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ئــەم پەتــا جیهانییــە بــۆ هەتــا هەتایــە جیهــان دەگۆڕێــت .لێــرەدا
ڕا و بۆچوونــی ( )12بیرمەنــدی دیــاری جیهامنــان وەرگرتــوە.
ئەوانیــش( :جــۆن ئالیــن ،نیكــۆاڵس بورنــس ،لەورییــە گاریــت،
ڕیچــارد هــاس ،جــۆن ئایكنبێــری ،كیشــۆری مەهبوبانــی،
شیڤشــەنكار مینــۆن ،ڕۆبــن نیبلێــت ،جۆزێــف نــای ،شــانۆن ئۆنێــڵ،
كــۆری شــاكی ،ســتیڤن واڵــت).
هاوشــێوەی كەوتنــی دیــواری بەرلیــن یاخــود كۆمپانیــای لیهــان
بــرۆزەرس ،پەتــای جیهانیــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا ڕووداوێكــە جیهانــی
شــڵەژاندوە و هــەر لەمــڕۆوە دەتوانیــن لێكەوتەكانــی ببینیــن.
ئــەوەی زۆر لێــی دڵنیایــن ئەوەیــە ،هــەروەك چــۆن ئــەم
نەخۆشــییە ژیانــی تێكــداوە و بازاڕەكانــی شــێواندوە و توانــای
(یاخــود بێتوانایــی) حكوومەتەكانــی دەرخســتوە ،هــاوكات لــە زۆر
ڕووەوە ،كــە دواتــر دەردەكــەون وەرچەرخانــی هەمیشــەیی لــە
هێــزی سیاســی و ئابووریــدا دروســت دەكات.
بــۆ ئــەوەی لــەم وەرچەرخانــەی لــە ژێــر پێامنــدا ڕوودەدات تــێ
بگەیــن ،گۆڤــاری (فۆریــن پۆلیســی) داوای لــە ( )12بیریــاری
دیــاری جیهــان كــردوە بۆچــوون و پێشــبینی خۆیــان لەبــارەی
سیســتمی جیهانــی پــاش ئــەم پەتایــە بخەنــەڕوو.

()1

جیهان كەمتر كراوە و ئازاد و پێشكەوتوو دەبێت
ستیڤن واڵت

ئــەم پەتــا جیهانییــە دەوڵــەت و ناســیۆنالیزم بەهێــزدەكات.
حکوومەتــەكان بــە هەمــوو جۆرەكانیانــەوە ڕێوشــوێنی لــە نــاكاو
دەگرنەبــەر بــۆ چارەســەری قەیرانەكــە و دوای كۆتاییهاتنــی
قەیرانەكــە دەســتبەرداری ئــەم دەســەاڵتە نوێیانــە نابــن.
(کۆڤیــد )19 -پرۆســەی وەرچەرخانــی هێــز خێراتــر دەكات و
لــە خۆرئــاواوە بــۆ خۆرهــەاڵت كاریگەریــی دروســت دەكات.
كۆریــای باشــوور و ســەنگافورە باشــرین وەاڵمدانەوەیــان هەبــوو
لــە هەمبــەر دۆخەكــە و چیــن لــە دوای هەڵەكانــی ســەرەتای
باشــر هەنــگاوی نــاوە .وەاڵمدانــەوەی ئەورووپــا و ئەمریــكا بــە
بــەراورد هێــواش و هەڕەمەكییانــە بــوە ،ئــەوەش ســیحری مۆدێلــە
خۆرئاواییەكــەی زیاتــر كــەم كردوەتــەوە .ئــەوەی ،كــە گۆڕانــی بــە
ســەردا نایــەت رسوشــتی ملمالنێخوازانــەی سیاســەتی جیهانییــە.
پەتــا و درمەكانــی پێشــوو –لەوانــە ئەنفلۆن ـزای ئیســپانی ســااڵنی
( ،)1919 - 1918نــە كۆتاییــان بــە بەربەرەكانێــی هێــزە گــەورەكان

هێنــا نەبــوە دەســتپێكی قۆناغێكــی نــوێ لــە هەماهەنگــی
جیهانــی( .کۆڤیــد)19 -ش ناتوانێــت ئــەوە بــكات .لــە ئاینــدەدا
زیاتــر پاشەكشــە دەكرێــت لــەو جیهانیگرییــە بــێ ســنوورەی
لــە ئارادایــە ،بۆیــە هاواڵتییــان بــۆ پاراســتنی خۆیــان چاویــان
لــە حکوومەتەكانــی خۆیــان دەبێــت و دەوڵــەت و دەزگاكانیــش
هــەوڵ دەدەن لــە خاڵــە الوازەكانــی داهاتــوو كــەم بكەنــەوە.
بــە كورتــی( ،کۆڤیــد )19 -جیهانێــك دێنێتــە كایــەوە ،كــە كەمــر
كــراوە و ئــازاد و گەشەســەندوو دەبێــت .خــۆی نابێــت بــەو
شــێوەیە بێــت ،بــەاڵم بــە كــۆی ڤایرۆســە كوشــندەكە خــۆی و
پالنــی ناتــەواو و ســەركردەی بــێ توانــا و ناكارامــە مرۆڤایەتییــان
خســتوەتە ســەر ڕێڕەوێكــی مەترســیدارەوە.

()2

كۆتایی جیهانیگیریی ئێستا
رۆبن نیبڵێت

پەتــای جیهانــی كۆرۆنــا دەشــێت ببێتــە بارێــک پشــتی
جیهانگیــری ئابووریــی بشــکێنێت .هێــزی ســەربازیی و ئابووریــی
گەشەســەندووی چیــن بــوە پاڵنــەری ئەوەی هــەردوو پارتــی كۆماری
و دیموكراتەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەکان ســووربن لــە ســەر
دابڕینــی چیــن لــە تەكنەلۆژیــای بــەرز و كایــەی هزریــی ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان و هەوڵــدان بــۆ ناچاركردنــی هاوپەیامنەكانــی بــە
ئەنجــام دانــی هەمــان شــت .بــە هــۆی زیادبوونــی فشــارە گشــتی و
سیاســییەكان بــۆ كــەم كردنــەوەی ڕێــژی دەردانــی كاربــۆن پرســیاری
لــە ســەر پشتبەســتنی زۆربــەی كۆمپانیــاكان بــە زنجیــرە بــازاڕە
دوورەكان دروســتكردوە .ئێســتا (کۆڤیــد )19 -حکوومــەت و كۆمپانیا
و كۆمەڵگاكانــی ناچاركــردوە تواناكانیــان زیاتــر بكەن بــۆ چارەكردنی
پرســی وەســتانی جووڵــەی ئابووریــی ئــەم قۆناغــە.
ئەگــەری زۆر دوورە لــەم چوارچێوەیــەدا جیهــان بگەڕێتــەوە بــۆ
بیرۆكــەی جیهانگیریــی قازانجــی دووالیەنــە ،كــە بــوە هێــای
ســەرەتای ســەدەی بیســت و یــەك .ئەگــەر پاڵنەرێــك نەبێــت
بــۆ پاراســتنی ئــەو قازانجــە هاوبەشــانەی ،كــە بــە هــۆی كاری
پێكەوەیــی ئابووریــی جیهانییــەوە بەدەســتهاتوون ،ئــەوە هەیكەلــی
بەڕێوەبردنــی ئابــووری جیهــان بەخێرایــی دەڕووخێــت .پاشــان
دەبێــت ســەركردە سیاســییەكان زۆر خۆیــان بگــرن بــۆ ئــەوەی درێژە
بــە هاوئاهەنگــی نێودەوڵەتــی بــدەن و نەگەڕێنــەوە بــۆ كێبڕكێــی
جیۆپۆلەتیكــی ئاشــكرا.
ســەركردەكان بــۆ ئــەوەی هەندێــک پێگــەی سیاســی بــە دەســت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بهێنــن ،هــەوڵ دەدەن ئــەوە بــۆ هاواڵتییانیــان بســەملێنن ،كــە
دەتوانــن چارەســەری قەیرانــی (کۆڤیــد )19 -بكــەن ،بــەاڵم ئەوانــەی
شكســت دەهێنــن ناتوانــن لۆمــەی شكســتەكە نەخەنــە ئەســتۆی
ئەوانــی تــر.

()3

چین زیاتر دەبێتە سەنتەری پرۆسەی جیهانگیری
كیشۆر مەهبوبانی

پەتــای جیهانیــی (کۆڤیــد )19 -بەشــێوەیەكی ڕیشــەیی ئاڕاســتە
ئابووریەكانــی جیهــان ناگۆڕێــت ،تەنهــا ئــەو گۆڕانكارییــە خێراتــر
دەكات كــە دەســتی پــێ كــردوە و بریتییــە لــە پاشەكشــێی
جیهانگیریــی ئەمریــكا ســەنتەری و هاتنەپێشــەوەی جیهانگیریــی
چیــن ســەنتەرییە.
بۆچــی ئــەم ڕەوتــە بــەردەوام دەبێــت؟ دانیشــتوانی ئەمریــكا
باوەریــان بــە جیهانگیــری و بازرگانــی نێودەوڵەتــی نەمــاوە.
ترەمــپ هەبێــت یــان نەبێــت ،ڕێكەوتنــە بازرگانییــە ئــازادەکان
كوشــندەن .بــە پێچەوانــەوە ،چیــن ئــەو بــاوەڕەی مــاوە .بۆچــی؟
هــۆكاری مێژوویــی قووڵــر هــەن .ئێســتا ســەركردە چینییــەكان
بــاش دەزانــن ئــەو شــەرمەزارییەی ،كــە لە ســاڵی ( 1942بــۆ )1949
بــە ســەریاندا هــات بەرهەمــی بێخەمــی و لەخۆڕازیبوونــی خۆیــان
و هەوڵــی نەزۆكــی ســەركردەكانیان بــوو بــۆ دابڕینــی واڵتەكــە لــە
جیهــان .بــە پێچەوانــەوە ،لــەم چەنــد دەیــە كەمــەی ڕابــردوودا لــە
ئەنجامــی بەشــداریی جیهانییــەوە ،واڵتەكــە گەشــەیەكی ئابــووری
بەخۆیــەوە بینــی .خەڵكــی چینیــش بــۆ خۆیــان متامنەیەكــی
كەلتوورییــان بــۆ دروســتبوە .ئــەوان باوەڕیــان وایــە دەتوانــن لــە
هەمــوو جێیــەك كیبڕكــێ بكــەن.
دەرەنجــام ،هــەروەك لــە كتێبــە نوێیەكەمــدا بــە نــاوی «چیــن
براوەیــە؟( ،)?has china wonویالیەتــە یەكگرتــووەكان دوو بـژاردەی
هەیــە .یەک ،ئەگەر ئامانجە ســەرەكییەكەی هێشــتنەوەی بااڵدەســتی
جیهانــی بێــت ،ئــەوە دەبێــت لــە ڕووی سیاســی و ئابوورییــەوە
بكەوێتــە كێبڕكێیەكــی جیۆپۆلەتیكــی ســفرییەوە لــە گــەڵ چیــن.
دوو ،ئەگــەر ئامانجەكــەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەرەوپێشــردنی
خۆشــگوزەرانی گەلــی ئەمریــكا بێــت ،كــە لــە دۆخێكــی كۆمەاڵیەتــی
خراپدایــە ،دەبێــت هاوئاهەنگــی لــە گــەڵ چیــن دا بــكات.
ڕاوێــژكاری ژیــر دەڵێــت هاوئاهەنگــی بژاردەیەكــی باشــر دەبێــت.
هەرچەنــدە ،بــە لەبــەر چــاو گرتنــی ژینگــەی سیاســی كوشــندەی
ئەمریــكا لــە هەمبــەر چیــن ،ڕەنگــە ڕاوێــژكارە ژیــرەكان گــرەو
نەبەنــەوە.

