هەبێت � بێجگە لەوەی ئەو 
زۆر توند خۆی لەو بەدواداچوونە دوور خستەوە 
و راستەوخۆ رایگەیاند كە هیچ جۆرە وتووێژێك 

لە نێواندا نابێت.
ئایا لە راگەیاندنەكاندا بینیوتانە كەسێك ئەم 
بابەتانەی پێشنیاركردبێت؟ نەخێر، بابەتەكە زۆر 
الوازە. جارێكیتر پێویستە بیڵێینەوە كە گەنجێك بە 
كەمترین ئاستی خوێندنەوە و نوسین لە ساتێكدا 
بەاڵم  بگات،  تێی  خولەكێكدا  لەماوەی  دەتوانێت 
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كەس لەوبارەیەوە هیچی نەوت، نە شیكەرەوەیەك 
و نە نوسەرێك. جارێكی تر پیویستە بیڵێینەوە كە 
ئەمە نیشانەی كەلتورێكی »ژێردەستەی« كارایە.
زۆر  نمونەی  دەتوانین  كۆتاییدا  لە  بەاڵم 
بخەینەڕوو بەو شێوەیە كە بەرەو پێشەوە دەچن 
بەرچاوی  بیهێننە  بخەنەسەر،  تیشكیان  دەتوانن 
خۆتان سەدام حسێن دێوێك بوو دەیویست جیهان 
داگیربكات � لە ئەمەریكا لە پانتاییەكی بەرفراواندا 
بە گشتی هەمووان لەسەری رەزامەندن نەك بە 
شێوەیەكی تەواو راستەقینە ئەم بابەتە چەندینجار 
كراوەتە ناو مێشكی هاوواڵتیانەوە: ئەو خەریكی 
پەل هاویشتنە بۆ هەموو جیهان، پێویستە رێگەی 
بووە؟  بەهێز  شێوەیە  بەو  ئەو  چۆن  لێبگرین، 
ئەم واڵتە بچوكەی جیهانی سێیەم هیچ بنچینە و 
بنەمایەكی پیشەسازی نییە. ماوەی هەشت ساڵ 
ئێرانی دوای شۆڕش  ئێران شەڕیدەكرد.  لەگەڵ 
هەیكەلی هێزی سەربازی و فەرماندەیی عێراقی 
یەكێتی  لەالیەن  شەڕەدا  لەم  عێراق  لەناوبرد. 
و  ئەوروپا  و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  و  سۆڤێت 
عەرەبی  واڵتانی  و  عەرەبی  واڵتانی  زۆربەی 
بەاڵم  لێكرا،  پشتیوانی  نەوتەوە  بەرهەمهێنەری 
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بەاڵم  سەركەوتوبێت،  ئێراندا  بەسەر  نەیتوانی 
ساڵی 1991 بە جارێك دەیویست دەست بەسەر 
باسی  دەناسیت  كەس  بگرێت.  جیهاندا  هەموو 
ئەم بابەتانەی كردبێت؟ بنەمای راستییەكان ئەوە 
بوو، عێراق واڵتێكی جیهانی سێیەمە و سوپایەكی 
پشتڕاست  ئەوە  دواتر  بەاڵم  هەیە،  جوتیاری 
بارەی  لە  زۆریان  زانیاری  كە  دەكرێتەوە، 
قایمكاری و چەكی كیمیایی و ..... بە شاراوەیی 
هێشتۆتەوە، بەاڵم كەس دەناسیت باسی ئەمەی 
كردبێت؟ نەخێر، بە كردار كەس نابینیت ئەمەی 

وتبێت، ئەمە تایبەتمەندییەكە.
ئەوەی  دوای  ساڵێك  ئەمكارە  سەرنجبدەن 
رێكخرا.  ئەنجامدرا،  نوریێگا(  )مانوێل  بارەی  لە 
»مانوێل نوریێگا« لە پلەی بەراورد كردندا لەگەڵ 
باوكدا،  بووشی  جۆرج  دۆستی  حسێنی  سەدام 
یان  پەكین،  لە  بووش  تری  دۆستەكانی  یان 
پیاوێكی بكوژ  كەسایەتی خودی جۆرج بووش، 
بوو. بەبەراوردكردن لەگەڵ ئەمانەدا »نوریێگا« 
جۆری  لە  بوو  شارەزا  پیاوكوژێكی  بەڕاستی 
زۆر خراپ، بەاڵم نەك لە پلەی »مرۆڤ كوژی 

