
جیهانگیری، دیموکراسی، تیرۆریزم
ئێریک هۆبزباوم 

لە ئەڵمانییەوە: ئەردەاڵن عەبدولاڵ



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت166
 ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

No.(68 - 69) August .2018

قۆناغــە  لــە  یەکێکــە  بیســتەم  ســەدەی 

سەیروســەمەرەکانی مێــژووی مرۆڤایەتــی، 

کۆمەڵێــک  کاتــدا،  یــەک  لــە  چونکــە 

لــەم  خۆیــان  بێوێنــە  و  زۆر  کارەســاتی 

ســەدەیەدا کــۆ کردوەتــەوە، لــە هەمــان 

و  شـــمەک  کوالیتیــی  ڕووی  لــە  کاتــدا 

ڕووی  گــەورە  گۆڕانکاریــی  ماتریالییــەوە، 

ــدەی  ــش هێن ــچ کاتێکی ــا هی داوە، هەروەه

ئــەم ســەدەیە، توانــا و داهێنــان و ئەفراندنە 

ســەدەی  شــێوەیەی  بــەو  مرۆیییــەکان، 

ــوە،  ــۆوە نەدی ــە خ ــکەوتنی ب ــتەم، پێش بیس

بــە شــێوەیەک کــە دەتوانێــت شــێوەی گــۆی 

ــت و  ــاوی بەرێ ــە ن ــان ل ــت ی زەوی بگۆڕێ

ــت و  ــە نەهێڵێ ــەم پالنێت ــەر ئ ــە س ــان ل ژی

وێــران و خاپــووری بــکات. 

ــەیری  ــۆن س ــە چ ــت ئێم ــا دەبێ ــەاڵم ئای ب

ــدڕەوە«  ــرێمە_ تون ــەردەمە ئیکس ــەم« س ئ

بڕوانینــە  چــۆن  دەبێــت  یــان  بکەیــن؟ 

ــی  ــە منداڵدان ــە ل ــەی، ک ــەدە نوێی ــەو س ئ

ــوە؟  ــک ب ــە دای ــۆی ل ــش خ ــەدەکەی پێ س

ئــەو وتارانــەی کــە لــە بــەر دەســتدان، 

ــۆ تێگەییشــن  ــی مێژوونووســێکە ب هەوڵدان

لــە  جیهــان  گشــتیی  ڕەوشــی  لــە 

هەروەهــا  ســێهەم،  هــەزارەی  ســەرەتای 

پەنجەخستنەســەر  بــۆ  هەوڵدانێکیشــە 

ــردن  ــییەکان و ئەنالیزک ــە سیاس ــد کێش چەن

ــەم  ــی. ئ ــن لێ ــی« و تێگەییش »رشۆڤەکردن

ــەن  ــار و کتێبان ــەو وت ــەری ئ ــە تەواوک کتێب

کــە پێشــر بــاوم کردوونەتــەوە، بەتایبەتــی 

وتــاری »ســەردەمی تونــدڕەوی« کــە لــە 

لــە  کورتەیــەک   « مێژووییەکــەی  کتێبــە 

ــاڵی  ــە س ــتەم« دا ل ــەدەی بیس ــژووی س مێ

کردوەتــەوە.  دابــاوم   1995

ــۆ  ــۆ پۆلیت ــەڵ ئەنتۆنی ــدار لەگ هەروەهــا دی

ســەدەی  »مێــژوووی  کتێبــی  لــە  کــە 

بــاوم   2000 ســاڵی  لــە  بیســتویەک« 

کردوەتــەوە. هەروەهــا کتێبــی » نەتــەوە 

ــە ســاڵی 1994 چاپــم  و ناســیۆنالیزم« کــە ل

کــرد و ســاڵی 2004 یــش، دووبــارە چاپێکــی 

نوێــی کرایــەوە. 

ــن،  ــگ و پێویس ــە گرین ــەو هەواڵن ــارە ئ دی

ــا مێژوونووســەکان دەتوانــن چــی  بــەاڵم ئای

بکــەن؟ کار و ئەرکــی ســەرەکیی ئەوانــە 

ــر  ــە بی ــەو شــتە ب ــە ئ ــە، ک ــەوە نیی ــا ئ تەنه

ــەوە،  ــان چوەت ــە بیری ــەوە، ک خەڵكــی بهێنن

لــە  دەکات  حــەز  خــۆی  خەڵكــی  یــان 

ــە  ــدە ل ــرە چەن ــەوە، بگ ــۆی بەرێت ــری خ بی

ــەوە دواوە دژی  ــت بگەڕێت ــە دەبێ توانایدای

ــی  ــە چوارچێوەیەک ــتێتەوە و ل ــتا بوەس ئێس

ڕووداوەکان  بــۆ  نوێــی  نوێــدا، رشۆڤەیــە 

ــکات.  ب

زۆربەیــان  کــە  وتــارەدا،  کۆمەڵــە  لــەم 

سیاســییەکانەوە  مەســەلە  بــە  خۆیــان 

خەریــک کــردوە، ئەوانیــش لــە ســەر پێنــج 

تــەوەرەی ســەرەکی جەخــت دەکەنــەوە، 

کــە ئەوانیــش بریتیــن لــە: 

1/ جەنگ و ئاشتی لە سەدەی 21 دا. 

ئیمپراتۆرییــە  داهاتــووی  و  مێــژوو   /2

 . ن کا نییــە جیها

3/ ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە ڤینۆمێــن و 

کۆنتێکســتی فیکــری ناســیۆنالیزمدا ڕوویــان 

داوە. 

4/ قســەکردن لــە ســەر داهاتــووی هــەر 

دوو فیکــری لیرباڵیــزم و دیموکراتــی.

و  تونــدڕەوی  بــارەی  لــە  قســەکردن   /5

سیاســییەوە.  تیرۆریســتیی 

ســەر  لــە  ئەمانەیــش  هەمــوو  ئەمــڕۆ 

شــانۆی سیاســیی جیهــان ڕوو دەدەن. دیــارە 

ــە دوو  ــان پەیوەســن ب ــش هەمووی ئەمانەی

ــش  ــە ئەوانی ــدراوەوە ک ــەندنی لێک گەشەس

ــە:  ــن ل بریتی

یەکــەم: گەشــەی بــێ وێنــە و بــێ ســنووری 

تواناکانــی مــرۆڤ، کــە دەتوانــن لــە ڕێگــەی 

گۆڕانکاریــی  ئابوورییــەوە،  و  تەکنەلۆژیــا 

گــەورە بــە ســەر گــۆی زەویــدا بهێنــن. 

دوەمیشیان: پرۆسەی گلۆبالیزمە. 

»گەشەســەندنی  یەکەمیــان  بەداخــەوە 

هیــچ  ئێســتا  هەتــا  تەکنەلۆژیایــە«، 

کاریگەرییەکــی وای بــە ســەر بڕیــاردەران 

دیــارە  نەبــوە،  سیاســیدا  دەســەاڵتی  و 

هەمــوو  ســەرەکیی  ئامانجــی  هەمیشــە 

ــەم  ــەی یەک ــە پل ــان ب ــی جیه حکوومەتەکان

ئەوەیــە، کــە زۆرتریــن گەشــەی ئابــووری 

هیــچ  هەروەهــا  بهێنــن،  دەســت  بــە 

و  »هەقیقــی«  ڕیالیســت  ڕێگاچارەیەکــی 

ــەوە  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــە، ب ــیان نیی دروستیش

لــە بەرانبــەر کێشــەی گەرمبوونــی گــۆی 

زەوی. 

لــە الیەکــی تریشــەوە لــە ســاڵی 1960ـــەوە 

پێشــکەوتنی  لــە  گلۆبالیــزم  پرۆســەی 

گەورەدایــە، بــە واتایەکــەی تــر جیهــان زۆر 

بەتونــدی بــە یەکرییــەوە بەســراونەتەوە و 

ــی و سیاســەتێکی  ــچ دەســەاڵتێکی لۆکاڵ هی
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تونــد و کاریگەریــی کەلتووریــش، ناتوانێــت 

بوەســتێنێت،  گلۆبالیــزم  چاالکییەکانــی 

ــە  ــزەی ک ــە بەهێ ــەو فۆڕم ــش ئ بەتایبەتیی

خــۆی لــە بازرگانیــی ئــازادا دەبینێتــەوە، کــە 

هیــچ کۆنــرۆڵ ناکرێــت و هەژموونیشــی 

ــەپاندوە.  ــدا س ــەواوی جیهان ــەر ت ــە س ب

لــەم وتارانــەدا بــە شــێوەیەکی ســەرەکی 

بــاس لــەو مەســەالنە دەکــەم، کە پەیوەســن 

بــە سیاســەتەوە، لــە ڕاســتیدا تــا ڕادەیەکــی 

چاالکیــی  بــواری  تاکــە  سیاســەت  زۆر 

شــێوەیەکی  بــە  گلۆبالیــزم  کــە  مرۆڤــە، 

کــرداری کاریگەریــی نەکردوەتــە ســەری. 

