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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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بایۆگرافیای
فۆكۆیاما
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هاید  گ��ەڕەك��ی  ل��ە   1952/10/27 لەساڵی   -
ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە  شیكاگۆی  باركی 

لەدایكبووە.
-  زاناو فەیلەسوف و ئابوریناسی سیاسی و 

نوسەر و مامۆستای زانكۆیە.
لە  هەبووە  كۆمەڵناسیدا  لە  دكتۆرای  باوكی   -

زانكۆی شیكاگۆ.
- لەساڵی 1905 باوكی لەشەڕی روسی یابانی  

رادەكات بۆ ئەمریكا.
مێژوو(ی  كۆتایی  نامەی)    1989 لەساڵی   -
بەر لەوەی فراوانی و بیكاتە كتیبب،  لەگۆڤاری 

ناسیوناڵ ئینتریست باڵوكردەوە.
- لەساڵی 1992 ) كۆتایی مێژوو (وەك كتێب 

باڵوكردەوەو بەهۆشیەوە ناوبانگی پەیداكرد. 
ل��ە دەرك��ردن��ی  ب��ەش��داری  ل��ەس��اڵ��ی 2005   -
رۆژنامەی ئامریكان ئینتریست دەكات و دەبێتە 

سەرنوسەری.
- لەساڵی -1996 2000 مامۆستای سیاسیەتی 

گشتی بووە لە زانكۆی جورج میسن.
ئابوری  مامۆستای   2010-2000 لەساڵی   -
سیاسی و مامۆستای گەشەی نێودەوڵەتی بووە 
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لە زانكۆی جونز هوبكنز.
- پێیوایە باڵوبوونەوەی دیموكراسی لیبراڵیی و 
سەرمایەداری و بازاڕی ئازاد لە سەرتاسەری 
جیهاندا، ئاماژە بە كۆتایی گەشەی كۆمەاڵیەتی 

و رۆشنبیری و سیاسی مرڤ دەكات.
و  دیموكراسی  بنكەی  ل��ە    2010 لەساڵی   -
زانكۆی  ل��ە  ی��اس��ا   س���ەروەری  و  گەشەپێدان 

ستانفۆرد كاردەكات.
مامۆستاو  وەك   2010 س��اڵ��ی   ل��ە  ب���ەر   -
بەڕێوەبەری بەرنامەی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی 
لە كۆلێژی لێكۆڵینەوەی واڵتانی پێشكەوتوو لە 

زانكۆی جونز هوبكنز كاریدەكرد.
- مامۆستای سیاسەتی گشتی بووە لە زانكۆی 

جۆرج میسن.
-  زیاتر لە)20( كتێبی هەیە.

ش��ۆڕش��ی  ل���ە   ( ك��ت��ێ��ب��ی   2014 ل��ەس��اڵ��ی   -
پیشەسازییەوە بۆ بەجیهانیبوونی دیموكراسی( 

نوسیوە.
دی��داری  پێنجەمین  ب��ەش��داری   2017 -ساڵی 

سلێمانی کردوە.
بەشی  لە  ك��اری  زانكۆ،  مامۆستای  لە  جگە   -
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زانستی سیاسی لە دەزگای راند كردوەو بووەتە 
ئەندامی ئەنجومەنی ئەم دەزگایە.

پالندانای  دەزگای  لە  هەشتاكاندا  لە سااڵنی   -
سیاسەتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكی كردوە.
- بەكالۆریۆسی لە زانكۆی كورنیل وەرگرتوەو 

فەلسەفەی سیاسی خوێندوە.
لە  ب����ەراورددا  ئ��ەدەب��ی  ل��ە  ب��ااڵی  - خوێندنی 

زانكۆی ییل وەرگرتوە.
- كەوتوەتە ژێر كاریگەریی هانتنگتۆن.

گەشەو  و  دی��م��وك��راس��ی  بنكەی  ل��ە  ئێستا   -
سەروەری یاسا كاردەكات لە زانكۆی ستانفورد.
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ڕەخنه  له  تیۆری
كۆتایی مێژوو

وەرگێڕانی: هاوار محەمەد



14

به م دوایانه  فۆكۆیاما گومانی له  تیۆره كه ی 
خ��ۆی ك��رد، ك��ه  ب��ه  ن��اوی »ك��ۆت��ای��ی م��ێ��ژوو« 
بۆ  ئ��ه و  هۆكاره كانی  ب��ه اڵم  ڕوو،  خستبوویه  
گومانكردن، هه مان ئه و هۆكارانه  نییه،  كه  له م 

وتاره دا كورتیانده كه ینه وه . 
له   فۆكۆیاما  ه��اوه ڵ��ی  هانتینگتۆن،  ساموێل 
مرۆڤایه تی  ده ڵ��ێ��ت،  سیاسیدا  ئابوریی  بابه تی 
هه ر  ه��ه ی��ه ،  )Histories(ی  م��ێ��ژوو  چ��ه ن��دی��ن 
قۆناغێك بزوێنه ری تایبه ت به خۆی هه یه ، مێژووی 
و  پاشاكان  ئیره یی  و  ئ��اره زو  تووندی  به   كۆن 
هه یه ،  دیكه   مێژوویه كی  ده یجوڵێنێت،  ئه میره كان 
پاشان  ده یجوڵێنیت،  ن��ه ت��ه وه ك��ان  ملمالنێی  ك��ه  
مێژووی سێیه م هه یه ، كه  ملمالنێی ئایدیۆلۆژیاكان 
بزوێنه ره كه یه تی و له گه ڵ كۆتایی جه نگی سارددا 
مرۆڤایه تی  له مڕۆیشدا  پێهات،  كۆتایی  ئه ویش 
پێیناوه ته  نێو مێژوویه كه وه ، كه  پێكدادانی تووندی 
ئه م  له مڕۆدا  و  بزوێنه ریه تی  شارستانییه كان، 
پێكدادانه  له نێوان ئیسالم و سیسته مه  دیموكرات-
لیبراڵه كه ی شارستانێتیی ڕۆژئاواییدا ڕووده دات. 
ئه م  دیكه یش،  نووسه ری  زۆر  و  فۆكۆیاما 
خ��وێ��ن��دن��ه وه و ڕوان��ی��ن��ه ی��ان ده رب����اره ی مێژوو 
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مێژوو  ب���ه رده وام،  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  قبووڵنه بوو، 
په ره سه ندنی په یوه ندیی مرۆڤ به  سروشته وه  
جیاواز  چیرۆكی  ناكرێت  بۆیه   ده گ��رێ��ت��ه وه ، 
بۆئه وه ی  هه بێت،  په یوه ندییه وه   ئه م  له باره ی 
فۆكۆیاما بگاته  ئه و به ره نجامه ی، كه  هانیتنگتۆن 
بكات.  م��ارك��س  دژای��ه ت��ی  ده ب���وو  پێیگه یشت 
شارستانێتی  ك��ه   ئ��ه وه ب��وو  به ره نجامه كه یش 
دیكه دا  شارستانێتییه كانی  به سه ر  ڕۆژئاوایی 
ماركسیش،  دژای��ه ت��ی��ك��ردن��ی  س��ه رده ك��ه وێ��ت، 
مێژووه وه   بزوێنه ره ی  ئه و  گۆڕینی  له   ده بێت 
ده ستپێبكات، كه  ماركس كه شفی كردووه : واته  
ملمالنێی چینه كان. فۆكۆیاما وتی، مێژوو یه ك 
له   خۆپڕچه ككردنه ،  ئه ویش  هه یه   بزوێنه ری 
»حه قیقه ت«ە یشدا،  ئه م  سه لماندنی  درێ��ژە ی 
وتی خۆپڕچه ككرددن ئاكامێكی لێكه وته ی دوو 

هێزی سه ربه خۆیه ، ئه وانیش: 
 Modern( 1.زانسته  سروشتییه  مۆدێرنه كان
به رده وامێتی  Nature Science(، كه  الیه نی 
مێژووی  ئاراسته كردنی  و  مێژوو  پێشكه وتنی 

كه وتۆته  ئه ستۆ. 
كه    )Self-conscious( 2.خود-ئاگایی 
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 Struggle For( خۆ-ناسینه وه   كۆششی  بۆ 
ئه مه یش  داده مه زرێت،   )Self-recognition
تایبه تی كردووه   تایبه تمه ندییه یه،  كه  هیگڵ  ئه و 
ئه م  فۆكۆیاما  نییه .  ئ��اژە ڵ��دا  ل��ه   و  م��رۆڤ  ب��ه  
تایبه تمه ندییه كی  سه ر  ده باته وه   تایبه تمه ندییه  
دی��ك��ه،  ك��ه  ئ��ه ف��الت��ون ب���ڕوای پ��ێ��ب��ووه ، ئه ویش 
كۆنترۆڵ  و  بااڵده ستی  بۆ  مرۆڤه   كه ڵكه ڵه ی 

 .)Mythos(
الیه نه ی  دوو  ئه م  كه   ك��ردووه   هه ڵه ی  ئه و 
به  تایبه تمه ندیی ناوازه ی مرۆڤ داناوه ، چونكه  
نه یشڵێین  ئ��ه گ��ه ر  ئ��اژە ڵ��ه ك��ان��ی��ش،  ل��ه   زۆرێ���ك 
كه   هه یه ە  تایبه تمه ندییانه یان  ئه م  هه موویان، 
مانه وه یاندایه .  پێناو  له   ملمالنێی  غه ریزه ی  له  
بابه ته   ئه م  بێت  به وه   بڕوای  فۆكۆیاما  سه یره  
جوڵێنه ری مێژووه ، واته  بابه تی خۆپڕچه ككردن 
ل��ه پ��ێ��ن��او س�����ه روه ری و م����ان����ه وه دا، ئ��ه وی��ش 
تێزه ی  ئ��ه م  1992دا  س��اڵ��ی  ل��ه   تایبه تی  ب��ه  
ڕووخانی  له گه ڵ  بوو  هاوكات  كه   خسته ڕوو، 
به هێز  ه��ه ره   ده وڵه تی  كه   سۆڤییه تدا،  یه كێتی 

بوو له ڕووی چه كداری و سه ربازییه وه ! 
ئایدیا سه ره كییه كانی  ته نیا  له م وتاره دا  من 
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ت��ی��ۆره  الوازه ك������ه ی، وات���ه  ت��ی��ۆری »ك��ۆت��ای��ی 
كورتی  به   بۆیه   پووچه ڵده كه مه وه ،  م��ێ��ژوو«، 

له سه ر چه ند خاڵێك ده وه ستم. 
ئ��ای��دی��ای ی���ه ك���ه م ك���ه  ف��ۆك��ۆی��ام��ا ل��ێ��ی��ه وه  
ك��ه ژاوه ی  بزوێنه ری  گۆڕینی  ده ستپێده كات، 
مێژووه  له ملمالنێی چینایه تییه وه  بۆ بزوێنه رێكی 
سروشتییه كانه   زانسته   ئامێره كه ی  كه   دیكه ، 
خۆ-ناسین  بۆ  مرۆڤ  ملمالنێی  شێوه ی  به   و 
ئه م  ك��ارده ك��ات،  دانپێدانان  به ده ستهێنانی  و 
ئایدیایه  پشت به  كۆمه ڵێك گریمانه  ده به ستێت، 
كه  ناتوانێت ته فسیری هۆكاره كانی وه ستانی له  
دیاریكراودا  خاڵێكی  له   بزوێنه ره   ئه م  ناكاوی 
ب���ك���ات، ن��ات��وان��ێ��ت ت��ه ف��س��ی��ری ئ����ه وه  ب��ك��ات، 
شۆڕشی  دوای  ته نیا  ب��زوێ��ن��ه ره   ئ��ه م  ب��ۆچ��ی 
و  كۆمه اڵیه تی  نه زمی  گۆڕانی  و  كۆمه اڵیه تی 
كاربكات.  ده توانێت  تر،  نه زمێكی  هه ڵته كاندنی 
ئ��ه گ��ه ر ب��زوێ��ن��ه ره ك��ه ی ف��ۆك��ۆی��ام��ا ب��زوێ��ن��ه ری 
ئه م  ئ��ه وا  بێت،  مێژوو  ك��ه ژاوه ی  ڕاسته قینه ی 
ب��ێ وه ستان  ب��ه   ی��ه ك هێڵ  ل��ه س��ه ر  ك��ه ژاوه ی��ه  
ده جووڵێت، جا كاتێك مێژوو به  گوێره ی ئه مه  
له   درێژ  سه رده مێكی  مرۆڤایه تی  ده ستیپێكرد، 
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سه رده می  نێو  چوونه   پاشان  ژیا،  كۆیالیه تیدا 
میركانتلیزمه وه   ل��ه   پ��اش��ان  ده ره ب��ه گ��ای��ه ت��ی، 
له   پێكرد،  ده ستی  سه رمایه داریی  سه رده می 
دژیه كی  چینی  دوو  سه رده مێكیشدا  هه موو 
جیاواز له  دووچینه  دژیه كه كه ی قۆناغی پێشوو 
حوكم  و  بااڵده سته   چینێكیان  ده رده ك��ه وێ��ت، 
دیكه یان  چینه كه ی  هه یه ،  سامانی  و  ده ك��ات 
ف��ه رم��ان��ڕه وای��ه ت��ی  ژێ��رده س��ت��ه  و ه����ه ژاره  و 
سروشتییه كان  زانسته   ئه گه ر  پاشان  ده كرێت، 
بنچینه ی په ره سه ندن بوونایه،  ئه وا مێژووی له  
ڕووب��ه ڕووی  به رده وامه كه یدا،  گه شته   ماوه ی 
ق��ه ی��ران��ه ك��ان ن���ه ده ب���ووی���ه وه ، ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی 
شێوه یه كی  هیچ  ل��ه   زانسته كان  پێشكه وتنی 
قه یراندا نانوێنرێته وه ، بۆیه  گه ر وا بووایه  ئه وا 
له  هه لومه رجێكی ئاوادا ئیمپراتۆرییه ته  كۆنه كان 
سایه ی  له   جیهان  ئێستایش  و  ن��ه ده ڕووخ��ان 
سایه ی  له ژێر  بگره   و  ڕۆمانی  ئیمپراتۆرییه تی 
ئیمپۆاتۆرییه ته  فارسی و ئاشوورییه كانی پێش 

ڕۆمایشدا ده ژیا. 
پۆستمۆدێرنه كان  فه یله سوفه   له   به شێك 
ه���ه وڵ���ده ده ن ب��ۆ دژای��ه ت��ی��ك��ردن��ی م��ارك��س و 
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»ماتریالیزمی  فه لسه فه ی  پووچه ڵكردنه وه ی 
دی��ال��ه ك��ت��ی��ك��ی و م��ات��ری��ال��ی��زم��ی م��ێ��ژووی��ی«، 
بزوێنه ری  مه عریفه   ده ڵ��ێ��ن  هه ندێكیان  بۆیه  
م���ێ���ژووه ، ه���ه ر ب���ه و ج����ۆره ی ك��ه  ف��ۆك��ۆی��ام��ا 
ده یڵێت.  سروشتییه كانه وه   زانسته   ل��ه ب��اره ی 
شوێنكه وته كانیشیان  ئابوریناسه   له   هه ندێك 
له  »ئابوریی  باس  ده ڕۆن  ئه واندا  به  ڕێچكه ی 
ده كه ن،  ئه وه   بانگه شه ی  و  ده ك��ه ن  مه عریفه » 
كه  مه عریفه  بۆته  كاركردی سه ره كی له  به های 
ماركس  ئه وه ی  وه ك  كار  نه ك  به رهه مهێناندا، 
ئه م  ل��ه گ��ه ڵ  گونجان  ب��ه   ك���ردووه .  گریمانه ی 
تێزانه دا، بۆچوونی فۆكۆیاما ده رباره ی مرۆڤ 
ئابوری  ئاژە ڵێكی  ته نیا  م��رۆڤ  كه   ئ��ه وه ب��وو، 
نییه ، به ڵكو پێش هه موو شتێك ئاژە ڵێكی خود-
خۆ-گه وره بینییه كی  بوونه وه رێكه   واته   ئاگایه ، 
بااڵده ستییه   و  سه روه ریی  له   ح��ه زی  و  هه یه  
فۆكۆیاما  به مه یش  ده وروب��ه ره ك��ه ی��دا.  به سه ر 
الی  له مێژینه   بابه تێكی  بۆ  ده مانگه ڕێنێته وه  
دواج��اردا  له   كه   ئایدیالیسته كان  فه یله سوفه  
شێوه ،  باشترین  ب��ه   م��رۆڤ��ی  »خ���ودا«  ده ڵ��ێ��ن 
یان له سه ر وێنه ی خۆی، یان له سه ر نموونه ی 
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خ��ۆی خ��ول��ق��ان��دووه ، وات��ه  ب��ه  ه��ه م��وو ئاگایی 
خۆیه وه ، له مه یشدا له  دووالیزمی به رهه مهێنان/
له سه ر  جه خت  كه   دوورده كه وێته وه،   مه عریفه  
به رهه مهێنان  له نێوان  دیاله كتیكی  په یوه ندیی 
ده كاته وه ،  الیه كیترەوە  له   مه عریفه   و  له الیه ك 
جه خت له سه ر ئه وه ی كه  له  بنه ڕە تدا مه عریفه  
هه یه ،  بوونی  به رهه مهێنانه وه   هۆی  به   ته نیا 
و  مه عریفه یه   دای��ك��ی  و  ب��اوك  به رهه مهێنان 
و  به رفراوانبوون  ڕێگه ی  له   ته نیا  مه عریفه یش 
په ره سه ندنی به رهه مهێنانه وه  به رفراوان ده بێت 
له   خولقاندن  ئایدیالیزمی  په ره ده ستێنێت.  و 
ته وراتدا، كه  هیگڵیش جه ختی له سه ر ده كاته وه  
به ئه به دیكردنی  مه به ستی  بۆ  فۆكۆیامایش  و 
س���ه رم���ای���ه داری���ی ده س���ت���ی پ���ێ���وه ده گ���رێ���ت، 
زۆرب��ه ی  چونكه   نییه ،  بایه خێكی  هیچ  چیتر 
شوێنه وارناسه كان  و  ئه نترۆپۆلۆژیسته كان 
به ر  ساڵ  ملیۆنان  كه   ب��اوه ڕە ی،  ئه و  گه یشتنه  
له  هه ڵهاتنی خۆری ئاگایی، ئاژە ڵی هاوشێوه ی 
م��رۆڤ له  س��ه ر زه وی���دا ه��ه ب��وون. خۆ ئه گه ر 
ئه وا  بێت،  خولقا  ئاگاییه وه   ته واوی  به   مرۆڤ 
ژیانی  مرۆڤ  و  ده گه ڕایه وه   دواوه   بۆ  مێژوو 
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له سه ر زه وی به  باشترین ئامێر و كه ره سته ی 
به رهه مهێنان ده ستپێده كرد، پاشان هێدی هێدی 

له  گه شته كه یدا به ره و دواوه  ده گه ڕایه وه . 
س��ه ره ت��ا ئ��اگ��ای��ی ب��ه  ده رچ���وون���ی م��رۆڤ 
به و  گرنگی  ب��ۆئ��ه وه ی  ده ستیپێكرد،  خ��ۆی  له  
هه یه،   بوونیان  له ده وروبه ری  كه   بدات،  شتانه  
ئه و  واته   به رهه مبهێنێت،  خۆی  ژیانی  تاوه كو 
به رده وامبێت  ڕێیپێده ده ن  كه   پێویستییانه ی 
كه   ن��ام��ۆب��وون��ه   ئ��ه م  بمێنێته وه .  ژی��ان��دا  ل��ه   و 
نامۆبوون«  »گه شتی  ده ن��ێ��ت  ن��اوی  م��ارك��س 
كه   گه شته یه   ئه و   ،  )Alienation Journey(
هه تا مرۆڤ له سه ر زه وی بژی كۆتایی پێنایه ت. 
ج��ودا  دیكه   ئاژە ڵه كانی  ل��ه   كاته   ئ��ه و  م��رۆڤ 
دووالیزمێكه وه ،  به   په یوه ستبوو  كه   بوویه وه،  
به رهه مهێنان/ئاگایی  كه ره سته كانی  ئه ویش 
بوو. دواجار، به  چاوپۆشی له  هه موو هه وڵدانه  
ك��ه س��ی��ی��ه ك��ان ب��ۆ ت��ه ف��س��ی��رك��ردن، ه��ی��چ ك��ه س 
مرۆیی  ئاگایی  ك��ه   ن��اك��ات،  ئ��ه وه   مشتومڕی 
ئاشێك  ئاشه وه ،  یه ك  نێو  هه رهه موو ده خرێته  
كه  بۆ ئه وه  ده سوڕێت پێویستییه  سه ره كییه كانی 
ئاسانكه ره كانی  كه ره سته   ه��ه م��وو  و  م��رۆڤ 
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ئاژە ڵێكی  مرۆڤ  به رهه مبهێنێت.  مرۆڤ  ژیانی 
جۆره یه ،  به م  له به رئه وه ی  جا  به رهه مهێنه ره ، 
بۆیه  مێژوویه كی هه یه ، گۆڕانی به سه ردا دێت. 
 )self-conscious( فۆكۆیاما خود-ئاگایی
و  ب��ااڵده س��ت��ی  و  س��ه روه رێ��ت��ی  كه ڵكه ڵه ی  ل��ه  
ده وروب����ه ردا  ت��ری  ئ��ه وان��ی  ب��ه س��ه ر  كۆنترۆڵ 
هیگڵ  بنه مایه ی  ئ��ه و  واتایه   ب��ه م  ده خاته گه ڕ، 
ته فسیر ده كات، كه  بڕوای به  »ملمالنێ له پێناو 
دانپێدانان«دا هه یه . گومانی تێدا نییه  عه قڵ الی 
م��ان��ه وه دا،  له پێناو  ملمالنێیه   ئ��ام��رازی  م��رۆڤ 
نه ك ملمالنێی له پێناو سه روه ری و بااڵده ستیدا. 
به    ،)Recognition( دانپێدانان  خه سڵه تی 
هه تا  مرۆڤه .  به   تایبه ت  خه سڵه تێكی  ته واوه تی 
ئه وا  نه بێت  ڕیالیزه   به رهه مهێناندا  له   م��رۆڤ 
و  دانپێدانان  به ده ستهێنانی  له پێناو  ملمالنێ 
خۆناسیندا ده بێت، ته نیا له  بازنه ی به رهه مهێناندا 
قه تیس ببێت و به  هیچ جۆرێك نه گوازرێته وه  بۆ 
ده وروبه ر. لێڕە دا ماركس پێیوایه  پراكتیزه كردنی 
له پێناو  »ملمالنێ  هیگڵ  بنه ماكه ی  واقیعییانه ی 
به ده ستهێنانی دانپێدانان«دا، له میانه ی ملمالنێی 
هه ر  له به رئه وه ی  ده بێت،  ڕیالیزه   چینایه تییه وه  
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به رهه مهێنانی  كه ره سته ی  له   پشتیوانی  چینێك 
تایبه ت به خۆی ده كات، چینه كانیش بۆ پشتیوانی 
یه كتردا  له گه ڵ  به رهه مهێنان  كه ره سته كانی  له  
ملمالنێیه یش  ئ��ه م  زه مینی  ده ك���ه ن،  ملمالنێ 
بازاڕه ، له به رئه وه ی به رهه مهێنراوه كان ده كه ونه  
كێبه ركێیه كی توونده وه  له سه ر ئه وه ی، كامیان له  
پێشتر ده گۆڕدرێته وه  به  پاره ، هه روه ها كامیان 
نرخیان به رزتره . له  كۆنتێكستی ئه م ملمالنێیه دا 
له  بازاڕە كاندا، هه موو جه نگه  ئیمپرالیستییه كان 
پێویستییه كی  كه   وایكرد  ئه مه یش  ڕووی��ان��دا، 
خۆپڕچه ككردنی بێ پێشینه ، له  ڕووی چه ندێتی 
و چۆنییه تییه وه ، بێته  ئاراوه ، هه ر وه ك ئه وه ی 

له  هه ردوو جه نگه  جیهانییه كه دا بینیمان. 
حه زێكی  پێیه ی  ب��ه و  م��رۆڤ  دیاریكردنی 
كۆنترۆڵ،  و  بااڵده ستی  بۆ  هه یه   غه ریزییانه ی 
له   دووره   ك��اری��ك��ات��ۆری��ی��ه و  وێ��ن��اك��ردن��ێ��ك��ی 
كۆمه اڵیه تییه ،  ئ��اژە ڵ��ێ��ك��ی  م���رۆڤ  ح��ه ق��ی��ق��ه ت. 
هاوكار  ده وروبه ره كه یدا  له گه ڵ  بێتوو  ئه گه ر 
نه كردایه،   له گه ڵیاندا  هه ماهه نگی  و  نه بووایه  
سه ره كییه كانی،  پێویستییه   به رهه مهێنانی  بۆ 
ئه گه ر  ده مایه وه ،  ئاژەڵی  به   هه ر  مرۆڤ  ئه وا 
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مرۆڤ ئه مه ی نه كردایه،  ئه وا هیچ جیاوازییه كی 
ل��ه گ��ه ڵ ئ��اژە ڵ��ه ك��ان��دا ن���ه ده ب���وو. ه���اوك���اری و 
پێویستی  به رهه مهێنان  مه رجی  كه   هه ره وه زی 
یه كسانی،  و  هه ره وه زی  یه كسانییه .  ڕۆحی  به  
و  بااڵده ستی  كه ڵكه ڵه یه كی  هه موو  ڕە هایی  به  
كۆنترۆڵكردن، واته  ئه و پاڵنه ره ی كه  فۆكۆیاما 
به  بزوێنه ری مێژووی داده نێت، ڕە تده كه نه وه . 

لێكدژییه كانی  هه موو  كۆمۆنیزم،  ئه گه رچی 
نێوان مرۆڤ و مرۆڤ هه ڵده وه شێنێته وه ، به اڵم 
ماركس ئه مه ی به  كۆتایی مێژوو دانه ناوه ، جا 
كاتێك كه  ماركس نه یتوانی له ڕێگه ی هۆكارێكی 
بدات،  بۆچوونه ی  ئه م  پاساوی  سه ره كییه وه  
چۆنه ،  كۆمۆنیزم  نازانێت  وردی  به   وتی  ئه وا 
نه  ده زانێت مه رجه كانی چییه  و نه  ده زانێت ئه و 
تێیدا هه بن،  لێكدژییه  شیاوانه  چین كه  ده شێت 
دیارینه كردووه،   وردی  به   ماركس  مانایه   به م 
فۆكۆیاما  ب��ه اڵم  چۆنه،  كۆمۆنیزم  دۆخ��ی  كه  
ل��ه وه داوه ،  بڕیاری  ماركسه وه ،  پێچه وانه ی  به  
»ئابوریی  یان  سه رمایه داریی  سیسته می  كه  
خۆشه ویسته كه   م��اك��ی��اژك��راوه   )ن���اوه   ب���ازاڕ« 
به الی الیه نگرانی »سیسته می سه رمایه داری«( 
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جمك  وه ك  )كه   لیبراڵی«  »دیموكراسییه تی  و 
وه هان، به  بێ ئه وه ی كه س نهێنیی ئه م جمكی 
ئه و  م��ێ��ژوون!  كۆتایی  بزانێت(  دووان��ه ی��ی��ه   و 
مێژوو  كۆتایی  به   جمكه   دوو  ئه م  نه یده توانی 
داب��ن��ێ��ت، ئ��ه گ��ه ر  ب��ێ��ت��وو ه��ه ر ل��ه  س��ه ره ت��اوه  
مێژووی  ب��ه   تایبه ت  بزوینه رێكی  پێكهاته ی 
بزوێنه رێك  واته   خۆی،  ئه ستۆی  نه خستایه ته  
ك��ه  س��ه رق��اڵ��ه  ب��ه  ج��ه ن��گ��ه ك��ان��ه وه ، ل��ه الی��ه ك��ه وه  
كۆنترۆڵ  و  بااڵده ستی  بۆ  م��رۆڤ  كه ڵكه ڵه ی 
زانسته   پێشكه وتنی  بۆ  دیكه یش  له الیه كی  و 
ئه و  ئه مه   به رجه سته ده كاته وه ،  سروشتییه كان، 
شته یه  كه  فۆكۆیاما هه ر له  سه ره تاوه  ده یكات. 
سه رده می  ئیدی  ئێستا  فۆكۆیاما  گوێره ی  به  
كۆتایی  م��ێ��ژوو  و  ب���ووه   ت����ه واو  ج��ه ن��گ��ه ك��ان 
پێشكه وت  سروشتییه كان  زانسته   پێهاتووه . 
كه   به رهه مهاتووه   ئه تۆم  و  كۆكوژ  چه كی  و 
الیه نه   نه یهێشت  مه ترسییه كه یه وه   ب��ه ه��ۆی 
دژە ك���ان ب��ه  ی��ه ك��دا ب���ده ن، ب��ه وه ی��ش خواستی 
مرۆڤ بۆ بااڵده ستی و كۆنترۆل له كاركه وتووه ، 
دیموكراسییه تی  ئێستا  ك��ه   ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی��ش��ه  
ساكاره   ئایدیا  به مجۆره   باڵوده بێته وه .  لیبراڵی 
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مزگێنیی  دره نگوه ختێك  فۆكۆیاما  مندااڵنه یه ، 
كۆتایی مێژوو و ئه به دییه تی سه رمایه دارییمان 
پێده گه یه نێت، واته  دوای ئه وه ی سه رمایه داری 
له   ك��ردووه  و مردنی خۆی  بۆگه نی  گ��ۆڕدا  له  
 Rambouillet( ڕام��ب��ۆی��ی��ه »  »ڕاگ��ه ی��ان��دن��ی 
1975دا  ن��ۆڤ��ه م��ب��ه ری  Declaration(ی 
ب��ازاڕ  چیتر  ك��ه   ئ���ه وه ی  دوای  ڕاگ��ه ی��ان��دووه ، 
و  ڕێوشوێن  و  یاسا  هه موو  به   نییه،   بازاڕێك 
تێیدا  له به رئه وه ی  ناسراوه كانییه وه ،  دیسپلینه  
به ر له  ڕاوكردنی به رهه مهێنانی خزمه تگوزاریی 
له  چینی ناوه ڕاست، كرێكاره  به رهه مهێنه ره كان 
ڕاو ده كرێن و هه ندێكات به های كاتژمێر/كاری 
ه��ه زار  ده گاته   خزمه تگوزاری  به رهه مهێنانی 
به رهه مهێنانی  كاتژمێژ/كاری  به های  ئه وه نده ی 
كااڵ. زۆربه ی یاساكانی بازاڕ هه ڵوه شاوه ته وه ، 
چینی  پێشڕە وانی  به   ئه وه   ده رفه تی  ئه مه یش 
ب��ه  گ��ۆڕان��ی  ن��اوه ڕاس��ت ده دات، ك��ه  ش��ان��ازی 
مه عریفه »وه   »ئابوریی  بۆ  ب��ازاڕ«  »ئابوریی 
له   »ت��ازه   ناونیشانی  به   كتێبه كه كدا  له   بكه ن. 
بابه ته م  ئ��ه م  مشتومڕی  سیاسیدا«  ئابوریی 

كردووه . 
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زه ب���ری ك��وش��ن��ده  ك��ه  ب��ه ر س���ه ری تیۆری 
»ك��ۆت��ای��ی م��ێ��ژوو«ی ف��ۆك��ۆی��ام��ا ك��ه وت��ووه و 
ئه م »سیسته م«ە ی  كه   له وه دایه   كوشتوویه تی 
وی��الی��ه ت��ه   و  ڕۆژئ�����اوا  ده وڵ��ه ت��ان��ی  ل��ه   ئێستا 
فۆكۆیامایش  و  هه یه   ئه مریكا  یه كگرتووه كانی 
و  لیبراڵی«  »دیموكراسییه تی  سیسته می  وه ك 
»مایه پووچ«  ده یخاته ڕوو،  ب��ازاڕ«  »ئابوریی 
بووه ، بۆیه  نه  سیسته مه  و نه  دیموكراسییه  و 

نه  لیبراڵییه  و نه  ئابورییه  و نه  بازاڕە . 
گه ر ئه م سیسته مه  سیسته م بێت، ئه وا واتای 
و  بێت  له خۆیدا  ده بێت  ناچاری  به   كه   ئه وه یه  
بێت،  خۆیشی  بۆ  و  بخات  به گه ڕ  خۆی  خۆی 
نه   یه كگرتووه كان،  ویالیه ته   له   سیسته م  به اڵم 
له خۆیدایه  و نه  خۆی خۆی به گه ڕده خات و نه  
به وه یه   پێویستی  سیسته م  ئه م  بۆخۆیشییه تی. 
ڕۆژانه  دوو ملیار دۆالر ته نیا بۆ به رده وامبوون 
گه ر  خه رجبكات.  ژیاندا،  له   خۆی  مانه وه ی  و 
ناچاریی  به   ئه وه یه   واتای  بێت،  دیموكراتییش 
بتوانێت  ئ��ه م��ری��ك��ای  ه��اوواڵی��ه ت��ی��ی��ه ك��ی  ه���ه ر 
له كاتێكدا  هەڵبژێرێت،  گه ل  نوێنه ری  به   خۆی 
ئه وانه ی كه  به  ملیۆنان دالریان نه بێت، ناتوانن 
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كاندنی  بكه نه وه .  خۆپااڵوتنیش  له   بیر  ته نانه ت 
بۆ  دۆالر  ملیۆن  س��ه دان  ده بێت  سه رۆكایه تی 
خۆ  خه رجبكات.  هه ڵبژاردندا  له   ده رچ��وون��ی 
ب��ووای��ه،   لیبراڵیستیش  سیسته مه   ئ��ه م  ئ��ه گ��ه ر 
كارگێڕیی  ده سته ی  فه رمانبه رێكی  ده بوو  ئه وا 
ئ��ه م��ری��ك��ا )ی����ان ئ���ی���داره ی ك��ۆش��ك��ی س��پ��ی(، 
له باره ی  ب��ڕی��اردان  له   ئ��ازادب��ووای��ه   الیه نیكه م 
له   هه رگیز  شتێكه   ئه مه یش  وه زی��ف��ه ك��ه ی��ه وه ، 
كاتێك  ڕوون����ادات.  یه كگرتووه كان  ویالیه ته  
س���ه رۆك ج��ۆن ك��ه ن��ه دی س��وورب��وو له سه ر 
بڕیاره كانی  ئازادیی خۆیه وه   ته واو  به   ئه وه ی، 
س��ه رۆك  كاتێكیش  ك��وش��ت��ی��ان.  ب���دات،  خ��ۆی 
ڕۆناڵد ڕە یگان چوو بۆ ریكیافیك له  ئایسله ندا، 
و  كۆببێته وه   گ��ۆرب��اچ��ۆف  ل��ه گ��ه ڵ  ب��ۆئ��ه وه ی 
گه یشتن به  ڕێكه وتننامه یه ك بۆ داماڵینی چه ك، 
به ده م  كۆبوونه وه كاندا  كۆتایی  له   گۆرباچۆف 
قاقای پێكه نینه وه  ده چێته  ده ره وه  و ده پرسێت: 
به   ئێره   بۆ  ن��ێ��ردراوه   كه   چییه   سه رۆكه   ئ��ه م 
بێ ئه وه ی سه پشك بیت له  بڕیاردان؟! »كۆڵن 
دان��ی  پ��ێ��ش��وو،  ده ره وه ی  وه زی���ری  پ���اوڵ«ی 
كه   نه نووسیوه ،  وت��اره ی  ئه و  نا خۆی  ب��ه وه دا 
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له  ئه نجومه نی ئاساییش له باره ی چه كی كۆكوژ 
ئابورییشه وه ،  له ڕووی  خوێندییه وه .  عێراق  له  
نییه   ئ��اب��وری  هه یه ،  سیسته مه دا  ل��ه م  ئ��ه وه ی 
پێویستییه   ئابورییه   ئ��ه م  ورده ك���ه ی.  وات��ا  به  
دابینناكات،  ئه مریكی  گه لی  سه ره كییه كانی 
ئه وه   ته نیا  سكانداڵییه كه یشی  ئاشكرابوونه  
ئه م  ئ��ه م��ڕۆ  ت��ا  و  ق���ه رزاره   هه میشه   ك��ه   نییه،  
ق����ه رزه  چ��واره��ێ��ن��ده ی س���ه رج���ه م ب��ه ره��ه م��ی 
ق��ه رزارب��اری  كردۆته   ئه مریكای  و  نه ته وه ییه  
به ڵكو  یه كگرتووه كان،  ویالیه ته   گه وره ی  هه ره  
ده رخستنی نیمچه  گشتیی دۆالره . پارێزبه ندیی 
ویالیه ته   له الیه ك  )دۆالر(،  نیشتمانی  دراوی 
ی��ه ك��گ��رت��ووه ك��ان خ��ۆی��ه وه  ب��ه ره��ه م ن��ای��ه ت و 
هه رگیزیش هیچ شتێكی له م باره وه  نییه . به ڵكو 
و  پ��ێ��ت��رۆ-دۆالر(  )رێكه وتنی  ع��ه ره ب��ی  نه وتی 
له مڕۆدا ویالیه ته   به رهه مهێنانی كااڵیی چینییه . 
ع��ه ره ب  نه وتی  له سه ر  گ��ره و  یه كگرتووه كان 
چیتر  ب��ازاڕی��ش  ده ك���ات.  چینییه كان  ك��ااڵی  و 
سه رمایه دارییه كانی  بته   چونكه   نییه ،  ئ��ازاد 
له ده ستداوه . ئه و خزمه تگوزارییانه ی كه  له مڕۆدا 
ده وڵه تانی  سه رجه می  چواری  له سه ر  سێ  له  
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و  بازاڕ  ناگه نه   پێشكه شده كرێن،  پێشكه وتوودا 
ئه ویش  نابن،  سه رمایه داریی  به های  ملكه چی 

یاسای بنچینه یی بازاڕە . 
پ��ێ��ش��ن��ی��اری م���ن ب���ۆ ف��ۆك��ۆی��ام��ا ئ��ه وه ی��ه  
به   دژ  كه   بنووسێت،  دیكه   كتێبێكی  ل��ه م��ڕۆدا 
ل��ه ب��اره ی  بێت  ت��ی��ۆره ك��ه ی  تێزه كانی  ه��ه م��وو 
ئه به دییه تی سه رمایه داری و كۆتایی مێژووه وه . 
ده كه م  بۆ  پێشنیاری  دڵفراوانییه وه   به وپه ڕی 
نه زمی  چونكه   ب��ك��ات،  ك��اره   ئ��ه م  ده ستبه جێ 
ئ��ه م��ری��ك��ی ب��ااڵده س��ت��ی ئ��ه م��ڕۆ و س��ه رج��ه م 
نه زمه  هاوشێوه كانی له  واڵتانی تردا، له  چه ند 
ساڵێكی كه می داهاتوودا به شێوه یه كی ترسناك 
داده ڕوخێن، ئه مه یش هه موو مرۆڤایه تی ده خاته  
ته نیا  مه گه ر  كه   مێژووییه وه،   كاره ساتێكی  نێو 
به  كاره ساتی كه وتنی ڕۆما له  ساڵی 476ز دا، 

به راوردیبكه ین. 