107 FOCUS

()4

واڵتە دیموكراسیەكان لە غاوغی خۆیان دێنە دەرەوە
جۆن ئیكینبێری

لــە ماوەیەكــی كورتخایەنــدا ،قەیرانەكــە لــە چوارچێــوەی
گفتوگــۆی س ـراتیژیی گــەورەی خۆرئــاوادا مشــتوڕ لــە نێــو بــەرە
جۆراوجۆرەكانــدا هەڵدەگیرســێنێت .نەتەوەپەرســتەكان و دژە
جیهانگیرییــەكان و هەڵۆكانــی چین و تەنانەت ئینتەرناسیۆنالیســتە
لیرباڵــەكان بەڵگەیــان دەكەوێتــە دەســت لــە ســەر پێویســتیی دیــد
و بۆچوونەكانیــان .ئەگــەر ئــەو زیانــە ئابووریــی و داڕووخانــە
كۆمەاڵیەتییــە لەبــەر چــاو بگریــن ،كــە هاتوونەتــە ئــاراوە،
ئەســتەمە جگــە لــە بەهێــز بوونــی بزووتنەوەیــی ناسیۆنالیســتی
و كێبڕكێــی زلهێــزەكان و دابڕانــی س ـراتیژی و شــتی هاوشــێوەی
ئــەوە هیچــی تــر ببینیــن.
بــەاڵم هاوشــێوەی ســییەكان و چلەكانــی ڕابــردوو ،ڕەنگــە
تەوژمــە دژ و پێچەوانــەكان هێــواش ببنــەوە ،واتــە جــۆرە
ئینتەرناســیۆنالیزمێكی سەرســەختی هاوشــێوەی ئــەوەی ،كــە
فرانكلیــن ڕۆزفێڵــت و چەنــد دەوڵەمتەدارێكــی كەمــی دیكــە لــە
پێــش و پــاش جەنگــی ســارد باســیان لێــوە دەكــرد .داڕووخانــی
ئابووریــی جیهــان لــە ســااڵنی ســییەكان ئــەوەی نیشــاندا ،كــە
كۆمەڵــگا مۆدێرنــەكان چــۆن بــە یەكــەوە گرێــدراون و چەنــدە
الوازن لــە بەرامبــەر ئــەوەی ،كــە ڕۆزفێڵــت پێــی دەگــوت تێوەگالن
یاخــود توشــبوون( .)contagionویالیەتــە یەكگرتــووەكان هێندەی
ئــەوەی كەوتبــوە بــەر هەڕەشــەی هێــزە قووڵەكانــی مۆدێرنــە،
هێنــدە نەكەوتبــوە بــەر هەڕەشــەی زلهێزەكانــەوە .ئــەوەی
ڕۆزفێڵــت و ئینتەرناسیۆنالیســتەكانی دیكــە دوایــی هێنایانــە
ئــاراوە ڕێكخســتنێك بــوو بــۆ بونیادنانــەوەی سیســتمێكی ك ـراوە
لــە ڕێگــەی شــێوازی نوێــی پارێزگاریــی و پشتبەســن بــە یەكــدی.
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان نەیتوانــی هــەروا بــە ئاســانی لــە پشــت
ســنوورەكانییەوە خــۆی بشــارێتەوە ،بەڵكــوو لــە سیســتمێكی
ك ـراوەی پــاش جەنگــدا پێویســتی بــە بونیادنانــی ژێرخانێــك بــوو
بــۆ هاوئاهەنگــی فرەالیەنــە.
بۆیــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و واڵتــە دیموكراســییەكانی دیكــەی
خۆرئــاوا ڕەنگــە بــە هەمــان زنجیــرە كاردانــەوەدا تێپەڕبــن بە هۆی
هەســتكردنیان بــە كەوتنــە بەرمەترســی ،ڕەنگــە وەاڵمدانەوەكەیــان
لــە ســەرەتادا زیاتــر ناسیۆنالیســتانە بێــت ،بــەاڵم دوای ماوەیــەك
ئــەو واڵتــە لــە قاوغــی خۆیــان دێنــە دەرەوە و جۆرێكــی نــوێ لــە
ئینتەرناشــناڵیزمی كرداریــی و پارێــزەر دەدۆزنــەوە.
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()5

قازانجی كەمتر ،بەاڵم سەقامگیری زیاتر
شانۆن ئۆنێڵ

(کۆڤیــد ،)19 -بنەماكانــی پیشەســازی جیهانــی الواز كــردوە .ئێســتا
كۆمپانیــاكان خەریكــن دووبــارە بیــر لــە بەرتەســككردنەوەی ئــەو
سیســتمە فــرە واڵت و فرەهەنــگاوەی تایبــەت بــە دابینكردنــی
خزمەتگوزارییــەكان دەكەنــەوە ،كــە پرۆســەی بەرهەمهێنانــی
ئەمــڕۆی كۆنتــڕۆڵ كــردوە.
هەڵبــەت پێشــوەختە زنجیرەكانــی دابینكردنــی پێداویســتی لــە
جیهانــدا گرفتــی تێكەوتبــوو .یەكــەم لــە ڕووی سیاســییەوە بە هۆی
بەرزبوونــەوەی كرێــی كاری چیــن و جەنگــی بازرگانیــی ترەمــپ و
بەرەوپێشــچوونەكانی بــواری ڕۆبــۆت و ئۆتۆماتیكســازی و لەبــەر
گرتنــەوەی ســێ ڕەهەنــدی ،دوەم لــە ڕووی سیاســییەوە بــە هــۆی
زیانــە ڕاســتەقینەكان و زیانەكانــی كارە چاوەڕوانكــراوەكان ،بــە
تایبەتــی لــە واڵتــە ئابوورییــە پێگەیشــتوەكاندا( .کۆڤید )19 -ئێســتا
زۆربــەی ئــەم ئەڵقانــەی پچڕانــدوە :داخســتنی كارگــەكان لــەو
ناوچانــەی ڤایرۆســەكەیان تێــدا باڵوبوەتــەوە خــاوەن پیشــەكان و
هەروەهــا نەخۆشــخانەكان و دەرمانخانــەكان و ســۆپەرماركێتەكان
و كۆگاكانــی بەتــاڵ و بێبــەش كــردوە لــە بەرهــەم و كار.
لــە الیەكــی تــرەوە ،تــا دێــت كۆمپانیــای زیاتــر هــەوڵ دەدات
بزانێــت لــە كوێــوە پێداویســتییەكان دێــن و ســوود لــە كارامەیــی
وەردەگیرێــت بــۆ زیادبوونــی بەرهــەم .حکوومەتــی واڵتانیــش
دەســتێوەردان دەكــەن و ئــەو پیشەســازییانەی بــە ســراتیژی
دەزانــن ناچاریــان دەكــەن پالنــی پاڵپشــتی ناوخۆیــی و
پاشــەكەوتیان هەبێــت .ئاســتی قازانــج دادەبەزێــت ،بــەاڵم ئاســتی
دابینكردنــی پێداویســتی و خزمەتگــوزاری بــەرز دەبێتــەوە.

()6

ئەم پەتا جیهانییە خزمەت بە مەبەستێكی
سوودبەخش دەكات
شیڤشەنكار مینۆن

هێشــتا لــە ڕۆژانــی ســەرەتاداین ،بــەاڵم ســێ شــت هــەن ڕوونــن.
یەكــەم ،پەتــای جیهانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا سیاســەمتان دەگۆڕێــت،
هــەم سیاســەتی دەوڵەتــان خۆیــان و هــەم سیاســەتی نێوانیــان.
ئــەوەی كۆمەڵــگاكان و تەنانــەت ئازادیخوازانیــش ڕووی تــێ
دەكــەن دەســەاڵتی حکوومەتــە .ســەركەوتنی ڕێژەیــی حکوومــەت

لــە زاڵبــوون بــە ســەر پەتاكــە و كاریگەرییــە ئابوورییــەكان ،پرســە
ئەمنیــەكان و جەمســەرگیری نێــو كۆمەڵــگاكان ئاڵۆزتــر دەكات
یاخــود بچوكیــان دەكاتــەوە .بــە هــەر ڕێگەیــەك بیــت ،حکوومــەت
گەڕاوەتــەوە .ئــەوەی تــا ئێســتا ئەزموونەكــە نیشــانی داوە ئەوەیــە
دەســەاڵتدارە تاكــڕەوەكان و پۆپۆلیســتەكان باشــر نەبــوون لــە
مامەڵەكــردن لــە گــەڵ پەتاكــە .لــە ڕاســتیدا ئــەو واڵتانــەی ،كــە لــە
ســەرەتاوە بەشــێوەیەكی ســەركەوتوانە وەاڵمدانەوەیــان هەبــوو
لەوانــە كۆریــای باكــوور و تایــوان ،واڵتــی دیموكراســین و لــە الیــەن
پۆپۆلیســت و ســەركردەی تاكــڕەوەوە بەڕێــوە نابرێــن.
دوەم ئەمــە هێشــتا كۆتایــی جیهانێكــی پێكــەوە گرێــدراو نییــە.
پەتاكــە بۆخــۆی بەڵگەیــە لــە ســەر پشتبەســتنامن بــە یەكــدی،
بــەاڵم لــە هەمــوو حوكمڕانییەكانــدا ئاڕاســتەیەك هەیــە بــۆ
ڕووكردنــە نــاوەوە و گــەڕان بــۆ ســەربەخۆیی و دیــاری كردنــی
چارەنووســی واڵت .ئێســتا هەنــگاو بــەرەو جیهانێكــی هەژارتــر و
خراپــر و بچوكــر دەنێیــن.
ســێیەم و كۆتایــی ،ئامــاژەی ئومێدبەخــش و بیركردنــەوەی بــاش
هەن .هیندســتان لــە دەستپێشــخەرییەكدا داوای لە ســەركردەكانی
ئاســیای باشــوور كــرد بــە ڤیدیــۆ كۆنفرانــس كۆبوونــەوە ئەنجــام
بــدەن بــۆ قســەكردن لــە ســەر وەاڵمدانەوەیەكــی هاوبەشــی
ناوچەیــی لــە هەمبــەر ئــەو هەڕەشــەیە .ئەگــەر پەتاكــە لــەوە
بــە ئــاگای كردبینــەوە ،كــە بەرژەوەنــدی ڕاســتەقینەمان لــە كاری
هاوئاهەنگــی فرەالیەنیدایــە لــە هەمبــەر ئــەو پرســە جیهانیانــەی
ڕووبەڕوومــان دەبنــەوە ،ئــەوە خزمەتــی بــە مەبەســتێكی
ســوودبەخش كــردوە.

