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پێشەكی

دیاریكراویش  بە  و  بیستەم  سەدەی  كۆتایی  چارەكی 

دەیەی نەوەدەكان، جیهان كۆمەڵێك وەرچەرخان و گۆڕانكاری 

خێرا و گەورەی بە دوای خۆیدا هێنا و كۆی كایەكانی ژیانی 

گۆڕانكارییە  نوێوە،  چەرخێكی  بەردەم  خستە  مرۆڤایەتی، 

ئابوری، شۆڕشی زانیاری، هەڵوەشاندنەوەی یەكێتی  سیاسی، 

سۆڤیەت، كۆتاییهاتنی جەنگی سارد و ڕۆخانی دیواری بەرلین، 

پێكەوە كۆمەڵێك وەرچەرخانی گرنگ و چارەنوسساز بوون بۆ 

ئەم  هەندێك  جیهانی،  نوێی  تەرزێكی  و  نەزم  سەرهەڵدانی 

قۆناغە بە سیستەمی نوێ  جیهانی ناوزەددەكەن، هەندێكیش 

لە ژێر ناوی جیهانگیریدا دەیناسێنن، كە لەراستیدا دەكرێت 

چەمكەكە  ه��ەردوو  یان  بۆچوون،  ه��ەردوو  چەشنێك  بە 

نوسینە  ئەم  بۆ  ئێمەش  بن،  راست  و  بن  یەك  تەواوكەری 

جیهانگیرییەكە هەڵدەبژێرین.

جیهانگیری )العوملە /globalization (: وەك دیاردەیەكی 

لە  زانیاری،  و  كۆمەاڵیەتی  رۆشنبیری،  رامیاری،  ئابوری، 

بایەخێكی  و  گرنگی  جیهاندا،  رۆشنبیرییەكانی  ناوەندە 

فەرهەنگی،  دام��ودەزگ��ای  چەندین  و  پێیدەدرێت  زۆری 

و  زۆر  رەهەندە  بە خۆوە سەرقاڵكردووە،  شارەزای  بیرمەند، 
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زەوەندەكانی ئەم دیاردە جیهانییە، ئەوەندە ئاڵۆز و گشتین، 

بۆیە  نییە،  ئاسان  هێندە  لەگەڵیدا  مامەڵەكردن  و  تێگەیشنت 

الی  جیهانگیری  هێندەی  هەیە،  دەستەواژە  و  چەمك  كەم 

شارەزایان، بیرمەندان، ناوەندە زانستی و رامیارییەكان جێگای 

مشتومڕ و جیاوازی بێت.

ئێمەی  الی  جیهانگیری  یان  جیهانیبوون،  بە  پرۆسەی 

كورد بە بەراورد بە نەتەوەكانی تر، كەمرتین قسەو گفتوگۆی 

گەلە  ل��ەو  ك��ورد  گەلی  بڵێن  دەتوانین  ك��راوە،  ل��ەب��ارەوە 

لەگەڵ  مامەڵەكردنی  و  زانیاری  كەمرتین  كە  هەژارانەیە، 

رەنگە  هەیە،  جیهانییەدا  دیاردە  ئەم  جیاجیاكانی  رەهەندە 

بە  جیهانییە  بابەتە  ئەم  لەمەڕ  لیكۆڵینەوانەی  و  كتێب  ئەو 

ئەمەش  تێپەڕناكەن،  پەنجەكانی دەست  لە  كوردی نورسابن، 

ئاماژەیە بۆ بوونی خەمساردی و كەم و كوڕییەكەی گەورە، 

شێوازی  بە  مرۆڤایەتی  ژیانی  كایەكانی  هەموو  دیاردەیەك 

یان  ئ��ەرێ ،  بە  كاریگەرییەكانی  و  داگیركردبێت  جیاجیا 

گەلی  ناكرێت  خۆبگرێت،  لە  جیهانی  بااڵی  ئاستێكی  نەرێ  

نەبێت  دیقەتی  زانیاری،  كەمرتین  و  ئاگابێت  بێ   لێی  ئێمە 

چ  گرنگە  زۆر  بۆیە  بكات،  تەكدا  لە  مامەڵەی  سەرپێیانە  و 

شارەزایانی  و  نوسەر  چ  هەرێم  تایبەتییەكانی  دامودەزگا 

و  توێژینەوە  رەهەندەوە،  فرە  و  گەورە  پڕۆژەی  بە  كورد، 

جیهانیبوون  بە  پرۆسەی  ئاكامەكانی  لە  ورد  لیكۆڵینەوەی 

بكەن، چونكە بۆ ئەزموونی سیاسی، حكومڕانی و گەلی ئێمە 

لە  زۆرجار  كە  دیاردەیەك،  لەوەها  بێت  ئاگا  بێ   ئەستەمە 

رژدتر  دەرگالێدەكات  ئێمە  ئارەزوەكانی  و  ویست  دەرەوەی 

بارەوە  لەم  هەمەالیەن  و  وردتر  خوێندنەوەی  لێكۆڵینەوە، 
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بكەین، ئەمەشیان بەو ئامانجەی بزانین بە چ ، هاوزەمان بە 

چ شێواز و ئامڕازێكیش خۆمان لە كاریگەرییە نەگەتیڤەكانی 

تا  كورد  ئێمەی  ئاخۆ  ئەوەیە،  پرسیارەكە  بۆیە  دەپارێزین، 

نیگای  گۆشە  لە  خۆی  وەكو  جیهانییەمان  دیاردە  ئەم  چەند 

تەنها  لیكۆڵینەوەیە  لەم  ئامانج  بیگومان  ناسیوە؟  جیاوازەوە 

ئەوەندەیە ئێمەی كورد لە گۆشەنیگای جیاجیاوە ئاشنایەتی 

لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا پەیدابكەین، چونكە بۆ مامەڵەكردنێكی 

دروست لەگەڵ هەر بابەتیكدا، زۆر گرنگە سەرەتا لەرەهەندە 

تایبەمتەندییەكانی بكۆڵینەوە،  جیاجیاكانی، شوناس و مێژوو، 

جیاوازەكانی،  الیەنە  دروستی  و  تەواو  ناسینێكی  بێ   چونكە 

هەرگیز ناتوانین لە مامەڵەكردن لە گەڵیدا سەركەوتوبین.

ت��اڕادەی��ەك  ج��ی��اوازەوە(  روان��گ��ەی  لە  )جیهانگیری 

رەهەندە  ناساندنی  بۆ  پوختە،  و  كورت  لیكۆڵینەوەیەكی 

نوسەر  ئایندەدا  لە  دەكەم  ئومید  جیهانگیر،  جیاجیاكانی 

لەم  زانستیانەتر  و  گەورەتر  پرۆژەی  بە  كورد  شارەزایانی  و 

و  كوردستان  بە دۆخی  تێكەڵ  و هاوزەمان  دیاردە جیهانییە 

كاریگەرییە نەگەتیڤ و پۆزەتیڤەكانی بكۆڵینەوە، چونكە ئەم 

نوسینەی بەردەستتان تەنها هەنگاو، تێگەیشتنێكی سەرەتاییە 

پێناسە،  )مێژوو،  ناساندنی  بۆ  ك��وردی  شیرینی  زمانی  بە 

رەهەندەكان، ئامانجەكان، كاریگەرییەكان....هتد(ی پرۆسەی 

كارە  بەم  دەكەم  ئومێد  جیاوازەوە،  روانگەی  لە  جیهانگیری 

خزمەتێكی كەمم بە خوێنەر و كتێبخانەی  كوردی كردبێت.
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مێژووی جیهانگیری
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لەو  یەكێكە  مێژووی سەرهەڵدانی دیاردەی جیهانگیری، 

هەڵگرتووە  خویدا  لەگەڵ  مشتومڕی  زۆرترین  كە  بابەتانەی 

و  ئاراستە  چەندین  بۆ  شارەزایانی  و  لەبیرمەند  زۆرێك  و 

بۆچوونی جیاواز دابەشكردووە، ئەگەرچی ئەم بیست ساڵەی 

دەركەوتووەو  زەقی  بە  جیهانیبوون  بە  پرۆسەی  دوای��ی، 

وەلێ   لەسەردەكرێت،  قسەوباسی  لیكۆڵینەوەو  زۆرترین 

بەڵكو  نوێیە،  جیهانی  دیاردەیەكی  بڵێین  ناتوانین  هاوكات 

ویستگەی  و  قۆناغ  چەندین  لە  جیاجیا،  فۆرمی  و  شێواز  بە 

بە  تۆزیك  گەر  لەسەركراوە،  كاری  مرۆڤایەتیدا  مێژوویی 

مێژوودا بچینەوە، دەبینین ئەم خواستە لە چەندین وێستگەدا 

ئایین  پەیامبەر،  فەیلەسوف،  لەالیەن  و  هەبووە  ئامادەیی 

بۆ  كراوە،  بۆ  بانگەشەی  مێژووەوە  نێو  ئیمپراتۆریەتەكانی  و 

ئێستاش  خستبووەگەڕ،  هەوڵیان  چەندین  مەبەستەش  ئەم 

ئەو پرسیارەی پێویستی بە وەاڵمە ئەوەیە، ئاخۆ سەرەتاكانی 

بۆ  ؟  كەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دی��اردەی��ە  ئەم  سەرهەڵدانی 

بەرسڤدانەوەی وەها پرسیاریك، شارەزایان ناكۆك و جیاوازن، 

پێیانوایە رەگ و ڕیشەیەكی مێژوویی كۆنی هەیە،  هەندێك 

هەندێكیش وای دەبینن، ئەم دیاردەیە بەو ئەندازەیە مێژووی 

دەركەوتنی كۆن نییە و دەیبەستنەوە بە هەندێك گۆڕانكاری 

دواییەی  س��ەدەی  چەند  ئەم  زانستی  و  سیاسی  ئابوری، 

ئەوروپاوە.
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دیاریكردنی  لەسەر  زانایان  و  توێژەر  بیروبۆچوونی  بۆیە 

مێژوویەكی دیاریكراو بۆ ساتە وەختی سەرهەڵدانی دیاردەی 

لەم  خوێنەر،  بەردەمی  گرفتانەی  لەو  یەكێكە  جیهانگیری، 

ناڕۆشنی  دۆخیكی  ت��ەواو  هەیەو  ناكۆكی  هێندە  ب��ارەوە 

یەك  لە سەر  ئاسانی هەمووان  بە  ناتوانرێت  و  خوڵقاندووە 

بۆچون كۆكنب، بۆ ئەم دابەشبونەش )د.عال و زهیر الرواشدە( 

سێ   بەسەر  دابەشكردووە  شارەزایانی  و  بیرمەند  كۆی 

ئاراستەدا )1( .

مێژووی  لە  دیقەتدان  بە  پێیانوایە  یەكەم:  ئاراستەی 

تر  قۆناغیكی  بۆ  قۆناغیكەوە  لە  مرۆڤ  دەبینن  مرۆڤایەتی، 

هەوڵیداوە  قۆناغیكدا  هەر  لە  و  گواستوەتەوە  دۆخەكەی 

چەسپاندنی  لەپێناو  كاربكات،  نوێوە  كەرەستەی  شیوازو  بە 

سیستمێكی گشتگیر و بەردەوام هەوڵەكانی لە كاردابووە بۆ 

گەیشنت بە قۆناغیكی بااڵتر، تا گەیشنت بەم قۆناغەی ئێستای 

جیهانگیری.

زۆری  بە  ئاراستەیە  ئەم  هەوادارانی  دووەم:  ئاراستەی 

بارەی  لە  دەبەسنت  روبرتسون(  )روالند  تێزەكانی  بە  پشت 

ئەم  گەشەكردنی  ئەمیش  كە  جیهانگیرییەوە،  مێژووی 

پێنج  بەسەر  دابەشكردووە  مێژووییەوە  رووی  لە  دیاردەیەی 

قۆناغدا )مرحلە الجنینیە ، النشوء، االنطالق، الرصاع من اجل 

السیطرە، الیقین(.

مێژووی  ئاراستەیە،  ئەم  الیەنگرانی  سێهەم:  ئاراستەی 

گەشەسەندنی  بە  دەبەستنەوە  جیهانگیری  سەرهەڵدانی 

ئابوری ئەوروپا لە كۆتایی پەنجاكانی سەدەی بیستەمدا.

هەیە  خۆی  الیەنگری  ئاراستانە  لەم  هەریەك  بێگومان 
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ئەگەرچی  دەكەن،  خۆیان  راوبۆچوونەكانی  لە  پشتگیری  و 

تێزەكانی )روالند روبرتسون( دەكرێت،  لە  پاڵپشتی  زۆرترین 

قۆناغەكانی  بۆ  دروستی  خوێندنەوەیەكی  پێیەی  ب��ەو 

جیهانگیری كردووە.

بیروڕایانەی  و  تێز  ئەو  زۆری  دێینەوە سەر النی  لێرەوە 

جیهانگیرییەوە  سەرهەڵدانی  مێژووی  دیاریكردنی  بارەی  لە 

ڕیشەی  و  رەگ  پێیانوایە  هەندێك  خراونەتەڕوو،  و  وتراوە 

فیرعەونە  فتوحاتی  بۆ سەردەمی  دەگەڕێتەوە  دیاردەیە  ئەم 

كۆنەكان، چ لەگەشتەكانیاندا بۆ واڵتی )بونت( لە سۆماڵ، چ 

بۆ واڵتی فینیقییەكان، كە دەكاتە وەاڵتی شامی ئێستا، چ لە 

تایبەتی بۆ هەردوو  پەالمارەكانیاندا بۆ شوێنە دوورەكان، بە 

مەبەستی  بە  فیرعەونەكان  هەوڵەی  ئەم  دیارە  ئەمەریكا)2(. 

بە  بووە  دەستگەیشتنیان  و  دەسەاڵت  پیگەو  فراوانبوونی 

سامانەكانی سەر زەوی و دۆزینەوەی سەرچاوەكانی.

پێیانوایە  مێژووە،  ئەم  ناساندنی  بۆ  تریش  كەسانی 

و  س��ادە  شێوە  ب��ە  جیهانییە  دی���اردە  ئ��ەم  سەرەتاكانی 

ئاینە  بۆ سەردەمی سەرهەڵدانی  سەرەتاییەكەی دەگەڕێتەوە 

دوو  بۆ  دەگەڕێتەوە  كەم  النی  مێژووەش  ئەم  ئاسامنییەكان، 

لەم  ئیسالمیش  ئاینی  بیگومان  ئێستا)3(،  لە  بەر  ساڵ  هەزار 

دیقەتدان  بە  بەر دەكەوێت،  چوارچێوەیەدا، پشكی گەورەی 

لە ناوەڕۆكی بەشێك لە ئایەتەكانی قورئانی پیرۆز و ژمارەیەك 

سوپای  كێشی  لەشكر  هەروەها  پیغەمبەر،  فەرمودەكانی  لە 

فراونكردنی  و  دنیا  جیاجیاكانی  ناوچە  سەر  بۆ  ئیسالمی 

ناوەڕۆكی  پانتایی دەسەاڵتییان، رێك ئەو پەیامە جیهانییە لە 

پێیوایە  امین(ە  )جالل  هەرچی  بەدیدەكرێت.  ئاینەدا  ئەم 
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زاراوەی جیهانگیری )العوملە(، لەم سااڵنەی دواییدا بە زۆری 

مێژووەكەی  جیهانی،  دیاردەیەكی  وەك  بەاڵم  دەركەوتووە، 

دەگەڕێنێتەوە بۆ نزیكەی پێنج سەدە بەر لە ئێستاو بە رێكیش 

پێشكەوتنە  و  گەشەكردن  ئەو  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  سەرەتاكانی 

بەشێكیش  سەردەمانە)4(.  ئەو  بازرگانیانەی  و  تەكنەلۆجی 

مێژووییەكانی  قۆناغە  نوسینەوەی  بۆ  شارەزایان  و  نوسەر  لە 

جیهانگیری، هەر یەكە و هەڵگری بۆچوون و تێزی جیاوازن و 

بە شێوازی جیاجیا بۆسەر چەندین قۆناغ دابەشیانكردووە، بە 

منونە یەكێكی وەك )د. محمد احسان الخچیری( لە كتێبەكەیدا 

بە ناونیشانی)العوملە(، قۆناغەكانی سەرهەڵدان و گەشەكردنی 

جیهانگیری بۆ سەر چەند قۆناغێك دابەشكردووە)5(:

قۆناغی یەكەم، كە بە قۆناغی دروستبوون هەژماردەكرێت، 

ئەم قۆناغە لە ناوەڕاستی سەدەی پازدەوە دەست پێدەكات، 

كۆمەڵێك  قۆناغەدا  لەم  ه��ەژدە،  سەدەی  ناوەڕاستی  تاكو 

گۆڕی  كۆمەڵگەكانی  وێنەی  كراو  گۆڕانكاری  و  وەرچەرخان 

بیگومان  بەرهەمهات، كە  نەتەوەیی  و كۆمەڵگە و دەوڵەتی 

كۆمەڵێك فاكتەر بە شێنەیی پێكەوە بوونە مایەی دروستبوونی 

ناوەڕۆك و پایە سەرەتاییەكانی جیهانگیری، لەوانەش:

بۆسەر  گەورەكان،  هێزە  فراوانی  سەربازی  پەالماری   .1

چەندین ناوچەی جیهانی.

2. فراوانبوونی بازرگانی و ئاڵوگۆڕی ئابوری.

3. پەیدابوونی دیالۆگ و هزری نوێ  و هاوچەرخ لە بوارە 

جیاجیاكاندا.

جیهانیكی  بۆ  هاوبەش  تێڕوانینی  و  دید  4.دروستبوونی 

نوێ .
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5. راگەیاندن و رۆڵی لە بە سیاسیكردنی جیهانگیریدا.

6. ملكەچكردن و سەر پێ  شۆڕكردن.

هەموو  بە  شارستانیەت  پێشكەوتنی  و  گەشەكردن   .7

خەسڵەتەكانییەوە.

لە  قۆناغی  پێیدەوترێت  قۆناغە  ئەم  دووەم:  قۆناغی 

دایكبونی زاراوەی جیهانگیری.

قۆناغی سێهەم: قۆناغی گەشەكردن و فراوانبوون، قۆناغی 

تیكەڵبوون بە بواری ئابوری و سیاسی و فەرهەنگی...هتد.

پرۆسەی  لەپێناو  ملمالنێ   قۆناغی  چ��وارەم:  قۆناغی 

گەورەو  جەنگی  چەندین  قۆناغەدا  لەم  هەژمونگەراییدا، 

كاولكەر روویانداوە.

قۆناغە  ئەم  دڵنیایی،  نەبوونی  قۆناغی  پێنجەم:  قۆناغی 

چەندین  سەرهەڵدانی  و  سەربازی  ئیستعامری  قۆناغی  بە 

هەروەها  هاتەكایەوە،  جولەكە  ئەوەی  وەك  دەوڵەتۆكەی 

هەڕەشەكانی ئەمەریكا بۆسەر چەندین واڵتی دیكە، سەرەڕای 

فراوانبوونی شۆڕشی تەكنەلۆجیا و شۆڕشی پیشەسازی گەورە 

و سەرهەڵدانی سیستمێكی نوێی جیهانی، هەموو ئەمانەش 

نیشانەكانی ئەم قۆناغە بوون.

بۆ  ئاماژەی  جوانی  بە  كە  شارەزایان  لە  تریش  یەكێكی 

)روالند  ك��ردووە،  جیهانگیری  دی��اردەی  قۆناغبەندییەكانی 

روبرتسون(ە، پێموایە ئەم توێژەرە شارەزای ئەم بوارەیە و زۆر 

بە دیقەتەوە لە بارەی دیاریكردنی قۆناغەكانی سەرهەڵدان و 

گەشەكردنی جیهانگیرییەوە، تێز و بیروڕاكانی خستوەتەڕوو، 

ئاماژە  بارەوە  لەم  بێت،  كورتیش  بە  دەزانم  گرنگی  بە  بۆیە 

پرۆسەی  قۆناغەكانی  كۆی  كە  بكەم،  رۆالند  دیدگاكانی  بە 
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گڵۆبالیزەیشنی دابەشكردووە بەسەر )5( قۆناغدا )6(:

قۆناغی كۆرپەڵەیی: ئەم قۆناغە لە ئەوروپا لە بەراییەكانی 

لەم  دەبێتەوە،  درێژ  هەژدە  سەدەی  تا  پ��ازدەوە،  سەدەی 

قۆناغەدا گەشەكردنی كۆمەڵگەی نەتەوەیی سەریهەڵداوە و 

كۆت و بەندەكانی سەدەكانی ناوەڕاست، وردە وردە روویان 

بە  دۆخەكە  هەروەها  ك��ردووە،  ئاوابوون  و  هەڵتەكان  لە 

ئاقاری ماف و ئازادییەكانی تاك وكۆمەڵگە و كرانەوەی زیاتردا 

گوزەری كردووە، جیا لەوەی هەندێك داهێنان و پێشكەوتن 

لە بوارەكانی دۆزینەوەی جوگرافیا و دیاریكردنی كات... هتد، 

تەكانێكی باشرتی بە قۆناغەكەدا.