جیهانی«، لەو جۆرەی كە خۆشمان دەوێت.
گوایە  بونەوەرێك  بۆ  گۆڕی  كەسەیان  ئەم 
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ماددە  فرۆشیاری  كۆمەڵێك  رێبەریكردنی  بە 
هۆشبەرەكان بووە بە دەسەاڵتداری جیهانی ئێمە. 
دەبوو خێرا دەستبەكاربن و لەو نێوانە دووری 
بخەینەوە، لەوانەیە سەدان، یان هەزاران كەس لە 
هاوواڵتیان بە كوشتبدەین و دەسەاڵت لە دەستی 
)ئۆلیگارشیOligarchy( بچوك و %8 ی سپی 
ئەفسەرانی  دروستبكەینەوە،  دوبارە  پێستەكان 
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە هەموو پلەكان بكەینە 
حاكم بەسەر سیستمی سیاسی پانامادا. هەموو 
ئەمكارانە دەبوو بكرێت، لە كۆتاییدا دەبوایە، یان 
خۆمان بپاراستایە، یان بەدەستی ئەم دێوە بێشاخ 
و كلكە لەناو دەبراین. ساڵێك دوای ئەوە هەمان 
ئەمكارانە دژی سەدام حسێن ئەنجامدەدەن. هیچ 
كەسێك ئەمەی گێڕاوەتەوە؟ ئایا كەس وتویەتی 
بۆچی یان بیری هێناونەوە چی هاتۆتە پێشەوە؟ 
ئەگەر بە دوای ئەوەدا بگەڕێن هەرگیز پێی ناگەن.
سەرنج بدەن ئەمە بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ 
كاری »كۆمسیۆنی كریل« كاتێك كە نەتەوەیەكی 
هیستریكی  كۆمەڵێك  بە  گۆڕی  »شەڕخواز«ی 
دێوانە، كە دەیانویست هەموو ئەوانەی ئەڵمانین 
لە ناویان ببەن و دەیانویست خۆیان رزگاربكەن 
مندااڵنی  باسكی  كە  »هونەكان«  دەستی  لە 
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نییە.  جیاوازی  دەرهێنا،  جێگە  لە  بەلجیكایان 
لە  وەرگرتن  سوود  بە  لەوانەیە  تەكنەلۆژیاكان 
تەلەفزیۆن و پارەی زۆر پێشكەوتوتر بن، بەاڵم 

لە بنەڕەتدا بە رەسەنی ماونەتەوە.
بۆ شیكردنەوە  دەگەڕێینەوە  كاتێك  بابەتەكە 
بە  سادەیی  بە  ناتوانرێت  سەرەتاییەكانم، 
عەرەبی  كەنداوی  قەیرانی  و  هەواڵ  باسی 
بابەتەكە زۆر بەرفراوانترە، خوازیاری  دابنرێت، 
بەسەربردنی ژیانین لە كۆمەڵگەیەكی ئازاددا، یان 
دەخوازین لە هەلومەرجێكدا ژیان بەسەر ببەین، كە 
بۆتە هۆی دیكتاتۆری خود � سەپێنراو و »مێگەلی 
و  تۆقاندویەتی  و  خستۆتەوە  دوور  ونبووی« 
بۆئەوەی  ئەمەش  ناوە،  راوی  تر  الیەكی  روەو 
بكەن  رێبەرانیان  ستایشی  گیانیان  ترسی  لە 
بۆئەوەی »مێگەلەكە« لە لەناوچوون رزگاربكەن 
و هاوكات چینە خوێندەوارەكانیان ناچار كردووە 
سەربازیدا  مانۆڕێكی  لە  بن،  فەرمان  بە  گوێ 
دەیانەوێت،  كە  دوبارەبكەنەوە  دروشمانە  ئەو 
بۆئەوەی رۆژ دوای رۆژ زیاتر كۆمەڵگە بەرەو 