()7

هێزی ئەمریكا پێویستی بە ستراتیژێكی نوێیە
جۆزێف نای

لــە ســاڵی ( ،)2017دۆناڵــد ترەمپــی ســەرۆكی ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا سـراتیژێكی نوێــی تایبــەت بــە ئاسایشــی
نەتەوەیــی ڕاگەیانــد ،كــە تەركیــز لــە ســەر كێربكیــی زلهێــزەكان
دەكاتــەوە( .کۆڤیــد )19 -نیشــانیدا ئــەم ســراتیژییە ناتــەواوە.
ئەگەرچــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان زلهێزێكــی بااڵدەســتە ،بــەاڵم
ناتوانێــت تەنهــا بــە كــردە و هەنــگاوەكان خــۆی بپارێزێــت.
هــەروەك ڕیچــارد دانزیــگ لــە ســاڵی ( )2018كێشــەكەی كــورت
كردوەتــەوە « :تەكنەلۆژیاكانــی ســەدەی بیســت و یــەك نــەك تەنهــا
لــە ســەر ئاســتی جیهانــدا دابەشــبوون ،بەڵكــوو لێكەوتەكانیشــیان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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جیهانیــن .ڤایــرۆس و بەكرتیــاكان و سیســتمەكانی زیرەكیــی
دەســتكرد ڤایرۆســە كۆمپیوتەرییەكان و تیشــكدانەوە و ئەو شــتانەی
تــر ،كــە ڕەنگــە لــە نــاكاو باڵوببنــەوە دەكرێــت زۆرتــر لــە خۆیــان
ببنــە كێشــە بۆمــان .دەبێــت سیســتمە قبووڵكراوەكانــی هــەواڵ
و زانیاریــی و سیســتمەكانی كۆنتڕۆڵكردنــی هاوبــەش و پالنــی
هاوبەشــی پێشــهاتەكان و پێــوەرەكان و ڕێكەوتنەكانیــان وەك
ئامــڕازی كەمكردنــەوەی مەترســییە هاوبەشــە جۆراوجۆرەكامنــان
بەكاربهێرنێــن.
لــە بــارەی هەڕەشــە جیهانییەكانــی وەكــو (کۆڤیــد )19 -و گۆڕانــی
كەشــوهەوا ،ئەوەنــدە بــەس نییــە لــە پێــش واڵتانــی دیكــەوە بیــر
لــە هێــزی ئەمریــكا بكرێتــەوە .كلیلــی ســەركەوتن دەرككردنیشــە
بــە گرنگــی دەســەاڵتی ئەوانــی دی .هەمــوو واڵتێــك بەرژەوەنــدی
نەتەوەیــی دەخاتــە پێــش هەمــوو شــتێكەوە :پرســیارە گرنگەكــە
ئەوەیــە ئــەم بەرژەوەندییــە تــا چەنــد بــە فراوانی یاخود بەرتەســكی
پێناســە كــراوە .وەك (کۆڤیــد )19 -نیشــانی دەدات نەمانتوانیــوە
س ـراتیژییەكەمان لــە گــەڵ ئــەم جیهانــە نوێیــەدا بگونجێنیــن.

()8

براوەكان مێژووی (کۆڤید )19 -دەنوسنەوە
جۆن ئالین

هــەروەك هەمیشــە وابــووە ،مێــژووی (کۆڤیــد )19 -لــە الیــەن
براوەكانــی قەیرانەكــەوە دەنوورسێتــەوە .هەمــوو واڵتێــك و
هەمــوو تاكێــك بەشــێوازی نــوێ و بەهێــز هەســت بــە كاریگەریــی
كۆمەاڵیەتــی ئــەم نەخۆشــییە دەكات .بــێ چەندوچوونــی ئــەو
واڵتانــەی كــۆڵ نــادەن – هــەم لــە ســایەی سیســتمە ئابــووری و
سیاســییە بێهاوتاكەیــان و هــەم لــە ڕوانگەیەكــی تەندروســتی
گشــتییەوە – پێــش ئــەو واڵتانــەی دیكــە ســەركەوتن ڕادەگەیەنــن،
كــە توشــی دەرەنجامێكــی جیــاواز و وێرانكــەر دەبنــەوە .بــە
الی هەندێكــەوە ئەمــە وەك ســەركەوتنێكی گــەورە و دیاریكــەر
دەبێــت بــۆ دیموكراســی و فرەجەمســەر خوازیــی و سیســتمی
چاودێــری تەندروســتی جیهانــی.
بــە هــەر ڕێگەیــەك بێت ئــەم قەیرانە بــەو جــۆرەی دەتوانیــن وێنای
بكەیــن بونیــادی هێــزی نێودەوڵەتــی ڕێكدەخاتــەوە( .کۆڤیــد)19 -
بــەردەوام چاالكییــە ئابوورییــەكان سســت دەكات و ئاڵــۆزی نێــوان
واڵتــان زیاتــر دەكات .لــە ماوەیەكــی زەمەنــی درێــژدا ،ڕەنگــە پەتاكە
تــا ئاســتێكی زۆر توانــای بەرهەمهێنــەری ئابــووری جیهــان كــەم
بكاتــەوە ،بــە تایبەتــی ئەگــەر كار و پیشــەكان دابخرێــن و تــاك لــە

(کۆڤید ،)19 -گەورەترین قەیرانی تەندروستی ئەم سەدەیەیە

هەروەك هەمیشە وابووە،
مێژووی (کۆڤید )19 -لە
الیەن براوەكانی قەیرانەكەوە
دەنووسرێتەوە
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هێــزی كار داببڕێــت .مەترســی دووركەوتنــەوە لــە كار بــە تایبەتــی
بــۆ واڵتــە بەرەوپێشــچوەكان و ئــەو واڵتانــەی دیكــە گەورەیــە ،كــە
بەشــێكی گــەورەی كرێكارانیــان لــە ڕووی ئابورییــەوە كارەكانیــان
ناجێگیــرن .لــە بەرامبــەردا سیســتمی نێودەوڵەتــی دەكەوێتــە ژێــر
فشــاری گــەورەوە و دەرەنجــام ناســەقامگیری و ملمالنێــی بەربــاو
لــە نێــو واڵتانــدا دروســت دەبێــت.

()9

قۆناغێكی نوێی دراماتیكی لە سەرمایەداریی جیهانیدا
لەورییە گارێت

ئــەوەی بەنیســبەت سیســتمی ئابــووری و دارایــی جیهانــەوە
زۆر ڕاچڵەكێنــەرە دەرككردنــە بــەوەی ،كــە زنجیــرە دابینــكاری
( )supply chainsو تــۆڕی دابەشــكاری لــە جیهــان كەوتوونەتــە
بــەر گۆڕانكارییــەوە .بۆیــە پەتــای جیهانیــی كۆرۆنــا نــەك
تەنهــا كاریگەریــی ئابــووری درێژخایەنــی هەیــە ،بەڵكــوو
گۆڕانكارییەكــی پــر ڕیشــەیی لــێ دەكەوێتــەوە .جیهانگیــری
یارمەتــی كۆمپانیاكانــی داوە كاری پیشەســازی بگوازنــەوە بــۆ
سەرانســەری جیهــان و لــە ســەر بنەمــای سیســتمی كاتــی

دیاریكــراو ( )just-in-timeبەرهەمەكانیــان بگەیەننــە بــازاڕ و
خۆیــان لــە كــرێ و خەرجــی كــۆگاكان بــە دوور بگــرن .مانــەوەی
كااڵ و شــمەك لــە ســەر ڕەفــەكان بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــك وەك
شكســتی بــازاڕ ســەیر دەك ـرا( .کۆڤیــد )19 -ئــەوەی ســەملاندوە،
كــە ڤایرۆســەكان نــەك تەنهــا دەتوانــن خەڵــك توشــی نەخۆشــی
بكــەن ،بەڵكــوو دەشــتوانن سیســتمی كاتــی دیــاری كــراو تێــك
بــدەن.
بــە لەبــەر چــاو گرتنــی ئــەو زیانانــەی بــازاڕی دارایــی ،كــە لــە
مانگــی دووی ()2020ەوە جیهــان بەخۆیــەوە بینیــوە ،ڕەنگــە
كۆمپانیــاكان بــە هــۆی ئــەم پەتــا جیهانییــەوە ترســیان لــێ
بنیشــێت لەبــارەی مۆدێلــی كاتــی دیــاری ك ـراو و بەرهەمهێنانــی
بەربــاو لــە سەرانســەری جیهــان .دەشــێت لــە دەرەنجــام دا
قۆناغێكــی دراماتیكــی نــوێ لــە ســەرمایەداریی جیهانیــدا بێتــە
كایــەوە ،كــە تیایــدا زنجیرەكانــی دابینــكاری زیاتــر نزیــك دەبنــەوە
لــە ناوخــۆی واڵت و كااڵ و بەرهەمــی زۆر و زەوەنــدە كۆدەكەنەوە
بــۆ حاڵەتــی گۆڕانكاریــی كتوپــڕ لــە داهاتــوودا .ڕەنگــە ئەمــە
قازانجــە كــورت مەوداكانــی كۆمپانیــاكان كــەم بكاتــەوە بــەاڵم
تــەواوی سیســتمەكە زیاتــر تۆكمــە دەكات.

دەرمانپڕژێنکردنی شەقامەکان یەکێکە لە میکانیزمەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

()10

دەوڵەتی شكستخواردوو زیاتر دەبن
ریچارد هاس

وشــەی هەمیشــە وشــەیەك نییــە حــەزم پێــی نەیــەت ،بــەاڵم پێــم
وایــە قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە الیەنــی كەمــەوە بــۆ چەنــد
ســاڵێك حکوومەتــی واڵتــان بــەرەو نــاوەوە دەهێنیتــەوە تاوەكــوو
تەركیــز بخەنــە ســەر ئــەوەی لــە نــاوەوەی ســنوورەكانیانەوە
ڕوودەدات ،نــەك ئــەوەی لــە دەرەوەیــان ڕوودەدات .پێــم وایــە
زیاتــر بــەرەو ئــەوە دەچــن پێداویســتی خۆبژێنــی دابیــن بكــەن،
بــەو پێیــەی ئاســتی ئاڵوگــۆڕ الواز بــوە ،هەتــا زیاتــر بەرهەڵســتی
شــەپۆلی بەرفراوانــی كۆچكــردن دەکــەن ،كەمــر ئامــادەن
یاخــود گرینگــی دەدەن بــە كێشــە ناوچەیــی و جیهانییــەكان
(لەوانــە گۆڕانــی كەشــوهەوا)و بــە هــۆی ئــەوەی پێویســتییان
بــە دابینكردنــی ســەرچاوە هەیــە بــۆ بونیاندنانــەوەی ناوخــۆ و
كاركــردن لــە ســەر لێكەوتــە ئابورییەكانــی قەیرانەكــە.
چــاوەڕێ دەكــەم زۆرێــك لــە واڵتــان بــە ناڕەحەتــی لــەو قەیرانــە
هەســتنەوە .دەركەوتنــی دەوڵەتــی الواز و شكســتخواردوو دەبێتــە
خەســڵەتێكی زاڵــی جیهــان .ڕەنگــە قەیرانەكــەش ببێتــە هــۆی
تێكدانــی پەیوەندییەكانــی نێــوان ئەمریــكا و چیــن و الوازكردنــی
یەكگرتوویــی ئەورووپــا .لــە ڕووە ئەرێنییەكــەوە ،بەڕێوەبردنــی
كەرتــی گشــتی تەندروســتی لــە جیهانــدا بەهێــز ببێــت ،بــەاڵم
لــە ســەروو هەمــوو ئــەوەوە ،قەیرانێــك كــە ڕیشــەی لــە
جیهانگیریدایــە توانــا و ویســتی جیهــان بــۆ چارەســەركردنی الواز
دەكات ،نــەك بەهێــز.

