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لــە  بــوو  یەکێــک  ئەمیــن  ســەمیر 

بیرمەنــدە بەرجەســتەکانی چــەپ، کــە لــە 

ڕێکەوتــی )12ی ئابــی 2018( لــە پاریــس 

کۆچــی دوایــی کــرد. ســەمیر لــە )3ی 

ــە باوکێکــی  ســێپتەمبەری ســاڵی 1931( ل

میــری و دایكێکــی فەڕەنســی لــە قاهیرە 

لــە  گەنجیــی  و  منداڵــی  لەدایکبــووە. 

شــاری پــۆرت ســەعید بەســەربردووە و 

لــە خوێندنگەیەکــی فەڕەنســی وانــەی 

تــا  لــە ســاڵی 1947ـــەوە  خوێنــدووە. 

خوێنــدکاری  پاریــس  لــە   1957 ســاڵی 

زانکــۆ بــووە و ســاڵی 1952 دیپلۆمــی لــە 

زانســتە سیاســییەکاندا بەدەســتهێناوە و 

دواتــر ئامــار و ئابووریــی خوێنــدووە. 

ســەمیر  پاریــس  بــۆ  چوونــی  دوای 

کۆمۆنیســتی  حزبــی  بــە  پەیوندیــی 

فەڕەنســاوە کــردووە و زۆری پێنەچــووە 

ــۆڤێت  ــی س ــیزمی یەکێتی ــە مارکس ــە ل ک

 1957 ســاڵی  کەوتووەتــەوە.  دوور 

دکتــۆرای لەســەر ڕێنامیــی )فرانســوا پــرو( 

بــە نــاوی »ســەرچاوەکانی دواکەوتوویــی: 

کەڵەکەکردنی ســەرمایە لەســەر ئاســتێکی 

جیهانــی( نووســی. دواتــر نــاوی تێــزی 

)لێکەوتەکانــی  بــۆ  گــۆڕی  دکتۆراکــەی 

نێودەوڵەتــی  لێکدانــی  ســراکتۆری 

ســەرمایەدارییەکان(. پۆســت  ئابورییــە 

خوێنــدن  بــە  هێنانــی  کۆتایــی  دوای 

قاهیــرە  بــۆ  گەڕایــەوە  پاریســەوە  لــە 

)دامــەزراوەی  لــە   1960 ســاڵی  تــا  و 

بەڕێوەبردنــی ئابــووری( کاری کــردووە. 

وەزیــر  ڕاوێــژکاری  وەک   1960 ســاڵی 

 1963 ســاڵی  تــا  و  )مالــی(  بــۆ  چــوو 

 1963 ســاڵی  مایــەوە.  پۆســتەدا  لــەو 

پەیامنــگای گەشــەی ئابووریــی ئەفەریقیا، 

پێگەیەکــی توێژینەوەیــی دا بــە ســەمیر و 

تــا ســاڵی 1970 لــەو پەیامنگایــە مایــەوە. 

ــە زانکۆکانــی  بــە درێژایــی ئــەو ســااڵنە ل

ــە  ــەنیگال و ل ــە س ــە )داکار( ل ــر( ل )پواتی

هەبــووە.  مامۆســتای  پۆســتی  پاریــس، 

ســەرۆکی  بــە  بــوو   1970 ســاڵی 

لــەو   1980 ســاڵی  تــا  و  پەیامنگاکــە 

پۆســتەدا مایــەوە و لــەو ســاڵەدا دەســتی 

لــە پۆســتەکەی کێشــایەوە، ئیــدی لــە 

ســاڵی 1980وە وەک ســەرۆکی کۆمەڵــەی 

ــە  ــژەی ب ــە داکار درێ ــێیەم ل ــی س جیهان

دا. توێژینــەوە  کاری 

لــە  ئەمیــن  ســەمیر  ڕادیکالیزمــی 

فۆڕمــی  1960دا  و   1950 دەیەکانــی 

کەســانی  ســااڵنەدا  لــەو  وەرگــرت. 