پەستی رابكێشن.
لە  كەسانیتر  ئەوەی  ئومێدی  بە  ئێمە  ئایا 
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تێچوونەكانی  جیهانەوە  هەڵوەشاندنی  رێگەی 
بۆ  بگۆڕێن  خۆمان  پێویستە  دابیندەكەن،  ئێمە 
حكومەتێكی سەربازی و بەكرێ گیراو؟ ئێمە مافی 
پێویستە  هەڵبژاردنێكە  ئەمە  هەیە  هەڵبژاردنمان 

رووبەرووی بینەوە.
كەسانی  دەستی  لە  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی 

وەكو ئێوە و »من«دایە.......... 

پەراوێزەكان:
 Media Control, ئینگلیزی  بە  كتێبەكە  تەواوی  1.ناوی   

  The Spectacular Achievements of Propaganda
.2Hegemony or Survival 

بە  دانەنرێت  ناسراو  ناوی  بە  كاتێك   ]Propaganda ]3
»هەیاهووی سیاسی« ناو براوە. لە شوێنەكانی تردا ئەم واژەیە بە 
»پڕوپاگەندە« نوسراوە. Propaganda  واژەیەكە كە لەالیەنی 
لە  و  كڵێسا  مەزهەبی  پڕوپاگەندەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووییەوە 
فەرهەنگی سیاسی رۆژئاوادا، كە خوازیاری جیابوونەوەی دینە لە 
حكومەت نەك تەنیا هەیاهوو، كە جۆرێك پڕوپاگەندەی كوێرانەیە و 
تیۆریانەیە، بەڵكوشێوازی كاری كڵێسا لە سەدەكانی ناوەڕاستیشدا 

دەگەیەنێت. )و. فارسی(
زانكۆی  پێشووی  بەڕێوەبەری   ]Woodrow Wilson ]4
سەرۆك  خوێندەوارترین  لە  بوو  یەكێك  پرینستۆن   بەناوبانگی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەمەریكا.  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كۆمارەكانی 
كارەكانی ئەو زیاتر لە سەرۆك كۆمارەكانی تر لەالیەن رۆشنبیرانی 
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ئەم واڵتەوە گفتوگۆیان لەبارەوەكرا، رەخنەیان لێگرت و نەفرەتیان 
لە كارەكانی كرد. ویلسۆن ساڵی 1912 بوو بە سەرۆك كۆماری 
چین  هەموو  خواستی  پێچەوانەی  بە   1917 ساڵی  و  ئەمەریكا 
زانكۆییەكان  بزوتنەوە  و  سەندیكاكان  خەڵك،  توێژەكانەوە  و 
راستیدا  لە  جیهانییەوە.  یەكەمی  شەڕی  ناو  خستە  واڵتەی  ئەم 
بەسرانەوەی ئەو بە كۆمەڵگە سەرمایەدارییەكانی »ئەوروپایی – 
ئەمەریكایی«ەوە بێجگە لەمە نەیدەتوانی كارێكی تر بكات، بەاڵم 
دوای كۆتایی هاتنی شەڕ بە هۆی بێتوانایی ئەو لەبەرەوپێشبردنی 
بەرژەوەندی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ئەمەریكایی لە بارودۆخی 
كۆمەڵگانەوە  ئەو  هەمان  لەالیەن  زۆری  رەخنەی  شەڕدا  دوای 
لەڕاستیدا  شەڕەوە.  ناو  چوونە  بۆ  دابوو  هانیان  كە  لێگیرا، 
شەڕی یەكەمی جیهانی نەیتوانی بوو ئارایشی ستراتیژی جیهانی 
بەرژەوەندییە  ئارایشەدا  لەم  هەروەها  بگۆڕێت،  تەواوی  بە 
ئیمپراتۆریەتەكانی  سایەی  لە  تەنیا  ئەمەریكا  نێودەوڵەتیەكانی 
ئەوروپادا دەیتوانی درێژە بە بوونی خۆی بدات. لەم چوارچێوەیەدا 
و جارێكی تر بۆ پاراستنی بەرژەوەندی سەرمایەداری ئەوروپایی 
1 ی  مانگی  لە  ویلسۆن  دوای شەڕدا،  قەیراناوی  بارودۆخی  لە 
پێشكەشكرد،  ئاشتی  بۆ  خاڵی  چواردە  راگەیەنراوێكی  1918دا 
پڕوپاگەندەی  و  ئاشتیخوازانە  روكاری  پێچەوانەی  بە  كە 
هەموو شتێك  لە  زیاتر  كۆمەڵگەی سەرمایەداریەوە،  بەرفراوانی 
لە  »بەلشەویكەكان«  نوێی  دژی شۆڕشی  بوو  »شەڕنامەیەك« 