()11

ویالیەتە یەكگرتووەكان لە تاقیكردنەوەی
ڕابەرایەتی كردن شكستی هێناوە
كۆری شاكی

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــە هــۆی بەرژەوەنــدی خــودی و
بەرتەســكی حکوومەتەكــەی و توانــا خەراپەكەیــەوە ،چیــر وەك
ڕابەرێكــی نێودەوڵەتــی ســەیر ناكرێــت .دەكــرا لــە ڕیگــەی
دەســتەبەركردنی زانیاریــی زیاتــر و پێشــوەختەوە لــە الیــەن
ڕێكخــراوە نێودەوڵەتییەكانــەوە كاریگەرییــە جیهانییەكانــی ئــەم
پەتایــە تــا ڕادەیەكــی زۆر كــەم بكرێنــەوە ،بــەوە حکوومەتــەكان
كاتیــان دەبــوو ســەرچاوەكان ئامــادە بكــەن و ئاڕاســتەی هــەر
شــوێنێكی بكــەن ،كــە زۆر پێویســت بێــت .ئەمــە شــتێكە دەبــوو
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ڕێكــی بخســتایە و ئــەوەی نیشــان
بدایــە ،كــە لــە گــەڵ ئــەوەی ئەمــە بــۆ بەرژەوەنــدی خــودی باشــە،
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بــەاڵم بــە تەنهــا بــۆ بەرژەوەنــدی خــودی نییــە .واشــنتۆن لــە
تاقیكردنــەوەی ســەركردایەتی كــردن شكســتی هێنــاوە و جیهانیــش
پــر خەراپــە بــۆی.

()12

لە هەموو واڵتێكدا هێزی مەعنەویی مرۆڤ دەبینین
نیكۆاڵس بێرنس

پەتــای جیهانیــی (کۆڤیــد ،)19 -گەورەتریــن قەیرانــی تەندروســتی
ئــەم ســەدەیە .قووڵییەكــەی و مەوداكــەی زۆر گەورەیــە .قەیرانــی
تەندروســتی گشــتی هەڕەشــەیە بــۆ ســەر هــەر ( )7,8بلیــۆن
كەســەكەی ســەر زەوی .دەكرێــت قەیرانــی دارایــی و ئابــووری
لــە ڕووی كاریگەرییەكەیــەوە ئاســتی قەیرانــی گــەورەی ســاڵی
( 2008و  )2009تێپەڕێنێــت .هەمــوو قەیرانێــك بۆخــۆی دەبێتــە
بوومەلەرزەیــەك ،كــە بەشــێوەیەكی هەمیشــەیی سیســتمی
نێودەوڵەتــی و بااڵنســی هێــزی پێشــوو دەگۆڕێــت.
تــا ئەمــڕۆ ،ئاســتی هەماهەنگــی نێــوان دەوڵەتــان لــە ســەر ئاســتی
جیهــان وەك پێویســت نییــە .ئەگــەر ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و
چیــن ،كــە بەهێزتریــن واڵتــی جیهانــن ،نەتوانــن ئــەو دەمەقاڵێیەی
خۆیــان بخەنــە الوە ،كــە لــە ســەر ئەوەیــە كــێ بەرپرســیارە لــە
قەیرانەكــە و كــێ بەشــێوەیەكی بەهێزتــر ڕابەرایەتــی دەكات،
ڕەنگــە هــەردوو واڵتەكــە متامنــەی زۆر لــە دەســت بــدەن .ئەگــەر
یەكێتــی ئەورووپــا نەتوانێــت هــاوكاری زیاتــر بــۆ دانیشــتوانە
( )500ملیۆنییەكــەی دەســتەبەر بــكات ،ڕەنگــە حکوومەتــی
ناوخۆیــی واڵتــەكان لــە داهاتــوودا دەســەاڵتی زیاتــر لــە برۆكســل
بكێشــنەوە .لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ،ئەگــەر زۆرتــر لــە
مەترســیدایە توانــای حکوومەتــی فیدراڵییــە لــە گرتنەبــەری
ڕێوشــوێنی كاریگــەر بــۆ بەرگرتــن لــە قەیرانەكــە.
هەرچەنــدە لــە هەمــوو واڵتێكــدا منوونــەی زۆر هەیــە لــە ســەر
هێــزی مەعنەویــی مرۆیی_لەوانــە پزیشــكەكان و پەرســتاران و
ســەركردە سیاســییەكان و هاواڵتــی ئاســایی ،كــە هەریەكەیــان
توانــای خۆڕاگریــی و كاریگــەری خــۆی و ڕۆڵــی ســەركردەیی خــۆی
نیشــان دەدات .ئەمــە هیــوای ئــەوە دەبەخشــێتە ژنــان و پیاوانــی
جیهــان بتوانــن لــە وەاڵمدانــەوەی ئــەم ئاڵنگارییــە گەورەیــەدا
ســەربكەوون.

چۆن ڤایرۆسی كۆرۆنا جیهان دەگۆڕێت؟
«ئەركی ئەمڕۆ ئەوە نییە دژی ڤایرۆسەكە بجەنگین تا بگەڕێینەوە بۆ سەر كار و
پیشەی جاران ،چونکەكار و پیشەی جاران هەر بۆخۆی كارەسات بوە»