گەشەســەندنی   KOF( ڕێکخــراوی 

ئابووریــی جیهــان( کــە لــە شــاری زیوریخــی 

ســویرایە، لــە هەوڵێکیــدا بــۆ پێــوەری 

ئــەو  گومانــە،  جێگــەی  کــە  گلۆبالیــزم، 

ڕێکخــراوە هیــچ کێشــەیەکی نەبــوە بــۆ 

ــارەی گەشــەی  ــە ب ــاری ل ــە زانی گەییشــن ب

و  کولتــووری  چاالکیــی  یــان  ئابــووری، 

هیــچ  هەروەهــا  شەخســی،  پێوەندیــی 

ژمــارەی  زانینــی  لــە  نەبــوە  کێشــەی 

ماکدۆنــاڵ   McDonald’s چێشــتخانەکانی 

یــان بازاڕەکانــی  IKEA ئیکیــا کــە تایبەتــە 

زانیارییــە  لــێ  ناومــاڵ،  مۆبیلیاتــی  بــە 

ــە چوارچێوەیەکــی  ــا ل سیاســییەکانیش تەنه

کەمدایــە، بــۆ منوونــە زانینــی ئــەوەی ئاخــۆ 

فانــە دەوڵــەت لــە چ ڕێکخراوێکــی جیهانی 

 UN »ــراوی ــی ڕێکخ ــا ئەندام ــە، ئای ئەندام

ژمــارەی  یــان  یەکگرتوەکانــە،  »نەتــەوە 

باڵیۆزخانەکانــی لــە جیهانــدا چەنــدە. 

وەک گوتــم موناقەشــە و رشۆڤەیەکــی قووڵ 

لــە بــارەی گلۆبالیزمــەوە لــەم وتارانــەدا 

ــە،  ــتیم هەی ــەرنجی گش ــێ س ــێ س ــە، ل نیی

کــە ئەوانیــش پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆیان 

بــەم کتێبــەی بەردەســتانەوە هەیــە، کــە 

ــە:  ــن ل ــش بریتی ئەوانی

بەجوانــی  ئێســتا  ئــەوەی  یەکەمیــان: 

کاریگەرییــە  کــە  ئەوەیــە،  دەرکەوتــوە 

بازرگانیــی  و  گلۆبالیــزم  نێگەتیڤەکانــی 

ــردوە،  ــەوە ب ــەرەو ئ ــان ب ــازاد، مرۆڤایەتیی ئ

کــە چ لــە ئاســتی دەوڵــەت و چ لــە ئاســتی 

جیهانیشــدا، بــە شــێوەیەکی دراماتیکــی، 

نایەکســانییەکی ترســێنەر دروســت بــوە. 

تایبــەت  شــێوەیەکی  بــە  بێــت  لەوانــە 

هــەژاری  ڕێــژەی  توانیبێتــی  دەوڵەتێــک 

کــەم بکاتــەوە، لــێ ئەمــە لــە دەرئەنجامــی 

ناگۆڕێــت.  گشــتییەکە  پێودانگــە 

لــە پــاش ســااڵنی 1990ـــەوە زۆرتریــن پلەی 

بــە  کۆمەڵگەکانــدا  نــاو  لــە  نایەکســانی 

ــی  ــی هەلومەرجێک ــر بوون ــە ژێ ــی ل تایبەت

ڕادیکاڵــی ئابووریــی ناجێگیــردا دروســت 

هــۆی  بــە  ئەوەیــش  دیــارە  بــوە، 

ئــازادی جیهانــی،  بــازاڕی  باوبوونــەوەی 

هــەر ئەمەیــش بوەتــە هــۆی ســەرەکی لــە 

ــی  ــە و گرفت ــک کێش ــتبوونی کۆمەڵێ دروس

لــە  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  گــەورەی 

بیســتویەکدا.  ســەدەی 

جیهــان،  ئاســتی  ســەر  لــە  ئێســتا 

بــوە،  دروســت  گــەورە  نایەکســانییەکی 

ــی  ــار و کاریگەری ــە فش ــر ب ــش زیات ئەوەی

بەهێزبوونــی ئابوورییــە گەشەســەندوەکانی 

وای  ئەمەیــش  کــە  ئاســیا،  کیشــوەری 

ئەوەی ئێستا بە 
جوانی دەرکەوتوە 

ئەوەیە  کە 
کاریگەرییە 

نێگەتیڤەکانی 
گلۆبالیزم و 

بازرگانیی ئازاد، 
مرۆڤایەتییان 

بەرەو ئەوە بردوە، 
کە چ لە ئاستی 
دەوڵەت و چ لە 

ئاستی جیهانیشدا، 
بە شێوەیەکی 

دراماتیکی، 
نایەکسانییەکی 

ترسێنەر دروست بوە
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گــەورە  هەڕەشــەیەکی  ببێتــە  کــردوە 

کۆمەڵگــە  ژیانــی  ئاســتی  ســەر  بــۆ 

ــە  ــتی کۆمەڵگ ــوور« مەبەس ــی باک »کۆنەکان

بــە  کــە  ک-«  خۆرئاوایییەکانــە-و. 

خەڵکــی  ژیانــی  دراماتیکــی  شــێوەیەکی 

ــدا  ــە بەرانبەریش ــی دەڕوات. ل ــەرەو خراپ ب

ــیا وەک  ــی ئاس ــە گەورەکان ــی دەوڵەت گەالن

ــن  ــک ناتوان ــچ کاتێ ــن و هیندســتان، هی چی

ــا  ــاوا، هەروەه ــی خۆرئ ــتی ژیان ــە ئاس بگەن

نایشــتوانن ڕووبــەڕووی کێشــە نەتەوەیــی و 

بوەســتنەوە.  جیهانییــەکان 

دەوڵەتانــەی  و  نەتــەوە  ئــەو  دوەمیــان: 

گلۆبالیزمــەوە  پرۆســەی  بــە  زیاتــر  کــە 

لــێ  ســوودیان  کەمریــن  دراون،  گــرێ 

وەرگرتــوە. ئەمەیــش وامــان لــێ دەکات کــە 

تێڕوانیــن و بۆچوونــی گشــتیامن لــە بــارەی 

بــە  دەربکەوێــت،  جیــاواز  گلۆبالیزمــەوە 

تایبەتــی لــە نێــوان ئەوانــەی کــە گلۆبالیــزم 

کاریگەریــی خراپــی لــە ســەر کــردوون، جــا 

لــە ســەر ئاســتی کۆمپانیاکان بێت کە ســوود 

لــە کرێــکارە هــەژارەکان وەردەگــرن، یــان لە 

ســەر ئاســتی توانــا تەکنەلۆژییــە بــەرزەکان« 

ــان دەرچــووی زانکــۆ  هــای تێــک« بێــت، ی

زۆرتریــن  کــە  تایبەتییــەکان،  پەیامنــگا  و 

کرێیــان هەبــوە، هەروەهــا ئەوانەیشــی کــە 

گلۆبالیــزم کاریگەریــی باشــی لــێ کــردوون. 

ــوان ســوودمەند  ــە نێ ــر ل ــی ت ــە واتایەک » ب

تێڕوانینــی  گلۆبالیزمــدا،  زەرەرمەنــدی  و 

ــوە.«  ــت ب ــاواز دروس جی

ــەرەوە  ــە س ــەی ل ــەو هۆیان ــەر ئ ــەر لەب ه

کۆمەڵگــە  لــە  خەڵکــی  کــردن،  باســامن 

پیشەشــازییەکانی  »واڵتــە  کۆنــەکان 

ــەوە،  ــرێ و نانیش ــە ڕووی ک ــاوا« چ ل خۆرئ

ــە ترســەوە ســەیری ســەدەی 21 دەکــەن،  ب

بگــرە پێشــبینیی شــتی خراپریــش دەکــەن، 

ــەوە.  ــان ببێت ــت ڕووبەڕووی ــە بێ ــە لەوان ک

خەڵکــی  جیهانــدا  تــەواوی  لــە  ئەمــڕۆ 

چیــر  کــە  هەیــە،  گەورەیــان  ترســێکی 

سیســتەمی  و  دەوڵەتەکانیــان  ناتوانــن 

ســتایلی   »way of life کۆمەاڵیەتییــان 

بپارێــزن.  جــاران  وەک  ژیانیــان، 

ــکاران  ــە کرێ ــدا ک ــی گلۆبال ــە ئابوورییەک ل

کێبەرکێیەکــی  بــەردەم  کەوتوونەتــە 

ــکاری  ــەڵ کرێ ــەوە لەگ ــە الیەک ــەورەوە، ل گ

دەرەوەی واڵت، کــە چ لــە ســەر ئاســتی 

ــەاڵم  ــن، ب ــەوە وەک یەک ــا و زانستییش توان

چــاو  لــە  کرێــوە،  و  داهــات  ڕووی  لــە 

کەمریــان  خۆرئاوایییــەکان  کرێــکاری 

کاریگەرییە نێگەتیفەکانی گلۆبالیزم و بازرگانیی ئازاد، مرۆڤایەتییان بەرەو نایەکسانییەکی ترسێنەر بردووە
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دەســت دەکەوێــت. لــە الیەکــی تــرەوە 