روسیا. )و. فارسی(
.5 pacifistic

بە  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  جیهانی  یەكەمی  6.شەڕی 
»شەڕی ئەوروپایی« ناسرابوو. زۆربەی ڕوناكبیران و بیرمەندانی 
ئەو سەردەمەی ئەمەریكا بەشداری كردنیان لەو شەڕەدا بە شێتی 
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ویلسۆنەوە  حكومەتی  لەالیەن  شەڕ  نەیارانی  زۆربەی  دەزانی. 
خرانە بەندیخانەوە! كەسانێك كە لە نێوانیاندا رۆشنبیرانی ناسراوی 
سەرەتاكانی سەدەی بیستەمی ویالیەتە یەكگرتوەكان دەبینین. )و. 

فارسی(
Creel Commission ]7[ كە بە ناوی »كۆمیتەی زانیاری 
ویلسۆن  حكومەتی  فەرمانی  بە  دەكردەوە.  یادیان  گشتیش« 
كریل  جۆرج  چاودێری  ژێر  لە  دا   1917/4/13 بەرواری  لە 
)George Creel( پێكهات. لە نێوان چاالكوانانی ئەم كۆمسیۆنەدا 
لەم  ببەین.  برنایس«  ئێدوارد  و  لیپمەن  »والتەر  ناوی  دەتوانین 
پڕوپاگەندە سیاسییەدا هۆلیوود بە شێوەیەكی چاالكانە بەشداربوو، 
فیلمی زۆری بەرهەمهێنا كە لەو فیلمانەدا ئەڵمانییەكانیانی وەكو 
فەرمی  شێوەیەكی  بە  ئەمەریكا  ئەوەی  پێش  نیشاندەدا.  »دێو« 
بچێتە ناو شەڕەكەوە ئەم كۆمسیۆنە بە باڵوكردنەوەی بانگەوازی 
رۆژانە داوای لە خەڵك دەكرد »سیخوڕە ئەڵمانییەكان« بە پۆلیس 
بناسێنن! نامەی خەڵك لە بەڕێوەبەرایەتی پۆستە و گەیاندن لەالیەن 
كەسانی رێكخراوەوە دەخوێنرایەوە، هێڵەكانی تەلەفۆن و یانەكان 
بۆ  هەمووی  ئەمانە   ...... و  دەكران  چاودێری  رێستورانتەكان  و 
نەیاری شەڕ  و  ئاشتیخواز  كە  بوون،  كەسانە  ئەو  بێدەنگكردنی 

بوون.)و. فارسی(.
كە  واڵتانەدا  British Propaganda Ministry ]8[لەو 
بااڵدەستی خەڵكی سەرمایەدار حوكم دەكات، حكومەتەكان خۆیان 
دەپارێزن لە ناساندنی پۆستی »وەزارەتی راگەیاندن« و وەزیری 
ئینگلیزدا بە ناوی  لە كابینەی  لێپرسراوی. لەوانەیە كێشەی تاك 
وەزارەتە  ئەم  ناوبردنی  بدۆزرێتەوە.  راگەیاندن«  »وەزیری 

