جیهانگیری ،دیموکراسی ،تیرۆریزم
ئێریک هۆبزباوم
لە ئەڵمانییەوە :ئەردەاڵن عەبدولاڵ

ســەدەی بیســتەم یەکێکــە لــە قۆناغــە

مێــژووی ســەدەی بیســتەم» دا لــە ســاڵی

 /4قســەکردن لــە ســەر داهاتــووی هــەر

سەیروســەمەرەکانی مێــژووی مرۆڤایەتــی،

 1995دابــاوم کردوەتــەوە.

دوو فیکــری لیرباڵیــزم و دیموکراتــی.

چونکــە لــە یــەک کاتــدا ،کۆمەڵێــک

هەروەهــا دیــدار لەگــەڵ ئەنتۆنیــۆ پۆلیتــۆ

 /5قســەکردن لــە بــارەی تونــدڕەوی و

کارەســاتی زۆر و بێوێنــە خۆیــان لــەم

کــە لــە کتێبــی «مێــژوووی ســەدەی

تیرۆریســتیی سیاســییەوە.

ســەدەیەدا کــۆ کردوەتــەوە ،لــە هەمــان

بیســتویەک» لــە ســاڵی  2000بــاوم

ئەمــڕۆ هەمــوو ئەمانەیــش لــە ســەر

کاتــدا لــە ڕووی کوالیتیــی شـــمەک و

کردوەتــەوە .هەروەهــا کتێبــی « نەتــەوە

شــانۆی سیاســیی جیهــان ڕوو دەدەن .دیــارە

ماتریالییــەوە ،گۆڕانکاریــی گــەورە ڕووی

و ناســیۆنالیزم» کــە لــە ســاڵی  1994چاپــم

ئەمانەیــش هەموویــان پەیوەســن بــە دوو

داوە ،هەروەهــا هیــچ کاتێکیــش هێنــدەی

کــرد و ســاڵی  2004یــش ،دووبــارە چاپێکــی

گەشەســەندنی لێکــدراوەوە کــە ئەوانیــش

ئــەم ســەدەیە ،توانــا و داهێنــان و ئەفراندنە

نوێــی کرایــەوە.

بریتیــن لــە:

مرۆیییــەکان ،بــەو شــێوەیەی ســەدەی

دیــارە ئــەو هەواڵنــە گرینــگ و پێویســن،

یەکــەم :گەشــەی بــێ وێنــە و بــێ ســنووری

بیســتەم ،پێشــکەوتنی بــە خــۆوە نەدیــوە،

بــەاڵم ئایــا مێژوونووســەکان دەتوانــن چــی

تواناکانــی مــرۆڤ ،کــە دەتوانــن لــە ڕێگــەی

بــە شــێوەیەک کــە دەتوانێــت شــێوەی گــۆی

بکــەن؟ کار و ئەرکــی ســەرەکیی ئەوانــە

تەکنەلۆژیــا و ئابوورییــەوە ،گۆڕانکاریــی

زەوی بگۆڕێــت یــان لــە نــاوی بەرێــت و

تەنهــا ئــەوە نییــە ،کــە ئــەو شــتە بــە بیــر

گــەورە بــە ســەر گــۆی زەویــدا بهێنــن.

ژیــان لــە ســەر ئــەم پالنێتــە نەهێڵێــت و

خەڵكــی بهێننــەوە ،کــە بیریــان چوەتــەوە،

دوەمیشیان :پرۆسەی گلۆبالیزمە.

وێــران و خاپــووری بــکات.

یــان خەڵكــی خــۆی حــەز دەکات لــە

بەداخــەوە یەکەمیــان «گەشەســەندنی

بــەاڵم ئایــا دەبێــت ئێمــە چــۆن ســەیری

بیــری خــۆی بەرێتــەوە ،بگــرە چەنــدە لــە

تەکنەلۆژیایــە» ،هەتــا ئێســتا هیــچ

ئــەم» ســەردەمە ئیکســرێمە_ تونــدڕەوە»

توانایدایــە دەبێــت بگەڕێتــەوە دواوە دژی

کاریگەرییەکــی وای بــە ســەر بڕیــاردەران

بکەیــن؟ یــان دەبێــت چــۆن بڕوانینــە

ئێســتا بوەســتێتەوە و لــە چوارچێوەیەکــی

و دەســەاڵتی سیاســیدا نەبــوە ،دیــارە

ئــەو ســەدە نوێیــەی ،کــە لــە منداڵدانــی

نوێــدا ،رشۆڤەیــە نوێــی بــۆ ڕووداوەکان

هەمیشــە ئامانجــی ســەرەکیی هەمــوو

ســەدەکەی پێــش خــۆی لــە دایــک بــوە؟

بــکات.

حکوومەتەکانــی جیهــان بــە پلــەی یەکــەم

ئــەو وتارانــەی کــە لــە بــەر دەســتدان،

لــەم کۆمەڵــە وتــارەدا ،کــە زۆربەیــان

ئەوەیــە ،کــە زۆرتریــن گەشــەی ئابــووری

هەوڵدانــی مێژوونووســێکە بــۆ تێگەییشــن

خۆیــان بــە مەســەلە سیاســییەکانەوە

بــە دەســت بهێنــن ،هەروەهــا هیــچ

لــە ڕەوشــی گشــتیی جیهــان لــە

خەریــک کــردوە ،ئەوانیــش لــە ســەر پێنــج

ڕێگاچارەیەکــی ڕیالیســت «هەقیقــی» و

ســەرەتای هــەزارەی ســێهەم ،هەروەهــا

تــەوەرەی ســەرەکی جەخــت دەکەنــەوە،

دروستیشــیان نییــە ،بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە

هەوڵدانێکیشــە بــۆ پەنجەخستنەســەر

کــە ئەوانیــش بریتیــن لــە:

لــە بەرانبــەر کێشــەی گەرمبوونــی گــۆی

چەنــد کێشــە سیاســییەکان و ئەنالیزکــردن

 /1جەنگ و ئاشتی لە سەدەی  21دا.

زەوی.

«رشۆڤەکردنــی» و تێگەییشــن لێــی .ئــەم

 /2مێــژوو و داهاتــووی ئیمپراتۆرییــە

لــە الیەکــی تریشــەوە لــە ســاڵی 1960ـــەوە

کتێبــە تەواوکــەری ئــەو وتــار و کتێبانــەن

جیها نییــە کا ن .

پرۆســەی گلۆبالیــزم لــە پێشــکەوتنی

کــە پێشــر بــاوم کردوونەتــەوە ،بەتایبەتــی

 /3ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە ڤینۆمێــن و

گەورەدایــە ،بــە واتایەکــەی تــر جیهــان زۆر

وتــاری «ســەردەمی تونــدڕەوی» کــە لــە

کۆنتێکســتی فیکــری ناســیۆنالیزمدا ڕوویــان

بەتونــدی بــە یەکرتییــەوە بەسـراونەتەوە و

کتێبــە مێژووییەکــەی « کورتەیــەک لــە

داوە.

هیــچ دەســەاڵتێکی لۆکاڵــی و سیاســەتێکی

166
No.(68 - 69) August .2018

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

تونــد و کاریگەریــی کەلتووریــش ،ناتوانێــت

لــە بــارەی گلۆبالیزمــەوە لــەم وتارانــەدا

چاالکییەکانــی گلۆبالیــزم بوەســتێنێت،

نییــە ،لــێ ســێ ســەرنجی گشــتیم هەیــە،

بەتایبەتییــش ئــەو فۆڕمــە بەهێــزەی کــە

کــە ئەوانیــش پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆیان

خــۆی لــە بازرگانیــی ئــازادا دەبینێتــەوە ،کــە

بــەم کتێبــەی بەردەســتانەوە هەیــە ،کــە

هیــچ کۆنــرۆڵ ناکرێــت و هەژموونیشــی

ئەوانیــش بریتیــن لــە:

بــە ســەر تــەواوی جیهانــدا ســەپاندوە.