ــەڕووی  ــش ڕووب ــتی ناوخۆی ــەر ئاس ــە س ل

کێبەرکێیەکــی گــەورە بوونەتــەوە لەگــەڵ 

 « بــە  مارکــس«  »کارل  کــە  ئەوانــەی 

ناویــان  ســەرمایە«  یەدەگــی  لەشــکری 

ــۆ  ــە ب ــات، مەبەســت کۆچــی جووتیاران دەب

ــدەکان  ــتا گون ــە ئێس ــارەکان، چونک ــاو ش ن

بوونەتــە گەورەتریــن هەرێمــی هــەژاری لــە 

ــتایش  ــتیی ئێس ــی گش ــدا. هەلومەرج جیهان

ئێمــە  کــە  دەردەخــات،  بــۆ  ئەوەمــان 

و  سیاســی  مێژوویــی  قۆناغێکــی  بــەرەو 

ــن.  ــگاو دەنێی ــر هەن ــی ناجێگی کۆمەاڵیەتی

سەرنجیشــم  دوا  و  ســێهەم  ســێیەمیان: 

کــە  دەرئەنجامــەی  ئــەو  دەگەینــە 

ــە  ــزم، لەوان ــی گلۆبالی ــە خراپەکان کاریگەریی

بێــت چەنــد دەوڵەتێکــی بچــووک جیهانــی 

لــە  کــە  ئەوانــەی  بەتایبەتــی  نەبێــت، 

ئەورووپــان، گلۆبالیــزم کاریگەریــی گەورەی 

لــێ نەکــردوون، دەنــا گلۆبالیــزم کاریگەریــی 

و  سیاســی  الیەنــی  ســەر  بــە  گــەورەی 

ــە.  ــەوە هەی ــی جیهان ــی دەوڵەتان کەلتووری

بــە  »کۆچبــەران«  مەســەلەی  دەتوانیــن 

زۆربــەی  لــە  کــە  بهێنینــەوە،  منوونــە 

واڵتــە پیشەشــازییە گەورەکانــی خۆرئــاوا، 

بــە گەورەتریــن و ســەرەکیرین کێشــەی 

سیاســی دادەنرێــت، ئەمــە لــە کاتێکــدا 

ــە  ــان، ل ــی جیه ــا %3 ی هاواڵتییان ــە تەنه ک

دەژیــن.  دا  خۆیــان  واڵتــی  دەرەوەی 

بــە پێــی ئــەو توێژینەوەیــەی کــە ڕێکخراوی 

» KOF » کردوویەتــی، لــە ســاڵی » 2007« 

ــە  ــان ل ــی واڵت ــی ئابووری ــدا تێکەواڵبوون تێی

نــاو گلۆبالیزمــدا دەرخســتوە، بــە پێــی ئــەو 

ــەی 39 ی  ــکا پل ــت، ئەمری ــە بێ توێژینەوەی

هەیــە، دوای ئەویــش ئەڵامنیــا دێــت، گــەر 

چــی چیــن پلــەی 55 ی هەیــە، بەرازیــل 

پلــەی 60 ی هەیــە، کۆریــا » مەبەســتی 

پلــەی 62 ی  . و. ک«  کۆریــای باشــوورە، 

هەیــە، ژاپــۆن پلــەی 67 ی و هیندســتانیش 

ــەوە.  ــەی 105 دا دەبینێت ــە پل ــۆی ل خ

گەرچــی ئــەوەی پێوەندیــی بــە الیەنــی 

ئــەوا  بێــت،  گلۆبالیزمــەوە  کۆمەاڵیەتیــی 

دەنــا  نەبێــت،   « بەرزایــل   « لــە  جگــە 

ــزی  ــە ڕی ــر ل ــەی ت ــەو دەوڵەتان ــەی ئ زۆرب

پێشــەوە دێنــەوە. لــێ ئــەوەی جێگــەی 

پیشەســازیی  دەوڵەتــی  تاکــە  ســەرنجە 

چ  گلۆبالیــزم  کــە  خۆرئاوایــی،  گــەورەی 

ڕووی  لــە  یــان  ئابوورییــەوە  ڕووی  لــە 

گــەورەی  کاریگەریــی  کۆمەاڵیەتییــەوە 

 Top زۆری تــێ کــردوە و نــاوی لــە لیســتی

Ten دە دەوڵەتەکەدایــە، ئــەوا بەریتانیاییــە. 

بــۆ ئەمەیــش نازانــم پێوەندیــی بــە حاڵەتــی 

دیاردەیەکــی  یــان  هەیــە  مێژووویــەوە 

لێــرەدا  گرینگــە  ئــەوەی  لــێ  نوێیــە، 

ــایییە  ــە نائاس ــەم حاڵەت ــە، ئ ــن ئەوەی بیزانی

کاریگەریــی ڕیشــەیی و قوڵــی بــە ســەر 

الیەنــی سیاســییەوە دەبێــت جــا لــە ئاســتی 

ــان  ــەر جیه ــە س ــان ل ــت ی ــەکان بێ دەوڵەت

ــت.  بێ

سیاســەتی  دەچــم  بــۆ  وای  مــن 

مەبەســتی  بەرەنگاربوونــەوە« 

ک«،  و.  گلۆبالیزمــە،  بەرەنگاربوونــەوەی 

دووبــارە سیاســەتی پاراســتنی نیشــتامنی 

ئــەوە  بــەرەو  ، بگــرە  ناکاتــەوە  زینــدوو 

هەنــگاو دەنێــت، کــە گەشــە ئابوورییەکانی 

گلۆبالیــزم لــە مــاوەی دە یــان بیســت ســاڵی 

داهاتــوودا ڕابگرێــت و ســتۆپیان پــێ بکات. 

ــارەی  ــە ب ــە ل ــانەی ک ــەو بەش ــوادارم ئ هی

و  ســتەمکاریی  و  هەژموونگەرایــی 

ــزم و وەزعــی ئێســتای سیســتەمی  ئیمپریالی

کەپیتالیــزم و هەروەهــا باســە گرینــگ و 

ــی  ــتەمکاری دەوڵەت ــی وەک س نەگۆڕاوەکان

و  بێــت  ڕوون  خوێنەرانــم  بــۆ  تیــرۆر،  و 

شــیکردنەوەیەکی  هیــچ  بــە  پێویســتییان 

زیاتــر نەبێــت لــە الیــەن منــەوە. 

هەمــان بۆچوونــم هەیــە بــۆ هــەر دوو 

ماســەلەی  بــارەی  لــە  کــە  بەشــەکەی 

ــدە  ــەر چەن ــیومە، ه ــەوە نووس دیموکراتیی

بــاش دەزانــم، ئــەوەی مــن خســتوومەتە 

مایــەی  ببێتــە  بێــت،  لەوانــە  ڕوو، 

خۆرئــاوا.  لــە  خەڵکانێــک  سەرســوڕمانی 

دیــارە هیــچ وشــەیەک یــان چەمکێکــی 

سیاســی هێنــدە وشــەی دیموکراتــی لــە 

خۆرئــاوادا، بــە شــێوەیەکی ئاشــكرا،  قســە و 

چەلەحانێــی لــە بــارەوە نەکراوە، لــە الیەکی 

ــە، و. ک  ــتی خۆرئاوای ــرە« مەبەس ــرەوە لێ ت

بەسەرســامیییەوە  زۆر  کاتێــک  » هەمــوو 

باســی لــەو حکومــە مەزنەیــان دەکــەن، 

کــە لــە الیــەن زۆرینەیەکــی حســابییەوە 

هەڵدەبژێرێــت، ئــەو هەڵبژاردنــەی کــە لــە 

نێــوان پارتــە ڕکابــەرە جیــاوازەکان دەکرێــت 

و دواتریــش گــەل دەنگیــان پــێ دەدات. 