لەوانەیە تەنیا رەخنەیەك بێت لەالیەن چۆمسكییەوە. )و. فارسی(
لە   1889 ساڵی  لیپمەن  Walter Lippmann ]9[والتەر 
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شاری نیویۆرك لەدایكبوو. خوێندنی لە زانكۆی هارفارد تەواوكرد، 
یەكێك بوو لە دامەزرێنەرانی »یانەی سۆسیالیستەكانی هارفارد«. 
لەوپەڕی  و  دووركەوتەوە  »سۆسیالیزم«  لە  دواییدا  سااڵنی  لە 
پڕوپاگەندەی شەڕخوازانەی »ودرۆ ویلسۆن«دا پشتیوانی لێكرد 
 Newton« و بوو بە نزیكترین كەسی ویلسۆن و نیوتۆن بەیكەر
Baker« ی وەزیری شەڕی كابینەكە. ئەو دوای كۆتایی هاتنی 
شەڕی جیهانی یەكەم، رۆڵی بەرچاوی لە نوسینی »چواردە خاڵە 
گشتی  »بیروباوەڕی  كتێبەكانی  بینی.  ویلسۆندا  ئاشتی«ەكەی 
Public Opinion« و  »The phantom public« بەرهەمی 
لیپمەن رەخنەی زۆریان لێگیراوە. لە راستیدا لەم دوو كتێبەدا لە 
سۆسیالیزمی زانستیەوە، »سەرنج نەدانی بیروڕای گشتی« گرتۆتە 
بەر و بێپەردە لەناو جەرگەی تیۆری دیمموكراسیدا سەرمایەداری 
بەكارهێناوە. نابێت رۆڵی دیاریكەری بەرهەمەكانی ئەو لە روخسار 
ئەوروپا  لە  یەكەم  جیهانی  شەڕی  دوای  فاشیزم،  بە  بەخشیین 
لەبەرچاونەگرین. لە كۆتاییدا كۆماریخوازەكان و دیموكراتەكانیش 
ڤێتنام  شەڕی  كۆریا،  شەڕی  مەكارتیزم،  دژایەتیكردنی  هۆی  بە 
نەخوازراو  بە كەسایەتییەكی  ئەویان  بابەتەكانی تری واڵتەوە  و 
دادەنا. لیپمەن ساڵی 1974 كۆچی دوایی كردووە. )و. فارسی(   

Deweyites ]10[ئاماژەی توندی چۆمسكی بۆ »دیویتەكان« 
ئەو  بنچینەی  لەسەر  »ئۆدیپ«  »شۆڕشگێڕەكان«ە،  راستیدا  لە 
ئەو،  كەسایەتی  بە  بوو  بەخشی  رووخساری  كە  بیروڕایانەی 
فەیلەسووفی  دیوی«  »جۆن  پەروەردەكراوی  و  خوێندكار 
گەورەی ئەمەریكا بووە. روونە كە ناتوانین هەڵوێستەكانی لیپمەن 
چۆمسكی  ئاماژەی  شیبكەینەوە.  دیوی«  »جۆن  تیۆریەكانی  بە 
بۆ دیویتەكان تەنیا دەتوانێت ئاماژەبێت بۆ گروپێكی »جیاكراوە 
بە  هەرگیز  لیپمەن  كۆمەڵگەدا.  لە  هەڵبژێردراو«  خوێندەواری  و 
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ئەندامێك لە كۆمەڵگەی دیویتەكان دانەنراوە. )و. فارسی(
.11 )State – Corporate(

