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

شکستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی ئیسالمگەرادا
زۆربــەی بیرمەنــدان لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە هەژموونــی ئیســامیزم لــە
نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەمەوە دەردەکەوێــت .هەڵبەتــە ئەمــەش
دەرئەنجامــی کۆمەڵێــک بارودۆخــی بابەتییــە جیهانــە ،بەتایبــەت ناوچــەی
جێــی نفــوزی ئایینــی ئیســام ،کــە واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامییە ،یــان
ئــەوەی پێــی دەگوترێــت جیهانــی ســێ .زۆرێــک لــە بۆچوونــەکان لــەو
بــاوەڕەدان کــە هــەر لــە بنەڕەتــەوە هێــزە سیاســییە ئایینییەکانــی نــاو
ئیســام ،لەالیــەن واڵتانــی ســەرمایەداریی خۆرئــاواوە دروســت ک ـراون بــە
مەبەســتی بەکارهێنانیــان لــە ڕووی هەژموونــی یەکێتیــی ســۆڤیەتدا لــە
ســەدەی بیســتەمدا.
بــەاڵم دواتــر ئــەم هێزانــە بــە ئامانجــی دیکــە خۆیــان ڕێکخســتەوە و کاریــان
کــردووە .بەشــێکی ســەرەکیی ئــەم کتێبــە تەرخانکــراوە بــۆ هەژموونــی
ئیســامی سیاســی لــە پــاش ڕووداوەکانــی بەهــاری عەرەبــی و شۆڕشــی
واڵتانــی عــەرەب ،کــە جارێکــی دیکــە مشــتوومڕی دەربارەی پرســی ئیســامی
سیاســی زینــدوو کــردەوە .کتێبەکــە لەالیــەن یەکێــک لــە نووســەرە هــەرە
دیارەکانــی بــواری ئیســامی سیاســیی نــوورساوە ،کــە ئەویــش نووســەری
فەڕەنســی (ئۆلیڤــەر ڕوا)یــە.
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نووسینی :کۆمەڵێک وەرگێڕ
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 318 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

چەپ و ئیسالم و تیرۆر
ئــەم کتێبــە کۆکـراوەی چەندیــن وتــاری گرنگــە دەربــارەی دوو کایــەی گرنگ؛
ئاییــن و فکــری چــەپ ،بــەاڵم تــا ڕادەیەکــى بەرچــاو ڕوانینــەکان جیــاوازن
و هێڵێکــی یەکگرتــوو پەیــڕەو نەک ـراوە ،بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بــەر هەمــوو
جــۆرە بیرکردنــەوەکان بکەوێــت لەســەر ئــەو دوو چەمکــە ســەرەکییە.
بــە شــێوەیەكی گشــتی بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە خۆیــان دەبیننــەوە لــە
مشــتوومڕی نێــوان چــەپ و ڕاســت ،هەروەهــا قەیرانــی چــەپ لە ســەردەمی
گڵۆبالیزمــدا ،هێڵــە یەکرتبــڕ و تەریبەکانــی نێــوان ئیســام و مارکســیزم،
پەیوەندیــی میشــێل فوکــۆ بــە شۆڕشــی ئێرانــەوە ،دەربــارەی ئیســامۆفۆبیا،
پێغەمبــەرە درۆزنــەکان ،کارڵ پۆپــەر دژ بــە مێژووگەرێتــی ،خوێندنــەوەی
کتێبــی ڕەوشــی کۆمۆنیــزم ،شۆڕشــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی  ،1917ئەوروپــا و
قەیرانــی پەنابــەران ،گفتوگــۆ لەگــەڵ ســاڤۆی ژیــژەک ،لەگــەڵ چەندیــن
بابەتــی دیکــە لــە دووتوێــی ئــەم كتێبــەدا بــەدی دەكرێــت.
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نووسین و لیکۆڵینەوەی :فەرید ئەسەسەرد
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 108 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئەزموونی ئۆتۆنۆمیی کورد لە عێراقدا
زۆرجــار پرســی ئۆتۆنۆمیــی کــوردی عێـراق ،وەک پرســێک تەماشــا دەکرێــت
کــە لەگــەڵ ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی عێراقــدا ســەریهەڵداوە ،بــەاڵم لــە
ڕاســتیدا مێــژووی ئۆتۆنۆمیــی کــورد لەنــاو عێراقــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش
دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێــراق ،بــە دیاریکــراوی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو
ســەردەمەی کــوردەکان لەژێــر سەرپەرشــتی بەریتانیــادا خــاوەن قەوارەیەکی
ئۆتۆنۆمیــی ســەربەخۆ بــوون ،بــەاڵم بەهــۆی تێکچوونــی پەیوەندییەکانــی
کــورد و بەریتانیــاوە ئــەم ئەزموونــە زوو شكســتی هێنــا .دواتریــش چەنــد
ئەزموونێکــی دیکــەی مــاوە کــورت یــان مــاوە درێــژ هاتنــە ئــاراوە ،بــەاڵم
لەگــەڵ هەڵچــوون و داچوونــی فــەزای سیاســییدا تووشــی هــەوراز و
نشــێویی دەبــوون .لــە زۆربــەی ڕێککەوتــن و پەیامننامەکانــدا ئــەم مافــە بــە
کــوردەکان دەدرا لەالیــەن دەســەاڵتدارانی عێراقــەوە ،بــەاڵم کاتێــک دەهاتــە
ســەر زەمینــەی واقیــع ئــەم مافــە وەک خــۆی جێبەجــێ نەدەک ـرا و تەنهــا
لــە چوارچێــوەی مافــە ڕۆشــنبیری و فەرهەنگییەکانــدا کــورت دەکرایــەوە،
هەربۆیــە بــەردەوام کێشــەکان لــە نێــوان کــوردەکان و دەســەاڵتدارانی
عێراقــی عەرەبییــدا چارەســەر نەک ـران.
