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بیرمەند و کۆمەڵناسی فەرەنسی و
ڕاوێژکاری سەرۆکی پێشووتری فەرەنسا )فرانسوا میتران(
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ئاماژەیەک:
)جــاک ئاتالــی(، بیرمەنــدی فەرەنســی و کۆمەڵنــاس و ڕاوێــژکاری 

پێشــووی ســەرۆکی کۆچکــردووی فەرەنســا فرانســوا میــران، 

دەربــارەی  باڵوکردۆتــەوە  خــۆی  پێگەکــەی  لــە  وتارێکــی 

ڕوودانــی  پێشــبینی  تێیــدا  کۆرۆنــا،  ڤایرۆســی  ئاکامەکانــی 

گۆڕانــی ڕیشــەیی دەکات لــە سەرانســەری جیهانــدا. کۆمەڵــە 

گۆڕانکارییــەک، دەســتکاری بونیــادە کالســیکییەکانی جیهانگیــری 

دەکــەن و بەهاکانــی کۆمەڵگــەی بەکاربەریــی دادەڕێژنــەوە. لــەم 

ــوێ«  ــایی ن ــەاڵتێکی یاس ــی »دەس ــە لەدایکبوون ــاس ل ــارەدا ب وت

ــان  ــز ی ــان هێ ــان ی ــەی ئی ــەر بناغ ــە س ــەاڵتێک ل دەکات، دەس

ــە ســەر بناغــەی »هاوســۆزی«  ــراوە، بەڵکــوو ل ــاد نەن ئەقــڵ بونی

ــراوە. ــدا بونیادن ــەروەختی قەیران ــە س ل

 

دەقی وتارەکە:
ــەو  ــی ئ ــدەی پرســی کۆنتڕۆڵکردن ــچ شــتێک هێن ــە ئێســتادا، هی ل

دوو تســۆنامییەی _تەندروســتیی گشــتی و قەیرانــی ئابــووری_ 

ڕووبــەڕووی جیهــان بوونەتــەوە گەرموگــوڕ نییــە، بــەاڵم هیــچ 

گەرەنتییــەک نییــە بــۆ ســەرکەوتنامن بــە ســەریاندا. گــەر هــات و 

شکســتامن هێنــا لــە کۆنتڕۆڵکردنیــان، ئــەوکات ســااڵنێکی تاریک و 

ترســناک چاوەڕێامنــن. لــە بەرامبــەردا، ڕوودانــی کارەســات هێشــتا 

جێگــەی دڵنیایــی نییــە، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی خۆمانــی لــێ الدەیــن، 

پێویســتە دوور بڕوانیــن، ئــاوڕ لــە دواوە بدەینــەوە و ســەیری 

ــە ڕوونــی چ دەگوزەرێــت. پێشــەوەش بکەیــن، تاوەکــوو بزانیــن ب

ــەورە  ــردوو، هەمــوو پەتایەکــی گ ــی هــەزاران ســاڵی ڕاب ــە درێژای ب

ــە سیســتمی  ــی جەوهــەری ل ــەوەی گۆڕان ــە کای ــە هــۆی هێنان بۆت

سیاســیی میللەتانــدا، دەســتکاریى ئــەو کەلتوورانەشــی کــردوە، کــە 

ئــەم سیســتامنەی لــە ســەر بونیادنــراون. ئەگــەر تاعونــە گەورەکــەی 

ســەدەی چواردەیەمــی کیشــوەری ئەورووپــا بــە منوونــە وەرگریــن، 

کــە ســێیەکی دانیشــتوانەکەی لەناوبــرد _ئەگــەر ئاڵۆزیــی نــاو مێژوو 

نادیــدە نەگریــن_ دەتوانیــن بڵێیــن، ئــەم پەتایــە ڕۆڵێکــی گــەورەی 

هەبــوو لــە پێداچوونەوەیەکــی ڕادیــکاڵ بــە پێگــەی سیاســیی 

پیاوانــی ئایینیــدا، دواتریــش پەیدابوونــی دەزگای پۆلیــس، وەک تاکە 

پارێــزەری کارای ژیانــی خەڵــک. هۆکاریــش بــوو بــۆ لە دایــک بوونی 

ــی  ــی گەڕان ــی ڕۆح ــەنە کردن ــان تەش ــرن، هاوزەم ــی مۆدێ دەوڵەت

زانســتی، وەک شــەپۆلێکی شــۆک ئامێــز، یــان دەرئەنجامێکــی 

ڕاســتەوخۆی ئــەم تراژیدیــا تەندروســتییە مەزنانــە. ئــەم پەیدابوونــە 

دەمانگەڕێنێتــەوە بــۆ هەمــان ســەرچاوە: چاوخشــاندنەوە بــە 

دەســەاڵتی ئایینــی و سیاســیی کەنیســەدا، پــاش ئــەوەی نەیتوانــی 

ــردن ببەخشــێت.  ــە م ــەک ب ــان مانای ــکات ی ــک ڕزگارب ــی خەڵ ژیان

دواتــر پۆلیــس بــوو بــە شــوێنگرەوەی قەشــە.

لــە کۆتایــی ســەدەی هەژدەهەمیشــدا هەمــان شــت ڕوویــدا، 

کاتێــک پزیشــک بــوو بــە شــوێنگرەوەی پۆلیــس، چونکــە ڕێگــەی 

ــەرگ. ــەوەی م ــۆ بەرەنگاربوون ــرد ب ــک دەب ــرتی ش باش

بەمــەش، لــە مــاوەی چەنــد ســەدەیەکدا، لــە دەســەاڵتێکەوە کــە 

ــە  ــە ل ــۆ دەســەاڵتێک ک ــن ب ــراوە، تێپەڕی ــامن بونیادن ــە ســەر ئی ل

ــە دەســەاڵتێکی  ــن ب ــەوەی بگەی ــش ئ ــراوە، پێ ــز بونیادن ســەر هێ

دیکــە، کــە لــە ســەر یاســا بونیادنــراوە. 

ئەگــەر پشــت بــە منوونــەی دیکــە ببەســتین، دەبینیــن هەرکاتێــک 

بەاڵیــەک بەرۆکــی کیشــوەرێکی گرتبێــت، پووچەڵــی و ســاختەیی 
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ئــەو سیســتامنەی ســەملاندوە، کــە بناغەکەیــان ئیــامن و کۆنتــڕۆڵ 

تــا  بدۆزنــەوە،  چارەســەر  نەیانتوانیــوە  سیســتمگەلێک  بــوە، 

ئەوکاتــەی ژمارەیەکــی بــێ شــومار لــە مــرۆڤ لــە ناوچــوون، 

دواتــر ڕزگاربــوەکان تۆڵــە لــە گەورەکانیــان دەکەنــەوە، پێوەندیــی 

ــێوێنن. ــەاڵتدا دەش ــەڵ دەس ــان لەگ خۆی

ئەمــڕۆش، ئەگــەر ســەملا دەســەاڵتەکانی ڕۆژئاوا ناتوانــن کۆنتڕۆڵی ئەم 

تراژیدیایــە بکــەن وا لــە ئارادایــە، ئــەوا هەمــوو سیســتمی دەســەاڵت 

و بناغــە ئایدۆلۆژییەکانــی دەکەونــە ژێــر پرســیاری ڕیشــەییەوە. دواتر 

و پــاش تێپەڕینــی قۆناغــی تاریــک و ترســناک، ئــارەزووی گۆڕینــی ئەم 

ــە ســەر  ــوێ ل ــل و پارادایمــی ن ــۆ مۆدێ ــە پێشــەوە، ب سیســتامنە دێت

ــە  ــردن ب ــای متامنەک ــەر بنەم ــە س ــەاڵت، ل ــی دەس ــی نوێ بناغەیەک

سیســتمی بەهایــی )system of values( نــوێ.

بــە مانایەکــی دیکــە، ئــەو سیســتمی دەســەاڵتەی لــە ســەر 

ــت. لەگــەڵ  ــدە، ڕەنگــە هــەرەس بهێنێ ــاک بەن پاراســتنی مافــی ت

خۆشــیدا ئــەو دوو میکانیزمــە بــەرەو ئاوابــوون دەبــات، کــە 

پشــتیان پــێ دەبەســتێت: مەبەســت لــە بــازاڕ و دیموکراســییە. ئەو 

دوو میکانیزمــەی پشــتی پێدەبەســت بــۆ دابەشــکردنی ســەرچاوە 

ــاک. ــی ت ــە ماف ــن ل ــردن و ڕێزگرت ــە ڕەچاوک ــەکان، ب دەگمەن

لــە  ئــەوا  بهێنــن،  هــەرەس  ڕۆژئــاوا  سیســتمەکانی  ئەگــەر 

ــن  ــر نابی ــا دەرگی ــتامنە، تەنه ــەم سیس ــەی ئ ــە جێگ ــوودا ل داهات

ــتکرد  ــۆىش دەس ــە ه ــت ب ــە پش ــەپێندا، ک ــی خۆس ــەڵ ڕژێم لەگ

ــێت  ــوو دەش ــردن، بەڵک ــۆ چاودێریک ــتێت ب ــا دەبەس و تەکنەلۆژی

کۆمەڵــە ڕژێمێــک دەرکــەون کــە زۆر ســتەمکارانە داهــات و 

ســەرچاوەکان کۆنتــڕۆڵ بکــەن )ئەمــەش لــەو شــوێنانەدا خەریکــە 

دەردەکــەون، کــە چــاوەڕوان نەکــراون، کــەس بــڕوای نەبــوو لــەو 

ــە  ــن، ڕێگ ــە مانهات ــوو ل ــرێ ب ــێ و پێ ــدات: دوێن ــوێنانەدا ڕووب ش

نــەدەدرا کــەس زیاتــر لــە یــەک پاکەتــە برنــج بــە دەســت بخــات(.

خۆشــبەختانە، وانەیــەک لــەم قەیرانانــەوە فێــر دەبیــن، ئەویــش 

ئەوەیــە ئــارەزووی ژیــان و مانــەوە بــەردەوام بەهێزتــرە لــە هەمــوو 

ئارەزووەکانــی دیکــە. لــە کۆتاییــدا مــرۆڤ هەمــوو ئــەو بەربەســتانە 

تێدەپەڕێنێــت، کــە ڕێگــرە لــە بــەردەم گەیشــتنیان بە خۆشــگوزەرانی.

کاتێــک بەاڵکــە دامرکایــەوە، پــاش چاوخشــاندنەوەیەکی قــووڵ بــە 

چەمکــی دەســەاڵتدا، پــاش هەوڵێــک بــۆ هشــێتنەوە و پارێــزگاری 

لــە دەســەاڵتی بااڵدەســت، پــاش بووژاندنــەوە و وردەگۆڕانــی 

ــە  ــەاڵتێک ل ــەم. دەس ــە بەره ــوێ دێت ــەاڵتێکی ن ــنۆکانە؛ دەس ترس

ســەر ئیــامن و هێــز و تەنانــەت ئەقــڵ بونیــاد نەنــراوە )بێگومــان 

لــە ســەر پــارەش بونیــاد نەنــراوە، چونکــە پــارە بەرجەســتەکردنی 

سیاســی  دەســەاڵتی  بەڵکــوو  ئەقڵــە(،  دەســەاڵتی  کۆتایــی 

کەســانی  لەگــەڵ  بــوون  هاوســۆز  ئەوانــەی  موڵکــی  دەبێتــە 

ــەی  ــە ئابوورییان ــەو کەرت ــۆ ئ ــەوە ب ــوون دەگەڕێت ــەدا، هەژم دیک

تەندرووســتی،  کەرتــی  وەک  خەڵکــدا،  لەگــەڵ  هاوســۆزبوون 

ــەوە،  ــە دڵنیایی ــە. ب ــەروەردە و ژینگ ــۆراک، پ ــخانەکان، خ نەخۆش

ئــەم کەرتانــە پشــت دەبەســن بــە تــۆڕی گــەورەی بەرهەمهێنــان 

و دابەشــکردنی وزە و زانیــاری، کــە لــە هەمــوو حاڵەتەکانــدا 

ــن. پێویس

دواتــر، چیــرت کااڵی ناپێویســت ناکڕیــن. دەگەڕێینــەوە و بایــەخ بــە 

ــک  ــە باشــرتین شــێوە کەڵ ــن. ب ــان دەدەی ــی ژی شــتە بنەڕەتییەکان

لــەو کاتــە وەردەگریــن، کــە لــە ســەر ئــەم هەســارەیە بــە ســەری 

دەبەیــن، هەســارەیەک تــێ دەگەیــن چەنــد بــە نــرخ و دەگمەنــە. 

ــەم  ــن شــێوە ئ ــە نەرمرتی ــا ب ــە پێشــەوە ت ــی ئێمــە دێت ــر ڕۆڵ دوات

گۆڕانکارییانــە بــە ئەنجــام بگەیەنیــن، بــە بــێ ئــەوەی هەســارەکە 

بگۆڕیــن بــۆ کێڵگەیەکــی وێــران.

تــا خێراتــر ئــەم ســرتاتیژە پیــادە بکەیــن، باشــرت لــەم بــەاڵ و 

کارەســاتە دوور دەکەوینــەوە، لــەو قەیرانــە ئابووریــەش ڕزگارمــان 

ــت. ــدا دەیهێنێ ــە دوای خۆی ــە ب ــەم بەاڵی ــت وا ئ دەبێ
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بیرمەنــدی نــاوداری ئیرائیلــی، )یۆڤــاڵ نــوح هــەراری(  هۆشــداری 

دەدات، كــە ئەگــەر سیســتمی سیاســی  و كۆمەاڵیەتی و تەندروســتی 

جیهــان گۆڕانكاریــی ڕیشــەیی بــە ســەردا نەیــەت، ڤایرۆســی 

ترســناكرت لــە كۆرۆنــا بەڕێوەیــە  و نەهامەتــی گەورەتــر چاوەڕوانــی 

دانیشــتوانی ئــەم هەســارەیە دەكات.

ــەن  ــی تەم ــەورەی جیهانی ــدی گ ــەراری(، بیرمەن ــوح ه ــاڵ ن )یۆڤ

)44( ســاڵ  و نووســەری كتێبــە پــڕ فرۆشــەكانی »21 وانــە بــۆ 

ڕەگــەزی  مێــژووی  کورتــەی  ژیــر،  »مرۆڤــی  و   »21 ســەدەی 

مــرۆڤ« و »مرۆڤەخــودا، کورتــەی مێــژووی ســبەی«، كــە بــە 

یەكێــك لــە گەورەتریــن بیرمەندانــی دنیــای ئەمــڕۆ دادەنرێــت، لــە 

ــاژە  ــەوە ئام ــاڵوی كردوەت ــم« ب ــە ڕۆژنامــەی »تای ــە ل ــدا، ك وتارێكی

ــرۆس  ــەم جــۆرە ڤای ــە ســەر ئ ــەوە دەكات ســەرەنجام زانســت ب ب

ــەرەكییەكانی  ــا س ــەر بنەم ــەاڵم ئەگ ــت، ب ــەدا زاڵ دەبێ  و تەنگەژان

ژیانــی مــرۆڤ بەهێــز نەكرێــت  و کار بــۆ نەهێشــتنی هەژاریــی  و 

دەســتەبەرکردنی سیســتمی تەندروســتی بــۆ هەمــوان بــە یەکســانی 

ــاش قەیرانــی ترســناكرت و ســەخرت هەڕەشــە  ــاش كۆرۆن نەکرێــت، پ

ــرۆڤ دەكات. ــە م ل

ڤایرۆســی  ســەرهەڵدانی  لەگــەڵ  »جیهــان  دەڵێــت  هــەراری 

لــە گەورەتریــن ڕووداوەكانــی  كۆرۆنــادا، ڕووبــەڕووی یەكێــك 

ــەن  ــەورەی تەم ــە گ ــەت دای ــەوە، تەنان ــەرخ بوەت ــژووی هاوچ مێ

)98( ســاڵەی مــن، كــە جەنگــی جیهانــی بینیــوە، ئەزموونــی 

هاوشــێوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــای بــە بیرنایــە. ڕووداوێــك، كــە 

ئاقیبــەت  و ڕەهەنــدی قووڵــی ئابــووری  و سیاســی  و كەلتــووری بــۆ 

مرۆڤایەتــی دەبێــت، تــا ســااڵنێكی درێژخایەنیــش، تەنانــەت پــاش 

ــی  ــەر ژیان ــە س ــەری ل ــەكەش، كاریگ ــودی ڤایرۆس ــی خ تێپەڕاندن

مــرۆڤ دەبێــت«.