لــە فەرهەنگــی سیاســیی  هــەر چەنــدە 

وشــەیە  ئــەم  /دا   بــوش  حکومەتەکــەی 
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»مەبەســتی دیموکراتییــە. و. ک« هەمــوو 

ــت داوە.  ــە دەس ــۆی ل ــی خ ناوەڕۆک

ــک و  ــا ئەرکێ ــیوە، تەنه ــن نووس ــەوەی م ئ

هەنگاوێکــی بچوکــە، وەک هەناســەیەکی 

گــەرم وایــە کــە پێویســتە بــۆ عەقــڵ و 

هەســتێکی دروســت، هەروەهــا کارکردنە بۆ 

خوڵقاندنــی فۆرمێکــی نــوێ لــە حکومڕانــی 

ــرادەی مرۆڤــەکان  کــە لەگــەڵ ویســت و ئی

ــۆ هەمــوو مرۆڤەکانیــش بێــت،  ــەوە و ب بێت

دەوڵەمەنــد و هــەژار، زیــرەک و دەبەنــگ، 

ــێ  خەڵکــی شــارەزا و پســپۆڕ، ناشــارەزا و ب

ئــاگا لــە دونیــا، بــۆ هەمــوو مرۆڤــەکان، 

ــۆگ و  ــە دیال ــتیامن ب ــە پێویس ــەی ک ئەوان

گفتوگۆکــردن لەگەڵیانــدا هەیــە، لــە هەمــان 

ڕەزامەندیــی  بــە  پێویســتیامن  کاتیشــدا 

ــەو  ــتکردنی ئ ــۆ دروس ــە، ب ــیان هەی بوونیش

جــۆرە فۆڕمــەی دەســەاڵتی سیاســی، کــە بــە 

ــن.  ــتی بکەی ــن دروس نیازی

ــەم  ــتاندایە، ئ ــەر دەس ــە ب ــەی ل ــەم وتاران ئ

ــاواز  ــک ڕووداوی جی ــی کۆمەڵێ ــە باس وتاران

دەکــەن، کــە تێیــدا هەوڵــم داوە ئــەوە ڕوون 

بکەمــەوە، کــە ڕەوشــی گشــتیی جیهــان یــان 

ئێســتادا  لــە  جیهــان،  گــەورەی  بەشــێکی 

ــت،  ــۆن دەگوزەرێ ــە و چ ــە چیدای ــە و ل چۆن

هەروەهــا ئەمانــە گوزارشــت لــە کارێکــی 

کێشــەکانی  تێیــدا  کــە  دەکــەن،  قــورس 

جیهانــی دەرخســتوە، بەتایبەتــی ئەوانــەی 

کــە لــە ســەرەتای ســەدەی نوێوە ڕووبــەڕووی 

مرۆڤایەتــی بوونەتــەوە، بــەاڵم لــە بیریشــتان 

نەچێــت، ئــەم وتارانــە هیــچ ڕێگەچارەیەکــی 

پراکتیکیــان نەخســتوەتە ڕوو. 

ئەمانــە باســی ئــەو کێشــانە دەکات کــە لــە 

نێــوان ســااڵنی 2000 بــۆ 2006 ڕوویــان داوە 

و گوزارشــت لــەو کێشــە گــەورە گرینگانــەی 

جیهــان دەکــەن، کــە لــەو ســااڵنەدا ڕوویــان 

ــک  ــۆوە خەری ــە خ ــان ب داوە و مرۆڤایەتیی

ســەرەکییش  و  گرینــگ  خاڵــی  کــردوە. 

ــارەی حکومەتــی  ــەو بڕی ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

ــەوە دەری  ــاڵی 2001ـ ــە س ــە ل ــکا ک ئەمری

کــرد، ئەویــش بریتییــە لــەو سیاســەتەی 

کــە لــە ڕێگــەی هێــزەوە هەژموونــی خــۆی 

بــە ســەر جیهانــدا دەســەپێنێت، هەروەهــا 

کــە  جیهانییــەکان  ڕێکەوتننامــە  هەمــوو 

جیهانــدا  دەوڵەتانــی  نێــوان  لــە  پێشــر 

و  ژێرپــێ  بخاتــە  هەموویــان  کرابــوون، 

لەوەیــش  جگــە  وەشــێنێتەوە.  هەڵیــان 

هــەر  بــدات،  خــۆی  بــە  مافــە  ئــەو 

شــوێنێکی  هــەر  لــە  ویســتی  کاتێــک 

ــر  ــی ت ــە دژی دەوڵەتان ــگ ل ــدا جەن جیهان

هەڵبگریســێنێت و هێــزەی ســەربازی بــە 

ــیان  ــەر ئەمەیش ــش ه ــت. دواتری کار بهێنێ

ــەر  ــە س ــان ب ــەتەی خۆی ــەم سیاس ــرد و ئ ک

جیهانــدا ســەپاند. 

ــەو  ــەوە، ئ ــەم سیاسەتەیش ــی ئ ــە ئەنجام ل

 ، کارە قێزەونــەی عێراقــی لــێ کەوتــەوە 

ــە  ــاکات ل ــت ن ــر پێویس ــدە چی ــەر چەن ه

بــارەی ئــەوە قســە بکەیــن، کــە ئاخــۆ ئــەم 

ــدە  ــەر چەن ــا، ه ــان ن ــوو ی ــی ب کارە واقیع

ئەکادیمیســتەکانە.  رسوشــتی  ئەمەیــش 

خوێنــەران،  بــۆ  گرینگــە  ئــەوەی  لــێ   

ئاشــكرا  و  ڕوون  چاویــان  بــەر  دەبێــت 

ــەن  ــە الی ــە ل ــەم وتاران ــەوەی، کــە ئ بێــت ل

لە ئابوورییەکی 
گلۆبالدا کە کرێکاران 
کەوتوونەتە بەردەم 
کێبەرکێیەکی 
گەورەوە، لە الیەکەوە 
لەگەڵ کرێکاری 
دەرەوەی واڵت، کە چ 
لە سەر ئاستی توانا 
و زانستییشەوە وەک 
یەکن، بەاڵم لە ڕووی 
داهات و کرێوە، 
لە چاو کرێکارە 
خۆرئاوایییەکان 
کەمتریان دەست 
دەکەوێت
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ــۆی زۆر  ــە خ ــوورساون، ک ــەرەکەوە ن نووس

بەتونــدی دژی ئــەو پرۆژەیــە وەســتاوەتەوە 

ــە  ــە ل ــەتەکانی ئەمریکای ــتی سیاس ]مەبەس

و. ک«[. جیهــان، 

دیــارە ئەمەیــش لــە الیەکــەوە بەشــێکی 

پێوەندیــی بــە بیــروڕای تونــد و تۆکەمــە 

هەیــە،  نووســەوە  سیاســیی  نەگــۆڕی  و 

ــە کارە  ــی ب ــەوە پێوەندی ــی تریش ــە الیەک ل

قێــزەون و نامرۆڤانەکانــی ئیمپریالیزمــەوە 

ئــەو  ئاخــۆ  نییــە  گرینــگ  ئیــر  هەیــە، 

کارانــەی  ئــەو  جیهــان،  زلهێزانــەی 

و  پاداشــتێک  وەکــوو  دەیکــەن،  کــە 

خزمەتکردنــی قوربانییــەکان بێــت، بۆیــە 

واڵتەکانیــان داگیــر دەکــەن! یــان پێوەندیــی 

ــتەکانەوە  ــیزمی سپیپێس ــی ڕاس ــە عەقڵیەت ب

ــەن،  ــا دەک ــە وا ئیدع ــە هەمیش ــت، ک هەبێ

ــر باشــرن و  ــی ت ــە ڕەگەزەکان ــەوان ل ــە ئ ک

مافــی داگیرکــردن و ســتەمکاریان بــە ســەر 

ئەوانــی تــرەوە هەیــە. 

دیــارە ئــەم بۆچوونــە ڕەخنەئامێزانەیــش، 

لــە ســۆنگەیەکی عەقانییــەوە ســەرچاوە 

ــەو »نەخۆشــیی  ــم ل دەگــرن، چونکــە گومان

نەخۆشــانەی  کارە  و  خۆبەگەورەزانیــن« 

خۆرئــاوا  دەســەاڵتدارانی  و  دەوڵەتــان 

هەیــە، کــە باوەڕیــان بــە ڕاســتی و دروســتی 

دەســەاڵتی بێســنووری خۆیــان هەیــە. 

گرینگــی  کــە  نــاکات  پێویســت  هیــچ 

و  ئارگومێنــت  هەمــوو  بــەو  بدەیــن 

ــەمتەدارە  ــەی سیاس ــە زۆرب ــەی، ک درۆیان

ئەمریکــی و بەریتانییــەکان دەیانکرد و لە 

ــان  ــش برەوی ــەن پروپاگەندەچییەکانی الی

ئەوانــەی  جــا  دەدا،  سیاســەتانە  بــەو 

ــەی  ــان ئەوان ــرت ی ــان وەردەگ ــە پارەی ک

کــە بــە بــەالش ئــەم کارەیــان دەکــرد. 

