پێشەکی

نوقم بوونی شارستانێتییەکان

هیوا شەمسی بورهان
(فڕەنسا)

ماوەیــەک لەمەوبــەر کتێبێکــی زۆر بەهێــزم لــە
قەڵەمــی خــاوەن توانســتی «ئەمیــن مەعلــووف»
بــە نــاوی «نوقــم بوونــی شارســتانێتییەکان»()١
خوێنــدەوە .کتێبێکــی شــیکارانەیە و لەوێــدا مەعلووف
بیــر و بۆچوونــی خــۆی ســەبارەت بــە بارودۆخــی
ئێســتای دنیــا دەردەبــڕێ و دەیــەوێ نیشــانی بــدا
کــە چــۆن ڕووداوەکانــی ســەدەی بیســتەم کــە ئــەو
بینــەری هێندێکیــان بــووە ،بوونەتــە هــۆی تێکشــکانی
گەمیــی ژیانــی مــرۆڤ و بۆچــی ئــەو نوقــم بوونــە
هــەر دێ و زیاتــر دەبــێ.
ئەمیــن مەعلــووف لەدایکبــووی  ١٩٤٩لــە شــاری
بەیرووتــە و تــا ســاڵی  ١٩٧٦لــەوێ دەژیــا و لــە
ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی «النهــار» ڕۆژنامەنــووس
بــوو .باوکیشــی بەرلەخــۆی ڕۆژنامەنــووس و
پیاوێکــی ئەدیــب و وریــا بــووە ،واتــە لــە خانەوادەیەکــی
زۆر خوێنــدەوار و ئەهلــی قەڵەمــدا گــەورە بــووە.
یەکێــک لــە خۆشــییەکان و جوانییەکانــی ئــەم
کتێبــە لەوەدایــە کــە مەعلــووف بــە درێژایــی ژیانــی
خــۆی ،ڕووداوەکانــی جیهــان لــە ڕوانگــەی خۆیــەوە
شــی دەکاتــەوە .کتێبەکــە زۆر بــاش بــە ڕووداوەکانــی
مێژوویــی و بابەتەکانــی ژیۆپۆلیتیــک گــرێ
دراوە و زۆر خاڵــی ورد و سەرنجڕاکێشــی تێدایــە
کــە بەتایبەتــی بــۆ تامەزرۆیانــی سیاســەت خــۆش و
دڵنیشــینە .بــە قەولــی خــۆی زیاتــر لــە پەنجــا ســاڵە
زۆر بــە ئیشــتیا ســەیری هەڵســوکەوت و ڕووداوەکانــی
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ئەمین مەعلووف

جیهانــی دەوروبــەری خــۆی دەکا ،چونکــە پیاوێکــی
مێژووزانیشــە ،بۆچــوون و ڕوانگەکانــی تامێکــی زۆر
خۆشــیان بــە بەرهەمەکــە بەخشــیوە.
کتێبەکــە بەســەر چــوار بەشــدا شــکاوەتەوە و پێــم
خۆشــە بــە کورتــی باســی مژارەکانــی هــەر فەســڵە
بکــەم.