هــەراری جەخــت لــەوە دەكاتــەوە، كــە بــەراورد بــە نەهامەتــی  و 

بــەاڵ گەورەكانــی ڕابــردووی وەك تاعــون، كــە زیانێكــی قورســی بــە 

سەرانســەری جیهــان گەیانــد، ئێســتا جیهــان بــۆ بەگژداچوونــەوەی 

ڤایرۆســی كۆرۆنــا، لــە ڕووی زانســتییەوە زۆر ئامادەتــر  و بــە 

بــۆ  جیهانــی  هاودەنگییەكــی  یەكێتــی  و  بــەاڵم  ئەزموونــرتە، 

بەرەنگاربوونــەوەی نەهامەتــی هاوشــێوە پێویســتە بــە دی بێــت، 

لەبــەر ئــەوەی كۆرۆنــا دواهەمیــن كارەســات نابێــت، كــە بەرۆكــی 

دونیــا دەگرێــت، ئەگــەر گۆڕانكارییەكــی ڕیشــەیی  و بنەڕەتــی 

ــە  ــتیدا ب ــان  و تەندروس ــانی ژی ــە نایەكس ــڕ ل ــی پ ــە هەلومەرج ل

ــاتی  ــاو كارەس ــە كۆرۆن ــندەتر ل ــی كوش ــەوا ڤایرۆس ــەت، ئ دی نەی

ــە. ــر بەڕێوەی گەورەت

ــە  ــك وای ــە وەك خێزانێ ــەم جیهان ــە ئ ــەوە دەکات، ک ــاژە ب ــەو ئام ئ

ــت،  ــتۆ بگرێ ــە ئەس ــتنی ل ــیار پاراس ــێكی بەرپرس ــت كەس و دەبێ

ــە  ــادا نیی ــە دونی ــم ل ــرت هاوڕێیەك ــن چی ــی »م ــە گوت ــكا ک ئەمەری

و تەنهــا بەرژەوەنــدی مــن بــە الی منــەوە یەكــەم و گرنگــە« 

پۆپۆلیســتانەیان  سیاســەتێکی  واڵتــان  زۆربــەی  ســەرکردەی  و 

پەیــڕەو کــرد، ئیــرت جیهــان بــێ خــاوەن بــوو. ئەمــەش فاكتەرێكــی 

ــی وەك  ــە گەورەكان ــی قەیران ــی بوون ــە جیهان ــۆ ب ــوو ب ــگ ب گرین

ــا. ــی كۆرۆن ــەوەی ڤایرۆس باڵوبوون

هــەراری ئــەوەش ڕوووندەکاتــەوە، ئەگەرچــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە 

ــدا  ــە سەرانســەری جیهان ــرا ب ــەاڵم خێ ــێ كــرد، ب ــەوە دەســتی پ چین

باڵوبــۆوە، بــێ ئــەوەی واڵتانــی زیــان لێكەوتــوو هاوكارییەكــی 

هەمەیەالنەیــان هەبووبێــت  و تــێ بكۆشــن بــە هــاوكاری یەكــرت بــە 

ســەر ئــەم بــەاڵ گەورەیــەدا زاڵ بن، لــە كاتێكــدا چارەنووســی هەموو 

ــە یەكــەوە شــەتەک دراوە. ــە هــەر ســەردەمێک ب ــاد ل ــان زی جیه

جیهانگیریــی  پرۆســەی  لــە  کــە  ڕەخنانــەش،  بــەو  ســەبارەت 

دەگیرێــت  و بــە هــۆکاری باڵوبوونــەوەی ئــەم ڤایرۆســەی دەزانــن، 

هــەراری دەڵێــت »پەتــا بــاڵوەكان زۆر بــەر لــە پرۆســەی ئێســتای 

ــەدەی )14( ــە س ــردوە، ل ــڕ ک ــان ق ــا مرۆڤی ــی، ملیۆنەه جیهانگیری

ــتیاریی  و  ــتی گەش ــە كەش ــوو، ن ــە دانەهێرناب ــتا فڕۆك ــە هێش دا، ك

نەشــەمەندەفەر هەبــوون، تاعــون  و مەرگــی ڕەش لــە مــاوەی )10( 

ــۆوە  ــا باڵوب ــاوای ئەورووپ ــا ڕۆژئ ــی ئاســیاوە ت ــە ڕۆژهەاڵت ســاڵدا ل

ــە  ــرۆڤ. ل ــۆن م ــا )200( ملی ــۆن ت ــی )75( ملی ــۆی مردن ــوە ه و ب

بەریتانیــا لــە هــەر )10( كــەس )4( كەســیان مــرد. لــە شــاری 

ــەزار  ــۆی )100( ه ــە ك ــەس ل ــەزار ك ــا )50( ه ــای ئیتالی فلۆرەنس

ــت دا«. ــە دەس ــان ل ــتوانەكەی گیانی ــی دانیش كەس

گرینگــی  ئامــڕازی  كــە  دەكات،  لــەوە  بــاس  هــەراری 

ــەدە  ــن س ــی چەندی ــە درێژای ــە ب ــەو پەتایان ــەوەی ئ بەرەنگاربوون

ــەر  ــتگاو لەب ــە پەرس ــوو ل ــەڵ ب ــە كۆم ــەوەی ب ــزاو پاڕان ــا ن تەنه

دەمــی پیاوانــی ئایینیــدا، بــەاڵم دووعــا و پاڕانــەوە دادی نــەدا 

تــا ســەرەنجام زانایــان  و پزیشــكان لــە سەرانســەری جیهانــدا 

توانیــان  لــە ڕێگــەی كۆكردنــەوە و گۆڕینــەوەی زانیارییانــەوە 

بدۆزنــەوە. پەتایانــە  ئــەم  ڕێگەچــارەی 

ئــەو دەڵێــت »ئەگــەر لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا خەڵكــی هەرگیــز 

مردنیــان و  فاكتــەری  شــتێك  چ  كــە  بگــەن،  تــێ  نەیانتوانیبــێ  

باڵوبوونــەوەی ئــەو پەتــا ڕەشــە بووبێــت، ئــەوا زانایانــی ســەردەمی 

ئێســتا لــە مــاوەی دوو هەفتــەدا ڤایرۆســی كۆرۆنایــان دەستنیشــان 

كــرد«.

هــەراری جەخــت لــەوە دەكاتــەوە، كــە لــە بەگژداچوونــەوەی 

ڤایرۆســی كۆرۆنــادا، ئێســتا مرۆڤایەتــی خاوەنــی ســەركردایەتییەكی 

ــران  ــەر قەی ــە س ــش ب ــەی زاڵبوونی ــا ڕێگ ــە  و تەنه ــیار نیی بەرپرس

 و تەنگــەژەی هاوشــێوەدا لــە ســااڵنی ئاینــدەدا، پێویســتی بــە 
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ــە،  ــوو جیهان ــی هەم ــی خەڵك ــتەقینەی ئازارەكان ــەری ڕاس چارەس

بــەاڵم ئــەوەی جێــی نیگەرانییــە زۆربــەی سیاســەمتەداران تەنانــەت 

ــە  ــر ل ــەر بی ــتا ه ــدا، هێش ــی كۆرۆنایەش ــەم قەیران ــی ئ ــە ترۆپك ل

ــەوە. ــان دەكەن ــری میللەت ــی زیات ــی هەرچ كۆنتڕۆڵكردن

هــەژاری  و  بەگژداچوونــەوەی  وایــە  پێــی  بیرمەنــدە  ئــەم 

بەرزكردنــەوەی ئاســتی سیســتمی تەندروســتی هەمــوو واڵتــان بــە 

یەكســانی، گرینگرتیــن كارە، كــە ســەركردەكانی جیهــان بیكــەن بــۆ 

ــرن. ــوو بگ ــی داهات ــە نەهامەتییەكان ــە ل ــەوەی ڕێگ ئ

ــتە  ــان پێویس ــەری جیه ــە سەرانس ــوان ل ــت »هەم ــەراری دەڵێ ه

تەندروســتی  سیســتمێکی  و  شایســتە  ژیانێکــی  بــە  دەســتیان 

ــە  ــتکورتی گەڕەك ــی دەس ــاران خەڵك ــە ت ــەر ل ــگات، ئەگ ــز ب بەهێ

هەژارنشــینەكان دەســتیان بــە دەرمــان  و سیســتمێکی تەندروســتی  

بــۆ  خۆشــگوزەرانیان  كەمــی  النــی  و  نــەگات   ئابڕومەندانــە 

ــە  ــەک ب ــی ی ــەر چارەنووس ــە س ــەری ل ــەوا كاریگ ــێت، ئ نەڕەخس

یەکــی ئــەو دوای خەڵكــی جیهــان دەبێــت لــە هــەر شــوێنێكی ئــەم 

ــن«. ــەدا ب دونیای

بــە بــڕوای هــەراری، ســەرهەڵدانی كۆرۆنــا یەكێــك لــە پەیامەكانــی 

هــەژاری  و نەبوونــی توانــای دەرمانــی  و پزیشــكی تــەواو بــوە لــە 

ــە  ــدا ب ــوو واڵتان ــە هەم ــەش ل ــەم قەیرانان ــارەی ئ ــدا. ڕێگەچ چین

دیــدی ئــەو بریتییــە لــەوەی سیســتمی تەندروســتی بــە خۆڕایی یان 

زۆر هــەرزان بێــت  و تەندروســتی خەڵكــی لــە هەمــوو شــوێنێكی 

جیهــان بــێ  جیــاوازی دەســتەبەر بكرێــت و هــەوڵ بــۆ وشــککردنی 

ڕەگ  و ڕیشــەکانی هــەژاری بدرێــت.

هــەراری ئــەوە ڕووندەكاتــەوە، كــە ئەگــەر جیهــان خاوەنــی یــەك 

ــوودی  ــا س ــەمتەداران تەنه ــە و سیاس ــردن بوای ــتمی بەڕێوەب سیس

ــە  و ئەگــەر ســەركردایەتییەکی  ــان لەبــەر چــاو نەگرتای واڵتــی خۆی

بوونــەوەی  بەرەنــگار  بوایــە،  گــۆڕێ  لــە  كارا  جیهانیــی 

نەهامەتییەكانــی وەك ڤایرۆســی كۆرۆنــا زۆر ئاســان تــر  و ئەنجامــی 

ــوو. ــرتی دەب باش

بــەرز  و  دیــواری  هەڵچنینــی  چارەســەر  ئــەو  بــڕوای  بــە 

ســنوورداركردنەوەی بازرگانــی  و هاتوچۆكــردن نییــە لــە نێــوان 

ــردن  و داخســتنی ســنوورەكان  ــە ك ــدە كەرەنتین ــدا، هەرچەن واڵتان

بــۆ ڕێگرتــن لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا گرینگــە لــە 

بــۆ ماوەیەكــی  بــەاڵم خــۆ گۆشــەگیر کــردن  كــورت مــاوەدا، 

درێژخایــەن هەرەســهێنانی ئابــووری  لــێ دەكەوێتــەوە و هیــچ 

واڵتێكیــش ناتوانێــت بــە تەنهــا پارێــزگاری لــە هاواڵتییەكانــی بــكات 

لــە بەرامبــەر پەتــا و ڤایرۆســە كوشــندەكاندا.

ئــەو دەڵێــت »ســەدەی )21(، ســەدەکانی ناوەڕاســت  و ســەردەمی 

هــاوكاری  بــە  پێویســتی  بەڵکــوو  نییــە،  دیــوار  هەڵچنینــی 

نێودەوڵەتییــە، ئەگــەر بێمتامنەیــی لــە نێــوان مرۆڤــەكان  و واڵتــان 

 و میللەتانــدا دروســت ببێــت گەورەتریــن ســەركەوتن دەبێــت  بــۆ 

ــە«. ــەم ڤایرۆس ئ

هــەراری ئامــاژە بــەوە دەکات داخســتنی ئێســتای ســنووری نێــوان 

واڵتــان بــە مانــای هــاوكاری نەكردنــی یەكــرت نییــە، بەڵکــوو گرینــگ 

گۆڕینــەوەی زانیــاری  و ئەزموونــی هاوبەشــی زانســتییە، ئــەو 

ــۆ  ــەوە ب ــا دۆزیی ــۆی ئیتالی ــە میالن ــكێك ل ــەی پزیش ــە پۆزەتیڤ خاڵ

چارەســەری نەخۆشــەكان، خێــرا كاریگــەری لــە ســەر ڕزگاركردنــی 

ژیانــی مرۆڤێكــی تــر دەبێــت لــە شــوێنەكانی دیكــەی جیهــان، ئــەو 

ــە مانگەكانــی ڕابــردوودا  ــای باشــوور ل خااڵنــەی كــە چیــن  و كۆری

لــە دەســتوپەنجە نــەرم كــردن لەگــەڵ ئــەم ڤایرۆســەدا فێــری بوون، 

ئێســتا لــە ئیســپانیا  و ئەمەریــكا و لــە هــەر شــوێنێكی دیكــەی ئــەم 

ــەدا سەرمەشــقن. جیهان

هــەراری دەڵێــت »بــە دڵنیایــی كۆرۆنــا كۆتایــی بــە نــەوەی مــرۆڤ 

ــە ئاســتی جیهــان  و  ــە هاوكاریــی ل ــر ل ناهێنێــت، بــەاڵم ئەگــەر بی

ــی  ــتەبەر نەكردن ــەژاری  و دەس ــەكانی ه ــككردنی ڕەگ  و ڕیش وش

ــێ   ــەوە ب ــوان نەكرێت ــۆ هەم ــتی ب ــزی تەندروس ــتمێکی بەهێ سیس

ــە«. ــا چاوەڕوامنان ــە کۆرۆن ــاوازی، ڤایرۆســی كوشــندەتر ل جی

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاوێنە

تەنها ئامڕازە زانستی و تەکنەلۆژییەکان بەر لە پەتاکان دەگرن



کۆرۆنا و فەلسەفە؛ ژیژەک وەک نموونە
»بۆیە کارەساتی ئەم سەردەمە مردنی فەلسەفە نییە، کارەساتەکە مردن یان 

ونیی یان نەبوونی فەیلەسووفی پرسە فەلسەفییە جەوهەرییە نوێیەکانە«

کەمال میراودەلی
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ژیــژک ســلۆڤای، هــەر لــە دەســتپێکی باســەکانی دەربــارەی 

ئــارا  لــە  فەلســەفییەکانی  تــا گەڕانــە  ئایدیۆلۆجــی  بیرۆکــەی 

ئاخاوتنــی  بەرهەمــی  سیاســەتدا،  و  کەلتــوور  جیاوازەکانــی 

یــە. ڕۆژاوایــی  ئەوروپایــی  فەلســەفیی 

ئــەو بیــری فەلســەفی، ئاخاوتنــی فەلســەفیی، جەدەلــی ســاختە-

فەلســەفیی لــەو چوارچێــوە ئەوروپاییــە دارێــژراوەدا بــەکار دێنێت 

ــە  ــەو بابەت ــە ئ ــان فەیلەســوفێک نیی ــە، ی ــەاڵم فەیلەســوف نیی - ب

بیریاریــی و بوونیارییــە جەوهەریی و چارەنووســکارانە لێکبداتەوە 

کــە فەلســەفە وەاڵمــی نەداونــەوە، یــان لێکــی نەداونــەوە و دەبــێ 

لێکیــان بداتــەوە.