هەروەهــا ڕۆژنامــە و دەزگا ئیعالمییــە 

لۆبیســتەکان،  بچووکــەکان،  و  گــەورە 

هــەوادار و ئایدیۆلۆژیــە دەبەنگــەکان، 

کــە پشــتگیریی سیاســەتەکانی حکومەتــی 

2001ـــەوە  ســاڵی  لــە  ئەمریکایــان 

دەکــرد، هەمــوو ئەمانــە هیــچ مایــەی 

گرینگیپێدانــی ئێمــە نیــن. 

دیــارە زۆر کــەم زانیاریــی ڕاستودروســت لــە 

ــت،  ــەوە دەردەکەوێ ــی عێراق ــارەی جەنگ ب

هــەر چەنــدە ئەمــە بوەتــە بەشــێک لــە 

ئەمــڕۆ  زلهێــزەکان،  دەوڵەتــە  سیاســەتی 

ــاکاو  ــە ن ــن ل ــەر ببینی ــایییە، گ ــی ئاس کارێک

و  بکرێــت  گــەورە  لەشكرێکێشــییەکی 

ســنووری دەوڵەتێــک ببەزێرێــت، ئەوەیــش 

بــە بیانــووی بوونــی هەڕەشــە بــۆ ســەرمان 

مافــی  پاراســتنی  نــاوی  ژێــر  لــە  یــان 

ــت  ــا دێ ــدا هەت ــە کاتێک ــە ل ــەوە، ئەم مرۆڤ

بەربەریــەت بــە ســەر جیهانــدا زاڵ دەبێــت 

ــە  ــی بوەت ــاژاوە و نائارام ــژی و ئ و توندوتی

کارێکــی شــەرعی، بگــرە لــە زۆر شــوێنی 

وەک  پشــێوی  و  توندوتیژیــی  جیهانــدا 

کارێکــی پێویســت ســەیر دەکرێــت.

حــەزی  کەســەوە  هەندێــک  الی  بــە 

هەژموونــی  ســەپاندنی  و  ئیمپریالســیتی 

بــە  تــرەوە،  گەالنــی  ســەر  بــە  خۆیــان 

ــەن زلهێزێکــەوە  ــە الی تایبەتــی گــەر ئەمــە ل

ــە  ــە، ببێت ــەوەی هەی ــای ئ ــە توان ــت، ک بکرێ

ــش  ــە پێ ــان، ل ــتیی جیه ــی ئیمپریالیس هێزێک

گومانم لەو 
»نەخۆشیی 

خۆبەگەورەزانین« 
و کارە پڕ 

نەخۆشییەکانی 
دەوڵەتان و 

دەسەاڵتدارانی 
خۆرئاوا هەیە، کە 

باوەڕیان بە ڕاستی و 
دروستی دەسەاڵتی 
بێسنووری خۆیان 

هەیە
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جــار  زۆر  کــە  ئەمریــکا.  هەموویشــیانەوە 

 « مرۆڤــی  مافــی  ئیمپریالیســتی   « نــاوی 

و  نیقــاش  لــە  ئەمــە  دەنێــت،  لــە خــۆی 

ــرا،  ــدا دەک ــای ئەمریکی ــی میدی چەلەحانێکان

بەلقــان،  جەنگــی  کاتــی  لــە  بەتایبەتــی 

کاتێــک دەوڵەتــی یۆگۆســالڤیای کۆمۆنیســتی 

ــە  ــوو، ب ــە پارچەپارچــە ب ــەم واڵت ــا و ئ ڕووخ

تایبەتــی تریــش کاتێــک کــە جەنگــی بۆســنیا 

ڕوویــدا. 

ئێســتا خەریکــە وای لــێ هاتــوە کــە تەنهــا 

هێرشــێکی  و  پەالمــاردان  ڕێگــەی  لــە 

ســەربازیییەوە، دەتوانیــن کێشــە جۆراوجــۆر 

بکەیــن،  چارەســەر  جیهــان  زۆرەکانــی  و 

هەروەهــا ئــەوە تەنهــا ئەمریکایــە، کــە 

ــزی  ــە، هێ ــەوەی هەی ــی ئ ــت و ماف دەتوانێ

ســەربازی بــە کار بهێنێــت. 

و  ئــەم  پەالمــاری  ئاســایییە  ئەمریــکا  بــۆ 

هیــچ  ئەمریــکا  دەیشــڵێت  بــدات،  ئــەو 

ــەم  ــی ل ــی سیاســی و ئابووری بەرژەوەندیییەک

ناوچەیــەدا نییــە! بگــرە خەڵکانێــک وا وێنــای 

ئــەو پەالمــارەی ئەمریــکا دەکــەن، کــە کارێکی 

بەرژەوەندییەکــی  هیــچ  و  جوامێرانەیــە 

لــە  منیــش  نییــە.  پشــت  لــە  تایبەتیــان 

داوە.  ڕەوشــە  بــەم  ئامــاژەم  وتارەکامنــدا 

بــە  کــە  ناوچانــەی  لــەو  بۆچــی  بــەاڵم 

سیســتەمی  باوکردنــەوەی  »بــۆ  کار  نــاو 

ــی  ــە کارێک ــە ب ــت« ئەم ــی دەکرێ دیموکراس

ــاش دانانرێــت؟ بۆچــی دەبێــت ئێمــە دژی  ب

هیــچ  ئایــا  بوەســتینەوە؟  سیاســەتە  ئــەم 

ســەرنجێک و رشۆڤەیەکــی نوێــر هەیــە، بــۆ 

وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە؟

ــەواو  ــەوان ت ــتیدا ئ ــە ڕاس ــدە ل ــەر چەن ه

دەیکــەن،  کــە  قســانە  ئــەم  پێچەوانــەی 

نێودەوڵەتیــی  سیاســەتی  دەکــەن.  کار 

کــە  دەردەخــەن  خۆیــان  وا  زلهێــزەکان، 

ئــەوان پاڵــەوان و داکۆکیــکاری سەرســەختی 

ــر  ــش زیات ــارە ئەمەی ــن، دی ــی مرۆڤ مافەکان

لــە ڕێگــەی کۆمپانیاکانــی بــواری پێوەندیــی 

گشــتیییەوە بــرەوی پــێ دەدەن، لــێ ئــەوان 

لــە ڕاســتیدا ئامانجــی ســەرەکیی خۆیــان 

ــە  ــەن، ل ــت چــی بک ــە و دەبێ ــن چیی دەزان

کاتێکــدا ئــەوان گــەر پێویســت بێــت، ئــەوا 

ســڵ ناکەنــەوە کــە بەربەریریــن میتــۆد بــە 

کار بهێنــن بــۆ جێبەجێکــردن و گەییشــن 

بــە ئامانجەکانیــان، ڕێــک چــۆن لــە ســەدەی 

20 ڕووی دا و بینمیــان چــۆن زلهێــزەکان 

ــەن.  ــە دەک مامەڵ

مێــژوو  ســەیری  گــەر  پێچەوانــەوە  بــە 

دەردەکەوێــت،  بــۆ  ئەوەمــان  بکەیــن 

لــە  داکۆکــی  و  بەرگــری  ئەوانــەی 

مرۆڤایەتــی دەکــەن و ئەوانــەی خاوەنــی 

ــان،  ــۆ جیه ــوون ب ــی ب ــی مرۆڤایەت پەیامێک

هیــچ  و  بــوون  پەراوێخــراو  دەوڵەتانــی 

کاتێــک دەوڵەتانــی تــر ئامــادە نەبــوون 

پێوەندییــان لەگەڵــدا ببەســن، دەتوانیــن بــۆ 

منوونــە باســی فەرەنســای دوای شۆڕشــی 

1792 یــان ڕووســیا دوای شۆڕشــی 1917 بــە 

منوونــە دابنێــن، هــەر چەنــدە هیــچ کاتێــک 

ــە  ــنتۆن ب ــۆرج واش ــکای ج ــن ئەمری ناتوانی

منوونــە بهێنینــە و، هــەر چەنــدە لــەو کاتەدا 

ئەمریــکا گۆشــەگیر و پەراوێزخــراو بــوو لــە 

الیــەن جیهانیــی ئــەو کاتــەوە. 

بنەڕەتــی  سیاســەتی  ســەرەکیی  خاڵــی 

ئەوەیــە،  جیهــان  دەوڵەتانــی  هەمــوو 

بەرژەوەندیییەکانــی  لــە  داکۆکــی  کــە 

ــەلەی  ــڕۆدا مەس ــارە لەم ــۆی دەکات. دی خ

ــە بیانووییەکــی ســەرەکی  مرۆڤایەتــی، بوەت

بــۆ هەمــوو پەالمارێکــی ســەربازی بــۆ ســەر 

دەوڵەتــان و تەداخولکــردن لــە کاروبــاری 

بــە  ئەوەیــش  تــر،  واڵتانــی  ناوخۆییــی 

پشتبەســن بــە ســێ فاکتــەری ســەرەکی کــە 

ئەوانیــش بریتیــن لــە: 

-لــە جیهانــی ئەمڕۆمانــدا جــۆرە ڕەوشــێکی 

جــار  زۆر  کــە  بــوە،  دروســت  ترســناک 

ــایدی،  ــوژی و جینۆس ــۆی کۆمەڵک ــە ه بوەت

تەداخولکــردن  کــە  دەکات  وا  ئەمەیــش 

بکاتــە  دەرەکــی  ســەربازیی  پەالمــاری  و 

زەروورەتێــک بــۆ وەســتانی ئــەم کارەســاتە، 

کەوتوەتــەوە  لــێ  ئــەوەی  ئەمەیــش 

بەرژەوەندییــەکان، بــەو کارەســاتانەوە گــرێ 

بدرێــت. 