سه رچاوه : 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.
asp?aid=101275
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تێزی کۆتایی مێژوو
وەرگێڕانی: بیالل ئیسماعیل حەمە
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یەکەم: گریمانەکانی تێزی کۆتایی مێژوو
پ����اش رووخ����ان����ی دی�������واری ب���ەرل���ی���ن لە 
جەنگی  هاتنی  کۆتایی  و  دا   )1989/11/9(
لەو  ب��اڵوک��ردەوە،  وتارێکی  فۆکۆیاما  س��ارد، 
کۆتایی  ب��ە  س��ەب��ارەت  پرسیاریکرد  وت���ارەدا 
مێژوو؟ ئەمەش بووە هۆى دروستکردنى ژاوە 
ئەمریکادا،  دەرەوەی  و  ناوە  لە  زۆر  ژاوێکی 
رووداوە  گرنگترین  فۆکۆیاما  وت����ارەدا  ل��ەو 
باسکردبوو،  بیستەمی  سەدەی  سیاسیەکانی  
لە  ن��ازی  فاشی  دەسەاڵتی  رووخانی  پاش  لە 
کۆتاییشدا  لە  و  پاش جەنگی جیهانی دووەمدا 
ئەوە  س��ەرەڕای  شیوعیەت.  بلۆکى  رووخانی 
ئاماژەی بەوەش دابوو، کە دیموکراتی و لیبڕاڵی 
خاڵی کۆتاییە لە بەرەوپێشچوونی ئایدۆلۆژیای 
مرۆییدا، و وێنەی کۆتایی سیستمی سیاسیە لە 

دەوڵەتانی جیهاندا.
ت��ێ��زەک��ەی��دا »ک��ۆت��ای��ی مێژوو   ل��ە  دوات���ر و 
دا   1992 س��اڵ��ی  ل���ە  ک��ۆت��ای��ی«  م���رۆڤ���ی  و 
ب��اڵوک��رای��ەوە، وەاڵم���ی پ��رس��ی��اری س��ەرەک��ی 
وتارەکەی دەداتەوە، و دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی 
الی  مێژووییەکان  تیۆرییە  و  سیاسی  فیکری 
و  مارکس  هۆبز،  هیگڵ،  کانت،  لە  یەکە  ه��ەر 
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ل��ەوەش  مەبەست  دی��ک��ە،  بیرمەندێکی  چ��ەن��د 
فیکریەکانی  گریمانە  بۆ  بوو  هێنانەوە  هۆکار 
بە شێوەیەکی  مێژوو«  تێزەکەی »کۆتایی  نێو 
فراوانتر و گشتگیرتر لە وتارەکەی. جگە لەوەش 
پەیوەندی  کتێبەکەی  کە  دەک��ات،  بەوە  ئاماژە 
کتێبەکەی  بەڵکو  یەکەمیەوە،  وت��اری  بە  نییە 
نوێ  جیهانێکی  بە  سەبارەت  ت��ەواوە  تێزێکی 
وەک ئاماژەی پێدەکات و دەڵێت: »ئەم کتێبەم 
سەرەکیەکە  وت��ارە  داڕشتنەوەی  لەنوێ  سەر 
سەرلەنوێ  بۆ  نییە  هەوڵێکیش  هەروەها  نییە، 
پێداچوونەوە بە گفتوگۆکاندا لەگەڵ رەخنەگران 
بەڵکو  نوسی،  وتارەکەیان   لەسەر  ئەوانەی  و 
ئەو کتێبە زۆر لەوە دوورتر دەڕوات، کە تەنها 
روونکردنەوەی کۆتایی جەنگی سارد ئامانجی 
بێت، یان هەر بابەتێکی دیکەی سیاسی نوێ«،  
کتێبەکە و وتارەکە یەک فکرەیان هەیە، ئەویش 
ل��ەوەی  جگە  م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ە،  م��ێ��ژووی  کۆتایی 
بە  گرتبوو  خۆ  لە  فیکریەکانی  تێزە  کتێبەکە 

شێوەیەکی فراوانتر و گشتگیرتر.
بیرۆکەی سەرەکی کە فۆکۆیاما لە کتێبەکەیدا 
لەوەی  بریتییە  دەیخاتەڕوو   مێژوو«  »کۆتایی 
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پێش  بەرەو  کۆتایی  خاڵی  لیبڕاڵی  و  دیموکراتی 
کۆتای  وێنەی  و  مرۆیی،  ئایدۆلۆژیای  چوونی 
پێکدەهێنن،  م��رۆی��ی  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی  سیستمی 
دەکات  مارکس  هیگڵ و  لە  یەکە  بە هەر  ئاماژە 
و  هیگڵ  لە  یەکە  بیروباوەڕی هەر  بە  دەڵێت:  و 
مارکس پێشکەوتنی کۆمەڵگەی مرۆیی، هەتاوەکو 
هیگڵ  الی  ب��ەوەی  دەک��ات  ئاماژە  نییە،  کۆتایی 
مارکسیش  الی  و  کۆتاییە  لیبڕاڵی  دەوڵ��ەت��ی 
کۆمەڵگەی شیوعی. فۆکۆیاما سەبارەت بە بابەتی 
کتێبەکەی ئەوە رادەگەیەنێت »ئەگەر پەسەندبێت 
-  جارێکی دیکە قسەبکەین سەبارەت بە مێژووی 
مرۆیی کە هەڵگری ئاماژە و ئامانجی روونبێت، 
بەشی زۆری مرۆڤایەتی بە ئاڕاستەی دیموکراتی 
لیبڕاڵی ببات؟ وەاڵمەکەی بەڵێیە لەبەر دوو هۆکار: 
یەکەمیان پەیوەندیدارە بە ئابوریەوە، دووەمیش 
پەیوەندی هەیە بەوەی ناو دەبرێت بە ملمالنێ لە 

پێناو بەدەستهێنانی رێز و شکۆمەندیدا«. 

باشترین سیستمە سیاسیەکان:
گرفتی کۆتایی مێژوو  بریتییە لە هەوڵێک بۆ 
فیکری   رەنگە  کۆن،  پرسیارێکی  وەاڵمدانەوەی 
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بێت،  پێشتر  لە  ئەمەدا  رووی  لە خستنە  ئاینی 
مەبەست  فۆکۆیاما  مێژووەکەی  کۆتایی  بەاڵم 
نییە  فەنابون  یان  نییە،  ماددی  کۆتاییەکی  لێی 
بەڵکو  ه��ات��ووە،  ئاینیدا  فیکری   لە  وەک  ه��ەر 
کە  فیکریە،  کۆتاییەکی  لە  مەبەستی  فۆکۆیاما 
ئایدۆلۆژیادا وەک  لە کۆتایی  دەبینێتەوە  خۆی 
دیموکراتی  فیکری  سەرکەوتنی  دەرئەنجامێکی 
ل��ی��ب��ڕاڵ��ی ب���ەس���ەر ئ��ی��ش��ت��راک��ی��ەت��دا.  ب��اب��ەت��ی 
لە  »باشترین سیستم« یەکێکە لە بابەتە هەرە 
الیەن  لە  کە  سیاسی  فەلسەفەی  پێشینەکانی 
ئەفالتونەوە )428 – 348 پ. ز( دامەزرابوو، 
گرنگترین  لە  یەکێکە  سیاسی  سیستمی  بابەتی 
بابەتەکانی لە کتێبەکەی »کۆمار« دا چارەسەر 
جیاواز  شێوەیەکی  چەند  ب��ە  ئ��ەوەش  ک��راوە 
دەرکەوتووە و باسی لە هەموو ئەوانە کردووە 
لە پێش خۆیدا هەبووە، و تیۆریەکانیان چەندین 
وەاڵمی دژ بە یەکی لە خۆ گرتووە سەبارەت بە 
باشترین سیستمی سیاسی. لەبەر ئەوە خستنە 
رووی بابەتی »کۆتایی مێژوو« لەسەر ئاستی 
ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  نییە،  ن��وێ  شتێکی  ئ��ای��دۆل��ۆژی 
لە  بریتییە  نوێیە   فۆکۆیامادا  کۆتاییەکەی  لە 
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دەستهێنانی  بە  بە  پەیوەندیدار  تەواوبوونێ 
ئامانجەوە، و گەشتن بە مەبەست، یان قۆناغی 
کۆتایی لە پێشکەوتنی مرۆڤایەتی و نەهێشتنی 
ئەوەیە  فۆکۆیاما  مەبەستی  واتا  دژیەکیەکان.  
کە دیموکراتی لیبڕاڵی گەشتووەتە چارەسەری 
هەموو کێشە و ناکۆکیەکان لە نێو کۆمەڵگەکاندا، 
تر  بەوەش مێژوو گەشتووەتە کۆتایی، و چى 
و  توێژینەوە  بیرمەندەکان  نییە  پێویست  هیچ 
بە  سەبارەت  بکەن  پرسیار  یان  بکەن  گ��ەڕان 
چارەسەر  مەبەستی  بە  مرۆڤایەتی  کێشەکانی 

کردنیان.

داڕمانی ئایدۆلۆژیا سیاسیەکان
دەست  سەرەکی  گریمانەیەکی  بە  فۆکۆیاما 
پێدەکات ئەویش  بریتییە لە: شکستهینانی ئەو 
بە  جیهانی  سیفەتێکی  سیاسیانەی  ئایدۆلۆژیا 
و  چینی   ئایدۆلۆژیای  وەک  ناهێنن،  دەس��ت 
تێزەکەیدا  لە  هەروەها  ئیسالمی،  ئایدۆلۆژیای 
گفوگۆ دەکات سەبارەت بە داڕمانی ئایدۆلۆژیای 
وەرگرتبوو،  جیهانی  سیفەتێکی  کە  ئیشتراکی 
ئەوەش تەوەری سەرەکیە لە تێزەکەیدا لە پاش 
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دیکە،  الوەکیەکانی  ئایدۆلۆژیا  هەموو  داڕمانی 
کە بە گوێرەی تێڕوانینی ئەو سیفەتێکی جیهانی 
دژیەکی  تێزەکەیدا  لە  لەوەش  جگە  وەرناگرن. 
بە  دەخ��ات��ەڕوو  حوکمڕانییەکاندا  سیستمە  لە 
درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی هەر لە سیستمی 
سیستمە  ب��ۆ  ئەرستۆکراتیەوە  و  پاشایەتی 
سیستمە  دەگاتە  تا  ئاینییەکان،  فەرمانڕەواییە 
سیستمی  شیوعیەکان.  و  دیکتاتۆریەتەکان 
سیستمێکی  ت��اک��ە  وەک  لیبڕاڵی  دی��م��وک��رات��ی 
فەرمانڕەوایی دیاری دەکات لە کۆتایی مێژوودا 
کۆتایی  هەتاوەکو  م��اوەت��ەوە   جێگری  بە  کە 
فۆکۆیاما  ئایا  ل��ەب��ەرئ��ەوە  بیستەم،  س���ەدەی 
ئایدۆلۆژیا  داڕمانی  بۆ  دەکات  لێکدانەوە  چۆن 

سیاسیەکانی دیکە؟
ئایدۆلۆژیا  داڕمانی  بۆ  لێکدانەوە  فۆکۆیاما 
سیاسیەکان دەکات و دەڵێت: »لە سەرانسەری 
جیهاندا کۆدەنگیەک هەیە، سەبارەت بە رەوایەتی 
فەرمانرەوایی   سیستمێکی  وەک  دیموکراتیەت 
توشی  رک��اب��ەرەک��ان  ئایدۆلۆژیا  ئ��ەوەی  پ��اش 
فاشی،  میراتی،  پاشایەتی  وەک  هاتن  شکست 
شیوعیەت لەم ماوانەی دوییدا«.  فۆکۆیاما زۆر 
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بە ڕوونی ئەوە دەخاتە روو ئەو شەرعیەتەی 
لەسەر  هێناوە  دەستی  بە  لیبڕاڵی  دیموکراتی 
ئاستێکی جیهانیدا لە دەرئەنجامی شکستهێنانی 
ئایدۆلۆژیا رکابەرەکانییەوە بە دەستی هێناوە، 
واتە لە پشت سەرکەوتنی دیموکراتی لیبڕاڵیەوە 
هێز و ئیرادەی بااڵ دەستی و جەنگ هەیە، نەک لە 
دەرئەنجامی پێشکەوتنی مێژووی و سروشتی 
دەرئەنجامی  ل��ە  ی��ان  م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ەوە،  فیکری 
ب���ڕوای م��رۆڤ��ای��ەت��ی ب��ێ��ت ب���ەوەی م��ێ��ژوو بە 
بە  ق��ان��وون��ی  ی��ان  ی��ەک��الک��ەرەوە،  شێوەیەکی 
ئاڕاستەی دیموکراتی لیبڕالی کۆتایی دێت.  لە 
میانی روونکردنەوەی گریمانەکانی فۆکۆیاماوە 
دەرک بە رۆحی سەرکەوتن و هێزی ویالیەتە 
ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان��ی ئ��ەم��ری��ک��ا دەک���رێ���ت وەک 

نمونەیەکی جیهانی دیموکراتی لیبڕاڵی.
سیفەتی  بە  ئیسالم  وای��ە  ب��ڕوای  فۆکۆیاما 
ئایدۆلۆژیا بەو جۆرە دەردەکەوێت زۆر مایەی 
سەرنج راکێشان نەبێت لە دەرەوەی ئەو ناوچانەی 
کە لە بنەڕەتدا شارستانییەتێکی ئیسالمیان هەیە، 
»ئەگەر ئیسالم بتوانێت سەرلەنوێ وەالئی ئەوانە 
بە دەستبهێنێتەوە، کە لێی هەڵگەڕاونەتەوە، ئەوە 
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بەر مەیل و ئارەزووی دڵی گەنجەکانی بەرلین، 
س���ەرەڕای  ن��اک��ەوێ��ت  مۆسکۆ  ی��ان  تۆکیۆ  ی��ان 
ئیسالم  بە  بڕوایان  خەڵک   بلیۆن  یەک  ئ��ەوەی 
دانیشتوانی  پێنجی  لەسەر  ی��ەک  »ی��ان  هێناوە 
جیهان« ، نەشیان توانیوە لەسەر ئاستێکی فیکری 
لەسەر  ببنەوە  لیبڕاڵی  دیموکراتی  رووب��ەڕووی 
فۆکۆیاماوە   دی��دی  لە  خ��ۆی��ان��دا«.   زەوی��ەک��ان��ى 
لیبڕاڵیدایە  شۆڕشێکی  لەبەردەم  ئیسالم  ئاینی 
و وایدەبینێت کە جیهانی ئیسالمی لە ماوەیەکی 
ئایدیا  کاریگەری  ژێر  دەکەوێتە  درێ��ژدا  دورو 
باڵوبوونەوەی  هۆکاری  بە  ئەوەش  لیبڕاڵیەکان، 
مەترسی تونڕەوی ئیسالمی دادەنإت لە پاڵ بەها 
رۆژئاواییە لیبڕاڵیەکان بەسەر کۆمەڵگە ئیسالمیە 

تەقلیدیکانەوە.

فۆکۆیاما و ئامانجگەرایی مێژوو
و  ئامانجگەراییە،  مێژوو  بڕوایوایە  فۆکۆیاما 
بە ئاڕاستەی دیموکراتی لیبڕاڵی گەشەیکردووە. 
الی  م��ێ��ژوو  ئامانجی  ش��ی��ک��ردن��ەوەی  پێش  ل��ە 
فۆکۆیاما، دەبێت بزانین ئامانجگەرایی چیە؟ چۆن 
فۆکۆیاما لە تێزەکەیدا بە ئامانجی مێژوو گەشت؟
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لە  بریتییە    :Teleology  – ئامانجگەرایی 
تیۆریەک بانگەشەی ئەوە دەکات هەموو ئەوەی 
چاالکیانەشی  ئ��ەو  هەموو  و  سروشتدایە  لە 
ئەنجام دەدرێت لە سروشتدا بۆ بە دەستهێنانی 
ئامانجێکی دیاریکراوە، لەبەر ئەوە ئامانجگەرایی  
کە  وایدادەنێت  ئامانجەکان،  زانستی  لە  بریتییە 
لە پشت هەموو جۆرەکانی  هۆکارێکی شاراوە 
عەقاڵنیترین  تەنانەت  گ��ۆڕان��ک��اری��ەک��ان��ەوەی��ە، 
لە  کە  لێکدەدرێتەوە،  وا  مرۆیی  هەڵسوکەوتی 
شێوە  هەمان  بە  ئامانجدایە،  کاریگەری  ژێ��ر 
جۆرێک  ب��ە  ئامانج،  ب��ۆ  ملکەچە  سروشتیش 
ل��ە س��روش��ت��دا ئ��ام��ان��ج��ەک��ان ب��ە ش��ێ��وەی��ەک��ی 
بۆ  م��رۆڤ  ب��ەاڵم  چێنراوە،  تێیدا  ناهٶشیارانە 
ئامانجەکەی  هۆشیارانە  شیوەیەکی  بە  خۆی 

دیاری دەکات«.  
ف��ۆک��ۆی��ام��ا ل��ە ئ��ام��ان��ج��گ��ەرای��ی زان��س��ت��ەوە 
مێژوو  ئامانجی  سەلماندنی  بۆ  دەستپێدەکات 
لیبڕاڵی  دیموکراتی  دەگاتە  پێشکەوتنی، هەتا  و 
»زانست و زانیاری  بریتییە لە کلیلی ئامنجگەرایی 
مێژوو، بە تایبەتی کە زانیاریەکانمان سەبارەت 
زانست  دەک��رێ��ت  و  سروشتیە  گ���ەردوون  ب��ە 
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بۆمانی دابینبکات، تاکە بوار کە هەموو خەڵکی 
و  ئامانجگەراییە  ئ��ەوەی  لەسەر  کۆدەکاتەوە 
زانستی  یان  مەعریفە،  لە  بریتییە  کەڵەکەبووە، 
ئامانجگەرایی  فۆکۆیاما  ن���وێ«.   سروشتی 
زانست و روودانی گۆڕانکاریە مێژوویەکان لە 
ئەوانیش:  دەسەلمێنێت،  ئامرازەوە  دوو  میانی 
پێشکەوتنی  و  سروشتی،  زانستی  پێشکەوتنی 

ئابوری.

یەکەم: پێشکەوتنی زانستە سروشتیەکان:
ل��ە س���ەرەت���ادا ف��ۆک��ۆی��ام��ا ب��ەڵ��گ��ە ل��ەس��ەر 
میانی  ل��ە  دەهێنێتەوە  م��ێ��ژوو  ئامانجگەرایی 
م��رۆی��ی  زان��س��ت��ی  لقێکی  چ��ەن��د  و  زان��س��ت��ەوە 
هۆنراوە،  وێنەو  و  هونەر  وەک  لێدەردەهێنێت 
لەسەر  سروشتیەکان  زانستە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دەستکەوتەکانی رابردوو بونیاد دەنرێن، »ئەو 
ئامادەییان  نیوتن  ئیسحاق  الی  راستیانەی 
زانکۆ  خوێندکارێکی  هەموو  الی  ئەمڕۆ  نەبوو 
دەخوێنێت،  ف��ی��زی��ادا  ب���واری  ل��ە  ک��ە  زان����راوە، 
بووە،  دایک  لە  نیوتن  دوای  لەبەرئەوەی  تەنها 
نە  و  خولیە  نە  زانستی  مەعریفەی  لەبەرئەوە 
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بەڵگە  گریمانەوە  ئ��ەم  لەمیانی  عەفەویشە«. 
لە  زانست  باڵوبوونەوەی  ب��ەوەی  دەهێنێتەوە 
کاتدا  یەک  لە  شارستانێتیەکاندا  و  گەالن  نێو 
نمونەیەک  چەند  جیهانیشە.  و  ئامانجگەراییە 
ل���ەس���ەر  م��ل��م��الن��ێ��ی س���ەرب���ازی ل��ە دون��ی��ای 
»مۆرکە  دەڵ��ێ��ت:  و  دەهێنیتەوە  ئ��ەم��ڕۆم��ان��دا 
دەڕەخسێنێت  بنچینەیەک  زانست  جیهانییەکەی 
بۆ یەکخستنی هەموو مرۆڤایەتی بە رەچاوکردنی 
باڵوبوونەوەی جەنگ و ملمالنێکان لە سیستمی 
زانستە  ل��ەم��ڕۆدا  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا، 
ف��ەراه��ەم  س��ەرب��ازی  هێزێکی  سروشتیەکان 
دەکەن بۆ کۆمەڵگەکان هەتا توانای بەکارهێنان 
بە  و  هەبێت  تەکنەلۆژیایان  بەرهەمهێنای  و 
جەنگ  بۆیە  بەکاریبهێنن«.   شێوە  تەواوترین 
فۆکۆیاما  الی  س���ەرب���ازی  ت��ەک��ن��ەل��ۆژی��ای  و 
پاڵنەری بەهێزی دەوڵەتانە لە پێناوی زالکردنی 
دامەزراندنی  و  کۆمەڵگەکاندا  لە  عەقاڵنییەت 
سەرجەم  لە  هاوشێوە  کۆمەاڵیەتی  بناغەیەکی 

دەوڵەت و شارستانێتیەکاندا.
لە  تەکنەلۆژیا  و  زان��س��ت  ب��اڵوب��وون��ەوەی 
الی  شارستانێتیەکاندا  و  دەوڵ���ەت���ان  ن��ێ��وان 
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ف��ۆک��ۆی��ام��ا وات����ای ئ���ەوەی���ە، ک��ە دەوڵ��ەت��ەک��ان 
هەوڵدەدەن بۆ پاراستنی سەروەری سیاسیان، 
دوژمن  تەکنەلۆژیای  ناچارە  دەوڵەت  بەوەش 
و ملمالنێکەرەکانی پەیڕەوبکات، ئەوەش دەبێتە 
دام���ەزراوە  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  ه��ۆی 
زیاتر  جۆرێک  بە  دەوڵ��ەت،  کۆمەاڵیەتیەکانی 
و  تەکنەلۆژیا  بەرهەمهێنانی  لە  بێت  کاریگەر 
بۆ  دەخولقێنێت  کەشێک  ئەوەش  بەکارهێنانی، 
بتوانێت  دەوڵ��ەت  بۆئەوەی  نەتەوەیی،  یەکێتی 
کاربکات  ببێتەوەو  دوژمنەکانی  رووب��ەڕووی 
جیاواز  شێوەی  چەندین  تێکشکاندنی  لەسەر 
ئاینییەکان،  و  و خیزانی  هەرێمی  پەیوەندیە  لە 
رێگای  ب���ەردەم  ل��ە  کۆسپ  ببنە  دەک��رێ��ت  ک��ە 
زانستی  ئاستێکی  بە  دەوڵ��ەت  و  یەکێتیە،  ئەو 
پۆلێک  دەرچ��وان��دن��ی  لەپێناو  هەڵدەستێتەوە، 
بەوەش  بەکاربهێنێت،  تەکنەلۆژیا  بتوانێت  تا 
پێناو  لە  ه��ەژارەک��ان  چینە  دەبەخشێتە  م��اف 
دەوڵەت  کاتێکدا  هەر  لە  هەموان  ئامادەکردنی 

ویستی«. 
بەسەر  م��ێ��ژووی��ە  ش��ێ��وازە  ئ��ەم  فۆکۆیاما 
هەموو دەوڵەتاندا دەسەپێنێت، چەند نمونەیەکی 
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ب��ەوەی  دەهێنیتەوە،  ئ��ەوە  لەسەر  مێژوویش 
جەنگەکانی سەدەی شانزە و پانزە بووە هۆی 
پێکهێنانی  و  دەرەبەگایەتی،  پێهێنانی  کۆتای 
لەسەر  جەخت  ه��ەروەه��ا  ئیمپراتۆرێتیەکان، 
ئەوەش دەکاتەوە، کە چاکسازی کۆمەاڵیەتی و 
ئابوری لە دەرئەنجامی ملمالنێی نێودەوڵەتیەوە 

ئەنجامدەدرێت.

دووەم: پێشکەوتنی ئابوری:
ت���ەواوک���اری ج��ی��ه��ان��ی و رۆش��ت��ن ب���ەرەو 
ب��اڵوب��وون��ەوەی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوت��ای��ە  جیهانگیری 
تیۆری ئابوری کە ژمارەیەکی زۆر شارەزا و 
راوێژکاری ئابوری لێکۆڵینەوەیان تێدا کردووە، 
لێپرسراوانی  بە  پیشکەشکردووە  ئەوەشیان 
ئەو  ل��ەس��ەر  ئابورییەکان  و  سیاسی  ئ��ی��دارە 
دروستە:  رێگایەکی  و  شێواز  ئەوە  بنەمایەی 
 »Neolibralism ئەویش »لیبڕالیزمی نوێیە«
لە:  بریتییە  تیۆریەش   ئەم  گوتەزای سەرەکی 
»ئ���ەوەی ب��ازاڕ رێکی دەخ��ات ب��ەرژەوەن��دی��ە، 
لە  خراپەیە«.  دەوڵ���ەت  تەداخولکردنی  ب��ەاڵم 
زۆری��ن��ەی  راب�����ردوودا  س���ەدەی  هەشتاکانی 
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ح��ک��وم��ەت��ی دەوڵ���ەت���ە رۆژئ���اوای���ی���ەک���ان ئ��ەم 
بەرەو  بۆ  رێنیشاندەرێک  کردە  لیبڕاڵیزمەیان 
روخانی  و  خ��ۆی��ان،  سیاسەتی  باشتربردنی 
یەکێتی سۆڤیەتیش پاڵنەرێکی زیاتر بوو بۆ ئەم 
بیر و باوەڕە، توانای ئەوەشی پێبەخشی ببێتە 

رەهەندێکی جیهانی. 
هۆی  بووە  نوێیەکان  جیهانییە  پێشکەوتنە 
جیهانی،  سەرمایەداری  بردنی  پێشتر  ب��ەرەو 
دەک��ردن��ەوە،  کۆی  »جیهانگیری«  چەمکی  کە 
ئەمەش بە هۆی مێژوویەکی دوور و درێژەوە 
پ��ێ��ش��ک��ەوت��ووە، و ب���ە س�����ەدەی ح��ەڤ��دەه��ەم 
سیاسیەکاندا  تیۆریە  شێوەی  لە  دەستپێدەکات 
لۆک«  و جۆن  هۆبز  »تۆماس  دەستی  لەسەر 
ل��ەس��ەر دەس��ت��ی »ئ���ادەم سمس«  پ��اش��ان  دا، 
سەر  و  کالسیکی،  ئ��اب��وری  بۆ  گواسترایەوە 
لەنوێ و لە ئێستەدا لە شێوەی لیبڕاڵیزمی نوێ 

دەرکەوتوەتەوە. 
ب��ی��روب��ۆچ��ون��ە ئ��اب��وری��ەک��ان��ی ف��ۆک��ۆی��ام��ا بە 
گ��وێ��رەی ئ��ەم ت��ی��ۆری��ە ه��ات��ووە، ب���روای وای��ە 
زانستەکان و پێشکەوتنە نوێیەکانی بە ئاڕاستەی 
ئاڕاستەیەش  ئابوریدا رێکخراون، ئەم  گەشەی 



46

بە  و  دەگ��رت  لەخۆ  تەکنەلۆژی  گەشەکردنی 
تێپەڕ بوونی کات پەیوەندیەکی بەتینی هەیە بە 
رێکخستنی کارەوە، هەروەها بەرەو پێشچونى 
تەکنەلۆژیەکان لە بوارە جۆراوجۆرەکانی وەک 
پەیوەندیەکان و چاکردنی رێگا و بان و بەرەو 
داهێنانی  و  بەندەرەکان  و  کەشتی  پێشبردنی 
بازاڕ  فراوانبوونی  هۆی  بووە   ... شەمەندەفەر 
هۆی  ب��ووە  ئەمەش  بەرهەم،  بوونی  زیاتر  و 
دابەشکردنی  و  گ��ەورە  ب��ازاڕی  دروستکردنی 

کار بۆ دوورترین مەودا. 
ئەم فراوانبوونە لە بازاڕەکان و لە بەرهەمدا 
بنەڕەتی  گۆڕانکاری  هۆی  ب��ووە  فۆکۆیاما  الی 
رێکخستنێکی  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا.  ل��ەب��ون��ی��ادن��ان��ی 
ه��ۆش��ی��اران��ە ل��ە ک���اردا گ��ۆڕان��ک��اری چ��وارچ��ێ��وە 
کۆمەاڵیەتیدا،  بونیادنانی  لە  دەسەپێنێت  ف��راوان 
پیشەسازیەکان  کۆمەڵگە  ک��ە  ئ��ەوەی��ە  ئ��ەم��ەش 
فۆکۆیاما  هەبێت.  شارستانیان  مۆرکێکی  دەبێت 
نوێکردنەوەی  لە  دەڕوات  دوورت���ر  ل��ەوە  زۆر 
دەڵێت  و  کۆمەڵگەدا  لە  کۆمەاڵیەتیدا  پێکهاتەی 
»گ��ەش��ەی ئ��اب��وری و ب���ازاڕی ک��ار ک��اردەک��ەن 
کۆمەاڵیەتیە  تائیفیە  ق��ەوارە  شڵەقاندنی  لەسەر 
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تەقلیدیەکان، وەک هۆزەکان و خێڵەکان و خێزانە 
ئ��ەم ق��ەواران��ە پاشەکشە دەک��ەن و  گ��ەورەک��ان، 
نەتوانینی  ه��ۆی  بە  دەچ��ن  کەمبوونەوە  ب��ەرەو 
بۆ  عەقاڵنی  بنەمایەکی  لەسەر  رێکخستنی  خۆ 
لەبەردەم  فراواندەکات  بوار  و  ئابوریەکان،  توانا 
الیەنی  لە  نوێدا«.   رێکخراوی  شێوەی  چەندین 
نوێ  لیبرالیزمی  کاتێک  راستە،  ئەمە  کرداریەوە 
جوڵەی  و  گواستنەوە  ئ��ازادی  بە  دەدات  رێگە 
دەس��ت��ی ک���ار، و ت��ەک��ن��ەل��ۆژی��اش ک��ارێ��ک��ی نوێی 
لە  نوێیەکان  رێکخستنە  شێوە  ب��ەاڵم  ک���ردووە، 
نێوان  لە  کەلێنەکە  بەڵکو  نەگۆڕاوە،  کۆمەڵگەدا 
حاڵەتی  باشترین  لە  واتە  زیاتربووە،  چینەکاندا 
لیبڕاڵیدا چینی بورژواز و کرێکار هەیە، و چینێکی 
ناوەند هەیە، کە ئەگەری هەیە زیاتر توش بێت بە 

مەترسیەکانی قەیرانە داراییەکان لە رۆژئاوادا.
مێژوو  ه��ۆک��ارەک��ان��ی  رووی  خستنە  پ��اش 
فۆکۆیاما دەگاتە ئەوەی مێژووی ئامانجگەرایی 
تەکنەلۆژیاوە  و  زان��س��ت  ش��ێ��وازی  میانی  ل��ە 
دەخرێتەروو، دەڵێت »کارێکی نەگونجاوە وێنای 
ئەگەر  بکەین،  راستەقینە  خولی  مێژوویەکی 
شارستانییەتێکی  دیارنەمانی  گریمانەی  و  بێت 
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دی��اری��ک��راو بکەین ب��ە ت����ەواوی ب��ەب��ێ ئ��ەوەی 
خۆی  دوای  شارستانێتی  لە  پاشماوەیەک  هیچ 
بەجێبهێڵێت... بەوەش مێژوو بە هەموو پاشماوە 
سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانییەوە دەبێتە 

ئامانجگەرایی«. 
فۆکۆیاما بڕوایوایە تەکنۆلۆژیا و رێکخستنی 
پیشەسازی،  ب��ۆ  پێویستن  م��ەرج��ی  دوو  ک��ار 
پێشکەوتنی  و  ف��راوان��ک��ردن  شێوە  ه��ەم��ان  ب��ە 
ش��ارەک��ان��ی��ش، پ��اش��ان ئ����ەوەش دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی 
زان��ی��اری،  و  زان��س��ت  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ف��ۆک��ۆی��ام��ا ن��ک��وڵ��ى ل���ەوەش 
ن��اک��ات ک��ە چ��ەن��د دەوڵ��ەت��ێ��ك ه��ەن ل��ە رووی 
و  سەرمایەدارین  نە  گەشەیانکردوە  ئابوریەوە 
نە دیموکراتین، وەک یەکێتی سۆڤیەتی پێشوو، 
ل��ە سیەکانی  بینی  ب��ەخ��ۆوە  ئ��اب��وری  گ��ەش��ەی 
کە  ستالیندا،  س��ەردەم��ی  لە  پێشوودا  س��ەدەی 

واڵتی لە کشتوکاڵیەوە گۆڕی بۆ پیشەسازی.

زانستە نوێیەکان و دیموکراتی
زانستە  یەکالکردوەتەوە  ئ��ەوەی  فۆکۆیاما 
دروس��ت��دەک��ەن  ئ���ارەزووی���ەک  سروشتیەکان 
ب����ەرەو س���ەرم���ای���ەداری و ئ���اب���وری ب����ازاڕ، 
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نێوان  لە  هەیە  بەتین  پەیوەندیەکی  بڕوایوایە 
گەشەی ئابوری و ئاستی زانست و زانیاری و 
دیموکراتیدا، »پەیوەندی نێوان گەشەی ئابوری 
تەنها  ک��ە  دورت���رە  ل���ەوە  دی��م��وک��رات��ی زۆر  و 

رێکەوت بێت«. 
لە چاکسازی  ئەو دەوڵەتانەی کە پەیڕەوی 
پێکهاتەی  بەسەر  گۆڕانکاری  دەک��ەن  ئابوری 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ان��دا ه��ات��ووە ل��ە م��ی��ان��ی گ��ۆڕان��ی 
پیشەسازی،  بۆ  کشتوکاڵەوە  لە  کۆمەڵگەکە 
ب��ەو ه��ۆی��ەش��ەوە ش��ارەک��ان ف���راوان دەب���ن و 
هەوروەها  و  زیاددەکات  خوێندەواری  رێژەی 
فۆکۆیاما  دەبێتەوە،  ب��ەرز  تاکەکەس  داه��ات��ی 
چەندین نمونە بە شارەکانی جیهان دەهێنێتەوە 
ک��ە گ��ەش��ەی ئ��اب��وری ت��ێ��ی��ان��دا ب��ووەت��ە ه��ۆی 
پاش  ل��ە  ئیسپانیا  دی��م��وک��رات��ی.  س��ەره��ەڵ��دان��ی 
فەرمانڕەوایی فرانکۆ  کاریکرد لەسەر چاکسازی 
ئ���اب���وری ئ����ەوەش ب����ووە ه���ۆی گ��ۆڕان��ک��اری 
و  کۆمەڵگەیەدا  لەو  دیموکراتی  و  کۆمەاڵیەتی 
لە دەرئەنجامیشدا بە پارتی سیاسی و ئازادی 
ئاشنابوو، واڵتێکی وەک یابان کە دیموکراتیەتی 
لە رێگەی هێزەوە بەسەردا سەپێنرا، تا ئاستێک 
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لە  بوترێت  ناکرێت  تێپەڕاندووە  دیموکراتیەتی 
هەمان  سەپێنراوە،  بەسەریدا  هێزەوە  رێگەى 
حاڵەتیش سەبارەت بە کۆریای باشور و تایوان 

راستە.
و  ئابوری  دەکاتەوە  لەوە  فۆکۆیاما جەخت 
گەشە پەیوەندیان بە دیموکراتیەتێکی جێگیرەوە 
دەوڵەتی  کەم  ژمارەیەکی  دەوڵ��ەت��دا،  لە  هەیە 
دەوڵەمەند هەیە دیموکراتی لیبڕاڵی تێدا نەبێت، 
ئەگەر چەند دەوڵەتێکی هەژاری وەک هیندستان 
و ک��ۆس��ت��اری��ک��ا ن��م��ون��ەی��ەک��ی س��ەرک��ەوت��ووی 
دیموکراتی بخەنەڕوو، بەاڵم زۆربەی دەوڵەتان 
پۆلێن  نێو دەوڵ��ەت��ە دەوڵ��ەم��ەن��دەک��ان��دا  ل��ە  ک��ە 
دیموکراتی  دوەڵ��ەت��ان��ەی  ل��ەو  بریتین  ناکرێن 
لەسەر  دەهێنێتەوە  بەڵگە  سێ  فۆکۆیاما  نین. 
ئەوەی پیشەسازیەکی پێشکەوتوو دەبێتە هۆی 

دیموکراتی: هێنانەکایەی 
دیموکراتیە  تەنها  دیموکراتی:   فەرمانی   .1
بەیەکگەیاندنی  لە  سەرکەتووبێت  دەتوانێت 
ل��ە  ،ک����ە  ب���ەی���ەک���ەک���ان  دژ  ب����ەرژەوەن����دی����ە 
لە  دەب���ن،  دروس���ت  ئ��اب��وری��ەوە  سروشتێکی 
لە  کرێکارییەکان  چینە  پیشەسازیدا  حاڵەتی 
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پیشەییەکاندا  و  پیشەسازی  ج��ی��اوازە  ب��وارە 
جیاواز  ئیداری  پۆستی  هەروەها  دەردەک��ەون، 
س��ەره��ەڵ��دەدەن،  جیا  جیا  س��ەرم��ای��ەداری  و 
بەهەمان شێوە ئەو کۆچبەرانە دەردەکەون ،کە 
ئا  وەربگرن،  کار  بازاڕی  لە  هەوڵدەدەن سود 
بوون  دێتە  دیموکراتی  فەرمانی  و  کار  لێرەدا 
لەبەرئەوەی  دەسەلمێنێت،  خۆی  تواناکنی  و 
میانڕەوە و رێگە بە هەموان دەدات تەعبیر لە 
نکوڵى  فۆکۆیاما  ئەوەشدا  لەگەڵ  بکەن،  خۆیان 
بەوەی  ناکات  دیکتاتۆریەکان  رژێمە  رۆڵی  لە 
بڕیارەکانی  لە  خێراترە  ئابوریەکانیان  بڕیارە 
ب��ۆ م��اوەی��ەک��ی دوور و  ب���ەاڵم  دی��م��وک��رات��ی، 
سیستمە  لە  تایبەتی  بە  نابێت  ب��ەردەوام  درێژ 
تەواو  هۆشیاریەکی  بەبێ  کە  دیکتاتۆریەکاندا 
کاردەکەن،  ئابوریەکانی واڵت  بەرژەوەندیە  بە 
کار  دەسەاڵتداردا  نوخبەیەکی  پێناو  لە  بەڵکو 

دەکان و بڕیارەکان دەردەکرێت.
2. ئابوری و گۆڕانکاری دیموکراتی: گەشەی 
ئەوە  لەبەر  دیموکراتی،  هۆی  دەبێتە  ئابوری 
رژێمە دیکتاتۆرەکان یان سیستمی تاک حیزبی 
پێشکەوتوو  گەلێکی  فەرمانڕەوایەتی  کاتێک 
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بە  تەکنۆلۆژیاوە  و  زانست  رووی  لە  دەک��ەن 
تێپەڕبوونی کات دەبێتە دیکتاتۆری.

