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لــە  بــوو  یەکێــک  ئەمیــن  ســەمیر 

ڕادیکاڵەکانــی  بیریــارە  گەورەتریــن 

دەیــەی  چــوار  لــە  النیکــەم  جیهــان. 

ــە  ــی ئەوان ــەرچاوەی ئیلهام ــردوودا س ڕاب

دونیایەکــی  بــە  خەویــان  کــە  بــووە 

جێگــرەوە و باشــرەوە بینیــوە. ئەمیــن 

کــە  مارکسیســت،  بیریارێکــی  وەک 

خــاوەن ڕەســەنایەتی و داهێنانــی تیۆریــی 

ــە  ــەوە بەردەوام ــە ڕووی هزریی ــە، ل قووڵ

لــە کۆمــەک کردمنــان لــە تێگەشــن و 

ــت و  ــی رسوش ــیکردنەوە و ڕەخنەکردن ش

ــەرمایەداری  ــەرچووەکەی س ــێوازە بەس ش

دابەشــبوونی  ئەویــش  کــە  ئەمــڕۆ، 

بێوێنــەی واڵتانــی باکــوور و باشــوور و 

پرۆســەی بەردەوامــی ئیمپریالیــزم ئــەو 

کــە  ســەرمایەدارییە  ئایدۆلۆژیایانــەی 

هەمیشــەییدان. دۆخــی  لەگــەڵ 

قاهیــرە  لــە   1931 ســاڵی  لــە  ئەمیــن 

 d’Etudes( لەدایکبــووە. لــە پەیامنــگای

Politiques )“Sciences po لــە پاریــس 

ــاڵی  ــردووە و س ــااڵی تەواوک ــی ب خوێندن

1952 پلــەی دیبلۆمــی بەدەســتهێناوە. لــە 

ســاڵی 1958 بڕوانامــەی دکتــۆرای لەســەر 

ــان»  ــتی جیه ــەر ئاس ــی لەس »دواکەوتووی

و  فەرەنســا  ســۆربۆنی  زانکــۆی  لــە 

بڕوانامــەی دیبلۆمــی لــە ئامــاری بیــركاری 

 L’institut national de la statistique  له

et des etudes economiques بەدەســت 

ــاوە.  هێن

ئەمیــن لــە ســاڵی 1957ـــەوە لــە دەزگای 

ــو  ــردووە تاوەک ــر کاری ک ــی می پالندانان

ســاڵی 1960 لەالیــەن ڕژێمەکــەی جەمــال 

ــارسەوە لەگــەڵ کۆمۆنیســتەکانی  عەبدولن

دیکــە ناچــار دەکرێــن واڵت جێبهێڵــن. لــە 

ســاڵی 1960ـــەوە بــۆ 1963 لــە وەزارەتــی 

پالندانانــی واڵتــی مالــی کاری کــرد. دوای 

فرەنســا  لــە  ســاڵی 1966  لــە  ئــەوەی 

بوویــە پرۆفیســۆر، بــە ویســتی خــۆی 

 Paris-Vincennes and لــە  بڕیاریــدا 

Dakar لــە ســەنیگال وانــە بڵێتــەوە و 

لــەوێ بــۆ مــاوەی 40 ســاڵ مبێنێتــەوە. لــە 

ســاڵی 1980وە بەڕێوەبــەری کۆنگــرەی 

ســاڵی  لــە  و  لوتکــەی جیهانــی ســێیە 

کۆنگــرەی  بەڕێوەبــەری  1997یشــەوە 

ــە. ــۆ ئەلتەرناتیڤەکان ــی ب ــەی جیهان لوتک

ئەمیــن وەک مارکســیەک کــە لــە باشــوور 

یاخــود ئــەوەی پێــی دەگوترێــت جیهانــی 

ســێ ژیــاوە ســەرەتای لێکۆڵینەوەکانــی 

بــە شــیکردنەوەی بابەتــی »پێشــکەوتن 

و دواکەوتوویــی» لــە واڵتانــی جیهانــی 

ســەرمایەداری  ژێردەســتی  ســێی 

کێشــەیە  ئــەم  ئــەو  دەســتپێکرد. 

بــە  ســەرمایەداری.  بــۆ  دەگەڕێنێتــەوە 

جیهــان  ئابــووری  ئەمیــن،  گوێــرەی 

بــە  ســەرمایەدارییەوە  ســایەی  لــە 

ــە  شــێوەیەکی هەڕەمــی و نایەکســان و ب

ســوودوەرگرتن لــە ئەوانــی تــر کاردەکات، 

بــە جۆرێــک کــە واڵتانــی جیهانــی یەکــەم 

حســابی  لەســەر  زەوی  باکــووری  لــە 

لــە  ســێ  جیهانــی  واڵتانــی  هەژاریــی 

ــن و  ــش دەچ ــەرەو پێ ــووری زەوی ب باش

دەســت. دەگرنــە  هەژمــوون 

جــۆرە  ئــەم  ئەمینــەوە  الی  بــە 

ســەرمایەداری  بەرەوپێشــچوونەی 

ــا  ــان دەکات پەن ــە واڵت هەمیشــە وەهــا ل

میکانیزمــی  بەکارهێنانــی  بــەر  ببەنــە 

ئیمپریالیســتانەی  کۆنرۆڵکردنــی 

ــزم  ــە »ئیمپریالی ــی وای ــەو پێ باشــووری. ئ

بااڵتریــن  تەنانــەت  نییــە،  قۆناغێــک 

بەڵکــو  نییــە،  ســەرمایەداری  قۆناغــی 

فراوانبوونــی  لەگــەڵ  هــەر  بۆخــۆی 

لــە  کایــەوە».  دێتــە  ســەرمایەدارییدا 

ڕێــی ئــەم گوزارشــتەوە ئــەو بۆچونــە 

ــزم  ــت ئیمپریالی ــەوە کــە دەڵێ ڕەت دەکات

لەســەر ئاســتی جیهــان بێدەنــگ بــووە و 

ئیمپراتۆریەتــە. هەیــە  ئێســتا  ئــەوەی 

تیــۆری  داکۆکیکارێکــی  وەک  ئەمیــن 

پاشــكۆیه تی، لــە ســااڵنی حەفتاکانــەوە 

بــەردەوام لەســەر ئــەوە مکــوڕ بــووە کــە 

ئــەو ســەرچاوانەی لــە واڵتانــی پەراوێــزی 

هــۆی  دەبنــە  دەردێــن  جیهانــەوە 

ــەرەکییەکانی  ــە س ــی واڵت دەوڵەمەندکردن

ــە  ــەو زەوتکردن ــەو ب ــان. ئ ــووری جیه باک

پەراوێــز  واڵتانــی  لەڕادەبــەدەرەی 

»ڕانتــی  دەڵێــت  ســەرچاوەکان  لــە 

لــە  وایــە  پێــی  ئــەو  ئیمپریالیســتی». 

ســەدەی بیســت ئــەم جــۆرە بەکارهێنانــە 

بــووە  باشــوور  ئیمپریالیســتییەی 

ــەرهەڵدانی  ــۆکاری س ــکەر و ه ڕێگەخۆش

و  باشــوور  لــە  ڕزگاریخــوازی  خەباتــی 

هیواشــی وایــە هەمــان شــت دووبــارە 

قۆرخکردنــی  بەرامبــەر  لــە  ببێتــەوە 

ســەرمایەی دارایــی ســەدەی بیســتویەک.
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ئــەم چەمکــی مۆنۆپۆلکردنــی ســەرمایەی 

بــە  حەفتاکانــدا  ســااڵنی  لــە  داراییــە، 

واقیعــی بیــرنا. بــە گوێــرەی ســەمیر، ئــەم 

پرۆســەی بەداراییکردنــە وەک دژبــەری 

ئاڕاســتەی چەقبەســن و کەڵەکەکردنــی 

ســەرمایەداری ســەرهەڵدەدات. ئەمیــن 

سیســتمی  کــە  ڕووندەکاتــەوە  ئــەوە 

ســاڵی  لــە  جیهــان  ســەرمایەداری 

قەیرانێکــی  نێــو  کەوتۆتــە  1971ـــەوە 

دیکــەی درێژخایەنــەوە، کــە ڕەنگــە کۆتــا 

ــە  ــت چونکــە ســەرمایەداری ل ــران بێ قەی

مەرگــی خــۆی نزیــک بۆتــەوە. بــەڕای 

ئــەو، ســەرمایەداری لــە مێــژووی درێــژی 

خۆیــدا دوو قەیرانــی بەخۆیــەوە بینیــوە، 

یەکەمیــان لــە ســاڵی 1871ـــەوە بــوو بــۆ 

1945 و دووەمیــان لــە ســاڵی 1971ـــەوە 

لەناویــدا  ئێســتا  و  پێکــردووە  دەســتی 

ــەو  ــری و هۆشــداری ئ ــن. ئەنجامگی دەژی

ــە  ــە ســەرمایەداری بۆت ــان ئەوەی ــۆ جیه ب

»سیســتمێکی کۆمەاڵیەتــی بەســەرچوو».

هەلومەرجــە  و  مــاددی  دۆخــە  ئــەم 

بەســەرچونی  قوناغــی  کۆنکرێتییــەی 

سیســتمەکەیە وای کــردووە ســەرمایەداری 

بــگات بــەو داخوازییانــە و پێویســتیەکانی 

پێــش  بژاردەیــەک،  وەک  سۆســیالیزم 

بهێڵێتــەوە.  زینــدووی  بــە  مرۆڤایەتــی، 

ئەمیــن ئــەوە ڕوون دەکاتــەوە کــە ئەگــەر 

ــە  ــژە بێین ــە درێ ــەم تونێل ــدا ل ــە کۆتایی ل

دەرەوە، دەچینــە نێــو سۆســیالیزمەوە، کــە 

ــی  ــی تێپەڕاندن ــج لێ ــە ئامان کۆمەڵگەیەک

بەرەوپێشــچونە  ئــەو  »شــەرعیەتی 

ســەرمایەدارییەوە  لــە  کــە  ناوازەیەیــە 

ــی  ــە پێدان ــەوە»، ئەمــەش ب بۆمــان ماوەت

بەرەوپێشــردنی  دەســەاڵتی  و  توانــا 

ســەرزەوی  مرۆڤەکانــی  بــە  کۆمەڵــگا 

ــت. ــەدی دێ ب

ئەمیــن نوســەری ژمارەیــەک کتێبە لەســەر 

ئابووریــی  لەوانــە  بابــەت،  کۆمەڵێــک 

ــی  ــالمی سیاس ــیالیزم، ئیس ــی، سۆس سیاس

یۆرۆســەنتەریزم  کتێبــی  کولتــوور.  و 

باوکرایــەوە،   1988 ســاڵی  لــە  کــە 

ئــەو  ئەمینــە.  ڕاســتەقینەی  بەرهەمــی 

تێڕوانینــە  ئــەو  »ڕەتکردنــەوەی  بــە 

جیهــان  بــۆ  زاڵــەی  یۆررۆســەنتەرییە 

ــە شــێوەیەکی بەرتەســک و  ــە ب ــە، ک هەی

هەڵــە پێشــکەوتنی جیهانــی کۆنــی یۆنــان 

و ڕۆم دەبەســتێتەوە بــە دەرەبەگایەتــی 

سیســتمی  و  مەســیحیەت  ســەردەمی 

ئەمیــن  ئەوروپییــەوە،  ســەرمایەداری 

لێکدانەوەیەکــی دیکــەی ڕاماڵــەر دەخاتــە 

بەردەســت کــە تەرکیــزی لەســەر ئــەو 

ڕۆڵــە مێژوییــە گــەورە و گرنگەیــە کــە 

ــردووە.  ــی ک ــالمی پێشکەش ــی ئیس جیهان

یۆرۆســەنتەریزم وەک بابەتێکــی کالســیکی 

لــە خوێنــدن و توێژینــەوە ڕەخنەییەکانــدا 

کتێبــە گرنگەکانــی دیکــەی  ماوەتــەوە. 