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نووسینی :جۆن جەی میرشەمیر
وەرگێڕانی :فاروق جەمیل
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 259 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟
بێگومــان زۆرێــک لــە مرۆڤــەکان ناوبەنــاو درۆ دەکــەن ،بــەاڵم هەمــوو
الیەکیــش پێیــان وایــە درۆ تۆمەتێکــی ترســناکە ،هەمیشــە خەڵکــی دوودڵــن
لــەوەی بەســەر کەســێکی دیکــەدا بیســەپێنن ،بۆیــە زمانێکــی ســووکرت بــۆ
دەربڕینــی ئــەوە بەکاردەهێنــن ،ئەمە لەنــاو سیاســەتی نێودەوڵەتییدا گەلێک
بــاوە ،بــۆ منوونــە کاتێــک جــۆن کیــری لــە کاتــی کەمپینــی هەڵبژاردنەکانــی
ئەمریــکا لــە ســاڵی 2004دا نەیتوانــی جــۆرج بــۆش بــە درۆزن وەســف
بــکات ،هــەر بۆیــە لــە بــری ئــەوە دەســتەواژەیەکی ســووکرتی بەکارهێنــا و
گوتــی «ئــەو شکســتی خــواردووە لــە گوتنــی ڕاســتییەکان دەربــارەی عێراق»،
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بەهــۆی ئــەوەی درۆکــردن شــتێکی ئابــڕوو بەرانەیــە
خەڵــک حــەز دەکــەن قســەی لەســەر بکــەن و کۆدەکانــی بخوێننــەوە لەنــاو
سیاســەتی نێودەوڵەتییــدا .کتێبەکــە ســەرەتا بــە لێکۆڵینــەوە لــە چەمکــی
درۆكــردن دەســتی پێکــردوە و دەیەوێــت ســەرەتا خوێنــەر ئاشــنا بــکات
کــە ناوەرۆكــی درۆ چییــە ،پاشــان دێتــە ســەر باســی لیســتێک لــە درۆی
نێودەوڵەتــی کــە لــە نێــو واڵتانــدا بــاوە ،پاشــان پرســی درۆ دەبەســتێتەوە بــە
پەردەپۆشــکردنە س ـراتیژییەکان و ئەفســانە نەتەوەییەکانــەوە.
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نووسینی :ئێرنست مەندڵ
وەرگێڕانی :بابان ئەنوەر
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 323 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بزووتنەوەی خوێندکارانی شۆرشگێڕ؛ لەناو دڵی
بەپرۆلیتاریکردنی کاری زەینیدا
ئــەم کتێبــە چەندیــن ناونیشــانی دیکــە هەڵدەگرێــت و دەکرێــت هــەر یەکێــک لــەو ناونیشــانانەش
ببنــە پێناســەیەک و گوزارشــتێک لــە ناوەڕۆکــی ئــەم کتێبــە و ئایدیــا و تێزەکانــی ،ئەوەتــا مەنــدڵ
کۆمەڵێــک خاڵــی کردۆتــە تــەوەری ســەرەکیی باســەکانی ،لەوانــە پرســی پێکــەوە گرێدانــی “تیــۆر”
و “پڕاکتیــک” و قووڵکردنــەوەی ئــەم بابەتــە تــا ئــەو ئاســتەی هیــچ بوارێــک نەمێنێتــەوە بــۆ
قســەکردن لەســەر تیــۆری بــێ پڕاکتیــک (کــە مەنــدڵ بــە تیۆرێکــی نــەزۆک نــاوی دەبــات) لەگــەڵ
پڕاکتیکــی بــێ تیــۆر (کــە نووســەر بــە پڕاکتیکێکــی بــێ ئەنجــام نــاوی دەبــات).
بابەتێکــی دیکــەی ســەرەکی لــەم کتێبــەدا بریتییــە لــە باســێکی دوور و درێــژ لەســەر زانکــۆ و
(ڕۆڵــی گــۆڕاوی زانکــۆی بــۆرژوازی) و پێگــەی خوێنــدکار لەنــاو زانکــۆدا ،بــاس لــە ڕیشــەکانی
پەیوەندیــی نێــوان زانکــۆ و خوێنــدکار دەکات ،کــە چــۆن لــە قۆناغێکــدا زانکــۆ جێگــەی خوێندنــی
کەســانی خانــەدان بــوە ،بــەاڵم لەگــەڵ خواســتە زۆرەکانی ســەرمایەدارییدا بــۆ دەســتی کاری کارامە،
ئیــدی پێویســتی ئــەوە دێتــە ئــاراوە زانکــۆ زۆرتریــن خوێنــدکار وەربگرێــت و ببێتــە کارگەیــەک بــۆ
وەاڵمدانــەوەی خواســتەکانی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری (کــە لــە هــەردوو قۆناغەکــەدا
زانکــۆ ناوەندێکــی شۆڕشــگێڕ نەبــوە بــە مانــا مارکســییەکەی) ،بــە مانایەکــی دیکــە ئــەوە بــازاڕە
تەحەکــوم بــە خواســتی خوێندنــی خوێندکارانیشــەوە دەکات و شــێواندنێکی گــەورەی هێناوەتــە
ئــاراوە بەرامبــەر بەشــەکانی زانکــۆ و زانســتە مرۆییــەکان بــە چاوێکــی کەمــر تەماشــا دەکرێــن.