ناوی   ]Reinhold Niebuhr( )1971 – 1892( ]12(  
تەواوی ئەو » كارۆل پۆل راین هولد نایبور«ە. نایبور مەزهەبی و 
شارەزای خواوەندەكان بوو، هەوڵی دەدا بیروڕا ئایینییەكان لەگەڵ 
راستییەكانی جیهانی نوێدا هاوئاهەنگ بكات. وەكو دامەزرێنەری 
»بیركردنەوەی راستی نوێ»ی مەزهەبی یادی دەكەنەوە. نایبور 
بووبووە  ئەمەریكا  لە  1930دا  دەیەی  »بێهەستی«  ماوەی  لە 
ركابەری  لە  و  مەزهەبی«  »سۆسیالیزمی  جۆرێك  بانگخوازی 
رێكدەخست!  پڕوپاگەندەی  »سۆسیالیستەكان«دا  هەڵبژاردنی 
ئەو لە ماوەی شەڕی دووەمی جیهانیدا روخساری راستەقینەی 
دەركەوت و ئامۆژگارییەكانی زۆرتر تایبەت بوون بە »پاراستنی 
پلەی بااڵی پێشكەوتنی رۆژئاوا« نەك »یەكسانی كۆمەاڵیەتی«. 
»مرۆڤی  ناوی  بە  1952دا  ساڵی  لە  ئەو  بەرهەمی  گرنگترین 

خەیاڵ، كۆمەڵگەی ڕاستەقینە« چاپكراوە. )و. فارسی( 
دواییكرد،  كۆچی   2005 George kennan ]13[ساڵی 
ویالیەتە  دەرەوەی  سیاسەتی  شیكەرەوانی  لە  بوو  یەكێك 
یەكگرتووەكان و نیشانەی ناسراوی »ئازادی« وەرگرتبوو. ئەو 
بە تەواوی مانا شیكەرەوەیەكی »دژە یەكێتی سۆڤێت« بوو، لە 
رێڕەوی  دەرەنجامی  یەك  بەرهەمەكانیدا  و  نوسراو  سەرجەم 
سیاسی دەبینرێت: چۆن بەسەر یەكێتی سۆڤێتدا سەربكەوین؟ )و. 

فارسی(
)Harold Lasswell( ]14[هارۆڵد دیوایت السویل، یەكێكە 
لە رۆشنبیرە ناسراوەكانی ئەمەریكا كە بەشێكی زۆری خوێندنی 
لەندەن(  ئابوری  )زانستی  بەناوبانگی  لە خوێندنگەی  بەریتانیا  لە 
خوێندووە. كتێبی بەناوبانگی ئەو )تەكنیكی پڕوپاگەندە لە شەڕی 
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جیهانیدا Propaganda Technique in World War( ساڵی 
1927 چاپكرا و مشتومڕی زۆری لەسەر كرا. )و. فارسی(

1930دا  دەیەی  لە  گەورە  )Depression( ]15[قەیرانی 
هەموو  كۆتاییدا  لە  دەستیپێكرد  یەكگرتوەكانەوە  ویالیەتە  لە  كە 
قەیرانە  لەم  بەرگرتن  بۆ  رۆزڤەلت  گرتەوە.  پیشەسازی  جیهانی 
كۆمەڵێك  دەكرد  ئەمەریكادا  لە  سەرمایەداری  لە  هەڕەشەی  كە 
كۆتاییدا  لە  پێیانوایە  مێژوونوسان  بەاڵم  گرتەبەر،  رێوشوێنی 
شەڕی جیهانی دووەم و داڕشتنی ئابوری نوێی سەربازی لەسەر 
بنەمای شەڕی سارد كۆتایی بە قەیرانی سااڵنی 1930 هێنا. )و. 

فارسی(
16.لێرەدا چۆمسكی ئاماژەدەكات بە كارەكانی سەرمایەداری 

ئەمەریكا لە سەرەتای قەیرانی سااڵنی 1920 تا 1930.
گرنگترین  لە  یەكێكە  تیۆریەوە  لەالیەنی  شێوازە  ئەم   .17
كارەكانی سەرمایەداری بۆ دژایەتیكردنی خواستی گشتی، نوێترین 
نمونەی ئەم بەرهەڵستیانە لەالیەن دەسەاڵتدارێتیەكی سەرمایەداری 
سەرنجبدرێتە  دەتوانرێت  موچە  وەرگرانی  بەرامبەر  خۆرئاوا، 