یەکەمیــان :ئــەوەی ئێســتا بەجوانــی

لــەم وتارانــەدا بــە شــێوەیەکی ســەرەکی

دەرکەوتــوە ئەوەیــە ،کــە کاریگەرییــە

بــاس لــەو مەســەالنە دەکــەم ،کە پەیوەســن

نێگەتیڤەکانــی گلۆبالیــزم و بازرگانیــی

بــە سیاســەتەوە ،لــە ڕاســتیدا تــا ڕادەیەکــی

ئــازاد ،مرۆڤایەتییــان بــەرەو ئــەوە بــردوە،

زۆر سیاســەت تاکــە بــواری چاالکیــی

کــە چ لــە ئاســتی دەوڵــەت و چ لــە ئاســتی

مرۆڤــە ،کــە گلۆبالیــزم بــە شــێوەیەکی

جیهانیشــدا ،بــە شــێوەیەکی دراماتیکــی،

کــرداری کاریگەریــی نەکردوەتــە ســەری.

نایەکســانییەکی ترســێنەر دروســت بــوە.

گەشەســەندنی

لەوانــە بێــت بــە شــێوەیەکی تایبــەت

ئابووریــی جیهــان) کــە لــە شــاری زیوریخــی

دەوڵەتێــک توانیبێتــی ڕێــژەی هــەژاری

ســویرسایە ،لــە هەوڵێکیــدا بــۆ پێــوەری

کــەم بکاتــەوە ،لــێ ئەمــە لــە دەرئەنجامــی

گلۆبالیــزم ،کــە جێگــەی گومانــە ،ئــەو

پێودانگــە گشــتییەکە ناگۆڕێــت.

ڕێکخــراوە هیــچ کێشــەیەکی نەبــوە بــۆ

لــە پــاش ســااڵنی 1990ـــەوە زۆرتریــن پلەی

گەییشــن بــە زانیــاری لــە بــارەی گەشــەی

نایەکســانی لــە نــاو کۆمەڵگەکانــدا بــە

ئابــووری ،یــان چاالکیــی کولتــووری و

تایبەتــی لــە ژێــر بوونــی هەلومەرجێکــی

پێوەندیــی شەخســی ،هەروەهــا هیــچ

ڕادیکاڵــی ئابووریــی ناجێگیــردا دروســت

کێشــەی نەبــوە لــە زانینــی ژمــارەی

بــوە ،دیــارە ئەوەیــش بــە هــۆی

چێشــتخانەکانی  McDonald’sماکدۆنــاڵ

باڵوبوونــەوەی بــازاڕی ئــازادی جیهانــی،

یــان بازاڕەکانــی  IKEAئیکیــا کــە تایبەتــە

هــەر ئەمەیــش بوەتــە هــۆی ســەرەکی لــە

بــە مۆبیلیاتــی ناومــاڵ ،لــێ زانیارییــە

دروســتبوونی کۆمەڵێــک کێشــە و گرفتــی

سیاســییەکانیش تەنهــا لــە چوارچێوەیەکــی

گــەورەی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە

کەمدایــە ،بــۆ منوونــە زانینــی ئــەوەی ئاخــۆ

ســەدەی بیســتویەکدا.

فاڵنــە دەوڵــەت لــە چ ڕێکخراوێکــی جیهانی

ئێســتا لــە ســەر ئاســتی جیهــان،

ئەندامــە ،ئایــا ئەندامــی ڕێکخــراوی» UN

نایەکســانییەکی گــەورە دروســت بــوە،

«نەتــەوە یەکگرتوەکانــە ،یــان ژمــارەی

ئەوەیــش زیاتــر بــە فشــار و کاریگەریــی

باڵیۆزخانەکانــی لــە جیهانــدا چەنــدە.

بەهێزبوونــی ئابوورییــە گەشەســەندوەکانی

وەک گوتــم موناقەشــە و رشۆڤەیەکــی قووڵ

کیشــوەری ئاســیا ،کــە ئەمەیــش وای

ڕێکخــراوی

(KOF

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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کاریگەرییە نێگەتیفەکانی گلۆبالیزم و بازرگانیی ئازاد ،مرۆڤایەتییان بەرەو نایەکسانییەکی ترسێنەر بردووە

کــردوە ببێتــە هەڕەشــەیەکی گــەورە

گلۆبالیزمــەوە جیــاواز دەربکەوێــت ،بــە

خۆرئــاوا» چ لــە ڕووی کــرێ و نانیشــەوە،

بــۆ ســەر ئاســتی ژیانــی کۆمەڵگــە

تایبەتــی لــە نێــوان ئەوانــەی کــە گلۆبالیــزم

بــە ترســەوە ســەیری ســەدەی  21دەکــەن،

«کۆنەکانــی باکــوور» مەبەســتی کۆمەڵگــە

کاریگەریــی خراپــی لــە ســەر کــردوون ،جــا

بگــرە پێشــبینیی شــتی خراپرتیــش دەکــەن،

خۆرئاوایییەکانــە-و .ک »-کــە بــە

لــە ســەر ئاســتی کۆمپانیاکان بێت کە ســوود

کــە لەوانــە بێــت ڕووبەڕوویــان ببێتــەوە.

شــێوەیەکی دراماتیکــی ژیانــی خەڵکــی

لــە کرێــکارە هــەژارەکان وەردەگــرن ،یــان لە

ئەمــڕۆ لــە تــەواوی جیهانــدا خەڵکــی

بــەرەو خراپــی دەڕوات .لــە بەرانبەریشــدا

ســەر ئاســتی توانــا تەکنەلۆژییــە بــەرزەکان»

ترســێکی گەورەیــان هەیــە ،کــە چیــر

گەالنــی دەوڵەتــە گەورەکانــی ئاســیا وەک

هــای تێــک» بێــت ،یــان دەرچــووی زانکــۆ

ناتوانــن دەوڵەتەکانیــان و سیســتەمی

چیــن و هیندســتان ،هیــچ کاتێــک ناتوانــن

و پەیامنــگا تایبەتییــەکان ،کــە زۆرتریــن

کۆمەاڵیەتییــان  »way of lifeســتایلی

بگەنــە ئاســتی ژیانــی خۆرئــاوا ،هەروەهــا

کرێیــان هەبــوە ،هەروەهــا ئەوانەیشــی کــە

ژیانیــان ،وەک جــاران بپارێــزن.

نایشــتوانن ڕووبــەڕووی کێشــە نەتەوەیــی و

گلۆبالیــزم کاریگەریــی باشــی لــێ کــردوون.

لــە ئابوورییەکــی گلۆبالــدا کــە کرێــکاران

جیهانییــەکان بوەســتنەوە.

« بــە واتایەکــی تــر لــە نێــوان ســوودمەند

کەوتوونەتــە بــەردەم کێبەرکێیەکــی

دوەمیــان :ئــەو نەتــەوە و دەوڵەتانــەی

و زەرەرمەنــدی گلۆبالیزمــدا ،تێڕوانینــی

گــەورەوە ،لــە الیەکــەوە لەگــەڵ کرێــکاری

کــە زیاتــر بــە پرۆســەی گلۆبالیزمــەوە

جیــاواز دروســت بــوە».