خــۆکار  و  خۆڕســک  و  خۆکــرد  فەلسەفییەکەشــی  ئامــرازە 

و  هیگلیــزم  و  مارکســیزم  هەڵبژاردەیــی  تێکەڵییەکــی  نییــە. 

و  خولیــا  ە.  الکان  ســایکۆلۆجی[  ]شــیکاریی  ســایکۆئەنالیتیکی 

خەمــی ئــەو زیاتــر بابەتــە کەلتووریــی و سیاســییە ڕۆژانەکانــن .. 

ئەمــە پاســاوێكە کــە فرەبەرهەمیــی ئــەو لــە الیەکــەوە و دابەزینی 

ئاســتی کارەکانــی بــۆ وتــاری ڕەخنــەی کەلتووریی و بــەالی زۆرەوە 

نیمچــە فەلســەفەی سیاســی، لێکدەداتــەوە.

] ئینســایکلۆپیدیای فەلســەفیی ئینتەرتنێتــی[ وەک: فەیلەســوفێکی 

سیاســیی و ڕەخنەگرێکــی کەلتووریــی وەســفی دەکات.

وەک  ئینگلیــزی  ئار.تــی  لــە  وتارەکانیشــیدا  پێشــەکی  لــە 

دەکــرێ. پێشــکەش  کەلتووریــی  فەیلەســوفیکی 

ــا  ــهاتی خولی ــوفبوونەکەی پاش ــان فەیلەس ــەفییبوون ی ــە فەلس وات

ــە  ــر ل ــی بیرمەندییشــدا زیات ــە ئاســتی چاالک سیاســییەکەیەتی و ل

ــوەگالوە. ــەوە تێ ــەی کەلتووریی ــی ڕەخن ئاخاوتن

ئامرازەکەشی: ئایدیۆلۆجی و ئایدیۆلۆجی و ئایدیۆلۆجی یە.

بیــری  لــە  بێبەریــن  بۆچوونەکانــی  وایــە  مانــای  ئەمــە  ئایــا 

نیــن؟ ســوودمەند  و  پێویســت  یــان  فەلســەفیی؟ 

پاشــکۆی  بۆچوونەکانــی  ئەوەیــە  مانــای  بــەالم  نــا.  بێگومــان 

رووداوەکان و دیــاردە کەلتووریــی و سیاســییەکانن؛ ســەرهەڵدانی 

ترامــپ، سیاســەتی ســەرمایەداریی ئەمریکــی،، رایســیزم، کێشــەی 

کۆرۆنــا و مانــا ئایدیۆلۆجییەکانــی. دەڵیــم ]مانــا ئایدیۆلۆجییــەکان[ 

ئاســتی  لــە  ژیــژک  هێشــتا  چونکــە  فەلســەفییەکان  نــەک 

ئایدیۆلۆجــی و ســایکۆلۆجییدا یــان تیکەڵییەکــی هەردووکیــان 

ــە حوکمــی  ــەکان ب ــاردە و چاالکیی ]مارکــس و الکان[ ســەرنجی دی

ــە  ــەوەی دەبێت ــە ئ ــان دەدا. وات ــەوت و ســەرکەوتی ڕۆژانەی دەرک

ــی  ــەتی جیهانی ــە سیاس ــە ک ــەو، ئەوەی ــەفیی الی ئ ــی فەلس بابەت

ــت،  ــی دێنێ ــە بەرهەم ــی ڕۆژان ــەردەمی رۆژاوای ــێوەژیانی س و ش

ــە کار. ــەی لێدەخات ــی رەخن ــش قەڵەم ئەوی

ئەمــە دەشــێت وەک الیەنــی ئیجابیــی بــۆ ژیــژک ی نووســەر 

زانایــان  و  فەیلەســوف  لــە  رەخنەیــەک  بکــرێ.  حســێب 

ــی  ــی مرۆڤایەت ــە هەنووکییەکان ــارەی پرس ــە دەرب ــڕێ ئەوەی دەگی

بێهەڵوێســن. وەرگرتنــی هەڵویســتی سیاســیی تونــد و راســتگۆیانە 

دەکاتــە  زانــا  فەیلەســوف،  نووســەر،  ڕۆژاوادا،  کەلتــووری  لــە 

ــوون  ــە مەرجــی ئینتیلێکچــوال ب ــر. وات ]ئینتیلێکچــوال[ - رووناکبی

تەنــێ ئاســتی هونەریــی و ئەدەبیــی و بەرهەمــی زانســتیی نییــە 

ــارەی  ــە دەرب ــی ئازایانەش ــتی سیاسیس ــی هەلویس ــو وەرگرتن بەڵک

پرســەکانی ئازادیــی و مافــی مــرۆڤ و دادپەروەریــی.

دەشــێ ئــەم هەڵوێســتە سیاســییە کەســێک بکاتــە ڕووناکبیر،بــەالم 

نایکاتــە فەیلەســوفی خــاوەن بۆچوونــی فەلســەفیی.

2
بۆیــە کارەســاتی ئــەم ســەردەمە مردنــی فەلســەفە نییە، کارەســات 

مردنــی یــان ونیــی یــان نەبوونــی فەیلەســوفی پرســە فەلســەفییە 

پێداویســتی  هــەر  نــەک  کاتێکــدا  لــە  نوێکانــە  جەوهەرییــە 

ــرە. ــک زیات ــوو کاتێ ــە هەم ــو ل فەلســەفە بەســەر نەچــووە، بەڵک

با منوونەی کۆرۆنا وەربگرین..

ــا بابەتیکــە تەنیــا وەک پرســێکی سیاســیی کەلتووریــی  ــا کۆرۆن ئای

ــن؟ کۆمەالیەتیــی ســەرنجی بدەی

ژیژیــک تــا ئێســتا چەنــد وتارێکــی دەربــارەی کۆرۆنــا لــە ســایتی 

ئارتــی ئینگلیــزی هەیــە، نازانــم دەبــێ چەنــدی تریــش لــە چەنــد 

شــوێنی تــر.

ــکەش دەکات،  ــگ پێش ــی گرن ــر و بۆچوون ــە بی ــان نیی ــارە گوم دی

خوێندنــەوەی جــددی دەکات، پێشــبینی بــاش دەکات..

بەالم ئەمانە فەلسەفە نیین.

و  سیاســیی  و  کەلتووریــی  وخوێندنــەوەی  ڕەخنــە  ئەمانــە 

ئایدیۆسیاســیین. یــان  ئایدیۆلۆجــی 

فەلسەفە وتە نییە، باس نییە، هەڵوێست نییە.

پرســە  بنکۆڵــی  بــۆ  فەلســەفیی  میتــۆدی  بــی  بــە  فەلســەفە 

نایــەت. بەرهــەم  گەوهەرییــەکان، 

3
یەکــەم وتــاری ژیــژک دەربــارەی کۆرۆنــا لــە ئارتــی لــە 27 ی 

ئەوەیــە: ناونیشــانەکەی  فیروەریــدا  شــوبات/ 
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کۆرۆناڤایــرۆس زەبرێكــی کوشــندەیە لــە ســەرمایەداریی و دەشــێ 

ببێتــە هــۆی دوبارەداهینانــەوەی کۆمۆنیــزم.

ئایا پێویست دەکات زیاتر باسی بکەین؟

بە هەرحاڵ، ئاوا دەستپیدەکات:

] بالبوونــەوەی بەردەوامــی پەتــای کۆرۆناڤایــرۆس هەروەهــا 

پەتــای ڤایرۆســی ئایدیۆلۆجــی هاروژانــد کــە بــە ســڕبوویی 

لــە نــاو کۆمەلەکامنانــدا مابوونــەوە، ســاختە هــەوال، تیــۆری 

رایســیزم[ تەقینــەوەی  پارانۆیــی،  پیالنســازیی 

The ongoing spread of the coronavirus epidemic has 

also triggered vast epidemics of ideological viruses 

which were laying dormant in our societies: fake news, 

paranoiac conspiracy theories, explosions of racism.

لەمــەوە خێــرا بــازدەدا بــۆ ئەنجامگیرییــەک کــە پەلــەکار و 

ناهوشــیارانەیە: و  ئایدیالیســت 

کەرەەنتینــە  بــۆ  پتەو-زەمینــەی  پزیشــکییە  پێویســتییە  ئــەو 

ــۆ  ــی ب ــاری ئایدیۆلۆج ــە گوش ــەوەی ل ــووە، دەنگادان ــت ب دروس

دامەزراندنــی ســنووری دیــار و کەرەنتینەکردنــی ئــەو دوژمنانــەی 

ــردووە. ــدا ک ــەن، پەی ــییامن دەک ــە خۆدناس ــە ل ــە هەڕەش ک

دوای ئــەوە لــە ســەر میتافــۆری ڤایرۆســی بیرکردنــەوە بــەردەوام 

دەبــێ و دەنووســێ:

ڤایرۆســێکی  کــە  سوودبەخشــرتە-  ئەمــە  و   – دەشــێ  بــەاڵم 

ئایدیۆلۆجــی تــر باڵوبێتــەوە و بــەو هیوایــەی تووشــی ئێمــە 

ــل،  ــی بەدی ــارەی کۆمەلگایەک ــەوە دەرب ــی بیرکردن ــت: ڤایرۆس یی

کۆمەڵگایــەک لــە نەتەوە-دەولــەت بــەدەر، کۆمەڵگایــەک کــە 

لــە فۆرمــی هاودەنگیــی و هــاوکاری جیهانییــدا خــۆی بەرجەســتە 

ــکات[ ب

But maybe another – and much more beneficial – 

ideological virus will spread and hopefully infect us: the 

virus of thinking about an alternate society, a society 

beyond nation-state, a society that actualizes itself in the 

forms of global solidarity and cooperation.

لیرالیزمــی  لــە  جۆرێکــە  هیوایەتــی  ژیــژک  بەدیلــەی  ئــەو 

: کۆمۆنیســت

ئەو کارەی ترامپ نە سۆسیالیزمە، 

نە سۆسیالیزمیکی ناچارییە.. 

ئەوە دەسەالتێکە کە دەستووری 

ئەمریکی بۆ بەرامبەربوونەوەی 

کارەساتەکان پێیداوە

ئەو بەدیلەی ژیژک هیوایەتی جۆرێکە لە لیبرالیزمی کۆمۆنیست
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] ئێمــە هەمــوو ئەوانــەی بــە تەنــگ ئازادییەکامنانــەوە هــەن وەک 

ــەی  ــش ئەوان ــەکان دەیانناســێنین، و وەک کۆمۆنیســت – ی لیبیرال

ــە  ــی ل ــی ڕادیکال ــە گۆران ــا ب ــە تەنی ــە ک ــەو هوشــیارییەیان هەی ئ

ســەرمایەداریی گلۆبالــدا کــە لــە قەیــران نزیــک بۆتــەوە، دەتوانیــن 

ئــەو ئازادییانــە بپارێزیــن، کەوایــە دەبــێ بڵێیــن ئەمــڕۆ ئەوانــەی 

هێشــتا خۆیــان وەک کۆمۆنیســت دەناســێنن لیرالــی خــاوەن 

دیپلۆمــان – لیرالییــەک کــە بــە جــددی دیراســەی ئەوەیــان 

ــە دان و  ــەر هەڕەش ــە ب ــان ل ــا لیرالییەکامن ــی بەه ــردووە بۆچ ک

ــان دەکات.[ ــی رزگاری ــی رادیکال ــا گۆڕان ــە تەنی ــوون ک ــیار ب هوش

f we designate as “liberals” all those who care for our 

freedoms, and as “communists” those who are aware that 

we can save these freedoms only with radical changes 

since global capitalism is approaching a crisis? Then 

we should say that, today, those who still recognize 

themselves as communists are liberals with a diploma – 

liberals who seriously studied why our liberal values are 

under threat and became aware that only radical change 

will save them.

گوایــە  بیــری  بــەالم وەک  نییــە.  ڕا، ڕەخنەیەکــم  و  بیــر  وەک 

و  مــرۆڤ  قەیرانــی  گەورەتریــن  دەربــارەی  فەیلەســوفێک 

ژیانەکــەی لــە ســەر زەمیــن، بــەم شــێوە نافەلســەفییە بــدوێ، ئــا. 

ــاو  ــە ن ــر ل ــی بی ــە ڤایرۆس ــا ببێت ــی کۆرۆن ــوازێ ڤایرۆس ــەو دەخ ئ

ــەوەی ســەرمایەداریی و  ــۆ رەتکردن مێشــکی هەمــوو مرۆڤیکــدا ب

ــی! ــی لیرال ــی کۆمۆنیزم ــۆ بەدیل ــەران ب گ

ســتایلی  ئــەو  مەبەســتی  کــە  دەکاتــەوە  ڕوون  ئــەوە  بــەالم 

کۆمۆنیزمــی کــۆن نییــە، بەلکــو ] تەنیــا جۆرێــک لــە ڕیکخراوێکــی 

ــکات و  ــی ب ــکاری ئابووری ــرتۆل و بەر-رێ ــی کۆن ــە بتوان ــال ک گلۆب

هەروەهــا ســەروەریی نەتەوە-دەوڵەتــەکان ســنووردار بــکات.

We are not talking here about the old-style Communism, 

of course, just about some kind of global organization 

that can control and regulate economy, as well as limit 

the sovereignty of nation-states when needed

ــە  ــەو ڤایرۆس ــە، ئ ــی گرنگ ــک[ زاراوایەک ــی مێش ــتی ]ڤایرۆس ڕاس

تەســکبین  و  پێشــباوەر  و  تاکبیــن  ئایدیۆلۆجییەتێکــی  وەک 

بەداخــەوە لــە میشــکی خۆیــدا کارایــە.

بۆیــە هەمــوو شــتێک وەک ئێمە و ئــەوان ، دەبینێ. وەک پرســێکی 

سیاســیی ئایدیۆلۆجــی و بەمــە ناتوانــێ دیاردەکــە وەک پرۆســە و 

دیمەنــە گەورەکــە و دامینــە قووڵــەکان و ڕاســتییە وردەکان ببینــێ.
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پۆســت-کۆرۆنا  کۆمۆنیســتی  دنیایەکــی  پێشــنیازکردنی  دیــارە 

ڕەخنــەی زۆری ڕووبــەڕووی ژیــژک کردۆتــەوە. لــە وتاریکــی 

ــەالم دیســان هــەر  ــەوە . ب ــرەی ڕوون دەکات ــەم بی ــر ئ ــدا زیات تری

لــە ناونیشــانی وتارەکەیــدا دەردەکــەوێ جــۆری بیرکردنــەوەی 

نەگۆڕیــوە.

کۆمۆنیزمــی گلۆبــال یــان یاســای جەنگــەل، کۆرۆنــا ناجارمــان 

دەکات بڕیــار بدەیــن.