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نووسینی :پۆڵ ڕیکۆر
وەرگێڕانی :ئاالن ڕەشید
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 272 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

خۆشەویستی و دادپەروەری
فەیلەســوف چــۆن دەتوانێــت دەربــارەی خۆشەویســتی بدوێــت؟ واتــە
لــە پێنــاو مانــا کۆتاییەکەیــدا بیگەڕێنێتــەوە بــۆ چەمکێــک کــە بشــێت بــە
شــیکارییدا تێپەڕێــت؟ ئــەم پرســیارە هــەر لــە ســەرەتاوە بــەر چەندیــن
ئاســتەنگ دەکەوێــت ،کــە بــە الی کەمــەوە دەکەوێتــە نــاو گوتارێکــەوە کــە
ئاڕاســتەی عاتیفــە دەکرێــت .هەمیشــە خۆشەویســتی لــە شــیعرەوە نزیکــرە
و کەمــر دەچێتــە نــاو چوارچێــوەی هەژمــار و حســاباتەکانەوە ،ســەر بــە
ویســتێکە دوورتــر لــە هــەر ئەرگومێنتێکــی یاســایی بــۆ ئەودیــووی واقیعــی
بــاو و هەبــوو دەڕوات .ئــەم کتێبــە خاڵــی بەیەکگەیشــتنی فەیلەســووف و
تیۆلۆژیســتە ،کردنــەوەی دەرگایەکــی ناکۆتایــە بەســەر عەقاڵنییەتــدا ،تاوەکــو
بوونێکــی مرۆیــی بکاتــە ڕەوتێکــی درێــژ بــۆ هەوڵــدان بــۆ پڕکردنــەوەی
بــوون .ناوەڕۆکــی ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە هەوڵــە پێشــەنگەکان لــە فیکــری
نوێــی خۆرئاواییــدا ،کــە پرســیار دەربــارەی دەرکەوتنــی هــەردوو چەمکــی
خۆشەویســتی و دادپــەروەری دروســتدەکات.
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نووسینی :مارتن هایدیگەر
وەرگێڕانی :ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 124 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

فەلسەفەکار و سیاسەت

ئــەم کتێبــە پێکهاتــوە لــە دوو وتووێــژی دوور و درێــژ لەگــەڵ مارتــن
هایدیگــەردا ،چونکــە تیشــک دەخەنــە ســەر بەشــێکی گرنگــی شــاراوە و
نادیــاری ژیــان و پەیوەندیــی سیاســییانەی هایدیگــەر بــە سیســتەم و حزبــی
نازیــی ئەڵامنییــەوە لــە ســەرەتاکانی دەســەاڵتی هیتلــەردا .دوو وتووێژەکــە
لــە دوو بۆنــەی جیــاوازدا ئەنجامــدراون ،لــە وتووێــژی یەکەمــدا هایدیگــەر
زۆر ڕاشــکاوانە دەدوێــت و قســە دەکات ،ڕاســتە هەمــوو حەقیقەتێــک
ناڵێــت ،بــەاڵم بەشــێکی زۆری ڕووداوەکانــی هــەردوو ســاڵی ()1934 -1933
ڕووندەکاتــەوە ،کــە تێیــدا پۆســتی ســەرۆکی زانکــۆی فرایبۆرگــی وەرگرتبــوو.
لــە وتووێــژی دوەمیشــدا کــە خــۆی لــە ئەســڵدا دیدارێکــی تەلەفزیۆنــی بــوە
و دواتــر نوورساوەتــەوە ،وەکــو بەشــێک لــە دیــدار و وتووێــژە گرنگەکانــی
هایدیگــەر تەماشــا دەکرێــت ،لەوێــدا هایدیگــەر قســە دەربــارەی تەکنیــک
و تەکنەلۆژیــا و پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی دەکات.
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نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :ئاکام بەسیم
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 221 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کورتە لێکۆڵینەوەیەکی مێژووی سۆسیال دیموکرات
سۆســیال دیموک ـرات یــان سۆســیال دیموکراســی نزیکــەی  150ســاڵە بۆتــە
چەمکێکــی بەرباڵو لەناو زانســتی سیاســی و فکــری چەپ و سۆسیالیســتییدا.
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدە بــەدواوە سۆســیال دیموکــرات وەک
چەمکێــک دەیــان کتێبــی لەســەر نــوورساوە .ئــەم کتێبــە لــە کۆمەڵێــک
وتــار و لێکۆڵینــەوەی فکریــی پێکهاتــوە و بــاس لــە کۆمەڵێــک پــرس دەکات،
لەوانــە( :پێشــەکیی کتێبــی سۆســیالیزمی زانســتی و سۆســیالیزمی یۆتۆپــی ،لە
نووســینی فرەدریــک ئەنگڵــس ،کورتــە لێکۆڵینەوەیەکــی مێــژووی سۆســیال
دیموکــرات ،سۆســیال دیموکــرات تــا شــەڕی جیهانیــی یەکــەم ،بنەماکانــی
تیــۆری ڕیڤزیۆنیــزم ،جێگــە و شــوێنی ئینتەرناســیۆناڵی دوەم ،سۆســیال
دیموکراتــی هاوچــەرخ ،ڕۆڵــی مێژوویــی سۆســیال دیموکــرات ،دەوڵەتــی
خۆشــگوزەرانی سۆســیال دیموک ـرات) ،لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە ،کــە
هەموویــان دەچنــە چوارچێــوەی بیرکردنەوەیەکــی قووڵــەوە لــەم چەمکــە و
ڕیشــە مێژووییەکانــی و ئاســۆکانی داهاتــووی.
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نووسینی :مایلز کوبالند
وەرگێڕانی :شاناز ڕەمزی هیرانی
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 540 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

سەربوردەی ژیانی مایلز کوبالند
نووســەری ئ ـهم كتێب ـه (مایلــز كوبالنــد) ،ك ـه یەكێكــە لــە دامەزرێنەرانــی دەزگای
هەواڵگریــی ناوهنــدی ئەمەریــكا  CIAو بەڕێوەبــەری وێســتگەیهكی ئــهو
دهزگای ـه بــوه ل ـه دیمەشــق .كوبالنــد ڕۆڵــی لــە شۆڕشــەكەی (حوســنی زەعیــم)دا
هەبــوو ،پەیوەندییەكــی پتەویشــی لەگــەڵ هەندێــك كەســایەتی عەرەبیــدا هەبــوە.