 -١بەهەشتێک لە بڵێسەدا()٢
لەم بەشــەدا نووســەر باســی ژیانی خانەوادەی خۆی
و هــەزاران کەســی دیکــە دەکا کــە بــەر لــە دووەمیــن
جەنگــی جیهانــی لــە میســر دەژیــان ،ئەگەرچــی
دایــک و بابــی نووســەر هەردووکیــان بــە ڕەگــەز
خەڵکــی کوێســتانەکانی لبنــان بــوون ،بــەاڵم میســر لە
ســەردەمی پاشــاکاندا واڵتێکــی زۆر کــراوە و بەڕمێــن
بــووە کــە تەنانــەت زۆر ڕەوەنــدی دیکــەش وەک:
ئیتاڵــی ،یۆنانــی ،جوولەکــە ،فەڕەنســی و ...لــەوێ
بــە ئاشــتی و تەبایــی پێکــەوە دەژیــان و ئــەو ســەردەمە
بــە تایبەتــی بــۆ دایکــی نووســەر بەهەشــتێک بــووە
کــە قــەت لــە بیــری نەکــردووە ،باســی ئــەوە دەکا چۆن
لــەو ســەردەمەدا شــێخی زانکــۆی «االزهــر» گازنــدە
لــە نووســەر و ڕووناکبیرێکــی وەک «تەهــا حوســێن»
دەکا و داوا دەکا لەســەر بۆچوونێکــی ســەبارەت بــە
قوڕئــان ســزا بــدرێ ،بــەاڵم حکوومەتــی میســر ئــەو
کارە نــاکا ،چونکــە دەڵــێ شــتەکە موناقەشــەیەکی
زانکۆیــی و بۆچوونێــک بــووە .چەنــد ســاڵ دواییــش

هــەر ئــەو پیــاوە ،مامۆســتا تەهــا حوســێن دەبێتــە
«وەزیــری خوێندنــی نەتەوەیــی» لــە میســر.
میســر هەرئــاوا کــراوە و خــۆش دەمێنــێ تــا
دووەمیــن جەنگــی جیهانــی ،بــەاڵم دوایــی وردە وردە
بــە هــۆی زێدەخوازییــەکان و پاشــماوەی ڕەفتــاری
کۆلۆنیالیزمــی بریتانیــا و هێندێــک کاردانــەوەی
هەڵــەی خەڵکــی میســر ،ئــەو کراوەیــی و بەرگەگرتــن
و ڕمێنــە ئابوورییــە تێکدەچــێ ،تــا ئــەو جێیــە کــە
کاتێــک «جەمــال عەبدولناســر» دێتــە ســەرکار،
هەمــوو خانەوادەکانــی بیانــی کــە لــەوێ بــە خۆشــی
دەژیــان ،ناچــار دەبــن میســر بەجــێ بێڵــن و خانــەوادەی
ویــش دەچنــەوە لبنــان ،ئەوجــا بــە هاتنــە ســەرکاری
ڕێبــەر ناســر چۆناوچــۆن ناســیونالیزمی عەرەبــی
بــۆ ماوەیــەک (تــا پێــش شــەڕی حوزەیــران ،١٩٦٧
یــان شــەڕی شــەش ڕۆژە) ڕمێنــی دەکەوێتــە ســەر
و هەمــوو گەالنــی عــەرەب و موســڵمانی دیکــە لــەو
پیــاوەدا ،زینــدوو بوونــەوە و بەڕێــز بوونــی وجــوود و
کەســایەتی خۆیــان دەدۆزنــەوە.
 -٢گەالنی ونبوو()٣
لــەم بەشــەدا نووســەر هــەوڵ دەدا باســی ئــەوە بــکا
چــۆن گەالنــی عــەرەب و موســڵمان بەرەبــەرە تووشــی
دڵســاردی و بێبــاوەڕی بەخــۆ تەنانــەت تووشــی ڕق
لێبــوون لــە کولتــووری خۆیــان بــوون ،زیرەکیــی
مەعلــووف لەوەدایــە کــە شــتەکان بــە مێژوویەکــی
زۆر کــۆن نابەســتێتەوە و زۆر لکوپــۆپ لــە بابەتەکــە
ناکاتــەوە ،بــاس دەکا چــۆن الیەنــە ڕۆژئاواییــەکان
هێندێــک هەڵــە لــە بەرانبــەر چارەنووســی گەالنــی
ناوچەکــە دەکــەن (بــۆ نموونــە چــۆن چێرچیــڵ لــە
 ١٩٥٣دا ئەمریکییــەکان ڕازی دەکا لــە ئێــران
کوودەتا بکەن و ئەو لۆبیگەرییە بەڵگەی نووسراوەی
لەســەرە) و چۆنیــش گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
لــە وەاڵمــی ئەوانــدا هێندێــک شــت دەکــەن کــە هــەر
بــە زەرەری خۆیــان تــەواو دەبــێ .بــەو حاڵەشــەوە بــۆ
چەنــد ســاڵێک (لــە  ١٩٥٨تــا  )١٩٦٧ناســیونالیزم
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و هیوایەکــی زۆر لەنێــو عەرەبانــدا چــێ بووبــوو؛
تەنانــەت ئەمیــن مەعلــووف کــە خانەوادەکــەی
دڵیــان بــە ســەرۆک ناســر خــۆش نەبــوو ،بــەاڵم وەک
گەنجێکــی عــەرەب بــە ڕێبەرێکــی گــەورە ســەیریان
دەکــرد.