دەرەوەی واڵت ،کــە چ لــە ســەر ئاســتی

گــرێ دراون ،کەمرتیــن ســوودیان لــێ

هــەر لەبــەر ئــەو هۆیانــەی لــە ســەرەوە

توانــا و زانستییشــەوە وەک یەکــن ،بــەاڵم

وەرگرتــوە .ئەمەیــش وامــان لــێ دەکات کــە

باســان کــردن ،خەڵکــی لــە کۆمەڵگــە

لــە ڕووی داهــات و کرێــوە ،لــە چــاو

تێڕوانیــن و بۆچوونــی گشــتیامن لــە بــارەی

پیشەشــازییەکانی

کرێــکاری خۆرئاوایییــەکان کەمرتیــان
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دەســت دەکەوێــت .لــە الیەکــی تــرەوە

نــاو گلۆبالیزمــدا دەرخســتوە ،بــە پێــی ئــەو

زینــدوو ناکاتــەوە  ،بگــرە بــەرەو ئــەوە

لــە ســەر ئاســتی ناوخۆیــش ڕووبــەڕووی

توێژینەوەیــە بێــت ،ئەمریــکا پلــەی  39ی

هەنــگاو دەنێــت ،کــە گەشــە ئابوورییەکانی

کێبەرکێیەکــی گــەورە بوونەتــەوە لەگــەڵ

هەیــە ،دوای ئەویــش ئەڵامنیــا دێــت ،گــەر

گلۆبالیــزم لــە مــاوەی دە یــان بیســت ســاڵی

ئەوانــەی کــە «کارل مارکــس» بــە «

چــی چیــن پلــەی  55ی هەیــە ،بەرازیــل

داهاتــوودا ڕابگرێــت و ســتۆپیان پــێ بکات.

لەشــکری یەدەگــی ســەرمایە» ناویــان

پلــەی  60ی هەیــە ،کۆریــا « مەبەســتی

هیــوادارم ئــەو بەشــانەی کــە لــە بــارەی

دەبــات ،مەبەســت کۆچــی جووتیارانــە بــۆ

کۆریــای باشــوورە . ،و .ک» پلــەی  62ی

هەژموونگەرایــی و ســتەمکاریی و

نــاو شــارەکان ،چونکــە ئێســتا گونــدەکان

هەیــە ،ژاپــۆن پلــەی  67ی و هیندســتانیش

ئیمپریالیــزم و وەزعــی ئێســتای سیســتەمی

بوونەتــە گەورەتریــن هەرێمــی هــەژاری لــە

خــۆی لــە پلــەی  105دا دەبینێتــەوە.

کەپیتالیــزم و هەروەهــا باســە گرینــگ و

جیهانــدا .هەلومەرجــی گشــتیی ئێســتایش

گەرچــی ئــەوەی پێوەندیــی بــە الیەنــی

نەگۆڕاوەکانــی وەک ســتەمکاری دەوڵەتــی

ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات ،کــە ئێمــە

کۆمەاڵیەتیــی گلۆبالیزمــەوە بێــت ،ئــەوا

و تیــرۆر ،بــۆ خوێنەرانــم ڕوون بێــت و

بــەرەو قۆناغێکــی مێژوویــی سیاســی و

جگــە لــە « بەرزایــل « نەبێــت ،دەنــا

پێویســتییان بــە هیــچ شــیکردنەوەیەکی

کۆمەاڵیەتیــی ناجێگیــر هەنــگاو دەنێیــن.

زۆربــەی ئــەو دەوڵەتانــەی تــر لــە ڕیــزی

زیاتــر نەبێــت لــە الیــەن منــەوە.

ســێیەمیان :ســێهەم و دوا سەرنجیشــم

پێشــەوە دێنــەوە .لــێ ئــەوەی جێگــەی

هەمــان بۆچوونــم هەیــە بــۆ هــەر دوو

دەگەینــە ئــەو دەرئەنجامــەی کــە

ســەرنجە تاکــە دەوڵەتــی پیشەســازیی

بەشــەکەی کــە لــە بــارەی ماســەلەی

کاریگەرییــە خراپەکانــی گلۆبالیــزم ،لەوانــە

گــەورەی خۆرئاوایــی ،کــە گلۆبالیــزم چ

دیموکراتییــەوە نووســیومە ،هــەر چەنــدە

بێــت چەنــد دەوڵەتێکــی بچــووک جیهانــی

لــە ڕووی ئابوورییــەوە یــان لــە ڕووی

بــاش دەزانــم ،ئــەوەی مــن خســتوومەتە

نەبێــت ،بەتایبەتــی ئەوانــەی کــە لــە

کۆمەاڵیەتییــەوە کاریگەریــی گــەورەی

ڕوو ،لەوانــە بێــت ،ببێتــە مایــەی

ئەورووپــان ،گلۆبالیــزم کاریگەریــی گەورەی

زۆری تــێ کــردوە و نــاوی لــە لیســتی Top

سەرســوڕمانی خەڵکانێــک لــە خۆرئــاوا.

لــێ نەکــردوون ،دەنــا گلۆبالیــزم کاریگەریــی

 Tenدە دەوڵەتەکەدایــە ،ئــەوا بەریتانیاییــە.

دیــارە هیــچ وشــەیەک یــان چەمکێکــی

گــەورەی بــە ســەر الیەنــی سیاســی و

بــۆ ئەمەیــش نازانــم پێوەندیــی بــە حاڵەتــی

سیاســی هێنــدە وشــەی دیموکراتــی لــە

کەلتووریــی دەوڵەتانــی جیهانــەوە هەیــە.

مێژووویــەوە هەیــە یــان دیاردەیەکــی

خۆرئــاوادا ،بــە شــێوەیەکی ئاشــكرا ،قســە و

دەتوانیــن مەســەلەی «کۆچبــەران» بــە

نوێیــە ،لــێ ئــەوەی گرینگــە لێــرەدا

چەلەحانێــی لــە بــارەوە نەکراوە ،لــە الیەکی

منوونــە بهێنینــەوە ،کــە لــە زۆربــەی

بیزانیــن ئەوەیــە ،ئــەم حاڵەتــە نائاســایییە

تــرەوە لێــرە» مەبەســتی خۆرئاوایــە ،و .ک

واڵتــە پیشەشــازییە گەورەکانــی خۆرئــاوا،

کاریگەریــی ڕیشــەیی و قوڵــی بــە ســەر

« هەمــوو کاتێــک زۆر بەسەرســامیییەوە

بــە گەورەتریــن و ســەرەکیرتین کێشــەی

الیەنــی سیاســییەوە دەبێــت جــا لــە ئاســتی

باســی لــەو حکومــە مەزنەیــان دەکــەن،

سیاســی دادەنرێــت ،ئەمــە لــە کاتێکــدا

دەوڵەتــەکان بێــت یــان لــە ســەر جیهــان

کــە لــە الیــەن زۆرینەیەکــی حســابییەوە

کــە تەنهــا  3%ی هاواڵتییانــی جیهــان ،لــە

بێــت.

هەڵدەبژێرێــت ،ئــەو هەڵبژاردنــەی کــە لــە

دەرەوەی واڵتــی خۆیــان دا دەژیــن.

مــن وای بــۆ دەچــم سیاســەتی

نێــوان پارتــە ڕکابــەرە جیــاوازەکان دەکرێــت

بــە پێــی ئــەو توێژینەوەیــەی کــە ڕێکخراوی

بەرەنگاربوونــەوە»

مەبەســتی

و دواتریــش گــەل دەنگیــان پــێ دەدات.

«  « KOFکردوویەتــی ،لــە ســاڵی « »2007

بەرەنگاربوونــەوەی گلۆبالیزمــە ،و .ک»،

هــەر چەنــدە لــە فەرهەنگــی سیاســیی

تێیــدا تێکەواڵبوونــی ئابووریــی واڵتــان لــە

دووبــارە سیاســەتی پاراســتنی نیشــتامنی

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

ئەمانــە باســی ئــەو کێشــانە دەکات کــە لــە

ناوەڕۆکــی خــۆی لــە دەســت داوە.