3. بەرەو پێشچوونی ئابوری و گۆڕنکاری 
ل��ی��ب��ڕاڵ��ی: پ��ی��ش��ەس��ازی��ەک��ی س���ەرک���ەوت���وو و 
ن��اوەن��د  چینی  ب��ە  رێ��گ��ە  ئ��اب��وری  پێشکەوتنی 
دەدات هەتاوەکو بەشدار بێت لە ژیانی سیاسی 
، هەروەها دەسەبەرکردنی یەکسانی بۆ هەموو 
زۆر  جیاوازیەکی  توێژەکان سەرەڕای  و  چین 
لە داهاتی تاکەکەسیدا، لەبەرئەوەی پێشکەوتنی 
ئ��اب��وری دەس��ت��ی ک��ار و زۆر و خ��وێ��ن��ەواری 
پاڵنەری  هۆی  دەبێتە  بۆخۆی  ئەمەش  دەوێت، 
ئەم چینە، بۆئەوەی داوای مافی خۆی بکات  و 

بەشداربێت لە ژیانی سیاسیدا.
فۆکۆیاما بەوە کۆتایی پێدەهێنێت، کە مێژووی 
شارستانێتی  لە  تەنها  جیهانی  و  ئامانجگەرایی 
سەدەکانی  لە  وەک  کورتنابێتەوە،  رۆژئ���اوادا 
ئەزمونە  ئێستاماندا  لەسەردەمی  ناوەڕاستدا، 
مرۆییەکان بە موڵكی هەموو مرۆڤایەتی ئەژمار 
دەڕوات  دوورتریش  لەوە  زۆر  بەڵکو  دەکرێن، 
کاتێک پێشکەوتنی زانستی و ئەزمونە مرۆیەکان 
جۆرێک  ب��ە  جێبەجێدەکات  ئ��اب��وری��دا  ب��ەس��ەر 
کە  دادەنێت  یەک شارستانی  بە  جیهان  هەموو 
لە ئابوریەکی بە جیهانی کراودا خۆی دەنوێنێت.
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دووەم: کۆتایی ئایدۆلۆژیا
ف��ۆک��ۆی��ام��ا دەپ��رس��ێ��ت ئ���ەگ���ەر م��ێ��ژووی 
هەمیشە  ب��ۆ  هەبێت  ت��وان��ای��دا  ل��ە  م��رۆڤ��ای��ەت��ی 
دەگات؟  ئامانجی خۆی  بە  ئایا  بێت،  بەردەوام 
ل���ە سیستمی  ه��ەی��ە  دژی���ەک���ی���ەک  ه��ی��چ  ئ��ای��ا 
یان  ن��وێ��دا؟  لیبڕاڵی  دیموکراتی  کۆمەاڵیەتی 
مێژوو لە سیستمی دیموکراتی لیبڕاڵی ئێستادا 
ئەم  وەاڵم��ی  فۆکۆیاما  گەشتووە؟  کۆتایی  بە 
بۆ  گ��ەڕان��ەوە  میانی  لە  دەدات���ەوە،  پرسیارانە 
الی  تایبەتی  ب��ە  س��ی��اس��ی،  فیکری  م��ێ��ژووی 
لە هیگڵ و مارکس و شیکردنەوەی  هەر یەکە 

تێڕوانینەکانیان بۆ مێژوو.

کۆتایی مێژوو چارەسەری ناکۆکیەکان
پێکهاتەی رێکخستنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
ناوخۆیی  ن��اک��ۆک��ی  شارستانێتیەکدا  ه��ەر  ل��ە 
کات  تیپەڕبوونی  پێی  بە  کە  دەگ��رێ��ت،  خۆ  لە 
رێکخستنە  ئ��ەو  شڵەژاندنی  ه��ۆک��اری  دەبێتە 
زیاتر  دیکەی  ریکخستنێکی  دروستکردنی  و 
دوایشیان  ئ��ەوەی  کە  جێگەیدا  لە  سەرکەوتو 
دی��س��ان��ەوە ن��اک��ۆک��ی ل��ە خ��ۆدەگ��رێ��ت، ئەمەش 
ف��ۆک��ۆی��ام��ا  ه��ی��گ��ڵ��ی.  دیالێکتیکی  ل��ە  ب��ری��ت��ی��ی��ە 
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دیالێکتیکیە دەکات و دەپرسێت:  لەم  توێژینەوە 
پێهاتووە و مێژوو  ناکۆکیانە کۆتاییان  ئەم  ئایا 
گەیتشتووەتە کۆتایی؟ فۆکۆیاما جەخت لەسەر 
لیبڕاڵی  دیموکراتی  سیستمی  دەک��ات��ەوە،  ئ��ەوە 
چارەسەرکردنی  رێگەی  لە  کۆتایی  گەیشتوەتە 
هەموو ناکۆکیەکان لە کۆمەڵگە دیموکراتیەکاندا.

کۆمەڵگەدا  لە   ناوخۆیی  ناکۆکی  هەبوونی 
الی ف��ۆک��ۆی��ام��ا وات���ای ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت کە 
دەبێتە  و  ه��ەی��ە  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  نیگەرانییەکی 
هۆکاری داڕمانی سیستمە دیموکراتیەکە، گرفتە 
دیموکراتیەکاندا  کۆمەڵگە  لە  سەرەکییەکان 
و  ت��اوان  هەڵئاوسان،  وەک،  دەخاتەوە،  دوور 
کێشانە  ئەم  ئەوەی  لەبەر  هۆشبەرەکان،  مادە 
ملمالنێ  و  ناکۆکی  دروستبوونی  هۆی  نەبنە 
کردنیدا  چ��ارەس��ەر  مەترسی  کاتی  ل��ە  تەنها 
نەبێت لە چوارچێوەی سیستمە فەرمانڕەواکەدا، 
لەبەرئەوەی ناکۆکی واتا لەقبوونی شەرعیەتی 
ناتوانێت  کە  فەرمانڕەوایە،  دەس��ەاڵت��ەی  ئ��ەو 
ئ���ەو دژی��ەک��ی��ە ل���ە ج���وارچ���ێ���وەی ئ��ێ��س��ت��ای��دا 
شیکردنەوەیدا  لە  فۆکۆیاما  چارەسەربکات.  
جۆرێک  بۆ  ج��ی��اوازە،  کۆمەڵگە  چینەکانی  بۆ 
پرۆلیتاریای  ه��ەژاری  کە  وایە  بڕوای  مارکس 
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دەبێتە  جۆرێک  بە  ملمالنێیەکە،  دوورخ���راوە 
شۆڕشگێڕی  دۆخ��ێ��ک��ی  دروس��ت��ک��ردن��ی  ه��ۆی 
بونیادی  لە  دەدات  گێژەڵوکەیەک  وەک  وەه��ا 
دیکە  بونیادێکی  و  سەرمایەداری  کۆمەڵگەی 
جێگەی دەگرێتەوە، بەاڵم فۆکۆیاما پێچەوانەی 
بیردەکاتەوە  و بڕوای وایە کە هەژاری  ئەوە 
ملمالنێ،  یان  ناکۆکی  نەک  کێشەیە  پرۆلیتاریا 
مێژوو  کە  ب��ی��روب��اوەڕەش  ئ��ەو  دەگ��ات��ە  بەڵکو 
شێوە  ئ��ەو  جۆرێک  بە  کۆتایی،  بە  گەشتووە 
رێکخستنە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەی لە ئێستەدا 
واتە  پێیرەزامەندە،  مرۆڤایەتی  هەموو  هەیە، 
گرفتی هەژاری الی پرۆلیتاریا چارەسەر بووە 
و چینی کرێکار رازیە بەو دۆخە کۆمەاڵیەتیەی 
تیایدایە لە ژێر سیستمێکی دیموکراتی لیبڕاڵیدا. 

تێکۆشان لە پێناو بە دەستهێنانی
دانپێدانان و شکۆمەندیدا

فۆکۆیاما دان بەوەدا دەنێت، بە تەنها ئابوری 
ناگاتە دیموکراتی، بەڵکو چەندین دەوڵەت هەیە 
گەیشتونەتە خۆشگوزەرانی و گەشەی ئابوریان 
کردوە بە بێ هیج ئازادیەک، هەروەها شٶڕشە 
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سەدەی  لە  فەڕەنسا  و  ئەمریکا  لیبڕاڵیەکانی 
ئابوری  ئامانجێکی  ئامانجەکەیان  ه���ەژدەدا 
رووت نەبووە.  پێشکەوتنی زانستی و ئابوری 
مێژوو،  شیکردنەوەی  بۆ  نین   بەس  تەنها  بە 
لەسەر  جەختدەکاتەوە  فۆکۆیاما  ئ��ەوە  لەبەر 
بڕیاردان لە ئازادبوون لە کۆت و بەندەکان و 
ئ��ارەزووی دەکات لە میانی » بە  کە کۆمەڵگە 
دەستهێنانی دانپێدانان و شکۆمەندیدا«، ئەوەش 
مەبەستی  بە  هیگڵ  الی  عەقڵ  بۆ  گەڕانەوە  بە 
بری  لە  م��ێ��ژووی،  پێشکەوتنی  شیکردنەوەی 
لە  پێبەستووە  پشتی  کە  م��ادی  شیکردنەوەی 

شیکردنەوەی پێشکەوتنی زانستی و ئابوریدا.
ف��ۆک��ۆی��ام��ا چ��ەم��ک��ەک��ەی س����ەب����ارەت بە 
و  دانپێدانان  دەستهێنانی  بە  لە  ئ��ارەزوب��وون 
گەڕانەوە  میانی  لە  شیدەکاتەوە  شکۆمەندیدا 
چەمکەکە  ئیغریقیەکەی  بنچینە  و  مێژوو  بۆ 
الی ئەفالتون » ئارەزوبوون لە بە دەستهێنانی 
دانپێدانان و شکۆمەندیدا چەمکێکی رۆژئاواییە، 
کە  ب��اس��ک��راوە  ج��ۆرە  ب��ەو  کاتێک  بەتایبەتی 
جگە  مرۆڤایەتیە،  مێژووی  یەکەمی  بزوێنەری 
ژیانی  ل��ە  ج���ۆرە  ب��ەو  ه��ەرگ��ی��ز  ئێمە  ل���ەوەی 
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بە  لەپێناو  تێکۆشانە  ک��ە  ن��اڕوان��ی��ن،  سیاسی 
بڕوامانوایە  ئێمە  بۆیە  دانپێداناندا،  دەستهێنانی 
س��ی��اس��ەت ک��ێ��ب��ڕک��ێ��ی��ە ل���ەس���ەر دەس�����ەاڵت و 
س��ام��ان��دا،  و  س����ەروەت  پ��ێ��ن��او  ل��ە  ملمالنێیە، 
چەمکەکەی  کە  نییە  هیگڵ  ئەوە  لەبەرئەوەیە، 
داهێنابێت، بەڵکو زۆر کۆنە تەنانەت لە خودی 
فەلسەفەی رۆژئاواش کۆنترە، فۆکۆیاما ئاماژە 
بە الیەنێکی باو و ناسراو دەکات لە کەسایەتی 
مرۆڤدا، جگە لەوەی تاکە وشەیەک نەبووە کە 
بۆ  بەکارهێنرابێت  ساڵدا  ه��ەزاران  م��اوەی  لە 
ئاماژە دان بە دیاردەیەیکی سایکۆلۆژی لەپێناو 
لەسەر  ئەفالتون  دانپێداناندا.  دەستهێنانی  بە 
سیموس قسە دەکات، ماکیاڤیلی لەسەر تینوێتی 
مرۆڤ بۆ شکۆمەندی دەدوێت، هەروەها هۆبز 
ب��وون��ی م��رۆڤ دەک���ات و  ل��ە لەخۆبایی  ب��اس 

رۆسۆش لەسەر خۆپەرستی قسە دەکات. 
 فۆکۆیاما وا دادەنێت شکستی شیکردنەوەی 
مارکس،  نەک  هیگڵ  بۆ  دەمانگێڕێتەوە  ئابوری 
نا  بە شێوەیەکی  ت��ەواوی  بە  هیگڵ  لەبەرئەوەی 
لە پرۆسەی مێژوو دەکات، هەر  باس  ئابوریانە 
دەبەستێت  پشت  فۆکۆیاما  ل��ێ��رەدا  چ��ۆن  وەک 
بۆ   کۆجیف  ئەلێکسەندەر  ش��ی��ک��ردن��ەوەی  ب��ە 
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یەکەم،  مرۆڤی  بە  س��ەب��ارەت  هیگڵ  فەلسەفەی 
کۆجیف سەبارەت بە فەلسەفەکەی هیگڵ دەڵێت: 
جارێکی  ب��ۆئ��ەوەی  پ��ێ��دەدات،  هەلێکمان  »هیگڵ 
بکەینەوە  نوێ  لیبڕاڵی  دیموکراتی  لە  بیر  دیکە 
بە دەربڕینی جیاوازتر لەو دەربڕینانەی ناوەندە 
و  راه��ات��وون  ل��ەس��ەری  سەکسۆنییەکە  ئەنگلۆ 
هیگڵ  نمایشدەکات.  خۆی  لۆکدا«  و  »هۆبز  لە 
تێگەشتنێکمان  لۆکەوە  و  هۆبز  پێچەوانەی  بە 
پێدەبەخشێت سەبارەت بە کۆمەڵگەی لیبڕاڵی کە 
مرۆڤدا  کەسایەتی  لە  وەستاوە  الیەنێک  لەسەر 
خۆپەرستی تێدا نەبێت«.  فۆکۆیاما بڕوای وایە 
جیاوازی بنەڕەتی لە نیوان هیگڵ و مارکسدا لە 
جیاوازی هەڵوێستیاندا دەردەکەوێت سەبارەت بە 
مرۆڤی سەرەتا، مارکس بڕوای وایە کۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتی سەرەتا دابەش دەبێت بۆ چەند چینێک 
زەوی  خاوەن  ئابوری،  فاکتەری  بنەمای  لەسەر 
کۆمەڵگەیە  ئەو  هیگڵ  لەکاتێکدا  هەیە،  جوتیار  و 
دابەش دەکات لەسەر بنەمای هەڵوێست سەبارەت 
پێناو  لە  مەترسیەوە  خستنە  ژی��ان  و  م��ردن  بە 
فۆکۆیاماش جەخت  ناندا.   دانپێدا  بەدەستهێنانی 
لەسەر ئەوە دەکاتەوە، کە مرۆڤ لە پێشکەوتنە 
مێژوویەکەیدا بە شوێن بە دەستهێنانی دانپێدانان 
یەکەمی  بزوێنەری  و  گ���ەڕاوە،  شکۆمەندیدا  و 
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لە  ئارەزوبوون  لە  مێژووی مرۆڤایەتی  بریتییە 
بەدەستهێنانی دانپێدانان و شکۆمەندیدا.

فۆکۆیاما چەند نمونەیەک بۆ حالەتی سیمۆس 
دەهێنێتەوە لە دەوڵەت ئیشتراکیەکاندا و دەڵێت: 
»ئارەزوو بۆ دانپێدانان رۆڵێکی یەکالکەرەوەی 
دژی  لە  شۆڕشەکان  سەرهەڵدانی  لە  هەبووە 
دانیشتوانی  ل��ە  زۆرێ����ک  راس��ت��ە  ش��ی��وع��ی��ەت، 
ئ���ەوروپ���ای رۆژه�����ەاڵت دەی��ان��وی��س��ت ک��ۆت��ای 
بهێنرێت بە سیستمی شوعی نەک تەنها لە بەر 
ئارەزوبوون  لەوەی  جگە  ئابوریەکان،  هۆکارە 
هاوتا  ئابوریەوە  رووی  لە  باشتر  ژیانێکی  بۆ 
و  دیموکراتیەکان  مافە  داواکردنی  لەگەڵ  بوو 
ب��ەو وات��ای��ەی تا رادەی��ەک  ب��ەش��داری سیاسی 
ئامانج بووە.  مرۆڤ ژیانی دەخاتە مەترسیەوە 
و بەشداری جەنگ دەکات، لەپێناو ئەوەی وەک 
مرۆڤێکی ئازاد دانیپێدا بنرێت، ئەو پەیوەندیەی 
نێوان خاوەن کۆیلە و کۆیلە الی فۆکۆیاما خاڵی 
مرۆڤایەتیە،  مێژووی  یەکەمی  قۆناغی  کۆتایی 
»حاڵەتی جەنگی نێوان خاوەن کۆیلە و کۆیلە کە 
هیچ الیەکیان بەوە رازی نەبوون، و هیچیشیان 
ئارەزوەکانیان پێتێر نەبووە، ئەمەش بێتواناییانە 
و  کۆمەڵگە«  »ملمالنێی  لە  دەنوێنێت  خۆی  و 
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بە  و  مرۆڤایەتی  پێشکەوتنی  بە  کۆتایشدا  لە 
دەستهێنانی دانپێدانان و چارەسەری ناکۆکیەکان 

کۆتایی هات«. 

بە دەستهێنانی دانپێدانان لە کۆتایی مێژوودا
فۆکۆیاما ژیانی مرۆڤی کۆتایی دەخاتە روو، 
هەروەها دۆخی ملمالنێی ئەم مرۆڤە شیدەکاتەوە 
هەر وەک چۆن هیگڵ – کۆجیف خستویانەتەڕوو، 
بەدەستهێنانی  پ��ێ��ن��اوی  ل��ە  ملمالنێیەش  ئ��ەم 
لە  بووە  بە رێز و شکۆمەندی کۆیلە  دانپێدانان 
مرۆڤی  ژیانی  لە  ب��ەاڵم  خاوەنەکەیەوە،  الی��ەن 
دانبەوەدا  فۆکۆیاما  لە کۆتایی مێژوودا،  کۆتایی 
بەهای  ب��ە  هەستدەکات  م��رۆڤ  کاتێک  دەن��ێ��ت 
خۆی وەک مرۆڤێک، و دانپێانانی ئەوانی دیکەی 
بەدەستهێنا، »بابەتی کۆتایی مێژوو بریتی دەبێت 

لە بابەتی داهاتوی سیمۆس«. 
فۆکۆیاما پشت دەبەستێت بە شیکردنەوەکانی 
بە  و  م��ێ��ژوودا،  کۆتایی  ل��ە  کۆجیف   – هیگڵ 
تێزەکەیدا  لە  داناوە،  سەرەکی  سەرچاوەیەکی 
بۆئەوەی بەڵگە بهێنێتەوە لەسەر کۆتایی مێژوو 
و دەرکەوتنی مرۆڤی کۆتایی، فۆکۆیاما وێنەی 
مرۆڤیکە   کە  ب��ەوەی،  دەک��ات  کۆتایی  مرۆڤی 
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دەژی،  لیبڕاڵیەکاندا  دیموکراتیە  کۆمەڵگە  لە 
بە  دەوڵ��ەت��ەوە  الی��ەن  لە  گشتی  دانپێدانانی  و 

دەستهێناوە.
ف��ۆک��ۆی��ام��ا دان���ب���ەوەدا دەن���ێ���ت، ک��ە چەند 
لیبڕاڵی  دیموکراتی  رووبەڕووی  بەرەنگاریەک 
دەبێتەوە کە لەسەر وێنەیەکی دیکەی سیمۆس 
کایەی  هێنانە  هۆی  ببێتە  دەکرێت  و  وەستاوە 
دیموکراتی  راستیدا  »لە  یەکسانی.  نا  دۆخ��ی 
تێک  ن��اوخ��ۆوە  لە  دا  م��ەودا  دوور  لە  لیبڕاڵی 
لە  کردن  زی��ادەرەوی  بەهۆی  ئەویش  دەچێت 
لە  کردن  زیادەڕەوی  یان  دا  »میجالۆسیمیا«  

»ئیسۆسیمیا«  دا.
مەبەستی  بە  تێدەکٶشێت  تاک  راستیدا  لە 
دەمان  کۆتاییدا  لە  کە  دانپێدانان  دەستهێانی  بە 
کە  کۆمەڵگە  ب��ەاڵم  کۆتایی،  مرۆڤی  گەیەنێتە 
دەستهێنانی  بە  ئ��ارەزوی  پێناو  لە  هەوڵدەدات 
دانپێدانانی تەواودا »ئیسۆسیمیا« لە دەرئەنجامدا 
ئەم  ب��ەرئ��ەوەی  لە  )سەرناکەوێت(  دەروخ��ێ��ت 
بەر  دانپێداناندا  لە  سەرکێشانەیە  ئ���ارەزووە 
سنورەکانی سروشت دەکەوێت، هەروەها تاک لە 
کۆمەڵگەدا چاو دەبڕێتە دشنپێدانان بە بااڵ دەستی 
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خۆیدا بەسەر ئەوانی دیکەدا »میجالۆسیمیا« لە 
ژێر سێبەری دیموکراتیەتێکی لیبڕاڵیدا.

سێهەم: فەلسەفەی کۆتایی مێژوو
فۆکۆیاما پێشبینی کۆتایی مێژوو و کەووتنی 
ئایدۆلۆژیا سیاسیەکان دەکات، هەروەها پێشنینی 
نییە  بەوە  پێویستی  مرۆڤ  کە  دەکات  ئەوەش 
سەر لە نوێ بیرۆکەی سیاسی نوێ دابڕێژێتەوە 
دیموکراتی  سێبەری  ژێ��ر  لە  خ��ۆی  ژیانی  بۆ 
مرۆڤ  و شێوەی  فۆکۆیاما سروشت  لیبڕاڵیدا، 
دی���اری���دەک���ات ل��ە ک��ۆت��ای م���ێ���ژوودا، ئ���ەوەش 
تێپەڕاندنی دەاللەتی لیبڕاڵیە بۆ مێژوو و دەگاتە 
دەکات.  باسی  مێژوو  پاش  بە  و  مێژوو  دوای 
لییبڕاڵی  کۆمەڵگەی  کە  دەخ��ات��ەڕوو،  ئ��ەوەش 
چارەسەری  ناکۆکیەکان  هەموو   توانیویەتی 
بکات لە نێو چینەکاندا ، هەروەها تاک دانپێدانان 
بە دەستدەهێنێت و رێزی لێدەگیرێت لە کۆمەڵگەدا 
دیموکراتی  فەرمانڕەوایی  سیستمێکی  میانی  لە 
و دامەزراوەکانی، فۆکۆیاما سیفەتەکانی مرۆڤ 
دیاریدەکات لە کۆتایی مێژوودا لە میانی ژیانی 
لە دەوڵەتدا، هەروەها پەیوەندی نێوان دەوڵەتان 
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دیاریدەکات، لەگەڵ ئازادی مرۆڤدا کە لەدەوڵەتی 
کۆتایی مێژوودا پێی گەشتووە.

ئازادی و یەکسانییەکان لە کۆتایی مێژوودا
م��ێ��ژوو ل��ە پ��ێ��ش��ک��ەوت��ن��ی ب���ەردەوام���دای���ە، 
مێژووی  دەکرێت  »ئایا  دەپرسێت  فۆکۆیاما 
بەڵێ  بە  خۆشى  هەر  بنوسینەوە؟«،  جیهانی 
مێژووی  لەبەرئەوەی  ئەوەش  وەاڵمدەداتەوە، 
ئامانجگەرایی و پێشکەوتنەکانی مرۆڤی بەرەو 
ب��ەرەو  پێشکەوتنەش  ئ��ەو  ب���ردووە،  پێشەوە 
بنەما  هۆی  بە  ئەوەش  رۆشتووە،  دیموکراتی 
و تایبەتمەندیەکانی دیموکراتی لیبڕاڵیەوەیە، کە  

بریتییە لە ئازادی و یەکسانی.
مێژووی  رێگەی  دوو  میانی  لە  فۆکۆیاما 
یەکەم:  دەنوسێتەوە،  جیهان  مێژووی  هاوتاوە 
پێشکەوتنی زانستی سروشتی نوێ »ئارەزو«، 
دووەم: ملمالنێ لە پێناو بە دەستهێنانی دانپێداناندا 
»سیمۆس«. جەخت لە کۆتایی مێژوو دەکاتەوە  
ه���ەردوو  ک��ۆت��ای��ی  »خۆشبەختانە  دەڵ��ێ��ت:  و 
لیبڕاڵی  دیموکراتی  ئەوەش  ئایا  یەکە،  رێگاکە 
سیاسیەکان  یەکسانییە  نییە«.  سەرمایەداری 
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لە کۆمەڵگە رۆژئاواییەکاندا لە رێگەی دەستور 
دیموکراتیەکانەوە  چاالکیە  مومارەسەکردنی  و 
ئازادیە  بە  ب��ەاڵم س��ەب��ارەت  دەس��ەب��ەرک��راوە، 
لەو  ئاڵۆزەکانە  بابەتە  لە  ئ��ەوە  ئابورییەکان 
و  چاوچنۆکی  ب��ەه��ۆی  ئ��ەوی��ش  کۆمەڵگانەدا 
وەحشیگەری سەرمایەدارەکان و کۆمپانیا فرە 

رەگەزەکانەوەیە.
یەکسانی  کێشەی  ه��ەوڵ��دەدات  فۆکۆیاما 
»دینامیکیەتی  دەڵێت  و  پەراوێزبخات،  ئابوری 
ئاڕاستەیە  ب��ەو  س��ەرم��ای��ەداری��ەک��ان  ئ��اب��وری��ە 
دەڕوات، کە بۆ کۆمەڵێک  بەربەستی تەقلیدی و 
رۆشنبیری کۆتایی پێبهێنرێت، لەپێناو یەکسانیدا 
ل��ە رێ��گ��ەی گ��ۆڕان��ک��اری��ەک��ی ب���ەردەوام���ەوە لە 
داواک��ردن��ی ب��ۆ دەس��ت��ی ک���ار.  ئ��ەگ��ەر ئ��ەوەی 
لە  بۆچی  بێت  راس��ت  روو  دەیخاتە  فۆکۆیاما 
دەوڵ��ەت��ە  ل��ە  ب���ەرزە  بێکاری  رێ���ژەی  ئێستەدا 
لە  ئ��اب��وری  یەکسانی  ئ��ەگ��ەر  لیبڕاڵیەکاندا؟ 
ئەوە رێژەی  یەکە،  لیبڕاڵیەکاندا وەک  کۆمەلگە 
بێکاری هێندە بەرزنەدەبوو، وە جیاواز دەبوو 
لەو کۆمەڵگەیانەدا، بە تایبەتی لە کاتی قەیرانی 

دارایی جیهانیدا.
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یەکسانی  بۆ  شیکردنەوەکانی  رۆشنایی  لەسەر 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ف��ۆک��ۆی��ام��ا دان���ب���ەوەدادەن���ێ���ت، کە 
کۆمەاڵیەتیەکانیدا  پاشماوە  لە  لیبڕاڵیەکان  کۆمەڵگە 
تاکەکانی  هەموو  بۆ  تێدایە  ب��ااڵی  یەکسانییەکی 
ج��ی��اوازەک��ان��ەوە،  کۆمەاڵیەتیە  چاالکیە  میانی  ل��ە 
تەماشای توانا و شارەزاییەکان دەکات، نەک پلە و 
پۆست، کۆمەڵگە دیموکراتیەکان چاالکی بازرگانی و 
پیشەسازی رێکدخەن، بۆئەوەی سەرلەنوێ داهات لە 
نێوان هەژار و دەوڵەمەندەکاندا. »لەمڕۆدا کۆمەڵێکی 
کەم نەبێت لە رەخنەگرانی کۆمەڵگەی لیبڕاڵی کەس 
نەماوەتەوە، کە ئامادە بن بۆ داواکردنی وازهێنانێکی 
تەواوەتی لە بنەما لیبڕاڵیەکان، جا لە بواری سیاسیدا 
سەرکەوتن  پێناو  لە  ئەوەش  ئابوری،  یاخود  بێت، 

بەسەر نایەکسانی لە بواری ئابوریدا«. 
دەهێنێتەوە  دی��ک��ە  ب��ەڵ��گ��ەی��ەک��ی  ف��ۆک��ۆی��ام��ا 
و  لیبڕاڵیەکاندا  کۆمەڵگە  لە  یەکسانی  لەسەر 
لە دەوڵەتە  دەڵێت: »خٶشەویستی بۆ یەکسانی 
جێگرتری  و  قووڵتر  سۆزێکی  دیموکراتیەکاندا 
دەکرێت  بۆیە  ئ���ازادی،  خۆشویستنی  لە  هەیە 
دیموکراتی،  ب��ێ  ب��ە  دەستبهێنرێت  ب��ە  ئ���ازادی 
س��ەردەم��ە  ب��ە  تایبەتە  تەنها  یەکسانی  ب���ەاڵم 

دیموکراتیەکانەوە. 
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دەوڵەت و پەیوەندیە
نێودەوڵەتیەکان لە کۆتایی مێژوودا

شێوەی  ت��ێ��زەک��ەی��دا  کۆتایی  ل��ە  فۆکۆیاما 
دەوڵەت و سیستمی فەرمانڕەوایی دەخاتەڕوو، 
ک����ە پ��ێ��ی��گ��ەش��ت��ووە ل����ە رێ����گ����ەی م���ێ���ژووی 
پەیوەندیە  شێوەی  پاشان  ئامانجگەراییەوە، 
ن��ێ��و دەوڵ��ەت��ی��ەک��ان ل��ە ن��ێ��وان دەوڵ��ەت��ان��دا لە 
کۆتایی  مێژوودا دەخاتەڕوو، وێنایەک بۆ ئەو 
پەیوەندیە لە نێوان دەوڵەتاندا دادەنێت، لە پاش 
تاکەکان  نێوان  پەیوەندی  دەستنیشانکردنی 
دانپێدانانێکی  بەدەستهێنانی  و  دەوڵ��ەت��دا  ل��ە 

بەرابەری.

دەوڵەت لە کۆتایی مێژوودا
فۆکۆیاما بەم جۆرە تەماشای دەوڵەت دەکات 
و دەڵێت »دەوڵەتی گشتگیر و فرە رەگەز، کە لە 
کۆتایی مێژوودا دەرکەوت، بەو واتایەی لەسەر 
دانپێدانان«   و  ئ��اب��وری  وەس��ت��اوە:  بنەما  دوو 
پشتی بەستووە بە سیستمێکی سیاسی لیبڕاڵی، 
تیۆرە  بە  ب��ەراورد  بە درێ��ژای مێژووەکەی  کە 

سیاسیەکانی دیکە و بە بەردەوامی ماوەتەوە. 
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پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکان 
لە کۆتایی مێژوودا

ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەخت  فۆکۆیاما  فەلسەفەی 
دەکاتەوە، کە مێژووی ئامانجگەرایی و پێشکەوتنە 
کۆتاییەکەی دەمان گەیەنێتە دەوڵەتێکی دیموکراتی 
و دامەزراوەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی، ئەم دەوڵەتە 
فرە رەگەزە کە هەموو تاکەکانی دانپێدانانی گشتی 
دەرئەنجامەکانی  بەدەستهێناوە،  بەرابەریان  و 
ئاوەژو دەبنەوە لەسەر پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتان 
بەدیهێنانی  »ئ��ەگ��ەر  ج��ی��ه��ان��ی��دا،  سیستمی  ل��ە 
ب��ە وات��ای  ف��رە رەگ���ەز  دەوڵ��ەت��ێ��ک��ی گشتگیر و 
دانپێدانانێکی عەقاڵنی بێت لەسەر ئاستی تاکەکان 
باڵوبوونەوەی  دی��اری��ک��راودا...  کۆمەڵگەیەکی  لە 
بۆ  جیهانیدا  لە سیستمی  دەوڵ��ەت  لە  جۆرە  ئەم 
دەوڵ��ەت��ان دی��س��ان��ەوە ب��ە وات���ای ک��ۆت��ای هاتنی 
کۆتای  وات��ە  گەورەکەیە،  بە  کۆیلەیە  پەیوەندی 
ئیمپریالیزم، و ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگەکانیش 

بە هۆی ئیمپریالیزمەوە کەم دەبێتەوە«. 
ب��ی��ردۆزی  ل��ە  رەخ��ن��ە  فۆکۆیاما  ه��ەروەه��ا 
ریالیزم دەگرێت، کە چوارچێوەیەکی زاڵ دادەنێت 
بۆ تێگەشتنی پەیوەندیە نێو دەوڵەتیە نوێیەکان، 
ب��ی��ردۆزەک��ە رەف��زدەک��ات��ەوە ل��ەب��ەر ئ��ەوەی لە 
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دوو  شێوەیەکی  جیهان  فۆکۆیاماوە  روانگەی 
بنەما  لیبڕاڵیزم هەوڵدەدات  الیەنی وەرگرتووە. 
گشتگیر  جیهاندا  هەموو  بەسەر  بەهاکانی  و 
ب��ک��ات، ف��ۆک��ۆی��ام��اش ل��ە م��ی��ان��ی ت��ێ��زەک��ەی��ەوە 
بە  نموونە  دەک��ات��ەوەو  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەخت 
دەهێنێتەوە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
گشتگیریدەکات،  جیهان  دەوڵەتانی  لەهەموو  و 
ئەو  دەک��ات،  دەوڵەتە  ئەم  بۆ  گشتاندن  کاتێک 
کات هەموو دەوڵەتانی جیهان دەبنە دەوڵەتێکی 
عەقاڵنی فرە رەگەز، لەبەرئەوە بانگەشە دەکات 
بۆ باڵوکردنەوەی بنەما و بەهاکانی دیموکراتی 

لیبڕاڵی لە سەرانسەری جیهاندا.

فۆکۆیاما و دابەشکردنی جیهان
فۆکۆیاما جیهانی بۆ دوو بەش دابەشکردووە، 
لەو  بریتییە  م��ێ��ژوو،   پ��اش  جیهانی  ی��ەک��ەم: 
س��ی��اس��ی��ەک��ەی��ان  سیستمە  ک��ە  دەوڵ���ەت���ان���ەی 
دیموکراتی لیبڕاڵیە، دووەم: دەوڵەتانی مێژووە، 
ئەوانیش ئەو دەوڵەتانەن کە کۆتای مێژوویان 
دیموکراتی  سیاسی  وسیستمی  تێنەپەڕاندووە 
کە  بڕوایوایە  فۆکۆیاما  جێبەجێناکەن.  لیبڕاڵی 
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دیموکراتی لیبڕاڵی لوتکەی بەرز بوونەوەیە بە 
هیچ  سیستمە  ئەو  مێژوو،  کۆتایی  ئاڕاستەی 
بووەتە  کە  ناگرێت،  لە خۆی  ناکۆکیەک  جۆرە 
سیاسیەکانی  سیستمە  پێهێنانی  شکست  هۆی 
هیچ  لیبڕاڵی  دی��م��وک��رات��ی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دی��ک��ە، 
کاتێک ئامادەیی تێدا نییە بۆ شکستهێنان وەک 

ئایدۆلۆژیا شکستخواردوەەکانی پێش خۆی. 
نێو  لە  بااڵدەستە  هێشتا  هێز  »سیاسەتی 
ئ��ەو دەوڵ��ەت��ان��ەی ک��ە پ��ەی��ڕەوی ل��ە سیستمی 
رێژەیی  دواکەوتنی  ناکەن،  لیبڕاڵی  دیموکراتی 
لە  ن��ەت��ەوەی��ی  و  پیشەسازی  ب��ە  گەشتن   ل��ە 
دەوڵ��ەت��ان��ی ج��ی��ه��ان��ی س��ێ��ه��ەم، دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی 
جیاوازیەکی جدی و مەترسیدار لە نێو سلوکی 
زۆرێک لە دەوڵەتانی جیهانی سێهەم  لە الیەک، 
پیشەسازیانە  دیموکراتیانەی  سلوکی  نێو  لە 
بینراودا  داهاتوویەکی  لە  دیکەوە.  الیەکی  لە 
مێژووی  کە  بەشێک  بۆ  دابەشدەبێت  جیهان 
تێپەڕاندووە و بەشێکیش کە هێشتا لە مێژوودا 
جەخت  دەی��ەوێ��ت  فۆکۆیاما  ب����وون«.   ن��غ��رۆ 
لەسەر ئەوە بکاتەوە کە ملمالنێکان و جەنگەکان 
ئەم  ئ��ەوەی  لەبەر  دەب��ن،  سێهەمدا  جیهانی  لە 



70

دەگەوزێنن،  خۆیان  مێژوودا  لە  هێشتا  جیهانە 
کە  ئەوروپیەکاندا  دەوڵەتە  نێو  لە  ملمالنێکەش 
ئابوریانە  ملمالنێیەکی  تێپەڕاندووە  مێژوویان 
ئەوەیە کە شوێن  ئارام  ناوچەی  بەاڵم  دەبێت، 
دیموکراتیە  دەوڵ��ەت��ە  ن��ێ��وان  پەیوەندیەکانی 

لیبڕاڵەکان دەکەوێت«. 
خۆی  تێڕوانینی  دەربڕینە  ب��ەم  فۆکۆیاما 
س���ەب���ارەت ب��ە ک��ۆت��ای��ی م��ێ��ژوو دەخ���ات���ەڕوو 
»مرۆڤایەتی وەک کاروانێکی درێژی گالیسکەی 
بە  گالیسکەکان  ل��ە  هەندێک  وای��ە،  هاوشێوە 
تیژ  جوڵەیەکی  بە  دەڕۆن  شارەکە  ئاڕاستەی 
ب��ەرەو  دیکەیان  هەندێکی  سەرسوڕهێنەر،  و 
بیابانەکە دەگەڕێنەوە، تایەی هەندێکیان لەکاتی 
دەکەوێت،  کار  لە  شاخەکەدا  بە  سەرکەوتنیان 
ماندوو  گەشتەکەدا  لە  دوان  یان  گالیسکەیەک 
بە  ب���ڕی���اردەدەن  سەرنشینەکانیان  و  دەب���ن 
کامپ  رێگەکاندا  لەسەر  هەمیشەیی  شێوەیەکی 
نیشتەجێببن. هەندێکی  تێیدا  دروست دەکەن و 
دەدۆزن���ەوە  دیکە  رێگەیەکی  چەند  دیکەیان 
سەرەکیەکە،  رێگە  س��ەر  بگەنەوە  ئ��ەوەی  بۆ 
سەرەڕای ئەوەی ئەوان دەرک بەوە دەکەن لە 
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شاخەکە  کۆتایی  زنجیرەی  بە  گەیشتن  پێناو 
کە  بەکاربهێنن،  تونێل  هەمان  ب��وو  پێویست 
ئەوانی دیکە بەکاریانهێنا. جگە لەوەی زۆرینەی 
هێواش  شێوەیەکی  ب��ە  گالیسکەکان  زۆری 
و  شارەکە،  ئاڕاستەی  بە  دەکەن  گەشتەکەیان 

لە کۆتایشدا زۆرینەیان دەگەن بە شارەکە«. 
ئ���ەو ش����ارەی ک��ە م��رۆڤ��ای��ەت��ی پ��ێ��ی��دەگ��ات 
رەگەز،  فرە  گشتگیری  دەوڵەتێکی  لە  بریتییە 
و  دەبینێتەوە،  م��ێ��ژوودا  کۆتایی  لە  خ��ۆی  کە 
دواکەوتنیان  س���ەرەڕای  دەوڵ��ەت��ان  زۆری��ن��ەی 
تاکە  لە  جگە  و  دەک��ەون��ەڕێ،  شارەکە  ب��ەرەو 
بە  نادۆزنەوە،  دیکە  رێگەیەکی  هیچ  رێگەیەک 
هەیە  سیاسی  سیستمێکی  تاکە  دیکە  واتایەکی 
دادەنرێت  سیاسی  سیستمی  باشترین  بە  کە 
کە  لیبڕاڵیە«  دیموکراتی  »سیستمی  ئەویش 
دەربڕینە  بەم  مێژوو.  کۆتایی  گەیەنێتە  دەمان 
فۆکۆیاما تێزەکەی سەبارەت بە کۆتایی مێژوو 
کۆتایی پێدەهێنێت. لەسەر دەوڵەتانیش پێویستە 
ب��گ��ەن��ە کۆتایی  ه��ەت��اوەک��و  پ��ەی��ڕەوىب��ک��ەن،  
مێژوو، و مرۆڤی کۆتایش دەردەکەوێت کە لەو 

دەوڵەتەدا دەژی.
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لەمڕۆدا  دەکاتەوە،  لەوە  جەخت  فۆکۆیاما 
باشترین  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  وی��الی��ەت��ە 
س��ی��س��ت��م��ی س��ی��اس��ی ه���ەی���ە، ب���ە ن��م��ون��ەی��ەک��ی 
دادەن����ێ����ت ک���ە دەب���ێ���ت ه���ەم���وو دەوڵ���ەت���ان���ی 
فۆکۆیاما  بکەن،  پەیڕەو  سیستمە  ئەو  جیهان 
دیموکراتیەتی  ب��اڵوک��ردن��ەوەی  لەسەر  س��ورە 
وایە  ب��ڕوای  کاتێکدا  لە  جیهاندا،  لە  ئەمریکی 
بەشێوەیەکی  جیهان  دەوڵ��ەت��ان��ی  ه��ەم��وو  ک��ە 
جیهانی  نێو  دەچ��ن��ە  و  دەگ��ۆڕێ��ن  ت��ەدری��ج��ی 
سیستمی  گۆڕانی  رێگەی  لە  م��ێ��ژووەوە  پاش 
فەرمانڕەوایەتیەکەیانەوە بۆ دیموکراتی لیبڕاڵی.