پیتەر سی بەیكەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ســاتەوەختی ئاڵــۆزی و پشــێوییەكان هەمیشــە كاتــی گۆڕانكاریــی
ڕیشــەییە .هەندێــک باوەڕیــان وایــە پەتــا جیهانییەكــە یــەك
دەرفەتــە هاتوەتــە بــەردەم ئــەم نەوەیــە بــۆ ئــەوەی كۆمەڵــگا
دروســت بكاتــەوە و داهاتوویەكــی باشــر بونیــاد بنێتــەوە.
ئەوانیــر ترســی ئەوەیــان هەیــە ئــەو نادادپەروەرییانــەی هــەن
خەراپرتیــان بــكات.
هەمــوو شــتێك نــوێ و نائاســایی و ســەیر دەردەكەوێــت .لــە
هەمــان كاتــدا وەك ئەوەیــە چووبینــە نێــو خەوێكــی كۆنــەوە.
بەجۆرێــك لەجــۆرەكان وایــە .ئــەم شــتانەمان پێشــر لــە ســەر
تەلەڤزیــۆن و شــوێنانی دیكــە بینیــوە .تــا ڕادەیــەك دەمانزانــی
شــتەكە چــۆن دەبێــت و ئەمــەش وای كــردوە بەرەنگاربوونەوەكــە
ســەیر بێــت.
ڕۆژانــە هــەواڵ و زانیــاری وەهــا لــە ســەر گۆڕانكارییــەكان دێــن،
كــە تاوەكــوو مانگــی دوو شــتەكان لــە مەحــاڵ دەچــوون .ئێمــە
هەواڵــەكان لەبــەر ئــەو تێگەیشــتنەی خەڵــك نــوێ ناكەینــەوە ،كە
پێــی وایــە كەوتنــە دوای هــەواڵ گرینگــە ،بەڵکــوو لەبــەر ئەوەیــە
دەشــێت زۆرشــت لــەو كاتــەوە ڕووی دابێــت .ئــەم گۆڕانكارییانــە
ئەوەنــدە خێـرا دێــن قورســە بزانیــن چەنــدە ڕیشــەیی دەبــن.
لــە مێشــكی خۆتــدا وایدانــێ لــەم ماوەیــەی ڕابــردوودا دەژیــت
و یەكێــك دێــت ئــەم شــتانەت پــێ دەڵێــت :لــە مــاوەی
مانگێكــدا قوتابخانــەكان دادەخرێــن .هەمــوو كۆبوونــەوە و
گردبوونەوەیەكــی گشــتی هەڵدەوەشــێرنێتەوە .ســەدان ملیــۆن
كــەس لــە سەرانســەری جیهانــدا بێــكار دەبــن .حكوومەتــی واڵتان
پێكــەوە گەورەتریــن پاكێجــی هاندانــی ئابــووری لــە مێــژوودا
پێشــكەش دەكــەن .لــە هەندێــک شــوێنی دیاریكــراودا خــاوەن
كارەكان كــرێ وەرناگــرن ،یاخــود بانكــەكان قیســتی خانوبــەرە
كۆدەكەنــەوە و كەســانی بــێ مــاڵ و حــاڵ ڕێگەیــان پــێ دەدرێــت
بەخۆڕایــی لــە ئوتێلەكانــدا مبێننــەوە .بەشــێكی زۆری جیهــان –بــە
ڕێگــەی جۆراوجــۆری زەبــری هێــز و قەناعەتپێكــردن– پێكــەوە
كار لــە ســەر پرۆژەیەكــی هاوبــەش دەكــەن لــە ســەر بــۆ ئــەوەی
هــەر كەســە و النــی كــەم دوو مەتــر نێوانــی هەبێــت لــە گــەڵ
كەســێكی دیكەیــدا لــە هــەر شــوێنێكدا بێــت .ئایــا بــاوەڕت بــەوە
دەكــرد ،كــە گوێــت لــێ دەبــوو؟
ئــەوەی توشــی سەرســوڕمانی كردوویــن قەبــارە و خێرایــی ئــەو
شــتانە نیــن ،كــە ڕوودەدەن .بەڵکــوو ئــەو ڕاســتیەیە ،كــە ئێمــە
هــەر لــە ســەر ئــەوە ڕاهاتوویــن و گوێــان لــێ بــوە گوتــراوە
واڵتــە دیموكراســییەكان بــێ توانــان لــە ئەنجــام دانــی ئــەم جــۆرە
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هەنــگاوە گەورانــە بەشــێوەیەكی خێ ـرا ،یاخــود هــەر ناشــتوانن،
بــەاڵم ئەوەتــا بینیــان .هــەر ڕوانینێــك لــە مێــژوو ئەوەمــان بــۆ
ئاشــكرا دەكات ،كــە قەیــران و كارەســاتەكان بــە بەردەوامــی
زەمینــە خــۆش دەكــەن بــۆ گۆڕانكاریــی ،هەندێــک جــار بــە
بارێكــی باشــردا .ئەنفلۆنـزای جیهانیــی ســاڵی ( )1918بــوە هــۆی
دروســتبوونی كەرتــی خزمەتگوزاریــی تەندروســتی نەتەوەیــی لــە
زۆربــەی واڵتــە ئەورووپیەكانــدا .هــەردوو قەیرانــی داڕووخانــی
ئابــووری گــەورەی ســااڵنی ســییەكان و جەنگــی دوەمــی جیهــان
زەمینەیەكییــان ڕەخســاند بــۆ هاتنەكایــەی دەوڵەتــی مۆدێرنــی
خۆشــگوزەران.
بــەاڵم قەیرانــەكان دەشــتوانن كۆمەڵــگاكان بــە ڕێڕەوێكــی تاریــك
تــردا ببەن .لە دوای پەالمارە تیرۆریســتییەكەی ()11ی ســێپتێمبەر،
زانیــاری هەواڵگــری حکوومــەت لــە ســەر هاواڵتییــان باڵوبــوەوە،
هــاوكات جــۆرج بــۆش كۆمەڵێــك جەنگــی نوێــی هەڵگیرســاند ،كــە
دەرەنجامەكــەی چەنــد داگیركارییەكــی دوانەهاتــووی لێكەوتــەوە
(تــا ئــەم ســاتە ،هەوڵــی ئــەم دواییانــەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
بــۆ كەمكردنــی نــەوەی هێزەكانــی لــە ئەفغانســتان لــە دوای
( )19ســاڵی داگیــركاری ،بــە هــۆی ئاڵۆزییەكانــی كۆرۆنــاوە
خاوبوەتــەوە) .یەكێكــی دیكــە لــەو قەیرانانــەی چەنــد ســاڵێک
لەمەوبــەر ڕوویــدا قەیرانــی دارایــی ســاڵی ( )2008بــوو ،كــە
بەجۆرێــك چارەســەر كـرا ،كــە بانكــەكان و دامــەزراوە داراییــەكان
گەڕانــەوە بــۆ دۆخــی ئاســایی پێــش قەیرانەكــە ،بــەاڵم بــە
خەرجییەكــی گشــتی گــەورە و هــاوكات خەرجــی حکوومــەت بــۆ
خزمەتگوزارییــە گشــتییەكان لــە سەرانســەری جیهــان بــە تــەواوی
كەمكرایــەوە.
لەبــەر ئــەوەی قەیرانــەكان مێــژوو دادەڕێــژن ،ســەدان بیرمەنــد
ژیانــی خۆیــان تەرخــان كــردوە بــۆ لێكۆڵینــەوە لــە ســەر
ئــەوەی چــۆن ئــەم قەیرانانــە ســەرهەڵ دەدەن .ئــەم نووســینە،
كــە دەكرێــت بیخەینــە چوارچێــوەی «توێژینەوەكانــی بــواری
قەیرانــەكان» ئــەوە نیشــان دەدات ،كــە چــۆن لــە كاتــی ڕوودانــی
قەیرانێــك لــە كۆمەڵگەیەكــی دیاریك ـراودا هەقیقەتــی بنچینەیــی
ئــەو كۆمەڵگایــە ئاشــكرا دەبێــت .كــێ زیاتــری هەیــە و كــێ
كەمــر .هێــز لــە چــی دایــە؟ خەڵــك چــی بــەالوە گرینگــە و لــە
چــی دەترســێت؟
تێڕوانینــە ڕەشــبینانەكە ئەوەیــە قەیــران شــتەكان خەراپــر
دەكات .ئــەو كەســانەی لێكۆڵینــەوە لــە كارەســاتەكان دەكــەن،
بــە تایبەتــی نەخۆشــییە كوشــندە جیهانیــەكان زۆر بــە باشــی
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دەزانــن بیركردنەوەكانیــان ئاگــری ڕق و یەكــدی تۆمەتباركــردن
هەڵدەگیرســێنن .كاتێــك تاعونــی ڕەش لــە ســەدەی چــواردە هاتــە
نێــو ئەورووپــاوە ،شــار و شــارۆچكەكان دەرگای خۆیــان بــە ســەر
بیانییەكانــدا داخســت ،هەســتان بــە پەالمــاردان و دوورخســتنەوە
و كوشــتنی خەڵكــە نەویســراوەكان ،كــە زۆرجــار جوولەكــەكان
بــوون .لــە ســاڵی ( ،)1858لــە شــاری نیویــۆرك كۆمەڵێــك خەڵــك
خۆیــان كــرد بــە نێــو نەخۆشــخانەیەكی كەرەنتینكردنــی كۆچبەران
لــە ســەر دوورگــەی ســتاتین ،داوایــان كــرد هەموویــان ئــەوێ
جێبهێڵــن و دواتــر نەخۆشــخانەكەیان ســووتاند ،لەبــەر ئــەوەی
لــەوە ترســابوون ئــەم شــوێنە مەترســی تــای زەردی بــۆ ســەر
خەڵكــی دەرەوە دروســت كردبێــت .ویكیپیدیــا ئێســتا پەڕەیەكــی
كردوەتــەوە بــۆ كۆكردنــەوەی منوونــە لــە زیاتــر لــە ( )35واڵت
لــە ســەر ترســی خەڵــك لــە بێگانــە و ڕەگەزپەرســتی بــە هــۆی
پەتــای كۆرۆنــاوە :ئیــر هــەر لــە سەرزەنشــت و لۆمەكردنــەوە بــۆ
ســووكایەتی و پەالمــاردان.
مێژوونوســی نــارساوی ئەمریكــی (مایــك داڤیــس) كــە یەكێكــە
لەوانــەی كارەســاتە گەورەكانــی جیهانگیــری تۆماركــردوە دەڵێــت
«دەكرێــت لــە دونیــای تــەواو ئەقاڵنیــدا گریامنــەی ئــەوە بكەیت،
كــە پەتــای نێودەوڵەتــی دەبێتــە هــۆی گەورەتربوونــی كایــەی
ئینتەرناســیۆنالیزم» .بــەالی داڤیســەوە ،كــە كتێبێكــی لەبــارەی
هەڕەشــەی ئەنفلۆن ـزای ئەڤیانــی ســاڵی ( )2005نووســیوە ،پەتــا
جیهانییــەكان منوونەیەكــی تەواوەتیــن لــە ســەر ئــەو جــۆرە
قەیرانانــەی ،كــە ســەرمایەداری جیهانــی لــە ئاســتیاندا تابڵێــی
الواز و بێتوانایــە ،بــەاڵم ئەقڵیەتــی ســەرمایەداری (كــە ناتوانێــت
لــە دەرەوەی قازانــج بیربكاتــەوە) ناتوانێــت مامەڵەیــان لەگەڵــدا
بــكات« .لــە دونیــای ئەقاڵنیــدا ،دەبێــت ئاســتی بەرهەمهێنانــی
پێداویســتییە زۆر بنچینەییــەكان زیاتــر بكەیــن –كیتــی پشــكنین
و دەمامــك و ئامێــری هەناســەدانی دەســتكرد– نــەك تەنهــا بــۆ
خۆمــان ،بەڵکــوو بــۆ ئــەو واڵتانــەش كــە هــەژارن .لەبــەر ئــەوەی
هەمــووی یــەك جەنگــە ،بــەاڵم ئــەم جیهانــەی هەیــە وەك
پێویســتی ئەقاڵنــی نییــە .بۆیــە دەشــێت منوونــەی بــە خــەراپ
نیشــاندانی ئەوانــی تــر و داواكردنــی زیاتــری دابڕینــی خەڵــك زۆر
بــن .ئەمــەش بــە واتــای مردنــی زیاتــر و مەینەتــی زیاتــر دێــت
بــۆ تــەواوی جیهــان.
لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ،دۆناڵــد ترەمــپ هەوڵــی داوە
ڤایرۆســە نوێیەكــە وەك ڤایرۆســێكی «چینــی» ناوببــات و ئــەو
پەتــا جیهانییــە بەكاربهێنێــت بــۆ توندكردنــەوەی ســنورەكان و