نێــوان ســااڵنی  2000بــۆ  2006ڕوویــان داوە

ئــەوەی مــن نووســیوە ،تەنهــا ئەرکێــک و

و گوزارشــت لــەو کێشــە گــەورە گرینگانــەی

هەنگاوێکــی بچوکــە ،وەک هەناســەیەکی

جیهــان دەکــەن ،کــە لــەو ســااڵنەدا ڕوویــان

گــەرم وایــە کــە پێویســتە بــۆ عەقــڵ و

داوە و مرۆڤایەتییــان بــە خــۆوە خەریــک

هەســتێکی دروســت ،هەروەهــا کارکردنە بۆ

کــردوە .خاڵــی گرینــگ و ســەرەکییش

خوڵقاندنــی فۆرمێکــی نــوێ لــە حکومڕانــی

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بڕیــارەی حکومەتــی

کــە لەگــەڵ ویســت و ئی ـرادەی مرۆڤــەکان

ئەمریــکا کــە لــە ســاڵی 2001ـــەوە دەری

بێتــەوە و بــۆ هەمــوو مرۆڤەکانیــش بێــت،

کــرد ،ئەویــش بریتییــە لــەو سیاســەتەی

دەوڵەمەنــد و هــەژار ،زیــرەک و دەبەنــگ،

کــە لــە ڕێگــەی هێــزەوە هەژموونــی خــۆی

خەڵکــی شــارەزا و پســپۆڕ ،ناشــارەزا و بــێ

بــە ســەر جیهانــدا دەســەپێنێت ،هەروەهــا

ئــاگا لــە دونیــا ،بــۆ هەمــوو مرۆڤــەکان،

هەمــوو ڕێکەوتننامــە جیهانییــەکان کــە

ئەوانــەی کــە پێویســتیامن بــە دیالــۆگ و

پێشــر لــە نێــوان دەوڵەتانــی جیهانــدا

گفتوگۆکــردن لەگەڵیانــدا هەیــە ،لــە هەمــان

کرابــوون ،هەموویــان بخاتــە ژێرپــێ و

کاتیشــدا پێویســتیامن بــە ڕەزامەندیــی

هەڵیــان وەشــێنێتەوە .جگــە لەوەیــش

بوونیشــیان هەیــە ،بــۆ دروســتکردنی ئــەو

ئــەو مافــە بــە خــۆی بــدات ،هــەر

جــۆرە فۆڕمــەی دەســەاڵتی سیاســی ،کــە بــە

کاتێــک ویســتی لــە هــەر شــوێنێکی

نیازیــن دروســتی بکەیــن.

جیهانــدا جەنــگ لــە دژی دەوڵەتانــی تــر

ئــەم وتارانــەی لــە بــەر دەســتاندایە ،ئــەم

هەڵبگریســێنێت و هێــزەی ســەربازی بــە

وتارانــە باســی کۆمەڵێــک ڕووداوی جیــاواز

کار بهێنێــت .دواتریــش هــەر ئەمەیشــیان

دەکــەن ،کــە تێیــدا هەوڵــم داوە ئــەوە ڕوون

کــرد و ئــەم سیاســەتەی خۆیــان بــە ســەر

بکەمــەوە ،کــە ڕەوشــی گشــتیی جیهــان یــان

جیهانــدا ســەپاند.

بەشــێکی گــەورەی جیهــان ،لــە ئێســتادا

لــە ئەنجامــی ئــەم سیاسەتەیشــەوە ،ئــەو

چۆنــە و لــە چیدایــە و چــۆن دەگوزەرێــت،

کارە قێزەونــەی عێراقــی لــێ کەوتــەوە ،

هەروەهــا ئەمانــە گوزارشــت لــە کارێکــی

هــەر چەنــدە چیــر پێویســت نــاکات لــە

قــورس دەکــەن ،کــە تێیــدا کێشــەکانی

بــارەی ئــەوە قســە بکەیــن ،کــە ئاخــۆ ئــەم

جیهانــی دەرخســتوە ،بەتایبەتــی ئەوانــەی

کارە واقیعــی بــوو یــان نــا ،هــەر چەنــدە

کــە لــە ســەرەتای ســەدەی نوێوە ڕووبــەڕووی

ئەمەیــش رسوشــتی ئەکادیمیســتەکانە.

مرۆڤایەتــی بوونەتــەوە ،بــەاڵم لــە بیریشــتان

لــێ ئــەوەی گرینگــە بــۆ خوێنــەران،

نەچێــت ،ئــەم وتارانــە هیــچ ڕێگەچارەیەکــی

دەبێــت بــەر چاویــان ڕوون و ئاشــكرا

پراکتیکیــان نەخســتوەتە ڕوو.

بێــت لــەوەی ،کــە ئــەم وتارانــە لــە الیــەن
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نووســەرەکەوە نــوورساون ،کــە خــۆی زۆر

بــەو سیاســەتانە دەدا ،جــا ئەوانــەی

بەتونــدی دژی ئــەو پرۆژەیــە وەســتاوەتەوە

کــە پارەیــان وەردەگــرت یــان ئەوانــەی

[مەبەســتی سیاســەتەکانی ئەمریکایــە لــە

کــە بــە بــەالش ئــەم کارەیــان دەکــرد.

جیهــان ،و .ک»].

هەروەهــا ڕۆژنامــە و دەزگا ئیعالمییــە

دیــارە ئەمەیــش لــە الیەکــەوە بەشــێکی

گــەورە و بچووکــەکان ،لۆبیســتەکان،

پێوەندیــی بــە بیــروڕای تونــد و تۆکەمــە

هــەوادار و ئایدیۆلۆژیــە دەبەنگــەکان،

و نەگــۆڕی سیاســیی نووســەوە هەیــە،

کــە پشــتگیریی سیاســەتەکانی حکومەتــی

لــە الیەکــی تریشــەوە پێوەندیــی بــە کارە

ئەمریکایــان لــە ســاڵی 2001ـــەوە

قێــزەون و نامرۆڤانەکانــی ئیمپریالیزمــەوە

دەکــرد ،هەمــوو ئەمانــە هیــچ مایــەی

هەیــە ،ئیــر گرینــگ نییــە ئاخــۆ ئــەو

گرینگیپێدانــی ئێمــە نیــن.

زلهێزانــەی جیهــان ،ئــەو کارانــەی

دیــارە زۆر کــەم زانیاریــی ڕاستودروســت لــە

کــە دەیکــەن ،وەکــوو پاداشــتێک و

بــارەی جەنگــی عێراقــەوە دەردەکەوێــت،

خزمەتکردنــی قوربانییــەکان بێــت ،بۆیــە

هــەر چەنــدە ئەمــە بوەتــە بەشــێک لــە

واڵتەکانیــان داگیــر دەکــەن! یــان پێوەندیــی

سیاســەتی دەوڵەتــە زلهێــزەکان ،ئەمــڕۆ

بــە عەقڵیەتــی ڕاســیزمی سپیپێســتەکانەوە

کارێکــی ئاســایییە ،گــەر ببینیــن لــە نــاکاو

هەبێــت ،کــە هەمیشــە وا ئیدعــا دەکــەن،

لەشكرێکێشــییەکی گــەورە بکرێــت و

کــە ئــەوان لــە ڕەگەزەکانــی تــر باشــرن و

ســنووری دەوڵەتێــک ببەزێرنێــت ،ئەوەیــش

مافــی داگیرکــردن و ســتەمکاریان بــە ســەر

بــە بیانــووی بوونــی هەڕەشــە بــۆ ســەرمان

ئەوانــی تــرەوە هەیــە.