Slavoj Zizek: Global communism or the jungle law, 

coronavirus forces us to decide

دوایی روونی دەکاتەوە مەبەستی لە کۆمۆنیزم چییە؟

ــای کۆرۆناڤایــرۆس دەشــێ  ] کاتــی مــن پێشــنیازم کــرد کــە پانپەت

هێــزی ژیانیكــی نــوێ بــە کۆمۆنیــزم بــدات، داواکــەم بــووە جێــی 

ــدی  ــی تون ــە بۆچوون ــەوێ ک ــدە وا دەردەک ــرن. هەرچەن گاڵتەپێک

ــر  ــەوە زیات ــەالی کەم ــت، ب ــەرکەوتوو بێ ــە س ــۆ قەیرانەک ــن ب چی

ــە  ــەالتگەری کۆن ــی دەس ــا ڕوو دەدات، لۆجیک ــە ئیتالی ــەوەی ل ل

ســنووردارییەکەی  روونــی  بــە  دەســەاڵتداریش  کۆمۆنیســتانی 

خــراپ  خەبــەری  لــەوەی  ترســان  لەوانــە  دەرخســت.یەکێک 

بــە دەســەالت ] و خەڵکیــش[ بگەیەنــن. [ بــەاڵم... ] پەتــای 

کۆرۆناڤایــرۆس نــەک تەنیــا ســنوورداریی جیهانگیریــی بــازاڕی 

راددەی  تــر  ببڕکەرانــە  شــێوەیەکی  بــە  بەلکــو  نیشــانەکرد، 

گەلگەریــی ]پۆپئۆلیــزم[ ی، کــە داوای ســەروەریی تــەواو دەکات، 

بەدەرخســت.[

ژیــژک ئــەو رایــە دردەبــڕێ کــە نەتەوە-دەولــەت و وەهمــی 

ــا ناوەســتێ.  ــەر پەتایەکــی وەک کۆرۆن ــڕ بەرامب ســەروەریی تێروپ

تاکــە  بــە هــاوکاری خەلــک دەبێــت و  حکومــەت پێویســتی 

دەوڵەتێکیــش بــە تەنیــا دەرەقــەت نایــە و پێویســتی بــە هــاوکاری 

نەتــەوەکان دەبێــت. ئەمــەش پێویســتی بــە سیســتمیکی جیهانــی 

نــاو دەنــێ کۆمۆنیزمێکــی دووبــارە  ئــەو سیســتمەش  نوێیــە 

داهێــرناو و ئەنجامیکــی قەدەریــی پێشــکەش دەکات:

ئایــا ئامادەیــن لۆجیکــی دڕندەگەریــی مانــەوەی بەهێزتریــن/
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ــن[ ــول بکەی ــاغرتین ] قب س

، یان جۆرێک لە کۆمۆنیزمی دا  هێرناوە؟

we are getting ready to enact the most brutal logic of the 

survival of the fittest? So, again, the ultimate choice is: 

this or some kind of reinvented communism.

پرســی  بــۆ  ژیــژک  وەالمدانــەوەی  دیســانەوە  دەبینیــن  وەک 

گشــتاندەری  ئایدیۆلۆجــی  وەالمیکــی  کۆرۆنــا  خەتەرناکــی 

.. ڕووکەشــە 

ــەر/ ــە س ــێ ل ــت، دەب ــز و دروس ــی بەهێ ــدا: ئەنجام ــە لۆجیک ل

ــێ. پرینســیپەکەی  ــز ودروســت دامەزراب پرینســیپ بنەمــای بەهێ

ژیــژک هەڵەیــە.. ئــەو وایدادەنــێ کــە کۆرۆناڤایــرۆس فاکتەرێکــی 

هەمیشــەییە ] نــەک پەتایەکــی تێپــەڕ وەک هەمــوو پەتاکانــی 

پێشــوو[ و تەنیا بــۆ تاقیکردنەوەی سیســتمی لیرالی ســەرمایەداری 

هاتــووە. ئــەو سیســتمەش ]کــە دیســان گشــتاندن و شــێواندنێکی 

ســاوێلکەی تێدایــە[ وەک یاســای مانــەوەی بەهێزتریــن و ســاغرتین 

ــی  ــۆی وەالم ــۆ خ ــە ب ــەر دەوڵەت ــۆی و ه ــۆ خ ــە ب ــەر کەس و ه

ــای  ــۆ یاس ــە ب ــای گەڕانەوەی ــە مان ــەوە.. ئەم ــە دەادت ــەم پەتای ئ

جەنگــەل و، بەدیــل- تەنیــا بەدیــل- گەڕانەوەیــە بــۆ کۆمۆنیزمێکــی 

ــوی. ــرناوەی ن دا هێ

ئەمە ئایدیۆلۆجییەکی دۆگامیی یە نەک بۆچوونی فەلسەفیی.
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ــن  ــانی: گەورەتری ــە ناونیش ــارت[ ب ــدا ] 19ی م ــی تری ــە وتارێک ل

بــۆ  ئێمــە  )کۆڤیــد- 19( دەیــکات گەڕانــەوەی  هەڕەشــەیەک 

توندوتیــژی خۆمانــەوە نییــە بەلکــو بەربەریزمــە بــە ڕوخســاریكی 

ــەوە مرۆڤیی

Biggest threat Covid-19 epidemic poses is not our 

regression to survivalist violence, but BARBARISM with 

human face

لــەم وتارەشــدا باســی ئەگەرەکانــی پاش-کۆرۆنــا دەکا و لەیەکــەم 

ڕســتەیدا دەنووســێ و دەپرســێ:

ــەوە  ــە خوالن ــای ئێمــە دەمانناســی ل ــەو دنی ــدا و ئ ]مەحــاڵ ڕووی

ــای  ــی دوای بەســەرچوونی پەت ــەالم چ نیزامێکــی جیهان ــەوت. ب ک

کۆرۆناڤایــرۆس دروســت دەبێــت- سۆشــیالیزم بــۆ دەوڵەمەندەکان، 

ســەرمایەداری کارەســاتی یــان شــتێکی نــوێ؟[

بــۆ نیشــاندانی حەقیقەتــی دنیاگریــی و مرۆڤگریــی پەتاکــە، ژیــژک 

باســی ئــەوە دەکات کــە زۆر جــار خۆزگــە دەخــوازێ پەتاکــە 

ــی گومــان و  ــرس و دڵەڕاوکێ ــە ت ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە ب بیگــرێ و برێت

ئەگــەر ڕزگاری بێــت، دەلــێ جــاران حــەزی دەکــر بخەویــت تــا لــە 

ــاز بێــت ــە دەرب ترســەکانی ژیانــی ڕۆژان

]ئێســتا دەترســم کــە خــەوم لێبکەویــت چونکــە مۆتەکــە لــە 

خەونەکامنــدا بــە ســەرمدا دادەبــارن و لــە حالەتــی تۆقانــدا 

ــم  ــەی چاوەڕێ ــەو وای ــارەی ئ ــە دەرب ــەوە . مۆتەک ــەرم دەکەن خەب

دەکات.[

هەمــوو  ژیانــی  کۆرۆنــا  چــۆن  دەکات  ئــەوە  باســی  ئەمجــا 

کەســێکی گۆڕیــوە و زۆربــەی مرۆڤەکانــی لــە ژوورەکانــی خۆیانــدا 

تەنیــا بەنــد کــردووە و گەمــارۆ داوە. ئەمــە مەحالێــک بــوو کــەس 

ــدا. ــەالم ڕووی ــوو ب ــی نەب ــی روودان چاوەڕی

مەحــاڵ روویــدا و دەبــێ مەحاڵــرت بــۆ دوورکەتنــەوە لــە خراپرتیــن 

ئەنجــام بدەیــن- بــەالم ئــەم مەحالەیــان چییــە؟

مــرۆڤ  گەرانــەوەی  ئــەوەوە  بــەالی  هەڕەشــە  گەورەتیــن 

بــۆ بەربەریزمــی ســەرەتایی کــراوە نییــە، گەرچــی ئەمــە لــە 

و  تەندروســتی  سیســتمی  هەرەســهێنانی  ئەگــەری  ئاســت 

ــێ}  ــەالم دەل ــی تێدەجــێ، ب ــردا رێ ــی گشــتی ت خزمەتگوازرییەکان

 – دەترســم  مرۆڤانــە  روخســارێکی  بــە  بەربەریــزم  لــە  مــن 

ــە  ــتنەوە ب ــەی خۆهێش ــگاوی دڵرەقان ــکار و هەن ــی رێ بەکارهێنان

ــن  ــێ بکرێ ــەوە جێبەج ــەت بەزەییش ــی و تەنان ــتی نیگەران هەس

پــێ  ڕەوایییــان   ، لێزانانــەوە  و  ]ئەزمونــداران  لەالیــەن  بــەالم 

بدرێــت[.

لێــرەدا ژیــژک کۆمــەل دەکا بە دوو بەشــەوە: ئەوانەی دەســەالتیان 

لەدەســتدایە و خەلکی ئاســایی:

ــان دەدات  ــی نیش ــی و خۆباوەڕی ــا هێمنی ــەک تەنی ــەالت ن ]دەس

ــێت  ــە دەش ــەن- پەتاک ــناک دەک ــبینی ترس ــەردەوام پێش ــو ب بەلک

ــینا  ــا 70٪ ی جیهاننش ــەکە 60٪ ت ــت و ڤایرۆس ــاڵ بخایەنێ دوو س

ــرن.[ ــان مب ــەوە و ملیۆن بگرێت

بــە کورتــی پەیامــی راســتەقینەی ئــەوان ئەوەیــە کــە دەبــێ ئێمــە 

کــە  کۆمەڵییــامن  ئێتیکــی   / ڕەوشــتیاریی  ســەرەتایی  بنەمــای 

ئاگاداریــی پیــر و پەککەوتــە و الوازە بگۆڕیــن. بــۆ منوونــە لــە 

ــنیازکراوە ــاوا پێش ــا ئ ئیتالی

گــەر قەیرانــی ڤایرۆســەکە خراپــرت بێــت نەخۆشــەکانی ســەرووی 
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80 یــان ئەوانــی نەخۆشــی زۆر قورســیان هەیــە بــە ســادەیی 

ــرن[. ــت مب رێبدرێ

ــن  ــەوەی بەهێزتری ــۆری مان ــە تی ــە ب ــەم هەنگاوان ــژک ئ ــارە ژی دی

نــاو دەبــات کــە تەنانــەت دژ بــە ئێتیکــی سەربازیشــییان دەزانــێ.

ــی  ــژک ئایدیۆلۆجییەک ــەوەی ژی ــت و بیرکردن ــانەوە هەلویس دیس

ــە. ــەفیی نیی ــاوێلکەیە و فەلس س

ــە  ــوول و  هێمن ــتنی ق ــەوە وتێگەیش ــان و وردبوون ــەفە رام فەلس

ــە  ــی ی ــەوە خێرای ــەم کاردان ــەک ئ ــا، ن وەک پرۆســەو وەک پانۆرام

ــرنێ. ــارەدا دەبی ــەم وت ــتیرییەی ل هیس

فەلســەفە شــتەکان و رووداوەکان وەک پرۆســە دەبینــێ واتــە 

ڕەوشــێک کــە هەمیشــە و لــە هەمــوو چرکەیەکــدا شــایانی گۆڕانــە 

ــی  ــی خەتەرناک ــا وەک فاکتەریک ــەو کۆرۆن ــر، ئ ــێکی ت ــۆ ڕەوش ب

ــێ. ــەیی دەبین ــۆڕی هەمیش دنیاگ

والتــە  ڕێکارەکانــی  و  کاردانــەوە  بــۆ  لێکدانەوەکانــی 

عەقالنیــی  هاوســەنگیی  ســنووری  لــە  ســەرمایەدارییەکان 

ــە  ــە گوای ــێ ک ــا دەیڵ ــارەی ئیتالی ــەوەی دەرب ــدووە، وەک ئ تێپەڕان

ڕیــگا دەدەن ئەوانــەی ســەروو هەشــتان بــە رۆتینــی مبــرن. ئــەوە 

لــەو کاتــەوە ئــەو وتــارەی نووســیوە، ئیتالیــا خەریکــە قەیرانەکــە 

ژینگەی کار لە سەردەمی کۆرۆنادا، لە هەموو کاتێک زیاتر مەترسیدارترە
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ناچــارەوە-  زۆری  قوربانــی  بــە  دیــارە   – ســەرکەوتوویی  بــە 

تێپەڕێنــێ..

ئــەو ڕەشــبینییەی هــەم دەربــارەی خــۆی و هــەم دەربــارەی 

جیهــان، کــە دەشــێ پەتاکــە دوو ســال بخایەنــێ و ســەدی حەفتــای 

ــە. ــی نیی ــەوە.، عەقالنی ــا بگرێت دنی

ــەل و  ــە پەلەپ ــاوا ب ــە ئ ــوف نیی ــی فەیلەس ــەرک و پەیام ــەوە ئ ئ

ســەرپێی و ســاوێلکەیی و ئایدیۆلۆجیــی وەالمــی کارەســاتێکی 

گــەورەی وەک کۆرۆناڤایــرۆس بداتــەوە.

دیســانەوە ژیــژک نــەک هــەر کۆمۆنیــزم یــان سۆشــیالیزم بــە 

ــگاوە  ــەو هەن ــەوە ئ ــک دەدات ــو وای لێ ــێ بەلک ــەر دەزان چارەس

خێــرا و ناســەمایەدارییەی دەولەتانــی ســەرمایەداریی بــە تایبەتــی 

کۆرۆناڤایــرۆس  بەر هەڵســتی  بــۆ  بــەر  گرتوویانەتــە  ئەمریــکا 

و  مرۆڤپــەروەر  ببنــە  ناچاربــوون  و  سۆشیالیســتین  هەنــگاوی 

سۆشیالیســت:

ــەوە  ــایکۆلۆجی ئایدیۆلۆجییەکانیی ــتە س ــۆی هەڵوێس ــە ه ــەاڵم ب ب

ــش دەکات: ــپ ی ــتییەکانی [ ترام ــە کارە ]سۆسیالیس ــان ل گوم

]وەک دەلێــن لــە کارەســاتەکاندا ئێمــە هەموومــان سۆشیالیســتین. 

ــەوە چەکێکــی  ــەوە دەکات ــر ل ــش بی ــدارەی ترامــپ ی ــەت ئی تەنان

تریلیۆنەهــا  بنێرێــت.  بــۆ هەمــوو هاوالتێــک  هــەزار دۆالری 

خــەرج  بــازاڕ  یاســاکانی  تێپەراندنــی  بــە  ملیــار[  ]هەزارەهــا 

دەکرێــت، بــەاڵم چــۆن و بۆکــێ؟ ئایــا ئــەم سۆشــیالیزمە بــە 

دەوڵەمەنــدان؟  بــۆ  دەبێــت  سۆشــیالیزمێک  ســەپێندراوە  زۆر 

] لــە بیرتــان بێتــەوە فریاکەوتنــی بانکــەکان لــە 2008 دا لــە 

ــە  کاتێکــدا ملیۆنەهــا خەڵکــی ئاســایی کەمــە پاشــەکەوتەکانیان ل

ــۆ چەپتەرێکــی  ــەوە ب ــە کەمــوت دەکرێت ــا پەتاک دەســت دا. [ ئای

ــەدی  ــەری کەن ــەوەی نووس ــژی ئ ــدی درێ ــی تراژی ــە چیرۆک ــر ل ت

ــان پێیدەلێــت: ســەرمایەداری کارەســاتیی ]دیزاســتەر  نائۆمــی کلی

ــوە  ــان نیزامێکــی جیهانیــی نوێــی هاوســەنگرتی لێ ــزم[؟ ی کەپیتالی

ســەردەردێنێت؟![

As the saying goes, in a crisis we are all socialists – even 

the Trump administration considers a form of UBI – a 

check for $1,000 to every adult citizen. Trillions will be 

spent violating all the market rules – but how, where, for 

whom? Will this enforced socialism be socialism for the 

rich )remember the bailing out of the banks in 2008 while 

millions of ordinary people lost their small savings(? Will 

the epidemic be reduced to another chapter in the long 

sad story of what Canadian author and social activist 

Naomi Klein called “disaster capitalism,” or will a new 

)more modest, maybe, but also more balanced( world 

order emerge out of it?

