
خوێندنەوەی كتێب
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسینی: ئۆلیڤەر ڕوا
وەرگێڕانی: سیار خورماڵی
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 211 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

شکستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا

ــە  ــامیزم ل ــی ئیس ــە هەژموون ــن ک ــەوە کۆک ــەر ئ ــدان لەس ــەی بیرمەن زۆرب

ــەش  ــە ئەم ــت. هەڵبەت ــتەمەوە دەردەکەوێ ــەدەی بیس ــی س ــوەی دووەم نی

ــەت ناوچــەی  ــە، بەتایب ــە جیهان دەرئەنجامــی کۆمەڵێــک بارودۆخــی بابەتیی

ــان  ــامییە، ی ــی و ئیس ــی عەرەب ــە واڵتان ــام، ک ــی ئیس ــوزی ئایین ــی نف جێ

ــەو  ــەکان ل ــە بۆچوون ــک ل ــێ. زۆرێ ــی س ــت جیهان ــی دەگوترێ ــەوەی پێ ئ

بــاوەڕەدان کــە هــەر لــە بنەڕەتــەوە هێــزە سیاســییە ئایینییەکانــی نــاو 

ــە  ــراون ب ــاواوە دروســت ک ــی ســەرمایەداریی خۆرئ ــەن واڵتان ئیســام، لەالی

مەبەســتی بەکارهێنانیــان لــە ڕووی هەژموونــی یەکێتیــی ســۆڤیەتدا لــە 

ــتەمدا. ــەدەی بیس س

بــەاڵم دواتــر ئــەم هێزانــە بــە ئامانجــی دیکــە خۆیــان ڕێکخســتەوە و کاریــان 

کــردووە. بەشــێکی ســەرەکیی ئــەم کتێبــە تەرخانکــراوە بــۆ هەژموونــی 

ــی  ــی و شۆڕش ــاری عەرەب ــی بەه ــاش ڕووداوەکان ــە پ ــی ل ــامی سیاس ئیس

واڵتانــی عــەرەب، کــە جارێکــی دیکــە مشــتوومڕی دەربارەی پرســی ئیســامی 

ــە نووســەرە هــەرە  ــەن یەکێــک ل ــدوو کــردەوە. کتێبەکــە لەالی سیاســی زین

ــەری  ــش نووس ــە ئەوی ــوورساوە، ک ــیی ن ــامی سیاس ــواری ئیس ــی ب دیارەکان

ــە. فەڕەنســی )ئۆلیڤــەر ڕوا(ی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

نووسینی: کۆمەڵێک وەرگێڕ
وەرگێڕانی: شوان ئەحمەد
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 318  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

چەپ و ئیسالم و تیرۆر

ئــەم کتێبــە کۆکــراوەی چەندیــن وتــاری گرنگــە دەربــارەی دوو کایــەی گرنگ؛ 

ــاوازن  ــەکان جی ــا ڕادەیەکــى بەرچــاو ڕوانین ئاییــن و فکــری چــەپ، بــەاڵم ت

ــەر هەمــوو  ــەر ب ــۆ ئــەوەی خوێن و هێڵێکــی یەکگرتــوو پەیــڕەو نەکــراوە، ب

جــۆرە بیرکردنــەوەکان بکەوێــت لەســەر ئــەو دوو چەمکــە ســەرەکییە. 

بــە شــێوەیەكی گشــتی بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە خۆیــان دەبیننــەوە لــە 

مشــتوومڕی نێــوان چــەپ و ڕاســت، هەروەهــا قەیرانــی چــەپ لە ســەردەمی 

گڵۆبالیزمــدا، هێڵــە یەکرتبــڕ و تەریبەکانــی نێــوان ئیســام و مارکســیزم، 

پەیوەندیــی میشــێل فوکــۆ بــە شۆڕشــی ئێرانــەوە، دەربــارەی ئیســامۆفۆبیا، 

ــەوەی  ــی، خوێندن ــە مێژووگەرێت ــەر دژ ب ــەکان، کارڵ پۆپ ــەرە درۆزن پێغەمب

ــا و  ــاڵی 1917، ئەوروپ ــەری س ــی ئۆکتۆب ــزم، شۆڕش ــی کۆمۆنی ــی ڕەوش کتێب

ــن  ــەڵ چەندی ــژەک، لەگ ــاڤۆی ژی ــەڵ س ــۆ لەگ ــەران، گفتوگ ــی پەناب قەیران

ــەدی دەكرێــت.  ــەدا ب ــەم كتێب ــی ئ ــە دووتوێ ــی دیکــە ل بابەت
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسین و لیکۆڵینەوەی: فەرید ئەسەسەرد 
 )چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 108 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئەزموونی ئۆتۆنۆمیی کورد لە عێراقدا

زۆرجــار پرســی ئۆتۆنۆمیــی کــوردی عێــراق، وەک پرســێک تەماشــا دەکرێــت 

کــە لەگــەڵ ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی عێراقــدا ســەریهەڵداوە، بــەاڵم لــە 

ــۆ پێــش  ــاو عێراقــدا دەگەڕێتــەوە ب ڕاســتیدا مێــژووی ئۆتۆنۆمیــی کــورد لەن

دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێــراق، بــە دیاریکــراوی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو 

ســەردەمەی کــوردەکان لەژێــر سەرپەرشــتی بەریتانیــادا خــاوەن قەوارەیەکی 

ــی  ــی پەیوەندییەکان ــەاڵم بەهــۆی تێکچوون ــوون، ب ــی ســەربەخۆ ب ئۆتۆنۆمی

ــد  ــش چەن ــا. دواتری ــە زوو شكســتی هێن ــەم ئەزموون ــاوە ئ ــورد و بەریتانی ک

ــەاڵم  ــاراوە، ب ــە ئ ــژ هاتن ــان مــاوە درێ ــاوە کــورت ی ئەزموونێکــی دیکــەی م

لەگــەڵ هەڵچــوون و داچوونــی فــەزای سیاســییدا تووشــی هــەوراز و 

نشــێویی دەبــوون. لــە زۆربــەی ڕێککەوتــن و پەیامننامەکانــدا ئــەم مافــە بــە 

کــوردەکان دەدرا لەالیــەن دەســەاڵتدارانی عێراقــەوە، بــەاڵم کاتێــک دەهاتــە 

ــا  ــە وەک خــۆی جێبەجــێ نەدەکــرا و تەنه ــەم ماف ــع ئ ــەی واقی ســەر زەمین