یــان لــە ژێــر نــاوی پاراســتنی مافــی

دیــارە ئــەم بۆچوونــە ڕەخنەئامێزانەیــش،

مرۆڤــەوە ،ئەمــە لــە کاتێکــدا هەتــا دێــت

لــە ســۆنگەیەکی عەقاڵنییــەوە ســەرچاوە

بەربەریــەت بــە ســەر جیهانــدا زاڵ دەبێــت

دەگــرن ،چونکــە گومانــم لــەو «نەخۆشــیی

و توندوتیــژی و ئــاژاوە و نائارامــی بوەتــە

خۆبەگەورەزانیــن» و کارە نەخۆشــانەی

کارێکــی شــەرعی ،بگــرە لــە زۆر شــوێنی

دەوڵەتــان و دەســەاڵتدارانی خۆرئــاوا

جیهانــدا توندوتیژیــی و پشــێوی وەک

هەیــە ،کــە باوەڕیــان بــە ڕاســتی و دروســتی

کارێکــی پێویســت ســەیر دەکرێــت.

دەســەاڵتی بێســنووری خۆیــان هەیــە.

بــە الی هەندێــک کەســەوە حــەزی

هیــچ پێویســت نــاکات کــە گرینگــی

ئیمپریالســیتی و ســەپاندنی هەژموونــی

بدەیــن بــەو هەمــوو ئارگومێنــت و

خۆیــان بــە ســەر گەالنــی تــرەوە ،بــە

درۆیانــەی ،کــە زۆربــەی سیاســەمتەدارە

تایبەتــی گــەر ئەمــە لــە الیــەن زلهێزێکــەوە

ئەمریکــی و بەریتانییــەکان دەیانکرد و لە

بکرێــت ،کــە توانــای ئــەوەی هەیــە ،ببێتــە

الیــەن پروپاگەندەچییەکانیــش برەویــان

هێزێکــی ئیمپریالیســتیی جیهــان ،لــە پێــش

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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هەموویشــیانەوە ئەمریــکا .کــە زۆر جــار

هــەر چەنــدە لــە ڕاســتیدا ئــەوان تــەواو

خاڵــی ســەرەکیی سیاســەتی بنەڕەتــی

نــاوی « ئیمپریالیســتی مافــی مرۆڤــی «

پێچەوانــەی ئــەم قســانە کــە دەیکــەن،

هەمــوو دەوڵەتانــی جیهــان ئەوەیــە،

لــە خــۆی دەنێــت ،ئەمــە لــە نیقــاش و

کار دەکــەن .سیاســەتی نێودەوڵەتیــی

کــە داکۆکــی لــە بەرژەوەندیییەکانــی

چەلەحانێکانــی میدیــای ئەمریکیــدا دەکــرا،

زلهێــزەکان ،وا خۆیــان دەردەخــەن کــە

خــۆی دەکات .دیــارە لەمــڕۆدا مەســەلەی

بەتایبەتــی لــە کاتــی جەنگــی بەلقــان،

ئــەوان پاڵــەوان و داکۆکیــکاری سەرســەختی

مرۆڤایەتــی ،بوەتــە بیانووییەکــی ســەرەکی

کاتێــک دەوڵەتــی یۆگۆســاڤیای کۆمۆنیســتی

مافەکانــی مرۆڤــن ،دیــارە ئەمەیــش زیاتــر

بــۆ هەمــوو پەالمارێکــی ســەربازی بــۆ ســەر

ڕووخــا و ئــەم واڵتــە پارچەپارچــە بــوو ،بــە

لــە ڕێگــەی کۆمپانیاکانــی بــواری پێوەندیــی

دەوڵەتــان و تەداخولکــردن لــە کاروبــاری

تایبەتــی تریــش کاتێــک کــە جەنگــی بۆســنیا

گشــتیییەوە بــرەوی پــێ دەدەن ،لــێ ئــەوان

ناوخۆییــی واڵتانــی تــر ،ئەوەیــش بــە

ڕوویــدا.

لــە ڕاســتیدا ئامانجــی ســەرەکیی خۆیــان

پشتبەســن بــە ســێ فاکتــەری ســەرەکی کــە

ئێســتا خەریکــە وای لــێ هاتــوە کــە تەنهــا

دەزانــن چییــە و دەبێــت چــی بکــەن ،لــە

ئەوانیــش بریتیــن لــە:

لــە ڕێگــەی پەالمــاردان و هێرشــێکی

کاتێکــدا ئــەوان گــەر پێویســت بێــت ،ئــەوا

-لــە جیهانــی ئەمڕۆمانــدا جــۆرە ڕەوشــێکی

ســەربازیییەوە ،دەتوانیــن کێشــە جۆراوجــۆر

ســڵ ناکەنــەوە کــە بەربەریرتیــن میتــۆد بــە

ترســناک دروســت بــوە ،کــە زۆر جــار

و زۆرەکانــی جیهــان چارەســەر بکەیــن،

کار بهێنــن بــۆ جێبەجێکــردن و گەییشــن

بوەتــە هــۆی کۆمەڵکــوژی و جینۆســایدی،

هەروەهــا ئــەوە تەنهــا ئەمریکایــە ،کــە

بــە ئامانجەکانیــان ،ڕێــک چــۆن لــە ســەدەی

ئەمەیــش وا دەکات کــە تەداخولکــردن

دەتوانێــت و مافــی ئــەوەی هەیــە ،هێــزی

 20ڕووی دا و بینمیــان چــۆن زلهێــزەکان

و پەالمــاری ســەربازیی دەرەکــی بکاتــە

ســەربازی بــە کار بهێنێــت.

مامەڵــە دەکــەن.

زەروورەتێــک بــۆ وەســتانی ئــەم کارەســاتە،

بــۆ ئەمریــکا ئاســایییە پەالمــاری ئــەم و

بــە پێچەوانــەوە گــەر ســەیری مێــژوو

ئەمەیــش ئــەوەی لــێ کەوتوەتــەوە

ئــەو بــدات ،دەیشــڵێت ئەمریــکا هیــچ

بکەیــن ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت،

بەرژەوەندییــەکان ،بــەو کارەســاتانەوە گــرێ

بەرژەوەندیییەکــی سیاســی و ئابووریــی لــەم

ئەوانــەی بەرگــری و داکۆکــی لــە

بدرێــت.

ناوچەیــەدا نییــە! بگــرە خەڵکانێــک وا وێنــای

مرۆڤایەتــی دەکــەن و ئەوانــەی خاوەنــی

-لــە زۆر حاڵەتــدا ئــەم هەلومەرجانــەی

ئــەو پەالمــارەی ئەمریــکا دەکــەن ،کــە کارێکی

پەیامێکــی مرۆڤایەتــی بــوون بــۆ جیهــان،

تێــدا دروســت دەبێــت ،بــۆ منوونــە

جوامێرانەیــە و هیــچ بەرژەوەندییەکــی

دەوڵەتانــی پەراوێخــراو بــوون و هیــچ

کاتێــک باســی ڕەوشــی عێــراق و ئێــران

تایبەتیــان لــە پشــت نییــە .منیــش لــە

کاتێــک دەوڵەتانــی تــر ئامــادە نەبــوون

لــە میدیاکانــدا دەکرێــت ،تەنهــا دیمەنــە

وتارەکامنــدا ئامــاژەم بــەم ڕەوشــە داوە.