ئــەم هەلومەرجانــەی  -لــە زۆر حاڵەتــدا 

منوونــە  بــۆ  دەبێــت،  دروســت  تێــدا 

کاتێــک باســی ڕەوشــی عێــراق و ئێــران 

ــە  ــا دیمەن ــت، تەنه ــدا دەکرێ ــە میدیاکان ل

ناشــیرین و قێزەونــەکان دەردەخرێــن و بــە 

شــێوەیەک کــە هەمیشــە بڵێیــن » ڕەوشــەکە 

چیــر لەمــە زیاتــر مایــەی قبووڵکــردن نییــە 

و پێویســتە تەداخولــی بیانــی بکرێــت » لــێ 

دوو حاڵەتــی ترمــان هەیــە، کــە لــە ڕاســتیدا 

جینۆســاید  و  کۆمەڵکوژیــی  و  بــوە  وا 

ــە:  ــن ل ــش بریتی ــەو دوو حاڵەتەی ــراوە، ئ ک

یەکەمیــان کاتێــک ســاڵی 1979 کــە ڤێتنــام 
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بــە  کۆتایــی  و  دا  کەمبۆدیــای  پەالمــاری 

ــا  ــۆت« هێن ــۆل پ ــەی » پ ــە تۆقێنەرەک ڕژێم

دوەمیــان، یــان کاتێــک تەنزیانیــا لــە ســاڵی 

1979 کۆتاییــی بــە ڕژێمە تیرۆریســتییەکەی 

ــا.    ــدا هێن ــە ئۆگەن ــن » ل ــدی ئەمی » عی

دەرەکــی  ســەربازیی  پەالمــاری  -دیــارە 

کێشــە  بــۆ  ڕێگاچــارە  ببێتــە  ناتوانێــت 

ــی  ــتی و ئارام ــت ئاش ــەکان و ناتوانێ لۆکاڵیی

بــۆ ئــەو واڵتانــە دابیــن بــکات، ئەمەیــش بــە 

ســەر هەمــوو حاڵەتەکانــی تــری تەداخولــی 

ــۆرە  ــەو ج ــەوە ل ــتە، بیرکردن ــی ڕاس دەرەک

گومانلێکردنــە،  مایــەی  چارەســەرانەیش 

ــوری  ــی » تەیم ــەر دوو حاڵەت ــن ه دەتوانی

منوونــە  وەک  لیبیریــا«  و  خۆرهــەاڵت 

وەربگریــن. لــەم دوو حاڵەتــەدا تەداخولــی 

ماوەیەکــی  بــۆ  تەنهــا  توانیــی  دەرەکــی 

کــورت ئاشــتی دابیــن بــکات و ئامانجەکانــی 

خــۆی بپێکێــت، بــەاڵم ئەمــە نابێــت وامــان 

ــە  ــیپە جیهانیی ــەو پڕەنس ــە ل ــکات ک ــێ ب ل

بــە » تەداخــول  بــاوەڕی  ال بدەیــن کــە 

نەکــردن لــە کاروبــاری ناوخۆیــی دەوڵەتــان 

ــە«. هەی

دەتوانــم بڵێــم تەنهــا لــە حاڵەتــی »کەمبۆدیا 

سیاســەتی  کــە  نەبێــت،  ئۆگەنــەدا«  و 

ئیمپریالیســتی و هەژموونگەرایــی و مەیلــی 

داگیــرکاری بــە ســەریدا زاڵ نەبــوو، جێگــەی 

ــوو  ــن، هەتاوەک ــکا و چی ــە، ئەمری ئاماژەیش

ــتگیریی  ــۆت، پش ــۆل پ ــی پ ــی ڕژێم کۆتایی

ــرد.  ــان دەک ــە خوێناوییەی ــەو ڕژێم ئ

تەداخولــەی  دوو  ئــەو  چەنــدە  هــەر 

و  لەشكرکێشــی  لــەو  جیــاوازن  پێشــوو، 

کاتێک دیوارى بەرلین ڕووخا، 
نووسەرێکى هەڵەشەى ئەمریکا 

کۆتایى مێژووى ڕاگەیاند
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تەداخوالنــەی ئــەم دوایییــە، کــە بەرزتریــن 

ئاســتی تەکنەلۆژیــای ســەربازییان تێــدا بــە 

سەرەکییشــیان،  ئامانجــی  و  هێــراوە  کار 

ــەو  ــوە ل ــکا ب ــی ئەمری ســەپاندنی هەژموون

ناوچانــە. 

کــە  ســەربازییانەی  لەشکرکێشــییە  ئــەو 

ڕوویــان  دواییــدا  ســاڵەی  چەنــد  لــەم 

لەوانــەی ســااڵنی  تــەواو جیــاوازن  داوە، 

بڵێــم  دەتوانــم  زۆربەیــان  پێشــوو، 

ــە  ــوون ل ــش ب ــوون، زۆر دووری ــۆ ب خۆبەخ

ــەی  ــە ناوچ ــی ل ــەکان. گەرچ ــە مرۆییی پرس

بەلقانــی ئەورووپــا، لــە ســااڵنی 1990ـــەوە 

هاوکاریکردنــی  و  مرۆڤایەتــی  مەســەلەی 

مافــی مــرۆڤ ڕۆڵێکــی گــەورەی گێــڕاوە بــۆ 

ــییان  ــاوا و لەشکرکێش ــی خۆرئ تەداخولکردن

تاکــە  ئەمەیــش  لــێ  ناوچەیــە،  لــەم 

فاکتــەری ئــەو لەشکرکێشــییە نەبــوە. هــەر 

چەنــدە خەڵکانێكیــش لێــرەدا بۆچوونــی 

ــرا  ــە، دەک ــان وای ــە و پێی ــان هەی جیاوازتری

ئــەو وەحشــیگەری و کۆمەڵکوژیییــە زووتــر 

ڕابگیرایــە، نــەک ســەیر بکرایــە تــا ســڕبەکان 

بۆســنیا  موســڵامنەکانی  و  کرواتــەکان  و 

ناوچەکەیــش  بــەرن،  نــاو  لــە  یەکــری 

ــارام و پشــێودا  ــە دۆخێکــی نائ ــەواوی ل بەت

بهێڵنــەوە. 

 1999 ســاڵی  کۆســۆڤۆیش  حاڵەتــی  لــە   

دا، بــە هەمــان شــێوە گوتیــان جگــە لــە 

ڕێگــەی ســەربازی هیــچ ڕێگەچارەیەکــی 

ــەکە  ــا کێش ــاوە ت ــتا نەم ــەر دەس ــە ب ــر ل ت

ــدارە  ــەدا چەک ــەو کات ــن، ل ــەر بکەی چارەس

ئەلبانیییــەکان،  ناسیۆنالیســتە  تونــدڕەوە 

ئەمەیــش  دەجەنــگان،  رسبییــەکان  دژی 

بــوە ناونیشــانی جەنگەکــە، لــە کاتێکــدا 

هیــچ بواریــان بــە دیپلۆماتــی ڕووســی نــەدا 

ــڕبیایان  ــتی س ــێوەیەیش هەڵوێس ــەم ش و ب

خســتە پەراوێــزەوە. 