)داڕوخانــی  لــە  بریتیــن  ئەمیــن 

 ،)  2013 هاوچــەرخ-  ســەرمایەداریی 

)یاســای   ،)2004 لیــراڵ-  )ڤایرۆســی 

بەهــای جیهانــی- 2010(، )کۆتاییهێنــان 

یاخــود  ســەرمایەداری  قەیرانــی  بــە 

کۆتاییهێنــان بــە ســەرمایەداری- 2010(.

لــه م چاوپێكه وتنــه  قووڵــه دا لــه  داكاره وه ، 

له ســه ر  قســه   ســاڵ   86 ئه مینــی 

له وانــه :  ده كات  بابــه ت  كۆمه ڵێــك 

جیهانگیــری، به گشــتیكردنی ســه رمایه ی 

بــاره ی  لــه   هۆشــداریدان  مۆنۆپۆڵــی، 

ــه ت  ــی ده وڵ ــانی، ڕۆڵ ــی نایه كس زۆربوون

نــوێ،  لیراڵیزمــی  ســه رده می  لــه  

په یوه نــدی،  پچڕانــی  و  جیهانگیــری 

ســه رمایه داری و مۆدێرنــه ، گه ڕانــه وه ی 

ســه رمایه داری  جیهانــی  لــه   فاشــیزم 

چــه پ،  ســه رهه ڵدانی  هاوچــه رخ، 

نێونه ته وه یــی،  سیاســه تی  پێویســتیی 

مه ده نــی،  كۆمه ڵگــه ی  بزووتنه وه كانــی 

ــی  ــی شۆڕشــگێڕانه ی ئێســتا، مۆدێل خه بات

كایــه ی  چیــن،  ئابووریــی  گه شــه ی 

ــی،  ــی عه ره ب ــی جیهان ــی هاوچه رخ سیاس

تیــۆری  یۆرۆســەنتەریزم،  ڕە خنه كردنــی 

ماركســیزم  په یوه ســتیی  پاشــكۆیه تی، 

لوتكــه ی  كۆنگــره ی  ســه رده مه وه ،  بــه  

جیهانــی ســێ.

***

وه ك  هاوچــه رخ  جیهانگیریــی  *تــۆ 

به شــێك و پاكێجێكــی ســه رمایه داریی 

مۆنۆپۆلــی )قۆرخــكا ری( به گشــتیكراوی 

ســه رده می خۆمــان پێناســه  ده كه یــت. 

جیهانگیرییــه   ئــه م  مێــژووی  چــۆن 

ده ستنیشــان ده كه یــت؟

نییــه .  نــوێ  شــتێكی  -جیهانگیــری 

و  كــۆن  ڕە هه ندێكــی  جیهانگیــری 
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ــد  ــی هین ــه رمایه دارییه . خەڵک ــی س گرنگ

ده زانــن.  باشــر  كــه س  هه مــوو  لــه  

هــه ژده وه   ســه ده ی  لــه   هیندییــەکان 

له الیــه ن  بیســت  ســه ده ی  تاوه كــو 

كراونه تــه   و  داگیركــراون  به ریتانیــاوه  

بــوو.  جیهانگیــری  ئــه وه ش  كۆڵه نــی. 

ــوه ی  ــه ی ئێ ــه و جیهانگیریی ــه ك ئ ــه اڵم ن ب

ئێــوه   به ڵكــو  ده تانویســت،  هینــدی 

ســه رمایه داری  سیســتمی  تێكه ڵــی 

جیهانــی كــران. به كۆڵه نیكــردن یه كێــك 

جیهانگیــری.  شــێوازه كانی  لــه   بــوو 

ئه مــه   لــه  دژی  بــه اڵم خه ڵكــی هینــد 

كــرد و ســه ربه خۆیی خۆیــان  خه باتــی 

ســه ركرده وه   كۆمه ڵێــك  ڕێگــه ی  لــه  

ســه ركرده ی  كــه   به ده ســتهێنایه وه  

نه بــوون،  شۆڕشــگێڕ  سۆسیالیســتی 

میللی-نه ته وه یــی  ســه ركردهی   به ڵكــو 

ــی  ــرو. پارت ــدی و نیه ــه  غان ــوون، له وان ب

ســه ده ی  كۆتایــی  لــه   كــه   كۆنگرێــس 

هه نگاوه كانــی  و  كار  دامــه زرا،  نــۆزده  

ســاڵی  لــه   تاوه كــو  بــردن  به ره وپێــش 

به ده ســت  خۆتــان  ســه ربه خۆیی   1947

ــه اڵم دوو شــتتان له ده ســتدا.  ــه وه ، ب هێنای

یه كــه م، به شــێكی گرنگــی هیندســتان، 

ــگالدش  ــتان و به ن ــه  پاكس ــتا بۆت ــه  ئێس ك

له گــه ڵ به شــی خۆرئــاوا و خۆرهه اڵتــی 

جیاكرانــه وه .  هیندســتان  لــه   واڵته كــه ، 

كۆڵۆنیالیســته كان   تاوانێكــی  ئــه وه ش 

بــوو. دووه م شــت لــه  مــاوه ی گێڕانــه وه ی 

ئــه و  ئه وه بــوو  خۆتــان  ســه ربه خۆیی 

له الیــه ن  ســه ربه خۆییه   گێڕانــه وه ی 

ــه ركردایه تی  ــه  س ــه وه  ب ــی بۆرژوازیی چین

پاڵپشــتی  بــه   كۆنگرێــس،  پارتــی 

له نێویشــیاندا  و  جه مــاوه ر  فراوانــی 

دوای  درا.  ئه نجــام  كرێــكار،  چینــی 

جۆرێكــی   1947 ســاڵی  ســه ربه خۆیی 

دیكــه ی جیهانگیــری دروســت بــوو. جــۆره  

ده ڵێــم  پێــی  مــن  كــه   جیهانگیرییــه ك 

له ســه ركراو،   ڕێكه وتــن  جیهانگیریــی 

ئه نجامــی كۆنفرانســی ســاڵی  لــه   كــه  

لــه   كایــه وه .  هاتــه   بانــدوگ  1955ی 

ســاڵی 1955 نوێنه رانــی گه لــی چیــن و 

ــی  ــه ك واڵت ــیا و ژماره ی ــد و ئیندۆنیس هین

ئیندۆنیســیا  لــه   یه كه مجــار  بــۆ  دیكــه  

ــد  ــه ك كــه وت. ئه مــه ش چه ن ــان به ی چاوی

ســاڵێكی كــه م دوای به ده ســتهێنانه وه ی 

چه نــد  و  هیندســتان  ســه ربه خۆیی 

پارتــی  ئــه وه ی  دوای  كــه م  ســاڵێكی 

نێــو  چوونــه   چینــی  كۆمۆنیســتی 

ــد  ــاوكات چه ن ــدرا: ه ــەوە، ئه نجام پەکین

وه رگرتنــه وه ی  دوای  كه میــش  ســاڵێكی 

له ژێــر  بــوو  ئیندۆنیســیا  ســه ربه خۆیی 

هۆڵه نــدا.  ده ســتی 

دواتــر بــه  چــاوی خۆمان جۆرێكــی دیكه ی 

بۆتــه   له مــڕۆدا  بینــی.  جیهانگیریــامن 

شــتێكی زۆر بــاو كــه  ده وتــرێ جیهانگیــری 

ــه وه   ــی دووه م ــی جیهانی ــه  دوای جه نگ ل

ــه   ــوان ویالیه ت ــووه  له نێ دوو جه مســه ره  ب

ســۆڤیه ت  یه كێتیــی  و  یه كگرتــوه كان 

هــاوكات  جه مســه رییه ش  دوو  ئــه و  و 

نێــوان  ســاردی  شــه ڕی  له گــه ڵ  بــووه  

بنه مــادا  لــه   ئه مــه   واڵتــه .  دوو  ئــه و 

ئێستا هیچ 
جیاوازییه ک 

له نێوان حوكمڕانی 
سۆسیالیستی 

یاخود سۆسیال 
دیموكراسی له  

ئەورووپای خۆرئاوان 
و حوكمڕانی ئاسایی 

و ته قلیدیی پارتی 
ڕاستڕه ودا نییه . 
ئه مه ش مانای 

وایه  له  سه رمایه ی 
قۆرخكاری جیهانیدا 

هاوپه یمانن
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هه ڵه یــه . ئــه و جیهانگیرییــه ی كــه  لــه  

دوای جه نگــی ســارده وه  لــه  ئــارادا بــووه ، 

ــه  ســاڵی 1945ه وه  بــۆ 1980  ــا بڵێیــن ل ب

ئێمــه   بــووه  كــه   ئــه وه   یاخــود 1990، 

پێــی ده ڵێیــن جیهانگیریــی ڕێكکه وتــن 

له نێــوان  هه بــوو  ئــه وه ی  له ســه ركراو. 