بێگومــان ئــەو کارەی ترامــپ نــە سۆســیالیزمە، نــە سۆســیالیزمیکی 

ناچارییــە.. ئــەوە دەســەالتێکە کــە دەســتووری ئەمریکــی بــۆ 

بەرامبەربوونــەوەی کارەســاتەکان پێیــداوە، لــەو کاتــەدا پاراســتنی 

ژیــان و ســامان دەبێتــە پێشــئامانج وپێشــکار و ســەرۆکی ئەمریکی 

ــەو دەســەالتەی دەبێــت کــە ]یاســای فریاگوزاریــی نەتەوەیــی[  ئ

ــەو کاال و  ــکات ئ ــەڕز ب ــدا ف ــە ســەر کۆمپانیاکان ــت و ب رابگەیەنێ

ــی  ــدی نەتەوەی ــی بەرژەوەن ــە خزمەت ــن ک ــانە بەرهەمبێن کەرەس

یــان پێداویســتی جەنــگ دەکــەن.. ئــاوا ترامــپ بــە ســەر کۆمپانیــا 

ــی دروســتکردنی ســەیارە و ســەالجە  ــە جیات ــدا ســەپاند ل زلەکانی

و جلشــۆر، ســازگای هەناســەدان و کاالی خۆپاراســتنی پزیشــکیی 

ــەی  ــا کەرەس ــدا ملیۆنەه ــی کەم ــە ماوەیەک ــەن و ل ــت بک دروس

خۆپاراســن و دەیــان هــەزار ســازگەی هەناســەپیدەر دروســتکران 

ــو. ــە خەســتەخانەی بزێ ــش کران و کەشــتییە جەنگییەکانی

والتێــک کــە سۆشیالیســتیش بێــت و هــەژار بێــت و بنخــان و 

ــێ  ــا دەتوان ــت، ئای ــتییەکانی نەبێ ــتکردنی پێویس ــازیی دروس بنس

ــکات؟ ــزم ب ــی کۆمۆنی ــپە مرۆڤپەروەرەکان ــە پرینیس ــی ل چ

ــی  ــاو( ی ــی )م ــەر کۆمۆنیزم ــت - گ ــی سەرخس ــن یش ــەوەی چی ئ

ــوو بێــت،  ــە دیســیپلین و نامەرکەزیکردنــی کارەکان هەب دەوری ل

ئــەوە بوونــی کۆمۆنیزمــی چینــی بــە ســەرمایەداریی دەولــەت بــوو 

کــەوای کــرد زیــاد لــە هەمــوو والتانــی دی: هــەم گەلێکــی زانــا و 

داهینــەر و هۆشــمەند و بەرهەمهێنــەر و بــە دیســیپلینی هەبێــت 

هــەم خاوەنــی ســنعەت و تکنۆلۆجییــەک بێــت کــە بتوانــێ وەک 

یــەک دیواریــی چینیــی مــەزن بەرامبەر بــە جەنگــی کۆرۆناڤایرۆس 

ــە  ــەش ب ــەت کۆمۆنیزمییەک ــەالم تەنان ــێ، ب ــتێت و بیبەزێن بوەس

هــۆی ئایدیۆلۆجییەتــەوە نییــە، زیاتــر بــە هــۆی رسوشــت و 

یــی گەلــی  کەســێتتیی مێژوویــی کەلتووریــی }کۆنفۆشــێۆس{ 

ــتیی  ــی زانس ــی و داهێنان ــات و خۆگری ــر خەب ــژووی پ ــن و مێ چی

ــەواو.. ــە و ت ــن چین ــە... چی ــی نەتەوەیی ــی و کەرامەت وکەلتووری



سالڤۆی ژیژەک:
»کۆرۆنا دواهەمین قۆناغی سەرمایەدارییە«



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
93دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

سالڤۆی ژیژەک:
»کۆرۆنا دواهەمین قۆناغی سەرمایەدارییە«

فەیلەســوف و رەخنەگــری نــاوداری ســلۆڤینی، ســالڤۆ ژیــژەك 

ئامــاژە بــەوە دەكات کــە ڤایرۆســی كۆرنا سیســتەمی ســەرمایەداری 

روبــەڕوی قەیــران و تەنگەژەیەكــی گــەورە کردوەتەوە، ئــەو دەڵێت 

»كۆرۆنــا ئــەو  ڤایرۆســەیە كــە كۆتایــی بەسیســتەمی ســەرمایەداری 

دەهێنێــت و رزگاركردنــی بەهــا مرۆیــی و ئازادییەكانیشــامن تەنهــا 

لەرێگــەی گۆڕانكارییەكــی ریشــەییەوە بەدیدێــت«.

لەســەر  زۆر  باســێكی  قســەو  ژیــژەك،  ســالڤۆ  رۆژانــە  ئــەم 

ــندەیە  ــە كوش ــەم ڤایرۆس ــەوەی ئ ــی باڵوبون ــاو لێكەوتەكان كۆرۆن

دەكات، وتــار دەنوســێت، چاوپێكەوتــن لەگــەڵ میدیــا بیــرناوو 

ــەوە  ــەر ئ ــری لەس ــەردەوام پێداگ ــدەدات و ب ــورساوەكان ئەنجام ن

دەكات كــە پــاش ئــەوەی هــەزاران و بگــرە بەملیۆنەهــا كــەس 

باجــە قورســەكەی ئــەم ڤایرۆســە دەدەن، هەمــوان دەبێــت لــەوە 

تێدەگــەن كــە چیــرت جیهــان ناتوانرێــت بەئامــڕازو رێگــە كۆنــەكان 

ریشــەیی،  گۆڕانكاریەكــی  ئەنجامدانــی  بەڵكــو  بەڕێوەبرێــت، 

ــان  ــە جیه ــی، ك ــەی مرۆڤایەت ــۆ كۆمەڵگ ــتیی ب ــت بەپێویس دەبێ

ــازادەوە  ــازاڕی ئ ــی ب ــەرمایەداریی و میکانیزمەکان ــتەمی س لەسیس

ــا«. ــەی ن ــە كۆنەك ــەاڵم بەفۆرم ــزم، ب ــەرەو كۆمۆنی ــەوە ب بگوازێت

ئــەم فەیلەســوفە تەمــەن 71 ســاڵە، پێداگــری لەســەر ئــەوە دەكات 

پێشــبینی  رێگاكــە و  كۆتایــی  گەیشــتوەتە  ســەرمایەداریی  كــە 

ــك  ــی و دەرفەتێ ــی مێژوی ــی وەرچەرخان ــە خاڵ ــا ببێت دەكات كۆرۆن

ــەكان. ــە ئایدۆلۆژیی ــرۆڤ لەڤایرۆس ــی م ــۆ رزگار بون ب

چەندیــن  كۆرۆنــا،  ڤایرۆســی  »باڵوبونــەوەی  دەڵێــت  ژیــژەك 

ــان  ــە خۆی ــەوە، ك ــدا باڵودەكات ــەڵ خۆی ــش لەگ ــای ئایدۆلۆژی پەت

ــی  ــی درۆ، تیۆرەكان ــار داوە: هەواڵ ــدا حەش ــو كۆمەڵگەكامنان لەنێ

ئەگــەر  رەگەزپەرســتانە.  هەڵســوكەوتی  راســیزم و  پیالنگێــڕان، 

گۆشــەگیریی تەندروســتی پاســاوی خــۆی هەبێــت لەســەر بنەمــای 

ــەوەی  ــۆكاری باڵوبون ــە ه ــتا بوەت ــەوا ئێس ــتی، ئ ــكی و زانس پزیش

ــە داوای  ــەی ك ــەو دەنگان ــەوەی ئ ــۆژی و بەرزكردن ــای ئایدۆل پەت

دانانــی ســنور و گۆشــەگیر كردنــی ئــەو –دوژمنانــە- دەكــەن 

هەڕەشــەن لەســەر شوناســیان. بــەاڵم رەنگــە كۆرۆنــا بشــبێتە 

زۆر  دیكــەی  ئایدۆلــۆژی  ڤایرۆســێكی  باڵوبونــەوەی  هــۆكاری 

بەســودیش، ڤایرۆســی یركردنــەوە لەكۆمەڵگەیەكــی ئەلتەرناتیــڤ، 

ــە  ــەك پێنێت ــێ  و كۆمەڵگەی ــەوە تێپەڕێن ــنوری دەوڵەت-نەت ــە س ك

ئــاراوە لەســەر بنەمــای هــاوكاری و یارمەتــی جیهانیــی بنیاترنابێت«.

باڵوبونــەوەی  كــە  دەكرێــت  ئــەوە  پێشــبینی  »زۆر  دەشــڵێت 

ڤایرۆســی كۆرۆنــا ببێتــە هــۆی روخانــی رژێمــی كۆمۆنیســتی 

چەرنۆبــل  كارەســاتی  دوای  ئــەوەی  بەهەمانشــێوەی  لەچیــن، 

ــی  ــی یەكێت ــۆ روخان ــەی ب ــە رێگ ــۆڤ( ك ــی گورباچ )بەدانپێدانان

ســۆڤیەت خــۆش كــرد. بــەاڵم ئــەم پەتایــە لەهەمانكاتیشــدا 

ناچارمــان دەكات بیــر ســەلەنوێ لەداهێنانەوەیەكــی كۆمۆنیزمانــە 

ــت  ــەل و زانس ــردن بەگ ــای متامنەك ــەر بنەم ــە لەس ــەوە ك بكەین

ــت«. ــرنا بێ بنیات

ــەوەی ڤایرۆســی  ــەوەش دەكات بەهــۆی باڵوبون ــاژە ب ــژەك ئام ژی

كۆرۆنــاوە ماشــێنی راســیزم كەوتوەتــە كار بــۆ ئــەوەی هەمومــان 

بیرمــان بــۆ ئــەو پیرەژنانــە بچێــت کــە لە«وهــان« مــار بەزیندویــی 

كــەوڵ دەكــەن و شــۆربای شەمشــەمە كوێــرە هەڵدەقوڕێنــن، بەاڵم 

ــەوەی  ــیزم و بەرزكردن ــێوەیەك راس ــچ ش ــڕۆدا بەهی ــای ئەم لەدنی

ــان،  ــی و جیه ــۆ مرۆڤایەت ــە ب ــەر نیی ــەگیریی چارەس ــوارو  گۆش دی

بەهاوكاریــی و  پێویســتی  مرۆڤایەتــی  كۆمەڵگــەی  بەڵكــو 

ــە  ــە بەڕێوەبردن ــتی ب ــدا، پێویس ــتی جیهانی ــە لەئاس هەماهەنگیی

لەرابــردودا  كــە  ئــەوەی  هاوشــێوەی  نــوێ ،  بەشــێوازێكی 

بە«كۆمۆنیــزم« ناودەبــرا.

ئێمــە  كــە  خەمهێنــەرە  راســتییەكی  ئەمــە  پێیوایــە  ژیــژەك 

پێویســتیامن  جیهانییــە  هاوكارییــە  ئــەو  دروســتكردنی  بــۆ 
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بەكارەســاتە، ئــەو دەڵێــت »بــەر لەچەنــد ســاڵێك فریدریــك 

ــەی  ــەر یۆتۆبیاویان ــەو ئەگ ــۆ ئ ــاین ب ــەرنجی راكێش ــۆن س جیمس

ــۆ دەكــرێ  و چارەســەری  ــان ب ــدا ئاماژەی كــە لەفلیمــە خەیاڵییەكان

كارەســاتە گەردونیــەكان دەكــەن )هەســارەیەك هەڕەشــە لەژیانــی 

ســەر زەوی دەكات، ڤایرۆســێك مرۆڤایەتــی قــڕ دەكات، هتــد(. 

ــرت  ــی، ئی ــی جیهان ــەی هاوكاری ــەی جیهانــی دەبێتــە مای هەڕەش

ملمالنــێ  بــێ  بەهاكامنــان دەچنــە پەراوێــزەوە و هەمومــان پێكــەوە 

كار دەكەیــن بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەر. وەك ئــەوەی ئەمــڕۆ 

خۆمــان لەژیانێكــی واقیعیانــەدا دەیبینیــن«.

دەشــڵێت »ئــەم ئــازارو كارەســاتە وایلێكردویــن كــە بیــر لەبنەمــا 

یەكــەم  بكەینــەوە.  كۆمەڵگەكامنــان  ژیــان و  ســەرەكیەكانی 

منونــەی ئــەم هەماهەنگییــە لەئاســتی ئــەم هەســارەیەدا بریتییــە 

لەرێكخــراوی تەندروســتی جیهانــی، كــە بــەدور لەشــێوە كاركردنــە 

هۆشــداری  ئــاگاداری و  پێشــوی،  تەمەڵییەكــەی  بیرۆكراتیــی و 

ــەڕی پیشــەییەوە كار دەكاو  ــێ  تــرس و بەوپ ــێ ، بەب وردمــان دەدات

راســتییەكان رادەگەیەنێــت. ئــەم جــۆرە رێكخراوانــە پێویســتە 

دەســەاڵتێكی جێبەجێــكاری زیاتریــان بدرێتــێ ».

بێرنــی ســاندێرز، كاندیــدی دیموكراتەكانــی  ژیــژەك ستایشــی 

ئەمەریــکا دەكات و دەڵێــت »ئەوانــەی گومــان لەبێرنــی ســاندێرز 

دەكــەن و گاڵتەیــان بــەو هەڵوێســتەی دێــت كــە داوای پشــتگیری 

سیســتەمی چاودێــری تەندروســتی سەرتاســەری لەئەمەریــكادا 

دەكات، ئایــا پێیانوانییــە پەتــای كۆرۆنــا وانەیەكــی داوینەتــێ  كــە 

بــەو سیســتەمی چاودێــری تەندروســتییەو  پێویســتامن  ئێمــە 

زیاتریشــە؟ ئایــا پێویســت نــاكات ئیــرت دەســتبكەین بەدامەزراندنی 

ــی؟«. ــتی جیهان ــری تەندروس ــی چاودێ تۆڕێك

هریــرژی،  ئیرەجــی  لەدەركەوتنــی  رۆژێــك  »پــاش  دەشــڵێت 

لەكۆنگرەیەكــی  ئێــران  تەندروســتی  وەزیــری  جێگــری 

رۆژنامەوانیــدا بەمەبەســتی كەمكردنــەوە لەبایــەخ و مەترســی 

ڤایرۆســی كۆرۆنــاو پێویســتی بەكەرەنتینــە نەكــردن، خــۆی هــات و 

دانــی بــەوەدا نــا كــە توشــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــوە و خــۆی 

كەرەنتینــە دەكات، ئیــرەج وتــی: ئــەم ڤایرۆســە زۆر دیموكراســییە، 

نەجیــاوازی لەنێــوان هــەژار و دەوڵەمەنــدا دەكات و نەجیاكاریــش 

لەنێــوان دەســەاڵتدارو بێدەســەاڵت، نەكاربەدەســت  دەناســێ و 

ــان  ــە هەموم ــت دەكات، ئێم ــرەج زۆر راس ــایی. ئی ــی ئاس هاواڵت

لەكەشــتییەكداین. ئێمــە نــەك هــەر روبــەڕوی هەڕەشــەی ڤایــرۆس 

كارەســات  كوشــندەو  ڤایرۆســی  چەندیــن  بەڵكــو  دەبینــەوە، 

لەئاســۆدا بەدیدەكرێــن و رودەدەن: هــەر لەوشكەســاڵییەوە بگــرە 

تــا دەگات بەپیســبونی ژینگــەو شــەپۆلەكانی گەرمــا، گەردەلــول و 

پێویســتیان  كارەســاتانە  ئــەم  روبەڕوبونــەوەی  زریان...هتــد. 

