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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگرافیای
دەیڤد هارڤی

ئا: د.لوقمان رەئوف 
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_ لە 1935/10/31 لە )جیلینگهام، كینتی( ی 
بەریتانیا لە دایكبووە. 

_ تیۆرسینێكی كۆمەاڵیەتی و ئەنسرۆپۆلۆژی 
وجوگرافی و ماركسییە. 

_ یەكێكە لە جوگرافیناسە دیارەكانی جیهان. 
_ خاوەنی چەندین كتێب و لێكۆڵینەوەیە لەسەر 
جگرافیا و تیۆری كۆمەاڵیەتی، جوگرافی، سیاسەتی 

شارستانیەتی، ئابوری سیاسی، ماركسیەت، هتد.
لە جوگرافیادا  بەكالۆریۆسی  _ ساڵی 1957 

بەدەستهێناوە. 
كۆلێژی  لە  بااڵی  خوێندنی  یەكدا  بەدوای   _

)سانت جون(ی كامیرج لە بەریتانیا خوێندووە. 
جوگرافیای  لە  دكتۆرای   1961 ساڵی   _

سیاسیدا لە زانكۆی كامیرج وەرگرتووە. 
_ ساڵی 1961 خوێندنی پۆست دكتۆرای لە 

زانكۆی )ئۆسباك( لە سوید وەرگرتووە. 
_  ساڵی 1961 1969-  مامۆستای جوگرافیا 

بووە لە زانكۆی )برسیتۆل( لە بەریتانیا. 
_ لە زۆر زانكۆی جیهاندا وانەی گوتۆتەوە. 

_ ساڵی 1969 چووە بۆ زانكۆی جونز هوبكنز 
لە ئەمەریكا. 
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جزگرافیا(ی  لە  )باس  كتێبی   1969 ساڵی   _
باڵوكردۆتەوە. 

_ ساڵی 1973 كتێبی )دادوەری كۆمەاڵیەتی و 
فشار(ی باڵوكردۆتەوە. 

_ ساڵی 1986 كتێبی )دۆخی پۆست مۆدێرن(
ی باڵوكردۆتەوە. 

_ لە ساڵی 1995 مەدالیای زێڕنی وەرگرتووە. 
)سەرمایەی  لەسەر  وانەی  خولدا   )40( لە   _
ماركس( وتوەتەوە و لە ساڵی )2008( زیاتر لە 

)700000( بینەری هەبووە لە یوتیوب. 
_ لە ساڵی )2001( ەوە تا ئێستا، مامۆستایە لە 
بەشی ئەنسرۆپۆلۆژیا لە زانكۆی شاری نیویۆرك. 

_ لە قوتابخانەی جیلینگهام خوێندویەتی. 
لە  لێكرد  دوای  ئیكوادور   2013 ساڵی   _
هاوكاری  نیشتماندا  ستراتیژی  بنكەی  بنیادنانی 

بكات. 
كتێبی )سێنزە دژ و كۆتایی   2014 _ ساڵی 

سەرمایەداری( باڵوكردەوە. 
جیهان(ی  )رێگەكانی  كتێبی   2016 ساڵی   _

باڵوكردەوە. 
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گوزەرێک بە هزر و 
ئایدیاکانی )دەیڤد هارڤی(دا
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چەمکە  ڕەخ��ن��ەگ��ری  و  ل��ێ��ک��ۆڵ��ەر  ه��ارڤ��ی 
دەرب����ارەی  ه��ەم��ووان  کاتێک  ج��ی��اوازەک��ان��ە، 
دەرب��ارەی »پۆست  ئەو  دەدوێ��ن،  »مۆدێرنە« 
دەربارەی  کاتێک مشتومڕ  دەدوێت،  مۆدێرنە« 
»ل��ی��ب��ڕال��ی��زم« دەک����رێ����ت، ئ����ەو دەرب������ارەی 
گفتوگۆ  کاتێک  دەدوێ���ت،  ن��وێ«  »لیبڕالیزمی 
لەسەر »ئیمپریالیزم« دەکرێت، ئەو دەربارەی 
هارڤی  لێرەوەیە  دەدوێت.  نوێ  »ئیمپریالیزمی 
لە  دادکۆکیکردنە  و  نیشاندان  ل��ە  ب����ەردەوام 
بە  چونکە  خ���ۆی،  شیکارییەکانی  و  چ��ەم��ک 
یەکێک لەو بیرمەندانە ناسراوە، کە تا دوا ڕادە 
هەرگیز  ڕادەکێشێت،  شیکارییەکان  و  چەمک 
لێرەدا  سەری.  نەچێتەوە  و  فڕێنادات  چەمکێک 
دەربارەی هەندێک لەو پرسانە دەدوێین کە لە 
لەناو  هەم  مشتومڕن،  جێگەی  هارڤیدا  هزری 
کتێبەکانیدا لەسەریان ڕاوەستاوە، هەم لەمیانەی 
بیریشمان  چاوپێکەوتنەکانیدا،  سیمینارو  کۆڕو 
نەچێت هارڤی ماوەی ٢٠ ساڵە دەربارەی کتێبی 
کە  و  کون  چەندین  و  دەڵێتەوە  وانە  سەرمایە 
کەشفکردووە،  کتێبەی  ئەو  نەزانراوی  لەبەری 
خۆیشی  ڕەخنەی  شوێندا  هەندێک  لە  تەنانەت 
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دەخاتەڕوو، یاخود کار لەسەر درێژکردنەوەی 
لە سەرمایەدا  بابەتانە دەکات، کە مارکس  ئەو 
سەرەداوێکیان  ک��ەوت��ووە  ئ��ەوە  فریای  تەنها 

لەسەر دەربخات.

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و شار
ن��اوی  ب��ە  ن���وێ  کتێبێکی  س���اڵ   40 پ��ێ��ش 
دەرچوو،  و شار«  کۆمەاڵیەتی  »دادپەروەریی 
ب��وو، هارڤی  ه��ارڤ��ی(  )دەی��ڤ��د  ل��ە نوسینی  ک��ە 
مارکسیستە،  بیرمەندێکی  و  جیۆگرافیناس 
لە  شۆڕشێک  وەک  کتێبەیان  ئەم  ڕەخنەگران 
هەندێک  ب��ەاڵم  لەقەڵەمدا،  جیۆگرافییدا  ه��زری 
ڕەخنەگری دیکە وەک کتێبێکی جێگەی سەرنج 
بەوتەی  لەبەرئەوەی  ڕوانی،  لێیان  مشتومڕ  و 
ئەوان »دووبارە چاوخشاندنەوەیە بە ئایدیا و 

بەها بنەڕەتییەکانی شێوازی ژیانماندا«.
توێژینەوەی  کۆمەڵێک  کتێبەدا  لەم  هارڤی 
دەربارە  جیاجیادا  قۆناغی  لە  کە  کۆکردۆتەوە، 
فۆڕمە  ل��ەوێ��دا  نوسیونی،  بیناسازی  و  ش��ار 
مۆدێرنەکانی شار دەخاتەڕوو، یاخود بە مانایەکی 
مۆدێرنیزم  بزووتنەوەی  »پەرەسەندنی  دیکە 
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لەناو تەالرسازیدا«، هاوکات ئایدیایەکی ناوازە 
)مدینة  ئایدیاڵ  ش��اری  ب��ە  ب���ەوەی  س��ەب��ارەت 

فاضلة( ناودەبرێت، دەخاتەبەرچاو.
لە  بەریتانییە  مامۆستایەکی  خ��ۆی  هارڤی 
نیویۆرک،  زانکۆی  لە  مرۆڤایەتییەکاندا  زانستە 
تیۆرسێنە  گ����ەورە  ل��ە  یەکێکیشە  ه���اوک���ات 
خ��اوەن��ی  ئ��ەو  جیهاندا.  ل��ە  کۆمەاڵیەتییەکان 
کە  لێکۆڵینەوەیە،  و  وت��ار  و  کتێب  ژم��ارەی��ەک 
چینە  بە  تایبەت  میتۆدێکی  بەپێی  هەموویان 
مارکسیستیی  ڕێ��ب��ازی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
ئامڕازێکی  میتۆدانە  ئ��ەم  پێیوایە  ن��وس��راون، 
ڕەخ��ن��ەی  ل��ە  مەنهەجیین  و  ک��اری��گ��ەر  گەلێک 
سەرمایەداریی جیهانیدا، هاوکات چەمکی »ماف 
لە شاردا« چەمکی دەیڤد هارڤیە و لە زۆرینەی 
بەرهەمەکانیدا کاری لەسەر کردووە. ئەو زیاد 
لە هەر شتێکی دیکە گرنگییەکی زۆر بە ستەمی 
سیستەمی  خ��ودی  سروشتی  و  کۆمەاڵیەتی 
سەرمایەداری دەدات، ڕەخنە لەو بۆشاییە ڕەها 
جیۆگرافیادا  لەناو  کە  دەگ��رێ��ت،  ئاوارتەیە  و 

جێهێڵدراوە و کاری لەسەرناکرێت.
هارڤی ڕوودەکاتە شاری »بالتیمۆر« و وەک 
وانەبێژ لە زانکۆی »جۆن هۆبکینز« دەست بە 
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شێوەیەکی  بە  دەم��ەوە  لەو  دەک��ات،  کارکردن 
تەواوەتیی کاری لەسەر تیۆرێکی نوێ و تایبەت 
بە جیۆگرافیای مارکسیستیی ڕادیکاڵ کردووە، 
پاش ئەوەی قەبارەی ستەم و ڕەگەزپەرستیی 
بۆ  شۆکهێنەر  دیمەنێکی  ببووە  ش���ارەدا  ل��ەو 
خودی هارڤی. لەحەفتاکانی سەدەی ڕابردوودا، 
هارڤی لەگەڵ هاوڕێکانیدا »یەکێتیی بۆستن بۆ 
جیۆگرافیناسە ئەمریکییەکان » دامەزراندن، کە 
دواتر بوونە خاڵێکی وەرچەرخانی بنەڕەتی لە 
چاالکییەکانیان، لەپێناو کۆتاییهێنان بەو میتۆدە 
نەریتییەی هاوڕێکانیان لە چارەسەری کێشەکاندا 
بەکاریاندەهێنا، چەمکێکی دیکەیان پێشکەشکرد 
بە ناوی »تیۆری شۆڕشگێڕانە«، واتە تیۆرێک 
شۆڕشگێڕانەوە  تیۆری  ڕێگەی  لە  دوات��ر  کە 

دەخرێتە بەر دەروازەی پەسەندکردن.
»دادپ���ەروەری���ی  کتێبی  ل��ە  ه��ارڤ��ی  دێڤید 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ش�����ار«دا ک��ە س��اڵ��ی 1973 
لە  دەخ��ات��ەڕوو  بیرۆکەیە  ئ��ەو  دەرچ���ووب���وو، 
لەئاست  بێت  بابەتییانە  دەک��رێ��ت  جیۆگرافیا 
ه�����ەژاری ل���ە ت����ەالرس����ازی و ه���ەم���وو خ��اڵ��ە 
سەرمایەداری  پێوەی.  پەیوەست  نێگەتیڤەکانی 
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لەپێناو  دێنێت،  بۆشاییە  بەو  کۆتایی  بەتەواوی 
دووپ���ات���ک���ردن���ەوەی ت��وان��س��ت��ەک��ان��ی خ���ۆی بۆ 

پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە.
کە  ڕاڤ��ەدەک��ات  ئ��ەوە  کتێبەکەیدا  لە  هارڤی 
گەلێک گرنگ و گونجاوە ئایدیاکانی فەلسەفەی 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ئ��ەخ��اق��ی ب��ب��ەس��ت��رێ��ن��ەوە بە 
توێژینەوەی جیۆگرافی و هەموو بوارە فکرییەکانی 
کە  هەرێمییەکان،  زانستە  و  پ��ان��دان��ان  وەک 
تاڕادەیەکی زۆر لەگەڵ جیۆگرافیادا هاوشێوەن. 
هارڤی گریمانەی ئەوە دەکات، کە پڕەنسیپەکانی 
دادپەروەری کۆمەاڵیەتی، پەیوەندییەکی بەتینی 
هەیە بە جێبەجێکردنی پڕەنسیپەکانی فەزاکان و 
جیۆگرافیا و پاندانانی شارنشینی و هەرێمیی.

هارڤی هەم لەو کتێبە و لە زۆرێکی دیکە لە 
بەرهەمەکانیدا، ئایدیای دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیی 
دەخاتەڕوو، جەخت لەوە دەکاتەوە، کە هەڵەیەکی 
بەرجەستە لە شێوەی شارەکانی سااڵنی حەفتادا 
هەیە، هەم لەڕووی دیزاین و وێنە و دەسەاڵتەوە، 
یاخود لەڕووی مێژووەوە. هەروەک چۆن پرسی 
»دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی« لەڕووی ئابورییەوە 

نیگەرانیی دروستکردووە.
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هارڤی  ئ��ام��ان��ج��ەدا،  ب��ەم  گەیشتن  لەپێناو 
ب��ە گ��ون��ج��اوی دەزان��ێ��ت، ک��ە ش��اری باڵتیمۆر 
لەگەڵ چەند شارێکی  بەکاربهێندرێت، هاوشان 
دیکەدا، وەک کۆڵەکەیەک، یاخود سەرچاوەیەک 
وەاڵم��ی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  دەک��رێ��ت،  ک��ە 
تیشکخستنە  دەم����ی  ل���ە  پ��رس��ی��اران��ەی  ئ���ەو 
فەلسەفییەکاندا  و  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  پ��رس��ە  س��ەر 
دەوروژێندرێن، هارڤی لەو باوەڕەدایە دەکرێت 
سەدان  لەو  نموونەیەک  وەک  باڵتیمۆر  شاری 
لێکراوە،  ستەمیان  کە  وەربگیرێت،  نموونەیە 
دەبێتەوە  کورتهێنانە  ئەو  بەرەنگاری  هاوکات 
دۆخ��ی  ئەڵتەرناتیڤەکانی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ک��ە 
هەڵدەستێت  هەروەها  نیشاندەدرێت،  بااڵدەست 
»موچەیەک  دەستپێشخەریی  لە  پشتیوانیی  بە 
»نزمترین  سیاسەتی  لەبری  ب��وژان��دەوە«  بۆ 
کە  ئەوەش ڕووندەکاتەوە،  ئاستی موچەکان«. 
»پێخۆری دڕندە لەناوەندی واڵتدا« بۆتە مایەی 
و  ئەخاقیی  سامانە  لە  ش��ار  خاڵیکردنەوەی 

داراییەکانی.
پەرەسەندنی  چەندین  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ه��ارڤ��ی 
فۆڕمە  و  کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  فکرییەوە، 
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یەکەمی  بەشی  لە  دەخاتەڕوو:  خاڵیکەرەوەکان 
کێشەکە  کە  ب��اوەڕەدای��ە  لەو  هارڤی  کتێبەکەدا 
ل��ە ب��ن��ەڕەت��دا زم��ان��ەوان��ی��ی��ە، ه��ەرب��ۆی��ە ئەویش 
دەکات،  پێشکەش  بۆ  زمانەوانیی  چارەسەری 
دەگۆڕێت  پرسەکە  پێنجەمدا  بەشی  لە  ب��ەاڵم 
ئینسانی،  پڕاکتیکی  ب��ە  تایبەت  پرسێکی  ب��ۆ 
خۆی  کێشەیە  ب��ەو  تایبەتەکان  چ��ارەس��ەرە 
لە  دەبینێتەوە.  مرۆییدا  پڕاکتیکی  ب��واری  لە 
لەسەر  مشتومڕ  ه��ارڤ��ی  دوات���ردا  بەشەکانی 
و  کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  نێوان  جیاکاریی 
فۆڕمە بەتاڵەکان دەکات، ئەوەش ڕاڤەدەکات کە 
فەزا و بۆشایی الی خۆیەوە بە کۆمەڵە کیانێکی 
پێشکەوتنی  میانەیەوە  لە  کە  دانانرێت،  دۆگما 
خۆیدا  لەناو  ب��ەاڵم  گەشەدەکات،  کۆمەاڵیەتی 
هەمان  بە  کۆمەاڵیەتییە  پڕۆسەیەکی  هەڵگری 
وەک  کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  تێیدا  کە  میتۆد، 

پرسێکی بەتاڵ دەبینرێتەوە.
ل��ە م��ی��ان��ەی ت��وێ��ژی��ن��ەوە و ب��اس��ەک��ان��ی ناو 
ئەوە  هەوڵدەدات  نووسەر  هارڤیدا،  کتێبەکەی 
لە  ه��ەری��ەک  چ��ۆن  ک��ە  بگەیەنێت،  خوێنەر  ب��ە 
لە سەرەتادا  ئایدیاکان گەشیانکردووە و چۆن 
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ل��ەدوات��ری��ش��دا  دەخ��رێ��ن��ەڕوو،  ئایدیایانە  ئ��ەم 
ئاڕاستەی  ب��ە  ئایدیاکان  چ��ۆن  دەگ���ۆڕدرێ���ن، 
جیاجیادا پەرەدەسەنن، چۆن ئەو پەرەسەندنانە 

ئاڵۆز دەبن.
»سروشتی  بیرۆکەی  سەرەتادا  لە  هارڤی 
تیۆریی«ی دەخاتەڕوو، ئەوەش رووندەکاتەوە 
تیۆر  ک��ە  پێیانوایە  ک��ەس  ه��ەن��دێ��ک  چ��ۆن  ک��ە 
نێوان  ناسروشتیی  جیابوونەوەی  لە  بریتییە 
م��ی��ت��ۆدۆل��ۆژی��ا و ف��ەل��س��ەف��ە، ب����ەاڵم ه��ارڤ��ی 
ج��ی��اب��وون��ەوەی��ە  ئ��ەم  پێیوایە  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە 
پەیوەندیی بە باری گونجاندنەوە هەبووە نەک 
دواتردا  بەشەکانی  لە  بەاڵم  دیکە،  هیچ شتێکی 
هەموو فۆڕمەکانی جیابوونەوە بەدووردەگرێت، 
ت��ەن��ان��ەت ئ��ەو ج��ی��اب��وون��ەوەی��ەش ک��ە بارێکی 
جیاوازن  فاکتەکان  پێیوایە  کە  هەیە،  گونجاوی 
لە بەهاکان، بەرکار جیاوازە لە بکەر، شتەکان، 
لەسەر ئەو بنەمایەی شوناسێکی سەربەخۆیان 
لە تێگەیشتنی ئینسان و کردە،  هەیە، جیاوازن 
دۆزی��ن��ەوە  و  ئ��اش��ک��راک��ردن  »تایبەتێتیی«ی 

جیاوازە لە »گشتێتیی«ی ئەنجامەکان.
لە  پێیوایە  س��ەرەت��ا  ه��ارڤ��ی  هەمانکاتدا  ل��ە 
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بونیادنانی تیۆرێکدا پێویستی بە دروستکردنی 
و  واتا  کە  هەیە،  گونجاو  زمانیی  قەوارەیەکی 
دواتر  ب��ەاڵم  لەخۆبگرێت،  نەگۆڕەکان  چەمکە 
نوسەر ئاماژە بەوە دەدات، کە واتاکان دەتوانن 
ک��ۆت��ای��ی��ەک��ان دەس��ت��ن��ی��ش��ان ب��ک��ەن، ه��ەروەه��ا 
و  نەگۆڕ  واتاگەلێکی  لەسەر  هزریی  میتۆدێکی 
لەبری  دام���ەزراوە،  نەگۆڕ  پەیوەندیی  و  یەکە 
هاندان، ئەو لەسەر توانستەکانمان بۆ تێگەیشتن 
لە جیهان دەنووسێت و الپەڕەکان پردەکاتەوە.

ب��ە ه��ەم��ان م��ی��ت��ۆد پ��ەرەس��ەن��دن��ێ��ک هەیە 
ساغکردنەوەی  ئایدیای  لەگەڵ  لەمامەڵەکردن 
شتەکان، کە هارڤی پێیوایە ناکرێت لە پڕاکتیکی 
کۆمەاڵیەتی جیابکرێنەوە بە شێوەیەکی گشتی، 
لەبەرئەوەی »بەدیهێنان« لە ڕێگەی پڕاکتیکەوە 
پڕاکتیک.  لە  بریتییە  تیۆر  مانایەی  بەو  دەبێت، 
ڕێگەی  لە  تیۆر  دەک��ات،  ل��ەوەش  باس  هارڤی 
بەکارهێنانەوە دەبێتە پڕاکتیک، تەنها لێرەدایە کە 
دەتوانرێت ئەنجامێک لەو تیۆرەوە بەدیبهێندرێت.
ب��ە خ��ەس��ڵ��ەت��ی بۆشایی  ب���ەاڵم س���ەب���ارەت 
و ف����ەزا، ل��ە ب��ەش��ەک��ان��ی س���ەرەت���ادا ه��ارڤ��ی 
مامەڵەیەکی فەلسەفیی لەگەڵ پرسەکەدا دەکات، 
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ڕوون��ی��دەک��ات��ەوە ل��ەو دەم���ەی م��ان��ای بۆشایی 
دەدۆزینەوە  ئامڕازێک  چەند  و  ئاشکرادەبێت 
شیکردنەوەی  لە  دەکرێت  پێشکەشکردنی،  بۆ 
دیاردەی شارنشینییەوە دەستپێبکرێت، ئەوەش 
بۆ  تێگەیشتنمان  نێوان  سازاندنی  میانەی  لە 
بۆ  دیکە  ڕوانگەیەکی  هەر  و  مرۆیی  ڕەفتاری 
کتێبەکەدا  دیکەی  بەشەکانی  لە  بەاڵم  بۆشایی، 
باس  ه��ارڤ��ی  ئیدی  دەگ��ۆڕێ��ت،  مامەڵەیە  ئ��ەم 
لە بۆشاییەوە  ئەوەی دەمانەوێت  لەوە دەکات، 
پێمانبگات، لەناو پڕۆسەی شیکارییەکەدایە، نەک 
پێش ئەو پڕۆسەیە. هاوکات باس لەوە دەکات 
ڕێژەییش  چۆن  ه��ەروەک  نییە،  ڕەه��ا  بۆشایی 
نییە و پەیوەندییەکیشی بە پێکهاتەکەیەوە نییە، 
هەرکامێکیان،  دەکرێت  لەهەمانکاتیشدا  ب��ەاڵم 
یاخود هەر هەموویان بێت، بەپێی بارودۆخەکە.
دەرب��������ارەی خ��ەس��ڵ��ەت��ی دادپ�����ەروەری�����ی 
کۆمەاڵیەتی، هارڤی بیرۆکەیەک پێشکەشدەکات 
و دوات����ری����ش پ���ەرەی���پ���ێ���دەدات، ب��ەج��ۆرێ��ک 
دادپ������ەروەەری������ی ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی ل���ە ه���زری 
سۆسیالیزم  بۆ  وەردەچەرخێنێت  لیبڕالیزمەوە 
و م��ارک��س��ی��زم. ل��ەگ��ری��م��ان��ەی دادپ���ەروەری���ی 
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پەیوەست  پرسێکی  وەک  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە، 
ئەخاقییاتە  و  کۆمەاڵیەتی  دادپ��ەروەری��ی  بە 
هەمیشەییەکانەوە، وەردەچەرخێت بۆ گریمانەی 
شتێکی کتوپڕ بۆسەر پڕۆسەی کۆمەاڵیەتی لە 

تەواوی کۆمەڵگەدا.
خەسڵەتی  ک��ە  پێیوایە  ه��ارڤ��ی  کۆتاییدا  ل��ە 
دەکرێت  قەوارەیەکە،  خۆیدا  لەناو  شارنشینی، 
ب��ەاڵم  تێبگەین،  لێی  ڕێ��گ��ەی��ەش��ەوە  ل��ەم  ه��ەر 
هەلێکی  دەبێتە  شارنشینی  ئایدیای  ل��ەدوات��ردا 
گونجاو بۆ چنگخستنی هەندێک سیمای زەق و 
تەواوی  لە  کۆمەاڵیەتییەی  پێشکەوتنە  لەو  دیار 
کۆمەڵگەدا دەگوزەرێت، دواتر دەگۆڕێت و دەبێتە 
ئاوێنەیەک و لە ڕێگەیەوە هەندێک وێنەی دیکەی 
کۆمەڵگە ببینرێت. ئەم وەرچەرخانە بە شێوەیەکی 
شارنشینی  لەبەرئەوەی  ڕوودەدات،  بەشەکیی 
ڕاڤەدەکرێت،  پەیوەندیی  خ��اوەن  شتێکی  وەک 
نێوان بەرهەمهێنان  بەاڵم داڕووخانی جیاکاریی 
لەسەر  گەورەی  کاریگەرییەکی  دابەشکردن،  و 

میتۆدی دەرکەوتنی شارنشینیی هەیە.
هارڤیدا،  لە هزری  پەرەسەندن  لەبەرئەوەی 
و  زانستەکان  کایەی  لە  تایبەتی  بە شێوەیەکی 
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لە  هارڤی  بەردەوامە،  پڕۆسەیەکی  فەلسەفەدا، 
کتێبێکدا کە ساڵی 2012 باڵویکردەوە بە ناوی 
دەسەلمێنێت  پرسە  ئ��ەو  یاخییەکان«  »ش��ارە 
کە  نیشاندەدات،  شارانە  ئەو  تایبەتمەندیی  و 
سیاسەتە  ب��ۆ  سێنتراڵ  پێگەیەکی  ب��وون��ەت��ە 

شۆڕشگێڕییەکان.

دێڤد هارڤی و مۆدێرنیتەی پاریس
ئایا بارستەی چیمەنتۆی گەورە و ئۆتۆمبێل 
مرۆڤەکانی  یاخود  ناوشار،  ژاوەژاوەک��ان��ی  و 
و  پڕاکتیک  و  ناڕەزایەتیی  ش��ارو  نیشتەجێی 
بەهای دیاریکراویان هەیە؟ ئایا ئەوەی ئاومان 
ش��ارە؟  سیفەتەکانی  هەڵگری  ش��ار،  ب��ە  ن��اوە 
داهێنانی  بۆ  ناگەڕێتەوە  شارێک  مێژووی  ئایا 
ماتریاڵی و کولتووریی دانیشتوانەکەی؟ وەاڵمە 
دەستپێدەکات:  باو  وتەیەکی  بە  گریمانەییەکە 
ش���ارەک���ان ب��ە دان��ی��ش��ت��وان��ەک��ەی��ان��ەوە، وەک 
ژینگە کۆمەاڵیەتییەی ڕێسا  ئەو  بۆ  ئاماژەیەک 
وەرچەرخانە  هەڵیدەسوڕێنن،  عەقاڵنییەکان 
لە  ژینگەیە  ئەم  بەرهەمیدەهێنن،  فرەالیەنەکان 
لە  کە  پێکنەهاتووە،  گوندیی«  »کۆمەڵگەیەکی 
شتی تازە دەترسێت و مەیلی بەالی ماتبووندایە.
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)دێڤد  ئەمریکیی  ئابوریناسی  و  بیرمەند 
ه��ارڤ��ی( ل��ە ک��ت��ێ��ب��ەک��ەی��دا ب��ە ن���اوی »پ��اری��س 
پرسی  بۆ  دەگەڕێتەوە  مۆدێرنیتە«  پایتەختی 
ڕامانانە  و  لێکۆڵینەوە  بەو  درێژە  لەوێدا  شار، 
ک��راون،  پرسە  ئ��ەو  لەسەر  پێشتر  کە  دەدات 
پ��ێ��ک��ەوە ک���ۆک���ردن���ەوەی���ەک ل��ەن��ێ��وان ش���ار و 
لە  پ��اری��س��دا دەک���ات، ک��ە هەندێک  م��ۆدێ��رن��ەی 
لەگەڵ  وەرگرتووە.  ئەدەبیاتەوە  لە  ئاماژەکانی 
ئەوەی شار پێناسەی تایبەتی هەیە لەکایەکانی 
ف��ەل��س��ەف��ە و ئ����ەدەب و س��ی��اس��ەت��دا، ه��ارڤ��ی 
خۆی  زانستییەکەی  پسپۆڕییە  بۆ  گەڕاوەتەوە 
و  پاریس  گەشەسەندنی  نێوان  پەیوەندیی  و 
پێداویستییە ئابورییەکاندا کردووە. نووسەرێکی 
دیکەی ئینگلیز )مارشاڵ بێرمەن( لە کتێبەکەیدا 
ه��ەڵ��م«،  دەبێتە  ب��ەس��ت��ووە  و  ڕەق  »ه��ەرچ��ی 
فراونەکانی  و  ڕاست  شەقامە  و  شار  لە  باس 
و  ش��ار  لەنێوان  جیاوازیی  ه��ەروەه��ا  دەک���ات، 
مۆزەخانە  کە  دەک��ات،  هەمەجۆرەکاندا  شوێنە 
و ئاپۆرای ئازاد و دامەزراوەی گشتیی تێدایە، 
ئەمە جگە لەو باخچانەی پڕن لە پەیکەری ئەدیب 

و هونەرمەند و سیاسییەکان.
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هارڤی خوێندنەوەیەکی نوێ دەکات و بەرەو 
لە  کە  دەچ��ێ��ت،  بۆشاییانە  ئ��ەو  پ��ڕک��ردن��ەوەی 
لێکۆڵینەوەکانی )هێنری لۆڤیفرە(دا هەبوون، کە 
ئەویش لە کتێبەکەیدا »ڕەخنەی ژیانی ڕۆژانە«، 
ب���اس ل��ە ڕەه��ەن��دەک��ان��ی ن��ام��ۆب��وون��ی م��رۆڤ 
تیۆرییەکان  هەوڵە  بەاڵم  ش��اردا،  لەناو  دەکات 
بۆ  دەگ��ڕێ��ن��ەوە  پ��اری��س��ەوە هەمیشە  ل��ەب��ارەی 
کە  بینیامین(،  )واڵ��ت��ەر  ئەڵمانیی  بیرمەندی 
باسێکی دوورودرێژی دەربارەی پایتەختەکەی 
لێکۆڵینەوەکەیدا  لە  ئەویش  نووسیوە،  فەڕەنسا 
دەربارەی )بودلێر(ی شاعیری ئەڵمانی، بە ناوی 
»پاریس، پایتەختی سەدەی نۆزدە«، یاخود لە 
کە  »پاساژەکان«،  ناوی  بە  گەورەکەیدا  کتێبە 

پڕۆژەیەکی تەواونەکراو بوو.
هۆکارە  ل��ەو  لێکۆڵینەوەی  ه��ارڤ��ی  ئ��ەگ��ەر 
ئ��اب��وری��ی��ان��ە ک��ردب��ێ��ت ک��ە »س��ەرم��ای��ەداری��ی 
ف���ەڕەن���س���ی« ب���ەس���ەر ب���ون���ی���ادی پ��اری��س��دا 
هێناویەتی، ئەوا بێنیامین شارەکەی لەناو »فەزا 
گشتییەکەیدا« خوێندۆتەوە، کە خۆی دەبینێتەوە 
لە کۆگا و فرەیی جۆری مرۆڤەکان و جیهانی 
کااڵکان و پاساژە کەوانەییەکان، کە هەموویان 
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بەاڵم  سەرمایەداریین.  سەرکەوتنی  نیشانەی 
بێنیامین، کە السایی هیچ کەسێکی نەدەکردەوە، 
ورچ��ی  ل��ە  داب��ڕاوی��ی��ەک��ەی��دا  و  بێدەنگیی  ل��ە 
لەبەردەم  دەچوو،  جەمسەرییەکان  بەستەڵەکە 
دوو دی�����اردەدا دەوەس��ت��ێ��ت: ئ��ەو ک��ااڵی��ان��ەی 
دەڕازێننەوە  بازرگانییەکان  کۆگا  ڕووک���اری 
ل��ە پ��اس��اژە ن��ای��اب��ەک��ان��دا، ک��ە ک��ەس��ی ڕێ��ب��وار 
ڕادەکەێشێت بۆخۆی، بە ڕەوتێکی خۆشبەختانە، 
یاخود بە ناسەقامگیرییەوە، کاتێک ڕێبوارەکان 
لەناو  ئەوەی  وەک  دەک��ات،  واقوڕمان  تووشی 
فەزای شاری مۆدێرندا مرۆڤ بووبێت بە کااڵ. 
»تەمبەڵخراوەکان«،  بریتییە  دیکە  دیاردەیەکی 
ئ��ەو م��رۆڤ��ە الت��وپ��وت��ە ب��ێ ج��واڵن��ەی، ک��ە هیچ 
شەقامەکانی  نییە  ج��ەم��اوەرە  ل��ەو  ئاگایەکیان 
گ��رت��ۆت��ەوە، ه��اوک��ات ئ��ەو ج��ەم��اوەرەش هیچ 

ئاوڕێک لەمانە ناداتەوە.
لەوانەیە لە یەک کاتدا هەم لۆژیکیی و هەم 
ناوازە بێت، کە توێژەرێکی تایبەتمەند لێکۆڵینەوە 
لە کاریگەرییەکانی تەالرسازیی پاریس بکات، کە 
بۆ نموونە هارڤی کتێبێکی بۆ شیعرەکانی بودلێر 
بنیامین  پێشتریش  چۆن  وەک  تەرخانکردووە، 
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هەمان  شیعرەکانی  شیکردنەوەی  بۆ  کتێبێکی 
لەسەر  ک��اری  هارڤی  تەرخانکردبوو.  شاعیر 
هەمان بابەت کردووە، بەاڵم بە کەرەستەیەکی 
ئابوری و مێژوویی مەزن. هەربۆیە پەیوەندیی 
ئەو  و  بونیادنان  مۆدێرنی  کەرەستەی  نێوان 
شیعریی  مۆدێرنێتەی  زمانەوانییەی  کەرەستە 
بەسەر  ئابوری  دەرگ��ای  دەڕازێندرێتەوە،  پێ 
پردێک  کۆمەڵە  دەک��ات��ەوە،  ئەدەبییدا  گوتاری 
ئ��اب��وری و  ل��ەن��ێ��وان شیکاری  دروس��ت��دەک��ات 
شیکاری ئەدەبیدا، کە لەم بوارەدا )کارڵ هاینز 
لە  بەتایبەت  ک���ردووە،  گرنگی  ک��اری  ستیرڵ( 
الی  بەاڵم  ئاماژەکان«،  »پایتەختی  کتێبەکەیدا 
هارڤی پرسەکە لەناو کۆمەڵە ناونیشانێکدا دێت 
پێکدەهێنن:  کتێبەکەی  بەشەکانی  کە  دەچێت  و 
دەقی شار، دۆزینەوەی شار، خوێندنەوەی شار، 
کۆکراوەیەکن  هەموویان  کە  شار،  ڕەنگڕێژیی 
و  کۆمەڵناسی  و  فەلسەفە  و  ئ��ەدەب  لەنێوان 
مێژووی ئابوریی-سیاسی، کە هارڤی لە کتێبێکی 
بەاڵم  ڕاوەستاوە،  لەسەریان  الپەڕەییدا   530
زانستە  بەر  پەنایبردۆتە  ستیرڵ،  خۆیەوە  الی 
تێکستە  لەناو  ئ��ەو  جیاجیاکان،  مرۆڤایەتییە 
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وەرچەرخانەکانی  بەناوبانگەکاندا  ئەدەبییە 
پ���اری���س دەخ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە، ل���ە ن��م��وون��ەی ئ��ەو 
تێکستانە: ڕۆمانەکانی بەلزاک و ڤیکتۆر هۆگۆ، 
دی  )جیرارد  و  هاینە(  )هاینریش  قەسیدەکانی 
نیرڤاڵ( و )شارل بۆدلێر لە گوڵەکانی خراپەدا).

کاتدا  لەیەک  کە  ه��ارڤ��ی،  دەیڤد  کتێبەکەی 
هەم شیکارێکی قووڵ و هەم چڕ لەخۆدەگرێت، 
دەروازەیەکی گەورەی بەسەر ئەدەبی سەدەی 
شانبەشانی  ک���ردۆت���ەوە،  ف��ەڕەن��س��ی��دا  19ی 
کەلەپووری  بۆ  دەستی  کە  بەلزاک  دەقەکانی 
کۆمەاڵیەتییە  پ��ەی��وەن��دی��ی��ە  ب����ردووە،  پ��اری��س 
ئاگاییان  و  دەخوێنێتەوە  تاکەکان  گۆڕاوەکانی 
ڕادەکێشێت بەرەو »فەزای تەالرسازی« یاخود 
تەنها  ب��ەاڵم  ف��ەزا«.  ژینگەی  »زانستی  ب��ەرەو 
لە  دەدات  ش��ان  هۆسمان(  )ب���ارۆن  ئامادەیی 
داڕمان  ئاگاداری  کە  بەلزاک،  ئامادەیی  شانی 
و  بینا  پاریسی  ب��ووە،  پاریس  وێرانبوونی  و 
باڵەخانە کۆن و تەڵخ و تاریک و تەماوییەکان، 
دواتر لەسەر داروپەردووی ئەمانە دەیان هەزار 
خانوو پاریسی نوێیان پێکهێنا، کە دواتر ناونرا 

بە: شاری ڕۆشنایی.
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هارڤی، کە لێکۆڵینەوە لەسەر شارێکی نوێ 
تێیدا  ئاسانیی  ب��ە  زۆر  سەرمایە  ک��ە  دەک���ات 
مەعریفەی  بە  بەستووە  پشتی  هەڵدەقوڵێت، 
ئابوریی خۆی و بەشدارییە جیۆگرافییەکەی، کە 
لەناو  کە  ڕادیکاڵ(،  )جیۆگرافیای  لێنراوە  ناوی 
)فەزای تەالرسازی(دا شوێنەوارە چینایەتییەکان 
ئایدیاکانی  بارەیەوە  لەم  هارڤی  دەخوێنێتەوە. 
م��ارک��س��ی ک���ردۆت���ە س���ەرچ���اوەی س��ەرەک��ی��ی 
سەر  خستۆتە  فۆکەسی  رێگەیەوە  لەو  خۆی، 
لەگەڵ  ه��اوک��ات  ک��ە  شوێنێکدا،  ل��ە  بونیادنان 
نایەکسانیی  ل��ەس��ەر  پ���ەردە  ب��ون��ی��ادن��ان��ەک��ەدا 
ئەو  ه��ەروەه��ا  هەڵدەماڵێت،  چینایەتییەکانیش 
م��ی��ت��ۆدەی ش��ی��ک��ردۆت��ەوە، ک��ە س��ەرم��ای��ەداری 
فۆرمولەی دەکات بۆ بەدیهێنان و پڕکردنەوەی 
ک��ارەی  ئ��ەو  ئیدی  خ��ۆی،  بەرژەوەندییەکانی 
بێت،  دیاریکراودا  شوێنێکی  لە  سەرمایەداری 

یاخود لە ڕووبەرێکی زۆر بەرفراواندا.

قەیرانی سەرمایەداری
هارڤی یەکێکە لەو بیرمەندانەی لە ئاستێکی 
باشدا لەسەر قەیرانەکانە ڕاوەستاوە و شیکاری 
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بۆ هۆکار و ڕیشە مێژووییەکانی کردووە، هەر لە 
قەیرانە داراییەکانی سەدەی بیستەوە، هەتاوەکو 
قەیرانی دارایی جیهان لە ساڵی ٢٠٠٨، کە ئەمریکا 
و شاری نیویۆرک سەرچاوەکەی بوو، هەر لەم 
ڕووداوەکاندا  جەرگەی  لەناو  خۆی  بارەیەوە 
بووە. ئەو سەبارەت بەوەی قەیرانەکان ئاماژەن 
هەیە  خۆی  وەاڵم��ی  نیۆلیبڕاڵیزم؟  کۆتایی  بۆ 
و  مانا  به   په یوه سته   وه اڵمه که م   « پێیوایە:  و 
وه ه��ای  م��ن  نیۆلیبڕاڵیزم.  ب��ۆ  تێگه یشتنمان 
پشت  له   چینایه تیی  پڕۆژه یه کی  که   ڕاڤه ده که م 
نیۆلیبڕاڵیزمه وه  گ��وت��اره ک��ان��ی  زۆری  به شی 
ڕه ها،  ئازادیی  ت��اک،  ئازادیی  به:   سه باره ت   –
به رپرسیارێتیی که سیی، به تایبه تیکردن، بازاڕی 
ئ���ازاد-  خ��ۆی ح��ه ش��ارداوه ، ب��ه اڵم له  ڕاستیدا 
هه موو ئه مانه  ئامڕازێکن ئامانج لێیان گێڕانه وه  
و ت��ۆخ��ک��ردن��ه وه  و چ��ه س��پ��ان��دن��ی ده س��ه اڵت��ی 
له م  نیۆلیبڕاڵیزمیش  چینایه تییه ، ئه م پڕۆژه یه ی 
ئ��ه وه ی  به ده ستهێناوه ...  سه رکه وتنی  ب���اره دا 
ڕووی��دا؛  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویایه ته   له  
الپه ڕه ییان  س��ێ  دۆکیومێنتێکی  پیاو  هه شت 
هه مووامان،  بۆ  تێدابوو  گولله یه کی  که   پێداین، 
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ده ده نێ  دۆالرم��ان  ملیار  پێیانگوتین: »700  و 
م��ن چه شنی  ئ��ه م��ه  الی  ئ���ه گ���ه رن���ا...«.  ب��اش��ه ، 
ب��ه  حکومه تی  دژ  ب��وو  دارای����ی  ک��وده ت��ای��ه ک��ی 
وی��ای��ه ت��ه  ی��ه ک��گ��رت��ووه ک��ان و گ��ه ل��ه ک��ه ی، ئه م 
هه روا  ئێوه   که   ده ه��ات  مانایه   به و  قسه یه یان 
له سه ر  قه یرانه که   جێهێشتنی  به   و  به ئاسانی 
شانی چینی سه رمایه دار ڕزگارتان نابێت، به ڵکو 
ئه وه ی ڕزگارتان ده کات چه سپاندنی ده سه اڵتی 
زیاتر  هێنده   چه ندنین  س��ه رم��ای��ه داره ،  چینی 

له وه ی ڕابردوو«.
هارڤی پێیوایە قه یرانی دارایی هه لێک یاخود 
ڕێگه یه که  بۆ به عه قاڵنیکردنی ئه وه ی ناعه قاڵنییه ، 
بۆ نموونه  داڕمانی ئابوریی گه وره ی ئاسیا له  
سااڵنی 1997 و 1998، بووه  مایه ی ده رکه وتن 
س��ه رم��ای��ه .  گ��ه ش��ه ک��ردن��ی  ل��ه   ن��وێ  مۆدێلێکی 
داته پینه  ئابورییه کان سه رده کێشن بۆ دووباره  
ده سه اڵتی  نوێی  فۆڕمێکی  بۆ  شێوه پێدانه وه ، 
چینایه تی. ده شێت شته کان له  الیه نی سیاسییه وه  
ڕوو له  خراپی بکه ن. له ناو کۆنگرێسی ئه مریکادا 
ده مه قاڵێ  بانکه کان  ڕزگارکردنی  به   سه باره ت 
زۆر  سیاسییه که   ت��وێ��ژه   ل��ه وان��ه ی��ه   رووی����دا، 
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]ی  ی��ارم��ه ت��ی��دان  ژێ��رب��اری  نه یه ته   به ئاسانی 
ڕێگه که دا  له سه ر  ئاسته نگ  ده شێت  بانکه کان[، 
هه تاوه کو  و  ته سلیمبوون  به اڵم  دروستبکه ن، 
ئێستا بانکه کانیان خۆماڵی نه کردووه . هەروەها 
سەبارەت بە داڕمانی دامەزراوە ئابورییەکان لە 
کاتی قەیرانەکان و کاریگەرییەکانیان هارڤی لەو 
باوەڕەدایە هه ره سهێنانی کریدیت سه باره ت به  
چینی کرێکار یه کسانه  به  کۆتایی به داراییکردن 
ب����ازاڕ. له   وه ک چ��اره س��ه رێ��ک ب��ۆ ق��ه ی��ران��ی 
کاریگه ر  جوڵه یه کی  گ��ه ر  ئ��ه وه ش��دا،  ئه نجامی 
نه بێت بۆ گۆڕینی دۆخه که ، قه یرانێکی گه وره ی 
له  پیشه سازییه کان  بێکاری و داڕمانی زۆرێک 
مشتومڕه ی  ئ��ه و  ده گ��ه ی��ن��ه   ل��ێ��ره دا   ده ب��ی��ن��ی��ن. 
مۆدێلی  بۆ  گه ڕانه وه   به   سه باره ت  له ئارادایه،  
ئابوریی کینزیی. ئەو ڕەخنەی هەیە لە شیکاری 
ڕاستڕەوەکان بۆ قەیران، چونکە ئەوان پێیانوابوو 
شه خسییه   چاوچنۆکیی  و  ت��ه م��اع  مه سه له که  
که سانه یه   ئ��ه و  چاوچنۆکیی  ستریت،  واڵ  له  
شوێنی  کڕینی  بۆ  ق��ه رزک��ردووه   پ��اره ی��ان  که  
به رپرسیارێتییه که   هه وڵیانده دا  نیشته جێبوون. 
قه یرانه که .  قوربانییانه ی  س��ه رش��ان��ی  بخه نه  
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که   ئه وه بێت  ئه رکه کانمان  ل��ه   یه کێک  ده ب��ێ��ت 
پێیانبڵێین »نه خێر، ئێوه  هه رگیز ناتوانن ئه وه مان 
بکه ن«، هه روه ها هه وڵی دۆزینه وه ی  به رامبه ر 
پاڵپشتێک بده ین بۆ ڕاڤه که مان، ڕاڤه مان بۆ ئه م 
تێیدا  که   چینایه تی  ڕووداوێ��ک��ی  وه ک  قه یرانه  
بونیادێکی دیاریکراوی چه وسانده وه  داده ڕمێت 
جێگه ی  قووڵتر  چه وساندنه وه ی  بونیادێکی  و 

ده گرێته وه .

نیۆلیبڕاڵیزم
پێناسەی  و  چەمک  ب��ە  س��ەب��ارەت  ه��ارڤ��ی 
و  هەیە  خۆی  تایبەتی  پێناسەی  نیۆلیبڕاڵیزم 
شیکارکردن  دەک��ات��ەوە  ل��ەوە  جەخت  هەمیشە 
نیۆلیبڕاڵیزم،  لە  ڕزگ��ارب��وون  بۆ  ه��ەوڵ��دان  و 
بێت،  چەمکە  ئەم  پێناسەکردنی  دوای  پێویستە 
پڕۆژه یه که   نیۆلیبڕاڵیزم  من  »الی  دەڵێت:  ئەو 
ده ستی  له   سامانه   ک��ۆک��ردن��ه وه ی  لێی  ئامانج 
دارایی  میکانیزمه   به هۆی  ئه وه ش  که مینه یه کدا، 
و نه ختینه ییه کان و ئه و میکانیزمانه ی دیکه  که  
باسمانکردوون. ئه مه  ڕاڤه ی گشتیی نیۆلیبڕاڵیزمه  
له دوای کۆتایی حه فتاکانه وه ، که  له گه ڵ پڕۆگرامی 
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سندوقی  ب��ه   س��ه ر  هه یکه لیی  بونیادنانه وه ی 
که   لێکگرێداوه ،  کلکیان  نێوده وڵه تیدا  دراوی 
ئامانج لێی ڕزگارکردنی دامه زراوه  داراییه کانه  
ئه مه ی  خ��ه ڵ��ک...  ک��ۆم��ه اڵن��ی  حسابی  ل��ه س��ه ر 
ئێستا ده یبینین کۆتایی نیۆلیبڕاڵیزم نییه ، به ڵکو 
به رده وامبوونیه تی به  ئامڕازه  هه ره  دڕندانه کان. 
ئێمه ش هه تاوه کو هۆشیارنه بینه وه  سه باره ت به  
زه رووره تی تێکشکاندنی ئه م مۆدێله ، پێموانییه  
هۆشیارییه   ئ��ه م  بگۆڕێت.  دینامیکییه ته که ی 
خاڵێکه وه   له   فراوانه ،  بازنه   هۆشیارییه کی  که  
خوێندکارانی  ب��زووت��ن��ه وه ی  ده س��ت��پ��ێ��ده ک��ات. 
به اڵم  ڕۆیشتووه ،  )پینۆچه (  که   ده زان��ن  چیللی 
و  خ��ۆی��ه ت��ی  له شوێنی  »پ��ی��ن��ۆچ��ی��زم«  هێشتا 
ده ب��ێ��ت ب��ه ئ��ام��ان��ج ب��گ��ی��رێ��ت. ب��ه ه��ه م��ان شێوه  
ڕزگاریانبوو،  )تاتچه ر(  له   ته نها  به ریتانییه کان 
له   سیریزا  پێموایه   »تاتچه ریزم«.  له   ن��ه وه ک 
یۆنان، ئه و هێزه  سیاسییه  بوو درکی به وه کرد 
بابه ته که  په یوه ست نییه  به  ده ربازبوون له  خاڵه  
به ڵکو  نیۆلیبڕاڵیزم،  سیسته می  بێزارکه ره کانی 
ده ربازبوون و تێپه ڕاندنی خودی سیسته مه که یه . 
بۆ  بۆته  ڕه مزێک  ئه م هۆکاره یه  سیریزا  له به ر 
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گشت خۆپیشاندان و ناڕه زایه تییه کانی ئه وروپا، 
ئیسپانیا  ناڕه زایانی  بزووتنه وه ی  نموونه   بۆ 
ج��اره   ی��ه ک��ه م  ئ��ه م��ه   ب���ه اڵم   ،)indignados(
بزووتنه وه یه کی سیاسی بتوانێت له م ئاڕاسته یدا 
ئه م  به وه یه   پێویستمان  بچێت.  به ره وپێشه وه  

دۆخه  به ناو هه موو ئه وروپادا درێژببێته وه ».
س���ەب���ارەت ب���ەڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی ئ��ەم 
س��ی��س��ت��ەم��ە ه��ارڤ��ی دەڵ��ێ��ت«ه��ه م��ی��ش��ه  وه ه��ا 
نیۆلیبڕاڵیزممان ناسیوه  که  پڕۆژه یه کی چینایه تیی 
که ڵه که کردنی سامان و کۆکردنه وه ی ده سه اڵته  
به شێک  که مینه یه کدا.  حکومی  سایه ی  له ژێر 
و  ده وڵ���ه ت  دیلکردنی  ئامانجی  پ��ڕۆژه ی��ه   ل��ه م 
به کارهێنانیه تی وه ک ئامڕازێکی ڕووتی حکومی 
پاشان  نیۆلیبراڵیزمه .  پڕۆژه ی  ئه مه   چینایه تی. 
یاساگه لێک له م پڕۆژه یه وه  سه رچاوه ده گرن، بۆ 
نموونه  گه ر ده وڵه ت که وته  نێوان دوو بژارده وه، 
سه رمایه »،  »پاڵپشتیی  و  گ��ه ل«  »پاڵپشتیی 
ڕێسایه کی  هه ڵده بژێرێت.  سه رمایه   پاڵپشتیی 
که   ناهه موارییه که   کۆمه ڵه   یارییه   ئه م  دیکه ی 
و  دارایی  مه نزوومه ی  به رده م  ده خاته   ته گه ره  
جه ماوه ره وه ، پاشان هه ڵده ستێت به  ڕزگارکردنی 
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ئه م مه نزوومه  داراییه  و باجه که ی به  جه ماوه ر 
ده دات، بێگومان ئه مه  جۆری ئه و چاره سه رانه یه  
که  به شێوه یه کی ڕوون پڕۆگرامه کانی چاکسازیی 
بونیادیی سه ر به  سندوقی دراوی نێوده وڵه تی 
واقیعی  به    1992 ساڵی  لێده که ن.  گوزارشتی 
چۆن  هه روه ک  بینی،  »مه کسیک«  له   ئه مه مان 
گ��ه ل��ێ��ک واڵت���ی دی��ک��ه ش چ��وون��ه ت��ه  ژێ��رب��اری 
له و  نیۆلیبراڵیزم.  ئه مه یه   سیاسه تانه وه .  ئ��ه م 
باوه ڕه شدام له گه ڵ قه یرانه که ی ساڵی )2007-
2008(دا کۆتایینه هاتووه ، ئه وه ی له و قه یرانه دا 
بانکه کان  ڕزگ��ارک��ردن��ی  ک��ردی،  نیۆلیبراڵیزم 
له   دا.  و جه ماوه ر  گ��ه الن  به   باجه که شی  ب��وو، 
دامه زراوه   و  بانکه کان  ڕووده دات؟  چی  یۆنان 
داراییه کان ڕزگارده که ن و باجه که شی به  گه ل 
بگره   ژیاندایه ،  له   هێشتا  نیۆلیبراڵیزم  ده ده ن. 
به   نیۆلیبراڵیزم  ئه گه ر  دۆخ��دای��ه .  باشترین  له  
کۆکردنه وه ی  و  سامان  که ڵه که کردنی  مانای 
که مینه یه کدا،  س��ای��ه ی  ل��ه ژێ��ر  بێت  ده س���ه اڵت 
 )2008-2007( ساڵی  دوای  داتاکانی  هه موو 
ده وڵه مه نده کان  چینی  که   پیشانده ده ن   ئ��ه وه  
له وکاته وه  زیاتر ده وڵه مه ند بوون، له و الشه وه  
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ب��رس��ێ��ت��ی و ه���ه ژاری���ی گ���ه ل زی���ادی���ک���ردووه . 
قه یرانی  ڕێگه کان  له   ڕێگه یه ک  به   و  به مجۆره  
)2007-2008( له  به رژه وه ندیی چینه  بااڵ کاندا 
بوو، به  باشترین شێوه ش له  خزمه تی خۆیاندا 
به اڵم  ن��ه م��ردووه،  نیۆلیبراڵیزم  به کاریانهێنا. 
دژ  گه النه   بزاوتی  ده یبینین،  ئێستادا  له   ئه وه ی 
بزووتنه وانه   ئه م  له ڕاستیدا  سیاسه تانه ...  به م 
سااڵنی  له   ه��ه ر  هه یه ،  درێ��ژی��ان  مێژوویه کی 
توندوتیژی  ک��رده ی  نه وه ده کاندا  و  هه شتاکان 
دژ به  سندوقی دراوی نێوده وڵتی له ئارادابووه . 
وه ک  پارته کانی  ده رکه وتنی  ئێستادا  له   به اڵم 
ئیسپانیا  له   )بۆدیمۆس(  و  یۆنان  له   )سیریزا( 
ب��ه ری��ت��ان��ی��اش خه ریکه   ل��ه   ت��ه ن��ان��ه ت  ده ب��ی��ن��ی��ن، 
سکهه ڵگوشین  به رهه ڵستیی  سیاسه تی  هه ندێک 
سه رهه ڵده ده ن.  خه رجییه کان  که مکردنه وه ی  و 
ده رکه وتنی  س��ه ره ت��ای  ده بێته   ئه مه   هه ربۆیه  
هه ڕه شه  بۆسه ر خودی ئه م جۆره  سیاسه تانه  
به اڵم  نیۆلیبراڵیزم[،  به رهه ڵستیی  ]سیاسه تی 
قه یرانه کاندا  ڕوودان��ی  له   سیاسه ته   جۆره   ئه م 
ده ڵێت:  هه یه   گوته یه ک  نموونه   بۆ  ڕاناوه ستن. 
به   ن��وێ  قه یرانێکی  ن��ه ده ی��ن  ڕێگه   »پێویسته  
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فه رمانڕه وایه ی  که مینه   ئه و  ب��ڕوات«.  خۆڕایی 
زیره کانه ترین  به   نیۆلیبراڵیزمن،  شوێنکه وته ی 
شێوه  ئه م قه یرانه ی دواییان قۆسته وه  هه تاوه کو 
هێنده ی دیکه  ده وڵه مه ند بن و زیاتر سامانی له  

ده وری خۆیان چڕبکه نه وه«.

شار و بەشارییبوون
شارەکان  ت��وێ��ژەری  و  بیرمەند  بە  هارڤی 
ب��ەره��ەم��ەک��ان��ی  زۆری  زۆرب�����ەی  ن���اس���راوە، 
پەیوەستکردۆتەوە بە شارەوە، زۆر بە وردیی 
بەشاریبوون،  »ش��ار،  چەمکەکانی  لەسەر  کار 
ماف لە شاردا، خەباتی شار و ...هتد«، هارڤی 
»ش��ارە  ن���اوی  ب��ە  کتێبەکانیدا  ل��ە  یەکێک  ل��ە 
یاخییەکان«، درێژە بە چەمکی »ماف لە شاردا«ی 
کۆمەڵناسی فەڕەنسی »هێنری لۆڤیفرە« دەدات 
له   ماف  پرسی  شتێک  هه موو  دەڵێت«پێش  و 
به کارهێنانی هه موو ئه و که ره ستانه دایه  که  - به  
پێکه وه  کۆکردنه وه یان- ژینگه ی شار پێکده هێنن، 
که  چه ندێک کۆمه اڵیه تی و سیاسیین، هێنده ش 
پرسیاره که   ل��ێ��ره دا  ب��ه رج��ه س��ت��ه ن.  و  فیزیکی 
ده رباره ی ئه وه یه  که  کێ مافی ئه و به کارهێنانه ی 
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هه یه ، یان ئایا هه مووان مافی یه کسانیان هه یه  بۆ 
به کارهێنانی ئه و که ره ستانه؟ هه روه ها پرسیار 
پرسیاری  –که   شار  دروستکردنی  ده رب��اره ی 
ئایا  م��ن-،  بۆ  ه��ه ره  وروژێ��ن��ه ر و جێسه رنجه  
ک��ێ ده س��ه اڵت��ی دووب����اره  دروس��ت��ک��ردن��ه وه ی 
شاری هه یه  به  شێوه یه کی جیاواز و به پێی ئه و 
پرسیار  ه��ه روه ه��ا  ده ی��ه وێ��ت؟  خ��ۆی  وێنه یه ی 
ده رباره ی مافه کان په یوه سته  به م الیه نه شه وه : 
»کێ مافی خه باتکردنی هه یه  ده رباره ی جۆری 
دروستیبکه ین؟«،  ده م��ان��ه وێ��ت  ش���اره ی  ئ��ه و 
ئه مه ش له به رئه وه ی پرسیار ده رباره ی جۆری 
ده مانه وێت دروستیبکه ین، جۆری  ئه و شاره ی 
ئه و که سانه ش ده ستنیشانده کات، که  ده مانه وێت 

بکه ری ئه و خه باته  بن«.
سەبارەت بە کۆچکردن لە شارەکان، هارڤی 
کۆچێکی  ئەمە  کە  ڕەتدەکاتەوە  بۆچوونە  ئەو 
لەژێر  پێیوایە  بەڵکو  بێت،  ئ��ارەزووم��ەن��دان��ە 
سیاسییەکاندایە،  و  ئابوری  زەبرە  کاریگەریی 
ئ��ەم��ە ک��ۆچ��ی ه����ه ژاران و  پێیوایە  ئ��ەو  ب��ۆی��ە 
ده رکردنه  به ڵکو  له  شار،  نییه   کرێکاران  چینی 
و  خانووبه ره   کرێی  به رزیی   . )expulsion(
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هه موو  و  م��اڵ  و  موڵک  ده ستبه سه رداگرتنی 
شار  له   ده ک��ات  ناچاریان  شتانه ،  ج��ۆره   ئ��ه م 
بێنه ده ره وه  و ئێستا له  که نار شاره کان ده ژین، 
خوارەوە  چینەکانی  ژیانی  دۆخی  لە  باس  ئەو 
دەکات، چۆن  لەوە  باس  کۆمەڵگەدا،  لە  دەکات 
شارەکانەوە  دەرەوەی  لە  هەموویان  بەیانییان 
دێنەوە ناو شارەکان بۆ کارکردن، نموونەیەک 
شاری  لە  خۆی  کە  دەهێنێتەوە،  بارەیەوە  لەو 
وێستگەکانی  لە  یەکێک  لە  بینیویەتی  مانهاتن 
ش��ەم��ەن��دەف��ەر: »پ���ڕب���وو ل��ه  خ��ان��م��ی پێست 
ڕه نگاوڕه نگ ]غه یری سپیپێست[، هیاکییان پێوه  
 دیاربوو، ده چوون بۆ مانهاتن تا ئه و شاره  له  
خه و هه ستێنن، یاخود بۆ چاودێریکردنی منداڵی 
ده وڵه مه نده کان کاتێک خۆیان له  واڵ ستریت یان 
له  هه ر شوینێکی دیکه ن. ئه مان له و که سانه ن که  
به  داهاتی سااڵنه ی که متر له  )30000( دۆالر 
له  شاره که   به  شێوه یه کی کرداره کی  ده ژین و 
ده رکراون. ئه مه  ده مبات به ره و پرسیارێک: تا چی 
ئاستێک ئه م دانیشتوانانه  مافیان هه یه  له  شاردا؟ 
وه اڵمه که  ئه مه یه : هیچ مافێکیان نییه . ئه مه یه  که  
ده بێت خه باتی له پێناودا بکه ین: ده بێت قسه یه کی 



43

دروستکردنی  چۆنیه تیی  له   هه بێت  گه وره یان 
به جۆرێک  دروستکردنه وه یدا،  دووباره   و  شار 
گونجاو بێت له گه ڵ خۆیاندا، نه وه ک گونجاوبێت 

له گه ڵ )1%(ی دانیشتوان«.
هارڤی  ک��رێ��ک��اران،  خەباتی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
پێیوایە هەر بەتەنها خەباتی ناو کارگەکان بەس 
سەرمایەداری  لەبەرئەوەی  ئەمڕۆ  بەڵکو  نییە، 
دەچەوسێنێتەوە،  م��رۆڤ  شوێنێک  هەموو  لە 
هەبێت،  هەموو شوێنێک  لە  خەباتیش  پێویستە 
هارڤی  ئەوەی  یان  شارەکاندا،  لەناو  بەتایبەت 
ئەو  ژی����ان«،  شوێنی  ل��ە  »خ��ەب��ات  پێیدەڵێت 
لە  وات��ە  هەیە،  ه��ەردوو خەباتەکە  بە  ب��اوەڕی 
شو لە هەموو شوێنێک مرۆڤ دەچەوسێنێتەوە، 
هەبێت،  هەموو شوێنێک  لە  خەباتیش  پێویستە 
هارڤی  ئەوەی  یان  شارەکاندا،  لەناو  بەتایبەت 
پێیدەڵێت »خەبات لە شوێنی ژیان«، ئەو باوەڕی 
بە هەردوو خەباتەکە هەیە، واتە لە شوێنی کار 
و شوێنی ژیان، لەم بارەیەوە دەڵێت: » پێویسته  
هه ردووکیان له  ته نیشت یه کدی دابنێیت. ئه گه ر 
ب��ه اڵم ش��ارت نه گۆڕی،  شوێنی ک��ارت گ��ۆڕی، 
بپرسیت  پێویسته   قۆناغه کاندا  له   قۆناغێک  له  
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ک��ام��ه ی��ه  ئ��ام��ان��ج��ه ک��ه . ئ��ه گ��ه ر خ��ه ڵ��ک��ی دۆخ��ی 
و  بێت  بێکه ڵک  و  خ���راپ  نیشته جێبوونیان 
مانه وه ی  شوێنی  گونجاو  نرخێکی  به   نه توانن 
هه رچه نده   خه ڵکی  ئه گه ر  دابینبکه ن،  خۆیان 
بن،  بێانه   ب��ه اڵم  ب��ن،  کاریش  و  ئیش  خ��اوه ن 
ئه و کاته  شه ڕکردن، ته نانه ت بردنه وه ی جه نگی 
نابێت  سوودێکی  و  ئه نجام  هیچ  ک��ار،  شوێنی 
ئه م  بێت.  دات��ه پ��ی��ودا  دۆخێکی  له   ش��ار  ئه گه ر 
له  ئێستادا ده رده ک��ه ون، بۆ  کێشه  و ته نگه ژانه  
»دیترۆیت«.  ویایه تی  مایه پوچبوونی  نموونه  
ئه مه  ڕووخساری سه ره کیی چۆنیه تی ئاڕاسته  
بۆ  نامۆشه   گه لێک  خه باته که مانه ،  ئامانجی  و 
یه کێتیی  له   بیر  ک��ه م  که سانێکی  ته نها  که   من 
نێوان  خابه تی  ]یه کێتیی  ده که نه وه   خه باته کان 
شار و شوێنی کار[... له گه ڵ ئه وه ی شار بوارێکه  
بۆ که ڵه که کردنی سه رمایه ، هاوکات بوارێکیشه  
بۆ به دیهێنانی سه رمایه ، تۆش پێویستت به وه یه  
لێکیان  و  یه کبخه یت  پێکه وه   خه باته نه   ئ��ه م 
جودانه که یته وه . وه ک تۆ گوتت، من و لۆڤیفره  
لێشاوی  کاتێک  که   ده ڵێین  دیکه ش  ئه وانی  و 
بازنه یه کی  ش��ار،  بونیادنانی  ڕووده ک��ات��ه   پ��اره  
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دروستکردن  هه یه .  بوونی  سه رمایه   الوه کیی 
دروس��ت��ک��ردن��ی  چه شنی  ش��ار  ب��ون��ی��ادن��ان��ی  و 
پێویست  وه ک  ئێمه   گرنگه .  ک��ارگ��ه دا،  له   ک��ااڵ 
دروستکراوه   چۆن  شار  ل��ه وه ی  نه مانڕوانیوه  
هێزی  سه رده مه دا  له م  دروستیکردووه .  کێ  و 
کارکه ر، زووتێپه ڕ و کاتییه ، هه میشه  له  بزاوت 
به هۆی  گرانه .  گه لێک  ڕێکخستنی  جوڵه دایه ،  و 
کرێکارانی  ژماره ی  گه وره ی  که مکردنه وه یه کی 
»کوانێ  ده پرسێت  ک��ه س  زۆر  کارگه کانه وه ، 
چینی کرێکار؟«، بۆ وه اڵمدانه وه ی ئه و پرسیاره ، 
ده بێت وه ها له  چینی کرێکار بڕوانین، که  بریتییه  
و  به رهه مده هێنن  ک��ه س��ان��ه ی  ئ��ه و  ه��ه م��وو  ل��ه  

دووباره  ژیانی شاریی به رهه مده هێننه وه ».
شارەکان  بونیادی  بە  س��ەب��ارەت  ه��اوک��ات 
ئەم  ک��اری��گ��ەری��ی  و  شارنشینی  پ��ڕۆس��ەی  و 
پ��ڕۆس��ەی��ە ل��ەس��ەر ژی��ان��ی م��رۆڤ��ەک��ان، هارڤی 
چ��ەن��دی��ن ب��ی��رۆک��ە دەخ�����ات�����ەڕوو، ت��ەن��ان��ەی 
پێکهێنانەوەی  دووب���ارە  ب��ۆ  تامەزرۆییەکەی 
شارنشینی دەگاتە ئاستی ئەوەی وێنای شارێک 
بکات لە هزری خۆیدا، بەاڵم بەدەر لە یۆتۆپیا، 
گه شه پێدانی  توانای  ئێستا  »گ��ه ر  دەڵێت  ئ��ەو 
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ئێمه   ده موت  هه بووایه ،  ئایدیالیم  سیسته مێکی 
پێویسته   ئه مریکا،  یه کگرتووه کانی  ویایه ته   له  
دووباره گه شه پێدانه وه   بۆ  نیشتیمانیی  بانکێکی 
دابمه زرێنین، 500 ملیار دۆالر له  کۆی ئه و 700 
ملیار دۆالره  وه ر بگرین، که  ده نگی له سه ردراوه . 
بکات  له گه ڵ شاره وانییه کاندا  مامه ڵه   بانکه   ئه م 
گه ڕه کانه ی  ئه و  کێشه ی  چاره سه رکردنی  بۆ 
بارمته کان  ده ستبه سه رداگرتنی  شه پۆلی  به ر 
گه لێک  له   شه پۆله   ئه م  له به رئه وه ی  که وتوون، 
بوو؛  »کاترینا«  زریانی  هاوشێوه ی  ڕووه وه  
که  سه رتاپای گه ڕه کێکی له ناوبرد، که  به گشتی 
ڕه شپێسته کان  ب��وو،  هه ژارنشین  گه ڕه کێکی 
پێویسته   نیشته جێبوون.  لێ  ئیسپانییه کانی  و 
ئه و  سه ردانی  به رپرسه کان  الیه نه   و  ده وڵ��ه ت 
جیاواز  بنه مایه کی  له سه ر  و  بکه ن  گه ڕه کانه  
په یوه ست به  خاوه ندارێتی و مافی نیشته جێبوون 
ئه و  دارای��ی،  سه رچاوه ی  جیاوازی  تایپێکی  و 
که سانه  بگه ڕێننه وه  که  به  ژیان له وێ ڕاهاتبوون. 
هه روه ها کار له سه ر سه وزکردنی ئه و گه ڕه کانه  
بڕه خسێندرێت  لۆکاڵیی  کاری  هه لی  و  بکرێت 

له و بواره نه ی کاری تێدا ده کرێت.
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پێکهێنانه وه ی  دووب���اره   وێنای  ج��ۆره   ب��ه م 
ه��ه ر  ئ��ه ن��ج��ام��دان��ی  ب��ۆ  ده ک�����ه م.  شارنشینیی 
گه رمبوونی  دی����ارده ی  ب��ه   س��ه ب��اره ت  ک��ارێ��ک 
چۆنیه تیی  س��ه رل��ه ن��وێ  پێویسته   جیهانیی، 
دابڕێژینه وه ،  ئه مریکییه کان  ش��اره   کارکردنی 
نوێی  ت��ه واو  ڕێکخستنێکی  و  شێواز  له   بیر  و 
ش��ارن��ش��ی��ن��ی و ش��ێ��وازگ��ه ل��ی ن��وێ��ی ژی����ان و 
بواری  و  توانست  گه لێک  بکه ینه وه .  کارکردن 
له سه ر  پێویسته   که   له به رده ستدان  کارکردن 
چه پ ئاگاداریان بێت- ئه مانه  هه لی ڕاسته قینه ن، 
به اڵم لێره دا له گه ڵ هه ندێک له  مارکسیسته کاندا 
وه ها خۆیان  که   ده بمه وه ،  کێشه   ڕووب��ه ڕووی 
نیشانده ده ن بیرده که نه وه : »به ڵێ! ئه مه  قه یرانه ، 
سه رمایه داریی  سیسته می  ناو  دژبه رییه کانی 
ده کات!«،  چاره سه ری  جۆره کان  له   به جۆرێک 
له   نییه   گ��وزارش��ت��ک��ردن  کاتی  ق��ه ی��ران،  کاتی 
به ڵکو   ،)triumphalism( سه رکه وتنگه رایی 
من  سه ره تا  گیروگرفته کانه .  ده رخستنی  کاتی 
پێموایه  ئیشکال هه یه  له و ڕێگه یه ی مارکس ئه م 
مارکسیسته کانیش  خستۆته ڕوو.  پێ  کێشانه ی 
ناتوانن به  باشی له  پێکهاته ی ئاڵۆزی ده وڵه ت و 
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سه رمایه ی دارایی و شارنشینی تێبگه ن- ئه وان 
به اڵم  لێهاتوون.  دیکه دا  شتی  له   تێگه یشتن  له  
بیرکردنه وه ی  به   دووب��اره   له ئێستادا  پێویسته  
هه ڵوێسته   ده رب������اره ی  ب��چ��ی��ن��ه وه   خ��ۆم��ان��دا 

تیۆرییه کان و ئه گه ره  سیاسییه کانمان«.
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ملمالنێ له سه ر شوێنی شارنشینی
گفتوگۆ له گه ڵ داڤید هارڤه ی

وه رگێڕانی: هاوار محه مه د



50

ب���ۆچ���ی م��ل��م��ان��ێ ش��ارن��ش��ی��ن��ی��ی��ه ك��ان له  
گرنگن؟  كۆمه اڵیه تیدا  گ��ۆڕان��ی  پ��رۆژه ك��ان��ی 
گرتنی پانتایی گشتی ]فه زای گشتی[ له  الیه ن 
بایه خێكی  چ  كۆمه اڵیه تییه كانه وه   بزووتنه وه  
جیهان  تاریكه ی  چركه ساته   له م  چۆن  هه یه ؟ 
و، له نێو ئه و جیاكارییه  شارییه  و نایه كسانییه  
ده ت��وان��ی��ن  دون��ی��ادا  زه ق��ان��ه ی  كۆمه اڵیه تییه  
سه رله نوێ بیر له و شته  بكه ینه وه  كه  ئیمكانی 
له م   David Harvey هارڤه ی  داڤید  هه یه ؟ 
یه كه می  24/ت��ش��ری��ن��ی  ل��ه   ك��ه   گ��ف��ت��وگ��ۆی��ه دا، 
قووڵی  به   س���ازدراوه ،  له گه ڵی   2013 ساڵی 
هارڤه ی  ده دات���ه وه .  پرسیارانه   ئ��ه م  وه اڵم��ی 
ئه نترۆپۆلۆژیا  بواری  به توانای  مامۆستایه كی 
و ج��وگ��راف��ی��ای��ه  ل��ه  س��ه ن��ت��ه ری ت��وێ��ژی��ن��ه وه ی 
به ڕێوه به ری  نیویۆرك،  شاری  زانكۆی  بااڵی 
و،  سیاسه ته   و  كولتوور  و  شوێن  سه نته ری 
له وانه :  نووسیوه ،  پێشه نگی  كتێبی  چه ندین 
 ،)1973( ش���ار  و  ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی  ع��ه دال��ه ت��ی 
شوێنه كانی   ،)1982( سه رمایه   سنووره كانی 
نیولیبرالیزم  مێژووی  كورته    ،)2000( ئومێد 

)2005( و چه ند كتێبێكیتر. 
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هارڤه ی له م گفتوگۆیه دا ئه وه  ڕوونده كاته وه،  
كه  چۆن ممانێكان له سه ر پانتایی گشتیی شار 
دوو  گه ڕه كه كاندا  له   ڕۆژان��ه   ژیانی  ج��ۆری  و 
كایه ی سه ره كین بۆ تێگه یشتن له  دینامیكییه تی 
تێگه یشتنێكیتر  ده یه وێت  و،  چینایه تی  ملمانێی 
سه رجه م  تاوه كو  بخاته ڕوو،  كرێكار  چینی  بۆ 
شارنشینی  »ژیانی  كه   بگرێته وه   خه ڵكانه   ئه و 

به رهه م دێنن و دووباره  به رهه م دێننه وه«.
 

ده قی گفتوگۆكه : 
بزووتنه وه   و  ئه و خه ڵك  به الی  * ئوستاز هارڤه ی، 
و  كۆمه اڵیه تی  گ��ۆڕان��ی  ك��ه   كۆمه اڵیه تییانه وه ، 
شوێنی  له سه ر  ملمالنێ  بۆچی  گرنگه ،  بۆ  سیاسییان 
شوێن  به رهه مهێنانی  و  شوێن  )ی��ان  شارنشینی 

به گشی( له  گۆڕینی كۆمه اڵیه تیدا گرنگه ؟ 
- ب��اك��گ��راون��دێ��ك��ی س����اده ی ت��ی��ۆری��ی��ان بۆ 
ده خ���ه م���ه ڕوو ك��ه  ل��ه  خ��وێ��ن��دن��ه وه م ب��ۆ به شی 
كه    كتێبانه وه   ئه و  و  سه رمایه   كتێبی  دووه م��ی 
له باره ی ئه و كتێبه وه   نووسیومن، پێیگه یشتووم. 
ماركس  س��اده ی��ه ی  و  گشتی  ئه رگومێنته   ئ��ه و 
ده ی��خ��ات��ه ڕوو ئ��ه وه ی��ه  ك��ه  زێ��ده ب��ای��ی، ق��ازان��ج، 
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ده بێت.  دروس��ت  به رهه مهێنانه وه   ك��رده ی  له  
ئه و  سه رمایه ،  كتێبی  یه كه می  به شی  هه ڵبه ت 
هه مووی  ده یخوێننه وه   هه مووان  كه   به شه یه  
له   ته نانه ت  به اڵم  به رهه مهێنانه وه یه،  له باره ی 
ئه وه  ڕوونده كاته وه   ماركس  یه كه میشدا  به شی 
ك���ه  ده ش���ێ���ت ب��ه ه��ا ل���ه و ش���ت���ه دا ن��ه ب��ێ��ت، كه  
به رهه مهێنراوه  هه تاوه كو له  بازاڕدا ئه و به هایه  
له   ئینجا وه ك  ڕیالیزه  نه بێت و ساغ نه بێته وه ، 
یه كه ی  ده ڵێت  دا   Grundrisse گرۆندۆرسێ 
ڕیاڵیزه بووندا  و  به رهه مهێنان  نێوان  لێكدژیی 
به كرده یی ئه و شته یه  كه  پێمان ده ڵێت سه رمایه  

چییه . 
ئێستا، ئه گه ر بیر له مه  بكه نه وه ، ده توانن ئه وه  
ببینن كه  به رهه مهێنان زێده بایی به رهه مده هێنێت، 
به اڵم ده شتوانن ئه وه  ببینن، كه  به ها به  زه روره ت 
نابێت.  ڕیالیزه   به رهه مهێناندا  شوێنی  له هه مان 
له  كارگه یه كی چینیدا  به ها  بۆ نموونه  ده كرێت 
 Wal-Mart به رهه مبهێنرێت ، ئینجا وال-مارت
له  كۆڵۆمبس و ئۆهایۆ ڕیالیزه  ببێت. به م جوره  
ڕێگا  به  زۆر    urbanizationب��ه ش��اری��ب��وون
كایه ی ڕیالیزه بوون و ساغبوونه وه ی زێده باییه ، 
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س��ووڕی  ل��ه   ن��اوه ك��ی  په یوه ستییه كی  ئینجا 
سه رمایه دا له نێوان به رهه مهێنان و ڕیالیزه بوون 
و ملمانێكان له كایه ی شاریدا بۆ به رهه مهێنانی 
شوێنی  له   ملمانێ  وه ك  ده ستخستنی  و  به ها 

كاردا، گرنگ و به  بایه خه . 
زیاتر  كرێی  بۆ  ده ت��وان��ن  كرێكاران  ئێستا 
له   ڕه نگه   و  تێبكۆشن  ك��ار  باشتری  دۆخ��ی  و 
سه ركه وتووبن،  به رهه مهێنانیشدا  پرۆسه كانی 
ب���ه اڵم ل��ه  ڕوان���گ���ه ی ئ���ه وان���ه وه ، ك��ات��ێ��ك پ��اره  
زیاده كه یان وه رده گرن و ده گه ڕێنه وه  بۆ ماڵه وه  
ده بینن، ده بێت به  شێوه ی كرێی به رزی خانوو 
و باجی كرێدیت كارت و كارتی ته له فۆن و شتی 
له م بابه ته  بیده نه وه  به  بۆرژوازه كان. به م جۆره  
هه یه   نیگه رانییه ك  ك��رێ��ك��اره وه ،  ڕوان��گ��ه ی  ل��ه  
به رهه مهێنان  شوێنی  له   كه   ل��ه وه ی  ته نیا  نه ك 
ئه و  و  م��اڵ  تێچوونی  ل��ه   به ڵكو  ڕووده دات، 
ل��ه ب��ه رام��ب��ه ر كه لوپه ل و  پ��اره ی��ه ی ك��ه  ده ب��ێ��ت 
 shops خزمه تگوزارییه كان و كااڵی بازاڕه كان
له سه ر  س��وود  پێدانی  بۆ  ش��اراوه ك��ان  باجه   و 
ڕه هنی خانووبه ره  و هه موو شته كانیتر، بدرێت. 
ل��ه  ملمانێی  ئ��ه م دوو ف��ۆڕم��ه   ب��ه م ج���ۆره ، 
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چینایه تی، كه  له  زۆربه ی تیۆره كاندا به شێوه یه كی 
تووند لێكجیاكراونه ته وه ، وه ك یه كه یه كی لێكدژ 
ئینجا  ته فسیر ده كه م،   contradictory unity
ئه و ملمانێیانه ی كه  له نێو شاره كانیشدا له سه ر 
ئه و ملمانێیانه   ژیانی ڕۆژانه  ڕووده ده ن وه ك 
گرنگن، كه  له نێو شوێنه كانی كاردا ڕووده ده ن. 
من  بۆ  ملمانێیانه   ئ��ه م  نێوان  یه كێتییه ی  ئ��ه و 
گرنگییه كی تایبه تییان هه یه  ئه گه رچی خه ڵكێكی 

زۆر پێیان باشتره  دانی پێدانه نێن. 
كه واته  ئه مه  كاریگه ری له سه ر ئه وه  داده نێت 
ژیانی  تێچوونی  پێكدێن،  چ��ۆن  ش��اره ك��ان  كه  
ڕۆژانه  چییه  و چۆن جۆری به كرێگرتن به سه ر 
شوێنه كاندا دابه ش ده بێت و چۆن به گیتۆبوون 
ل��ێ��ره دا  ده ب��ێ��ت.  دروس���ت   ghettoization
ده بێت باس له  چۆنیه تی به گیتۆبوون بكه ین، له  
مێژوودا گیتۆ هی هه ژاره كان بوو، به اڵم ئێستا 
گیتۆ هی ده وڵه مه نده كانه ، باس له وه یش بكه ین، 
كێن ئه وانه ی گیتۆكان بۆ خۆیان دروستده كه ن 

و دوور له  جیهان به سه ر خۆیاندا داده خرێن. 
ئه مانه   ه��ه م��وو  س��ه ی��ری  كێشه   وه ك  م��ن 
پێیده ڵێم  كه   هه یه   شته   ئه و  ئه گه رچی  ده كه م، 
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شوێنی  ل��ه   ك��ه   شته ی  ئ��ه و  ل��ه ن��ێ��وان  لێكدژی 
له   ك��ه   شته ی  ئ��ه و  ڕووده دات  به رهه مهێنان 
ده م��ه وێ��ت  ئێستا  ڕووده دات.  ژی��ان  شوێنی 
له   گ��ه وره ت  داهاتی  كرده یی  به   ده شێت  بڵێم 
له   به اڵم  ده ستبكه وێت،  به رهه مهێنان  شوێنی 
سكااڵ  كرێكاران  بیدۆڕێنیته وه .  ژیان  شوێنی 
ئێستا  ده ك���ه ن،  شوێنه كان  ب���ه رزی  كرێی  ل��ه  
ئ��ه گ��ه ر  ببینین،  ئ��ه م��ه   ب��ه ك��رده ی��ی  ده ت��وان��ی��ن 
سه رمایه   بكه ین،  به گشتی  سه رمایه   سه یری 
شوێنی  به رزی  كرێی  له ڕێگه ی  زێده باییه كان 
نیشته جێبوون و كرێی ته له فۆن و ئه و شتانه وه  

وه رده گرێته وه . 
كاتێك وانه  به  خوێندكاره كان ده ڵێمه وه  ئه مه  
له ڕووی  ده توانم  هه یه .  زۆری  گرنگییه كی  بۆ 
وانه یان  ك��اره وه   شوێنه كانی  له باره ی  تیۆرییه  
له   خوێندكاره كان  زۆرب��ه ی  ب��ه اڵم  پێبڵێمه وه ، 
شوێنی كاردا نین. به اڵم ئه گه ر باس له و كرێ 
له   یه كسه ر  ئه وا  ده ی��ده ن،  كه   بكه ین  باجانه   و 
بۆ  ئ��ه وان  پێیانده ڵێین  تێده گه ن.  باسه كه مان 
نێو  له   ئ��ه وان  ئینجا  تێده كۆشن،  شت  هه مان 

گه مه ی ملمانێی چینایه تیدان. 
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پانتایی  ل��ه س��ه ر  م��ل��م��ان��ێ  م��ن��ه وه   ب����ه الی 
شارنشینی و جۆری ژیانی ڕۆژانه  له  گه ڕه كدا 
ده ده ن  یارمه تیمان  و  زی��ن��دوون  شتی  دوو 
چینایه تی  ملمانێی  دینامیكیه تی  ل��ه   ت��اوه ك��و 
ئه و  باوه ڕپێنه كراوه   كه   شته ی  ئ��ه و  تێبگه ین. 
نه رمییه  گه وره یه یه  كه  سه رمایه  هه یه تی، ئه گه ر 
سایه ی  له   وه رده گیرێته وه .  له وال  بدرێت  لێره  
ڕۆژگ��ارێ��ك��دا  ب��ه   كۆمه اڵیه تیدا  دیموكراسیی 
كار  له  شوێنی  هه ندێك  ده س��ه اڵت  كه   تێپه ڕین 
پاشه كشه ی كرد، كه چی هه وڵیدا ئه و زێدباییه ی 
میكانیزمی  ل��ه ڕێ��گ��ه ی  ك��رێ��ك��ار  ده ی���دای���ه   ك��ه  
له   به دبه ختی  بۆ  پێموایه   هه ڵبمژێته وه .  ت��ره وه  
زۆرینه ی شێوازه كانی بیركردنه وه دا، به  تیۆری 
ژیاندا  شوێنی  ل��ه   ئ���ه وه ی  ماركسیزمیشه وه ، 
ڕووده دات وه ك مه سه له یه كی الوه كی سه یری 
كراوه . سه رمایه  زۆر ئاسووده یه  كاتێك ده بینێت 
ژی��ان  شوێنی  مه سه له ی  پێیانوایه   ه��ه م��ووان 
بابه تێكی الوه كییه ، چونكه  ئه وكاته  وه ك به شێك 
له  دینامیكییه تی ملمانێی چینایه تی توخنی ئه م 
كایه یه  ناكه وین. به الی منه وه  ئه و یه كێتییه ی نێوان 
به رهه مهێنان و ڕیالیزه بوون بۆ ئه وه  زۆر گرنگه  
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به رهه مهێنانی  نێوان  په یوندی  له   بیر  چۆن  كه  
بكه ینه وه،  ڕیالیزبوونی  و  زێده به ها  و  به ها 
بێگومان یه كێك له  كێشه كانی تیۆری ماركسی 
به شی دووه م���ی سه رمایه   ك��ه س  ك��ه   ئ��ه وه ی��ه،  
ناخوینێته وه .  پرۆسێسه كه   ڕیالیزه بوونی  وه ك 
خوێندنه وه ی به شی دووه م زۆر سه خته  به اڵم 
هۆكاری  پارچه یه   ئه و  فه رامۆشكردنی  پێموایه  
شیكارییه   له   مه ترسیداره   نوقسانییه كی  بوونی 
ڕادیكاڵه كاندا كه  یه كێتی له نێوان به رهه مهێنان و 

ڕیالیزه بووندا نابینێت. 
ڕیشه كانی  س��ه ر  خ��رای��ه   زۆر  *ڕۆش��ن��ای��ی��ه ك��ی 
به اڵم  ئه سته مبوڵ،  له   غ��ازی  پاركی  ڕاپه ڕینه كانی 
بایه خی  كه متر  عه ره بییه كان  ڕاپه ڕینه   ڕیشه كانی 
قه یرانه كانی  میسر  له   نموونه   بۆ  ئه گه رچی  پێدرا 
دابینكردنی  بۆ  گه نجان  بێتوانایی  و  نیشته جێبوون 
بهێنن،  پێك  خێزان  تاوه كو  نیشته جێبوون  شوێنی 
له   جیاوازی  چۆن  به چاون.  و  دیار  زۆر  كێشه گه لێكی 
ڕاپه ڕینه دا  دوو  له و  شارنشینی  قه یرانی  ئامانجی 

ده كه یت؟ 
و  ئه سته مبوڵ  ك��اروب��اری  له   من  باشه ..   -
قورسه   زۆر  بۆیه   نیم ،  ش��اره زا  زۆر  قاهیره دا 
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ه��ه ن��دێ شتدا كه   ل��ه   زان��ا  ببمه  ش��اره زای��ه ك��ی 
دوای  ن���ازان���م.  ل���ه ب���اره وه   ئ���ه وت���ۆی  شتێكی 
ڕاپه ڕینه كه   له   ب��ه ر  من  ده ڵ��ێ��م:  تێبینییه م  ئ��ه م 
وه ك  ه��ه ڵ��ب��ه ت  ك���رد،  ئه سته مبوڵم  س��ه ردان��ی 
ئ��ه س��ت��ه م��ب��وڵ��ه وه   ل���ه ب���اره ی  شتێكم  پێویست 
پرۆسه یه كی  به   شاره   ئه و  ببینم  تاوه كو  زانی 
شارییدا  گه شه پێدانه وه ی  سه رله نوێ  سه یری 
بینادروستكه ره كان  به رزكه ره وه ی  تێده په ڕێت، 
ئ��ه و ش���اره دا ده ب��ی��ن��ران!  ل��ه  ه��ه م��وو شوێنكی 
ئابووریی توركی دووه م خێرا گه شه كردووترین 
گه شه سه ندنه وه  ،  ڕووی  له   جیهانه   ئابووریی 
له م  هه یه   ڕۆلیان  به شاریكردنیش  و  بیناكردن 
پرۆژه   و  خۆپڕوكان   ئه م  به اڵم  گه شه كردنه دا، 
فووتێكراوانه ، خه ڵكی سه رگه ردان ده كات. له وێ 
چوومه  ئێستگه یه ك و پێموتن ئه مه  ده مخاته وه  
بیری ساڵی 2005 مه درید به ر له  داڕووخان، 
هه ڵكه ندنی  دژی  زۆر  ملمانێیه كی  له وێیش 
هه بوو  نیشته جێبوونیان  شوێنی  ل��ه   خه ڵكی 
وتنی  به هۆی  جا  ئه سته مبوڵ.  ئێستای  وه ك 
زۆر  من  له ده ستدا.  خۆمم  جه ماوه ری  ئه مه وه  
به ختم هه بوو كه  له وێ هه ندێك دۆستم هه بوو 



59

و  شاره كه   جیاوازه كانی  شوێنه   بردومیانه   و 
ئه وه یان پیشاندام كه  ڕێككارییه كان و پرسه كانی 
چۆڵكردنی شوێنه كان چۆن به ڕێوه  ده چن. له م 
هه ڵوێسته دا بۆم ده ركه وت بزووتنه وه  شاری-
و  په رێشان  ڕوون��ی  به   زۆر  كۆمه اڵیه تییه كان 
پ��رۆژه   ئ��ه و  دژی  زۆر  هه ڵچوونێكی  په ستن. 
بۆ  حكومه ت  كه   هه یه   وه به رهێنان  گه ورانه ی 
نه خشه ی  كاتێك  جا  داڕش��ت��ب��وون،  ش��اره ك��ه ی 
گۆڕه پانێكیان داڕشت هه رگیز له وه  زۆر سه رم 
پ��ه رچ��ه ك��ردار دژی  ل��ه   ك��ه  ج��ۆرێ��ك  نه سوڕما 
هه بوو، به اڵم په رچه كرداره كه  وه ك ئه وه  به هێز 
ئه فریقا  باكوری  و  میسر  له   كه   نه بوو  زه ق  و 
باكگراوندێكی  ئه فریقا  ب��اك��وری  ل��ه   ده ب��ی��ن��را. 
ملمانێ  ساڵه ی  بیست  یان  ساڵه   پانزه   زۆری 
هه بوو.  خ��ۆراك  بۆ  چه ندباره   خۆپیشاندانی  و 
مه سه له یه كی  خ��وارده م��ه ن��ی  ب����ه رزی  ن��رخ��ی 
م��ه ت��رس��ی��داره ، ب���ه اڵم زی��ادب��وون��ی ب��ێ��ڕاده ی 
ده بینن.  ئاشكرا  و  زه ق  گه نده ڵی  و  نایه كسانی 
قاهیره   ل��ه   عه ره بییه كان  ڕاپ��ه ڕی��ن��ه   كاتێكیش 
بیرمده كرده وه   له  سه ره تادا وا  پێكرد  ده ستیان 
كه  چه ند له  پاریسی كاتی شۆڕشی فه ره نسی له  
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لێكچوونی  له به رئه وه ی  ده چێت،   1848 ساڵی 
گرنگ هه یه  له نێوان پاریسی 1848 و قاهیره ی 
ئێستادا. له  پاریسی ئه وكاته دا خه ڵكی بڕیاریاندا 
له   هه ڵبه ت  بكه ن.  ڕزگ��ار  فیلیپ  شا  له   خۆیان 
پاشا ڕزگاریان بوو به اڵم ئه مه  به شه  ئاسانه كه  
بوو. به و ڕۆژانه  ده ڵێم ڕۆژه كانی شوباتی ساڵی 
24ی  ڕاپه ڕینه كانی  ئه مه   هاوشێوه ی   ،1848
كانوونی 2011 ی میسر بوو، كه  به  گه مارۆدانی 
موباره ك كۆتایی هات. له  پاریسی ئه وكات  دوای 
 1848 حوزه یرانی  ڕۆژان��ی  له   مانگێك  چه ند 
كرێكاران  یاخیبوونی  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  دا 
ڕوویدا و نه زمه كه  له الیه ن ده زگای سه ربازییه وه  
خرایه وه  جێی خۆی و، یاخیبوونه كه  سه ركوت 
له   ئ��ه وه ی  بوو.  ڕاپه ڕینه كه   كۆتایی  ئه مه   كرا. 
دوای 30 حوزه یرانی 2013 و له  3 ته موزدا 
له  میسر ڕوویدا به شێوه یه كی سه یر له  ڕۆژانی 
حوزه یران ده چوو، به تایبه تیش ئه و سه ركوته ی 
ك��ه  س��ه رب��از ك����ردی. ل��ه  ق��اه��ی��ره  ش��ۆڕش��ه ك��ه  
ك��ۆم��اری  ش��ۆڕش��ی  ن���ه ب���وو؛  سۆشیالیستی 
ڕزگاربوون  ئامانجه كه ی  كه   بوو  ب��ۆرژوازی��ی 
دامه زراندنی  و  نایه كسانی  و  گه نده ڵی  له   بوو 
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كۆمه ڵگایه كی دیموكراسیتر. نازانم ئه م به راورده  
چه نده  سوودبه خشه  و ئه توانم تا كوێ دریژی 
بكه مه وه . له  قاهیره یش هاوپه یمانییه كی به هێز و 
ڕوون ده ركه وت كه  له مه دا تۆزێك له  ئه سته مبوڵ 
ده چ���وو، ب��زووت��ن��ه وه ی ك��رێ��ك��اران ل��ه  قاهیره  
ده ركه وتن )كه  بۆ كاتێكی دیاریكراو كه وتبوونه  
بزووتنه وه ی  هه م  جۆره   به م  جۆشوخرۆش(. 
بێزاری  خه ڵكانی  هه میش  ه��ه ب��وو  كرێكاریی 
شاره كه  هه بوون كه  له ده ست نایه كسانی نرخی 
به رزی خۆراك و ڕێژه ی زۆری گه نده ڵی وه ڕز 
زۆر  قاهیره   له   هاوپه یمانی  ب��ه اڵم  ب��ووب��وون. 
ناچوونیه ك بوو، پێموایه  له  ئه سته مبوڵیش هه ر 
هه وادارانی  ئه سته مبوڵ  له   نموونه   بۆ  بوو.  وا 
تۆپی پێی یانه ی چینی كرێكار )به شكتاش( ئه و 
كه   به رزكردبوویه وه   سێكسییانه یان  دروشمه  
ژنان لێیان ڕازی نه بوون. بۆیه  داوایان لێكردن 
كرد.  وایان  ئه وانیش  و  بگۆڕن  دروشمه كانیان 
به م جۆره  له  هه ردوو حاڵه ته كه دا یه كریزییه كی 
تووڕه یی  ئاراسته كردنی  له   هه بوو  ناچوونیه ك 
زۆر  به شێوه یه كی  كه   سیسته مه كه   س��ه ر  بۆ 
ئ��ۆت��ۆك��راس��ی ك���اری ده ك����رد و، ه��ی��چ ج��ۆره  
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ڕاوێژێكی قبوڵ نه ده كرد. ناڵیم ئه مانه  شۆڕشی 
سۆشیالیستی بوون، به ڵكو ڕاپه ڕینی ناڕه زایه تی 
شارییانه  بوون. حكومه تی ناوه ندیی توركی زۆر 
ئه سته مبوڵی خۆش ناوێت، ئه م نموونه  كاسیكییه  
گرنگی  پاریسدا  له گه ڵ  لێكچوونییه وه   له ڕووی 
خۆی هه یه . ئه سته مبوڵ سه نته ری ئۆپۆزسیۆنه  
و سه نته ره  شارییه  سه ره كییه كانی تریشه . به م 
جۆره  كاتێك حكومه ت خۆی دژی به شاریكردن 
شارییه ی  گه شه كردنه   جۆره   ئه م  چونكه   نییه ، 
خه ڵكانه ی  ئه و  زۆر  به دڵنیاییه وه   ئه وا  پێباشه ، 
خۆش ناوێت كه  به ڕێژه یه كی زۆر له م ناوچانه دا 

هه ن. 
له   بێزاری  كه   وایدابنێین  ناكرێت  ئایا  به اڵم   *

ئۆردوگان هه مان بێزارییه  له  موباره كیش؟ 
ئ��ه وه ی  حاڵه ته كه دا  ه���ه ردوو  له   ب��اش��ه ..   -
گه ل له  دژی هه ڵسان سته م و ده سه اڵتخوازی 
authoritarianism بوو، ئینجا ئاستی گه نده ڵی 
ل��ه  ه����ه ردوو واڵت��ه ك��ه  زۆر ب����ه رزه ، ه���ه ردوو 
گه نده ڵی  ئاستێكی  له سه ر  خۆیان  سیسته مه كه  
دروستبوون. من ناڵێم گه نده ڵی له  واڵتێكی وه كو 
ویایه ته  یه كگرتووه كاندا نییه ، تاكه  جیاوازییش 
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ئه وه یه  كه  گه نده ڵی له  ویایه ته  یه كگرتووه كان 
سپۆنسه ریی  و  تێچوون  له   )سه رنج  یاساییه  
له الیه ن  بده   هه ڵبژاردن  سیاسییه كانی  هه ڵمه ته  
كاری  لیژنه كانی  و  كۆمه ڵه كان  و  كۆمپانیاكان 

سیاسییه وه (. 
*لێكچوون )یان لێكنه چوون( له نێوان بزووتنه وه ی 
»وۆڵ ستریت بگرن«  Occupy Wall Street )OWS(و 
ڕاپه ڕینه  عه ره بییه كاندا هێشتایش جێگای پرسوباسه . 
ستریت  »وۆڵ  بووتنه وه ی  به شداریكه ری  هه ندێك 
بگرن« پێیانوایه  ڕاپه ڕینه  عه ره بییه كان ئیلهامی به و 
پێیانوایه   هه ندێكیتریش  به خشیوه ،  بزووتنه وه یه ش 
ب��ه راورد  قابیلی  و  جیاوازن  بزووتنه وه یه   دوو  ئه م 
نین. جیاوازی نێوان »وۆڵ ستریت بگرن« و ڕاپه ڕینه  
نایه كسانیی  و  جیاكاری  الیه نی  له   عه ره ییه كان 

كۆمه اڵیه تی له  هه ردوو سیاقه كه دا، چۆن ده بینیت؟ 
گشتی  به شێوه یه كی  عه ره بی«  »به هاری   -
ب��زووت��ن��ه وه ی��ه ك��ی ج��ه م��اوه ری��ی��ه  ك��ه  س��ه رج��ه م 
سیسته می  له   تووڕه یی  و  بێزاری  جۆره كانی 
لێیان  هه ست  بێ  وه ك سیسته مێكی  كه   حاكم، 
ده وانی، كۆكرده وه . هه ڵبه ت شاره زایه كی قوڵم له  
بزووتنه وه ی »وۆڵ ستریت بگرن« نییه ، چونكه  
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له و ساڵه دا من له  مۆڵه تدا بووم و ده  ڕۆژ به ر 
له  ده ستپێكردنی بزووتنه وه كه  سه فه رم كردبوو. 
ئه گه ر سه یری پێكهاته ی ئه و خه ڵكانه  بكه ن 
ب��زووت��ن��ه وه ی »وۆڵ ستریت  چ��ووب��وون��ه   ك��ه  
پێكهاته ی  وه ك  ده رده كه وێت  ئه وا  بگرن«�ه وه ، 
یان  ته حریر  مه یدانی  ڕژاب��ووی��ه   خه ڵكه ی  ئه و 
نه بوو.  هه مه ڕه نگ  غازییه وه   پاركی  ته نانه ت 
كه   ب��وو  چكۆله   كۆمه ڵێكی  بزووتنه وه یه   ئ��ه م 
ده یه ویست  و  هه بوو  ڕادیكاڵیی  كارنامه یه كی 
زۆر  كۆمه ڵێكی  مێز.  سه ر  بخاته   كارنامه كه ی 
كه م بوون كه  بانگه شه ی ئه وه ی ده كرد به  ناوی 

%99 ی دانیشتوانه وه  قسه  ده كات. 
بزووتنه وه ی »وۆڵ ستریت بگرن« له  ڕووی 
نابێت  ڕازی  هه رگیز  چونكه   گرنگه   تیۆرییه وه  
 a vanguard وه كو بزووتنه وه یه كی پێشڕه و 
movement ناوی بهێنرێت به اڵم له  حه قیقه تدا 
لێكدژییه  جه وهه رییه كه ی بوو.  وابوو، ئه مه یش 
ئه و بزووتنه وه یه  له وه دا زۆر كیشه ی ناوه كیی 
بۆ  بگۆڕن  بزووتنه وه یه   ئه م  چۆن  كه   هه بوو 
شتێكی جیاواز. رێسایه كی دیاریكراو دانرا. ده بوو 
هه ندێك  پێموایه   بێت.  ئاسۆیی  شتێك  هه موو 
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وه رگرتبوو،  عه ره بییه وه   به هاری  له   ئیلهامی 
ب���ه و وات���ای���ه ی ك��ه  ده ش��ێ��ت ب��ۆ وه دی��ه��ێ��ن��ان��ی 
شه قام.  سه ر  بڕژێینه   و  ده ره وه   بچینه   شتێك 
بزووتنه وانه دا  ئ��ه و  هه موو  له   سه نته رداریی 
گرنگ بوو. هێنری لێفیبه ر ده ڵێت سه نته رداریی 
جه وهه رییه .  شتێكی  سیاسی  بزووتنه وه ی  بۆ 
و  عه ره بی«  »به هاری  حاڵه ته كه ی  هه ردوو  له  
»وۆڵ ستریت بگرن«�دا، داگركردنی شوێنێكی 
سه نته ریی ڕه مزیی ڕوویدا. به اڵم پێموایه  ئه گه ر 
له   كه   بكه ن  خه ڵكانه دا  ئه و  له نێو  ڕاپرسییه ك 
»وۆڵ ستریت بگرن« و له  مه یدانی ته حریر و 
پاركی غازیدا به شدارییان كردبوو، ئه وا هه رگیز 

ناگه نه  هیچ لێكچوونێكی گه وره . 
له گه ڵ ئه وه یشدا، هه ردووكیان گوزارشتبوون 
ئ��ه وه ی  وێ���ڕای  ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی.  نایه كسانیی  ل��ه  
بزووتنه وه ی »وۆڵ ستریت بگرن« كۆمه ڵه یه كی 
چكۆله ی ڕادیكاڵیی بوو كه چی گوتاری سیاسی 
مه سه له ی  گ��ۆڕی.  یه كگرتووه كان  ویایه ته   له  
نایه كسانیی كۆمه اڵیه تی گه یانده  ئاستێك كه  ئیدی 
ده بوو چاره سه ر بكرێت. به ر له م بزووتنه وه یه  
ه��ه رگ��ی��ز م��ه س��ه ل��ه ی ن��ای��ه ك��س��ان��ی چ��اره س��ه ر 
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ئۆباما  هه ڵبژاردنه وه ی  پێیشموایه   نه كرابوو، 
بۆ جاری دووه م تاڕاده یه ك به هۆی مه سه له ی 
نیویۆرك  له   بوو.  كۆمه اڵیه تییه وه   نایه كسانیی 
سه رۆكی  بۆ  باسیۆ«  دی  »بیل  بوو  خه ریك 
چینی  ل��ه   چ��ی��دی  ك��ه   هه ڵبژێرین،  ش��اره وان��ی 
بلیۆنه ران نه بوو، ئه و باسی له  بوونی دوو شار 
ده كرد: یه كێكیان هی ده وڵه مه ندان و یه كێكیشان 
به رامبه ر  شتێك  ده ی��وی��س��ت  و  ه����ه ژاران  ه��ی 
تشرینی   5 )ل��ه   بكات  كۆمه الیه تی  نایه كسانی 
له گه ڵ  چاوپێكه وتنی  ئ��ه وه ی  دوای  دووه م���دا 
كرا، باسیۆ هه ڵبژێردرا(. به م جۆره  مه سه له ی 
بیركردنه وه ی  پێشه وه ی  خ��رای��ه   نایه كسانی 
»وۆڵ  بزووتنه وه ی  له مه یشدا  و  هه مووانه وه  

ستریت بگرن« ڕۆڵێكی سه ره كیی هه بوو. 
* كه واته  تۆ پێتوایه  بزووتنه وه ی »وۆڵ ستریت بگرن« 
ئه و شته ی به ده ستنه هێنا، كه  وه ك بزووتنه وه یه ك لێی 
چاوه ڕوانده كرا و ئیتر كاریگه رییه كه ی سه ره تای كۆتایی 
هات، كه چی ده یشڵییت »وۆڵ ستریت بگرن« هه ندێك 

مه سه له ی خسته  پێشه وه  كه  پێشتر باس نه كرابوو؟ 
گ��ه وره ی  كاریگه رییه كی  پێموایه   به ڵێ،   -
بۆ  ش��اره ك��ه   ئ��ه وه ب��وو  ئامانجه كه ی  ه��ه ب��وو. 
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دروستكردنی  و  ڕادیكاڵی  ڕیشه یی  كرده یه كی 
ك��ۆم��ه ڵ��ه ی ف����ه وزه وی س��ه رب��ه خ��ۆ ل��ه  هه موو 
ش��وێ��ن��ێ��ك پ���اڵ پ��ێ��وه  ب��ن��ێ��ت. ش��ت��ی گ��رن��گ بۆ 
ئه وه بوو  بگرن«  ستریت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی 
له   باشی  به   زۆر  چونكه   ن��ه ه��ات،  كۆتایی  كه  
بوو،  چاالك  تریشدا  ناوچه كانی  و  هه رێمه كان 
كۆمه ڵه  خه ڵكێكیشی هێنایه  پێشه وه  كه  به خێرایی 
زریانی  كاتی  له   چ��االك  زۆر  به شێوه یه كی  و 
ساندیدا كاریان كردبوو. له مه یشدا بزووتنه وه كه  
زۆر  ڕۆژنامه گه ری  په خشێكی  بكات  وا  توانی 
باش بۆ ئه م كاره  بكرێت، چونكه  له  ڕاستیدا له  
خاچی سوورو وه كاله تی به ڕێوه بردنی فیدراڵیی 
حاڵه تی ناكاو، خێراتربوون. پێموانییه  دادگه رانه  
به اڵم  ب��وو،  ت��ه واو  هه موو شتێك  بڵێم  كه   بێت 
بزووتنه وه كه  له م كاته دا كه  له  پانتاییه  سه نته رییه  
سیاسییه كه ی  بایه خه   كشایه وه ،  ڕه مزییه كه  
خۆی له ده ستدا. ئه گه ر به  هه رێم و ناوچه كانی 
تردا باڵوببیته وه  كه س سه رنجی ئه وه  نادات كه  
خه ریكیی چیت، به اڵم هێشتایش زۆر كار هه یه،  
نیویۆركدا  ش��اری  ناوچه كانی  و  هه رێم  له   كه  

ده یكه ن. 
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وێنای  چۆن  كه   به وه وه   په یوه سته   ئه مه   ئایا   *
بیرۆكه یه ك  بكه ین؟  كۆمه اڵیه تییه كان  بزووتنه وه  
شه قامه كاندا  له   خه ڵكی  له به ئه وه ی  ده ڵێت  هه یه  
نه ماون كه واته  بزووتنه وه كه  كۆتایی پێهاتووه ، به اڵم 
ستریت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی  ئه وه ی  وێڕای  ده ڵێت  تۆ 
كاره كانی  كه چی  بوویه وه،   باڵویش  و  په رش  بگرن« 
نیویۆركدا  وه ك  شارێكی  له   سیاسیی  مه یدانی 

داڕشتۆته وه . 
ڕه م��زی��ی��ه .  س��ی��اس��ه ت  زۆری  به شێكی   -
شتێكی  ڕه م��زی��ی��ه وه   ڕووی  له   بزووتنه وه كه  
)ته نزیم( ڕیخكستن  له ڕووی  و  هێنا  به ده ست 
�ه وه  له  وه یدهێننانیدا شكستی هێنا. ده ستكه وتی 
ش��اره وان��ی  نوێی  س��ه رۆك��ی  گرنگه ،  ڕه م���زی 
باجی  دانانی  كاری  یه كه م  كه   ئه وه یدا  به ڵێنی 
ئه وه ی  له پێناو  ده وڵه مه نده كان  له سه ر  زیاتره  
بیكاته وه  به  چاودێریی گشتیی به ر له  قوتابخانه  
له   پێموانییه  كاندیدێك  له  سه رجه م شاره كه دا. 
بوێریی  شاره وانیدا  سه رۆكی  پێگه ی  ئاستی 
ئه و  ئ��ه گ��ه ر  ه��ه ب��ووای��ه،   گفته ی  و  به ڵێن  ئ��ه م 
»وۆڵ  ب��زووت��ن��ه وه ی  ك��ه   ن��ه ب��ووای��ه   ڕاستییه  
ستریت بگرن« به  تووندی نایه كسانی خستۆته  

خشته ی كاره كانه وه . 
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*بزووتنه وه ی »وۆڵ ستریت بگرن« و ناڕه زایه تییه  
داگیركردنی  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  له   هه مه جۆره كان 
وه ك  مه یدانه كان(�یان  و  )باخچه كان  گشتی  شوێنی 
ته كتیكی  ئ��ه م  به كارهێنا.  ته كتیكی  ڕه گه زێكی 
شوێنگرتنه  چۆن بزووتنه وه كانی داڕشتۆته وه  و ئاسۆی 
چ جۆره  سیاسه ت و توانایه ك ده كاته وه  و سنووره كانی 

له  كوێدان؟ 
كه   شوێنانه ی  ئ��ه و  سێنترالێتی  پێموایه    -
ئاماژه یه كی  ك��رد  داگیریان  بزووتنه وانه   ئ��ه م 
گرنگه . ئه گه ر شوێنێكی سه ره كی داگیر بكه یت 
ئه گه ر  خۆ  خۆت،  سه ر  ده خه یته   سه رنجه كان 
ئه مه  نه كه یت ئه و شوێنانه  له ده ستده ده یت. ئه م 
شتێك  وه دیهێنانی  بۆ  ڕه مزییانه   بزووتنه وه  
سیاسه ت  كه   سنووره دا  له و  ئه وه یش  گرنگن، 

تێیدا ده بێته  سیاسه تێكی ڕه مزی. 
ستریت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی  ده وری  له   كه   شتێك 
بگرن«ه وه  په یدابووبوو ئه و ئاسته ی تێڕوانین بوو، كه  
كۆبوونه وه ی  ببێته  شوێنی  ده شێت شوێنێكی گشتی 
كه   ب��ه وه دا  هه یه   داننانێك  ئێمه وه   به الی  سیاسی. 
له   به اڵم  ده وروبه رماندا هه ن،  له   پانتایی گشتی  زۆر 
تێدا  شتانه ی  ئه و  تاوه كو  نین  جه ماوه ردا  به رده ستی 
بكه ن كه  ده یانه وێت. پانتایی گشتی شوێنێكی ڕكێف 
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كراوه  و، له  پێناو ئامانجێكی هاوبه شدا بوونی نییه . 
له  ئێستادا جه ختكرده وه یه كی سه ره كی له  شاردا هه یه  
ئایا  گردبوونه وه كان:  و  كۆبوونه وه   مه سه له ی  له سه ر 
كرده یی  به   بتوانین  كه   هه یه   ئه وتۆ  گشتی  شوێنی 

تێیدا كۆببینه وه ؟ 
»وۆڵ  ب��زووت��ن��ه وه   ل��ه ب��اره ی  ك��ه   شتێكیتر 
توانای  سه رنجه   جێگای  ب��گ��رن«ه وه   ستریت 
خ���ێ���رای پ��ۆل��ی��س ب����وو ب���ۆ دام���رك���ان���دن���ه وه . 
ب���زووت���ن���ه وه ی���ه ك���ی ه���اوش���ێ���وه م���ان ل���ه  ب��اڵ��ی 
»چای«یه  حیزبی  ئه ویش  هه یه ،  ڕاستڕه وه وه  
چایی  حیزبی  ڕاب��ردوو  هه فته ی   .Tea Party
دووه می  جه نگی  مۆنیۆمێنتی  ده وری  په رژینی 
جیهانییان له  واشنتۆن هه ڵگرت، په رژینه كانیان 
فڕێیاندا،  سپی  كۆشكی  ب��ه رده م  له   و  هه ڵكه ند 
شتێك  ئه گه ر  به اڵم  نه كرد،  شتی  یه ك  پۆلیس 
یه ك ئینج له  پاركی زوكۆتی ]شوێنێكی گشتی 
كه  موڵكی تایبه تیه  و سه نته ری ناڕه زایه تییه كانی 
له   ب��وو،  ب��گ��رن(  ستریت  )وۆڵ  ب��زووت��ن��ه وه ی 
ده گیرێیت.  ده ستبه جێ  بجوڵێنیت  نیویۆرك[ 
پێموایه  ئه م فه رق و جیاكارییه  بۆ گرتنی خه ڵكی 
جێگای  شتێكی  بۆته   ئێستا  پۆلیسه وه   له الیه ن 
ئه م شوێنه   له سه ر  پێموایه  ملمانێكان  سه رنج. 
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ڕه مزییانه  به شێكی گرنگی ته كتیكه كانی چه په . 
گۆڕانكارییه كان  جوگرافییه كان،  ماركسیسته   *بۆ 
له  به رهه مهێنانه وه ی دۆخی شارنشینیدا )سه رمایه داری 
كۆمه اڵیه تی  عه داله تی  بۆ  ..ه��ت��د(،  و  لیبرالی  و 
و  تیۆریست  له   زۆرێك  ئه وه یشدا  له گه ڵ  زه رورییه . 
سه ر  خستۆته   خۆیان  فۆكه سی  تر  ئه كتیڤیسته كانی 
»وۆڵ  بزووتنه وه ی  ئایا  كار.  شوێنی  له   ملمالنێكان 
فۆكه س  عه ره بییه كان  ڕاپه ڕینه   و  بگرن«  ستریت 
ف��ه زای  ل��ه   چینه كان  ملمالنێی  س��ه ر  ئه گێڕنه وه  

شارنشینیدا؟ 
- ده بێت هه ردووكیان پێكه وه  دابنێیت. ئه گه ر 
ده ستكاریی  شار  و  بگۆڕیت  كار  شوێنه كانی 
دیاریكراودا  خاڵی  هه ندێ  له   ده بێت  نه كه یت 
بپرسیت ئه ی ئامانج له مه  چییه ؟ ئه گه ر خه ڵكی 
ترسناك  نیشته جێبوونیان  ژیانی  هه لومه رجی 
بێت و نه توانن باجی شوێنی نیشته جێبوونه كه یان 
بده ن، ئه گه ر بێ ماڵ و حاڵ بن ته نانه ت ئه گه ر 
بگره   و  تێكۆشان  ئ��ه وا  هه بێت،  وه زیفه یشیان 
سه ركه وتن له  شه ڕه كانی شوێنی كاردا، ئه گه ر 
ناتگه یه نێت  ب��ێ��ت،  م��ت��ب��وون��دا  دۆخ���ی  ل��ه   ش��ار 
له   م��ه س��ه الن��ه   ئ��ه م  ئێستا  بۆنموونه   هیچ.  ب��ه  
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مایه پووچبوونی دیترۆیت دا ده رده كه ون. ئه مه  
ڕواڵه تێكی سه ره كییه  له باره ی ئه وه ی كه  ده بێت 
چۆن ملمانێ بكه ین و تێبكۆشین، ئینجا زۆریش 
به المه وه  سه یره  كه  هه ندێك خه ڵك وه ك هه مان 
له مه   بیریان  یه كێتییه ك   وه ك  ملمانێ  یه كه ی 

كردۆته وه . 
ل��������ه ڕووی ئ���ای���دی���ۆل���ۆژی���ی���ه وه ، ح��ی��زب��ی 
سۆشیالیستیی كرێكاری له  به ریتانیا، كه  یه كێكه  
له  به هێزترین حیزبه  چه په كانی ئه وروپا، پشت 
به  كرێكار و گاركه ده به ستێت ، له گه ڵ ئه وه یشدا 
سه ركه وتووه كانی  زۆر  چاالكییه   ل��ه   یه كێك 
سه رنشینییه وه ،  باجی  مه سه له ی  به   په یوه سته  
كه  مه سه له یه كی شارنشینییه . ئه م مه سه له  بوو 
كه  بووه  مایه ی ڕزگاربوون له  مارگرێت تاتچه ر. 
شارنشینییه وه   مه سه له ی  له ڕێگه ی  حیزبه   ئه م 
لۆكاڵیی  خه رجیی  دابینكردنی  له   )چاكسازیی 
حكومه ت( له  سیاسه تدا كاریگه ره  و جیاوازییه  

ڕاسته قینه ی دروستكردووه . 
ئه نتۆنیۆ  ك��ۆن��ی  ق��ه ش��ه ن��گ��ی  ده رب��ڕی��ن��ێ��ك��ی 
 1918 ساڵی  هی  كه   به رچاوكه وت  گرامشییم 
به هێزبوو  تێكۆشه رێكی  گرامشی  )هه ڵبه ت  یه  



73

 workers’ كرێكارییه كاندا  ئه نجومه نه   له پێناو 
ئه نجومه نه   ده ڵ��ێ��ت:  ده ربڕینه كه    ،)councils
كرێكارییه كان ته نیا بایه خ به و شتانه   ده ده ن، كه  
له و هێڵه  تایبه ته ی كاردا ڕووده ده ن. زۆر گرنگه  
ئه نجومه نه  كرێكارییه كان بایه خ به  ڕێكخستنه كانی 
 neighborhood organizations گ��ه ڕه ك 
به و  گ��ه ڕه ك  ڕێكخستنانه ی  ئه م  چونكه   ب��ده ن، 
خاوێنكردنه وه ی  كرێكاره كانی  كه   ئه ندازه یه ی 
كرێكاره كانی  و  ]ك��ه ن��اس��ه ك��ان[  ش��ه ق��ام��ه ك��ان 
گ��واس��ت��ن��ه وه و ف��ه رم��ان��ب��ه ره ك��ان��ی ب��ان��ك��ه ك��ان و 
ئه وا  كۆده كه نه وه ،  یه كتر  له گه ڵ  هه ركه سێكتر 
تێگه یشتنێكی باشتریشیان بۆ دۆخی چینی كرێكار 
وه ك گشتێك as a whole ده بێت، باشتر له و 
تێگه یشتنه ی ئه نجومه نه  كرێكارییه كان ]بۆ چینی 
ئایدیایه كدا  چه ند  له   ته نیا  و  هه یانه   كرێكار[ 
به رهه مهێنانه   تایبه ته كانی  هێڵه   ده رب�����اره ی 
گرامشی  كردۆته وه .  كورتیان  پیشه سازییه كه ی 
ده ڵێت: »با ئه م دوو فۆڕمه ی ڕێكخستن پێكه وه  
ئه مه   درێ���ژ  ب��ۆم��اوه ی��ه ك��ی  پێموایه   داب��ن��ێ��ی��ن«. 
به رده وامیش  ب��ه اڵم  منه ،  سه ره كیی  سیاسه تی 
چونكه   ده ك��ه م��ه وه ،  شارنشینی  له سه ر  جه خت 
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و  ماركسی  بزووتنه وه   له   هاوڕێكانم  زۆرب��ه ی 
فۆكه س  ته نیا  ده یانه وێت  سۆشیالیستییه كاندا 
ب��خ��ه ن��ه  س���ه ر ب��ه ره��ه م��ه��ێ��ن��ان و ب��زووت��ن��ه وه  
له   گشتێك  وه ك  ئ��ه وه ی  له بری  كرێكارییه كان، 

دۆخی چینی كرێكار له  شاردا بڕوانن.
*تۆ و هێنری لیفیبه ر و جوگرافه ره  ماركسیسته كانیتر 
ژینگه ی  و  شار  چۆن  كه   كردووه ،  ئه وه تان  مشتومڕی 
به شێوه یه كی   built environment باڵه خانه یی 
به   سه رمایه ن،  كه ڵه كه بوونی  شوێنه كانی  گشتی 
موڵكایه تیخستنه وه   له   ڕێگه ی  له   ئه مه   زۆرییش 
dispossession ڕووده دات، له گه ڵ نرخی به رزی زه وی 
و خانوودا، كه  هه میشه  چینی كرێكار و خه ڵكانی هه ژار 
ده ره وه ،  دونیای  به   ده ی��ده ن  شاره كاندا  زۆرب��ه ی  له  
و  گیتۆكان  و  ده وروب��ه ره ك��ان  بۆ  ده ره وه ،  ڕێگاكانی 
چه مكییانه   ئه گه ره   له و  هه ندێك  میللیه كان،  شاره  
ده كرێت  كه   چین   conceptual possibilities
كۆمه اڵیه تی  ملمالنێی  به ره و  له وه ی  یارمه تیمانبده ن 

له سه ر ژینگه ی باڵه خانه یی بچینه  پێش؟ 
كه ڵه كه بوونی  شوێنی  ش��ار  چ��ۆن  وه ك   -
سه رمایه یه ، به هه مان شێوه  شوێنی ڕیالیزه بوونی 
سه رمایه یشه  و، ده بێت ئه م ملمانێیانه ش پێكه وه  
دابنێین. ئینجا وه ك تۆ ده ڵێیت، من و لێفیبه ر و 
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سوڕێكی  سه رمایه   وتمان  هاوڕێیه كیتر،  چه ند 
بیناكردنی  به   له   پ��اره   تێیدا  كه   هه یه،   الوه كیی 
ه��ه ڵ��ده ق��وڵ��ێ��ت.   city-building ش������اره وه   
پارچه ی  پیشه سازیی  وه ك  شار  پیشه سازیی 
كه لوپه ل له  كارگه كاندا گرنگه . وه ك پێویست له وه  
و  ده كات  نه بووینه ته وه  كێ شار دروست  ورد 
چۆن دروست ده كرێت. له م ڕۆژگاره دا هێزه كانی 
كار به  زۆری ڕێكه وت و كاتین- به  ده وروبه ردا 
باڵوده بنه وه  و ده جوڵێن و، ڕێكخستنیان سه خته . 
كرێكارانی  زۆری  كه مبوونه وه یه كی  به هۆی  جا 
چینی  كوانێ  ده پرسن:  زۆر  خه ڵێكی  كارگه وه  
ده بێت  ئێمه   كه   ئ��ه وه ی��ه   وه اڵم��ه ك��ه ی  كرێكار؟ 
وه ك سه رجه م ئه و خه ڵكانه ی ژیانی شارنشینی 
به رهه مدێنن و به رهه م ده هێننه وه ، وێنای چینی 

كرێكار بكه ین و كۆنسێپتوالیزه ی بكه ین. 
*ئایا كۆمێنتێك یان پرسیارێكت هه یه  بۆ سه رجه م 

ئه و ئه كتیڤیستانه ی كه  له  ده ره وه ن؟ 
- نه خێر، من ڕێسایه كم هه یه ، ئه ویش ئه وه یه  
دۆخ��ه   و  پێگه   ل��ه ب��اره ی  ڕێنماییه ك  هیچ  ك��ه  
لۆكاڵییه كه یانه وه  ناده م به  ئه كتیڤیسته  لۆكاڵییه كان، 

چونكه  ئه وان له  من باشتر ده زانن چی ده كه ن! 
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سه رچاوه كان:
 

سایتی )الجدلیة Aljadaliyya( ئه م چاوپێكه وتنه كه ی 
له گه ڵ هارڤه ی ئه نجامداوه . ئه م سایته  به  هه ر سێ زمانی 
ئینگلیزی و عه ره بی و فارسی بابه ته كانی باڵوده كاته وه ، 
ده قه   له  هه ردوو  گفتوگۆیه  سوودم  ئه م  بۆ وه رگێڕانی 
عه ره بی و ئینگلیزییه كه  وه رگرتووه ، كه  ئه مه ی خواره وه  

ناونیشانه كانییه تی: 
- الصراع على الحيز المديني, حوار مع ديفيد هارفي, 

http://www.jadaliyya.com ،ترجمة: أسامة إسبر
 On Why Struggles over Urban Space -
 Matter: an interview with David Harvey,

   .http://www.jadaliyya.com
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قەیرانی
ماتریالیزمی مێژوویی

وەرگێڕانی: بابان ئه نوه ر
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هەندێک  ڕادیکالیزمی  ئاستی  لەڕاستیدا 
سەیر  گەلێک  بینیمان  پەرچەکردارانەی  ل��ەو 
ئەو  سەرنجە،  جێگەی  ئەوەی  هاوکات  بوون، 
بارگرانییەیە کە چەپەکان، جیاواز لە ڕاستەکان، 
ئەو  لەگەڵ  س��ەرک��ەوت��وو  مامەڵەکردنێکی  لە 
تەنها  ب��ەاڵم  نیشانیانداوە،  پ��ەرچ��ەک��رداران��ەدا 
ئەم  ڕەوینەوەی  بۆ  بەسە  بیرکردنەوە  بڕێک 
کە  بیرکردنەوەیە،  فۆڕمە  ئەم  ناوازەیە.  دۆخە 
فۆڕمێکی دژ بە دەسەاڵت و هەموو گوتارێکە، 
ڕەسەنایەتیی دەنگەکانی دیکە دووپاتدەکاتەوە، 
و  ناناوەندێتیی  و  جیاوازییەکان  بۆ  ب��اوەش 
چێژی بازاڕیی و تەنانەت خەیاڵیش دەکاتەوە، 
بەرجەستە،  ]واقیعی[  حیسابی  لەسەر  ب��ەاڵم 
ک��ە ف��ۆڕم��ێ��ک��ی ڕادی���ک���اڵ و ڕی���ش���ەگ���ۆڕە، تا 
ئ���ەو ڕادەی�����ەی ب��ە ش��ێ��وەی��ەک��ی خ��ۆڕس��ک��ان��ە 
بەکاردەهێنرێت. دەشێت کۆی ئەو ئایدیایانەی 
پەیوەستن بە پۆستمۆدێرنەوە، لەسەر دەستی 
ببنە  بەرپرسیارەکانی،  ه��ەرە  بەکارهێنەرە 
سەرلەنوێ  بۆئەوەی  ڕادیکاڵ،  هەرە  ئایدیای 
و  ڕیشەیی  بزووتنەوەیەکی  لە  بەشێک  وەک 
سیاسەتگەلێکی  بەرەو  بن  پاڵنەر  کە  ڕادیکاڵ، 
ئ����ازاد و ڕزگ���اری���خ���واز دەرب���ک���ەون���ەوە، بە 
وەرچەرخان  دەرک��ەوت��ن��ەوەی  ڕێگەی  هەمان 
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وەک  کارکردن،  نەرمەکانی  میکانیزمە  بەرەو 
لە  نوێ  سەردەمێکی  لەسەر  دەروازە  ئەوەی 
پەیوەندییە دیموکراسیەکانی کارکردن و پڕۆژە 
المەرکەزییەکانی هاریکاریی لەسەر بازنەیەکی 

فراوان.
س��ەدەی  س��ااڵن��ی شەستی  ڕووداوەک���ان���ی 
ساڵی  ناڕەزایەتییەکانی  و  مانگرتن  و  بیست 
1968، لە ڕوانگەی ڕاستڕەوە نەریتییەکانەوە، 
دەرک��ەوت��ن،  وێ��ران��ک��ەر  ڕووداوی  دوو  وەک 
ل��ەب��ەرئ��ەوە وەس��ف��ەک��ان��ی )دان���ی���ال ب��ەی��ڵ( لە 
کتێبەکەیدا بە ناوی »لێکدژییە کولتوورییەکانی 
س��ەرم��ای��ەداری«، وێ���ڕای ئ���ەوەی ب��ەت��ەواوی 
نوسراوەو  ڕاستڕەوانەوە  گۆشەنیگایەکی  لە 
بۆ  شکۆیە  و  ڕێ��ز  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ئامانجەکەی 
هەوڵی  لە  بەدیقەتترە  گەلێک  بەاڵم  دەسەاڵت، 
دەگ��وزەرێ��ت.  ل��ەوەی  تێگەیشتن  بۆ  چەپەکان 
و  )تۆڤلەر  نموونەی  لە  دیکەش  نووسەرانی 
شێوەیەکی  بە  توانیویانە  ماکاهان(،  تەنانەت 
بیبینن،  نەیانتوانیوە  کە چەپەکان خۆیان  وەها 
شلەژانانە  ئەو  و  کات  و  شوێن  گرنگییەکانی 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ک��ەوت��ۆت��ەوە،  لێیان  ک��ە  ببینن 
خۆیان  قووڵی  بە  ]ڕاستەکان[  بەدیاریکراوی 
بەم  تەنها  تێوەگابوون.  شڵەژانەکاندا  لەناو 
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دواییانە چەپ توانی بگاتە بەراوردێکی ڕاست 
من  بۆچوونی  ب��ە  پرسانە،  ئ��ەو  دروس��ت��ی  و 
کتێبەکەی مارشاڵ بێرمەن، ]بە ناوی: هەرچی 
ڕەق و بەستووە دەبێتە هەڵم[ کە ساڵی 1982 
گێڕانەوەی  لە  بووە  سەرکەوتوو  باڵوبۆتەوە، 
ب��ەه��ا ب��ۆ ئ���ەو پ��رس��ان��ە، ئ��ەوی��ش ل��ە ڕێ��گ��ەی 
گ��ەورە  ی��ەک��ەم  وەک  م��ارک��س  تەماشاکردنی 
زیاترە  لەوە  ]کتێبەکە[  مۆدێرنیست،  نوسەری 
تەنها ڕاڤەیەکی مۆدێرنیتە بێت لە ڕوانگەیەکی 

مارکسیستییەوە.
خ��ۆڕزگ��ارک��ردن  ب��ە  سەرقاڵە  ن��وێ  چەپی 
چەپە  سیاسەتی  دوالیستییەکانی  پێوەندە  لە 
کۆمۆنیستییە  پارتە  لە  )بەتایبەتی  کۆنەکان 
تقلیدییەکان و مارکسیستییە ئەرتەدۆکسییەکان( 
لەالیەک، و هێزی داپڵۆسێنەری سەرمایەداریی 
ب��ی��رۆک��راس��ی��ی��ەک��ان  دام������ەزراوە  و  کۆمپانیا 
...هتد(  و  سەندیکاکان  زانکۆکان،  )دەوڵ���ەت، 
سەرەتاوە  لە  ه��ەر  چ��ەپ  دی��ک��ەوە.  الیەکی  لە 
هێزێکی  و  کولتوری  هێزێکی  وەک  لەیەککاتدا 
فاکتەرێکی  ڕوانیوە،  لەخۆی  ئابوری  سیاسی- 
ی���ارم���ەت���ی���دەری���ش ب�����ووە ب���ۆ چ��ەس��پ��ان��دن��ی 
جێگەی  ک��ە  ئیستاتیکا،  ب���ەرەو  وەرچ��ەرخ��ان 

هەوڵی پۆستمۆدێرنەش بووە.
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بۆ  سەریکێشاوە  کردەییە  هێڵە  ئەم  ب��ەاڵم 
نموونە  ب��ۆ  مەبەست.  ب��ێ  ئەنجامی  چەندین 
سیاسەتە  ب���ەرەو  ب��زاوت��ن  ب��ۆ  سەریکێشاوە 
ئەنارشیزم  بە  پەیوەستن  کە  کولتوورییەکان 
لە  ڕووی��ان  ل��ەوەی  زیاتر  لیبەرتاریزمەوە،  و 
نەریتێکی مارکسیستیی بێت، هاوکات ڕۆڵیشی 
چنگی  ناو  بخاتە  نوێ  چەپی  ل��ەوەی  هەبووە 
بزووتنەوە دژە پرۆلیتارییەکان و هەڵوێست و 
کەوتۆتە  چەپ  شێوەیە  بەم  دامەزراوەکانیان. 
کۆمەاڵیەتییانەی،  ب��زووت��ن��ەوە  ئ��ەو  دەس��ت��ی 
تەنگپێهەڵچنینی  لێکەوتەی  خ��ۆی��ان  ه��ەر  ک��ە 
سیاسەتەکانی چەپی کۆنن. لە سنورێکدا کە لە 
باشترین حاڵەتدا وەک سیاسەتگەلێکی نێگەتیڤ 
لە خراپترین حاڵەتیشدا وەک  بڕوانرێت،  لێیان 
بڕوانرێت،  لێیان  کۆنەپارێزانە  سیاسەتگەلێکی 
پرسەکانی  وەک  بەرکەوتنیان  ڕەوتی  لەسەر 
ڕەگەز و جێندەر، جیاوازییەکان، کێشەی گەالنی 
داگیرکراو و کەمینە چەوساوەکان، و پرسەکانی 
بەشێک  ڕاستیدا  لە  ئ��ەوا  ئیستاتیکا،  و  ژینگە 
خۆیدا  لەگەڵ  نوێ  چەپی  گۆڕانکارییانەی  لەو 
هێناویەتی پاساوی خۆیان هەبووە، بەاڵم ئەم 
ئەوەی  هەنگاوەیە،  ئەو  بەدیهێنەری  کە  چەپە، 
نەماوە  پرۆلیتاریا  بە  ب��اوەڕی  کە  نیشانداوە 
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پێشکەوتنخوازانە،  گۆڕانی  بۆ  ئامڕازێک  وەک 
مێژووییش  ماتریالیزمی  بە  باوەڕی  هەروەها 
)ئ��ەن��درێ  شیکاری.  میتۆدێکی  وەک  ن��ەم��اوە 
کرێکار  چینی  لە  ماڵئاوایی  ئاشکرا  بە  گ��ۆرز( 
کردووە، الی خۆیشییەوە )ئارۆنۆڤیچ( قەیرانی 

ماتریالیزمی مێژوویی ڕاگەیاندووە.
داب��ڕی��وە  ن��وێ خ��ۆی  ب��ەو شێوەیە چ��ەپ��ی 
ڕوانگەیەکی  هەبوونی  بۆ  توانستێک  هەر  لە 
ڕەخ���ن���ەگ���ران���ە دەرب���������ارەی خ����ۆی و ئ��ەو 
پ��ڕۆس��ان��ەی وەرچ��ەرخ��ان��ی ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، کە 
میتۆدە  ب��ەرەو  ب��وو  وەرچەرخانێک  بناغەی 
بە  ب��ی��رک��ردن��ەوە.  پۆستمۆدێرنیستییەکانی 
جەختکردنەوە لەوەی پرسی جێمەبەست تەنها 
کولتوور و سیاسەتە، هەروەها جەختکردنەوە 
شیکارییدا  دوای��ی��ن  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت  ک��ە  ل���ەوەی 
ئابوری  دەستنیشانکردنی  هێنانەپێشەوەی 
هێنانەوە  لە  )جگە  نییە  گونجاو  و  لۆژیکیی 
و  سەرمایە  س��ووڕی  تیۆرەکانی  پێشەوەی 
پەیوەندییە  یاخود  سەرمایە،  کەڵەکەکردنی 
چینایەتییەکانی ناو بەرهەمهێنان(، کە لەتوانایدا 
ئایدۆلۆژییە  پێگە  بەرەو  خۆی  هەڵخزانی  نییە 
ب��ەراورد بەو هێزانەی لەالیەن  الوازەک��ان، کە 
الوازە،  دۆزراونەتەوە  نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکانەوە 
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ک��ە چ��ەپ��ەک��ان��ی��ان ن���اچ���ارک���ردووە ل��ە ه��ەم��ان 
ئیستاتیکاو  و  وێنە  بەرهەمهێنانی  ش��ێ��وازی 
ل��ەو  ب��ک��رێ��ت،  کێبڕکێ  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ادا  ه��ێ��زی 
دەم���ەی ه��ەم��وو ئ��ام��ڕازەک��ان��ی پ��ەی��وەن��دی لە 
سیمپۆزیۆمێکدا  لە  ڕکابەرەکانیدایە.  دەستی 
و  »مارکسیزم  دەرب���ارەی   1983 ساڵی  کە 
زۆرینەی  نمونە،  بۆ  بەسترا  کولتوور«  ڕاڤەی 
و  )فۆکۆ(  بە  زیاتریان  گرنگییەکی  ئامدەبووان 
جێگەی  ئ��ەوەی  مارکس.  لە  وەک  دا  )دێریدا( 
کۆنەکان  چەپە  لە  کەسێتییەک  پ��ارادۆک��س��ە، 
ب���ەدوور  سیمپۆزیۆمە  ل��ەو  ب���ەت���ەواوی  )ک��ە 
کە  ب���وو،  ویلیامز(  )ڕای��م��ۆن��د  ئ��ەوی��ش  ب���وو(، 
بەها  و  ف��ۆڕم  لەسەر  وان��ەی  زۆر  ماوەیەکی 
ویلیامز  گوتۆتەوە،  کرێکاران  کولتوورییەکانی 
هێڵەکانی چەپی نوێی تێپەڕاندووە و هەوڵیداوە 
بچەسپێنێت  شێوەیە  بەو  ماتریالیزم  دووبارە 
ناویدەبرێت.  کولتوورییەکان  چاالکییە  بە  کە 
وەک  تەنها  مۆدێرنیزمی  ویلیامز  ڕای��م��ۆن��د 
ڕەتنەکردۆتەوە،  دروست  و  ڕاست  گوتەیەکی 
دەگاتە  و  پێشکەشدەکات  زیاتر  لەوەش  بەڵکو 
پۆستمۆدێرنیتە  خ���ودی  ک��ە  ڕادەی�����ەی  ئ���ەو 
قوڵە  گ��ۆڕان��ک��اری��ی��ە  داپۆشینی  ب��ۆ  ماسکێکە 

نوێیەکان لە کولتووری سەرمایەداریدا.



84

پ���رس���ی داڕش����ت����ن����ەوەی م��ارک��س��ی��زم��ی 
ئەرتەدۆکسی )لەالیەن ئەو نووسەرانەی لەسەر 
ڕێبازی فرانز فانۆن و سیمۆن دی بوڤوار دەڕۆن، 
لە  هەڵوەشانەوەگەراکانەوە(  لەالیەن  هاوکات 
ناواخنی خۆیدا هەم زەروورییە هەم پۆزەتیڤە. 
ئابوریی  لەناو  گرنگ  وەرچەرخانی  چەندین 
سیاسی و لە خەسڵەتی ئەرکەکانی دەوڵەت، و 
هاتوونەتەگۆڕێ،  کولتوورییەکاندا  پڕاکتیکە  لە 
ڕەهەندی  لە  گۆڕانکارییانەی  لەو  جگە  ئەمە 
پەیوەندییە  ک��ە  ڕووی���ان���داوە،  شوێندا  ک��ات- 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەک��ان��ی��اش ه��ەر ل��ەو م��ی��ان��ەی��ەوە 
هەڵدەسەنگێندرێن )بۆ نموونە پەیوەندیی نێوان 
ئەفەریقیا و  باشووری  لە  جیاکاریی ڕەگەزیی 
بزووتنەوە کرێکارییەکانی ئەوروپا و ئەمریکای 
بابەتێکی  وەک  بەڵگەیە  بەهێزترین  ب��اک��وور، 
ئیمپریالیزمی  ترۆپکی  لە  تەنانەت  سیاسی، 
تێگەیشتنێکی  پ��رس��ەک��ە  ڕاس���ت���ەوخ���ۆش���دا(. 
و  وەس��ت��او  ن���ەوەک  وەرگ���رت���ووە  دینامیکی 
ستاتیک، لەسەر ئاستی تیۆریی و ماتریالیزمی 
م��ێ��ژووی��ی، ب��ۆ درک���ک���ردن ب��ە گ��رن��گ��ی��ی ئ��ەم 
هەرە  بەرەوپێشچوونە  لەناو  وەرچەرخانانە. 

گرنگەکاندا تەنها باس لە چوار دانە دەکەین:
1.چ��ارەس��ەرک��ردن��ی ج��ی��اوازی��ی و »ئ��ەوی 
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شتێکی  ه��ەر  وەک   ،»otherness ترێتیی 
تەوەرەییەکانی دیکەی  بۆ گوتە  نییە، کە  دیکە 
هێزەکانی  و  چین  )وەک  زیاددەکرێن  مارکس 
بەرهەمهێنان(، بەڵکو وەک شتێک کە دەبێت هەر 
لە هەر  ئامادەبێت  لە سەرەتاوە وەک گشتێک 
گۆڕانی  دیالەکتیکی  بە  درککردن  بۆ  هەوڵێکدا 
کارکردن  و  لەخۆگرتن  گرنگیی  کۆمەاڵیەتی. 
کۆمەاڵیەتی  ڕێکخستنی  الیەنەکانی  ل��ەس��ەر 
لەناو  ئایینەوە  و  جێندەر  و  ئیتنیک  ل��ەالی��ەن 
چوارچێوەی گشتێتیی توێژینەوەی ماتریالیزمی 
م��ێ��ژووی��ی��دا )ئ����ەوەش ب��ە ج��ەخ��ت��ک��ردن��ەوە لە 
دەس���ەاڵت���ی پ���ارە و س����ووڕی س��ەرم��ای��ە( و 
لەسەر  )بە جەختکردنەوە  سیاسەتی چینایەتی 

یەکێتیی خەباتی ڕزگاریخوازی(.
و  وێنە  بەرهەمهێنانی  کە  ب��ەوەدا  2.داننان 
گوتار، ڕووخسارێکی گرنگیی چاالکییەکن، کە 
دەبێت وەک بەشێکی جیانەبووەوە لە دووبارە 
سیستەێکی  هەر  گۆڕینی  و  بەرهەمهێنانەوە 
ئیستاتیکی  پڕاکتیکە  بکرێت.  تەماشای  ڕەمزیی 
و ک��ول��ت��ووری��ی��ە گ��رن��گ��ەک��ان و م��ەرج��ەک��ان��ی 
متامەوە  بە  ئ��ەوەن  شایەنی  بەرهەمهێنانیان، 

پێبدرێت، گرنگییان 
3.داننان بە گرنگیی ڕەهەندەکانی شوێن و 
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جیۆگرافیای  بوونی  بە  داننان  هەروەها  کات، 
ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی دی��ک��ە ب��ۆ ک���اری ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
ف��ەزا  و  ش��وێ��ن  حەقیقەتیی  وەک  ب��ەت��ەواوی 
دەبنە  ف��ەزای��ان��ەش  ئ��ەم  هێز،  مەجازییەکانی 
هێزێکی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  زی���ن���دوو،  ف��ەزای��ەک��ی 
سەرمایەدارییدا،  جیۆپۆلەتیکی  لە  ڕێکخراون 
کاتەی کە شوێنەکانی جیاوازیی  ئەو  لەهەمان 
و ئ��ەوی��ت��رێ��ت��ی��ی، ک��ە دەب��ێ��ت ئ���ەوەک ئ��ەوەی 
هەمان  ب��ە  تێبگەین،  لێیان  ه��ەن  واق��ی��ع��دا  ل��ە 
ل��ۆژی��ک��ی گشتیی  ل��ەن��او  ئ���ەو ڕادەی�����ەش ک��ە 
دواج��ار  ه��ەن.  سەرمایەدارییدا  پەرەسەندنی 
جیۆگرافییەکەی  الیەنە  مێژوویی  ماتریالیزمی 

خۆی شێلگیرانە وەردەگرێت،
4.م��ات��ری��ال��ی��زم��ی م��ێ��ژووی��ی-ج��ی��ۆگ��راف��ی��ی، 
مۆدێلێکی لێتوێژینەوەی کراوە و دیالەکتیکییە، 
ب��ەڕووی  داخ��راو  و  نەگۆڕ  گروپێکی  ن��ەوەک 
ڕاگەیاندنی  تیۆریی  میتا-  دیکەدا.  تێگەیشتنی 
هەوڵێکە  بەڵکو  نییە،  گشتەکیی  حەقیقەتێکی 
ب��ۆ س���ازان ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ڕاس��ت��ی��ی��ە م��ێ��ژووی��ی 
ب���وون���ەت���ە خ��ەس��ڵ��ەت��ی  و ج��ی��ۆگ��راف��ی��ی��ان��ەی 

سەرمایەداری، بە ئێستاشەوە.
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سەرمایەداریی دڕندە
شەقامەکان دادەپڵۆسێت

وەرگێڕانی: بابان ئه نوه ر
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دڕن����دەک����ان*«  نیهیلیستە  »ه����ەرزەک����ارە 
جۆرە  بەم  بەریتانی  مەیل(ی  )دەیلی  ڕۆژنامەی 
وەسفیان دەکات: کۆمەڵە گەنجێکی خاڵیی لە هەموو 
بەهاکانی ژیان، کە بێئومێد و بێعەقاڵنە ڕاکەڕاکیانە 
بەسەر شەقامەکاندا دار و بەرد و شوشە دەگرنە 
لەالیەکی  دەک��ەن،  تااڵنیی  لەالیەک  پۆلیسەکان، 
دیکەشە ئاگر لە شوێنێک بەردەدەن، دەسەاڵتیان 
دەستگیرکردن  توندی  هەڵمەتێکی  ناچارکردووە 
و ڕاوەدون��ان ئەنجامبدات و دەستیان بگاتە هەر 
کەسێک دەیانگرن، ئەم گەنجانە لەڕێگەی پۆستە 
یەک لەدوای یەکەکانیانەوە لەتۆڕی کۆمەاڵیەتیی 
ب��ەرەو  ئامانجێکەوە  لە  خۆیان  ڕێگەی  تویتەر، 

ئامانجێکی دیکە ئاڕاستەدەکەن.
ئ��ەوەم  وش��ی »دڕن�����دە« کەمێک ڕای��گ��رت��م. 
بیرکەوتەوە کە چۆن ئەندامانی کۆمۆنەی پاریس 
لە ساڵی )١٨٧١( بە »ئاژەڵی کێوی« و »کەمتیار« 
وەسفدەکران، کە ئەوکات دەسەاڵتداران ڕاهاتبوون 
پیرۆزیی  ن���اوی  ل��ەژێ��ر  شێوەیە  ل��ەو  کەسانی 
خاوەندارێتیی تایبەت و ئەخاق و ئاین و خێزاندا 
وشەکە  ئ��ەوە  دوای  ه��ەر  ب��ەاڵم  لەسێدارەبدەن، 
یادەوەرییەکی دیکەی بیرخستمەوە، کاتێک )تۆنی 
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بلێر( هێرشدەکاتە سەر »میدیای دڕندە«، کە ئەم 
میدیایە تا ماوەیەکی دوورودرێ��ژ لەناو گیرفانی 
چەپی )ڕۆب��ێ��رت م���ەردۆخ(دا ب��وو، پێش ئ��ەوەی 
بۆ  ڕاستییەوە  گیرفانی  بیخاتە  دوات��ر  م��ەردۆخ 

ئابڕووبردنی دەیڤید کامیرۆن.
لەنێوان  هیستیریی  مشتومڕێکی  بێگومان 
یاخیبوونی  پێیانوایە  ک��ە  ل��ەئ��ارادای��ە،  ئ��ەوان��ەدا 
و  ڕووتە  تاوانکاریی  پرسێکی  شەقامەکان  سەر 
کە  ئ��ەوان��ەی  لەگەڵ  هەڵناگرێت،  پاساوێک  هیچ 
تامەزرۆن ڕووداوەکان بخەنەوە ناو کۆنتێکستێکی 
چەشنی سیاسەتی خراپی پۆلیس، بەردەوامبوونی 
ڕاسیزم، سەرکۆنەکردنێکی بێپاساوی گەنجان و 
گەنجەکان،  بەرفراوانی  بێکارییەکی  کەمینەکان، 
سیاسەتی  کۆمەاڵیەتی،  بێبەشبوونی  زیادبوونی 
پەیوەندییەکی  هیچ  کە  گەمژانە،  سکهەڵگوشینی 
بە زانستی ئابورییەوە نییە، بەڵکو ئەم سیاسەتە 
و  پارێزگاریکردن  بە  بەستراوەتەوە  توندی  بە 
تۆخکردنەوەی دەسەاڵتی شەخسیی و زیادکردنی 
سامانەوە. هەندێکی دیکە بەرەو ئیدانەکردنی سیما 
بێماناکان دەڕۆن، کە لەناو زۆرێک لە پیشەکاندا 
و لەناو ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا کەوتوونەتە ناو 
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سەرسوڕهێن  توانایەکی  لەکاتێکدا  نامۆبوونەوە، 
هەیە بۆ گەشانەوە و پەرەپێدانی توانا مرۆییەکان، 
دادپ��ەروەران��ە  شێوەیەکی  بە  جۆرێک  بەهیچ  کە 

بەگەرنەخراون.
ئەگەر بەخت یاوەرمان بێت، ئەوا بێبەش نابین 
لە لیژنە و ڕاپۆرتگەلێک کە تێیاندا باس لەو شتانە 
دەکەین، کە )بریکستۆن( و )تۆکسیس( لە ماوەی 
سااڵنی )مارگرێت تاتچەر(دا باسیان لێوەکردووە. 
لەبەرئەوەی  بێت،  یاوەرمان  بەخت  دەڵێم  بەڵێ 
خواستە بەربەرییەکانی سەرۆک وەزیرانی ئێستا 
زیاتر گونجاوە لەگەڵ ئاوهاوێژەکان و ئامادەکردنی 
بەکارهێنانی  و  فرمێسکڕێژ  گ��ازی  یەکەیەکی 
فیشەکی الستیکی، کە زیاتر یادەوەریمان دەباتەوە 
زیانەکانی  ب��ەرام��ب��ەر  پاپا  نەرمییەکانی  ب��ەالی 
و  بەشارستانیبوون  داڕمانی  و  ئەخاقی  بواری 
و  خێزان  بەهاکانی  غەمگینی  هەڵوەشانەوەیەکی 

دیسپلین الی ئەم گەنجە الدەرانە.
کۆمەڵگەیەکدا  لە  ئێمە  ئەوەیە  کێشەکە  بەاڵم 
دەژی�����ن خ����ودی س��ی��س��ت��ەم��ی س���ەرم���ای���ەداری 
ب��ۆت��ە دڕن����دەی����ەک، ب���ەج���ۆرێ���ک ل���ە ک��ۆن��ت��رۆڵ 
ئاشکراکردنی  لە  دڕندەکان  سیاسییە  دەرچ��ووە. 
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خەرجییەکانیاندا غەش دەکەن، ئەو خاوەن بانکە 
دڕندانەی خەزێنەی گشتی بەتەواوی تااڵندەکەن، 
ئەو بەڕێوەبەری کۆمپانیا و بەرپرسی سندوقەکانی 
خۆپارێزیی دارایی و سەرمایەگوزاریی تایبەت کە 
سامانی دونیایان تااڵنکردووە، لەگەڵ کۆمپانیاکانی 
تەلەفۆن و کارتی کریدیت، کە خەرجییەکی زۆریان 
خستۆتە سەر گیرفانی هەمووان و بە قەلەمی ئاسن 
لەگەڵ  دەستنیشاندەکەن،  کۆگاکان  نرخی  نووس 
هەر هەلێکیشدا، تەنانەت ئەگەر ئەو هەلە کەوتنی 
کاڵوەکەت بێت، هونەرمەندانی تااڵنی و داگیرکردن، 
لە ئاسمانی جیهانی سیاسەت و کۆمپانیاکاندا گەمە 

دەکەن و دەستی خۆیان دەوەشێنن.
داماڵینی  لەموڵکایەتی  ئابوری سیاسیی  ئیدی 
بەکۆمەڵی سامان و کار و کردەوەی تااڵنکارانە و 
دزیکردن بە ڕۆژی ڕووناک، بەتایبەت دزیکردن 
لە هەژاران و بێ دەرەتانان و کەسانی ئاسایی، 
کە خاوەنی هیچ پارێزگارییەکی یاسایی نین، بۆتە 

سیستەمێکی ڕۆژانە.
لەئێستادا  بەوە دەک��ات، کە  ب��اوەڕ  ئایا کەس 
بوونی  ڕاستگۆ  و  دەستپاک  سەرمایەدارێکی 
مابێت، سیاسەتکارێکی دەستپاک و ڕاستگۆ بوونی 
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و  ڕاستگۆ  پۆلیسی  ڕێپێدراوێکی  یاخود  مابێت، 
دەستپاک؟ بەڵێ کەسانی لەو جۆرە بوونیان هەیە، 
بەاڵم کەمینەیەکن و وەک ئەوانی دیکە بە گەمژە 
تەماشادەکرێن. واز لە گەمژەیەتییەکەتان بهێنن و 
قازانجی ئاسان بەدەستبهێنن. دزی و تااڵنیبکەن. 
ئەگەر ڕاگرتن و دیسپلینکردنتان گەلێک کەمە. لە 
هەموو بارێکدا چەندین ڕێگە هەیە بۆ پاراستنی 
سەروەت و سامانە شەخسییەکەتان لە خەرجیی 

و باج و تێچوونی جیهانی کۆمپانیاکان.
ئەوەی دەیڵێم ڕەنگە شۆکهێنەر بێت. زۆرینەمان 
بیبینین.  ن��ام��ان��ەوێ��ت  ل���ەب���ەرئ���ەوەی  نایبینین، 
ناوێرێت  سیاسەتمەدارێک  هیچ  بەدڵنیاییەوە 
لێدوانێک لەو بارەیەوە بدات، ڕۆژنامەکانیش تەنها 
دەگوازنەوە،  قسەکان  دیاریکراو  مەبەستێکی  بۆ 
لە  کەسێک  ه��ەر  ئ��ەوەی��ە  من  خەماڵندنی  ب��ەاڵم 
بە  بەشداریبکات،  شەقامەکاندا  سەر  یاخیبوونی 
باشی دەزانرێت کە مەبەستەکەی چییە. هەمان ئەو 
پێیهەڵدەستن،  دیکەش  کەسانی  کە  دەکەن،  کارە 
بەاڵم بە شێوەیەکی جیاواز وەک ئەوەی لەسەر 
شەقامەکان دەبینرێت. تاتچەریزم زنجیرەی مەیلە 
دڕندەکانی سەرمایەداریی کردەوە. قووڵکردنەوەی 
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چینە  درووشمی  قووڵکردنەوەیان  و  برینەکان 
فەرمانڕەواکانە تاڕادەیەک لە هەموو شوێنێک.

هەر  دەژی��ن.  تێیدا  کە  نوێیە  قۆناغێکی  ئەمە 
گ��ەورەک��ەوە  لیژنە  ل��ەالی��ەن  پێویستە  ئەمەشە 
لێپرسینەوە  لەگەڵدابکرێت. پێویستە  لێکۆڵینەوەی 
ئەوانەی  تەنها  نەوەک  بکرێت،  الیەک  هەموو  لە 
لەسەر شەقامەکان ئاژاوەیانه ناوەتەوە. پێویستە 
س��ەرم��ای��ەداری��ی دڕن���دە بچێتە ب���ەردەم دادگ��ای 

تاوانەکان، تاوانی دژ بە مرۆڤ و بە سروشت.
کە  ئەوەیە  پەژارەیە،  و  ئ��ەوەی جێگەی خەم 
داخوازی  یاخود  بیبینن،  ناتوانن  ئاژاوەچییەکان 
و  کەمین  لە  کە  شتێک  هەموو  هەروەها  بکەن، 
پیانگێڕیدایە، بۆئەوەی بێبەشمان بکات لە بینین 
بە  سیاسی  دەسەاڵتی  ئیجا  داخوازیکردنی،   و 
دەکەوێتە  ب��ااڵ  ئەخاقی  لۆژیکی  بە  و  خێرایی 
خۆی، هەتاوەکو هیچ کەسێک لە ئێمە نەبینێت، کە 
چەندێک ئابرووبەرانە گەندەڵە و چەندێک گەمژانە 

نادانایە.
دەبینرێن  ڕۆشنایی  و  ئاماژە  چەندین  ب��ەاڵم 
تووڕەکان  بزووتنەوەی  جیهانەوە.  ت��ەواوی  لە 
شۆڕشگێڕییەکانی  بزاڤە  یۆنان،  و  ئیسپانیا  لە 
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ئەمریکای التینی، بزووتنەوە جوتیراییەکانی ئاسیا، 
هەموویان هاوشان لەگەڵ ئەو فێڵ و تەڵەکە زۆر 
سەرمایەداریی  کە  هەیە،  بوونیان  زەوەن��دەدا  و 
لەپێناو  چەتە خستویەتیەگەڕ،  و  دڕندە  جیهانیی 
کۆنترۆڵکردنی جیهان. دۆخەکە پێویستی بە چییە، 
مامەڵەی  و  ببینین  واقیعەکە  ئێمەش  هەتاوەکو 
سەرلەنوێ  دەتوانین  بکەین؟چۆن  لەبەرامبەر 
دەستپێبکەینەوە؟ پێویستە کام ئاڕاستە بگرینەبەر؟ 
تاکە شتی  ی��ەک  ب��ەاڵم  نین،  ئاسان  وەاڵم��ەک��ان 
کاتێک  تەنها  هەیە:  یەکاکەرەوە  و  دڵنیابەخش 
دەتوانین بگەینە ئەنجامی ڕاست و دروست، کە 

پرسیاری ڕاست و دروست بخەینەڕوو.

 پەراوێزەکان:
و  مانای »کێویی«  بە  زیاتر  لێرەدا  دڕن��دە  *وش��ەی 

کەسانی شارنەدیو و الدەر بەکارهاتووە.
جیۆگرافیکارو  ه��ارڤ��ی  دەی��ڤ��د  ن��وس��ەر:  -دەرب����ارەی 
لە  وانەبێژە  دی���ارەو  گ���ەورەو  بەریتانیی  ئابوریناسێکی 
بریتییە  تازەترین کتێبەکانی  لە  نیویۆرک. یەکێک  زانکۆی 
ئەم  قەیرانەکانی سەرمایەداری«.  لە »مەتەڵی سەرمایەو 
وتارە لە بنەڕەتدا بە زمانی ئینگلیزی نوسراوەو لە ماڵپەڕی 

نووسەر خۆی باڵوبۆتەوە.
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نیولیبرالیزم
پێشه كی كتێبی

»كورته  مێژووی نیولیبرالیزم«

و. هاوار محه مه د
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سااڵنی  داه��ات��ووگ��ه راك��ان1  مێژوونووسه  
وه رچ��ه رخ��ان��ی  خ��اڵ��ێ��ك��ی  ب��ه    1980-1978
كۆمه اڵیه تی  جیهانی  مێژووی  له   شۆڕشگێڕانه  
و ئابوری، داده نێن. له  ساڵی 1978 دا، »دینگ 
یه كاكه ره وانه ی  هه نگاوی  یه كه م  خیاوبینگ«2 
ئازادكردنی  بۆ  هه ڵگرت  لیبرالیزه یشن  ب��ه ره و 
ئابوورییه ك كه  كۆمۆنیزم له  واڵتێكدا به ڕێوه ی 
ده برد، كه  پێنج له سه ر یه كی دانیشتوانی جیهانی 
گرتبوویه   دینگ  كه   ڕێ��ڕه وه ی  ئه و  پێكده هێنا. 
به ر، ئامانجی ئه وه  بوو له  ماوه ی دوو ده یه دا، 
چین له  ده وڵه تێكی دواكه وتووی دووره په رێز و 
ناوه ندێكی  بۆ  بگۆڕێت  داخراوه وه   به سه رخۆدا 
سه رمایه داریدا،  دینامیكییه تی  به سه ر  ك��راوه  
و  خێرا  گه شه كردنێكی  تێكڕای  ب��ه   ئ��ه وه ی��ش 
به رده وام كه  له  مێژووی مرۆڤایه تیدا نموونه ی 
نه بێت. له به ره كه ی دیكه ی ده ریای ئارامدا و له  
پاۆل ڤۆلكه ر3،  ته واو جیاوازدا،  هه لومه رجێكی 
)له   نه بوو  دی��ار  زۆر  كه سێكی  كاته دا  له و  كه  
بانكی  سه ركردایه تی  باڵوه (،  ناوبانگی  ئێستادا 
ته موزی  مانگی  له   ئه مریكی،  فیدراڵی  یه ده گیی 
چ��ه ن��د  م�����اوه ی  ل���ه   ده س�����ت،  گ��رت��ه   1979دا 
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له   دراماتیكی  گۆڕانكارییه كی  كه مدا  مانگێكی 
سیاسه تی دراوی ئه مریكیدا دروست كرد، له و 
دژ  كه   پێشه نگیی جه نگێكه   بانكه كه   كاته یشه وه  
ئه وه ی  بێ  به   ك��ردووه   به رپای  هه اڵوسان  به  
ئه و  تایبه تیش  )به   بدات  ئاكامه كانی  له   سه رنج 
بێكارییه وه   به   په یوه ندییان  كه   ده ره نجامانه ی 
هه یه (. له  به ری ئه تڵه سیشدا، مارگرێت تاتچه ر4 
تازه   كه   دا،   1979 نیسان/ئه پریلی  مانگی  له  
هه ڵبژێردرابوو،  به ریتانیا  سه رۆك وه زیرانی  به  
هێزی  ئه مه یش  و  پێكرد  ده ستی  ویایه ته كه ی 
ئه وه ی پێدابوو سنوورێك بۆ ده سه اڵتی سه ندیكا 
حاڵه تی  به   كۆتایی  و  دابنێت  كرێكارییه كان 
هه ڵئاوساوییه 5  داكشانه   ئ��ه و  ن���ه خ���وازراوی 
پ��ێ��ش��وودا واڵت��ه ك��ه ی  ده ی����ه ی  ل��ه   ك��ه   بهێنێت 
ڕۆناڵد  1980دا  ساڵی  له   پاشان  گرتبووه وه . 
یه كگرتووه كان  به  سه رۆكی ویایه ته   ڕه یگان6 
هه ڵبژێردرا، به  بلیمه تی و كاریزمایی كه سییانه ی 
خۆی توانی ویایه ته  یه كگرتووه كان سه رله نوێ 
بخاته وه  سه ر ڕێگای بوژانه وه  و هه ستانه وه ی 
ئابووری، ئه وه یش له  ڕێگه ی پشتیوانیكردن له  
هه نگاوه كانی فۆلكه ر، له  بانگی یه ده كی فیدراڵیدا 
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ئامانجیان  كه   سیاسه تانه ی  به و  تێكه ڵكردنی  و 
ئ��ه وه ب��وو س��ن��وورێ��ك ب��ۆ ه��ێ��زی ك��ار دابنێن، 
هه روه ها سه ربه ستكردنی كه رتی پیشه سازی و 
كشتوكاڵ و ڕزگاركردنی سامان و سه روه ته كان 
به سه ریاندا  كه   ڕێكخه رییانه ی  كۆتوبه نده   له و 
پاراستنی  و  ئاگاداریكردن  ئینجا  سه پێنرابوو، 
و  ن��اوه وه   له   هه م  كاتدا،  یه ك  له   پ��اره ،  هێزی 
سه نته ره   ل��ه م  جیهانی.  ش��ان��ۆی  ل��ه س��ه ر  ه��ه م 
وه ك  شتێكی  ه��ه ژێ��ن��ه ران��ه وه ،  زۆروزه ب���ه ن���ده  
پاڵهێزی شۆڕشگێڕیی له  پانتاییه كی به رفراواندا 
باڵوبوویه وه  و ده نگدانه وه  و به ده مه وه چوونیشی 
سه رله نوێ جیهانی ده وروبه رمانی به شێوه یه كی 

ته واو جیاواز داڕشته وه . 
وه رچ��ه رخ��ان��ی وه ه���ا ب���ه رف���راوان و ق��وڵ به  
ڕێ��ك��ه وت ڕوون�����اده ن، ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی ن��اوه ڕۆك��ی 
بابه ته كه یه  گه ڕانه  به دوای چییه تی ئه و كه ره سته  
ئابووری  پێكهاته ی  به هۆیه وه   كه   ڕێگایانه دا  و 
ده سته واژه ی  ژێر  ده خرێته   جار  زۆر  –كه   نوێ 
»ج��ی��ه��ان��گ��ی��ری«���ی��ه وه -، ل��ه  ه���ه ن���اوی ق��ۆن��اغ��ه  
كۆنه كانی پێشترییه وه ، هێنرایه  ده رێ. هه ریه كه  له  
خیاوبینگ  دینگ  و  تاتچه ر  و  ره یگان  و  فۆلكه ر 
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كه   وه رگ���رت  كه مینه 7یان  ئه رگومێنتانه ی  ئ��ه و 
ئه مان  باڵوبووبوونه وه ،  درێژبوو  سه رده مێكی 
هه موو  )له   زۆرینه 8  ئه رگومێنته كانی  به   گۆڕیان 
درێ��ژ  ملمانێیه كی  ب��ێ  ب��ه   ئ��ه م��ه   ح��اڵ��ه ت��ه ك��ان��دا 
ڕووینه دا(. ره یگان نه ریتی كه مینه ی له نێو حیزبی 
هی  مێژووه كه ی  كه   ك��رده وه ،  زیندوو  كۆمارییدا 
سه رده می باری گۆلد وۆته ر9 بوو له  سه ره تای 
و  س��ه روه ت  قه ڵه مڕه ویی  بینگیش  شه سته كاندا. 
كۆنگ  هۆنگ  و  یابان  له   هه ڵكشاوی  ده سه اڵتی 
بۆیه   ده بینی،  باشوودا  كۆریای  و  سه نگافوره   و 
كرد  ك��اری  سه نتراڵی،  ئابووریی  پانی  له بری 
و  بازاڕ  كۆمۆنیزمی  هێزه كانی  كۆكردنه وه ی  بۆ 
هه وڵیدا بیقۆزێته وه  و به كاری بهێنێت بۆ پاراستنی 
هه نگاوێك  و  چینی  ده وڵه تی  به رژه وه ندیه كانی 
سایه ی  ل��ه   تاتچه ریش  و  فۆلكه ر  پێش.  بیباته  
دیاریكراویان  دۆكترینێكی  ڕێژه ییدا،  ئاڵۆزییه كی 
به رهه مهێنا، كه  به  »لیبرالیزمی نوێ«10 ناوزه د 
كرا و كردیانه  بنه مای سه نتراڵ بۆ ئاراسته كردنی 
فیكری ئابووری و به ڕێوه بردن. ڕێك ئه م دۆكترینه  
-ئه سڵه كانی و هه ڵكشانی و ناوه ڕۆكه كانی- ئه و 

شته یه  كه  له م كۆنتێكسته دا بایه خی پێده ده م. 
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تیۆرێكه   شتێك  ه��ه ر  له   ب��ه ر  نیولیبرالیزم 
ئ��اب��ووری،  و  سیاسی  پراكتیكی  ده رب�����اره ی 
باشتركردن  ب��ۆ  ڕێگا  باشترین  وای��ه   ب���ڕوای 
له   وا  م���رۆی���ی  دۆخ����ی  ب����ه رزك����ردن����ه وه ی  و 
داهێنه رییه   لێهاتووییه   و  ئ��ازادی  ئازادكردنی 
ب��ازرگ��ان��ی��ی��ه ك��ان��ی ت���اك���ه ك���ه س���دا11، ل��ه ن��ێ��و 
به   كه   گشتیدا،  دام��ه زراوه ی��ی  چوارچێوه یه كی 
خاوه ندارێتی  مافه كانی  له   پارێزگاری  تووندی 
بازاڕه   ئازاديی  و  بازرگانی  ئازاديی  و  تایبه ت 
ئ��اب��ووری��ی��ه ك��ان، ده ك����ات. ل��ه م ت��ی��ۆره دا ڕۆڵ��ی 
ئه و  پارێزبه ندیی  دۆزی��ن��ه وه ی  له   وا  ده وڵ��ه ت 
چوارچێوه  دامه زراوه ییه دا كه  بۆ ئه و پراكتیكانه  
پێویسته   ده وڵه ت  له سه ر  نموونه   بۆ  گونجاوه . 
داراییه كان  سامانه   و سه المه تیی  به ها  گره نتی 
بكات؛ ده بێت په یكه ربه ندی و وه زیفه  سه ربازی 
دادوه ری��ی��ه ك��ان  و  ئاساییشی  و  ب��ه رگ��ری  و 
دابمه زرێنێت بۆ پاراستنی مافه كانی موڵكایه تی 
به كار  هێز  پێویستیشدا  ك��ات��ی  ل��ه   و  تایبه ت 
بازاڕه كان  ك��اری  ده سته به ركردنی  بۆ  بهێنێت 
به شێوه یه كی گونجاو. هه روه ها ده بێت ده وڵه ت، 
له  دۆخێكدا كه  بازاڕی ئابووری )له  بواره كانی 
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چاودێریی  و  فێركردن  و  ئاو  و  زه وی  وه ك��و 
یان  كۆمه اڵیه تی  ده سته به ریی  و  ته ندروستی 
پیسبوونی ژینگه دا( له  ئارادا نه بێت، بازاڕ په یدا 
له ڕێگه ی  بێت  پێویست  ئه گه ر  ته نانه ت  بكات، 
ده ستێوه ردانی ڕاسته وخۆوه  ئه م كاره  بكات. له  
ده ره وه ی چوارچێوه ی ئه م ئه ركانه وه ، ده وڵه ت 
ده ستێوه ردان  و  نییه  سه ركێشی  بۆی  هه رگیز 
پێویسته   ئابووریدا  بواری  له   تایبه ت  به   بكات. 
ده ستێوه ردانی  كه مترین  ب���ه رده وام  ده وڵ���ه ت 
ئ��ه وه ی  )دوای  بكات  ب��ازاڕه ك��ان��دا  له   پێویست 
ئ��ه م ب���ازاڕان���ه  داده م��ه زرێ��ن��ێ��ت ی��ان پ��ه ی��دای��ان 
ت��ی��ۆره ، ده وڵ��ه ت  ئ��ه م  ده ك���ات(، چونكه  به  پێی 
ناتوانێت زانیاری پێویست به ده ست بهێنێت كه  
خه ماڵندن  و  لێكدانه وه   پێبدات  ئ��ه وه ی  توانای 
بكات،  )نرخه كان(  ب��ازاڕ  ئ��ام��اژه ده ره ك��ان��ی  بۆ 
له به رئه وه ی  ه��ه روه ه��ا  بكات؛  پێشبینیان  ی��ان 
به هێزه كان  به رژه وه ندییه   و  فشار  گروپه كانی 
دیموكراسییه كاندا(  ده وڵ��ه ت��ه   له   )به تایبه تیش 
ه��ه م��ی��ش��ه  ده س��ت��ێ��وه ردان��ه ك��ان��ی ده وڵ�����ه ت بۆ 
و  ده شێوێنن  خ��ۆی��ان  تایبه تی  ب���ه رژه وه ن���دی 

ده قۆزنه وه . 
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بیركردنه وه   هه ردووالیه نی  حه فتاكانه وه ،  له  
سه رله به ر  س��ی��اس��ی-ئ��اب��ووری،  پراكتیكی  و 
به هێزیان  و  ئاشكرا  و  ڕوون  وه رچه رخانێكی 
به ره و نیولیبرالیزم به سه ردا هات. به ربه ره اڵیی 
كۆتوبه ند  ل��ه   ئ��اب��ووری  سه ربه ستكردنی  و 
بۆ  ده وڵ���ه ت  ك��ش��ان��ه وه ی  و  ڕێكخستنه كان  و 
ده ره وه ی چوارچێوه ی چه ندین بواری چاودێریی 
و  جیهاندا  شوێنێكی  هه موو  له   كۆمه اڵیه تی، 
بوو.  به رباڵو  و  باو  پانتایدا  به رفراوانترین  له  
زۆرینه ی هه ره  زۆری ده وڵه تان –هه م ئه وانه ی 
كه  تازه  »له  سككه درابوون«12 دوای ڕوخانی 
یه كێتی سۆڤییه ت و هه میش ده وڵه تانی چاودێری 
ت��ه رزی  دیموكراتی  سۆشیال  و  كۆمه اڵیه تی 
نوسخه یه كی  نیوزله ندا-  و  سوید  وه كو  كۆن، 
هه ڵگرته وه ،  نیولیبرالیزمیان  تیۆری  چاككراوی 
هه ندێجاریش  و  خۆیان  خۆشی  به   هه ندێجار 
له  ژێر فشاره  ناچاركه ره كاندا، به م هۆیه شه وه  
الیه نیكه م هه ندێك سیاسه ت و پراكتیكی خۆیان 
پاش  ئه فریقای  ب��اش��ووری  ت��ه ن��ان��ه ت  گ���ۆڕی. 
ئاپارتاید13، به خێرایی باوه شی بۆ نیولیبرالیزم 
ده بینین،  دواتر  وه ك  پێده چێت،  وایش  گرته وه ؛ 
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ئاراسته دا  هه مان  به   نوێیش  چینیی  واڵتی  كه  
ده ڕوات. وێڕای ئه مه یش، له مڕۆدا بانگه شه كارانی 
نیولیبرالیزم له  بواره كانی په روه رده  و فێركردن 
لێكۆڵینه وه (،  په یمانگای  چه ندین  و  )زانكۆكان 
ئامرازه كانی ڕاگه یاندن، هۆڵه كانی كۆبوونه وه ی 
ئه نجومه نه كانی به ڕێوه بردنی كۆمپانیا گه وره كان 
و دامه زراوه  داراییه  جیاوازه كان، دامه زراوه كانی 
هه ستیاره كانی ده وڵه ت )وه زاره ته كانی خه زێنه  و 
بانكه  ناوه ندییه كان(، دامه زراوه  نێوده وڵه تییه كان 
و   )IMF( نێوده وڵه تی  دراوی  سندوقی  وه ك��و 
ڕێكخراوی بازرگانیی جیهانی  )WTO( و بانكی 
نێوده وڵه تی و چه ندین دامه زراوه ی دیكه دا، كه  
جوڵه ی دارایی و بازرگانیی جیهانی ڕێكده خه ن، 
كورتی،  به   گرتووه .  كاریگه رییان  زۆر  پێگه ی 
هه ژموونی  گوتار  مۆدێلێكی  وه ك  نیولیبرالیزم 
خ��ۆی س��ه پ��ان��دووه  و ك��اری��گ��ه ری ب��ه رچ��اوی 
ئه و  تا  هه یه ،  بیركردنه وه   شێوازه كانی  له سه ر 
و  بووه   سه لیم14  هه ستی  ئاوێزانی  ڕاده ی��ه ی 
بۆته  كڵێشه یه ك بۆ ته فسیركردن و تێگه یشتن له  

جیهان و شێوازی ژیان له و جیهانه دا. 
نیولیبرالیزم  پرۆسێسی  پێده چێت  وا  به اڵم 
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ئاكامی زۆر »خاپووركردنی داهێنه رانه »15ی 
چوارچێوه   شكاندنی  ته نیا  نه ك  بووه  ،  له گه ڵدا 
و ه��ێ��زه  دام���ه زراوه ی���ی���ه ك���ان���ی پ��ێ��ش��ت��ر )ك��ه  
ته قلیدییه كانی  ف��ۆڕم��ه   ت���ه ح���ه دای  ت��ه ن��ان��ه ت 
به ڵكو  ك�����ردووه (،  ح��اك��م��ی��ه ت��ی16  ده وڵ���ه ت���ی 
په یوه ندییه   ك��ار،  دابه شكردنه كانی  شكاندنی 
ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی��ی��ه ك��ان، خ��زم��ه ت��گ��وزاری��ی��ه ك��ان��ی 
ته كنۆلۆژییه   پێكهاته   كۆمه اڵیه تی،  چاودێریی 
بیركردنه وه ،  ژیان،  شێوازه كانی  جیاوازه كان، 
چ���االك���ی ب��ه ره��ه م��ه��ێ��ن��ان��ه وه  و زۆرب������وون، 
هه سته كی  ن��ه ری��ت��ه   و  زه وی  ب��ه   پ��ه ی��وه ن��دی 
پێیوایه   نیولیبرالیزم  وی��ژدان��ی��ی��ه ك��ان��ی��ش.  و 
ب���ازاڕی  ل��ه   ئ��اڵ��وگ��ۆڕك��اری��ی��ه ك��ان  په یوه ندییه  
ئه خاقییه ،  به هایه كی  «ل��ه خ��ۆی��دا  ئ��اب��ووری��دا 
ك���رده ی  ب��ۆ  ك���ار  ڕێ��ن��م��ای  ببێته   ده ت��وان��ێ��ت 
فۆڕمه كانییه وه   و  شێواز  به سه رجه م  مرۆیی 
ب���ی���روب���اوه ڕه   س���ه رج���ه م  ج��ێ��گ��ی��ره وه ی  و، 
له به رئه مه یش  هه ر  پێشتریشه (،  ئه خاقییه كانی 
گرێبه ستییه كان17  په یوه ندییه   له سه ر  جه خت 
ل��ه  م��ه ی��دان��ی ب�����ازاڕدا، ده ك���ات���ه وه . ه��ه روه ه��ا 
خێروبێره   به رزكردنه وه ی  توانای  به   باوه ڕی 
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تا دوا سنووری خۆی،  كۆمه اڵیه تییه كان هه یه  
ته وه ری  به رفراوانكردنی  ڕێگه ی  له   ئه وه یش 
خۆی،  ڕاده ی  دوایین  تا  بازاڕه وه   مامه ڵه كانی 
كرده ی  ده دات سه رجه م شێوازی  هه وڵ  بۆیه  
مرۆیی بخات نێو پانتایی بازاڕه وه . ئه مه یش به  
ته كنۆلۆژیای  داهێنانی  به   پێویستی  زه روره ت 
تواناكانی  دۆزی��ن��ه وه ی  و  زان��ی��اری  ج��ی��اوازی 
ك��ه ڵ��ه ك��ه ڵ��ك��ردن و خ��ه زن��ك��ردن و گ��ۆڕی��ن و 
زانیارییه   ڕێسای  به كارهێنانی  و  شیكردنه وه  
و  ڕێنماییكردن  بۆ  هه یه ،  زۆروزه ب��ه ن��ده ك��ان 
ئاراسته كردنی بڕیاره كان به  درێژایی مه یدانی 
بازاڕی جیهانی، ڕێك لێره دایه  كه  نیولیبرالیزم 
ت��ه ك��ن��ۆل��ۆژی��ای  ب��ه   زۆر  ئێجگار  ب��ای��ه خ��ێ��ك��ی 
هه ندێكیان  له   وای  )ئه مه یش  ده دات  زانیاریی 
ك��رد ك��رد ك��ه   س��ه ره��ه ڵ��دان و پ��ه ی��داب��وون��ی 
ج��ۆرێ��ك��ی ن��وێ��ی »ك��ۆم��ه ڵ��گ��ه ی زان���ی���اری« 
ڕابگه یه نن(. ئه م ته كنۆلۆژیایانه  پشتیان به ست 
و  شوێنی  مامه ڵه   زی��ات��ری  چ��ڕب��وون��ه وه ی  به  
به هێزیان  پاڵهێزێكی  بۆیه   ب��ازاڕ،  كاتییه كانی 
جێیه كی  له   كه   شته ی  ئه و  به ره و  به رهه مهێنا 
تردا ناوم ناوه  »چڕبوونه وه ی كاتی-شوێنی«، 
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مه ودای  به فراوانبوونی  له گه ڵ  كه   جۆرێك  به  
جه خت  ئ��ه وه ن��ده   كه   )له به رئه مه یه   جوگرافی 
و  ده كرێته وه (  »جیهانگیری«  بایه خی  له سه ر 
كورتبوونه وه ی كاتی گرێبه ستی بازاڕدا، سوود 
زیاتر ده بێت. ئه م له پێشترێتییه ی كه  كاتی ماوه  
وه سفه   به   هاوتایه   و  ته ریب  هه یه تی  ك��ورت 
»پۆست  حاڵه تی  ب��ۆ  لیوتار  به ناوبانگه كه ی 
مۆدێرنیتی«، كه  تێیدا »گرێبه ستی ده ستبه جێ 
هه میشه ییه   »دام�����ه زراوه   جێگای  ك��ات��ی«  و 
پیشه یی و عاتیفی و ڕه گه زی و كولتووری و 
خێزانی و نێوده وڵه تییه كان و ئینجا دامه زراوه ی 
كاروباری سیاسییش« ده گرێته وه . وه ك پێشتر 
له  كتێبی »دۆخی پۆستمۆدێرنیتی«�دا وتوومه ، 
هه ژموونه   له م  كه   كولتوورییانه ی  ئاكامه   ئه و 
و  زۆروزه به ند  ده كه ونه وه ،  بازاڕ  ئه خاقییه ی 

پێكه وه به ستراون. 
له  كاتێكدا له مڕۆدا چه ندین گیڕانه وه ی گشتی 
هه یه  ده رباره ی گۆڕانه  جیهانییه كان و شوێنه وار 
به   ئ��ه وه ی  گۆڕانانه ،  ئ��ه م  كاریگه رییه كانی  و 
سیاسی/ چیرۆكێكی  نوقسانه   و  نیمانه   گشتی 
ئابووریی نیولیبرالیزمه : له  كوێوه  هاتووه  و چۆن 
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به  وه ها گشتگیرییه ك له  سه ر شانۆی جیهانی 
باڵوبۆته وه ؟ هه روه ها به  ئومێدم به یه كداچوونه  
ئاماژه   گێڕانه وه یه دا  ئه م  له گه ڵ  ڕه خنه ییه كان 
دیاریكردن  بۆ  چوارچێوه یه ك  بوونی  به   بده ن 
و دامه زراندنی ڕێككارییه  سیاسی و ئابوورییه  

ئه ڵته رناتیڤه كان. 
ل���ه م دوای���ی���ان���ه دا س����وودم وه رگ�����رت ل��ه و 
و  دومینیل«  »جیرار  له گه ڵ  كه   گفتوگۆیانه ی 
»سام گیندن« و »لیۆ پانچیچ«�دا ئه نجاممداون، 
هی  له ئه ستۆیه ،  پێشتریشم  ماوه یه كی  ق��ه رزی 
ئه ریگی«  »جیۆڤانی  و  میوشیی«  »ماسیۆ 
و »پ��ات��ری��ك ب��ۆن��د« و »س��ی��ن��دی ك��ات��ز« و 
»ن��ی��ل س��ی��م��ی��س« و »پ��ی��ت��ره ل ئ��ۆل��م��ان« و 
كه   سۆنگیدۆ«یه ،  »ئیریك  و  كایكا«  »ماریا 
به   نیولیبرالیزم،  ده رب���اره ی  كۆنگره یه كدا  له  
لۆكسمبۆرگ«  »ڕۆزا  دام��ه زراوه ی  چاودێریی 
له  به رلین، له  تشرینی دووه م/نۆڤێمبه ری 2001 
ئه مه یش  و  كۆبوومه وه   له گه ڵیاندا  ڕێكخرابوو، 
گرنگی  لێكردم  وای  كه   بوو  مه شخه ڵێك  وه ك 

به م بابه ته  بده م. 
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دیدگایه کی ڕه خنه یی ده رباره ی 
کتێبه که ی تۆماس پیکیتی، 

»سه رمایه«  له  سه ده ی بیستویه ک

وه رگێڕانی: بابان ئه نوه ر
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»سه رمایه »  ن��اوی  له ژێر  کتێبێک  نوسینی 
)Thomas Piketty له  الیه ن )تۆماس پیکیتی
����ه وه ، ه��ه رای��ه ک��ی گ���ه وره ی ن��ای��ه وه . نووسه ر 
سه پاندنی  و  جێبه جێکردن  داوای  کتێبه دا  له م 
 )progressive taxation( هه ڵکشاو  باجی 
سامان  به سه ر  ده ک��ات  گه ردوونیی  باجێکی  و 
تاکه   باجه   دوو  ئه م  پێیه ی  به و  )wealth(دا، 
ڕێ��گ��ه ن ب��ۆ ڕووب����ه ڕووب����وون����ه وه ی خ��واس��ت 
میراتی  ف��ۆڕم��ێ��ک��ی  پێکهێنانی  ئ��اڕاس��ت��ه ی  و 
خاڵی  که   س��ه رم��ای��ه داری،  )patrimonial(ی 
ناسینه وه  ی نایه کسانییه کی »تۆقێنه ر«ی سامان 
و داهاته . ئه و به  شێوه یه کی قورس و ناڕه حه ت 
هه ستاوه  به  به دۆکیومێنتکردنی ورده کارییه کانی 
چۆنیه تی قوڵبوونه وه ی نایه کسانیی کۆمه اڵیه تی 
دوو  له   داه��ات،  و  الیه نی سامان  ه��ه ردوو  له  
جه ختکردنه وه   ل��ه گ��ه ڵ  ڕاب�����ردوودا،  س���ه ده ی 
پیکیتی  تایبه تی.  شێوه یه کی  به   سامان  له سه ر 
ب��ۆچ��وون��ه   ئ���ه و  تێکشکاندنی  ب��ه   ه��ه س��ت��اوه  
ئ��ازاد  ب��ازاڕی  سه رمایه داریی  پێیوایه   ب��اوه ی 
به شێوه یه کی دادپه روه رانه  سامان دابه شده کات، 
ل��ه  م��اف و  ب��ه رگ��ری��ک��ردن��ه    ق���ه اڵی سه ختی  و 
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پیشانده دات  ئه وه   پیکیتی  فه ردییه کان.  ئازادییه  
نه بوونی  له   ئ��ازاد،  ب��ازاڕی  سه رمایه داریی  که  
ده ستێوه ردانێکی به رچاو و سه ره کیی ده وڵه ت 
بۆ دووباره  دابه شکردنه وه ، ده بێته  به رهه مهێنی 
ئه مه ش  دیموکراتیکه کان.  دژه   ئۆلیگارشییه  
و  لیبراڵه کان  توڕه یی  وروژاندنی  مایه ی  بۆته  
که لله یی  جۆرناڵ«ی  ستریت  »واڵ  رۆژنامه ی 

کردووه .

ئه ڵته رناتیڤی مارکس؟
ئه ڵته رناتیڤێکی  وه ک  کتێبه   ئ��ه م  ج��ار  زۆر 
مارکس–  به رهه مه که ی  بیستویه کی  س��ه ده ی 
که  له  س��ه ده ی ن��ۆزده دا ن��وس��راوه - به  هه مان 
له   هه رچه نده   هه ڵده سه نگێندرێت.  ناونیشان، 
نیازێکی  وه ه��ا  ڕه تیده کاته وه   پیکیتی  ڕاستیدا 
کردبێت،  ج��ۆره ی  له و  قسه یه کی  و  هه بووبێت 
کتێبه که ی  ب��ن��ه ڕه ت��ه وه   ل��ه   ه��ه ر  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی 
که   ناڵێت  پێمان  ئه و  نییه .  ده رب��اره ی سه رمایه  
 2008 ساڵی  و  قه یرانه که ی  داڕم���ان  بۆچی 
درێ��ژی  به شێکی  خه ڵکی  ب��ۆچ��ی  و  ڕووی����دا، 
ژیانیان سه رقاڵی خۆڕزگارکردنن له  نه هامه تییه  
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دووالی��ه ن��ه ک��ه ی »ب��ێ��ک��اری��ی درێ��ژخ��ای��ه ن« و 
ڕه هنی  به هۆی  خانوو  ملیۆنان  »له ده ستدانی 
هاوکاریشمان  هه روه ها  خانووبه ره وه »،  سه ر 
چه شنه   ب��ه م  هۆکاری  له   تێگه یشتن  بۆ  نابێت 
س��س��ت��ب��وون��ی گ���ه ش���ه ی ئ��اب��وری��ی وی��ای��ه ت��ه  
چین،  ب��ه   ب���ه راورد  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی 
سیاسه تی  ده س��ت  به   ئ��ه وروپ��ا  بۆچی  یاخود 
داک��ش��اوه وه   ئابورییگه لێکی  و  سکهه ڵگوشین 
پیکیتی  به  ڕاستی  ئ��ه وه ی  ب��ووه .  دیل و زه لیل 
به  شێوه یه کی ئاماریی ئه نجامیداوه  –که  ده بێت 
هاوپۆله کانی  و  خۆی  سوپاسگوزاری  له مه دا 
بین- بریتییه  له  پیشاندانی ئاڕاسته ی سه رمایه  
ئاستی  به رهه مهێنانی  بۆ  خۆیدا،  مێژووی  له  
بۆ زۆرێک  ئه مه   نایه کسانی. که   له ڕاده به ده ری 
ئه مه   ب��ه ڵ��ک��و  ن��ی��ی��ه ،  ت���ازه   ه��ه واڵ��ێ��ک��ی  ئێمه   ل��ه  
به ته واوی ئه و ده رئه نجامه  تیۆرییه یه،  که  کارل 
مارکس له  به رگی یه که می سه رمایه که ی خۆیدا 
پێیگه یشتووه . پیکیتی ئاماژه  به مه  نادات و چاوی 
س��ه رس��وڕم��ان  جێگه ی  ئ���ه وه ش  لێده پۆشێت، 
ڕۆژنامه   تۆمه تی  ڕووب��ه ڕووی  له   کاتێک  نییه ، 
ده مامکدار  مارکسییه کی  به   که   ڕاستڕه وه کاندا، 
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کتێبی  ک��ه   ب��ک��ات  ل���ه وه   نکۆڵی  ده یشوبهێنن، 
»سه رمایه »ی مارکسی خوێندبێته وه .

خۆی  ئارگومێنته کانی  پاڵپشتیی  بۆ  پیکیتی 
و  ئامار  کۆکردۆته وه .  دات��ای  زۆر  کۆمه ڵێکی 
داتاکانی سه باره ت جیاوازییه کانی نێوان داهات 
به   سوودبه خشه .  و  قه ناعه تپێکه ر  سامان  و 
ده کات  پێداگری  زیره کانه   و  ورد  شێوه یه کی 
 »Inheritance tax میرات  »باجی  له سه ر 
و  گ��ه ردون��ی  »باجی  و  هه ڵکشاو«  »باجی  و 
سه رتاپایی له سه ر سامان -ئه گه ر بڕه خسێت-«، 
زیادبوونی  بۆ  چ��اره س��ه رن  ئه مانه   به وپێیه ی 
له گه ڵ  چ��ڕب��وون��ه وه ی س��ام��ان و ده س����ه اڵت، 
نییه،   ل��ه وه دا  گومان  زۆر  تاڕاده یه کی  ئ��ه وه ی 
سیاسییه وه قابیلی  ل��ه ڕووی  زۆری��ان  به شی  که  

جێبه جێکردن نین.
به اڵم پرسیاره که  ئه وه یه ، بۆچی به  تێپه ڕبوونی 
کات ئه م ئاڕاسته یه  ده بێته  مایه ی قوڵبوونه وه ی 
داتاکانی  بنه مای  له سه ر  نایه کسانی؟  زیاتری 
)که  به  هێنانی هه ندێک ئاماژه ی جوانی ئه ده بیی 
له  به لزاک و جه ین ئۆستینه وه ، ترش و خوێی 
داڕشتووه   ماتماتیکیی  یاسایه کی  پێداکردووه ( 
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بۆ ڕاڤه کردن و پیشاندانی ئه وه ی ده گوزه رێت: 
که ڵه که کردنی ڕوو له زیادبووی سامان له الیه ن 
ی��ه ک ل��ه س��ه ده  ب��ه ن��اوب��ان��گ��ه ک��ه وه  )ک��ه  به هۆی 
داگیربکه ن«ه وه   ستریت  »واڵ  ب��زووت��ن��ه وه ی 
بۆته  چه مکێکی باو( ده گه ڕێته وه  بۆ هۆکارێکی 
ساده  و ساکار، ئه ویش ئه وه یه  که  بڕی داهاتی 
خواستی  هه میشه    ،)r( سه رمایه ی   گ���ه ڕاوه ی 
زیادکردنی تێکڕای گه شه ی داهاتی )g(ی هه یه . 
که  ئه مه ش به پێی پیکیتی له  ڕاب��ردوو و ئێستا 
»دژبه رییه کی  وه ک  هه میشه   داه��ات��ووش��دا  و 

سێنتراڵ«ی سه رمایه  ده مێنێته وه .
م��ه ن��زوم��ه ی��ه ک��ی ئ��ام��اری��ی ل���ه م چ��ه ش��ن��ه ، 
بکات،  پێشکه ش  ب��ه ج��ێ  ڕاڤ��ه ی��ه ک��ی  ده ک��رێ��ت 
ببێته   ده رده چ���ێ���ت  ل���ه وه   توانسته که ی  ب���ه اڵم 
چی  ئه مه یه :  پرسیاره که   هه ربۆیه   یاسایه ک، 
به رهه مده هێنێت  دژبه رییه   چه شنه   ئه م  هێزێک 
پرسیاره  یه    ئه و  ئه مه   لێده کات؟  پارێزگاریی  و 
که  پیکیتی وه اڵمه که ی النییه . یاسا هه ر یاسایه ، 
ئه مه  هه موو پرسه که یه . ئه گه ر پرسیاری بوونی 
مارکس،  بۆ  بگێڕینه وه   ج��ۆره   ل��ه م  یاسایه کی 
بێگومان وه اڵمه که ی بریتییه  له  »ناهاوسه نگیی 
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ئ��ه م��ه ش ڕاڤه یه کی  ن��ێ��وان ک��ار و س��ه رم��ای��ه« . 
زی��ن��دووی��ی  ب��ه   ئێستا  ه��ه ت��اوه ک��و  و   ڕوون����ه  
سه ده ی  حه فتای  سااڵنی  دوای  له   م��اوه ت��ه وه . 
بیسته وه ، پاشه کشێی ڕاست و جێگیری پشکی 
بۆ  ده گه ڕێته وه   نه ته وه ییدا،  داهاتی  له   »ک��ار« 
ک��ار،  ئابوریی  و  سیاسی  هێزی  پ��وک��ان��ه وه ی 
ته کنه لۆژیاکان  به اڵم الی خۆیه وه  »سه رمایه » 
به رهه مده هێنێت،  بێکاریی  و  ده ک��ات،  مۆبیلیزه  
ده ره وه ی  ]ی  ه��ه ن��ارده   پیشه سازییه کان  و 
دژه   سیاسه ته   ده ک���ات،  ئه مریکا[  و  ئ��ه وروپ��ا 
کرێکارییه کانیش )وه ک سیاسه ته کانی مارگرێت 
ت��ات��چ��ه ر و ڕۆن��اڵ��د ڕی��گ��ان( ک��اری��ان ل��ه س��ه ر 
وه ک  ده ک��رد.  به رهه ڵستییه ک  گشت  شکاندنی 
مارگرێت  ئابوریی  ڕاوێ��ژک��اری  ب��اد(ی  )ئ��االن 
دان  دوورکه وتنه وه یدا  ساته وه ختی  له   تاتچه ر، 
به وه دا ده نیت که  سیاسه ته کانی دژه  هه اڵوسان 
له  هه شتاکانی سه ده ی ڕابردوودا، »ئامڕازێکی 
بێکاری،  تێکڕای  زیادبوونی  بۆ  بوون  کاریگه ر 
زیادبوونی تێکڕای بێکارییش ئامڕازێکی خوازراو 
ک��ارک��ه ر...  ب��ۆ الوازک��ردن��ی هێزی چینی  ب��وو 
ئه وه ی ئێمه  نه خشه مان بۆ کێشا، به پێی چه مکه  
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دروستکردنی  له   نییه  جگه   هیچ  مارکسییه کان، 
قه یرانێکی سه رمایه داری، که  دووباره  سوپایه کی 
ی��ه ده گ��ی ک���ار ب��ه ره��ه م��ده ه��ێ��ن��ێ��ت��ه وه ، ئ��ه م��ه ش 
له و  که   بۆ سه رمایه داره کان خۆشکرد،  ڕێگه ی 
زۆره کانیان  قازانجه   ب��ه رده وام  ب��ه دواوه   کاته  
نێوان  جیاوازیی  له حه فتاکاندا،  کۆبکه نه وه ». 
سه رۆکی  و  مامناوه ندییه کان  کرێکاره   کرێیی 
ئه نجومه نی به ڕێوه بردنی کۆمپانیاکان ده گه یشته  
نزیکه ی )1 به رامبه ر 30(. ئه م ڕێژه یه  له  ئێستادا 
ده گاته  زیاتر له  )1 به رامبه ر 300(، له  دۆخی 
»مه کدۆناڵدز«یشدا  هاوشێوه ی  کۆمپانیاکانی 

ده گاته  نزیکه ی )1 به رامبه ر 1200(.
به اڵم له  به رگی دووه می سه رمایه که ی خۆیدا 
–که  پیکیتی نه یخوێندۆته وه  و به  ئاسووده ییه وه  
له  ئاستیدا چاو ده پۆشێت- مارکس ئاماژه  به وه  
ده دات که  خواستی سه رمایه  بۆ که مکردنه وه ی 
بۆ  ب���ازاڕ  ت��وان��ای  ئاستێک  ده گ��ات��ه   ک��رێ��ک��ان، 
به رهه ماکانی  ل��ه   پێشوازیکردن  و  وه رگ��رت��ن 
ف��ۆرد(  )هێنری  به رته سکده بێته وه .  سه رمایه ، 
و  ئ��اش��ک��راک��ردووه   ته نگه ژه یه ی  ئ��ه م  ده مێکه  
بۆ  دۆالری   5 کرێیه کی  پێدانی  به   فه رمانیدا 
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ڕۆژێکی کارکردنی 8 سه عاتی، که  به پێی وته ی 
خۆی له پێناو هاندان و به رزکردنه وه ی خواستی 
نه بوون،  پێیانوایه   زۆرێکیش  به کاربردندایه . 
به رپرسه   کاریگه ر،  خواستێکی  الوازیی  یاخود 
)Great Depression( گه وره   بێبازاڕیی  له  
ئه مه ش  هه ر  بیست.  س��ه ده ی  ی سااڵنی سیی 
ئیلهامبه خشی سیاسه ته  کینزییه  فراوانخوازه کان 
که   دووه م��ه وه ،  جیهانیی  جه نگی  دوای  له   بوو 
بووه  مایه ی که مکردنه وه  جیاوازی و نایه کسانیی 
نێوان داهاته کان )ئه گه رچی هیچ کاریگه رییه کی 
گه وره ی نه بوو له سه ر که مکردنه وه ی جیاوازی و 
نایه کسانیی نێوان سامانه کان( له  ناو گه شه یه کدا 
پاڵنه ر و جوڵێنه ری بوو،  که  خواستێکی به هێز 
به اڵم ئه م چاره سه ره  پشتده به ستێت به  تواناداریی 
کارکه ر  چینی  ڕێ��ژه ی��ی   )empowerment(
 social کۆمه اڵیه تی  »ده وڵه تی  بونیادنانی  و 
که  سه رچاوه ی  پیکیتی(،  )چه مکه که ی   »state
هه ڵکشاو.  باجی  له   بریتیده بێت  ته مویلکردنی 
پیکیتی ده نوسێت: »دواجار، به درێژایی سااڵنی 
1932-1980، واته  نزیکه ی نیو سه ده ، باجی 
داهاتی )income tax( ویایه ته  یه کگرتووه کانی 
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ئه مریکا گه یشتۆته  تێکڕای 81 له سه دا«، له گه ڵ 
ئاستی  جۆرێک   هیچ  به   ڕێژه یه   ئه م  ئه وه شدا 
به ڵگه یه کی  ئه مه ش  )که   په کنه خستووه   گه شه ی 
دیکه ی پیکیتییه  بۆ به درۆخستنه وه ی بیروباوه ڕ 

و تێڕوانینی ڕاستڕه وه کان(.
ل���ه  ک��ۆت��ای��ی ش��ه س��ت��ه ک��ان��دا، زۆرێ�����ک له  
که   ب���اوه ڕه ی  ئ��ه و  گه یشتنه   سه رمایه داره کان 
بگرنه به ر  ڕێوشوێنێک  ب��ه وه ی��ه   پێویستییان 
س���ه ب���اره ت ب���ه زی���ادب���وون���ی ل����ه ڕاده ب����ه ده ری 
ه��ێ��زی ک����ار. ل��ێ��ره وه ی��ه  )ک��ی��ن��ز( ل��ه  ع��ه رش��ی 
ده هێنرێته وه   موحته ره مه کان  ئیکۆنۆمیسته  
بیرکردنه وه یه کی  به ر  په ناده برێته   و  خ��واره وه  
عرض«  »خستنه ڕوو-  ده وری  له   ت��ه وه ره ی��ی 
ده ستپێکی  وه ک  ف��ری��دم��ان(،  )م��ی��ڵ��ت��ۆن  الی 
 – جیگیرکردنی  بۆ  خاچپه رستانه   هه ڵمه تێکی 
و  باجه کان،  تێکڕای  که مکردنه وه ی-  ن��ه وه ک 
کۆمه اڵیه تییه که   ده وڵ��ه ت��ه   ه��ه ڵ��وه ش��ان��دن��ه وه ی 
ب��ه س��ه ر  دیسپلین  س��ه پ��ان��دن��ی  ل��ه وێ��ش��ه وه   و 
هێزه کانی کاردا. دوای ساڵی 1980 تێکڕاکانی 
قازانجه کانی  کرد،  نزمبوونه وه   له   ڕوویان  باج 
داهاتی  سه ره کیی  سه رچاوه ی  -که   سه رمایه  
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باجێکی  ڕووب��ه ڕووی  ده وڵه مه نده کانه -  گه وره  
هه ره  نزم ده بنه وه  له  ویایه ته  یه کگرتووه کانی 
هه تاوه کو  ب��وو  پاڵنه رێک  ئ��ه م��ه ش  ئه مریکا، 
له سه دا  نزیکه ی  ڕووب��ک��ات��ه   س��ام��ان  لێشاوی 
ئه مه   کاریگه رییه کانی  به اڵم  دانیشتوان،  یه کی 
وه ک  که مبایه خه ،   )growth( گه شه   ل��ه س��ه ر 
کاریگه ریی  ب��ه م��ج��ۆره   ده ی��خ��ات��ه ڕوو.  پیکیتی 
بۆ  ده وڵه مه نده کان  قازانجی  »داچ���ۆڕان*«ی 
گشت توێژه کانی کۆمه ڵگه  )که  ئه مه ش گوته یه کی 
به دینه هات.  ڕاستڕه وه  کانه (،  دڵخوازی  دیکه ی 
ناتوانێت  یاسایه کی ماتماتیکیی  ئه م شتانه  هیج 
به   په یوه سته   گشتی  ک��اره ک��ه   بیانسه پێنێت. 

سیاسه ته وه .
پ��اش��ان ل��ه  س��ااڵن��ی دوات����ردا ڕه وڕه وه ک����ه  
ب�������ه رده وام ب����وو ل���ه  ت���ه واوک���ردن���ی س���وڕی 
جه ختی  زۆرترین  که   پرسیاره ش  ئه و  خ��ۆی، 
له کوێیه ؟  خواست  بوو:  ئه مه   له سه رده کرایه وه  
شێوه یه کی  به   پیکیتی  پرسیاره ی  ئه و  هه مان 
س��ی��س��ت��م��ات��ی��ک چ����اوی ل��ێ��پ��ۆش��ی��وه . س��ااڵن��ی 
ئه ویش  الدا،  پرسیاره   ل��ه م  خ��ۆی  ن��ه وه ده ک��ان 
»کریدیت«،  گ���ه وره ی  به رفراوانبوونێکی  ب��ه  
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به رفراوانبوونی  درێ��ژب��وون��ه وه و  له ناویشیدا 
– الوه ک��ی  بازاڕگه لێکی  بۆ  ڕه هنه کان  دارای��ی 
ب����ازاڕی ڕه ه��ن��ه  خ��ان��ووب��ه ره ی��ی��ه ک��ان-، ب��ه اڵم 
له   یه کێک  که    )assets( ده ستمایه کان  باڵۆنی 
ده بێت  هه ر  ب��وو،  دۆخ��ه   ئه و  به رئه نجامه کانی 
)2008 و   2007( له  سااڵنی  ئه مه ش  بته قێت، 
ب��ره زه رس«  »لیهمان  کۆمپانیای  و  ڕووی��دا  دا 
کریدیت.  کۆی سیسته می  له گه ڵیشیدا  و  که وت 
زیادبوونی  و  قازانج  تێکڕای  بێت  هه رچۆنێک 
خێراییه   ب��ه و  ف��ه ردی��ی  سامانی  چ��ڕب��وون��ه وه ی 
له ڕاده به ده ره  له  دوای ساڵی 2009ه وه ، وه های 
ته واوی  و  ئابورییه کان  که رته   گشت  ک��ردووه  
مرۆڤایه تی له  دۆخێکی گراندا بژین. له  ئێستادا 
هه ر  له   زیاتر  کۆمپانیاکان،  قازانجی  تێکڕای 
کاتێکی دیکه ی مێژووی ویایه ته  یه کگرتووه کانی 
ک���ردووه .  ب��ه رزب��وون��ه وه   ل��ه   ڕووی  ئه مریکا 
کۆمپانیاکان له سه ر بڕی گه وره ی پاره ی کاش 
دان��ی��ش��ت��وون و خ��ه رج��ک��ردن��ی ڕه ت��ده ک��ه ن��ه وه ، 
له به رئه وه ی دۆخی بازاڕ گه رم و پڕجوڵه  نییه .

فۆڕموله که ی پیکیتی بۆ یاسا ماتماتیکییه که ، 
پ��ه رده پ��ۆش  چینایه تییه کان  سیاسه ته   زی��ات��ر 
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ده کات وه ک له وه ی په رده یان له سه ر هه ڵبداته وه . 
وه ک )وارن بافیت( –سێیه م گه وره ترین پیاوی 
جیهان- تێبینیی کردووه : »به دڵنیاییه وه  شه ڕێکی 
چینایه تی له ئارادایه ، ئه وه ش چینه که ی منه ، چینی 
ده وڵه مه نده کان، که  ئه م شه ڕه  ئه نجامده دات و 
فاکته ره   له    یه کێک  ب��راوه ی��ن«.  خۆشمان  هه ر 
ده وڵه مه نده کان،  بردنه وه ی  بۆ  ده روازه ییه کان 
بریتییه  له  گه شه ی که لێن و جیاوازییه کانی نێوان 
سامان و داهات، سامان و داهاتی نێوان یه ک 
له سه ده که ی سه ره وه ی دانیشتوان و زۆرینه ی 

خه ڵکه  ئاساییه که .

سه رمایه  وه ک پڕۆسه 
پیکیتی  ئارگومێنته کانی  ئ���ه وه ،  س���ه ره ڕای 
گرانییه کی گه وره یان تێدایه . له سه ر پێناسه یه کی 
هه ڵه  بۆ سه رمایه  ڕاگیربوون. سه رمایه  جگه  له  
پڕۆسه  هیچی دیکه  نییه . زۆربه ی کات پڕۆسه ی 
راکێشانی  له پێناو  پاره یه   ده ستاوده ستکردنی 
چوارچێوه ی  له   ته نها  به   هه ر  زیاتردا،  پ��اره ی 
کاردا  هێزی  ئیستغالکردنی  و  چه وساندنه وه  
وه ک  سه رمایه   پیکیتی  ب��ه اڵم  ن��ه ب��ووه،  قه تیس 



122

و  تاکه کان  هه ڵگیراوی  ده ستمایه ی  سندوقی 
که   ده ناسێنێت،  حکومه ته کان  و  کۆمپانیاکان 
به بێ ڕوانین  ب����ازاڕدا،  ل��ه   ئ��اڵ��وگ��ۆڕه   ئ��ام��اده ی 
ل����ه وه ی ش��ی��اون ب��ۆ ب��ه ک��اره��ێ��ن��ان، ی��اخ��ود ن��ا. 
مافی  و  خانوبه ره   زه وی،  له   هه ریه که   ئه مه ش 
خاوه ندارێتیی فکری ده گرێته وه ، هاوشان له گه ڵ 
ڕازێنه ره وه   و  ئه و خشڵ  و  هونه رییه کان  کاره  
چۆنیه تی  ه��ه ی��ه ت��ی.  م���رۆڤ  هه مه چه شنانه ی 
کێشه یه کی  شتانه   ئ��ه م  ب��ه ه��ای  دی��اری��ک��ردن��ی 
شێوازی  له سه ر  نییه   کۆده نگییه ک  و  ته کنیکییه  
هه ژمارکردنێکی  له پێناو  چاره سه رکردنه که ی، 
دڵنیاییه وه   به   )د(،  داهات  تێکڕای  وردو ده قیقی 
پێویستمان به  ڕێگه یه که  بۆ دیاریکردنی به های 
سه رمایه ی بنه ڕه تی. به داخه وه  ڕێگه یه ک بوونی 
نییه  بۆ دیاریکردنی، که  بێبه ری و سه ربه خۆ بێت 
له   ئه و خزمه تگوزارییانه ی  به های شمه ک و  له  
به رهه مهێنانیدا به کارده هێنرێن، یاخود سه ربه خۆ 
بێت له  نرخه که ی له  بازاڕدا. کۆی بیری ئابوریی 
نیۆکاسیکی )که  بنه مای بیرکردنه وه ی پیکیتییه (، 
له سه ر ئه م بازنه  به تاڵه  دامه زراوه  )دوای هه موو 

هه وڵێک، ئاو به  ئاو راڤه  ده کات**(.
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شێوه یه کی  ب��ه   س��ه رم��ای��ه ،  داه��ات��ی  تێکڕای 
تێکڕای  س���ه ر  راوه س���ت���اوه ت���ه   ی���ه ک���اک���ه ره وه  
له   چاوپۆشین  ب��ه   س��ه رم��ای��ه   چونکه   گ��ه ش��ه ، 
جه ختکردنه وه   به   و  به رهه مهێنان  پ��ڕۆس��ه ی 
دیاریناکرێت.  به رهه میهێناوه ،  ئ��ه وه ی  لسه ر 
به هاکه ی به  شێوه یه کی گه وره  کاریگه ر ده بێت 
ده توانرێت  که   س��ه وداگ��ه ری��ی،  ب��ارودۆخ��ی  به  
کارا( )ناعه قاڵنییه کی  میانه ی  له   ئاڕاسته که ی 
ه وه  بگۆڕێت، که  ئه مه ش دانراوی ئیکۆنۆمیستی 
سیمایه کی  وه ک  )گ��ری��ن��س��پ��ان(ه ،  ئ��ه م��ری��ک��ی 
نیشته جێکردن  و  کۆمپیاله   بازاڕه کانی  ناوازه ی 
نیشته جێکردن  ئه گه ر   .)  housing-االس��ک��ان(
)العقاریة-  خانووبه ره ییه کان  سه وداگه رییه   و 
ب��اب��ه ت��ه   ب���ه ه���ای  ل���ه   ج��گ��ه   –ئ���ه م���ه    )estate
هونه رییه  جۆراوجۆره کانی خاوه ن سندوقه کانی 
ده رکه ین  سه رمایه   پێناسه ی  له   وه به رهێنان- 
پێناسه که وه   خستنه ناو  ئارگومێنتی  و  )پاساو 
پیکیتی  ته فسیره که ی  ئه وا  الوازه (،  تاڕاده یه ک 
له سامان  جیاوازییه کان  ق��ووڵ��ب��وون��ه وه ی  ب��ۆ 
و داه���ات���دا، راس��ت��ه وخ��ۆ س���ه ر ب���ه ره وخ���وار 
هه ڵده گه ڕێته وه ، ئه گه رچی پێناسه که ی بۆ دۆخی 
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جیاوازی و نایه کسانییه کانی ئێستا و داهاتوو به  
راوه ستاوی ده مێننه وه .

پاره ، زه وی، خانووبه ره ، کێڵگه  و ئه و ئامێرانه ی 
به کارناهێندرێن،  به رهه مهێن  شێوه یه کی  به  
سه رمایه  نین. ئه گه ر تێکڕای داهاتی سه رمایه ی 
به کارهێندراو به رزبێت، ده گه ڕێته وه  بۆئه وه ی که  
ده ستاوده ستکردن  له   سه رمایه یه ،  له م  به شێک 
کرداره کیی  شێوه یه کی  به   یاخود  کشاوه ته وه ، 
کورتبوونه وه ی  ڕاگه یاندووه .  خۆی  مانگرتنی 
سه رمایه گوزارییه   له   به ته نها  سه رمایه   پانتایی 
ن��وێ��ی��ه ک��ان��دا )ک��ه  ئ��ه م��ه  دی��ارده ی��ه ک��ه  و ئێستا 
له و  به رز  داهاتی  تێکڕای  ده توانێت  ده یبینین(، 
به شه ی سه رمایه  ده سته به ربکات که  له  ئاڵوگۆڕ 

و ده ستاوده ستکردندایه .
ته نها  ده ستکرد  ده گمه نیی  دروستکردنی 
له وه دا کورتنابێته وه،  که  کۆمپانیا نه وتییه کان بۆ 
ده یکه ن،  به رز  داهاتی  تێکڕای  ده سته برکردنی 
به ڵکو په نابردنی گشت جۆره کانی سه رمایه  بۆ 
هه مان میکانیزم کاتێک هه لیان بۆ ده ڕه خسێت، 
هه مان بابه ته . ئه مه  بناغه  و زه مینه که یه : خواست 
بۆ تێکڕای داهاتی سه رمایه  )جا پێناسه  و رێگه ی 
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پێوانه که ی هه رچییه ک بێت(، هه تاوه کو هه میشه  
به مجۆره   زیادبکات.  داه��ات  گه شه ی  تێکڕای 
خۆی  به رهه مهێنانه وه ی  دووب���اره   سه رمایه  
مسۆگه ر ده کات، ئیدی ئاکامه که ی بۆ زۆرینه ی 
چینی  بێت.  ن��اڕه ح��ه ت  چه ندێک  خه ڵک  زۆری 

سه رمایه داریش به وجۆره  ده ژین.
ئه و داتایانه ی پیکیتی ئاماده یکردوون، شتی 
له ڕاستیدا  ب��ه اڵم  ت��ێ��دای��ه،  ب��ه ه��اداری��ان  گه لێک 
و  نایه کسانی  زی��ادب��وون��ی  ب��ۆ  ته فسیره که ی 
ئۆلیگارشییه کان،  ده رکه وته   و  جیاوازییه کان 
گه لێک ناڕه وا و پڕ که موکورتین. پێشنیاره کانیشی 
نایه کسانییه کان  ڕاس��ت��ک��ردن��ه وه ی  س��ه ب��اره ت 
ئه وه ی  یۆتۆپیین.  نه ڵێین  ئه گه ر  ساویلکانه ن، 
پیکیتی مۆدێلێکی  که   ئه وه یه،   نییه   تێدا  گومانی 
عه مه لیی بۆ سه رمایه  و شێوازی کارکردنی له  
هه ربۆیه   به رهه منه هێناوه .  بیستویه کدا  سه ده ی 
به   ی��اخ��ود  م��ارک��س،  ب��ه   پێویستمان  هێشتا 

هاوتاکه یه تی له  سه ده ی بیستویه کدا.
 ،Trickle-down economics*
گ��وزارش��ت��ێ��ک��ی س��ی��اس��ی��ی-ئ��اب��وری��ی��ه ، ل��ه گ��ه ڵ 
سه رمایه دارییه ،  ئابوری  سیاسه تێکی  ئ��ه وه ی 
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قه یرانه کانی  چاره سه ری  بۆ  خۆیان  گوته ی  به  
خ��واس��ت ب��ه ک��اری��ده ه��ێ��ن��ن، ه��اوک��ات ل��ه الی��ه ن 
سیاسه ته   ئ��ه و  به رامبه ر  ڕه خنه گره کانیانه وه  
ئابورییه ی داوای وه به رهێنان و سه رمایه گوزاریی 
زیاتری ده وڵه مه ند و سه رمایه داره کان ده کات، 
به کارده هێنرێت، به وپێیه ی هه ر جوڵه یه کی ئه مان 
کاریگه ریی پۆزه تیڤی له سه ر هه ژاره کان ده بێت، 
گه وره که ی  په رداخه   له   هه رچی  مانایه ی  به و 
س������ه ره وه  س���ه رڕێ���ژی ک���رد و چ���ۆڕای���ه وه ، 
خ���واره وه !  بچوکه کانی  پ��ه رداخ��ه   ن��او  ده چێته  
ڕیگان،  رۆناڵد  ده وروب��ه ری  ئیکۆنۆمیسته کانی 
ئه م  به رگریکارانی  له   بوون  به شێکی سه ره کی 

سیاسه ته .
ڕاڤه   واته   لێره دا  ئینگلیزییه ،  **ئیدیۆمێکی 
ناخه نه  سه ر  ئیزافه یه ک  هیچ  و شیکارییه کانی، 

پرسیار و ئیشکاله کان.

سه رچاوه : 
به هاری   ،)11( ژم��اره   )ب��دای��ات(،  -گۆڤاری 

.)2015(
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مەتەڵی سەرمایە

وەرگێڕانی: بابان ئەنوەر 
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پێیوایە  هارڤی  دەیڤد  پڕۆفیسۆر  سەرنج: 
ئەو قەیرانە داراییەی لەمڕۆدا جیهان بەخۆیەوە 
بینیوە ترۆپکی نیۆلیبڕالیزمە نەوەک کۆتاییەکەی، 
ڕوان��گ��ەی  وای���ە.  پێیان  ک��ەس  ه��ەن��دێ��ک  وەک 
تایبەتیی خۆیشی سەبارەت بەوەی دەگوزەرێت، 
ل��ە رێ��گ��ەی ک��ۆم��ەڵ��ە ن��م��وون��ەی��ەک��ی م��ێ��ژووی 
سەرمایەدارییەوە دەخاتەڕوو و پشت بە تیۆرە 
مارکسیستییەکان دەبەستێت. ماڵپەڕی )ئەخبار(
ی لوبنانی بە ڕوخسەت وەرگرتن لە پڕۆفیسۆر 
لە  ئەویش  کە  باڵودەکاتەوە،  دەقە  ئەم  هارڤی 
لە  پیشکەشیکردووە  وانەبێژییەکدا  میانەی 
سەنتەری توێژینەوە بااڵکانی سەر بە )زانکۆی 
نیویۆرک(، کە هارڤی خۆی لەو زانکۆیە بابەتی 

ئەنترۆپۆلۆژیا دەڵێتەوە.
ب�������ەردەوام ج��ەخ��ت ل���ەس���ەر پ��رس��ی��ارێ��ک 
دەکرێتەوە سەبارەت بە کۆتاییهاتنی نیۆلیبڕالیزم، 
واتای  بە  پەیوەستە  پرسیارەکە  وەاڵمی  بەاڵم 
ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی وش���ەک���ەوە. ب��ە ب��ۆچ��وون��ی من 
نیۆلیبڕالیزم، هەوڵێکە بۆ دووبارە سەپاندنەوەی 
ئ��ەوە  دەب��ێ��ت  ل��ێ��رەوە  چینایەتی.  دەس��ەاڵت��ی 
نیۆلیبڕالیزم  کۆتایی  دەیبینین  ئەوەی  کە  بڵێین 



129

نیۆلیبڕالیزمە.  ترۆپکی  لەڕاستیدا  بەڵکو  نییە، 
ه��ۆک��اری ئەمەش دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، ب��ۆئ��ەوەی کە 
چینایەتی،  دەسەاڵتی  سەپاندنەوەی  دووب��ارە 
لەبەرئەوەی  بەدەستهێناوە،  خۆی  سەرکەوتنی 
هاوکات و هاوشان بووە، لەگەڵ باڵوبوونەوەی 
چەندین  و  تاکەکەسی  ئ��ازادی��ی  ئایدۆلۆژیای 
بەکارهێنانی  وەک  دی��ک��ەی  ک���ردەوەی  و  ک��ار 
نیۆلیبڕالیزم  دیاریکراو.  مەبەستێکی  بۆ  ب��ازاڕ 
کەوتەوە  بوو  ب��ازاڕەک��ان  بە  پێویستی  کاتێک 
ب���ازاڕەک���ان،  ئیستغالکردنی  و  ب��ەک��اره��ێ��ن��ان 
کاتێکیش کاری پێیان نەبوو فەرامۆشی کردن. 
هەموو ئەمانەش هاوکاتن لەگەڵ بەتایبەتیکردندا 
)خ��ص��خ��ص��ة(: ب��ەت��ای��ب��ەت��ی��ک��ردن��ی زی��ادەب��ەه��ا، 
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی��ک��ردن��ی ه���ەر ش��ت��ێ��ک ک��ە دەک��رێ��ت 
شتێک،  هەموو  بەکااڵکردنی  بەتایبەتیبکرێت، 
تەنانەت بەکااڵکردنی پرسە شەخسییەکان، ئەمە 
هەڵگرتنی  لە  دەوڵ��ەت  پاشەکشەی  س��ەرەڕای 
ب��ەرپ��رس��ی��ارێ��ت��ی��ی ک��ۆم��ەڵ��ە ب��اب��ەت��ێ��ک��ی دی��ک��ە، 
بەتایبەت خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان. ئەم 
هەیە.  دەستنیشانکراوی  ئامانجێکی  ستراتیژە 
نیۆلیبڕالیزم  کردەوەکانی  لە  وردیی  بە  ئەگەر 
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سازاو  ئایدۆلۆژیادا  لەگەڵ  دەبینین  بڕوانین، 
نییە. با نموونەی قەیرانە داراییەکەی نیویۆرک 
ڕاب��ردوودا.  س��ەدەی  حەفتاکانی  لە  وەربگرین 
دوو پرسی سەرەکیی و لێکدژ بوونیان هەبوو: 
خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ی دام�����ەزراوە دارای��ی��ەک��ان و 
چارەسەرکردنی  بۆ  تاکەکان.  خۆشگوزەرانیی 
ک��ێ��ش��ەک��ە، خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ی دام���ەزراوەک���ان 
بوون.  خەڵک  دەستبەرداریی  و  هەڵبژێردراو 
ل��ەم��ڕۆش��دا ب���ژاردەک���ان ب��ۆ دەرب���ازب���وون لە 
قەیران، تەنها وەک تەواوکردنی ئەوەی ڕابردوو 
دارایی  قەیرانی  دیکەی  فاکتەرێکی  دەبینرێت. 
حکومەت  نەکشانەوەی  لە  بریتیبوو  نیویۆرک 
لە ئابووری بە شێوەیەکی تەواوەتی. حکومەت 
ئەرکەکەی گۆڕاوە، کە لەڕاستیدا دەبوو چاالک 
گونجاو  دابینکردنی کەشوهەوایەکی  بۆ  بووایە 
هاندانی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  بەتایبەت  ک��رێ��ک��اران،  ب��ۆ 
وەبەرهێنان، ئەمەش ئەرکێکی بنەڕەتی بوو بۆ 

سیاسەتی دەوڵەت.
دۆشداماوە  دەوڵەت  دیکە  جارێکی  لەمڕۆدا 
خۆشگوزەرانیی  لەبەردەم  بینیوەتەوە  خۆی  و 
بزنس.  بۆ  باش  دۆخێکی  خوڵقاندنی  و  مرۆڤ 
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بەر  پ��ەن��ای��ب��ردۆت��ەوە  دەوڵ���ەت  دی��ک��ە  جارێکی 
خوڵقاندنی کەشوهەوایەکی لەبار بۆ وەبەرهێنان 
و هێنانەپێشی کۆمەڵە دەستەواژەیەکی هاندەر 
کەشتی  )بەرگەگرتنی  چۆنیەتی  بە  سەبارەت 
هەرگیز  ئەمەش  کە  شەپۆلەکاندا(،  لەبەرامبەر 
بنێین کە  ب��ەوەدا  ڕوون��ادات، بەاڵم دەبێت دان 
بەشێک لەم کەشوهەوایە جیاوازە لە ڕابردوو، 
دەسەاڵتی  شێوازی  لە  گۆڕانێک  کە  بەجۆرێک 
دەوڵەت و ڕێکخستنی دەوڵەتدا هاتۆتەئاراوە. لەم 
 )Gouvernement بارەیەوە وشەی )حکومەت
 ،)Gouvernance )بەڕێوەبردن  بە  گ��ۆڕاوە 
دەوڵەت  بەرژەوەندییەکانی  ئاوێتەکردنی  واتە 
کەرتی  بارەشدا  لەم  پێکەوە.  تایبەت  کەرتی  و 
گشتی ڕیسک و مەترسییەکانی ئەم هاوبەشێتی 
لەو دەمەی کەرتی  ئاوێتەبوونە هەڵدەگرێت،  و 
کەس  دەچنێتەوە.  قازانجەکان  هەموو  تایبەت 
لەو  ڕوون����ادات.  ئەمە  دواج���ار  بڵێت  ناتوانێت 
لە  بریتییە  ڕوودەدات  ئ����ەوەی  ب������اوەڕەدام 
لێرەدا  سەرنجڕاکێشەکەش  پرسیارە  و  ترۆپک 
کۆتایی  چۆن  پرسەکە  ئەمەیە:  من  ب��ڕوای  بە 
تاڕادەیەک  هەموو شتێک  کە  بەتایبەت  پێدێت؟ 
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پێشوەخت پانی بۆ دانراوە. ئەم سیاسەتە پێشتر 
ڕەنگڕێژیی بۆ کراوە. پێموایە ئامانجی پانەکەش 
بریتییە لە هەوڵدان بۆ چەسپاندنێکی گەورەتر و 
قۆرخکردنێکی گەوەرەتری دەسەاڵتی چینایەتی 
لە  بەتایبەت  ناوەندییەکانەوە،  بانکە  لەالیەن 
کەرتی داراییدا. دوور نییە ئێستا لەسەر ڕێگەی 
دیکتاتۆرییەتی  کە  بین  جیهانێکەوە  ناو  چوونە 
داراییەکان  وەزارەت���ە  و  ناوەندییەکان  بانکە 
ک��ۆن��ت��رۆڵ��ی��ان ک��ردب��ێ��ت. ئ��ەم��ە دەرچ��ەی��ەک��ە و 
ئەو  ڤێرژنێکی  پ��ێ��ش��ەوە،  ه��ات��ۆت��ە  لەئێستادا 
سەرمایەدارییەیە کە ناومانناوە »سەرمایەداریی 
نوێیەدا،  سیستەمە  لەم  دەوڵ���ەت«.  مۆنۆپۆڵی 
کۆنترۆڵ  دەسەاڵتەوە  بەهێزکردنی  ڕێگەی  لە 
لەم  بێگومان  دەکرێتەوە.  چڕتر  چ��اودێ��ری  و 
دەڕژێ��ت��ە  ک��ەس  چەندەها  خوێنی  ڕێگەیەشدا 
ئ��ەوەی  ب���ەاڵم  ب����ازاڕی »واڵ س��ت��ری��ت«ەوە، 
لەمڕۆدا بەپێوە ڕاوەستاوە، زۆر لەوە بەهێزترە 
لە ڕاب��ردوودا هەبووە، ئەوەی کە دەیبینین  کە 

چەسپاندنێکی زیاتری دەسەاڵتی چینایەتییە.
ئایا هیچ بەرەنگارییەک بۆ ئەم دۆخە هەیە؟ 
الی من وەاڵمەکە ئەوەیە کە پێموانییە پێکهاتەی 



133

ئێستای چینەکان توانای ڕووبەڕووبوونەوەیان 
کۆتایی  گرێبەستەکە  پێموایە  هەربۆیە  هەبێت. 
پێهاتووە، بەاڵم لێرەدا قەیرانی بەیاساییکردنمان 
ساڵی   30 ل��ە  ئ���ەوەی  ه��ەم��وو  چونکە  ه��ەی��ە، 
بە  پەیوەستبوو  ب��ەی��اس��ای��ک��راوە،  ڕاب�����ردوودا 
تاک  ئازادیی  و  تایبەت  کەرتی  بەرژەوەندیی 
زەبرێکی  ئەوانە  هەموو  ئ���ازادەوە.  ب��ازاڕی  و 
بەهێزیان بەرکەوتووە، هەربۆیە بەردەوامبوون 
لە  گ��ران��ە،  بەیاسایکردن  ئارگومێنتی  لەسەر 
سااڵنی داهاتووشدا خۆمان لە قەیرانێکی قووڵدا 
دەبینینەوە لەم بارەیەوە. ئەو پرسیارەی لێرەدا 
ک��ە سیستەمی  ئ��ەوەی��ە،  خ��ۆی زەق��دەک��ات��ەوە 
خۆی  دووب��ارە  دەتوانێت  چۆن  سەرمایەداری 
سەرمایەداری  سیستەمی  بەرهەمبهێنێتەوە؟ 
کۆمەاڵیەتی  سیستەمێکی  وەک  دەتوانێت  چۆن 
بەردەوام بێت؟ ئەمە ئەو پرسیار و ئارگومێنتانەن 

کە دەبێت دەستیان بۆ ببردرێت.
پێویستە  م���ی���ت���ۆدۆل���ۆژی���ی���ەوە  ل������ەڕووی 
بەو  بخەینەڕوو سەبارەت  دیکەش  پرسیارێکی 
دەدەن  سەرمایەداری  بە  ڕێگە  هەلومەرجانەی 
و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  سیستەمێکی  وەک 
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هەموو  پێش  پێویستە  بێت.  ب��ەردەوام  سیاسی 
شتێک ئەم هەلومەرجانە دەستنیشانبکەین، پاشان 
هەلومەرجێکی  ئایا  کە  بکەین،  ئەوە  پرسیاری 
بەردەوامن، یاخود قابیلی بەدیهێنانن. من خۆم 
هەڵبری بیروباوەڕێکی فەندەمێنتااڵنە، دەربارەی 
)ک��ارڵ  س��ەرم��ای��ەداری.  سیستەمی  کارکردنی 
»ڕەوت«ێکە،  سەرمایەداری  پێیوایە  مارکس( 
ن����ەوەک »ش��ت��ێ��ک«. ئ��اس��ان��ت��ری��ن ڕێ��گ��ەش بۆ 
گوتەیەی  ل��ەو  بریتییە  ڕەوت����ە،  ل��ەم  ڕوان��ی��ن 
مارکس لە کتێبی سەرمایەدا کە دەڵێت: »ئەمە 
ڕەوت��ێ��ک��ە و دەب��ێ��ت ل��ە ب��ەردەوام��ب��وون��ی ئەم 
ئەم شێوازە  لەسەر  پرسەکە  بڕوانین«.  ڕەوتە 
لە  بڕێک  بە  سەرمایەدارەکان  بەڕێوەدەچێت: 
هێزی  و  ب��ازاڕەوە  دەچنە  دەستپێدەکەن،  پارە 
بەرهەمهێنان  ئ��ام��ڕازەک��ان��ی  و  کرێکار  ک��اری 
دەک����ڕن، ئ���ەم دووان�����ەش ل��ەگ��ەڵ ئ��ام��ڕازێ��ک��ی 
ئاوێتە  بەرهەمهێناندا  پڕۆسەی  لە  تەکنەلۆژیدا 
کااڵیە  ئ��ەو  پڕۆسەیەوە  ل��ەم  دواج���ار  دەک���ەن، 
بەرهەمدێت، کە دواتر لە سەروو تێچوونەکەی 
خ��ۆی��ەوە زی��ادەی��ەک��ی دیکە )ی��اخ��ود ق��ازان��ج(ی 
ئەمەدا  پاڵ  لە  دەفرۆشرێت.  و  سەر  دەخرێتە 
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چونکە  هەیە،  بەردەوامبوونەش  ئەم  مەرجی 
جارێکی  سەرلەنوێ  زیادەبەهایە  لەو  بەشێک 
سەرمایەگوزارییەوە،  ن��او  دەخ��رێ��ت��ەوە  دیکە 
ک��ار و  ه��ێ��زی  ن��اک��ۆت��ا  ب��ە شێوەیەکی  پ��اش��ان 

ئامڕازی بەرهەمهێنانی نوێی پێدەکڕێتەوە.
چ  دێتەپێشەوە:  دیکە  پرسیارێکی  ل��ێ��رەدا 
ئەنجامدانەوەی  دووب��ارە  مایەی  دەبێتە  شتێک 
بۆچی  وەب��ەره��ێ��ن��ان؟  و  س���ەرم���ای���ەگ���وزاری 
وەک  دیکە  جارێکی  زیادەبەها  لە  بەشە  ئ��ەم 
پڕۆسەی  ناو  دەخرێتەوە  تازە  سەرمایەیەکی 
تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک  بەرهەمهێنان؟ 
ڕاستەوخۆ  دەتوانین  کە  ئ��ەوەی��ە،  ڕەوت��ە  ئ��ەم 
س��ی��س��ت��ەم��ەک��ە  ک����ە  ب���ک���ەی���ن،  ب������ەوە  درک 
ئەگەر  بەخۆیەوەدەبینێت،  گ��ەورە  گەشەیەکی 
لە  نەبێتەوە.  ئەوتۆ  کێشەیەکی  ڕووب���ەڕووی 
ل��ەدوای  گەشە  تێکڕای  مێژووییەکەوە،  ڕووە 
سەرەتاکانی »سەرمایەداریی پیشەسازییەوە«، 
واتە لە ماوەی سااڵنی نێوان )1850-1780(، 
بریتیبوو لە )٪3(. واتە )٪3(ی ئەو سەرمایەیەی 
فراوانکاریی  لە  سبەینێ  بەرهەمهاتووە،  دوێنێ 
تازەدا بەگەڕدەخرێتەوە. ئەنجامەکەشی بریتییە 
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سیستەمی  گ��ەورەب��وون��ی  و  ف��راوان��ب��وون  ل��ە 
ڕادە،  ب���ێ  ب���ە ش��ێ��وەی��ەک��ی  س���ەرم���ای���ەداری 
بەجۆرێک ساڵی )1750( بەهای ئاڵوگۆڕی کااڵ 
و خزمەتگوزارییەکانی بریتیبوو لە )1.75 ملیار 
بە  بوو  رێژەیە  ئەم  )1950(ش  ساڵی  دۆالر(، 
بوو   )2000( ساڵی  بەاڵم  دۆالر(،  تریلیۆن   4(
بە  دەگ��ەی��ن  ل��ێ��رەدا  دۆالر(.  تریلیۆن   40( ب��ە 
ئەنجامگیرییەک: ئەو )٪3(یەی لەناو ئابورییەکی 
خ��راب��ووەوە  دووب���ارە  تریلیۆن دۆالری��ی��دا(   4(
گەلێک  بەگەڕخرابووەوە،  و  سەرمایەگوزاری 
جیاوازە لە بەگەڕخستنەوەی هەمان ڕێژە لەناو 

ئابورییەکی )40 تریلیۆن دۆالرییدا(.
ئەگەر قسەکەی )گۆردن براون(ی سەرۆک 
وەزیرانی بەریتانیا ڕاست بێت، ئەوا لە ماوەی 
20 س��اڵ��ی داه���ات���وودا ق��ەب��ارەی ه��ەم��ان ئەو 
ئابوورییەی کە باسی دەکەین دەبێتە دوو هێندە 
و دەگاتە نزیکەی )80 تریلیۆن دۆالر(، پاش 20 
دۆالر(.  تریلیۆن   160( دەبێتە  دواتریش  ساڵی 
ب��ە ڕوون���ی ئ��ەم��ەش ب��ە م��ان��ای گ��ەورەب��وون��ی 
دەکەوینە  شێوەیەش  ب��ەو  دێ��ت.  سیستەمەکە 
ڕووب��ەڕووی  کە  گەورەتر  کێشەیەکی  ب��ەردەم 
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دەبێتەوە،  وەبەرهێنانەوە  دووب��ارە  پڕۆسەی 
ئەویش ئەمەیە: ]لەگەڵ ئەم هەموو فراوانبوونەدا[ 
بە  دەکەن؟  لەکوێ  ڕوو  سەرمایەگوزارییەکان 
لەنێوان هەلەکانی  سادەیی بەراوردێک دەکەین 
سەرمایەگوزاریی  و  بەگەڕخستنەوە  دووب��ارە 
)٪3(، لە جێگەیەکی وەک شاری »مانچستەر« 
بۆ نموونە، کە ڕووبەرەکەی ناگاتە )50 میل(، 
ئاسیا،  کیشوەری  لە  سەرمایەگوزاری  لەگەڵ 
چین، خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئەمریکای التین. 
لێرە بە شێوەیەکی ڕیشەیی جیاوازە.  دۆخەکە 
لە  بریتییە  پێیبگەین  دەتوانین  دواج��ار  ئ��ەوەی 
زیاتر،  پارەی  دەستخستنی  بۆ  بێوچان  هەوڵی 
هێزی  ڕووخسارەکانی  لە  یەکێکە  لەبەرئەوەی 
کۆمەاڵیەتی. لە ئەنجامیشدا بەشێک لە پڕۆسەی 
هەوڵدان  لە  بریتییە  بەرهەمهێنانەوە  دووب��ارە 
بۆ بەدەستهێنان، یاخود زیادکردنی هەژموونی 
کەسێک  ه���ەر  ل���ەب���ەرئ���ەوەی  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
هەژموونی هەبێت دەیەوێت پارێزگاریی لێبکات، 
هەر کەسێکیش نەیبێت دەیەوێت بەدەستیبهێنێت. 
ئ���ی���دی دۆخ���ەک���ە ب����ەم ش��ێ��وەی��ە ب������ەردەوام 
دەروون��ی��ی  پاڵنەرێکی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  دەب��ێ��ت، 
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و  هێز  بەدەستهێنانی  بۆ  هەیە  سنووریش  بێ 
کە  ئابڕووبەرە،  شتێکی  لەڕاستیدا  هەژموون. 
کریدیت  سندوقەکانی  لە  هەندێک  لێپرسراوانی 
نزیکەی  ساڵێک  هەموو  ساڵێکە  چەند  م��اوەی 
)250 ملیۆن دۆالر(یان وەک پاداشتی کەسیی 
وەرگ��رت��ووە، ئ��ەم ژم��ارەی��ە زیاتریش ب��ووە و 
دۆالر(  ملیار   1.7( بە  ب��ووە  دوات��ردا  لە ساڵی 
ئێستا  پێش  ڕۆژێ��ک  چەند  لێپرسراو.  یەک  بۆ 
دانیشتنێکی گوێگرتن لە پێنج لێپرسراوی دارایی 
لەو  پیران، کە هەریەک  ئەنجومەنی  لە  ڕێکخرا 
ملیار   3( کەسیی  قازانجی  وەک  لێپرسراوانە 

دۆالر(یان دەستکەوتبوو.
پارە  کە  ئەوەیە  بابەتانە  ل��ەم  مەبەستمان 
نییە.  سنوری  پارە  بەدەستهێنانی  پڕۆسەی  و 
 6000 خاوەنی  مارکۆس(  )ئیمیڵدا  نموونە  بۆ 
ه��ەر سنوورێکی  دواج��ار  ب��ەاڵم  پێاڵوە،  ج��وت 
هەیە، هەم بۆ پێاڵوەکانی هەم بۆ ژمارەی ئەو 
بەم  پارە  بەاڵم  هەیبێت،  دەتوانێت  خانووانەی 
شێوەیە نییە. لێرەدا ئیدی ڕێژەی )٪3(کە، واتە 
ئەم  شەرمئامێزدایە.  هەڵوێستێکی  لە  زیادەکە، 
پ��ارەت  تۆ  دەڕوات؟  ک��وێ  بۆ  پ��ارەی��ە  هەموو 



139

ئامڕازێکی  پ��ارە  لەبەرئەوەی  بەدەستهێناوە، 
لەو  ئێستا چی  بەاڵم  کۆمەاڵیەتییە،  هەژموونی 
پارەیە دەکەیت و چۆن بەکاریدەهێنیت؟ کاتێک 
دەکەیت،  سیستەمە  ئ��ەم  تەماشای  وردی  بە 
لەبەردەم  گریمانەکراو  بەربەستی  ژمارەیەک 
پڕۆسەی لێشاوی پارەدا دەبینیت. لێرەدا مارکس 
بەردەوامیی  کە  دەک��ات  ئەوە  لەسەر  مشتومڕ 
سەرمایە.  بۆ  پێویستە  گەلێک  پ��ارە،  لێشاوی 
شتێک  هەموو  دەوەستێت،  لێشاوە  ئەم  کاتێک 
ئێستا  دەک��ات،  پاشەکشە  و  کشانەوە  لە  ڕوو 
ئەمە  قەرزپێداندا  ب��ازاڕی  ڕاوەستانی  لەگەڵ 
سێپتێمبەر  11ی  ڕووداوەکانی  دوای  دەبینین. 
زۆر بە ڕوونی بینیمان کە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ 
پارێزگاری  ئەوکات  ڕاوەس��ت��ا.  شتێک  هەموو 
نیویۆرک )ڕۆدی گولیانی( داوای لە خەڵک کرد 
کریدیت کارتەکانیان دەربهێنن و جارێکی دیکە 
خەرجبکەن،  پ��ارە  و  ب��ازاڕەک��ان  بۆ  بگەڕێنەوە 

ئەگەرنا سیستەمەکە هەرەسدەهێنێت.
پێویستە لێشاوی پارە و سەرمایە بەردەوام 
بۆ  ڕێگە  پێویستە  شێوەیەش  ب��ەو  ه��ەر  بێت، 
ڕەوتی سەرمایە بکرێتەوە، بۆ ئەوەی بزانرێت 
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لەناو  گریمانەکراو  بەربەستێکی  هیچ  ئایا  کە 
سیستەمەکەدا هەیە یان نا؟ لە کاتە دیاریکراوەکاندا 
پرسیاری  و  دەڕوانرێت  بەردەوامە  ڕەوتە  لەم 
روودەدات؟  چ��ی  »ئێستا  ک��ە  دەک��رێ��ت  ئ��ەوە 
دەکەونە  گریمانەکراوەکان  بەربەستە  سنورو 
ک��وێ��وە؟ چ��ۆن دەک��رێ��ت شتی دی��ک��ەی لەسەر 
بارەیەوە  لەم  یەکەم  پرسی  کەڵەکەبکرێت؟«. 
سەرەکیی  س���ەرچ���اوەی  و  پ���ارە  ل��ە  بریتییە 
هاتنی پارەکە؟ بە پلەی یەکەم سەرمایەدار ئەم 
خاوەنی  مارکس  دەهێنێت؟  کوێوە  لە  پارەیەی 
تیۆرێکە سەبارەت بە کەڵەکەکردنی یەکەم، کە 
مەبەستی دزین و تااڵنکردنی هەموو موڵکەکانە. 
کۆکراوەتەوە.  پارە  سەرەتادا  لە  شێوەیە  بەم 
پڕۆسەیەکی  ب��ەردەوام��ی��ی  ئەمە  پێموایە  م��ن 
پ��ارە  ل��ە  بریتییە  ب��ن��ەم��اک��ەی  ک��ە  دی��اری��ک��راوە 
و ک��ۆک��ردن��ەوەی پ��ارە ب��ە ش��ێ��وەی��ەک ڕێگەی 
بەردەوامبوون لەبەردەم سیستەمەکەدا بکاتەوە. 
لەگەڵ تێپەڕینی کاتدا، سەرنجەکان بەرەو ئەوە 
دەچن کە ئەو زیادەیەی ئەمڕۆ بەرهەمهاتووە، 
بەشێکە لە پارە سەرەکییەکە. بەم شێوەیە ئێمە 
لەبەردەم پڕۆسەی ئاڵوگۆڕداین. دەوترێت پاش 
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ماوەیەک تۆ لەوانەیە بڵێیت لە ئێستا پێویستت 
ئ��ەوەی  ی��ان  ی��ەک��ەم نییە،  ب��ە ک��ەڵ��ەک��ەک��ردن��ی 
لەموڵکایەتی  لەڕێگەی  )ک��ەڵ��ەک��ەک��ردن  ب��ە  ک��ە 
تۆ  سادەیی  بە  زۆر  ن��اودەب��رێ��ت.  داماڵینەوە( 
بەدەستبهێنیت  سەرکەوتن  دەتوانیت  کاتێک 
ئەگەر سەرمایەگوزارییەکە لەمڕۆدا زیادەیەکی 

بەرهەمهێنا.
ئەم  نییە.  چیرۆکەکە  ه��ەم��وو  ئەمە  ب��ەاڵم 
بەربەستەکانی  دەرب��ارەی  پرسیار  پارەیە  بڕە 
جۆرە  لەناو  دەوروژێ��ن��ێ��ت.  ب��ازاڕ  ن��او  چوونە 
ئەم  ئابوورییەکاندا  چاالکییە  دیاریکراوەکانی 
پارەیە  ئەو  بڕی  چی؟  لە  بریتیین  بەربەستانە 
چەندە کە پێویستە بۆ کردنەوەی وەرشەیەکی 
دروستکردنی  بۆ  یاخود  کراس،  بەرهەمهێنانی 
هێڵی  یاخود  ئوتۆمبێل  دروستکردنی  کارگەی 
شەمەندەفەر؟ لەگەڵ تێپەڕینی کاتدا پرسیارەکان 
دەگۆڕێن بۆ چۆنیەتی کۆکردنەوەی پارە، نەوەک 
پرسیار لەسەر خودی پارە. هەر ئەمەشە پرسە 
سەرەکییەکە، قسە دەربارەی ئەو شتە ناکرێت 
کە مارکس ناویناوە »چڕبوونەوەی سەرمایە«، 
»سێنترالیزەکردنی  دەرب����ارەی  قسە  بەڵکو 
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بریتییە  سێنترالیزەکردن  دەکرێت.  سەرمایە« 
لە کۆکردنەوەی سەرمایەی هەموو شوێنێک لە 
یەک سەنتەردا و بە بڕی گەورە، ئەمەش لەپێناو 
بەرهەمهێنانەوە،  دیاریکراوی  کایەی  چوونەناو 
وەک لێدانی تونێلی کەناڵێک لەنێوان فەرەنسا و 
بەریتانیادا، کە پێویستی بە بڕێکی زۆری پارە 
هەیە  گ��ەورە  پێویستییەکی  ساتەدا  لەم  هەیە. 
بانکەکان  و  دامودەزگاکان  تازەکردنەوەی  بۆ 
و کۆمپانیا گەورەکان و بازاڕەکانی پارە. لێرە 
قوڵبوونەوە و فۆکەس خستنەسەر مێژووی ئەم 
سەرمایەداری  گرنگە،  گەلێک  تازەبوونەوەیە 
ت���وان���ی���وی���ەت���ی ل���ە ڕێ���گ���ەی ت����ازب����وون����ەوەی 
ب���ەردەوام���ەوە درێ���ژە ب��ە ژی��ان��ی خ��ۆی ب��دات، 
بە  چڕبوونەوە  ڕێگەی  تازەبوونەوەیەی  ئەو 
بە  ت��ازەب��وون��ەوە  ڕێ��گ��ەی  و  دەدات  سەرمایە 
دەدات.  بەرهەمهێنان  تایبەتی  جۆری  هەندێک 
دەگاتە  سەرمایەداری  تازبوونەوەیە  ئەم  بەبێ 
لەبەرئەوەی بەر  خاڵی ڕاوەستان و دەچەقێت، 

سنورەکانی خۆی دەکەوێتەوە.
ت��ازەب��وون��ەوەی  گ���ەورەی  گرنگیی  ل��ێ��رەوە 
بەردەوام دەردەکەوێت، بەاڵم ئەم تازەبوونەوەیە 



143

دەبێت بە شێوازێک بێت، کە ڕێگە بە کۆکردنەوەی 
المالیة( بدات پێش  ئاسێتە داراییەکان )األصول 
ئەوەی بە شێوەیەکی کردارەکیی بچنە پڕۆسەی 
بەرهەمهێنانەوە، هەربۆیە دەبێت بە ئاگادارییەوە 
الپەڕەکانی مێژووی سەرمایەداری هەڵبدەینەوە 
لە  دیققەت  ناچاردەبین  لێرەدا  لێیبکۆڵینەوە.  و 
لەسەر  قسە  تەنها  بدەین.  فاکتەرەکان  هەموو 
پێکەوەنانی قازانج ناکەین، بەڵکو قسە دەربارەی 
چۆنیەتیی کارکردنی سوود و چۆنیەتی قەرزپێدان 
دەک��ەی��ن. زۆرب����ەی ئ��ەم ب��اب��ەت��ان��ە ل��ە ڕێگەی 
چ��ارەس��ەردەک��رێ��ن.  ق��ەرزپ��ێ��دان��ەوە  سیستەمی 
دەبەخشنە  گ����ەورە  ڕۆڵ��ێ��ک��ی  ک���ەس  ه��ەن��دێ��ک 
دارایی  تازەبوونەوەی  و  قەرزپێدان  سیستەمی 
بە  مانەوەی  و  سەرمایەداریی  بەردەوامیی  لە 
ئەوانە  هەموو  بەبێ  سیستەمە  ئەم  زیندویی. 
دەپرسین  هەربۆیە  بێت،  ب���ەردەوام  ناتوانێت 
ئەم تازبوونەوە و بەردەوامییە چۆن ڕوویدا و 

بکەرەکەی کێ بوو؟
لێکۆڵینەوە  لە  بریتییە  لێرەدا  دیکە  خاڵێکی 
ئامڕازەکانی  و  کارکەر  هێزی  لە  هەریەکە  لە 
ه���ەم���وو  ب���ەره���ەم���ه���ێ���ن���ان و س�����ەرچ�����اوەی 
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ئ��ام��ڕازەک��ان��ی  ب��ە  پەیوەستە  ئ���ەوەی  ئ��ەوان��ە. 
دەچنە  شتانەی  ئەو  هەموو  بەرهەمهێنانەوە، 
ب������ازاڕەوە، چ���اوەڕوان���ی ئ����ەوەی ل��ێ��دەک��رێ��ت 
دەستپێکردنی  بۆ  بدۆزێتەوە  پێویست  شتێکی 
دروستکردنی  پیشەسازیی  وەک  پ��ڕۆژەی��ەک، 
چۆن  کە  ئ��ەوەی��ە،  گرنگەکە  بابەتە  ئوتۆمبێل. 
لە  کێشەیەک  هیچ  ئایا  ئاستە،  بەم  گەیشتووە 
بەردەوام  لەڕاستیدا  هاوڕێژەییکردنەکەدا هەیە. 
ڕووبەڕووی ئاستەنگ دەبێتەوە، بەاڵم پێویستە 
میکانیزمی  ب��ۆ  ب���دۆزرێ���ت���ەوە  چ��ارەس��ەرێ��ک 
کاریگەریی  ب��ەه��ۆی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ن��رخ��ەک��ان، 
چەندین فاکتەرەوە بەرزدەبێتەوە، هەر ئەمەش 
بەرهەمهێنان.  ب��ۆ  دەن��ێ��ت  خەڵکییەوە  ب��ە  پ��اڵ 
لەگەڵ  بەتینی  پەیوەندییەکی  کۆتاییشدا  ل��ە 
سروشتدا هەیە، فشارێکی زۆر هەیە سەبارەت 
و  سەرەتاییەکان  کەرەستە  س��ەرچ��اوەی  ب��ە 
ڕەنگە  ئ��ەم��ە  بەرهەمهێنانیان.  ئ��ام��ڕازەک��ان��ی 
لە  بەربەستێک  دروستکردنی  بۆ  سەربکێشێت 
دروستبوونی  کە  لەگەڵ سروشت،  پەیوەندییدا 
ه��ەن��دێ��ک ل��ێ��ک��دژی��ی ل��ەن��او س��ەرم��ای��ەداری��ی��دا 
نا، کەرەستە  یاخود  بمانەوێت  بەگەڕیخستووە. 
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س��روش��ت��ی��ی��ەک��ان ک��ۆت��ای��ی��ن دێ���ت و ژی��ن��گ��ەی 
پیسبوونە  ئ��ەو  تەحەمولی  دەوروب��ەری��ش��م��ان 

ناکات، کە سەرچاوەکەی بەرهەمهێنانە.
لە مێژووی سەرمایەدارییدا، بیرکردنەوەیەکی 
ج��دی��ی ه��ەی��ە س��ەب��ارەت ب��ەو س��ن��وران��ەی کە 
سەرنجە  جێگەی  ئەوەی  دایاندەنێت.  سروشت 
لەم مێژووەدا، هەر کاتێک سنوورێکی لەم بابەتە 
خۆی زەقدەکاتەوە، دیسان گەڕانەوەیەک بۆ ئەم 
سنوورانە ڕوودەدات، ئەویش لە ڕێگەی گۆڕینی 
تێپەڕاندنن.  قابیلی  کە  بەربەستێک  کۆمەڵە  بۆ 
ڕەنگە سەرنجڕاکێش بێت بگەڕێینەوە بۆ دواوە 
لێکۆڵینەوەیەک بکەین سەبارەت بە ژمارەی ئەو 
جارانەی کە خەڵگ گوتویەتی سەرمایەداری لە 
لەبەرئەوەی  کۆتاییدێت،  داهاتوودا  ساڵی   15
نەوت، یاخود هەر شتێکی دیکەش، لە قەیراندان، 
لەبەرئەوەی  ڕوون���ادات،  هەرگیز  ئەمە  ب��ەاڵم 
بەر  پەنادەباتە  جارێک  هەموو  سیستەمە  ئەم 
گۆڕانکاریی گەورە و شێلگیرانە. کاتێکیش ئەم 
ڕوون��ادەن،  پێویست  خێرایی  بە  گۆڕانکارییانە 
لەگەڵ  دەستتێکەاڵوکردن  ب���ەردەم  دەکەوینە 
گریمانەکراو  بەربەستێکی  ئیدی  سیستەمەکەدا. 
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بەردەوامی  لێشاوی  ل��ەب��ەردەم  دەبێت  بوونی 
سەرمایە، لەبەرئەوەی ئەم بەربەستانە هەندێک 
دروس��ت��دەب��ن.  کەرەستەکاندا  ل��ەب��ەردەم  ک��ات 
نییە  م��ەرج  کەرەستەکان  بڵێین  وای��ە  ڕاستتر 
ب��اردا  زۆر  لە  بەڵکو  ب��ن،  سروشتیی  هەمیشە 
کەرەستەی تەکنەلۆژی و کولتووری و ئابورین. 
کاتێکیش دەگەیتە ئەو سنورەی کە دەبێتە ڕێگر 
لەبەردەم ڕێڕەوی لێشاوی سەرمایەدا، هەموو 
کولتوور و ڕۆشنبیرییەکەت دەگۆڕێت و خۆت 
زەمەنێکی  دەگونجێنیت.  تازەکەدا  دۆخە  لەگەڵ 
نموونە  بۆ  ڕوودەدات.  ئەمە  دەبینین  درێ��ژە 
و  وزە  کەمیی  دەرب���ارەی  قسەکردن  لەکاتی 
کەمبوونەوەو بڕانەوەی نەوت، دەکرێت بەدوای 
بگەڕێین،  وزەدا  جێگرەوەی  دیکەی  ئامڕازی 
بەاڵم ئەمەش بەو مانایە نییە کە ئەم چارەسەرە 
بەدەستدەهێنێت،  س��ەرک��ەوت��ن  ج��ارەش��دا  ل��ەم 
دینامیکییەتی  بڵێین  دەتوانین  لەئێستادا  ب��ەاڵم 
کاتێک  مەترسیدایە  ل��ەب��ەردەم  س��ەرم��ای��ەداری 
فشارە  دەکەین.  هێزەکان  ت��ەرازووی  تەماشای 
وەک  گ���ەورەن،  گەلێک  ل��ەم��ڕۆدا  ژینگەییەکان 
ڕووب��ەڕووی شاری  نموونە  بۆ  قەیرانەی  ئەو 
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مانچستەر بۆتەوە، کە چاوەڕواندەکرێت پرسە 
لەناو  ئ��ەم��ڕۆ  ب���دەن.  ب��اج��ەک��ەی  ژینگەییەکان 
دەیبینین  چیندا  بەشارییبوونی واڵتی  پڕۆسەی 
کە ئەگەری بەربەست و کێشەی زۆر لەئارادایە، 
بەاڵم گومانی ئەوە بکەن کە ڕەنگە ئەو کێشانە 

ژینگەیی بن.
مسۆگەرکردنی  لە  بریتییە  دیکە  پرسێکی 
دەس��ت��ی ک��ار. دەس��ت��ی ک��اری زی���ادە لەکوێوە 
کارکردن  کەرەستەکانی  بەڕێوەبردنی  دەێ��ت؟ 
مێژووی  کە  بووە  گرنگ  و  بنەڕەتی  پرسێکی 
ئەو  جێبەجێکردنی  چۆنیەتیی  سەرمایەدارییدا. 
دەبەستێت  پشت  ب��ەزۆری��ی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ەش 
و  بەرهەمهێنان  تەکنەلۆژیای  سروشتی  ب��ە 
کێشەیەک  ئەگەر  بەرهەمهێنان.  فەراهەمکردنی 
ک����اردا هەبێت،  ف��ەراه��ەم��ب��وون��ی دەس��ت��ی  ل��ە 
چارەسەرێکدا  ب��ەدوای  ناچارە  سەرمایەداری 
ب��گ��ەڕێ��ت ب��ۆ ئ���ەو م��ەس��ەل��ەی��ە. گ��ۆڕان��ک��اری��ی 
و وەرچ��ەرخ��ان��ە ت��ەک��ن��ەل��ۆژی��ی��ەک��ان زۆرج���ار 
یاخود  کۆچکردن،  و  بێکاری  بۆ  سەردەکێشن 
شوێنی  بۆ  سەرمایەگوزارییەک  گواستنەوەی 
مێژووی  بەدرێژایی  تایبەتمەند.  کاری  دەستی 
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ب��ووە.  گ��رن��گ  پرسێکی  ئ��ەم��ە  س��ەرم��ای��ەداری 
هەندێک قسە لەبارەی »فشاری قازانجەکان«ەوە 
دەک����ەن، ی��اخ��ود »ت��ی��ۆری ق��ەی��ران��ەک��ان« لە 
س��ەدەی  حەفتاکانی  س��ەرەت��ای  و  شەستەکان 
بیستەم، کە جۆرێک لە ئاوێتەبوون بوو لەنێوان 
ک��ەم��ی��ی دەس��ت��ی ک��ارک��ەر و ک��ەم��ی��ی ج��وڵ��ەی 
و  کرێکاریی  جموجوڵە  شانبەشانی  سەرمایە، 
سەندیکاییەکان، کە فشارێکی گەورەیان لەسەر 
سەرمایەداری دروستکردبوو. ئەمەش لە میانەی 
سەرەتای  و  شەستەکان  کۆتایی  شەپۆلەکانی 
حەفتاکانی ئەوروپا. ئەوکات حکومەتی فەرەنسا 
پەنایبردە  قەیرانەکە،  ڕووبەرووبوونەوەی  بۆ 
مەغریبیی،  ک��رێ��ک��اری  ه���اوردەک���ردن���ی  ب���ەر 
بۆ  پڕۆگرامێکی حکومییەوە  ڕێگەی  لە  ئەمەش 
لە  ک��ار  دەستی  کەمیی  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 
لەگەڵ  ئەڵمانیا، هەمان شتی  ئەوکات  فەرەنسا. 
هەمان  بە  سویسراش  و  ئەنجامدا  تورکەکان 
شێوە لەگەڵ یۆگساڤییەکان. بە دیدگای ئەمڕۆ 
ب��ەراوردێ��ک ل��ەن��ێ��وان ئ��ەوە و پرسی ک��ۆچ و 

کۆچبەرانی ئێستامان بکە.
کە  بوو،  ئەوە  بااڵدەست  بیرۆکەی  ئەوکات 
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لێدانێکی  پێویستە  بەهێزەو  گەلێک  کار  دەستی 
بەربکەوێت هاوشان لەگەڵ هاندانی کۆچکردندا. 
ئەگەر کۆچکردن و پەرەسەندنی تەکنەلۆژی و 
هەناردەکردنی سەرمایە کاری خۆیان نەکردبێت، 
ئەوا یەکێک لە بژاردەکان داهێنانی کەسانی وەک 
)مارگرێت تاتچەر( و )ڕۆناڵد ڕیگان( بەسبوون 
و  کرێکارییەکان  یەکێتییە  تێکشکاندنی  ب��ۆ 
سەندیکاکان و ڕزگاربوون لە بەرهەڵستکاریی. 
گ��ەورە  کێشەیەکی  حەفتاکاندا،  س��ەرەت��ای  لە 
بەڕێوەبردنی  و  پێوەکردن  مامەڵە  لە  هەبوو 
سەرمایەدارەکان  لەئێستادا  بەاڵم  کار،  دەستی 
کێشەیەک  هیچ  ڕووب����ەڕووی  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
نابنەوە. سەرمایەدارەکان خاوەنی ژمارەی زۆر 
لە  زی��ادەی زەبەالحی دەستی کارن  گ��ەورە و 
هەموو شوێنێک )چین، ڕوسیا، ...هتد(، هەروەک 
چۆن نەرمیی لە تەکنەلۆژیا و کۆچ و هەناردەی 
سەرمایە هاوکاریان بووە لەم بارەیەوە، هەربۆیە 
ڕوودەدات  لەمڕۆدا  ئەوەی  نیم،  ب��اوەڕەدا  لەو 
کەڵەکەکردنێکی  ل��ەب��ەردەم  بێت،  بەربەستێک 
زیاتری سەرمایەد،  بێگومان نیگەرانی و کێشە 
لە هەندێک شوێن بوونیان هەیە، ئەگەر کۆمەڵە 



150

حیکایەتێک ببیستین لە واڵتی چینەوە دەربارەی 
و  بەهێزتر  ڕەن��گ��ە  کرێکارییەکان،  ج��واڵن��ەوە 
بەرفراوانتر بن، ئەمە جگە لە زیادبوونی ڕێژەی 
جیهاندا  ئابوریی  لە  و  لەمڕۆدا  بەاڵم  بێکاریی، 
وەک  نییە  ئ��ەوت��ۆی��ان  گرنگییەکی  شتانە  ئ��ەم 

شەستەکان و حەفتاکان.
ک��ێ��ش��ەی دوات����ر ئ��ەوەی��ە ک��ە ل��ە پ��ڕۆس��ەی 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان و ی��ەک��ان��گ��ی��رب��وون��ی ل��ەگ��ەڵ 
تەکنەلۆژیادا دێتە ئاراوە. مارکس لەو باوەڕەدا 
بوو، کە چەمکی تەکنەلۆژیا زۆر لەوە گەورەتر 
و فراوانترە، کە تەنها ئامێرێک بێت. بەو جۆرەش 
پڕۆسەی  ڕێکخراوەکانی  و  بەرجەستە  فۆڕمە 
بەرهەمهێنان ئەو بوارەن کە کرێکار بەشدارییان 
ت��ێ��دا دەک�����ات، ل��ێ��رەوەی��ە پ��ەی��وەس��ت��ب��وون��ێ��ک 
تەکنەلۆژیا  و  کرێکارییەکان  چاالکییە  لەنێوان 
دەکەوینە  ئێمە  لێرەدا  دێتەئاراوە.  جیاوازەکاندا 
هەروەها  چییە؟  پاڵنەرەکە  پرس:  دوو  بەردەم 
بۆچی جیا لە هەندێک جۆری تەکنەلۆژیا پشت 
کار  بۆچی  دەبەسترێت؟  دیکەیان  هەندێکی  بە 
ل��ەس��ەر ئ��ام��ادەک��ردن��ی دەک��رێ��ت و ئ��ەم��ە چی 
دەگەیەنێت پەیوەست بە پەیوەندیی بە کارەوە؟ 
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خاڵی یەکەم لەم پەیوەندییەدا بریتییە لە بازاڕی 
پەیوەستبوون  و  کاردەکات  کار، چۆن  دەستی 
خاوەنی  کارکەر  دەستی  کامەیە.  کرێکار  الی 
لە کار بوەستێت  هێزێکی وەهایە کە دەتوانێت 
تەکنەلۆژیایەکی  لەگەڵ  مامەڵە  ڕەتیبکاتەوە  و 
دی��اری��ک��راو ی��اخ��ود ک��ەرەس��ت��ەی��ەک��دا ب��ک��ات کە 
لەڕووی تەندروستییەوە زیانبەخش بێت، بەاڵم 
لەژێر  بەرهەمهێنان  پەیوەندییەکانی  ئ��ەگ��ەر 
کۆنترۆڵ دەرچ��وون، ئەوا ئەگەری ئەوە زۆرە 
ب��دۆزن��ەوە.  سیستەمەکەدا  لەناو  بەربەستێک 
دەبینین  گ����ەورە  نیگەرانییەکی  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
جارێکی دیکە لە ڕێگەی لێکۆڵینەوە لە مێژووی 
سەرمایەداری، کە ئەم سیستەمە لە هەوڵدایە بە 
لەناو ڕەوتی کاردا  هەر ڕێگەیەک بێت کرێکار 
ئاوێتە بکات. ئامڕازگەلێکی زۆر و زەوەند هەن 
ئەمە، وەک هێنانەپێشی گاڵتە و  بەدیهێنانی  بۆ 
بۆناو شوێنی  لە هەمەڕەنگیی  گەپ و جۆرێک 
کار. گرنگ نییە چۆن ئەمە بەدیدێت: لە ڕێگەی 
ڕقلێبوونەوە،  کارکردنەوە،  ناو  هیرارشییەتی 
نوێبوونەوەیەکی  باوەڕپێهێنان.  و  سەرکوت 
لە  بەدیهاتووە.  ک��اردا  ڕێکخستنی  لە  گ��ەورە 
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30 ساڵی ڕاب��ردوودا دیققەتێکی زۆر خراوەتە 
لەگەڵ  کاتییەکان،  و  ش��اراوە  گرێبەستە  سەر 
پەرتکردنی ڕەوتی کار بۆ بەشی بچوک بچوک، 
کاردا.  دابەشکردنی  لە  گۆڕانکاری  شانبەشانی 
کارگەکان  بۆ  بڵێین چوونی کرێکاران  ناتوانینه 
لە  ئاوێتەکردنیان  و  کارەکانیان  ئەنجامدانی  و 
لەبەرئەوەی  نێگەتیڤە،  شتێکی  کاردا  پڕۆسەی 

ئەمە لە واقیعدا بەو شێوەیە روونادات.
ئەویش  دەگ��وزەرێ��ت،  دیکە  شتێکی  لێرەدا 
پەیدابوونی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە ئاڵۆزەکانە 
پرسی  بەڵکو  ڕێ��ک��خ��راوەی��ی،  ئاستی  ل��ەس��ەر 
ئاوێتەبوون تێدەپەڕێنێت و دەبێتە بەربەستێکی 
گریمانەکراوی سەرمایەداری، کە خۆی ماوەیەکی 
درێژە گیرۆدەی دەستی ئەم بەربەستەیە لە کات 
و شوێنی جیاجیادا، لەتواناشیدایە چارەسەر و 
توانستی جیاجیا بدۆزێتەوە. ئەم خاڵێکی گرنگە 
بۆ توێژینەوە لەسەرکردن لە هەردوو ڕوانگەی 

مێژوویی و هاوچەرخەوە.
کە  ب��ڕوان��ی��ن  ک���ارە  ل��ەو سیستەمی  ئ��ەگ��ەر 
لەئێستادا لە چین هەیە، دەبینین کۆمەڵە ڕێگەیەکی 
ڕەوتی  کۆنترۆڵی  رێگەیانەوە  لە  هەیە  جیاجیا 
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کولتووریی.  داهاتی  بوونی  لەگەڵ  کاردەکرێت، 
کااڵ  دروس��ت��ک��ردن��ی  قۆناغی  دەگ��ەی��ن��ە  ل��ێ��رەدا 
هەستیارە،  ه��ەرە  قۆناغێکی  کە  فرۆشتنی،  و 
لەبەرئەوەی تۆ لێرەدا ڕووبەڕووی پرسیارێکی 
مشتومڕ هەڵگر دەبیتەوە دەربارەی چارەنووسی 
پارەی زیادە لە کۆتایی ڕۆژەکەدا، بەراورد بەوەی 
خۆشبەختیی  بۆ  هەبووە.  بوونی  سەرەتادا  لە 
بەکارهاتوو  پارەی  لەنێوان  هەیە  جیاوازییەک 
کۆمەڵگە.  گشت  ن��او  پ���ارەی  و  س��ەرم��ای��ە  ل��ە 
و  گیرفاندایە  لە  پ��ارەم  بڕێک  من  نموونە  بۆ 
دەیکەن  ئەوەی سەرمایەدارەکان  بەکاریناهێنم، 
و هەوڵی بۆ دەدەن، دەرهێنانی ئەم بڕە پارەیەیە 
لە گیرفانمدا و بەکارهێنانیەتی بۆ خۆراکپێدانی 
سەرمایەکەی خۆیان. لێرەدا دەبێت من ئامادەبم 
بۆ خەرجکردنی پارەکە. هەربۆیە ئەوان دەبێت 
دڵنیاببنەوە کە ئایا من ئەو پارەیە بە شێوەیەکی 
عەقاڵنییەت  ب���ەاڵم  خ��ەرج��دەک��ەم،  عەقاڵنیی 
بریتی  سەرمایەوە  کەڵەکەکردنی  لەڕوانگەی 
ن��ی��ی��ە ل��ەه��ەم��ان ئ���ەو ع��ەق��اڵن��ی��ی��ە پ��ێ��وی��س��ت و 
خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ی شەخسیی  ب��ۆ  گ��ون��ج��اوەی 
بەکارە. لەم حاڵەتەدا خۆت دەبینێتەوە لەبەردەم 
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پرسێکدا: تا چی ڕادەیەک دەتوانرێت باوەڕ بە 
کااڵیەیە  بەم  پێویستیان  کە  بهێندرێت،  خەڵک 
ب��ۆئ��ەوەی  ژی��ان��ی��ان��دا،  ل��ە  زەروورە  شتێکی  و 
نموونە:  ب��ۆ  ب��ک��ەن؟  خۆشبەختیی  ب��ە  هەست 
»ئەم هەویری ددان شتنە، بەختەوەرت دەکات 
لەگەڵ خێزانەکەت!«. لەڕووی مێژووییەوە دوو 
سەرەتای  لە  هەیە.  بوونیان  دیکەش  ڕەگ��ەزی 
ڕەوت���ی س��ەرم��ای��ەداری��دا، ب��ڕێ��ک پ���ارەی زۆر 
کرابوو،  بلۆک  فیودالییەوە  لەالیەن   کە  هەبوو 
هیچ  بە  هەبوو،  زێ��ڕی  لە  وەه��ا  یەدەگێکی  کە 
تەنانەت  ش��ان��ی،  ل��ە  ن���ەدەدرا  ش��ان  شێوەیەک 
چی  پێبفرۆشتایە.  شتێکیشمان  هەموو  ئەگەر 
دەفرۆشت،  فیودالی  بە  کااڵکانی  سەرمایەدار 
پاشان ئەم چینەی دەجواڵند و ناچاریدەکرد بە 
پێدانی باج، لەپێناو بەشداریکردن لە ئابووریدا، 
سەرمایەداری  ب��ازاڕی  بارەشدا  لەم  بێگومان 

دەکردە ئامانج.
)ڕۆزا لۆکسمبۆرگ( ئاماژە بەوە دەدات کە 
ئەگەر سەرمایەداری لە شوێنێک بە شێوەیەکی 
بە  دیکە  شوێنێکی  لە  دەشێت  کاربکات،  باش 
لەم  ن��م��وون��ەش  ک��ارب��ک��ات،  خ��راپ  شێوەیەکی 
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بارەیەوە بریتییە لە جەنگەکانی ئەفیون، کاتێک 
چنراوە  بۆ  ب��وو  گ��ەورە  بازاڕێکی  هیندستان 
ئەمەدا  لەبارمبەر  هیندییەکان  بەریتانییەکان. 
سەرەتاییان  کەرەستەی  ئ��ەوان  دەدا؟  چییان 
ب��ەره��ەم��دەه��ێ��ن��ا، ب����ەاڵم ئ��ەم��ە ب���ەس ن��ەب��وو.  
دیکە  سەرچاوەیەکی  دۆزی��ن��ەوەی  پێویستیی 
و  دەچێنرا  تلیاک  و  ئەفیون  چیتر  دەرک���ەوت، 
چینیی  زیوی  بەم شێوەیە  دەفرۆشرا.  بە چین 
بۆ  دەگ��ەڕای��ەوە  لەوێشەوە  هیندستان  دەهاتە 
بۆ  ئیمپریالیستییە  ڕێگەیەکی  ئەمە  بەریتانیا. 
فیودالیزم  ئەمڕۆ  ب��ەاڵم  زی��ادە،  بەدەستهێنانی 
پێویست  زەوییانەی  ئەو  لەگەڵیشیدا  بزربووە، 
لەسەریان.  ئیمپریالیستیی  پڕاکتیکی  بۆ  بوون 
دەبینین.  ت��ەن��گ��ەژەی��ەک  »س��ەرم��ای��ە«دا  ل��ەن��او 
مارکس  ئارگومێنتەکانی  س��ەرج��ەم  کاتێک 
گرانیی  دەمێنێتەوە  ئ��ەوەی  دووردەخ��ەی��ن��ەوە، 
تێگەیشتنە لە چۆنیەتیی مامەڵەکردن بە زیادەوە 
سەرمایەدا  ل��ە  م��ارک��س  بەرهەمهێنانی.  پ��اش 
ف��ۆک��ەس دەخ��ات��ە س��ەر ب��ەک��ارب��ردن. دواج���ار 
درک بەوە دەکات، کە ئەوەی لەمڕۆدا زیادەیە، 
سبەینێ دەبێتە سەرمایەگوزاری. لەم ڕێگەیەوە 
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ڕۆڵ��ی  ل��ێ��رەدا  ن��ەم��ری��ی.  دەگ��ات��ە  سیستەمەکە 
بەردەوامبوونی  بۆ  دێت  پێویست  فراوانبوونی 
پرسی  لێرەدا  بەاڵم  سەرمایەداری،  کۆمەڵگەی 
ئان و سات دێتە پێش کە مارکس لە سەرمایەدا 
تاووتوێی کردووە، کە بەو پێیە دەبێت پارە وەک 
یاخود  بەکاربێت،  کڕین  و  پێدان  بۆ  ئامڕازێک 
ئەو پەیوەندییەی لەنێوان قەرزدەر و قەرزداردا 
دەتوانین  س���وود.  پێدانی  دواج��اری��ش  ه��ەی��ە، 
جیاوازییەکە  ک��ە  بکەین  ئەبجامگیرییە  ئ��ەو 
ق��ەرزدەرەک��ان��ەوە  ل��ەالی��ەن دام����ەزراوە  دەبێت 
کە  دام��ەزراوەن  تاکە  لەبەرئەوەی  پڕبکرێتەوە، 
سەرجەم  بۆ  ب��ەردەوام��ب��وون  ڕێگەی  دەتوانن 
لە  بکە  ئ���ەوە  تێبینیی  دابینبکەن.  پ��ڕۆس��ەک��ە 
دامەزراوەیەکی  کۆمەڵە  ڕەوتەکەدا  سەرەتای 
قەرزدەرمان هەیە کە سەرمایە کەڵەکە دەکەن، 
لە کۆتاییەکەشیدا کۆمەڵە دامەزراوەیەکی دیکە 
هەن چوونەتە ناو پڕۆسەی بەدیهێنانی زیادەوە. 
ئەم  دەوری  لە  هەمووی  ق��ەرزدان،  سیستەمی 

دوو یەکەیە دەخولێتەوە.
ب���ووە لە  ل��ە س��ەرم��ای��ەدا دوودڵ  م��ارک��س 
ئەویش  ب��اب��ەت��ەدا،  ئ��ەم  ل��ەگ��ەڵ  یەکانگیربوون 
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دەیویست  ئەو  سادە،  گەلێک  هۆکارێکی  لەبەر 
قسە دەربارەی بابەتی بەرهەمهێنان بکات بەبێ 
لەنێوان  زیادە  دابەشکردنی  پرسی  ناو  چوونە 
ئەوە  باج و هاوشێوەکانیان.  سوود و ڕانت و 
دەیەوێت بەبێ چوونە ناو ماجەرای سوودەوە 
پ��رس��ەک��ە ش��ی��ب��ک��ات��ەوە. ل��ە ب��ەرگ��ی ی��ەک��ەم��ی 
کتێبەکەیدا مارکس لە گێڕانەوە و شیکارییەکەیدا 
بەرەو پرسی سوود دەڕوات و ڕوونی دەکاتەوە 
کە لێکۆڵینەوە لەم پرسە دوادەخات بۆ کاتێکی 
»بەبێ  دەڵێت  دووەم��دا  بەرگی  لە  بەاڵم  دیکە، 
تێگەیشتن لە سود ناتوانین لە سەرمایەی جێگیر 
تێبگەین، بەاڵم دواتر لەسەر ئەمە ڕادەوەستین« 
دەرگ��ای  لە  سێیەمدا  بەشی  لە  دواج��ار  کاتێک 
ئاڵۆزە،  بەڕادەیەک  تێکستەکەی  دەدات،  سود 
دەیەوێت  تێبگات،  بتوانێت  کەس  ئەستەمە  کە 
لێی  هەوڵدا  ئ��ەوەن��دەم  ب��ووم  چ��ی. شێت  بڵێت 
تێبگەم. ئەوەی دەیەوێت بیڵێت بەبێ ئاڵۆزکاندن 
ئ��ەوەی��ە، ک��ە دام�����ەزراوە ق���ەرزدەرەک���ان هەم 
ل��ە س��ەرەت��ا و ه��ەم ل��ە ک��ۆت��ای��ی پ��ڕۆس��ەک��ەدا 
بنەڕەتن. ئەمەش بەو مانایە دێت، کە لە کۆتایی 
ڕەوتەکەدا، پێویستە بڕێکی گەورە نوێبوونەوە 
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بە  س��ەب��ارەت  بێت  لەبەردەستدا  داهێنانت  و 
دەکرێت  ق��ەرزدەرەک��ان.  دام��ەزراوە  کارکردنی 
بەشارییبوون بە ئامڕازێکی هەرە گرنگ دابنێین 
بۆ هەڵمژین و لەخۆگرتنی زیادە. لە سەردەمی 
داهێنانێکی  پاریسدا،  دووەم��ی  ئیمپراتۆریەتی 
بنەمای  لەسەر  بنەڕەتەوە  لە  کە  ک��را،  دارای��ی 
ئامادەکرابوو.  زیادە  بزاوتی  و  جوڵە  شێوازی 
لەگەڵ سەردەمی نوێ )new deal(یشدا ئەمە 
دووبارە بووەوە، ئەویش لەگەڵ داهێنانی ئەوەی 
پێش  ناسرابوو.  بارمتەکان«  »ئابووریی  بە 
خانووبەرە  بارمتەیەکی  نەتدەتوانی  سییەکان، 
بەدەستبهێنیت بۆ زیاتر لە ٣٠ ساڵ، تەنها مەگەر 
لەگەڵ کۆمەڵە مەرجێکی دارایی ئەستەمدا. دواتر 
بارمتەکاندا  لەناو  و  هات  ڕۆزڤێڵت(  )فڕانکلین 
بەگەڕخستنی  بۆ  دۆزییەوە  گرنگی  ئامڕازێکی 

زیادە.
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دەیڤید هارڤەى و
دۆخى پۆستمۆدێرنیتى

ئا. ئاالن ڕەشید
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ئەم چەمکە، بۆ یەکەمجار لە کۆتایى سەدەى نۆزدە 
سەریهەڵدا، بەاڵم سەرەتا لە ئاراستەى هونەرى لە 
نیگارکێشاندا دەرکەوت و شوێنێکى گرنگى لە فیکرى 
لە ڕووى  نەگرت.  بگرە ڕەخنەییشدا  و  کولتوورى 
بۆ  پۆستمۆدێرنیتى  چەمکى  زۆرجار  مێژووییەوە، 
ئاماژەدان بە دەیەى شەستەکان و بەتایبەتیش بۆ 
دواى ساڵى 1968 بەکاردەهێنرێت، کە لەو ساڵەدا 
خۆپیشاندانى گەورە و بەرفراوانى تووند و شۆڕشى 
بەرفراوان ڕوویاندا کە داواى گۆڕانکارییان دەکرد 
لە چەندین اڵتى جیهانیدا. ئەگەرچى ئەم شۆڕشانە 
هێنا،  شکستیان  ن���اس���راون،   68 ئ��ای��ارى  ب��ە  ک��ە 
وەشاند،  مۆدێرنە  لە  کوشندەیان  زەبرێکى  ب��ەاڵم 
مۆدێرنەیەک کە ماوەیەکى زۆربوو لە ئاسوودەییدا 
دەژیا، بۆیە لەمەوە مۆدێرنە، کە بڕواى بە پێشکەوتن، 
خ��ۆش��ب��ەخ��ت��ى، م��رۆڤ��دۆس��ت��ى، ع��ەق��ڵ��س��ەن��ت��ەرى، 
و  نزیکبوویەوە  گ��ۆڕى خۆى  لە  هەبوو،  ڕزگ��ارى 
دا،  کازیوەى  ئاسۆوە  لە  پۆستمۆدێرنە  سەردەمى 
ئەمەیش دواى سەرهەڵدانى و دەرکەوتنى چەندین 
مۆدێرنەیان  کە  بوو،  دڵتەزێن  و  گەورە  ڕووداوى 
 خستە ژێر گومان و ڕەخنەى تووندى بیرمەندانى

پۆست-مۆدێرنیزمەوە. 
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دۆخى پۆستمۆدێرنیتى: 
جیۆ- لە  یەکێک  کتێبى  لەمەوبەر  سااڵنێک 
ئابووریناسە مارکسیستەکان دەرچوو، بە ناوى 
نووسەرەکەیشى  پۆستمۆدێرنیتى«،  »دۆخ��ى 
نووسەر  کتێبەدا  لەم  ب��وو.  هارڤەى«  »دەڤید 
ئ��ەو  ب���ەرف���راوان���ى  ت��ارم��ای��ی��ەک��ى  دەورى  ل��ە 
چ��ەم��ک��ان��ە دەس���ووڕێ���ت���ەوە ک��ە ه��ەل��وم��ەرج��ى 
پ��ۆس��ت��م��ۆدێ��رن��ی��ت��ی��ی��ان پ��ێ��ک��ه��ێ��ن��اوە، ه����ەر لە 
تاوەکو  شارنشینییەوە  و  بیناسازى  نەخشەى 
لەم  دیکەیش.  بابەتى  و  ئابوورییەکان  فاکتەرە 
چەمکەکانى  دیارترین  لەسەر  پێداچوونەوەیەدا 
خوێندنەوەیەکى  تاوەکو  دەوەستین  کتێبە  ئەو 
بخەینە  هارڤەى  خوێندنەوەکەى  بۆ  گشتگیر 

ڕوو. 
و  ناکۆکى  پۆستمۆدێرنیزم  ب��زووت��ن��ەوەى 
لە  ڕزگ��اری��ى  ف��اک��ت��ەرى  دوو  ج��ی��اوازى وەک 
دەخاتە  کولتووریدا  پێناسەکردنەوەى  دووبارە 
نائامادەیى  و  پارچەپارچەبوون  لێرەوە  ڕوو. 
گوتارە  ه��ەم��وو  ب��ە  ق��ووڵ  گومانى  و  )غ��ی��اب( 
ت��ۆت��ال��ی��ت��اری��ی��ەک��ان، خ��اس��ی��ی��ەت��ى ن��اس��ی��ن��ەوەى 
ئەم  ڕەنگە  پۆستمۆدێرنیتییە.  بیرکردنەوەى 
ف��ۆڕم��ە ک��ارک��ردن��ى ه���اوب���ەش ب��ێ��ت ل��ەن��ێ��وان 
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ب��زووت��ن��ەوەى  ل��ە  ک��ە  ئ��ەو چەمکانەدا  ه��ەم��وو 
پۆستمۆدێرنیتییەوە بەرهەم هاتوون. 

هارڤەى لە پەیوەندیى نێوان پۆستمۆدێرنیتى 
و پ���رۆژەى ڕۆش��ن��گ��ەری��دا، ئ��ام��اژە ب��ە تێزێکى 
»م��اک��س ه��ۆرک��ای��م��ەر و ت��ی��ۆدۆر ئ��ەدۆرن��ۆ« 
ئ��ەوە  ئەرگومێنتى  ه��ەوڵ��ی��ان��داوە  ک��ە  دەدات، 
بهێننەوە کە ئەو لۆژیکەى لە پشت عەقاڵنییەتى 
هەژموون  لۆژیکى  وەس��ت��اوە  ڕۆشنگەرییەوە 
بااڵدەستى  بۆ  هەڵپەکردنە  و  چەوساندنەوە  و 
دەبێتە  ئەمەیش  ک��ە  س��روش��ت،  کۆنترۆڵى  و 
ئەمەیش  مرۆڤەکانیش،  کۆنترۆڵکردنى  مایەى 
ل���ە دواج�������اردا دەگ�����ات ب���ە ک��اب��ووس��ى خ��ۆ-
کرۆکى  ک��ە  پێیوایە  ن��ووس��ەر  س��ەرک��وت��ک��ردن. 
ڕاگ��ەی��ان��دن��ى  پۆست-مۆدێرنیتى  ف��ەل��س��ەف��ەى 
هیومانیستییەکەى  پرۆژەى  لە  جودابوونەوەیە 

ڕۆشنگەرى. 
نووسەر لەبارەى کێشەکانى ڕۆشنگەرییەوە 
لێکدژییەکانى  یەکەمین  کە  دەک��ات  ل��ەوە  باس 
پەیوەندیى  مەسەلەى  لە  بریتییە  پرۆژەیە  ئەم 
وا  ل��ێ��رەدا  ئامانجەکان.  و  ئ��ام��رازەک��ان  نێوان 
دەشیت  تەنیا  ئامانجەکان خۆیان  دەردەکەوێت 



163

لەنێو پرۆژەیەکى »یۆتۆپى«دا بە وردى دیاریى 
الی��ەن  و  ک��ەس  هەندێک  ب��ۆ  ئەمەیش  بکرێن. 
پرۆژەیەکى ڕزگاریخوازییە و بۆ هەندێک کەس 
و  چەوساندنەوە  پ��رۆژەى  دیکەیش  الیەنى  و 
ستەمە. کەواتە دەبێت ڕووبەڕووى ئەو پرسیارە 
ڕاگەیاندنى  م��اف��ى  ک��ێ  ک��ە  ببینەوە  حەتمییە 
دەسەاڵتى بااڵى عەقڵى هەیە و لە ژێر سایەى 
دەسەاڵتى  دەبێتە  عەقڵە  ئەو  هەلومەرجێکدا  چ 
پرسیارەدا،  ئەم  وەاڵم��دان��ەوەى  لە  کۆنکریت؟ 
بیرمەندانى ڕۆشنگەرى ڕاى جیاوازیان خستۆتە 

ڕوو, لەوانە: ڕۆسۆ و بیکۆن و مارکس. 

لە تێکدانى داهێنەرانەوە بۆ ئێستاتیکا: 
ئ��ەوەى  بۆ  ڕۆشنگەرییە.  پرسى  بابەتەکە 
بکات،  جێبەجێ  خۆى  پرۆژەکەى  ڕۆشنگەرى 
دەبێت لەو پنتەوە دەست پێبکات کە نیچە ناوى 
لێدەنێت »تێکدانى داهێنەرانە«، ئەمە چەمکێکى 
مۆدێرنیتى،  لە  تێگەیشتن  بۆ  گرنگە  ئەوپەڕى 
بە  تێکدان و خاپوورکردنە  ئەم  فۆڕمى  چونکە 
دروست  زانستییانەوە  تەڵەزگە  لەو  تەواوەتى 
پراکتیزەکردنى پرۆژەى  بووە کە ڕووبەڕووى 
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جیهانى  دەک��رێ��ت  چ��ۆن  ب��ووی��ەوە.  مۆدێرنیتى 
ئەو  خاپوورکردنى  بێ  بە  دابمەزرێنرێت  نوێ 
هەموو  وەاڵم���ى  ه��ەی��ە؟  پێشتر  ک��ە  جیهانەى 
بیرمەندانى مۆدێرنیتى، هەر لە گۆتەوە هەتا ماو، 
بە  ئەوەیە کە دەیانەوێت هێلکە و ڕۆن بکەیت 
بێ شکاندنى توێکڵى هێلکەکە. ئەوەى سەیرە کە 
میتافۆڕى  هەمان  ئابووریناس،  »شۆمپیتەر«ى 
پەرەسەندنى  میکانیزمەکانى  لە  تێگەیشتن  بۆ 
پرۆژەکە  خ��اوەن  بەکارهێناوە.  سەرمایەدارى 
لە ئالیگۆرییەکەى شۆمپیتەردا، بە پلەى ئیمتیاز 
ئەوەیە  ئامادەى  چونکە  خوڵقێنەرە،  تێکدەرى 
و  تەکنیکى  خ��اپ��وورک��ردن��ى  بەرەنجامەکانى 
خۆى  س��ن��وورى  دوای��ی��ن  ت��اوەک��و  کۆمەاڵیەتى 
ڕابکێشێت.. پێشکەوتنى مرۆیى تەنیا بەم جۆرە 
پاڵەوانبازییە داهێنەرانەیە وەدیى دێت. تێکدانى 
وێنەى  ش��ۆم��پ��ی��ت��ەرەوە،  ب���ەالى  خوڵقێنەرانە 
پێشکەوتنخوازانەى پەرەسەندنى سەرمایەدارییە 
ب��ەالى  ب���ەاڵم  گشتییە،  چ��اک��ەى  ئامانجى  ک��ە 
ئەوانیترەوە، ئەمە هەر بە سادەیى پێشمەرجى 
زەرورى بوو بۆ پێشکەوتنى سەدەى بیستەم. 

بەاڵم لەگەڵ سەرەتاکانى سەدەى بیستەمدا 
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نیچەدا،  هاتنەناوەوەى  لەگەڵ  تایبەتیش  بە  و، 
پێناسەکردنى  لە  کە  نەبوو  پەسەند  ئەوە  چیتر 
جێگیرى  و  هەمیشەیى  سروشتى  ج��ەوه��ەرى 
ڕۆشنگەرى  عەقڵى  هى  یەکەم  قسەى  مرۆییدا، 
ئاستێک  گەیشتە  نیچە  ڕەخنەى  چونکە   بێت، 
کە لە جیهانى ئێستاتیکدا، لە سەرووى زانست 
بەسەر  دەرگ��ا  سیاسەتەوە،  و  عەقاڵنییەت  و 
دۆزینەوەکانى  دواتر  ئینجا  بکاتەوە.  سوبێکتدا 
ئەزموونى سوبێکتیڤ، بووە فاکتەرێکى چاالک 
لە دامەزراندنى میتۆلۆژیاى نوێدا کە بەهۆیەوە 
پ��ەراوێ��ز  لەنێو  »هەمیشەیى«  و  »جێگیر« 
ژیانى  ب��ەرب��اڵوى  ف���ەوازى  و  پارچەپارچە  و 
مۆدێرندا بدۆزینەوە. لەنێو ئەم چەمکەدا، ڕۆڵى 
و  بیناسازان  و  ن��ووس��ەران  و  ه��ون��ەرم��ەن��دان 
و  بیرمەند  و  شاعیرەکان  و  میوزیک  دانەرانى 
هەتا  نموونە  بۆ  دەبێتەوە،  فەیلەسوفەکان زەق 
بوون بە هەبوویەکى بزۆز و ناجێگیر گریمانە 
پێناسەکردنى  لە  نوێیش  هونەرمەندى  بکرێت، 
ج���ەوه���ەرى م��رۆی��ی��دا ڕۆڵ��ێ��ک��ى داه��ێ��ن��ەران��ە 
لە  ک��ە  بێت  ڕاس��ت  ئ��ەوەی��ش  ئ��ەگ��ەر  دەبینێت. 
پێشمەرجێکى  خوڵقێنەرانە  تێکدانى  مۆدێرنەدا 
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پ��اڵ��ەوان��ب��ازى  ڕۆڵ���ى  ئ���ەوا  ب��ووب��ێ��ت،  زەرورى 
لێرەدا  تاکەکەس.  بووە وەک  ڕۆڵى هونەرمەند 
دەدەی��ن.  تاکگەرایى  سەرهەڵدانى  لە  سەرنج 
عەقاڵنییەتى  لە ستراتیژییەتى  ڕوویدا  گۆڕانێک 
هەم( من  کەواتە  بیردەکەمەوە  )م��ن  ئامێریى 
هۆشیارتر  ئێستاتیکى  بۆ ستراتیژییەتێکى  �ەوە 
»من  ڕۆشنگەرى  ئامرازەکانى  وەدیهێنانى  لە 
ه��ەس��ت دەک���ەم ک��ەوات��ە م��ن ه���ەم- ڕۆس���ۆ«. 
تێگەیشتنى  بنەماکانى  ئەستەمبوو  ئەگەرچى 
عەقانى و زانستیى ڕۆشنگەرانە وەربگێڕدرێنە 
پراکتیکییە  سیاسییە  و  ئ��اک��ارى  بنەما  س��ەر 
گونجاوەکان، نیچە دزەى کردە نێو ئەم کەلێنەوە 
سەرکەوتوویى  بە  خۆى  گەورەکەى  پەیامە  و 
ن���ارد، ک��ە ه��ەر ب��ە س��ادەی��ى دەڵ��ێ��ت: ه��ون��ەر و 
چاکە  ئەودیوى  دەچنە  ئێستاتیکییەکان  هەستە 

و خراپەوە. 
ڕێ��گ��او  و  پ���ەرت���وب���اڵوى  کۆنتێکستى  ل��ە 
ئاماژە بەوە  ئاراستەى زۆردا، دەیڤید هارڤەى 
دەدات کە بەکااڵکردن و بە بازرگانیکردنى بازاڕ 
کولتوورییەکان  بەرهەمە  بۆ  پانتاییەک  وەک 
بەرهەمهێنەرە  ن���ۆزدەدا،  س��ەدەى  میانەى  لە 
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فۆڕمى  نێو  بچنە  ناچارکرد  کولتوورییەکانى 
خۆیەوە  الى  ئەمەیش  ب����ازاڕەوە،  کێبەرکێى 
پرۆژەى »تێکدانى خوڵقێنەرانە«ى لەنێو کایەى 
وردى  بە  ئەمەیش  ک��رد.  بەهێزتر  ئێستاتیکدا 
دەنوێنێتەوە  سیاسى-ئابوورییە  ساپیتە  ئەو 
بوارەکان  هەموو  هونەرمەندەکانى  لە  واى  کە 
کرد، ئارەزووى ئەوە بکەن ڕێسا و بنەماکانى 
کە  بگۆڕن  ئاراستەیەکدا  بە  ئێستاتیکى  زەوقى 
بکات.  بەرهەمەکانیان  فرۆشتنى  بە  خزمەت 
قەولى  بە  ئەگەر،  نەدەبوو  ک��ردە  ک��ارى  ئەمە 
کولتوور«  »بەکاربەرانى  لە  چینێک  هارڤەى، 
تێزەکە  وێنەى  نووسەر  نەبوونایە،  دروس��ت 
ئەوە  ڕەخنەگرانە  زمانێکى  بە  و  دەکات  کامڵ 
لەبرى  دیکە،  هێزەکانى  کە  دەک��ات��ەوە  ڕوون 
ئەوەى سەر بە کردەیەکى ڕاستەقینەى سیاسى 
بە  دژ  گوتارى  بۆ  شەیداییانەوە  بەهۆى  بن، 
و  کات  بۆرژوازییەت،  دژە  و  ئامادەکان  قاڵبە 
وزەى خۆیان لە ملمانێى یەکتریدا، یان دژ بە 
نەریتەکانى پێشوو بەفیڕۆداوە، ئەمەیش ڕێگاى 
بەرهەمەکانى  ب���ازاڕى  دەس��ت��ەب��ەرب��وون��ى  ب��ۆ 

خاوەنداران خۆشکردووە. 
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مۆدێرنیتى وەک دیاردەیەکى شاری:
ب��ە ب����ڕواى ه���ارڤ���ەى، ه��ەم��وو ک���ادارن���ەوە 
ڕووى  ب��ە  جوگرافییە-مێژووییەکان  ئ��اڵ��ۆزە 
وات��اى  ل��ە  ورد  تێگەیشتنێکى  م��ۆدێ��رن��ی��ت��ەدا، 
مۆدێرنیتى ئەستەم دەکات. جگە لە ملمانێکانى 
نێوان ئەنتەرناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزم، لەنێوان 
کرانەوە بە ڕووى گەردوون و داخران بەسەر 
بەرژەوەندیى  و  یونیڤێرساڵیزم  لەنێوان  خۆدا، 
گ��روپ��ەک��ان��دا، ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ە ب��ەش و دان��ەى 
هەوڵیدا  مۆدێرنیتى  چ��ۆن  وەک  م��ۆدێ��رن��ەن. 
بەو  ببێتەوە، هەر  ئەم ملمانێیانە  ڕووبەڕووى 
جۆرە هەوڵیشدا لێیان هەڵبێت و هەندێکاتیش بۆ 
بەرژەوەندى قازانجخوازى و سیاسى بەکاریان 
بهێنێت. بەاڵم بە گشتى، زۆر لە ئایدیاى هونەرى 
ئاڤانگاردى جیهانى و دەستەبژێر نزیک دەبنەوە، 
بە  هەست  زیاکردنى  پەیوەندیى  ڕێگەى  لە  کە 

شوینەوە، پەیڕەویى لێدەکرێت. 
پەیوەندیى بە شوێنەوە، هارڤەى  دەربارەى 
مۆدێرنیتى  جووڵەى  کە  دەک��ات  ب��ەوە  ئاماژە 
ل��ە پ��اش ساڵى 1848�����ەوە ت��اڕادەی��ەک��ى زۆر 
دی���اردەی���ەک���ى ش��اری��ی��ان��ە ب����ووە. ل��ە س��ای��ەى 
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ئەزموونى  ب��ە  ئ��اڵ��ۆز  و  ب��زۆز  پەیوەندییەکى 
)لە  دام���ەزرا  ش��ارەوە  دانیشتوانى  تەقینەوەى 
دانیشتوانى  ژم��ارەى  ن��ۆدەدا  س��ەدەى  کۆتایى 
ئەمەیش  تێپەڕاندبوو(،  ملیۆنانیان  لە  شارەکان 
بەهۆى لێشاوى کۆچى گوندەکان بۆ شارەکان و 
بزووتنەوەى پیشەسازییەوە بوو، بە جۆرێک کە 
هەردوو ڕاپەڕینەکەى ساڵى 1848 و 1871ى 
پەیوەندییەن.  ئ��ەم  ڕوون���ى  ڕەم���زى  پ��اری��س، 
س��ەرەت��اى  ل��ە  مۆدێرنیتى،  دی���اردەى  دواج���ار 
سەریهەڵدا  زی��ات��رب��ووەک��ان��ەوە  پێداویستییە 
ب��ۆ ڕوب���ەڕوب���وون���ەوەى کێشە دەروون�����ى و 
و  ڕێکخستنکارى  و  تەکنیکى  و  سۆسۆلۆژى 
بەشاریبوونێکى  دەرەنجامى  کە  سیاییەکان، 

چڕوپڕ بوون. 
ئەمریکا و  خ��ێ��راى  ب��ەراوردێ��ک��ى  ه��ارڤ��ەى 
ب���ەوە دەدات کە  ئ��ام��اژە  ئ��ەوروپ��ا دەک���ات و 
شیکاگۆ(،  تایبەتیش  )بە  یەکگرتووەکان  واڵتە 
سەرەکیى  پاڵهێزى  1870دا  دواى  قۆناغى  لە 
مۆدێرنە بووە، لەگەڵ ئەوەیشدا نەبوونى ڕێگرى 
قبوڵکردنى  و  کۆنسەرڤاتیڤیزمدا  ب���ەردەم  لە 
بەفراوانى میللى و ئاسانى پێشهاتە مۆدێرنەکان، 
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واى لە بەرهەمى هونەرمەندان و ڕۆشنبیرەکان 
کەمتر  کرد،  کۆمەاڵیەتى  گۆڕانى  مەسەلەى  و 
ئاڤانگارد و کەمتر ڕادیکاڵ بێت. لە بەرامبەردا، 
بەرەنگاریى تووندى چینایەتى و کۆنتزەرڤەتیڤ  
ئەوروپا،  لە  سەرمایەداریى  مۆدێرنەى  بە  دژ 
بزووتنەوە تازەگەرە ئێستاتیکى و فیکرییەکانى 
بردە ئاستێکى ڕادیکاڵترە و گرنگییەکى زیاتریشى 
دا بە بابەتەکانى گۆڕانى کۆمەاڵیەتى، بەمەیش 
سەنگێکى سیاسى و کۆمەاڵیەتى دا بە ئاڤانگارد 
کە لە ویایەتە یەکگرتووەکان هەتا دواى ساڵى 
شتێکى  مانایە،  ب��ەم  نەبوو.  وێنەى  لە   1945
ئێستاتیکى  م��ۆدێ��رن��ەى  م��ێ��ژووى  ک��ە  ئاساییە 
زۆر  ڕادەی��ەک��ى  تا  مێژوویەکى  کولتوورى  و 

ئەوروپییانە بێت. 

یەک وەاڵم و چەند تەفسیرێک: 
ک��ات��ێ��ک ه��ارڤ��ەى س���ەب���ارەت ب��ە م��ێ��ژووى 
هونەرمەندە  یاخیبوونى  و  مۆدێرنیتی  ئاڵۆزى 
پۆستمۆدێرنەکانەوە دەدوێت، ئاماژە بەوە دەدات 
کە پرۆژەى ڕۆشنگەرى و مۆدێرنە، لەسەر ئەو 
هەر  بۆ  دەڵێت  کە  دام���ەزراوە  بەڵگەنەویستە 
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پرسیارێک یەک وەاڵمى ڕاست هەیە. لەسەر ئەم 
بەڕێوەبردنى  و  جیهان  کۆنترۆڵکردنى  بنەمایە، 
عەقاڵنییانەى جیهان، تەنیا بەندە بەوەوە کە ئەو 
پراکتیزەى  دروستییش  بە  پێویستە  و  وەاڵم��ە 
ئەو  1848����ەوە،  ل��ەدواى ساڵى  ب��ەاڵم  بکەین. 
فۆڕمى  یەک  تەنیا  پێیوابوو  کە  تێکشکا  ئایدیاە 
شتەکان  ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی��ک��ردن��ى  و  ن��وان��دن��ەوە 
ڕێنسانس  حەتمییانەى  جێگیرى  لێرەوە  هەیە، 
دیکەى  ف��ۆڕم��ەک��ان��ى  ئاسۆکانى  و  ه��ەژێ��ن��راو 
ئەڵتەرناتیڤەکانى  فۆرمە  دەرکەوتن.  نواندنەوە 
دیکە بۆ گوزارشتکردن لە هونەر و ئەندازیارى 
و  پەیدابوون  دیکە  بوارەکانى  و  زانستەکان  و 
لە سەروەختى جەنگى یەکەمى جیهانیدا گەیشتە 
چڵەپۆپەى خۆیان. لەمەوە هارڤەى دەگاتە ئەو 
ئەنجامەى کە سەرجەمى چەمکەکان و مەعریفە، 
زیجیرەیەک  نێو  چوونە  کورتدا  ماوەیەکى  لە 
بەشەکانى  ل��ە  ک��ە  سەرەکییەوە  گۆڕانکاریى 
درێژى  بە  پۆستمۆدێرنیتى«�دا  »دۆخى  کتێبى 
گۆڕانکارییانەى  ئەم  ئ��ەوەى  بەاڵم  باسکراون. 
کۆکردۆتەوە ئەوەیە کە بە ناچارى کەوتە بەر 
بە  ئیمان  و  متمانە  لەدەستدانى  کاریگەریى 
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حەتمییەتى پێشکەوتن، ئینجا گەورەبوونى گومان 
لە بنەما جێگیرەکانى فیکرى ڕۆشنگەری. بەشێک 
لە سەختى و دژوارییەکانى ئەم دۆخە بەهۆى 
بە  بووە،  چینایەتییەوە  ملمانێى  تیژبوونەوەى 
و   1848 ساڵى  شۆڕشەکانى  دواى  تایبەتیش 
باڵوبوونەوەى »مانیفێستى کۆمۆنیزم«. گۆڕان 
بوو  لەو زەرورەتەوە  لە ڕەوتى مۆدێرنەیشدا، 
ف��ەوزا  ب��ە  ب��ەرپ��ەرچ��ى هەستکردن  ک��ە دەب���وو 
لە  نیچە  کە  بدرێتەوە  نائومێدى  و  ناڕێکى  و 
لە  پڕ بوو  سەردەمێکدا تۆوەکانى چاندبوو کە 
جووڵە و بزاوت و بەریەککەوتن و نائارامى لە 
ژیانى سیاسى و ئابووریدا، ئەمەیش پشێوییەک 
کۆتایى  هەتا  ئەنارشیزم  بزووتنەوەى  کە  بوو 
گرنگ،  ف��ۆرم��ى  چەندین  ب��ە  ن���ۆزدە،  س���ەدەى 
بەشداریى تێدا کرد و بەفراوانى کرد. ئەمەیش 
پێویستى بە بەرزکردنەوەى ئارەزووە سێکسى 
کە  دەک����رد،  ناعەقاڵنییەکان  و  دەروون����ى  و 
فەوزایەى  ئەو  دیکەى خستە سەر  ڕەهەندێکى 
کە هەبوو. کەواتە، ئەم برینەى کە لە مۆدێرنەوە 
پەیدا ببوو، ئەوەى دەرخست مەحاڵە جیهان بە 
ڕاستەقینە  تێگەیشتنى  پێشبخرێت.  زمان  یەک 
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ڕوانگە  کەشفکردنى  بنەماى  لەسەر  کە  ئەوەیە 
هەمەجۆرەکانى جیهان دادەمەزرێنرێت. 

هێزى ماشێن وەک ئەفسانەیەکى ئەڵتەرناتیڤ: 
و  پ��ان  ڕێگایەکى  پشێوییانە  ئ��ەم  ه��ەم��وو 
ب��ەری��ن��ی��ان ل��ە ب����ەردەم ب��ی��رک��ردن��ەوەدا ئ��اوەاڵ 
حەقیقەتى  داخ��ۆ  کە  ل��ەوەى  بیرکردنەوە  ک��رد، 
لە کوێدایە.  نەگۆڕەکانى مۆدێرنە  تایبەتمەندییە 
کاتێک بەڵگەنەویستەکانى مۆدێرنە، کە بانگەشەى 
ئیدى  دێنن،  دەک��رد، شکست  مرۆڤ  کامڵى  بۆ 
ئەڵتەرناتیڤدا،  ئەفسانەیەکى  ب���ەدواى  گ���ەڕان 
دەبێتە داوایەکى پێویست. دواى جەنگى جیهانى، 
دەبوو بە خێرایى و بەهێزێکى زۆرەوە دووبارە 
ئابوورییەکانى ئەوروپا بنیات بنرێنەوە کە جەنگ 
دایتەپاندبوون و دەبوو سەرنجەمى ئەو کێشانە 
سەرمایەداریى  فۆڕمى  کە  بکرێن  چ��ارەس��ەر 
گەشەسەندنى پیشەسازیى شارنشینى دروستى 
هاوسەنگى  فیکرێکى  بۆ  پەنابردن  ک��ردب��وون. 
ڕۆش��ن��گ��ەران��ە و پ��ەی��داب��وون��ى ف��رەڕوان��گ��ەی��ى، 
دەرگ����ای����ان ل����ەب����ەردەم ئ��ی��م��ک��ان��ی��ی��ەت��ى ک���ارى 
ئێستاتیکییەوە  ڕوانگەیەکى  پاڵ  بە  کۆمەاڵیەتی 
گرنگ  زۆر  ئێستاتیکى  مۆدێرنەى  کرد.  ئاوەاڵ 
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بوو، سایپتەکانیش زۆر بەرز. بۆیە پەنابردن بۆ 
ئەفسانە ئەبەدییەکان بووە شتێکى حەتمیتر. بەم 
کاتیى  جیهانێکى  لە  یان  ئەفسانە  دەبوو  جۆرە 
بێ فۆڕم ڕزگارمان بکات، یانیش بەشێوەیەکى 
دەست  بداتە  پێویستمان  کەرەستەى  میتۆدیتر 
بۆ بنیاتنانى پرۆژەیەکى نوێى جووڵەى مرۆڤ. 
بردە  پەناى  مۆدێرنیتە  باڵەکەکانى  لە  یەکێک 
کارگە،  ئامێرة  لە  کە  عەقاڵنییەت  فۆڕمێک  بەر 
هێزى تەکنۆلۆژیاى هاوچەرخ یان لە شار وەک 
دەبێتەوە.  بەرجەستە  زیندوو«دا  »ماشێنێکى 
پەنایان  بەرهەمهێنەران  گ���ەورەى  بەشێکى 
«بە  عەقاڵنیى  ڕێکخستنى  سەپاندنى  بەر  بردە 
گوێرەى چاالکیى تەکنۆلۆژیى و ئامێری»، وەک 
ڕێگایەک بۆ ئامانجە کۆمەاڵیەتییە بەسوودەکان 
لێرەدا،  بابەتە(.  لەم  شتى  و  مرۆیى  )ڕزگاریى 
تایپە  لەگەڵ  هەماهەنگیدایە  لە  لۆژیکی  دۆخى 
ئەندازیارییەکانى بیناسازی و سەرجەمى فۆڕمە 
تەکنۆلۆژیدا  بااڵدەستیى  لە  کە  زانستییەکاندا 
و  ماڵەکان  قۆناغەدا  ل��ەو  دەب��ێ��ت.  بەرجەستە 
وەسف  ژیانکردن«  »ماشێنى  وەک  شارەکان 

دەکران. 
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لەو ماوەیەدا، دەکرا تەکنیکەکانى ئەندازیارە 
عەقاڵنییەتى  فۆڕمى  لەوپەڕى  کە  مۆدێرنەکان، 
ئاوێتەى  بوون  ئامێریدا  تەکنیکى/بیرۆکراسیى 
خورافەتەکانى بااڵدەستیى نەژادى ئاری و خاک 
و خوێنى نیشتمان بکرێت. بەم شێوازە دزێوانە 
ئەڵمانیا فۆڕمێکى زەقى  نازیزمى  لە سەردەمى 
بوو،  بااڵدەست  کۆنزەرڤەتیڤ«  »مۆدێرنەى 
ماوەیە،  ئەو  کە  دەک��ات  ب��ەوە  ئاماژە  ئەمەیش 
مۆێرنانەى  ڕواڵ��ەت��ى  ه��ەن��دێ  ئ���ەوەى  وێ���راى 
ه���ەب���وو، ک��ەچ��ى خ���ۆى دەرخ�����ەرى الوازی����ى 
ئایدیاى  فیکرى ڕۆکشنگەرى بوو نەک الوازى 
پێشکەوتن. ئەم فۆڕمە میتۆلۆژیا پاڵەوانبازییە، 
کە  مۆدێرنەیە  پ���رۆژەى  تراژیدییەکەى  دی��وە 
هێدى هێدى بە ئاشکرا بەرەو جەنگى دووەمى 

جیهانى دەڕۆیشت. 

مۆدێرنەى نێوان دوو جەنگەکە: 
م��ۆدێ��رن��ەى  1945������ەوە  ل��ە دواى س��اڵ��ى 
لە  س��ەپ��ان��د،  خ��ۆى  ب��ااڵدەس��ت��ى  تۆتالیتاریزم 
ئەنجامى ئەوەیشەوە، پەیوەندییەکى بەرفراوانى 
لەگەڵ سەنتەرەکانى دەسەاڵتى هەژموونگەریى 
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دەستبەرداریى  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  دام��ەزران��د. 
گەڕان بە دواى خورافەتێکى گونجاودا بوو، بۆیە 
گەڕایەوە بۆ نەزمێکیى جیهانی کە ئەمجارەیان 
دروست  فۆردى-کینزییەکان  پانە  گوێرەى  بە 
بووبێت، پانێک ببووە پرۆژەیەکى سەربەخۆ و 
چاودێریى  یەکگرتووەکانەوە  ویایەتە  لەالیەن 
ب��ااڵک��ان، وەک��و بیناسازیى و  دەک���را. ه��ون��ەرە 
لەم  شتى  و  مۆدێرنە  ئەدەبیاتى  و  زەخ��رەف��ە 
ب��اب��ەت��ە، ب��وون��ەت��ە ه��ون��ەر ل��ە دام��ەزراوەک��ان��ى 
کۆمەڵگەدا، کە چەمکى سەرمایەداریى دامەزراو 
لەسەر پرۆژەى ڕۆشنگەرى، بەڕێوەیان دەبات، 
کە خۆى وەک بژاردەیەکى سیاسى و ئابوورى 
بااڵدەست، لەژێر ئااڵى گەشەپێدان و پێشکەوتن 
و ڕزگ���اری���ى م��رۆی��ی��دا، خ���ۆى دەخ���ات���ەڕوو. 
باوەڕبوونن بە پێشکەوتنى ڕاستەهێڵییانە و بە 
ڕاستییە ڕەهاکان و پانى عەقاڵنى بۆ ڕێکخستنى 
ه���ەردوو  س��ای��ەى  ل��ە  ئ��ای��دی��اڵ��ى،  کۆمەالیەتیى 
هێشتایش  بەرهەمهێناندا،  و  مەعریفە  مەرجى 
ئەو مۆدێرنەیەى کە وەدیهاتووە  بۆیە  بەهێزە، 
تەکنۆکرات،  »پۆزەتیڤیست،  م��ۆدێ��رن��ەی��ەک��ى 
دەستەبژێرە  خانەى  لە  کاتێکدا،  لە  عەقاڵنییە« 
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هونەرمەندان  و  نەخشەسازان  سروشتییەکانى 
پاسەوانانى  و  ڕەخ��ن��ەگ��ران  و  ب��ی��ن��اس��ازان  و 
سەلیقەى بااڵدا، حسێب دەکرێت. تازەکردنەوەى 
ئابوورییە ئەوروپییەکان، بە خێرایى پێشکەوت، 
جیهانى  بازرگانیى  و  سیاسەتەکان  کاتێکدا  لە 
بەوە پاساوى خۆى دەداتەوە کە گەشەسەندن 
بە  پێشکەوتنخوازانە  »ت��ازەک��ردن��ەوە«���ى  و 
دیاریى دێنێت بۆ جیهانى سێیەم کە هێشایش لە 
تاریکیدا ماونەتەوە. الیەنى شاراوەى حەقیقى لە 
مۆدێرنەدا، لەوەدا بوو کە بە شاراوەیى شەیداى 
بیرۆکراسییەتى  و  عەقاڵنییەت  و  دەس���ەاڵت 
دامەزراوەیى بوو، لە ژێر ماسکى گەڕانەوە بۆ 
خورافەتێکى  وەک  ئامێرى  چاالکیى  پەرستنى 
گونجاو بۆ بەرجەستەکردنى خەونەکانى مرۆڤ. 

هەڵهاتنى کولتوورە دژەکان: 
دامەزراوەییدا،  و  فەرمى  ئایدیۆلۆژیاى  لە 
دیاریکراو  جۆرێکى  ب��ەف��راوان،  بەشێوەیەکى 
بونیادى  بە  خزمەت  کە  وەالگ��ی��راوە  مۆدێرنە 
دەک���ات.  ئیمپریالى  ک��ول��ت��وورى  و  دەس����ەالت 
ئ��ەم��ەی��ش وات���اى ئ��ەوەی��ە –ب��ۆ ی��ەک��ەم��ج��ار لە 
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م��ێ��ژووى م��ۆدێ��رن��ەدا- ی��اخ��ب��وون��ى ه��ون��ەر و 
یاخیبوونى  پاڵیشییانەوە  ب��ە  و  ک��ول��ت��وورى  
ن��اچ��ارب��وون  پ��ێ��ش��ک��ەوت��ن��ن��خ��وازان��ە،  سیاسیى 
ب��ە گ��وی��ڕەى ئ��ەو ڤێرژنە ب���اوەى م��ۆدێ��رن��ە و 
خۆیان  دام���ەزراوەک���ان  خواستى  گ��وێ��رەى  بە 
ڕێکبخەن. لە دواتردا مۆدێرنە تواناى شۆڕشى 
ل��ە ن���او خ��ۆی��دا ل��ەدەس��ت��دا ل��ە ب���ەرژەوەن���دى 
ئایدیۆلۆژیى کۆنزەرڤەتیڤ و تەقلیدی. لەمەیش 
دەردەک��ەوت  واقیعدا  لە  کە  بوو  ئ��ەوە  خراپتر 
هونەرى دامەزراوەیى و کولتوورى بااڵ، هیچی 
نەکرد جگە لە مۆمیاکردنى دەسەاڵتى دەوڵەت و 
کۆمپانیا زەبەالخەکان یان »خەونى ئەمریکى« 
وەک خورافەیەک کە لە دورى سوبێکت کە بە 
تەواوەتى لە هەموو مانایەکى جێگیر داماڵراوە. 
شەستەکاندا،  س��اڵ��ى  ل��ە  کۆنتێکستەوە،  ل��ەم 
ک��ول��ت��وورێ��ک��ى دژ ب��ە م��ۆدێ��رن��ە س��ەری��ه��ەڵ��دا. 
پێچەوانەى  –ب��ە  مۆدێرنەکان  دژە  کولتوورە 
سیما سەرکوتکارییەکانى عەقاڵنییەتى تەکنیکیى/
کۆمپانیا  لە  کە  دامەزراوەکانەوە،  بیرۆکراتیى 
مۆنۆپۆلییەکان و دەوڵەت و فۆڕمەکانى دیکەى 
دەسەاڵتدا خۆى دەنوێنێت- کایەى خۆوەدیهێنانى 
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بە  ئەمەیش  ڕەخساند،  تاکەکەسییان  سوبێکتى 
گوێرەى سیاسەتەکانى چەپى نوێ، کە پشتیوانى 
لەو دیاردانە دەکرد کە دژ بە دەسەاڵت بوون، 
هەروەها لە ڕێگەى ڕەخنەى بەردەوامى ژیانى 
ناباوى مۆسیقا و جلپۆشین  ڕۆژان��ەوە فۆڕمى 
و ستایلى ژیانیان خستە ڕوو. وێراى شکستى 
بزووتنەوەى 1968، کە ئەکتى یاخیبوون بوو 
سیستەمى  و  جیهانیدا  پایتەختى  چەندین  لە 
سەرمایەداریى هەژاند و خۆى نوێى کولتوورە 
نوێیەکانى لێوە هەڵهات، کەچى ئەم یاخیبوونانە 
ئامژەى کولتوورى و سیاسیى بوون بۆ گۆڕانى 

داهاتوو بەرەو پۆست-مۆدێرنیزم. 

پۆستمۆدێرنیزم و ئەویتر: 
پۆست-مۆدێرنیتى  دیاریى  هەرە  حەقیقەتى 
تێپەڕ  و  کاتى  بوونى  تەواوەتى  بە  کە  ئەوەیە 
قبوڵە.  ف��ەوزاى  و  پارچەپارچە  و  پەرتوباڵو  و 
بەاڵم وەاڵمى پۆسمۆدێنیزم بۆ ئەم ڕاستییە بە 
شێوازێکى تایبەتییە, ئەویش ئەوەیە کە نایەوێت 
بگرە  سەر  بکاتە  هێرشى  یان  تێپەڕێنێت  ئەمە 
نایەوێ ڕەگەزە جێگیر و نەگۆڕەگانیشى پێناسە 
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بکات، بەڵکو واقیعێکە کە لە شەپۆلێک گۆڕان و 
دەکات،  گێلە  دەکات،  مەلە  تێێدا  پپەرتوباڵوییدا 
دەربارەى  فۆکۆوە  کتێبەکانى  لە  دەکات.  گەمە 
»گ���وت���ارەک���ان���ى دەس�������ەاڵت« ه��ەت��ا »گ��ەم��ە 
زم��ان��ەوان��ی��ی��ەک��ان«���ى ل��ی��وت��ار، ب��ە ب��ەردەوام��ى 
میتا- ه��ەم��وو  ه��اوب��ەش��ى  سەرکۆنەکردنێکى 
دەبینین،   )Metanarratives( حیکایەتەکان 
بۆ گومانکردن  هەیە  ب��ەردەوام  هەوڵێکى  ئینجا 
شێوازە  کەشفکردنى  و  گەورەکان  گوتارە  لە 
فۆکۆ  ئایدیاکانى  سەرکوتکارییە شاراوەکانیان. 
دەیانویست هێرش بکەنە سەر ئەو مومارەسە 
بزووتنەوە  لە  زۆرێ��ک  کە  سەرکوتکارییانەى 
ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەک��ان��ى س���ااڵن���ى ش��ەس��ت��ەک��ان 
کۆبوونەوە  ه��ۆم��ۆک��ان،  ژن���ان،  )ب��زووت��ن��ەوەى 
دەخەن  پەراوێز  و..هتد(  ئایینییەکان  و  نەژادى 
هەررە  خاسییەتێکى  لێرەدا  دەچەوسێننەوە.  و 
دەبینین،  پۆست-مۆدێرنیزم  سەرنجڕاکێشى 
ئەویش گرنگیدانە بە »ئەویتر«. ئو ئایدیایەى کە 
دەڵێت هەموو گروپەکان مافیان هەیە بە ناوى 
خۆیانەوە و بە دەنگى تایبەتى خۆیان بدوێن و 
ئینجا قبوڵکردنى ئەم دەنگ و قسەیە وەک شتێکى 
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فرەیى  هەڵوێستى  بنچینەى  ڕەوا،  و  ڕاستەقینە 
ه��ارڤ��ەی��ەوە،  ب��ەالى  ب��ەاڵى  پۆستمۆدێرنیزمە. 
بزووتنەوانە  ئەم  زۆرینەى  کە  ئەوەیە  سەیر 
پۆست-مۆدێرنیزم  ب��ە  ک��ەم  بایەخێکى  تەنیا 
دەدەن، بگرە هەندێ بزووتنەوەى فێمێنیستى بە 

ڕوونى دژایەتى ئەم ڕەوتە دەکات. 

هەستنەکردن بە زەمەن و دەسەاڵتى
بازاڕ لەسەر کولتوور:

زەمەندا،  لە  شتەکان  هەژاندنى  سایەى  لە 
ئایدیاى پێشکەوتن وەال دەنێت  پۆسمۆدێرنیزم 
بە  هەستکردنێک  ه��ەم��وو  دەس��ت��ب��ەردارى  و 
دەبێت،  ی���ادەوەرى  و  مێژوویى  بەردەوامێتى 
بەرباد  مێژوو  هەموو  کاتدا،  هەمان  لە  ب��ەاڵم 
ڕواڵەتى  لە  نێوى  شتەکانى  هەموو  و  دەک��ات 
هەستنەکردنە  ئ���ەم   وەردەگ���رێ���ت.  ئێستادا 
ب��ە ب��ەردەوام��ێ��ت��ى م��ێ��ژووی��ى ل��ە ب��ەه��اک��ان و 
بەرهەمى  کورتکردنەوەى  پاڵ  بە  باوەڕەکاندا، 

هونەریشەوەیە لە دەقێکى رەمزیى پار 
ئەمە  دواج���اردا  لە  زەم��ەن��دا.  نێو  پارچەى  چە 
و  ڕەخنەیى  حوکمى  نێو  دەخاتە  زۆر  کێشەى 
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ئێستاتیکییەوە. بە جۆرێک کە پۆستمۆدێرنیزم، 
دواى ئەوەى هەموو پێوەرێکى جێگیرى حوکمى 
دەسەاڵتخواز،  پێوەرى  سیفەتى  بە  ئێستاتیکى، 
بۆ  فۆڕمى  و  ڕواڵ��ەت  تەنیا  هەڵدەوەشینیتەوە، 
دەمێنێتەوە. بەاڵم الیەنێکى دیکەى هەستنەکردن 
ب��ە زەم����ەن و گ����ەڕان ب�����ەدواى ک��اری��گ��ەری��ى 
ل��ەدەس��ت��دان��ى قووڵی  ئ��ێ��س��ت��ادا،  س��ات��ەوەخ��ت��ى 
پێداگریى  لە  دەبینین،  بۆیە  ناوەڕۆکیشە،  و 
لەسەر  هاوچەرخەکان  کولتوورییە  بەرهەمە 
ڕووداوەک�����ان، دی��م��ەن��ەک��ان، واق��ی��ع��ەک��ان، وێنە 
دەستدانى  ل��ە  ل��ەس��ەر  جەخت  میدیاییەکاندا، 

زەمەن و لەدەستدانى ناوەڕۆک دەکرێتەوە. 
ئەم دوو الیەنە زەمینەسازییان کردووە بۆ 
ئەوەى بازاڕ دەسەاڵتى خۆى بەسەر زنجیرەیەک 
هەموو  بکاتەوە.  درێ��ژ  کولتووریدا  بەرهەمى 
بۆچى  کە  دەک��ەن  ئ��ەوە  تەفسیرى  ئەمانەیش 
کولتوورى پۆستمۆدێرنیتى تێکەڵ بە کولتوورى 
بەکاربردنى  شێوازى  ڕێگەى  لە  ب��ووە،  میللى 
ڕاشکاوانەوە، کە مۆدێرنەکان هەوڵیاندەدا وەالى 
ب��دەن.  بەرهەمهێنان  بە  گرنگى  زیاتر  و  بنێن 
بەگوێرەى ئەم شیکارییە، مۆزەخانە گەورەکان 
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گەشە  کەلەپوور  پشەسازیى  و  دەبن  گەورەتر 
سەریهەڵدا  حەفتاکاندا  سەرەتاى  لە  کە  دەکات 
و  مێژوو  میللیدا،  چوارچێوەیەکى  لە  تاوەکو 
فۆڕمە کولتوورییەکان بەکااڵ بکەن؛ بەم مانایە 
ک��ەل��ەب��وور  پیشەسازیى  و  پۆستمۆدێرنیتى 
هەیە،  یەکتریدا  لەگەڵ  پتەویان  پەیوەندییەکى 
ه��ەردووک��ی��ش��ی��ان ه���ەوڵ���دەدەن ش��اش��ەی��ەک��ى 
ڕووتەخت دروست بکەن کە ژیانى ڕابردوو و 
مێژوو،  ئیدى  کاتە  ئەو  بکەن،  داگیر  ئێستامان 
لە برى ئەوەى گوتارێکى ڕەخنەیى بێت، دەبێتە 
خوڵقاندنى ئێستا و مۆدێل و ڕەوایەتیبەخشینەوە. 

مۆدێرنە و پۆست-مۆدێرنە
لە نەخشازیى شارنشینیدا: 

ب��ۆ ئ����ەوەى ه���ارڤ���ەى ئ���ەو ک��ەل��ێ��ن��ە روون 
هزرى  و  مۆدێرنە  هزرى  لەنێوان  کە  بکاتەوە 
و  شار  نەخشەسازیى  هەیە،  پۆستمۆدێرنەدا 
تاوەکو  هەڵبژاردووە  بوارێک  وەک  بیناسازیى 
داب��ڕان��ى ئ��ەم دوو زەم��ەن و ئ��ەم دوو ڕەوت��ە 
فیکرییەیش روون بکاتەوە. بیرکرنەوەى مۆدێرنە 
لەسەر  دەبێت  پەرەپێدان  و  پان  کە  پێیوابوو 
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بنەماى پێوەرە گەورەکان و دامەزراوە قەبە و 
و  عەقاڵنى  تەکنیکەکانیشى  و  بێت  گەورەکان 
کاریگەر بن، بیناکانیش زیاتر ڕووتەختى ڕەق و 
تەقى وەزیفى بن و زەخرەفە و ڕازاندنەوەیەکى 
پۆستمۆدێرنیتى،  بەاڵم  نەکرێت.  تێدا  ئەوتۆیان 
لەبرى ئەوە جۆرێک بیناسازیى گەشە پێدەدات 
ت��ەون��ى ش���ارەوە نزیکە  ل��ە چەمکى  ک��ە زی��ات��ر 
پ��ەرت��وب��اڵوى  و  پ��ارچ��ەپ��ارچ��ەی��ى  ب��ە  و پشت 
بەکرى  وەک  ک��ۆن��ەک��ان  ش��ێ��وازە  دەبەستێت؛ 
بەکارهێنانە  دەک��ات،  لوول  یەک  لەسەر  ناسک 
دەکات.  کۆالژ  ئێستا  کاتییەکانى  و  هەنوکەیی 
شار تەنیا لە بنک و پارچە بچووکەکاندا بەڕێوە 
هەوڵدەدات  شار،  نەخشەسازیى  بۆیە  دەبرێت، 
و  لۆکاڵییەکان  ن��ەری��ت��ە  و  م��ێ��ژوو  ڕەچ����اوى 
تایبەتییەکان  مەیلە  و  پێداویستى  و  داخ��وازى 
فۆڕمى  ب��ەرزدا  ئاستێکى  لە  ئ��ەوەى  بۆ  بکات، 
ڕەنگە  بهێنێت.  بەرهەم  مامناوەند  بیناسازیى 
بە  جهەست  شوێندا  خەماڵندنى  ل��ە  بتوانین 
مردێرنە  هزرى  نێوان  ڕیشەییەکەى  جیاوازییە 
پێیوایە  مۆدێرنە  بکەین.  پۆست-مۆدێرنە  و 
کۆمەاڵیەتییەکان  مەبەستە  ملکەچى  شوێن 
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لە سروشتى  پەیڕەوى  دەکرێت و هەمیشەیش 
بەرامبەریشدا  لە  دەکات،  کۆمەاڵیەتى  پرۆژەى 
خ��ۆدا  ل��ە  شوێن  پێیوایە  پۆست-مۆدێرنیزم 
بنەماکان  گوێرەى  بە  و  سەربەخۆیە  شتێکى 
دەکرێت  دروس��ت  ئێستاتیکییەکان  ئامانجە  و 
کە مەرج نییە بچیتە خزمەتى هیچ پرۆژەیەکى 
فانتازیا،  کورتى،  بە  کۆمەاڵیەتییەوە.  گ��ەورەى 
پ��ەرت��وب��اڵوی��ى، ک���ۆالژ، ب���ژاردەخ���وازى، لەگەڵ 
بە ڕووکەشێتى و فەوزادا، ڕەنگە  هەستکردنى 
بەسەر  لەمڕۆدا  کە  بن  سەرەکییانە  تێزە  ئەو 
مۆرکى بیناسازى و نەخشەى شاردا زاڵ بوون، 
و  ئەدەب  و  هونەر  کایەى  لە  هەمان شێوە  بە 

دەروونناسى و فەلسەفەیشدا بااڵدەستن. 

پۆستمۆدێرنیزم لە ڕوانگەى ئابوورییەوە: 
ل���ە ب���ەش���ى دووەم�������ى ک��ت��ێ��ب��ى »دۆخ����ى 
لە  ب��اس  ه��ارڤ��ەى  دەڤ��ی��د  پۆستمۆدرنیتى«دا، 
پۆستمۆدێرنیزمەوە  بە  ئ��اب��وورى  پەیوەندیى 
ئابوورییە  گ��ۆڕان��ە  ک��ە  پێیوایە  ئ��ەو  دەک����ات. 
ڕەق��ى  کەڵەکەکردنى  قۆناغى  ل��ە  گ��ەورەک��ان 
س���ەرم���ای���ەداری���ی���ەوە ب���ۆ ق���ۆن���اغ���ى ن��ەرم��ى 
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ک��ەڵ��ەک��ەک��ردن، ب�����ەڕووىن دی��وێ��ک��ى دی��ک��ەى 
کۆمەڵگەى پۆستمۆدێرنمان پیشان دەدات. 

ئ��ەوە  ئەرگومێنتى  ن��ووس��ەر  ب��ەش��ەدا  ل��ەم 
جگە  نییە  هیچ  پۆستمۆدێرنیتى  کە  دێنیتەوە 
هاوچەرخى  کارکردنى  دیکەى  ڕێگایەکى  لە 

سەرمایەدارى. 
»فۆردیزم«، کە لە قۆناغى هەستانەوەى دواى 
جەنگدا، لە ساڵى 1945�ەوە بۆ ساڵى 1973 لە 
لێدەکرا،  پەیڕەویى  پیشەسازیدا  بەرهەمهێنانى 
ئابووری  ڕێکخستنى  ڕەقى  و  تووند  شێوازى 
ڕێگەى  لە  دەوڵەتیش  بووو،  کاردابەشکردن  و 
دانانى یاساکانەوە بەشداریى تێدا دەکرد؛ بەاڵم 
هەموو  ڕووب���ەڕووى  ن��ەرم«،  »کەڵەکەکردنى 
ئەمانە دەبێتەوە، چونکە نەرمى )مرونەت( لە کار 
بازاڕ و بەرهەم و شێوازەکانى بەکاربردندا  و 
پەیڕەو دەکرێت. لە قۆناغى کەڵەکەکردنى نەرمدا، 
پێدەکات،  دەس���ت   1973 س��اڵ��ى  ل���ەدواى  ک��ە 
دەرمانى  وەکو  نوێى  تەواو  کورتى  و  داهێنان 
سلیکۆن و کارگە بچووکەکان و شتى لەم بابەتە 
پەیدا دەبن. بازاڕى کار سەرلەنوێ لە ڕیشەوە 
سەندیکاکان  ڕۆڵ��ى  و  ک��رای��ەوە  پەیکەربەندى 
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جیهانیدا  ب��ۆرس��ەى  لە  دەوڵەتیشى  خ��ودى  و 
بەرهەمهێنا،  رەگەزى  فرە  دارایى  و  کرد  الواز 
بازرگانیى  گەشەکردنى  لەگەڵ  تایبەتیش  بە 

دەرەکى و کۆمپانیا فرە ڕەگەزەکاندا. 
»ئابووریى  جێگاى  دەرف��ەت«  »ئابووریى 
بەرهەمهێنییە  ڕێکخراوە  گرتەوە.  پێوانەکان«ى 
نەرمەکان بەخێراییەکى زۆر دەرفەتى ئەوەیان 
بکەن  ئ��ەوە  کێبەرکێى  هەمووان  کە  ڕەخساند 
و  بەرهەمهێنانەوە  نێو  بخەنە  ت��ازەب��او  شتى 
ب���ازاڕى  و  پسپۆڕى  ن��وێ��ى  ئێجگار  ب��ون��ی��ادى 
بچکۆلەى تایبەت بەو شتانە دابهێنن. لەسایەى 
دەستبەسەرداگرتنى  بەهێزەدا،  کێبەرکێ  ئەم 
بووە  سیستەمەکە  مانەوەى  بۆ  توانایانە  ئەم 
شتێکى جەوهەرى، لە ڕێگەى کارى ئامێرى و 
پێویست  کاتى  تەکنیکەکانیشەوە،  خستنەگەڕى 
کەم  دراماتیکى  بەشێوەیەکى  بەرهەمهێنان  بۆ 
بەرهەمهێنان  کاتى  کەمکردنەوەى  ب��ووی��ەوە. 
ب��ێ م��ان��ا دەب���وو ئ��ەگ��ەر ت��ەری��ب ن��ەب��ووای��ە بە 
جۆرە  ب��ەم  ب��ەک��ارب��ردن.  کاتى  کەمکردنەوەى 
زیاتر  س��ەرم��ای��ە،  ک��ەڵ��ەک��ەک��ردن��ى  سیستەمى 
لەمەیشدا  و  بەکاربردنەوە  بە  بەستەوە  خۆى 
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بایەخێکى زیاترى دا بە گۆڕانکارى زۆر خێرا لە 
فۆڕم و وێنەى کااڵکان و بەکارهێنانى هەموو 
و  سەرنجڕاکێشى  و  ف��ری��وودان  ئامرازەکانى 
گۆرانە  ئەو  هەموو  بۆ  زەمینەسازیى  جوانى، 
پێویستییە  ب��ەم  خ��زم��ەت  ک��ە  کولتوورییانەى 
دەک������ەن. س��ەل��ی��ق��ە و زەوق�����ە ن��ەگ��ۆرەک��ان��ى 
خۆى  جێگاى  فۆردیزم،  مۆدێرنەى  سەردەمى 
ب��ۆ ه��ەم��وو دی��اردەک��ان��ى وروژان����دن، دن���ەدان، 
زەوقى  و  سەلیقە  ناجێگریى  سەرنجڕاکێشان، 
پۆستمۆدێرنیزم  و سەردەمى  پۆست-فۆردیزم 
چۆڵ کرد، سەردەمێک کە شەیداى شتى جیاواز 
تاوەکو بەرهەمە  نماییشى و فۆڕمە  و کاتى و 

کولتوورییەکان بکات بە کااڵ. 
هارڤەى ئاماژە بە گرنگترین فاکتەرە نوێیەکانى 
یونیڤێرساڵییەدا،  ئاستە  لەم  دەدات  ڕێکخستن 
و  زانیارییە ورد  کە  لەوە کردووە  باسى  بۆیە 
گرانبەها.  کااڵیەکى  بە  بوون  خۆیان  نوێیەکان، 
ئەمەیش هەموو جۆرە زانیارییەکان دەگرێتەوە. 
لەم  کە  دیکەیش  کاریگەریى  پەرەسەندنێکى 
دووب���ارە  ل��ە  بریتییە  ڕووی��داب��ێ��ت،  ق��ۆن��اغ��ەدا 
دارای��ى  سیستەمى  س��ەراپ��اى  ڕێکخستنەوەى 
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ئێجگار  دارای��ى  هێزى  پەیدابوونى  و  جیهانى 
گۆڕانکارییەکان  بەاڵم  سیستەماتیک.  و  بەهێز 
ویایەتە  کە  ئەوەبوو  دەرەک��ى  ئاستى  لەسەر 
یەکگرتووەکان زیاتر پشتى بە بازرگانیى دەرەکى 
بەست، کە لە نێوان سااڵنى 1973 و 1980دا، 
گۆڕانکارییانە  ئەم  سەراپاى  بوویەوە.  دووجا 
دەوڵەتە  لەنێوان  ملمانێ  ئ��ەوەى  مایەى  بووە 
نەتەوەییەکان و سەرمایەى سەروو نەتەوەییدا 
دۆخێکى  لە  دەوڵ��ەت  ئێستادا  لە  سەرهەڵبدات. 
فشارى  چونکە  دژواردای����ە،  و  سەخت  ه��ەرە 
کۆمپانیا  سەرمایەى  چاالکیى  کە  لێدەکریت 
بەرژەوەندییە  چوارچێوەى  لە  ڕەگەزەکان  فرە 
لە  ب��ەاڵم  بخات،  ڕێ��ک  خۆیدا  نیشتمانییەکانى 
هەمان کاتیشدا ناچارە، بە ناوى بەرژەوەندیى 
نیشتمانییەوە کەشى لەبار بۆ سەرمایەگوزاریى 

گەورە بڕەخسێنێت. 

دوایین هەڵسەنگاندنى
هارڤەى بۆ پۆستمۆدێرنیتى: 

هارڤەى دەڵێت: «هەڵسەنگاندنى بەرایى من 
بۆ پۆستمۆدێرنیزم ئەمەیە کە: ئەم بزووتنەوەیە، 
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لەبەرئەوەى گرنگیى بە جیاوازى و ئاستەنگیى 
بەرژەوەندییەکان  ئاڵۆزیى  و  پەیوەندیگیرى 
و  ک��ول��ت��وورەک��ان  و  وردەک����اان  جیاوازییە  و 
شوێنەکان و ئەم جۆرە شتانە دەدات، کەوایە 
بە دڵنیاییەوە کاریگەرییەکى پۆزەتیڤى هەیە. لە 
حیکایەتەکانى  و  تیۆر  و  زمانەکان  س��ەرووى 
دەرکەوتەکانى  تایبەتیش  )بە  مۆدێرنیزمەوە 
جیاوازییە  بەسەر  ب��ازى  کە  دواییانەى(،  ئەم 
نەیتوانیبوو  ئینجا  داب��وو،  زۆرەکاندا  و  گرنگ 
سەرنج لە دابڕانەکان و وردەکارییە گرنگەکان 
خۆى  گرنگیى  پۆستمۆدێرنیزم  ئیدى  ب��دات، 
بە  دان  کە  ل��ەوەدا  تایبەتیش  بە  وەردەگ��رێ��ت، 
ئەو  دەنێت،  »ئەویتر«دا  فۆڕمەکانى  «فرەیى 
کەسایەتى،  لە  جیاوازییەکان  کە  ئەویترەى 
چین،  و  ن���ەژاد  سێکسى،  چ��االک��ی��ى  ج��ێ��ن��دەر، 
شوێنە  گ��ۆڕاوەک��ان،  و  کاتى  مانا  فۆڕمەکانى 
دەردەخ���ات  جێگۆڕکێکاندا  و  جوگرافییەکان 
دەب���ێ���ت  ه����ەروەه����ا  دەدات».  پ���ی���ش���ان  و 
پراکتیکە  ڕەنگدانەوەى  وەک  پۆستمۆدێرنیزم 
سیاسییەکانى  و  ئ��اب��وورى  و  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ى 
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چەندین  لە  لەبەرئەوەى  جا  ببینین.  کۆمەڵگە 
لە  کەوایە  دەچێت،  پراکتیکانە  لەم  الیەنییەوە 
دەردەک��ەوێ��ت.  ساختە  الیەنیشییەوە  چەندین 
س��ەرەت��اوە  ل��ە  ه��ەر  مەترسییە  جێگاى  ئ��ەوە 
تەنیا  بکرێت  پۆستمۆدێرنیزم  گریمانەى  وەها 
الساییکردنەوە یان ڕەنگدانەوەیە، نەک سەربار 
و ئیزافەیەکى جددییە لە سیاسەت و ئابوورى 
و ژی��ان��ى ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا... ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەی��ش��دا، 
لە  س��ادەت��ر  بەشێوەیەکى  پۆستمۆدێرنیزم 
خ��ۆى دەڕوان��ێ��ت، وەه��ا ت��ێ��دەگ��ات: ب��ە گشتى 
بەرپابوونى  ڕادەى  ت��ا  ک��ە  ب��زووت��ن��ەوەی��ەک��ە 
فەوزا ئامانجى ئەوەیە نەخۆشییەکانى مۆدێرنە 

تێپەڕێنێت. 

 بەاڵم... 

ئەم بزووتنەوەیە لەوە زیاتر دەڕوات و دەگاتە 
هەڵوێستى  لە  هاوبەندییەک  هیچ  کە  ڕادەی��ەک 
سیاسیدا ناهێلێتەوە، بەشێکى ئەم بزووتنەوەیە 
میکانیزمەکانى  لە  نەیتوانیوە  دیارە  ئاشکرا  بە 
ب����ازاڕ، ب��ە ج����ۆرەى ک��ە ک��ۆن��زەرڤ��ەت��ی��ڤ��ی��زم��ى 
ن���وێ دەی���ەوێ���ت و ل��ەش��ێ��وەى ک��ول��ت��وورى 
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بەڵێندەرایەتیدایە، خۆى البدات. فەیلەسوفەکانى 
ناکەن  بانگهێشتمان  تەنیا  پۆست-مۆدێرنیزم 
ناکۆکیى  و  پەرتوباڵوبوونەوە  قبوڵکردنى  بۆ 
داوامان  بەڵکو  مۆدێرندا،  جیهانى  لە  دەنگەکان 
لێدەکەن چێژ لەمەیش وەربگرین، وەک رێگایەک 
بۆ تێگەیشتن لە کێشەکانى جیهان. ئەوان کە تا 
دوایین شەیداى هەڵوەشاندنەوە و گومانکردن، 
و پڕ بە ماناى خۆیان چێژیان لێدەبینن، دەگەنە 
دروستى  و  ڕاستیى  لە  گومان  رادەی��ەى  ئەو 
بە  ب��ک��ەن،  خۆیشیان  داواک����ەى  و  بانگهێشت 
جۆریک کە ئیدى ڕووبەرێک بۆ کارى عەقاڵنى، 
نامێنێتەوە. کاتێک  یان بۆ هیچ کارێکى مانادار 
لێدەکان  داوامان  پۆستمۆدێرنیتى  بزووتنەوەى 
قبوڵ  ئەمڕۆ  پەرتوباڵویى دۆخى  بەشتبوون و 
بکەین، بە کردەیى داواى ئەوەمان لێدەکات کە 
ساختەکارى  باوەکانى  میکانیزمە  هەموو  بە 
ت��ێ��ک��دەران��ە  الدان����ە  ه��ەم��وو  و  شاگەشکەبین 
گوماناوییەکان پەسەند بکەین کە بە زرى لۆکاڵى 
و نیشتمانى و دەرمارگیرانەن، لە بەرامبەریشدا 
دەکات  تیۆرییانە سەرکۆنە  فؤڕمە  ئەو  هەموو 



193

هاتوون  گشتگیرییەکەوە  و  تۆتالیتاریزم  لە  کە 
سیاسی-ئابوورییەکان  پرۆسە  دەتوانێت  کە 
بنوێنێتەوە )وەکو جووڵەى پارە و دابەشکردنى 
..هتد(،  و  داراییەکان  بازاڕە  و  کارى  جیهانیى 
ک��ە ل��ە ڕووى ک��ۆب��وون��ەوە و چ��ڕب��وون��ەوە و 
لە  ب��ەردەوام��ى  بە  دەسەاڵتەکەیەوە،  و  م��ەودا 
ڕۆژان��ەى  ژیانى  هەژموونى  جیهانیدا  ئاستى 
هزرى  کە  ئەوەیە  خراپتر  لەوەیش  ک���ردووە. 
فرە  ب��ە  دان��ن��ان  ئ��اس��ۆى  ک��ە  پۆستمۆدێرنیتى، 
دەنگى و هەمەچەنیدا ئاوەاڵ دەکات، بە خێرایى 
بگاتە  دەنگییە  فرە  ئەم  ناهێڵێت  و  دەگەڕێتەوە 
لەنێو  کەوایە  هێز،  و  دەسەاڵت  سەرچاوەکانى 
قەتیسى  »ئ��ەوی��ت��ر«دا  دییوارەکانى  و  ش��ورە 
دەکات و دەرەتانێکى بۆ ناهێڵێتەوە، لەمەیشەوە 
هەموو مەسەلەکە دەکات بە گەمەى زمانەوانى 
و هیچیتر. بەمەیش هەموو بابەتەکە دەکات بە 
گەمەى زمانەوانى. گەر وابێ کەواتە بە کردەیى 
بەڕێوە  ناهاتاکان  پەیوەندییە  کە  جیهانێکدا  لە 
کردەیى  هێزێکى  هەر  لە  دەنگانە  ئەم  دەب��ەن، 

بێبەش دەکات. 
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سەرچاوە: 
الحداثة – ديفيد هارفي،  بعد  الحازمي، حالة ما  فهد 

.https://alazmina.com ،2014-7-7
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29



196

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی 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

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

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 – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ 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

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر



209

پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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