لــە ســەردەمی دهســهاڵتی ســهرۆكی پێشــووتری میــر (جەمــال عەبدولنــارس)،
بــە هەمانشــێوە كوبالنــد ڕۆڵــی لــە دەســتگیركردنی ســەرۆك وەزیرانــی پێشــووتری
ئێــران دكتــۆر (محهمــهد موســهدهق)دا هەبــوە .هەریــەك لــە جیمــی كارتــەرو
ئهنــوهر ســادات هەوڵیانــدا هــەردوو فڕۆكــەی بارمتەكانــی ئێــران ئــازاد بكــەن،
بــەاڵم لــهو ههوڵــهدا شكســتیان هێنــا و كوبالندیــش ئــەو كاتــە لەگــەڵ ئەوانــدا
كاریكــردوه .ئــهو نووســەرێكی بــە توانایــ ە و خاوهنــی عەقڵییەتێكــی مەزنــه.
ئــەم كتێبــە بــاس لــەو قۆناغــە هەســتیارانهی مێــژووی جیهــان و نیشــتامنی عــەرەب
و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە گشــتی دهكات ،لــه ڕوانگــهی سیاســهتی دهرهوه و
ههواڵگــری ئهمهریــكاوه .ئــەم كتێبــە توێژینەوەییەكــی مێژووی ـ ی و رشۆڤەكاریــی
نییــە ،بەڵكــو یاداشــتنامەی كەســێكە ،كــە لــەو مــاوە هەســتیارەدا ژیــاوەو بەشــدار
بــوە لــە درووســتكردنی بەشــێك لــەو ڕووداوانــەو باســی زۆرێــك لــە بابــهت و
مەســەلە گرنگــەكان دەكات ،كــە پێشــر كــەس دەســتی بۆیــان نەبــردوە.
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نووسینی :ڤاتسالڤ هاڤڵ
وەرگێڕانی :سابیر عەبدوڵاڵ کەریم
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 270 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

هێزی بێهێزهكان
كتێبــی (هێــزی بێهێــزهكان) ،لــه نووســینی ڤاتســاڤ هاڤــڵ ســهرۆكی پێشــووتری كۆمــاری
چیكوســلۆڤاكیایه .ئـهم كتێبـه بــاس ژیانــی سیاســی و كۆمهاڵیهتــی و ئابــووری و فكــری واڵتــی
چیكۆســلۆڤاكیا دهكات ل ـه س ـهردهمی حوكمــی تاكحزبــی كۆمۆنیســتی تــا ڕووخانــی یهكێتــی
ســۆڤێت و ســهرجهم سیســتمه كۆمۆنیســتییهكانی پابهنــد پێــوهی لــه دوای وهرچهرخانــی
پیرۆســرۆیكا و گالسنۆســت لـه ســاڵی  .1990نوسـهری شــانۆ و نهیــاری دیــاری دژ بـه سیســتمی
كۆمۆنیســتی و ســهرۆك كۆمــاری پێشــووتری چیــك (ڤاتســاڤ هاڤــڵ) لــه ســاڵی  1936لــه
پراگــی پایتهخــت لهدایكبــوه .دهربڕینــی بیــروڕا سیاســییهكانی لـه دژی سیســتمی كۆمۆنیســتی
بوهتــه كۆســپ لهبــهردهم وهرنهگرتنــی لــه هیچــكام لــه كۆلێژهكانــی زانســته مرۆییــهكان
لــهو ســهردهمهدا ،كــه حــهزی دهكــرد تیایــدا بخوێنێــت ،دواتــر ههوڵیــدا پهیوهنــدی بــه
كۆلێــژی ســینهماوه بــكات ،بــهاڵم شكســتی هێنــا و وهرنهگیــرا.
كتێبــی هێــزی بێهێــزهكان ،كتێبێكــه ســهبارهت بــ ه ناســنامهی مرۆڤایهتــی لــه ڕووی
ملمالنێكانــی ل ـه پێنــاو دۆزین ـهوهی خــود لهگ ـهڵ سیســتمهكان ،جارێكیــر دۆزین ـهوهی خــود
لهگــهڵ دیكتاتۆرییهتــی كالســیكی ،جارێكیرتیــش لهگــهڵ دیكتاتۆرییهتــدا ،بانگهشــهی ئــهوه
دهكات گوایــە ب ـه نــاوی گ ـهل فهرمانڕهوایهتــی دهكات و بــۆ بهرژهوهنــدی گ ـهل كاردهكات.
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نووسینی :دكتۆر (مهحمود محهمهدیان) و
(جهعفهری شهمسی)
وەرگێڕانی :ڕهفعهت سهلیمی
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 486 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

بنهما تیۆرییهكانی بهبازاڕكردن و ڕیكالمی سیاسی له ڕۆژئاوا
ئ ـهم كتێب ـه ل ـه  7ب ـهش پێكهاتــوه :بهشــی یهك ـهم باســی بابهتــی ب ـه بازاڕكردنــی بازرگانــی
و سیاســهت دهكات» ،كــه چــۆن سیســتمی دیموكراســییه كۆنــهكان بینــهری لــهق و الوازی
پڕهنســیپه س ـهرهكییهكانی خۆیــان بــوون ،ب ـهوهش دهتوانیــن ب ـه نات ـهواوی و ناكامیــی ئ ـهو
دیموكراســییانه ل ـه ڕاكێشــكردنی پشــتیوانی گشــتی ل ـه م ـهڕ پرۆس ـه سیاســییهكاندا بزانیــن.