ــی  ــی مرۆیی ــدا ڕەوش ــدە لێرەیش ــەر چەن ه

ــە، وەک ناوچــەی بۆســنیا،  خەڵکــی ناوچەک

چونکــە  بــوو،  خراپــر  تــر  هێنــدەی 

ئەلبانــە  چەکــدارە  هێرشــی  هــۆی  بــە 

ناسیۆنالیســتەکانەوە، ســڕبەکان تــووڕە کران 

و ئــەوان دەســتیان کــرد بــە دەرکردنــی 

ئەلبانــە کۆســۆڤۆیییەکان، لەبــەر ئــەوەی کە 

جەنگیــش هەمیشــە پێویســتی بــە قوربانیی 

مــاوەی  بــۆ  ســڕبیا  ســیڤیلە.  خەڵکــی 

خۆرئــاواوە  الیــەن  لــە  مانــگ  چەندیــن 

ــەم  ــە الیەکــی تریشــەوە ئ ــرا. ل ــاران ک بۆمب

ــی  ــر پێوەندی ــدەی ت ــرد، هێن ڕەوشــە وای ک

خراپــر  ئەلبانــەکان  و  ســڕبەکان  نێــوان 

ــوو تەداخــول  ــەوە هەم ــە دڵنیاییی ــت. ب ببێ

ــان،  ــە بەلق ــاوا ل ــییەکانی خۆرئ و لەشکرێش

هیــچ یەکێــک لــەو ئامانجانــەی نەپێــکا، 

ئاشــتی  کــورت  ماوەیەکــی  بــۆ  تەنهــا 

ناوچەکــە  هێشــتا  لــێ  بــوو،  دروســت 

نائارامــە و کێشــەی زۆری تێدایــە، دیــارە لەو 

ــت،  ــا » نەبێ ــە » کرواتی ــە ل ــەدا جگ ناوچەی

ــەم لەشکرکێشــییەی  ــوو ل کــە ســوودمەند ب

ــدا  ــاوا و کەمێــک ئاشــتی و ئارامــی تێ خۆرئ

بەرقــەرار بــوە، بــەاڵم لــە حاڵەتەکــە لــە 

جەنگــی ئەفغانســتان و عێراقــدا جیاوازتــرە، 

ئــەو کاتــەی کــە ســاڵی 2001 لەشــكری 

ئەمریــکا پەالمــاری ئــەم دوو واڵتــەی دا، 

لــەم دوو حاڵەتــەدا بــە نــاوی هاوکاریکردنی 

نەکــرا،  مرۆڤــەوە  مافــی  و  مرۆڤایەتــی 

خۆیــان  درۆکردنــی  لــە  میدیــاکان  لــێ 

نەوەســتاون و ئــەم جەنگەیــان بــە جەنگــی 

ــتەمکار و  ــی س ــد ڕژێمێک ــی چەن لەناوبردن

ــە  ــەی ک ــەو ڕژێامن ــرد، ئ ــف ک ــدە وەس دڕن

ــوون.  ــاوا نەب ــی خۆرئ ــە دڵ ب

دیــارە گــەر ڕووداوەکانی 11ـــی ســێپتەمبەر 

نەیدەتوانــی  ئەمریــکا  نەدایــە،  ڕوویــان 

هــەر وا بەئاســانی پەالمــاری ئــەم دوو واڵتــە 

ــە ســەردا بســەپێنێت.  ــان ب ــدات و جەنگی ب

جەنگــی ئەفغانســتان، لــە الیــەن دەوڵەتانی 

دیســانەوە  و  وەرگیــرا  بەئاســایی  تــرەوە 

ــەوە و  ــێ دای ــان ل ــەی خۆی ــە کۆنەک قەوان

ــە » ڕیالســیت« وەســف  ــان ب ــەم جەنگەی ئ

کــرد و هۆکاریــان بــۆ دۆزیییــەوە، بــەاڵم 

ــە  ــەوە حاڵەتەک ــی عێراق ــارەی جەنگ ــە ب ل

جۆرێکــی تــر بــوو، چونکــە زۆرێــک لــە 

دەوڵەتانــی جیهــان دژی وەســتانەوە. 

ڕژێمــی  دوو  هــەر  ڕاســتە  ئــەوە  دیــارە 

ــانی  ــێن زۆر بەئاس ــەدام حوس ــان و س تاڵیب

ڕووخێــران، لــێ هیــچ کام لــەم دوو جەنگــە 

ســەرکەوتنی هەقیقیــان بــە دەســت نەهێنا، 

بەدڵنیایییشــەوە هیــچ کام لــە ئامانجەکانــی 

بەتایبەتــی  دی،  نەهێنایــە  ئەمریــکای 

جەنگەکــە  ســەرەتای  لــە  کــە  ئەوانــەی 

ــی  ــش بریت ــە ئەوی ــرا، ک ــوە دەک ــیان لێ باس

سیســتەمێکی  دامەزراندنــی  لــە:  بــوو 

لــەو  خۆرئــاوا  هاوشــێوەی  دیموکراتــی 

دوو دەوڵەتــەدا، کــە بەهاکانــی خۆرئــاوا 

ببنــە منوونەیەکــی  دواتــر  و  هەڵبگرێــت 
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ڕوونــاک  ناوچەکــە  هەمــوو  کــە  جــوان 

بکاتــەوە و پرۆســەی دیموکراتیزەکــردن لــەم 

ناوچانــە دەســت پــێ بــکات. 

لــە هــەر دوو جەنگەکــەدا، بەتایبەتییــش 

لــە حاڵەتــی عێراقــدا، بــوە کارەســاتێکی 

گــەورە، کــە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ نائارامــی 

و لەناوبــردن و ماڵوێرانــی و خوێنڕشــتنی 

زۆری بــۆ هێنــا و هەتاوەکــوو ئێســتایش 

ــتی و  ــۆیییەکی ئاش ــچ ئاس ــە و هی بەردەوام

ــە.  ــار نیی ــش دی ئارامیی

 لــە هــەر دوو حاڵەتەکەیشــدا ئــەم جەنگانە 

لــە الیــەن هێزێکــی دەرەکــی گــەورەوە 

ــز  ــی لەشــکرێکی بەهێ ــە خاوەن ــراوەن، ک ک

ــدا  ــەر دوو حاڵەتەکەیش ــە ه ــە. ل و گەورەی

هەتاوەکــوو ئێســتایش هیــچ ڕێگاچارەیەکــی 

ــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی  ــە ب ــاش نیی ب

ئــەم دوو دەوڵەتــە و گەڕانــەوە ئاشــتی و 

ئارامــی بۆیــان. لــە هــەر دوو دەوڵەتەکــەدا 

و  ســەربازی  داگیرکاریــی  هێشــتا 

لــە  سیاســی  دەســەاڵتی  کۆنرۆڵکردنــی 

الیــەن ئەمریــکاوە بەردەوامــە. 

 لــە باشــرین حاڵەتــدا دەتوانیــن ئــەوە 

لەشكرکێشــیی  و  پەالمــاردان  کــە  بڵێیــن، 

ئەفغانســتان،  و  عێــراق  لــە  ئەمریــکا 

نەیتوانــی کۆتایــی بــە جەنگێکــی خوێنــاوی 

ئاشــتییەک  و  ئارامــی  جــۆرە  و  بهێنێــت 

ــەت  ــت، تەنان ــە بخوڵقێنێ ــەم دوو دەوڵەت ل

ئــەو دەرئەنجامــە کەمێــک باشــانەی کــە 

ــە هــۆی  ــا ب ــی ئەورووپ ــە ناوچــەی بەلقان ل

بــوو،  دروســت  خۆرئــاوا  لەشکرکێشــیی 

نەهــات،  دی  بــە  نــەک  ئەوەیــش  لێــرە 

بگــرە تووشــی بێئومێدیــی گــەورەی کــردن، 

بەتایبەتــی لــە حاڵەتــی عێراقــدا، ڕەوشــەکە 

هــەر زۆر خــراپ بــوو. لــە کاتێکــدا ئەوانــەی 

پەالماریــان دا، دەیانگــوت دەچیــن گەلێــک 

ــۆر ڕزگار  ــر چنگــی ڕژێمێکــی دیکتات ــە ژێ ل

دەکەیــن، هــەر ئەمەیشــیان کــردە هــۆکاری 

جەنگەکەیــان، بــەاڵم بەپێچەوانەوە ڕەوشــی 

گشــتیی خەڵكــی عێــراق هــەر بــە تــەواوی 

ــوو.  ــر ب خراپ

ســەربازیییانەی  پەالمــارە  ئــەو  هەمــوو 

دوایییــدا  ســاڵەی  چەنــد  لــەم  کــە 

تەداخولکردنێکــی  هەمــوو  و  کــراوە 

لــە  کــە  واڵتــان،  ناوخــۆی  کاروبــاری 

بێــت،  درا  ئەنجــام  زلهێزەکانــەوە  الیــەن 

هێنــاوە  شکســتیان  هەموویــان  هــەر 

ئــەم  هــۆکاری  نەبــوون.  ســەرکەوتوو  و 

شکســتە گەورانەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو 

ــاوە  ــێ ن ــان ل قســە دروســتکراوەی کــە ناوی

» ئیمپریالیزمــی مافــی مــرۆڤ«، ئەمانــە 

پێیــان وایــە، کــە ڕژێمــە ســتەمکارەکان، 

ــچ هێزێکــی سیاســی  ــە ناوخــۆی واڵت هی ل

لــە  بیانگۆڕێــت و تەنهــا  نییــە بتوانێــت 

ڕێگــەی پەالمــاری هێزێکــی دەرەکییــەوە 

و  بگۆڕێــت  ڕژێمــە  ئــەو  دەتوانرێــت 

ــا  ــەڵ بەه ــە لەگ ــت ک ــک دامبەزرێ دەوڵەتێ

بگونجێــت.  خۆرئــاوادا  پرەنســیبپەکانی  و 

جێگــەی ئاماژەیــە ئــەم جــۆرە تێڕوانینــە 

قۆناغــی  و  ســەردەم  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

» جەنگــی ســارد« کــە لــەو کاتــەدا بــە 

ڕۆژهەاڵتیــان  ئەورووپــای  دەوڵەتانــی 

تۆتالیتاریــزم«.   « ڕژێمــی  دەگــوت 

پەالماری سەربازیی 
دەرەکی ناتوانێت 
ببێتە ڕێگاچارە بۆ 

کێشە لۆکاڵییەکان 
و ناتوانێت ئاشتی 

و ئارامی بۆ ئەو 
واڵتانە دابین 

بکات، ئەمەیش بۆ 
هەموو حاڵەتەکانی 

تری تەداخولی 
دەرەکی ڕاستە، 

بیرکردنەوە لەو جۆرە 
چارەسەرانەیش 

مایەی گومانلێکردنە
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بــە  دەرکــەوت،  بۆیــان  دواتــر  ئــەوان  