هەژدەمەوە  سەدەی  ناوەڕاستی  لە  پەیدابوون،  قۆناغی 

لەم  دواتریش،  بگرە  و  ساڵی)1870(  تاكو  دەستپێدەكات، 

قۆناغەدا چەمكەكانی تایبەت بە پەیوەندییە نیودەوڵەتییەكان 

چوونە ئاستێكی ترەوە، چەندین دامودەزگا و رێككەوتنامەی 

دووقۆڵی و سێ  قۆڵی مۆركران، لێرەوە بایەخدان بەنەتەوەو 

جیهان و كۆی دیاردە گەردوونییەكان، چوونە قۆناغ و ئاستێكی 

بااڵترەوە.

و  دەستپێدەكات   )1870( ساڵی  لە  دەرچوون،  قۆناغی 

قۆناغەدا  لەم  بیستەم،  بیستەكانی سەدەی  بۆ  درێژدەبێتەوە 

بەزاندنی  مایەی  بوونە  و  پێش  هاتنە  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك 

بایەخی  )الكونیە(،  گەردونی  چەمكی  لێرەوە  سنورەكان، 

ئەوروپییەكان  نا  كۆمەڵگە  لە  ژمارەیەك  پەیداكرد،  زیاتری 

تیكەڵ بە كۆمەڵگە نیودەوڵەتییەكان بوون و بایەخی زیاتر بە 

بیر و هزری مرۆڤایەتی درا، پەیوەندییەكانیش لەسەر ئاستی 

ژمارە و خێراییەوە، چوونە قۆناغێكی نوێ  و پێشكەوتووترەوە.
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بیستەكانی  لە  هەژموندا،  لەپێناو  ملمالنێ   قۆناغی 

ناوەڕاستی  تاكو  دەستپێدەكات،  بیستەمەوە  س��ەدەی 

هزری  جەنگی  و  ناكۆكی  تێیدا  سەدە،  هەمان  شەستەكانی 

تایبەت بە پرۆسەی  لەسەر ئەو چەمكە تازە پێگەیشتوانەی، 

گەردونی  زۆرانبازی  دواوە  بە  لێرە  هاتنەكایەوە،  جیهانگیری 

لەمەڕ شێوازەكانی ژیان و جۆرەكانی هاتنەگۆڕێی، هەریەك 

ناوەكی  بۆمبی  بەكارهێنانی  و  هۆلۆكۆست  رووداوەكانی  لە 

نەتەوەیەكگرتووەكان،  رۆڵی  سەرهەڵدانی  و  یابان  دژی 

دۆخە سەرەتاییەكانی جیهانگیری بردە قۆناغ و سەردەمیكی 

نوێرتەوە .

سەدەی  شەستەكانی  لە  دڵنیایی،  نەبوونی  قۆناغی 

رابردووەوە دەستپێدەكات، لەم قۆناغەدا كۆمەڵێك گۆڕانكاری 

هاتنەپێش، توانرا جیهانی سێ  تیكەڵی و ئاشنایەتی بە جۆریك 

دروستبكات،  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لەگەڵ  جۆرەكان  لە 

لە  ریشەیی  تری  گۆڕانكاری  هەندێك  ئەمەش  س��ەرەڕای 

مانگ  لەسەر  دابەزین  وەك  هاتنەكایەوە،  بواردا  چەندین 

فراوانبوونی  و  گەشەكردن  و  سارد  هاتنی جەنگی  كۆتایی  و 

چەمكی  چەندین  داهێنانی  و  نێودەوڵەتییەكان  دامودەزگا 

نوێ  لە بواری ئاسایش و كۆمەڵگەی مەدەنی و فرەیی كلتوری 

و نەمانی دوو جەمسەری، هەموو ئەمانە پێكەوەڕا زەمینەیان 

رەخساند، تاكو جیهانگیری پەلی زیاتر بهاوێت و بەم فۆرمەی 

ئێستایەوە دەركەوێت.

دیاریكردنی  بارەی  لە  بیروڕاكان  زەمانەوە  دێر  لە  هەر 

كەسێكی  زۆرن،  مشتومڕی  جێگای  جیهانگیرییەوە  مێژووی 

ئێستا  ئەو جیهانگیریەی  دەبینی  وای  فیردمان(  وەك)توماس 
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لە  نوێیە  قۆناغیكی  تەنها  هەیە،  بوونی  و  بووە  فۆرمەڵە 

پرۆسەیەكی گەورە و فراونرت، كە قۆناغی یەكەمی لە نیوەی 

كاتێك گەشتی دەریایی  پێكردووە،  نۆزدەوە دەستی  سەدەی 

بازرگانی  قەبارەی  بوو،  زیاتر  هەڵمەوە  وزەی  رێگەی  لە 

نێودەوڵەتی بە شێوەیەك فراون بوو، پێشرت نەبیرنابو)7(.

لێكۆڵینەوەو  جیاجیا  ق��ەب��ارەی  و  ئاست  بە  دی��ارە 

ئەمەشیان  پێموایە  زۆرن،  ئێجگار  بارەوە  لەم  بۆچوونەكان 

دیاردەیە  ئەم  مێژوویی  الیەنی  دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  زیاتر 

مێژووییدا  قۆناغی  چەندین  لەنێو  زۆر  و  كەم  و  نییە  تازە 

رەگی داكوتاوە و هەوڵەكانیش زۆرن، ئەگەرچی هەندێكیان 

لە  هیتلەر  وەكو  یەكێكی  ئەوەتا  بوون،  سەرەتایی  و  كاتی 

وتارێكدا لە بەردەم رایخی سێیەمدا زۆر راشكاوانە بانگەشەی 

بە  شۆڕشەكەی  نێودەوڵەتی  سۆشیالیزمی  كردووە،  ئەوە  بۆ 

جیهانی،  نوێی  سیستەمێكی  هێنانەكایەوەی  بۆ  كاربهێنێت 

كۆتایی  ساڵی)1945(  لە  دووەم  جیهانی  جەنگی  كاتێكیش 

خۆیدا  گەڵ  لە  جۆراوجۆری  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  هات، 

ئەمەش  هێزدا،  هاوسەنگی  لە  گۆڕانكاری  تایبەتی  بە  هێنا، 

دیاردەی  چەسپاندنی  و  رەخساندن  بۆ  نوێ   قۆناغێكی  بووە 

لەنێوان  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  بۆیە  جیهانگیری، 

پاوانخوازی  بۆ  خۆی  هەوڵەكانی   ،)1948-1951( سااڵنی 

چوارچێوەی  لە  دوالر(ی  ملیار   12( كاتێك  خستەگەڕ، 

واڵتانی  بنیاتنانەوەی  دووب���ارە  بۆ  پ��رۆژەی)م��ارش��اڵ(دا، 

ئەم  پێیانوایە  زۆرێك  تەرخانكرد،  یابان  و  رۆژئاوا  پیشەسازی 

مرۆڤدۆستی  و  سەخاوەت  نیشانەی  ئەمەریكا  هەنگاوەی 

یابان  و  ئەوروپا  رێگەیەوە  لەم  ویستویەتی  بەڵكو  نەبووە، 
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بتوانێت  لێرەوە  و  خۆی  ك��راوەی  ب��ازاڕی  لە  بەشێك  بكاتە 

دواتر  و  بكەن  ئەمەریكی  بەرهەمی  و  شتومەك  هاوردەی 

هەلی بەرهەمهێنانی لەو واڵتانە بۆ بڕەخسێت، جگە لەمەش 

سەرلەنوێ  رێكخستنەوەی پەیوەندییە دارایی و بازرگانییەكان 

لەگەڵ ئەو واڵتانەدا فراونرتبكات، بۆیە هەندێك لە شارەزایان 

سەرهەڵدانی  دەستپێكی  بە  سەردەمەدا  لەو  هەنگاوانە  ئەم 

پرۆسەی بە جیهانیبوون دەزانن لەالیەن ئەمریكاوە.

هەر پەیوەست بە دیاریكردنی قۆناغەكانی گەشەسەندنی 

بەم  زع���رور(،  اب��و  سعید  )محمد  توێژەر  دی��اردەی��ە،  ئ��ەم 

جیهانگیری  سەرهەڵدانی  و  گەشەكردن  قۆناغەكانی  چەشنە 

پۆلێنكردووەو دابەشكردووە بەسەر )3(ی قۆناغدا )8(:

قۆناغی سەرەتایی: بە دیدی توێژەر ئەم قۆناغە لە دوای 

ئەم  نیشانەكانی  دەستپێدەكات،  دووەمەوە  جیهانی  جەنگی 

قۆناغە بریتین لە:

*رێكخستنی دراوی نەختینەیی و نرخەكان.

*دامەزراندنی بانكی نێودەوڵەتی.

*قۆناغی جیهانگیری هەرێامیەتی، لە بەراییەكانی نیوەی 

دووەمی پەنجاكانی سەدەی بیستەمەوە دەستپێدەكات.

)1985(وە  ساڵی  لە  گەردوونی،  جیهانگیری  *قۆناغی 

دەست پێدەكات.

توێژەكان  بۆكرد، زۆربەی شارەزاو  ئاماژەمان  پێشرت  وەك 

لەسەر چەندین الیەنی ئەم دیاردە جیهانییە كۆك و تەبانین 

و زۆربەیان دید و روانگەیان جیاوازە، ئەوەتا كەسێكی وەك 

)سەمیر ئەمین(، كە هەڵگری بیری چەپەو تێزەكانی هەمیشە 

لە بەرەی دژە جیهانگیریدایە، ئاماژە بۆ قۆناغی ئیمپریالیەت 
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سەرمایەداری،  لە  قۆناغێكە  تەنها  ئەمەش  پێیوایە  دەكات، 

شێوەیەك  بە  خۆی  قۆناغێك  هەر  بۆ  سەرمایەداری  پێیوایە 

و  فراوانكردن  رونیشی  ه��ەرە  ئامانجی  كە  دەردەخ���ات، 

لەوە  جەخت  هەروەها  تردا،  گەالنی  سەر  بە  هەژمونێتی 

دەگەڕێتەوە  جیهانگیری  دەركەوتنی  سەرەتاكانی  دەكاتەوە 

دەركەوتنی  دوای  بەتایبەتی  ئێستا،  لە  بەر  سەدە  پێنج  بۆ 

ئەمەریكا لە سەدەی شازدەدا)9(. هەر لەم چوارچێوەیەدا )د. 

گەشەكردنی  و  سەرهەڵدان  قۆناغەكانی  قاطع(،  كاظم  سنا و 

جیهانگیری بۆ سەر )3( قۆناغ دابەشدەكات)10(:

بازرگانی )-1500 قۆناغی )مێرکانتالیزم( و سەرمایەداری 

. )1800

قۆناغی پیشەسازی )1800-1950( .

دەستپێدەكات  هاوچەرخ)1950(  سەرمایەداری  قۆناغی 

تاكو ئێستا.

لە  بەشێك  دەبینین  هاوزەمان  جیاوازییەكان،  سەرباری 

سەرەتاكانی  دەستنیشانكردنی  بارەی  لە  شارەزایان  بیرمەندو 

گەشەكردنی  و  سەرهەڵدان  قۆناغەكانی  و  چەكەرەكردن 

لێكنزیكیان  و  هاوشێوە  بۆچوونی  هەندێك  دیاردەیە  ئەم 

هەیە، لە هەندێك بوار و قۆناغ و ناولێناندا تەبا و هاوبیرن 

و لە هەندێك شوێنیشدا ناكۆك و ناتەبان، بۆیە لە ئەنجامی 

لەو  بەشێك  خستنەڕووی  و  هەڵسەنگاندن  خوێندنەوە، 

چەشنە  بەم  خۆمانەوە  الی  ئێمەش  دەكرێت  بیروڕایانە، 

قۆناغبەندی بۆ مێژووی جیهانگیری بكەین و دابەشی بكەین 

بەسەر )3( قۆناغدا:

دەگەڕێتەوە  كەم  النی  قۆناغە  ئەم  یەكەم:  قۆناغی 
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دابەشیانبكەین  دەكرێت  و  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  ب��ۆ)2500( 

بەسەر دوو هەوڵدا:

هەوڵی یەكەم: بریتییە لەو هەنگاو و هەواڵنەی، كە لە 

سەردەمی فیرعەون، یۆنان و ڕۆمانەكان دانراوان، بە ئامانجی 

فراوانكردنی دەسەاڵت و دەستگەیشتنیان بە زۆرترین پێگەی 

زۆرترین  كۆنرتۆڵكردنی  و  ژیان  سەرچاوەكانی  و  جوگرافی 

ناوچە.

و  ئاسامنییەكان  ئایینە  سەرهەڵدانی  دووەم:  هەوڵی 

پەیامێكی  بەخشینەوەی  و  جیهانێتی  بۆ  بانگەشەكردنیان 

دەڤەر  ناوچەو  زۆرترین  بۆ  پەلهاویشتنیان  فراوان،  گەردونی 

هەوڵە  لەو  یەكێك  ئاینییەكان،  دەقە  بە  پشتبەستنیان  بە 

دەسەاڵتێكی  و  پەیامێك  چەسپاندنی  بۆ  بووە  سەرەتاییانە 

هەنگاوانە  ئەم  دەكرێت  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابوری  سیاسی، 

لە  بەجۆرێك  دا،  جودا  جودا  شێوازی  و  پەیام  و  ناو  ژێر  لە 

شێوەكانی  لە  شێوەیەك  چەسپاندنی  بۆ  دابرنێن  هەنگاونان 

ئەم  و  بێت  ئەگەر  ئایینیەوە،  فۆرمی  بە  بەاڵم  جیهانگیری، 

ئەوا  بخەمڵێنین،  جیهانگیری  سەرەتاكانی  بە  هەواڵنەش 

دەبێت ئەو راستییەش بزانین، جیاوازییەكی زۆر لە نێوان ئەو 

هەواڵنە و ئەم جیهانگیرییەی ئێستادا هەیە، وەك:

*جیاوازی لە ناو و ناوەڕۆكدا.

*جیاوازی لە ڕەهەندە ئابوری وسیاسی وكلتوری...هتد .

و  كەرەستە  و  كارەكتەر  و  بەرنامە  لە  جیاوازی  *بوونی 

ئامڕازەكاندا.

*جیاوازی لە پەیام و ئامانجەكاندا.

*جیاوازی لە ئاست و قەبارە و كاریگەرییەكاندا.
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فۆرمەلەبوونی  و  دەركەوتن  قۆناغی  دووەم:  قۆناغی 

ئامراز و كەرەستە و ئامانجە نوێیەكان، ئەم قۆناغە لە سەدەی 

وێستگەی  ئاڵوگۆڕ،  چەندین  بە  و  دەستپێدەكات  پ��ازدەوە 

سیاسی،  ئاڵوگۆڕە  رۆشنایی  بەر  لە  گوزەردەكات،  جیاجیادا 

ئابوری، جوگرافی، بازرگانی، زانستی، پیشەسازی و فەلسەفی...

كایەكانی  سەرجەم  رەخساو  جیهانی  نوێی  دۆخیكی  هتد، 

ژیانی مرۆڤایەتی كەوتنە بەردەم شەپۆلێك گۆڕانكاری خێراوە، 

زانایان، دواتر  بیرمەندان و  لە  بیركردنەوەی هەندێك  لێرەوە 

هەندێك لە هێزە جیهانییەكان گۆڕانی ریشەیی بە سەریاندا 

بەرهەمهێرنان،  فراوان  جیهانی  دیدی  تێزو  كۆمەڵێك  و  هات 

كە پێكەوە زەمینەی سەرهەڵدانی بیری جیهانێكی گەورەترو 

نەشومناكردنی  قۆناغی  بە  دەكرێت  كە  هاتەكایەوە،  فراوانرت 

و  گۆڕانكاری  دەكرێت  بیخەمڵێنین،  جیهانگیری  بیری 

خەسڵەتەكانی ئەم قۆناغە بەمشێوەیە ریزبەندیبكەین:

*سەرهەڵدانی رێنیسانسی ئەوروپی.

*دۆزینەوەی جوگرافیا نوێكان .

*جەنگ و پەالمارە سەربازییەكان.

*دەركەوتنی كۆمەڵگەو دەوڵەتی نەتەوەیی.

*پیشكەوتنە ئابوری و بازرگانییەكان.

*پێشكەوتنە پیشەسازی و تەكنەلۆجییەكان.

*فراوانبوونی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان.

*داهێنانە جۆراوجۆرەكان.

*تێز و هزرە فەلسەفییەكان.

*جەنگە جیهانییەكان.

*دروستبوونی دامودەزگا نێودەوڵەتییەكان.
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*رێككەوتننامە نێودەوڵەتییەكان.

*دروستبوونی دامودەزگای ئابوری و دارایی جیهانی.

*جەنگی ساردی نێوان هەردوو زلهێزە جیهانییەكەی ئەو 

سەردەمە.

قۆناغی سێهەم: قۆناغی هەژموونی پرۆسەی جیهانگیرییە، 

دەستپێدەكات  بیستەمەوە  سەدەی  كۆتایی  لە  قۆناغە  ئەم 

گەیشتنی  فاكتەرەكانی  پێامنوایە  بەردەوامە،  هەنوكە  تا  و 

جیهانگیری بەم قۆناغە بااڵیە، دەگەڕێتەوە بۆ:

نێوان  ملمالنێی  نەمانی  و  سارد  جەنگی  *كۆتاییهاتنی 

هەردوو زلهێزە جیهانییەكە.

*رووخانی دیواری بەرلین لە نێوان هەردوو ئەڵامنیادا.

زلهێزە  لە  یەكێك  وەك��و  سۆڤیەت،  یەكێتی  *كەوتنی 

جیهانییەكان.

*هەڵگیرسانی جەنگی كەنداو.

*كۆمەڵێك گۆڕانكاری ئابوری سیاسی و تەكنەلۆژی...هتد.

*دروستبوونی چەندین تەكەتولی سیاسی و ئابوری.

دارایی  و  ئابوری  دامودەزگای  چەندین  *دروستبوونی 

جیهانی.

*چەندین فاكتەری تری سیاسی و ئابوری و دارایی...هتد .
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پێناسەی جیهانگیری
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دیاردەی  بۆ  تەواو  و  ورد  پێناسەیەكی  داڕشتنی  رەنگە 

بۆ  پرت  ئەمەش  نەبێت،  ئاسان  كارێكی  هێندە  جیهانگیری، 

و  سەرهەڵدان  لەبارەی  دەگەڕێتەوە  جیاواز  تێڕوانینی  فرە 

دیاردە  ئەم  باكگراوندەكانی  و  ئامانج  و  بنەما  و  سەرچاوە 

توێژەر و  یەكەم كاری قورس دووچاری هەر  بۆیە  جیهانییە، 

كۆی  و  جیهانگیری  چەمكی  لەمەڕ  دەبێت  لیكۆڵەرەوەیەك 

تایبەمتەندییەكانی، مەسەلەی پێناسەكەیەتی.