بــەكاری جــدی و بەپەلــەو هەماهەنگــی جیهانییــە«.

تەقینــەوەی  لەســەروەختی  كــە  روندەكاتــەوە  ئــەوە  ژیــژەك 

كــە  دەكــەن  بــەوە  درك  هەمــوان  جیهانیــدا،  پەتایەكــی 

مرۆڤیــان  پاراســتنی  توانــای  ئــازاد  بــازاڕی  میكانیزمەكانــی 

نییــە لەمەترســیەكانی پاشــاگەردانی و برســێتی، بۆیــە پێویســتە 

بــەالی  كــە  بگیرێتەبــەر  رێوشــوێنێك  جیهانیــدا  لەئاســتی 

زۆربەمانــەوە »كۆمۆنیزمانەیــە«، ئەویــش بریتییــە لەهەماهەنگــی 

لەبەرهەمهێنــان و دابەشــكردن لــەدەرەوەی میكانیــزم و رێســاكانی 

بــازاڕدا، ئــەو دەڵێــت »پێویســتە ئــەوە وەبیربهێنینــەوە كــە گرانییــە 

گەورەكــەی پەتاتــە ئیرلەنــدای لەچلەكانــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا 

ملیۆنەهــا  لەدەســتدانی  گیــان  هــۆكاری  بــوە  كــرد،  وێــران 

كــەس و ناچــار بەكۆڕەویشــی كــردن. بــەاڵم هێشــتا دەوڵەتــی 

بەریتانیــا لەســەر كار كــردن بەمیكانزمەكانــی بــازاڕ بــەردەوام 

ــی  ــاردە كردن ــەر هەن ــون لەس ــەردەوام ب ــش ب ــو، ئیرلەندییەكانی ب

كــەس  بەملیۆنەهــا  لەكاتێكــدا  بەروبومــی خۆراكــی،  پەتاتــەو 

لەدەســتكورتی و كوێــرەوەری و تەنگانــەدا دەژیــان. مومكیــن نییــە 

ئەمــڕۆ بەرامبــەر بــەو توندوتیژیــی و دڵڕەقییــە لێبــوردە بیــن و 

جارێكیــرت دوبــارە بێتــەوە«.

ــە ڤایرۆســی  ــەوە دەكات ك ــاژە ب ــەم فەیلەســوفە ســلۆڤینییە ئام ئ

كۆرۆنــا رۆژ بــەرۆژ رەوتــی ئیــش و كاری بــازاڕ لەئاســتی جیهانــدا 

پەكدەخــات و گوێشــامن لــەوە دەبێــت كــە گەشــەی ئابــوری 

بەرێــژەی دو یــان ســێ  دادەبەزێــت، ژیــژەك دەپرســێت »ئایــا ئەمە 

ــەرلەنوێ   ــی س ــوری جیهان ــەوەی ئاب ــۆ ئ ــە ب ــاژە نیی ــكرا ئام بەئاش

پێویســتی بەرێكخســتنەوەیە بەرێگەیــەك كــە نەكەوێتــە ژێــر 

رەحمەتــی میكانیزمەكانــی بــازاڕ؟ ئێمــە بــاس لەكۆمۆنیــزم بەفۆرمە 

ئامــاژە بەشــێوەیەك لەشــێوەكانی  ناكەیــن، بەڵكــو  كۆنەكــەی 

رێكخســتنی جیهانــی دەكەیــن كــە توانــای هەیــە ئابــوری كۆنــرتۆل 

بەگۆڕانكارییەكــی  پێویســتی  جیهــان  ببــات.  بەڕێــوەی  بــكا و 

تەنگەژەیەکــی  لەقەیــران و  جیهانــی  ســەرمایەداری  ریشــەییە، 

گــەورەدا دەژی، رزگاركردنــی بەهــا مرۆیــی و ئازادییەكامنــان تەنهــا 

ــت«. ــەییەوە بەدیدێ ــە ریش ــم گۆڕانكاریی ــەی ئ لەرێگ

ئامادەکردنی: رێبوار محەمەد-  )ئاوێنە(



جیهانێکی بێ بکەر و بێ مانا
»لە ڕوانگەی بەندکراوێکەوە قسە دەکەم، چوونکە لە کەرەنتینەدام«

گفتوگۆ لەگەڵ ئاالن تۆرێن

بیرمەند و کۆمەڵناسی فەڕەنسی
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 • بەگوێــرەی  قســەی ســەرۆکی فەرەنســا ماکــرۆن 
و ســەرۆکی حکوومەتــی ئیســپانیا پیــدرۆ ســانچێز، 

ئێمــە لــە جەنگدایــن، ئایــا ئەمــە ڕاســتە؟
- لــە ڕووی تەکنیکییــەوە، جەنــگ واتــە ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــەم  ــە ســەر خاکــی واڵتــی )ب(. ل ســوپای )أ(، کــە هێــرش دەکات

ــگ  ــان جەن ــانە، هاوزەم ــان نوقس ــەم دوو ڕەگەزەم ــەدا ئ حاڵەت

لــە نێــوان مرۆڤەکانــدا ڕوودەدات. ئــەوەی ئێســتا دەرگیریــن 

نامرۆڤــدا.  لەگــەڵ  مرۆڤــە  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لەگەڵیــدا 

ــەاڵم  ــگ، ب ــەی جەن ــی وش ــەر بەکارهێنان ــە س ــە ل ــەم نیی ڕەخن

ڕەنگــە جەنگێــک بێــت بــە بــێ جەنــگاوەر. ســرتاتیژێک بــە دی 

ــە ڕوانگــەی  ــە. ل ــک نیی ــرۆس ســەرۆکی حکوومەتێ ــت؛ ڤای ناکرێ

ــە جیهانێکــی بــێ  مرۆڤایەتیشــەوە، پێــم وایــە ئێمــە هەنووکــە ل

ــن. ــەردا دەژی بک

 

• مەبەستت چییە لە جیهانێکی بێ بکەر؟
- تــا ئێســتا ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ســەرۆکێکی وەهــا 

ســەیر و نامــۆی بەخۆیــەوە نەبینیــوە؛ ترەمــپ کەمرتیــن ســیفەتی 

و  ڕێســا  دەرەوەی هەمــوو  لــە  ئــەو  تێدایــە،  ســەرۆکایەتیی 

پێوەرێکــە، تەنانــەت دوورە لــەو ڕۆڵــەش، کــە پێویســتە ســەرۆکی 

واڵتێــک بیگێڕێــت. ئەمــە ســودفە و ڕێکــەوت نییــە، ئەمــە 

ــەرکردایەتی  ــە س ــاوەتەوە ل ــۆی کێش ــکا خ ــە، ئەمری دەرئەنجام

کردنــی جیهــان. لــە ئەورووپاشــدا، ئەگــەر بــە دوای بەهێزتریــن 

ــەوە. ــت بیدۆزیت ــت، ناتوانی ــدا بگەڕێی دەوڵەت

 

 • ئەی لە خوارەوە؟
- بزووتنــەوەی پۆپۆلیســتی بوونــی نییــە، ئــەوەی هەیــە داڕمانــی 

مانــای  پیشەســازییەکاندا  کۆمەڵگــە  لــە  کــە  شــتەیە،  ئــەو 

دەخوڵقانــد، واتــە بزووتنــەوەی کرێــکاری. ئەمڕۆکــە بکــەری 

کۆمەاڵیەتــی، سیاســی، ئینتەرناسیۆنالیســت، نیشــتیامنپەروەر، 

چینایەتیــامن نییــە. بۆیــە ئــەوەی ڕوودەدات، تــەواو پێچەوانــەی 

ــەی  ــە الک ــە، ل ــۆژی هەی ــێنێکی بایۆل ــەک، ماش ــە الی ــە. ل جەنگ

دیکــەش، کــەس و گروپــی بــێ فیکــر، بــێ ڕابەرایەتــی، بــێ 

ــە. ئــەوەی  ڕووگــە، بــێ پرۆگــرام، بــێ ســرتاتیژ و بــێ زمــان هەی

ــە. ــێ دەنگیی ــە، ب هەی

 

ــوون،  ــدا تێپەڕی ــەی پێی ــەن و ئەزموون ــەو تەم • ل
ــادە؟ ــە ی ــان ل ــەم دۆخەت ــێوەی ئ ــی هاوش حاڵەتێک

ــان،  ــەوە یادم ــاڵی )1929( بخات ــی س ــی ئابووری ــە قەیران - ڕەنگ

مــن پێــش ئــەو قەیرانــە لــە دایــک بــووم و دەتوانــم بڵێــم: 

هەمــوو شــتێک ون بــوو، هیــچ بکەرێــک لــە گۆڕەپانەکــە نەبــوو، 

نــە چــەپ و نــە الی حکومەتەکانــەوە، بــەاڵم کتوپــڕ بەڕێــز 

هیتلــەر ئــەو بۆشــاییەی پڕکــردەوە. ئــەوەی لەمــڕۆدا بــۆ منێکــی 

کۆمەڵنــاس و مێژوونــووس گرینگــە، ئەوەیــە ماوەیەکــی زۆرە 

هەســتم بــەم بۆشــاییەی ئێســتا نەکــردوە، کــە هاوشــێوەی ســاڵی 

)1929(یــە. لــە ڕاســتیدا، ئێســتا لــە غیابــی بکــەر و مانــا و ئایدیادا 

دەژیــن، تەنانــەت بایــەخ پێدانیــش غیابــە. ئاشــکرایە ڤایرۆســەکە 

زیاتــر بــە تەمەنــەکان دەکاتــە ئامانــج. تــا ئێســتا هیــچ چارەســەر 

و پێکوتێــک شــک نابەیــن. هیــچ چەکێکــامن لەبــەر دەســت 

نییــە، دەســتامن خاڵییــە، بەندکــراو و گۆشــەگیریین.. بــە تەنیایــن. 

ــەش  ــەرباری ئەمان ــن، س ــەوە بکەی ــە یەک ــدی ب ــن پێوەن ناتوانی

ــە! ــر، ئەمــە جەنــگ نیی ــەوە مبێنینــەوە. نەخێ ــە ماڵ ناچاریــن ل

 

 

بــوو  چــواردە ســاڵ  تەمەنــت   ،)1940( • ســاڵی 
جەنگــی  واتــە  ڕاســتەقینە،  جەنگێکــی  کاتێــک 
دوەمــی جیهانــی ڕوویــدا. ئایــا ئەمڕۆکــە ئــەو 

ناخاتــەوە؟ بیــر  ســەردەمەتان 
هاوتەمەنــی  فەڕەنســیی  گەنجێکــی  بــۆ  ئەوکاتــە  نەخێــر.   -

ــووچ  ــا پ ــا و ئەڵامنی ــی فەرەنس ــتێک وەک جەنگ ــچ ش ــن، هی م

نەبــوو، چەندیــن جــار ئــەم شــتەم هاتــە پێــش. دواتــر، قۆناغــی 

داگیرکاریــی ئەڵامنــی کاریگەریــی هەبــوو لــە ســەر ژیانــی 

گەنجیــم، بــەاڵم ئــەوەی ئەمڕۆکــە لــە ئارادایــە، ناشــێت بــەراورد 

بکرێــت بــە جەنگــی دوەمــی جیهانــی؛ ئێســتا لــە بۆشــاییدا 

دەژییــن، بــەرەو هیــچ دەڕۆیــن. قســە ناکەیــن، نابێــت بجوڵێیــن، 

ــوزەرێ. ــەوەی چ دەگ ــن ل ــەوەش، تێناگەی ــاد ل زی

 

• چۆن گەیشتین بەم دۆخە؟
- دوو ســەدەی ســەرنج ڕاکێــش لــە کۆمەڵگــەی پیشەســازی 

ژیایــن، لــە جیهانێکــدا، بــۆ مــاوەی )500( ســاڵ ڕۆژئاوا ســەروەری 

ــە  ــوو_ ل ــوو – پەنجــا ســاڵی پێشــوو، وەهــا ب ــان واب ــوو. بڕوام ب

ــڕۆ،  ــتە(. ئەم ــکا بااڵدەس ــن )ئەمری ــدا دەژی ــی ئەمریکی جیهانێک

ڕەنگــە لــە جیهانێکــی چینیــدا بژیــن، بــەاڵم دڵنیــا نیــم. ئەمریــکا 

وەختــە نغــرۆ دەبێــت، چینیــش لــە دۆخێکــی پارادۆکســانەدایە، 

ــت  ــن دەیەوێ ــێت. چی ــژە بکێش ــە درێ ــۆ هەمیش ــت ب ــە ناکرێ ک
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شــمولیەتی ماویــزم بەکاربهێنێــت بــۆ هەڵســوڕاندنی جیهانێکــی 

ســەرمایەداری. بــە داخــەوە، لــە هیــچ پێگەیەکــدا نییــن، بــەرەو 

ــدا  ــە خەیاڵامن ــە ب ــە ن ــەوە، ک ــەری دەبین ــی بەرب ڕووی گۆڕانێک

ــۆ کــراوە. ــە ئامادەســازیی ب ــوە، ن هات

 

دۆخــی  لــە  دەکــەن،  ئێســتا  باســی  تەنهــا   •
ــەم ســەردەمەیە  ــان مەبەســتتان ئ ــەدا، ی کەرەنتین

بەگشــتی؟
- هەردووکیــان، بــەاڵم پێــم خۆشــە لــە ڕوانگــەی کەســێکی 

بەندکــراوەوە قســە بکــەم. خــۆم وەهــا دێتــە پێشــچاو لە ناشــوێن 

ــە بچمــە ســەر شــەقام. ــەوەم نیی ــی ئ دام، چونکــە ماف

 

• ئەم دۆخە وەڕسکەرە؟
- نەخێــر. ژیانــم بــە زۆری ئیشــکردن بــوە لــە ماڵــەوە. بــە 

ــەی  ــە ڕۆژان ــەی ک ــەو هەلومەرج ــتدەکەم ب ــنێک، وا هەس چەش

ــم. ــزراو دەب ــاوم، پارێ ــدا ژی ــایی تێی ئاس

 

• ئەورووپا لە کوێی هاوکێشەکەدایە؟
- ئــەم ماوەیــە هیــچ پەیامێکــی ئەورووپییــت بەرگــوێ کەوتــوە؟ 

مــن هیچــم نەبیســتوە. مــن تــا ســەر ئێســقان ئەورووپیــم. 

ــی  ــە یەکێتی ــا ل ــی بەریتانی ــن دەرچوون ــەوەدا بنێی ــت دان ب دەبێ

ئەورووپــا شــتێکی وەهــا ئاســان نییــە. هەمــان شــتیش گونجــاوە 

لیراڵیــزم(  )بەرهەڵســتکارانی  نالیراڵەکانــی  دەرکەوتنــی  بــۆ 

ــۆن و  ــن چ ــە نازانی ــا. ئێم ــە ئیتاڵی ــالڤینی( ل ــۆ س ــوو )ماتی وەک

بۆچــی ئــەم پاندێمێکــە لــەم کاتــەدا دەرکــەوت. هێشــتا زووە بــۆ 

ئــەوەی بزانیــن دەبێــت لــە ڕووی ئابووریــەوە چ بکرێــت، بــەاڵم 

لــە ڕووی سیاســییەوە، تەنهــا دەخوازرێــت لــە ماڵــەوە مبێنینــەوە. 