یاسای نوێی فەڕەنسا دژی مانگرتووان لە ساڵی 2005دا!  
ئەمەریكای  مێژووی  )United Fruit Company( ]18[لە 
التیندا كودتای گواتیماال یەكێك بوو لە توندترین و خوێناویترین 
شەڕ  و  تیرۆریزم  كتێبی  لە  یەكگرتووەكان.  ویالیەتە  كارەكانی 
ئەم  باسی  كورتی  بە  نوسیویەتی  زین  هوارد  پرۆفیسۆر  كە 
كودەتایەی كردووە، شایانی باسە ئەمكارە بە ویستی كۆمپانیای 
گەنج  دكتۆرێكی  سەرسوڕماوی  لەبەرچاوی  ئەمەریكا  میوەی 
بۆ  كاتەدا  لەو  كە  ئەنجامدراوە،  ئەرجەنتینی  دەوڵەمەندی  و 
لە  بوو  گواتیماال  لە  نهێنیدا  كۆبونەوەیەكی  لە  بەشداریكردن 
دواییدا بە »چێ گیڤارا« ناویان برد، هەروەها لە كتێبی روخاندنی 



210

رژێمەكان لەالیەن ئەمەریكاوە لە نوسینی ستیڤ كینزێر بە وردی 
ئەو كودتایە گێڕدراوەتەوە، لە ئێستادا ئەو كتێبە لە كوردستان بە 

كوردی دەستدەكەوێت. )و. كوردی( 
دەروونناسانی  و  )Gender Gap( ]19[كۆمەڵناسان 
كۆمەاڵیەتی پێیان وایە لە رووبەرووبوونەوەی بابەتە بنەڕەتییەكانی 
كۆمەڵگەدا جۆرێك »دابڕان« ی قووڵ  لە نێوان بۆچوونەكانی پیاوان 
ئاستی خوێندن،  كۆمەاڵیەتی،  چینی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  ژنان  و 
ئاستی دەسكەوت، و ...بوونی هەیە. بەم دابڕانە دەڵێن »جیاوازی 

رەگەزی«. )و. فارسی(.
دەسەاڵتدارییە  لە  حكومەتەوە  لەالیەن  قەرز  وەرگرتنی   .20
سەرمایەدارییەكاندا یەكێكە لە بنەڕەتیترین بنەماكانی دەسەاڵتدارێتی 
بانكەكان و ناوەندەكانی دراو. ئەم وەرگرتنی قەرزە كە بە ناوی 
هەمیشە  ئەنجامدەدرێت،  »حكومەتەوە«  لەالیەن  و  »گەلەوە« 
رێخۆشكەر دەبێت بۆ چاالكی كۆمپانیاكان و دامەزراوەكان كە لە 
گەیاندنە دەسەاڵتی گروپێكی سیاسیدا رۆڵی »چارەنوسسازیان« 
بینیوە. دانەوەی ئەو قەرزانە هەمیشە سوی زۆریان دەچێتەسەر، 
واتە  بودجەی واڵت،  ئەستۆی  لە  بیزانین  دەتوانین  ئەوەی  وەكو 
باجە كە بەشی زۆری باجەكان »موچەخۆران« دابینیدەكەن. لەم 
نێوانەدا یەكەم قوربانیانی  ئەم رەوەندە ئەو چینانەی كۆمەڵگەن، 
كە دەسكەوتی كەمیان هەیە و یارمەتییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەوان بە 
مەبەستی دانی »سووی پارەی ئەو قەرزانە« لەالیەن حكومەتەوە 
دەستی بەسەردا دەگیرێت. پێویستە بۆ هۆكاری دابەزینی 3 ملیۆن 
رەوەندی  لەم  هەژاری  هێڵی  ژێر  بۆ  ساڵدا   2 ماوەی  لە  منداڵ 