غانــا،  لــە  نەکرومــە(  )قــەوام  وەک 

ــا و )جەمــال  ــە تانزانی )جولیــۆس نایــرە( ل

گەیشــتبوونە  میــر  لــە  عەبدولنــارس( 

ــوازەکان  ــەوە ئازادیخ ــەاڵت و بزووتن دەس

ئەفەریقــای  لــە  کۆڵۆنیاڵــەکان  لــە 

ــوون.  ــاالک ب ــر چ ــا جەزائی ــوورەوە ت باش

لــەو ســااڵنەدا ئەفەریقیــا لەگــەڵ ئــەوەی 

دواتــر لــە خراپەکارییەکانــی ســندوقی 

ــاوز  ــدا، زۆر جی ــی ڕووی دراوی نێودەوڵەت

بــوو، لــەو ســااڵنەدا بــوو کــە ســەمیر وەک 

یەکێــک لــە ڕەخنەگرانــی بەناوبانــگ و 

ــەت  ــارساوی ســەرمایەداری و ئیمپراتۆری ن

دەســتی  چوارچێوەیــەدا  لــەم  و  نــارسا 

ــە ئیســالمی  ــە ڕەخنەگرتــن ل نەپاراســت ل

سیاســی )بــە شــێوەیەکی گشــتی هەمــوو 

ــن( و  ــە ئایی ــی ل ــوودوەرگرتنێکی سیاس س

مارکســیزمی یــۆرۆ سەنتەریســت. ئەگــەر 

ڕێگەمــان پێبدرێــت کــە تێروانینەکانــی 

دەتوانیــن  بکەینــەوە،  کــورت  ســەمیر 

ســەمیر،  بۆچوونــی  بــە  کــە  بڵێیــن 

ــدا  ــە واقیع ــە ل ــی ک ــەرمایەداری جیهان س

ــدا،  ــە جیهان دەســەاڵتداری ئۆلیگارشــییە ل

و  دروســتکردن  بــە  خــۆی  پێگــەی 

پاراســتنی پێنــج هەژمــوون بەردەوامــی 

پێــداوە:

-کۆنرۆڵی تەکنەلۆجیا.

-کۆنرۆڵی سەرچاوە رسوشتییەکان.

-کۆنرۆڵی سەرچاوە داراییەکان.

-کۆنرۆڵی ڕاگەیاندنە جەماوەرییەکان.

لەناوبردنــی  ئامڕازەکانــی  -کۆنرۆڵــی 

بەکۆمــەڵ. 

ــەی  ــا ڕێگ ــەمیرەوە تەنی ــەی س ــە ڕوانگ ل

گەیشــن بــە گەشــە و خۆشــگوزەرانی، 

لەناوبردنــی ئــەو هەژموونانەیــە. هــەر 

کارێــک کــە ئــەو پێنــج هەژموونــە نەکاتــە 

ئامانــج، ســەرکەوتوو نابێــت. ئــەو لەگــەڵ 

هاوکارانــی وەک )ئانــدرێ گونــدر فرانک(، 

جیهانــی بــۆ )ناوەنــد( و )پەراوێــز( دابەش 

کــرد، واڵتانــی )پەراوێــز( ئــەو واڵتانــە 

ــوور(  ــی باش ــاوی )واڵتان ــە ن ــە ب ــوون ک ب

یــان )واڵتانــی دواکەوتــوو( نارسابــوون. 

ڕۆڵــی ئــەو واڵتانــە بەرهەمهێنــان بــوو 

بــۆ خســتنەڕوو لــە واڵتانــی )ناوەنــد( 

و  باکــوور  ئەمەریــکای  بەتایبەتــی  و 
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ئەوروپــای ڕۆژئــاوا و ژاپــۆن. کێشــانەوەی 