سەرچاوە:
العالمی  النظام  و  هانتنگتون  و  فوکویاما  -اط��روح��ات 

الجدید
-دراسە تحلیلیە مقارنە یەحیا سەعید قاعود. 2016
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ئه مریكای تره مپ و
نه زمی نوێی جیهانی

وەرگێڕانی: ئاالن ڕە شید
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به سه ر  ت��ره م��پ  دۆن��ال��د  ك��ه   ئ��ه و شكسته ی 
هێنای،  كێبه ركێكاریدا  كلینتۆن«ی  »ه��ی��الری 
خاڵێكی وه رچه رخانه  له  دووڕێیانێكدا، نه ك ته نیا 
بۆ سیاسه تی ده ره وه ی ئه مریكا، به ڵكو بۆ هه موو 
نه زمی جیهانییش. وا ده رده كه وێت ئێمه  ده چینه  
سه رده مێكی نوێی پۆپۆلیزمی ناسیۆنالیستییه وه ، 
كه  تێیدا ئه و سیسته مه  لیبراڵییه ی له  په نجاكانی 
به ر  ده كه ویته   پێكهاتووه ،  بیسته مه وه   سه ده ی 
پڕ  ت��ووڕە و  دیموكراسییه ته   زۆرینه ی  هێرشی 
گه وره   مه ترسییه كی  گوڕوتینه كان.  و  وزه   له  
جیهانی  ب��ه ره و  هه یه،   سه ره ولێژبوونه وه دا  له  
ناسیۆنالیزمه  كێبه ركێكار و هاوكات تووڕە كان، 
له به رده م  ئێمه   خۆ ئه گه ر ئه وه  ڕووب��دات، ئه وا 
وه كو  یه كالكه ره وه ی  مێژوویی  ساته وه ختێكی 
ڕووخانی دیواری به رلینداین له  ساڵی 1989 دا. 
ئه و شێوازه ی كه  به هۆیه وه  تره مپ سه ركه وتنی 
ئه و  كۆمه اڵیه تییه كه ی  بنچینه   به ده ستهێنا، 
پێدرا.  بایه خی  كه   ئاشکراده كات،  بزووتنه وه یه  
روونی  به   ده نگدان  نه خشه ی  سه یركردنی  به  
ده رده ك����ه وێ����ت، پ��ش��ت��ی��وان��ی��ك��ردن ل��ه  ه��ی��الری 
شارانه دا  له و  جوگرافییه وه   ڕووی  له   كلینتۆن 
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چڕبۆته وه ، كه  ده كه ونه  سه ر كه ناراوه كان، به اڵم 
خه ڵكێكی زۆر له  ناوچه  به رفراوانه كانی هه رێمه  
گوندنشینییه كان و شاره  ئه مریكییه  چكۆله كاندا 

له به رژە وه ندی تره مپ ده نگیاندا. 
سه رسوڕهێنه رانه ی  گ��ۆران��ه   ل��ه و  یه كێك 
ڕوویاندا، ئه وه بوو كه  تره مپ توانی په نسلڤانیا 
واته  سێ  بباته وه ،  وێسكۆنسین  و  میشیگان  و 
ویالیه ته  پیشه سازییه كه ی باكور، كه  به رده وام 
ڕە ها  زۆرینه ی  به   پێشتردا  هه ڵبژاردنه كانی  له  
ده نگیان به  دیموكراته كان ده دات، تا ئه وڕاده یه ی 
به   ماندوونه كرد  خۆی  زۆر  كلینتۆن  ته نانه ت 
بانگه شه كردن بۆ خۆی له  ویالیه تی وێنكسنۆن. 
به ده ستبهێنێت،  س��ه رك��ه وت��ن  ت��وان��ی  ت��ره م��پ 
سه ندیكا  ئه ندامی  كرێكارانی  ده نگی  چونكه  
به هۆی  ئه مانه   كه   برد،  خۆی  بۆ  پیشه ییه كانی 
پ��اش��ه ك��ش��ه ی پ�����رۆژە  پ��ی��ش��ه س��ازی��ی��ه ك��ان��ه وه  
تاییبه ت  به   به ركه وتبوو،  جه رگبڕیان  زه برێكی 
تره مپ به ڵێنی ئه وه ی پێدان »پێگه ی مه زن بۆ 
كرێكارانه   ئه و  له ڕێگه ی  بگه ڕێنێته وه »  ئه مریكا 
كه رته   له   كه   وه زیفانه ی،  ئه و  سه ر  بخاته وه  

پیشه سازییه كاندا له ده ستیان دابوو. 
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ئه مه   بینیووه ،  چیرۆكه مان  ئه م  پێشتر  ئێمه  
)ده ستپێشخه ریی  »بریكست«یشه   چیرۆكی 
كه   ئه وروپا(،  یه كێتی  له   به ریتانیا  ده رچوونی 
له وێیشدا ده نگی ده رچوون له  یه كێتی ئه وروپا، 
ناوچه   له   ئه مریكا،  ده نگدانه كه ی  هاوشێوه ی 
گوندنشین و شارۆچكه  بچووكه كانی ده ره وه ی 
ل��ه ن��ده ن��دا چ��ڕب��ووب��ووی��ه وه . ه��ه م��ان ب��اب��ه ت بۆ 
ده بینین  ل��ه وێ��ی��ش  ك��ه   ڕاس��ت��ه ،  ف��ه ره ن��س��ای��ش 
باوك  هه میشه   كه   كرێكار،  چینی  ده نگده رانی 
سۆشیالیست  حیزبه   به   ده نگیان  باپیرانیان  و 
و كۆمۆنیسته كان داوه ، ئێستا ده نگ به  به ره ی 
نیشتمانی ده ده ن، كه  ماری لۆپان سه ركردایه تی 

ده كات. 
زیاتر  له وه   پۆپۆلیستی  ناسیۆنالیزمی  به اڵم 
به رفراوانتره . بۆ نموونه  له  ڤالدیمێر پۆتن بڕوانه ، 
ده نگده ره   ناوه نده   له   الیه نگیری  هێشتایش  كه  
سانت  وه كو  گه وره كانی  شاره   ڕۆشنبیره كانی 
له   به اڵم  له ده ستده دات،  مۆسكۆ  و  بترسبۆرگ 
سه رجه م به شه كانی دیكه ی واڵته كه دا بناغه یه كی 
هه یه .  به رفراوانی  و  گ��ه وره   زۆر  پشتیوانیی 
ئۆردوگانیش  ته ییب  ڕە ج��ه ب  بۆ  شت  هه مان 
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ناوه ڕاستی  چینی  له ناوه نده كانی  كه   ڕاسته ، 
پشتیوانییه كی  ك��ۆن��زه رڤ��ات��ی��ڤ��دا  خ�����واراوه ی 
بۆ  شت  هه مان  دیسان  لێده كرێت،  به رفراوانی 
سه رۆكوه زیرانی مه جه ر »ڤیكتۆر ئۆربان«یش 
پشتیوانیی  شوێنێك  ه��ه م��وو  ل��ه   ك��ه   ڕاس��ت��ه ، 
لێده كرێت، ته نیا له  بۆدابێستی پایته خت نه بێت. 
له مڕۆدا  پێده چێت چینی كۆمه اڵیه تی، كه   وا 
زانستیی  بڕوانامه ی  به ده ستهێنانی  ئاستی  به  
بۆته   ده ك��رێ��ت،  دیاریی  تاكه كه سه وه   له الیه ن 
درزێكی كۆمه الێه تی هه ره  گرنگ له  چه ندین واڵتی 
زۆردا، له و واڵتانه ی كه  به ره و پیشه سازیبوون 
ده ڕۆن و ئابوریی بازاڕ به  زه قی ده رده كه وێت. 
ئه وه ی ده بێته  پاڵنه ری ئه م دۆخه ، جیهانگیریی 
خۆیه وه   الی  ئه مه یش  ته كنۆلۆژییه،   كشانی  و 
بۆ  ڕێگای  لیبرالی  سه رمایه داریی  سیسته می 
هه ر  یه كرتووه كان  ویالیه ته   كه   خۆشكردووه  
له   به شدارییه كی گه وره ی  1945ە وه   له  ساڵی 

دروستكردنی ئه م سیسته مه دا هه بووه . 
جیهانیی  س��ی��س��ت��ه م��ی  ل���ه ب���اره ی  ك��ات��ێ��ك 
لیبرالییه وه  ده دوێین، ئه وا مه به ستمان سیسته می 
كه   نێوده وڵه تییه،   وه به رهێنانی  و  بازرگانی 
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به نده  به  كۆمه ڵێك ڕێسا و نه زمه وه،  كه  هه ر له م 
جیهانیی  گه شه ی  هاوكاریی  دواییدا  سااڵنه ی 
كردووه . ئه م سیسته مه یه  كه  رێگه دات مۆبایلی 
ئایفۆن له  چین ببه سترێت و ماوه ی هه فته یه كی 
باربكرێت  له وێوه   س��اڵ  س��ه ری  جه ژنی  پێش 
یه كگرتووه كان  وی��الی��ه ت��ه   ل��ه   ك��ڕی��اره ك��ان  ب��ۆ 
مرۆڤی  ملیۆنان  ج��وڵ��ه ی  ئ��ه م��ه   ئ���ه وروپ���ا.  و 
هه ره   واڵت��ه   بۆ  هه ژاره كانه وه   ه��ه ره   واڵت��ه   له  
ده وڵه منده كان ئاسانكردووه ، كه  له وێ ده توانن 
خۆیان  بۆ  باشتر  ژیانێكی  بۆ  گه وره تر  هه لی 
ئه م  ده ركه وته كانی  بدۆزنه وه .  منداڵه كانیان  و 
بابه ته  به  ته واوه تی ئه وه یان سه لماند، كه  پێشتر 
نێوان  له   نییه   ئه وه   مه به ستیشم  ڕاگه یانرابوو، 
ساڵی 1970 و قه یرانی دارایی ساڵی 2008ی 
به رهه مهێنانی  ی��ه ك��گ��رت��ووه ك��ان��دا،  وی��الی��ه ت��ه  
خ��زم��ه ت��گ��وزاری��ی��ه ك��ان  و  ك��ه ل��وپ��ه ل  جیهانیی 
ب��ووه   ئه مه یش  زی��ادی��ان��ك��ردووه ،  چوارهێنده  
هه رژایی  له   مرۆڤ  ملیۆ  سه دان  ئه وه ی  هۆی 
به ڵكو  هیند،  و  چین  له   ته نیا  نه ك  ڕزگارببن، 
له  ئه مریكای التین و واڵتانی ئه فریقای كه مێك 

دوور له  بیابان. 
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به اڵم وه ك چۆن هه مووان به  هه موو ئازار 
ده كات، سووده كانی  به وه   ده رك  غه مێكه وه   و 
ك��ه س،  ه��ه م��وو  نه گه یشتۆته   سیسته مه   ئ��ه م 
پێشكه وتووه كاندا  واڵته   له   كرێكارییه كان  چینه  
وه زیفه كان و هه لی كاریان كه مبۆته وه ، به هۆی 
پشتبه ستن  ب��ۆ  ك��ۆم��پ��ان��ی��اك��ان��ه وه،   خ��واس��ت��ی 
په نابردن  و  دیكه   شوێنه كانی  له   كرێكار  به  
ب��ۆ ش��ێ��وازه ك��ان��ی ع��ه ق��اڵن��دن��ی خ��ه رج��ك��ردن و 
به رهه مهێناندا،  ل��ه   لیهاتوویی  زی��ی��ادك��ردن��ی 
كێێبه ركێی  ئ��ه و  بۆ  ئ��ه وه اڵم��دان��ه وه ی��ه ك  وه ك 
په ره پێدراوه كه ی كه  له  بازاڕی جیهانیدا ڕە حم 
به  هیچ شتێك ناكات. كه ڵه كه بوونی ئه م دۆخه  
2008دا  ساڵی  له   كه   قه یرانه ی  ه��ۆی  ب��ووه  
بوویه وه ،  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   رووبه ووی 
پ��اش دوو  ی��ۆرۆی��ش، كه   قه یرانی  ه��ۆی  ب��ووه  
ساڵ )واته  له  2010دا( ڕووبه ڕووی ئه وروپای 
به   دژ  و  حاڵه ته كه دا،  ه��ه رردوو  له   ب��ووی��ه وه . 
له و  شۆكه  ده ره كییه كان، داڕمانێكی دراماتیكی 
نه زمانه دا ڕوویدا، كه  ده سته بژێر نه خشه ی بۆ 
دان��اب��وون -ب��ازاڕی دارای��ی ئ��ازاد )ل��ه  حاڵه تی 
سیاسه ته   ی���ان  ی��ه ك��گ��رت��ووه ك��ان��دا(  وی��الی��ه ت��ه  
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سیسته می  و  ی���ۆرۆ  وه ك���و  ئ��ه وروپ��ی��ی��ه ك��ان��ی 
)ل��ه   ن��اوخ��ۆی��ی  ك��ۆچ��ی  ب��ه   ت��ای��ب��ه ت  شینگنی، 
باج  و  تێچوون  ئه وانه ی  ئ��ه وروپ��ادا(.  حاڵه تی 
هه ندێجار  هه ڵگرت،  شكستانه یان  ئه م  باری  و 
ده س��ت��ه ب��ژێ��رب��وون و ه��ه ن��دێ��ج��ای��ش ك��رێ��ك��اره  
له و  ده سته بژێره كه .  خودی  نه ك  ئاساییه كان، 
ئ��ه وه   ڕاسته قینه كه   پرسیاره   ده ب��ێ��ت  ك��ات��ه وه  
2016دا  ساڵی  له   پۆپۆلیزم  بۆچی  كه   نه بێت، 
هه موو  ئه م  بۆچی  ئه وه یه   به ڵكو  زه قبویه وه ، 
ڕوواڵه تی  و  ده رك��ه وت  تاوه كو  خایاند،  كاته ی 

خۆی پیشاندا. 
ئه مریكا  ی��ه ك��گ��رت��ووه ك��ان��ی  وی��الی��ه ت��ه   ل��ه  
ڕووه وه   ل���ه و  ه��ه ی��ه ،  س��ی��اس��ی��ی  شكستێكی 
پێویست  ب��ه ش��ێ��وه ی��ه ك��ی  س��ی��س��ت��ه م��ه ك��ه   ك���ه  
خۆی  نه گرتۆته   ته قلیدیی  كرێكاریی  چینی 
كه وتۆته   ك��ۆم��اری  ح��زب��ی  ن��ه ن��وان��دۆت��ه وه .  و 
بازرگانییه   دام���ه زراوه   هه ژموونی  ب��اری  ژێر 
ئ��ه م��ری��ك��ی��ی��ه ك��ان و ئ���ه و ه��اوپ��ه ی��م��ان��ان��ه ی��ه وه،  
جیهانگیری  ل��ه   ب��ه رف��راوان��ی��ان  ق��ازان��ج��ی  ك��ه  
دیموكراتییش  حیزبی  كاته دا  له و  چنیوه ته وه . 
ب���ووه  ح��زب��ی س��ی��اس��ه ت��ه ك��ان��ی پ��ه ی��وه س��ت به  
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ئه مریكییه   ژن���ان���ه ،  ه��اوپ��ه ی��م��ان��ی  ش���ون���اس: 
التینییه كان،  به ڕە گه ز  ئه مریكییه   ئه فریقییه كان، 
كۆمه ڵگه ی هۆمۆسێكسواڵه كان و لیزبیانه كان و 
ڕە گه ز گۆڕاوه كان، ئه مه یش وایلێكردن سه رنج 
و بایه خیان له سه ر دۆزه  ئابورییه كان نه مێنێت. 
چینی  ل��ه وه ی،  شكستیهێنا  ئه مریكی  چه پی 
له سه رجه می  له كاتێكدا  بنوێنێته وه ،  كرێكار 
ته واوه تی  به   كه   هه ن،  ئه وتۆ  هێزی  ئه وروپادا 
ن��وێ��ن��ه رای��ه ت��ی��ی��ان ده ك������ه ن، ل�����ه وێ م����اوه ی 
ل��ه گ��ه ڵ  س��ۆس��ی��ال-دی��م��وك��رات  ده ی���ه ی���ه   دوو 
ئه مه یش  گ��ون��ج��اوه ،  و  س���ازاوه   جیهانگیریدا 
جۆرێك  ی��ان  بلێری«ی  »نێوانگیریی  فۆڕمی 
وه رگرتووه ،  نیولیبرالیزم«ی  »چاكسازیی  له  
گیرهارد  یاوه ری  سۆسیال-دیموكراته كانی  كه  
یه كه می هه زاره ی  له  سااڵنی ده یه ی  شرۆده ر، 

سێیه مدا نه خشه كه یان داڕشتووه . 
شكسته   له و  چه پ  گ��ه وره ی  شكستی  ب��ه اڵم 
له  ڕۆژان��ی پێش س��ه ره ت��ای سالی  ده چ��وو، كه  
1914 و ده ستپێكردنی جه نگی جیهانی ڕوویدا، 
ڕە گه ز  به   به ریتانی  فه یله سوفی  –وه ك  كاتێك 
ڕاستگۆییه وه   ب��ه   گیلنه ر«  »ئییرنست  چیكی 
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پۆسته چییه ك  ك��ه   ل���ێ���ك���ردووه -  گ��وزارش��ت��ی 
نامه كه   نامه یه كدا،  گه یاندنی  له   كردبوو  هه ڵه ی 
ب��ۆ ئ��ه دره س��ێ��ك ب��وو ب��ه  ن���اوی »چ��ی��ن« ب��ه اڵم 
»نیشتمان«.  ن��اوی  به   ئه دره سێك  بۆ  برابوو 
له   جۆرێك  به   ده توانێت  نیشتمان  هه میشه یش 
جۆره كان هه ر له  پێشتره وه  چی له  خۆ بگرێت، 
به هیز،  سامانێكی  به   بگات  ده توانێت  چونكه  
ئ��اره زووی  و  شناس  به   بێت  په یوه ندیدار  كه  
كولتووریی  كۆمه ڵگه یه كی  ب��ه   په یوه ستبوون 
ئۆرگانییه وه . ئێستا ئه م نۆستالژیایه  بۆ شوناس 
ئه مریكیدا  تووندڕە ویی  راستڕە ویی  شێوه ی  له  
ئه و  ف��ۆڕم��ی  ل��ه   پێكهاتووه   ك��ه   ده رده ك���ه وێ���ت، 
كۆمه ڵ و گروپانه ی، كه  پێشتر سه ركه وتكراون 
په یوه ستن  جیاواز  شێوه ی  به   ئێستایشدا  له   و 
به  دۆكترینی نه ته وه یی سپییه وه، به اڵم ته نانه ت 
ئه گه  ئه م تووندڕە وانه یش بخه ینه  ئه والوه ، زۆر 
له  ئه مریكییه  ئاساییه كان پرسیاری ئه وه  ده كه ن، 
په نابه ران، كێ  له   پڕبوون  بۆچی كۆمه گه كانیان 
زمانێكی به  سیسته مێك سپاردووه،  كه  له ڕووی 
ناتوانێت  مرۆڤ  چیت  و  قبوڵكراوه   سیاسییه وه  
به هۆیه وه  سكااڵ له  كێشه یه ك بكات، یان داد له  
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سته مێك بكات. ئه مه بوو كه  وایكرد دۆنالد تره مپ 
ده نگێكی زۆر، له  ده نگده رانێكه وه  به ده ستبهێنێت، 
و  خ��وێ��ن��ده واری  ب��ه رزی  ئاستێكی  له   ه��ه م  كه  
بوون،  به رزی ده وڵمه ندیدا  ئاستێكی  له   هه میش 
ن��ه ده ك��رد  هه ستیان  وا  ك��ه   ده ن��گ��ده ران��ه وه   ل��ه و 
ب��ه وه   هه ستیان  ب��ه اڵم  جیهانگیرین  قوربانیی 
پێویست  زه وتكراوه .  لێ  واڵته كه یان  كه   ده كرد، 
نییه  دیسانیش جه خت له سه ر ئه وه  بكه ینه وه،  كه  
ده نگدانی  ده ره نجامی  بوو  ئه م جووڵه یه   هه مان 
بابه تی بریكست )ده رچوونی به ریتانیا له  یه كێتی 

ئه وروپا(یشی دیاریكرد. 
كه واته  سه ركه وتنی تره مپ چ ڕە نگدانه وه یه كی 
به   ده بێت؟  ده وڵه تی  نێو  نه زمی  له سه ر  تۆخی 
تره مپ  ڕە خنه گرانی  قسانه ی  ئه و  پێچه وانه ی 
هه یه،   جێگیریی  هه ڵوێستێكی  تره مپ  ده یڵێن، 
كاتێك  لێكراوه ته وه :  بیری  وردی  به   زۆر  كه  
و  ئابوری  سیاسه تی  به   په یوه سته   مه سه له كه  
كه سێكی  ئه و  جیهانییه وه ،  سیاسیی  نه زمی  به  

ناسیۆنالیسته . 
ه��ه وڵ��ده دات  ڕایگه یاند  ڕاش��ك��اوی��ی  ب��ه   ئ��ه و 
ڕێكه وتننامه   ل��ه ب��اره ی  دانوستان  دووب���اره   بۆ 
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بگره   و  نافتا  وه ك���و  ئێستا  ب��ازرگ��ان��ی��ی��ه ك��ان��ی 
ئه گه ر  خۆ  نێوده وڵه تی،  بازرگانیی  ڕێكخراوی 
ئامانجه كانی خۆیشی به ده ستنه هینێت ئه وا هیچ 
چاوبخشێنێته وه   هه یه   ئ��ه وه ی  ئاماده یی  نه بێ 
و  ڕێكه وتننامانه   له و  ده رچ��وون  مه سه له ی  به  
هه روه ها  ئه ركه كانیان،  و  مه رج  له   ئازادبوون 
سه رسامه   كه   كرد،  له وه یش  باسی  ڕوون��ی  به  
به  سه ركرده  و پێشه مگه  »به هێزه كان«ی وه كو 
پۆتنی سه رۆكی ڕوسیا، كه  به هۆی ئه نجامدانی 
به ده ستده هێنن  ئه وه   یه كالییكه ره وه   كرده یه ی 
كه  ده یانه وێت، بۆیه  ئه كتر شه یداری هاوپه یمانه  
ته پلیدییه كانی وه كو سه ركرده كانی ده وڵه تی ناتۆ 
و ژاپۆن و كۆریای باشوره  و به وه  تۆمه تباریكردن 
كه  سوار پشتی ویالیه ته  یه كگرتووه كان بوون و 
له سه ر نفوز و هێزی ئه مریكا ده له وه ڕێن. ئه مه  
یارمه تیمانده دات له وه  تێبگه ن، كه  پشتیوانیی ئه و 
دانوستانه وه   دووب��اره   مه رجی  به   كه سانه   له م 
ده بێت، له سه ر ڕێكخستن و نه خشه كانی ئێستا، 
و  ب��ار  هاوبه شی  به ئه ستۆگرتنی  به تایبه تیش 

تێچوونه كان. 
مه حاڵه  له  ئاستی مه ترسی و هه ڕە شه ی ئه م 
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نه زمی  و  جیهانی  ئابوریی  له سه ر  هه ڵوێستانه  
به   ب��ك��ه ی��ن��ه وه ،  ك��ه م  ن��ێ��وده وڵ��ه ت��ی  ئاساییشی 
كه   جیهانێك  له سه ر  كاریگه رییه كه ی  تایبه تیش 
ئابوریگه را.  ناسیۆنالیزمی  له   پڕبووه   له مڕۆدا 
ئ��ازاد،  به رهه مهێنانی  و  بازرگانی  سیسته می 
ته قلیدی-  –به شیوه یه كی  خ��ۆی  م��ان��ه وه ی  بۆ 
پ��ش��ت ده ب��ه س��ت��ێ��ت ب��ه  ه��ێ��ز و ق��ه ڵ��ه م��ڕه وی��ی��ه  
ئه مریكا،  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   زال��ه ك��ه ی 
له ئێسته   یه كگرتووه كان  ویالیه ته   ئه گه ر  به اڵم 
بۆ  بجوڵێته وه   تاكالیه نه   به شیوه یه كی  ب��ه دوا 
نیوان  ڕێكه وتننامه كانی  مه رجه كانی  گۆڕینی 
خ��ۆی و واڵت��ه ك��ان��ی دی��ك��ه ، ئ���ه وا زۆرێ���ك له  
یاریكه ره  به هێزه كانی جیهان خۆیان نابوێرن له  
تۆڕە كردنه وه ، ئه مه یش گڕ ده نێت به  مه شخه ڵی 
داڕم��ان��ی  ه��اوش��ێ��وه ی  ئابورییه كی  داڕم��ان��ی 

سااڵنیی سییه كانی سه ده ی بیسته مه وه . 
م��ه ت��رس��ی ل���ه س���ه ر ن��ه زم��ی��ی ئ��اس��ای��ی��ش��ی 
له م ده یه ی  نییه .  له وه  پێشتر كه متر  جیهانییش 
گ��ه وره ی  هێزی  وه ك  چین  و  ڕوسیا  دوای��ی��دا 
هه ردووكیشان  ده ركه وتن،  سته مكار  پێشه نگی 

خولیای فراوانگه رییان هه یه . 
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ك��ت��وم��ت ه��ه ڵ��وێ��س��ت��ی ت���ره م���پ ل���ه ب���اره ی 
بێزاری:  و  نیگه رانی  مایه ی  ده بێته   ڕوسیاوه،  
له   ڕە خنه   كه   نه بووه   هه ڵوێستی  یه ك  تره مپ 
پۆتن بگرێت، سه ه ڕای ئه وه یی باسی له وه  كرد، 
دوورگ��ه ی  ن��وه   به سه ر  پۆتن  ده ستگرتنی  كه  
كریمیادا ڕە نگه  پاساوی خۆی هه بووبێت. گه ر 
زۆرب��ه ی  له باره ی  ئه و  گشتییه كه ی  بێئاگاییه  
له به رچاو  ده ره كییه كانه وه   سیاسییه   الیه نه  
تره مپ  ب��ه رده وام��ی  قسه كردنی  ئ��ه وا  بگرین، 
ده ره نجامگیریی  ده شێت  ڕووسیاوه   له باره ی 
جۆره كان،  له   جۆرێك  به   كه   لێبكرێت،  ئه وه ی 
هه یه ،  به سه ریدا  ش��اراوه ی  ده سه اڵتێكی  پۆتن 
ڕه نگه  له ڕووی هه ستكردنه وه  بێت به  قه رزداری 
و پ��ێ��زان��ی��ن ب��ۆ س���ه رچ���اوه  دی��اری��ك��راوه ك��ان��ی 
ئیمپراتۆرییه ته   پاراستنی  به رامبه ر  له   ڕووسیا 
بازرگانییه كه ی خۆیدا. له  هه ر هه وڵێكی تره مپدا 
په یوه ندییه كان«  ب��اش��ت��رب��ردن��ی  »ب����ه ره و  ب��ۆ 
ده بنه   جۆرجیا  و  ئۆكرانیا  ڕوس��ی��ادا،  له گه ڵ 
یه كه م قوربانی، ئه وانه  دوو واڵتن، كه  پشت به  
هاوكاری ویالیه ته  یه كگرتووه كان ده به ستن بۆ 
له   سه ربه خۆ،  ده وڵه تی  دوو  وه ك  مانه وه یان، 
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سیسته مه   هێشتنه وه ی  بۆ  تێده كۆشن  كاتێكدا 
دیموكراسییه كه یان. 

ئه گه ر به شێوه یه كی به رفراوانتر له  بابه ته كه  
بڕوانین، ده گه ینه  ئه و ده ره نجامه ی، كه  ماوه ی 
كۆتاییهێنان  ده رف��ه ت��ی  تره مپ  سه رۆكایه تی 
ویالیه ته   تێیدا  كه   ده ره خسێنێت،  ماوه یه   به و 
یه كگرتووه كان سیمبولی خودی دیموكراسییه ت 
ب��وو له  ڕوان��گ��ه ی ئ��ه و گ��ه الن��ه وه ، كه  له  به شه  
ڕژێمه   حوكمی  ژێ��ر  له   جیهاندا  جیاجیاكانی 
ده سه اڵتگه رییه كاندا ده ناڵێنن.  هه ر له  زووه وه  
پشتی  ب���ه رده وام���ی  ب��ه   ئه مریكی  ب��ااڵده س��ت��ی 
به ستبوو به  »هێزی نه رم«، نه ك پشت ببه ستێ 
به  نمایشكردنی ماسولكه  و باڵوكردنه وه ی هێز 
ڕووی��دا.  عێراقدا  داگیركردنی  له   ئ��ه وه ی  وه ك 
ڕۆژی  له   ئه مریكییه كان  كه   ب��ژارده ی��ه ی  ئ��ه و 
ڕوودان��ی  به   ئاماژە   هه ڵیانبژارد  هه ڵبژاردندا 
گۆڕانیك ده كات له  خه ره ندێكه وه  بۆ خه ره ندێكی 
بۆ  جیهانییه وه   لیبرالیزمی  كه مپی  ل��ه   دی��ك��ه ، 
ڕێكه وت  به   پۆپۆلیستی.  ناسیۆنالیزمی  كه مپی 
ف���اراج«ی  »نایجیل  ل��ه الی��ه ن  ت��ره م��پ  ن��ه ب��وو 
به ریتانییه وه   سه ربه خۆیی  حیزبی  ڕاب���ه ری 
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نییه   سه یریش  لێكرا،  به هێزی  پشتیوانییه كی 
فه ره نسا  نه ته وه یی  به ره ی  ڕاب��ه ری  خانمه   كه  
په یوه ندیی  بوو  كه س  یه كه م  لۆپان«  »م��اری 
هه ڵبژارده   ب��ردن��ه وه ی  پیرۆزبایی  و  پێوه كرد 

لێكرد.  سه رۆكایه تییه كه  
له  ساڵی ڕابردوودا، كۆمه ڵێكی نێوده وڵه تیی 
شانۆ  له سه ر  پۆپۆلیستی  ناسیۆنالیزمی  نوێی 
ده ركه وتن، كه  ده رفه تی گۆڕینه وه ی زانیارییه كان 
له   هاوكارییان  و  پشتیوانی  پێشكه شكردنی  و 
ڕێگه ی سنووره كانه وه  بۆ ئه و هێزانه  ڕە خساند 
ك��ه  ل���ه ب���اره ی ئ���ه م ب��اب��ه ت��ه وه  ڕوان��گ��ه ك��ان��ی��ان 
له گه ڵ  ئایدیاكانیان  و  ده گونجێن  یه كدا  له گه ڵ 
كه سانه ی  له و  یه كێك  یه كده گرنه وه .  یه كتردا 
پۆتنی  ڤالدیمێر  بابه ته وه ن  ئه م  ته نگی  به   زۆر 
كه   ڕوانگه یه وه   له و  نه ك  ڕوسیایه ،  سه رۆكی 
شوناسی  به   بایه خ  نێوده وڵه تییه   كۆمه ڵه   ئه م 
به   ه��ه ر  به ڵكو  ده دات،  ت��ر  گ��ه الن��ی  ن��ه ت��ه وه ی��ی 
دروستكردنی  و  تێكدان  ڕوانگه ی  له   ساده یی 
كۆسپه وه . به ڵگه یشم بۆ ئه مه  جه نگی زانیارییه  
ك��ه  ڕووس���ی���ا ل��ه  ڕێ��گ��ه ی چ��ه ت��ه ك��ان��ی ت��ۆڕی 
ئینته رنێت و هاككه رانی ئیمه یله وه  كردییه  سه ر 
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ئه مه یش  دیموكراسی،  حیزبی  نه ته وه یی  لیژنه  
دام��ه زراوه   له سه ر  وێرانكه ری  كاریگه رییه كی 
ئ��ه وه ی��ش  پێشبینیی  ه��ه ب��وو،  هه مریكییه كان 

ده كه ن،  ئه م هێرشانه  به رده وام ده بن. 
چ��ه ن��دی��ن پ��ان��ت��ای��ی گ�����ه وره ی ن�����اڕوون له  
كاتێكدا  له   نوێیه دا هه ن.  قۆناغه   ئه م  ئه مریكای 
تره مپ له  قوواڵییه  نه ته وه ییه كه یدا له گه ڵ خۆیدا 
ئ��اره زووی  توندی  به   به اڵم  سازگاره ،  و  ته با 
كاتێك  ڕووده دات  چ��ی  ه��ه ی��ه .  گرێبه ست  ل��ه  
ڕازینابن  دیكه   واڵته كانی  ده رده ك��ه وی��ت  بۆی 
له باره ی  دانوستانه كان  ده ستپێكردنه وه ی  به  
ڕێكخستنه كانی  و  بازرگانییه كان  ڕیكه وتننامه  
په یماننامه كانه وه  و له  مه رجه كانی خۆش نابن؟ 
ڕێكه وتنامه ،  باشترین  به   ڕازیده بێت  ئه و  ئایا 
ئامانجه كانی،  بگاته   پێبدات  ئه وه ی  توانای  كه  
یان زۆر به  ساده یی سرنجێك له خۆی ده دات؟ 
ئه و  كه   ك��رد  مه ترسییه   ل��ه و  باسیان  زۆرێ��ك 
ده س���ت ده خ���ات���ه  س���ه ر پ��ه ل��ه پ��ی��ت��ك��ه ی ئ��ه ت��ۆم، 
زیاتر  ئ��ه و  ق��وواڵی��ی��دا  ل��ه   پێموایه   م��ن  ب���ه اڵم 
كه   كه سێك  نه ك  ده ڕوات،  گۆشه گیری  به ره و 
ئاره زوی له  به كارهێنانی هێزی سه ربازیی بێت 
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له  جیهاندا، له به رئه وه  دواجار كاتێك ده كه وێته  
جه نگی  له گه ڵ  ده كات  ناچاری  كه   واقیعێكه وه،  
ده بیت  ناچار  بكات،  مامه ڵه   ناوخۆیی سوریادا 
و  بخوازێت  ئۆباما  ده فته ره كه ی  له   الپه ڕە یه ك 
له سه ر ڕێباز و هه نگاوه كانی ئه و بڕوات، به  بێ 

ئه وه ی گۆڕانكارییان تێدابكات. 
سیفه ته   بایه خی  تێیدا  كه   خاڵه یه   ئه و  ئه مه  
زۆرێك  وه ك  منیش  ده رده ك��ه ون.  كه سییه كان 
وێنای  بۆم  ئه سته مه   دیكه ،  ئه مریكییه كانی  له  
كه سێك بكه م، كه  له م كه سه  نه گونجاوتر و بێ 
جیهانێكی  سه ركردایه تیكردنی  بۆ  بێت  تواناتر 
به هۆی  ئه مه یش  ه��ۆك��اری  له   به شێك  ئ���ازاد. 
هه ڵوێسته كانییه وه یه تی، له باره ی چه ند دۆزێكی 
گرنگه وه ، به شێكی تریشی به هۆی لوتبه رزی و 
كه سانی  بۆچوونی  له   هه ستیاربوونییه وه یه تی 
تر له سه ر كه وكوتی و نه نگییه كانی. له  هه فته ی 
رابردوودا، كاتێك تره مپ به  پپاڵ براوه كانه وه  و 
به  هێمای شه ره فه وه  له سه ر شانۆ ڕاوه ستابوو، 
وتی كه  ئه ویش كه سێكی بوێر بووه  »بوێر بووه  
له  ڕووی داراییه وه ». جه ختی له وه یش كرده وه  
له  دژه كانی و ره خنه گره كانی  هه وڵ ده دات وا 
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ب��ده ن.  ڕە خنه كانیان  و  دژای��ه ت��ی  باجی  بكات 
دیكه ی  س��ه رك��رده ك��ان��ی  ب��ه رپ��ه رچ��ی  بڵێی  ت��ۆ 
جیهانیش بداته وه ، كاتێك باسیان له  نوقسانی و 
نه نگییه كانی كرد، تۆ بلیی به رپه رچیان بداته وه ، 
هه ر به و جۆره ی كه  سه ركرده ی باندێكی مافیا 
گرێبه ستخوازه كان  بیستنزمانه   ب��ه رپ��ه رچ��ی 
ده ده ن�����ه وه ، ك��ات��ێ��ك ت���ووڕە ی���ان ده ك����ه ن، ی��ان 

مامه ڵه یان له گه ڵدا ده كه ن. 
س��ه رۆك��ای��ه ت��ی ت���ره م���پ، ئ���ه و س���ه رده م���ه  
تێیدا ئه مریكا سیمبولی  ده گه یه نێته  كۆتایی، كه  
دیموكراسی بوو. ته حه دای گه وره  كه  له مڕۆدا 
ڕووبه ڕووی دیموكراسییه تی لیبراڵی ده بێته وه ، 
له  هێزی ده سه اڵتخوازی په تییه وه  دروستنابێت، 
ئ���ه وه ی له   ی��ان  ل��ه  چین ه��ه ی��ه ،  ئ���ه وه ی  وه ك 

ناوخۆی ڕۆژئاوا هه یه . 
ئه مریكا  و  ی��ه ك��گ��رت��ووه ك��ان  وی��الی��ه ت��ه   ل��ه  
به شه   دی��ك��ه ،  ئ���ه وروپ���ا و چ��ه ن��د واڵت��ێ��ك��ی  و 
دی��م��وك��رات��ه ك��ه ی س��ی��س��ت��ه م��ی س��ی��اس��ی دژی 
هه ڕە شه ی  ڕاده پ��ه ڕێ��ت،  لیبرالییه كه ی  به شه  
ده كات  ڕواڵه تییه كه ی  شه رعییه ته   به كارهێنانی 
ئێستا  تا  كه   ڕێسایانه ی  ئه و  له توپه تكردنی  بۆ 
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ڕێوشوێنی  و  دیسپلینكردووه   ڕە فتاره كانی 
كراوه   جیهانێكی  بوونی  به مه یش  دان��اون،  بۆ 
و ل��ێ��ب��وورده ی��ان زی��ات��ر چ��ه س��پ��ان��دووه . ئ��ه و 
هێنایه   سیسته میان  لیبرالییه ی  ده سته بژێره  
ده نگه   ل��ه   گ��وێ  ب��ه وه ی��ه   پێویستیان  ك��ای��ه وه ، 
بیر  و  بگرن  ده رگاكان  ده ره وه ی  تووڕە كانی 
بكه نه وه ،  شوناس  و  كۆمه اڵیه تی  یه كسانیی  له  
شتێ  ه��ه م��وو  ل��ه   ك��ه   دۆز  ك��ۆم��ه ڵ��ێ��ك  وه ك 
لێ  ئ��اوڕی��ان  ده ستبه جێ  پێویسته   گرنگترن، 
ساڵی  چه ند  له   بێت  جۆرێك  به هه ر  بدرێته وه . 
له  كۆسپ و  پڕ  كه می داهاتوودا گه شته كه مان 

ته گه ره  ده بێت. 