مەعلــووف لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کە دووشــەممه ٥ی
حوزەیرانــی  ،١٩٦٧ڕۆژی لەدایکبوونــی دڵســاردی
دنیــای عەرەبــە ،ئــەو شــەڕەی تەنیــا شــەش ڕۆژی
خایانــد و ئیســرائیل ســوپای «کۆمــاری یەکگرتووی
عەرەبی»( )٤تێکشــکاند ،بێگومان باســی فاکتەری
دیکــە لــە گووراندنــی ئــەو دڵســاردییە دەکا کــە
هەمــوو جیهانــی عــەرەب تووشــی بــووە و گەیشــتووەتە
ئاســتی بێزکــردن لەخــۆ ،بــەاڵم پێیوایــە ئــەو شــەڕە
تامێکــی هێنــدە تاڵــی بــە خەڵکــی عــەرەب چەشــت
کــە تــازە قــەت نەیتوانــی هەســتێتەوە و هــەر خــۆی بــە
دۆڕاو دەبینــێ .لــە جێیەکــدا دەنووســێ «خراپتریــن
شــت بــۆ مرۆڤێکــی دۆڕاو خــودی شکســت نییــە،
بەڵکــو تــووش بــوون بــە ســەندرۆمی( )٥هەتاســەر
دۆڕاو مانەوەیــە ».ئــەو پێیوایــە گەالنــی عــەرەب
هەرگیــز برینەکانیــان لــەو شکســتە ســاڕێژ نەبــووەوە و
نەیانتوانــی جارێکــی دیکــە تێهەڵچنــەوە ،ئەوجــا چــۆن
ئــەو ناســۆرە تەشــەنەی کــرد و هەمــوو ناوچەکــە
تووشــی چڵــک و ئــازار و نەخۆشــی بــوو .هێندێــک
واڵت (وەک بلۆکــی ڕۆژهەاڵتــی ئەوروپــا) و زۆر
بزووتنــەوەی چەپــی تونــدڕۆ ،یــان ئاژاوەگێــڕ هاتنــە
نێــو ئــەو ناســۆرە قووڵــە ،کەچــی یەکجــار لــە کێشــەی
فەلەســتین و ناوچەکــە دوور بــوون ،وەک :ســوپای
ســووری ژاپــۆن( ،)٦دارودەســتەی بادێــر( )٧لــە
ئەڵمانیــا ،یــان ئــەو ســازمانەی نــاوی خــۆی نابــوو
«ســیپتەمبەری ڕەش»(.)٨
دوایــی باســی ئــەوە دەکا چــۆن فیدائیانــی
«ســاف»( )٩ویســتیان خەبــات و شــەڕی خۆیــان
لەگــەڵ ئیســرائیل بەرنــە واڵتانــی دەوروپشــت ،لــە
ئــوردن بــە هــۆی زیرەکــی و زیپــک و زاکوونــی
مەلیــک حوســێنی هاشــمی نەیانتوانــی ،بــەاڵم

لــە لبنــان چونکــە واڵتەکــە خــۆی مەیدانــی دا بــە
عەرەفــات و دارودەســتەکەی ،زێــدی مەعلــووف بوو بە
مەتەرێزی شەڕی دژی ئیسرائیل و دەگێڕێتەوە چۆن
چینەکانــی جۆراجــۆری لبنــان (ســوننە ،مەســیحی و
شــیعە) کەوتنــە نێــو ناتەباییەکــی قــووڵ و لەوێڕا نوقم
بوونــی شارســتانێتییەکان دەســت پێکــرا ،مەعلــووف بــە
ڕاشــکاوی دەڵــێ ئــەوەی بەســەر لبنــان هــات ،باجێــک