پێوەندییــان لەگەڵــدا ببەســن ،دەتوانیــن بــۆ

ناشــیرین و قێزەونــەکان دەردەخرێــن و بــە

بــەاڵم بۆچــی لــەو ناوچانــەی کــە بــە

منوونــە باســی فەرەنســای دوای شۆڕشــی

شــێوەیەک کــە هەمیشــە بڵێیــن « ڕەوشــەکە

نــاو کار «بــۆ باڵوکردنــەوەی سیســتەمی

 1792یــان ڕووســیا دوای شۆڕشــی  1917بــە

چیــر لەمــە زیاتــر مایــەی قبووڵکــردن نییــە

دیموکراســی دەکرێــت» ئەمــە بــە کارێکــی

منوونــە دابنێــن ،هــەر چەنــدە هیــچ کاتێــک

و پێویســتە تەداخولــی بیانــی بکرێــت « لــێ

بــاش دانانرێــت؟ بۆچــی دەبێــت ئێمــە دژی

ناتوانیــن ئەمریــکای جــۆرج واشــنتۆن بــە

دوو حاڵەتــی ترمــان هەیــە ،کــە لــە ڕاســتیدا

ئــەم سیاســەتە بوەســتینەوە؟ ئایــا هیــچ

منوونــە بهێنینــە و ،هــەر چەنــدە لــەو کاتەدا

وا بــوە و کۆمەڵکوژیــی و جینۆســاید

ســەرنجێک و رشۆڤەیەکــی نوێــر هەیــە ،بــۆ

ئەمریــکا گۆشــەگیر و پەراوێزخـراو بــوو لــە

کــراوە ،ئــەو دوو حاڵەتەیــش بریتیــن لــە:

وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە؟

الیــەن جیهانیــی ئــەو کاتــەوە.

یەکەمیــان کاتێــک ســاڵی  1979کــە ڤێتنــام
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پەالمــاری کەمبۆدیــای دا و کۆتایــی بــە
ڕژێمــە تۆقێنەرەکــەی « پــۆل پــۆت» هێنــا
دوەمیــان ،یــان کاتێــک تەنزیانیــا لــە ســاڵی
 1979کۆتاییــی بــە ڕژێمە تیرۆریســتییەکەی
« عیــدی ئەمیــن « لــە ئۆگەنــدا هێنــا.
دیــارە پەالمــاری ســەربازیی دەرەکــیناتوانێــت ببێتــە ڕێگاچــارە بــۆ کێشــە
لۆکاڵییــەکان و ناتوانێــت ئاشــتی و ئارامــی
بــۆ ئــەو واڵتانــە دابیــن بــکات ،ئەمەیــش بــە
ســەر هەمــوو حاڵەتەکانــی تــری تەداخولــی
دەرەکــی ڕاســتە ،بیرکردنــەوە لــەو جــۆرە
چارەســەرانەیش مایــەی گومانلێکردنــە،
دەتوانیــن هــەر دوو حاڵەتــی « تەیمــوری
خۆرهــەاڵت و لیبیریــا» وەک منوونــە
وەربگریــن .لــەم دوو حاڵەتــەدا تەداخولــی
دەرەکــی توانیــی تەنهــا بــۆ ماوەیەکــی
کــورت ئاشــتی دابیــن بــکات و ئامانجەکانــی
خــۆی بپێکێــت ،بــەاڵم ئەمــە نابێــت وامــان
لــێ بــکات کــە لــەو پڕەنســیپە جیهانییــە
ال بدەیــن کــە بــاوەڕی بــە « تەداخــول
نەکــردن لــە کاروبــاری ناوخۆیــی دەوڵەتــان
هەیــە».
دەتوانــم بڵێــم تەنهــا لــە حاڵەتــی «کەمبۆدیا
و ئۆگەنــەدا» نەبێــت ،کــە سیاســەتی
ئیمپریالیســتی و هەژموونگەرایــی و مەیلــی
داگیــرکاری بــە ســەریدا زاڵ نەبــوو ،جێگــەی
ئاماژەیشــە ،ئەمریــکا و چیــن ،هەتاوەکــوو
کۆتاییــی ڕژێمــی پــۆل پــۆت ،پشــتگیریی
ئــەو ڕژێمــە خوێناوییەیــان دەکــرد.
هــەر چەنــدە ئــەو دوو تەداخولــەی

کاتێک دیوارى بەرلین ڕووخا،
نووسەرێکى هەڵەشەى ئەمریکا
کۆتایى مێژووى ڕاگەیاند

پێشــوو ،جیــاوازن لــەو لەشكرکێشــی و
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تەداخوالنــەی ئــەم دوایییــە ،کــە بەرزتریــن

دژی رسبییــەکان دەجەنــگان ،ئەمەیــش

لــەم دوو حاڵەتــەدا بــە نــاوی هاوکاریکردنی

ئاســتی تەکنەلۆژیــای ســەربازییان تێــدا بــە

بــوە ناونیشــانی جەنگەکــە ،لــە کاتێکــدا

مرۆڤایەتــی و مافــی مرۆڤــەوە نەکــرا،

کار هێــراوە و ئامانجــی سەرەکییشــیان،

هیــچ بواریــان بــە دیپلۆماتــی ڕووســی نــەدا

لــێ میدیــاکان لــە درۆکردنــی خۆیــان

ســەپاندنی هەژموونــی ئەمریــکا بــوە لــەو

و بــەم شــێوەیەیش هەڵوێســتی ســڕبیایان

نەوەســتاون و ئــەم جەنگەیــان بــە جەنگــی

ناوچانــە.

خســتە پەراوێــزەوە.

لەناوبردنــی چەنــد ڕژێمێکــی ســتەمکار و

ئــەو لەشکرکێشــییە ســەربازییانەی کــە

هــەر چەنــدە لێرەیشــدا ڕەوشــی مرۆییــی

دڕنــدە وەســف کــرد ،ئــەو ڕژێامنــەی کــە

لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا ڕوویــان

خەڵکــی ناوچەکــە ،وەک ناوچــەی بۆســنیا،

بــە دڵــی خۆرئــاوا نەبــوون.

داوە ،تــەواو جیــاوازن لەوانــەی ســااڵنی

هێنــدەی تــر خراپــر بــوو ،چونکــە

دیــارە گــەر ڕووداوەکانی 11ـــی ســێپتەمبەر

پێشــوو ،زۆربەیــان دەتوانــم بڵێــم

بــە هــۆی هێرشــی چەکــدارە ئەلبانــە

ڕوویــان نەدایــە ،ئەمریــکا نەیدەتوانــی

خۆبەخــۆ بــوون ،زۆر دووریــش بــوون لــە

ناسیۆنالیســتەکانەوە ،ســڕبەکان تــووڕە کران

هــەر وا بەئاســانی پەالمــاری ئــەم دوو واڵتــە

پرســە مرۆیییــەکان .گەرچــی لــە ناوچــەی

و ئــەوان دەســتیان کــرد بــە دەرکردنــی

بــدات و جەنگیــان بــە ســەردا بســەپێنێت.

بەلقانــی ئەورووپــا ،لــە ســااڵنی 1990ـــەوە

ئەلبانــە کۆســۆڤۆیییەکان ،لەبــەر ئــەوەی کە

جەنگــی ئەفغانســتان ،لــە الیــەن دەوڵەتانی

مەســەلەی مرۆڤایەتــی و هاوکاریکردنــی

جەنگیــش هەمیشــە پێویســتی بــە قوربانیی

تــرەوە بەئاســایی وەرگیــرا و دیســانەوە

مافــی مــرۆڤ ڕۆڵێکــی گــەورەی گێـڕاوە بــۆ

خەڵکــی ســیڤیلە .ســڕبیا بــۆ مــاوەی

قەوانــە کۆنەکــەی خۆیــان لــێ دایــەوە و

تەداخولکردنــی خۆرئــاوا و لەشکرکێشــییان

چەندیــن مانــگ لــە الیــەن خۆرئــاواوە

ئــەم جەنگەیــان بــە « ڕیالســیت» وەســف

لــەم ناوچەیــە ،لــێ ئەمەیــش تاکــە

بۆمبــاران ک ـرا .لــە الیەکــی تریشــەوە ئــەم

کــرد و هۆکاریــان بــۆ دۆزیییــەوە ،بــەاڵم

فاکتــەری ئــەو لەشکرکێشــییە نەبــوە .هــەر

ڕەوشــە وای کــرد ،هێنــدەی تــر پێوەندیــی

لــە بــارەی جەنگــی عێراقــەوە حاڵەتەکــە

چەنــدە خەڵکانێكیــش لێــرەدا بۆچوونــی

نێــوان ســڕبەکان و ئەلبانــەکان خراپــر

جۆرێکــی تــر بــوو ،چونکــە زۆرێــک لــە

جیاوازتریــان هەیــە و پێیــان وایــە ،دەکــرا

ببێــت .بــە دڵنیایییــەوە هەمــوو تەداخــول

دەوڵەتانــی جیهــان دژی وەســتانەوە.