ده رچوونی  دوای  هه فته یه ك  چه ند  تێبینی: 
دۆناڵد تره مپ له  هه ڵبژاردنه  سه رۆكایه تییه كه ی 
ئ��ه م دوای��ی��ه ، ن��ووس��ه ر ئ��ه م وت���اره ی ل��ه  »زه  

فاینانشنال تایمز« باڵوكرده وه . 

سه رچاوه : 
-فرانسیس فوكویاما: أمريكا ترامب و النظام 

اللعالمي الجديد. سايتى )الصباح(.
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خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی 
)دروستکردنی دەوڵەت(ی فۆکۆیاما

وەرگێڕ: ئاران عەلی
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الوازکردنی دەوڵەت
بەسەر  باڵیان  ڕیگانیزم«  و  »تاتچەریزم 
دەوڵەت  دروستکردنی  بۆ  خۆرئاوادا  ڕوانگەی 
ک��ێ��ش��اوە، ه���ەر ل���ە س���ەرەت���ای ه��ەش��ت��اک��ان��ی 
خۆرئاوا  سیاسەتەکانی  ڕاب���ردوووە،  س��ەدەی 
ئاڕاستەی  بە  جیهان  دیکەی  واڵتانی  بەرامبەر 
قەبارەی  بچوککردنەوەی  و  سنووردارکردن 
ئابوورییەکەی  بە ڕۆڵە  دەوڵەت و کۆتاییهێنان 
ب�����ووە، ئ���ەوی���ش ل��ەپ��ێ��ن��او ب���اڵوک���ردن���ەوەی 
دەس��ەاڵت��ی  و  ئ���ازاد  ب���ازاڕی  میکانیزمەکانی 
دام����ەزراوەک����ان����ی ک��ۆم��ەڵ��گ��ەی م���ەدەن���ی و 
لە  ئەوانە  ناحکومییەکان، کە هەموو  ڕێکخراوە 
چوارچێوەی دەستەواژەی »دەوڵەتێکی الواز و 

کۆمەڵگەیەکی بەهێزدا« پوختدەکرێنەوە.
ئامڕازێک  وەک  جیهانگیریی  چەمکی  کاتێک 
بەدیهێنانی  ب��ۆ  ک��اردەک��ات  ک��ە  دەردەک���ەوێ���ت 
سیستەمی  ی��ەک  ب��ااڵدەس��ت��ی��ی  و  س����ەروەری 
ئ���اب���ووری و س��ی��اس��ی و ف��ک��ری ب��ۆ ت���ەواوی 
بەهێز  دەوڵەتێکی  بوونی  لەبەرئەوەی  جیهان، 
فاشیست،  ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت،  دەوڵ��ەت��ەک��ە  )ج���ا 
ئاستەنگێکە  ب��ێ��ت(،  ئ��ای��ی��ن��ی  س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت، 
ل��ەب��ەردەم ب��اڵوب��وون��ەوەی )س��ەرم��ای��ە( ک��ە لە 
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و  ن��وێ  سەرمایەگوزاریی  ب��ەدوای  گەڕاندایە 
بەدیهێنانی  بۆ  گەشەکردن.  بۆ  بەپیت  خاکێکی 
ئەو ئامانجە، بەتایبەت پاش ڕووخانی دیواری 
سۆسیالیستی،  ب��ل��ۆک��ی  ک��ەوت��ن��ی  و  ب��ەرل��ی��ن 
تەوەرێک  چەند  لەسەر  ک��اری  سەرمایەداری 

کردووە، لەوانە:
س��ی��اس��ی: ئ�����ەوەش ل���ە ڕێ���گ���ەی ن���ەت���ەوە 
ئەنجومەنی  ب��ەت��ای��ب��ەت  ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان��ەوە، 
ئاسایش، کە لە ڕێگەیەوە دەست لە کاروباری 

ناوخۆیی دەوڵەتان وەردەدرێت.
جەنگی  پاش  ڕێکخراوانەی  ئەو  ئابووری: 
ئەمریکا  داواکاریی  لەسەر  و  دووەم  جیهانیی 
کە  نێودەوڵەتی،  )بانکی  وەک  دروس��ت��ک��راون، 
بەسەر  دەس��ت��ی  دوورم�����ەودا  شێوەیەکی  ب��ە 
س��ەرچ��اوە دارای��ی��ەک��ان��دا گ��رت��ووە، ه��ەروەه��ا 
دەس��ت��ی  ک��ە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  دراوی  س��ن��دوق��ی 
ب��ەس��ەر س��ی��اس��ەت��ی ن��ەخ��ت��ی��ن��ەی��ی��دا گ��رت��ووە، 
هەڵدەستێت  کە  جیهانی،  بازرگانیی  ڕێکخراوی 
ڕێگەی  لە  جیهانیی(،  بازرگانیی  ڕێکخستنی  بە 
دەوڵەت  سەروەریی  مافی  دامەزراوانەوە  ئەم 
سەرەتای  لە  هەر  کە  مافە  ئەو  پێشێلدەکرێت، 
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ئەوروپا  لە  نەتەوەییەوە  دەوڵەتی  پێکهێنانی 
مافێکی بڕیارلەسەردراو بووە.

و  ڕاگەیاندن  ڕێگەی  لە  ئامانجانەش  ئ��ەم 
بازڕگەرمیی  پەیوەندیکردنەوە  ئامڕازەکانی 
بۆدەکرێت، کە ئەم ئامڕازانەش دوای شۆڕشی 
بیستەمدا  سەدەی  کۆتاییەکانی  لە  تەکنەلۆژی 

بە شێوەیەکی بەرچاو گەشەی بکردووە.
دروستکردنی دەوڵەت

»دروستکردنی  کتێبەکەیدا  ل��ە  فۆکۆیاما 
دەوڵ����ەت« ئ���ەم پ��رس��ان��ە ش��ەن��وک��ەو دەک���ات، 
جەختیش لەوە دەکاتەوە کە ئامانجەکە بریتییە لە 
دروستکردنی دەوڵەت، نەوەک بچوککردنەوەی 
و بە یەکێک لە گرنگترین پرسەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی هەژماردەکات، بەڵی دان بەوەدا دەنێت 
بووە  بەهێز  بیستەمدا  لە سەدەی  دەوڵ��ەت  کە 
تێپەڕاندووە،  خۆی  دراوسێکانی  و  سنوور  و 
بەاڵم لە هەمان کاتیشدا پێی وایە کە دەوڵەتی 
کێشە  س��ەرچ��اوەی  شکستخواردوو  و  الواز 
ه���ەرە ت��رس��ن��اک��ەک��ان��ی ج��ی��ه��ان��ە، ب��ەت��ای��ب��ەت لە 
سەدەی 21دا، لەم ڕووەشەوە دەگەڕێتەوە بۆ 
دامەزراوەکانی  »هێزی  بنەڕەتی:  کۆجیتۆیەکی 
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مەودای  لە  هەیە  زیاتری  گرنگییەکی  دەوڵەت، 
ئەرکەکانی دەوڵەت«.

دیموکراسی  ب��ەرەو  وەرچ��ەرخ��ان  ئەگەری 
کێشەئامێزە(،  )پرسێکی  فۆکۆیاما  بۆچونی  بە 
هێزی  جواڵندنی  مایەی  دەبێتە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
بەدەستهێنانی  ب��ۆ  دەوڵ����ەت  ن��ێ��و  ش�����اراوەی 
حکومییەکان(،  )ه��اوک��اری��ی��ە  دەس��ت��ک��ەوت��ەک��ان 
دەبێتە ئاستەنگێک لەبەردەم ڕیفۆرمی ئابووریدا، 
کە لە دوورمەودادا دەوەستێت، بەمەش هەموو 
هەوڵ  کە  ل��ەن��اودەب��ات  سیاسییانە  هێزە  ئ��ەو 
ئەم  بەهۆی  دەدەن،  بونیادنانەوە  دووب��ارە  بۆ 
ف��ش��اران��ەش��ەوە، خ��واس��ت��ی گ��ەل و ج��ەم��اوەر 
گەیشتن  بۆ  فشارکردن  لە  دەبێت  ب���ەردەوام 
ئەم  بەدیهێنانی  خۆشگوزەران،  دەوڵەتێکی  بە 
قۆناغەکانی  لە  بەوەیە  پێویستی  ڕیفۆرمانەش 
س����ەرەت����ادا ج���ۆرێ���ک ل���ە زک��ه��ەڵ��گ��وش��ی��ن و 
کەمکردنەوەی خەرجی و کەمکردنەوەی هەلی 

کار پەیڕەوبکرێت.
ف���ۆک���ۆی���ام���ا دەڵ����ێ����ت: »وێ�������ڕای ئ����ەوەی 
مەعریفەیەکی زۆرمان دەربارەی کاروبارەکانی 
دروستکردنی دەوڵەت هەیە، بەاڵم هێشتا زۆر 
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دەرب���ارەی  بەتایبەت  ن��ای��ان��زان��ی��ن،  ه��ەن  ش��ت 
بەهێزەکان  دامەزراوە  گواستنەوەی  چۆنیەتیی 
بۆ دەوڵ��ەت��ە ت��ازەگ��ەش��ەس��ەن��دووە الوازەک���ان. 
ئ��ێ��م��ە ت�����ەواو ل���ە چ��ۆن��ی��ەت��ی گ��واس��ت��ن��ەوەی 
تێدەگەین  دەوڵ��ەت  ماتریاڵییەکانی  کەرەستە 
ل��ە ڕێ��گ��ەی س��ن��وورە ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی��ەک��ان��ەوە، 
گشتییەکان  دام����ەزراوە  گ��واس��ت��ن��ەوەی  ب��ەاڵم 
بە  پێویستی  ئ��ەرک��ەک��ان��ی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ک��ە 
ڕێگە  بە چەندین  هەیە،  دیاریکراو  زەینییەتێکی 
بەرەنگاری گواستنەوە دەبن لە ژینگەیەکەوە بۆ 
لەسەرمان  پێویستە  دیکە، هەربۆیە  ژینگەیەکی 
و  ب��وارەدا  لەم  چڕبکەینەوە  زیاتر  گرنگییەکی 
گەڕان و بیرکردنەوەی زیاتریش بخەینەگەڕ«. 
هەوڵەوە  ئەو  چوارچێوەی  دەچێتە  کتێبەکەی 
ئایدیایەکی  کۆمەڵە  بۆ  بناغە  ڕێگەیەوە  لە  کە 
نوێ دادەنرێت کە لێکدژن لەگەڵ ئایدیا باوەکان 
باسمانکرد  وەک  کە  خۆرئاوادا،  سیاسەتی  لە 
لە هەوڵدایە بۆ بچوککردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت.

بۆ  بزێو  جوڵەیەکی  لە  جۆرێکە  کتێبە  ئەم 
بارەیەوە  ل��ەم  ب��اوەک��ان،  ئایدیا  لە  دەرچ���وون 
وەک ف��ۆک��ۆی��ام��ا خ��ۆی دەڵ��ێ��ت، ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
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بەاڵم  ئ��اڕاس��ت��ەوە،  پێچەوانەی  بە  مەلەکردنە 
و  خۆرئاواییە  تیۆرسێنێکی  فۆکۆیامایە،  ئەمە 
هەمیشە لە دەرەوەی ڕیز و پۆلەکان دەخوێنێت، 
بەڵکو  تاککەوتن،  ئامانجی  ب��ە  ن��ەوەک  ب��ەاڵم 
ئەزموونی  پێدراوەکانی  لە  دەستپێکێک  وەک 
و  ڕاب����ردوودا،  دەی��ەی  میانەی  لە  ئەمریکاوە 
و  دەوڵەت  مێژووی  بۆ  نوێیە  خوێندنەوەیەکی 

دامودەزگاکانی و ئایدۆلۆژیا بزوێنەرەکانی.
هەڵەی  ب��ە  ئ��ام��اژە  کتێبەدا  ل��ەم  فۆکۆیاما 
لیبەرتارەکان دەکات لە هەڵمەت و پروپاگەندەی 
خ��ۆی��ان��دا ب���ۆ ک��ۆت��ای��ی��ه��ێ��ن��ان ب���ە دەوڵ�����ەت و 
ب��چ��وک��ک��ردن��ەوەی و ب��ە ه��ەڵ��ەی��ەک��ی دادەن��ێ��ت 
فۆکۆیاما  ڕاس��ت��ک��ردن��ەوەی��ە.  ب��ە  پێویستی  ک��ە 
قۆناغی  بە  سێپتەمبەر(  )11ی  پ��اش  قۆناغی 
بۆ  دادەن��ێ��ت  پێویست  ئ��اوەژووب��وون��ەوەی��ەک��ی 
بونیادنانی دەوڵەت، لەبەرئەوەی بەردەوامبوون 
سەردەکێشێت  دەوڵ���ەت  الوازک��ردن��ی  ل��ەس��ەر 
کۆتایی  پێیوایە  ئەو  ه��ەرەس،  و  کارەسات  بۆ 
ج��ەن��گ��ی س����ارد ب��ۆت��ە م���ای���ەی دەرک��ەوت��ن��ی 
و  شکستخواردوو  دەوڵ��ەت��ی  لە  »پشتێنەیەک 
ناسەقامگیر، کە لە ئەوروپاوە درێژدەبنەوە بۆ 
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دەوڵەتانە  ئەم  ئاسیا«،  خۆرهەاڵتی  باشووری 
سیستەمی  بۆسەر  ه��ەڕەش��ە  س��ەرچ��اوەی  بە 
زەمینەیەکی  لەبەرئەوەی  دادەنێت،  نێودەوڵەتی 
بە  و  پ��ێ��ک��دادان��ەک��ان  و  ملمالنێ  ب��ۆ  ل��ەب��ارن 
مافی  پڕەنسیپەکانی  بەرجەستە  شێوەیەکی 
ژینگەیەکی  هاوکات  پێشێلدەکرێت،  تێدا  مرۆڤی 

لەبارن بۆ گەشەی تیرۆریزم.
ئەم  دروستکردنی  لەسەر  جەخت  هەربۆیە 
دەکاتەوە،  بەهێزکردنیان  و  دەوڵەتانە  ج��ۆرە 
دام���ەزراوە  گواستنەوەی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ئ��ەوی��ش 
دی��م��وک��رات��ی��ی��ەک��ان ب��ۆ ن���او ئ���ەو دەوڵ��ەت��ان��ە، 
بەو  ئابوورییەکان،  پ��ڕۆژە  تەنها  هەر  ن��ەوەک 
ش��ێ��وەی��ەش ئ��ەو دەوڵ��ەت��ە دەب��ەس��ت��ێ��ت��ەوە بە 
کۆمەڵە ئیمتیازێکەوە، کە لە دوورمەودادا جگە 
لە بەرژەوەندیی دەوڵەتە زلهێزەکان و کۆمپانیا 

فرەڕەگەزەکان هیچی دیکە بەدیناهێنێت.
خ���ۆرئ���اوا دەزان���ێ���ت چ���ۆن پ����ارە و ک��ااڵ 
دەگوازێتەوە، بەاڵم هەتاوەکو ئێستا نەیتوانیوە 
و  بگوازێتەوە  دیموکراسییەکان  دام����ەزراوە 
کە  دەوڵ��ەت��ان��ەدا،  ل��ەم  جێگیر  شتێکی  بیانکاتە 

بوونەتە مەترسی بۆسەر سیستەمی جیهانی.
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فۆکۆیاما و هانتینگتۆن
و  مێژوو  »کۆتایی  کتێبەکەیدا  لە  فۆکۆیاما 
دوایین مرۆڤ« کە لە ساڵی 1989دا دەرچووە 
و مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا، ئەوە 
و  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی  کە  دەخ��ات��ەڕوو 
سیستەمە  ئەم  مێژوون،  قۆناغی  دوا  لیبراڵیزم 
بەدەستهێنا،  بەسەر سۆسیالیزمدا  سەرکەوتنی 
گەشەسەندنی  کۆتایی  لە  گوزارشتە  ئەمەش 
ملمالنێ  وات��ای  فۆکۆیاما  الی  مێژوو  مرۆیی، 
دەگەیەنێت، دواجار ئەم ملمالنێیەش بە کەوتنی 
سۆڤیەت  یەکێتیی  هەرەسی  و  بەرلین  دیواری 
کۆتاییهات، فۆکۆیاما مەبەستی لەوە نییە جوڵە 
دابەزی ڕووداوەکان ڕاوەستاون،  و هەڵبەز و 
ب��ەڵ��ک��و ب����ەردەوام����ن، ب����ەاڵم ت��اک��ە ف����ۆڕم و 
سیستەمێکی بااڵدەست هەیە، کێشمەکێشمەکانی 
دیکەی وەک )ئیسالم، کۆنفیشیۆنیزم( هیچ نین 
جگە لە گێژاوی ناو دەفرەکان، ئایدیا لیبڕالیزم 
سەرکەوتنیشی  بە  بەدەستهێناوە،  سەرکەوتنی 

مێژوو ڕاوەستاوە.
بەاڵم لە کتێبی بونیادنانی دەوڵەتدا، کە ڕەنگە 
فۆکۆیاما  واهەستبکات  س��ەرەت��ادا  لە  خوێنەر 
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یاخود  ق��س��ەب��ک��ات،  ئ��ای��دی��اک��ان��ی خ��ۆی  ب��ە  دژ 
مەترسیی  لە  باس  بووبێتەوە.  پاشگەز  لێیان 
دەوڵەتە الوازەکان دەکات، کە بۆتە گەورەترین 
م��ەت��رس��ی ب��ۆس��ەر خ���ۆرئ���اوا، ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
ملمالنێ  بوونی  مانای  بە  »هەڕەشە«  وشەی 
و  جوڵەدایە  لە  مێژوو  هێشتا  هەربۆیە  دێ��ت، 
نەوەستاوە و کۆتایی نەهاتووە، بەتایبەت گەر 
سنوورە  لەناو  زیاتر  هەڕەشەیە  ئ��ەم  بزانین 
خوێناوییەکاندا ڕووی لە گەشەسەندن کردووە، 
کە ساموێل هانتینگتۆن قسەی لەسەردەکات و 
ئەو دەوڵەتە شکستخواردووانە  پێیوایە هەموو 
دەکەونە ناو ئەو سنوورەوە. لێرەدا پێیوایە کە 
ویستێکی  لە  نییە  گوزارشت  هەڕەشەیە   ئەم 
هاوتەریب بە شارستانیەتی خۆرئاوا )سیستەمی 
سەرمایەداری و لیبراڵیزم(، وەک هانتینگتۆن لە 
لێی  شارستانێتییەکان(دا  )پێکدادانی  کتێبەکەیدا 

دەدوێت.
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فۆکۆیاما: بەهاری عەرەبی 
باشترە لە بەهاری ژاپۆن

وەرگێڕ: کەیوان عومەر
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لە ساڵی 1992دا و دوای کەوتنی یەکێتیی 
خۆرهەاڵت  ئەوروپای  ئازادکردنی  و  سۆڤیەت 
کۆتاییهاتنی  و  ئەڵمانیا،  یەکخستنەوەی  و 
سەرمایەداری  بلۆکی  لەنێوان  س��ارد  جەنگی 
ئەمریکی  بیرمەندی  کۆمۆنیستی،  بلۆکی  و 
)فڕانسیس فۆکۆیاما( کتێبی »کۆتایی مێژوو«ی 
هەرایەکی  ئێستا  هەتاوەکو  کە  ب��اڵوک��ردەوە، 

گەورەی ناوەتەوە.
ناونیشانی  ب��ە  ف��ۆک��ۆی��ام��ا  کتێبی  دوای����ن 
»سیستەمی سیاسی و داخورانی دیموکراسی« 
بە  ف��ۆک��ۆی��ام��ا  دەزان���ی���ن  ب���اڵوک���رای���ەوە، وەک 
لە  بەشداربووە  باپیری  و  ژاپۆنییە  ڕەچەڵەک 
دواتر   .1905 ساڵی  لە  ژاپ��ۆن  بە  دژ  جەنگی 
کۆچیکرد بۆ ئەمریکا، بەاڵم باوکی فۆکۆیاما لە 
ژاپۆن  بۆ  گەڕایەوە  دواتر  لەدایکبوو،  ئەمریکا 
و لەگەڵ خانمێکی ژاپۆنیدا هاوسەرگیریی کرد، 
پاشان فڕانسیس و منداڵەکانی دیکە لەدایکبوون. 
ئەمریکیی  پەروەردەیەکی  بە  فرانسیس  بەاڵم 
نەبووە.  ژاپۆنی  زمانی  فێری  و  گ��ەورەک��راوە 
مامۆستای  بووە  باوکی  ڕێچکەی  لەسەر  هەر 
لە  بوو  کۆمەڵناسی  مامۆستای  )باوکی  زانکۆ 
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شێوە،  بەهەمان  دایکیشی  شیکاگۆ،  زان��ک��ۆی 
باوکی سەرۆکی زانکۆی کیۆتۆ بوو لە ژاپۆن(.
»کۆتایی  کتێبەکەیدا  پێشەکیی  لە  فۆکۆیاما 
ک��ە خێزانەکەی  ل��ەوە دەک���ات  ب��اس  م��ێ��ژوو«، 
ل��ە م��ی��رات��ی ئ��ی��م��پ��رات��ۆری ک��ۆن��ی ژاپ���ۆن���ەوە 
ڕەنگە  کە  ئەمریکا،  ئازادیی  بۆ  گەشەیکردووە 
بۆچوونی  ل��ەس��ەر  ک��اری��گ��ەری��ی  کتێبەدا  ل��ەم 
م��رۆڤ  ئ���ەوەی  دوای  ب��ەک��ورت��ی:  هەبێت،  م��ن 
تاقیکردەوە  حکومڕانیی  شێوازەکانی  گشت 
)سەرەتایی، خێڵەکی، ئەنارشیستی )بێ دەوڵەتی 
پادشایەتی،  ئیمپراتۆری،  دەس��ەاڵت��ی(،  بێ  و 
سەربازی، نازیزم، فاشیزم، کۆمۆنیزم(، دواجار 
گەیشتە باشترین جۆری حکومڕانی، کە بریتییە 

لە دیموکراسی«.
رووب��ەڕووی  کتێبەکە  دەزانین  وەک  بەاڵم 

ڕەخنەیەکی زۆر بۆتەوە:
یەکەم: لەالیەن ئەو کەسانەوە کە باوەڕیان 
ب��ە دی��م��وک��راس��ی��ی خ��ۆرئ��اوای��ی ن��ی��ی��ە، ی��اخ��ود 
خراپەکانی  الیەنە  س��ەر  خستۆتە  فۆکەسیان 
ئەفریقییەکان،  چینییەکان،  ڕۆشنبیرە  )وەک 

عەرەبەکان(.
کە  ک���ەس���ان���ەوە  ئ����ەو  ل����ەالی����ەن  دووەم: 
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لە  ڕقیان  فۆکۆیاماوە  بۆچوونەکانی  بەهۆی 
ناوبانگەکەیەتی )هەندێکیان بە زمانێکی زبرەوە 

دەربارەی پاشخانە ژاپۆنییەکەی دەنووسن(.
سێیەم: لەالیەن ئەو کەسانەوە کە ڕەخنە لە 
لە  ڕەخنە  ب��ەاڵم  دەگ��رن،  لیبراڵی  دیموکراسیی 
پۆست  بۆسەر  دەگرن  فوکۆیاماش  هێرشەکەی 

مۆدێرنیزم.
کاتێک فۆکۆیاما ئەم تیۆرە دەنووسێت فۆکەس 
ن��اوازەک��ان.  ویستە  و  ئەندێشە  س��ەر  دەخ��ات��ە 
لەبەرئەوەی  نییە،  گ��ەورەی  گرنگییەکی  ب��ەاڵم 
تەنها لەم 50 ساڵەی کۆتاییدا دەستیپێکردووە، 
دەستەبژێرێکی  تیۆری  لەبەرئەوەی  هەروەها 
فۆکەس  تەنها  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ه��ەروەه��ا  ک��ەم��ە، 
دەخاتە سەر هونەر و بیناسازیی، بەپێچەوانەی 
گەشەسەندنی  لە  بریتییە  کە  مۆدێرنیزمەوە، 
مێژوو،  بوارەکانی  لە  و  پ��ڕۆژەی��ەک  مێژوویی 

ئابووری، زانست، کولتووردا سوودبەخشە.

سیاسەت و دیموکراسی
لە  ب���اس  ف��ۆک��ۆی��ام��ا  ت��ازەک��ەی��دا  کتێبە  ل��ە 
گەشەپێدانی سیاسی دەکات وەک »تەواوکەری 
گەشەپێدانی ئابووری و سەرەتای دیموکراسی 
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یاسا  دەوڵەتی  ئیتاڵیا«،  فاشیستیی  مێژووی  و 
بەاڵم »بەبێ دیموکراسی«. هاوکات چاپتەرێکی 
عەرەبی  بەهاری  بۆ  تەرخانکردووە  کتێبەکەی 
بە ناوی »لە 1848�ەوە بۆ بەهاری عەرەبی«، 
هەر لەوێدا دەنووسێت: »وەک خۆپیشاندانەکانی 
و  میسر  خۆپیشاندانەکانی  ئۆکرانیا،  پێشووتر 
لەگەڵ  دەویست  ئازادیان  حکومەتی  تونسیش 
گەل  ل��ە  گ��وزارش��ت  ک��ە  حکومڕانێک  کۆمەڵە 
باشی  نموونەیەکی  عەرەبی  بەهاری  دەک��ەن... 
ئ��ەوەی  لەسەر  بەڵگەیە  کتێبەیە.  ئ��ەم  ڕەوت��ی 
مایەی  ببێتە  پێویستە  ئابووری  گەشەسەندنی 
ئابووریی  گەشەیەکی  و  زیاتر  هۆشیارییەکی 
کەسانێک  جیهان  شوێنی  هەندێک  لە  زی��ات��ر. 
هەن دەڵێن هیچ هیوایەک بوونی نییە... بەهاری 
عەرەبی نموونەیەکی باشترە لە بەهاری ژاپۆن، 
کاتێک ئازادی و دیموکراسی لە ڕیگەی هێزەوە 
جیهانیی  جەنگی  ل��ە  )ژاپ���ۆن  بەدیدەهێنرێن 
ئەمریکییەکانیش  ه��ێ��ن��ا،  شکستی  دووەم�����دا 
دیموکراسییان بەسەردا سەپاند، ئەوەش دوای 
ئیمپراتۆرەکان(...  حکومڕانی  لە  سەدە  چەندین 
ل���ە ه���ەم���وو ب���ارەک���ان���دا ب���ەه���اری ع���ەرەب���ی، 
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چەوساندۆتەوە:  خۆیان  گەلەکانی  حکومڕانان 
لە  عابدین  زەین  میسر،  لە  موبارەک  حوسنی 

تونس، قەزافی لە لیبیا.
لە سەرەتای بەهاری عەرەبیدا هەندێک کەس 
چوارەمە،  شەپۆلی  سەرەتای  کە  وابوو  پێیان 
دەیانگوت کە زۆر لە بەهاری ئەوروپا دەچیت 
فەڕەنسی  ش��ۆڕش��ی  دوای   1848 ساڵی  ک��ە 

دەستیپێکرد.
ف��ۆک��ۆی��ام��ا ب��اس ل���ەوەش دەک����ات: »ب��ەاڵم 
بەهاری  غەمگینەکانی  ئەنجامە  ئ��ەوە  دوای 
عەرەبی دەرکەوتن... زۆرێک لە خۆرئاواییەکان 
ڕووب��دات  عەرەبی  بەهاری  ن��ەدەب��وو  گوتیان 
ئەمریکی  لەالیەن  ب��ەزۆری  ئەمە  شێوەیە.  بەو 
و ئیسرائیلییەکانەوە دەگوترایەوە، لەبەرئەوەی 
باشتر  ئەوان  بۆ  بەهاری عەرەبی  دۆخی پێش 
عەرەبی  بەهاری  دەڵێن  دیکەش  هەندێکی  بوو. 
خۆیدا  ب���ەدوای  ئیسالمیی  ڕژێمێکی  کۆمەڵە 
دەهێنێت کە جگە لە کێشەی زیاتر هیچی دیکە 
ئەوانەی  دەڵێم  من  ناهێنن.  خۆیاندا  ب��ەدوای 
ب���اس ل��ە ک��ێ��ش��ە و ن��اس��ەق��ام��گ��ی��ری��ی دەک���ەن 
بەهەمان  ئەوروپاش  بەهاری  بیریانچۆتەوە کە 
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شێوە دوورودرێژ و ئاڵۆز و هەندێک جاریش 
پڕ لە ئاژاوە بووە«. پاشان لە کۆتاییدا دەڵێت: 
پێویستە  ئ���اژاوەش  و  دوورودرێ����ژ  »کاتێکی 
هەتاوەکو خەڵک لە گرنگیی هەڵبژاردنی ئازادانە 
زۆرینە  ڕای  لە  ڕێزگرتن  گرنگیی  لە  تێبگات، 
روخانی  تێبگات...  کەمینەکان  لە  پارێزگاری  و 
دی��ک��ت��ات��ۆرەک��ان ئ��اس��ان��ە، ب���ەاڵم ئ���ەوەی لەمە 
ژینگەیەکەی  جێکەوتکردنی  و  هێنان  گرنگترە 

کولتوورییە کە ڕێز لە ئازادی بگرێت«.
بەڵگەیە  عەرەبی  بەهاری  پێیوایە  فۆکۆیاما 
کتێبەکەی  ل��ە  ک��ە  خ���ۆی  ت��ێ��زەک��ەی  ل��ەس��ەر 
بەپێی  کە  مێژوو(،  )کۆتایی  هاتووە  پێشوویدا 
مێژووی  حەتمییەتێکی  بەپێی  مرۆڤ  تێزە  ئەو 
مارکسیستی  حەتمیەتی  ن����ەوەک  دەڕوات، 
پیشەسازی، سەرمایەداری، حکومی  )شۆرشی 
پرۆلیتاریا،  چ��ەوس��ان��دن��ەوەی  و  ب����ۆرژوازی 
ئینجا  کۆمۆنیزم،  دوات��ر  سۆسیالیزم،  پاشان 
پ���وک���ان���ەوەی دەوڵ�������ەت(. ب����ەاڵم ح��ەت��م��ی��ەت��ی 
و  قەدەرگەراییە  تیۆرێکیە  مێژوو  مرۆییبوونی 
و  ئازادی  بۆ  ئینسان  سروشتی  بە  پشتبەستە 

شکۆ و دادپەروەری.
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خۆی  بۆچوونی  فۆکۆیاما  کتێبەشدا  ل��ەم 
نەگۆڕیوە. بەاڵم دیقەتی خستۆتە سەر ئەوەی 
پۆزەتیڤیشی  و  نێگەتیڤ  خاڵی  دیموکراسی  کە 
ئەوانەی  بڵێت  بیهەوێت  فۆکۆیاما  ڕەنگە  هەیە. 
و  ڕەخنەگران  وات��ە  ناهەوێت،  دیموکراسییان 
نەیارانی بەهاری عەرەبی، پێویستە لە ئێستاوە 
واڵتەکانیاندا  لە  دیموکراسی  ئ��ەوەی  پێش  و 
کێشە  دیموکراسی  تێبگەن،  ل��ەوە  بچەسپێت 
تووشی  دەکرێت  و  هەیە  خ��ۆی  ناڕەحەتی  و 
دیموکراسییە  )ه��اوش��ێ��وەی  ببێت  داخ����وران 
ناهێنێت، چۆن  هەرەس  بەاڵم  خۆرئاواییەکان(، 
کۆتایی  لە  بریتییە  لەکاتێکدا  دەهێنێت  هەرەس 

مێژوو؟

مۆدێرنیزم و پۆست مۆدێرنیزم
بۆ  خ��ۆی  ڕەخ��ن��ەی  فۆکۆیاما  کتێبەدا  ل��ەم 
دەکاتەوە،  دووبارە  مۆدێرنیزم  پۆست  تیۆری 
تازە  و  نوخبەگەرا  تیۆرێکی  دەکات  لەوە  باس 
گەشەسەندنی  بۆ  نییە  تیۆرێک  و  ئەدەبییە  و 
گەشەسەندنی  ت��ی��ۆری  سیاسی.  و  ئ��اب��ووری 
کاریگەریشی  و  هەبووە  کاریگەری  ڕاستەقینە 
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دەبێت لەسەر ئەو پرسە گرنگانەی کاریگەرییان 
ل��ەس��ەر ژی��ان��ی گ���ەالن ه��ەی��ە: ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی، 

گەشەسەندن، جەنگ و ئاشتی.
لەبەرئەمە زۆر بە وردیی دەربارەی گەشەی 
ب��ێ��ش��ووم��اری ت��وان��س��ت��ە پ��ی��ش��ەس��ازی��ی��ەک��ان و 
سامانەکانی جیهان دەنووسێت لە ماوەی 200 
ساڵی رابردوودا، هەم بەرەو باشتربوون، هەم 
ئەو کەلێنە گەورەیەی  بەرەو خراپبوون، وەک 
)وەک  ڕووی��داوە  کۆمەڵگەکاندا  باشترین  لەنێو 
ه��ەروەه��ا خراپترین  ن��م��وون��ە(،  ب��ە  دان��ی��م��ارک 
دیموکرات  کۆنگۆی  )ک��ۆم��اری  کۆمەڵگەکان 
بەهای  لە  نییە  کەمکردنەوە  ئەمە  نموونە(،  بە 
گەلێکی  هەر  خودی  ژیانی  بەڵکو  گەلێک،  هیچ 
کردۆتە بنەما: خۆشبەختییەکەی، ئاسایشەکەی، 
س���ەق���ام���گ���ی���ری���ی���ەک���ەی، گ��ەش��ب��ی��ن��ی��ی��ەک��ەی، 

گەشەسەندنەکەی.
حەتمییەتە  ب��ۆ  دەگ���ەڕێ���ت���ەوە  ف��ۆک��ۆی��ام��ا 
گرنگترین  ک��ە  دەن��ووس��ێ��ت  و  م��ێ��ژووی��ی��ەک��ە 
ئەوەش  مێژوویی،  زنجیرەی  لە  بریتییە  شت 
ل���ەب���ەرئ���ەوەی دی��م��وک��راس��ی ل���ە س���ەرەت���ادا 
سەرەتا  پێویستە  ئەوە  پێش  بەڵکو  بەدینایەت، 
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و  گەل  لەبەرئەوەی  هەبێت،  بەهێز  دەوڵەتێکی 
بێهێز  دەوڵەتێکی  لە  دیموکراسی  کە  جەماوەر 
شکستدەهێنن.  بەدیدەهێنن،  ناسەقامگیردا  و 

ئاماژە بە دوو ناوچە دەدات لە جیهاندا:
درێژی  میراتێکی  هیچ  کە  ئەفریقیا،  یەکەم: 
حکومداری و سەقامگیریی نییە، ئەوەش بەهۆی 

فەرمانڕەوایی خێڵەکان و بنەماڵەکان.
دووەم: خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، کە میراتێکی 
تووشی  ب��ەاڵم  تێدایە،  بەهێزی  فەرمانڕەوایی 
پاشماوەی  میراتی  لەناو  هێشتا  ب��ووە.  داڕم��ان 

فەرمانڕەوایی خێڵ و بنەماڵەکاندا دەژی.
چ������ارەس������ەر چ���ی���ی���ە؟ ف����ۆک����ۆی����ام����ا ل��ە 
»ڕاڤەکردنی  دەڵێت:  خۆیدا  ئەنجامگیرییەکانی 
ئێمەی  دۆخەی  ئەو  لەگەڵ  ڕوودەدات،  ئەوەی 
کێشەکانمان«.  ب��ۆ  نییە  ڕەچ��ەت��ەی��ەک  تێداین، 
بە  ئەمە  خ��ۆرئ��اوا  دیموکراتی  گەالنی  ئاسانە 
بەڵێ  بڵێن،  نادیموکراسی  سێی  جیهانی  گەالنی 
حکومەتێکی  دیموکراسی  »پێش  بڵێن:  ئاسانە 
زنجیرەی  پێویستە چاوەڕوانی  پێویستە.  بەهێز 
مێژوویی بکەین... ئەوەش لەبەرئەوەی ژیان لە 
ژیانێکی  دیموکراسی  بەبێ  بەهێزدا  دەوڵەتێکی 
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ب��ێ ن��رخ��ە. ب��ە پ��ل��ەی ی��ەک��ەم ئ��ەم��ە ه��ۆک��اری 
هەڵگیرسانی بەهاری عەرەبی بوو... دەمانەوێت 
باشترین  دیموکراسی  کە  بژین  لە سەردەمێکدا 
کە  بزانین  ئ��ەوەش  دەبێت  ب��ەاڵم  بێت،  ب��ژاردە 
لە  پڕ  سەردەمێکی  لە  ئێمە  نابن،  سەرکەوتوو 

ئاژاوەی تونددا دەژین«.
نائازاد  گەلێکی  هەموو  کە  پێیوایە  فۆکۆیاما 
وەک منداڵێکی بچوک وەهایا کە باوکی دەیهەوێت 
فێری مەلەوانیی بکات. ئاسان نییە بۆی، تووشی 
یاخود ڕەتیدەکاتەوە  ترسان و شڵەژان دەبێت، 
نقوم  ڕەنگە  تەنانەت  )یاخود  فێربێت  بیهەوێت 
ببێت(. بەاڵم لە کۆتاییدا فێری مەلە دەبێت. لەم 

بارەیەوە دوو نموونە دەهێنێتەوە:
یەکەم: هیندستان. ئەو دەڵێت هیندستان بەهۆی 
تێدایە،  دیموکراسی  کۆڵۆنیالییەکەیەوە  مێژووە 
و  بیرۆکراسییەت  کێشەی  بوونی  وێ��ڕای  ئەمە 
الوازیی حکومەتی ناوەندیی. ئێستاش دوای 50 
چین  کێبڕکێی  دەیەوێت  سەربەخۆیی،  لە  ساڵ 

بکات لە ڕاکیشانی سەرمایەگوزاریی جیهانیی.
دووەم: چین. سەبارەت بە چین دەڵێت، وێڕای 
و  جیهانییەکان  سەرمایەگوزارییە  سەرکەوتنی 
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کێبڕکێ کردنی لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
لە  ئابووری  هێزی  گەورەترین  وەک  ئەمریکا 
بەهێزەکان،  حکومەتە  میراتی  وێڕای  جیهاندا، 

بەاڵم دەوڵەتێکی ستەمکار و دیکتاتۆرە.