رسوشــتییەکانی  ســەرچاوە  لــە  ســوود 

نرخــی  بەرزبوونــەوەی  ئەفەریقیــا، 

ــە  ــدا ل ــی نێودەوڵەتی ــە بازرگانی ئاڵوگــۆڕ ل

زیانــی بەرهەمهێنەرانــی مــادە ســەرەتایی 

ــە گەشــەی  ــوو و ڕێگــەی ل و خــاوەکان ب

ئــەو واڵتانــە دەگــرت و تەنیــا بینــەری 

ــە. ــەو واڵتان ــن ل ــن دەبی ــوود وەرگرت س

بــارەی  لــە  ســەمیر  تێروانینــی 

ئــەو  دژی  وردی  بــە  دواکەوتوویــی 

ــی  ــە بابەتاکان ــوو ک ــە ڕەســمییە ب تێڕوانین

ئەفەریقیــای بــە هــۆی ئــەوە دادەنــا کــە 

ــی  ــی ئابووری ــژەی پێویســت تێکەڵ ــە ڕێ ب

کــە  کاتێکــدا  لــە  نەبــووە.  جیهــان 

ــە  ــە ک ــە ئەوەی ــوو گرفتەک ــەمیر پییواب س

ئەفەریقــا بــە شــێوەیەکی زیانبــار تێکەڵــی 

ــا ئــەو کاتــەی  ئابووریــی جیهــان بــووە. ت

بەردەوامییــان  هەژموونــە  پێنــج  ئــەو 

هەبێــت، پرۆســەی ئێســتای بەجیهانیبوون 

کارگەکانــی  دەبێــت،  بــەردەوام 

زۆربــەی  لــە  ناوەڕاســت  ســەدەکانی 

ــن و  ــت دەب ــز(دا دروس ــی )پەرزوێ واڵتان

پەرەدەســەنن، چونکــە نابنــە مەترســی 

لەســەر دەســەاڵتی بااڵدەستی ســەرمایەی 

دەتوانرێــت  ڕاســتیدا  لــە  باکــوور. 

بگوترێــت، کــە بــە کەمکردنــەوەی ئاســتی 

واقیعــی موچــە و لەناوبردنــی بنەمــای 

پیشەســازی لــە ژمارەیــەک واڵت )کــە لــە 

واقیعــدا ســەندیکای کرێکاریــی بەهێزیان 

هەبــوو( ئــەم دۆخــە هەژموونییــە لــە 

جــاران خراپــر بــووە.

دەســتکەوتە  گرنگریــن  لــە  یەکێــک 

تیۆرییەکانــی ســەمیر تێروانینــی ئــەوە 

پەیوەندیــی  )پچڕاندنــی  بــارەی  لــە 

ئابــووری(. ســەمیر پێیوابــوو کــە واڵتانــی 

تێکەڵبوونــی  لــە  پێویســتە  )پەراوێــز( 

ســوود کێشــانەوە لێیــان و چەوســاندنەوە 

دووربکەونــەوە،  بەکارهێنانیــان  و 

بــە  پرۆســەی  تــر  دەربڕینێکــی  بــە 

لــە  بکەنــەوە.  پێچەوانــە  جیهانیکــردن 

هەمــان کاتــدا ئــەو بــاوەڕی بــە خواســتنی 

پەراوێزیــی ئابــووری نەبــوو، خاڵێــک کــە 

ژمارەیــەک لــە ڕابەرانــی سۆسیالیســتی 

ئەفەریقــا باوەڕیــان پێــی هەبــوو، ســەمیر 

لــە پێگــەی الوازیــدا  نابێــت  پێیوابــوو 

خــۆت بخەیتــە نــاو ئــەو تێکــەڵ بوونەوە.