بهشــی دوهم باســی شــیكردنهو ه و رشۆڤهكردنــی بــهبازاڕكردنــی سیاســی دهكات لــه پــاڵ
مێــژووی بــهبازاڕكــردن و كهمپینـه سیاســییهكان ،كـه زۆر كۆنــره لـه بــهبازاڕكردنــی سیاســی،
ك ـه دهگهڕێت ـهوه بــۆ دوو س ـهده پێــش لهدایكبوونــی مهســیح ،كاتێــك بــۆ پاراســتنی پێگ ـهی
خۆیــان لـه ڕۆمــا دهســتیانكرد بـه ڕێكخســتنی كهمپینــی سیاســی بـ ه واتــای ئهمــڕۆی .بهشــی
ســێیهم باســی ئامرازهكانــی پهیوهندیگرتــن لــه بــه بازاڕكردنــی سیاســییدا دهكات .بهشــی
چــوارهم باســی بنهماكانــی پالندانــان لــه كهمپینــی سیاســییدا دهكات .بهشــی پێنجــهم
باســی سهرمهشــقی ڕهفتاریــی دهنگدانــی ههندێــك لــ ه گرووپهكانــی ئامانــج دهكات،
ئهمــهش ئــهو پرســیاره لــه مێشــكدا قووتدهكاتــهوه ،كــه چاالكییهكانــی بــه بازاڕكــردن بــه
تایب ـهت ڕیكالم ـهكان دهبێــت لهس ـهر كام گــرووپ ،یــان بــازاڕ چــڕ بكرێت ـهوه تــا زۆرتریــن
بهرژهوهنــدی بهدهســتبێنێت .بهشــی شهشــهمی ئــهم كتێبــه باســی گرنگــی پهرهســهندنی
بــهبازاڕكردنــی سیاســی لــه سهرتاســهری جیهانــدا دهكات ،بهشــی حهوتهمیــش باســی
ڕهههنــده تاریكهكانــی پرۆســهی بــه بازاڕكردنــی سیاســی دهكات.
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نووسینی :مێهرداد سهمهدزاد ه
وەرگێڕانی :محهمهد حهسهن
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 354 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئهزموونی عهلمانییهت له هندستان
ل ـهم كتێب ـهدا هاتــووه :ئەگــەر تێكەڵبوونــی ئاییــن و سیاســەت لــە عەملانییەتــی (ماهامتــا گانــدی)دا بــوە هــۆی ســەركەوتنی ئایینــی
هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا .ئــەو تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی كەلتــوردا تێپــەڕ دەبێــت ،واتــە ئاییــن خــۆی دەبێتــە
كەلتــور و نەتەوەیــەك بەپێــی ناســنامەی ئایینییەكــەی پێناســە دەكات .ئەگــەر تێكەڵبوونــی ئاییــن و سیاســەت لــە عەملانییەتــی گاندیــدا
بــوە هــۆی ســەركەوتنی ئایینــی هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا ،ئــەو تێكەڵبوونەوەیــە لــە فەلســەفەی سیاســی هــەردوو رێكخراوی
(هینــدۆس مهاســبا) و ( )R.S.Sبــوە هــۆی زاڵبوونــی كولتــووری نــەژادی هیندۆســەكان .ئــەوەش ئاڕاســتەیەكە ،كــە بە زەقــی دژە لەگەڵ
خوێندنــەوەی عەملانییانــە بــۆ ناســیۆنالیزم .ئــەو ئاڕاســتەیە بــە ڕاشــكاوی لــە وشــەی هێندوتــوا (ناســنامە و كولتــووری هینــدۆس)دا
خــۆی دەبینییــەوە ،كــە لــە ســەردەمی هەڵكشــانی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی هندســتانەوە تــا ئێســتا بنەماكانــی ئایدۆلۆژیایــی ڕاســتگرە
توندڕەوەكانــی ئــەو واڵتــەی لەســەر دامــەزراوە .ئــەو تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی كەلتــوردا تێپــەڕ دەبێــت ،واتــە ئاییــن خــۆی
دەبێتــە كەلتــور و نەتەوەیــەك بەپێــی ناســنامەی ئایینییەكــەی پێناســە دەكات.
تــی ئێــن مــەدان ،كۆمەڵناســێكی هندییـه ،چەندیــن ســاڵ بــەر لــەوەی حزبــی (بــی جــی پــی) دەســەاڵت بگرێتــە دەســت بــە ڕاشــكاوی
ڕایگەیانــدوه« :لــە ئێســتاوە دەڵێــم لــە هەلومەرجــی هەنوكەیامنــدا عەملانییــەت وەك بڕوایەكــی هاوبــەش لــە ئاســیای باشــوور
دەســتەبەر نابێــت ،ئەویــش وەك هەنــگاوی كردارییانــەی حكومــەت ،بۆیــە لــە چوارچێــوەی بەرنامەیــەك بــۆ داهاتــوو ســەركەوتن
بەدەســت ناهێنێــت» .لــە ڕاســتییدا تێگەیشــتنی مــەدان بەهــۆی ڕەخنەكانییەتــی لــە مۆدێڕنــە .ئەوەشــی وتــووە« :عەملانییــەت خەونــی
كەمینەیەكــە ،كــە دەیەوێــت زۆرینــە بەپێــی وێناكانــی خــۆی لــە قاڵــب بــدات و ویســتی خــۆی بەســەر مێــژوودا بســەپێنێت ،بــەاڵم لــە
كۆمەڵگایەكــی ڕێكخـراوی دیموكراتیكــدا ئــەو تواناییــەی نییــە .ئاشــیس نانــدی ،بیرمەنــدی نــاودار و ڕەخنەگــری مۆدێڕنــەش هــۆكاری
ســەرنەكەوتنی عەملانییەتــی هندســتان لــە نامۆبوونــی لەگــەڵ كۆمەڵــگا و كولتــووری ئــەو واڵتــەدا دەبینێتــەوە .رووبەڕووبوونــەوەی
تونــد و ڕەخنەگرانــەی نانــدی لــە بەرامبــەر عەملانییەتــی جیهانگیــر ،كــە دەتوانیــن رشۆڤەكــەی لــە مانیفســتۆی دژە عەملانییەكەیــدا
ببینیــن ،كــە لــە ڕاســتییدا پێشــەكییەكە بــۆ ڕەخنــە لــە مۆدێڕنــە لــە پێنــاو ڕەتكردنــەوەی هــەر جــۆرە ڕوانگەیەكــی ڕۆژئاواییــدا.