شارستانێتی چییە؟
لە دەمی شیکارکردنی تیۆرییەکەیدا فۆکۆیاما 
ڕووب�����ەڕووی ئ���ەو دەس���ت���ەواژان���ە دەب��ێ��ت��ەوە 
نین  کۆک  ب��ەاڵم  بەرباڵون،  خەڵکیدا  لەناو  کە 
لەسەری. بۆ نموونە شارستانییەت ئەڵتەرناتیڤی 
سامان و هێز نییە. شارستانیەت تێکەڵەیەکە لە 
سامان و هێز و دیموکراسی. بەو مانایەی کە 
دەوڵەتە مۆدێرن و ساماندارەکان، کە خاوەنی 
لەگەڵ  بێت  ه��اوش��ان  نین  دیموکراسییەتێک 
شارستانیەتدا. بەاڵم لەرووی شارستانییەوە لە 

دەوڵەتە دیموکراسییەکان الوازترن.
ل���ە الی���ەک���ی دی���ک���ەوە پ��ێ��وی��س��ت��ە دەوڵ���ەت���ە 
بخەنە  دەوڵەت  ئاسایشی  بەشارستانیبووەکان 
لەبەرئەوەی  ئ��ەوەش  شتێکەوە،  هەموو  پێش 
بنەمای  لە  بریتییە  بەهێز  دەوڵەتی  ئاسایشی 
ی��اس��ا و  دەوڵ���ەم���ەن���دی و س���ام���ان���داری���ی و 
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ئەستەمییە،  یاخود  گرانییە  ئەم  واتە  ئایدیاکان. 
ئایدیا  غیابی  لە  دیموکراسی  بوونی  لە  بریتییە 

دیموکراسییەکاندا.
دەک��ات  ئ���ەوە  ل��ەس��ەر  مشتومڕ  فوکۆیاما 
بەاڵم  ئایدیاکان،  لە  یەکێکە  سەرمایەداری  کە 
ب��ی��رۆک��ەی��ەک��ی ئ��اب��ووری��ی��ە، ی��ارم��ەت��ی��دەرە بۆ 
کۆمپانیا  لەبەرئەوەی  ئ��ازادی،  باڵوکردنەوەی 
و  شیاو  و  ئ��ام��ادەک��راو  کەسێکی  بانکەکان  و 

ڕێکخراو و خاوەن تموحیان دەوێت.

پوکانەوەی سیاسی
سیستەمی  دەرب������ارەی  ق��س��ەک��ردن  دوای 
س��ی��اس��ی، ف��وک��ۆی��ام��ا دەرب������ارەی پ��وک��ان��ەوەی 
لە  مەبەستی  ل��ێ��رەدا  ک��ە  ق��س��ەدەک��ات،  سیاسی 
ویالیەتە  بەتایبەت  خۆرئاواییەکانە،  دەوڵ��ەت��ە 
کیشەکانی  لە  ب��اس  ئەمریکا.  یەکگرتووەکانی 
دەکاتەوە  دووبارە  ئەوەش  دەکات،  دیموکراسی 
کە لەبەرئەوەی دیموکراسی کۆتایی مێژووە، ئەوا 
بە هیچ شێوەیەک هەرەس ناهێنێت، بەاڵم تووشی 
یاخود  دەب��ێ��ت،  کاتیی  داخ��وران��ی  و  پ��وک��ان��ەوە 

ئەگەری ئەوەی هەیە تووشی داخوران بێت.
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نەبوونی  ئەگەری  لە  لەبەرئەوەی  ئ��ەوەش 
ش��ۆک��ێ��ک��ی س��ی��اس��ی��دا، دەک���رێ���ت ئ��ەرق��ەل��ە بۆ 
)جەندێکیش  دروستببێت  سیاسی  سیستەمی 
شێوەیە  بەم  بێت(.  بەهێز  و  ئ��ازاد  و  ساماندار 
ویالیەتە  لە  ئێستا  کە  ئەمەیە  هەر  دەڵێن  وەک 
دوای  ڕوودەدات.  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 
ئاشتییەکی دوور و درێژ لەدوای جەنگی جیهانیی 
ئەمریکیی  کۆمەڵگەی  دیکە  جارێکی  دووەمەوە، 
ڕووەو دۆخێکی نێگەتیڤ دەڕوات. چیتر ئەمریکا 
بۆتە واڵتێک فەرمانڕەواییکردنی زەحمەتە، ئەمە 
کۆمەڵە  لە  یاساییەکان  پرسە  ڕووی��داوە؟  چۆن 
گەندەڵییە  دەبیننەوە،  خۆیان  بچوکدا  پرسێکی 
ک���ردووە  زی��ادب��وون  ل��ە  ڕووی  سیاسییەکان 
لەسەرە.  بانکەکانی  و  کۆمپانیا  کاریگەریی  و 
حکومییەکان  دام���ەزراوە  بەرامبەر  بێمتمانەیی 
ڕوویان لە زیادبوون کردووە )وەک بۆچوونی 
دەستەبژێر  کۆنگرێس(.  بەرامبەر  ئەمریکییەکان 
ئابووری  و  سیاسەت  کۆنترۆڵی  لۆبییەکان  و 
و تەنانەت کولتووریان کردووە. خۆپەرستی و 
تاکگەرایی زیادیکردووە )بەهەمان شێوە ئەویش 

بەهۆی تەکنەلۆژیای نوێوە(.
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ئەمریکییەکان  کە  چییە  شۆکە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
پ��ێ��وی��س��ت��ی��ان��ە ب���ۆئ���ەوەی ل��ە خ����ەوی خ��ۆی��ان 
بەخەبەر بێنەوە؟ جەنگ لەگەڵ چین؟ فوکۆیاما 
ب��ەاڵم  ن���اک���ات.  ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ە  ج��ەن��گ��ی  داوای 
ئابووریی  بااڵدەستبوونی  دەک��ات  چ��اوەڕوان 
هێزە  زیادبوونی  دەکات  چ��اوەڕوان  )کە  چین 
س��ەرب��ازی��ی��ەک��ەش��ی ل��ەگ��ەڵ��دا ب��ێ��ت(، وەه���ا لە 
ئەمریکییەکان بکات لەو خەوە بەخەبەر بێنەوە.
»بەهاری  بابەتی  بە  کتێبەکەی  لەبەرئەوەی 
یەکێک  دەڵێت  پێدەهێنێت،  کۆتایی  ع��ەرەب��ی« 
دیموکراسی  تەنها  میژووییەکان  حەتمییەتە  لە 
کیشەکانی  بەڵکو  مێژوو(،  کۆتایی  )وات��ە  نییە 
ئەگەر  ئەوەیە کە  کۆتایی مێژووشە. مەبەستی 
دیموکراسی ئەمریکی، دوای ئەم هەموو ساڵە، 
چی  ببێتەوە،  کیشەیەک  کۆمەڵە  ڕووب���ەڕووی 
پەیوەندیی بەو دیموکراسییەوە هەیە کە تەنانەت 
لە دەوڵەتە عەرەبییەکاندا هەر بەدیشنەهاتووە؟

سەرچاوە:
ماڵپەڕی شەرق ئەلئەوسەت

http://aawsat.com/home/article/196981
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فۆکۆیاما و کۆتایی مێژوو

وەرگێڕ: نیاز کەمال
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لە  گومانی  خ��ۆی  فۆکۆیاما  دوای��ی��ان��ە  ب��ەم 
دروستیی تێزی »کۆتایی مێژوو« پەیداکردبوو، 
فۆکۆیاما،  گومانەی  ئ��ەو  هۆکارەکانی  ب��ەاڵم 
باسیان  وت��ارەدا  لەم  هۆکارانەی  لەو  جیاوازن 

دەکەین.
فۆکۆیاما  هاوڕێی  هانتینگتۆن(ی  )ساموێل 
باس لەوە دەکات کە چەندین مێژووی جیاجیا 
تەنها  بەاڵم  هەن،  مرۆڤایەتی  )Histories(ی 
مرۆڤایەتییە،  ب��زووێ��ن��ەری  م��ێ��ژووی��ان  ی��ەک 
مێژوویەکی دێرین هەیە کە بە خواستی پادشا 
مێژوویەکی  دەجوڵێت،  سەرۆکەکان  و  میر  و 
نەتەوەکانەوە  ملمالنێی  بەهۆی  هەیە  دیکەش 
جوڵێنەرەکەی  سێیەمیش  مێژووی  دەجوڵێت، 
مێژووەیان  ئەم  کە  ئایدۆلۆژیاکانە،  ملمالنێی 
کۆتاییپێدێت،  س��ارددا  جەنگی  کۆتایی  لەگەڵ 
هێزی  بە  مرۆڤایەتی  لەمڕۆدا  مێژووەی  ئەو 
پێیگەیشتووە،  شارستانێتییەکان  پێکدادانی 
ئیسالم و شارستانێتیی  نێوان  پێکدادانی  وەک 
خ���ۆرئ���اوا، دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب��ۆ دی��م��وک��راس��ی��ی 

لیبڕالیستی.
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فۆکۆیاما و زۆرێکی دیکە ئەم خوێندنەوەیە 
ب��ۆ م��ێ��ژوو ق��ب��وڵ ن��اک��ەن، ل��ەو دەم���ەی مێژوو 
بە سروشتەوە  مرۆڤ  پەیوەندیی  پەرەسەندنی 
بن  جیاواز  گێڕانەوەکان  ناکرێت  دەگێڕێتەوە، 
لەم پەیوەندییە. بەاڵم، پێویستە لەسەری ناکۆک 
هەمان  بگاتە  هەتاوەکو  مارکسدا  لەگەڵ  بێت 
ئەنجام کە هانتینگتۆن پێیگەیشتووە، کە ئەویش 
بەسەر  خۆرئاوایە  شارستانێتی  سەرکەوتنی 
ه��ەروەه��ا  ناخۆرئاواییەکاندا،  شارستانێتییە 
ئەو  گ��ۆڕان��ی  بە  دەبێت  مارکس  بەرهەڵستیی 
مارکس  کە  دەستپێبکات،  مێژووییە  بزووێنەرە 
کەشفی کردووە، ئەویش ملمالنێی چینەکانە، بەاڵم 
بزووێنەری  یەک  تاکە  مێژوو  دەڵێت  فۆکۆیاما 
سەلماندنی  ب��ۆ  میلیتاریزمە!  ئ��ەوی��ش  ه��ەی��ە 
بەرئەنجامی  میلیتاریزم  دەڵێت  حەقیقەتە  ئەم 
ب��وون��ی دوو ه��ێ��زی س��ەرب��ەخ��ۆی��ە: 1.زان��س��ت��ە 
بەردەوامبوونی  کە  مۆدێرنەکان،  سروشتییە 
پێشکەوتنی مێژوو و ئاڕاستەکردنی ڕەوتەکەی 
لەئەستۆگرتووە، 2.خودئاگایی، کە دروستکەری 
ئەمەش  کە  خ��وددا،  بە  داننان  لەپێناو  ملمالنێیە 
ئاژەڵ.  و  مرۆڤ  لەنێوان  هێگڵە  جیاوازیکردنی 
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کە  ئەفاڵتون،  بۆ  دەگەڕێتەوە  لێرەوە  فۆکۆیاما 
ئ��ەوی��ش ب��اس ل��ە خواستی م��رۆڤ دەک���ات بۆ 
سەروەری و دەسەاڵت؛ بەاڵم دەکەوێتە هەڵەوە 
بۆ  غەریزەیەکن  خ��اوەن  ئ��اژەاڵن  زۆرینەی  کە 
شێرەکان  لەبەرئەوە  مانەوەدا،  لەپێناو  ملمالنێ 
پارێزگاریی لە سەروەریی ڕەهای خۆیان دەکەن 
ل��ەن��او دارس��ت��ان��دا، ه��اوش��ێ��وەی ئ���ەوەی نێرەی 
لەگەڵ  بەرانەکان  دەیکەن.  مەیموون  هەندێک 
مەڕەکاندا شەڕەقۆچ دەکەن بۆئەوەی بیسەلمێنن 
کە ڕەگەزی بااڵدەست و بەهێزن. ئەوەی جێگەی 
سەرسوڕمانە فۆکۆیاما ساڵی 1992 ئەم تێزەی 
یەکێتیی  ت���ازە  لەکاتێکدا  دەخ���ات���ەڕوو،  خ��ۆی 
سۆڤیەت هەرەسیهێنابوو، کە بەهێزترین دەوڵەت 

بوو لەڕووی میلیتارییەوە.
خاڵی یەکەم بۆ دەستپێکی تێزەکەی فۆکۆیاما 
ڕەوڕەوەی  ب��زووێ��ن��ەری  گ��ۆڕان��ی  ل��ە  بریتییە 
و  چینەکان،  ملمالنێی  لە  بریتییە  کە  م��ێ��ژوو، 
ماکینەکەی  کە  دیکە،  بزووێنەرێکی  بە  گۆڕینی 
بریتییە لە زانستە سروشتییەکان و کار لەسەر 
لەپێناو  دەک��ات  مرۆڤ  خەباتی  تایبەتمەندێتیی 
داننان بە خوددا، ئەم بیرۆکەیە لەسەر کۆمەڵە 
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گریمانەیەک دامەزراوە، کە ناتوانن هۆکارەکانی 
لە  بکەن  ڕاڤە  بزووێنەرە  ئەم  ڕاوەستانی  لەپڕ 
خاڵێکی دیاریکراودا، تەنها مەگەر دوای شۆڕشێکی 
کۆمەاڵیەتی  سیستەمی  گۆڕینی  و  کۆمەاڵیەتی 
بزووێنەرەکەی  ئەگەر  لەڕیشەدەرهێنانی.  و 
فۆکۆیاما، بزووێنەرێکی ڕاستەقینەی ڕەوڕەوەی 
مێژوو بێت، ئەوا ئەم ڕەوڕەوەی��ە تەنها لەسەر 
ڕاوەس��ت��ان،  بەبێ  دەڕوات  ڕاس��ت  هێڵی  ی��ەک 
پێیە  بەم  مرۆڤ  سەرەتاییەکانی  قۆناغبەندییە 
مرۆڤ  زۆری  سااڵنێکی  ژیانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
دواتر  کۆیلەدارییدا،  سیستەمی  سایەی  لەژێر 
دواتریشوو  و  فیودالی  بۆ سیستەمی  پەڕینەوە 
مێرکانتالیزم  بە  کە  سەرمایەداری،  قۆناغی  بۆ 
دەستپێدەکات. لە هەموو سەردەمێکدا دوو چینی 
جیاواز دەردەکەون، کە تاڕادەیەک پێشینەیەکیان 
و  دەک��ات  فەرمانڕەوایی  بااڵ  چینێکی  هەبووە، 
چینێکی  لەالیەن  و  ه��ەژارە  خ���وارەوەش  چینی 
زانستە  ئەگەر  دەکرێت.  فەرمانڕەوایی  دیکەوە 
سروشتییەکان هۆکاری قەیرانەکانی ناو ڕەوتی 
جۆرێک  هیچ  بە  زانستەکان  ب��ەاڵم  بن،  مێژوو 
ڕەنگدانەوەی قەیرانەکان نین. لە هەلومەرجێکی 
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ئیمپراتۆریەتەکان  ه��ەرەس��ی  ش��ێ��وەی��ەدا  ل��ەم 
نەبوو،  ک���راوە  ئەگەرێکی  ش��ێ��وەی��ەک  هیچ  ب��ە 
سایەی  لەژێر  جیهان  ئەمڕۆ  شێوەیەش  ب��ەو 
لەژێر  تەنانەت  دەژی��ا،  ڕۆم��ادا  ئیمپراتۆریەتی 

ئیمپراتۆریەتەکانی فارسی و ئاشوریدا.
فەیلەسوفە پۆستمۆدێرنە نەیارەکانی مارکس، 
فەلسەفەکەی  پوچەڵکردنەوەی  هەوڵی  ئەوانەی 
و  دیالەکتیکی  »ماتریالیزمی  دەدەن  مارکس 
باوەڕیان  زۆرینەیان  مێژوویی«،  ماتریالیزمی 
مێژووە، وەک  بزووێنەری  مەعریفە  هەیە  بەوە 
سروشتییە  زانستە  ب��ە  س��ەب��ارەت  فۆکۆیاما 
باس  فۆکۆیاما  الیەنگرانی  دەیڵێت.  مۆدێرنەکان 
لە »ئابووریی مەعریفە« دەکەن، بە پێچەوانەی 
سەنتەرە،  ک��ارک��ردن  پێیوابوو  کە  مارکسەوە 
هاوتا  س��ەن��ت��ەرە.  مەعریفە  وای��ە  پێیان  ئ��ەم��ان 
لەگەڵ ئەم تێزانەدا فۆکۆیاما دان بەوەدا دەنێت 
کە مرۆڤ تەنها گیاندارێکی ئابووری نییە، بەڵکو 
گیاندارێکی خودئاگایە، واتە خاوەن خۆ بەگەورە 
بەسەر  دەسەاڵتدارێتیی  لەسەر  ک��ار  و  زانینە 
فۆکۆیاما  ل��ێ��رەوە  دەک���ات.  دەوروب���ەرەک���ەی���دا 
دەگەڕێتەوە بۆ تێزی فەیلەسوفە ئایدیالیستەکان، 
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ک��ە ب��اوەڕی��ان وای��ە دواج���ار خ��ودا م��رۆڤ��ی لە 
باشترین شێوەدا دروستکردووە، یاخود لەسەر 
ئاگاییەوە.  تەواوی  بە  نموونەی خۆی  و  شێوە 
بەرهەمهێنان/مەعریفە  دووان����ەی  ل��ە  ل��ێ��رەوە 
پەیوەندییەکی  لە  جەخت  کە  دووردەکەوێتەوە، 
بەرهەمهێنان  لەنێوان  دەک��ات��ەوە  دیالەکتیکی 
لەالیەک و مەعریفە لە الیەکی دیکەوە، هەروەها 
مەعریفە بوونی نابێت ئەگەر بەرهەمهێنان نەبێت، 
کە دایک و باوکیەتی، مەعریفە تەنها لە میانەی 
پەرەسەندنییەوە  و  بەرهەمهێنان  فراوانبوونی 

فراوان دەبێت.
ئۆتۆریتە  مەیلی  لەناو  خودئاگایی  فۆکۆیاما 
دەبینێتەوە،  دیکەدا  ئەوی  بەسەر  دەس��ەاڵت  و 
دەکات  ڕاڤە  هێگڵ  پڕەنسیپەکەی  مانایەش  بەم 
گومان  خ���وددا«.  بە  داننان  لەپێناو  »ملمالنێ 
لەوەدا نییە کە عەقڵ ئامڕازێکە بۆ خەباتی مرۆڤ 
لەپێناو مانەوەدا، نەک خەباتێک لەپێناو ئۆتۆریتە 
ئاگاییەکیان  هیچ  کە  ئاژەاڵنیش  دەس��ەاڵت��دا.  و 
ملمالنێ  دەس��ەاڵت��دا  و  ئۆتۆریتە  لەپێناو  نییە، 
قبوڵبکات،  دیکە  ناتوانێت شێرێکی  دەکەن، شێر 
سەپاندنی  و  کۆنترۆڵکردن  لەپێناو  بەرانەکان 
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بە  دەک��ەن،  ش��ەڕ  مەڕەکاندا  بەسەر  دەس��ەاڵت 
هەمان شێوەی هەنێک نێرەی مەیموون.

وێ������ڕای ئ������ەوەی ک���ۆم���ۆن���ی���زم س���ەرج���ەم 
مرۆڤەکەی  برا  و  م��رۆڤ  نێوان  لێکدژییەکانی 
باوەڕەدا  لەو  مارکس  بەاڵم  هەڵدەوەشێنێتەوە، 
نییە کە ئەوە کۆتایی مێژوو بێت. بەاڵم فۆکۆیاما 
کە  بەوەیە  ب��اوەڕی  مارکسەوە،  بەپێچەوانەی 
»ئابووریی  یاخود  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی 
بازاڕ«، کە ناوە نمایشییەکەی ئەم سیستەمەیە، 
لیبراڵیستی«،  »دیموکراسیی  جمکەکەیدا  لەگەڵ 
بریتیین لە کۆتایی مێژوو. بەاڵم چۆن دەتوانێت 
ئەم دووانەیە وەک کۆتایی مێژوو دابنێت، ئەگەر 
هەر لە سەرەتاوە پێکهاتەی بزووێنەری تایبەتی 
مێژووی دانەنابێت، کە بەشێکی مێژووی شەڕەکانە 
و بەرجەستەبوونی مەیلی مرۆڤە بۆ ئۆتۆریتە و 
دەسەاڵت. بەاڵم کە جەنگەکان کۆتاییان هات بە 
زانستە  کۆتاییدێت.  مێژووش  فۆکۆیاما  قەولی 
پێشەوە چوون و چەکی  بەرەو  سروشتییەکان 
لە  شەڕکردنی  ڕێگەی  کە  داهێندراوە،  کۆکوژ 
شەڕکەرەکان گرتووە، بەوەش خواستی مرۆڤی 
بۆ ئۆتۆریتە و دەسەاڵت پەکخستووە و دواجار 
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بەم  پەکخستووە.  لیبرالیستیشی  دیموکراسیی 
ئایدیا ساویلکانەیە فۆکۆیاما لە کاتێکی درەنگدا 
باس لە کۆتایی مێژوو و نەمریی سەرمایەداری 
ساڵی  لە  سەرمایەداری  ئ��ەوەی  دوای  دەک��ات، 
و  دیکەوە  قۆناغێکی  دەچێتە  ب���ەدواوە   1975
س��ەرج��ەم چ��وارچ��ێ��وەک��ان��ی خ��ۆی دەگ��ۆڕێ��ت، 
ب��ە ج��ۆرێ��ک ک���اری خ��زم��ەت و ک���اری دەستی 
لەنێواندا دروستدەبێت،  جیاوازییەکی گەورەیان 
کاتژمێر  ی��ەک  ج��ار  ڕادەی���ەی هەندێک  ئ��ەو  ت��ا 
خزمەرگوزاریدا،  بەرهەمهێنانی  لە  ک��ارک��ردن 
کارکردنی  بەهای  لە  هێندە  ه��ەزار  بە  یەکسانە 
یەک کاتژمێر کارکردن لە بەرهەمهێنانی کااڵدا. 
سەرجەم یاسا و ڕێساکانی بازاڕ هەڵوەشانەوە، 
ئەو  گەیاندۆتە  ناوەڕاستی  چینی  ئەمەشە  هەر 
مەعریفە«�ەوە  »ئابووریی  بە  ئاستەی شانازی 

بکات لەبری »ئابووریی بازاڕ«.
ئ���ەو ل��ێ��دان��ە ک��وش��ن��دەی��ەی درا ب��ە س��ەری 
ت��ێ��زەک��ەی ف��ۆک��ۆی��ام��ادا »ک��ۆت��ای��ی م��ێ��ژوو«، و 
بریتییە  سپێردرا،  مەرگ  بە  لەدایکبوونی  پێش 
ب��ااڵدەس��ت��ی  »سیستەمی  م��ای��ەپ��وچ��ب��وون��ی  ل��ە 
نموونەی  لە  خۆرئاواییەکان،  واڵتە  لە  ئێستا« 
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فۆکۆیاما  کە  ئەمریکا،  یەکگرتوەەکانی  ویالیەتە 
لیبرالیستی«  »دیموکراسیی  سیستەمی  وەک 
لە  ب��ەاڵم  نیشانیدەدات،  ب��ازاڕ«  »ئابووریی  و 
نە  و  دیموکراسیە  نە  و  سیستەمە  نە  ڕاستیدا 

لیبرالییە، نە ئابوورییە و نە بازاڕیشە.
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فرانسیس فۆکۆیاما:
ئەگەر خەمی من دەرکەوتنی زۆر بێت لە 
میدیادا، دڵنیابە کە نابمە خاوەنی هیچ 

توێژینەوەیەکی جددی

ئا: الواند عەلی



130

بە  ئەمریکی  بیریاری  فۆکۆیاما  فرانسیس 
و  مێژوو  “کۆتایی  کتێبی  کە  ژاپ��ۆن��ی،  ڕەگ��ەز 
1992نوسی،   لەساڵی  کە  م��رۆڤ«  دواهەمین 
گفتوگۆ،  و  قسەوباس  مایەی  بووە  کتێبە  ئەم 
هێنانەئارای کۆمەڵێک  مایەی  بووە  جگەلەمەش 
دیلۆگەدا  لەم  جیاواز،  روان��ی  و  نوێ  چەمکی 

تیشک دەخەینە سەر هەندێک لە بۆچونەکانی.
* کۆتایی مێژوو چی بوو؟ 

-بێگومان کۆتایی مێژوو  وەک ده سته واژە که  
هی من نییه،  به ڵکو له  هیگڵه وه  وه رگیراوه   و زۆر 
به کار هاتووه .  مارکس  کارڵ  به رباڵوتریش الی  
م��ێ��ژوون��اس��ه ،  ف��ه ی��ل��ه س��وف��ی  ی��ه ک��ه م��ی��ن  هیگڵ 
پرۆسه یه کی  وه ک  م��رۆڤ��ای��ه ت��ی  م��ێ��ژووی  ک��ه  
گه شه کردنی پێکه وه لکاو تێگه یشتووه . هیگڵ ئه م 
گه شه کردنێکه    پێیه ی  به و  بینی  گه شه کردنه ی 
که  دواجار  ئه دۆزرێته وه ك  له  عه قڵی مرۆڤه وه  
چ��وارچ��ێ��وه ی  ف��راوان��ب��وون��ه وه ی  ه��ۆی  ئه بێته  
زیاتر  بیردۆزێکی  مارکس  جیهان.  له   ئ��ازادی 
ئابورییانه ی خاکی هه بوو. بینی که  هۆکاره کانی 
به رهه مهێنان و گۆڕانی کۆمه ڵگەی مرۆڤایه تی و 
گه شه کردن له  مرۆڤی سه ره تاییه وه  بۆ ڕاوچی 
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و بۆ کشتوکاڵ کردن و ئینجا بۆ پیشه سازیی . 
ب���ه و ش��ێ��وه ی��ه  ک��ۆت��ای��ی م��ێ��ژوو و ب��ی��ردۆزی 
که   وروژان���دك  بابه ته ی  ئ��ه و  به مۆدێرنه کردن  
کرداری به مۆدێرنه کردن دواجار له  کوێدا ڕوو 

ئه دات.
په یوه ندی   مێژوو«  ڕەخنه له »کۆتایی  گرنگترین   *

بە چییەوە هەیە؟ 
م��ێ��ژوو«  ڕەخ��ن��ه ل��ه »ک��ۆت��ای��ی  گرنگترین   -
پ�����ه ی�����وه ن�����دی  ب����ە ب���ه پ���رس���ی م���ه س���ه ل���ه ی 
دیموکراسیه وه هه یه  له سه ر ئاستی نێونه ته وه یی، 
نووسی،  لیبراڵیم  دیموکراسی  ده رب��اره ی  کاتێ 
که شێوه ی کۆتایی حکومه ت دروستده کات، من 
ده وڵه تی  ئاستی  له سه ر  دیموکراتی  ده رب��اره ی 
ن��ه م��ئ��ه ت��وان��ی  ق���ه ت  دەدوام.  ناسیونالیستی 
دامه زراندنی دیموکراسییه کی جیهانی  ده رفه تی 
فه رمانڕە وای  که ئه رکییه تی  بهێنمه پێشچاوم، 
یاسایی  ل��ه م��ی��ان��ی  ناسیونالیستی  ده وڵ���ه ت���ی 

نێونه ته وه ییه وه ببه زێنێت.
و  ن��ووس��ه ران  زۆرب���ه ی  پێچه وانه ی  به   ئێوه    *
“به هاری  به   نه بوون  ئامریکایی،گه شبین  ڕاڤه کارانی 

عه ره بی”  بۆچی؟ 
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ئه وروپا  سه یری  ئه گه ر  ب��ه اڵم  ڕاسته ،    –
دیموکراسیی  که   ده که ین  به وه   ده رک  بکه ین 
ئ���ه وه ی  ب���ۆ  وی��س��ت��ووه   زۆری  م���اوه ی���ه ک���ی 
یان  س��اڵ  س��ه د  تێپه ڕینی  پ��اش  بچه سپێت. 
ن��ۆزده،  س���ه ده ی  زۆری  به شێکی  تێپه ڕینی 
ئینجا کار گه یشته  ئه وه ی پرۆسه ی هه ڵبژاردن 
به   خ��ه ڵ��ک��ی  ب��ێ��ت،  س��روش��ت��ی��ی  و  سه قامگیر 
هیچ  ده ب��ێ  ب��ده ن.  ده ن��گ  ئ��ازادان��ه   ڕێگه یه کی 
که سێ نه که وێته  وه همی ئه وه ی که  دامه زراندنی 
سیستمێکی کارای دیموکراسیی کارێکی ئاسانه  
بێته   شه وێکدا  ته نها  م���اوه ی  ل��ه   ده ک��رێ��ت  و 
مێژوویه کی  که   ناوچه یه ک  بۆ  به تایبه تی  دی. 
یارمه تیده ری  که   نییه،   وه ه��ای  دیموکراسیی 
بێت له م گۆڕانکارییه دا. دیموکراسیی پێویستی 
ب��ه  چ��ه ن��دی��ن ح��زب��ی س��ی��اس��ی��ی، دادوه ری�����ی 
سه ربه خۆ و حوکمی یاسا هه یه   و سه رجه می 
ئه م شتانه ش له  ناوچه که دا بوونیان نییه ، بۆیه  
پرۆسه که  پێویستی به  وه ختی زیاتر هه یه  بۆ 

ئه وه ی گه شه  بکات. 
وه ک  دیموکراسیی  ک���ردووه     ل��ه وه   باست   *
بکه وێت،   لیبرالیزم  پێش  ده بێ  سیستمێکی سیاسیی 
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دەڵێیت واڵتی چین له  داهاتوودا پێویستی به  شتێکی 
وه ها هه یه . ئه ی ده رباره ی جیهانی عه ره بی  چی ؟  

–  ل��ه  ڕاس��ت��ی��دا گ���ه ر ب��گ��ه ڕێ��ی��ن��ه وه  الی 
نه گۆڕدراوه   خێرایی   به   ده بینین   ئه وروپا، 
به ره   شێوه یه کی  به   به ڵکو  دیموکراسیی،  بۆ 
ئاینی  ملمالنێی  له وێ چه ندین  بووه .  به ره یی 
له  ئارادا بوون، ئه م ملمالنێ ئاینیانه  ئه و کاته  
ئاینی،  به شه ڕهاتووانی  که   ه��ات،  کۆتاییان 
هەستیان کرد به رده وام بوونی هه تا هه تایی 
ئه م شه ڕ و شۆڕە  کارێکی دژواره .  سه باره ت 
به  واڵتی چین و جیهانی عه ره بییش، ئه وه ی 
الی من گرنگه  ئه وه یه  بۆ ئه وه ی به و قۆناغه دا 
 .. وه ه��ا  قه ناعه تێکی  بگه نه   ده بێت  تێپه ڕن، 
به اڵم ئایا ئه وه  ده که ن،یان نایکه ن ؟ ئه وه یان 

نازانم.  
لەبارەی     خ��ۆی  گومانی  موسلیمین  ئیخوان   *
ڕە خنه ی  ئه وروژێنێت.  دیموکراسیی  پره نسیپه کانی 
وه ک  ته نها  پره نسیپانه   ئ��ه م  لێده گرێت،  ئ��ه وه ی 
بۆ  ده س��ه اڵت.  به   گه یشتن  بۆ  به کاردێنن  هۆیه ک 
له و  ئارادایه   له   ڕاسته قینه   ترسی  میسر  له   نموونه  
هه وڵه  ئیخوانییانه ی که  ده یانه وێت میسریش بکه نه  
کۆمارێکی ئیسالمیی، وه ک ئه وه ی له  ئێران ڕوویدا ؟ 
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–  له  ڕاستیدا ئه و ئاماژانه ی که    سه باره ت 
به    ئیخوان موسلیمین له  میسر له به رده ستدان، 
ئاماژە  گه لێکن، دڵخۆشکه ر نین. پێناچێت ئه وان 
دی  ئ��ه وان��ی  له گه ڵ  به شدارییکردنیان  مه یلی 
کوردی(  وه رگێڕی   – دی  سیاسیه کانی  ) هێزه  
هه بێت، به ڵکو تمو حی گرتنه  ده ستی تاکالیه نه ی 
نموونه    بۆ  هه یه .  هێزه وه   ڕێی  له   ده سه اڵتیان 
گرنگه    ده که ین،  ده ستوور  له   باس  کاتێک  ئێمه  
بایه خێکی  ده س��ت��وور  که   بکه ین  ب��ه وه   هەست 
پ��رۆس��ه ی  ل��ه   ج��ی��اوازه   و  ه��ه ی��ه   گرنگی  زۆر 
پرۆسه یه که   خۆی  بۆ  ئه میان  که   هه ڵبژاردن، 
یه کی  و  په نجا  له سه دا  تۆ  به سه   هێنده   تیایدا 
ڕێژە ی ده نگه کان ببه یته وه،  بۆ ئه وه ی هه ندێک 
ده ستوور  به اڵم  ده ربکه یت،  دیاریکراو  بڕیاری 
ج���ی���اوازه ، چ��ون��ک��ه  ده س���ت���وور ڕەن��گ��دان��ه وه ی 
خواسته کانی هه مووانه ، هه ر له به ر ئه م هۆیه شه  
ڕاوبۆچوونی  پێویسته    ده ستووردا  دانانی  له  
ک��ه م��ی��ن��ه ک��ان ب��ه ه��ه ن��د وه رب��گ��ری��ت و ده رگ���ای 
دایالۆگ و پرس و ڕاوێژکردن و هاوکارییکردن 
پێده چێت  ب��ه اڵم  بکه یته وه ،  دی  ئه وانی  له گه ڵ 
که ساێک که  له ناو ئیخوان موسلیمیندان ئاماده ی 
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به ڵکو  ن��ه ب��ن،  م��ه س��ه الن��ه   ئ��ه م  جێبه جێکردنی 
له  مه سه له   ده یانه وێت شێوازوڕێچکه ی خۆیان 

بنه ڕه تییه کانی ده ستووردا بسه پێنن. 
ئازادیی  و  ت��اک  ئ��ازادی��ی  وه ک  پ��رس  گه لێک   *
ڕاده ربڕین، یان ئازادیی عیباده ت، ئه مانه  پرسگه لێکن، 
له سه ر بنه مای ئه و بیرکردنه وه  مه ده نییه    بنیاتنراون، 
که  خۆداخرانی ئاینیی و تایه فیی تێپه ڕاندووه ،  پێتوایه  
که  به رپاکردنی ڕیفۆرم، یاخود نوێبوونه وه یه کی ئاینی 
بایه خ و نه خشی خۆی ده بێت له  ڕێخۆشکردن بۆ جۆرێک 

له  ژیانێکی  دروستی دیموکراسی ؟ 
– ده کرێت ئاین به  چه ندین ڕێگه  و شێوازی 
جیاواز و جۆراوجۆر شییبکرێته وه . شێوازی زۆر 
لێکدانه وه ی  و  شییکردنه وه   بۆ  تووندڕەوانه ش 
ئه گه ر  نییه.  شێواز  تاکه   بێگومان  هه یه ،   ئاین 
تۆ بچیته  مالیزیا، یان ئه نده نوسیا له و شوێنانه  
تێگه یشتنێکی جیاواز  بۆ ئاینی ئیسالمیی  هه یه ، 
چه ندین  عه ره بییدا  جیهانی  ن��او  ل��ه   ته نانه ت 
خوێندنه وه ی جیاواز هه ن. ئه وه ی گرنگه  بریتییه  
ئه م  ده رباره ی  عه مه لییانه   بیرکردنه وه یه کی  له  
پرسه . له  ئێستادا، هه رکه سێک و باوه ڕی )ئیمان 
(ی هه رچییه ک بێت، له  دنیایه کی ڕە نگاوڕەنگدا 
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هه ن  تریش  که سانی  تیایدا  دنیایه ک  ده ژی، 
ئاین،  ل��ه   ج��ی��اوازن  وێناکردنێکی  خ��اوه ن��ی  و 
پێکهێنانی  له   بریتییه   داواده کرێت  ئه وه ی  بۆیه  
کۆمه ڵێک،یان جڤاتێک که  پێکه وه ژیان قبوڵبکات 
به  بێ پێکدادان و شه ڕوشۆڕ. وه ک پێشتریش 
دوای  ئه وروپا  له   لیبرالیزم  بیروباوه ڕی  وتم، 
و سه ختهی  ت��ون��د  م��ل��م��الن��ێ��ی   زن��ج��ی��ره ی��ه ک 
سه رکرده   که   ئه وه ی  دوای  سه ریهه ڵدا،  ئاینیی 
که   دڵنیابوون،  ل��ه وه   شه ڕکه ران  و  ئاینییه کان 
ئیدی شه ڕوشۆڕ کارێکی بێهوده یه  و له  کوشت 
وکوشتار زیاتر هیچی تری لێناکه وێته وه ، بۆیه  
ده بێ و پێویسته  کۆمه ڵ، کۆمه ڵێکی لێبورده  بێت 

و باوه ش بۆ هه مووان بگرێته وه .. 
جیهانی  ناو  گرفتی  گه وره ترین  سوریا  ئێستا   *
ڕۆڵێکی  هیچ  ئۆباماش  ئیداره که ی  و   عه ره بییه  
ڕاسته قینه ی نه بینیوه  بۆ ڕاگرتنی ئه م گرفته . ڕە خنه ی 
به م  سه باره ت  ده گیرێت  ئامریکا  هه ڵوێستی  له   زۆر 

پرسه  ؟ 
– ئه وه ی له  سوریا ڕووئه دات کاره ساتێکی 
ڕاس��ت��ه ق��ی��ن��ه ی��ه . م��ن پ��ێ��م��وای��ه  ک��ه  ئ��ی��داره ک��ه ی 
دوودڵ  پێویست  له   زیاد  به  شێوه یه کی  ئۆباما 
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مه سه له ی  ل��ه   ە   )م��ت��وج��س(  ئه ندێشمه نده   و 
ئۆباما   ده ب��وو  سوریا.  کێشه ی  ده س��ت��وه ردان��ه  
بکردایە  کەنداوی  دەوڵەتانی  هەوڵی  پشتگیری 
بۆ وەالنانی ئەسەد )به شار ئه سه دی سه رۆکی 
ک��وردی(. جێی داخە هەتا  سوریا – وه رگێڕی 
خراپتر  ب��ارودۆخ  بخایەنێت،  درێژتر  کێشەکە 
قووڵبوونه وه ی  مایه ی  ده بێته   ئه مه ش  دەبێت، 
ته نانه ت  ناوخۆییه کان  ملمالنێ  و  ناکۆکیی 
سوریا  ڕاستیدا  له   ئه سه دیش.  البردنی  دوای 
له  وه ها بارودۆخێکدا ده بێته  ده وڵه تێکی فاشیل 
ناوچه ی  بۆ  مه ترسیداره   بارێکی  ئه مه ش  و، 