تایبەتیــش لــە کاتــی ڕووخانــی یەکێتیــی 

ســۆڤێت و لەگــەڵ دەســتپێکردنی پرۆســەی 

هەشــتاکانی  ســااڵنی  لــە  دیموکراتــی 

ســەدەی پێشــوو لــە دەوڵەتانــی ئاســیا و 

ئەمریــکای التیــن، لــەو کاتانــەدا چەنــد 

ڕژێمێکــی دیکتاتــۆری و دژە کۆمۆنیســتی 

واڵتانەیــان  ئــەو  حوکمــی  ســتەمکار،  و 

دەکــرد، خۆرئاوایــش ئــەم جــۆرە ڕژێامنــەی 

ــدا  ــەڵ مەزاجــی ئەوان ــوو و لەگ ــە دڵ نەب ب

ــەو  ــە گەییشــتنە ئ ــەوە، هــەر بۆی نەدەهاتن

ــی  ــەی بەکارهێنان ــە ڕێگ ــە ل ــەی ک قەناعەت

لەشکرکێشــیی  و  ســەربازی  هێــزی 

ناتوانرێــت  واڵتانــە،  ئــەو  ســەر  بــۆ 

گۆڕانکاریــی سیاســی و کولتــووری بکرێــت، 

چونکــە بــۆ باوکردنــەوەی ئــەو بەهــا و 

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــییانەی ل ــەزراوە دیموکراس دام

لــەو  پێشــر  پێویســتە،  کۆمەڵگایانــەدا، 

بەهێزیــان  بنەمایەکــەی  کۆمەڵگایانــەدا 

ــە الیــەن خەڵکییــەوە قەبــووڵ  هەبێــت و ل

بکرێــن. 

دیــارە دیموکراتــی و بەهاکانــی کۆمەڵگــەی 

مــرۆڤ«  مافــی   « لەوانــە  خۆرئاوایــی 

ناتوانرێــت وەک ئایدیۆلۆژیایەکــی هێــراو 

ســەیر بکرێــت، کــە لــە الیــەن خەڵکییــەوە 

وەک شــتێکی ئاســایی وەربگیرێــت و بــە 

ــە  ــت ئەمان ــا ناکرێ ــت. هەروەه کار بهێرێ

وەک شــمەکێکی هێــرا و ســەیر بکرێــن، بــۆ 

منوونــە وەک پاســکیلێک یــان ئۆتۆمبیلێــک، 

خزمەتگوزارییەکیــش  وەک  تەنانــەت 

ــە، وەک  ــۆ منوون ــن ب ــەیر بکرێ ــت س ناکرێ

چەکێکــی  وەک  یــان  فڕۆکەخانەیــەک، 

نییــە.    AK-47 وەک  ماڵوێرانکــەری 

گــەر شــتەکان بــەو شــێوەیە بوونایــە، ئــەوا 

و  ئەورووپــا  دەوڵەتانــی  هەمــوو  ئێســتا 

ــەوە«  ــە ڕووی » تیۆریی ــا، ل ــیا و ئەفریق ئاس

لــە ژێــر ســایەی دەســتوورێکی دیموکراتیــدا 

ــە  ــە ڕووی سیاسییشــەوە زۆر ل ــان و ل دەژی

ــوون.   ــک دەب ــرەوە نزی یەک

دوا وشە: 

ــدا دەمەوێــت سوپاســی هەمــوو  ــە کۆتایی ل

ــۆ  ــردم ب ــان ک ــە هاوکاریی ــەم ک ــە بک ئەوان

ئــەوەی بگەمــە ئــەم جــۆرە قەناعەتــەی 

هەمــوو  سوپاســی  هەروەهــا  ئێســتام، 

ئــەو هــاوڕێ و دۆســتانەم دەکــەم، کــە 

ــارەی مەســەلە  ــم و لــە ب گوێیــان بــۆ گرت

و  نیقــاش  لەگەڵمــدا  جۆراوجــۆرەکان، 

دیالــۆگ و گفتوگــۆی زۆرمــان پێکــەوە کــرد، 

ــە  ــم ل ــیانەوە هاوڕێیان ــش هەموویش ــە پێ ل

نیودەلهــی و زانکــۆی هارڤــارد و نیویــۆرک. 

وەک نووســەرێکیش سوپاســی ئــەم دەزگا 

ئیتالییــە دەکــەم بــۆ چــاپ و پەخــش و 

باوکردنــەوە، چونکــە ئــەوان یەکــەم کــەس 

بــوون کەهانیانــدام و هاوکارییــان کــردم، 

تاوەکــو هەمــوو ئــەم وتارانــەم لــە شــێوەی 

ــش هــەر  ــۆ بکەمــەوە و دواتری کتێبێکــدا ک

ــە  ــەوە، ل ــاو بکەن ــاپ و ب ــۆم چ ــان ب خۆی

پێــش هەموویشــیانەوە Bruce Hunter و 

Ania Corless، کــە هاوکاریی و پشــتگیریی 

ــەم  ــا ل ــەن، ت ــش دەک ــی تری ــن و خەڵکان م

ــەن.  ــۆ جێبەجــێ بک ــان ب جــۆرە پرۆژانەی

لــە الیەکــی تــرەوە پێــم خۆشــە لێــرەدا 

ئــەم  خوێنەرانــی  لــە  لێبــوردن  داوای 

ــە  ــاو زۆرێــک ل ــە ن ــە بکــەم، چونکــە ل کتێب

وتارەکانــدا، لەوانــە بێــت چەنــد شــتێک 

دووبــارە کرابێتــەوە، نەیشــمتوانی لــە کاتــی 

بــەرم.  الیــان  وتارەکانــدا  کۆکردنــەوەی 

ــان  ــد دانەیەکی ــم چەن ــدە توانی ــەر چەن ه

البــەرم، بــەاڵم نەمتوانــی هەموویــان البــەرم، 

چونکــە دەبــوە هــۆی ئــەوەی کــە تــەواوی 

ــەواوی  ــەن و ت ــی نەگ ــم بەباش بۆچوونەکان

کتێبەکەیشــی تێک دەدا، لەو باوەڕەیشــدام، 

ــاو کتێبەکــە پێکــەوە  هەمــوو بابەتەکانــی ن

ــەت  ــک باب ــت هەندێ ــرێ دراون و ناکرێ گ

البــەرم، لەبــەر ئــەوە لەوانەبێــت دووبــارەم 

پێدەچێــت  چەنــدە  هــەر  کردبێتــەوە. 

ئەمەیــش یارمەتیــی خوێنــەر بــدات کــە 

بــە شــێوەیکی جیدییــر لــە مەســەلەکان 

تریشــەوە  الیەکــی  لــە  ببنــەوە.  قووڵــر 

بنێــم،  ڕاستییەیشــدا  بــەو  دان  دەبێــت 

کــە دووبارەکردنــەوە، بەشــێکە لــە کاری 

ــەوە  ــت ل ــش نامەوێ ــە لەوەی ــەر، جگ نووس

ال بــدەم کــە پێوەندیــی بــە کەســایەتیی 

ژیامنــدا  لــە هەمــوو  و  هەیــە  خۆمــەوە 

ــە  ــتم لەوەی ــردوە، مەبەس ــوە ک ــم پێ ئولفەت

هەمیشــە ویســتوومە زیاتــر فێــر ببــم و 

ــوادارم  ــم. هی ــر ب ــێ بگــەم و دڵنیات باشــر ت

لــەم خــوە ئاســایییەم، ســنوورم نەبەزاندبێت 

و ئێــوەم بــێ تاقــەت نەکردبێــت. 

سەرچاوە:
http://www.beck-shop.de/fachbuch/
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