ــەوە،  ــورت دەکرای ــدا ک ــنبیری و فەرهەنگییەکان ــە ڕۆش ــوەی ماف ــە چوارچێ ل

هەربۆیــە بــەردەوام کێشــەکان لــە نێــوان کــوردەکان و دەســەاڵتدارانی 

ــران. ــەر نەک ــدا چارەس ــی عەرەبیی عێراق



418

ئایدیا دیپلۆماتیك

نووسینی: جۆن جەی میرشەمیر
وەرگێڕانی: فاروق جەمیل
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 259  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟

بێگومــان زۆرێــک لــە مرۆڤــەکان ناوبەنــاو درۆ دەکــەن، بــەاڵم هەمــوو 

الیەکیــش پێیــان وایــە درۆ تۆمەتێکــی ترســناکە، هەمیشــە خەڵکــی دوودڵــن 

ــۆ  ــە زمانێکــی ســووکرت ب ــەوەی بەســەر کەســێکی دیکــەدا بیســەپێنن، بۆی ل

دەربڕینــی ئــەوە بەکاردەهێنــن، ئەمە لەنــاو سیاســەتی نێودەوڵەتییدا گەلێک 

بــاوە، بــۆ منوونــە کاتێــک جــۆن کیــری لــە کاتــی کەمپینــی هەڵبژاردنەکانــی 

ئەمریــکا لــە ســاڵی 2004دا نەیتوانــی جــۆرج بــۆش بــە درۆزن وەســف 

بــکات، هــەر بۆیــە لــە بــری ئــەوە دەســتەواژەیەکی ســووکرتی بەکارهێنــا و 

گوتــی »ئــەو شکســتی خــواردووە لــە گوتنــی ڕاســتییەکان دەربــارەی عێراق«، 

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بەهــۆی ئــەوەی درۆکــردن شــتێکی ئابــڕوو بەرانەیــە 

خەڵــک حــەز دەکــەن قســەی لەســەر بکــەن و کۆدەکانــی بخوێننــەوە لەنــاو 

ــی  ــە چەمک ــەوە ل ــە لێکۆڵین ــەرەتا ب ــە س ــدا. کتێبەک ــەتی نێودەوڵەتیی سیاس

ــکات  ــنا ب ــەر ئاش ــەرەتا خوێن ــت س ــردوە  و دەیەوێ ــتی پێک ــردن دەس درۆك

ــە درۆی  ــتێک ل ــی لیس ــەر باس ــە س ــان دێت ــە، پاش ــی درۆ چیی ــە ناوەرۆك ک

نێودەوڵەتــی کــە لــە نێــو واڵتانــدا بــاوە، پاشــان پرســی درۆ دەبەســتێتەوە بــە 

ــەوە. پەردەپۆشــکردنە ســرتاتیژییەکان و ئەفســانە نەتەوەییەکان
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسینی: ئێرنست مەندڵ
وەرگێڕانی: بابان ئەنوەر
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە:  323 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بزووتنەوەی خوێندکارانی شۆرشگێڕ؛ لەناو دڵی 
بەپرۆلیتاریکردنی کاری زەینیدا

ئــەم کتێبــە چەندیــن ناونیشــانی دیکــە هەڵدەگرێــت و دەکرێــت هــەر یەکێــک لــەو ناونیشــانانەش 

ببنــە پێناســەیەک و گوزارشــتێک لــە ناوەڕۆکــی ئــەم کتێبــە و ئایدیــا و تێزەکانــی، ئەوەتــا مەنــدڵ 

کۆمەڵێــک خاڵــی کردۆتــە تــەوەری ســەرەکیی باســەکانی، لەوانــە پرســی پێکــەوە گرێدانــی “تیــۆر” 

ــۆ  ــەوە ب ــک نەمێنێت ــچ بوارێ ــتەی هی ــەو ئاس ــا ئ ــە ت ــەم بابەت ــەوەی ئ ــک” و قووڵکردن و “پڕاکتی

قســەکردن لەســەر تیــۆری بــێ پڕاکتیــک )کــە مەنــدڵ بــە تیۆرێکــی نــەزۆک نــاوی دەبــات( لەگــەڵ 

پڕاکتیکــی بــێ تیــۆر )کــە نووســەر بــە پڕاکتیکێکــی بــێ ئەنجــام نــاوی دەبــات(.

ــۆ و  ــەر زانک ــژ لەس ــێکی دوور و درێ ــە باس ــە ل ــەدا بریتیی ــەم کتێب ــەرەکی ل ــەی س ــی دیک بابەتێک

ــەکانی  ــە ڕیش ــاس ل ــۆدا، ب ــاو زانک ــدکار لەن ــەی خوێن ــۆرژوازی( و پێگ ــۆی ب ــۆڕاوی زانک ــی گ )ڕۆڵ

پەیوەندیــی نێــوان زانکــۆ و خوێنــدکار دەکات، کــە چــۆن لــە قۆناغێکــدا زانکــۆ جێگــەی خوێندنــی 

کەســانی خانــەدان بــوە، بــەاڵم لەگــەڵ خواســتە زۆرەکانی ســەرمایەدارییدا بــۆ دەســتی کاری کارامە، 

ئیــدی پێویســتی ئــەوە دێتــە ئــاراوە زانکــۆ زۆرتریــن خوێنــدکار وەربگرێــت و ببێتــە کارگەیــەک بــۆ 

وەاڵمدانــەوەی خواســتەکانی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری )کــە لــە هــەردوو قۆناغەکــەدا 

ــازاڕە  ــا مارکســییەکەی(، بــە مانایەکــی دیکــە ئــەوە ب زانکــۆ ناوەندێکــی شۆڕشــگێڕ نەبــوە بــە مان

ــە  ــی خوێندکارانیشــەوە دەکات و شــێواندنێکی گــەورەی هێناوەت ــە خواســتی خوێندن تەحەکــوم ب

ئــاراوە بەرامبــەر بەشــەکانی زانکــۆ و زانســتە مرۆییــەکان بــە چاوێکــی کەمــرت تەماشــا دەکرێــن.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

نووسینی: پۆڵ ڕیکۆر
وەرگێڕانی: ئاالن ڕەشید
)چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 272  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