ئــەو وەحشــیگەری و کۆمەڵکوژیییــە زووتــر

و لەشکرێشــییەکانی خۆرئــاوا لــە بەلقــان،

دیــارە ئــەوە ڕاســتە هــەر دوو ڕژێمــی

ڕابگیرایــە ،نــەک ســەیر بکرایــە تــا ســڕبەکان

هیــچ یەکێــک لــەو ئامانجانــەی نەپێــکا،

تاڵیبــان و ســەدام حوســێن زۆر بەئاســانی

و کرواتــەکان و موســڵامنەکانی بۆســنیا

تەنهــا بــۆ ماوەیەکــی کــورت ئاشــتی

ڕووخێـران ،لــێ هیــچ کام لــەم دوو جەنگــە

یەکــری لــە نــاو بــەرن ،ناوچەکەیــش

دروســت بــوو ،لــێ هێشــتا ناوچەکــە

ســەرکەوتنی هەقیقیــان بــە دەســت نەهێنا،

بەتــەواوی لــە دۆخێکــی نائــارام و پشــێودا

نائارامــە و کێشــەی زۆری تێدایــە ،دیــارە لەو

بەدڵنیایییشــەوە هیــچ کام لــە ئامانجەکانــی

بهێڵنــەوە.

ناوچەیــەدا جگــە لــە « کرواتیــا « نەبێــت،

ئەمریــکای نەهێنایــە دی ،بەتایبەتــی

لــە حاڵەتــی کۆســۆڤۆیش ســاڵی 1999

کــە ســوودمەند بــوو لــەم لەشکرکێشــییەی

ئەوانــەی کــە لــە ســەرەتای جەنگەکــە

دا ،بــە هەمــان شــێوە گوتیــان جگــە لــە

خۆرئــاوا و کەمێــک ئاشــتی و ئارامــی تێــدا

باســیان لێــوە دەکــرا ،کــە ئەویــش بریتــی

ڕێگــەی ســەربازی هیــچ ڕێگەچارەیەکــی

بەرقــەرار بــوە ،بــەاڵم لــە حاڵەتەکــە لــە

بــوو لــە :دامەزراندنــی سیســتەمێکی

تــر لــە بــەر دەســتا نەمــاوە تــا کێشــەکە

جەنگــی ئەفغانســتان و عێراقــدا جیاوازتــرە،

دیموکراتــی هاوشــێوەی خۆرئــاوا لــەو

چارەســەر بکەیــن ،لــەو کاتــەدا چەکــدارە

ئــەو کاتــەی کــە ســاڵی  2001لەشــكری

دوو دەوڵەتــەدا ،کــە بەهاکانــی خۆرئــاوا

تونــدڕەوە ناسیۆنالیســتە ئەلبانیییــەکان،

ئەمریــکا پەالمــاری ئــەم دوو واڵتــەی دا،

هەڵبگرێــت و دواتــر ببنــە منوونەیەکــی
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جــوان کــە هەمــوو ناوچەکــە ڕوونــاک

بگــرە تووشــی بێئومێدیــی گــەورەی کــردن،

بکاتــەوە و پرۆســەی دیموکراتیزەکــردن لــەم

بەتایبەتــی لــە حاڵەتــی عێراقــدا ،ڕەوشــەکە

ناوچانــە دەســت پــێ بــکات.

هــەر زۆر خـراپ بــوو .لــە کاتێکــدا ئەوانــەی

لــە هــەر دوو جەنگەکــەدا ،بەتایبەتییــش

پەالماریــان دا ،دەیانگــوت دەچیــن گەلێــک

لــە حاڵەتــی عێراقــدا ،بــوە کارەســاتێکی

لــە ژێــر چنگــی ڕژێمێکــی دیکتاتــۆر ڕزگار

گــەورە ،کــە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ نائارامــی

دەکەیــن ،هــەر ئەمەیشــیان کــردە هــۆکاری

و لەناوبــردن و ماڵوێرانــی و خوێنڕشــتنی

جەنگەکەیــان ،بــەاڵم بەپێچەوانەوە ڕەوشــی

زۆری بــۆ هێنــا و هەتاوەکــوو ئێســتایش

گشــتیی خەڵكــی عێ ـراق هــەر بــە تــەواوی

بەردەوامــە و هیــچ ئاســۆیییەکی ئاشــتی و

خراپــر بــوو.

ئارامییــش دیــار نییــە.

هەمــوو ئــەو پەالمــارە ســەربازیییانەی

لــە هــەر دوو حاڵەتەکەیشــدا ئــەم جەنگانە

کــە لــەم چەنــد ســاڵەی دوایییــدا

لــە الیــەن هێزێکــی دەرەکــی گــەورەوە

کــراوە و هەمــوو تەداخولکردنێکــی

ک ـراوەن ،کــە خاوەنــی لەشــکرێکی بەهێــز

کاروبــاری ناوخــۆی واڵتــان ،کــە لــە

و گەورەیــە .لــە هــەر دوو حاڵەتەکەیشــدا

الیــەن زلهێزەکانــەوە ئەنجــام درا بێــت،

هەتاوەکــوو ئێســتایش هیــچ ڕێگاچارەیەکــی

هــەر هەموویــان شکســتیان هێنــاوە

بــاش نییــە بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی

و ســەرکەوتوو نەبــوون .هــۆکاری ئــەم

ئــەم دوو دەوڵەتــە و گەڕانــەوە ئاشــتی و

شکســتە گەورانەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو

ئارامــی بۆیــان .لــە هــەر دوو دەوڵەتەکــەدا

قســە دروســتکراوەی کــە ناویــان لــێ نــاوە

و

« ئیمپریالیزمــی مافــی مــرۆڤ» ،ئەمانــە

کۆنرتۆڵکردنــی دەســەاڵتی سیاســی لــە

پێیــان وایــە ،کــە ڕژێمــە ســتەمکارەکان،

الیــەن ئەمریــکاوە بەردەوامــە.

لــە ناوخــۆی واڵت هیــچ هێزێکــی سیاســی

لــە باشــرین حاڵەتــدا دەتوانیــن ئــەوە

نییــە بتوانێــت بیانگۆڕێــت و تەنهــا لــە

بڵێیــن ،کــە پەالمــاردان و لەشكرکێشــیی

ڕێگــەی پەالمــاری هێزێکــی دەرەکییــەوە

ئەمریــکا لــە عێــراق و ئەفغانســتان،

دەتوانرێــت ئــەو ڕژێمــە بگۆڕێــت و

نەیتوانــی کۆتایــی بــە جەنگێکــی خوێنــاوی

دەوڵەتێــک دامبەزرێــت کــە لەگــەڵ بەهــا

بهێنێــت و جــۆرە ئارامــی و ئاشــتییەک

و پرەنســیبپەکانی خۆرئــاوادا بگونجێــت.