»دراوە!« دا بگەڕێین. )و. فارسی(  
21. ئەم كتێبە بۆ یەكەمجار ساڵی 1991 چاپكراوە. هێشتا 
تیرۆریزمی  و  عێراق  قەیرانی  لەبارەی  بەرفراوان  پڕوپاگەندەی 
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جیهانییەوە بەو شێوەیەی، كە ئەمڕۆ شایەتین لە الیەن حكومەتە 
یەك لە دوای یەكەكانی ئەمەریكاوە پەیڕەو نەكرابوو، لەمڕوەوە 
لەگەڵ  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەرەوەی  سیاسەتی  هاوئاهەنگی 
پێشبینییەكانی چۆمسكی دەتوانین بە نیشاندەری ئەوە دابنێین كە 
ئەو شارەزایی قووڵی هەیە لەبارەی پاڵنەر و جواڵنەوە بنەڕەتییەكان 

لە سیستەمی »سیاسی � میلیتاریستی« ئەمەریكادا. )و. فارسی(
ئەمەریكا  هاوواڵتیانی  چۆمسكییەوە.  لەالیەن  22.دركەیەكە 
وتارەكانی بوشی باوكیان زۆر بە بێزاركەر و بێواتا دەزانی. بەو 
شێوەیەی كە چۆمسكی باسی كردووە: پاڵنەرەكانی هاوواڵتیانی 

لەبەرچاو نەگرتووە!!! )و. فارسی(
كوبای  ئابوری  گەمارۆی  چۆمسكی  زۆرە  سااڵنێكی   .23
لەگەڵ  ئەو  دژایەتی  مەحكومكردووە.  جۆراوجۆر  شێوازی  بە 
سیاسەتەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان دژی كوبا لە یەكەم سااڵنی 
حكومەتی كەنەدییەوە � سەرۆك كۆماری هەڵبژێردراو و گەنجی 

پارتی دیموكرات � دەستیپێكرد. )و. فارسی(
24.خۆبەخش

بۆ هەلومەرجەكانی سااڵنی  25. شیكردنەوەكانی چۆمسكی 
1990 جێگەی سەرنج و تێڕامانن، لە راستیدا لە ماوەیەكی دوور و 
درێژدا دوای كۆتاییهاتنی »شانۆنامەی« شەڕی یەكەمی كەنداوی 
و  عێراق  ئابوری  گەمارۆی  بە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  عەرەبی 
لە  دەبوو.  رازی  واڵتە  ئەم  هاوواڵتیانی  ئەشكەنجەدانی  و  ئازار 
بەرنامەی نەوت بەرامبەر خۆراكیشدا، كە لە ژێر چاودێری نەتەوە 
یەكگرتووەكان ئەنجامدەدرا، دەسەاڵتدارانی نەتەوەیەكگرتووەكان 
� بە پلەی یەكەم كوڕی گەورەی كوفی عەنان �  وەكو نوێنەرێك 
لەالیەن C.I.A ەوە بودجەی نەتەوەیی واڵتی عێراقیان قۆرخكردبوو، 
هەروەها باس لە جێگرتنەوەی دەسەاڵت لە عێراق نەدەكرا. كاتێك 
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كە جۆرج بوشی كوڕ بەرنامەی هێرشی بۆ عێراق ئامادەكرد، لە 
ناكاو گروپ و كەسانی گوماناوی كە فایلی رووبەرووبوونەوەی 
»بەردوام!«یان پێبوو لە باوەشی ئەمەریكاوە دەركەوتن و هەمویان 

خوازیاری هێرشی سەربازی بوون بۆ عێراق. )و. فارسی(
لەالیەن  كەنداودا  یەكەمی  شەڕی  لە  عێراق  بۆ  هێرش   .26
چوارچێوەیەدا   لەم  ئەنجامدرا  »كۆماریخواز«ەوە  حكومەتی 
ریزی  چوونە  كۆنگرەدا  لە  كەمەوە  بەالیەنی  شەڕ  نەیارانی 
بەسرانەوەی  نیشاندەری  »لیبراڵ«  لێرەدا  »دیموكراتەكانەوە«. 
كۆنگرەی  لە  »دیموكرات«ەكانەوە  گروپی  بە  رەخنەگرانە 

ئەمەریكادا. )و. فارسی(
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40



224

پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(



228