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نووسینی :کەریم یەڵدز
وەرگێڕانی :ئەرسەالن حەسەن
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 359 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کوردەکانی سوریا
کوردەکانــی ســوریا وەک لــە نــاوی کتێبەکــەوە بەدیاردەکەوێــت
نەتەوەیەکــی لەبیرکــراون ،بەتایبــەت کوردەکانــی ســوریا ،چونکــە
بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ نــەک خاوەنــی ناســنامەی نەتەوەیــی
نەبــوون ،بەڵکــو خاوەنــی ناســنامە و ڕەگەزنامــەی واڵتێکیــش نەبــوون،
هەربۆیــە بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ بێبەشــبوون لــە مافــە هــەرە
ســەرەتاییەکانی مرۆڤێکــی ئاســایی .نووســینی کتێبێــک لەســەر
کوردەکانــی ســوریا ،گرنگییەکــی زۆری هەیــە لەبەرئــەوەی بەدرێژایــی
دەســەاڵتی بەعســییەکان لــە ســوریا ،ناوچــە کوردییــەکان وێـڕای ئــەو
بــێ مافییــەی باســکرا ،گەمــارۆی میدیایــی و کولتووریشــیان خرابــوە
ســەر و ڕێگــە بــە هیــچ لێکۆڵــەر و نووســەر و ڕۆژنامەنووســێکیش
نــەدەدرا ســەردانی ئــەو ناوچانــە بــکات ،کــە دانیشــتوانەکەی کــورد
بــوون ،چونکــە لەالیــەن ڕژێمــی ســوریاوە وەک هەڕەشــە بــۆ ســەر
ئاسایشــی نەتەوەیــی تەماشــا دەکـرا .لــەم کتێبــەدا بــە شــێوەی فاکــت
و دیکۆمێنــت تاوانەکانــی حکومەتــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی ســوریا
بەرامبــەر بــە نەتــەوەی کــورد خراوەتــەڕوو.
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نووسینی :کاوە تەیب جەالل
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 426 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کەرتبوون لەنێو پارتە سیاسییەکانی کوردستان
هەڵبەتــە کەرتبــوون زیاتــر بــە دەربڕینــە عەرەبییەکــەی نــارساوە (ئینشــیقاق) ،کــە بــە مانــای درز
کەوتنــە شــتێکەوە دێــت و لــە کایــەی سیاســییدا بــۆ درزکەوتنــە نــاو پــارت و ڕێکخراوەکانــەوە
بەکاردێــت ،یەکێکــە لــە ڕووخســارەکانی ملمالنێــی سیاســی نێــوان پارتــە سیاســییەکان لــە هــەر
جێگەیەکــی جیهانــدا بێــت .ڕاســتە کەرتبــوون لەنــاو زۆربــەی پارتــە سیاســییەکانی جیهانــدا بۆتــە
دیاردەیەکــی زەق و بەرچــاو ،بــەاڵم مــەرج نییــە هەمیشــە مانایەکــی نەرێنیــی هەبێــت ،بەڵکــو
دەشــێت هەندێــک جــار مانــای ئەرێنیشــی هەبێــت .بــەاڵم ڕاســتییەکی تــاڵ هەیــە دەبێــت دانــی
پێــدا بنێیــن ،زۆرینــەی کەرتبوونەکانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە گشــتی و کەرتبوونــی نێــو
پارتــە کوردییــەکان بەتایبەتــی ،زیاتــر ڕووخســارە نەرێنییەکــەی دەبیرنێــت .کەرتبــوون یەکێکــە لــە
قۆناغەکانــی ملمالنێــی سیاســی یاخــود کێشــەی ناوخۆیــی حــزب ،وەک چــۆن چەندیــن قۆناغــی
دیکــە هەیــە .ئــەم توێژینەوەیــە بەدیاریک ـراوی قۆناغێکــی مێژوویــی هەڵبــژاردوە بــۆ ســەرنجدان
لــە کەرتبوونــی نێــوان پارتــەکان و هــۆکار و زەمینەیــان ،ئەویــش قۆناغــی نێــوان ســااڵنی (-1976
)1988ە .توێــژەر لــەم توێژینەوەیــەدا زۆر بــە وردیــی ســەرجەم فاکتــەرە ناوخۆیــی و دەرەکییەکانــی
پەیوەســت بــە کەرتبوونــی نێــوان پارتــە سیاســییەکانی لێکداوەتــەوە ،بەتایبــەت کەرتبــوون لەنێــو
پارتــە ســەرەکییەکانی وەک (پارتــی دیموکراتــی کوردســتان) و (یەکێتیــی نیشــتیامنیی کوردســتان) و
هــەر یــەک لــەو پــارت و رێکخراوانــەی لــەم دوو پارتــەوە ســەریانهەڵداوە.
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نووسینی :تی .زێت .الڤین
وەرگێڕانی :ئارام مەحمود ئەحمەد
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 638 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

لە سوقراتەوە تا سارتەر
ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە کتێبــە هــەرە بەپێــزەکان دەربــارەی مێــژووی
فەلســەفە و ئایدیــا فەلســەفییەکان ،هەربۆیــە دەزگای ئایدیــا بــۆ فکــر و
لێکۆڵینــەوە بــە باشــی زانــی بیکاتــە کــوردی و چــاپ و بــاوی بکاتــەوە.