لــەم دوو دەوڵەتــە بخوڵقێنێــت ،تەنانــەت

جێگــەی ئاماژەیــە ئــەم جــۆرە تێڕوانینــە

ئــەو دەرئەنجامــە کەمێــک باشــانەی کــە

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەم و قۆناغــی

لــە ناوچــەی بەلقانــی ئەورووپــا بــە هــۆی

« جەنگــی ســارد» کــە لــەو کاتــەدا بــە

لەشکرکێشــیی خۆرئــاوا دروســت بــوو،

دەوڵەتانــی ئەورووپــای ڕۆژهەاڵتیــان

لێــرە ئەوەیــش نــەک بــە دی نەهــات،

دەگــوت ڕژێمــی « تۆتالیتاریــزم».

هێشــتا

داگیرکاریــی

ســەربازی

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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ئــەوان دواتــر بۆیــان دەرکــەوت ،بــە

فڕۆکەخانەیــەک ،یــان وەک چەکێکــی

داوای لێبــوردن لــە خوێنەرانــی ئــەم

تایبەتیــش لــە کاتــی ڕووخانــی یەکێتیــی

ماڵوێرانکــەری وەک  AK-47نییــە.

کتێبــە بکــەم ،چونکــە لــە نــاو زۆرێــک لــە

ســۆڤێت و لەگــەڵ دەســتپێکردنی پرۆســەی

گــەر شــتەکان بــەو شــێوەیە بوونایــە ،ئــەوا

وتارەکانــدا ،لەوانــە بێــت چەنــد شــتێک

دیموکراتــی لــە ســااڵنی هەشــتاکانی

ئێســتا هەمــوو دەوڵەتانــی ئەورووپــا و

دووبــارە کرابێتــەوە ،نەیشــمتوانی لــە کاتــی

ســەدەی پێشــوو لــە دەوڵەتانــی ئاســیا و

ئاســیا و ئەفریقــا ،لــە ڕووی « تیۆرییــەوە»

کۆکردنــەوەی وتارەکانــدا الیــان بــەرم.

ئەمریــکای التیــن ،لــەو کاتانــەدا چەنــد

لــە ژێــر ســایەی دەســتوورێکی دیموکراتیــدا

هــەر چەنــدە توانیــم چەنــد دانەیەکیــان

ڕژێمێکــی دیکتاتــۆری و دژە کۆمۆنیســتی

دەژیــان و لــە ڕووی سیاسییشــەوە زۆر لــە

البــەرم ،بــەاڵم نەمتوانــی هەموویــان البــەرم،

و ســتەمکار ،حوکمــی ئــەو واڵتانەیــان

یەکــرەوە نزیــک دەبــوون.

چونکــە دەبــوە هــۆی ئــەوەی کــە تــەواوی

دەکــرد ،خۆرئاوایــش ئــەم جــۆرە ڕژێامنــەی

دوا وشە:

بۆچوونەکانــم بەباشــی نەگــەن و تــەواوی

بــە دڵ نەبــوو و لەگــەڵ مەزاجــی ئەوانــدا

لــە کۆتاییــدا دەمەوێــت سوپاســی هەمــوو

کتێبەکەیشــی تێک دەدا ،لەو باوەڕەیشــدام،

نەدەهاتنــەوە ،هــەر بۆیــە گەییشــتنە ئــەو

ئەوانــە بکــەم کــە هاوکارییــان کــردم بــۆ

هەمــوو بابەتەکانــی نــاو کتێبەکــە پێکــەوە

قەناعەتــەی کــە لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی

ئــەوەی بگەمــە ئــەم جــۆرە قەناعەتــەی

گــرێ دراون و ناکرێــت هەندێــک بابــەت

هێــزی ســەربازی و لەشکرکێشــیی

ئێســتام ،هەروەهــا سوپاســی هەمــوو

البــەرم ،لەبــەر ئــەوە لەوانەبێــت دووبــارەم

بــۆ ســەر ئــەو واڵتانــە ،ناتوانرێــت

ئــەو هــاوڕێ و دۆســتانەم دەکــەم ،کــە

کردبێتــەوە .هــەر چەنــدە پێدەچێــت

گۆڕانکاریــی سیاســی و کولتــووری بکرێــت،

گوێیــان بــۆ گرتــم و لــە بــارەی مەســەلە

ئەمەیــش یارمەتیــی خوێنــەر بــدات کــە

چونکــە بــۆ باڵوکردنــەوەی ئــەو بەهــا و

جۆراوجــۆرەکان ،لەگەڵمــدا نیقــاش و

بــە شــێوەیکی جیدییــر لــە مەســەلەکان

دامــەزراوە دیموکراســییانەی لــە نــاو ئــەو

دیالــۆگ و گفتوگــۆی زۆرمــان پێکــەوە کــرد،

قووڵــر ببنــەوە .لــە الیەکــی تریشــەوە

کۆمەڵگایانــەدا ،پێویســتە ،پێشــر لــەو

لــە پێــش هەموویشــیانەوە هاوڕێیانــم لــە

دەبێــت دان بــەو ڕاستییەیشــدا بنێــم،

کۆمەڵگایانــەدا بنەمایەکــەی بەهێزیــان

نیودەلهــی و زانکــۆی هارڤــارد و نیویــۆرک.

کــە دووبارەکردنــەوە ،بەشــێکە لــە کاری

هەبێــت و لــە الیــەن خەڵکییــەوە قەبــووڵ

وەک نووســەرێکیش سوپاســی ئــەم دەزگا

نووســەر ،جگــە لەوەیــش نامەوێــت لــەوە

بکرێــن.

ئیتالییــە دەکــەم بــۆ چــاپ و پەخــش و

ال بــدەم کــە پێوەندیــی بــە کەســایەتیی

دیــارە دیموکراتــی و بەهاکانــی کۆمەڵگــەی

باڵوکردنــەوە ،چونکــە ئــەوان یەکــەم کــەس

خۆمــەوە هەیــە و لــە هەمــوو ژیامنــدا

خۆرئاوایــی لەوانــە « مافــی مــرۆڤ»

بــوون کەهانیانــدام و هاوکارییــان کــردم،

ئولفەتــم پێــوە کــردوە ،مەبەســتم لەوەیــە

ناتوانرێــت وەک ئایدیۆلۆژیایەکــی هێــراو

تاوەکــو هەمــوو ئــەم وتارانــەم لــە شــێوەی

هەمیشــە ویســتوومە زیاتــر فێــر ببــم و

ســەیر بکرێــت ،کــە لــە الیــەن خەڵکییــەوە

کتێبێکــدا کــۆ بکەمــەوە و دواتریــش هــەر

باشــر تــێ بگــەم و دڵنیاتــر بــم .هیــوادارم

وەک شــتێکی ئاســایی وەربگیرێــت و بــە

خۆیــان بــۆم چــاپ و بــاو بکەنــەوە ،لــە

لــەم خــوە ئاســایییەم ،ســنوورم نەبەزاندبێت

کار بهێرنێــت .هەروەهــا ناکرێــت ئەمانــە

پێــش هەموویشــیانەوە  Bruce Hunterو

و ئێــوەم بــێ تاقــەت نەکردبێــت.

وەک شــمەکێکی هێـرا و ســەیر بکرێــن ،بــۆ

 ،Ania Corlessکــە هاوکاریی و پشــتگیریی

منوونــە وەک پاســکیلێک یــان ئۆتۆمبیلێــک،

مــن و خەڵکانــی تریــش دەکــەن ،تــا لــەم

سەرچاوە:

تەنانــەت وەک خزمەتگوزارییەکیــش

جــۆرە پرۆژانەیــان بــۆ جێبەجــێ بکــەن.

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

ناکرێــت ســەیر بکرێــن بــۆ منوونــە ،وەک

لــە الیەکــی تــرەوە پێــم خۆشــە لێــرەدا
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