لــە ڕوانگــەی ســەمیرەوە والتانــی تــازە 

ــان  گەشەســەندوو پێویســتە ئابوورییەکەی

ــەت،  ــەری دەوڵ ــتوەردانی کاریگ ــە دەس ب

کــە  دارایــی  و  ســەرمایە  کۆنرۆڵــی 

ــی  ــە دەرەوە، هەروەهــا پەرەپێدان دەبرێت

لەگــەڵ  بازرگانییــەکان  پەیوەندییــە 

بەڕێوەببــەن.  )پەراوێــز(  تــری  واڵتانــی 

بــە بۆچوونــی ســەمیر کەرتــی دارایــی 

نیشــتیامنی  بــە  پێویســتە  ئابــووری  و 

ســوودوەرگرتن  شــێوازەکانی  و  بکرێــت 

لــە ســەرچاوە رسوشــتییەکانیش پێویســتە 

لەژێــر چاودێرییــدا بــن. پەیوەندیــی نێوان 

ــەکان  ــی ناوخــۆ و نرخــە جیهانیی نرخەکان

ئــەم  دەبێــت  و  بپچڕێرنێــن  پێویســتە 

لــە  خۆیــان  ڕزگارکردنــی  بــۆ  واڵتانــە 

کۆنرۆڵــی دامــەزراوە نێودەوڵەتییــەکان 

سەمیر شۆڕشی 
یەک شەوەی 
پەسەند نەبوو. 
ڕوودانی شۆڕش و 
دواتر دەستپێکردنی 
قۆناغی سۆسیالیزم 
لە تێروانینی ئەودا 
نامومکین بوو
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بازرگانیــی  ڕێکخــراوی  منونــە  )بــۆ 

جیهانــی، ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی و 

بانکــی جیهانــی( کار بکــەن. 

بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی تێروانینــی ســەمیر 

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە 40 

ســەمیر،  ڕێنامییەکانــی  بەپێــی  ســاڵە 

ئــەم  کــە  کــرد  ئەوەیــان  بانگەشــەی 

واڵتانــە پێویســتە هەناردەکــردن زیاتــر 

گرفتەکانیــان  شــێوەیە  بــەم  و  بکــەن 

و  گشــتی  دارایــی  دەبێتــەوە.  کەمــر 

ســەرچاوە رسوشتییەکانیشــیان بــە کەرتــی 

ــە  ــوێنەی ک ــەو ش ــا ئ ــپارد و ت ــەت س تایب

کەرتــی  لەســەر  چاودێرییــان  توانــای 

ــەوە  ــەکان ل ــت. لێکەوت ــووری نەهێش ئاب

ــت بشــاردرێنەوە.  ــە بتوانرێ ئاشــکراترن ک

ــەم  ــانی ل ــی و نایەکس ــەژاری و نەبوون ه

دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  زۆرە.  واڵتانــە 

پاســاوی نوێیــان دۆزیوەتــەوە. )حوکمڕانی 

بــاش(، )هــەژاری( )کۆمەڵگــەی مەدەنی(، 

بــەاڵم ئــەو پرســیارەی کــە کەمــر گرنگیــی 

پێــدەدەن ئەوەیــە کــە ئــەم هەژارییــە 

بەرفراوانــە بۆچــی و چــۆن دروســتکراوە؟ 

کام  بــۆ  بــاش  واتــا  بــاش  حوکمڕانیــی 

گــرووپ و چینــی کۆمەاڵیەتــی؟

سیســتمی  کــە  سااڵنەشــدا  لــەم 

لــە  یەکێــک  گرفتــاری  ســەرمایەداری 

مێــژووی  قەیرانەکانــی  قورســرین 

خۆیەتــی، بــە وتــەی ســەمیر بابەتەکانــی 

سیســتمەدا  ئــەم  لەنــاو  ئێســتا 

ــە. هــۆکاری ســەرەکیی  ــان نیی ڕێگەچارەی

قەیرانەکــە وەک ســەمیر ئامــاژەی پێــداوە 

ــر  ــە وتەیەکــی ت ــە، ب ــر کەرتــی دارایی زیات

ــە  ــن ب ــارە دەریببڕی ــی پ ــە زمان ــەر ب ئەگ

پارەیەکــی  ڕوولەزیادبــوون  شــێوەیەکی 

بەرهەمهێنــەکان  چاالکییــە  لــە  کەمــر 

ــە  ــە ڕۆژان ــێک ک ــت و بەش ــت دێ بەدەس

ــت(  ــە )ڕێن ــووە ب ــە، ب ــە زیادبوون ڕووی ل

شــێوازی  نوێریــن  ڕاســتیدا  لــە  کــە 

ــک  ــان. یەکێ ــە جیه ــی ســەرمایەیە ل دزین

گۆڕانکارییانــە  ئــەم  لێکەوتەکانــی  لــە 

خــودی  کــە  ئەوەیــە  ئابووریشــدا  لــە 

ــک  ــۆ کاریکاتێرێ ــاوا ب ــیی ڕۆژئ دیموکراس

گــۆڕاوە. ســەرمایەداری لــە خۆیــدا پشــتی 

بەردەوامــی  پڕۆســەی  بــە  بەســتووە 

ــەوە  ــۆ کۆکردن ــی ب ــی خاوەندارێت داماڵین

ــی  ــە ڕوانگەیەک ــۆی. ل ــەپێدانی خ و گەش

ئەوروپــا  ســەرمایەداری  مێژووییــەوە 

ــەو بەشــەی  بــێ دەســەاڵتداری بەســەر ئ

زیادەیــان  ســەرچاوەی  کــە  جیهانــدا 

ــۆ  ــش ب ــوو. دڵنیایی ــن ب ــوو، نامومکی هەب

ئــەو کەســانەی کــە لــەو ســەردەمانەدا لــە 

ــان لێســەندرایەوە،  ــا خاوەندارێتیی ئەوروپ

توانــای کــۆچ بــۆ )جیهانــی نــوێ( بــە 

دیاریکــراوی بــۆ ئەمەریــکا و تــا ڕێژەیــەک 

بــۆ ئوســتوڕالیا بــوو.

ســەندنەوەی خاوەندارێتــی لــە جوتیــاران 

لــە باشــوور بــۆ دیاریکردنــی چارەنووســی 

ــۆ  ــت ب ــتە و دەبێ ــی زۆر پێویس مرۆڤایەت

گەیشــن بــە پاراســتنی خواردەمەنــی و 

هەروەهــا  زەوی(،  )خواردنــی  دژایەتــی 

ڕەســەن  خەڵکانــی  لــە  بەرگــری  بــۆ 

هەوڵبدرێــت. بــۆ ســەمیر جوتیــاری نــەک  Samir Amin
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پێشــکەش  ئاڵتوونــی  هەلێکــی  تەنیــا 

)بــە  بوونــی جوتیــاران  بەڵکــو  دەکات، 

نزیکەیــی نیــوەی دانیشــتوانی جیهــان( 

ســەرمایەداری  بــۆ  گرنگــە  گرفتێکــی 

ــە  ــەی گەیشــن ب ــۆ ســەمیر ڕێگ ئێســتا. ب

ــتی  ــەر ئاس ــە لەس ــە، ک ــیالیزم ئەوەی سۆس

ســەندنەوەی  ناوچەیــی  و  نیشــتیامنی 

خاوەندارێتــی لــە جوتیــاران بوەســتێرنێت 

و پشــتیوانی لــە بەرهەمــی کشــتوکاڵی 

ڕەســەن بکرێــت و دڵنیــا بیــن کــە واڵتــان 

ئاسایشــی خۆراکیــان هەیــە و پەیوەندیــی 

نرخــە  لەگــەڵ  ناوخۆییــەکان  نرخــە 

بتوانیــن  جیهانییــەکان پچــڕاوە. ئەگــەر 

ــەک  ــن ن ــەرکەوتوو بی ــەدا س ــەم بابەتان ل

لــە  خاوەندارێتــی  ســەندنەوەی  تەنیــا 

جوتیــاران دەوەســتێت، بەڵکــو کۆچکردنی 

ئــەوان بــۆ شــارەکانیش دەوەســتێت.

ســەمیر شۆڕشــی یــەک شــەوەی پەســەند 

دواتــر  و  شــۆڕش  ڕوودانــی  نەبــوو. 

سۆســیالیزم  قۆناغــی  دەســتپێکردنی 

لــە تێروانینــی ئــەودا نامومکیــن بــوو. 

ــە  ــاس ل ــە ب ــەوەی ک ــی ئ ــە جیات ــەو ل ئ

بــکات،   )21 ســەدەی  )سۆســیالیزمی 

ــردەوە  ــە دەک ــەو خاڵ ــەر ئ ــی لەس جەخت

ــەرەو سۆســیالیزم  ــن ب کــە ڕێگــەی تێپەڕی

دوورودرێــژە.

بــە  ئەمیــن  ســەمیر  بیرەوەرییەکانــی 

مارکســییەکی  )یادەوەرییەکانــی  نــاوی 

ســەربەخۆ( پێــش مردنــی ئامــادە بــوو بــۆ 

ــە  چــاپ و چاپەمەنــی )مانتلــی ڕیڤیــە( ل

ســاڵی )2018(دا بــاوی کــردەوە.
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