بــوو کــە هاوواڵتیانــی وی دایــان ،چونکــە نەیانتوانــی
نەتەوەیــەک دروســت بکــەن .دەشنووســێ ئەگەرچــی
لــە حوزەیرانــی ســاڵی  ١٩٧٦دا ئیتــر هیــچ هیوایەکــی
بــە بووژانــەوەی خاکــی بــاب و باپیرانــی نەمابــوو و
بــۆ فەڕەنســا کۆچــی کــرد ،بــەاڵم قــەت پێــی وانەبــوو
کارەســاتی زێدەکــەی ببێتــە پەتایەکــی هەمەگیــر و
لــە ســااڵنی دواییــدا هەمــوو گــۆی زەوی دابگــرێ.
یەکێــک لــە بەرزتریــن ڕســتەکانی کتێبەکــە ڕەنگــە
ئــەوە بــێ« :لــە زێــدی منــەوە تاریکییــەکان دەســتیان
پــێ کــرد و باڵیــان بەســەر جیهانــدا کێشــا ».ڕســتەکه
زۆرتــر بــۆ ڕۆمانــان جــوان و گونجــاوە ،بــەاڵم بەداخــەوە
تــەواو ڕاســتە و لــە چەنــدان جێــدا ئامــاژەی پــێ دەکا.
 -٣ساڵی وەرچەرخانی مەزن()١٠
شــرۆڤەکان و بۆچوونــە وردبینانەکانــی نووســەر لــە
دنیای سیاســەت و ژیۆپۆلیتیک لەو بەشــەدا دەگەنە
ترۆپکــی خۆیــان .مەعلــووف بــێ ئەوەی زۆر لقوپۆپ
لــە شــتەکان بکاتــەوە و ســەر لــە خوێنــەر بشــێوێنێ،
بــه گشــتی دەڵــێ کــە لــە دەوروبــەری ســاڵی ١٩٧٩دا
چەنــدان گۆڕانــکاری لــە دنیــا ڕوویــان دا کــە بــوون
بــە هەوێنــی «شۆڕشــەکانی موحافیــزکار»( )١١و
جیهــان لــە ڕێبــازی یەکگرتــن دەرچــوو و پێــی نایــە
نێــو الڕێــی بەدبینــی و دوژمنایەتییــەکان ،لەنێــو زۆر
ڕووداوانــدا ئەوانــی گرینــگ ئــاوا هەڵــدەدا:
 -١شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە شــوباتی ١٩٧٩
کــە بــووە هــۆی هاتنــه ســەرکاری موســڵمانی
کۆنســێرڤاتیڤ و بەدبیــن بــە دنیــای مۆدێــرن.
 -٢ئــەو شۆڕشــە کۆنســێرڤاتیڤە کــە مارگرێــت
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تاتچــەر لــە مانگــی مایســی  ١٩٧٩لــە بریتانیــا
پێکــی هێنــا و زۆر لــە یارمەتییەکانــی ژیانــی
سۆسیالیســتی لــە بریتانیــا خــڕ کــردەوە و دواییــش بــە
هاتنــە ســەرکاری ڕۆناڵــد ڕیگێــن لــە ئەمریــکا ئــەو
گۆڕانکارییــە لــەوێ پــەرەی پــێ درا و ڕۆژبــەڕۆژ
بازرگانــی و دنیــای ئــازادی ئابــووری ئاســانکاری
بــۆ کــرا .تــا ئــەو جێیــە کــە ئێســتا کەســانێک لــە
دنیــا بــە تاقــی تەنــێ لــە چەنــدان واڵتــی گرینگــی
جیهــان دەوڵەمەندتــرن!