کتێبەکــە بــاس لــە ڕەوتــە فەلســەفییە یــەک لــەدوای یەکــەکان دەکات هــەر
لــە یۆنانــی کۆنــەوە تــا دەگات بــە ســەدەی بیســتەم .لــە گرنگرتیــن ئــەو
فەیلەســوفانەی ئــەم کتێبــە لەســەریان ڕاوەســتاوە ،بریتییــن لــە( :ئەفاڵتــون،
دیــکارت ،هیــوم ،هیــگڵ ،مارکــس ،ســارتەر ،لەگــەڵ چەندینــی دیکــە).
هــاوکات لەنــاو چوارچێــوەی هــەر فەیلەسوفێکیشــدا گرنگرتیــن چەمکەکانــی
شــیکراوەتەوە و واتاکانــی خراوەتــەڕوو .لــە هەمــووی گرنگــر ئــەم کتێبــە
لــە کۆتاییــدا وەک پاشــکۆیەک گرنگرتیــن چەمکــە بەکارهاتوەکانــی نــاو
کتێبەکــەی هێنــاوە و ڕاڤــە و شــیکردنەوەی بــۆ نووســیوە .دواجــار پێویســتە
ئــەوە بڵێیــن کــە ئــەم کتێبــە بــە زمانێکــی وەهــا ســادە و ڕوون نــوورساوە،
کــە هەمــوو خوێنەرێــک بتوانــن بــە باشــی بەســەر خوێندنەوەیــدا زاڵ بێــت.
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نووسینی :ژیل دۆڵۆز – کلەیر پارنێت
وەرگێڕانی :هاوار محەمەد
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 430 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

ئەلف بێ
ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە کارە بەناوبانگەکانــی دۆڵــۆز ،کــە لــە بنەڕەتــدا کتێــب
نەبــوە ،بەڵکــو گفتوگــۆ بــوە و بــە کامێـرا تۆمــار کـراوە ،ئــەوەش دەگەڕێتەوە
بــۆ مــاوەی ســااڵنی  ،1989 -1988ئــەم گفتوگۆیــە لەالیــەن کچــە قوتابییەکــی
هاوڕێــی دۆڵــۆزەوە ئەنجامــدراوە .گفتوگۆکــە بــە شــێوەی ڕیزبەندیــی
پیتەکانــی (ئەلــف بــێ تــێ) ئەنجــام دراوە ،لــە هــەر پیتێــک وشــەیەک
هەڵبژێــردراوە کــە ســەرەتاکەی بــە یەکێــک لــە پیتــەکان بێــت و گفتوگــۆی
لەســەر ک ـراوە ،دواتــر دۆڵــۆز قســەی لەســەر وشــەکان کــردوە لــە دیــدگای
خۆیــەوە ،ئامانجیــش لــەم کارە ئــەوە بــوە گفتوگۆکــە ببێتــە ناســاندنێکی
میللــی بــۆ فەلســەفەی دۆڵــۆز .دۆڵــۆز بــەو مەرجــە ئــەم گفتوگۆیــەی قبــوڵ
کــرد کــە نابێــت تــا پــاش مەرگــی خــۆی باڵوببێتــەوە و ببیســرێت .ئــەم
کتێبــە لــە هــەردوو زمانــی عەرەبــی و ئینگلیزییــەوە ک ـراوە بــە کــوردی.
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نووسینی :ماری لیمۆنییە – ئۆد النسۆلین
وەرگێڕانی :هێشوو عەبدوڵاڵ
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 424 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

فەیلەسوفان و عەشق
ئایدیایەکــی بــاو هەیــە کــە دەڵێــت گوایــە فەلســەفە و عەشــق پێکــەوە
کۆنابنــەوە ،النــی کــەم لــە ســەردەمی مۆدێرنــەوە هەریەکەیــان بــە تەنیــا
لــە ژوورێکدایــە .ئەگەرچــی خۆشەویســتی الی زۆرینــەی مرۆڤــەکان دۆخــی
چارەنووسســازی بەختەوەرییــە ،ڕەگــەزی هەمیشــەیی هەمــوو فۆڕمــەکان
درامــای ئەدەبییــە ،بــەاڵم فەیلەســوفەکان بــە ســڵکردن و پارێزگارییــەوە
وروژاندوویانــە .لــە خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــەوە تێدەگەیــن کــە فەیلەســوفان
زۆر بــە عەقاڵنییــەوە خۆیــان لــە قــەرەی ئــەم عاتیفــە سەیروســەمەرەیە
داوە ،چونکــە لــەو دەمــەی عەشــق وا لــە ئینســان دەکات لەژێــر گوشــاردا
مبرێــت ،ئــەوان ســەرقاڵن بــە ڕزگارکردنــی مرۆڤــەوە لــە هەمــوو فۆڕمەکانــی
کۆیالیەتیــی عەقڵــی .ئــەم کتێبــە گەشــتێکی دوور و درێــژە بەنــاو ژیانــی
عاتیفــی و سێکســیی فەیلەســوفاندا ،هــەر لــە ســەردەمی ئەفاڵتوونــەوە ،تــا
دەگات بــە لۆکریــس ،مۆنتانــی ،جــان جــاک ڕۆســۆ ،ئیامنوێــل کانــت ،ئارســەر
شــۆپنهاوەر ،ســۆرین کیرگــەکارد ،فرەدریــک نیچــە ،مارتیــن هایدیگــەر و ژان
پــۆڵ ســارتەر و چەندیــن فەیلەســوفی دیکــە.