تەمومژێكی زۆرە،  ئەندازەیەك هەڵگری  تا  زاراوەیە  ئەم 

تێڕوانینە ئایدۆلۆژی و فرە رەهەندی دیاردەكەو قۆناغەكانی 

نەش و مناكردنی، وایكردووە چەندین پێناسەی بۆ دابرتاشێت 

شوناسی  لە  دیقەت  خۆیەوە  روانگەی  لە  یەكە،  هەر  و 

لە  جۆرێك  خۆی  جێی  بە  ئەمەش  بدات،  دیاردەیەك  وەها 

بەدگومانی و ناڕۆشنی الی خوێنەر دروستكردووە، زۆربوونی 

پێناسەكان و جیاوازی دید و تێڕوانینەكان لەم بارەوە، ئەركی 

سەرشانی خوێنەری هێجگار لەنگ كردووە، سەرەڕای ئەوەی 

بەسەر  دابەشكردووە  شارەزایانی  و  توێژەر  ب��ارەوە  لەم 

وەك  شارەزایەكی  الی   ، الیەنگردا  و  نەیار  بەرەیەكی  چەند 

لەمەڕ  دابەشبوونە  ئەم  هۆكارەكانی  العظم(  جالل  )صادق 

پێناسەیەكی یەكگرتوو بۆ جیهانگیری، دەگەڕێتەوە بۆئەوەی 

گوایە هێشتا ئەم دیاردەیە لە قۆناغی پێكهاتن وفۆرمەلەبوون 

و دروستبووندایە، گەواهیشی بۆ ئەم بۆچونە ئەوەیە)11(:
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یەكەم : تاكو ئێستا ئەم دیاردەیە لە هەموو شوێنێك لە 

ژێر پیاهەڵدان و چاودێری و لێكۆڵینەوە و رشۆفەكردندایە.

بە  دیاردەیە،  بەم  بێت  تایبەت  بابەتێك  هەر  دووەم: 

ساتە  چركە  ئەم  تا  دەخولێتەوە،  دیاردەكەدا  خودی  دەوری 

پیاهەڵدان،  پێشنیار،  تیۆر،  گفتوگۆ،  چوارچێوەی  لە  تەنها 

نوسەرە  ئەم  بۆچوونی  بە  كەواتە  هیچیرت،  و  هێرشكردندایە 

هێشتا گڵۆباڵیزەیشن لە قۆناغی پێگەیشنت و نەشومناكردندایە، 

پێناسەیەكی  لەسەر  شارەزایان  و  بیرمەند  هەموو  هەربۆیە 

یەكگرتوو كۆك نین، ئەگەرچی پێموایە ئەم بۆچونە دەكرێت 

بە رێژەیی وەربگیرێت، چونكە لە ئێستادا سەرجەم خەسڵەت 

دەكرێت  و  دەركەوتوون  دیاردەیە  ئەم  تایبەمتەندییەكانی  و 

پێناسەكەی لە قاڵبدرێت و كۆدەنگی لە بارەوە دروستبكرێت.

قۆناغە  لە  ب���ەردەوام  چەمكانە  و  زاراوە  ئ��ەو  زۆرن 

جیاجیاكانی ژیانی مرۆڤایەتیدا خۆیان دەخەنە ئاسۆ، پاشان لە 

ژێر كاریگەری گۆڕانكاری و رووداوەكاندا خۆیان بە شوناس و 

تایبەمتەندی جیاجیاوە دەچەسپێنن و دەبنە بابەتی كارپێكراو، 

كۆمەاڵیەتی،  بازرگانی،  ئابوری،  سیاسی،  گۆڕانكارییە  چونكە 

بە  پێویستیان  قۆناغێك  هەر  بۆ  پێشكەوتنەكان،  و  زانستی 

پڕ  دوایانەش  بەم  هەیە،  تایبەت  مۆركی  و  شوناس  و  ناو 

و  هاتووەتەگۆڕێ   زاراوە  و خواسرتین  باس  پڕ  كاریگەرترین، 

هەمووانی بە خۆوە سەرقاڵكردووە، بێگومان ئەویش زاراوە، 

یان چەمكی جیهانگیرییە، لە ئێستادا زۆرترین بیرمەند، شارەزا 

بە  نیودەوڵەتی  ئیقلیمی و  ناوەندی فەرهەنگی، سرتاتیژی  و 

خۆوە سەرقاڵكردووە و پێكەوە لە گۆشەنیگای جیاجیاوە كاری 

لەسەر دەكرێت.
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چەمك  كاریگەرترین  و  دیارترین  وەك  جیهانگیری 

رۆژئ��اواوە  دنیای  لە  بیستەمەوە،  سەدەی  نەوەدەكانی  لە 

هاتوەتە نێو زمان و رۆشنبیری كوردییەوە، كە ئەوروپییەكان 

پێیدەڵێن )globalization( و لە وشەی )global( وەرگیراوە 

عەرەبیشدا  فەرهەنگی  و  زمان  لە  دێت،  جیهانی  بەمانای  و 

وشەی عەولەمە بۆ ئەم چەمكە بەكارهاتووە، هەندێكجاریش 

خودی نوسەرە عەرەبەكان وشەی )الكونیە( و )الكوكبە(  بە 

كاردەهێنن، بۆئەوەی زیاتر لەو پێناسانە وردببینەوەو هەندێك 

لە  كە  پێناسانەی  لەو  هەندێك  واباشە  بكەین،  بۆ  شیكاری 

روانگەی جیاوازەوە بۆ ئەم چەمكە داتارشاون بیانخەینەروو، 

پاشان سەرنجی خۆمانیشی بخەینە سەر.

تیۆری  ناوبانگرتین  بە  خاوەن  فۆكۆیاما(ی  )فرانسیس 

بارەی  لە  ئەمەریكی،  دیاری  بیرمەندی  و  هاوچەرخ  بیری 

گەڕانەوە  لە  بریتییە  "جیهانگیریی  دەڵێت  جیهانگیرییەوە 

ویالیەتە  لیبڕالیزمەی  ئەو  سەرکەوتنی  و  نوێ  هیگڵیزمی  بۆ 

جێگەیەی  ئەو  تا  پەیڕەویدەکات،  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

خوڵگەکەیدا  لە  ناکۆتا  تا  و  کۆتاییدێت  تێیدا  مێژوو 

ئەمەریكی  بیرمەندێكی  وەك  فۆكۆیاما  دەخولێتەوە")12(. 

تاڕادەیەك لەدیدێكی ئایدۆلۆژییەوە دەڕوانێتە ئەم دیاردەیەو 

سەركەوتنی  بە  یەكسانە  جیهانگیری  سەرهەڵدانی  پێیوایە 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  خودی  كە  لیربالیەت،  بیری 

بیرمەندە  ئەم  تێزەكانی  ئەگەرچی  دەك��ات،  رێبەرایەتی 

بەتایبەتی لەبارەی كۆتایی مێژووەوە، تا ئەندازەیەك دووچاری 

شكست و رەخنەی زۆر بووەوە. هەرچی سادق جەالل عەزمی 

ئابورییەوە  لەرەهەندی  هەیە  عەرەب  بیرمەندی  و  نوسەر 
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پێناسەی جیهانگیری دەكات و دەڵێت "جیهانگیریی گەیشتنی 

مۆدێلی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییە لە دەوروبەری نیوەی 

جیهانیبوونی  لە  وەرچ��ەرخ��ان  خاڵی  بە  س��ەدەی��ەدا،  ئەم 

بازرگانی  و  بەبازاڕکردن  و  دابەشکردن  و  ئاڵوگۆڕ  بازنەی 

بەرهەمهێنان  جیهانیبوونی  بۆ  دەستاودەستکردنەوە  و 

چەقی  دەرەوەی  لە  خۆی  بەرهەمهێنانەوەی  دووب��ارە  و 

جیهانگیریی  مانایە  بەم  دەوڵەت،  و  کۆمەڵگەکان  سەرەکیی 

بریتییە لە بەسەرمایەدارکردنی جیهان لەسەر ئاستێکی قووڵ، 

رووکەش  ئاستی  لەسەر  پڕۆسەیە  ئەم  پێشرت  ئەوەی  دوای 

و  دارایی  ئابوری،  رەهەندی  پێناسەیەدا  لەم  نوسەر  بوو")13(. 

پێیوایە  و  پێوەر  ئاستی جیهانی دەكاتە  لەسەر  بەرهەمهێنان 

سەدەی  ناوەڕاستی  لە  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی  تەرزی 

قۆناغێكی  بۆ  گواسرتاوەتەوە  قۆناغێكەوە  لە  راب��ردووەوە، 

گەورە، فراوانرت و دەقێكی جیهانی بەرباڵوتری وەرگرتووە.

لە بەرانبەردا كەسێكی وەكو)انتونی غایدن( رەخنەكانی 

گۆشەنیگایەكەوە  لە  تەنها  كە  دەك��ات،  ئەوانە  ئاراستەی 

دیاردەیە  ئەو  پێیوایە  ئەم  چونكە  جیهانگیری،  دەڕواننە 

ئەزمونێكی مرۆڤایەتی و مێژوویی نوێیە، بەڵكو شۆڕشێكە)14(، 

بەاڵم هەرچی نوسەرە عەرەبەكانە بە هەردوو رەوتی چەپ 

دەڕواننە  گومانەوە  چ��اوی  بە  هەمیشە  ئیسالمییەوە،  و 

نابوودەوە  و  نارشینی  وێنایەكی  بە  بەردەوام  و  جیهانگیری 

لە  زۆربەیان  دەدەن،  ئیسالمی  و  عەرەبی  دونیای  پیشانی 

كاتی هەڵسەنگاندنی ئەم دیاردەیەدا، نەیانتوانیوە خۆیان لە 

دامباڵن  مێژووییەكانیان  و  هزری  باكگراوەندە  و  ئایدۆلۆژیا 

رەهەندەكانی  لە  دیقەت  واقیعیەوە،  و  زانستی  لەڕووی  و 
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باكگراوندێك  هەموو  لە  خۆیان  و  ب��دەن  جیهانگیری 

رزگاربكەن، هەر بۆیە ئەم رەوتە لە هەڵسەنگاندن و روانیندا 

وایكردووە الی بەشێك لە كۆمەڵگەی عەرەبی و ئیسالمی بە 

چاوی گومانەوە بڕوانرێتە ئەم پرۆسەیە.

هەندێك  لە  جیاواز  بە  عبد(  )عبدالرزاق  وەك  كەسێكی 

دەڕوانێتە  سەربازییەوە  رەهەندی  لە  تر،  شارەزایانی  لە 

عەولەمە، پێیوایە ئەم دیاردەیە سەرەڕای ئەوەی فراوانبوونی 

نەوەوی  دەمانچەیەكی  دەستێكیشی  بە  سەرمایەدارییە، 

نوێی هەڵگرتووە و جیهانگیرییەكی سەربازی لەسەر بنەمای 

پڕوپاگەندەی رۆشنبیری بەكاربەری دروستكردووە)15( هەرچی 

و  پێناسەكردووە  جیهانگیری  چەشنە  بەم  جریدر(ە،  )ولیم 

و  پیشەسازی  شۆڕشی  عەجیبی  و  سەیر  "ئامێرێکی  دەڵێت 

بازرگانیی جیهانییە، کە لە یەککاتدا هەم توانای برەوپێدان و 

هەم وێرانکردنی هەیە، لە رەوتی خۆیدا سنوورە نێودەوڵەتییە 

بووژێنەرەوە  چەندێکیش  فەرامۆشدەکات،  ن��ارساوەک��ان 

دەبینێت  وای  ترسێنەرە...")16(.  هێندەش  ژیانبەخشە،  و 

بازرگانییە،  و  پیشەسازی  شۆڕشی  بەرهەمی  جیهانگیری 

تێدەپەڕێنێت،  نارساوەكان  سنورە  ئاوەها  بخوازێت  چۆنیش 

دەكرێت  چۆن  جیهانییە  دی��اردە  ئەو  پێیوایە  نوسەرە  ئەم 

سودمەند بێت، هاوكات جێگەی گومان و مەترسیشە.

گ��ارودی(  )روج��ی��ە  فەرەنسیش  گ���ەورەی  بیرمەندی 

تێیدا  سیستەمیكە  جیهانگیری  دەك��ات،  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژە 

رێگەیان  و  بەرهەمبهێنن  دیكتاتۆریەت  دەتوانن  بەهێزەكان 

ب��ازاڕی  و  ئ���ازادی  ئاڵوگۆڕی  پ���ەردەی  ژێ��ر  لە  پ��ێ��دەدات 

درێژەی  لە  هەر  ب��دەن)17(.  بێهێزەكان  پەالماری  دا،  ئ��ازاد 
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جیاوازەوە  روانگەی  لە  جۆراوجۆرەكاندا،  پێناسە  داڕشتنی 

غلیون(،  )بورهان  عەرەب  دیاری  بیرمەندی  جیهانگیری،  بۆ 

پەیوەندییە  بازنەی  لەنێو  نوێ   دینامیكییەتێكی  بە  عەولەمە 

خێرادا  و  بەرز  ئاستێكی  لە  كە  دەزانێت،  نیودەوڵەتییەكاندا 

ژیارییەكان  و  زانستی  تەقەنی،  زانیاری، دەسكەوتە  بە  باڵوە 

دەكات، بە تایبەتی لە ئاستی فاكتەری دەرەكیدا رۆڵی زیاتر 

دەگێڕێت....)18(.

بااڵ  بەرپرسانی  زاری  لە  هەندێكجار  گرنگە  پێموایە 

بێت،  پێناسەكان  و  دید  لە  گوێامن  واڵتانەوە،  ش��ارەزای  و 

نەخاسام  بایەخەكان،  جێ   بابەتە  و  چەمك  هەندێك  لەمەڕ 

بەڕێوەبردن  و  سیاسەت  دنیای  نێو  بااڵیانەی  بەرپرسە  ئەو 

چەندین  بەرهەمهێنانی  زێدی  واڵتەكانیان  كە  رۆژئاوادا،  لە 

تالیورت( )سرتوب  وەك  كەسێكی  نوێن،  بیرۆكەی  و  چەمك 

یەكگرتووەكانی  واڵتە  پێشوی  دەرەوەی  وەزیری  جێگری  ی 

راشكاوانە  جیهانگیرییەوە  چەمكی  لەبارەی  ئەمەریكا، 

پەیوەندییەکان  و  تەکنەلۆژی  شۆڕشی  "جیهانگیری  دەڵێت 

ساردە،  جەنگی  کۆتایی  و  نێودەوڵەتی  بازرگانیی  گەشەی  و 

بەهۆی جیهانگیرییەوە بەشە جیاوازەکانی جیهان بەجۆرێک 
 )19( نەبووە..."  جۆرە  بەم  پێشرت  کە  دەبەسرتێن،  یەکەوە  بە 

ئەوەش  هەیە،  خۆیان  گرنگی  پێناسانە  ئەمجۆرە  پیموایە   .

لەبەرئەوەی بەرپرسێكی بااڵی واڵتێكی وەك ئەمەریكایە، كە 

رێبەرایەتی جیهان  زلهێزێك  تاكە  ئەندازەیەك وەك  تا  ئەمڕۆ 

دەكات و رابەری سەرەكی و سودمەندی یەكەمە لە پرۆسەی 

لەم  گرنگن  سەرنجەكانییان  و  راوبۆچوون  بۆیە  جیهانگیری، 

بارەوە و دەتوانین بە دیقەتدان لە ناوەڕۆكی ئەم پێناسەیە، 
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كە  روونبكەینەوە،  زیاتر  جیهانگیری  سەرەكییەكانی  رەگەزە 

بریتین لە:

*شۆڕشێكی تەكنەلۆجی و گەیاندەن.

*گەشەكردن و فراوانبوونی بازرگانی نێودەوڵەتیی.

*كۆتاییهاتنی جەنگی سارد.

*پەیوەستبوون و تێكەڵبوونی زیاتری واڵتان بە یەكرتەوە، 

لە رێگەی چەندین ئامرازەوە.

و  ش���ارەزا  ل��ەالی��ەن  كە  پێناسانەی  ئ��ەو  درێ���ژەی  لە 

یان ئەم دیاردە فرە رەهەندە  بۆ ئەم چەمكە،  بیرمەندانەوە 

عوچ  محمد  )الدكتور  وەك  یەكێكی  دەكرێت،  جیهانییە 

الهزایمە( پێیوایە جیهانگیری بریتییە لە چەسپاندنی مۆدیلی 

و  پ��ەروەردە  ئاكار،  سیاسی،  ئابوری،  ل��ەڕووی  رۆژئ��اوای��ی 

رۆشنبیری...)20( .

روزناو(،  )جیمس  ئەمەریكا  رامیاری  بواری  دیاری  زانای 

و  دەكۆڵێتەوە  جیهانگیری  پێناسەی  دیاریكردنی  لە  وردتر 

پێیوایە دەبێت پێناسەیەكی روون و ورد بۆ ئەم چەمكە بكرێت، 

بۆیە لەم بارەوە دەڵێت "پەیوەندیی نێوان ئاستە جیاجیاکانی 

شیکارییە: ئابوری، سیاسی، کولتووری و ئایدۆلۆژی، سەرلەنوێ 

لە  پیشەسازیی  تێپەڕینی  و  بەرهەمهێنان  رێکخستنەوەی 

دەگرێتەوە،  داراییەکان  بازاڕە  باڵوبوونەوەی  و  سنوورەکان 

لەهەمانکاتدا هاوشێوەبوونی کااڵ بەکاربراوەکانە لە دەوڵەتە 

گروپە  نێوان  ملمالنێی  ئەنجامی  لە  ئەویش  جیاجیاکاندا، 

پێناسەیەدا  کۆچبەرەکان و گروپە نیشتەجێکان")21( وەك لەم 

هاتووە، ئەم زانا ئەمەریكییە دەكارێت لە چەندین رەهەندی 

بڕوانێتە  ئایدۆلۆژییەوە  و  فەرهەنگی  ئابوری،  رامیاری، 
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جیهانگیری و بە پرۆسەیەكی تاڕادەیەك گشتگیری دەزانێت، 

پرۆسەیە  ئەم  دەكاتەوە،  لەوە  جەخت  ئەمەش  س��ەرەڕای 

بەرهەمهێنان، چۆنێتی  رێكخستنەوەی  لە سەرلەنوێ   بریتییە 

ئاڵوگۆڕ و گۆاستنەوەی لە سنورەكانەوە بۆ واڵتە جیاجیاكان.

گەردونی  چەمكی  زیاتر  كە  عبداللە(  صربی  )الدكتور   

ئەم  پێیوایە  كاردەهێنێت،  بە  پرۆسەیە  ئەم  )الكوكبە(بۆ 

ئابوری،  كاروباری  دیاری  تێكەڵبوونێكی  لە  بریتییە  دیاردەیە 

كۆمەاڵیەتی، رامیاری، رۆشنبیری و ئاكارەكان، بێ  رەچاوكردنی 

نیشتامنی  ئینتامی  و  س��ەروەری  خ��اوەن  واڵتانی  سنوری 

ونە)22(.  تێیدا  حكومەتەكان  رۆڵی  هەندێكجار  دیاریكراو، 

هەرچی )السید یاسین(ە، لەرێگەی ئاشكراكردنی جەوهەری 

بە  ئامانجدا  سێ   لە  خۆی  ئەو،  بەدیدی  كە  جیهانگیرییەوە، 

و  رووندەكاتەوە  بۆ  دیاردەیەمان  ئەم  پێناسەی  دیدەكات، 

دەڵێت)23(:

لە  ئاسانی  بە  شێوەیەك  بە  زانیارییە،  *باڵوبوونەوەی 

بەردەستی هەموو هاواڵتییەك دابێت.

*تواندنەوەی سنوری نێوان دەوڵەتان.

گروپ  نێوان  لە  هاوشێوەبوون  رێژەی  *بەرزبوونەوەی 

وكۆمەڵگە و دامودەزگاكاندا.

پێمخۆشە دیدی كوردیش لەم بارەوە بخەمەڕوو، ئەویش 

یەكێتی  كۆنگرەی  دووەم  گشتی  راپۆرتی  بۆ  گەڕاندنەوە  بە 

نیشتامنی كوردستان لە ساڵی )2001( ئەنجامدراوە و لەالیەن 

پرۆسەی  لەبارەی  ئامادەكرابوو،  حزبەكەوە  گشتی  سكرتێری 

مێژوویی  قۆناغێكی  جیهانیبوون  بە  دەڵێت«  جیهانگیرییەوە 

سیستەمەكەیەتی  زاڵبوونی  و  سەرمایەداری  گەشەكردنی 
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یان  نوێ  دیاردەی  هەندێك  تێیدا  كە  جیهان،  ئاستی  لەسەر 

دێرینی گەشەكردو و زەق بوونەتەوە«)24(.

بەمشێوەیە  عامرە(  محمد  )الدكتور  ب��ارەوە  لەم  هەر 

رۆژئاواییە  مۆدیلێكی  دەڵێت«  و  جیهانگیری  دەڕوانێتە 

ئاكار،  ئابوری،  رامیاری،  بوارەكانی  لە  جیهان  دەیەوێت  و 

رۆشنبیری و سەربازییەوە، بخاتە نێو چوارچێوەیەكەوە »)25(.