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست. 
* نهێنیی دوودڵییه که ی ئۆباما له  چییدایه  ؟ ئه م 
باسه  زۆرێک له  ڕاڤه کاره  سیاسییه کانی له  ماوه ی دوو 
که س  کردووه .  سه رسوڕمان  توشی  ڕابوردوودا  ساڵی 
به ڵکو  نه کردووه ،  ئه مریکای  ن��اوه وه ی  هاتنه   داوای 
ناوچه ی  سه پاندنی  له   بریتییه   ده کرێت  داوا  ئه وه ی 

دژە فڕین و، پێدانی چه ک  به  سوپای ئازاد ؟ 
ئه و  حاڵه تی  بۆ  ته نیا  هۆیه که ی  پێموایه    –
که   ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه ،  پێویسته   له   زی��اد  دوودڵییه  
ئیداره ی ئۆباما هه یه تی، ئه م حاڵه ته ش له  ئاکامی 
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ئه فغانستانه وه   ش��ه ڕی  و  عێراق  داگیرکردنی 
ئامریکا  له سه ر  که   وایه   پێی  ئۆباما  په یدابووه . 
پێویسته  خۆ به دوور بگرێت له  ده ستێوه ردانی 
ناوه ڕاستدا،  ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی  له   سه ربازیی 
ب���ه اڵم ب��ه  ب����ڕوای م��ن ئ��ه م��ه  ه��ه ڵ��ه ی��ه ، چونکه  
گه لێ  دووردا  مه ودایه کی  له   ڕووداوان���ه   ئ��ه م 
کاریگه ریی قووڵ له سه ر سه قامگیریی ناوچه که  
به رژه وه ندیی  به   ئه مه ش   زیان    و،  جێده هێڵن 
ئ��ه م��ری��ک��ا ده گ���ه ی���ه ن���ێ���ت. پ��ێ��وی��س��ت��ه  ل��ه س��ه ر 
ڕۆڵی  تاڕاده یه ک  که   یه کگرتووه کان  ویالیه ته  
ببینێت  جیهاندا  له   خ��ۆی  سه رکردایه تییانه ی 
بکات  جێبه جێ  ئه خالقیانه   پێشبینییه   ئ��ه و  و، 
که  لێی چ��اوه ڕوان ده کرێت،  به اڵم به  داخه وه  
ئه مه ی ده یڵێین له  ئێستادا سه باره ت به   سوریا 

جێبه جێناکرێن.  
 * بۆچونت سه باره ت به  هه ڵوێستی هه ر یه ک له  

چین و ڕوسیا چییه  ؟
ئەوەیە،  تەنها  ڕووس��ەک��ان  هەڵوێستی    –
خۆیان  کۆنەکانی  وەبەرهێنانە  نایانەوێت  کە 
لەگەڵ ڕژێمی ئەسەددا لەدەستبدەن، سەرەڕای 
هەڵوێستی دژە ئه مریکایان. ئەگەر بێتەوە بیرت، 
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مێدڤێدیڤ  ڕووس��ی  س��ەرۆک��ی  لە  زۆر  پۆتین 
تووڕە بوو، ئەو کاتەی رەزامەندی نواند بەوەی 
هێزەکانی ناتۆ دەست وەربدەنە کێشەی لیبیا و 
ڕژێمی قەزافی  بڕوخێنن. تەنانەت ئەمە یەکێک 
بوو لەو هۆیانەی کە مەیلی گەڕانەوە سەرکاری 
مێدڤێدیڤی  البردنی  و  سەرۆکێک  وەک  پۆتینی 
بەو  تر  جارێکی  نایەوێت  پۆتین  ک��رد.   زیاتر 
بێت،  ڕازی  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بڕیارانەی 
ئامریکا  یەکگرتووەکانی  ویالتە  و  ئەووپا  کە 
سوریا  ب��ارەدا  ل��ەم  بۆیە  دەک��ەن،  پشتگیرییان 
ڕۆڵی لەمپەر، یان پەکخەر دەبینێت. ئەمە وێڕای 
ه��ەب��وون��ی ڕووس��ی��ا ل��ە ن��او خ��ودی س��وری��ا و 
تەنانەت لەسەر ئاستی پەیوەندیی شەخسییش. 
کردوەو   لیبیا  و  میسر  لەنێوان  بەراوردێکت   *
جەختت لەسەر ئەوە کردبوو، هەلی سەرکەوتنی میسر 
وەک  ڕەخساوە   زیاتر  دێموکراسیی  بەرەو  گۆڕان  بۆ 
هەبوونی  بۆ  گەڕاندۆتەوە  ئەوەشت  لیبیا.  واڵتی  لە 
دەوڵەتی  کۆنیی  ه��ەروەه��ا  و،  سیاسیی  شوناسی 
دەبینێت  بێت،  هەواڵەکان  لە  ئاگای  ئەوەی  میسر. 
تا  و  گرتووە  جیاوازیان  ڕێڕەوێکی  ڕووداوەک��ان  کە 

ڕادەیەکیش مایەی ڕەشبینین ؟
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پێدەچێت  ڕووداوەک��ان  ئەمە ڕاستە و    –
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  پەرە بسێنن،  بە خراپیی 
ئەوەی  پێچەوانەی  بە  هەیە  دەوڵ��ەت  میسر  لە 
زەمەنیی  دەیەی  چوار  بەدرێژایی  قەزافی   کە 
دامەزراوەکانی  و  داوودەزگ��ا  هەموو  و  کردی 
دەوڵەتی وێرانکرد. وەلێ ئەوەی لە میسر تێبینی 
دەکرێت، یەکێکە لە گرفتە پەکخەرەکان، ئەوەیە 
کە پێکهاتن و ڕێککەوتنێک نییە لەسەر شوناسی 
ب��ەاڵم  ه��ەی��ە،  سیاسیی  شوناسی   ( سیاسیی 
ک��وردی(.  وەرگێڕی   – لەسەری  نییە  پێکهاتن 
ئەم  جیاوازی  نوسخەیەکی  موسلیمین  ئیخوان 
ڕەوت��ە  الی  ل��ەوەی  جیاواز  الی��ە،  شوناسەیان 

لیبرالییەکان هەیە. 
دەک��ات،  ئ��ەوە  لەسەر  گ��رەو  ئۆباما  ئ��ی��دارەی   *
پرۆسەی  لە  موسلیمین  ئیخوان  بێتو  ئەگەر  کە 
واقیعییەت  پای  دێنە  ئەوا  بەشداربکرێن،  سیاسییدا 
و، دەستبەرداری  سەپاندنی ئایدیۆلۆژییە ئوسوڵگەرا 
شمولییەکی خۆیان دەبن، بەاڵم پێناچێت ئەمە نزیک 
بێت لە ڕاستییەوە. لە واقیعدا نزیکبوونەوەیەکی زیاتر 
لە نێوان ڕەوتی سەلەفیی و ڕەوتی ئیخوانییدا هەیە 

لە میسر؟
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لە  ه���ەروا  ناکرێت  ئاینییەکان   ڕەوت���ە    –
خۆیانەوە دیار نەمێنن و بڕۆن.  الی خۆیشیەوە 
ئەوە  بکات،  لەگەڵدا  هیچیان  ناتوانێت  ئه مریکا 
نەبێت کە هانیان بدات زیاتر کراوە و لیبراڵ بن.  
خێرای  کشانەوەی  لە  ئەوە  ڕەخنەی  ب��ەردەوام   *
کە  واڵتانەی  لەو  دەگیرێت  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
دەستێوەردانیان تێدا دەکات، بە بێ ئەوەی بەشداری 
یاخود  بۆیان،  سەقامگیریی  گێڕانەوەی  لە  بکات 
یارمەتیدانیان بۆ بنیاتنانی داوودەزگا ودامەزراوەکانی 
ئەمە  سەقامگیر.  و  دروست  شێوەیەکی  بە  دەوڵەت 

دەڵێم و من بیر لە عێراق دەکەمەوە ؟
– پێویستە ئامریکا لەسەرەتادا وریایی بنوێنێت 
لە مەسەلەی دەستێوەردان، بەاڵم ئەگەر ئەوەشی 
کرد و چووە والتێکەوە، ئەوا پێویستە ماوەیەکی 
والتەکە  یارمەتی  ئ��ەوەی  بۆ  بمێنێتەوە  درێژتر 
بدات لە بنیاتنان و گێڕانەوەی سەقامگیریی. وەلێ 
ئەوەی پەیوەندیی  بە عێراقەوە هەیە، بە پێی ئەو 
دانوستانەی لە نێوان هەردوو حکومەتدا هەبوو، 
مانەوە.  بۆ  نەمابۆوە  ئامریکا  بۆ  هەلێک  هیچ 
جگە لە کشانەوەی خێرا هیچ بوارێک  لەبەردەم 

ویالیەتە یەکگرتووەکاندا نەمابوو. 
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* ئەی دەربارەی ئەفغانستان چی دەڵییت ؟ 
لەوێ  جیاوازە.  کێشەیەکی  ئەفغانستان   –
لە  ئامریکایە.  هەبوونی  بە  پێویستی  واڵتەکە 
ئارادایە  لە  ئەوە  گفتوگۆی  ئێستا  واقیعیشدا 
تەواویی  بە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئایا  کە 
سەربازیی  ئامادەبوونێکی  یاخود  بکشێتەوە 
زۆرتری هەبێت. من هیوام وایە کە هێزەکانی 
ئامریکا لەوێ بمێننەوە بۆ ئەوەی پارێزگاریی 

لە سەقامگیریی واڵتەکە بکەن. 
سێپتەمبەر،  ی   11 ڕووداوەکانی  دوای  بۆچی   *

جختت لەسەر بنیاتنانی نەتەوەکان  کردەوە؟ 
دوای  نەبوو.  ئیختیاریی  بابەتێکی  –ئەوە 
عێراق،  و  ئەفغانستان  بۆ  ئه مریکا  چوونی 
بنیاتنانی  و  فاشیل  “دەوڵ���ەت���ی  م��ەس��ەل��ەی 
بیرکردنەوە  ک���ردم.  سەرقاڵی  ن��ەت��ەوەک��ان” 
لەگەڵ  حەتمیی  کارێکی  بووە  مەسەلەیە  لەم 
ه��ەوڵ��دان��ە دووب����ارە و ب���ەردەوام���ەک���ان بۆ 
سەرپاکی  بەاڵم  دەوڵەتانە،  ئەم  سەرخستنی 
بەدەستنەهێنا،  سەرکەوتنیان  هەوڵدانانە  ئەم 
هۆکارە  لە  بیرکردنەوە  خۆم،  بە  یەک  بۆیە 
کارێکی  ب���ووە  ف��ەش��ەل��ە،  ئ���ەم  ق��ووڵ��ەک��ان��ی 

پێویست. 
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* مشتومڕو  ناکۆکی له نێوان ئیسالم و په ره سه ندنی 
دیموکراسی نوێ چیە؟

 2001 ئه یلولی  یانزه ی  دووای هێرشه کانی 
بوو،  ئه وه یان  مشتومڕی  خه ڵکانێک  به تایبه تی 
ئیسالم وه کو  له نێوان  بنه ڕە تی  ناکۆکییه کی  که  
نوێ  دیموکراسی  په ره سه ندنی  بواری  و  ئاین 
جیاوازی  جیهان  بڕوانیته سه رتاپای  گه ر  هه یه . 
بۆ شێوازی  ئه بینی  به رفراوانی موسوڵمانه کان 
گ��ش��ت��ی ئ���ه و گ��ه ش��ه ک��ردن��ه  دی��م��وک��راس��ی��ی��ه ی 
و   ئاسیا  و  ئ��ه وروپ��ا  و  التین  که له ئه مریکای 
له باشووری بیابانی ئه فریقیا دایه ، هه ربۆیه خه ڵک 
مشتومڕی ئه وه یان بوو که  له وانه یه  گه لێک  شت 
یه کێتی  وه ک��و  ئیسالمی  له بیروباوه ڕی  هه بن 
کلتوری  ئاسته نگێکی  وه ک  ده وڵ���ه ت  و  ئاین 
زاڵ  ناتوانرێ  دیموکراسی  که به باڵوکردنه وه ی 

بیت به سه ریاندا.
کەچیلە  کۆمارییەکانیت،  بە  سەر  تۆ  گەرچی   *
 هەڵبژاردنەکانی 2008 دا دەنگت دا بە ئۆباما.  ئەی 

لە هەڵبژاردنی دواتر  دەنگت  بە کێ دا ؟ 
– دیسان دەنگمدا بە ئۆباما. 

* بۆچی ؟
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مەیلی  زیاتر  کۆماری  حزبی  کە  پێموایە   –
زۆر  پاشان   ، بشکێتەوە  ڕاستڕەوییدا  ب��ەالی 
لەو هەڵوێستانەی کە حزب دەیاننوێنێت، لەگەڵ 
ب��ی��روڕای م��ن��دا ی��ەک ن��اگ��رن��ەوە،ئ��ی��دی بۆچی 

دەنگیان بۆ بدەم ؟! 
کتێبێکی  م��رۆڤ”  دواهەمین  و  مێژوو  *کۆتایی 

لە  مێژوو  کە  خستۆتەڕوو،  ئەوەت  تیایدا  بەناوبانگە، 

قۆناغی لیبرالیزمی سەرمایەدارییدا کۆتاییدێت.  کەچی 

سیاسی”  سیستمی  ڕیشەی  و  “ڕەگ  کتێبتدا  دوا  لە 

وێنەکە ئاڵۆزتر  دێتە بەرچاو. دەڵێیت هێزی دەوڵەت و 

حوکمی بەهێزی یاسا و پارلەمانی بەرپرس، هەموویان 

پێکەوە نابن، واتە دیموکراسییەتی سەرکەوتوو و کارا، 

بە ئاسانیی دەستەبەر نابێت ؟ 

– بەڵێ ئەمە ڕاستە، بەاڵم دەشێ لە سەمتێکی 
ئەم  پەرەسەندندا  دوورودرێ����ژی  )سیاقێکی( 
ڕەگەزانە دەستەبەر ببن. لە ڕاستییشدا گەیشتن 
وەرگ��ێ��ڕی  سیاسییە–  سیستمە  ب��ەو   ( ب��ەوێ 

کوردی ( کارێکی سەختە.
وەک  جیهان  گه شه کردنی  لە  هه نتگتۆن  و   تۆ   *

یەکن، یان جیاواز؟
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و  شارستانه کان  »پێکدادانی  -هه نتگتۆن 
جیهانی«  سیستمی  دووباره دروستکردنه وه ی 
ئێمه    که   ئاسته ی  له و  بکرێ   زیاده ڕۆیی  ئه شێ 
لێکدانه وه ی جیاوازمان هه یه  بۆ جیهان. هاوڕام 
توخمێکی   کلتور  که   تێڕوانینه ی  ل��ه و  له گه ڵیدا 
کۆمه ڵگاەمرۆڤایه تییه کانه   له ناونه چووی  هه رگیز 
وه ناکرێ سیاسه ت و گه شه کردن تێبگه ی به بێ 

ئاماژە کردن به   به های کلتووری.
به اڵم ئەوەی جیاماندەکاته وه  ئئه وه یه   ئایا به ها 
و داموده زگاکان که  شانبه شان گه شه ی ڕۆشنبیری 
ڕۆژئ��اوا گه شه یان ک��ردووه ، ئه شێ جیهانی بن ) 
وه ک مارکس و هیگڵ له وبڕوایه دان( یان ئاسۆی 
له گه ڵ  وه ک  دائ��ه ن��ێ)  ب��ۆ  س��ن��ووری��ان  کلتووری 
فه یله سوفه کانی دواتردا کۆکه  چه شنی  بۆچوونی 
سامۆیڵ  هایدگه ر(.  مارتین  و  نیتشه   فریدریک 
هه نتگتۆن به ئاشکرا ئه وه  ئه بینێ که  جیهانی نین  
له   و  مشتومڕی لەسەر ئەوە ئه کات  ئه م جۆره  
پێی  له  خ��ۆرئ��اوا  ئێمه   دام��وده زگ��ای سیاسی که  
ئاشناین، به رئه نجامی جۆرێکی تایبه ته  له  کلتووری 
خۆرئاوای مه سیحی و ئه وروپی و هه رگیزیش له  
پشت سنووره کانی ئه و کلتووره وه  ڕه گ داناکوتێ.
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* بۆچی ئامادەبوونی تۆ لە میدیادا ئەوەندە کەمە؟ 
بێت  زۆر  دەرکەوتنی  من  خەمی  ئەگەر   –
هیچ  خ��اوەن��ی  نابمە  ک��ە  دڵنیابە  م��ی��دی��ادا،  ل��ە 

توێژینەوەیەکی جددی.
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ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ  ڕووسیا  فۆكۆیاما: 
لە دیموكراسی دوور دەكەوێتەوە

وەرگێڕانی: جەواد حەدەری
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فۆكۆیاما بیرمەندی ئەمریكی بۆچوونی خۆی 
دیموكراسی  هەروەها  ڕووسیا،  دۆخی  لەسەر 

لەو واڵتە دەخاتەڕوو.
زەمەن،  تێپەڕبوونی  بە  پێموایە  فۆكۆیاما 
و  دەب��ێ��ت  خراپتر  ئێستاش  ل��ەم��ەی  ڕووس��ی��ا 
لەو  دەڕوات.  ب���وون  نادیموكراتیك  ب���ەرەو 
هێزە  بۆ  ئ��ازاد  ملمالنێی  و  ڕكابەری  واڵت��ەدا 
كە  ل��ێ��ه��ات��ووە،  وای  و  ن��ی��ی��ە  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان 
ئەو  نەمێنێت،  ڕادەرب��ری��ن  ئ��ازادی  لەڕووسیا 
كات ئیتر ئازادی زانیاری مەفهومێكی نامێنێت. 
فۆكۆیاما پێیوایە واڵتی چین وەك ڕابردوو كار 
ناكات و لە 10 ساڵی ئایندەدا چین ڕێگایەكی 
پێناچێت  و  لەبەردەمدایە  دژواری  و  سەخت 
ج��ێ��گ��رەوەی  ب��ۆ  ب��اش��ی  مۆدێلێكی  ب��ت��وان��ێ��ت 
پێیوایە  ب��ێ��ت.  پ��ێ  ڕۆژئ���اوای���ی  دی��م��وك��راس��ی 
ڕاستەقینە  دیموكراسی  حەزناكات  ڕووسیا 
لەالیەن دراوسێكانییەوە پەیڕەو بكرێت چونكە 

بە زیانی خۆی دەزانێت. 
چینی  پێیوایە،  ئەمریكییە  بیرمەندە  ئ��ەو 
م��ام��ن��اوەن��د ل��ە ه��ەم��وو ج��ی��ه��ان��دا رەف��ت��ارێ��ك��ی 
ه��اوش��ێ��وەی��ان ه��ەی��ە، ه��ەرب��ۆی��ە ب���اوەر ناكات 
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ب��ی��الڕوس و ڕووس��ی��ا و  چینی م��ام��ن��اوەن��دی 
چین و بەرازیل و توركیا پێكەوە جیاوازییەكی 

بنەڕەتیان هەبێت.  
وەك  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  پڕۆسەی  كام  *ئێوە 
گرنگترین و دیاریترین پڕۆسە بۆ داهاتووی ئەوروپای 

ڕۆژهەاڵت و ڕووسیا لەبەرچاو دەگرن؟
- بەڕای من بە داخەوە ئەوەی كە ئا ئێستا 
چاك  و  ب��اش  و  پۆزەتیف  شتێكی  ڕووی���داوە 
نەبووە ، بۆ نموونە هەر لە ڕووسیا لەو كاتەوە 
واڵتە  ئەو  سەرۆكی  وەك  پۆتین  ڤالدیمێر  كە 
كە  دەبینین،  ڕوون���ی  ب��ە  ئێمە  ه��ەڵ��ب��ژێ��ردراوە 
و  دەكەوێتەوە  دوور  لەدیموكراسی  واڵتە  ئەو 
بڕوات  پێشەوە  ب��ەرەو  زەم��ەن  هەتا  پێشموایە 
ڕووسیا بەرەو واڵتێكی نادیموكراتیك دەڕوات. 
ل��ەڕووس��ی��ا زەم��ی��ن��ەی ل��ەب��ار ب��ۆ ڕك��اب��ەری و 
الیەنە  و  هێز  بۆ  ئ��ازاد  ملمالنێی  و  پێشبڕكی 
سیاسییەكان لەبار نییە ودەتوانین بڵێن هەر نییە، 
ئازادی  واڵتەدا  لەو  كە  لێهاتووە  وای  ڕووسیا 
لەڕووسیا  زانیاری  ئ��ازادی  و  نییە  ڕادەربڕین 
بارودۆخی  مەفهوومە.  بێ  و  مانا  بی  شتێكی 
دەكات،  ئۆمێد  بی  و  هیوا  بێ  مرۆڤ  ئۆكرانیا 
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دەرفەتێكی  ئۆكرانیا  لەمەوپێش  س��اڵ  چەند 
باشی بۆ هەڵكەوت، بۆئەوەی دەستی بگات بە 
لە  هەلەی  ئەو  ب��ەاڵم  ڕاستەقینە،  دیموكراسی 
دەستدا و لە ساڵی 2010 كە ڤیكتۆر یانۆكۆیچ  
س��ەرك��ەوت  واڵت���ەدا  ئ��ەو  هەڵبژاردنەكانی  ل��ە 
دەری��خ��س��ت ك��ە هێشتا ل��ەو واڵت���ە غ��ەری��زەی 

دەسەاڵتخوازی و بەهێزبوون بوونی هەیە. 
* بۆچی لە زۆربەی ئەو واڵتانەی كە لە سۆڤییەتی 
سەرهەڵدانی  مەترسی  ج��ی��اب��وون��ەت��ەوە،  پێشوو 

دیكتاتۆری هەیە؟
- ئ��ەم��ە ب���ە چ��ەن��د ه���ۆی���ەك، ی���ەك���ەم هۆ 
سیستمی  دامەزراندنی  بۆ  هەوڵدان  كە  ئەوەیە 
بێ  و  ن��ەزم  بێ  زۆر  واڵتانە  لەو  دیموكراسی 
بەرنامە و بێسەرەوبەرەیی پێوەدیارە، دووهەم 
یەكگرتوو  دیموكراتخوازەكان  هێزە  كە  ئەوەیە 
بوون.  گەورە  زۆر  هەڵەی  تووشی  و  نەبوون 
پورتەقالی  هاوپەیمانی  ئۆكراین،  لە  بۆنموونە 
و  بوون  كێشە  چەندین  تووشی  لەناوخۆیاندا 
 . بەجێبگەیەنن  خۆیان  ئەركەكانی  نەیانتوانی 
هەر  سەرەكی  كێشەی  گەورەترین  من  ب��ەڕای 
نەبوونی  ن��اوچ��ەی��ە  ل��ەو  ئێستا  ت��ا  ل��ەك��ۆن��ەوە، 
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دام��ەزراوەك��ان بووە بە تایبەتی دام��ەزراوە بە 
كۆمۆنیستەكانەوە  هەرلەسەرەتای  هێزەكان 
و  ح��زب  بۆیە  ه��ەر  پێشوو.  سۆڤییەتی  هەتا 
الیەنە سیاسییەكان بونی نەبووە و كۆمەڵگەی 
مەدەنییان نەبووە و ئەگەر هەبووبێت زۆر الواز 
هەبوو  حكومەتێكیان  ئەوان  بووە.  توانا  بێ  و 
سەركوت  شێوە  توندترین  بە  توانیویەتی  كە 
و دەمكوت بكات، بەاڵم هاوكات ئەو حكومەتە 
پێشكەشبكات.  خ��زم��ەت��گ��وازی��ی  ن��ەی��ت��وان��ی��وە 
و  نەكردبێت  گەندەڵی  كە  نەبوو  حكومەتێك 
جێبەجێ  كارەكانی  نەیتوانیوە  گەندەلی  بێ  بە 
بكات. لەوێ دەستوور و یاسا سەروەر نەبووە، 
هەربۆیە جیهانی كۆمۆنیستی و ئەمریكای التین 
هەر لە دەیەكانی 1950 بەم الوە لە ژێر هەیمەنە 
بڵێن  دەتوانین  و  بووە  دیكتاتۆریدا  و سێبەری 
بۆ  قسەیەكیان  هیچ  حكومەتانە  جۆرە  ئەو  كە 
كە  نەبووە،  ئەوتۆیان  كردارێكی  هیچ  و  وتن 
قسەی لەسەر بكرێت جگە لە سەركوت كردن و 
پێشێلكردنی دەستوور و بەرزاندنی سەروەری 
یاسا، هەر بۆیە ناڵێم لە داهاتوو دووبارە ئەمە 
ڕوونادا، بەاڵم لەوانەیە دووبارە ببێتەوە چونكە 
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دروستكردنی دامەرزاوە مەدەنی و یاساییەكانی 
كات و زەمەنی زۆری دەوێت. 

*ویالیەتە یەكگرتووەكان تووشی چە هەڵەگەلێك 
بووە لەو ناوچەیەدا؟

زەمینەی  ل��ە  ئەمریكا  پێموایە  ف��ۆك��ۆی��ام��ا: 
سیاسەت هەڵەیەكی زۆری هەبوو ئەمریكییەكان 
پێیانوابوو ئەگەر لە دەست دیكتاتۆری ڕزگاریان 
دیموكراسی  ب��ە  دەگ����ەن  ئ��ەوك��ات  ئ���ەوە  بێت 
ڕاستەقینە، هەرچەند بە ڕای من گرنگی پێویست بۆ 
دروستكردنی ڕێكخراو و دامەزراوە مەدەنییەكان 
بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە دیموكراسی نەدرا، 
ویالیەتە یەگگرتووەكانی ئەمریكا دەیتوانی باشتر 
یەكەمین ساتەكانی  لە  تایبەتی  بە  بنێت  هەنگاو 
دەیەی 1990 لە ڕوسیا دەتوانی كۆمەكێكی باش 

بۆ بەهێزبوونی دیموكراسی بكات. 
* تۆ باس لەوە دەكەی كە ڕووسیا لە دیموكراسی 
دوور كەوتۆتەوە ، ئایا ئەمە ڕاستە بەهۆی ئەوەی كە 
دەسەاڵتخوازەوە  و  هێزپارێز  واڵتانی  لەالیەن  ڕووسیا 
لە  ئەمەش  دەك��ات،  ل��ەوان  پشتگیری  و  دراوە  دەور 
لە  دەسەاڵتخوازیانە  مەیلی  بەهێزبوونی  خزمەتی 

الیەن ڕووسیەوە؟
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- بەڵێ وایە، بوونی دیموكراسی ڕاستەقینە لە 
واڵتانی دراوسێ و نزیكی ڕووسیا لەڕاستیدا بە 
قازانجی ڕووسیا نییە ) ڕووسیا خۆی وا دەڵێ(، 
دانیشتوانی  بە  دەگەیەنێت  تر  پەیامێكی  چونكە 
حەزناكات،  ڕووس��ی��ا  حكومەتی  ك��ە  ڕووس��ی��ا 
دراوسێكانی  دەك��ات  حەز  ڕووسیا  بۆیە  هەر 
بێت،  دەسەاڵتخواز  و  پاوانخواز  دراوسێیەكی 
و  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  كە  پێموایە  هەربۆیە 
فراوان هاوكاری و هەماهەنگی لەنێوان ڕووسیا 
و واڵتانی دیكتاتۆری دراوسێ و نزیكی ڕووسیا 
بۆ  هەوڵدەدەن  كە  بەشێوەیەگ  دروستدەبێت 
بازرگانی  ئ���ازادی  ناوچەیەكی  دروستكردنی 
ل��ەب��واری وزە و  ب��ازرگ��ان��ی و  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  و 

گواستنەوەدا.
ڕووسیا  لەسەر  چاوەكان  هەموو  لەئێستادا   *
لەڕووی  ڕووسیا  پێدەچێت  ئایا  كە  كراونەتەوە،  چڕ 
بە  و  سیستماتیك  شێوەیەكی  بە  و  خۆپارێزییەوە 
دیموكراتیكی  گۆڕانگاری  لە  پشتگیری  وردبینییەوە 

دەكات لەناو واڵتانی دراوسێیدا؟
- هەڵبەت ئەمریكایش كۆمەكێكی زۆری بۆ 
پشتیوانیكردن لە دیموكراسی تەرخانكردووەو 
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وەك  هەر  بەاڵم  كردوویەتی  ڕاب��ردووش��دا  لە 
دەزانن كە هەندێك پەرچەكرداری لێكەوتۆتەوە، 
هیچ  كە  دان��اوە،  یاسایەكیان  واڵتەكان  هەموو 
گروپ و دەستەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی بۆی 
نییە پارە وەك كۆمەك و یارمەتی وەربگرێت. 
واڵتانی وەك جۆرجیا و ئۆكرانیا ڕیگەچارەیان 
ئەمە  دا،  لەناتۆ  ئەندامبوون  بۆ  دۆزی��وت��ەوە 
پراكتیك  لە  ب��ەاڵم  باشە،  كارێكی  من  ڕای  بە 
چونكە  نەبوو،  ژیرانە  كردارێكی  ك��ردەوەدا  و 
كە  سەربازییە  پەیمانێكی  ڕاستی  لە  ناتوان 
پەیمانی  ڕێكخراوی   ( ناتۆ  ئەندامانی  هەموو 
ب��اك��ۆری ئ��ەت��ڵ��ەس��ی( ئ��ەگ��ەر واڵت��ێ��ك هێرش 
ئەوە  ناتۆ،  ئەندامانی  لە  یەكێگ  س��ەر   بكاتە 
هەموو ئەندامانی ناتۆ لەسەری دێنەدەنگ و بە 
هانایەوە دەچن و بەرگری لێ دەكەن. پێموایە 
نەبوو  تێدا  ئ��ەوەی��ان  مەرجی  واڵت��ە  دوو  ئ��ەو 
بۆ ئەوەی ببنە ئەندامی ناتۆ، بەاڵم بۆ یەكێتی 
ئەوروپا  یەكێتی  دەك��ات،  فەرق  ئەوە  ئەوروپا 
ئەوروپاییەكان  و  نییە  سەربازی  یەكێتییەكی 
دەتوانن ڕۆڵێكی باش بۆ بەهێزكردنی رێكخراوە 

مەدەنییەكان بگێڕن.
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ئەندامبوونی  پێشنیاری  ئەوروپا  یەكێتی  بۆچی   *
بە ئۆكرانیا و بیالروس نادات؟

چونك   ئاشكرایە  و  ڕوون  هۆكارەكەی   -
زۆربەی ئەوروپاییەكان پێیانوایە كە ئەو یەكێتییە 
زۆر بە خێرایی گەشە و پەرەی سەند. نەدەبوایە 
بە  ئ��اوا  نەدەبوایە  یان  ئەندام  ببوایەتە  یۆنان 
یۆرۆ  لەناوچەی  یۆنان  ئەندامبوونی  خێرایی 
قەبوڵ بكرایە، لەئێستا هەندێك لە ئەوروپاییەكان 
پێیانوایە كە بوڵگاریا و رۆمانیا زووتر لە كاتی 
خ��ۆی��ان وەك ئ��ەن��دام وەرگ��ی��راون و دەب��وای��ە 
بكردایە،چونكە  زیاتریان  چاوەڕیی  واڵتە  ئەو 
و  گەندەلی  هۆی  بە  خۆیاندا  ناو  واڵت��ەدا  ئەو 
كاركردی دامودەزگا حكومییەكان دواكەوتوون 

و دەبوایە ئاوا بە خێرایی وەرنەگیرایەن.
* بەڕای تۆ ڕۆڵی چینی مامناوەند لە گۆڕانكارییە 
مامناوەند  چینی  ئایا  چ��ۆن��ە،  دیموكراتییەكان 
چینی  ل��ەگ��ەل  هەیە  جیاوازییەكی  لەوناوچەیە 

مامناوەندی توركیا یان بەرازیل؟
جیهاندا  ه��ەم��وو  ل��ە  م��ام��ن��اوەن��د  چینی    -
باوەر  هەربۆیە  هەیە،  هاوشێوەیان  رەفتارێكی 
ناكەم چینی مامناوەندی بیالڕوس و ڕووسیا و 
چین و بەرازیل و توركیا پێكەوە جیاوازییەكی 
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كە  خەڵكەی  ئەو  من  بەڕای  هەبێت.  بنەڕەتیان 
بڕوانامەی بەرزی هەیە و سامان و سەروەتێكی 
هەیە، خانوو و ئۆتۆمبێلێكی هەیە، زیاتر لەبارەی 
سیاسەتەوە نیگەرانن هەتا خەڵكانی تر، چونكە 
بەهای دارایی ئەوان دەگۆڕدرێت و زۆرجاریش 
پشت دەبەستێت بە ئەزموونی شەخسی ئەوان. 
خەڵكانێكی زۆر لە چینی مامناوەند لەسەردەمی 
بۆریس یەلتسین  سەرۆكی ڕووسیا لە دەیەی 
خراپی  ب���اری  و  ژی���اون  ڕووس��ی��ا  ل��ە   1990
ئابوورییان بینیوە و لەئێستاشدا لەبیریان ماوە، 
ئەوان ئەزمونی تێكەڵكردنی ئەو دۆخەخراپەیان 
هەندێك  هەربۆیە  هەیە،  دیموكراسییەوە  بە 
لە  پشتگیری  كە  هێناوە  ب��ەوە  كۆتایی  ل��ەوان 

پۆتین بكەن.
ئەو  لەسەر  كاریگەری  دەتوانێت  چ��ۆن  *چین 

گۆڕانگارییانە دابنێت؟  
- پێموایە چین و مۆدێلی چین لە 10 ساڵی 
لەئێستا  لەبەردەمە،  سەختی  ڕۆژانێكی  ئایندە 
ئەوان وەك ڕابردوو بەباشی كارناكەن و ئاستی 
گ��ەش��ەی ئ��اب��ووری��ی��ان داب��ەزی��وە، ب��ەاڵم چینی 
مامناوەند لە چین لەئێستا ڕوو لە بەرزبوونەوەیە 
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و پێموانییە لە 10 ساڵی ئایندەدا چین بتوانێت 
بۆ  بێت  سەرنجڕاكێش  و  ب��اش  جێگرەویەكی 

دیموكراسی ڕۆژئاوایی 
و  پۆتین  باسی  زیاتر  خۆتدا  قسەكانی  لە  تۆ   *
یانكۆویچیت كرد ئەدی بۆ ئاماژەیەكت بە لۆكاشینكۆ 
سەرۆك كۆماری بیالروس نەكرد؟ هۆكارەكەی چی بوو؟
- بەڕای من لەبەرئەوەی كە لە ڕووسیا و 
ئۆكرانیا هیوا و ئۆمێدیەكی زۆر بۆ سەقامگیری 
هەبوو  دی��اری��ك��راودا  كاتێكی  ل��ە  دیموكراسی 
هەرچەند كە ئەو هیوایە نەهاتەدی، ئەو كاتەی 
لە  وەك سەرۆك  پۆتینی  یەلتسین  بۆریس  كە 
شوێنەكەی خۆی دانا زۆربەی خەڵكی ڕووسیا 
ه��ی��وادارب��وون ك��ە ڕەن��گ��ە ئ��ەو پ��ی��اوە بتوانێت 
ڕووسیا بەرەو كرانەوەی زیاتر ببات، هەروەك 
شۆڕشی  كە  ئ��ەوەی  پاش  لەئۆكرانیاش  چۆن 
پورتەقاڵی سەریهەڵدا خەڵك زۆر هیوادار بوون. 
بەاڵم بەداخەوە تۆ لە بیالڕوس كەسێك  هەیە 
كۆمۆنیستەوە  داڕم��ان��ی  لەسەردەمی  ه��ەر  كە 
و  دەك��ا  حكومەت  تائێستا  وە   1990 لەساڵی 
سەركەوتنێكی ئەوتۆی نەبووە. من خوێندكاری 
بیالڕوسیم زۆرە، زۆرجار لە خوێندكارەكانم و 
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تەنەنات لە خەڵكی ئاسایی بیالڕوس پرسیاری 
ئەوە كردووە كە بۆچی بیالڕوس بە پێچەوانەی 
خۆی  بۆ  تری  جادەیەكی  ئۆكرانیا  و  ڕووسیا 
هەڵبژارد و ڕێگەی خۆی لە ڕووسیا و ئۆكرانیا 
ئەو  وەاڵم��ی  ئێستا  تا  ئەگەرچی  جیاكردەوە، 

پرسیارم دەست نەكەوتووە.

سەرچاوە:
- سایت نواندیش
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25 ساڵ دواى چاپبوونى
کۆتایى مێژوو

پاوڵ ساگار
و. ئاالن ڕەشید



160

کۆتەیشنەکان لە کۆتایى مێژوو: 
• کۆتایى مێژوو واتاى ئەوە نییە کە ڕۆلى 
سروشتیى لەدایکبوون و ژیان و مردن کۆتایى 
دێت و ڕووداوە گرنگەکان چیتر ڕووان��ادەن و 
ڕۆژنامەکان ئیتر دەرناچن... بەڵکو واتاى ئەوەیە 
کە بوارێکى بەرفراوانتر هەیە بۆ پێشکەوتن لە 
سەرەکییەکاندا،  سیستەمە  و  بنەماکان  ب��وارى 
چونکە سەرجەمى کێشە و مەسەلە گەورەکان 

چارەسەر کراون. 
• ئەوەى بەشێوەیەکى ڕاستەقینە مرۆڤەکان 
بەڵکو  نییە،  ماتریاڵییەکەیان  دۆخ��ە  تێردەکات 

داننانە بە دۆخ و کەرامەتیاندا. 
• ویالیەتە یەکگرتووەکان و بەریتانیااى گەورە 
و یەکێتى سۆڤیەت، فۆڕمى جیاوازى سیستەمى 
هەر  لە  جکومەتەکان  بەڵکو  بوون،  حوکمڕانیى 
سێ سیستەمەکەدا بااڵدەستی خۆیان دەسەپاند، 
کۆمەڵگەیەکى  دەوڵەتانە  لەم  هەریەکە  چونکە 
ڕەه���اى  ک��ۆدەن��گ��ی��ی  ک��ە  پێکدەهێنن  س��ی��اس��ى 
سیستەمە  ڕەوایەتى  بە  سەبارەت  هەیە  خەڵک 
س��ی��اس��ی��ی��ەک��ەی��ان؛ ل��ە ه���ەر دەوڵ��ەت��ێ��ک��ی��ش ل��ەم 
دەوڵەتانەدا، خەڵکى لەگەڵ ڕابەر و پێشەواکانیاندا 
گشتیى  بەرژەوەندیى  چەمکى  لەسەر  ه��اوڕان 
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کە  بنەماکان  و  نەریتەکان  لەسەر  و  کۆمەڵگە 
بنچینەى کۆمەڵى مرۆیین. 