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نووسینی :ئەنوەر حسێن (بازگر)
(چاپی یەکەم )2017
قەبارە 338 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

کورد لەناو عێراقی مۆزایک و ناهۆمۆجیندا
ئــەم کتێبــە لــە چەنــد بەشــێک پێکهاتــوە ،هەریــەک لــەو بەشــانە باســێکن
دەربــارەی دەوڵەتــی عێــراق و ڕابــردووی ئــەم دەوڵەتــە و ئاســۆی
داهاتــووی ئــەم واڵتــە لەبــەر ڕۆشــنایی پێــدراوە سیاســییەکانی ئێســتادا.
نووســەر بابەتــە هەنووکەییەکانــی ئــەم چەنــد ســاڵەی پــاش ڕووخانــی
ڕژێمــی بەعســی هێنــاوە و شــیکردنەوەی بــۆ هــەر یەکێکیــان کــردوە،
لەوێــوە دەستنیشــانی ئاڕاســتەی سیاســیی ئــەم دەوڵەتــە دەکات .وەک لــە
ناونیشــانی کتێبەکــەوە دیــارە ئــەو هەمەجۆریــی و فرەییــەی لــە عێراقــدا
هەیــە ،بۆتــە پاڵنــەری نووســینی کتێبێکــی لــەم شــێوەیە .کتێبەکــە چەنــد
ناونیشــانێک لەخۆدەگرێــت ،لەوانــە( :خوێندنەوەیــەک بــۆ پلورالیزەبوونــی
عێـراق ،خوێندنەوەیــەک بــۆ پێکهاتەکانــی عێـراق دوای ســەدام حســێن ،لــە
ڕێگرییەکانــی پلوڕالیزەبوونــەوە بــۆ سیســتەمێکی سیاســیی مۆدێــرن ،ئــەو
ســێ میحــوەرەی واشــنتۆن پێویســتی پێیەتــی بــۆ ڕووخاندنــی حکومەتــی
عێـراق) .لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە ،کــە هەموویــان بــە ئامــار و داتــا و
زانیاریــی ورد دەوڵەمەنــدن.
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نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :هاوڕێ یوسفی
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 372 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی سەرمایە
ئــەم کۆمەڵــە وتــارەی لــە دووتوێــی ئــەم کتێبــەدا کۆکراونەتــەوە،
هەریەکــە و بۆخۆیــان ڕەهەندێــک لــە میکانیزمەکانــی ڕێکخســتنەوەی
جیهــان و دەوری ئــەو هێــز و ڕەوتانــە دەخەنــەڕوو و ئــەو سیســتەمە
ســەرمایەدارییە شــیدەکەنەوە ،کــە ئێســتا کاریگەرییەکانــی بەتــەواوی
بەســەر مرۆڤایەتییــەوە دیــارە .کتێبەکــە بــە گشــتی لــە دەوری ئــەم باســانە
دەخولێتــەوە( :دادپــەروەری تــا دیموکراســی ،تیــۆری نیۆلیبڕاڵــی کۆمەڵگــە،
چەنــد خاڵێــک دەربــارەی جیهانیبوونــەوە ،کورتەیــەک دەربــارەی
نیۆلیبڕالیــزم و لێکەوتەکانــی ،پــاش نیۆلیبڕالیــزم ،ڤایرۆســی لیبــڕاڵ،
پێکهاتــە کۆمەاڵیەتییەکانــی ســەرمایەداری و ڕەگەکانــی توندوتیــژی،
سیاســەتی لیبڕاڵــی بــازاڕ ،تینــک تانکــەکان و ئیمپریالیزمــی نــوێ ،کۆتایــی
جیهانیبوونــەوەی ســەرمایەداری ،نەتەوەســازیی نیۆلیبڕاڵــی ،سیاســەتی
جیهانیبوونــەوە ،ئیمپراتۆریــا یــان ڕەچەڵەکەکانــی جیهانیبوونــەوە،
مەڵتیتیــود و سیاســەت و بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان ،ئیمپراتۆریــا
و مەڵتیتیــود) .لەگــەڵ چەندیــن بابەتــی دیکــە دەربــارەی سیســتەمی
ســەرمایەداری ومیکانیزمەکانــی ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەو سیســتەمە.
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نووسینی :تۆغبا یەشار ئۆغلۆ
وەرگێڕانی :ماجید خەلیل
(چاپی یەکەم )2018
قەبارە 317 :الپەڕە
لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

حزبوڵاڵی کوردیی لە تورکیا
حزبوڵــای کوردیــی لــە تورکیا ،تەنهــا جواڵنەوەیەکــی کتوپڕ و دەرهاویشــتەی
کێبڕکێیەکــی ئایدۆلــۆژی و سیاســی و چەکــداری نەبــوو ،ئــەوان گروپێکــی
چەکداریــی شــاراوە و خــاوەن بەســتەر و پەیوەندیــی ئاڵــۆز بــوون و
نزیکــەی  40ســاڵ پێــش ئێســتا لــە کوردســتانی تورکیــا لەدایکبــوون .حزبوڵــا
هەڵگــری پڕۆژەیەکــی ناســیۆنالیزمیی کوردخــواز نەبــوو ،بــەاڵم لــە دڵــی
باکــووری کوردســتان دا لەدایکبــوو ،ئــەوان جەماوەریــی نەبــوون ،بــەاڵم
دڵــی کۆمەڵگــەی نەریتخــوازی کوردیــان کــردە ئامانــج و ئام ـڕازی میتــۆدە
پەڕگیــرەکان .زیاتــر گوتارێکــی ئایینیــی بەســەر ئــەم هێــزەدا زاڵ بــوو،
ڕەوگەیەکــی ســووننیی پەڕگیــر بــوون و دژ بــە ســیکۆالریزم بــوون .ئــەوان
هیــچ گورزێکیــان لــە دەوڵــەت نــەدا ،بــەاڵم گوتارەکەیــان دژ بــە دەوڵــەت
بــوو ،ئــەوان لــە کوردســتاندا بــوون بــەاڵم دژ بــە پاشــخانێکی نەتەوەیــی
کــوردی بــوون.
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