 -٣هاتنــە ســەرکاری دینــگ شــائۆپینگ()١٢
لــە کانوونــی یەکەمــی  ١٩٧٨لــە چیــن کــە کۆتایــی
بــە سیاســەتەکانی تونــدی مــاو هێنــا و زنجیرەکانــی
کۆمۆنیزمێکــی تونــد و تۆخــی لــە لەشــی واڵتێکــی
مــەزن وەک چیــن پســاند و ئاســۆیەکی تــازەی
ئابــووری بــۆ واڵتەکــە کــردەوە.
مەعلــووف باســی فاکتــەر و ڕووداوی دیکــەش
دەکا ،بــەاڵم ئــەو ســێ ڕووداوە بەوانــی هــەرە گرینــگ
دەزانــێ ،ئەگەرچــی لــە بــوون و ناوەرۆکــدا زۆر لێــک
جیــاوازن ،بــەاڵم لــە پێــوەری دنیــادا دەســتیان دایــە
دەســتی یەکتــر تــا جیهانــی ئێمــە بگاتــە ئەمــڕۆ،
ئیتــر باســی زۆر شــتی دیکــەش دەکا :شــۆکی نرخــی
نــەوت لــە دنیــای ڕۆژئــاوادا ( ،)١٩٧٣شــەڕی ڤێتنــام
و شکســتی ئەمریــکا لــەو شــەڕەدا ،شــەڕی ســارد
و مەقبــووڵ بوونــی ســۆڤییەت بــۆ چەنــد ســاڵێک،
هێرشــی ســوپای ســوور بۆ سەر ئەفغانستان (کانوونی
یەکەمــی  )١٩٧٩و دەســپێکی ئابڕووچوونــی
ســۆڤییەت ،ڕووخانــی دیــواری بەرلیــن ( )١٩٨٩و
...تــاد .خوێنــەر دەبــێ بۆخــۆی کتێبەکــە بخوێنێتــەوە
و چێــژ لــە لێکدانــەوەی بابەتــەکان وەرگــرێ.
لــەم بەشــەدایە کــە تێدەگەیــن چــۆن لــە چەند دەیەی
کۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا بەرەبــەرە چارەنووســی
ژیانــی مرۆیــی لەباتــی ئــەوەی لــە ئاقارێکــی
هاوبــەش نزیــک بێتــەوە ،تووشــی دەســتە دەســتە بــوون
و بەدبینــی و ڕقەبەرایەتیــی پێناســەکان دەبــێ و هــەر
دێ و شــەڕی پیســتر و دڕندانەتــری لــێ دەکەوێتــەوە:

شــەڕی موســڵمانانی تونــدڕۆ لەگــەڵ دنیــای
ڕۆژئــاوا ،بــە تایبەتــی ئەمریــکا لــە ١١ی ئەیلوولــی
 ٢٠٠١دا ،دروســتبوونی ئەلقاعیــدە لــە ئەفغانســتان و
عێــراق و کوشــتوبڕی شــیعە و ســوننە لــە ناوچەکــە
( ،)٢٠٠٣ســەرهەڵدانی داعــش کــە تــا ئێســتا دوا
پــەردەی شــانۆیی ترســناکی هەڵگەڕانــەوەی دنیــای
عــەرەب بــووە بــۆ نێــو تاریکتریــن ســەدەکانی ڕابوردوو!