تائێرە پێموایە بەشێك لەو پێناسانەی بۆ جیهانگیری كراوە 

هەست  سەرئەنجام  خرانەڕوو،  جیاجیاوە  گۆشەنیگای  لە 

ناكرێت،  بەوە  هەست  و  دابەشبووندەكرێت  لە  جۆریك  بە 

ئەوە  بۆ  ئەمەش  پێموایە  پێناسە كۆكنب،  لەسەریەك  هەموان 

فرە  و  هەمەالیەن  پرۆسەیەكی  جیهانگیری  دەگەڕێتەوە، 

رەهەندە و مامەڵەكردن و سنورداركردنی لە ئاست و بوارێكدا 

ئاسان نییە، لەالیەكی تریشەوە رۆڵی ئایدۆلۆژیا و باكگراوندە 

كۆكنەبوونی  بۆ  دەگێڕن  سەرەكی  رۆڵێكی  هزرییەكان، 

شارەزایان و بیرمەندان لەسەر داڕشتنی پێناسەیەكی یەكگرتوو 

بۆ ئەم دیاردە جیهانییە.

تەنانەت  ع����ەرەب،  زان��ای��ان��ی  و  ت��وێ��ژەر  زۆرب����ەی 

لە  هەندێك  بە  ئیسالمییەوە،  و  چەپ  بە  موسڵامنانیش 

مۆدیلیكی  جیهانگیری  پییانوایە  نەتەوەپەرستەكانیشەوە، 

رووی  لە  هەژمونكردنە  ئامانجیان  و  رۆژئاواییە  ئەمەریكی- 

تر،  گەالنی  بەسەر  رۆشنبیری...هتد  و  رامیاری  ئابوری، 

هەندێكیش پێیانوایە قۆناغێكی مێژووییە وەكو دیفاكتۆیەك لە 

هەموو بوارەكاندا خۆی سەپاندووە و دەكرێت مامەڵەیەكی 

تەندروستی لەگەڵدا بكرێت، لە بەرانبەردا ژمارەیەك پێیانوایە 

سەرەیە،  دوو  شمشێرێكی  و  جیهانییە  دیاردەیەكی  ئەمە 
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چۆن دەكرێ سودمەند بێت، ئاوەهاش دەكرێت ببێتە مایەی 

مەترسی و هەڕەشە.

بۆیە لە كۆتاییدا پێموایە جیهانگیری قۆناغێكی مێژوویی 

وەكو  و  رۆژئاواییە  شوناسیكی  هەڵگری  رەهەندە،  فرە 

دیفاكتۆیەك لەسەرجەم كایەكاندا ئامادەگی هەیە.
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جۆرەكانی جیهانگیری
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ئەو  لەسەر  ئەندازەیەك  تا  بیرمەندان  و  شارەزا  زۆربەی 

كایەكانی  زۆری  هەرە  زۆربەی  جیهانگیری  كە  كۆكن،  رایە 

بوارەكانی  لە  تایبەتی  بە  گرتووەتەوە،  مرۆڤایەتی  ژیانی 

رامیاری، ئابوری، فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی و سەربازی...هتد. 

دیاردەیە  ئەم  ئابورییەكەی  مۆركە  جار  هەندێك  ئەگەرچی 

پێیانوایە  زۆرێك  چونكە  زاڵە،  تردا  كایەكانی  و  جۆر  بەسەر 

هەرە  پاڵنەری  هەژمونگەرایی  ئ��ارەزوی  و  ئابوری  كایەی 

سەرەكین بۆ سەرهەڵدان و گەشەكردنی دیاردەی جیهانگیری.

فۆرم،  دیاردەیە  ئەم  ئامرازەكانی  زۆربەی  دەبینین  وەك 

ئامانجی ئابوری و داراییان لە خۆگرتووە، هەر بۆیە ژمارەیەك 

لە پسپۆڕان زیاتر مۆركێكی ئابوریان بڕیوەتە بەر جیهانگیری، 

هەرچۆنێكبێت لێرەدا هەوڵدەدەین بە كورتیش بێت، ئاماژە 

بە جۆرەكانی جیهانگیری بكەین، كە هەموو جۆرەكان پێكەوە 

ئەم پرۆسەیە پێكدەهێنن و زۆرجاریش تەواوكەری یەكرتن بۆ 

گەیشنت بە ئامانجی بااڵ، بۆیە النی كەم جۆرەكانی عەولەمە 

بریتین لە:
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جیهانگیری ئابوری
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سیستەمیكی  دروستبوونی  مانای  بە  ئابوری  جیهانگیری 

تێیدا  دێ��ت،  ك��راوە  جیهانی  دارای��ی  و  بازرگانی  ئابوری، 

سەرجەم بەربەستەكان لە بەردەم جموجۆڵی شتومەك، كااڵ، 

هەڵدەگیرێت،  بەرهەمهێنان  فاكتەرەكانی  و  خزمەتگوزاری 

سەرمایە و بەرهەم و بازرگانی نێودەوڵەتی ئازاد، بێ  هیچ كۆت 

و بەندێك جوڵەی خۆی دەكات، لەم سیستەمە ئابورییەدا و 

لە رێگەی خۆسەپاندنی كۆمپانیا فرە رەگەزەكان و رێكخراوە 

جیهانییەكانی وەكو بانكی نێودەوڵەتی و سەندوقی نەختینی 

دروستدەبێت،  سنور  بێ   جیهانی  بازاڕێكی  نیودەوڵەتییەوە، 

نیودەوڵەتی  ئابوری  تەكەتولی  چەندین  پێكهاتنی  سەرەڕای 

ئاراستەی  بە  كار  پێكەوە  ئەمانە  هەموو  هەرێامیەتی،  و 

جیهانگیری ئابوری دەكەن و بە ئامانجی بنیادنانی بازاڕیكی 

ئابوریی و زۆرجار بە هێزەكان تێیدا زیاتر دەوڵەمەند دەبن، 

هاوزەمان هەژارەكانیش زیاتر هەژارتر دەبن.

روانگە  لە  ش��ارەزای��ان  لە  هەندێك  لێرەوەیە  ه��ەر 

جیهانگیری  دەڵێن  و  دیاردەكە  كۆی  دەڕواننە  ئابورییەكەوە 

جوڵەیەكی كاراو ئازاد و خێرایە بۆ ئاڵوگۆڕی دارایی، بازرگانی، 

بەردەم  لە  باجەكان،  و  بەربەست  سنور،  هەڵوەشاندنەوەی 

جوڵە، ئاڵوگۆڕی كااڵ و سەرمایەدا)26(.

فالح  )الدكتور  ئابورییەوە  جیهانگیری  لەبارەی  هەر 

عبدالجبار(، باس لە خەسڵەتەكانی ئەم جۆرە لە جیهانگیری 
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دەكات و پێیوایە سێ  خەسڵەتی سەرەكی هەیە، ئەوانیش)27(:

كۆنتڕۆڵی  دەرەوەی  لە  ئابوری  جیهانگیری  یەكەم: 

و  كێبڕكێ   بۆ  زیاتری  بواری  ئەمەش  نەتەوەییە،  دەوڵەتی 

ملمالنێ  دەڕەخسێنێت.

فرەڕەگەزەكان  كۆمپانیا  رادەب��ەدەری  لە  رۆڵی  دووەم: 

دروستبوونی  و  نەتەوە  س��ەرووی  كۆمپانیای  بە  بونیان  و 

نیشتامنی  رێسایەكی  هیچ  بێ   سەرپشكی  سەرمایەیەكی 

دیاریكراوە.

سێهەم: تێكچوونی توانای سیاسی و هاریكاری كار...هتد.

جیهانگیری  لەچوارچێوەی  نەتەوەیی  دەوڵەتی  بەمەش 

تەنانەت  دەستدەدات،  لە  دەسەاڵتەكانی  زۆربەی  ئابوریدا، 

هەژموونی  بۆیە  دەبێت،  الواز  زۆر  تریشدا  بوارەكانی  لە 

لە كۆمپانیا  ژمارەیەك دەوڵەتی گەورەی جیهانی و هەندێك 

بۆ سەر دەوڵەت و گەالنی تری  زەبەالحەكان، مەترسییەكان 

و  زیاتر  دواكەوتووەكان  و  هەژار  واڵتە  تایبەتی  بە  جیهان، 

فراوانرت دەبێت، لێرەوە چەندین هەڕەشەی جدی دێنەئاراوە 

مەسەلەی  ئابورییەدا،  سیستەمە  لەم  دەكرێت  گومان  و 

دابەشكردنی سامان و داهات ناهاوسەنگی و نادادپەروەری 

ئێجگار زۆری بەر كەوێت.

جیهانگیریدا  پرۆسەی  ك��ۆی  لە  ئابوری  جیهانگیری 

جیاجیاوە  لێكدانەوەی  بە  و  بەردەكەوێت  زۆری  پشكی 

رەهەندە  ج��ەوه��ەردا،  لە  چ  و  رواڵ��ەت��دا  لە  چ  دەبینین 

دیاردەیە  ئەم  سەرەكییەكانی  كۆڵەكە  داراییەكان،  و  ئابوری 

وەك  كەسێكی  تێڕوانینی  لە  ئەمجۆرەش  هەر  پیكدەهێنن، 

جیهانگیری  بڕوایەی  ئەو  دەگەیەنێتە  سعداوی(  )حوریە 
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ئابوری بریتییە لە )یەکگرتن و تێکەڵبوونی بازاڕەکانی جیهانە 

و  راستەوخۆکان  سەرمایەگوزارییە  و  بازرگانییەکان  مافە  لە 

لە  کولتوور،  و  کار  هێزی  و  داراییەکان  و  پارە  گواستنەوەی 

چوارچیوەی سەرمایەداریی بازاڕی ئازاددا، هەر بەو جۆرەش 

ملکەچبوونی جیهانە بۆ هێزی بازاڕە جیهانییەکان، کە هەموو 

نەتەوەییەکان  سنورە  تێپەڕاندنی  هۆی  بوونەتە  ئەمانەش 

رەگەزی  واڵت��ان،  سەروەریی  گ��ەورەی  کاڵبوونەوەیەکی  و 

سەرمایەدارییە  کۆمپانیا  لە  بریتییە  دیاردەیە،  ئەم  سەرەکیی 

ئەوەمان  روانگەیەوە  لەم  زەبەالحەکانن()28(.  فرەنەتەوە 

تێكەڵكردنی  مانای  بە  ئابوری  جیهانگیری  رووندەبێتەوە  بۆ 

بازرگانی  سایەی  ژێر  لە  جیهانییەكانە،  ب��ازاڕە  سەرجەم 

سەرمایە،  گواستنەوەی  هەروەها  راستەوخۆدا،  وەبەرهێنانی 

كۆتوبەندێك،  بێهیچ  و  ئ��ازادی  بە  كارە  هێزی  و  شتومەك 

لە  ئازادی  بە  و  ئاسانی  بە  فەرهەنگیش  دەكرێت  تەنانەت 

شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر بگوازرێتەوە، ئەمەش بەو مانایە 

بۆ  جیهانی،  بازاڕێكی  بۆ  بێت  ملكەچ  جیهان  تەواوی  دێت، 

كە  دەگێڕێت،  ت��ەواو  رۆڵ��ی  سەرەكی  ئامرازێكی  ئەمەش 

ئەویش كۆمپانیا زەبەالحەكانە.

الی كەسانی تریش وا گوزارشت لەم جۆرەی جیهانگیری 

ئازاد، هەژمونی  بازرگانی  ئازاد،  ئابوری  كراوە، كە بریتییە لە 

كۆمپانیاكان، كەمكردنەوەی رۆڵی كەرتی گشتی و زیادبوونی 

رۆڵی كەرتی تایبەت، لە رێگەی بە تایبەتكردنی ئامرازەكانی 

بەرهەمهێنانەوە)29(. دەكرێت لە كۆی ئەو پێناسە و روانینانەی 

بۆ جیهانگیری ئابوری كراون، چەند رەگەز و تایبەمتەندییەكی 

هاوبەش بخەینەڕوو:
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*بازاڕی ئازاد.

*هەژمونی كۆمپانیا فرە رەگەزەكان.

*بە تایبەمتەندكردنی ئامرازەكانی وەبەرهێنان.

س��ەروەری  كەمبوونەوەی  و  سنورەكان  *كاڵبونەوەی 

نیشتامنی.

خەسڵەتی  كۆمەڵێك  جیهانگیری  لە  جۆرە  ئەم  بیگومان 

هەیە و دەكرێت بە كورتی ئاماژەیان بۆ بكەین:

گەشەكردنی  و  ئابوری  كرانەوەی  زیادبوونی  یەكەم: 

رێژەی بازرگانی دەرەوە.

لە  چ  نێودەوڵەتی  بازرگانی  گەشەكردنی  دووەم: 

تازە  دەوڵەتە  ئاستی  لە  چ  پیشەسازییەكان  دەوڵەتە  ئاست 

پێگەیشتوەكان.

نێودەوڵەتی  نەختینی  سەندوقی  دەستێوەردانی  سێهەم: 

لە داڕشتنی سیاسەتی ناوخۆییدا.

بۆ  هەیە  ئامرازێكی  ئابوری چەند  جیهانگیری  هەروەها 

پراكتیزەكردنی هەنگاوەكانی، لەپێناو گەیشنت بە ئامانجەكانی، 

لە  دەگێڕن  سەرەكی  رۆڵی  ئامرازانەش  لەو  هەریەك  دیارە 

بەرەوپیشربدن و چەسپاندنی بنەماكانی جیهانگیری بە گشتی 

و جیهانگیری ئابوری بە تایبەتی، ئەو ئامرازانەش بریتین لە:

*بانكی نێودەوڵەتی.

*سەندوقی نەختینی نێودەوڵەتی.

*رێكخراوی بازرگانی جیهانی.

هێشتا  سەرنجانە،  راو  و  پێناسە  هەموو  ئەو  دوای 

بەرچاو  ئابورییەوە  جیهانگیری  بارەی  لە  بتوانین  نییە  ئاسان 

كەسێكی  ئەوەتا  بكەوێت،  چنگ  ت��ەواوم��ان  روونییەكی 
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شارەزای بواری ئابوری وەك )الدكتور اسامعیل صربی عبداللە(، 

عەولەمەوە  چەمكی  لەبارەی  زۆری  شیكردنەوەی  و  گرنگی 

ئابورییەكەیدا،  كایە  بواری  لە  تایبەتی  بە  خستووەتەڕوو، 

زانینی  پێشكەوتنە،  ئەم  شیكردنەوەی  كلیلی  پێیوایە  ئەو 

بەرهەمهێنان  لە  جۆرێكە  سەرمایەداری  كە  راستییەیە،  ئەو 

خۆی  شێوازەكانی  و  رووخسار  قۆناغێكدا  لە  و  هەرجارە  و 

دەگۆڕێت)30(.

وەك دیارە جیهانگیری چەمكێكی گشتگیرە، بەاڵم الیەنە 

تر  جۆرەكانی  لە  كاریگەرترە،  و  زەقرت  زیاتر  ئابورییەكەی 

زیاتر رووخسارەكانی دەركەوتوون، لەم بارەوە)فوئاد مەجید 

ئابوری  بەڕێوەبردنی  ئابوری،  جیهانگیری  دەڵێت  میرسی( 

سەرەڕای  گرنگرتە، چونكە  پێی  نیشتامنی  ئابوری  لە  جیهانی 

ئەوەی ئابوری دنیا لە جاران زیاتر پێكەوە گرێداوە و بازرگانی 

نێودەوڵەتی فراوانرتكردووەو پرۆسەی بەگەڕخستنی سەرمایەی 

دیقەت  وردی  بە  گەر  خەیاڵی)31(.  ئاستیكی  گەیاندوەتە 

دەبینین  رێك  بدەین،  ئابوری  جیهانیبوونی  بە  چەمكی  لە 

زۆرێك لە سیام، ئاماژە و كاریگەرییەكانی بە هەردوو دیوی 

و  جوگرافی  سنوری  بەمەش  دەركەوتوون،  دا  نەرێ   و  ئەرێ  

سەروەری نەتەوەیی لە چاالكییە ئابورییەكانی وەك بازرگانی، 

سەرمایەدانان، بەرهەمهێنان و گۆاستنەوەی دارایی، كەمرتین 

رۆڵیان دەبێت، زیاتر واڵتان وابەستەی یەكرتدەبن و بەربەستە 

گومركی و بازرگانییەكان دەگەنە كەمرتین ئاستی خۆیان)32(.

ئەوەی ماوەتەوە لەم كورتە باسەی جیهانگیری ئابوری دا 

قسەی لەسەر بكەین، ئەم جۆرە لقێكی تری لێجیادەبێتەوە، 

)جیهانگیری  ئەویش  كە  ت��ەواودەك��ەن،  یەكرت  ئەگەرچی 
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سەرەكی  ه��ەرە  هێزی  دارای��ی  الیەنی  چونكە  دارای���ی(ە، 

زیاتر  لقە  ئەم  ئەركی  جیهانگیرییە،  رەوڕەوەی  بزوێنەری 

دارایی  بازاڕەكانی  پەیوەستكردنی  و  سەرمایەیە  ئازادكردنی 

لۆكاڵییە بە بازاڕەكانی دەرەوە، ئەمەش لە رێگەی هەڵگرتنی 

بەربەستەكان لەسەر جموجۆڵی سەرمایە.

پێناسەی  رەگ��ەزەك��ان��ی  و  ش��ون��اس  دیاریكردنی  ب��ۆ 

بەرهەمی  دارایی  جیهانگیری  دەوترێت  دارایی،  جیهانگیری 

لە رێگەی پێشخستنی  ئازادكردنی داراییە،  بنەڕەتی پرۆسەی 

واڵتانی  لە  س��ەن��ەدات  و  پشك  كردنی  مامەڵە  ق��ەب��ارەی 

پیشكەوتوی پیشەسازیدا، هەروەها گەشەسەندن و ئاڵوگۆڕی 

دراوی بیانییە لە سەر ئاستی جیهانی)33(. بە منونە ئامارەكان 

ئاماژە بۆ قەبارەی ئاڵوگۆڕی رۆژانە دەكەن، كە لە ناوەڕاستی 

لە  كەچی  بووە،  ئەمەریكی  دۆالری  )20(ملیار  هەشتاكاندا 

)1،2(تریلیون  بۆ  بەرزبووەتەوە  رێژەیە  ئەم  ساڵی)1990( 

رۆڵی  فاكتەر  كۆمەڵێك  هەرحاڵ  بە  ئەمەریكی.  دۆالری 

بریتین  داراییدا،  لەگەشەكردنی جیهانگیری  دەبینن  سەرەكی 

لە: 

*گەشەكردنی سەرمایەداری دارایی.

*پەككەوتنی بازاڕە نیشتامنییەكان بۆ وەرگرتنی)الفوائچ(

ی دارایی.

*سەرهەڵدانی داهێنانە داراییەكان.

*پێشكەوتنی تەكنەلۆجیا.

*ئازادكردنی دارایی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی.

پیشەسازی  پەیكەری  بنیاتنانەوەی  *س��ەرل��ەن��وێ  

خزمەتگوزاری دارایی.
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هەرە  پایە  لە  یەكێك  وەك  ئابوری  كەرتی  سەرئەنجام 

ئامراز  هەندێك  رێگەی  لە  جیهانگیری،  پرۆسەی  گرنگەكانی 

تا  و  دەرخستووە  خۆی  كاریگەرییەكانی  كەرەستەوە  و 

بە  بووە  تەنهاش  بە  شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  ئەندازەیەك 

شوناسێك بۆ كۆی پرۆسەی بە جیهانیبوون.
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جیهانگیری رامیاری
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دەوڵەتی  تایبەمتەندییەكانی  لە  یەكێكە  سیاسەت 

چوارچێوەی  لە  دەكات  ئەوە  بۆ  كار  هەمیشە  نەتەوەیی، 

چەمكە  ئەم  دەستبەرداری  نیشتامنیدا  بواری  و  جوگرافیا 

نەبێت، دیارە ئەمەشیان بێ  هیچ دەستێوەردانێكی دەرەكی، 

بەستنەوەی  لەسەر  جەخت  نەتەوەیی،  دەوڵەتی  چونكە 

پراكتیزەكردنی  و  س��ەروەری  چەمكی  بە  دەكات  سیاسەت 

خاك  و  گەل  سیاقی  لە  دەسەاڵتەكانی  هەموو  بۆ  دەوڵەت 

بە  نەتەوەیی  دەوڵەتی  كەواتە  خۆیدا،  رسوشتی  سامانی  و 

هەموو ماناكانییەوە پێچەوانەی جیهانگیرییە .