كەمكردنــەوەی كۆچبــەران .بەرپرســانی كۆماریــی و ڕۆشــنبیران و
دەزگاكانــی میدیــا بانگەشــەی ئــەوە دەكــەن و دەڵێــن (کۆڤیــد-
 )19چەكێكــی بایۆلۆژیــی دروســتكراوی چینــە .هەندێــک
بەرپرســی چینــی لــە بەرامبــەردا ئــەو تیــۆرە پیالنگێڕیەیــان
ڕەتكردوەتــەوە و ڕایانگەیانــدوە «ئــەو نەخۆشــییە لــە ڕێگــەی
ســەربازی ئەمریكییــەوە گوێزراوەتــەوە بــۆ چیــن» .لــە ئەورووپــا،
ســەرۆك وەزیرانــی هەنگاریــا ڤیكتــۆر ئۆربــان لــەم دواییانــەدا
ڕایگەیانــد« :ئێمــە لــە دوو جەنگدایــن ،بەرەیەكییــان ،پەنابەرانن و
بەرەكــەی دیكەیــان ڤایرۆســی كۆرۆنایــە .هەڵبــەت پەیوەندییەكی
لۆژیكــی هەیــە لــە نێــوان هەردووكیــان ،بــەو پێیــە هەردووكیــان
بــە جووڵــە باڵودەبنــەوە».
كاتێــك دەكەویتــە جەنگێكــەوە ،دەتەوێــت هێنــدەی دەتوانــی
لــە ســەر دوژمنەكــەت بزانیــت ،بــەاڵم لــە حاڵەتــی كتوپــڕی
قەیرانەكانــدا ،ئاســانە ئامــرازی هەواڵگــری بخەیتەگــەڕ بــێ
ئــەوەی بیــر لــە زیــان و كاریگەرییــە خەراپــە درێژخایەنەكــەی
بكەیتــەوە .توێــژەری ئەمریكــی و نووســەری كتێبــی (ســەردەمی
ســەرمایەداریی هەواڵگــری The Age of Surveillance
 )Capitalismشۆشــا زوبــۆف ،جارێكیــان ئــەوەی بــۆ بــاس كــردم،
كــە حکوومەتــی ئەمریــكا بــەر لــە یــازدەی ســێپتێمبەر خەریكــی
كاركــردن بــوو لــە ســەر كۆمەڵێــك ڕێوشــوێنی یاســایی ،كــە
بــژاردەی ڕاســتەقینە بدەنــە دەســت بەكارهێنــەری ئینتەرنێــت
لەبــارەی ئــەوەی چــۆن زانیارییــە كەســییەكانی بەكارهێــراون
یاخــود بەكارنەهێـراون .دوای ماوەیــەك زوبــۆف گوتــی ســەرنجی
حکوومــەت لــە «چــۆن ئــەم كۆمپانیایانــە ڕێــك بخەیــن ،كــە
ســنووری مــاف و تایبەمتەندییەكانــی مــرۆڤ دەبەزێنیــن»
وەرچەرخــا بــۆ «چــۆن پاڵپشــتی و پارێــزگاری لــەم كۆمپانیایانــە
بكەیــن تاوەكــوو بتــوان زانیاریــان بــۆ كــۆ بكەنــەوە؟»
هەمــوو كارێكــی هەواڵگــری زیانبەخــش نییــە و ڕەنگــە ئام ـرازە
تەكنەلۆژییــەكان لــە دوا جــاردا ڕۆڵیــان هەبێــت لــە كۆتاییهێنــان
بــە ڤایرۆســەكە ،بــەاڵم زوبــۆف نیگەرانــە لــەوەی ئــەم ڕێوشــوێنە
لــە ناكاوانــە ببنــە ڕێوشــوێنی هەمیشــەیی و بەجۆرێــك بخرێنــە
ژیانــی ڕۆژانــەوە ،كــە دواتــر لــە بیرمــان بچێــت مەبەســتە
ڕاســتەقینەكەیان چــی بــوە .قەدەغەكردنــی هاتوچــۆ وای لــە
جۆرێكــان كــرد لــە ماڵــەوە دابنیشــین و ســەربخەینە ســەر
كۆمپیوتــەر و مۆبایلەكامنــان و زیاتــر لــە پێشــووتر پشــت بــە
كۆمپانیــا تەكنەلۆژییــەكان ببەســتین .زۆربــەی ئــەم كۆمپانیایانــە
بەشــێوەیەكی چــاالك وەك بەشــێكی گرینگی چارەســەرەكە خۆیان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــە حکوومــەت نیشــانداوە .گرینگــە بپرســین دەیانەوێــت چــی
قازانــج كــەن( .ڤاســوكی شاســر)ی توێــژەری ئەنــدام لــە دەزگای
( )Chatham Houseدەڵێــت «ئێســتا خەڵــك لــە دۆخێكدایــە بــە
الیــەوە قورســە بیــر لــە مافــە تایبەتییەكانــی بكاتــەوە لــە كاتێكــدا
دەرگیــر بــوە بــە پەتایەكــەوە ».كاتێــك سیســتمێك ڕێوشــوێنەكانی
تونــد دەكاتــەوە ،دواتــر قــورس دەبێــت شــلیان بكاتــەوە .ڕەنگــە بۆ
مەبەســتی دیكــە بەكاریــان بهێنێــت.
لــە مــاوەی چەنــد هەفتەیەكــدا ،ســەرۆك وەزیرانــی ئیرسائیــل
و هەنگاریــا بــە فەرمانێــك ،بــە بــێ دەســتێوەردانی دادگا و
دەســەاڵتی دادوەری ،دەســەاڵتی گــەورەی بڕیاردانیــان پــێ
بەخــرا .هــاوكات لــە شانشــینی یەكگرتــوو ،پــرۆژە یاســای
ڤایرۆســی كۆرۆنــا تێپەڕێـرا ،كــە دەســەاڵتی ئــەوە دەداتــە پۆلیــس
و ئەفســەری كــۆچ و كۆچبــەران –بــۆ دوو ســاڵی داهاتــووش–
ئــەو كەســانە دەســتگیر بكــەن ،كــە گومانیــان لــێ دەكرێــت
ڤایرۆســەكەیان هەڵگرتبێــت ،تاوەكــوو بتوانرێــت پشــكنینیان بــۆ
بكرێــت .وەزارەتــی دادی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ،لــە كاتــی
ســەرهەڵدانی نەخۆشــیەكەوە ،لــە گــەڵ كۆنگرێــس داواكارییەكــی
ئامادەكــرد بــۆ دەركردنــی یاســایەكی نــوێ ،كــە ڕێگــە بــە دادگاكان
بــدات لــە حاڵەتــی لــە نــاكاودا ڕێوشــوێنەكانی دادگا هەڵپەســێرن
تاوەكــوو بتوانرێــت بــە بــێ ســكااڵ و داوای ناڕەزایەتــی خەڵــك
دەســتگیر بكرێــت( .كیڤــن بلــۆو) لــە (  )UK groupدەڵێــت
«ئێمــە كــە شــوێن پۆلیــس دەكەویــن دەزانیــن ئەمــە بــە كــوێ
دەگات .ئــەم دەســەاڵتانە پیــادە دەكرێــن و ڕەنگــە ئێســتا كاتێكــی
گونجــاو بێــت بــۆ ئەوە_دواتریــش بەخێرایــی بــۆ مەبەســتی دیكــە
بەكاردەهێرنێــن ،كــە هیــچ پەیوەندییەكیــان بــە دیموكراســی و
ئاسایشــی گشــتییەوە نییــە».
لــە ســاڵی ( )2008لــە ڕاپۆرتێكــدا لــە ســەر الیەنــە یاســاییەكانی
وەاڵمدانــەوەی پەتــا جیهانییــەكان ،كــە بــە هــۆی بەرزبوونــەوەی
ئاســتی ئەنفلۆن ـزاوە ئەنجــام درا ،دەســتەیەك لــە مێژوونــووس و
كەســانی شــارەزا لــە بــواری ئەخالقیاتــی پزیشــكی لــە ناوەنــدی
(  )American Civil Liberties Unionگلەیــی ناڕەزایــی
خۆیــان دەربڕیــوە لــە ڕێگەچارەیەكــی بــاوی حکوومــەت بــۆ
چارەســەركردنی كێشــە تەندروســتییە گشــتییەكان لــە ڕێگــەی
كۆمەڵێــك ڕەفتــار و هەنــگاوەوە ،كە زیاتــر بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
تاوانبــاران گونجــاوە .ئــەوان پێیــان وایــە ،ئــەم ڕەفتــارە گوماناویانــە
لــە دوا جــاردا كاریگــەری هەیــە لــە ســەر خەڵكانــی هــەژار و
كەمینــە ڕەگەزییــەكان .تاكتیكــی لــەم جــۆرە دەتوانێــت شــەڕی
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نەخۆشــییەكان قورســر بــكات و متامنــەی نێــوان حکوومــەت
و هاواڵتییــان كــەم بكاتــەوە .وەك ڕاپۆرتەكــە دەڵێــت «ئــەوەی
دەبێتــە دوژمــن ،خەڵكــە نــەك نەخۆشــی».
مەســەلەكە لــە ســادەترین شــێوازیدا ئەمەیــە( :کۆڤیــد)19 -
ئــەوەی دەرخســت ،كــە دۆخــی سیاســی هەنوكەیــی لەنــاو چــوە.
ماوەیەكــی زۆر بــەر لــەوەی كــەس گوێــی لــە ڤایرۆســی كۆرۆنــای
نــوێ بێــت ،خەڵكــی بــە كۆمەڵێــك نەخۆشــی دەمــردن ،كــە
دەمانزانــی چــۆن ڕێگرییــان لــێ بكەیــن و چارەســەرییان بكەیــن.
خەڵــك لــە كۆمەڵــگا خۆشــگوزەرانەكاندا لــە ژیانێكــی نادڵنیــاو
ناجێگیــردا دەژیــا .شــارەزایان لەبــارەی دەركەوتنــی مەترســییە
كارەســاتبارەكان لــە ئاســۆوە ئاگادارییــان كردینــەوە ،لەوانــە پەتــا
جیهانییــەكان ،بــەاڵم ئێمــە هیــچ ئامادەكارییەكــان نەكــرد بۆیــان.
لــە هەمــان كاتــدا ئــەو ڕێوشــوێنە توندانــەی حکوومەتــی واڵتــان
گرتویانەتەبــەر لــەم ماوەیــەی دواییــدا شــایەتی ئــەوە دەدەن ،كــە
دەوڵــەت چەنــدە دەســەاڵتی هەیــە و تــا چ ڕادەیــەك حکوومــەت

مەبەســتەكانی بــەدی دەهێنێــت (بەخێرایــی) .كاتێــك حکوومــەت
دەرك بەمــە دەكات ،دەبێــت بەشــێوەیەكی بەهێــز هەنــگاو بنێــت
و هــەر مەترســییەك بــە شــتێكی نایاســایی بزانێــت .هــەروەك
(پەنجــەك میــرا) لــەم دواییانــەدا نووســیویەتی« :كارەســات
ڕووی دا ئینجــا حکوومــەت بەرپرســیارێتی ڕاســتەقینەی خــۆی بــۆ
پاراســتنی هاواڵتییــان وەرگــرت».
لــەم ڕوانگەیــەوە ،ئەركــی ئەمــڕۆ ئــەوە نییــە لــە دژی ڤایرۆســەكە
بجەنگیــن بــۆ ئــەوەی بگەڕێینــەوە بــۆ ســەر كار و پیشــەی جــاران،
لەبــەر ئــەوەی كار و پیشــەی جــاران هــەر بۆخــۆی كارەســات بوە.
لەبــری ئــەوەی ئامانجەكــە جەنگانــە لــە دژی ڤایرۆســەكە بــۆ
گۆڕینــی كار و پیشــەی بــاو بــۆ شــتێكی پــر مرۆڤانــە و دڵنیاكــەر.
(رێبێــكا ســۆلنیت) لــە كتێبــی (بەهەشــتێكی دروســتكراو لــە
دۆزەخ )A Paradise Built in Hellكۆمەڵێــك توێژینــەوەی
لــە ســەر كارەســاتەكان بەكارهێنــاوە – لەوانــە بوومەلــەرزەی
ســاڵی ()1985ی مەكســیك و هێرشــەكانی یــازدەی ســێپتێمبەر و

بە هاناوەچوونی تووشبوانی کۆرۆنا لە الیەن کارمەندانی تەندروستیەیوە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

گەردەلولــی كاترینــا– بــۆ ئــەوەی بڵێــت حاڵەتــە لــە نــاكاوەكان
تەنهــا ئــەو ســاتەوەختانە نیــن ،كــە شــتی خەراپیــان تێــدا
ڕوودەدات ،یاخــود ئــەو كاتــە نییــە ،كــە خەڵــك زیاتــر توشــی
تــرس و گومــان دەبێــت و خەمــی خــۆی دەبێــت .لەجێــی ئــەوە
بایەخــی ســەرەكی بــەوە دەدات ،كــە چــۆن كارەســاتەكان الیەنــە
شــاراوەكانی مــرۆڤ ئاشــكرا دەكــەن ،لەوانــە پەنابردنــە بــەر
چارەســەری كاتــی و هــاوكاری و پاڵپشــتی و دانانــی چارەســەر و
كۆمەڵێــك شــتی مەبەســتدار و خــۆش ،كــە تەنانــەت لــە نێــو ئــازار
و زەرەر و زیانەكانیشــدا ئەنجامیان دەدات .كتێبەكە باســی الیەنە
باشــەكانی كارەســاتەكان نــاكات ،بەڵکــوو ســەرنجامن دەخاتــە
ســەر ئــەو ئەگەرانــەی دەشــێت لەخۆیــان بگــرن و نیشــامنان
دەدات ،كــە چــۆن ئــەو ڕێــگا كۆنانــەی دەســتامن پێوەگرتــوون
دەیانهێنێتــە لــەرزە .بــەڕای ســۆلنیت ،وەاڵمدانەوەكانی كارەســاتی
«فەرمــی» بەجۆرێــك شــتەكان تێــك دەدەن ،كــە دەبێــت خەڵــك
وەك بەشــێك لــە كێشــەكە چارەســەر بكرێــت و مامەڵــەی لــە
گــەڵ دەكرێــت ،نــەك وەك بەشــێكی گرینگــی چارەســەرەكە.
هەندێــک جــار خــەراپ ئیــدارەدان لــە ئەنجامــی نەبوونــی
كارامەییــەوە دروســت دەبێــت .نووســەری كەنــەدی (نوامــی
كلیــن) لــە كتێبەكــەی ســاڵی ()2007ی بــە نــاوی «بنەمــای
ڕاچڵــەكان» هەندێــک الیەنــی تاریكــی سیاســەتی قەیرانــی
خســتوەتەڕوو .بــە تێڕوانینــی كڵیــن ،هەمیشــە كارەســاتی( )1و
كارەســاتی( )2هەیــە .كارەســاتی( ،)1وەك بوومەلــەرزە و باوبــۆران
و ملمالنێــی ســەربازیی و داڕووخانــی ئابــووری .كارەســتی(،)2
وەك ئــەو شــتە خراپانــەی كــە دەســەاڵتداران دەیــان كــەن،
وەك تێپەڕاندنــی یاســای چاكســازیی ئابــووری تونــد یاخــود
كۆنتڕۆڵكردنــی دەرفەتەكانــی پــاش قەیــران بــۆ خۆدەوڵەمەنــد
كــردن ،لــە كاتێكــدا هەمووشــان لــەوە گێژتریــن هەســت بــەوە
بكەیــن( .لــە ڕاســتیدا هــەروەك كڵیــن باســی لێــوە دەكات
هەندێــک جــار ئــەو كەســانە كارەســاتی( )1دروســت دەكــەن بــۆ
ئــەوەی دەســت بــە پرۆســەكە بكــەن.
بــە پێچەوانــەی كتێبەكــەی ســۆلینتەوە ،كتێبــی (بنەمــای
ڕاچڵــەكان) زۆر قســە لــە ســەر ورە و خۆڕاگریــی خەڵــك نــاكات
كاتێــك شــتەكانی زۆر بــەرەو خراپــی دەچــن( .لــە ڕاســتیدا
ســۆلنیت لــە ســەر ئەمــە ڕاســتەوخۆ ڕەخنــەی لــە كلیــن گرتــوە)،
بــەاڵم هــەردوو كتێبەكــە وەك هــەردوو بەشــی مەتــەڵ پێكــەوە
لــە گــەڵ یــەك دێنــەوە .هەردووكیــان تەنهــا لــە ڕووی ئــەوەوە
قســە ناكــەن ،كــە چــی شــتێك لــە كاتــی ســەرهەڵدانی قەیرانــەكان
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بــێ ســێ و دوو ڕوودەدات ،بەڵکــوو لــەو ڕوانگــەی بریارەكانــی
خەڵكیشــەوە لــەو دۆخــەدا قســە دەكــەن .هەردووكیــان لــە یــەك
كاتــدا بەشــداربوون لــەو گفتوگــۆ سیاســیانەی ،كــە لــە وێرانــەی
قەیرانــە داراییەكــەدا ئەنجــام دران.
لــە ســاڵی ( ،)2008چەنــد ڕۆژێــك دوای هەڵبژاردنەكــەی بــاراك
ئۆبامــا( ،ڕەهــم ئیامنوێــڵ)ی یاریــدەرەری ســەرۆك لــە وتەیەكــی
بەناوبانگــدا گوتــی :ئێمــە هەرگیــز نامانەوێــت قەیرانێكــی گــەورە
وێرانــكاری لــێ بكەوێتــەوە .چەپڕەوەكانــی ئەمــڕۆ ،كــە ئۆبامــا
توشــی نائومێــدی كــردن ،چاریــان نییــە و دەبێــت هــاوڕا بــن.
ئــەوان هەســت دەكــەن ،لــە دوای قەیرانەكانــی ئــەم دواییانــە
دۆڕاون و ئێســتا كاتــی بەخۆداچونەوەیــە .ئەگــەر بتوانیــن لــە
كاتــی بەرەوڕووبوونــەوەی پەتایەكــی جیهانیــدا لــە مــاوەی چەنــد
هەفتەیەكــی كەمــدا ئەمــە بگۆڕیــن ،كەوایــە لــە مــاوەی ســاڵێكدا
چەندمــان پــێ دەگۆڕدرێــت؟
بــۆ هەركەســێك ،كــە ئــەم قســەیە دەكات ،دژیەكــی نێــوان ســاڵی
( )2008و قەیرانــی ئێســتا گەورەیــە .بــەراورد بەو قەیرانــە ناڕوونە
داراییــە ،ڤایرۆســی كۆرۆنــا تێگەیشــن لێــی تــا ڕادەیــەك ئاســانە.
كۆمەڵێــك قەیرانــن لــە نێــو یــەك قەیرانــدا ترنجــاون و هەموویــان
دەســتبەجێ لــە دەركەوتــن دان ،بەجۆرێــك كــە ناتوانیــت
پشــتگوێی بخەیــت .سیاســییەكان تــوش بــوون .كەســە بەناوبانگــە
ســەرمایەدارەكان تــوش بــوون .هــاوڕێ و خزمەكانیشــت تــوش
بــوون .ڕەنگــە هەموومــان تــوش نەبیــن ،بــەاڵم وەك هەمیشــە
چینــی هــەژار خەراپــری بــە ســەر دێــت ،بــەاڵم ئــەو ڕاســتیانەی
ئێســتا هــەن پێشــر لــە دوای قەیرانــی ســاڵی ()2008ەوە نەبــوون.
(مارگرێــت كلیــن ســەلەمۆن) ،دەرووننــاس و ســەرۆكی گروپــی
داكۆكیكــەری (  )The Climate Mobilizationدەڵێــت «چەندیــن
ســاڵە هــەوڵ دەدەیــن خەڵــك لــە بــاری ئاســایی بەرینــە دەرەوە
و بیخەینــە نێــو بــاری نائاســاییەوە .ئــەوەی لــە ڕووی سیاســییەوە
ڕێــی تێدەچێــت لەوكاتــەی زۆرێــك لــە خەڵكــی دەچنــە نێــو
بــاری نائاســاییەوە لــە بنەڕەتــەوە جیــاواز دەبێت_واتــە كاتێــك
هــەر لــە بنەڕەتــەوە ئــەوە قبــووڵ دەكــەن ،كــە مەترســییەك لــە
ئارادایــە و ئــەوەش قبــووڵ دەكــەن ئەگــەر مبانەوێــت پارێــزراو
بیــن پێویســتە هەرچیــان پــێ بكرێــت بــی كەیــن .گرینگیشــە
بزانیــن ،كــە وەاڵمدانــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا ڕاســتێتی تیــۆرەكان
پشتڕاســتدەكاتەوە .ئێســتا ئاڵنگارییەكــە ئەوەیــە بــاری نائاســایی
پەیوەســت بــە ژینگــە بــە كارایــی بهێڵینــەوە ،بــەو پێیــەی ئاســتی
مەترســییەكەی گەورەتــرە .هەڵبــەت ناتوانیــن بگەڕێینــەوە بــۆ
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دۆخــی ئاســایی لەبــەر ئــەوەی شــتەكان ئاســایی نیــن».
بــەراوردكاری نێــوان هــەردوو قەیرانەكــە تەنهــا تــا ئاســتێكە .هیــچ
قســەیەك لــە ســەر ئــەو ڕاســتییە نییــە ،كــە كاریگەرییەكانــی
گۆڕانــی كەشــوهەوا زۆر لــە ســەرخۆترن تاوەكــوو ئەوانــەی
(کۆڤیــد .)19 -زۆربــەی خەڵــك وا هەســت ناكــەن بــۆ منوونــە
لــەم مانگــەدا خۆیــان یاخــود خۆشەویســتانیان بــە هــۆی قەیرانــی
كەشــوهەواوە مبــرن ،بۆیــە كاراكــردن و هێشــتنەوەی بــاری
نائاســایی قورســرە .هــەروەك ســەلەمۆن بــۆی بــاس كــردم ،ئەگــەر
بــە ڕاســتی ئەوەمــان قبــووڵ كــرد ،كــە ئێمــە لــە بــاری نائاســایی
دایــن ،ئەوكاتــە هەمــوو ڕۆژێــك هەواڵــەكان زانیــاری تازەیــان لــە
ســەر ئــەوە ڕادەگەیانــد كام دەوڵــەت خێراتــر ئاســتی دەردانــی
دووكەڵــی ژەهــراوی كــەم دەكاتــەوە و خەڵكیــش دەكەوتــە
دەنگەدەنــگ تاكــوو ســەركردەكانیان ئــەو سیاســەتانە پەیــڕەو
بكــەن ،كــە ســوودیان هەیــە.
بــەاڵم دەكرێــت ئەزموونــی (کۆڤیــد )19 -یارمەتیدەرمــان بێــت لــە
تێگەیشــن لــە گۆڕانــی كەشــوهەوا بەشــێوەیەكی جیــاواز .هــەر
كــە ڤایرۆســەكە چاالكــی بازرگانــی و جموجوڵــی هاتوچــۆی كــەم
كــردەوە ،ئاســتی پیســبوونی ژینگــە بــە تــەواوی دابــەزی .لــە
ســەرەتای مانگــی مــارس ،زانــای زانكۆی ســتانفۆرد (مارشــاڵ بورك)
داتــای پیســبوونی ژینگــەی لــە چــوار شــاری چینــەوە وەرگــرت
بــە مەبەســتی پێوانەكردنــی دروســتبوونی گۆڕانكارییــەكان لــە
ئاســتی ( ،)PM2.5ئــەو تەنــە پیســكەرەی ،كــە پەالمــاری دڵ و
ســییەكان دەدات .ئــەم زانایــە بــۆی دەركەوتــوە ،تەنهــا لــە چیــن
ئاســتی كەمبوونــەوەی دەردانــی گازی ژەهــراوی لــە ســەرەتای
ســەرهەڵدانی پەتاكــەوە كــەم بوەتــەوە و بوەتــە هــۆی پاراســتنی
ژیانــی النــی كــەم ( )1400منداڵــی خــوار پێنــج ســاڵ و ()51700
كەســی پێگەشــتووی ســەروو ( )70ســاڵ .هــاوكات خەڵكانیــش
لــە سەرانســەری جیهــان لــە ســەر ئینتەرنێــت ئــەو شــتانەیان
باســكردوە ،كــە بۆیــان دەركەوتــوە –وەك چیــرۆك لــە ســەر
هەســتكردن بــە بۆنــی شــنەبای خــۆش و زیادبوونــی مــەودای
فـراوان بــۆ پایســكیل و بیســتنی جریــوەی باڵنــدە لــە شــوێنەكان–
بەجۆرێــك ،كــە دروســت هاوشــێوەی پرۆژەكــەی ڕێبێــكا ســۆڵنیتە:
خەڵــك لەنــاو جەرگــەی كارەســاتەوە بــە دوای داهاتوویەكــدا
دەگەڕێــن ،كــە خۆیــان دەزانــن دەیانەوێــت و پێویســتییانە.
شانبەشــانی ئــەم ئامــاژە هیوابەخشــانە ،چیرۆكێكــی كەمــر
دڵخۆشــكەر هاتوەتــە ئــاراوە ،كــە لــە گــەڵ چوارچێــوەی «بنەمــای
ڕاچڵــەكان»ی (كلیــن) دەگونجێــت .بــەو گوێرەیــە ،كارەســاتی

یــەك ،بریتییــە لــە (کۆڤیــد .)19 -كارەســاتی دوەم بریتییــە لــە
هەڵوەشــاندنەوەی تەنانــەت ئــەو یاســا الوازانــەی ،كــە دان ـراون
بــۆ پاراســتنی ژینگــە .لــە ()26ی مــارس ،دوا بــە دوای هەوڵەكانــی
پیشەســازی وزە بــۆ لۆبــی كــردن ،ئاژانســی پاراســتنی ژینگــەی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان( )EPAڕایگەیانــد ،بــە دەرككــردن بــە
كاریگەرییەكانــی پەتــای كۆرۆنــا لــە ســەر هێــزی كار ،سـزای ئــەو
الیەنانــە نــادات ،كــە یاســا و ڕێنامییەكانــی تایبــەت بــە پیســبوونی
ژینگــە دەشــكێنن ئەگــەر بێتــوو كۆمپانیــاكان بیســەملێنن ،كــە
شــكاندنی ئــەو یاســا و ڕێنامییانــە پێوەنــدی بــە پەتاكــەوە هەیــە.
وەزارەتــی ژینگــەی چیــن وازی لــەو پشــكنینانە هێنــاوە ،كــە
هەڵســەنگاندن بــۆ كاریگــەری كارگــە و كۆمپانیــا پیشەســازییەكان
لــە ســەر ژینگــە دەكــەن .ئــەو گروپــە داكۆكیكارانــەی كــە لــە
الیــەن پیشەســازی پالســتیكەوە دروســتكراون لــە چوارچێــوەی
پێوەندییــە گشــتیەكاندا هێرشــێكیان بــۆ بەرگــری كــردن لــە
پێداویســتی وەك عەالگــە دەســت پــێ كــردوە و ئــەو دەنگۆیەیــان
باڵوكردوەتــەوە ،كــە گوایــە ڤایرۆســەكە زیاتــر لــە ســەر قوماشــی
نایلۆنــی دەمێنێتــەوە تاوەكــوو لــە ســەر شــتی پالســتیكی .ئەگــەر
ســەیرێكی قەیرانەكــەی ســاڵی ( )2008بكەینــەوە ،دەزانیــن كــە
ئاســتی دەردانــی گازە ژەهراوییــەكان لــەو كاتــەوە كــەم بوەتــەوە،
ئەویــش تەنهــا قەرەبــووی ســااڵنی ( 2010و )2011یــە.
(ســەلەمۆن) بــاوەڕی وایــە یــەك لــەو وانانــەی لــە كۆرۆنــاوە فێــری
بوویــن هێــزی هەستوســۆزی هاوبەشــە ،كــە بوەتــە یارمەتیــدەری
ئــەوەی هەنــگاوی ڕیشــەیی بگیرێتەبــەر لــە بەرامبــەر پەتــا
جیهانییەكــە« .مــن باســی ئــەوە ناكــەم چــۆن خەڵــك زانیــاری
تەندروســتی بــە یــەك دەدەن .مــن باســی ئــەوە دەكــەم ،كــە
چــۆن خەڵــك هەواڵــی یــەك دەپرســێت و دەڵێــت :چۆنــی باشــی؟
نەترســاوی؟ مــن دەترســم .هیــوادارم بــاش بیــت ،هیــوادارم بــاش
بیــن .ئەمــە ئــەو شــتەكەیە ،كــە بــۆ كەشــوهەواش دەمانەوێــت.
پێویســتە فێربیــن پێكــەوە برتســین و لــە ســەر ئــەوە هاوڕابیــن،
كــە ترســی ال دروســت كردوویــن ».ئــەو دەڵێــت تەنهــا بەمــە
حکوومەتــەكان ناچاردەبــن هەنــگاو بنێــن .ئــەو دەڵێــت «خــۆی
شــتێكی باشــە بــۆ ئــەم پەتــا جیهانییــە بچینــە بــاری نائاســاییەوە،
بــەاڵم هەتاكــوو هەمــان شــت بــۆ كەشــوهەوا نەكەیــن ». . .
ڕســتەكە بــە تەواونەكــراوی بەجــێ دەهێڵێــت.
تێڕوانینــی كەســانی گەشــبین چ هەنگاوێكــی پێویســتە بــۆ ئــەوەی
بــە كــردار جێبەجــێ بكرێــت؟ مێژوونــوس (فلیــپ میرۆوســكی)،
نووســەری كتێبــی (Never Let a Serious Crisis Go to Waste:

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

)How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown
لەبــارەی نیشــاندانی كەمتەرخەمــی هۆشــداری دەدات .ئــەم
مێژوونوســە پێــی گوتــم «بــەرەی چــەپ پێــی وابــوو بــە الی
هەمــوو كەســەوە ڕوونــە قەیرانەكــە شكســتی تەواوەتــی جــۆرە
تێڕوانینێكــی بــۆ ئابــووری ئاشــكرا كــرد .بــەاڵم بــە الی هەمــوو
كەســەوە ئاشــكرا نەبــوە و چــەپ شكســتی هێنــاوە ».چــۆن
نەهێڵیــن جیهــان بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو شــێوازەی كە پێــش (کۆڤید-
 )19لــە ســەری بــوو ،كــە وێـڕای ئــەوەی ڤایرۆســەكە كۆتایــی پــێ
دەهێرنێــت ،بــەاڵم كارەســاتە كۆنــەكان هــەر بەردەوامــن؟
(مایــك داڤیــس) دەڵێــت «ئــەوەی بڕیــار لــە ســەر بەرەنجامــی
سیاســی ئــەم پەتــا جیهانییــە دەدات ،هاوشــێوەی هەمــوو
بەرەنجامێكــی سیاســی دیكــە ،خەبــات و جەنگــە لــە ســەر
جــۆرە ڕاڤەیــەك و ئاماژەدانــە بــەو شــتانەی ،كــە دەبنــە هــۆكاری
كێشــەكان و چارەســەریان .پێویســتە بــە هــەر ڕێگەیــەك بتوانیــن
ئــەو شــیكارییە بگەیەنینــە جیهــان ».بــە دڵنیاییــەوە یەكێــك لــە
كۆســپە گــەورەكان دوورەپەرێــزی كۆمەاڵیەتییــە ،كــە بەدڵنیاییەوە
دەبێتــە ڕێگــر لەبــەر دەم زۆربــەی شــێوازە تاقیكراوەكانــی
هەڵگیرســاندنی خەبــات و پــرس و ڕای سیاســی و ناڕەزایەتــی
شــەقام( .كلیــن) دەڵێــت «گەورەتریــن مەترســی بەردەمــان بــە
هەدەردانــی كاتەكامنانــە لــە ماڵــەوە بــۆ تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان
و پیادەكردنــی جــۆرە سیاســەتێكی تــەواو ســنووردارە ،كــە لــەوێ
بەردەســتە.
(داڤیــس) خوازیــارە ناڕازییــان تــا زووە ڕێگەیــەك بدۆزنــەوە
بــۆ چوونــە ســەر شــەقامەكان و ڕای وایــە هــەر كردەیەكــی
ناڕەزایەتــی لــە ســەر شــەقام ئەنجــام بدرێــت ،بەشــداربوان بــە
دروشــمەكانیانەوە ( 10تــا  )15پــێ نێوانیــان هەبێــت تــا وێنەیەكی
كاریگــەر لــە میدیــادا دروســت بكــەن .داڤیــس خــۆی لــە ســان
دیێگــۆ دەژی و لــە كاتــی گفتوگۆكەمــدا لــە گەڵــی ئامــاژەی بــەوە
كــرد ،كــە لــە پالنیدایــە لــە دوای نیــوەڕوان بــۆ خــۆی لە ســوچێكی
شــەقامەكانەوە بــە دروشــمێك لــە ڕاوەســتێت .ئــەو هێشــتا
بڕیــاری نەدابــوو چــی لــە ســەر بنوســێت ،بیــری لــە دروشــمی (
 »SUPPORT THE NURSES’ UNIONیاخــود «DEMAND
 )PAID SICK LEAVEدەكــردەوە.
(ســۆلنیا) دەڵێــت دڵخۆشــم بــە هەمــوو ئــەو ڕێگــە و شــێوازانەی
خەڵكــی لــە سەرانســەری جیهانــدا بەكاریــان دەهێنــن بــۆ ئــەوەی
پێوەنــدی دروســت بكــەن و هــاوكاری یەكــدی بكــەن ،هــەر لــە
گەیاندنــی كەلوپەلــەوە لــە دووكانــەكان بــۆ ئــەو خەڵكانــەی
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ناتوانــن بێنــە دەرەوە ،بــۆ شــتی ڕەمــزی دیكــەی وەك ئــەوەی
ژنێــك مۆســیقا دەژەنــن.
مندااڵن لەبەر دەرگای پیرە
توێــژەری سیاســی ئیتالــی (ئەلیســاندرۆ دیلفانــت)ی دەڵێــت
ئــەوەی ئومێــدم پێــی هەبــوو شــەپۆلی مانگرتنــی كرێكارانــی
كۆگاكانــی ئەمــەزرۆن بــوو لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و
ئەورووپــا ،لــە گــەڵ ئــەو هەنگاوانــەی كرێكارانــی تــەواوی كەرتــە
جیاوازەكانــی ئابــووری ئیتالیــا گرتیانەبــەر بــۆ ئــەوەی یارمەتــی
یەكــدی بــدەن ،ئــەوەی پێویســتیانە دەســتیان بكەوێــت.
ئــەوەی دەكرێــت لــە دواتــردا ڕووبــدات وابەســتەیە بــە توانــای
خەڵكانــی گەشــبین بــۆ گۆڕینــی ئــەم جــۆرە پشــتیوانی و
هەماهەنگییانــە بــۆ كایەیەكــی سیاســی فراوانــر ،بــەو پێیــەی
ئــەوان پێیــان وایــە بــە بــێ هەوڵــدان بــۆ گۆڕینــی شــتەكانی تــر
و دروســتكردنی دونیایــەك ،كــە ســەرچاوە هاوبەشــەكامنان بــۆ
خەڵكانێكــی زۆرتــر بێــت باســكردنی (کۆڤیــد )19 -بــێ مانایــە.
(ســۆلنیت) لــە كتێبــی «بەهەشــتێكی دروســتكراو لــە دۆزەخ»دا
دەڵێــت «ئێمــە تەنانــەت زمانێكــان نییــە بــۆ گوزارشــتكردن
لــەم هەستوســۆزەی خەڵــك ،ئــەوەی جوانــە دەبێــت خــەراپ
و خۆشــی دەبێتــە ناخۆشــی و ئازایەتــی دەبێتــە تــرس .ئێمــە
ناتوانیــن ڕێگــری لــە كارەســات بكەیــن ،بــەاڵم دەتوانیــن بایــەخ
بــۆ وەاڵمدانەوەكانــی ئــەو كارەســاتە دابنێیــن ،هــەم لــە ڕووی
كردارییــەوە هــەم لــە ڕووی دەروونییــەوە».
لــە ئێســتادا جیهــان تابڵێــی نامۆیــە ،نــەك لەبــەر ئــەوەی زۆر
بەخێرایــی لــە گۆڕاندایــە و هەریەكەمــان دەشــێت لــە هەركاتێــدا
نەخــۆش بكەوێــت یاخــود دەكرێــت ڤایرۆســەكە هەڵگریــن و
هەســتی پــێ نەكەیــن .نامۆیــە لەبــەر ئــەوەی چەنــد هەفتــەی
ڕابــردوو ئەوەیــان نیشــاندا ،كــە دەكرێــت لــە هــەر ســاتێكدا
بێــت شــتی هــەرە گــەورە ڕووبــدات .ئــەم ڕاســتییە ســادە ،كــە
هــەم ناســەقامگیركەرە و هــەم ئازادكــەرە ،لــە بیركردنــی ئاســانە و
ئێمــە ســەیری فیلــم ناكەیــن :ئێمــە خەریكیــن پێكــەوە تــا كۆتایــی
فیلمێــك دەنووســینەوە.