 -٤دنیایەک خەریکی لەت لەتبوون()١٣
لــە دوا بەشــدا نووســەر زۆرتــر دەچێتــە نێــو کێشــەی
لــەت لەتبوونــی دنیــا و بەڵگــە و نموونــەی زۆر
دێنێتــەوە کــە مەترســییەکی زۆر مــەزن کەوتووەتــە
ســەر ژیانــی مرۆڤــەکان ئەگــەر هەمــوو وەئــاگا
نەیەنــەوە ،ســەرهەڵدانی مافــی پێناســەکان ئەگەرچــی
مافێکــی ڕەوایــە ،بــەاڵم بەرەنگاربوونەوەیــان بــەم
شــێوەیە تەنیــا دنیــا خراپتــر دەکا و ئەگــەر بــارودۆخ
نەگــۆڕێ ،وێرانییەکــی زیاتــر دەبینیــن .ئــەو کــە
لــە ســاڵی ١٩٧٦ـــەوە ڕۆژهەاڵتــی بەجــێ هێشــت و
نیشــتەجێی ئەوروپــا بــوو ،زۆر شــایی بــە پــرۆژەی
«یەکێتیــی ئەورووپــی» بــووە و هەمیشــە پشــتی
گرتــووە ،پرۆژەیەکــی یەکگرتنــی نێوانــی گــەالن کــە
لــە هەمــوو مێــژووی مرۆییــدا بێوێنــە بــووە ،بــەاڵم
تەنانــەت ئــەو یەکێتییــەش ئێســتا کەوتووەتــە بــەر
مەترسی لەت و کوت بوون و الواز بووە .لە ئەمریکا
هەروەتــر ،تەنانــەت دوای هاتنــە ســەرکاری ســەرۆک
کۆمارێکــی ڕەش ،کۆمەڵــگای ئەمریکــی هیــچ
یەکگرتووتــر نەبــووە ،بەڵکــو دابــەش دابەشــتر بــووە .لــە
الیەکــی دیکــەوە پێشــکەوتنی زانســت و تەکنۆلــۆژی
نــە تەنیــا دۆخەکــەی بــەرەو باشــبوون نەبــردووە،
بەڵکــو خراپتریشــی کــردووە ،بــە هــۆی بەدبینــی و
ئــەو نائەمنییــەی لــە دنیــادا دروســت بــووە ،ژیانــی
مرۆڤــەکان ڕۆژ بــە ڕۆژ پتــر دەکەوێتــە ژێر کۆنترۆڵ
و چاوەدێــری تــا بزانــن هەرکــەس چ بیروباوەڕێکــی
هەیــە و چ دەکا و ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکان چــۆن
پــارە بــۆ یەکتــر دەنێــرن و یەکتــر بەخێــو دەکــەن و ...
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ســەدەی بیســت و بیســت و یــەک و کێشــەکانی
ژیۆپۆلیتیــک و چۆنایەتیــی گەیشــتنی مرۆڤایەتــی
بــەم حــاڵ و ڕۆژە ،بەڕواڵــەت ئافرەتێــک بــە نــاوی
«نەهلــە بەیــزوون» وەری گێڕاوەتــەوە ســەر عەرەبــی و
لــە لبنــان چــاپ کــراوە ،هیــوادارم ڕۆژێک کەســێکیش
بیکاتــە کــوردی تــا کتێبخانەکەمــان بــەو بەرهەمــە
جوانــە ،پــڕ بەرتــر بــێ.

واتــە بەهێزبوونــی مــرۆڤ لــە زانســتی کۆمپیووتــەر
و هۆشــی دەســتکرددا ،جۆرێــک کەســایەتی وەک
()Big brotherی ڕۆمانــی ١٩٨٤ی «جــۆرج
ئۆروێــل»()١٤ی پێکهێنــاوە کــە ئــاگای لــە گشــت
جووڵەکانــی کۆمەڵگایــە و دیکتاتۆرێکــی گــەورە
و بەدەســەاڵتە ،مەعلــووف ناوێــک لــەو بەاڵیــەش
دەنــێ و پێــی دەڵــێ «بــەاڵی ئۆروێلــی»(!)١٥
ئەوجــا دەنووســێ ئەگــەر لــە ســەدەی بیســتەمدا
هــەر ئەمریــکا و ســۆڤییەت کێبڕکێــی چــەک و
(لیل)
چــۆڵ ســازکردنیان هەبــوو ،ئێســتا دەبــێ چیــن و
هیندســتان و پاکســتان و کۆریــای باکــوور ،بگــرە
تورکیــا و ئێــران و ئیســرائیلیش بێنــە نێــو لیســتەکە،
ئەوجــا ئەگــەر کولتــوورەکان هــەر لێــک دوور بنــەوە
و نەتوانــن بگەنــە پێکــەوە ژیانێکــی مرۆیــی ،ئــەو
پەراوێزەکان:
مەنجەڵــە خەتــەرە چــی لــێ دەردێ؟ کــەس نازانــێ! 1-Le naufrage des civilisations, Amin
دواقسە

Maalouf, Editions Grasset, 2019, Paris.
2-Un paradis en flammes
3-Des peuples en perdition
4- RAU : République arabe unie:

قــەت لــە هیــچ بابەتێکــی شــیکارانەی دیکــە،
قەڵەمــی مەعلووفــم وا دڵســارد و مانــدوو نەدیبــوو،
بریتی بوو ل ه هێزهکانی میسر و سووریا.
بەڕاســتی ئــەو بابەتەکــەی ڕەشــبینانە نەنووســیوە،
5- Syndrome:
ئــەوەی دەیبینــێ و لێــی تێــدەگا ئــەوەی نووســیوە،
نیشانهکانی نهخۆشییهک.
دەڵــێ کەشــتیی ژیانــی مرۆیــی وەک «تایتانیــک»
6-Armée rouge japonaise
شــکاوە و خەریکــە وردە وردە نوقــم دەبــێ ،بــەاڵم
7-bande à Baader
بــەو حاڵەشــەوە ئەگــەر زۆربــەی خەڵکــی دنیــا لــەو
8-Septembre noir
خەتــەرە بگــەن و هەوڵــی بــۆ بــدەن ،دەکــرێ لــە نوقــم 9- OLP : Organisation de Libération de
بوونــی تــەواو بیپارێزیــن ،ئــەو ئەســڵەن بــە چاوێکــی
la Palestine:
نۆســتالژیک باســی  ٥٠ســاڵی پێشــوو نــاکا ،پێیوایــە
ڕێکخراوی ئازاد کردنهوهی فهلهستین «ساف»
10-Lannée du grand retournement
هەڵەکانــی ئێمــە لــە ســااڵنی ڕابــوردوودا ئاخر تووشــی
11-Révolutions conservatrices
ئــەم بارودۆخــەی دەکردیــن و شــتەکە ئــەم ال و ئەوالی
12-Deng Xiaoping
نەبــووە ،بــەاڵم هیــوای ئەوەیــە بــە وشــیاربوونەوەی
13-Un monde en décomposition
خەڵک و تێکۆشــانێکی جیهانی ،مرۆڤایەتی بتوانێ
14-George Orwell
خــۆ لــە نوقمبوونــی زۆرتــر بپارێــزێ و چارەنووســێکی
15- Dérive «orwelienne>> :
باشــتر بــۆ منــداڵ و نەوەکانمــان تۆمــار بکەیــن.
بـ ه الڕێــدا چوونــی ئۆروێلــی؛ مــن بـ ه بـهاڵی ئۆروێلــی
ئەوجــا دواقســەی مــن ســەبارەت بــە کتێبەکــە :وهرمگێڕاوه.
بابەتێکــی زۆر بەنرخــە لەبــارەی لێکدانــەوەی مێــژووی
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