چونكە جیهانگیری دیاردەیەكی سیاسی و فرە رەهەندە و 

هەڵگری تەنها یەك ئاراستە و یەك خەسڵەت نییە، بەڵكو بە 

دوو ئاراستەی سەرەكی دا هەنگاو دەنێت، ئاراستەی ناوەند 

دەبینێتەوە  لەوەدا  ئەویش خۆی  كە  دەكات،  هێڵێك  بە  كار 

جیهان  بەسەر  هەژمونەوە  رێگەی  لە  ناوەند  یەكخستنی  بۆ 

بەسەر  دەستگرتنە  و  جیهانی  بلۆكی  یەك  دروستكردنی  و 

هەروەها  نەتەوەییدا،  دەوڵەتی  و  نیشتامنی  س��ەروەری 

و  یاسایی  و  سیاسی  میكانیزمە  هەموو  بە  رەوای��ی��دان 

سەربازییەكان، بۆ بەرژەوەندی بڕیارەكانی ناوەند لە سیاقی 

لە  بریتییە  دووەمە  ئاراستەی  هەرچی  دا،  جەمسەری  یەك 

تەقەلالیەك  و  هەوڵ  هەر  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  كاركردن 

هەرێامیەتی،  نیشتامنی  تەكەتولێكی  هەر  دروستكردنی  بۆ 
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جەمسەری  بە  بەرانبەر  جەمسەرێك  نەبێتە  ئامانجەی  بەو 

ئەمەریكی-رۆژئاوایی.

دونیای  گەورەكانی  بیرمەندە  لە  یەكێك  وەك  )نیچە( 

وتوێتی  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  سەد  لە  زیاتر  خۆی،  سەردەمی 

داهاتوو  سەدەی  سەرچووە،  بە  بچوك  سیاسەتی  سەردەمی 

گۆی  بەسەر  سەروەری  لەپێناو  ملمالنێ ،  لە  دەبێت  بریتی 

راستیدا  لە  گ���ەورە)34(.  سیاسەتی  بۆ  پەنابردنە  و  زەوی 

بكەین،  نیچە  دی��دەی  ئ��ەم  بۆ  خوێندنەوە  هەرچۆنێك 

سەرئەنجام جێی خۆیەتی گەواهی بۆ دروستی ئەو پێشبینی 

و رامانەی ئەو بیرمەندە بكەین لەم بارەوە، چونكە ملمالنێ  

و  هێزەكان  نێوان  لە  جەنگەكان  هەڵگیرسانی  و  سیاسی 

بە  جەمسەرە  ه��ەردوو  نێوان  سەردەمی  س��اردی  جەنگی 

هێزەكەی جیهانی، باشرتین گەواهین بۆ دید و تێڕوانینەكانی 

كێبڕكێ   و  ملمالنێ   ئەو  بەرهەمی  چونكە  بیرمەند،  نیچەی 

نوێی  سیستەمێكی  پڕۆژەی  سەرئەنجام  كە  هەمەجۆرانەن، 

و  سیستم  خەریكە  وردە  وردە  كە  لێكەوتووەتەوە،  جیهانی 

بەرژەوەندییەك بە سەر كۆی جیهاندا زاڵدەبێت.

رۆژئ��اوادا  و  ئەمەریكا  ب��ەردەم  لە  دەرگاكان  لێرەوە 

و  سنورەكان  دەرەوەی  بۆ  پەلهاویشنت  بۆ  وااڵب��وون،  پرت 

دەستێوەردان لە كێشە ناوخۆییەكانی واڵتانی تری دنیا، وەك 

وەكو  واڵتی  چەندین  لەكێشەی  راستەوخۆ  دەستێوەردانی 

ناڕاستەوخۆ  دەستێوەردانی  لە  جگە  عێراق،  و  ئەفغانستان 

لە  هانتینگتۆن  ساموێل  ت��ردا،  واڵت��ی  و  ب��وار  دەی��ان  لە 

لیكۆڵینەوەیەكدا بە ناونیشانی )بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا و 

گۆڕانكارییەكانی ئاسایش( كە لە گۆڤاری )الشۆون الخارجیە(
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باڵوبووەتەوە،  )1993(دا  ساڵی  حوزەیرانی  مانگی  لە  دا 

و  دەكات  رۆژئاوا  هەژمونگەرایی  و  بەرژەوەندی  بۆ  ئاماژە 

دەڵێت رۆژئاوا دوای كەوتنی یەكێتی سۆڤیەت، پێویستی بە 

دوژمنێكی ترە، تاكو واڵت و گەالنی خۆیانی پێ  ڕێكبخەنەوە، 

بێدەنگكردنی  سەرەڕای  ناوەستێت،  جەنگ  هەرگیز  چونكە 

لەبەرئەوەی  رێككەوتننامەكان،  مۆركردنی  و  چەكەكان 

جەمسەردا،  دوو  لەنێوان  بەڕێوەیە  دیكە  ژیاری  جەنگێكی 

واڵتە  رێبەرایەتیكردنی  بە  رۆژئاوایە  جەمسەری  یەكێكیان 

رەنگە  دیكەشیان  جەمسەرەكەی  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 

جیهانی ئیسالمی بێت یان چین)35(.

جیاجیاوە  ش��ێ��وازی  و  ئ��ام��راز  ب��ە  هەنوكە  دی���ارە 

رووخسارەكانی ئەو جەمسەرگیریە، ئەگەر بە رێژەییش بێت، 

نوێی  سیستەمێكی  بە  گەیشنت  بۆ  بێگومان  دەركەوتووە، 

بەسەر  زاڵبوون  و  جەمسەری  تاك  دروستبوونی  و  جیهانی 

بۆ  جیهانگیرییە  گرنگی  الیەنێكی  سیاسەت  تردا،  ئەوانی 

ملكەچ پێكردن و دەستێوەردان لە كاروباری واڵتانی دنیا، بۆ 

ئەمەش هەموو ئامرازە سیاسی و دیبلۆماسی و سەربازییەكان 

ئامادەگیان هەیە و كاریان پێدەكرێنت.

لەبارەی سیاسەتی سیستەمی سەرمایەداریی جیهانییەوە 

سیاسەتە  ئەم  رێبەرانی  پێیوایە  الصدر(  باقر  محمد  )السید 

بووەتە  سەرمایەداری  و  دیموكراسی  سیستەمی  جیهانییە، 

بەخودان  كردوونی  و  دەستییانەوە  بە  توانا  و  هێز  مایەی 

فراوانكردنی  و  پ��اراس��نت  ب��ۆ  گ���ەورە  توانایەكی  و  هێز 

و  ناوچە  بە  پێویستییان  هەمیشە  بەرژەوەندییەكانیان، 

دەڤەری نوێ  هەیە)36(.
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جیهانگیری  گشتییەكانی  هێڵە  دیاریكردنی  بۆ  بێگومان 

هەیە،  بیرمەنداندا  لەنێوان  زۆر  جیاوازی  و  ناكۆكی  سیاسی، 

لە  تێگەیشنت  وای��ك��ردووە،  ناڕۆشنیەش  و  ج��ی��اوازی  ئ��ەم 

ئەوەی  وەك  جیهانگیری  لقەی  ئەم  سیاسییەكانی  رەهەندە 

سیستەمی  نەیارانی  بێت.  زەحمەت  پڕ  و  ق��ورس  هەیە، 

نوێیە  سیستمە  و  سیاسەت  بەم  دژ  تۆپزی  بە  جیهانی  نوێی 

وەستاونەتەوە و پێیانوایە ئەم سیستەمە بریتییە لە هەژمونی 

رۆژئاوا و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەسەر ئەوانی تردا، 

پێیوایە  الحمش(  منیر  )الدكتور  وەكو  كەسێكی  بۆیە  هەر 

پەیدابوونی لیربالیزمی نوێ  كۆمەڵێك گرفت و كێشەی جیهانی 

بەرهەمهێناوە، لەوانەش)37(:

*جەنگی هەرێامیەتی و ناوخۆیی و دروستبوونی ملمالنێ  

لە زۆربەی ناوچە جیهانییەكاندا.

*دروستبوونی شڵژانی رامیاری و ئابوری جۆراوجۆر.

*تێكچونی بازاڕەكانی دارایی و بۆرسە.

واڵتانی  لە  بێكاری  و  هەژاری  رێژەی  *بەرزبوونەوەی 

سەرمایەداریدا.

ژیان و  بژێوی  ئاستەكانی  لە  نادادپەروەری  و  *جیاوازی 

بواری كۆمەاڵیەتیدا.

هەر هەمان سەرچاوە ئامارێك لەبارەی رێژەی هەژاری لە 

واڵتانی سەرمایەداری و پیشەسازی دەخاتەڕوو، لەنەوەدەكانی 

سەدەی رابردوودا، كە جێگەی هەڵوەستەكردن و ئاماژەیەكی 

مەترسیدارە بۆ سەر ئایندەی ئەو واڵتانە:

*لە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا)60(ملیون هاوواڵتی  

لەژێر هێڵی هەژاری دەژین. 
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*لە واڵتانی یەكێتی ئەوروپا ئەم رێژەیە گەیشتوەتە )50(

ملیون.

و  ئ��ام��راز  هەموو  بە  جیهانگیری  سیاسەتی  ك��ەوات��ا 

كێشەیەكی گەورەی  نەیتوانیوە  نەك هەر  كەرەستەكانییەوە، 

وەكو هەژاری لە دنیا و خودی واڵتەكانی خۆیاندا چارەسەر 

بكەن، بەڵكو خودی ئەم سیستم و سیاسەتە بووە بە فاكتەریك 

بۆ بەرزبوونەوەی رێژەی هەژاری لە واڵتەكانی خۆشیاندا.

كە  دێت،  واتایە  بەو  رامیاری،  جیهانگیری  هەرحاڵ   بە 

دەوڵەت تاكە كارئەكتەر نییە لە سەر شانۆی سیاسی جیهانی، 

دام��ودەزگ��ای  چەندین  دەوڵ��ەت  رۆڵ��ی  هاوشانی  بەڵكو 

بۆ  رۆڵدەگێڕن  نیودەوڵەتی  كۆمەڵەی  و  ریكخراو  فرەڕەگەز، 

ئەمەش  نێودەوڵەتی،  هاریكاری  و  تیكەڵبوون  دروستكردنی 

ئەوە دەگەیەنێت سەروەری نیشتامنی و سیاسەتی ناوخۆیی 

دەمانگەیەنێتە  ئەم دۆخەش  و گرنگی كەمرت دەبێت،  بایەخ 

لە  بەشێك  بارێكدا،  وەها  لە  دەوڵەت  سەرئەنجامەی  ئەو 

ئازادی و سەروەری خۆی لەدەستدەدات.

جیهانگیری  ماهیەتی  و  رەهەند  بە  ئاشنابوون  زیاتر  بۆ 

رامیاری، هەندێك پێناسە دەخەینەڕوو)38(:

بەرتەسكبوونەوەی  لە  بریتییە  رامیاری:  *جیهانگیری 

كاریگەری دەوڵەت و كەمبوونەوەی رۆڵی هاوبەشی كۆمپانیا 

دەوڵەت،  لەگەڵ  جیهانییەكان  رێكخراوە  و  فرەڕەگەزەكان 

لەپێناو دروستكردنی بڕیاری سیاسی.

بەهای  باڵوبوونەوەی  واتای  بە  رامیاری:  *جیهانگیری 

بانگەشەكردنی  بە  سیاسەتدا،  ب��واری  لە  دێت  رۆژئاوایی 

سیستمی  وەكو  رۆژئاوایی  دیموكراسیەتی  چەسپاندنی  بۆ 
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و  فرەحزبی  و  سیاسی  فرەیی  بوونی  هەروەها  حوكمڕانی، 

ئازادی رادەربڕین.

بە  دێت  یەكجەمسەری  واتای  بە  رامیاری:  *جیهانگیری 

پەیڕەوكردنی  و  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە  رابەرایەتی 

دیموكراسی رامیاری و رێزگرتن لە مافەكانی مرۆڤ.

رەگ��ەزەدا  سێ   لەم  رامیاری  جیهانگیری  *هەندێكیش 

كۆدەكەنەوە)39(:

یەكەم: بە جیهانیكردنی مافەكانی مرۆڤ.

دووەم : بە جیهانیكردنی دیموكراسیەت.

سێهەم : پەراوێزخستنی دەوڵەتی نیشتامنی.

لە  ئەمجۆرە  چوارچێوەدا  هەمان  لە  تریش  هەندێكی 

و  نیشتامنی  دەوڵەتی  دەسەاڵتی  الوازكردنی  بە  جیهانگیری 

كاریگەرییەكەی  و  رۆڵ  كەمكردنەوەی  و  هەڵوەشاندنەوە 

و  دەوڵەت  بەسەر  بازدانە  جیهانگیری  پێیانوایە،  و  دەزانن 

نیشتامن و نەتەوەدا)40(.

لە  و  بوارەیە  ئەم  ش��ارەزای  كەسێكی  كە  )هولتون( 

لە  ج��ۆرە  ئەم  لەسەر  ئیشی  وردی  بە  لیكۆڵینەوەكانیدا، 

لە  بریتییە  رامیاری  جیهانگیری  پێیوایە  كردووە،  جیهانگیری 

بۆتە  ئەمەش  جوگرافیا،  لەناوچونی  و  دەوڵەت  پەككەوتنی 

دیجیتاڵە  و  گەیاندن  سیستمی  ئەم  شۆڕش،  روودانی  هۆی 

نوێیە، نەك هەر مەرگی جوگرافیای راگەیاندووە، بەڵكو كار بۆ 

نەهێشتنی سنورە سیاسیەكانیش دەكات)41(.

گیدنز، كە دژی  ئەنتۆنی  بیرمەندی گەورە  بەرانبەردا  لە 

دەوڵەتی  پێیوایە  نیشتامنییە،  دەوڵەتی  هەڵوەشاندنەوەی 

و  هێزتر  بە  رامیاریدا  جیهانگیری  سایەی  لە  نەتەوەیی 
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ناچاردەبێت بۆ سەرلەنوێ  بنیاتنانەوەی شوناسەكەی، ئەوەش 

گۆڕانكاری بە سەردا دێت، تەنها شێوازەكانی حكومڕانییە)42(. 

زانستە  ش���ارەزای  هێڵد(ی  )دیڤید  تریشەوە  لەالیەكی 

پەیوەندی  ئاستی  پێیوایە  بەریتانیا،  واڵتی  سیاسییەكانی 

بەمەش  دەبێت،  فراوانرت  كۆمەڵگەكاندا  لەنێوان  ناسیاسی 

وردە وردە رۆڵی دەوڵەتی نەتەوەیی الواز دەبێت، لە كۆتاییدا 

حكومەتێكی جیهانی جێگەی حكومەتی نەتەوەیی دەگرێتەوە، 

هەنگاو و قۆناغەكانیش بەمشێوەیە رووندەكاتەوە)43(:

یەكەم: زیادبوونی پەیوەندییە ئابوری و رۆشنبیرییەكان، 

هیچ  دەوڵەت  ئیرت  الوازدەك��ات،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  رۆڵی 

هاوردەكردن  و  ئابوری  كااڵ،  شتومەك،  لەسەر   كۆنتڕوڵێكی 

نامێنێت لە سنورە نەتەوەییەكانییەوە.

نەتەوەیی  سەرەوەی  كۆمپانیاكانی  پەیدابوونی  دووەم: 

لە  رۆژ   ،)ngo( ناحكومییەكان  دامودەزگا  )فرەڕەگەزەكان(، 

دوای رۆژ هێز و توانای حكومەتەكان الوازدەكەن.

دەوڵەتی  سیاسەتی  و  كاروشێواز  گونجاندنی  سێهەم: 

وەك  نیودەوڵەتییەكانی  پرۆگرامە  و  پێوەر  لەگەڵ  نیشتامنی 

ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندی نەتەوەیی و هەڕەشەكان 

و...هتد.

لەچوارچێوەی  خۆیان  ناچاردەبن  دەوڵەتەكان  چوارەم: 

یەكەیەكی سیاسی گەورەتر دا بناسێنن، وەك بوونە ئەندام لە 

یەكێتی ئەوروپا و ئاسیان، ئۆپیك ونەفتا...هتد، ئەمەش وردە 

چوارچێوەیەدا  لەو  نەتەوەیی  و  نیشتامنی  سەروەری  وردە 

الواز دەكات.

هەندێك  بۆ  ئاماژە  دەكرێت  ئەوەندەی  گرنگە  ئێستا 
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جیهانگیری  لەبەردەم  زەمینەیان  كە  بكەین،  فاكتەرانە  لەو 

رامیاریدا رەخساندووە، تاكو ئەم لقەی جیهانگیری شوێنپێی 

سەرەكییەكانیش  هۆكارە  مەیدان،  بێتە  و  بەهێزبكات  خۆی 

بریتین لە:

زلهێزە  ه��ەردوو  نێوان  س��اردی  جەنگی  *كۆتاییهاتنی 

جیهانییەكە.

*هەڵوەشاندنەوەی یەكێتی سۆڤیەت و رووخانی دیواری 

بەرلین.

ئاستی  لەسەر  نوێ   كارئەكتەری  و  هێز  *سەرهەڵدانی 

جیهان.

*تاڕادەیەك كۆتاییهاتنی ملمالنێیە ئایدۆلۆژییەكان.

*سەركەوتنی رۆڵی رێككەوتننامە ناوچەییەكان.
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ئامرازەكانی جیهانگیری رامیاری
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بۆ  رامیاریش  بواری  جیهانگیری،  تری  لقێكی  هەر  وەك 

بنەماكانی، كۆمەڵیك  ئامانجەكانی و چەسپاندنی  گەیشنت بە 

بواری  هەردوو  تێیدا  بەردەستە،  لە  كەرەستەی  و  هەنگاو 

سەربازی و دیبلۆماسیش رۆڵدەگێڕن لە ئاستی نێودەوڵەتی و 

هەرێامیەتیدا، چونكە لە رێگەی ئامرازە سیاسی و سەربازی 

ئەم  سایەی  لە  دەتوانن  بااڵكان  هێزە  دیبلۆماسییەكانەوە،  و 

تردا  ئەوانی  بەسەر  خۆیان  هەژموونی  نوێیەدا،  سیستمە 

و  ئامراز  لەو  هەندێك  بۆ  ئاماژە  دەكرێت  لێرەوە  بسەپێنن، 

كەرەستانەی جیهانگیری رامیاری بكەین:

سیاسی  پەیامننامەی  و  رێكەوتننامە  گرێدانی  یەكەم: 

زیاتر  ئامانجی  بە  هێزدا،  بە  واڵتانی  نێوان  لە  سەربازی  و 

كۆنرتۆڵكردنی جیهان.

هاوبەش  بەرگری  رێككەوتننامەی  گرێدانی  دووەم: 

لەنێوان واڵتانی زلهێز و هەندێك لە واڵتە پاشكەوتووەكان بە 

پاساوی پاراستنییان، دواتریش دامەزراندنی پێگەی سەربازی 

هەمیشەیی لەو واڵتانەدا.

واڵتی  هەندێك  لە  سیاسی  دەستێوەردانی  سێهەم: 

نائارام، ئەمەش لە رێگەی چەسپاندنی بڕیارەكانی ریكخراوی 

نەتەوەیەكگرتووەكانەوە، یان لە رێگەی دانانی هێزی ئاشتی 

پارێزەوە.

چوارەم: داگیركاری سەربازی راستەوخۆ لەدژی هەندێك 
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واڵتی الواز لە رووی هێزی سەربازییەوە، بەاڵم دەوڵەمەند لە 

هەنجەتی  بە  ئەمەش  و رسوشتییەوە،  نەوتی  سامانی  رووی 

ئەوەی گوایە هەڕەشەیە بۆسەر ئاسایش و ئاشتی نێودەوڵەتی، 

یان بە ناوی جەنگی دژەتیرۆر.

كەرەستەی  و  چ��ەك  سەفەقەی  سەپاندنی  پێنجەم: 

تاكو  هەژار،  و  پاشكەوتو  واڵتی  هەندێك  بەسەر  سەربازی 

لەڕووی سەربازییەوە پەیوەستبكرێن.