• نەبوونى کۆدەنگیى فیکرى واى لە جەنگ 
مۆرکى  کە  کرد  سەدەیە  ئەم  شۆڕشەکانى  و 
ئینجا کردنى  بێت،  زاڵ  بەسەریاندا  ئایدیۆلۆژى 
بە جەنگ و شۆڕشى پەڕگیرتر لەوەى کە دەشیا 

لە هەبوونى ئەم کۆدەنگییەدا هەبوونایە. 
• تەوەرى سەرەکى مێژوو ئازادییە... مێژوو 
زنجیرەیەک ڕووداوى کوێرانە نییە... بەڵکو هەر 
شتێکە کە واتایەکى هەبێت و ئایدیا مرۆییەکان 
سیاسى  ئاسایى  سیستەمى  لەبارەى سروشتى 
و ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە گ��ەش��ەی��ان ک��ردب��ێ��ت و 
گەیشتبێتنە ئامانجى خۆیان... خۆ ئەگەر لەمڕۆدا 
گەیشتووینەتە قۆناغێک کە تێیدا ناتوانین خەیاڵى 
خۆمان  جیهانەى  ل��ەم  هەمەجۆرتر  جیهانێکى 
بکەین... یان وێناى ڕێگایەکى زۆر ڕوونتر بەرەو 
خۆمان  داه��ات��ووەى  ل��ەو  باشتر  داهاتوویەکى 
هەند  بە  ئەگەرە  ئەو  پێویستە  کەواتە  بکەین... 

وەربگرین کە مێژوو گەیشتۆتە کۆتایى خۆى..
• ئەو ئارەزووەى کە لە سروشتى مرۆڤەوە 
و  کە خود-ئاگایى  ئ��ارەزووەى  ئەو  پەیدابووە، 
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بنەڕەتدا  لە  سەریهەڵداوە،  لێوە  مرۆیى  واقیعى 
بەدەستهێنانى  ب��ۆ  ئ�����ارەزوو  ل��ە  گ��وزارش��ت��ە 
ژیانەوە  بە  ڕیسککردن  ڕێزگرتن،  و  دانپێدانان 
بەرز  ڕۆشنایى  ئاستى  تا  مرۆیى  واقیعى  کە 
بۆ  ڕیسککردن  ل��ە  جگە  نییە  هیچ  دەک��ات��ەوە، 
تێرکردنى ئەو ئارەزووە، ئینجا هەر قسەکردنێک 
دەرب������ارەى س���ەرچ���اوەى خ��ود-ئ��اگ��ای��ى، بە 
زەرورەت قسەکردنە دەربارەى جەنگى ژیان و 

مردنیش لەپێناو دانپێدانان و ڕیزگرتندا. 
سەقامگیر  لیبراڵیستیى  دیموکراسییەتى   •
ناکرێت بە بێ بوونى کۆمەڵیک سیاسەتمەدارى 
سیاسەت  ه��ون��ەرى  لە  کە  لێهاتوو،  و  حەکیم 
کە  سیاسى  کۆمەڵێک  دەرب��ک��ەوێ��ت؛  تێبگەن، 
بتوانن مەیلە شاراوەکانى میللەتەکان بگۆڕن بە 

دامەزراوەى سیاسیى خۆڕاگر. 

یەکەم: ئەم ساڵ، بیست و پێنج ساڵ بەسەر 
دوایین  و  مێژوو  »کۆتایى  کتێبى  چاپبوونى 
فۆکۆیاما«  »فرانسیس  )1992(���ى  م��رۆڤ«دا 
خوێنرایەوە  کەمى  بە  کە  کتێبەى  ئەو  تێپەڕى. 
بێت  یەکێک  ڕەنگە  زۆورى سەرکۆنەکرا،  بە  و 
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دووەم��ى  جەنگى  دواى  ل��ە  ک��ە  کتێبانەى  ل��ەو 
ئ��ازاردەر بوون و بە تووندى  جیهانییەوە زۆر 
ئەمە  تێگەیشتراون.  بەهەڵە  و  ڕەتکراونەتەوە 
هۆکار،  ی��ەک  ل��ەب��ەر  الیەنیکەم  داخ���ە.  جێگاى 
ئەویش ئەوەیە فۆکۆیاما، ڕەنگە لە هەر کەسێک 
زیاتر، پێشبینیى پشێوییە سیاسیەکانى کردبێت 
دیموکراسییەتە  بەرۆکى  2016دا  ساڵى  لە  کە 
ڕۆژئ��اوای��ی��ەک��ان��ى گ���رت، ه��ەر ل��ە دەرچ��وون��ى 
بەریتانیاوە لە یەکێتیى ئەوروپا هەتا دەرچوون 

و ترەمپ و هەتا ڕاپرسیى لە ئیتاڵیا. 
دەب��ێ��ت ئ��ەم��ە س��ەرس��وه��ێ��ن��ەر ب��ێ��ت. ن��اوى 
فۆکۆیاما بۆ ماوەى زیاتر لە دوو دەیە هاوتاى 
وتنى سەرکەوتنى ڕۆژئاوا بوو. ئەو گریمانەى 
لەنێو خەڵکیدا باوە و گوایە فۆکۆیاما وایبۆچووە 
لە  کۆمۆنیستییەکان  سیستەمە  داڕم��ان��ى  ک��ە 
ویالیەتە  سەرکەوتنى  و  ڕۆژه��ەاڵت  ئەوروپاى 
یەکگرتووەکان لە جەنگى سارددا، واتاى ئەوەیە 
بێ چەندوچوون دیموکراسییەتى سەرمایەدارى، 
وەک باشترین فۆڕمى سیاسیى مرۆیى مومکین، 
بەرزترە.  حوکمڕانییەکان  سیستەمە  لە  بەهاى 
م��ێ��ژوو«  »ک��ۆت��ای��ى  کتێبەکەى  ڕەن��گ��ە  پ��اش��ان 
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لە  -هەندێجار  ڕەخنەگرەکانییەوە  گچاوى  لە 
ڕاستڕەوەکانەوە و بە زۆریش لە چەپڕەوەکانەوە- 
کولتوورى  ماکپۆشانەى  پ��اس��اودان��ەوەی��ەک��ى 
ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��اى س��ەرم��ای��ەداری��ى زێ��دەڕوان��ەى 
لە  دەرک��ەوت��ەک��ان��ى  باشترین  ک��ە  بێت  لیبراڵى 
ئ��ی��دارە ک��ارەس��ات��ب��ارەک��ەى س����ەرۆک ب��ۆش��دا 
وەه��ا  فۆکۆیاما  ڕەخ��ن��ەگ��ران��ى  دەرک���ەوت���ووە. 
کۆتایى  لە  –وات��ە  الوەکییەکەى  ناونیشانە  لە 
مێژوو- تێبگەیشتبێتن کە بەڵگەیە لەسەر ئەوەى 
فۆکۆیاما هەوڵیداوە ڕەوایەتى بدات بە الفلێدانى 
حەتمییەتى  عەباى  و  نوێیەکان  کۆنزەرڤەتیڤە 

ڕزیوى ئایدیۆلۆژی بکات بە بەریدا. 
بەخێرایى دواى الفلێدان )وەکو دەڵێن( نەفرەتى 
و  سێپتێمبەر  11ى  هێرشەکانى  هاتن:  دیکە 
کارەساتى جەنگى عێراق، هەڵەى هەموو ئەوانەى 
دەرخست کە بڕوایان بە ڕوانگەى سەرکەوتنى 
سیستەمى جیهانى سەرمایەداریى لیبراڵى هەیە. 
قورس  رەخنەیەکى  لەمەدا  فۆکۆیاما  پاداشتى 
لە کتێبى »چۆن مامبۆ  بوو. »فرانسیس وێن« 
جامبۆ جیهانى داگیر کرد« )2004( زۆر ڕۆتینى 
کرد  تۆمەتبار  ب��ەوە  فۆکۆیاماى  کاتێک  ب��وو 
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کۆنزەرڤەتیڤە  بەرژەوەندییەکانى  بۆ  ب��ازاڕ  کە 
نوێیەکان پەیدا دەکات. وێن لەوەاڵمى پرسیارى 
ئەوەى چۆنچۆنى کەسێک لەسەر ئەو زەمینەیە 
ه��ەڵ��دەس��ەن��گ��ێ��ن��ی��ت ک��ە ی��ەک��ێ��ک ل��ە خ��راپ��ت��ری��ن 
کۆمەاڵیەتییەکاندا  زانستە  ل��ە  پێشنبییەکانى 
دایەوە  وەاڵمى  بەالقرتییەوە  ئێجگار  ک��ردووە؟ 
بەوپەڕى  ئ��ەوا  ک��رد،  وت��ى: «ئ��ەگ��ەر هەڵەت  و 
وای  بکە».  هەڵە  مومکین  ب��ەرەو  هەڵچوونەوە 
چینى  الى  چۆن  «زانیویەتى  فۆکۆیاما  بۆچوو 
بۆ  ئەمەیشى  بدات،  تفت  تامێکى  دنەى  زۆربڵێ 
بەدەستهێنانى دەستکەوتى کەسییانە کردووە». 
بەاڵم ئەمە هیچى ڕاست نییە. لە سەرەتاوە 
خوێندنەوەیەدایە  لەو  گەورە  هەڵەیەکى  دەڵێم، 
کە پێیوایە کتێبى »کۆتایى مێژوو« جۆرێکە لە 
سەرکەوتننامە، جگە لەوەى کە دواتر هەڵکشانى 
ئیسالمى تووندڕەو یان تەنگژەى دیموکراسییەتە 
)قەیرانى   2008 پ��اش  س��ەرم��ای��ەداری��ی��ەک��ان��ى 
دارای����ى(، پ��ووچ��ەڵ��ى ک����ردەوە. ه��ەروەه��ا ئەمە 
بێئاگاییەکى قووڵە لە فۆکۆیاما خۆى. ئەگەرچى 
ئەکادیمیەنێکى  نەک  گشتییە  ڕۆشنبیرێکى  ئەو 
نووسەرە،  ئ��ەم  ب��ەدن��اوەى  کتێبە  ئ��ەم  نەریتى، 
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بەفراوانى زانیارییەکانى و قووڵیى مەعریفەکەى 
خەیاڵى  و  خولیا  ج��ۆرێ��ک  ب��ە  ک��ە  دەرخ��س��ت، 
تێدایە پێشتر جگە لە چەند ئەکادیمییەنێک ئیدى 
کەسێک بەالیدا نەچووە. ڕەنگە هەڵەى کردبێت، 
ڕەخنەگران  کە  نییە  زۆرییە  بەو  هەگیز  ب��ەاڵم 

وێناى دەکەن. 

بەشێوەیەکى  ئەمە  ئ��ەوەى  بۆ  بەاڵم  دووەم: 
باشتر ببینین، دەبێت ئەرگومێنتە ڕاستەقینەکەى 
ک��ۆت��ای��ى م��ێ��ژوو س���ادە ب��ک��ەی��ن��ەوە. س��ەرەت��ا، 
فۆکۆیاما هەرگیز ئاماژەى بەوە نەداوە کە چیتر 
هەرکەسێکى  وەک  ڕوون����ادەن.  ڕووداوەک����ان 
دیکەى عاقڵ، پێیوابوو مێژوو )بە واتا سادەکەى: 
وات���ە ڕوودان����ى ڕووداوەک������ان( و ب��ەردەم��ی��ى 
وەک  ه��ۆک��ارگ��ەری��ی��ەک��ان،  ئاساییە  ڕووداوە 
هەرشتێکى دیکە بەردەوام دەبن. هەڵبژاردنەکان 
ئ��ەن��ج��ام دەدرێ����ن، ی��اری��ی��ە وەرزش��ی��ی��ەک��ان بە 
سەرکەوتن و دۆڕان کۆتاییان دێت، جەنگەکان 
هەڵدەگیرسێن و شتى لەم بابەتە. بەاڵم پرسیارە 
بە  س��ەرب��ارەت  فۆکۆیاما  سەرنجڕاکێشەکەى 
مێژووە )واتە ڕێڕەوە هاوبەندەکەى پەرەسەندن 



167

کە سەرجەمى ئەزموونى هەموو گەالن پێکەوە 
لەبەرچاو دەگرێت(، سەبارەى بەو تێرمەیە کە، 
کاروبارانە  ئەو  سەرجەمى  ئەو،  بۆچوونى  بە 
قوڵى  بونیادى  بە  پەیوەستن  کە  هەڵدەبژرێت 

بوونى کۆمەاڵیەتى مرۆییەوە. 
گریمانەیەکى  فۆکۆیاما  مێژوو،  بە  دەره��ەق 
چۆنییەتى  دەرب������ارەى  ڕوو  دەخ���ات���ە  ئ��اڵ��ۆز 
خ��ۆدەرخ��س��ت��ن��ى ه���ێ���زە ل���ێ���ک���دژەک���ان ل��ەن��ێ��و 
ئیلهام  ل��ێ��رەدا  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا.  پ��ەرەس��ەن��دن��ى 
هیگڵ«  »فریدیریک  ئەڵمانى  فەیلەسوفى  ل��ە 
پەنابەرى  لێکدانەوەکانى  ڕێگەى  لە  دەبەستێت 
 Alexandre( »ڕووسى »ئەلیکساندەر کۆژێف
Kojève(�ەوە. هیگڵ )کۆژێفیش( پێشنیارى ئەوە 
دەکات کە مێژوو پرۆسێسێکە کە لێکدژییەکانى 
تێدا دەردەکەوێت، کە  ڕێکخستنى کۆمەڵگەکانى 
و  دەبێت  زاڵ  ملمالنێکاندا  بەسەر  دواج��اردا  لە 
کە  ئاوێزانبوونەوە  بەرزترى  ئاستێکى  دەچێتە 
تێیدا لێکدژییەکانى پێشتر تەبا دەبنەوە و لێکدژیى 
بەناوبانگترن  نوێى شاراوە جێگایان دەگرنەوە. 
»کارل  دیالەکتیکییە  ڕوانگە  جۆرە  ئەم  حاڵەتى 
مارکس«�ە )کە ئەمیش لەژێر کاریگەرى هیگڵدا 
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و  پرۆلیتاریا  کۆتاییدا  لە  وتوویەتى  کە  ب��ووە(، 
سەختەکانیان  لێکدژییەکانیان  ب��ۆرژوازی��ی��ەت 
ل��ە ڕێ��گ��ەى ش���ۆڕش ب��ەس��ەر س��ەرم��ای��ەداری��دا 
کۆمۆنیزم  هەماهەنگیى  ب��ەرەو  و  تێدەپەڕێنن 

دەڕۆن. 
ب���ەالى ف��ۆک��ۆی��ام��ەوە، ج��ەوه��ەرى م��ێ��ژوو، 
وەک  م��ێ��ژووی��ى  ل��ەپ��ەرەس��ەن��دن��ى  تێگەیشتنە 
دیالەکتیکى  کارێکى  )یان  لۆژیکی  پێشکەوتنێکى 
ل��ێ��ک��ەوت��ەى ل��ێ��ک��دژی��ی��ەک��ان(، ک��ە گ��ێ��ڕان��ەوەى 
لەمیانەى  و  بەدیدەهێنێت  پێشکەوتن  گ��ەورەى 
ئ��ەم گ��ێ��ڕان��ەوەی��ەش��ەوە وا دەردەک��ەوی��ت هەر 
ه��ەن��گ��اوێ��ک ب����ەرەو پ��ێ��ش��ەوە ج��ی��ه��ان دەب��ات��ە 
فۆکۆیامەوە  ب��ەالى  عەقاڵنیترەوە.  شوێنێکى 
سەردەمێکى  لە  هەر  کە  مرۆیى  پەرەسەندنى 
زووەوە دام���ەزراوە ب��ەڕوون��ى دی���ارە: ه��ەر لە 
س���ەدە ت��اری��ک��ەک��ان��ەوە ه��ەت��اوەک��و س��ەردەم��ى 
بۆ سەردەمى ڕۆشنگەریى  پاشان  و  ڕێنسانس 
سێکیوالریزم،  داهێنانەکانییەوە:  ب��ەه��ۆى  ک��ە 
و  عەقاڵنى  کۆمەاڵیەتى  ڕێکخستنى  یەکسانى، 
زەمینەسازیى گونجاو بۆ سەرمایەداریى لیبراڵ-
دیموکراسى، سەردەمى یەکالکەرەوە بوو. ئەوە 
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چەماوەى کەڵەکەکاریى بوو. پاشان چەماوەیەکى 
ڕوولەسەرى پەرەسەندنى مێژوویى بوو. 

میتافیزیکییە  دی����وە  ل���ە  چ���او  ف��ۆک��ۆی��ام��ا 
دەپ��ۆش��ێ��ت،  هیگڵ  ف��ی��ک��رى  ن��اع��ەق��اڵن��ی��ی��ەک��ەى 
مارکس  ئایدیایەى  ل��ەو  ه��ەروەک��و چ��ۆن خ��ۆى 
دەپارێزێت کە »ماتریالیزمى دیالەکتیکى« وەک 
مێژوویى  کاروانى  بۆ  پێشنیارکراو  بزوێنەرى 
هیگڵ  میتافیزیکاى  ل��ەب��رى  دەک����ات.  وەس���ف 
میتۆدى  پێشنیارى  م��ارک��س،  ماتریالیزمى  و 
پێشکەوتنى  ب��ە  ه��اوت��ا  دەک���ات  ن��وێ  زان��س��ت��ى 
ب��ازاڕەوە  سەرمایەداریى  پاڵ  بە  تەکنۆلۆژیی 
زانیارییەکان،  چارەسەرکردنى  بۆ  قاڵبێک  وەک 
تەفسیرى  سامانەکان,  دابینکردنى  ئامانجى  بە 
بە  دەتوانێت،  مرۆڤایەتى  دەکات چۆن  ئەوەیش 
ڕێڕەوێکى  لە  پێداگرییەوە،  بە  ب��ەاڵم  زەحمەت 
سەربەرەوژوورى شارستانیدا، پەرەبستێنێت و 
ئەوەیە  قسە  کورتەى  بەاڵم  بێت.  سەرکەوتوو 
کە لە ئێستادا گەیشتووینەتە دوورترین پنت کە 
دیموکراسیى  سەرمایەداریى  پێیبگەین.  بتوانین 
م��ێ��ژووە:  ک��اروان��ى  ق��ۆن��اغ��ى  دوای��ی��ن  لیبراڵى 
بهێنرێتە  دیکە  کۆمەڵگەیەکى  هیچ  ناتوانرێت 
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کۆمەڵگە  ئەم  بەندازەى  لێکدژییەکانى  کە  بوون 
و  عەیب  بێت.  ک��ەم  لیبراڵییە  سەرمایەدارییە 
بێت  هەرچییەک  لیبراڵى  دیموکراسییەتى  عارى 
باشترین سیستەمە کە بتوانین پێیبگەین. مێژوو 
پۆست-مێژوو  دواى  لە  ئیدى  هاتووە،  کۆتایى 
دەژین. ئا ئەمە مەبەستە بەدناوەکەى فۆکۆیامایە 

کاتێک دەڵێت مێژوو »کۆتاییهاتووە«. 
وایدەبینن  ڕەخنەگران  لە  زۆرێ��ک  بێگومان 
پشتڕاستکردنەوە  قابیلى  فۆکۆیاما  تیۆرەکەى 
میتافیزیکاى  وەک��و  هەر  نییە،  پەسەندکردن  و 
هیگڵ و ماتریالیزمى مارکس. ئەو کاتێک دەلیت 
سەرمایەداریى دیموکراسیى لیبراڵیى ڕۆژئاوایى 
مێژووى  لە  قەیران  بۆ  پێویستە  کۆتایى  خاڵى 
گ����ەوروەى تایبەت ب��ە ب��وون��ى م��رۆی��ی��دا –ب��ەو 
لە  باشتر  کۆمەڵگەیەکى  ناکرێت  کە  وات��اای��ەى 
وی��الی��ەت��ە ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان��ى س��ااڵن��ى ن���ەوەدى 
سەدەى بیستەم بەرهەم بهێنین- بۆ زۆرێک لە 
خەڵکى ئەم قسەیە زۆر دوور نییە لە قسەکەى 
هیگڵەوە کە دەڵێت کۆتایى مێژوو کلە دەوڵەتى 
ب��ووە  بەرجەستە  ن���ۆزدەدا  س���ەدەى  پروسیى 
)دەوڵەتى پرۆوسى کە بە ڕێکەوت مووچەى بۆ 
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هیگڵ دابین کردبوو(. 
ب�����ەاڵم ه��ی��گ��ڵ��ێ��زى م���وێ���ى ف���ۆک���ۆی���ام���ا بۆ 
لەم  پشتڕاستنەکردنەوە،  یان  پشتڕاستکردنەوە 
لبە  نییە.  سەنجڕاکێشەکە  هەرەە  الیەنە  تێزەدا 
دڕیژایى شیکارییەکەى، فۆکیاما پێداگرى لەسەر 
دەکات   )  thymos( »تیمۆس«  سەنتراڵیزمى 
)وشەیەکى گریکییە بە واتاى ڕۆحى ژیان( یان 
ئەمەیش  مرۆڤایەتیدا:  دەروون��ى  بە  داننان  یان 
ئ���ەو ش��ت��ەی��ە ک��ە ت��ۆۆم��اس ه��ۆب��ز ن���اوى ن��اوە 
ناوە  ناوى  ڕۆسۆیش  جاک  جان  نەفسبەرزى، 
خۆ-خۆشویستن. ئەمەی ئاماژە بەوە دەدات کە 
ئەوانیتر جێگاى  پێویستى بەوەیە لەالى  مرۆڤ 
ئاشکرا  بە  و  بێت  ڕێزگرتن  و  س��ەرس��وڕم��ان 
جەخت لەسەر ئەم دانپێدانانە بکاتەوە و ئەگەریش 
پڕکێشى  زۆردارى  زۆرى  بە  بکات  پێویست 
بکات. فۆکۆیاما پێیوایە کێبەرکێ و تینووێتى بۆ 
دانپێدانان لە دەروونى هەندێ مرۆڤدا هەتا هەتایە 
دەمێنن. بۆیە هەندێک هەمیوشە کێبەرکێى ئەوە 
هۆکار  هەمان  لەبەر  هەر  باشترینە،  کە  دەکەن 
هەندێکیش دەیانبوغزێنن و، بە پێچەوانەیشەوە. 
لە  زۆرێ��ک  تەفسیرى  ڕوانگەیە  ئ��ەم  پێویستە 
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ڕێزگرتن  داواى  مرۆڤەکان  بکات.  پشێوییەکان 
نیانە  دەکەن، خۆ ئەگەر هەست بەوە بکەن کە 
خەڵکانیش  و  ئەمەدا شتەکان  بەرامبەر  لە  ئەوا 

وێران دەکەن. 
ئەمە خاسییەتى دەروونى مرۆڤایەتییە کە –
بگەینە  لێدەکات  وامان  دەڵێت-  فۆکۆیاما  وەک 
ئەو بڕوایەى کە ئەگەرچى گەیشتووینەتە کۆتایى 
سەرکەوتننامە  وات��اى  بە  ئەمە  کەچى  مێژوو 
باشتر  شتێکى  ن��ات��وان��ێ��ت  م��رۆڤ��ی��ش  ک��ە  نییە. 
لیبراڵى  س��ەرم��ای��ەداری��ى  دیموکراسییەتى  ل��ە 
بەرەو  نییە  ئ��ەوەى  تواناى  کە  وات��ە  دابهێنێت، 
کەم  و  لێکدژتر  کەم  و  باشتر  کۆمەڵگەیەیەکى 
مرۆڤە  کە  نییە  ئ��ەوە  وات��اى  ب���ڕوات،  ناکۆکتر 
کۆمەڵگەیانە،  ئەم  سەرکێشەکانى  کێبەرکێکارە 
بێ جووڵە و ڕەزامەند بەوەى هەیە، دادەنیشن. 
مۆدێرنەى سەرایەداریى دوایین، ڕەنگە بااڵترین 
چونکە  ب��ێ��ت،  شارستانییەت  مومکینى  پنتى 
بەاڵم  تێدایە.  لێکدژییەکانى  ڕێ��ژەى  کەمترین 
لەوەى  گومانکردن  بۆ  هەیە  ئاشکرا  هۆکارێکى 
بۆ  بگەڕێینەوە  لوتکەیەوە  لەم  ئێمە  دەبێت  کە 
لەویش  چاڵێکى  بۆ  بگەڕێینەوە  بگرە  مێژوو، 
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قووڵتر. 
ئەمەیش لەبەرئەوى فۆکۆیاما پێیوایە مرۆڤ 
تەنیا تیمۆسیان پیشان نەداوە، بەڵکو ئەوەیشى 
»میگالۆتیما«،  دەڵێت  پێیى  ئەو  کە  پیشانداوە 
ئارەزوویەک کە عەوداڵبوون بەدواى ڕێز  واتە 
ب��ەرەو  تێپدەپەڕێنێت  گونجاودا  دانپێدانانى  و 
ئارەزووى نەگونجاوى کۆنترۆڵکردنى ئەوانیتر؛ 
بە  ئ��اش��ک��را.  و  دی���ارە  و  گ���ەورە  کۆنترۆڵێکى 
هەرحاڵ، میگالۆتیما هەمیشە شتێکى قێزەون و 
مرۆڤەکان  لە  واى  میگالۆتیمایە  هەر  نییە:  بەد 
و  بکەن  دروس��ت  کاتدرائییەکان  کە  ک���ردووە 
بهێنین  بەرهەم  گەورەکان  هونەرییە  بەرهەمە 
و ئیمپراتۆرییەتەکان و بزووتنەوە سیاسییەکان 
دابمەزرێنن، ئەوەیش لەبەرئەوەى بەشێوەیەکى 
پێشکەوتن  ئ��اراس��ت��ەى  ب��ە  م��ێ��ژوورى  گشتى 
پاڵناوە. بەاڵم ئەگەر بە کەناڵى گونجاودا نەبرێت 
کە گونجاوبێت لەگەڵ ئامانجى دیاریکراودا ئەوا 
بە خێرایى دەبێتە خراپە، ئیدى دەرەتانى خۆى 
بەسەر  خ��ۆى  هەژموونى  کە  دەبینێت  ل��ەوەدا 

ئەوانیتردا بسەپێنێت و سەرکوتیان بکات. 
ف��ۆک��ۆی��ام��ا ب���ۆچ���وون���ى وای����ە ئ�����ەوەى لە 
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دیموکراسییەتى لیبراڵیدا سەرنجڕاکێشە، ئەوەیە 
زەقترین  ک��ە  بپۆشێت  پ��ەردەی��ە  دەت��وان��ێ��ت  ک��ە 
جڵەو  میگالۆتیما  خاکپوورکەرەکانى  دەرکەوتە 
هاوونیشتمان  ه��ان��دان��ى  ب��ە  ئ��ەم��ەی��ش  ب��ک��ات، 
بۆ  توانستانە  و  وزە  ئ��ەم  ئاراستەکردنى  ب��ۆ 
لە  نا٠زییانبەخش،  کۆمەاڵیەتیى  دەرک��ەوت��ەى 
کێبەرکێکەرانە.  وەرزشى  و  شاخەوانى  بابەتى 
خۆش  بەرەنجامێکى  وەک���و  شتێکە  ئەمەیش 
پێیوانەبووایە  فۆکۆیاما  ئ��ەگ��ەر  ق��ەش��ەن��گ.  و 
خواستە  ئ��ەم  خوێنڕێژانەى  وەاڵمدانەوەیەکى 
کۆتایى  لەنێو  شاراوەکان  مەترسییە  ئەوا  هەیە 

مێژوودا نەدەبینران. 

ن��اون��ی��ش��ان��ە  ل���ە  دووەم  ب���ەش���ى  س��ێ��ی��ەم: 
م��رۆڤ«���ە،  »دوای��ی��ن  فۆکۆیاما  الوەکییەکەى 
ئاماژەیەکى ڕاستەوخۆیەوە بۆ فیکرى فریدریک 
نیچە، کە پێیواکیە ئەگەرچى کۆمەڵگەى مۆدێرن 
بە پشتیوانیى حەقیقەت و شەفافییەت »خوداى 
کوشتووە« )داهاتووى سیاسەتە ڕۆژئاواییەکان 
نەیتوانى  کەچى  سێکیوالریزمە(،  و  یەکسانى 
بۆیە  م��ردووە.  خودا  ئەم  بخاتە شوێنى  شتێک 
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ل��ەم حاڵەتەدا  م��رۆڤ��ای��ەت��ى  ڕەه���اى  زۆری��ن��ەى 
ت��ام��س��او، شاینى  ب���وون���ەوەرى ع��ەق��ڵ��ب��چ��ووک، 
ب��ەزەی��ی��ن ک��ە هیچ ڕێ��گ��زەی��ەک ش��ک ن��اب��ەن بۆ 
گەیشتن بە مەزنیى، بۆیە هیچى بۆ نەماوەتەوە 
جگە لە کەڵەکەکردنى چێژە پۆزەتیڤیستییەکان و 
لە خۆیدا  کە  ماتریاڵیدا  لە جیهانى  خۆشییەکان 
مرۆڤ حەزى لێیەتى. واتە ئەگەریتوو میگالۆتیما 
لە ژیانى مرۆڤایەتى ون ببێت، لەگەڵێدا مەزنییش 
نامێنێت. ئیدى هیچ نامێنێتەوە پووچى و سووکى 

نەبێت. 
دوایین  دەربارەى  نیچەى  ئایدیاى  فۆکۆیاما 
م���رۆڤ و دەس��ت��ن��ی��ش��ان��ک��ردن��ەک��ەى خ���ۆى بۆ 
کۆکردۆتەوە.  پێکەوە  مرۆیى  شاراوەى  خودى 
گەیشتۆتە ئەو ئەنجامەى کە ڕواڵەتى کۆمەڵگەى 
ڕۆژئاوایى پۆست-مێژوویى زۆر باش نەبووە. 
م��رۆڤ دوایین  ک��ە دەش��ێ��ت  وای��ب��ۆچ��ووە  بۆیە 
هەمەجیى  ت��ێ��رب��وون��ێ��ک��ى  ل��ە  م��ێ��ژوو  ک��ۆت��ای��ى 
هەروەکو  بکات،  نغرۆ  ماتریاڵییەکاندا  چێژە 
ئ���ەو س��ەگ��ان��ەى ک��ە ل�����ەزەردەپ�����ەڕدا ل��ەس��ەر 
کۆژێفە(.  پێشبینیی  )ئەمە  پ��اش��دەک��ەون  ئ��ەرز 
پێچەوانەیشدا  بەڕێگەیەکى  ئەمە  ڕەنگە  ب��ەاڵم 
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ب���ڕوات. ه��ەم��وو دەرف��ەت��ەک��ان ل��ەب��ەردەس��ت��دان 
ئاسوودەیى  ب��ەه��ۆى  م���رۆڤ،  ت��اوەک��و دوای��ی��ن 
وێنەى  مێژوودا  لە  کە  خۆشگوزەرانییەکەیەوە، 
نییە، هەست بە داڕووخانێکى قووڵ بکات لەوەى 
بۆ  میگالۆتیمایەى  ئەو  ناتوانن  دووان��ە  ئەم  کە 
تێربکەن کە هەیەتى. ئەگەر دوایین کمرۆڤ بەم 
ڕێگەیەدا ڕۆشتبایە، ئەەوا لەوە بێزار دەبوو کە 
س��ەروەر،  بێ  «کۆیالیەتى  پێیدەڵێت:  فۆکۆیاما 
پێویستە  عەقاڵنى».  بەکاربەریى  ژیانى  وات��ە 
هاوتا  کە  یەکسانى،  بەهاکانى  باڵوبوونەوەى 
سێکیوالر،  دیموکراسییەتى  سیاسەتەکانى  بە 
بە  ب��ک��ات��ەوە،  ق���ورس  نائومێدى  ب��ۆ  ف��ەزاک��ان��ى 
تایبەتى ئەوانەى کە ئێستا پێمانوایە لەنێو بەسەر 
مێژووییەکانیان  پێگە  کە  زاڵ��ە  کەسانەدا  ئ��ەو 
داوە  ل��ەدەس��ت  کۆمەاڵەتیدا  هیرارشییەتى  لە 
دانبپێدانانەیان  ئەو  کە  دەک��ەن  بەوە  هەست  و 

نەماوە کە وەک ئیمتیاز هەیانبوو. 
ئەم  کە  کردووە  ئەوەى  پێشبینیى  فۆکۆیاما 
پێویستى  کۆتاییدا  لە  نائومێدییە،  و  وەڕزب��وون 
کاتێک  هەر  جا  هەیە،  سیاسی  دەریچەیەکى  بە 
بەاڵم  دەردەک��ەوێ��ت.  ماڵوێرانکەرانە  درەک��ەوت 
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هەڵقواڵنێکى  وەک  دژە-س��ەرم��ای��ەدارى  چەپى 
ئێستادا  ل��ە  م��ەی��دان��ەک��ە.  هاتۆتە  ماڵوێرانکەر 
کۆمۆنیزم بۆتە فیڵ و لە هەموو شوێنێک دەنگۆى 
پۆست- مرۆڤى  باڵوبۆتەوە،  شکستهێنانەکەى 
سەروکاریان  پاڵنەریانە،  میگالۆتیما  کە  مێژوو، 
بە  پەیوەستە  کە  نییە  بانگەشانەدا  ئەو  لەگەڵ 
ستەمکاریى  واقیعى  فۆرمەکانى  یان  یەکسانی 
ڕووتەوە کە دەیهێنێتە ئاراوە. مەترسییە گەورەکە 
سەرمایەدارییە  کۆمەڵگە  سەقامگیریى  لەسەر 
بەهێزى  پیاوانى  دەرکەوتنى  لە  لیبراڵییەکان، 
بۆ  دیماگۆژیى ڕاستڕەوى فاشیستدایە، کە کار 
و  خۆیان  تایبەتى  و  بەرتەسک  بەرژەوەندیى 
پاڵنەرە مرۆییەکان  میللى دەکەن،  داڕووخاندنى 
ب���ۆ س����ەروەری����ى و ب���ااڵدەس���ت���ى، ک���ە چ��ێ��ژە 
ناتوانن  وشکەکان  بەکاربەرییە  سەرمایەدارییە 
تێرى بکەن، بۆ بەرژەوەندى خۆیان دەقۆزنەوە. 
داهاتوویەک  و  دەڕوان��ێ��ت  فۆکۆیاما  لێرەدا 
ب��وون��ى  ئ��ێ��س��ت��ادا  ل��ە  هێشتایش  ک��ە  دەب��ی��ن��ێ��ت 
ه��ەن��گ��اوە  دەردەک���ەوی���ت  وا  )ئ��ەگ��ەرچ��ى  نییە 
هەڵگرتبێت(.  ڕووى  ب��ەرەو  سەرەتاییەکانمان 
ئەگەر  کە  لەوەى  جددییە  ئەو  هۆشدارییەکەى 
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زیاتر  ماوەیە  لەو  چڵێسەکان،  تینوو  تاکەکەسە 
و  «ئاشتەوا  جیهانێکى  بە  داننان  بۆ  کە  بژین 
ئەوا  پێویستە،  دیموکراتددا  و  خۆشگوزەران 
دەجەنگن  خ��ۆش��گ��وزەران��ى  و  ئاشتى  ب��ە  دژ 
دەب��ن��ەوە».  دیموکراسییەت  ڕووب�����ەڕووى  و 
مۆدێرن،  «فیکرى  کە  ئەوەیە  سەیرتر  لەوەیش 
سەر  بۆ  نیهیلیزم  جەنگى  بێ  بە  بەربەستەکان 
لە  ک��ە  دان��ان��ێ��ت،  لیبراڵیزم  دیموکراسییەتى 
داخاتوودا ئەوانە بەرپاى دەکەن کە لە ئامێزى 

ئەم سیستەمە خۆیەوە پێگەیشتوون». 
هەڵبەت  نییە،  سەرکەوتننامە  ئەمە  بێگومان 
لە چۆنییەتى هەڵوەشانەوەى  ڕوانینى فۆکۆیاما 
مێژوو باس لەو دینامیکییەتە وردەکارییە ناکات 
بینى،  بەخۆیەوەى   2016 سەختى  ساڵى  کە 
سیاسەیتەکانى  پێشبینیى  گشتى،  بەشێوەیەکى 
پاش 11ى سێپتێمبەر ناکات. )نموونە شتانێکى 
زۆریش دەربارەى پەیوەندیى چین بە بااڵدەستیى 
ئەمریکییەوە ناڵێت، بەاڵم زۆر خواستى سەرەتاى 
ن��ەوەدەک��ان��ى س���ەدەى ڕاب���ردوو س��ەب��ارەت بە 
ژاپۆن باس دەکات(. سەرەراى ئەمەیش، ڕەنگە 
لەسەر  زیاتر  دیکە  لەهەرکەسێکى  ل��ەوەدا  ئەو 
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 2016 پشێوییەکانى  پێیوابوو  کە  بێت  ه��ەق 
دێنە پێش، لەمیانەى ئەم ساڵە دراماتیکیەیشەوە 
ئەو شتانە دەبینێت کە ئەم ساڵە بەرەو ڕووى 
دەمانبات. جا لە کاتێکدا بۆچوونە ئاشکراکانى ئەم 
نەگەڕابوویەوە  ئاشکرا  بەشێوەیەکى  دواییەى 
ئەوە،  لەبرى  نەوەدەکانى،  سااڵنى  تێماکانى  بۆ 
دەرفەتە  و  نیشتمانییەکان  شوناسە  لەڕێگەى 
فێرکارییەکانەوە، جەختى لەسەر بەرزبوونەوەى 
ل��ەو  ف��ۆک��ۆی��ام��ا  ل��ەم��ەی��ش��دا  ک�����ردەوە،  چینێک 
بە  کە  ب��وو  ه��ەق  لەسەر  زیاتر  ڕەخنەگرانەى 
سەرزەنشتییان  خوێنسارادانەوە  پێکەنینێکى 

دەکرد. 
کولتوورى  وەسفکردنى  ل��ە  ش��ت،  دوای��ی��ن 
فشۆڵى ئەستێرەپەرستیی و بەتاڵى جەوهەرییدا 
نموونەیەکى  ف��ۆک��ۆی��ام��ا  م���رۆڤ،  الىدوای���ی���ن 
نێو  دەچێتە  ئەو  ب��وو.  مێشکدا  لە  دیاریکراوى 
ببەدواى  کاتێک  ئ��ەوەى  بۆ  تاکەوە  دەروون���ى 
نموونەیەکى  دەگەڕێت،  میگالۆتیمادا  شێوازى 
لە  جگە  نییە  هیچ  ک��ەس��ە  ئ��ەم  ب���دات،  پیشان 
فۆکۆیاما  ترەمپ».  دۆناڵد  وەکو  «بەڵێندەرێکى 
ئەم  کتومت  ک��ە  ن��ەک��ردووە  ئ���ەوەى  پێشبینیى 
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داروپەرووى  ناوەڕاستى  لە  کە  کەسێکە  کەسە 
چێژەکانى کۆتایى مێژووەوە دێتەدەرێ، تاوەکو 
قڵپ  س��ەرەوخ��وار  پۆست-مێژوو  یەقینەکانى 
ل��ە زۆرب��ەی��ان  ب��ەاڵم لەمەیشدا ه��ەر  ب��ک��ات��ەوە، 

نزیکتر بوو. 

سەرچاوە: 
بول ساجار، بعد 25 عام على صدور کتاب »نهایة 
سایتەى  ئەم  لەسەر  شافعي.  أحمد  ترجمة:  التأریخ«، 

. http://omandaily.om/?p=457277 :خوارەوە
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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



190

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
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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(



196