خۆشەویستی و دادپەروەری

فەیلەســوف چــۆن دەتوانێــت دەربــارەی خۆشەویســتی بدوێــت؟ واتــە 

ــە  ــۆ چەمکێــک کــە بشــێت ب ــەوە ب ــدا بیگەڕێنێت ــا کۆتاییەکەی ــاو مان ــە پێن ل

ــن  ــەر چەندی ــەرەتاوە ب ــە س ــەر ل ــیارە ه ــەم پرس ــت؟ ئ ــیکارییدا تێپەڕێ ش

ئاســتەنگ دەکەوێــت، کــە بــە الی کەمــەوە دەکەوێتــە نــاو گوتارێکــەوە کــە 

ئاڕاســتەی عاتیفــە دەکرێــت. هەمیشــە خۆشەویســتی لــە شــیعرەوە نزیکــرتە 

ــە  ــەر ب ــاباتەکانەوە، س ــار و حس ــوەی هەژم ــاو چوارچێ ــە ن ــرت دەچێت و کەم

ویســتێکە دوورتــر لــە هــەر ئەرگومێنتێکــی یاســایی بــۆ ئەودیــووی واقیعــی 

ــاو و هەبــوو دەڕوات. ئــەم کتێبــە خاڵــی بەیەکگەیشــتنی فەیلەســووف و  ب

تیۆلۆژیســتە، کردنــەوەی دەرگایەکــی ناکۆتایــە بەســەر عەقاڵنییەتــدا، تاوەکــو 

ــەوەی  ــۆ پڕکردن ــدان ب ــۆ هەوڵ ــژ ب ــی درێ ــە ڕەوتێک ــی بکات ــی مرۆی بوونێک

بــوون. ناوەڕۆکــی ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە هەوڵــە پێشــەنگەکان لــە فیکــری 

ــی هــەردوو چەمکــی  ــارەی دەرکەوتن ــە پرســیار دەرب ــدا، ک ــی خۆرئاوایی نوێ

ــتدەکات. ــەروەری دروس ــتی و دادپ خۆشەویس
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نووسینی: مارتن هایدیگەر
وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
)چاپی یەکەم 2017(
قەبارە:  124 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

فەلسەفەکار و سیاسەت

ئــەم کتێبــە پێکهاتــوە لــە دوو وتووێــژی دوور و درێــژ لەگــەڵ مارتــن 

ــاراوە و  ــی ش ــێکی گرنگ ــەر بەش ــە س ــک دەخەن ــە تیش ــەردا، چونک هایدیگ

نادیــاری ژیــان و پەیوەندیــی سیاســییانەی هایدیگــەر بــە سیســتەم و حزبــی 

نازیــی ئەڵامنییــەوە لــە ســەرەتاکانی دەســەاڵتی هیتلــەردا. دوو وتووێژەکــە 

لــە دوو بۆنــەی جیــاوازدا ئەنجامــدراون، لــە وتووێــژی یەکەمــدا هایدیگــەر 

زۆر ڕاشــکاوانە دەدوێــت و قســە دەکات، ڕاســتە هەمــوو حەقیقەتێــک 

ناڵێــت، بــەاڵم بەشــێکی زۆری ڕووداوەکانــی هــەردوو ســاڵی )1933- 1934( 

ڕووندەکاتــەوە، کــە تێیــدا پۆســتی ســەرۆکی زانکــۆی فرایبۆرگــی وەرگرتبــوو. 

لــە وتووێــژی دوەمیشــدا کــە خــۆی لــە ئەســڵدا دیدارێکــی تەلەفزیۆنــی بــوە 

ــی  ــژە گرنگەکان ــدار و وتووێ ــە دی ــەوە، وەکــو بەشــێک ل ــر نوورساوەت و دوات

هایدیگــەر تەماشــا دەکرێــت، لەوێــدا هایدیگــەر قســە دەربــارەی تەکنیــک 

ــی دەکات.  ــی کۆمەاڵیەت ــا و پەیوەندی و تەکنەلۆژی
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نووسینی: کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی: ئاکام بەسیم
)چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 221  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کورتە لێکۆڵینەوەیەکی مێژووی سۆسیال دیموکرات

ــە  ــان سۆســیال دیموکراســی نزیکــەی 150 ســاڵە بۆت سۆســیال دیموکــرات ی

چەمکێکــی بەرباڵو لەناو زانســتی سیاســی و فکــری چەپ و سۆسیالیســتییدا. 

وەک  دیموکــرات  سۆســیال  بــەدواوە  نــۆزدە  ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە 

ــک  ــە کۆمەڵێ ــە ل ــەم کتێب ــوورساوە. ئ ــەر ن ــی لەس ــان کتێب ــک دەی چەمکێ

وتــار و لێکۆڵینــەوەی فکریــی پێکهاتــوە و بــاس لــە کۆمەڵێــک پــرس دەکات، 

لەوانــە: )پێشــەکیی کتێبــی سۆســیالیزمی زانســتی و سۆســیالیزمی یۆتۆپــی، لە 

نووســینی فرەدریــک ئەنگڵــس، کورتــە لێکۆڵینەوەیەکــی مێــژووی سۆســیال 

ــی  ــەم، بنەماکان ــی یەک ــەڕی جیهانی ــا ش ــرات ت ــیال دیموک ــرات، سۆس دیموک

تیــۆری ڕیڤزیۆنیــزم، جێگــە و شــوێنی ئینتەرناســیۆناڵی دوەم، سۆســیال 

ــی  ــرات، دەوڵەت ــیال دیموک ــی سۆس ــی مێژووی ــەرخ، ڕۆڵ ــی هاوچ دیموکرات

خۆشــگوزەرانی سۆســیال دیموکــرات(، لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە، کــە 

هەموویــان دەچنــە چوارچێــوەی بیرکردنەوەیەکــی قووڵــەوە لــەم چەمکــە و 

ــووی. ــۆکانی داهات ــی و ئاس ــە مێژووییەکان ڕیش
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نووسینی: مایلز کوبالند
وەرگێڕانی: شاناز ڕەمزی هیرانی
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 540  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

سەربوردەی ژیانی مایلز کوبالند

ــە دامەزرێنەرانــی دەزگای  ــد(، كــه  یەكێكــە ل ــز كوبان ــه  )مایل ــه م كتێب نووســەری ئ

ئــه و  وێســتگەیه كی  بەڕێوەبــەری  و   CIA ئەمەریــكا   ناوه نــدی  هەواڵگریــی 

ده زگایــه  بــوه  لــه  دیمەشــق. كوبانــد ڕۆڵــی لــە شۆڕشــەكەی )حوســنی زەعیــم(دا 

هەبــوو، پەیوەندییەكــی پتەویشــی لەگــەڵ هەندێــك كەســایەتی عەرەبیــدا هەبــوە. 