بە  جیهاندا،  لە  نائارام  ناوچەی  دۆزینەوەی  شەشەم: 

ناوەڕاست، كە سەرچاوەی سامانێكی  لە رۆژهەاڵتی  تایبەتی 

كاتێك  هەر  تاكو  نەوتی،  سامانی  لەوانەش  زەوەندە،  و  زۆر 

ئاسایشدا دەخالەت  ئاشتی و  پاراستنی  ناوی  ژێر  لە  بخوازن 

بكەن.

حەوتەم: هاندانی كودەتای سەربازی لە هەندێك واڵتدا.

هەندێك  بۆسەر  سیاسی  دروستكردنی  گوشار  هەشتەم: 

لە واڵتان، ئەمەش لە رێگەی باڵوكردنەوەی هەندێك راپۆرت 

لەسەر پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لەو واڵتانە.

لە  تایبەتی  بە  پێوەرەكاندا،  لە  فاقییەت  دوو  نۆیەم: 

مۆركێكی  كە  رێسایانەی  و  یاسا  ئەو  جێبەجێكردنی  كاتی 

نیودەوڵەتییان هەیە.

دەیەم : دروستكردنی هەندێك سەركردە لەم واڵت و لەو 

واڵت و ئامادەكردنیان بۆ گەیشنت بە دەسەاڵت.
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كاریگەرییەكانی جیهانگیری ڕامیاری
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بێگومان لەگەڵ ئەوەی ئەم جۆرە لە جیهانگیری هەندێك سود 

و دەسكەوتی بۆ هەندێك لە گەالنی دواكەوتو و ژێردەستە هەیە، 

بە تایبەتی لە بوارەكانی مافی مرۆڤ و چەسپاندنی هەندێك لە 

هەندێك  هەڵوەشاندنەوەی  و  ئازادی  و  دیموكراسی  بنەماكانی 

دەسەاڵتە تۆتالیتار و شمولییەكان، هاوكات بە درێژایی كات ئەم 

سیستمە سیاسییە نوێیە كۆمەڵێك كاریگەری نەگەتیڤ لەسەر كۆی 

پرۆسەی سیاسی گەالن و واڵتانی دنیا دادەنێت، زۆرێك لە شوناس 

فۆرمێكی  و  دەوڵەتان دەسڕێتەوە  و  تایبەمتەندییەكانی گەالن  و 

زلهێزەكان  یەك  پلە  بە  تەنها  كە  پێشكەشدەكات،  جیهانی  نوێی 

ئەم  كاریگەرییەكانی  كەم  النی  دەكرێت  سودمەنددەبن،  تێیدا 

جۆرە لە جیهانگیری لەم خااڵنەدا كۆبكەینەوە:

حكومەتی  و  دەوڵەت  دەسەاڵتی  و  رۆڵ  *كەمكردنەوەی 

نیشتامنی و نەتەوەیی.

*كاڵبوونەوەی سنورە جوگرافی و نەتەوەییەكان.

دەوڵەتی  لەالیەن  كۆمەاڵیەتی  كۆنرتۆڵی  دەستدانی  *لە 

نیشتامنی و تێكەڵبوونی بە كۆمەڵگە جیهانییەكان.

كۆنرتۆڵكردنی  لەبەرانبەر  حكومەتەكان  *الوازب��وون��ی 

زانیارییەكان و ئامرازەكانی میدیا ...هتد.

*هەڵوەشاندنەوە و كەوتنی شوناسی نەتەوەیی.

*چەندین كاریگەری تر لە بواری یاسا نیودەوڵەتییەكان و...

هتد.
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جیهانگیری رۆشنبیری
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بە سەرنجدانی ورد لە كۆی پرۆسەی بە جیهانیبوون، بە 

راشكاوی درك بەوە دەكرێت، الیەنی رۆشنبیری و فەرهەنگی 

كۆڵەكەیەكی بنەڕەتی جیهانگیرییە، تاڕادەیەك ئەم رەهەندە 

بە خێرایی پێش رەهەندەكانی تری جیهانگیری كەوتووەو لە 

ئاستێكی  بە  تادێت  چەسپاندندایە،  خۆ  و  فۆرمەڵەكردن  خۆ 

مرۆڤایەتی  ژیانی  رەوتی  سەر  لە  خۆی  كاریگەری  ف��راوان 

ئارای  هاتنە  سەرەكی  هەرە  فاكتەری  پێموایە  دادەنێت، 

جیهانگیری رۆشنبیری دەگەڕێتەوە بۆ:

و  زۆر  رۆشنبیری  جیهانگیری  ئامرازەكانی  یەكەم: 

كاریگەرن.

نرخی  و  گواستنەوە  و  گەیاندن  تائەندازەیەك  دووەم: 

ئامرازەكانی ئەم پرۆسەیە بەردەسنت و بە جیهاندا بە سانایی 

دێن و دەچن و باڵوبوونەتەوە.

خەسڵەتی  كۆمەڵێك  فراوانەكەی  مانا  بە  رۆشنبیری 

گەل  كۆمەڵگە،یان  هەر  و..هتد،  هزری  و  مادیی  و  روحی 

هونەر،  لە  بریتییە  هەروەها  دەگەیەنێت،  نەتەوەیەك  و 

سیستم  و  ماف  تەنانەت  ژیان،  رێبازەكانی  و  كەڵچەر  وێژە، 

دەگرێتەوە،  بیروباوەڕەكانیش  و  نەریت  و  داب  و  ئاكار  و 

بۆیە گرنگییەكی پڕ بایەخی هەیە، هەر ئەمەش وای كردووە 

شەپۆلەكانی جیهانگیری لەم دەروازەوە بە خێرایی و قووڵی 
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بچێتە ژیانی كۆمەڵگەكانەوە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پرۆسەیە 

بێ  كۆسپ و لەمپەر نییە، هەندێك جار و لە هەندێك شوێن 

یەك  هێنانەكایەوەی  یان  پیكهێنان  چونكە  دەڕوات،  قورس 

نییە،  ئاسان  هێندە  كارێكی  گڵۆباڵ،  رۆشنبیری  و  فەرهەنگ 

هەیە،  جۆراوجۆر  كەرەستەی  و  زەمینە  و  كات  بە  پێویستی 

زۆرێك لە گەالن لە ئەفەریقیا و ئاسیا و واڵتانی رۆژهەاڵتی 

گومانەوە  بە  ئیسالمی،  واڵتانی  تایبەتیش  بە  ناوەڕاست، 

ئێستادا  لە  هەربۆیە  ئاكامەكانی،  و  پرۆسەیە  ئەم  دەڕواننە 

شارەزایان و رۆشنبیران لە بارەی رۆشنبیرییەكی جیهانییەوە، لە 

مشت و مڕدان و چەندین رای جیاواز لەم بارەوە دروستبووە، 

رای   )3( سەر  بۆ  بیرمەندان  و  زانایان  دۆسییە  ئەم  مەڕ  لە 

جیاواز دابەشبوونە)44(:

جیهانی  رۆشنبیرییەكی  پێیوایە  یەكەم:  ئاراستەی 

بە  بۆخۆی  و  هەیە  رۆشبیری  ف��رە  بەڵكو  نییە،  بوونی 

پەرەدەسێنێت  بەردەوام  و  دەجوڵێت  میكانیكی  شێوەیەكی 

خاوەن  و  دەكاتەوە  نوێ   خۆی  ناوخۆییدا  پرۆسەیەكی  لە  و 

سەربەخۆیی خۆیەتی.

جیهانگیری  پ��رۆس��ەی  پێیوایە  دووەم:  ئ��اراس��ت��ەی 

دەخوڵقێنێت،  فەرهەنگی  و  رۆشنبیری  نوێی  سیستەمیكی 

الكتابە(  )مابعد  نوسینەوە  پاش  رۆشنبیری  پێیدەوترێت  كە 

واتە رۆشنبیری وێنە، كە ئەمڕۆ شاشەی كەناڵە ئاسامنییەكان 

ئەو چوارچێوە جیهانییەیان لەم بارەوە خوڵقاندووە و بەسەر 

ئاراستەیە  ئەم  ب��ازدەدات،  سەردەمەكاندا  و  سنور  هەموو 

بەرگری لە رۆشنبیرییەكی گڵۆباڵ دەكەن.

جیهانگیری  دەكەنەوە،  لەوە  جەخت  سێهەم:  ئاراستەی 
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هەوڵدەدات  بەڵكو  ناخوڵقێنێت،  جیهانی  رۆشنبیرییەكی 

رۆشنبیری رۆژئاوایی بسەپێنێت بەسەر هەموو فەرهەنگ و 

رۆشنبیرییەكانی تردا.

لە  ئایە  دەستپێدەكەن،  گرنگەكان  پرسیارە  لێرەوە 

دەكرێت؟  سەرەوە  ئاراستانەی  لەم  كام  لەسەر  كار  ئێستادا 

رۆشنبیری  چەسپاندنی  رۆشنبیری  لەجیهانگیری  ئامانج  ئاخۆ 

رۆشنبیرییەكی  خوڵقاندنی  یاخود  ئەمەریكییە؟  و  رۆژئاوایی 

رەنگە  گەالنە؟  سەرجەم  هاوبەشی  دروستكراوی  نوێی 

بەرسڤدانەوەی ئەم پرسیارانە هێندە ئاسان و سەرپێیی نەبێت 

بە  زۆر هەبێت،  لێكۆڵینەوە و رشۆڤەكاری  بە  پێویستییان  و 

تەنها دەهێنێت دەیان و بگرە سەدان لیكۆڵینەوەی زانستی و 

فراوان و فرە رەهەندی لەسەر ئەنجامبدرێت، ئەوسا شیامنەی 

ئەنجامیك بكەوێتە دەستامن، بۆیە لە وەها نوسینێكدا دەتوانین 

لە  هەندێك  سەرنجی  و  بیروڕا  راگوزەر  شیوەیەكی  بە  تەنها 

شارەزایان بخەمەڕوو، بەو ئومێدەی بەرسڤێكی هەنوكەیی و 

سەرەتاییامن لەم بارەوە دەستبكەوێت، لە راستیدا هەرچۆنێك 

و  گشتی  بە  جیهانگیری  رەهەندەكانی  بۆ  خوێندنەوە 

جیهانگیری رۆشنبیری بە تایبەتی بكەین، سەرئەنجام دەگەینە 

ئەو بڕوایەی، واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و رۆژئاوا كار بە 

ئاراستەی چەسپاندنی رۆشنبیرییەك دەكەن، كتومت بریتییە 

لە كۆی رۆشنبیری رۆژئاوایی تاڕادەیەكیش كاریگەری لەسەر 

تەماشای  كاتێك  داناوە،  تر  كلتور و رۆشنبیری كۆمەڵگەكانی 

و  ئامراز  و  خواردن  جۆرەكانی  و  جلوبەرگ  و  هەڵسوكەت 

بە  دەكەیت،  تر  كۆمەڵگەكانی  زۆری  هەرە  بەشی  ئاكاری 

ژێر  كەوتوونەتە  شێنەیی  بە  بەوەدەكەیت  هەست  روونی 
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و  رۆژئ��اواوە  رۆشنبیری  و  فەرهەنگ  و  كەلتور  كاریگەری 

خەریكە وردە وردە جیاوازییەكان نامێنن.

ئاماژە  و  پەیام  بە  چ  ك��ردەوە  بە  چ  دەبیرنێت،  وەك 

خۆی  پایەكانی  زیاتر  نوێیە،  تەرزە  و  مۆدێل  ئەم  خەریكە 

بەرانبەردا  لە  پەرەسەندندایە،  لە  بەردەوام  و  دەچەسپێنێت 

رۆشنبیری نیشتامنی و لۆكاڵی روو لە نەمان و لە یەكرتازانە، 

ئەوەتا ئەمەریكییەكان بە ئاشكرا رایانگەیاندووە ئێستا ئەوان 

بۆ  كار  لێبڕاوانە  بۆیە  جیهانن،  دەسەاڵتداری  هێزی  تاكە 

ئەمەریكی  و  رۆژئاوایی  ئاكاری  و  رۆشنبیری  باڵوكردنەوەی 

دەكەن لە هەموو جیهاندا، ئەوەتا دوای كۆتاییهاتنی جەنگی 

یەكگرتووەكان،  واڵتە  ئەوسای  سەرۆكی  كەنداو،  دووەمی 

وتی سەدەی  داو  جیهاندا  گوێی  بە  پەیامی خۆی  راشكاوانە 

و  ئاكار  و  رەوشت  باڵوبوونەوەی  لە  دەبێت  بریتی  داهاتوو 

تەرزی ژیانی ئەمەریكایی لە جیهاندا)45(.

فەرهەنگی  كەسایەتییە  لە  هەندێك  ماوەیەكە  تەنانەت 

نیشتووە  لێی  ئەوەیان  مەترسی  رۆژئاوایش،  سیاسیەكانی  و 

لە  ئەمەریكا  هەنگاوەكانی  و  رۆڵ  دەڕواننە  گومانەوە  بە  و 

پرۆسەی جیهانیبووندا، لێرەدا ئاماژەیەكی وەزیری رۆشنبیری 

ئەمە  وتی  كاتێك  یاد،  دێنمەوە  بارەوە  لەم  فەرەنسا  پێشوی 

شێوەیەكە لە شێوەكانی ئیمپریالیزمی دارایی و هزری و تەنها 

زەوی داگیرناكات، بەڵكو ویژدان و رێبازەكانی بیركردنەوە و 

جیاوازییەكانی ژیانیشامن لێ داگیردەكات)46(.

بە  دی��اردەی  بۆ  بانگەشە  كە  هێزانەی  و  رێكخراو  ئەو 

جیهانیبوون دەكەن، چەندین كەرەستە و ئامرازیان بۆ گەیاندنی 

جیهانگیری  بەندە  بڕوای  بە  بەردەستدایە،  لە  پەیامەكانیان 
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و  ئەندازەیەك بێ  چەك و سەربازە  تا  و  ژیرانەیە  جەنگێكی 

كار  هاوچەرخەوە  ئامرازی  و  كەرەستە  كۆمەڵێك  رێگەی  لە 

چوارچێوەی  لە  تاكو  دەكەن،  مرۆڤایەتی  ژیانی  كۆی  لەسەر 

لە  ئەگەرچی هەندێك  كۆبكەنەوە،  فۆرمێكدا هەموو جیهان 

پرۆسەی  لەدنیادا،  ئیسالمی  و  نەتەوەیی  چەپ،  بیرمەندانی 

بە جیهانیبوون بە جەنگێكی نوێی ئەمەریكا و رۆژئاوا دەزانن 

بۆسەر گەالنی تری سەر زەمین.

لقەی  ئەم  بۆ  دروست  پێناسەیەكی  داڕشتنی  لەبارەی 

چەندین  جیاجیاوە،  روانگەی  لە  شارەزایان  جیهانگیری، 

هەندێكییان  بە  ئاماژە  دەكرێت  پێشكەشكردووە،  پیناسەیان 

بكەین.

ئەو  دەڵێت«  ئەمەریكی  مێژوونوسی  ستیل(ی  *)روناڵد 

لە  جیهان  هەموو  تاكو  دەكرێت،  بۆ  كاری  رۆشنبیرییەی 

سەردەمی جیهانگیریدا بخاتە ژێر هەژمونی خۆیەوە، بریتییە 

لە فیلمی جوڵە و توندوتیژی و تاوان و سێكس«)47(.

جیهانگیری  بۆ  پێناسەكەیدا  لە  شعبان(یش  *)محمد 

دەڵێت«بریتییە لە دیكتاتۆریەت بۆ هەژمونی هزری و ژیاری 

خۆی، بانگەشە بۆ بێدەنگكردنی ئەوەی تر و پشتگوێ  خستنی 

رۆشنبیرییەك  تەنیا  و  تەنها  تاكو  دەكات،  رۆشنبیرییەكەی 

هەبێت، كە ئەویش رۆشنبیری ئەمەریكییە«)48(.

بۆ  كاركردن  لە  بریتییە  هاتووە،  تردا  پێناسەیەكی  لە   *

جۆرەكانی  و  بەها  ئاكار،  سیستم،  بیروباوەڕ،  گشتاندنی 

ڕۆژئاوایی،  ژیانی  شێوازەكانی  و  هەڵسوكەوت  ژیان،  تەرزی 

ئەمەریكایی و پێدانی ڕەنگ و بۆیەكی جیهانی)49(.

وكۆشش،  هەوڵ  لە  بریتییە  رۆشنبیری:  *جیهانگیری 
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لەپێناو چەسپاندنی كۆی رۆشنبیری كۆمەڵگەیەكی دیاریكراو 

بە ئامراز و شێوازی جیاجیاوە، بەسەر هەموو كۆمەڵگەكانی 

تری مرۆڤایەتیدا )50(.

لەم  چۆمسكی(  )نوام  ئەمەریكی  گەورەی  *بیرمەندی 

لە  جگە  نییە،  هیچ  رۆشنبیری  دەڵێت«جیهانگیری  بارەوە 

گواستنەوەیەكی چۆنایەتی مێژووی راگەیاندن، تێیدا هەژمونی 

ئەمەریكی بەسەر هەموو الیەنەكاندا زاڵدەبێت، واتە زاڵبوون 

بەسەر كۆی جیهاندا«)51(.

*)جاك كوبون(ی وەزیری پێشوی فەرەنسا لە بارەی تۆڕی 

زانیاری نێودەوڵەتی بەم دۆخەی ئێستایەوە، شێوازیكی نوێیە 

بێدەنگ  بەرانبەریدا  لە  ئەگەر  ئیستعامری،  شێوازەكانی  لە 

بین، ئەوا شێوازی ژیامنان دەكەوێتە مەترسییەوە)52(.

جیهانگیری  پێیوایە  بلقزیز(ە   )عبدااللە  *هەرچی 

دی��اردەی  و  قۆناغ  لە  گواستنەوە  لە  بریتییە   « رۆشنبیری 

رۆشنبیرییەكی  بۆ  نەتەوەییەوە  و  نیشتامنی  رۆشنبیری 

گەردونی  رۆشنبیری  یان  جیهانی،  رۆشنبیری  كە  نوێ ،  و  بااڵ 

دەبێت«)53(.

هەر یەك لەم پێناسانەی سەرەوە كە لەالیەن ژمارەیەك 

تاڕادەیەك  پێشكەشكراون،  شارەزاوە  پسپۆڕەوەو  و  بیرمەند 

رۆشنبیری  هەژموونی  مەترسی  بۆ  ئاماژە  پێكەوە  هەموویان 

و  رۆشنبیری  س��ەر  بۆ  دەك��ەن،  رۆژئ��اوای��ی  و  ئەمەریكی 

زانیوە  هەڕەشە  بە  ئەمەشیان  دنیا،  تری  گەالنی  فەرهەنگی 

پرۆسەیەكە  كەواتە  ئەویرت،  تایبەمتەندییەكانی  سڕینەوەی  بۆ 

هەڵتەكاندنی  و  رۆژئاوایی  فەرهەنگی  و  كلتور  زاڵكردنی  بۆ 

رووخسار و شوناسی گەل و نەتەوەكانی تری جیهان.
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نێوان  پەیوەندی  ل��ەب��ارەی  ل��ێ��رەوەو  ه��ەر  پێمباشە 

و  بكەم  ب���ەراورد  هەندێك  ش��ون��اس��ەوە،  و  جیهانگیری 

منونە  بۆ  بخەمەڕوو،  چەمك  هەردوو  نێوان  جیاوازییەكانی 

جیهانگیری كار دەكات بۆ دروستكردنی مۆدیلێكی رۆشنبیری 

بە پێچەوانەوە كار  لە رۆشنبیریدا  دیاریكراو، كەچی شوناس 

بۆ فرەڕەنگی دەكات، جیهانگیری ئامانجی هەڵوەشاندنەوەی 

بە  بڕوای  شوناس  بەرانبەردا  لە  تایبەمتەندییەكانە،  و  سنور 

جیهانێكی جیاواز هەیە و هەموو تواندنەوەیەك لەم بوارەدا 

گشتگیرییەكی  و  گشتاندن  دوای  جیهانگیری  رەتدەكاتەوە، 

بەوەیە  ب��ڕوای  شوناس  ب��ەاڵم  تێدەكۆشێت،  دیاریكراو 

دیاریكراو  بۆ  گشتگیرییەوە  لە  و  تایبەت  بۆ  لەگشتییەوە 

ئیدی  بەراوردكارییە  لەم  بەسەرنجدان  ئێستا  دەكۆشێت، 

جیاوازییەكانی نێوان ئەم دوو چەمكە زیاتر بۆ روونبووەوە، 

گەوهەرو ناوەڕۆكی هەریەكەیان زیاتر دەركەوتن.