یه كێتیــی  و  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه  

له نێــوان  به ڵكــو  نه بــوو،  ســۆڤیه تدا 

بــوو،  هاوبه شــدا  واڵتــی  ژماره یــه ك 

چــوار  له نێــوان  كــه م  یانــی  یــان 

یه كه میــان  بــوو:  هاوبه شــدا  خێزانــی 

هاوپه یامنێتــی ئیمپریالیســتی ویالیه تــه  

خۆرئــاوا  ئەورووپــای  و  یه كگرتــوه كان 

له وانــه   هاوپه یامنه كانیــان،  له گــه ڵ 

یابــان و ئوســرالیا و كه نــه دا. ئه كتــه ری 

یه كێتیــی  ڕاســتیدا  لــه   دووه میــش 

ــی  ــه ڵ هاوپه یامنه كان ــوو له گ ــۆڤیه ت ب س

خۆرهــه اڵت.  ئەورووپــای  كاتــه ی  ئــه و 

ئه كتــه ری ســێیه م چیــن بــوو كــه  له گــه ڵ 

سۆسیالیســتی  بلۆكــی  ســه ربه   ئــه وه ی 

ئاشــكرا  بــه   1950وه   ســاڵی  لــه   بــوو، 

هه بــوو.  ســه ربه خۆی  سیاســه تێكی 

واڵتانــه   ئــه و  دیكــه ش  ئه كته ره كانــی 

باندونــگ  كۆنگــره ی  لــه   كــه   بــوون 

بزوتنه وه یه كــی  و  كۆبونــه وه   پێكــه وه  

دروســت   )NAM( به نــاوی  بێالیه نیــان 

كــرد. ئــه م بلۆكــه  نــه ك ته نهــا پێكهاتبــوو 

زۆربــه ی  به ڵكــو  ئاســیا،  واڵتانــی  لــه  

واڵتــه  تــازه  ســه ربه خۆكانی ئــه و كاتــی 

له خۆگرتبــوو. ئه فریقیاشــی 

ئه فریقیــای  و  پورتــوگال  كۆڵۆنیاكانــی 

باشــوور دواتــر لكێرنانــه وه . كوبــا تاكــه  

چــووه   بــوو  التیــن  ئه مریــكای  واڵتــی 

ــه و  ــی ئ ــه  ڕژێمه كان ــه وه . ب ــاڵ گروپه ك پ

ــم  ــان  ده ڵێ ــه ی واڵت ــه  چــوار گروپیی خێزان

نه ته وه ییــه   پۆپۆلیســتییه   سیســته مه  

ــه  هیندســتان  ــن ل ــه كان كــه  بریتی خێزانیی

و میــری ســه رده می نــارس و جه زائیــر و 

ژماره یــه ك لــه  واڵتانــی ئاســیا و ئه فریقیــا. 

Thomas Piketty
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كــه   ده رده كه وێــت  بۆمــان  به مــه ش 

جیهانگیریــامن  دیكــه ی  جۆرێكــی 

فــره   جیهانگیرییه كــی  كــه   هه بــووه  

ــوار  ــه م چ ــوان ئ ــووه  و له نێ ــه ر ب جه مس

له ســه ری ســازاون. گروپــه ی واڵتــان 

و  ئاســیا  خه ڵكــی  تێڕوانینــی  لــه  

ئیمپریالیــزم  كاتــه دا  لــه و  ئه فریقیــادا، 

بــكات  ســازش  كۆمه ڵێــك  بــوو  ناچــار 

میللییــه   به رنامــه   بــه   بێــت  ڕازی  و 

و  ئاســیا  واڵتانــی  نه ته وه ییه كانــی 

جیاتــی  لــه   هیندســتان.  و  ئه فریقیــا 

خۆیــان  باشــوور  واڵتانــی  ئــه وه ی 

و  خواســت  له گــه ڵ  بگونجێنــن 

واڵتــه   جیهانگیــری،  پێویســتییه كانی 

خۆیــان  ناچاربــوون  ئیمپریالیســتیه كان 

ــه.  ــته كانی ئێم ــه ڵ خواس ــن له گ بگونجێن

كــه   بــوو  جیهانگیرییــه   ئــه و  ئــه وه ش 

واڵتانــی ئیمپریالیســتی لــه  الیه كــه وه  و 

واڵتانــی بلۆكــی سۆسیالیســتی، له وانــه  

ــا  ــن و هه روه ه ــۆڤیه ت و چی ــی س یه كێت

جیهــان،  باشــووری  واڵتانــی  زۆربــه ی 

ســازان.  له ســه ری  دیكــه وه   له الیه كــی 

جیهانگیــری ڕێكه وتــن له ســه ركراو، كــه  

ــاوه ی  ــت م ــی ده گوترێ ــار پێ ــه ی ج زۆرب

ســی ســاڵه ی پــاش جه نگــی جیهانیــی 

هه بــوو:  جه مســه ری  ســێ  دووه م، 

به تایبه تــی  بــوو،  خۆرئــاوا  یه كه میــان 

ئەورووپــا و ئه مریــكای باكــور و یابــان، 

كــه  بریتــی بــوو لــه  جه مســه ری ئــه و 

ســه ركه وتنی  ئه نجامــی  لــه   واڵتانــه ی 

به تایبه تــی  كاركــه ره وه ،  چینــی 

لــه   كاركــه ر  چینــی  ســه ركه وتنی 

ئەورووپــا لــه  شكســتهێنانیان بــه  فاشــیزم 

و نازیــزم و ســوپای ســوور، كه وتبوونــه   

نییه وه . خۆشــگوزه را

بریتیبــوو  دووه میــان  جه مســه ری 

ئه زموونكــراوه   سیســتمه   لــه  

ــتی:  ــی سۆسیالیس ــی واڵتان جۆراوجۆره كان

له وانــە مۆدێلــی ســۆڤیه تی و چینــی و 

ــی  ــی و ڤێتنامی ــی كوبای ــا مۆدێل هه روه ه

جه مســه ری  هه روه هــا  سۆســیالیزم. 

هیندســتان،  لــه   بریتیبــوو  ســێیه میش 

ســه رده می  كۆنگرێســی  پارتــی  یاخــود 

تایبــه ت  بــه   نیهــرۆ،  دوای  و  نیهــرۆ 

ســه رده می ئیندیــرا غانــدی. هــاوكات ئــه و 

ــارسی و  ــری ن ــه رده می می ــه رده مه  س س

سۆسیالیســتییه كانی  به ره وپێشــچوونه  

خۆرهه اڵتــی  واڵتانــی  لــه و  زۆرێــك 

و  ئاســیا(  )خۆرئــاوای  ناوه ڕاســت 

ئه فریقیــا بــوو. هه رســێ جه مســه ره كه  

و  هــات  كۆتاییــان  قۆنــاغ  بــه   قۆنــاغ 

مێژوویــی  ســنووری  دوا  بــه   گه یشــن 

هه ڵوه شــانه وه .  ورده ورده   و  خۆیــان 

جه رگبــڕ  هه ندێكیــان  هه ڵوه شــانه وه ی 

له به ریه كهه ڵوه شــانه وه ی  وه ك  بــوون، 

 .1991 ســاڵی  لــه   ســۆڤیه ت  یه كێتیــی 

بــۆ  دابه شــبوو  واڵته كــه   ته نهــا  نــه ك 

ڕوویانكــرده   زۆربه یــان  و  كۆمــار   15

یه كێتیــی  نێــو  چونــه   و  ئەورووپــا 

به ڵكــو  ناتــۆوه ،  و  ئه ورووپــی 

خۆرئــاواش  دیموكراســیه كه ی  سۆســیال 

ئه وه یــه   مه به ســتم  شكســتیهێنا. 

شكســتی كۆمۆنیســته كان لــه  خۆرهــه اڵت 

دیموكراســی  سۆســیال  ســه ركه وتنی 

به ڵكــو شكســتی  لــه  خۆرئــاوا.  نه بــوو 

سۆســیال دیموكراســی خۆرئــاواش بــوو، 

كــه  شــوێنكه وتووانی ببوونــه  سۆســیال 

لیــراڵ.

له نێــوان  جیاوازییــه ک  هیــچ  ئێســتا 

حوكمڕانــی سۆسیالیســتی یاخود سۆســیال 

دیموكراســی لــه  ئەورووپــای خۆرئــاوان و 

ــی  ــی پارت ــایی و ته قلیدی ــی ئاس حوكمڕان

ــه   ــای وای ــه ش مان ــه . ئه م ــتڕە ودا نیی ڕاس

جیهانیــدا  قۆرخــكاری  ســه رمایه ی  لــه  

هاوپه یامنــن. جه مســه ری ســێیه م كــه  

ــێوازێكی  ــد ش ــه  چه ن ــه  ب ــه وه ی خۆمان ئ

جیــاواز كــه وت. لــه  هه نــدێ حاڵه تــدا 

كوده تــا ڕوویانــدا. له هه نــدێ حاڵه تــی 

وه ك هیندســتان، واڵتان به ره و ڕاســتڕە وی 

و  مــه رج  بــه   بــوون  ڕازی  و  جــواڵن 

لیراڵــی.  جیهانگیــری  ڕێوشــوێنه كانی 

ســه رده می  هیندســتانی  لــه   ئه مــه  

به شــێوه یه كی  و  غانــدی  ئیندیــرا 

ــوێنگره وانی  ــه رده می ش ــه  س ــش ل زیاتری

غانــدی ڕوویــدا. هه مــان شــت لــه  میــر 

ــوه ر  ــارس، ئه ن ــی ن ــه دوای مردن ــدا. ل ڕووی

ــه وه   ــوو ئ ــه س ب ــه م ك ــه  یه ك ــادات )ك س

بڵێــت( وتــی ئــه م سۆســیالیزمه  پڕوپوچــه  

ئێمــه وه   بــه   په یوه ندییه كــی  هیــچ 

بــۆ  بگه ڕێینــه وه   پێویســت  و  نییــه  

ســه رمایه داری و هاوپه یامنێتــی له گــه ڵ 

چینیــه كان  تــر.  واڵتانــی  و  ئه مریــكا 

تۆنــگ  ماوتســی  مردنــی  لــه دوای 
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ــدا ڕۆیشــن و  ــاوازی خۆیان ــه ی جی به رێگ

تایبه تــی خۆیــان  به شــێوازێكی كه مــێ 

ڕوویانكــرده  جۆرێكــی نوێــی جیهانگیــری. 

ــییه   ــته  سیاس ــه  و ئاراس ــا ڕێگ ــه وه  ته نه ئ

تایبه ته كــه ی پارتــی كۆمۆنیســتی نییــه  

ــدا  ــه ر چین ــه اڵتی به س ــردووه  ده س وای ك

تایبه تیــه   ڕێچكــه   به ڵكــو  مبێنێتــه وه  

کۆمه اڵیه تیه كه شــیه تی،  و  ئابــووری 

كــه  چینــی لــه  هیندســتان جیاكردۆتــه وه . 

و  چیــن  نێــوان  گــه وره ی  جیاوازیــی 

شۆڕشــی  چیــن  ئه وه یــه   هیندســتان 

هیندســتان  ئه نجامــداوه ؛  ڕیشــه یی 

نه كــردووه . ئــه وه ی  هێشــتا 

بۆیــه  كۆمه ڵێــك شــێوازی جۆراوجــۆری 

له ئارادابــوون.  جیهانگیــری 

ــه م ســێ سیســته مه ش،  هه ڵوه شــانه وه ی ئ

سۆســیال  ده گوترێــت  پێیــان  كــه  

سیســتمی  و  خۆرئــاوا  دیموكراســیی 

خۆمــان،  سیســته مه كه ی  و  ســۆڤیه تی 

ئــه و هه لومه رجــه ی بــۆ ســه رمایه داریی 

بكه وێتــه   ڕە خســاندووه   ئیمپریالیســتی 

نوێــی  شــێوازی   و  به رهه ڵســتی 

بســه پێنێت. ســه رمایه داری 

شــێوازه   ئــه م  خه ســڵه ته كانی 

ــه   ــن و ب ــه رمایه داری چی ــه ی س نوێی

كارده كات؟ شــێوازێك  چــی 

په المــاردان  شــێوازی  گرتنه بــه ری 

تادێــت  كــه   به رهه ڵســتی  و 

په یوه ندیــی  ته نهــا  له زیادبووندایــه  

سۆسیالیســته كان  شكســتی  بــه   نییــه  

یاخــود كۆمۆنیســته كان یاخــود پۆپۆلیســته  

به ڵكــو  نه ته وه په رســته كانه وه ، 

گۆڕانكارییانــه وه   بــه و  په یوه ندیشــی 

ســه رمایه دارییه   واڵتــه   لــه   كــه   هه یــه  

ــه   ــا و ویالیه ت ــته كانی ئەورووپ ئیمپریالیس

ڕوویانــداوه .  ژاپــۆن  و  یه كگرتــووه كان 

ــوێ  ــتێكی ن ــكار ش ــه رمایه داریی قۆرخ س

نییــه . هــه روه ك سۆســیال دیموكراته كانــی 

ڕۆدۆڵــف  و  هۆبســۆن  جــۆن  وه كــو 

كــردووه  بــۆ  شــیكارییان  هیلفه ردیــن 

كۆتایــی  لــه   قۆرخــكار  ســه رمایه داریی 

ســه ده ی نــۆزده وه   ده ســتی پێكــردووه  . 

لینیــن  سیاســییه كانی  بۆچوونــه   بــه اڵم 

ئه وه یــان نیشــان ده دا كــه  ســه رمایه ی 

دێــت  ئــه وه   مانــای  بــه   قۆرخــكار 

ــه ری  ــه  نۆك ــان كردۆت ســه رمایه داران ڕووی

و به مــه ش ئــه وه ی لــه  به رنامــه دا بــوو 

شۆڕشــی  لــه   بریتیبــوو  كاتــه دا  لــه و 

ــه و  ــه  ڕاســتیدا هه مــوو ئ سۆسیالیســتی. ل

شۆڕشــه  سۆسیالیســتیانه  لــه  په راوێــزی 

جیهانیــدا  ئیمپریالیســتی  سیســتمی 

ڕوویانــدا. ئــه و شۆڕشــانه  لــه  ناوچــه ی 

ــتیان  ــیا ده س ــزی وه ك ڕوس ــه  په راوێ نیمچ

پێكــرد و دواتــر لــه  ناوچــه  په راوێزییــه  

و  ڤێتنــام  وه كــو  ڕاســته قینه كانی 

كوبــاش ڕوویانــدا. بــه اڵم هیــچ شــتێك 

ــه   ــه  ویالیه ت ــه  ل ــه دا. ن ــاوا ڕووین ــه  خۆرئ ل

ئەورووپــای  لــه   نــه   و  یه كگرتــووه كان 

شۆڕشــی  یابــان  یاخــود  خۆرئــاوا 

نه بــوو. به رنامــه دا  لــه   سۆسیالیســتی 

بــه   په یوه ندیــی  ئه وه نــده ی 

ئه و ئه ركه  
قورسه ی ئه مڕۆ 
له به رده مماندایه  
گه ڕان و هه وڵدانه  
بۆ دۆزینه وه ی 
به دیلێك. ده بێت له م 
جۆره  جیهانگیرییه  
ده ربچین. ده بێت 
جیهانگیری پێش 
بخرێت له  هه موو 
ڕوویه كه وه
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هه بێــت،  قۆرخــكاره وه   ســه رمایه ی 

بــه   و  نییــه   نــوێ  شــتێكی  ئه ویــش 

چه نــد قۆناغێكیشــدا تێپه ڕیــوه . قۆناغــی 

لــه   قۆرخــكار  ســه رمایه ی  یه كه مــی 

كۆتایــی ســه ده ی نــۆزده  ده ســتیپێكرد 

دووه م؛  جیهانیــی  جه نگــی  تاوه كــو 

ــو ســه ده ی  ــه  نی ــر ل ــه ش زیات ــه م ماوه ی ئ

ــه رمایه داریی  ــه دا س ــه م قۆناغ ــد. ل خایان

خه ســڵه ته وه   ڕووی  لــه   قۆرخــكار 

كاتــه دا  لــه و  بــوو.  نه ته وه یــی 

ئیمپریالیزمــی بەریتانــی و ئیمپریالیزمــی 

ئه ڵامنــی  ئیمپریالیزمــی  و  ئه مریكــی 

له ئارادابــوون.  یابانــی  ئیمپریالیزمــی  و 

واڵتانــی  ته نهــا  نــه ك  هێزانــه   ئــه م 

ناوچــه  په راوێزییه كانیــان خســته  ژێــر 

له نێــو  به ڵكــو  خۆیانــه وه ،  ده ســه اڵتی 

ملمالنێــی  بــوو.  شــه ڕیان  خۆشــیاندا 

هه ڵگیرســانی  هــۆی  بــووه   نێوانیــان 

ئــه وه ی  جیهانییه كــه .  جه نگــه   دوو 

ڕوویــداوه  ئه وه یــه  لــه  دوای جه نگــی 

بــه  شــێوه ی  دووه مــه وه ،  جیهانیــی 

شــێوه یه كی  بــه   و  قۆنــاغ  بــه   قۆنــاغ 

ــااڵنی  ــتی س ــێوه ی ناوه ڕاس ــڕ هاوش كتوپ

ــووه   ــكار چ ــه رمایه ی قۆرخ ــاكان س حه فت

نێــو قۆناغێكــی دیكــه وه ، كــه  مــن نــاوی 

ــكاری  ــه رمایه ی قۆرخ ــی س ــم قۆناغ ده نێ

گشــتێرناو. دوو شــت ڕوویانــدا. یــه ك، 

ڕاده یــه   بــه و  قۆرخــكار  ســه رمایه ی 

كــه   به ده ســتهێنا  ســه ركه وتنی 

دیكــه ی  جۆره كانــی  هه مــوو  توانــی 

بداتــه   كۆمه اڵیه تــی  به رهه مهێنانــی 

الوه كییه كانــه وه   هاوبه شــه   ده ســت 

بــه و  ئــه وه ش  جێبه جێكردنیــان  ،  بــۆ 

مانایــه  دێــت ئــه و به هایــه ی لــه  ڕێگــه ی 

چاالكــی مرۆڤــه وه  به رهــه م دێــت تــا 

ســه رمایه ی  له الیــه ن  زۆر  ڕاده یه كــی 

كرێــی  لــه  شــێوه ی  قۆرخــكاره وه  

ــی ده بڕدرێــت و ئه مــه   ئیمپریالیســتی لێ

ــه م  ــه  واڵتانــی خۆشــامندا ڕووده دات. ل ل

واڵته كامنــان  نوێیــه دا،  جیهانگیرییــه  

ــه   ــه وه ی ببن ــۆ ئ ــت ب بانگهێشــت ده كرێ

ئیمپریالیــزم. بــۆ  الوه كــی  هاوبه شــی 

بــه  هیندســتاندا  حاڵه تــی  لــه   ئه مــه  

 ڕوونــی ده رده كه وێــت. شــاری به نگالــۆری 

بــه  منوونــە  وه رگــره . ئــه م شــاره  بۆتــه  

ناوچه یه كــی ئومێدبه خــش نــه ك ته نهــا 

به ریتانیــا  قۆرخــكاری  ســه رمایه ی  بــۆ 

بــۆ  به ڵكــو  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه   و 

و  ئەورووپــا  قۆرخــكاری  ســه رمایه ی 

یابانیــش. 

ئــه و ئاڵنگارییانــه  چیــن كــه  ئــه م 

جیهانگیرییــه  دروســتی كــردوون بــۆ 

ــان؟ ــووری جیه ــی باش واڵتان

ئه مــڕۆ  قورســه ی  ئه ركــه   ئــه و 

و هه وڵدانــه   گــه ڕان  له به رده مامندایــه  

ده بێــت  به دیلێــك.  دۆزینــه وه ی  بــۆ 

ده ربچیــن.  جیهانگیرییــه   جــۆره   لــه م 

ــه   ــت ل ــش بخرێ ــری پێ ــت جیهانگی ده بێ

ســه ره تادا  لــه   ڕوویه كــه وه .  هه مــوو 

بــوو  كۆلۆنیاڵــی  جیهانگیرییه كــی 

دیكــه .  واڵتانــی  و  هیندســتان  بــۆ 

واتــه   ســه ركه وتنه كه مان،  دوای 

پێكــه وه   هینــد  گه لــی  ســه ركه وتنی 

و  چینییــه كان  ســه ركه وتنی  له گــه ڵ 

ــی  ــتا جیهانگیرییه ك ــه ، ئێس ــی دیك گه الن

هاتۆتــه   له ســه ركراو  ڕێكه وتــن 

گه ڕاوینه تــه وه   ئێســتادا  لــه   كایــه وه . 

پێــی  جیهانگیرییــه ی  ئــه و  بــۆ 

لیراڵــی،  جیهانگیــری  ده وترێــت 

تاكالیه نانــه   شــێوه یه كی  بــه   كــه  

له ســه ر  بڕیــاری   G واڵتانــی  له الیــه ن 

ویالیه تــه   لــه   بریتیــن  كــه   ده درێــت، 

ژاپــۆن.  و  ئەورووپــا  یه كگرتــووه كان 

له به رده مامنــه   ته حه دییــه ی  ئــه و 

ڕازیبــوون نییــه  بــه م جــۆره  جیهانگیرییــه . 

ــاره ی  ــه  ب ــه  ل ــاڵ نیی ــتكردنی خه ی دروس

بــە  ســەبارەت  جیهانگیرییــه وه .  ئــه م 

ــه   ــه م جیهانگیریی ــاوه ، ئ ــی ئه فریقی واڵتان

ســه رچاوه   تااڵنكردنــی  مانــای  بــه  

ــه وت  ــه  ن ــت، له وان ــتییه كانیان دێ رسوش

زه وییانــه ی  ئــه و  و  كانــزاكان  و  گاز  و 

بــۆ كشــتوكاڵ له بــارن. ســەبارەت بــە 

لــه   زۆرێــك  هاوشــێوه ی  هیندســتان ، 

و  التیــن  ئه مریــكای  دیكــه ی  واڵتانــی 

جیهانگیرییــه   ئــه م  باشــوور،  ئاســیای 

ئــه م  وه رده گرێــت.  دیكــه   شــێوه ی 

ســودوه رگرتن  لــه   بریتییــه   شــێوازه ش 

ــی  ــه رزان و گۆڕین ــی ه ــزی مرۆی ــه  هێ ل

واڵته كامنــان  لــه   به هایانــه ی  ئــه و 

ــی  ــۆ قازانجــی كرێ ــت ب دروســت ده كرێ

ــتی. ــته می ئیمپریالیس ــه ری سیس قۆرخك

ده ڵێــت  فۆســته ر  بالمــی  *جــۆن 
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ــه :  ــان له به رده م ــا دوو بژارده م ته نه

وێرانــكاری،  یــا  سۆســیالیزم  یــا 

كۆتــا  بــه   ســه رمایه داری  چونكــه  

باســتان  ئێــوه ش  گه یشــتووه . 

لــه وه  كــردووه  كــه  ســه رمایه داری 

مه به ســتت  ئایــا  به ســه رچووه . 

ســه رمایه داری  كۆتایــی  له وه یــه  

ــتێك واده كات  ــی ش ــووه ؟ چ ده ركه وت

ــته مێكی  ــه  سیس ــه رمایه داری ببێت س

به ســه رچوو؟ كۆمه اڵیه تیــی 

لــه   ســه رمایه داری  ئێســتادا  -لــه  

ــتی  ــه  ناوه ڕاس ــه . ل ــی بونیادیدای قه یرانێك

واڵتــه   گه شــه ی  ڕێــژە ی  حه فتــاكان، 

پێشــكه وتووه كانی  ســه رمایه دارییه  

یابــان  و  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه   وه ك 

ــوه ی  ــۆ نی ــه زی ب ــا داب و واڵتانــی ئەورووپ

ــو  ــز وه ك ــوویان. هه رگی ــاڵی پێش ــی س س

خۆیشــیان لێنه هاتۆتــه وه . ئه مــه ش مانــای 

وایــه  قه یرانه كــه  به رده وامیــی هه یــه  و 

ته نانــه ت ســاڵ بــه  ســاڵ قوڵــر ده بێتــه وه . 

ده ڵێــن  كــه   ڕاگه یه ندراوانــه ی  ئــه و 

ده ربــاز  قه یرانه كــه   لــه   خه ریكــه   وا 

گه شــه كردن  ڕێــژه ی  چونكــه   ده بیــن، 

لــه  ئه ڵامنیــا و شــوێنانی دیكــه  لــه  1.2 

به رزبۆتــه وه  بــۆ 1.3 شــیاوی پێكه نینــه .

ــه   ــتامتیكییه  و بریتیی ــه  سیس ــه م قه یران ئ

قه یرانــی  هه روه هــا   .L قه یرانــی  لــه  

قه یرانــی  ئاســایی  شــێوازێكی  كــه    ،U

دێــت  مانایــه   بــه و  ســه رمایه دارییه ، 

بــه ره و  كــه   عه قڵیــه ت  هه مــان  كــه  

دواوه مــان ده بــات لــه  دوای گۆڕانكارییــه  

ئاســتی  بچوكــه كان،  بونیادییــه  

قه یرانــی  ده گه ڕێنێتــه وه .  گه شــه كردن 

لــه   ناتوانێــت  سیســته مه كه   واتــه    L

ئه مــه ش  بوه ســتێت.  پاشه كشــه كردن 

سیســته مه كه   ده بێــت  وایــه   مانــای 

گۆڕانكاریــی  ته نهــا  بگۆڕدرێــت. 

نییــن.  پێویســت  بچــووك  بونیــادی 

كــه   خاڵێــك  گه یشــتوینه ته   كه واتــه  

ســه رمایه داری بــه ره و پوكانــه وه  ده چێــت. 

بــه اڵم پوكانــه وه  شــتێكی مه ترســیداره ، 

دڵنیاییــه وه   بــه   ســه رمایه داری  چونكــه  

ــۆی  ــی خ ــی مه رگ ــی چاوه ڕێ ــه  بێده نگ ب

پێگــه ی  بااڵده ســتیی  له پێنــاو  نــاكات. 

بااڵده ســتیی  هێشــتنه وه ی  و  خــۆی 

گــه وره كان،  واڵتــه   ئیمپریالیســتانه ی 

ده بێــت.  دڕنده تــر  زياتــر  و  زياتــر 

كێشــه كه یه .  ڕە گوڕیشــه ی  ئــه وه ش 

چییــه   خه ڵكــی  مه به ســتی  نازانــم 

جه نــگ  »مه ترســییه كانی  ده ڵێــن  كــه  

زۆر گه وره تــرن لــه  جــاران». ئایــا ئــه و 

شــه ڕە یه  كــه  لــه دوای هه ڵوه شــانه وه ی 

 1991 ســاڵی  لــه   ســۆڤیه ت،  یه كێتیــی 

ــراق. ــه ڕی عێ ــه ڵ ش ــرد، له گ ــتی پێك ده س

له گــه ڵ  ئەورووپاشــدا،  لــه  

شــه ڕ  یوگســالڤیا  هه ڵوه شــانه وه ی 

بۆچوونــی  بــه   ئێســتاش،  ڕوویــداوه . 

سیســته می  ده بینیــن  بۆخۆمــان  مــن، 

ئەورووپــی ده ســتی بــه  داڕمــان كــردووه . 

لــه   ته نهــا  نــه ك  ده شــبینن  وه ك 

سیاســه تی  نه رێنییه كانــی  ده ره نجامــه  

سكهه ڵگوشــین ده رده كه وێــت. ئه مــه ش 

به دڵنیاییــه وه  نــه ك ته نهــا بــۆ خه ڵكــی 

ته نانــه ت  به ڵكــو  نه رێنییــه ،  شــتێكی 

نه رێنییــه،   ســه رمایه دارییش  بــۆ 

گه شــه كردنە،  سیاســه تی  ئــه و  چونكــه  

ســه رمایه داریی  گه شــه ی  بڵێیــن  یــان 

ئیمپریالیســتی، ناگه ڕێننــه وه . بــه  هیــچ 

هه مــان  لــه   نایگه ڕێننــه وه .  شــێوه یه ك 

سیاســی  هه نــگاوی  كۆمه ڵێــك  كاتــدا 

وه اڵمــده ره وه ی  هیچیــان  كــه   نــراون 

وه ك  ڕاســته قینه كانی  ئاڵنگارییــه  

ــه   ــه  ل ــن. ئه م ــا نی ــه وه ی به ریتانی جیابوون

ئیســپانیا و كه ته لۆنیاشــدا ده بیرنێــت و لــه  

وه اڵمدانه وانــه   جــۆره   ئــه و  ئاینده شــدا 

ــوودا  ــه  داهات ــن. ل ــر ده بیرنێ ــر و زیات زیات

شۆڤێنیســتیی  حكومه تــی  لــه   ئه مــه  

ئەورووپــای  كۆنه په رســتی  ئه وپــه ڕ 

ده بینیــن.  خۆرهه اڵتــدا 

له ســه ر  قســه   ناتوانیــن  لێــره وه  

چۆنیه تیــی ڕێگریكــردن لــه  شــه ڕ بكه یــن، 

ــۆزه كان  ــه  ئاڵ ــه ڕ و هه لومه رج ــه  ش چونك

ــه   ــته مه  ك ــه م سیس ــانه ی ئ ــه  نیش بوونه ت

هه ڵوه شــاوه نه وه دایه . لــه  

هــه ره   دیــارده   لــه   *یه كێــك 

مه ترســییه كانی  جــێ  و  گرنــگ 

ــووه   ــی ب ــراڵ بریت ــی لیب جیهانگیری

زیاتــری  و  زیاتــر  زیادبوونــی  لــه  

مێــژوودا  لــه   كــه   نایه كســانی 

ــانی  ــووه . ئابووریناس ــە ی نه ب نموون

وه ك تۆمــاس پیكیتــی و ئه وانــی دی 

بــه  شــێوه یه كی ئه زمونــی كاریــان 
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له ســه ر قه بــاره  و گه وره یــی ئــه م 

دیارده یــه  كــردووه . پیكیتــی ده لێــت 

باجــی ســه رمایه ی جیهانــی یاخــود 

ــان  ــكه وتووی باجدان ــه تی پێش سیاس

چاودێریكردنــی  بــۆ  ڕێوشــوێنێكه  

پێــت  ئایــا  نایه كســانییه .  ئــه م 

لــه   چاره ســه ره   ئــه م  وانییــه  

ســه ربگرێت؟ ســه رمایه داریدا 

النیكــه م  یاخــود  ڕاســن  داتایانــه   ئــه م 

له گــه ڵ  بــن.  باشــرین  ده كرێــت 

ــراوه ،  ــه  ك ــیكارییه ی ك ــه و ش ــدا ئ ئه وه ش

لــه  پــاش باســكردنی ئــه و دیارده یــه ی كــه  

ــه ملێرناوه كه یه   ــتییه  س ــته ی ڕاس ده رهاویش

خێــرای  زیادبوونــی  ئه ویــش  )كــه  

نایه كســانییه  لــه  50 ســاڵی ڕابــردوودا(، 

ده مێنێتــه وه .  الواز  شــیكارییه كی  وه ك 

لــه   نایه كســانی  ده ڵێــت  كــه   ئــه وه ی 

له زیادبووندایــه   جێیــه ك  هه مــوو 

ــا  ــه . ئای ــه وه  هه ی ــه  ڕوونكردن ــتی ب پێویس

ــۆكاری  ــه ك ه ــا ی ــانییه  ته نه ــه و نایه كس ئ

زیادبوونــی  شــێوازی  ئایــا  هه یــه ؟ 

وه ك  واڵتانــدا  هه مــوو  لــه   نایه كســانی 

ــاوازی  ــێوازی جی ــه ر ش ــه ی ئه گ ــه ؟ ئ یه ك

بۆچــی  هه یــه ،  بوونــی  نایه كســانی 

ــی )نایه كســانیی  ــە  ڕاپۆرت ــۆ منوون ــه ؟ ب وای

له الیــه ن  كــه    2018 ســاڵی  جیهانــی( 

و  زوكــامن  گابرێــڵ  و  پیكیتــی  تۆمــاس 

ئیامنوێــڵ ســه یز و لــوكاس چانســێڵ و 

دراوه،   ئه نجــام  ئه لڤارێــدۆوه   فاكونــدۆ 

بــه   كــه   نه كــردووه   جیاكارییــه ی  ئــه و 

ــه وه   ــه  الیه ك ــه  ل ــه، وات ــه وه  گرنگ الی من
Joseph Stiglitz
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حاڵه ته كانــی  له  نێــوان  جیاكاریكــردن 

گه شــه ی  بوونــی  له گــه ڵ  نایه كســانی 

یاخــود  دانیشــتوان  تــه واوی  داهاتــی 

تــره وه   له الیه كــی  زۆرینه یــان، 

حاڵه ته كانــی  له نێــوان  جیاكاریكــردن 

هه ژاریــی  بوونــی  له گــه ڵ  نایه كســانی 

دانیشــتواندا. زۆرینــه ی  له نێــو 

و  چیــن  به راوردكردنــی  ڕووه وه   لــه م 

لــه   گرنگــه  .  زۆر  به یــه ك  هیندســتان 

كــۆی  له نێــو  داهــات  گه شــه ی  چیــن 

هه بــووه   واڵته كــه دا  دانیشــتوانی 

بــۆ  گه شــه كردنه   ئــه و  ئه گه رچــی 

هه ندێــك زیاتــر بــووه  و بــۆ ئه وانیــر )واته  

زۆرینــه ی دانیشــتوان( كه مــر بــووه . بۆیــه  

زیادبوونــی نایه كســانی لــه  چیــن هــاوكات 

هــه ژاری.  كه مبونــه وه ی  له گــه ڵ  بــووه  

ئه مــه  لــه  هیندســتان و به ڕازیــل و نزیــك 

ــووری  ــه ی باش ــی دیك ــوو واڵتان ــه  هه م ب

واڵتانــه دا  لــه م  ڕووینــه داوه .  جیهــان 

حاڵه تــدا  هه ندێــک  )لــه   گه شــه كردن 

ســوودی  ته نهــا  گــه وره (  زۆر  گه شــه ی 

)بــۆ  گه یانــدووه   كه مینه یــه ك   بــه  

ــه دا  ــه  س ــه  ل ــودی ب ــا س ــه  غینی ــە  ل منوون

ــی دیكــه ی  ــه  واڵتان ــدووه  و ل ــەک گه یان ی

ــه دا  ــه  س ــه  ل ــودی ب ــتان س ــو هیندس وه ك

زۆرینــه ،  بــه اڵم  گه یانــدووه (.  بیســت 

ــه م  ــودیان ل ــوون، س ــدا ب ــه  هه ژاری ــه  ل ك

هه ندێــن  وه رنه گرتــووه .  گه شــه كردنه  

ــوه   ــه م ڕووه وه  نه یانتوانی ــه ن ل ــاژە  ه ئام

ئــه م جیاوازییــه  نیشــان بــده ن، بــه  منوونــە  

ڕە نگــه   جینــی.  هێڵكاریــی  ڕێبه ریــی 

ــی  ــان هێڵكارغ ــتان هه م ــن و هیندس چی

له گــه ڵ  بــه اڵم  هه بووبێــت،  جینییــان 

ئــه وه دا مانــا كۆمه اڵیه تیه كــه ی هه مــان 

زۆر  نایه كســانی(  )زیادبوونــی  دیــارده  

جیــاوازه .

دووه م شــت ئه وه یــه  ئــه و سیاســه ت و 

خســتویانه ته ڕوو  تیمه كــه   پێشــنیارانه ی 

ڕە نگــه   ته نانــه ت  و  ســنووردارن 

ــه تی  ــه وه  سیاس ــه  دڵنیایی ــن. ب ــاش ب بێامن

ــی پێشــوازی  ــان جێ پێشــكه وتووی باجدان

ڕێگــه ی  لــه   تاوه كــو  بــه اڵم  لێكردنــه . 

سیاســه ته   لــه   گرنــگ  گۆڕانــكاری 

ــێ  ــتیوانیی ل ــتییه كه وه  پش ــه  گش ئابووریی

نه كرێــت، كاریگه ریــی ده ره نجامه كانــی 

سیاســه تی  ده بــن.  ســنووردار  هــه ر 

ــه ڵ  ــه وه  له گ ــدان پێك ــكه وتووی باج پێش

به نــاو  سیاســه تی  به رده وامبوونــی 

ســه رمایه   بــه   ڕێگــه   كــه   »لیراڵــی» 

ــه   ــه ر( ده دات ئازادان ــه رمایه ی قۆرخك )س

كاری خــۆی بــكات، به رهه مــی كه مــی 

هه یــه . زیــاد لــه وه ش، ئــه و حوكمڕانانــه ی 

ســه رمایه   ئــه م  خزمه تــی  لــه   كــه  

»مه حــاڵ  بــه   ئه مــه   قۆرخــكاره دان 

ده زانــن» و بــه وه ش ڕە تــی ده كه نــه وه .

ده كرێــت هه مــان شــت بگوترێــت بــۆ 

ئه مــه   كــرێ.  بــڕی  كه مریــن  دانانــی 

ــه اڵم  ــوازییه  ب ــی پێش ــه وه  جێ ــه  دڵنیایی ب

گشــتیی  سیاســه تی  كاتــه ی  ئــه و  تــا 

بكرێــت،  جێبه جــێ  لیراڵــی  ئابووریــی 

ســنوردار  هــه ر  كاریگه رییه كــه ی 

بــه   زیــان  دواتــر هه اڵوســان  ده بێــت. 

واقیعیبوونــی  و  ده گه یه نێــت  كــرێ 

به ڵگه یــه   ئــه و  ئه مــه   كه مده كاتــه وه . 

بــۆ  ده هێنــن  بــه كاری  لیراڵــه كان  كــه  

كه مریــن  بیرۆكــه ی  ڕە تكردنــه وه ی 

ــت  ــه  ڕێگــه ی یاســادانانه وه . ده بێ ــرێ ل ك

بــه   یه كســانر  ده ستگه یشــتنی  توانــای 

پــه روه رده  و ته ندروســتی ببێتــه  ئامانجــی 

ــی  ــه رعیی حوكمڕان ــتمێكی ش ــه ر سیس ه

ــه وه ، ئــه وه  پێشــمه رجه   ــاد ل ــگا. زی كۆمه ڵ

هه وڵێكــی  هــه ر  ســه رهه ڵدانی  بــۆ 

بژارده یــه   جــۆره   ئــه و  بــه اڵم  جــددی. 

خه رجیــی  زیادبوونــی  مانــای  بــه  

ئــه و  لیراڵیزمیــش  و  دێــت  گشــتی 

ــره وه   ــاكات. لێ ــوڵ ن ــه  قب ــۆره  زیادبوون ج

»كاری  پێشكه شــكردنی  بــۆ  هه وڵــدان 

سیاســه تی  پشــتگیری  به بــێ  باشــر» 

سیســتامتیكی په یوه ســت بــه  پڕۆســه ی 

به مۆدێرنكردنــی  و  به پیشه ســازیكردن 

ده ســته واژە یه كی  خێزانــی  كشــتوكاڵی 

ــه كی  ــێوه یه كی به ش ــه  ش ــن ب ــه . چی بۆش

بــه اڵم  ده دات،  ئــه وه   بــۆ  هــه وڵ 

هیندســتان نــا.

له ســه ر  پێداگــری  لیراڵــه كان 

ــه ن.   ــتی ده ك ــه رزی گش ــه وه ی ق كه مكردن

نووســه رانی ڕاپۆرته كــه  پشــتگیری ئــه م 

ئەوەشــدا  لەگــەڵ  ده كــه ن.  بۆچوونــه  

گشــتی  قــەرزی  زیادبوونــی  دەبێــت 

ڕوون بکرێتــەوە: ئــه وه ی كــه  ئایــا لــه  

مــن  سیاســەتێکەوه یه ؟  چ  ده ره نجامــی 

ــێ  ــە ب ــەم زیادبوون ــم ئ ــەوەدا دەنێ دان ب

هیــچ ئەمــال و ئه والیــەک دەرەنجامــی 
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سیاســەتی لیبڕاڵییــە. تەنانــەت شــتێکە 

هــۆکارە  چونکــە  دەکرێــت  داواش 

ســەرمایە  دەرفەتــی  زیادكردنــی  بــۆ 

ســێیەم،  دارایــی.  وەگەڕخســتنی  بــۆ 

دیکەیــان  نووســینەکانی  هــەروەک 

خــۆم  بــۆ  مــن  و  دەدات  نیشــانی 

ئاگاداریانــم، سەرپەرشــتیارانی پڕۆژەکــە 

لیبڕاڵــن.  ئابووریناســی  هەموویــان 

پرســیار  ئــەوان  وایــە  مانــای  ئەمــەش 

بــە الی  کــە  نــاکان  مەســەلە  دوو  لــە 

ئــەوان  یــەک،  چارەنوسســازن:  منــەوە 

بازاڕێكــی  نیعمەتــی  بــە  باوەڕیــان 

ئــازادی کــراوە هەیــە کــە تــا بكرێــت 

دەســتتێوەردانی  ڕێگــەی  لــە  کەمــر 

ئــه وان  دوو،  ڕێکبخرێــت.  سیاســییەوە 

نییــه   به دیلێــك  هیــچ  وایــه   باوه ڕیــان 

بــۆ جــۆره  جیهانگیرییه كــی كــراوه  كــه  

ڕێگــه   ئــازاد  ئه وپــه ڕ  بــه  شــێوه یه كی 

واڵتێكــه وه   لــه   ســه رمایه   بــه  جواڵنــی 

بــۆ یه كێكــی دیكــه  ده دات و ئــه وه ش 

ــان  ــچونی جیه ــۆ به ره وپێش ــمه رجه  ب پێش

هــه ژاره كان  واڵتــه   كۆتاییشــدا  لــه   و 

زیاتــر  واڵتــه   بــه   ده بــن  وابه ســته  

باشــرین  ئــه وان  پێشــكه وتووه كان. 

جۆزێــف  الی  بــه   »ریفۆرمیســت»ن 

ســتیگلزه وه . ئــه وان بــاوه ڕی به هێزیــان 

هــه ژاره كان  واڵتــه   كــه   هه یــه   بــه وه  

و  په یڕه وكــردن  ڕێگــه ی  لــه   ده توانــن 

خۆیــان  تواندنــه وه ی  قوڵــر  ته نانــه ت 

ســه رمایه داریی  سیســتمی  له نێــو 

بــه   ببه ســتنه وه   خۆیــان  جیهانیــدا 

له گــه ڵ  پێشــكه وتووه كانه وه .  واڵتــه  

ــه   ــه ده یه ك ل ــج س ــت پێن ــدا ده بێ ئه وه ش

ــه رده وام  به ره وپێشــچوونی نایه كســانیی ب

ــه م  ــكات ئ ــژوودا واب ــه  مێ ــووه وه  ل و قوڵب

پرســیاره وه . ژێــر  بخه ینــه   گریامنه یــه  

بــۆ  چییــە  تــۆ  پێشــنیاری  *ئــه ی 

زیادبوونــه   ئــه م  چاودێریكردنــی 

نایه كســانی؟ مه ترســیداره ی 

-ده بێــت ئــه و ڕاســتییه  بڵێــم ســه رمایه داری 

هه وڵێكــه   هــه ر  دژی  دیاریكــراوی  بــه  

ڕاســته قینه ی  سیاســه تێكی  داڕشــتنی  بــۆ 

گه شــه كردنێك  منوونــە   )بــه   گه شــه كردن 

خه ڵكــی  تــه واوی  بــۆ  ســوودی  كــه  

وه ك  النیكــه م  ئــه وه ی  بــۆ  هه بێــت( 

كۆمه ڵگه یــه ك  هــه ر  مبێنێتــه وه .  خــۆی 

و خه ڵكــه وه (  ده وڵــه ت  ده ســه اڵتی  )بــه  

ده ربكه وێــت،  ئه وه بێــت  ئامانجــی 

ــه   ــه : )1( چوون ــدات ل ــۆی الب ــت خ ناتوانێ

سیســته مێكی  بونیادنانــی  پرۆســه ی  نێــو 

پیشه ســازیی ته واوكاریــی نــوێ كــه  له ســه ر 

خه ڵــك  ناوخۆیــی  خواســتی  بنه مــای 

دامه زرابێــت، )2( مۆدێرنكردنــی كشــتوكاڵی 

خێزانــی و زامنكردنــی ســه روه ریی خــۆراك، 

ئــه و  لێكبه ســتنه وه ی  بــۆ  پالندانــان   )3(

ڕێگــه ی  لــه   ســه ره وه   ئامانجــه ی  دوو 

به رده وامــه وه .  نالیراڵیــی  سیاســه تێكی 

ــت  ــه  ده بێ ــت ك ــه وه  ده گه یه نێ ــه ش ئ ئه م

بــه  هێواشــی بیــر لــه  چوونــه  ســه ر ڕێگــه ی 

بكرێتــه وه . سۆســیالیزم 

الیه كــه وه   لــه   وا،  سیاســه تێكی  جــۆره  

ئــه وه  ده خــوازێ بــازاڕ ڕێكبخرێتــه وه  و له 

 الیه كــی دیكــه وه  جیهانگیــری كۆنــرۆڵ 

بكرێــت، واتــه  هــه وڵ بدرێــت ڕووبكرێتــه  

ــا  ــری و هه ت ــه ی جیهانگی ــێوازێكی دیك ش

ــزه   ــی هێ ــی نه رێن ــت كاریگه ری ده توانرێ

بكرێتــه وه .  كــه م  هه ژموونــكاره كان 

وەهــا  سیاســه تێكی  جــۆره   ته نهــا 

بڕه خســێنێت  هه لومــه رج  ده توانێــت 

ــه  كۆتاییشــدا  ــی هــه ژاری ل ــۆ له ناوبردن ب

بــه   نایه كســانی. چیــن  كه مكردنــه وه ی 

ئــه م  له ســه ر  به شــه كی  شــێوه یه كی 

ڕێگه یــه ؛ بــه اڵم واڵتانــی دیكــه ی باشــوور 

نه چونه تــه  ســه ر ئــه م ڕێگه یــه . به بــێ 

بوونــی جــۆره  ڕه خنه یه كــی ڕادیكاڵــی 

ــه ر  ــه كردن له س ــزم، قس ــه  لیراڵی ــا ل وه ه

هــه ژاری و نایه كســانی ته نهــا گوتــار و 

ــوه   ــه  نه یتوانی ــتنه . گوتاره ك ــد خواس ئومێ

لــه وه  زیاتــر تێپه ڕێــت.

*بــه  گشــتی بــاس لــه وه  ده كرێــت 

هه ژموونــی  درێژایــی  بــه   ئــه وه ی 

بریتــی  بینیومانــه   لیبراڵه كانــدا 

لــه  پاشه كشــه ی ده وڵــه ت و  بــووه  

ــوێنه كانی  ــه  ڕێوش ــه كردن ل پاشه كش

ڕێوشــوێنه كانی  و  خۆشــگوزه رانی 

پاڵپشــتیكردنی خه ڵــك. بــه ڕای تــۆ 

پاشه كشــه یه   ئــه وه   ئایــا  وایــه ؟ 

ســه رمایه ی  پــاڵ  چوونــه   یاخــود 

سیســتمی  لــه   ده وڵــه ت  دارایــی؟ 

ــۆن كارده كات؟ ــدا چ ــی نوێ لیبراڵیزم

ســه رمایه ی  ئه وه یــه   -ڕاســتیه كه  
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واڵتــه   لــه   ته نانــه ت  قۆرخكــه ر 

بــه   پێویســتی  ئیمپریالیسته كانیشــدا 

ده وڵه تیــان  هه یــه .  ده وڵــه ت  ماشــێنی 

ــو  ــه وه  تاوه ك ــاری خۆیان ــر ب ــه  ژێ هێناوه ت

خزمه تــی به رژه وه ندییــه  تایبه تییه كانــی 

لــه   ئه مــه   ده توانیــت  بــكات.  خۆیــان 

حكومــه ت  به كارهێنانــی  شــێوازی 

ــكا  ــه  ئه مری ــه وه  ل ــد تره مپ ــه ن دۆناڵ له الی

وه كــو  ده وڵه تانــی  لــه   هه روه هــا  و 

ــادا هه ســتی  ــا و فره نســا و ئه ڵامنی بریتانی

پێبكه یــت. بۆیــه  ئــه وه ی دهگ وترێــت 

ده وڵه تیــان  شــوێنی  بــازاڕ  هێزه كانــی 

بێامنایــه . شــتێكی  گرتۆتــه وه  

*چــۆن لــه  قه یرانــی جیهانگیریــی 

ببیــن  ده ربــاز  نــوێ  لیبراڵیزمــی 

پێشــنیار  تــۆ  پرســیاره .  بۆخــۆی 

و  بناغه یــه ك  وه ك  ده كــه ی 

هــه ر  بنه ڕه تــی  ئه جێندایه كــی 

جێگــره وه ،  ئابووریــی  سیاســه تێكی 

خۆمــان داببڕیــن لــه  جیهانگیــری. 

ــژاوی  ــه  گێ ــه وه  ل ــۆن دوور بكه وین چ

جیهانگیــری؟ ئه گــه ر بوێریــن خۆمــان 

داببڕیــن، ئــه وه  ئــه و جــۆره  ئابوورییه  

به رهه مدێنێــت.  ســه رمایه  

چــۆن ده توانیــن بــه ره وڕووی ئــه م 

پێشــنیاری  ببینــه وه ؟  هه ڕه شــه یه  

كرده یــی تــۆ چییــه  بــۆ ئــه و واڵتــه ی 

كــه  بوێریــی ئــه وه ی هه یــه  خــۆی لــه  

داببڕێــت؟ جیهانگیــری 

-وه ك ده زانیــت خۆدابڕیــن درووشــمه . 

مــن وه ك دروشــم به كاری ده هێنم. كێشــه  

هه میشــه   خۆدابڕیــن  ڕاســته قینه كانی 

كێشــه ی ڕێژە یــی بــوون. تــۆ ناتوانیــت 

بــه  تــه واوی یاخــود لــه  ســه دا ســه د خــۆت 

داببڕیــت. بــه اڵم واڵتــه  زه به الحه كانــی 

هه نــدێ  و  هیندســتان  و  چیــن  وه كــو 

تاڕاده یه كــی  ده توانــن  دیكــه   واڵتــی 

ــه  ســه دا 50 یاخــود  گــه وره ، بــۆ منوونــە  ل

ــی  ــڕن. یه كێتی ــان دابب ــه دا 70 خۆی ــه  س ل

ــاودا  ــه رده می م ــه  س ــن ل ــۆڤیه ت و چی س

ــان  ــود 90 خۆی ــه دا 80 یاخ ــان له س توانیی

ــان  ــدا بازرگانیی ــه ڵ ئه وه ش ــن. له گ داببڕێن

له گــه ڵ واڵتانــی خۆرئــاوا و واڵتانــی دیكــه  

ئــه وه   مانــای  بــه   هه بــوو. خۆدابڕیــن 

ــه وه   ــر بچێت ــت بی ــه واوی جیهان ــه ت ت نای

و بــه ره و مانــگ بچیــت. كــه س ناتوانێــت 

كارێكــی  ئه نجامدانــی  و  بــكات  ئــه وه  

مانــای  ته نهــا  خۆدابڕیــن  ناعه قانییــه . 

بكه یــت  ناچــار  ئیمپریالیــزم  ئه وه یــه  

به شــێك  یاخــود  مه رجه كانــت  بــه  

كاتێــك  بێــت.  ڕازی  مه رجه كانــت  لــه  

بانکــی جیهانــی باســی چاكســازی ده كات، 

هه میشــه  تێڕوانینێكــی تاكالیه نــه ی بــۆ 

چاكســازی هه یــه .

ئــه وه ی له مــڕۆدا لــه  واڵته كــه ی ئێــوه  

له ســه ر  ئه وه یــه  هیندســتان  ده یبینیــن 

یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   داوای 

هیندســتان  بــه اڵم  ده كات.  چاكســازی 

ده توانێــت له بــه ر خاتــری ئیمپریالیــزم 

چاكســازی نــه كات. نیهــرو لــه  ســه رده می 

حوكمڕانیــی خۆیــدا هه وڵــی بــۆ ئه مــه 

نییــه  كــه   لــه وه  زیاتــر  دە دا. ئه مــه ش 

ــۆ  ــی ب ــودی هه وڵ ــتای م ــی ئێس حكومه ت

ــه ر  ــه وه  س ــت بگه ڕێن ــه  ده بێ ده دات. بۆی

ــواری  ــن. ده شــتوانن. ب بیرۆكــه ی خۆدابڕی

نییــه    تێــدا  گومانــی  هه یــه .  ئه وه تــان 

ــدێ  ــرێ هه ن ــته  ده وت ــار ڕاس ــه ی ج زۆرب

ــكای  ــا و ئه مری ــی ئه فریقی ــی بچووك واڵت

ئاســیا  ناوچــه ی  هه نــدێ  و  ناوه نــدی 

بــه  الیانــه وه  قورســره  خۆیــان داببــڕن 

له وانیــر.

ژینگه یه كــی  مبانه وێــت  ئه گــه ر  بــه اڵم 

دیكــه  بڕه خســێنینه وه  بــۆ جواڵنــه وه ی 

مبانه وێــت  ئه گــه ر  بێالیه نــه كان،  واڵتــه  

له نێــوان  سیاســی  هه  ماهه نگییه كــی 

ــكای  ــا و ئه مری ــیا و ئه فریقی ــی ئاس واڵتان

ئێمــه   ئــه وه   بكه یــن،  دروســت  التیــن 

85ی  ســه دا  لــه   ئێمــه   نیــن.  كه مینــه  

مرۆڤایه تــی پێكده هێنیــن. ده بێــت لــه  

مناینــده ی  كه مــدا  ده یه یه كــی  چه نــد 

زیاتــر لــه  ســه دا 85ی جیهــان بكه یــن. 

ئێمــه   نییــن.  الواز  ئه وه نــده ش  بۆیــه  

ده توانیــن خۆمــان داببڕیــن، ده توانیــن 

بــه   و  ســه ركه وتووانه   شــێوه یه كی  بــه  

نــه ك  گوێــره ی  بــه   و  ڕێــژه ی جیــاواز 

ته نهــا قه باره مــان، به ڵكــو بــه  گوێــره ی 

جێگره وه كه مــان،  سیاســییه   بلۆكــه  

ئــه و  شــوێنگره وه ی  ببێتــه   كــه  

له مــڕۆدا  ئیمپریالیســتانه ی  بلۆكــه  

ــان  ــردوه ، خۆم ــرۆڵ ك ــان كۆن واڵته كامنانی

داببڕیــن.
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*تێڕوانینێــك الی زۆربــه ی خه ڵكــی 

هه ریــه ك  ده ڵێــت  كــه   هه یــه  

ســه ره تادا   لــه   كۆڵۆنیاڵیــزم  لــه  

و  جیهانگیــری  دواتریــش  و 

واڵتانــی  ئابــووری  به ســتنه وه ی 

جیهانــی په راوێــزی ســێ بــه  بــازاڕی 

بــوون  یارمه تیــده ر  جیهانییــه وه  

ئــه م  بــۆ  مۆدێرنــه   هێنانــی  لــه  

وه زیرانــی  ســه رۆك  كۆمه ڵگایانــه . 

مانمۆهــان  هیندســتان  پێشــووی 

ســینخ سوپاســی به ریتانیــای كــرد 

بــۆ هێنانــی هێڵــی ئاســنی و شــتی 

له مــڕۆدا  هیندســتان.  بــۆ  دیكــه  

وه كــو  خه ڵكانــی  ته نانــه ت 

ســالڤۆی ژیــژه ك ترســی ئه وه یــان 

هــۆی  ببێتــه   خۆدابڕیــن  هه یــه  

په رچه كــرداری  كایــه ی  هێنانــه  

ــه .  ــه م كۆمه ڵگایان ــی ل ده ره به گایه ت

ڕێچكــه ی جێگــره وه ی تۆ بــۆ مۆدێرنه  

ــگاكان ده توانــن  ــا كۆمه ڵ ــه ؟ ئای چیی

به بــێ چونــه  نێــو قۆناغــی گه شــه ی 

ببــن.  مۆدێــرن  ســه رمایه دارییه وه  

-كاتێــك به ڕێــز ســینخ ســوپای به ریتانیــای 

ــی ئاســنی و شــتی  ــی هێڵ ــۆ هێنان ــرد ب ك

ــی  ــووك و كورت ــێكی زۆر بچ ــه ، به ش دیك

له كاتێكــدا  كــرد.  بــاس  واقیعه كــه ی 

هیندســتانی  پیشه ســازیی  به ریتانیــا 

ــرد، كــه  زۆر لــه وه ی به ریتانیــا  ــران ك وێ

پێشــكه وتووتر بــوو. ئــه و پیشه ســازییه  

هێــزه   كاتــدا  هه مــان  لــه   وێرانكــرا. 

ده ســه اڵتی  به ریتانیــا  كۆڵۆنیاڵه كانــی 

كــه   ئه وانــه ی  به خشــییه   ئابوورییــان 

هه بــوو.  سیاســییان  ده ســه اڵتی 

لــه   كــه   ئه وانــه ی  زه ویــداره كان، 

نه بــوون،  زه وی  خاوه نــی  ســه ره تاوه  

بــه اڵم لــه  هه رێمــه  شازاده نشــینه كان بــاج 

جوتیاره كــه   خه ڵكــه   لــه   ســه رانه یان  و 

حوكمڕانیــی  هــۆی  بــه   وه رده گــرت، 

Mohandas Karamchand Gandhi
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به ریتانیــاوه  بوونــه  خــاوه ن زه وی. بــه م 

شــێوه یه  چینــی خــاوه ن زه وییــه  گــه وره كان 

لــه  ناوچــه ی به نــگال لــه  خۆرهــه اڵت و لــه  

ــاوا  ــووری خۆرئ ــه  باك ــاب ل ــه ی پونج ناوچ

خۆرئــاوا  به شــه كانی  لــه   هه روه هــا  و 

بــوو.  دروســت  باكــووری هیندســتان  و 

ــز  ــرد. به ڕێ ــیان زه وت ده ك ــه  زه ویش ئه مان

له بیربوایــه  كــه   ئــه وه ی  ســینخ ده بــوو 

به ریتانیــا ته نهــا هێڵــی ئاســنی نه هێنــا، 

ــی و  ــاواز دڕنده ی ــێوازی جی ــه  ش ــو ب به ڵك

وێرانــكاری و چه وساندنه وه شــی هێنایــه  

نــاو هیندســتانه وه .

بناســین.  مۆدێرنێـــته   جــۆری  پێویســته  

یاخــود  ســه رمایه داری  مۆدێرنــه ی 

مۆدێرنــه ی سۆسیالیســتی: هه ردووكیــان 

هــه ر مۆدێرنــه ن. ناتوانیــن هــه روا بــه  

و  بكه یــن  مۆدێرنــه   باســی  ســاده یی 

جیهــان  به ســتنه وه ی  پێكــه وه   بڵێیــن 

له وانه یــه   كایــه وه .  دێنێتــه   مۆدێرنــه  

ــتانه وه ،  ــه  هیندس ــل بهێنێت ــری مۆبای ئامێ

نێــو  بخاتــه   هــه ژاری  ڕه نگــه   بــه اڵم 

و  هیندییه كانــه وه   هه شــتای  ســه دا 

بۆیــه   نییــه .  بچــوك  شــتێكی  ئــه وه ش 

ــاری  ــه  دی ــۆ مۆدێرن ــنورێك ب ــته  س پێویس

بكرێــت. چیــامن ده وێــت؟ بــه  دڵنیاییــه وه  

ــه وه   مۆدێرنه مــان ده وێــت. پێویستیشــه  ل

نییــه ،  ڕێڕە وێــك  خۆدابڕیــن  تێبگه یــن 

ــتانی  ــۆ هیندس ــه  ب ــه وه  نیی ــود گه ڕان یاخ

به ڵكــو  كۆڵۆنیاڵــی.  ســه رده می  كۆنــی 

هێنانــی شــێوازێكی نوێــی مۆدێرنه یــه  بــۆ 

هیندســتان و هه روه هــا شــوێنانی دیكــه .

نــاوی  بــه   وتاره كه تــدا  *لــه  

نێــو  بــۆ   فاشــیزم  »گه ڕانــه وه ی 

ســه رمایه داری هاوچــه رخ« ده ڵێیــت 

ســه رمایه داریی  قه یرانــی 

له بــار  هه لومه رجــی  هاوچــه رخ 

گه ڕانــه وه ی  بــۆ  ده ڕه خســێنێت 

ئێســتا.  جیهانــی  بــۆ  فاشــیزم 

هێــزه   ســه رهه ڵدانی  لــه   ئه مــه  

ڕاســتڕه وه  جۆراوجــۆره كان لــه  ناوچــه  

بــه  ڕوونــی  جیاوازه كانــی جیهــان 

مه به ســتت  ئایــا  ده رده كه وێــت. 

له مــه  دووباره بونــه وه ی فاشــیزمی 

كۆنــه ؟

لیــراڵ  جیهانگیریــی  -سیســته می 

سیســته مه   ئــه م  مبێنێتــه وه  .  ناتوانێــت 

ده خوڵقێنێــت،  زۆر  به ره نگارییه كــی 

باشــووری  لــه   قاره مانانــه   به ره نگاریــی 

هه وڵــی  لــه   چینیــش  کــە  جیهــان، 

ئــه م  له گه ڵــی.  گه مه كردندایــه  

بــۆ  گــه وره ی  كێشــه ی  سیســته مه  

و  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه   خه ڵكــی 

یابــان و هه روه هــا ئەورووپــا دروســت 

نییــه   ئــه وه ی  توانــای  بۆیــه   كــردووه . 

ــه وه ی  ــای ئ ــه وه ی توان ــه وه . له به رئ مبێنێت

ــه  دوای  ــته مه كه  ب ــه وه ، سیس ــه  مبێنێت نیی

وه اڵمێــك  وه ك  ده گه ڕێــت  فاشــیزمدا 

خــۆی.  به رده وامــی  الوازبوونــی  بــۆ 

خۆرئــاوا  لــه   فاشــیزم  له به رئه وه یــه  

هه نــارده ش  هه روه هــا  ده ركه وتۆتــه وه . 

ــه   ــزم ب ــه . تیرۆری ــی ئێم ــۆ واڵتان ــراوه  ب ك

نــاوی ئیســالمه وه  جۆرێكــه  لــه  فاشــیزمی 

په رچه كــرداری  له مڕۆشــدا  ناوخۆیــی. 

ــن.  ــه  هیندســتاندا ده بینی هیندۆســه كان ل

ئــه وه ش جۆرێكــه  لــه  فاشــیزم.

واڵتێكــه   هیندســتان  ئــه وه ی  له گــه ڵ 

زۆرینــه ی خه ڵكه كــه ی شــوێنی ئایینــی 

ــی  ــه اڵم ئه وانه ش ــوون، ب ــی كه وت هیندۆس

ئایینــی  بــه   نییــن  وابه ســتە  كــه  

قبــوڵ  یه كســانی  بــه   هیندۆســییه وه  

كــراون. ئێســتا ڕژێمــی نوێــی هیندســتان 

ــیزمی  ــه  فاش ــم نیمچ ــی ده ڵێ ــن پێ ــه  م ك

نــه رم، نــه ك نــه رم بــۆ هه مــوو كــه س، 

ده توانێــت ســه ختر و ســه ختر له گــه ڵ 

گه لــی هینــد هه نــگاو بنێــت. هه مــوو 

ــان  ــه  هه م ــالمی ل ــی ئیس ــی جیهان واڵتان

ــۆ  ــتانه وه  ب ــه  پاكس ــه ر ل ــدان، ه بارودۆخ

عێــراق و ســوریا و میــر و جه زائیــر و 

ــه و دۆخــه   ــه . ئ ــی دیك ــب و ئه وان مه غری

ــه ش  ــی دیك ــن واڵت ــه  چه ندی ــه  ل خه ریك

دروســت ده بێــت.
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