ــارس(،  ــال عەبدولن ــر )جەم ــووتری می ــه رۆكی پێش ــه اڵتی س ــەردەمی ده س ــە س ل

بــە هەمانشــێوە كوبانــد ڕۆڵــی لــە دەســتگیركردنی ســەرۆك وەزیرانــی پێشــووتری 

ــەر  و  ــی كارت ــە جیم ــەك ل ــوە. هەری ــه ده ق(دا هەب ــه د موس ــۆر )محه م ــران دكت ئێ

ــەن،  ــازاد بك ــران ئ ــی ئێ ــەی بارمتەكان ــەردوو فڕۆك ــدا ه ــادات هەوڵیان ــوه ر س ئه ن

ــدا  ــەڵ ئەوان ــە لەگ ــەو كات ــش ئ ــا و كوباندی ــتیان هێن ــه دا شكس ــه و هه وڵ ــەاڵم ل ب

ــه . ــی مەزن ــی عەقڵییەتێك ــە  و خاوه ن ــە توانای ــەرێكی ب ــه و نووس ــردوه . ئ كاریك

ئــەم كتێبــە بــاس لــەو قۆناغــە هەســتیارانه ی مێــژووی  جیهــان  و نیشــتامنی عــەرەب  

ــه تی ده ره وه  و  ــه ی سیاس ــه  ڕوانگ ــتی ده كات، ل ــە گش ــت ب ــی ناوەڕاس و ڕۆژهەاڵت

ــی  ــی  و رشۆڤەكاری ــی مێژووی ــە توێژینەوەییەك ــەم كتێب ــكاوه . ئ هه واڵگــری ئه مه ری

نییــە، بەڵكــو یاداشــتنامەی كەســێكە، كــە لــەو مــاوە هەســتیارەدا ژیــاوە  و بەشــدار 

ــه ت و  ــە باب ــك ل ــی زۆرێ ــە  و باس ــەو ڕووداوان ــێك ل ــتكردنی بەش ــە درووس ــوە ل ب

مەســەلە گرنگــەكان دەكات، كــە پێشــرت كــەس دەســتی بۆیــان نەبــردوە.
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نووسینی: ڤاتسالڤ هاڤڵ
وەرگێڕانی: سابیر عەبدوڵاڵ کەریم
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 270  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

هێزی بێهێزه كان

ــاری  ــووتری كۆم ــه رۆكی پێش ــڵ س ــاڤ هاڤ ــینی ڤاتس ــه  نووس ــزه كان(، ل ــزی بێهێ ــی )هێ كتێب

چیكوســلۆڤاكیایه . ئــه م كتێبــه  بــاس ژیانــی سیاســی و كۆمه اڵیه تــی و ئابــووری و فكــری واڵتــی 

ــی  ــی یه كێت ــا ڕووخان ــی كۆمۆنیســتی ت ــه  ســه رده می حوكمــی تاكحزب چیكۆســلۆڤاكیا ده كات ل

ســۆڤێت و ســه رجه م سیســتمه  كۆمۆنیســتییه كانی پابه نــد پێــوه ی لــه  دوای وه رچه رخانــی 

پیرۆســرتۆیكا و گاسنۆســت لــه  ســاڵی 1990. نوســه ری شــانۆ و نه یــاری دیــاری دژ بــه  سیســتمی 

ــه   ــاڵی 1936 ل ــه  س ــڵ( ل ــاڤ هاڤ ــك )ڤاتس ــووتری چی ــاری پێش ــه رۆك كۆم ــتی و س كۆمۆنیس

پراگــی پایته خــت له دایكبــوه . ده ربڕینــی بیــروڕا سیاســییه كانی لــه  دژی سیســتمی كۆمۆنیســتی 

ــه كان  ــته  مرۆیی ــی زانس ــه  كۆلێژه كان ــكام ل ــه  هیچ ــی ل ــه رده م وه رنه گرتن ــپ له ب ــه  كۆس بوه ت

لــه و ســه رده مه دا، كــه  حــه زی ده كــرد تیایــدا بخوێنێــت، دواتــر هه وڵیــدا په یوه نــدی بــه  

ــرا.  ــا و وه رنه گی ــتی هێن ــه اڵم شكس ــكات، ب ــینه ماوه  ب ــژی س كۆلێ

ڕووی  لــه   مرۆڤایه تــی  ناســنامه ی  بــه   ســه باره ت  كتێبێكــه   بێهێــزه كان،  هێــزی  كتێبــی 

ــه  پێنــاو دۆزینــه وه ی خــود له گــه ڵ سیســتمه كان، جارێكیــرت دۆزینــه وه ی خــود  ملمانێكانــی ل

ــه وه   ــه ی ئ ــدا، بانگه ش ــه ڵ دیكتاتۆرییه ت ــش له گ ــیكی، جارێكیرتی ــی كاس ــه ڵ دیكتاتۆرییه ت له گ

ــدی گــه ل كارده كات.  ــۆ به رژه وه ن ــی ده كات و ب ــاوی گــه ل فه رمانڕه وایه ت ــه  ن ــە ب ده كات گوای
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نووسینی: دكتۆر )مه حمود محه مه دیان( و 
)جه عفه ری شه مسی(
وەرگێڕانی: ڕه فعه ت سه لیمی
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 486 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بنه ما تیۆرییه كانی به  بازاڕكردن و ڕیكالمی سیاسی له  ڕۆژئاوا

ــی  ــی بازرگان ــه  بازاڕكردن ــی ب ــوه : به شــی یه كــه م باســی بابه ت ــه ش پێكهات ــه  7 ب ــه  ل ــه م كتێب ئ

ــه ق و الوازی  ــه ری ل ــه كان بین ــییه  كۆن ــتمی دیموكراس ــۆن سیس ــه  چ ــه ت ده كات«، ك و سیاس

پڕه نســیپه  ســه ره كییه كانی خۆیــان بــوون، بــه وه ش ده توانیــن بــه  ناتــه واوی و ناكامیــی ئــه و 

ــن.  ــه  مــه ڕ پرۆســه  سیاســییه كاندا بزانی ــه  ڕاكێشــكردنی پشــتیوانی گشــتی ل دیموكراســییانه  ل

ــاڵ  ــه  پ ــی ده كات ل ــی سیاس ــه  بازاڕكردن ــی ب ــیكردنه وه  و رشۆڤه كردن ــی ش ــی دوه م باس به ش

مێــژووی بــه  بازاڕكــردن و كه مپینــه  سیاســییه كان، كــه  زۆر كۆنــرته  لــه  بــه  بازاڕكردنــی سیاســی، 

كــه  ده گه ڕێتــه وه  بــۆ دوو ســه ده  پێــش له دایكبوونــی مه ســیح، كاتێــك بــۆ پاراســتنی پێگــه ی 

خۆیــان لــه  ڕۆمــا ده ســتیانكرد بــه  ڕێكخســتنی كه مپینــی سیاســی بــه  واتــای ئه مــڕۆی. به شــی 

ــی  ــییدا ده كات. به ش ــی سیاس ــه  بازاڕكردن ــه  ب ــن ل ــی په یوه ندیگرت ــی ئامرازه كان ــێیه م باس س

چــواره م باســی بنه ماكانــی پاندانــان لــه  كه مپینــی سیاســییدا ده كات. به شــی پێنجــه م 

ئامانــج ده كات،  لــه  گرووپه كانــی  باســی سه رمه شــقی ڕه فتاریــی ده نگدانــی هه ندێــك 

ــه   ــردن ب ــه  بازاڕك ــی ب ــه  چاالكییه كان ــه وه ، ك ــكدا قووتده كات ــه  مێش ــیاره  ل ــه و پرس ــه ش ئ ئه م

ــن  ــا زۆرتری ــه وه  ت ــازاڕ چــڕ بكرێت ــان ب ــرووپ، ی ــت له ســه ر كام گ ــه كان ده بێ ــه ت ڕیكام تایب

ــه ندنی  ــی په ره س ــی گرنگ ــه  باس ــه م كتێب ــه می ئ ــی شه ش ــتبێنێت. به ش ــدی به ده س به رژه وه ن

بــه  بازاڕكردنــی سیاســی لــه  سه رتاســه ری جیهانــدا ده كات، به شــی حه وته میــش باســی 

ــی ده كات.  ــی سیاس ــه  بازاڕكردن ــه ی ب ــی پرۆس ــده  تاریكه كان ڕه هه ن
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ئایدیا دیپلۆماتیك

نووسینی: مێهرداد سه مه دزاده 
وەرگێڕانی: محه مه د حه سه ن
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 354  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئه زموونی عه لمانییه ت له  هندستان
لــه م كتێبــه دا هاتــووه : ئەگــەر تێكەڵبوونــی ئاییــن و سیاســەت لــە عەملانییەتــی )ماهامتــا گانــدی(دا بــوە هــۆی ســەركەوتنی ئایینــی 

هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا. ئــەو تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی كەلتــوردا تێپــەڕ دەبێــت، واتــە ئاییــن خــۆی دەبێتــە 

كەلتــور و نەتەوەیــەك بەپێــی ناســنامەی ئایینییەكــەی پێناســە دەكات. ئەگــەر تێكەڵبوونــی ئاییــن و سیاســەت لــە عەملانییەتــی گاندیــدا 

بــوە هــۆی ســەركەوتنی ئایینــی هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا، ئــەو تێكەڵبوونەوەیــە لــە فەلســەفەی سیاســی هــەردوو رێكخراوی 

)هینــدۆس مهاســبا( و )R.S.S( بــوە هــۆی زاڵبوونــی كولتــووری  نــەژادی هیندۆســەكان. ئــەوەش ئاڕاســتەیەكە، كــە بە زەقــی دژە لەگەڵ 

خوێندنــەوەی عەملانییانــە بــۆ  ناســیۆنالیزم. ئــەو ئاڕاســتەیە بــە ڕاشــكاوی لــە وشــەی هێندوتــوا )ناســنامە و كولتــووری  هینــدۆس(دا 

خــۆی دەبینییــەوە، كــە لــە ســەردەمی هەڵكشــانی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی هندســتانەوە تــا ئێســتا بنەماكانــی ئایدۆلۆژیایــی ڕاســتگرە 

توندڕەوەكانــی ئــەو واڵتــەی لەســەر دامــەزراوە. ئــەو تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی كەلتــوردا تێپــەڕ دەبێــت، واتــە ئاییــن خــۆی 

دەبێتــە كەلتــور و نەتەوەیــەك بەپێــی ناســنامەی ئایینییەكــەی پێناســە دەكات. 

تــی ئێــن مــەدان، كۆمەڵناســێكی هندییــه ، چەندیــن ســاڵ بــەر لــەوەی حزبــی )بــی جــی پــی( دەســەاڵت بگرێتــە دەســت بــە ڕاشــكاوی 

ــوور  ــیای باش ــە ئاس ــەش ل ــی هاوب ــەت وەك بڕوایەك ــدا عەملانیی ــی هەنوكەیامن ــە هەلومەرج ــم ل ــتاوە دەڵێ ــە ئێس ــدوه : »ل ڕایگەیان

ــوو ســەركەوتن  ــۆ داهات ــەك ب ــوەی بەرنامەی ــە چوارچێ ــە ل ــەی حكومــەت، بۆی ــگاوی كردارییان ــت، ئەویــش وەك هەن دەســتەبەر نابێ

بەدەســت ناهێنێــت«. لــە ڕاســتییدا تێگەیشــتنی مــەدان بەهــۆی ڕەخنەكانییەتــی لــە مۆدێڕنــە. ئەوەشــی وتــووە: »عەملانییــەت خەونــی 

كەمینەیەكــە، كــە دەیەوێــت زۆرینــە بەپێــی وێناكانــی خــۆی لــە قاڵــب بــدات و ویســتی خــۆی بەســەر مێــژوودا بســەپێنێت، بــەاڵم لــە 

كۆمەڵگایەكــی ڕێكخــراوی دیموكراتیكــدا ئــەو تواناییــەی نییــە. ئاشــیس نانــدی، بیرمەنــدی نــاودار و ڕەخنەگــری مۆدێڕنــەش هــۆكاری 

ســەرنەكەوتنی عەملانییەتــی هندســتان لــە نامۆبوونــی لەگــەڵ كۆمەڵــگا و كولتــووری  ئــەو واڵتــەدا دەبینێتــەوە. رووبەڕووبوونــەوەی 

ــە مانیفســتۆی دژە عەملانییەكەیــدا  ــر، كــە دەتوانیــن رشۆڤەكــەی ل ــە بەرامبــەر عەملانییەتــی جیهانگی تونــد و ڕەخنەگرانــەی نانــدی ل

ببینیــن، كــە لــە ڕاســتییدا پێشــەكییەكە بــۆ ڕەخنــە لــە مۆدێڕنــە لــە پێنــاو ڕەتكردنــەوەی هــەر جــۆرە ڕوانگەیەكــی ڕۆژئاواییــدا.
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسینی: کەریم یەڵدز
وەرگێڕانی: ئەرسەالن حەسەن
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە:  359 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کوردەکانی سوریا

کوردەکانــی ســوریا وەک لــە نــاوی کتێبەکــەوە بەدیاردەکەوێــت 

نەتەوەیەکــی لەبیرکــراون، بەتایبــەت کوردەکانــی ســوریا، چونکــە 

ــی  ــنامەی نەتەوەی ــی ناس ــەک خاوەن ــاڵ ن ــن س ــی چەندی ــە درێژای ب

نەبــوون، بەڵکــو خاوەنــی ناســنامە و ڕەگەزنامــەی واڵتێکیــش نەبــوون، 

ــە هــەرە  ــە ماف ــن ســاڵ بێبەشــبوون ل ــی چەندی ــە درێژای ــە ب هەربۆی

لەســەر  کتێبێــک  نووســینی  ئاســایی.  مرۆڤێکــی  ســەرەتاییەکانی 

کوردەکانــی ســوریا، گرنگییەکــی زۆری هەیــە لەبەرئــەوەی بەدرێژایــی 

دەســەاڵتی بەعســییەکان لــە ســوریا، ناوچــە کوردییــەکان وێــڕای ئــەو 

ــوە  ــەی باســکرا، گەمــارۆی میدیایــی و کولتووریشــیان خراب ــێ مافیی ب

ــێکیش  ــەر و ڕۆژنامەنووس ــەر و نووس ــچ لێکۆڵ ــە هی ــە ب ــەر و ڕێگ س

ــکات، کــە دانیشــتوانەکەی کــورد  ــە ب ــەو ناوچان ــەدەدرا ســەردانی ئ ن

ــۆ ســەر  ــەن ڕژێمــی ســوریاوە وەک هەڕەشــە ب ــوون، چونکــە لەالی ب

ئاسایشــی نەتەوەیــی تەماشــا دەکــرا. لــەم کتێبــەدا بــە شــێوەی فاکــت 

و دیکۆمێنــت تاوانەکانــی حکومەتــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی ســوریا 

ــەڕوو. ــورد خراوەت ــەوەی ک ــە نەت ــەر ب بەرامب
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ئایدیا دیپلۆماتیك

نووسینی: کاوە تەیب جەالل
 )چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 426  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کەرتبوون لەنێو پارتە سیاسییەکانی کوردستان

هەڵبەتــە کەرتبــوون زیاتــر بــە دەربڕینــە عەرەبییەکــەی نــارساوە )ئینشــیقاق(، کــە بــە مانــای درز 

ــەوە  ــارت و ڕێکخراوەکان ــاو پ ــە ن ــۆ درزکەوتن ــییدا ب ــەی سیاس ــە کای ــت و ل ــتێکەوە دێ ــە ش کەوتن

ــەر  ــە ه ــییەکان ل ــە سیاس ــوان پارت ــی نێ ــی سیاس ــارەکانی ملمانێ ــە ڕووخس ــە ل ــت، یەکێک بەکاردێ

ــە  ــدا بۆت ــە سیاســییەکانی جیهان ــەی پارت ــاو زۆرب ــوون لەن ــدا بێــت. ڕاســتە کەرتب جێگەیەکــی جیهان

ــو  ــت، بەڵک ــی هەبێ ــی نەرێنی ــە مانایەک ــە هەمیش ــەرج نیی ــەاڵم م ــاو، ب ــی زەق و بەرچ دیاردەیەک

دەشــێت هەندێــک جــار مانــای ئەرێنیشــی هەبێــت. بــەاڵم ڕاســتییەکی تــاڵ هەیــە دەبێــت دانــی 

پێــدا بنێیــن، زۆرینــەی کەرتبوونەکانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە گشــتی و کەرتبوونــی نێــو 

پارتــە کوردییــەکان بەتایبەتــی، زیاتــر ڕووخســارە نەرێنییەکــەی دەبیرنێــت. کەرتبــوون یەکێکــە لــە 

ــی  ــن قۆناغ ــۆن چەندی ــزب، وەک چ ــی ح ــەی ناوخۆی ــود کێش ــی یاخ ــی سیاس ــی ملمانێ قۆناغەکان

ــۆ ســەرنجدان  ــژاردوە ب ــی هەڵب ــە بەدیاریکــراوی قۆناغێکــی مێژووی ــەم توێژینەوەی ــە. ئ دیکــە هەی

ــوان ســااڵنی )1976-  ــش قۆناغــی نێ ــان، ئەوی ــەکان و هــۆکار و زەمینەی ــوان پارت ــی نێ ــە کەرتبوون ل

1988(ە. توێــژەر لــەم توێژینەوەیــەدا زۆر بــە وردیــی ســەرجەم فاکتــەرە ناوخۆیــی و دەرەکییەکانــی 

ــو  ــوون لەنێ ــەت کەرتب ــەوە، بەتایب ــە سیاســییەکانی لێکداوەت ــوان پارت ــی نێ ــە کەرتبوون پەیوەســت ب

پارتــە ســەرەکییەکانی وەک )پارتــی دیموکراتــی کوردســتان( و )یەکێتیــی نیشــتیامنیی کوردســتان( و 

ــەوە ســەریانهەڵداوە. ــەم دوو پارت ــەی ل ــارت و رێکخراوان ــەو پ ــەک ل هــەر ی
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسینی: تی. زێت. الڤین
وەرگێڕانی: ئارام مەحمود ئەحمەد
)چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 638 الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

لە سوقراتەوە تا سارتەر

ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە کتێبــە هــەرە بەپێــزەکان دەربــارەی مێــژووی 

ــر و  ــۆ فک ــا ب ــە دەزگای ئایدی ــەفییەکان، هەربۆی ــا فەلس ــەفە و ئایدی فەلس

ــەوە.  ــاڵوی بکات ــاپ و ب ــوردی و چ ــە ک ــی بیکات ــی زان ــە باش ــەوە ب لێکۆڵین

کتێبەکــە بــاس لــە ڕەوتــە فەلســەفییە یــەک لــەدوای یەکــەکان دەکات هــەر 

ــەو  ــن ئ ــە گرنگرتی ــتەم. ل ــەدەی بیس ــە س ــا دەگات ب ــەوە ت ــی کۆن ــە یۆنان ل

فەیلەســوفانەی ئــەم کتێبــە لەســەریان ڕاوەســتاوە، بریتییــن لــە: )ئەفاڵتــون، 

دیــکارت، هیــوم، هیــگڵ، مارکــس، ســارتەر، لەگــەڵ چەندینــی دیکــە(. 

هــاوکات لەنــاو چوارچێــوەی هــەر فەیلەسوفێکیشــدا گرنگرتیــن چەمکەکانــی 

ــە  ــەم کتێب ــرت ئ ــووی گرنگ ــە هەم ــەڕوو. ل ــی خراوەت شــیکراوەتەوە و واتاکان

لــە کۆتاییــدا وەک پاشــکۆیەک گرنگرتیــن چەمکــە بەکارهاتوەکانــی نــاو 

کتێبەکــەی هێنــاوە و ڕاڤــە و شــیکردنەوەی بــۆ نووســیوە. دواجــار پێویســتە 

ئــەوە بڵێیــن کــە ئــەم کتێبــە بــە زمانێکــی وەهــا ســادە و ڕوون نــوورساوە، 

کــە هەمــوو خوێنەرێــک بتوانــن بــە باشــی بەســەر خوێندنەوەیــدا زاڵ بێــت.
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نووسینی: ژیل دۆڵۆز – کلەیر پارنێت
وەرگێڕانی: هاوار محەمەد
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 430  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئەلف بێ

ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە کارە بەناوبانگەکانــی دۆڵــۆز، کــە لــە بنەڕەتــدا کتێــب 

نەبــوە، بەڵکــو گفتوگــۆ بــوە و بــە کامێــرا تۆمــار کــراوە، ئــەوەش دەگەڕێتەوە 

بــۆ مــاوەی ســااڵنی 1988- 1989، ئــەم گفتوگۆیــە لەالیــەن کچــە قوتابییەکــی 

هاوڕێــی دۆڵــۆزەوە ئەنجامــدراوە. گفتوگۆکــە بــە شــێوەی ڕیزبەندیــی 

ــەیەک  ــک وش ــەر پیتێ ــە ه ــام دراوە، ل ــێ( ئەنج ــێ ت ــف ب ــی )ئەل پیتەکان

هەڵبژێــردراوە کــە ســەرەتاکەی بــە یەکێــک لــە پیتــەکان بێــت و گفتوگــۆی 

لەســەر کــراوە، دواتــر دۆڵــۆز قســەی لەســەر وشــەکان کــردوە لــە دیــدگای 

ــاندنێکی  ــە ناس ــە ببێت ــوە گفتوگۆک ــەوە ب ــەم کارە ئ ــش ل ــەوە، ئامانجی خۆی

میللــی بــۆ فەلســەفەی دۆڵــۆز. دۆڵــۆز بــەو مەرجــە ئــەم گفتوگۆیــەی قبــوڵ 

ــەم  ــرتێت. ئ ــەوە و ببیس ــۆی باڵوببێت ــی خ ــاش مەرگ ــا پ ــت ت ــە نابێ ــرد ک ک

ــە کــوردی. ــە هــەردوو زمانــی عەرەبــی و ئینگلیزییــەوە کــراوە ب ــە ل کتێب
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نووسینی: ماری لیمۆنییە – ئۆد النسۆلین
وەرگێڕانی: هێشوو عەبدوڵاڵ
)چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 424  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

فەیلەسوفان و عەشق

ــەوە  ــق پێک ــەفە و عەش ــە فەلس ــت گوای ــە دەڵێ ــە ک ــاو هەی ــی ب ئایدیایەک

ــا  ــە تەنی ــان ب ــەوە هەریەکەی ــە ســەردەمی مۆدێرن ــەم ل ــی ک ــەوە، الن کۆنابن

لــە ژوورێکدایــە. ئەگەرچــی خۆشەویســتی الی زۆرینــەی مرۆڤــەکان دۆخــی 

ــەکان  ــوو فۆڕم ــەیی هەم ــەزی هەمیش ــە، ڕەگ ــازی بەختەوەریی چارەنووسس

ــەوە  ــڵکردن و پارێزگاریی ــە س ــوفەکان ب ــەاڵم فەیلەس درامــای ئەدەبییــە، ب

وروژاندوویانــە. لــە خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــەوە تێدەگەیــن کــە فەیلەســوفان 

ــەمەرەیە  ــە سەیروس ــەم عاتیف ــەرەی ئ ــە ق ــان ل ــەوە خۆی ــە عەقاڵنیی زۆر ب

ــر گوشــاردا  ــە ئینســان دەکات لەژێ ــەو دەمــەی عەشــق وا ل داوە، چونکــە ل

مبرێــت، ئــەوان ســەرقاڵن بــە ڕزگارکردنــی مرۆڤــەوە لــە هەمــوو فۆڕمەکانــی 

ــی  ــاو ژیان ــژە بەن ــتێکی دوور و درێ ــە گەش ــەم کتێب ــی. ئ ــی عەقڵ کۆیایەتی

عاتیفــی و سێکســیی فەیلەســوفاندا، هــەر لــە ســەردەمی ئەفاڵتوونــەوە، تــا 

دەگات بــە لۆکریــس، مۆنتانــی، جــان جــاک ڕۆســۆ، ئیامنوێــل کانــت، ئارســەر 

شــۆپنهاوەر، ســۆرین کیرگــەکارد، فرەدریــک نیچــە، مارتیــن هایدیگــەر و ژان 

ــن فەیلەســوفی دیکــە. ــۆڵ ســارتەر و چەندی پ
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نووسینی: ئەنوەر حسێن )بازگر(
 )چاپی یەکەم 2017(
قەبارە: 338  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کورد لەناو عێراقی مۆزایک و ناهۆمۆجیندا

ئــەم کتێبــە لــە چەنــد بەشــێک پێکهاتــوە، هەریــەک لــەو بەشــانە باســێکن 

ئاســۆی  و  دەوڵەتــە  ئــەم  ڕابــردووی  و  عێــراق  دەوڵەتــی  دەربــارەی 

ــتادا.  ــییەکانی ئێس ــدراوە سیاس ــنایی پێ ــەر ڕۆش ــە لەب ــەم واڵت ــووی ئ داهات

نووســەر بابەتــە هەنووکەییەکانــی ئــەم چەنــد ســاڵەی پــاش ڕووخانــی 

ڕژێمــی بەعســی هێنــاوە و شــیکردنەوەی بــۆ هــەر یەکێکیــان کــردوە، 

ــە  ــە دەکات. وەک ل ــەم دەوڵەت ــوە دەستنیشــانی ئاڕاســتەی سیاســیی ئ لەوێ

ــدا  ــە عێراق ــەی ل ــی و فرەیی ــەو هەمەجۆری ــارە ئ ــەوە دی ــانی کتێبەک ناونیش

ــد  ــە چەن ــێوەیە. کتێبەک ــەم ش ــی ل ــینی کتێبێک ــەری نووس ــە پاڵن ــە، بۆت هەی

ــی  ــۆ پلورالیزەبوون ــەک ب ــە: )خوێندنەوەی ناونیشــانێک لەخۆدەگرێــت، لەوان

عێــراق، خوێندنەوەیــەک بــۆ پێکهاتەکانــی عێــراق دوای ســەدام حســێن، لــە 

ــەو  ــرن، ئ ــیی مۆدێ ــتەمێکی سیاس ــۆ سیس ــەوە ب ــی پلوڕالیزەبوون ڕێگرییەکان

ــی  ــی حکومەت ــۆ ڕووخاندن ــی ب ــتی پێیەت ــنتۆن پێویس ســێ میحــوەرەی واش

عێــراق(. لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە، کــە هەموویــان بــە ئامــار و داتــا و 

زانیاریــی ورد دەوڵەمەنــدن.
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

نووسینی: کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی: هاوڕێ یوسفی
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 372  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی سەرمایە

کۆکراونەتــەوە،  کتێبــەدا  ئــەم  دووتوێــی  لــە  وتــارەی  کۆمەڵــە  ئــەم 

ــتنەوەی  ــی ڕێکخس ــە میکانیزمەکان ــک ل ــان ڕەهەندێ ــە و بۆخۆی هەریەک

جیهــان و دەوری ئــەو هێــز و ڕەوتانــە دەخەنــەڕوو و ئــەو سیســتەمە 

ســەرمایەدارییە شــیدەکەنەوە، کــە ئێســتا کاریگەرییەکانــی بەتــەواوی 

بەســەر مرۆڤایەتییــەوە دیــارە. کتێبەکــە بــە گشــتی لــە دەوری ئــەم باســانە 

دەخولێتــەوە: )دادپــەروەری تــا دیموکراســی، تیــۆری نیۆلیبڕاڵــی کۆمەڵگــە، 

دەربــارەی  کورتەیــەک  جیهانیبوونــەوە،  دەربــارەی  خاڵێــک  چەنــد 

لیبــڕاڵ،  ڤایرۆســی  نیۆلیبڕالیــزم،  پــاش  لێکەوتەکانــی،  و  نیۆلیبڕالیــزم 

توندوتیــژی،  ڕەگەکانــی  و  ســەرمایەداری  کۆمەاڵیەتییەکانــی  پێکهاتــە 

سیاســەتی لیبڕاڵــی بــازاڕ، تینــک تانکــەکان و ئیمپریالیزمــی نــوێ، کۆتایــی 

جیهانیبوونــەوەی ســەرمایەداری، نەتەوەســازیی نیۆلیبڕاڵــی، سیاســەتی 

جیهانیبوونــەوە،  ڕەچەڵەکەکانــی  یــان  ئیمپراتۆریــا  جیهانیبوونــەوە، 

ئیمپراتۆریــا  کۆمەاڵیەتییــەکان،  بزووتنــەوە  و  سیاســەت  و  مەڵتیتیــود 

و مەڵتیتیــود(. لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە دەربــارەی سیســتەمی 

سیســتەمە. ئــەو  ڕووبەڕووبوونــەوەی  ومیکانیزمەکانــی  ســەرمایەداری 
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نووسینی: تۆغبا یەشار ئۆغلۆ
وەرگێڕانی: ماجید خەلیل
)چاپی یەکەم 2018(
قەبارە: 317  الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

حزبوڵاڵی کوردیی لە تورکیا

حزبوڵــاڵی کوردیــی لــە تورکیا، تەنهــا جواڵنەوەیەکــی کتوپڕ و دەرهاویشــتەی 

ــی  ــەوان گروپێک ــوو، ئ ــداری نەب ــی و چەک ــۆژی و سیاس ــی ئایدۆل کێبڕکێیەک

بــوون و  ئاڵــۆز  پەیوەندیــی  چەکداریــی شــاراوە و خــاوەن بەســتەر و 

نزیکــەی 40 ســاڵ پێــش ئێســتا لــە کوردســتانی تورکیــا لەدایکبــوون. حزبوڵــاڵ 

ــی  ــە دڵ ــەاڵم ل ــوو، ب ــواز نەب ــیۆنالیزمیی کوردخ ــی ناس ــری پڕۆژەیەک هەڵگ

ــەاڵم  ــوون، ب ــی نەب ــەوان جەماوەری ــوو، ئ ــتان دا لەدایکب ــووری کوردس باک

ــۆدە  ــڕازی میت ــج و ئام ــردە ئامان ــان ک ــی کۆمەڵگــەی نەریتخــوازی کوردی دڵ

پەڕگیــرەکان. زیاتــر گوتارێکــی ئایینیــی بەســەر ئــەم هێــزەدا زاڵ بــوو، 

ــەوان  ــوون. ئ ــە ســیکۆالریزم ب ــوون و دژ ب ــر ب ــی ســووننیی پەڕگی ڕەوگەیەک

ــان دژ بــە دەوڵــەت  ــە دەوڵــەت نــەدا، بــەاڵم گوتارەکەی هیــچ گورزێکیــان ل

ــی  ــخانێکی نەتەوەی ــە پاش ــەاڵم دژ ب ــوون ب ــتاندا ب ــە کوردس ــەوان ل ــوو، ئ ب

ــوون. ــوردی ب ک