هەر  وەك  رۆشنبیری،  جیهانگیری  دی���اردەی  دی��ارە 

دیاردەیەكی تری جیهانی، كەرەستە و ئامرازی خۆی هەیە بۆ 

گەیشنت بە ئامانجەكانی و چەسپاندنی پێگەو بنەماكانی، كە 

بریتین لە:

لە  پێكدێن  گەیاندن:  و  پەیوەندی  ئامرازەكانی  یەكەم: 

و  رۆژنامە  و  ئینتەرنێت  تۆڕەكانی  و  ئاسامنییەكان  كەناڵە 

گۆڤار و مۆبایل و...هتد.

لە میوزیك، شانۆ،  بریتین  ئامرازە هونەرییەكان:  دووەم: 

سینەما و وێنەی جوڵە و ...هتد.

بەكارهێنانی  لە  خۆی  زمانەوانییەكان:  كەرەستە  سێهەم: 

سەدان چەمك و زاراوەی ئینگلیزی و فەرەنسیدا دەبینێتەوە، 
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بە تایبەتی لە بوارەكانی میدیا و پەروەردە و فێركردن و كار 

زمانە سەرەكییەكانی  بەمەش  تایبەتەكان،  و  و شوێنە گشتی 

رۆژئاوا ،تیكەڵ بە زمانی رەسەنی نەتەوەیی و وێژەمان دەبن، 

جیاجیاكاندا،  بوارە  لە  زمانە  دوو  ئەو  كارهێنانی  بە  كەواتە 

بە ئاست و قەبارەی جیاجیاوە، رۆڵیكی سەرەكی دەگێڕن بۆ 

گۆاستنەوەی رۆشنبیری و ژیاری رۆژئاوایی بۆ نێوگەالنی تری 

دنیا.

پێویستە النی كەم الیەنە نەگەتیڤ و پۆزەتیڤەكانی ئەم 

الیەنە  بە  ئاماژە  سەرەتا  روونبكەینەوە،  جیهانگیری  لقەی 

باشەكانی جیهانگیری رۆشنبیری دەكەین، كە خۆی لە:

یەكەم: دەستگەیشنت بە زانیارییە رۆشنبیرییەكان.

كلتوری  وێژە،  رۆشنبیری،  بە  ئاشنابوون  زیاتر  دووەم: 

جیهانی و بەتایبەتی رۆژئاوایی.

سێهەم، سودمەندبوون لە كەرەستە و ئامرازە نوێیەكان.

چەندین  جیهانگیری  لە  ئەمجۆرە  تریشەوە  الیەكی  لە 

مەترسی لە هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە و دەكرێت بە كورتی 

ئاماژەیان پێبكەین:

و  چەمك  كارهێنانی  بە  زمانەوانی:  كاریگەری  یەكەم: 

ئابوری،  كارگێڕی،  بوارەكانی  لە  فەرەنسی  و  ئینگلیزی  زمانی 

میدیایی، پەیوەندی و پەروەردە، بەشێوەیەكی رۆژانە لەنێوان 

چین و توێژەكاندا، ئەمەش بە جێی خۆی، كاریگەری خراپی 

خستوەتە سەر زمانی رەسەن.

باڵوبوونەوەی  لە  بریتییە  ئاكاریی:  كاریگەری  دووەم: 

و  سینەما  و  میدیا  ئامرازەكانی  لە  سێكس  و  توندوتیژی 

تۆڕەكانی ئینتەرنێت بە شێوەیەكی ئابڕوبەرانە، كە پێچەوانەی 
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كەلتور، كەسایەتی، داب و نەریتی كۆمەڵگە سوننەتییەكانە.

سێهەم: كاریگەری بەها: تادێت هەوڵەكان زیاتردەبن بۆ 

چەسپاندن و باڵوكردنەوەی بەهایەك لەسەر ئاستی جیهان، بە 

تایبەتی لە بوارەكانی هونەر و میوزیك و پۆشاك و خواردندا لە 

منونەی هەمبەرگر و مەكدۆناڵد، هەروەها پەیوەندی خێزانی 

رووی لە تاكگەرایی و زاڵبوونی رۆشنبیری بەكاربەر و...هتد.
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جیهانگیری كۆمەاڵیەتی
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كاریگەری  جیهانگیری،  جیاجیاكانی  رەه��ەن��دە  بێشك 

كۆمەڵگەكان،  ژیانی  كایەكانی  كۆی  لەسەر  هەیە  جۆراوجۆریان 

خستوەتە  كۆمەاڵیەتییەكانی  تایبەمتەندییە  و  دی��اردە  لە  زۆر 

هەندێكجاریش  و  ریشەیی  گۆڕانكاری  و  وەرچەرخان  بەردەم 

بە  تێكەاڵوبوون  بە  ناچاركردن  یانیش  هەڕەشەوە،  و  مەترسی 

دیاردە جیهانییەكان.

بەهاكانی  لە  زۆرێ��ك  كۆمەاڵیەتی  جیهانگیری  پرۆسەی 

دی��ارە  هەڵوەشاندنەوە،  و  ن��اوچ��وون  لە  ب��ەردەم  خستوەتە 

یەكەم  پلەی  بە  كۆمەاڵیەتی  دەزگای  گرنگرتین  وەك  خێزانیش 

پرۆسەیەوە،  ئەم  كاریگەرییەكانی  شەپۆلی  بەردەم  كەوتووەتە 

بە سەرنجدان لەكۆی گۆڕانكارییەكان و بەرزبوونەوەی قەبارەی 

ئەو كاریگەرییانە لەسەر پێكهاتەكانی كۆمەڵگە، وەك تاك، خێزان، 

تایبەمتەندییە  وردە  وردە  دەبینین  جیاجیاكان،  توێژە  و  چین 

بەرانبەردا  لە  شێواندنە،  و  ئاوابوون  لە  روویان  پرت  لۆكاڵییەكان، 

جیهانی،  و  گڵۆباڵ  نوێی  بەهای  كۆمەڵێك  وردە  وردە  خەریكە 

جێگەی خۆیان لەنێو كۆمەڵگەكاندا دەكەنەوە.

هەندێك لە شارەزایان بۆ گەیشنت بە دیدیكی رۆشن لەمەڕ 

جیهانگیری كۆمەاڵیەتی، چەندین پێناسەیان خستوەتە روو:

بارەوە دەڵێت« ئەمجۆرە لە جیهانگیری  الربو( لەم  *)مارتن 

لە  جیهان  دانیشتوانی  كە  ك��ردان��ەی،  ئ��ەو  ك��ۆی  لە  بریتییە 

كۆمەڵگەیەكی جیهانیدا یەكدەخات«)54(.
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*)جان جولت(یش دەڵێت« بریتییە لە كۆی ئەو كردانەی، كە 

سەرجەم كۆت و بەندەكان لە سەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان 

هەڵدەگرێت...«)55(.

پێیوایە«  چەپە،  رووناكبیری  ئەمین(ی  )سەمیر  *هەرچی 

بریتییە لە كردەیەك كار بۆ كەمكردنەوەی پانتایی نێوان نەتەوەكان 

دەكات، چ لە بواری گواستنەوەی شتومەك، خزمەتگوزای، هێزی 

كار و سەرمایە، چ لە بواری گۆاستنەوەی بیر، هزر، هەڵسوكەت و 

بەها كۆمەاڵیەتییەكان)56(.

لەگەڵ ئەوەی جیهانگیری كۆمەاڵیەتی، هەندێك دەسەكەوت 

مرۆڤایەتی  و  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  و  گۆڕانكاری  و  سود  و 

بەرانبەردا  لە  بەاڵم  بكرێت،  لێی  نكۆڵی  ناكرێت  كە  بەخشیوە، 

نین و راستەوخۆ و  دیاردەیەش كەم  ئەم  زیان و مەترسییەكانی 

ناڕاستەوخۆ كاریگەری نەرێنی بۆ سەر تاك و كۆمەڵگە و خێزان 

قوڵی  بە  كاریگەرییانە  ئەم  ئایندەدا  لە  رەنگە  و  دروستدەكات 

سەرلەبەری  و  مرۆڤەوە  ژیانی  كایەكانی  سەرجەم  نێو  رۆبچنە 

تایبەمتەندییەكان هەڵبوەشێننەوە.

دیارە ئەمجۆرەش لە جیهانگیری كۆمەڵێك ئامراز و كەرەستەی 

لە بەردەستدایە بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی، كە هەر یەكەیان بە 

ئاست و قەبارەی جیاجیا كاریگەرییان هەیە، لەو ئامرازانەش:

بە  تایبەت  نیودەوڵەتییەكانی  رێككەوتنامە  ی��ەك��ەم: 

هەمواركردنی یاساكانی خێزان.

م��ەدەن��ی،  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكانی  رۆڵ��ی  دووەم: 

بەندەكانی  جێبەجێكردنی  بۆ  ك��ار  جیاجیا  شێوازی  بە  كە 

رێكخراوی  لقەكانی  بەتایبەتی  دەك��ەن،  رێككەوتنامانە  ئەو 

و  نیشتەجێبوون  سندوقی  و  یونسێف  و  نەتەوەیەكگرتووەكان 
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هاریكاری ئەمەریكی و كەندی و سندوقی سویرسی.

سێهەم: میدیا ئامرازێكی سەرەكی و كاریگەرە لەم بوارەدا.

ئەو  زاراوەی  هەندێك  فێركردن...تێهەڵكێشكردنی  چوارەم، 

رێككەوتنامانەی لە پرۆگرامەكانی فێركردن وەك:

*زاراوەی )مافی ژنان و مافی مرۆڤ(.

*زاراوەی جێندەر.

*تێكەڵكردنی رۆشنبیری جنسی لە پرۆگرامەكان.

كاریگەری و ئامانجەكانی جیهانگیری كۆمەاڵیەتی

تاكگەرایی،  و  مرۆڤ  ئ��ازادی  لە  جەختكردنەوە  یەكەم« 

و  داب  و  ئاكار  و  بەند  و  كۆت  هەموو  لە  ئازادبوون  ئاستی  تا 

نەریتەكان.

واڵتانی  لە  هەر  نەك  ت��اوان،  رێ��ژەی  زیادبوونی  دووەم: 

دواكەوتوو، بەڵكو لە واڵتانی دەوڵەمەند و پێشكەوتوویشدا.

سێهەم: زیادبوونی رێژەی هەژاری و بێكاری.

چوارەم: هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان.

دامودەزگایانەی،  و  رێكخراو  ئەو  رۆڵی  الوازبوونی  پێنجەم: 

كە هاریكاری كۆمەاڵیەتی پیشكەش بە هەژاران دەكەن.

ونەریتە  داب  تێكشكاندنی  و  هەڵوەشاندنەوە  شەشەم: 

باوەكانی كۆمەڵگەكان.

حەوتەم: مەترسی لە دەستدانی شوناس و تایبەمتەندییەكانی 

تاك و كۆمەڵگە.

هەشتەم: دروستبوونی جیاوازی كۆمەاڵیەتی.

نۆیەم: رۆشنبیری بە كاربەر و باڵوبوونەوەی تاكگەرایی.

دەیەم: مەترسییەكانی هەڵوەشاندنەوەی خێزان.
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رەگەزەكانی جیهانگیری
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كۆمەڵیك رەگەز پێكەوە توانیویانە سیامكانی جیهانگیری 

ئەم  بوونی  بۆ  ئاماژەن  رەگەزانە،  لەو  هەریەك  پێكبهێنن، 

دیاردە جیهانییە لەسەر ئاستە جیاجیاكانی ژیانی مرۆڤایەتی، 

و  دید  رەگەزانە  ئەو  بۆ  تێڕاماندا  و  دیاریكردن  لە  رەنگە 

ئەگەرچی  نەبن،  چونییەك  شارەزایان  و  بیرمەند  بۆچونی 

زۆربەیان لەسەر ئەم)3( رەگەزەی الی خوارەوە كۆكن)57(:

زاڵبوونی  سەرمایەداری:  گشتاندنی  یەكەم،  رەگ��ەزی 

و  سۆشیالیزمیدا  سیستەمی  بەسەر  سەرمایەداری  سیستەمی 

النی  وایكرد  ماركسیزم،  بۆچونەكانی  و  دید  پاشەكشەكردنی 

زۆربەی  بەسەر  سەرمایەداری  تەرزەكانی  و  ئامانج  زۆری 

كایەكانی ژیاندا زاڵبێت، وەك بەهای بازاڕ و بازرگانی و ئازادی 

تاك و كرانەوەی ئابوری و ئاڵوگۆڕی بازرگانی..هتد، بە پلەی 

واڵتە  خودی  لەالیەن  سیستەمە  ئەم  گشتاندنی  یەكەمیش 

كاری  چەسپاو  رۆژئاواوە  ئینجا  ئەمەریكا،   یەكگرتووەكانی 

بۆ دەكرێت، لەم نێوەندەشدا رۆڵی دامودەزگا جیهانییەكانی 

بانكی  رۆڵ��ی  ه��ەروەه��ا  نەتەوەیەكگرتوەكان،  سەربە 

نێودەوڵەتی و سندوقی نەختینی زیاتریش ئەو دامودەزگایانە 

بواری  دەچنە  جیهانییەكانەوە،  رێككەوتنامە  لەرێگەی 

پراكتیزەكردنەوە، وەك رێككەوتنامەی )الجات( و هەوڵەكانی 

رێكخراوی بازرگانی جیهانی و ئەوانی تر.

رەگەزی دووەم: یەكجەمسەری: دوای هەڵوەشاندنەوەی 
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و  بەرلین  دی���واری  هەرەسهێنانی  و  سۆڤیەت  یەكێتی 

دوای  تایبەتی  ب��ە  رۆژه����ەاڵت،  بلۆكی  ی��ەك��رتازان��ی  ل��ە 

بە  رۆژئ��اوا  ئێستادا،  لە  وارشۆ  پەیامنی  هەڵوەشاندنەوەی 

رێبەرایەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا خاوەن گەورەترین 

هێزی ئابوری و سیاسی و سەربازین، تاڕادەیەك بێ  ركابەرن، 

دەست  تر،  هێزیكی  هیچ  لە  سڵكردنەوە  و  ئەژماركردن  بێ  

نیشانەكانی  ئەمەش  كاروباری واڵتانی جیهان وەردەدەن،  لە 

تاكجەمسەرین لە ئاستی جیهاندا.

مێژووی  زانیاری:  و  تەكنەلۆژیا  رەگەزی سێیەم: شۆڕشی 

مرۆڤایەتی هیچ كات وەك ئەم قۆناغە مێژووییە پێشكەوتن 

و داهێنانی وا زۆر و زەوەندی بە خۆوە نەبینیوە، لەسەدەی 

و  گەردیلە  كارەبا،  هەڵم،  داهێنانەكانی  دواوە،  بە  شازدە 

دواتریش شۆڕشی زانستی و تەكنەلۆجیای زۆر هاتنەكایەوە، 

بە تایبەتی لە بواری پیشكەوتنە خێراكان لە جیهانی )حاسوب(

لە  وای  كە  گەیاندن،  و  زانیاری  بوارەكانی  لە  هەروەها  دا،  

ملیۆنان هاوواڵتی  كردووە لە رێگەی ئەم تۆڕانەوە پەیوەندی 

هەزاران  پەخشكردنی  هەبێت،  جۆریان  هەمە  و  بەردەوام 

كەناڵی ئاسامنی، كە بەرنامەكانیان لە رێگەی نزیكەی )2000( 

كەشتی ئاسامنییەوە پەخشدەكرێن، لەگەڵ ئەمەشدا چەندین 

و  زانیاری  و  گەیاندن  و  پیشەسازی  بواری  لە  تر  داهێنانی 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكاندا.
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ئامرازەكانی جیهانگیری
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چەمكێكی  وەكو  جیهانگیری  دەركەوتنی  پێش  ماوەیەك 

و  لێرە  دیاردەیە  ئەم  ئاماژەكانی  و  سیام  كاریگەر،  و  باو 

تائاستیك  و  ناڕاستەوخۆ  ئەندازەیەكی  بە  و  لەوێ دەركەوتن 

جومگە  و  كایە  لەسەر  خۆی  رەنگدانەوەی  ناونیشان،  بێ  

هەر  سەرخستنی  بۆ  دیارە  دەرخست،  ژیان  بنەڕەتییەكانی 

پڕۆژە و پالنێك ئیرت لە چ ئاست و قەبارەیەكدا بێت، پێویست 

و  كەرەستە  هەمیش  بڕەخسێت،  بۆ  زەمینەی  هەم  دەكات 

ئامرازەكانی بۆدابینبكرێت، هەر لەم چوارچێوەیەوە دەكرێت 

بەرنامە بۆ سەرخستنی وەها پرۆژەیەك بڕەخسێت.

گەر بە وردی دیقەت بدەین، دەبینین جیهانگیری پێش 

دەركەوتنی ناونیشانی، لە رێگەی چەندین ئامراز و شێوازەوە 

بە شێنەیی گەرای خۆی لە ژێر ناو  و پەردەی جیاجیادا دانابوو، 

بە قۆناغ كار بۆ پراكتیزە و چەسپاندنی بنەماكانی كراوە، هەر 

بۆیە لە بیست ساڵی رابردوودا، راستەوخۆ و ناڕاستەخۆ ئەم 

گەورە  هەنگاوی  توانیوێتی  و  كردووە  خۆی  كاری  پرۆسەیە 

بچێتە پێشەوە، ئێستاش بۆ ناساندنی سەرچاوە و ئامرازەكانی 

و  دامودەزگا  لەو  هەندێك  بۆ  ئاماژە  كورتی  بە  جیهانگیری، 

ئەم  سەرخستنی  سەرەكی  فاكتۆری  كە  دەكەین،  ئامرازانە 

دیاردە جیهانییەن)58(:

رێكخراوی  و  تەكەتول  چەندین  دامەزراندنی  یەكەم، 

فیلتەری  بە  هەموویان  كە  جیهانی:  بازرگانی  و  ئابوری 



83جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

دەكەن،  گوزەر  دا  جیهانگیری  سیاسەتەكانی  و  بەرژەوەندی 

كە  )النافتا(  تەكەتولی  و  )الجات(  رێككەوتنامەی  منوونە  بۆ 

بازاڕی  مەكسیك،  ئەمەریكا،  )كەنەدا،  واڵتانی  لە  هەریەك 

كە  )ایباك(  هەروەها  ئەندامن،  تێیدا  ئەوروپا(  هاوبەشی 

یابان،  نیوزلەندا،  ئوسرتالیا،  نافتا،  )ئەندامانی  واڵتانی  لە 

رێكخراوی  رۆڵی  لە  جگە  پیكهاتووە،  مالیزیا(  و  ئەندۆنیزیا 

بازرگانی جیهانی، كە چەندین واڵت تێیدا ئەندامن.

بەكارهێنانی  وەك  نیودەوڵەتی:  شەرعیەتی  دووەم: 

رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان و دامودەزگا سیاسی، كارگێڕی 

دەسەاڵتەكانی  كارهێنانی  بە  هەروەها  رۆشنبیرییەكانی،  و 

بانكی نیودەوڵەتی، رێكخراوی یونسكۆ و رێكخراوی مافەكانی 

مرۆڤ و ئەوانی تر، لە كێشە جیهانییەكاندا.

مەعنەوی  و  ئابوری  هاوكاری  پێشكەشكردنی  سێهەم: 

پەیڕەوی  ئەو رژێم و حكومەتانەی  بۆ  بوارەكاندا  لە هەموو 

بەرانبەردا  لە  دەكەن،  نیودەوڵەتی  كرانەوەی  سیاسەتی  لە 

چەسپاندنی ئابڵوقەی ئابوری و سیاسی بۆ سەر ئەو رژێامنەی، 

كە یاخین لە زلهێزەكان و مل بۆ سیستەمی نوێی جیهانی بە 

رێبەرایەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا نادەن، سەرئەنجام 

دووچاری سزای جۆراوجۆر دەبنەوە لەژێر چەتری رێكخراوی 

نەتەوەیەكگرتووەكاندا.