ئێمــە لەنــاو بــێ مانایــی دایــن، وا دەزانــم زۆر کــەس بــە هــۆی 

ــن. ــەوە شــێت دەب ــی مانای ــەم غیاب ئ

 

• پێــت وایــە ناســیۆنالیزم یــان پۆپۆلیزم ســەرهەڵ 
بدەنەوە؟

ــەر  ــا لەب ــڕۆ، ئەورووپ ــە. ئەم ــی هەی ــدا بوون ــە بنەڕەت ــۆی ل - خ

ــەی  ــە ڕێگ ــەم، ڕزگاری ل ــە. یەک ــەرەکی دای ــاری س دەم دوو بڕی

ژنانــەوە، واتــە داڕمانــی ئەقــڵ وەک ســەنتەری کەســایەتی، 

پێداچوونــەوە بــە هەســتەکامنان ســەبارەت بــە ئەقــڵ و پێوەنــدی، 

ــەت.  ــی و خزم ــەی چاودێری ــتنی کۆمەڵگ ــای سەرپێخس ــە مان ب

دوەم، پێشــوازی لــە پەنابــەران، ئەمــە پرســێکی گــەورە و گرینگــە. 

ــەڕ  ــرەی هەڵوێســتیان لەم ــەکان بەگوێ ــە ئەورووپیی ــڕۆ، واڵت ئەم

ــەوە. ــن و دەنارسێن ــە دەکرێ ــەران، پێناس پەناب

 

• ئایــا ڤایــرۆس هەمــوو شــتێک ناگۆڕێــت؟ لێکەوتە 
و  نــوێ  کۆمەاڵیەتیــی  نەریتــی  ئابوورییــەکان، 
دوورکەتنــەوەی نێــوان تاکــەکان و شــتگەلی دیکــە؟

- پێــم وا نییــە. کارەســاتی دیکــە بەڕێــوەن. ترســی ئــەوەم هەیــە 

کارەســاتی ئیکۆلۆژیــی مــەزن لــە دە ســاڵی داهاتــوودا ڕووبــدەن، 

بــە تایبــەت پــاش دە ســاڵ لــە ســەرگەردانیی پێشــوو. دەمەوێــت 

بڵێــم پەتــاکان هەمــوو شــتێک نییــن. وا دەزانــم ئێمــە چووینەتــە 

دەربڕینــی  بەگوێــرەی  کۆمەڵگــەوە،  نوێــی  فۆرمێکــی  نــاو 

خزمەتگــوزاری  کۆمەڵگــەی  بــە  دەشــێت  ئابووریزانــەکان، 

ــوان  ــە نێ ــە ل ــی خزمەتگوزاریی ــەاڵم کۆمەڵگەیەک ــن، ب ــاوی بنێی ن

ــەوە،  ــژە بەرزدەکات ــەو توێ ــەی ئ ــە پێگ ــەم قەیران ــدا. ئ مرۆڤەکان

کــە چاودێــری و خزمــەت  پێشــکەش دەکــەن؛ ئــەم توێــژە چیــرت 

ــە  ــاوکات، ل ــن. ه ــەردەوام ب ــەم ب ــی ک ــە مووچەیەک ــن ب ناتوان

ــە  ــووری کۆمەڵ ــۆکی ئاب ــێت ش ــەدا، دەش ــەم قەیرانان ــایەی ئ س

کاردانەوەیــەک بهێنێتــە کایــەوە، کــە دەچنــە خانــەی فاشــیزمەوە، 

بــەاڵم پێــم خــۆش نییــە زۆر بــاس لــە ئاینــدە بکــەم، پێــم باشــە 

ــە ئێســتاکە ورد ببمــەوە. ــر ل زیات

 

• ئایا ڤایرۆس حوکمی ئێمە دەکات؟
- ڤایــرۆس نــا، بەڵکــوو ئــەوەی کــە ناتوانیــن بەگژی ڤایرۆســەکەدا 

پێکــوت  کۆتاییــدا  لــە  بــەاڵم  دەکات،  حوکمــامن  بچینــەوە 

دەدۆزرێتــەوە و ســەردەکەوین.

 

  

  

سەرچاوە:
https://mupresse.com/?p=4378
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گەورەترین مەترسی 
خودی ڤایرۆسەكە خۆی نییە

ــە ناوەڕاســتی  ــە ل ــەراری، ئێم ــۆر ه ــو: پرۆفیس دی دەبلی
ئــەو پەتــا جیهانییــە دایــن. چ شــتێك زۆرتریــن الیەنــی 
مێشــكی تــۆی بەخۆیــەوە ســەرقاڵ كــردووە لەبــارەی 
گۆڕانكارییەكــی  چ  جیهــان  دەبینیــن  وا  ئــەوەی 

بەســەردادێت؟
یۆڤــال نــوح هــەراری: مــن پێموایــە گەورەتریــن مەترســی 
خــودی ڤایرۆســەكە خــۆی نییــە. مرۆڤایەتــی تــەواوی مەعریفــەی 

دایــە  لەبەردەســت  تەكنۆلۆژیانــەی  ئامــرازە  ئــەو  و  زانســتی 

بۆئــەوەی بەســەر ڤایرۆســەكەدا زاڵ ببێــت. كێشــە راســتەقینە 

گەورەكــە شــەیتانەكانی ناوەوەمــان، رق و كینەمــان و، چاوچنۆكــی 

ــەوەی  ــك كاردان ــە خەڵ ــم ك ــن دەترس ــە. م و دواكەوتووییەكەمان

جیهانــی  هاریكاریــی  بەشــێوەی  قەیرانــە  ئــەم  لەبەرامبــەر 

ــر،  ــی ت ــەركۆنەكردنی واڵتان ــەوە، س ــە رقلێبوون ــو ب ــت، بەڵك نەبێ

سەرزەنشــتكردنی كەمایەتییــە ئیتنیكــی و ئایینییــەكان بێــت.

بــەاڵم بــەو ئومێــدەم كــە ئێمــە بتوانیــن هاوســۆزیامن پێشــبخەین، 

نــەوەك رق و كینەمان، بەشــێوەی هاوكاریــی جیهانی كاردانەوەمان 

لەبەرامبــەری هەبێــت، كە ســەخاوەت و بەخشــینامن پێشــدەخات 

ــی  ــە یارمەت ــتیان ب ــە پێویس ــەی ك ــەو خەڵكان ــی ئ ــۆ یارمەرتیدان ب

هەیــە. هەروەهــا توانــای خۆمــان پێشــبخەین تاوەكــو حەقیقــەت 

ــی  ــەی پیالنگێڕی ــوو تیۆرییگەل ــەم هەم ــاوەڕ ب ــەوە و ب جیابكەین

ــە  ــە ك ــەوەدا نیی ــم ل ــرد، مــن گومان ــان ك ــەر ئەمەم ــن. ئەگ نەكەی

ئێمــە دەتوانیــن بەئاســانی بەســەر ئــەم قەیرانــەدا ســەربكەوین.

ــی  ــە، هەڵبژاردن ــۆ وتوت ــەروەك ت ــەڕووی، ه ــە رووب *ئێم
بەتوانــا  هاوواڵتیــی  و  تۆتالیتــاری  چاودێریــی  نێــوان 
نەبیــن،  وریــا  ئێمــە  ئەگــەر  دەبینــەوە.  بەهێــز  و 
ــژووی  ــە مێ ــان ل ــی وەرچەرخ ــە خاڵێك ــە لەوانەی پەتایەك
چاودێرییكــردن دێنێتەكایــەوە. بــەاڵم چــۆن دەتوانــم 
ئــاگاداری خــۆم لەگــەڵ شــتێك كــە لــە دەرەوەی كۆنتــڕۆڵ 

و دەســت بەسەرداشــكاندنی مــن دایــە؟
- ئەمــە بەتــەواوی لــە دەرەوەی كۆنتڕۆڵــی تــۆدا نییــە، بەالیەنــی 

كەمــەوە لــە دیموكراســی دا. تــۆ دەنــگ بــە سیاســەمتەدار و 

حیزبــە تایبەتانــە دەدەیــت كــە سیاســەت دادەڕێــژن. بەمــەش تــۆ 

ــكێت.  ــیەكەدا دەش ــتەمە سیاس ــەر سیس ــتت بەس ــك دەس هەندێ

ــەاڵم  ــە، ب ــارادا نیی ــە ئ ــژاردن ل ــتاكە هەڵب ــەر ئێس ــەت ئەگ تەنان

جەماوەریــی  فشــاری  لەبەرامبــەر  هــەر  سیاســیەكان  هێشــتا 

ــت. ــان دەبێ وەاڵمی

و  ببیێــت  تۆقیــن  تووشــی  پەتایــە  بــەو  جەمــاوەر  ئەگــەر 

داوای ســەركردەیەكی بەهێــز بــكات تاوەكــو دەســت بەســەر 

ــە زۆر  ــە رێگایەك ــەوكات ئەم ــت، ئ ــەدا بگرێ ــوو بارودۆخەك هەم

ئاســانرت دەكات بــۆ دیكتاتۆرێــك كــە بەڕاســتی ئەمــە بــكات، 

لەالیەكــی  ئەگــەر،  رەهــا.  دەســەاڵتی  و  دەستبەســەرداگرتن 

تــر، تــۆ هێــزی رەتكردنــەوەت هەبــوو لەالیــەن جەماوەرەكــە 

رۆیشــتووە،  زۆر  سیاســەمتەدارەكە  بینیــان  كــە  كاتــەی  لــەو 

ــیدارترین  ــی مەترس ــە روودان ــە ل ــت رێگ ــەوە دەتوانێ ــەوكات ئ ئ

بگرێــت. بەرەوپێشــچوونەكان 

*من چۆن بزانم باوەڕ بە كێ یان چی بكەم؟
-یەكەمجــار، تــۆ ئەزموونــی رابــردووت هەیــە. ئەگــەر تــۆ خاوەنــی 

سیاســەمتەدارانێكی كــە لــە دوو ســاڵی رابــردوو درۆیــان لەگــەڵ تــۆ 

ــو  ــە تاوەك ــە هۆیەكــی كەمــرتت لەبەردەســت دای ــردووە، كەوات ك

ــۆ  ــن، ت ــت. دووەمی ــێ بكەی ــان پ ــییە باوەڕی ــەم بارودۆخەنائاس ل

دەتوانیــت پرســیار لەبــارەی ئــەو تیۆرییانــە بكەیــت كــە خەڵــك بــە 

تــۆی دەڵێــن. ئەگــەر كەســێك بــە چەنــد تیۆرییەكــی پیالنگێڕییەوە 

هــات لەبــارەی رەگ و ریشــە و باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆڕۆنــا، 

پرســیار لــەو كەســە بكــە بۆئــەوەی بــۆ تــۆی روون بكاتــەوە 

ڤایرۆســەكە چییــە و چــۆن دەبێتــە هــۆكاری نەخۆشــی.

ئەگــەر كەســەكە هیــچ بیرۆكــە و بەڵگەیەكــی نەبــوو، كــە ئەمــەش 

بەمانــای ئــەوە دێــت ئــەوان مەعریفەیەكــی بنەڕەتیــی زانســتییان 

نییــە، بەمــەش بــاوەڕ بــە هیــچ شــتێكی تــری ئــەو كەســە مەكــە كە 

لەبــارەی پەتــای ڤایرۆســی كۆڕۆنــا بــە تــۆ دەڵێــت. تــۆ پێویســتت 

ــۆ پێویســتت  ــەاڵم ت ــە. ب ــۆژی نیی ــە بایۆل ــۆرا ل ــە بڕوانامــەی دكت ب

بــە هەندێــك تێگەیشــتنی بنەڕەتــی لــە هەمــوو ئــەم شــتانە 

هەیــە. لــەم ســااڵنەی دواییــدا، ئێمــە سیاســەمتەداری جەماوەریــی 

)پۆپۆلیســتی( جۆراوجۆرمــان بینیــوە چــۆن هێرشــیان دەكــردە 

ــتەبژێرێكی  ــد دەس ــە چەن ــەو زانایان ــوت ئ ــت، دەیانگ ــەر زانس س

ــتانەی  ــەو ش ــوت ئ ــك، دەیانگ ــە خەڵ ــڕاون ل ــت و داب دوورەدەس

وەكــو گۆڕانــی كــەش و هــەوا تەنهــا فریــودان و هەڵخەڵەتاندنــن، 

ــاتەوەختی  ــە س ــەاڵم ل ــت. ب ــێ نەكەی ــان پ ــتە باوەڕی ــۆ پێویس ت

ــە  ــك ل ــن خەڵ ــان، دەبینی ــە لەسەرتاســەری جیه ئێســتای قەیرانەك

ــە زانســت دەكــەن. ــاوەڕ ب ــاش ب ــر زۆر ب هەمــوو شــتێك زیات

ــە  ــەم قەیران ــاوەی ئ ــەم م ــا ل ــەر تەنه ــە ه ــوازم ئێم ــد دەخ ئومێ

لەبیرنەبێــت، بەڵكــو هەروەهــا ئــەو كاتەیــش لەبیرمــان بێــت 

كــە قەیرانەكــە تێدەپەڕێــت. بــەوەی كــە ئێمــە ســور بیــن لەســەر 
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ئــەوەی وانــەی زانســتیی بــاش لەبــارەی ئــەوەی ڤایرۆســەكان 

ــە، هەروەهــا  ــە قوتابخان ــن ل ــدكاران بكەی ــن پێشكەشــی خوێن چی

لەبــارەی ئــەوەی كــە تیۆریــی بەرەوپێشــچوون و گەشــەكردن 

چیــن. هەروەهــا كاتێــك زانایــان لــە پــاڵ هۆشــداری پێدامنــان لــە 

شــتەكانی تــر لەپــاڵ پەتــاكان، وەكــو ئاگاداركردنــەوەكان لەبــارەی 

گۆڕانــی كــەش و هــەوا و داڕمانــی ئیكۆلۆژیــی، ئــەوا ئێمــە 

هۆشــدارییەكانیان بەهەمــان شــێوەی جــددی وەربگریــن كــە 

ئێســتاكە وەریدەگریــن لــە پەیوەســت بــەوەی ئــەوان چــی دەڵێــن 

ــا. ــی كۆڕۆن ــای ڤایرۆس ــارەی پەت لەب

*ژمارەیەكــی زۆر لــە واڵتــان میكانیزمەكانــی چاودێریــی 
دیجیتاڵــی جێبەجــێ دەكــەن بەمەبەســتی ئــەوەی رێگــە 
لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە بگــرن. چــۆن دەكــرێ ئــەم 

میكانیزمانــە كۆنتــرۆڵ بكرێــن؟
-هــەر كاتێــك تــۆ چاودێــری بەســەر هاوواڵتیانــەوە زیــاد بكەیــت، 

ئــەوا شــان بەشــانی ئەمــە چاودێرییكــردن بەســەر حكومەتیشــەوە 

لــە زیادبوونــدا دەبێــت. لــەم قەیرانــەدا، حكومەتــەكان پــارە وەك 

ئــاو ســەرف دەكــەن. لــە ئەمریــكا، 2 ترلیــۆن دۆالر. لــە ئەڵامنیــا، 

ــن  ــەك، م ــێوەیە. وەك هاوواڵتیی ــەو ش ــا ب ــۆرۆ، ئ ــۆن ی ــەدن بلی س

دەمــەوێ بزانــم كــێ بڕیــارەكان دروســت دەكات و ئــەو پارەیــەش 

بــۆ كــوێ دەڕوات.

ئایــا پارەكــە بــۆ رزگاركردنــی كۆمپانیــا گــەورەكان بەكاردەهێرنێــت 

بڕیارەكانــی  بەهــۆی هەڵــەی  پەتایەكــە  پێــش  تەنانــەت  كــە 

ــە  ــان پارەك ــوون؟ ی ــی دژواردا ب ــە بارودۆخێك ــان ل بەڕێوەبەرەكانی

بچــووك،  بارزگانــی  كاری  و  ئیــش  و  بزنــس  یارمەتیدانــی  بــۆ 

ــە  ــەم جۆران ــی ل ــش و كارەكان ــەكان و ئی ــتخانەكان و دوكان چێش

بەكاردەهێرنێــت؟

زیاتــر  بۆئــەوەی چاودێریــی  پەرۆشــە  ئەگــەر حكومــەت زۆر 

ــتەكەدا  ــەردوو ئاراس ــتە بەه ــە پێویس ــەوا چاودێرییەك ــت، ئ هەبێ

ــۆز  ــە زۆر ئاڵ ــی، ئەم ــت، هێ ــش بڵێ ــەر حكومەتی ــكات. ئەگ رێ ب

و قورســە، ئێمــە ناتوانیــن دروســت هەمــوو پاكێــج و ئیــش و كارە 

بازرگانییــەكان بكەینــەوە، ئەوكاتــە تــۆ دەڵێیــت: ”نــا، ئەمــە ئاڵــۆز 

و قــورس نییــە. بەهەمــان ئــەو رێگایــەی كــە تــۆ لێیــەوە دەتوانیــت 

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــت بكەی ــەالح دروس ــی زەب ــتمێكی چاودێری سیس

ــتكردنی  ــێ دروس ــوێ، دەب ــە ك ــە دەچم ــن رۆژان ــە م ــت ك ببینی

سیســتمێكیش ئاســان بێــت كــە ئــەوە پیشــان بــدات كــە تــۆ چــی 

ــتت  ــن دەس ــەی م ــاج پێدانەك ــە ب ــە ل ــت ك ــە دەكەی ــەو پارەی ل

ــت“ دەكەوێ

*ئایــا ئەمــە ئیــش لەســەر دابەشــكردنی هێز و دەســەاڵت 
ــان  ــەس ی ــەك ك ــەوەی الی ی ــە كۆبوون ــەدان ل و رێگەن

دەســەاڵت دەكات؟
ــەن  ــی دەك ــك وا ئەزموون ــە خەڵ ــە ك ــەك بیرۆك ــە. ی ــك ئاوای -رێ

ئەوەیــە كــە ئەگەربێتو تــۆ بخوازیت ئــەو كەســانە ئاگاداربكەیتەوە 

هەر كاتێك چاودێری بەسەر هاوواڵتیانەوە زیاد بكەیت، چاودێرییكردن بەسەر حكومەتیشەوە لە زیادبووندا دەبێت
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ــە  ــووە ب ــۆش كەوت ــە نەخ ــێك ك ــە كەس ــەوە ل ــك بوونەت ــە نزی ك

ڤایرۆســی كۆڕۆنــا. لیــرەدا دوو رێگــە هەیــە بــۆ ئەنجامدانــی 

ســێنرتالی  دەســەاڵتێكی  هەبوونــی  رێگەیەكیــان  كارە:  ئــەو 

)مەركەزییــە( كــە زانیــاری لەبــارەی هەمــوو كەســێك كۆدەكاتــەوە 

ــە  ــەوە ك ــێك كەوتوویت ــی كەس ــۆ نزیك ــات ت ــان دەریدەخ و، پاش

ــەوە. رێگایەكــەی  ــاگادارت دەكات ــە و ئ ــد 19 هەی نەخۆشــی كۆڤی

تــر بــۆ تەلەفۆنەكانــە بــۆ پەیوەندیكردنــی راســتەوخۆ، یــەك 

لەگــەڵ ئــەوی تریــان، بەبــێ بوونــی هیــچ دەســەاڵتێكی ناوەنــدی 

ــك  ــە نزی ــن ب ــەر ئەم ــەوە. ئەگ ــەكان كۆبكات ــوو زانیاریی ــە هەم ك

كەســێكدا تێبپــەڕم كــە نەخۆشــی كۆڕۆنــای هەیــە، ئــەوا هــەردوو 

تەلەفۆنەكــە، تەلەفۆنەكــەی ئــەو و هــی منیــش، رێك قســە لەگەڵ 

ــاگادار دەكرێمــەوە. كەچــی  ــە مــن ئ ــەو كات یەكــرتی دەكــەن و ئ

دەســەاڵتێكی ســێنرتالی لــە ئــارادا نییــە گشــت زانیارییــەكان 

ــت. ــەس بكەوێ ــەر ك ــەدوای ه ــەوە و ب كۆبكات

ئــەم  بــۆ  كارپێكراوانــە  چاودێرییــە  *ئــەو سیســتمە 
قەیرانــە هەنوكەییــە لــەوە زیاتریــش دەڕۆن، بەڕادەیەك 
دەكــرێ تــۆ بە چاودێریی-ژێرپێســت ناوی بنێیــت. كەواتە 
پێســت، وەك شــوێنێكی دەســتلێنەدراوی جەســتەمان، 
هەڵدەقڵیشــێت. ئێمــە چــۆن دەتوانیــن كۆنترۆڵــی ئــەوە 

بكەیــن؟
ــەر  ــن. چاودێریی-س ــە بی ــاگاداری ئەم ــێ زۆر، زۆر ئ ــە دەب -ئێم

رووی پێســت چاودێرییكردنــی ئەوەیــە ك تــۆ لــە جیهانــی دەرەوە 

چــی دەكەیــت، بــۆ كــوێ دەڕۆیــت، چــاوت بــە كــێ دەكەوێــت، 

ــت  ــە ئینتەرنێ ــان ل ــۆن ی ــە تەلەڤزی ــت ل ــە ســەیری چــی دەكەی ل

ــە  ــە ناچێت ــەم چاودێریكردن ــت. ئ ســەردانی چ وێبســایتێك دەكەی

ــە  ــی ئەوەی ــر پیســت چاودێریكردن ــو جەســتەت. چاودێریی-ژێ نێ

كــە لەنــاوەوەی جەســتەی تــۆ چــی روودەدات. ئــەوە بــەو شــتانە 

ــر  ــەاڵم دوات ــت، ب ــی لەش ــەی گەرم ــو پل ــدەكات وەك ــت پێ دەس

ــارە  ــۆ ژم ــت، ب ــت بچێ ــاری خوێنیش ــی فش ــۆ زانین ــت ب دەتوانێ

لێدانــی ترپــەی دڵــت، بــۆ رادەی چاالكیــی مێشــكت. كاتێــگ 

ــە  ــت ل ــر بچی ــت زۆر، زۆر زیات ــۆ دەتوانی ــت، ت ــە دەكەی ــۆ ئەم ت

ــە  ــەراورد ل ــە ب ــك ب ــارەی خەڵ ــاری لەب ــە زانی ــن ب دەستپێڕاگەیش

ــووتر. ــی پێش ــوو زەمەنەكان هەم

كــە  بكەیــت  تۆتالیتــاری دروســت  تــۆ دەتوانیــت رژێمێكــی 

ــن  ــە م ــت ك ــۆ بزانی ــەر ت ــووە. ئەگ ــی نەب ــرت بوون ــز پێش هەرگی

ــە  ــان تەماشــای چــی دەكــەم ل ــە ئێســتادا چــی دەخوێنمــەوە ی ل

پێموایە مێژوونووسانی ئایندە 

ئەمە وەك خاڵی وەرچەرخان لە 

مێژووی سەدەی بیست و یەك 

دەبینن

)W.H.O( هەراری یەک ملیۆن دۆالری بەخشییە ڕێکخراوی
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تەلەڤزیــۆن، ئــەوا ئەمــە چەنــد بیرۆكەیــەك لەبــارەی زەوقــی 

ــۆ  ــە ت ــم، گۆشــەنیگای سیاســیم، كەســایەتیم ب ــی و هونەری ئەدەب

دەدات. بــەاڵم ئەمــە هێشــتا هــەر بــە ســنوورداریی دەمێنێتــەوە. 

ئێســتا بیــر لــەوە بكــەوە كــە تــۆ بەڕاســتی دەتوانیــت چاودێریــی 

پلــەی گەرمــی لەشــم یــان فشــاری خوێنــم و كــۆی لێدانــی ترپــەی 

ــەو  ــان ل ــەوە ی ــك دەخوێنم ــە وتارێ ــەی ك ــەو كات ــت ل ــم بكەی دڵ

ــۆن  ــان تەلەڤزی ــن ی ــە ئۆنالی ــك ب ــای پرۆگرامێ ــە تەماش ــەی ك كات

ــی بزانیــت مــن هــەر ســاتەوەختێك  ــۆ دەتوان ــەوكات ت دەكــەم. ئ

هەســت بــە چــی دەكــەم. ئەمــە بەئاســانی بــەرەو هێنانەكایــەوەی 

ــە هیچــی  ــت ك ــو دەچێ ــەڕی دزێ ــی ئەوپ رژێمگەلێكــی تۆتالیتاری

ــت. ــەڵ ناكرێ لەگ

ئەمــەش شــتێك نییــە كــە هــەر دەبــێ بێتەكایــەوە. ئێمــە دەتوانیــن 

رێگــە لــە ڕوودانــی بگریــن. بــەاڵم بــۆ رێگرتــن لــە روودانــی، ئیمــە 

ــن،  ــییەكە بكەی ــە مەترس ــتە درك ب ــتێك پێویس ــەر ش ــە ه ــەر ل ب

ــی  ــە بارودۆخێك ــە ل ــن ك ــەوە بی ــاگاداری ئ ــە ئ ــش، ئێم دووەمنی

نائاســایی ئــاوا رێگــە بــە چــی دەدەیــن رووبــدات.

*ئایــا ئــەم قەیرانــە وای لــە تــۆ كــردووە كــە دەســكاری 
وێنەكــەت بــۆ مــرۆڤ لــە ســەدەی بیســت و یــەك بكەیت؟

ــە  ــە دەوەســتێت ك ــەو بڕیاران ــە لەســەر ئ ــن، چونك ــە نازانی - ئێم

ــێ  ــن. مەترســی چینێكــی ب ــن و دەیدەی ــی دەگەی ئێمــە ئێســتا پێ

ــان  ــە هەڵكش ــەورە ل ــگار گ ــێوەیەكی ئێج ــتی بەش ــوود بەڕاس س

دایــە بەهــۆی ئــەو قەیرانــە ئابوورییــە هەنوكەییــەوە. ئێمــە ئێســتا 

زیادبوونــی ئۆتۆماتیكیبــوون دەبینیــن، ئەو رۆبــۆت و كۆمپیوتەرانە 

شــوێنی  كارەكان  و  ئیــش  لــە  زیاتــر  و  زیاتــر  دێــت  هــەروا 

مرۆڤــەكان دەگرنــەوە، چونكــە خەڵــك لــە ماڵەكانــی خۆیــان 

بەندكــراون، هەروەهــا مرۆڤــەكان دەكــرێ تووشــی ڤایــرۆس بــن، 

ــا. ــەكان ن ــەاڵم رۆبۆت ب

ــاری  ــە بڕی ــان لەوانەی ــە واڵت ئێمــە رەنگــە ببینیــن كــە هەندێــك ل

گەڕانــەوەی هەندێــك پیشەســازی بــۆ واڵت بــدەن لەبــری ئــەوەی 

پشــت بــە كارگەكانــی شــوێنەكانی تــر ببەســن. بۆیــە لەوەدەچێــت 

و  بەئۆتۆماتیكیكــردن  بەهــۆی  بێــت  بەیەكــەوە  هەردووكیــان 

ــە پێشــكەوتووەكان  ــی واڵت ــی، بەتایبەت ــەوەی جیهانگەرای رەتكردن

لەنــاكاو  دەبەســن،  هــەرزان  كاری  دەســتی  بــە  پشــت  كــە 

ژمارەیەكــی ئێجــگار زۆر لــە چینــی بــێ ســوود لــە خەڵكیــان 

ــەو  ــە ئ ــت داوە چونك ــان لەدەس ــش و كارەكانی ــە ئی ــت ك هەبێ

ئیشــانە یــان بەئۆتۆماتیكیكــراون یانیــش چوونەتــە شــوێنێكی تــر.

ئەمــە هەروەهــا لەنیــو واڵتــە دەوڵەمەندەكانیــش روودەدات. ئــەم 

ــازاڕی كار.  ــە ب ــەورە ل ــگار گ ــی ئێج ــە هــۆی گۆڕان ــە دەبێت قەیران

خەڵــك لــە ماڵــەوە ئیش دەكــەن. خەڵــك لەرێگــەی ئۆنالینــەوە كار 

دەكــەن. ئەگەربێتــو ئێمــە وریــا نەبین، ئــەوە دەكــرێ ئەنجامەكەی 

داڕمانــی كاری رێكخراوەیــی لێبكەوێتــەوە، بەالیەنــی كەمــەوە لــە 

چەنــد بوارێكــی پیشەســازی. بــەاڵم ئەمــە شــتێك نییــە كــە هــەر 

ــن  ــە دەتوانی ــییە. ئێم ــی سیاس ــە بڕیارێك ــدات. ئەم ــت رووب دەبێ

لــەم بارودۆخــە بڕیارەكــە بــۆ پاراســتنی مافەكانــی كرێــكاران 

ــۆ سەرتاســەری جیهــان.  ــان ب ــن، ی ــە واڵتەكەمــان دروســت بكەی ل

كۆمپانیــاكان  و  پیشەســازی  دارایــی  پشــتیوانی  حكومەتــەكان 

ــان بكــەن.  ــان و مایەپووچــی دەربازی ــە داڕم ــەوەی ل ــەن بۆئ دەك

ــان ئــەو  ئــەوان دەتوانــن بەمەرجــی پاراســتنی مافــی كرێكارەكانی

هاوكارییــە ماددییەیــان بكــەن. بۆیــە هەمــووی لەســەر ئــەو 

ــن. ــن و دەیدەی ــە ئێمــە دروســتی دەكەی ــە دەوەســتێت ك بریاران

*ئایــا مێژوونووســێكی داهاتــوو لەســەر ئــەو چركەســاتە 
چــی دەڵێــت؟

- پێموایــە مێژوونووســانی ئاینــدە ئەمــە وەك خاڵــی وەرچەرخــان 

ــە چ  ــەاڵم ئێم ــن. ب ــەك دەبین ــت و ی ــەدەی بیس ــژووی س ــە مێ ل

ــتێ.  ــان دەوەس ــەر بڕیارەكامن ــەوە لەس ــەر ئ ــەك دەگرینەب رێگەی

ــی درا  ــەر روودان ــار لەس ــوەختە بڕی ــە پێش ــە ك ــتێك نیی ــە ش ئەم

ــت. بێ

****

پرۆفیســۆر یوڤــال نــوح هــەراری نووســەری كتێبــی مرۆڤــی 

عاقــڵ: پوختەیــەك لــە مێــژووی مرۆیــی، هۆمــۆ دیــوس و بیســت 

و یــەك وانــە بــۆ ســەدەی بیســت و یەكــە. كۆمپانیــا كۆمەاڵیەتییــە 

كاریگەرەكــەی بەنــاوی ســایپێنس یــەك ملیــۆن دۆالری بەخشــییە 

رێكخــراوی تەندروســتی جیهانــی دوای ئــەوەی ســەرۆكی ئەمریكا 

ــۆ رێكخــراوی تەندروســتی  ــی ب ــی هــاوكاری دارای ــاری راگرتن بڕی

جیهانــی دا.

سەرچاوە:
https://www.dw.com/en/virus-itself-is-not-the-biggest-danger-says-

yuval-noah-harari/a-53195552?fbclid=IwAR1FzLnPK3m7pzQZL9U0fRB

5djkSuLA9_-l8ddY4ZBJZCATW0jMHTYMU3mU
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