چوارەم: بەستنەوەی زۆرێك لە حكومەتەكان بە كۆمەڵێك 

تایبەت  رێككەوتنامەی  ریككەوتنامەی جۆراو جۆرەوە، وەك 

لە  كەچی  كیمیاوی،  و  ناوەكی  چەكی  قەدەغەكردنی  بە 

هیندستان  )ئیرسائیل،  وەكو  تری  واڵتی  هەندێك  بەرانبەردا 

زەبەالحی  كەرەستەی  و  چەك  هەمان  خاوەنی  پاكستان(  و 
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سەربازین، بەاڵم چاویان لێپۆرشاوە.

و  میدیا  پڕوپاگەندە،  ئامرازەكانی  بەكارهێنانی  پێنجەم: 

تۆڕەكانی پەیوەندی هاوچەرخ، وەك مانگە دەستكردەكان و 

بیرمەندی  بارەوە  لەم  و حاسوب..هتد،  ئاسامنییەكان  كەناڵە 

جیهانگیری  دەڵێت«  چۆمسكی  نوام  ئەمەریكی  گ��ەورەی 

رۆشنبیری هیچ نییە، جگە لە گۆڕانێكی چۆنایەتی لە مێژووی 

بە  جیهاندا  بەسەر  ئەمەریكایە  بااڵدەستی  تێیدا  كە  میدیادا، 

هێزتر دەكات، چونكە هەندێك لە ئامار و زانیارییەكان باس 

كەرەستەكانی  و  بەرهەم   )65%( لە  سەرووی  دەكەن،  لەوە 

هەژمونی  ژێر  لە  رۆشنبیری  بواری  و  پڕوپاگەندە  و  میدیا 

ئەمریكادایە، رەنگە ئەم رێژەیە لە ئێستادا هەورازتر بێت.

كوبون(ی  لە)جاك  وا  راستییەكان  لە  جۆرە  ئەم  هەر 

بڕوایەی،  ئەو  بگاتە  دەكات،  فەرەنسا  پێشوی  دادی  وەزیری 

فۆرمەی  بەمشێوەو  نێودەوڵەتییەكان  زانیارییە  تۆڕی  كە 

ئێستایەوە، جۆرێكە لە جۆرەكانی ئیستعامر.

لە  ژم��ارە  زۆرترین  وەرگرتنی  بۆ  هەوڵدان  شەشەم: 

تەنها  رۆژئاوا،  پەیامنگەكانی  و  زانكۆ  لە  بیانی  خوێندكاری 

و  زانكۆ  هەزار  بیست  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە 

پەیامنگا هەیە، كە ئەركییان پێشكەشكردنی بەرنامەی زانستی 

و رۆشنبیرییە لەسەر تەرزی رۆژئاوایی و ئەمەریكی، بۆ پێدانی 

فۆرمێكی جیهانی بە كۆی پرۆسەی خوێندن و رۆشنبیری.

مرۆڤ  مافی  و  دیموكراتیەت  كارهێنانی  بە  حەوتەم: 

پەیامننامەكانی  و  هاوچەرخ  ژیاری  گوزارشتی  هەندێك  و 

و  دەستێوەردان  بۆ  ئامرازێك  وەك  یەكگرتووەكان،  نەتەوە 

تری جیهان،  واڵتانی  لە  كاروباری هەندێك  لە  دەخالەتكردن 



85جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

بەتایبەتی لە واڵتانی جیهانی سێ .

هەشتەم: كۆنگرەكانی تایبەت بە ئابوری و گەشەپێدانی 

مرۆیی و دانیشتوان.

نۆیەم: سیاسەتی بازاڕو كردنەوەی دەروازەكان لە بەردەم 

لە  وەبەرهێنان  مەبەستی  بە  جیهانی،  گەورەكانی  كۆمپانیا 

واڵتانی جیهان، هەروەها داماڵینی كۆمپانیا و دامودەزگا ئابوری 

خاوەندارێتییەكی  هەر  لە  نیشتامنییەكان  خزمەتگوزارییە  و 

دەوڵەت و گواستنەوەی بۆ كەرتی تایبەت.

نوێی  سیستمی  )ن��ات��ۆ(:  ئەتڵەسی  پەیامنی  دەی��ەم: 

پرۆسەی  لە  بریتییە  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  كە  جیهانی، 

پاراستنی  بۆ  هەیە  ئامراز  چەندین  بە  پێویستی  جیهانگیری، 

بەرژەوەندییەكانی، بۆیە لەم بارەوە رۆڵی پەیامنی ئەتڵەسی 

نەخشەی  رێكخستنەوەی  سەرلەنوێ   بۆ  سەرەكییە  رۆڵێكی 

سەربازی و سیاسی جیهان.

یازدەهەم: كۆڕبەندی ئابوری جیهانی )داڤۆس(: یەكێكە 

لە گەورەترین كۆڕبەندە جیهانییەكان و ژمارەیەك كەسایەتی 

جیهانی و كۆمپانیا تێیدا بەشدارن، وەك یەكێك لە ئامرازەكانی 

جیهانگیری، رۆڵێكی هەرە بنەڕەتی دەبینێت لە دروستكردنی 

بڕیاری سیاسی و ئابوری لە ئاستی جیهاندا.

كۆی  لە  گرنگنب  بەشێكی  س��ەرەوە  ئەمانەی  رەنگە 

خۆی  بەجێی  یەكەیان  هەر  كە  جیهانگیری،  ئامرازەكانی 

رۆڵدەگێڕن بۆ چەسپاندنی بنەماكانی پرۆسەی بە جیهانیبوون، 

زۆرجار  ئەوەیە،  ئامرازانە  ئەم  خەسڵەتەكانی  لە  یەكیك 

كۆمەڵگە،  و  دەوڵ��ەت  ئ���ارەزوی  و  ویست  دەرەوەی  لە 

بە  و  دەسەپێنێت  خۆی  تاكەكانیش  سەرئاستی  لە  تەنانەت 
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دەرگەكانی  كاتێك  بگیرێت،  لێی  رێگەی  ناتوانرێت  ئاسانی 

كەواتە  ژوورەوە،  دێتە  پەنجەرەكانەوە  لە  دادەخەیت،  لێ 

جیهانگیری لە شێوەی جاڵجاڵۆكەدا بە هەموو الیەكدا پەلی 

هاویشتووە و تائەندازەیەك بووەتە دیفاكتۆ و رەتكردنەوەی 

ئاسان نییە، هەربۆیە لەگەڵ هەر سود و قازانجێكدا بە دوای 

و  ویستەكامنان  لە  دوور  دەهێنێت،  زۆریش  زیانی  خۆیدا 

پرسكردن پێامن، سەرلەبەری كایەكانی ژیامنان دەخاتە بەردەم 

پرۆسەیەكی گۆڕانكاری گەورە و ریشەییەوە.
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ئامانج و كاریگەرییەكانی جیهانگیری
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ئەمە بابەتێكە زۆرترین قسە و مشتومڕ هەڵدەگرێت، زۆریك 

هەربۆیە  سەرقاڵكردووە،  خۆوە  بە  بیرمەندانی  و  شارەزایان  لە 

دەكرێت النی كەم بۆ سەر سێ  بەرە دابەشییانبكەین، هەندێك 

مەترسییەكی  و  هەڕەشە  جیهانگیری  پرۆسەی  كۆی  پێیانوایە 

گەورەیە بۆ سەر مرۆڤایەتی بە رێبەرایەتی واڵتە یەكگرتووەكانی 

ئەم  چۆن  پێیانوایە  تریش  بەرەیەكی  بەرانبەردا  لە  ئەمەریكا، 

دیاردەیە الیەنی ئەرێنی هەیە، ئاوهاش هەڵگری چەندین مەترسی 

و الیەنی نەرێنییە، بە چاوی گومانەوە دەڕواننە ئەم پرۆسەیە و 

و  ئەرێكانی سودمەندبن  لەالیەنە  كە  ئاقارەدا دەكەن،  بەو  كار 

تەواوەتی  بە  كەواتە  دووربگرن،  بە  خۆیان  نەرێكانی  لەالیەنە 

رەتیناكەنەوە و هەوڵدەدەن لە هەڕەشە و مەترسییەكانی خۆیان 

بە دووربگرن، بەرەكەی تریش پشتگیری لەم پرۆسەیە دەكەن و 

پێیانوایە قۆناغێكی پێشكەوتوی مرۆڤایەتییە.

گۆشەنیگاوە  و  روان��گ��ە  ی��ەك  لە  ناكرێت  راستیدا  لە 

فرە  و  كاریگەر  و  گرنگ  دیاردەیەكی  وەها  بۆ  هەڵسەنگاندن 

جیهانگیری  ئەمڕۆدا  لە  نەخاسام  بكەین،  جیهانی  رەهەندی 

ئەندازەی  و  شێواز  بە  بەوەی  مەحكومین  و  دیفاكتۆ  بە  بووە 

هەوڵدەدەم  لێرەوە  بۆیە  بكەین،  لەتەكدا  مامەڵەی  جیاجیاوە 

ئامانج و كاریگەرییە نەرێنی و ئەرێنییەكانی ئەم دیاردە جیهانییە 

بخەمەڕوو، بەو ئامانجەی بەرچاو روونیەكامن دەستكەوێت:
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ئامانج و كاریگەرییە ئەرێنییەكانی 
جیهانگیری
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نێو  تری  دیاردەیەكی  هەر  وەك  جیهانگیری  راستیدا  لە 

نەرێنییە،  و  ئەرێنی  الیەنی  هەڵگری  مرۆڤایەتی،  مێژووی 

رەهەندە  فرە  و  گشتی  و  زەب��ەالح  پرۆسەیەكی  چونكە 

خۆگرتووەوەو  لە  ژیانی  بوارەكانی  و  پانتایی  زۆرترین  و 

وەك  دادەنێت،  خۆی  كاریگەری  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ 

جیهانگیری  دەك��ات،  بۆ  ئاماژەی  الحاجی(  عمر  )محمد 

هاوچەرخەكانی  گۆڕانكارییە  بۆ  چوارچێوەیەك  لە  بریتییە 

مرۆڤایەتی)59(.

دەڵێت« هەموو  دبوس(  ابو  )رجب  سونگەوە  لەم  هەر 

ئەمەش  هەر  جیهانییە،  ئامانجی  هەڵگری  شارستانیەتێك 

وادەكات ببێتە ژیارێك، چونكە ئامانجەكانی گشتین و بۆ هەموو 

دەبینێت  وای  شارستانییەتێك  هەموو  كەواتە  مرۆڤایەتییە، 

بێ   مرۆڤایەتیدایە،  كۆی  لەقازانجی  بێت  لەهەر شوێنێك  كە 

رەچاوكردنی جوگرافیاو ئینتامی نەتەوەیی)60(.

دەكرێت ئاماژە بۆ هەندێك لە الیەنە باش و پۆزەتیڤەكانی 

جیهانگیری بكەین:

و  زان��ی��اری  و  زان��س��ت��ی  شۆڕشێكی  *رەخ��س��ان��دن��ی 

تەكنەلۆجیایی فراوان.

دەستگەیشنت  و  جیهانی  رۆشنبیرییەكی  *دروستبوونی 

هاوچەرخەكان،  رۆشنبیرییە  كەرەستە  و  بەرهەم  هەموو  بە 
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و  رۆشنبیری  بە  ب��وارەش،  ئەم  زیانەكانی  بوونی  س��ەرەڕای 

تایبەمتەندییە لۆكاڵییەكان.

هەلی  زیادبوونی  و  سەرمایە  و  بازرگانی  *ئازادكردنی 

وەبەرهێنان.

*خوالندنەوەی سەرمایە بە دەوری جیهاندا.

ئەوانەی  هاوبەشەكان،  مرۆییە  كێشە  *چارەسەكردنی 

رەهاوە  نیشتامنی  س��ەروەری  روانگەی  لە  ناتوانرێت  كە 

كوشندە  چەكی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  وەك  چارەسەربكرێن، 

و  جیهانییەكان  پەتا  ژینگەو  س��ەر  بۆ  مەترسییەكان  و 

باڵوبوونەوەی تاوان و مادە  هۆشبەرەكان..هتد.

*گەشەكردنی بنەماكانی دیموكراسی و ئازادی و مافەكانی 

مرۆڤ و دروستبوونی كۆمەڵگەی مەدەنی.

و  كااڵ  ئاڵوگۆڕی  و  هاوردە  لە  واڵتان  *سودمەندبوونی 

شتومەك و پێداویستییەكانی ژیان لە بوارە جیاجیاكاندا.

*چەندین سود و قازانجی تری جیهانگیری.
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ئامانج و كاریگەرییە نەرێنییەكانی 
جیهانگیری
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وەك پێشرت ئاماژەمان بۆ هەندێك لەالیەنە ئەرێنییەكانی 

ئەم پرۆسەیە كرد، هاوكات هەمان پرۆسە هەڵگری چەندین 

خەسڵەت و كاریگەری نەرێنییە و زیانی زۆر بە مرۆڤایەتی و 

تایبەمتەندییەكانی دەگەیەنێت.

و  عەرەبی  بیرمەندانی  نوسەرو  لە  زۆرێ��ك  بێگومان 

پرۆسەی  دژی  جیاجیاكانیانەوە،  ئایدیا  بیرو  بە  ئیسالمی 

جیهانگیرین و رشۆڤە و لێكدانەوەی فرەالیەن بۆ ئەم دیاردەیە 

دەكەن، ئەگەرچی لە رۆژئاوا و واڵتانی تری دونیاش، چەندین 

بیرمەند و تەوژمی هزری و سیاسی هەن، دژ بەم دیاردەیە 

وەستاونەتەوە و دید و تێڕوانینی جیاجیایان بۆ ئەم پرۆسەیە 

بۆ هەردوو دیوەكەی  باشرت ئەوەیە خوێندنەوە  هەیە، بەاڵم 

هەڵسەنگاندنی  پاشان  بكرێت،  جیهانیبوون  بە  پرۆسەی 

قسە  ئێمە  پێكرد،  ئاماژەم  پێشرتیش  وەك  بۆیە  بكرێت،  بۆ 

هەندێك  پێشرت  چۆن  دەكەین،  دیوەكەی  ه��ەردوو  لەسەر 

لەالیەنە ئەرێنییەكانی جیهانگیریامن روونكردووە، هەنوكەش 

ئاماژە بۆ هەندێك الیەنی نەرێنی ئەم دیاردەیە دەكەین، كە 

لەالیەنە  زۆرترن  بەجیهانیبوون  نەرێنییەكانی  الیەنە  پێموایە 

ئەرێنییەكانی، بۆمنوونە:

ب��ازاڕە  بەسەر  دەستگرتن  و  سنورەكان  *بەزاندنی 

خۆماڵییەكان و كاڵكردنەوەی سەروەری نیشتامنی و نەتەوەیی 

تا ئاستێك.
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*كاڵكردنەوەی شوناسی رۆشنبیری و نەتەوەیی و كاركردن 

بۆ سڕینەوەی تایبەمتەندییەكان.

لە  زلهێزەكان،  دەوڵەتە  زیاتری  *دەوڵەمەندبوونی 

بەرانبەردا بەرزبوونەوەی ئاستی هەژاری واڵتە هەژارەكان.

*الوازبوون و كاڵبوونەوەی چینی ناوەڕاست.

*زیادبوونی مەترسییەكان بۆ سەر ژینگەی جیهانی.

*هەژموونی رۆشنبیری بەكاربەر.

مرۆییەكان  بەها  س��ەر  بۆ  ه��ەڕەش��ە  *دروستبوونی 

و  كۆمەاڵیەتییەكان  بەها  و  پەیوەندی  كاڵبوونەوەی  و 

مەترسییەكانی بۆ سەر خێزان.

لە  یەكێكە  بێكاری  لەمڕۆدا  بێكاری:  رێژەی  *زیادبوونی 

داتاكان  و  ئامار  لە  هەندێك  جیهانییەكان،  كێشە  و  گرفت 

ئاماژە بەوە دەكەن، ساڵی )1996( رێژەی كرێكاران لە جیهاندا 

)3،5( سێ  ملیار و نیو بووە، لەم رێژەیە نزیكەی )2،3( دوو 

ملیار و سێ  سەد ملیۆنیان بە شێوەیەك لە شێوەكان، كاریان 

و  ملیار   )1،2( ژمارەیان  كە  تر  ئەوانی  بووە،  دەستەوە  بە 

دووسەد ملیۆن بوو، بێكار ماونەتەوە، بەمەش رێژەی بێكاری 

لە كۆی گشتی كرێكارانی جیهان لەو سەردەمەدا، نزیكەی لە 

)%34،3( بووە، تەنها لە یەكێتی ئەوروپا )18( ملیۆن بێكاری 

ئێستادا  لە  دڵنیام  و  كۆنن  ئامارانە  ئەو  بێگومان  هەبووە، 

رێژەكە هەورازترە، بۆ منونە لە ساڵی )2002( رێژەی بێكاری لە 

واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا گەیشتە )8،388،700( بێكار، 

كە لە )%5،8( هێزی كاری ئەو واڵتە پێكدەهێنن.

یابان  واڵت��ی  لە  بێكاری  رێ��ژەی  دەم���ەدا  ل��ەو  ه��ەر 
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رێژەكە  فەرەنساش  لە  بێكار،   )3،587،600( گەیشتوەتە 

رێژەیە  ئەم  كەچی  بێكار،  ملیۆن   )2،442،000( گەیشتە 

دیارە  بێكار،   )3،396،000( بۆ  هەڵكشا  ئەڵامنیا  واڵتی  لە 

لە  بەردەوام  هاتووە،  ناویان  كە  واڵتانەی  لەو  رێژانەش  ئەم 

هەڵكشاندایە، بە منوونە تەنها لە ئەڵامنیا چوار ملیۆن هەلی 

كار رووی لە نەمانە، لە یەكێتی ئەوروپاش ئەم رێژەیە نزیكەی 

)1،5( ملیۆن و نیوە بووەتەوە، لە واڵتانی عەرەبیش لە كۆی 

)115( ملیۆن كریكار، رێژەی بێكاری گەیشتوەتە )25( ملیۆن 

بێكار)61(. زیادبوونی گرفتی بێكاری لە جیهاندا، ئێستا بووەتە 

رێژەی  دواییدا  سااڵنەی  لەم  رەنگە  و  گ��ەورە  كێشەیەكی 

بێكاری دوو هێندە زیاتربێت.

دیاردەی  دونیادا،  واڵتی  و  ناوچە  لەچەندین  *هەژاری: 

ملیۆنان  سەر  بۆ  گ��ەورە  هەڕەشەیەكی  بووەتە  ه��ەژاری 

هاوواڵتی، پرۆسەی جیهانگیری نەك هەر نەیتوانیوە سنورێك 

فاكتەرێك  بووەتە  خۆی  بەڵكو  بدۆزێتەوە،  كێشەیە  ئەم  بۆ 

بۆ بەرزبونەوەی رێژەی هەژاری لە جیهاندا، ساڵی )2006(، 

كۆی رێژەی دانیشتوانی جیهان )6( ملیار مرۆڤی تێپەڕاند، كە 

)5( ملیاری لە واڵتانی هەژاردا دەژین، كەچی لە بەرانبەردا 

داهاتی  كۆی   )80%( لە  بەسەر  دەستی  دەوڵەمەند  واڵتانی 

)15%( لە  تەنها  دانیشتوانەكەشی  رێژەی  و  گرتووە  جیهاندا 

یە، بە پێی ئاماری بانكی نیودەوڵەتی لە )%18( دانیشتوانی 

جیهانی سێیەم لەوپەڕی هەژاریدان و لە )%33( هاوواڵتیانیش 

رێژەیەش  ئەم  بێگومان  دۆالرێكە،  تەنها  رۆژانەیان  داهاتی 

لە  تایبەتی  بە  هەڵكشانە،  لە  رووی  ناوچەیەدا  لەم  ،تادێت 

واڵتە هەژارەكاندا)62(.
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*گەندەڵی رێكخراو و تاوان و بازرگانی مادە هۆشبەرەكان 

و بازرگانی چەك.

و  واڵت��ان  كاروباری  لە  هەمەچەشن  *دەستێوەردانی 

پێشێلكردنی سەروەری نیشتامنی.

*چەندین مەترسی و كاریگەری تری ئەم پرۆسەیە بۆ سەر 

ژیان.
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1

ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117



107جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ


