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پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان
پڕۆژەیەکی نوێی دەزگ��ای ئایدیایە و خ��ۆی لە زنجیرە

کتێبێکی گەورەدا دەبینێتەوە ،هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک،

هەموو الیەنەکانی ئ��ەو چەمکە دەخ��ات��ەڕوو و لە ڕەهەندە

جیاوازەکانەوە پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت
یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
پاڵنەری ئەم پڕۆژەیە هەر بەتەنها ئەو بۆشاییە فکرییە گەورەیە

نییە کە لەناو کایەی فەرهەنگی و فەلسەفیی کوردییدا هەیە ،بەڵکو
هەڵەتێگەیشتن لە چەمکەکان و ڕاڤەی هەڵە بۆیان ،پاڵنەرێکی

گەورەتری ئەم پڕۆژەیەیە.

ئەگەر تەماشای مێژووی هاتنی چەمک و زاراوەکان بکەین

بۆناو زمانی کوردی ،ڕەنگە بە باشی هەست بەوە بکەین کە
هەریەکێکیان لە سەرەتادا بە فۆڕم و ناوەڕۆكێکی تاڕادەیەک

جیاواز لە مانا ڕاستەقینەکەی خۆیەوە هاتووە ،بەڵکو بەشی
زۆریان بەدووریش نەبوون لە شێواندن و هەڵەتێگەیشتن و
بەهەڵە بەکارهێنان ،کە هەموو ئەم الدانانەش بەهۆی کاریگەرییە

ئایدۆلۆژی و سیاسی و ئ��اب��ووری و کۆمەاڵیەتییەکانەوە
سەریانهەڵداوە .هەربۆیە جێگەی سەرسوڕمان نییە کە هەتاوەکو

ئێستا بەهەڵە و نەشارەزایی بە شان و باڵی هەندێک چەمکدا

هەڵدەدرێت و هێرشی بێ بنەماش دەکرێتە سەر هەندێک

چەمکی دیکە.

ئەوەی زیاتر بۆتە مەیدانی ئەم شێواندن و هەڵەخوێندنەوەیە،

ناوەندە ‹ئەکادیمی و فەرهەنگی›یەکانن .سااڵنە دەیان خوێندکار
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بەشەکانی فەلسەفە و زانستی سیاسی و کۆمەڵناسی و

دەروونناسی و ئابووری و ...هتد تەواودەکەن ،بەاڵم ئەوەی

جێگەی داخە نەک هەر ئاشنا نین بە چەمکە بنەڕەتییەکانی

مێژووی هزری مرۆڤایەتی؛ نەک هەر ئاشنا نین بە چەمکە

بنەڕەتییەکانی ئەو زانستەی خۆیان پسپۆڕن تێیدا ،بەڵکو

بە هەڵە ئەو چەمکانەیان وەرگرتووە کە گوایە چەند ساڵێک

خوێندویانە و کاریان لەسەر کردووە و توێژینەوەیان لەسەر
نووسیوە .لەڕاستیدا دەبوو ئێستا خوێندنەوەی جیاواز و لێکدژ

و تازە بۆ ئەم چەمکانە بکرایە و کۆڕی ڕەخنەیی و نووسینی

زانستیی بەپێزیان لەسەر بنووسرایە و قۆناغی ناساندنیان
تێبپەڕاندایە؛ بەاڵم بەداخەوە هێشتا لە قۆناغێکداین کە دەبێت

دەیان کتێبیان لەسەر بنووسین و وەربگێڕین ،هەتاوەکو ئەو

چەمکانەدەناسێنین.

دەزگای ئایدیا وەک هەمیشە چاوی بۆ کەلێنەکانی کایەی

فکری و فەلسەفیی ناو زمانی کوردی گێڕاوە ،لەئێستاشدا و لەبەر
ڕۆشنایی ئەو بۆشاییەی لەسەرەوە باسکرا ،ئایدیا پڕۆژەیەکی

نوێ ڕادەگەیەنێت بۆ دووب��ارە ناساندنەوەی ئەم چەمکانە
و دروستکردنی مشتومڕی فکری لەبارەیانەوە .ئەم پڕۆژەیە

لە دۆخێکی قەیراناوییدا لەدایکدەبێت و دەیەوێت دۆخێکی
قەیراناویی چارەسەر بکات؛ بەو مانایەی لەدایکبووی ئەم
دۆخە نالەبارە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگییەی کوردستانە،

هاوکات دەیەوێت کەمێک چارەی دۆخێکی قەیراناوییش بکات،
کە بریتییە لە دۆخێکی الوازی دونیای فکر و فەلسەفە.
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(یەک)
لیبڕالیسم و ًیۆلیبڕالیسم
کاتریه ئۆدارد
»پێىیستە حیکمەتێکً وىێ بۆ قۆواغێکً وىێ دابهێىیه«.
جۆن مایىارد کیىز5291 -
»لەبەرئەوەي لیبڕالیزززززی بززززایە ێکً ەزر بە ئەەمززززىون دەدا
ئەمە بۆتە مایەي هەڵسەوگاودوً بەردەوامیً ئایزدیاي تزاکەکە
و ئزززززاەادي ئەی ئایزززززدیایاوە بە تىوزززززدوتۆڵً بە زززززتراووەتە بەو
گۆڕاوکارییزززززززاوەوە کە کاریگەرییزززززززان لە زززززززەر پەیىەوزززززززدییە
کۆمەاڵیەتییەکان هەیە«.
جۆن دیىوي دەربارەي داهاتىوی لیبڕالیزی 5291
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()1
پەرەضەًذًً هێژوویً
لیبڕالیسهً کالضیک
لەوێززىان ززااڵوً 1991،1881دا ڕووداوێکززً گەورە لە
مێزززززهووی هززززززرە یا زززززییەکاودا ڕووی دا کە دە زززززێ
پەوززدێب بێز بززۆ قەیراوززً هززاواەری بە ززدارییە بێز لە
تەفسززززززیرکردوً ئەو کسززززززتاوەدا کە دواززززززاري ئایززززززدیا
لیبڕالیستییەکان بزىون .لە ڕا زتیدا بزاوەڕبىون بە ازا کً
و کززارایً باەاڕەکززان بەرەبەرە لەکێززر کززاریگەریً قەیززراوە
باوکییەکززاوً ززاڵً 8119دا کەی بززىووەوە .بەاڵی ئایززا ئەمە
هەمیشززە ڕەگەەي ززەرەکً و بەردي بىززاغەي لیبڕالیزززمە
یان وا؟
لیبڕالیزمززززً ک ،ززززیب لە کۆتززززایً ززززەدەي حە ززززدەدا
قەیراوێکزً گەورەي لەمەڕ ئەی قەیزراوەي بە زەردا هززا وا
ئێسززززتا ئززززێمە تێیززززدا دەکیززززه .وە ئەوەي ئێسززززتا هەیە وا
دەردەکەوێززززز ئایزززززدیا لیبڕالیسزززززتییەکان کە حکزززززىومەتە
کۆوزەر ەتیڤەکان باڵویزان دەکەوەوە کىرتیزان دەکەوەوە و
دەیزززاوەەوە اىاراێزززىەیەکً دیزززاریکراوەوە پەیىە زززته بە
بەرگریکردن لە میکاویزمەکاوً باەاڕ و یا ەتً "لزێگەڕێ
کار بکا " ()Laisser-faireزەوە ئەماوە واتىواوه هاوکزار بزه
بززززززززززۆ اارە ززززززززززەرکردوً ئەو کێشززززززززززە ئززززززززززابىوري و
کۆمەاڵیەتییززززززززززاوەي کە (وا دەردەکەوێزززززززززز ) ۆیززززززززززان
بە زززداربىون لە درو زززتکردویاودا .هەر وەکزززى ئێسزززتا ئەو
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بززززاوەڕە بززززاڵو دەبێززززتەوە کە گززززىایە تززززاکە ئەڵتەروززززاتیڤً
بەردە زززززز دە ززززززتىەرداوً ح ىومەتەکززززززاوە لە کیززززززاوً
ئابىورییەوە لە ەر حسابً ئاەادي.
بەاڵی ئەوەي لە مە زززززەلەکەدا گزززززروگە ئەوەیە لەبزززززري
هەڵىە زززززاوەوەي لیبڕالیززززززی لەکێزززززر ئەو هێر زززززاوەدا کە
دەکززززراوە ززززەري لیبڕالیزززززی لەوێززززىان ززززااڵوً (-1991
)1881دا دووبزززارە پەیزززکەري زززۆي داڕ زززتەوە بەدواي
اارە زززززززەرێکەوە بزززززززىو بزززززززۆ قەیزززززززراوە ئزززززززابىوریً و
کۆمەاڵیەتییەکەي ۆڕ ً دووەمً پیشە اەي .کاتێزب بە
وردي لە مێهووي لیبڕالیزی ورد دەبیىەوە ئەوەي ایەوً
تێزززڕواویىە ئەوەیە کە بەبزززى ئەوەي لیبڕالیززززی لە ئزززاەادیً
باەاڕەکاودا کىر بکرێتەوە بیرمەوداوً لیبڕالیزمً "وزىێ"
دیسزززززززاویر پەیزززززززکەري ئەی بیروبزززززززاوەڕە یا زززززززییاوە
دادەڕێهیىەوە و پتەوتري دەکەن لە ەرووي ئەمەیشزەوە
ئەو بىەمایززاوە بەهێززز دەکەن دەگشززتێىه کە پەیىە ززته بە
ئزززززززاەادیً تاکەکە زززززززً و بەهاکزززززززاوً بەرپر زززززززیارێتیً
کززۆمەاڵیەتً و یەکگرتززىویً و یەکسززاوً و بەرکەوەوززدییە
گشتییەکاوەوە هەر لە ئەورووپزاوە تزا دەگزا بە ویز،یەتە
یەکگرتىوەکززززززاوً ئەمریکززززززا .ئززززززێمە هەو دەدەیززززززه ئەی
تززىێهیىەوەیە تەر ززان بکەیززه بززۆ پشززکىیىً ئەی پززارادایمە
لیبزززڕالییە ئەو واوە پۆەەتیڤزززاوەیر دە ەیزززىە بەرازززاو کە
دە زێ لێززیەوە فێززري ببزیه .جززا بەلەبەراززاوگرتىً ئەوەي
کە تىاوزززاي لیبڕالیزززززی بزززۆ گززززۆڕان و پەرە ززززەودن وەە لە
هە ززتً ڕە ىەیززً و ئەەمززىووً کززردەییەوە وەردەگرێزز
ڕێززب وەکززى فەلسززەفەي ئززاەادي لە هززیی اىاراێىەیەکززدا لە
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قاڵززن وادرێزز دەتززىاویه گززرەو لە ززەر ئیمکززاوً دووبززارە
بەرهەمهێىزززاوەوەي فزززۆڕمً وزززىێً لیبڕالیززززی بکەیزززه یزززان
ئىمێزززدمان پێیزززً هەبێززز بەرهەمهێىزززاوەوەي فۆڕمێزززب کە
دووربێزززز لە باوگە ززززە و پروپاگەوززززدەکاوً ویززززۆلیبڕالیزی
وەکزززى ئەو بەهەڵەداازززىووە مێهوویزززً و دزگماییزززاوەي کە
ۆ یالیزمً هاواەری لە ئەوروپا پەرەیان پێدەدا .
قەیراًەکاى :پاشەکشەي لیبڕالیسهً کالضیک

»وەوگً ەرەکً لیبڕالیزی ئەوەیە کە واتىاوێز دەوري
ڕێهەگەرایً مێهوویً بگرێ ( .)...تزاکەکە گىەار زتە لە
ئەتۆمێززززززب (بەپێززززززً اەمکززززززً ویززززززىوته) گىەار ززززززتە لە
پەیىەوززدییەکً دەرەکززً لەگە تاکەکە ززاوً تززردا ( )...ئەی
فززۆڕمەي لیبڕالیزززی گززۆڕاوً بە ززەردا هززا و لیبڕالیزمززً
ززا تە ()Pseudo-libéralismeزززً بەرهەمهێىززا ( )...تززاوەکى
بەمە ببێزززتە فەلسزززەفەي "لزززێگەڕێ کزززار بکزززا " لێرەیشزززەوە
گىەار ز لە لۆکیززب و یا ززاي رو ززتً بکززا «John ( .
.) 1935 Liberalism and Social Action Dewey
ئەی وتەیەي فەیلە زززىفً ئەمریکزززً "جزززۆن دیزززىي" بە
با ً وە فً پەرە ەودوً ئایزدیا لیبڕالییەکزاوً زەرەتاي
ززززەدەي بیسززززتەممان بززززۆ دەکززززا  .لە ویززززىوەي یەکەمززززً
ززەدەي وززۆەدەدا لیبڕالیزززی وە هێزززي یا ززً ززاوەن
هەکمززىون لە ئەوروپززاي ڕزکئززاوادا دەرکەو  .لە ئیىگلززتەرا
لەگە یا زززاي ااکسزززاەیً زززاڵً Reform Act( 1988
)1832زززدا کە مززافً دەوگززداوً بەرفززراوان کززرد ززەرکەوتىً
بەدە ززتهێىا .لە ززەرەتاي ززاڵً 1888ەوە بزززووتىەوەي
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مززۆدێرن پشززتیىاوً ئززاەادیً باەرگززاوً ()Libre-échangiste
ایىززً یا زززً ئیىگلیزززي تێکشزززکاود لەمەیشززدا پشزززتً بە
ایىە باەرگزاوً و پیشە زاەییە دکە-
ایىەکاوً واوەڕا
ئۆر ززتۆکراتەکاوً ەەویززىەار قززای بززىو هەروەهززا لە یەن
کەویسزززە پرزتسزززتاوتییە واکۆوزەر ەتیڤەکزززاوەوە پشزززتیىاوً
لێکززرا .فەرەوسزززا لە ززەرەتاي زززاڵً 1881ەوە لەگە
"گیزززز" ()Guizotدا دە ززتیکرد بە پەیڕەویکززردن لە ڕواوززگە
ئیىگلیززززییەکەي مىڵکزززایەتً دە زززتىوري هەمزززان ززز لە
ئەڵماویایر ڕوویزدا بەتزایبە دواي ئەوەي حزبزً لیبڕالزً
پێشززززکەو و بززززاڵً کێشززززا بە ززززەر کززززۆمەڵگەدا .بەاڵی لە
ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززاوً ئەمریکززززا کززززۆدەوگً لە ززززەر
لیبڕالیزززی لەوێززىان هەردوو حزززبە گەورەکەدا دەگەڕێززتەوە
بۆ مێهوویً ەرکەوتىً لیىکۆڵه لە اڵً 1981و کۆتایً
جەوگً جىدا ىاەي لەو کاتە ەوە واقیعەکە وەگۆڕاوە.
لە کۆتززایً ززەدەي وززۆەدەدا هەوززدێب گززۆڕان بە ززەر
ڕەو ززەکەدا هززا  .لیبڕالیزمززً ک ،ززیب کەوتە وێززى مززاوەي
پا ەکشززززە و ززززەرەولێهبىووەوەوە بە جززززۆرێکً وەهززززا
تىو ززززززً ئەمە بززززززىو کە دەتگززززززىو کێشززززززەکاوً بززززززى
اارە ززززەرن .لە ززززاڵً 1991زززززەوە ڕوون بززززىویەوە کە
حزززبە لیبڕالییەکززان لەگە حەقی ەتززً کززۆمەڵگەي مۆدێروززدا
واگىوجێه و وێکىایەوەوە .بۆیە حزبً لیبڕالیستً ئیىگلیزي
کە بااڵدە ززززتتریه حزززززو بززززىو تىو ززززً دابە ززززبىووێکً
گەورە بزززىو لە یە لیبڕالیسزززتە "کۆوزەر ەتیڤەکزززان" یزززان
ویگزززز ( )Whigsزززىێىکەوتىواوً قىتابەزززاوەي ماو سزززتەر
ئۆر ۆدزکسززززززً ئززززززاەادیً باەرگززززززاوً و ئیم ریززززززالیزمً
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کۆلۆویالیسزززززززززتً لە یەکزززززززززً دیکەیزززززززززر لیبڕالیسزززززززززتە
"میاوڕەوەکززززززان" لیبڕالیسززززززتە "ڕادیکاڵەکززززززان" یززززززان ئەو
ڕیفۆرمیستاوەي کە پشتیىاویان لە یا زا کۆمەاڵیەتییەکزاوً
زززززززاڵً  1818دەکزززززززرد کە بەپشزززززززتیىاوً کرێکزززززززاران و
ح ىومەتە لیبڕالییەکەي لىید جۆرج دەراىو بىون .حزبزً
کرێکززززززاري کە لە ززززززاڵً  1988دامەەرا لە زززززززەرەتادا
هاوپەیمززاوً لیبڕالیسززتەکان بززىو لە دواي جەوگززً یەکەمززً
جیهززززاوً گەیشززززتە ترزپززززب بەوە بەدرێهایززززً ززززەدەي
بیسززززززز بزززززززىوە دووەمزززززززیه ڕێکەزززززززراوي یا ززززززز لە
اوشزززززیىەکەدا .وا پێزززززدەاىو لە دواي زززززاڵً 1819ەوە
ۆ یالیزی تزاکە ئایزدیۆلۆکیاي یا زً بێز کە ئىمێزدي
بە داهاتىویەکً مهدەبە ر تێدا بىو.
پاشەکشەي لیبڕالیسهً کالضیک ،ضەرهەڵذاًً ًیۆلیبڕالیسم

لە زززززززەرەتادا لیبڕالیزمززززززززً ک ،ززززززززیب ڕووبەڕووي
دیمىکرا ززییەتً هەڵبززهادن بززىویەوە هەروەهززا لە ەزربەي
دیمىکرا ززززززییەتە ڕزکئززززززاواییە گەورەکاوززززززدا ڕووبەڕووي
باڵوبزززىووەوەي لە زززەر ۆي دەوگزززداوً گشزززتً بزززىویەوە
ئەمە تەحەدایەکً تزایبە بزىو بزۆي ئەویزر گىمزاوێکً
تەقلیززدیً لە دیمىکرا ززییە هەبززىو .بەتززایبەتیر لیبڕالیزززی
دووازززززززاري گزززززززۆڕاوە پیشە زززززززاەییەکاوً زززززززەرمایە و
اەو زززاودوەوەي تىوزززدوتیهاوەي ایىزززً کرێکزززار هزززاتبىو.
ئەماوە کۆمەڵێب گۆڕاوکاری بىون کە دواجار بىوە مایەي
ئەوەي بە تەواوەتززززً دک بەوەي یەکەمجززززار ززززۆي ڕێززززب
بەاتەوە .لیبڕالیزمً ک ،یب ئامادەیً ئەوەي تێزدا وەبزىو
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مامەڵە لەگە حاڵەتً تاەە پەیدابىوي ملم،وێزً ایىایەتیزدا
بکززا اززىوکە ززۆي لە بىەڕەتززدا وەهززا وێىززاي کززۆمەڵگەي
کردبززززززىو کە تززززززۆڕێکً پێکەوەبە ززززززتراوە و بەوززززززدە بە
هاریکززاریً ئا ززتییاوە و ئززاڵىگۆڕەوە کە لە بەرکەوەوززدیً
هەمزززىاوە .هەلزززىمەرجە وزززىێیە کزززۆمەاڵیەتً و ئزززابىوری و
یا زززززییەکاوً زززززەرمایەداریً زززززەدەي بیسزززززتەی ئەو
ۆڕ ززززً دووەمززززً
وەحشززززییە و ززززتەمەي کە لەگە
پیشە زززاەیدا هزززاتە ئزززاراوە وەبزززىووً یەویکەمزززً بىەمزززاي
مرزیزززً لە هەلزززىمەرجە وىێیەکزززاوً کزززاردا وە ویلزززیەی
بلەیب وە زفیکردووە (Satanic Mills- Fabrique du diable
 )William Blakeهەتابێ ز ەیززاتر لە دیکتززاتۆرییە وزیززب
بززززززىویەوە وە لە ئایزززززززدیاڵیزمً جیهززززززاوً ئا زززززززتەوا و
زەقامگیري بارەگزاویەوە ( )Le doux Commerceکە بزىوە
ززەرااوەي ئیلهززای و رو ززً لیبڕالیسززتەکاوً ززەدەي
ەدەي هەکدە و ەرەتاي ەدەي وۆەدە.
لە قۆوزززاغً زززەرەتادا واتە لە وێزززىان زززااڵوً -1991
1881دا لیبڕالیزی لە ئیىگلتەرا وەەي بەی وێىە ئایدیاڵییەي
ززززەرمایەداري و وەەیززززفەي ززززەرمایەداري دەبە شززززً
بەهەمززان میتززۆدیً تاکەکە ززیر ززیکاریً ئەو کززۆمەڵگە
وززىێیەي دەکززرد کە بە بەراززاوییەوە لە درو ززتبىوودابىو.
لیبڕالیزی دەرکً بە رو ت مەتر یداري ئەو گى زاراوە
وەکززرد کە کۆم اویززا فززرەڕەگەەە گەورەکززان و کززۆمەڵگەي
ززەرمایەداریً کێبەرکێکززاري مىمارە ززەیان دەکززرد واتە
لەوێزززدا کە کزززار لە ۆیزززدا بزززىوە کزززااڵ هەروەهزززا درکزززً بە
گە ە ززەودوً ملم،وززى ایىایەتییەکززان وەدەکززرد .لیبڕالیزززی
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بزززایە ً دەدا بە دابیىکردوزززً ازززاودێریً ( )welfareایىزززً
کرێکزززززززار دە زززززززتىەرداوً لەو کەرتزززززززاوەدا دەکزززززززرد کە
تززززایبەتبىون بە کززززاري تززززایبەتً ێر ززززىاەییەوە .دەبززززىو
اارە ەر و کارداوەوەي دە تىوبردي بۆ ئەو تەحەدایزاوە
هەبێ کە مارکسیزی و ۆ یالیزی دەیاوەستە ڕوو.
جۆى ضتیىارت هیل ،لیبڕالیطت و ئیلهام بەخشً ًیۆلیبڕالیسم

بە پارادزکسەوە لەوێدا کە وا پێدەاىو لیبڕالیزی لەوێزى
قەیراوێکززً بززى ئا ززۆدا ززاوەوً هێزززێکە لە ڕابززردووەوە
لیبڕالیزی لە دیىوێکً دیکەوە گۆڕاوێکً ڕیشزەیً بە زەردا
هززا  .لە دوایززیه کێبیززدا لەبززارەي " ۆ یالیزی"زززەوە جززۆن
زززتیىار میزززى ئزززاوڕي لە مافەکزززاوً کن لە ح زززىومەتً
وززززىێىەرایەتً ( )Gouvernement representativeداوەتەوە
هەروەها ئاوڕي لە فەلسەفەکەي زۆي داوەتەوە دەبزارەي
"گە ززەپێداوً ززىدی" و پێشززکەوتىً کززۆمەاڵیەتً لەوێززدا
زززەرااوەکاوً پزززارادایمێکً وزززىێ بزززۆ لیبڕالیززززی دەبیىزززیه
(.)Nouveau paragidme
هیل و تاکگەرایً

ززەرەتاي گۆڕاوکززاري ي میززى لەگە پەرە ززەودن و
گززززۆڕاوً اەمکززززً تززززاکگەرایً لە تززززاکگەرایً ئەبسززززتراک
( )Lindividualisme abstraitاەمکززً تاکەکە ززً وەگززۆڕ و
ئەتزززززۆمیەوە بزززززۆ تزززززاکگەرایً دیىزززززامیکً و مێهوویزززززً و
کززززززۆمەاڵیەت دە ززززززتً پێکززززززرد ئەمەیززززززر بەرەوجززززززامً
پەرە ززەودن و طززیرورەي پێکهززاته و تىاوسزز بززىو .ئەی
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اەمززززکە دوو ڕەهەوززززدي هەبززززىو یەکەمیززززان تززززاکگەرایً
( )individualitéەیزززاتر ئامزززاوۆ و پزززڕزکەیە وە دز ێکزززً
جێگیزززر ]وەگزززۆڕ[ ئەویزززر پزززڕزکەي درو زززتکردوً زززىدە
(دەربززززارەي ئززززاەادي  .)1988میززززى پێزززز وایە تززززاکەکە
بىووەوەرێکە لە پێشکەوته و گۆڕاوً هەمیشەییدا ( être de
.)progress
ڕەهەوززززززدي دووەی ئەوەیە کە تززززززاکەکە بززززززۆ ئەوەي
پەرەبسزززتێىێ و گىەار ززز لە زززۆي بکزززا بە واازززاري
پێىیسززتً بە "ئەویتززر"ە بززۆیە بززىووەوەرێکً کززۆمەاڵیەتییە.
بەپززززێ ەواوەي تززززاکگەرایً ک ،ززززیک اەمززززکە وززززىێیەکە
ڕەگەەي کزززززززۆمەاڵیەتً و پەیىەوزززززززدیً لەگە ئەویتزززززززردا
(تزززاکەکە و دامەەراوەکزززان) دە زززاتە وێزززى دڵزززً اەمکزززً
"تاکەکە "ززززززەوە بەمە دەرفەتزززززً پەەرە زززززەودوً بزززززۆ
دەڕە سێىێ  .بەاڵی ئەی پەیىەودییە پەیىودییەکً حەتمً و
میکزززاویک و کزززىێراوە ویزززیە .لێزززرەدا کزززۆمەڵگە بەگزززىێرەي
مۆدێلً پەرە ەودوً تاکەکە ً تێدەگەیشترێ پەیزکەر و
دامەەراوەکززززاوً کززززۆمەڵگە بەرەوجززززامً بەیەکگەیشززززته و
هاو ەوگیه وەکزى ملم،وێزً وێزىان پزڕزکە مرزییەکزان (بە
رو زتە مرزییەکەیزاوەوە) پززڕزکە ئا زکراکان کە وێززڕاي
ڕوووزززً و ئا کراییەکەیشزززیان هێشزززتا پێشزززبیىً وزززاکرێه.
بە ي مزززیلەوە هزززیی زززتێکً میکزززاویکً و " رو زززتً" لە
"پێشکەوته"زززدا ویززیە .پێشززکەوته ڕەوتێکززً بززى گەڕاوەوە و
ئاڕا ززززتەگرتىێکً یەکسززززەریً ویززززیە بەرەو یە ئامززززاوجً
دیاریکراو بەڵکى بەرەوجامً بڕیارە مرزییە ئاڵۆەەکاوە.
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هیل و ئازادي

میى اەمکً لیبڕالیزمً ک ،یکیشزً گزۆڕي بە ئزاەادي.
بە ي ئەوەوە کۆتىوبەوززدەکاوً بەردەی "ئززاەادي" تەویززا لە
ڕێزززگەي ئەو کۆتىبەوزززداوەوە داواورێززز کە ڕا زززتەو ۆ لە
"ئەویتزززر"ەوە دێززز هەروەهزززا بەهزززۆي پەیىەوزززدی وێزززىان
ززىدي تاکەکە ززان یززان تەویززا بەهززۆي ززراپە بەکارهێىززاوً
دە ەاڵتەکاوً دەوڵەتەوە وییە بەڵکى بەجۆریکً اراوە و
وادیزززززار هۆکارەکزززززاوً ئەی کۆتىبەوزززززداوە لە هەلزززززىمەرجە
ۆیززدایە هەروەهززا لە
کۆمەاڵیەتییەکززاوً بززىووً تززاکەکە
وایەکسزززززززاو دە زززززززەاڵتە ئزززززززابىوري و کزززززززۆمەاڵیەتً و
کىلتىورییەکاوززدایە .کەواتە ئززاەادي گریمززاوەي ەاویىززً ئەی
ڕەگەە و هەلززىمەرجە کۆمەاڵیەتییززاوە دەکززا  .کۆمەڵىا ز
کە تاەە لە دایزب بىوبزىو مێهوووا یشزً سزتە زمەتزً
ڕەگاریً مرزییەوە .ئیدي "ئاەادي" وەها تەفسیر وەدەکزرا
کە ززیفەتێکً " رو تً"زززً تاکەکە ززە (بززىووێکً پززێر-
کۆمەاڵیەتً) بەڵکى میى ئەی اەمکەي گزۆڕي بە اەمکێکزً
پەیىەوزززززززززززدیکاریً و کزززززززززززۆمەاڵیەتً و پزززززززززززۆەەتیڤً کە
کەرە ززتەکان و ئززاەادي جىوڵە ززً دەگززرتەوە هەروەهززا
ماوززززززززززاي دە تڕاگەیشززززززززززتىیر بززززززززززىو بە ززززززززززەرااوە
زۆي
کۆمەاڵیەتییەکان کە بەبى ئەماوە تاکەکە واتىاوی
وەدیززً بهێىێ ز  .کەواتە میززى ئززاەادیً تززاکەکە لە ئززاەادي
باەاڕەکاودا یان تەویزا لە ئزاەادیً بزاەاڕدا تزىر واکزاتەوە
بەڵکززى داواي دە ززتىەرداوً دە ززەاڵتە گشززتییەکان دەکززا
بزززۆ هاوکزززاریکردوً پەراوێز زززراوان ئەو اىاراێزززىاوە
قبززى دەکززا کە مززافە مىڵکایەتییەکززان بەگززىێرەي داوززاوً
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ىىور و دیس لیىەکان ڕێب دە ا داواي زەپاودوً بزاج
دەکزززا بە زززەر میراتزززدا لەمە زززەوە هاوکزززاریً جزززىوڵەي
تاەەپەیدابىوي هەرەوەەیً دەکا .
هیل لە دیوىکراضی و ضۆضیالیسهذا

ئەو گززۆڕاوەي کە میززى سززتییە وێززى اەمکززً لیبڕالیززً
ئاەادیً تاکەکە ییەوە بىەڕەتێب پێکدەهێىێ بۆ دووبزارە
ئامزززززززززادەکردوەوەیەکً هێىزززززززززدەکً دیمىکرا زززززززززً وە
کۆمەڵگەیە کە لە ڕەهەودە ئە ،قییەکەیزدا بەرەو ازاکەي
گشزتً و بە تەوەریزً هەمزىان دەڕوا  .کۆمەڵگزا ڕێززگە بە
گە ەکردوێکً با تري وەەي هەمزىو تاکەکە زێب دەدا
لە ڕێگەي ڕێزگرتىً یەکساوً لە هەلزدا لە ڕێزگەي بىەمزاي
دیمىکرا زززززززییەوە کە لە زززززززەر بى یزززززززىەي ایسزززززززتەیً
دامەەراوە .بەو مەرجەي ئززززززززاەادي دووبززززززززارە پێىا ززززززززە
بکززرێتەوە وە وە ئەوەي تەویززا مززافە و هی یتززر بەڵکززى
وە ڕەگەەێکززززً بى یىەیززززً گەیشززززته بە بە ززززتەوەري بە
ئاماوجً وەدیهێىزاوً زىود و تزاکگەرایً وە وەدیهزاتىً
کۆمەاڵیەتً تاکەکە دیمىکرا زییەتیر دەبێزتە ڕکێمێکزً
گىوجزززززاوتر بزززززۆ وەدیهزززززاته و گىەار زززززتکردن لە بەهزززززا
لیبڕالییەکان.
کەواتە فیکززززززري کززززززۆمەاڵیەتً میززززززى و هاوبەوززززززدي و
ۆ زیالیزمدا
گىوجاوی فیکري کۆتایً کیزاوً میزى لەگە
و بەرگریکردوززززززززززززً ئەو لە بزززززززززززززووتىەوەي هەرەوەەي
کززاریگەرییەکً گەورەي لە ززەر ویۆلیبڕالیسززتەکان هەبززىو.
وىو ززززززیىەکاوً میززززززى لەبززززززارەي ۆ زززززززیالیزمەوە ئەوە
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دە زززززەلمێىه کە بەرەبەرە کەوتزززززۆتە کێزززززر کزززززاریگەریً
پەرە ززززززززەودوً ۆ ززززززززیالیزمەوە یززززززززان ەەروررەتززززززززً
دامەەراوززززززززززدوً ویۆلیبڕالیزمیززززززززززان دەر سززززززززززتىوە واتە
لیبڕالیزمێکً کۆمەاڵیەتیتر لیبڕالیزمێب کە هۆ یارتر بێ
لە پێىیسززززتییەکاوً هاوبەوززززدي و هاوپشززززتً و ەدالە و
یەکسززززززاوً لە جیهززززززاوێکً گززززززۆڕاو دا لە جیهاوێکززززززدا کە
وایەکساوً تێیزدا بااڵدە زتە هاوکزاریً و هەرەوەەي تێیزدا
بززززززززۆتە ززززززززتێکً مەحززززززززا و هەکاریززززززززر بەردەوای لە
ەیادبىووززززززززدایە .بەاڵی ئەمە ازززززززززۆن دەکرێززززززززز بەبزززززززززى
دە زززتىەرداوێکً گەورەي دەوڵە لە بزززىووً تاکەکە زززً
تێب کە بۆ وەریتە لیبڕالیستییەکان وەفرە بىو؟
»ئەو کێشزززززززەیەي کە پێىیسزززززززتە اارە زززززززەري بزززززززۆ
بزززززدزەرێتەوە رو زززززتێکً ئزززززاوارتەي هەیە و ەزریزززززر
هە ززتیارە اززۆن دەتززىاویه ئەوپەڕي هاوکززاري پێشززکە
بکەیزززه کەازززً کەمتزززریه ئا زززتً زززىێىکەوتەیً بزززۆ ئەی
هاوکزززززارییەیر درو ززززز بکەیزززززه؟« (میزززززى دەربزززززارەي
بىەماکاوً ئزابىوریً یا زً کتێبزً  8بە زً  .)8وێزڕاي
ئەوەي میززى هۆ ززیار بززىوە بەرامززبەر کێشززەکە و دەرکززً
پێکزززردووە بەاڵی پر زززیارەکاوً بەبزززى وەاڵی مزززاووەتەوە
بەرپر ززززیارێتً و تەحەداي پێکهێىززززاوً مززززۆدێلێکً وززززىێً
یەکگرتزززززىو و ڕاەیکەریزززززر دەکەوێزززززتە زززززەر ئە زززززتۆي
ىێىکەوتىوەکاوً دواتري.
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()2
لە لیبڕالیسهً پارتەکاًەوە
بۆ لیبڕالیسهً ئایذیاکاى
ئەی گۆڕاوە لەوێى ىدي لیبڕالیزمدا بە چ ئاڕا زتەیەکدا
دەڕوا ؟ بەر لە هەمززززىو ززززتێب گۆڕەپززززاوً جەوززززگەکە لە
اىاراێززىەي مىمارە ززەي یا ززییەوە گىا ززترایەوە بززۆ
اىاراێززىەي ئایززدیاکان .لیبڕالیزززی لە هێزێکززً یا ززییەوە
بزززززىو بە هێزێکزززززً فیکزززززري و ئە ،قززززز و لە قەبزززززارەي
وزززىێىەرایەتییە یا زززییەکەي زززۆي دەرازززىو .ڕا زززتە لە
زززاڵً 1989ززززەوە ایتزززر هێزێکزززً یا زززیً ەزر گروززز
وەبىو بەاڵی هێشتا لە ەراوسەري ئەوروپا و وی،یەتە
یەکگرتىوەکاوززززززدا هەر وەەي بە حزززززززبە اە و ڕا ززززززتە
میاوڕەوەکززززان دەبە شززززً .ئززززااڵي ڕەوتە تزززززاەەگەرییەکە
کۆمەڵێزززززززب تیۆریسزززززززیەن و وىو زززززززەر و ئەکادیمیسززززززز
هەڵیاوگرتبىو کە هەودیکیان یا ەتمەداریر بزىون .بەاڵی
بەگشززتً هەر لەبەرەي ئۆپۆە ززیۆودا مززاوەوە وەفایززان بززۆ
وەەیفەي دکایەتیکردوً لیبڕالیزی هەبىو.
لیبڕالیسهً ئەخالقً :ئیٌگلتەرا

لە ئیىگلزززتەرا ڕێککەوتىزززً یا زززً وێزززىان لیبڕالیززززی و
ۆ ززیالیزی لەهەر ززىێىێب ەیززاتر بززڕي کززرد ایاوززدي.
ۆ ززیالیزمً ئیىگلیزززي زززەرااوە ئە ،قییەکززاوً زززۆي
ەیزززززززاتر لە لیبڕالیزمزززززززً میزززززززاوڕەو لە پرزتسزززززززتاوتیزمً
لیبڕالیسزززززززززتییەو بە دیزززززززززاریکراویر لە میتۆدلۆکیزززززززززاي
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پرزتسززززتاوتیزمً لیبززززڕالییەوە (یززززان ئەوەي پێیاوززززدەوترێ
میتۆدزلززۆکیزی کە دە ززتەیەکً مە ززیتً پرزتسززتاوتیه و
لە ەدەي هەکدەدا لە اوشیىً یەکگرتىو لە یەن جزۆن
ویزززززڵییەوە دامەەرا) وەرگرتبززززىو وە لە مارکسززززیزمەوە
هەر لەبەرئەمە ززە کە ەاراوەي ۆ ززیالیزی وززاکۆ ویززیە
لەگە لیبڕالیزمدا هەروەها تەفسیري ئەوەیزر دەکزا کە
بزززۆاً لیبڕالیزمزززً "کزززۆمەاڵیەتً" لەگەڵیزززدا وزززاکۆ ویزززیە.
لیبڕالیزمززززً وززززىێ بەرەوجززززامً کززززاري فەیلە ززززىفەکان و
ئابىوریىا ەکاوە بۆیە هاوبەوزدیً و پێکەوە زاەاوً وێزىان
ایستەیً ئابىوریً و ااکساەییە کۆمە یەتییەکان اڵً
بەیەکگەیشتىً هاوبە ً هەردووکیاوە.
بەواوبزززاوگتریه بیرمەوزززدي لیبڕالیزمزززً وزززىێ بێگىمزززان
تۆمززا هیززى گززریه ()Thomas Hill Greenزززە لە ەاوکززۆي
ئۆکسفۆرد اىوکە ڕێىمایً و پێشىیارەکاوً کاریگەرییەکً
گەورەیان لە ەر هەمزىو دە زتەوتاقمە یا زییەکاوً ئەو
قۆواغە هەبزىوە بەبزى ئەوەي کیىزز ۆیشزً لەبیزر بکەیزه
کە ئەویر لە هزرەکزاوً ئەوەوە پەیزای وەردەگرێز بەاڵی
هەرگیزیر با ً وەکردووە .گزریه پەرەیزدا بە ئایزدیاکاوً
"میزززى" بەاڵی لەویزززر ەر زززە تتر زززەرکۆوەي زززتەمً
"ئاەادیً پەیماوً کۆمەاڵیەتً" ئاەادیً ئابىوریً کزردووە
تێززززززززەکەي ئەو دەربزززززززارەي رو زززززززتً کزززززززۆمەاڵیەتً
تاکەکە ان ەزر وزیکە لە تێزي "دزرکهای " ()Durkheimزً
هزززاواەر ییەوە .ئەو جە ززز لە زززەر ئەوە دەکزززاتەوە کە
هاوبەودیً کۆمەاڵیەتً لە ڕێگەي ئەو پەیمزان و گرێبە زتە
کزززززززۆمەاڵیەتییەوە درو ززززززز وابێززززززز کە جزززززززۆن لزززززززۆ
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با ززززیکردووە لە ڕێززززگەي ىودگەراییشززززەوە وابێزززز بەو
جزززززۆرەي کە جێرمزززززً بىتزززززای با زززززً کزززززردووە بەڵکزززززى
بەرەوجزززامً داو ێزززداواوێکً دوو یەوەیە بە "ئەویتزززر"دا وە
ئامزززززاوۆ لە ۆیزززززدا بەوپێزززززیەي بەرکەوەوزززززدیً ئەواویتزززززر
تەواوکەر و پێکهێززىەري بەرکەوەوززدیً کە زز و ززىدییە.
گزززریه ڕە زززىەي لە تزززاکگەرایً ئەتزززۆمیً زززەدەي هەکدە
گرتززىوە ڕواوززگەکەي "میى"یشززً ززەبارە بە تززاکگەرایً
گۆڕیزززززىوە بزززززۆ تزززززاکگەراییە کە بەهزززززۆي بە زززززداریً
بەردەوامً "ئەویتر"ەوە پەرە دە زتێىێ و بەرە دەبێزتەوە.
بززززۆ مززززافً تززززاکەکە بەرامززززبەر ئەو کزززززۆمەڵگەیەي کە
کەرە تە و پۆتێىشیەڵً ۆ-وەدیهێىان دە زاتە بەردە ز
تاکەکە زززەکە لێکزززۆڵیىەوەیەکً بى یىەیزززً و پێىیسزززتً بزززۆ
ۆ ززززگىەەرایً و پێشززززکەوتىً هەمززززىان دامەەراوززززدووە.
دواي ئەر تۆ و هیگڵ "گریه" ەاراوەي "ااکەي هزاوبە "
( )Bien communبە زززەر کزززارلێکً وێزززىان بەرکەوەوزززدي
تاکەکە زً و بەرکەوەوزدیً هززاوبە و بى یزىەي "ئە زز،
و ئیلتیزامً یا ً"زدا دەبڕێ .
"گزززززززززریه" زززززززززەرااوەي زززززززززەرەکیً ەزرێزززززززززب لە
داهێىراوەکاوً بەروامەي لیبڕالییە .یەکەمجار بە ێىەیەکً
ڕادیکا ئاەادیً "وێگەتیڤ"زً لیبڕالیزمً "کۆن"ی کە بەودە
بە مزززززافە تاکەکە زززززییەکاوەوە لە ئزززززاەادیً "پۆەەتیڤ"ززززززً
لیبڕالیزمً "وىێ" کە پەیىە زتە بە مزافە وەاڵمزدراوەکان و
ئەو کەرە ززتە ئززابىوری و کۆمەاڵیەتییززاوەوە کە پێىیسززتە
کۆمەڵگە بۆ تاکەکە ً دابزیه بکزا تزاوەکى بتىاوێز پەرە
بە ۆي بدا و ۆي وەدیً بهێىێ لێب جزىدا دەکزاتەوە.
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گززززریه پەرەی داوە بە مشززززتىمڕي ئززززاەادیً پۆەەتیززززڤ و
ئزززاەادیً وێگەتیزززڤ واتە هەمزززان ئەو بزززابەتەي کە بزززىوە
مە ەلەیەکً ەوترا لە ئایدیۆلۆکیاي لیبڕالیزمً ەدەي
بیسززززتەمدا .ئەو دیسززززاویر جە تززززً لە ززززەر رو ززززتً
کززززززززززۆمەاڵیەتي تززززززززززاکەکە کززززززززززردزتەوە تززززززززززاوەکى
بێ بەواو تزر و کزۆمەڵگەوە و
پەرە ەودوەکەي پەیىە
بەو ززززززتاوەوە کە ئەی دوو یەوە دەیززززززەەوە بەردە ززززززتً.
دواجار گریه ڕە ىەیەکً فراواوتر لە لیبڕالیزمً ئزابىوری
دەگرێزززز جە تززززً لە ززززەر ئەوە کززززردزتەوە کە بززززاەاڕ
دامەەراوەیەکززززززززززً کززززززززززۆمەاڵیەتییە وە هەمززززززززززىو ئەو
دامەەراواوەي دیکە کە پێىیستە ڕێب بەرێ و یا اي بزۆ
دابىرێزز تززاوەکى بەجۆرێززب کززار بکززا کە بەرکەوەوززدي
هەمىاوً تێدا بێ وە لە بەرکەوەوزدیً کەمیىەیەکزدا بێز .
لە فیکززززري ڕە ىەیززززً کززززۆمەاڵیەتیً ۆیشززززیدا هەوگززززاوي
دوورتري هەڵگر و گەیشزتە ئەو بزاوەڕەي کە ڕەوایەتزً
بززداتە دە ززتىەرداوً دەوڵە بززۆیە ئەو بە مززافً دەوڵەتززً
دەەاوێ کە یا زا و ڕێىماییەکزان لە بارەکزاوً فێرکزردن و
تەودرو تی گشتً مىڵکایەتیً تزایبە و یا زاي کزار بزۆ
کەمکزززززززردوەوەي کزززززززاریگەرییە وەرێىییەکزززززززاوً ئزززززززاەادیً
تاکەکە ً دابىێ .
لە ەروبەودی ەرقاڵییەکاوً گریىزدا بە مە زەلەکەوە
لیۆوزززارد  .هۆبهزززۆە ()Leonard T. Hobhouseززززیر کە
اززززىوە پززززا حزبززززً کرێکززززاران لیبڕالیزمززززً ئززززابىوری
ززەرکۆوە کززرد لەو ڕواوززگەوە کە ئەی جززۆرە لە لیبڕالیزززی
دەبێززتە مززایەي فراواوبززىووً کەلێىززً وێززىان دەوڵەمەوززدان و
هەکاران بزززۆیە پێشزززىیاري ئەوە دەکزززا بزززاجێکً قزززىر
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بەرێتە ەر قاەاوجً کۆم اویاکان .هەروەها بەرگریزً لەو
ڕزڵەي دەوڵە کززردووە کە پێىیسززتە کیززاوً کززۆمەاڵیەتً
ڕێب بەا پشتیىاوً لەو ئایزدیایەیر کزردووە کە دەڵێز
ڕیفززززۆرمە کۆمەاڵیەتییەکززززان لەگە ڕێززززز و پززززلەي و پززززایە
تاکەکە دا دەگىوجێه .هزاوواڵتیبىووً وزىێ پێىیسزتە مزافە
کۆمەاڵیەتییەکززززززززاویر بگززززززززرێتەوە وە تەویززززززززا مززززززززافە
یا زززییەکان .بەرەبەرە لە فەەاي کرێکزززاري و ئایزززدیاکاوً
کۆمەڵەي فزاب ( )Fabian Societyوزیزب بزىویەوە ئەمەیزان
کزۆمەڵەیەکً ئیىگلیززي بزىو کە لە ززاڵً 1998دا دامەەرا
ئەوززززدامەکاوً هەوڵیززززان دا بىەمززززا ۆ یالیسززززتییەکان بە
کەرە ززززتە ئا ززززتیەىاەەکان بززززاڵو بززززکەوەوە واوەکە ززززً
لەوزززاوي "فزززابیى کۆوکتزززاتىرد"ەوە وەرگرتزززىوە و هەتزززا
ئێستایر ئەی کۆمەڵەیە هەر هەیە.
بێگىمززززان ئەی بزززززووتىەوە فیکززززرییە جیززززاواە بززززىو لەو
یا ززززەتاوەي کە حزززززبە لیبززززڕالییەکەي لىیززززد جززززۆرج و
اەرازززى پشزززتیىاوً و پەیڕەویزززان دەکزززرد بەڵکزززى وێزززڕاي
ئەوە کاریگەرییزززان لە زززەر یەکتزززري هەبزززىو .لەوێزززىان
ززااڵوً 1811-1818دا لەکێززر فشززاري وززىێىەراوً حزبززً
کرێکاریزززدا ح ززززىومەتەي لىیززززد جززززۆرج بەرپر ززززیارێتی
یەکەمززززیه ڕێکززززارە کۆمەاڵیەتییەکززززاوً لە ئیىگلززززتەرا کەوتە
ئە ززززززتۆ هەروەهززززززا بەرپر ززززززیار بززززززىو لە یسززززززتەمً
اوەوشزززززززیىکردوً بە زززززززاڵدااىوە هەکارەکزززززززان ()1819
دە تەبەریً دک بە بێکاریً کرێکاراوً کشتىکاڵً هەکارتر
( )1811بەمە تززززززززززۆوي دەوڵەتززززززززززً ۆ ززززززززززبهێىی
کۆمەاڵیەتییزززززززان لە لیبڕالیزمزززززززً وىێزززززززدا ااوزززززززد وە لە
ۆ یالیزمدا.
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لیبڕالیسهً "کۆهاري" فەرەًطا

لە فەرەوسزززززا لیبڕالیزمزززززً وزززززىێ زززززیفە و زززززیماي
جیزززاواەتري هەبزززىو ازززىوکە فەرەوسزززا زززاوەوً میراتزززً
ڕادیکاڵً ۆڕ ً فەرەوسً بىو لەو یشەوە لیبڕالیززی لە
زززاڵً 1989دا کسزززت هێىزززابىو ڕکێزززمە دیکتزززاتۆری و
پززۆەەتیڤە مۆدێروەکززاو دامىدەەگاکززاوً ئززاەادیر بەدواي
یەکزززدا هزززاتبىون کە مێزززهووەکەي تەویزززا دەگەڕێزززتەوە بزززۆ
کۆمززززاري ززززێیەی .ئەی لیبڕالیزززززمەي فەرەوسززززا هەرگیززززز
بە زززززێىەیەکً ئا زززززکرا و ڕوون زززززۆي وە لیبڕالیززززززی
وەوا زززززززاود بەڵکزززززززى زززززززۆي وە "ڕادیکزززززززاڵیزی" یزززززززان
" ۆ یالیزمً مرزیً" زتً لەی بزابەتە وا زاود .لەکاتێکزدا
ڕەوتززززً کۆمززززاري لیبڕالیززززً لەو مززززاوەیەدا لە فەرەوسززززا و
دەوڵەتاوً دیکەي ئەوروپاي ڕزکئاوایشدا هەبىو.
لیبڕالیزمً ک ،یب لە فەرەوسا لە ماوەیەکً کزىر و
دیززاریکراودا گە ززەی کززرد یەکەمززیه ئەەمززىووً ۆ ززً
لەکززاتً مىڵکززایەتً دە ززتىوریً ززاڵً  1918هەتززا ززاڵً
ززییە
1989دا تززاق کززردەوە واتە لە هزرەکززاوً پززا
( )1988-1489( )Labbé Sieyèsبىیزززززززززززامیه کۆوسزززززززززززتان
( )1981-1484( )Benjamin Constantگیزززززززز ()Guizot
( )1988-1494تۆکڤیززززززززڵ ()1988-1918( )Tocquevilleدا
بەرجە ززززززتە بززززززىو .ئەی پەرە ززززززەودوە پەیىە ززززززتبىو بە
هەڵکشززززززززاوً ایززززززززىە پیشە ززززززززاەي و باەرگاوییەکززززززززاوً
واوەڕا ززززتەوە کە بەرگرییززززان لە ئززززاەادیً باەاڕەکززززان و
دەوڵەتً یا اي و یەکساوً لە هەلدا دەکرد بەاڵی بەوزاوي
بەرپر ززززیارێتیً تاکەکە ززززییەوە ڕزڵززززً دەوڵەتیززززان وە
ئامڕاەي دووبزارە دابە زکردوەوەي زامان ڕە کزردەوە.
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لیبڕالیسززتە فەرەوسززییەکان ەزر لەوە ەیززاتر کە ئززێمە بززۆي
دەازززیه گەمەي بزززاەاڕ و یا زززەتیان قبزززىو بزززىو بەاڵی
ئەمە لە مززاوەیەکً مێهوویززً تىرتەایەوززدا بززىو .بێگىمززان
ئەواویر دک بە دە ەاڵتً زتەمکار و زەوترا بزىون دک
بە یە زززززززىبیزی ( )Jacobinismeئەو کۆوزەر ەتیڤزززززززاوەیر
بىون کە ئزاواتە ىاەي گەڕاوەوەي دیکتزاتۆریً پا زایەتً
بزززىون .بەاڵی بە ەوویزززً واازززار کزززران هاوپەیمزززاوً لەگە
دووکمىززززززدا ببە ززززززته وە هاوپەیمززززززاویەکەي گیزززززززز و
تىوززدڕەوەکان لە ززاڵً 1989ززززیشەوە دەبززه بە واوەوزززدە
کۆمارییەکزززان و دەوڵەتزززً زززەوترا و زززتەمکار لە بەهزززا
لیبڕالیسززززززتییەکان دووردەکەووەوە .دواتززززززر لە کۆمززززززاري
زززێیەمدا تەوکمێکزززً لیبڕالززززً و کزززۆمەاڵیەتً لێک ززززىوي
تەوکمززً لیبڕالیزمززً وززىێ لە ئیىگلززتەرا پەرە دە ززتێىێ و
ززززەرەتاکاوً ڕیفززززۆرمً کززززۆمەاڵیەتً لە کززززاري حزبززززً
ڕادیکزززززززاڵً (کۆمزززززززاري و لیبڕال )ززززززززیەوە لە فەلسزززززززەفە
هاوپشزززززتیەىاە()Solidarismeززززززەکەیەوە پەرە دە زززززتێىێ .
بەاڵی لە زززززززاڵً 1811ەوە تەوکمزززززززً ڕادیکزززززززاڵً بەرەو
ڕا تڕەوي ی دا ئیزدي دکایەتزً و وزاکۆکً کەوتە وێزىان
هززززرە لیبڕالییەکزززان و ۆ زززیالیزمەوە (کە ببزززىوە هێززززي
یا ً دە تڕزیشتىو).
لیبڕالیسهً "پێشکەوتٌخىاز" ویالیەتە یەکگرتىوەکاى

قەیززززراوە ئزززززابىوري و کۆمەاڵیەتییەکززززان لە ویززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززاوً ئەمریکزززا لە کۆتزززایً زززەدەي وزززۆەدەدا
بززززىووە مززززایەي ئەوەي لیبڕالییەکززززان اززززاو بگێززززڕوەوە بە
اەمکەکزززززاوً ڕێککەوتىزززززً کۆمەاڵیەتیزززززدا و هەو بزززززدەن
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بزووتىەوەیەکزززززززززززززً پێشزززززززززززززکەوتىەىاە ()Progressivism
دابمەەرێىه بزووتىەوەیە کە دە زتەبهێري ڕز زىبیریً
و یا ززززً بەر لە جەوگززززً یەکەمززززً جیهززززاوً لە دەوري
کۆبززىووەوە .ئەی بزززووتىەوەیە پێززدااىووەوەي بە قززىواڵیً
ئەو زززێىە لیبڕالیززززمە ک ،زززیکییەدا کزززرد کە لە ئەوروپزززا
هەبىو.
بەاڵی گروگتریه وىێىەري پێشزکەوتىەىاەیً ئەمریکزً و
لیبڕالیزمززززً وززززىێ و ئە ،قگەرایززززً وززززىێً دیمززززىکراتً و
دادپەروەري جۆن دیىي فەیلە ىف بىو (.)1888-1988
هەڵززبە دەبێزز وززاوي هێززربەر کرولززً ()Herbert Croly
()1881-1988ززززیر بهێىرێزززز کە دامەەرێزززىەري ڕەوتززززً
"کۆماریەىاەیً وىێ" بىو لەوێزى بززووتىەوەکەدا هەروەهزا
پێىیستە واوي واڵزتەر لی مزان (-1998( )Walter Lippmann
)1848زززیر بهێىرێزز کە پڕوپاگەوززدەي بززۆ بزززووتىەوەکە
دەکرد .دواجار هەمىان ئایزدیاکاویان لە فەلسزەفەي ویلزیەی
جززززیم ()1811-1988( )William Jamesزززززەوە هەڵهێىجززززا
بىو .ەزر ئا کرا دیاربىو دیىوي لە ەر اەپً لیبڕالیستە
وزززززىێیە ئیىگلییزەکزززززاوً وەکزززززى کۆمزززززارییە لیبڕالیسزززززتییە
فەرەوسززززززییەکان گیر ززززززایەوە بە تىوززززززدي ڕە ززززززىەي لە
لیبڕالیزمً ک ،یب گر  .لیبڕالیزمزً ک ،زیب پێز وابزىو
دەوڵە دووکمىیەتززززً لە کاتێکززززدا دەوڵە ەەروورە بززززۆ
دە ززززتەبەرکردوً ئززززاەادیً تاکەکە ززززً و دادپەروەریززززً
کۆمەاڵیەتً.
جزززۆن دیزززىی بەوزززاوي بەرپر زززیارێتً کزززۆمەاڵیەتییەوە
اززززززىوە وێززززززى جەوگززززززێکەوە دک بە تززززززاکگەرایً ئەتززززززۆمً.
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کززاریگەریً دیزززىوي لە زززەر کتێبزززً "کزززۆمەڵگەي گەورە"ي
لیىززززۆدن جۆوسززززۆن ( )Lyndon Johnsonئێجگززززار گززززروگە
ززرز ەي ئەوە دەکزززا کە بززۆاً اەمکزززً "لیبڕالیززززی" لە
وی،یەتە یەکگرتىوەکان لەو کزاتە بەداوە بزىوە هاوماوزاي
" ۆ ززززززیالیزی" .ڕی ززززززارد ڕزرتززززززً ()Richard Rortyزززززززً
فەیلە زززززىف ( )8114-1881لە پێشزززززەوگاوً یەوگراوزززززً
پێشکەوتەىاەیً وىێیە "وە ایرزکێکً ویشتماوً"زً وزىێ
و گەورەي وی،یەتە یەکگرتىوەکان.
ڕەوتً پێشکەوتىەىاەیً ئەمریکً هزیی وەبزىو جزگە لە
حەقززی ە و واقیعێززب بززۆ بیرمەوززدەکان ەرکەوتىەکە ززً
پەیىە زززتبىو بە پشزززتیىاوً گەورە یا زززەتمەدارەکاوەوە.
هەڵبهاردوزززً یەکێزززب لەی گەورە ڕز زززىبیراوە واتە "تۆمزززار
ویزززدرز وی"سزززه" (-1988( )Thomas Woodrow Wilson
 )1888مامۆ زززززتاي ەاوسزززززتە یا زززززییەکان لە ەاوکزززززۆي
بریىسزززززتۆن بزززززۆ زززززەرزکایەتً ئەمریکزززززا دابڕاوێکزززززً لە
مێهوویً لیبڕالیزمدا تۆمار کرد .وێ"سه لەکێر کزاریگەریً
ئەڵماویززززا و پسززززمارکدا پێزززز وابززززىو کززززاتً ئەوە هززززاتىوە
دە ززززتبەرداري اىاراێززززىەي دە ززززتىوري و فەلسززززەفەي
هەاڵواردو ز * دە ززەاڵتەکان بب زیه لە بززري ئەوە بززیکەیه بە
و ززەربە ۆ لە دە ززەاڵتً یا ززاداوان
ئیززدارەیەکً اززا
بزززززۆ زمەتزززززً ۆ زززززگىەەراوً هەمزززززىان و هەڵزززززدان و
گە ەکردوً ئزابىوري" .ڕێککەوتىزً وزىێ" ( )New Dealکە
بابەتً هەڵمەتەکاوً هەڵبهاردوً حزبً دیمىکرا لە اڵً
1888دا هەڵبهاردوزززً فزززراوکلیه ڕزەفێ"ززز بزززىو لە زززاڵً
هەاڵواردن :لێكجوداكردنەوە.
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1888دا بە ڕوون و ئا زززکرا ئامزززاوجً ئەوە بزززىو ئایزززدیا
"پێشکەوتىەىاەییەکان" ئایدیاکاوً وی"سزه جێبەجزى بکزا
ئەویزززززر ڕزڵزززززً وزززززىێً کزززززۆمەاڵیەتیً دەوڵە بزززززىو کە
زمەتکردوزززً ازززاکەي گشزززتً بزززىو .بەروزززامەکەي زززاڵً
1888ي ڕزەفێ"زز هززیی وەبززىو جززگە لە وززىێىەرایەتیکردوً
بەروامەي لیبڕالیزمً "کزۆمەاڵیەتً" "پێشزکەوتىەىاەي" کە
دەوڵەتزززً ۆ زززبهێىیً کزززۆمەاڵیەتً و بەگهداازززىووەوەي
هەکاري دە اتە پێر هەمىو تێکەوە.
لیبەریسم و ضۆضیالیسهً لیبڕالً :ئیتاڵیا

بێگىمززززان دز ززززً ئیتاڵیززززا گىوجززززاوترە با ززززتر لەگە
مشزززتىمرە هاواەر ەکاوزززدا دەڕوا  .مشزززتىومري وێزززىان
بیىدیتۆ کرزاە ( )Benedetto Croceلىی ً ئیىزۆدي ( Luigi
 )Einaudiززززززەبارە بە جیززززززاواەیً وێززززززىان لیبڕالیززززززززی
( )Libéralismeو لیبڕالیزمزززززً ئزززززابىوریً ( )liberismoئەو
ەاویارییە وىێیەي کە " ۆ زیالیزمً لیبڕالً"ززً لیبڕالیزمزً
"وزززىێ" هەڵیزززدەگرێ هێشزززتا مشزززتىمڕێکً هەوزززىوکەیً و
بەردەوامە.
کۆتایً اڵً 1881زەوە هەتا اڵً  1881فەیلە ىفً
ئیتاڵً بیىدیتۆ کرزاە ( )1888-1988دامەەرێىەري حزبً
لیبڕالیسززتً ئیتززاڵً ئابىوریىززا لززىیجً ئیىززۆدي (-1948
 ) 1881کە دواتر دەبێتە حاکمً باوکً واوەودیً ئیتزاڵً لە
ززززاڵً 1889زززززشدا دەبێززززتە ززززەرز کۆمززززار کۆمەڵێززززب
بیروڕایان گۆڕیىوەتەوە مشتىومڕي فیکرییزان دەربزارەي
اەمکەکاوً لیبڕالیززی و لیبڕالیزمزً ئزابىوریً (لیبەریسز )
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لەگە یەکدیززدا کززردووە .بە ي لززىیجییەوە لیبەریس زتەکان
ئەواوەن کە پێیاوىایە بىەماي "لزێگەڕێ کزار بکزا لزێگەڕێ
بززڕوا " بىەمززایەکً جیهززاوییە ئەگەراززً ئەی بىەمززایە هززیی
پەیىەوزززززززدییەکً بە ەاوسزززززززتە ئابىورییەکزززززززاوەوە ویزززززززیە.
لیبەریسززززتەکان هەروەکززززى لیبڕالیسززززتە دکە-دەوڵەتەکززززان
گەیشتىووەتە ئەو دەرەوجامەي کە دەڵێز قەیراوزً 1888
بەرەوجامً ڕا تەو ۆي ەێدە-دە تىەرداوً دەوڵە بىو!
بەاڵی لەبەرئەوەي جیزززززاواەییەکە لەوێزززززىان هەردووکیاوزززززدا
ڕوون بززززززززىویەوە لیبڕالیزززززززززی ڕەهەوززززززززدە ئە ،قززززززززً و
یا ییەکاوً ۆي بەدە زتهێىایەوە لەمڕزیشزدا ەزربەي
هەرە ەزري حزززززبە ئیتززززاڵییە اەپززززڕەوە واوەڕا ززززتەکان و
ڕا تڕەوە واوەڕا تەکان ۆیان وە حزبً لیبڕالزً وە
لیبەریستً پیشان دەدەن .ئێمە پشزتمان بە ز بە اەمکزً
ئزززابىوریگەرایً لیبەریسززز کە دەماوبزززاتەوە زززەر تیزززۆري
ئززابىوریگەرایً ئۆر ۆدزکسززً و ڕواوززگەي ئەی تیززۆرە بززۆ
باەاڕ و میکاویزمەکاوً باەاڕ .لیبڕالیزی ڕزڵزً ڕێکزەەراوەي
دەوڵەتً پى پە ەودە لە کاتێکدا لیبەریس پێز وایە بزاەاڕ
زززۆي ڕێزززب دە زززا دەتىاوێززز هاو زززەوگییەکً با زززتر
درو ز بکززا بێگىمززان هەر دە ززتىەرداوێکً دە ززەاڵتً
گشتیر کارێکً راپە.
لە ئیتاڵیززا ئەو تەوکمەي کە بە تىوززدي دکي لیبەریسزز
بىو ڕەوتً ۆ یالیزمً لیبڕالزً بزىو .دامەەریزىەري ئەی
فەلسەفییە یا ییە کارلۆ ڕز ێلً ( )Carlo Rosselliبزىو
دکە فا ززززیزمێب کە دەیىیسزززز »دووبززززارە بزززززووتىەوەي
ۆ ززززیالیزی ببززززاتەوە ززززەر بىەماکززززاوً یەکەمجززززاري و
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بززىەڕەتە مێهووی ز و دەروووییەکززاوً دەیىیس ز ئەوەیززر
بسەلمێىێ کە دواجار ۆ زیالیزی فەلسزەفەي ئزاەادییە«
ڕز ززززززێللً کە کززززززۆمەڵەي بەرەوگززززززاریکەراوً ەدالە و
ئززززاەادی ( )Giustinzia e Libertàدامەەراوززززد دکایەتیزززز
مارکسزززززیزمً کزززززرد لە ەاوسزززززتەوە دیزززززىوە ەاوسزززززت و
ئابىورییەکەي مارکسیزمً ڕە کزردەوە جە تیشزً لەوە
کززززززردووە کە لە ڕا ززززززتیدا ۆ ززززززیالیزی »گە ززززززەکردوً
لۆکیکییاوەي بىەماي ئاەادییە تاوەکى دوایزیه زىىورەکاوً
زززۆي .ۆ زززیالیزی بەگزززىێرەي ماوزززا جەوهەریزززیەکەي و
دەرەوجامەکزززاوً (وە بززززووتىەوەي زززێلگیری ڕەگزززاریً
پڕزلیتاریزززا) لیبڕالیزمزززً بززززووتىەوە (یزززان دیىامیکً)ززززیە
ئەمەیزززززززر ئەو ئزززززززاەادییەیە کە دە زززززززێ کە زززززززە هەرە
هەکارەکاویر هەیاوبێ « .پێىیسزتە ئزاەادي ایتزر بەهزایە
وەبێ تەویا دە تەبهێر هەیبێز بەڵکزى پێىیسزتە »بتىاوێز
بگاتە وێى کیاوً هەکاراویر«.
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()3
چەهکە ًىێیەکاًً لیبڕالیسم
دەرەوجامەکاوً ئەو گۆڕاواوە ازیه کە لەوێزىان زااڵوً
1881 1991دا بە ەر فیکري لیبڕالیدا هزا ؟ دەرکەوتىزً
اەمکً وىێً تا و کۆمەڵگە.
گۆڕاوکزززاریً یەکەی پەیىە زززتە بە ئاگزززایً " رو زززتً
کۆمەاڵیەتً"زً تاکەکە زاوەوە ئەوەیزر لەکێزر کزاریگەریً
کۆمەڵىا ززززززززیً تززززززززاەە دامەەراودا .بەرەبەرە دابززززززززڕان لە
وێىزززززاکردوە ئەبسزززززتراکتەکان زززززەبارە بە تزززززاکەکە و
اەمکً مافە رو زتییە "پزێر کۆمەاڵیەتییەکزان" درو ز
دەبێ  .لەکێر کاریگەریً هیگ"دا ئەو ئایدیایە گە ە دەکا
کە دەڵێ  :حەقی ەتً کۆمەاڵیەت حەقی ەتزً ئە ،قیزیە کە
تێێدا ڕزحً تاکەکە تێکە بە ڕزحً کزۆمە دەبێز  .لە
گروگتززززریه واوەکززززاوً "فیىۆمیىۆلۆکیززززاي ڕزک" ئەوەیە کە
مەحزززززاڵە گە ە زززززەودوً تاکەکە زززززً لە گە ە زززززەودوً
کۆمەاڵیەتً جىدا بکرێتەوە .لێزرەدا حەتمیەتزً کزۆمەاڵیەتً
هەمززززززززززان ئەو فززززززززززۆڕمە میکززززززززززاویکً و ماتریززززززززززالً و
ززززاکاربىووەوەیە وەرواگرێزززز کە مززززارک دەیبیىززززیه.
کززززاریگەریً هیگززززڵ بەرپر ززززە لەو مێزززززهووگەراییەیر وا
لیبڕالیزمً وىێً پى دەوا رێتەوە .لە ڕا تیدا تىێهیىەوەي
پەرە ززەودوً مێهوویززً لیبڕالیزززی یارمەتیمززان دەدا بززۆ
تێگەیشزززتىێکً با زززتر لە پەیىەوزززدیً وێزززىان تزززاکەکە و
کززۆمەڵگە .لە ڕووي مێززهووییەوە مافەکززاوً تاکەکززان وە
پێزززززززدراوێکً کزززززززۆمەاڵیەتً پێزززززززب هزززززززاتىوە وە وە
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مىڵکززززززایەتییەکً تاکەکە ززززززً یززززززان رو ززززززتً "پززززززێر-
کززۆمەاڵیەتً" .ئەی مافززاوە بە یەکجززار بە اەقبە ززتىویً و
وەگززۆڕي بززۆ هەمیشززە لە رو ززتً مرزییززدا وززیه بەڵکززى
بەرەوجای و کۆي دە تکەوتً یا ییە.
چەهکێکً ًىێً پۆزەتیڤ بۆ ئازادي

لەمەوە "تۆما هیزى گزریه" جیاکزارییە بەواوبزاوگەکەي
لەوێىان "ئاەادي بۆ" (" )freedom fromئاەادي لە" ( freedom
زەربە ۆیً
)toي ڕوون کردەوە .یەکەمیزان ئزاەادي وە
ەربە ۆیً و
لە کۆتىوبەودەکان دووەمیان ئاەادي وە
دە ززززتکراوەیً بززززۆ کززززردە و جززززىوڵە وێىززززا دەکززززا  .ئەی
جیاکزززارییە جیاکزززارییەکً یەک،یزززیکەرەوە و وردە ازززىوکە
ئەو کۆتىوبەوززداوەي دێززىە ززەر ڕێززً ئززاەادي لە هەردوو
حزززززاڵەتەکەدا وەکزززززى یە وزززززیه .لە حزززززاڵەتً یەکەمیاوزززززدا
کۆ ززز ەکاوً بەردەی ئزززاەادي لە دە زززەاڵتً زززتەمکاري و
دە زززززەاڵتً یا زززززً و ئزززززاییىییەوە دێززززز بەگشزززززتً لە
کۆتىبەوزززدەکاوەوە .لە حزززاڵەتً دووەمیاوزززدا ئا زززتەوگەکە لە
غیزززززابً کەرە زززززتەکاوً کزززززردە تىاوسزززززتً ۆبەدیهێىزززززان
ئەوجامداوً ئەو پزڕزکاوەدایە وا تزاکەکە لە کیزاوً ۆیزدا
بە ئامززاوۆ گرتززىووً .تززاکەکە دەتىاوێ ز لە اىاراێززىەي
دامەەراوەکزززاوً ئاەادیزززدا بزززهي بەاڵی بەدە ززز وەبزززىووً
ئاەادی یزان بەدە ز بەرتە زکً ئزاەادییەوە بىاڵێىێز لەو
کاتزززززاوەدا کە هەلزززززىمەرجە پێىیسزززززتەتاو کزززززۆمەاڵیەتً و
ئززابىوری بززۆ پەرە ززەودوً ئززاەادي لە ئززارادا وەبززه وەکززى
پەروەردە تەودرو ززتً ویشززتەجێبىون کرێززً ایسززتە و
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هیتززر .ئززاەادی لە مززافە کززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکاوززدا هەر
وەکززززى ئززززاەادییە کە ززززً و یا ززززییەکان ەزر گززززریىگە.
»ئززاەادي وززابێتە مافێززب لە مافەکززاوً تززاکەکە تەویززا ئەو
کززاتە وەبێز کە پەیىە ز بێز بە کززۆمەڵگەوە« (هۆبهززۆە
 .)1811بە دیاریکراوي لەبزارەي ئەی زاڵەوە مشزتىومڕي
تىوززد و ڕە لەگە لیبڕالیزمززً وىێززدا بەدرێهایززً ززەدەي
بیسززتەی بەرپززابىو ویززۆلیبڕالیزمً هایززب ( )Hayekلە کتێبززً
"ڕێگزاي کزۆی،یەتً" () 1944 La Route de la servitudeززدا
مەتر ییەکاوً لیبڕالیزمً وىێ ڕادەگەیەوێ لەوێزدا هایزب
دەپر ززززززززززێ  :کەواتە جیززززززززززاواەي ئەمەي کۆتاییززززززززززان و
ۆ یالیزی اییە؟
چەهکً ًىێً چاودێریً دیوىکراضً

گۆڕاوً ێیەی پەیىە تە بە دیمىکرا ییەتەوە ازىوکە
جززىوڵەیەکً دوو یەوە ڕوو دەدا » :دیمىکراتیزەکردن"زززً
لیبڕالیزی و "بەلیبڕالکردن"زً دیمىکرا زییەتً وزىێىەرایەتً.
دەبێزززز ئەوە بیززززر بهێىیززززىەوە کە گىمززززان لە "دە ززززەاڵتً
یا ززً" جززا لە پا ززایەتً ڕەهززاوە ززەرااوەي گرتبێ ز
یزززان لە گەلەوە بى یىەیەکزززً زززەرەکً و بەردي بىزززاغەي
لیبڕالیززززززمە .لە لیبڕالیزمزززززدا مەیلێزززززب هەیە بزززززۆ بیىیىزززززً
مەتر زززییەکً زززاراوە لە دیمىکرا زززییەتدا و ۆپارا زززته
لێزززززززً وە بیىیىزززززززً ئەو پەرە زززززززەودوەي کە بە زززززززەر
ئاەادییەکاوززززدا هززززاتىوە .وەبززززىووً دکە-دە ززززەاڵتەکان کە
ئززززاەادییەکە تاکەکە ززززییەکان دەپارێزێزززز بززززىوە مززززایەي
داوەکززززان لە ۆڕ ززززً فەرەوسززززیدا ئەمە بەگززززىێرەي
وە فً میزى هەڕە زەیە بزىو بزۆ زەر دیمىکرا زییە
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لە یەن " تەمً ەزریىەکان"ززەوە .میزى و تۆکڤێزڵ دەرکیزان
بەوە کردبزززززززىو کە وا زززززززێ پەرە زززززززەودوً پزززززززڕزکەي
دیمزززىکراتیزەکردوً کزززۆمەڵگە و دامەەراوە یا زززییەکان
فۆرمززززىلە بکرێزززز  .کەواتە دیمززززىکراتیزەکردوً لیبڕالیزززززی
ئەرکززززً ئاییىززززدەیە .دیمىکرا ززززیە لە ڕێززززگەي گززززۆڕیىً
ئاماوجەکاویەوە زۆي لە تیزۆري لیبڕالیززی ڕەگزار دەکزا
کە ایتر حىکمً گە وییە "لە یەن" گەلەوە بەڵکى حىکمً
گەلە "لەپێىززاو" گەلززدا .بەی جززۆرە دە ززێ دیمىکرا ززییە
"لیبڕالیززززززە" بکرێززززز بەوەي لە ڕەهەوزززززدە پۆپۆلیسزززززتً و
دیماگۆکییەکززاوً پززا بکززرێتەوە بە کەرە ززتەیەکً ززیاو
دابىری بۆ وەدیهێىاوً بەها لیبڕالیستییەکان بەرگریکزردن
لە تزززززززاکەکە و لە مزززززززافً تزززززززاکەکە بزززززززۆ کیزززززززاوێکً
بە ززتەوەراوە جززىداکردوەوەي پاوتززایً تززایبە لە پاوتززایً
یا زززززً داوزززززاوً دیسززززز لیىەکاوً دە زززززەاڵتً یا زززززً
زززززەرکردەکان بەرامزززززبەر
دەر سزززززتىً بەرپر زززززیارێتی
دەوگدەراویا ن ئاەادیً باەرگاوً و باەاڕ و هیتر .ئێسزتا بزۆ
لیبڕالییەکان ئا اوە وەاڵمً دا ىاەییە وىێیەکاوً کرێکاران
بزززززدەوەوە لەبزززززارەي یەکسزززززاوً و مزززززافە کزززززۆمەاڵیەت و
ئابىورییەکزززاوەوە ئەوەیزززر لە اىاراێزززىەي ڕێزگزززرته لە
بىەماکاوً حىکمً دە تىوریدا لەهەمان کاتیشزدا دەتزىاوه
بەرەوگززاري ئەو هەڕە ززە مەتر ززیدار و ڕیزززپەڕاوە ببززىەوە
کە لە یەکەوە ۆ زززززززیالیزی و کۆمزززززززۆویزی لە یەکزززززززً
دیکەیشززەوە کۆوزەر ەتیڤەکززان درو ززتً دەکەن .لێرەیشززدا
میززززى لە ڕێززززگەي هەوڵززززدان بززززۆ لێکگرێززززداوً لیبڕالیزززززی و
ززززززىودگەرایً ()utilitarismeزززززززەوە هێززززززڵ و بى یززززززىەي
لیبڕالیزمزززززً "وزززززىێ" دادەوێززززز کە ازززززىار پا زززززاو بزززززۆ
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دیمىکرا زززززییە دەدزەێزززززتەوە .بەر لە هەمزززززىو زززززتیب
لیبڕالیززززززی پا زززززاوێکً ئە ،قیزززززیە بزززززۆ بەرگریکزززززردن لە
دیمىکرا ززززییە  .تززززاکە یستەمێکیشززززە کە هەر کاتێززززب
هەلىمەرج بڕە سێ دەتىاوێ ئەوپەڕي بە تەوەریزً بزۆ
هەمىان بەبى ئاوارتە ]و جیاواەي[ بەدیً بهێىێ (بیىتزای)
اززززززىوکە یسززززززتەمێکً ەزر گشززززززتگیرە و پێىیسززززززتً بە
ڕەەامەوزززدیً هەمىاویشزززە .یەکەی و پزززێر هەمزززىو زززتێب
دیمىکرا ززییە بە ززێىاەێکً وادە ززە تەىاەاوە گىوجززاو
لەگە مافەکاوً تاکەکە دا دەرفە بزۆ هەڵىە زاودوەوەي
پر زززززززً کزززززززۆمەاڵیەتي لێکزززززززدکیً بەرکەوەوزززززززدییەکان
دەرە سێىێ  .لە کاتێکدا ئاەادی مرز ەتان پزۆلیه دەتزا
اززىوکە ڕێگززا بەوە دەدا بەهرەمەوززدییەکان بە ززێىەیەکً
وایەکسززان گە ززە بززکەن ئەمە وایەکسززاوً کزززۆمەاڵیەتً
قززززززىو دەکززززززاتەوە لەکاتێکززززززدا بە ززززززتەوەري بە واتززززززا
بەرفراواوەکەي هزیی ویزیە جزگە لە یەکێتزً .دیمىکرا زییە
تززاکە یسززتەمێکە کە وێىززاي اززاکەي گشززتً دەکززا وە
ڕاەیکززردن و دابیىکردوززً پەرکەوەوززدییەکاوً هەمززىان وە
وە وەدیهێىزززززاوً ازززززاکەي بزززززااڵي دەرە ازززززاودێري .لە
کۆتاییززدا ئەگەر تاکەکززان ۆیززان تززاکە پێززىداوگً مەودا و
ئا زززتً بە تەوەریزززً ۆیزززان بزززه ئەوا ەیزززاتر گروگزززً بە
دامەەراوەکاویزززززززززان دەدەن ئەگەریزززززززززر ئەی دامەەراواوە
ۆ زززگىەەراوییان بزززۆ دابزززیه بزززکەن تاکەکزززان ئیىتیمزززاي
ەیاتریزان بۆیزان دەبێز بەاڵی لە هەمزان کاتیشزدا زىورن
لە زززەریان لە وززززیکەوە ااودێرییزززان دەکەن .ئەی اەمکزززً
اززززززززززاودێرییەي دیمىکرا ززززززززززییە ئەی اەمززززززززززکەي کە
ڕا ززززززززززززتکراوەتەوە و پەرەي پێززززززززززززدراوە بیرمەوززززززززززززدە
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لیبڕالیستییەکاوً گەیاود ئەو بزاوەڕەي کە پێزدااىووەوە لە
حىکمەکززززززاوً ۆیاوززززززدا بززززززکەن ئا ززززززتەوایً لەگە ئەو
دیمىکرا ییەتەدا بەرپا بکەن کە پەیىە تە بە یەکسزاوً و
یەکگرتىوییەوە .ئایدیالۆکیاي ااودێري و پارا زته لەکێزر
کززززاریگەریً ەاوسززززتە کززززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکاوززززدا ئەو
تەیە کە لیبڕالیزی دەگەیەوێتە ئەو باوەڕەي دان بە ااکە
و یەوە ئەرێىییەکززززززززاوً دیمىکرا ززززززززییەتدا بىێزززززززز  .ئەو
پر ززیارەي دەمێىێززتەوە ئەوەیە کە بزززاویه دا ززۆ لیبڕالیزززی
هەڵە دەکززززا ئایززززا ەێززززدەڕەویً لە گە ززززبیىیدا دەکززززا
اارە زززەرە کزززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکزززان لە اارە زززەرە
یا یً و دە تىورییە ک ،یکییەکان بە با تر دەەاوێ ؟
واتە :ۆ گىەەراوً ەیاتر باڵوبىووەوەي ەیاتري زامان
و اوەودارێتً و بەرەبىووەوەي ئا تً بهێىي بەرامزبەر
دان و مەتر زززییەکاوً دیمىکرا زززییە .کەواتە لێزززردا ئەو
بزززاوەڕە دەکەوێزززتە کێشزززەوە کە پێززز وایە ۆ زززبهێىیً
ززززززان بە ززززززاو یە و
ئززززززابىوري و دیمىکرا ززززززییە
هاوتەرین دەڕزن.
لە یەکطاًیی هافەکاًەوە بۆ یەکطاًیی هەلەکاى

کەواتە لە چ اىاراێزززززىە و دە لەتێکزززززدا لیبڕالیززززززی لە
ڕووي کززۆمەاڵیەتییەوە بززىوە لیبڕالیزمێکززً دیمىکرا ززً و
پا زززززاویر بزززززىوە لیبڕالیزمێکزززززً یەکسزززززاویەىاەي؟ بە ي
لیبڕالیسززززتە ک ،ززززیکییەکاوەوە یەکسززززاوً لە مافەکاوززززدا و
یەکسززاوً لەبەردەی یا ززادا ئەو اەمززکە ززەرەکییەیە کە
پارێزگاري لە تا دەکزا "وە کە زێکً یا زایً" ( sujet
 )de droitکە یب لەبەردەی یا زادا کە زاوەوً مافەکزاوً
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ۆیشزززززیەتً .لیبڕالیزمزززززً وزززززىێ ئەی اەمزززززکە یا زززززاییە
دەوڵەمەود دەکا و گۆڕاویشزً بە زەردا دەهێىێز پێشزتر
ئەمە اەمکێکً فۆرما و جێگیزري یەکسزاوً بزىو .اەمزکە
زززززززەرەکییەکە پەیىە ززززززز بزززززززۆتەوە بە "یەکسزززززززاوً لە
هەلەکان"ززززدا ئەمەیزززر واتزززاي یەکسزززاوییە بزززۆ گەیشزززته بە
زززەرااوەکان ( .)égalité daccès aux ressourcesئەوە
یا ززەتێکە کە لە داهززاتىو دەڕواوێز دەیەویز پىتەکززاوً
دە زت ێکردن لە کیاوزدا ڕا ز بکزاتەوە بەو مەبە ززتەي لە
پڕز ەي کێبەرکێً بەهرەکان و تىاوا ىدیەکاوزدا ئزاەادي
بە تاکەکززززززان بززززززدا وە لە دواتززززززردا دەرەوجامەکززززززاوً
بڕیارەکززاوً تاکەکە ززان و قەرەبززىوکردوەوەي ەیاوەکززان و
اارە ەرکردوً وایەکسزاویە کە هەڵىە زاوەتەوە ڕا ز
بکاتەوە وەکى ئەوەي لە ۆ یالیزمدا هەیە کە ئایدیاي
بەرپر زززیارێتیً تاکەکە زززً فەرامزززۆ دەکزززا  .اەمکزززً
یەکسززاوً لە هەلززدا لەو پێىا ززەیەوە ززەرااوەي گرتززىوە
کە میززززى سززززتىویەتییە وێززززى ئززززاەادییەوە وە "ئززززاەادیً
پەرەپێزززدان و گە زززەپێداوً زززىد" وە زززفً کزززردووە .لەی
ڕواوگەیەوە ایتر تاکەکە ێتً و گە زەپێداوً زىد لەگە
کزززززززززۆمەڵگەدا وزززززززززاتۆ و واتەبزززززززززا ویزززززززززیە کە ڕەگەەە
پێىیستییەکاوً پەرە ەودن و پێشکەوتىً تاکەکە ً دابیه
دەکززا وەکززى ئەوەي هاوپشززتیً فەرەوسززً ( solidarisme
 )françaisگىەار تً لێکردووە بۆ ومىووە ڕەگەەي وەکزى:
پەروەردە بە داري پارا تىً کزۆمەاڵیەتً و هیتزر .ایتزر
کسزززتً تاکەکە زززً بەو جزززۆرە ویزززیە کە لە زززەردەمً
یکتۆریدا هەبزىو لەو زەردەمەدا کسزتً تاکەکە زً بە
ماواي وەبىووً ا یەتً "کە زێتً" بزىو وەبزىووً ویزاە و
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ویسزززتً تاکەکە زززً بزززىو بەاڵی لەی ڕواوزززگە وزززىێیەدا ئەی
کستە بەڵگەبزىو لە زەر ڕێکەسزتىً راپزً کزۆمەاڵیەتً
کە دە ززززززێ لە ڕێززززززگەي بەرەرکززززززردوەوەي ڕزحیەتززززززً
هاوپشززت و هاوبەوززدییەوە اارە ززەر بکرێ ز وە "لیززۆن
بۆرگزززۆ" دەڵێززز لێزززرەدا هاوکزززاریً کزززۆمەاڵیەتً دەکزززرێتە
مافێزززززززب لە مافەکزززززززاوً تزززززززاکەکە  .کەواتە یا زززززززاکاوً
بەگهداازززىووەوەي وایەکسزززاویً کزززۆمەاڵیەتً و ئزززابىوری
وایەکسززاوییە کە پەیىە ززتە بە لەدایکبززىون و بە کیززىگەي
کۆمەاڵیەتً و بە ێزاوەوە ااوي لە یەکساوی هەلىمەرج
و دەرفەتەتان وەبڕیىە بەڵکى ئاماوجً ڕەگارکردوً بەهرە
و لێهزززاتىوییە کە زززییەکاوە یارمەتیزززداو کە زززەکەیە بزززۆ
ئەوەي لە پێىزززززاو ازززززاکەي کزززززۆمەاڵیەتً و بەرکەوەوزززززدیً
گشززتیدا پەرە بە ززۆي بززدا  .کەواتە ئەی یا ززەتاوە لەگە
لیبڕالیزمدا کۆ و تەبا و گىوجاوە .پێىیستە ەبا دک بە
وایەکسزززززاوً ڕووبەڕووي ئیمتیزززززاەاتە کۆمەاڵیەتییەکزززززاوً
لەدایکبززززىون و ززززىێه و ززززەرمایەي بۆمززززاوە ببێززززتەوە
پێىیسززززتە بززززرەو بە ئایززززدیاي بزاوتززززً کززززۆمەاڵیەتً بەرەو
زززەرەوە بزززدا بە زززایەي هەوڵزززً تاکەکە زززً و کزززاري
گىوجزززززاو و بزززززىوێري و تایبەتمەوزززززدییە کە زززززییەکاوەوە
دیسزززاویر ئەوە پەیىەوزززدییە لەگە ئەفسزززاوەي لیبڕالیزمزززً
ک ،ززیکیدا .کەواتە لیبڕالیزمززً "وززىێ" هەر لیبڕالیزززمە وە
وى ززززەەیەکً ڕا ززززتکراوەي لیبڕالیزمززززً ۆ یالیسززززتً.
ئەمززیر هەر اەمکێکززً وززىێً دەوڵەتە بەاڵی گززۆڕاوە ەزر
ەوجڕاکێر و ەر ىڕهێىەرەکاوً ئایدیا لیبرڵیستییەکان
پەیىە زززززتە بە دەوڵەتەوە .لە ڕا زززززتیدا لەگە لیبڕالیزمزززززً
"وىێ"ززززدا بىزززاغەیە لە بىاغەکزززاوً لیبڕالیزمزززً ک ،زززیب
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هەرە دەهێىێززززززززز ئەویزززززززززر بەرەوگزززززززززارییە بەڕووي
دە تىەرداوً دەوڵەتدا لێرەدا دەوڵە دەبێتە یزاریکەرێکً
ئابىوري کە مایەي ویگەراوییە .ئەگەر لیبڕالیزمً ک ،یب
بایە ێکً ەزر تزایبەتً دابێز بە پارا زتىً تاکەکەکزان دک
بە دە ززززتىەرداوە وززززابەجى و میزاجییەکززززاوً دەوڵە ئەوا
لەبەرامبەردا لیبڕالیزمً وىێ گرەو لە ەر تىاواي دەوڵە
دەکا بۆ هەڵسىکەو لە بەرکەوەوزدي هەمزىان .دەوڵە
لە کیاوێکً مەتر یدارەوە لە ەر تاکەکە ان بىو بەهێز و
تىاوززاي اززاکە ڕزڵززً دەوڵەتززیر گززۆڕا ئەی ڕزڵە پززێر
هەمىو تێب دابیىکردوزً پێداویسزتیەکاوً هاوواڵتییەکزاوً
بزززززىو بزززززۆیە ۆ زززززگىەەراوً دەبیزززززتە بەرپر زززززیارێتیً
ح ززززىومە  .لێززززرەدا دەببیىززززیه لیبڕالیزمززززً وززززىێ بززززاوکً
دەوڵەتً ۆ گىەەراوً کزۆمەاڵیەتییە .ئێسزتا اىاراێزىەي
کززززاري دەوڵە ئەوەوززززدە فززززراوان بززززىوە کە هەمززززىو ئەو
کەرتززززززززززاوە بگززززززززززرێتەوە وا لە دەرەوەي دە ززززززززززەاڵتە
دادوەرییەکززززاویەوەن .لیبڕالیزمززززً وززززىێ داواي لە دەوڵە
دەتززا دە ز لە ئززابىوری وەربززدا تززاوەکى ەێززدەڕەویً
وەرێىیزززً زززەرمایە و بزززاەاڕ جززز"ەو بکزززا  .ایتزززر ئەرکزززً
دەوڵە لە پارا ززتىً تاکەکززان و ڕێگززرته لە پێشززێلکردوً
مافەکاویاوززززدا تززززىر وززززابێتەوە بەڵکززززى ئەرکەکەي بززززۆتە
وەدیهێىزززززاوً بە زززززتەوەري تاکەکزززززان لە ڕێزززززگەي کزززززاري
بەهێزکردوزززززً زززززەقامگیري ئزززززابىوري و دیسززززز لیىکردوً
بززاەاڕي جیهززاوییەوە .لێززرەدا ەزربەي ئایززدیاکاوً "کیىززز" لە
لیبڕالیزمززززً وىێززززىوە ئیلهامیززززان وەرگرتززززىوە .هەروەهززززا
دە ززززززتىەرداوەکان لە بززززززىاري تززززززایبەتً و کززززززۆمەڵگەي
مەدەویززیەوە بززىون بە کززاري قبززىڵکراو ێزززان ( یا ززەتە
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دیمۆگرافییەکزززززان) تەودرو زززززتً و فێرکزززززاري بێکزززززاري
کۆم اویاکززززززززان و پەیىەوززززززززدییەکاوً کززززززززار و ززززززززەودیکا
کرێکارییەکززززان هیتززززر ...بە پشتبە ززززته بەمە ئەی اەمززززکە
وززززززىێیەي دەوڵە وە پا ززززززاوداوەوەیە بززززززۆ بززززززىووً
کەرە زتە وىێیەکزاوً وەەیزفەي دەوڵەتزً کزارگێڕي ( LEtat
 )administrativeززززەریهەڵدا .ئەمەیززززر واتە پەرە ززززەودوً
کارمەوززدە پسز ۆڕە هەڵىەبهێردراوەکززان بززۆ اارە ززەکردوً
کێشززززە کززززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکززززان .کەواتە ئێسززززتا لەو
دزکتززززریىە لیبززززڕالییە دوور کەوتززززىویىەتەوە کە بىەمززززاي
ڕا ززززز اردوً دە زززززەاڵتەکان ڕەتزززززدەکاتەوە کە ڕێگزززززا بە
دەرکەوتىً کارمەودە ئیدارییە ەربە ۆکان دەدا (وەکى
دە ززززتەبەریً کززززۆمەاڵیەتً لە هەریەکێززززب لە فەرەوسززززا و
ئیىگلتەرا و دامەەراوەکاوً کزارگێڕي و ڕێکەسزتىً بزاەاڕە
داراییەکان لە وی،یەتە یەکگرتىوەکاوً ئەمریکا) .ئەوەیزر
پەیىە ززززززززتە بە دە ززززززززەاڵتە هەڵىەبهێردراوەکززززززززاوەوە کە
دەکەوێتە کێزر کزارگێڕیً دە زەاڵتً جێبەجێکزروەوە بەبزى
ئەوەي وىێىەرەکززززززززان دە ززززززززەاڵتً ئەوەیززززززززان هەبێزززززززز
هەڵیبسەوگێىه مەگەر لە حاڵەتً قەیراوەکاودا .ەیزادبىون و
گە زززززەکردوً قەبزززززارە و کزززززاریگەریً بیرزکراتییەکزززززاوً
دەوڵەتێب کە لە بەرامبەر هاوواڵتییەکاویزدا بەرپر زیارێتً
هەڵىاگرێزززززززز بە تەریبززززززززً لەگە ەیززززززززادبىووً گەورەي
بیرزکراتیەتززززززززدا دەڕوا لە یەکێتییەکززززززززان و کۆم اویززززززززا
فرەڕەگەەە ەەبە حەکاودا ئەمەیر زەرلەوىی هەڕە زەیە
بۆ ەر لیبڕالیزی.
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()4
کاریگەرییەکاى و پێشهاتە تیۆرییەکاى
کاریگەریً لیبڕالیزمً "وىێ" هەمیشە ەزر گرو بىوە
ئەگەراً هیی کا دان بەمەدا وەوراوە با یر وەکراوە.
کیٌس و لیبڕالیسهً ًىێ

زززززەرەتا وێزززززڕاي ئەوەي کیىزززززز لەکێزززززر کزززززاریگەریً
لیبڕالیزمً "وىێ"دا بىوە بەاڵی هەر وە کە ێکً لیبڕالزً
مززززایەوە .هەڵەیەکززززً مێززززهووییە کیىززززز بە دکە لیبڕالیزمززززً
ئززابىوریً دابىێززیه هەر تەویززا بەهززۆي ئەوەي پشززتیىاوً لە
یا ززززەتەکاوً دە ززززتێىەردان کززززردووە .ئەگەراززززً ئەو
دکایەتیزززززً هەوزززززدیب ێرکوزززززً لیبڕالیززززززی دەکزززززا لەواوە
لیبڕالیزمززً دزگمززاتیکً و کۆوزەر ەتیززڤ کە لە ززەرەتاي
زززەدەي بیسزززتەمدا زززەر بە قىتابەزززاوەي ماو سزززتەر و
حزبززً لیبڕالززً بززىو یززان دکایەتیززً ئارا ززتەي ئززابىوریً
"ئەر ۆدزکس "ززززززً زززززىدووقە داراییەکزززززان دەکزززززا (کە
ملم،وێززً ەزري لە ززەر کززراوە) بەاڵی بێگىمززان دکایەتیززً
لیبڕالیزمً وىێً وەکردووە بەڵکى کام"ً کردووە.
لە ەرەتادا دەتىاویه ب"ێیه کیىز پزارادایمً لیبڕالیزمزً
وززىێً کامززڵ کززردووە لەمەیشززدا دوایززیه پا ززاوي داوە بە
دەوڵە پا زززاوێب کە دەوڵە ەزر پێىیسزززتً پێززز بزززىو:
ئەەمىون و پس ۆڕێتیً ئزابىوریً وە تەویزا کزۆمەاڵیەتً
وەکى دەوڵەتە کزۆمەاڵیەتییەکەي پسزمار لە ئەڵماویزا یزان
ویدرز وێ"سه لە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان .بەبزڕواي کیىزز
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هۆکاري هەکاري و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان دەگەڕێتەوە بۆ
ح ىومەتً ئابىوریً زرا و واەیزً تىاواکزان و زرا
بەڕێززززززززىەبردوً ئززززززززابىوری لە یەن ح ىومەتەکززززززززاوەوە
ەزرجززاریر بە "گەمهەییەکاویززان" وززاوي دەبززا لەمەیشززدا
ئامزززززززاکە بە هەوزززززززدیب لەو کێشزززززززاوە دەکزززززززا کە لەگە
بەرپر زززاوً زززىدووقً داهاتەکزززان لەگە پشزززتیىاوان و
یەوگراوزززً بزززاەاڕ و ئزززاەادیً بارەگاویزززدا بە هەر ور ێزززب
بىوە ڕووبەڕوویان بۆتەوە .ئابىوریىا یً وىێ ەەمیىەي
اارە زززززەري کێشزززززە ئابىورییەکزززززان ڕێزززززب دە زززززا و
گۆڕاوەکززززان دەگۆڕێزززز ئەوەیززززر لە ڕێززززگەي دا ززززىاەي
پێشکە ززکردن لە ڕێزززگەي قەرەکززردوەوە لەی پێىاوەیشزززدا
پێزززز وایە بززززۆ جێبەجێکردوززززً ئەمە پێىیسززززتە دەوڵە لە
ڕێززززززززگەي یا ززززززززەتەکاوییەوە بززززززززۆ پشززززززززتیىاویکردن و
جێبەجێکردوززززززززززً پززززززززززڕزکە گەورەکززززززززززان لە ڕێززززززززززگەي
ئیلهززززززززززززامىەرگرتىەوە لە ئابىوریىا ززززززززززززە ئەمززززززززززززریکییە
وائەر ۆدزکسززززییەکاوً پززززێر کیىزیشززززەوە دە ززززتىەردان
بکا .
ئەوەي کیىززز کززردي پڕز ززەي تەواوکردوززً لیبڕالیزمززً
وىێ بىو وە

گۆڕیىً لیبڕالیزمً وىێ ئاماوجً لەی کارە

ئەوە بىو ئایدیاي وىێ بهێىێتە واوەوە وەکى مەتر ییەکان
و وادیار و پێشبیىً و هەکمارکردوً ئەگەرەکان وە ا مە
گروگیززً دیززاردە مززاکر-ئابىورییەکززان .هەروەهززا کیىززز (بە
هەودی غرورەوە) ئاوڕ لە لێک ىووً وێىان تیۆري ڕێهەیً
ئەویشزززتایه و تیزززۆري گشزززتً دەداتەوە تیزززۆري ڕێهەیزززً
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هاوکێشزززەکاوً ویزززىوته وە
دەگرێززز

دیزززاردەیەکً وزززاواەە لە زززۆ

کە بزززۆ ئەو ێراییزززاوە دەگزززىوجێه وا لە ێرایزززً

ڕز ززىایً کەمتززرن تیززۆري گشززتیر اەمززکە ک ،ززیکً و
ویززززززى-ک ،ززززززیکییەکاوً ئززززززابىوریً لیبڕالزززززز وە

دز ە

واواەەکان لە ۆ دەگرێ .
دەتززززىاویه

ززززەروۆ لەوە بززززدەیه کە بە ئەوجززززامگیرییە

واقیعییەکەي و ئاڕا تە ەاوسزت و ئەەمزىووگەرییەکەیەوە
بەوپەڕي فە ززززرەوە ڕایززززدەگەیەوێ » :کاتێززززب واقیعەکززززان
دەگززززۆڕێه ڕواوززززگەي ززززۆی دەگززززۆڕی« .لەبەرئەوە کیىززززز
بەدوادااىون بۆ پەرە ەودوەکاوً لیبڕالیزمً وىێ دەکزا
(وە

ئەڵتەروزززززاتیڤً

یا زززززەتً پارا زززززته کە بە زززززێکً

ڕا ززززززتڕەوەکان پشززززززتیىاویً لێززززززدەکەن هەروەهززززززا وە
ئەڵتەروززززاتیڤً
دابە کردوەوەي

یا ززززەتەکاوً دە ززززتىەردان و دووبزززززارە
زامان کە اە

پشزتیىاویً لزى دەکزا )

پەرە ززززززەودوێب کە بەرهەمززززززً بەرەوپێشزززززز ىووەکاوە لە
تەحەکزززززىمکردن بە زززززىلە ئزززززابىووری و

یا زززززییەکاوً

"کار"ەوە لەهەمان کاتیشدا هاوً گە ە ەودوً ئابىووري
دەدا  .کیىزززز فزززاکتەري
دە زززاتە

زززەقامگیریً ئزززابىوریً گشزززتیر

زززەر بەروزززامەي لیبڕالیزززً پزززێر جەوززز

بیەززززاتە پززززێر هەمززززىو

تزززاوەکى

ززززتێکً دیززززکەوە .بە ي ئەوەوە

ززززززەقامگیری تىرتەززززززایەوً
وایەکساوً درێه ایەوً زرا

ززززززەرمایەداري
دابە زکردوً

ززززززۆي لە
زاماوەکان و

داهاتەکان مەتر یدارترە .گەورەتریه هۆکار و وە ۆ زیً
ئزابىوری ڕیسززب و وادیززار و گىمززان و مە ززریفەي واەە.
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یا زززززەتەکاوً دراو

ڕزڵزززززً دەوڵە ئەوەیە لە ڕێزززززگەي

وەبەرهێىزان لە پززرزکە گەورەکزان و کێر ززاوً کززۆمەاڵیەتً
و هیتزززرەوە ئەی مەتر زززیاوە کەی بکزززاتەوە .کیىزززز کێشزززەي
ەدالەتززززً کززززۆمەاڵیەتً لە ئا ززززتً میکززززرز-ئززززابىورییەوە
گىا تەوە بۆ ئا تً ماکرز-ئابىوري.

زتەی و فرتزىوفێ"ً

کۆمەاڵیەتً بۆتە کێشەي مەتر ییەکاوً داهاتىو وەبىووً
تىاوززززززززاي پێشززززززززبیىیکردن ەدالە

بززززززززۆتە پڕز ززززززززەي

پێشززبیىیکردوً پێشززىە تە .بەپززێ ەواوەي ئەوەي بەگشزززتً
بڕوامزززززان پێیەتزززززً ڕەگەەي دووبزززززارە دابە زززززکردوەوەي
ززززامان ڕزڵێکززززً ب ززززىوکً لە فەلسززززەفەي کززززۆمەاڵیەتیً
کیىزززززدا هەیە لەوێیشززززدا دەبێززززتە ئززززامڕاەي
مززززززاکرز-ئززززززابىوري وە

ززززەقامگیریً

ئامڕاەێززززززب لەپێىززززززاو ئامززززززاوجە

ئایدیاڵییەکاودا.
بەرەًگارییەکاًً پاظ ( :0771هایک و ڕاوڵس)

بە درێهایً

اڵً

ەرکەوتىً لیبڕالزمً وىێ ئەی

فززۆڕمە لیبززڕالییە کەمتاەزرێززب بززابەتً کززۆدەوگً بززىو .کززۆ
دەوگزً لەبزارەي دەوڵەتززً ۆ زگىەەراوً کززۆمەاڵیەتییەوە.
ئەمەیززر بە ڕێگززایەکً وززا ڕا ززتەو ۆ کززاریگەریً لە ززەر
هەمزززىو حزبزززً
ززززەرەتاي

یا زززییە میاوڕەوەکزززان هەبزززىو .بەاڵی لە

ززززاڵً 1841زززززەوە لییبراڵیزمززززً وززززىێ کەوتە

بەرهێر زززً ڕە ىەیەکزززً دوو یەوە کە ئەمە تەحەدایەکزززً
ڕا تەقیىەبىو بە ڕوویدا.
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لە

ززززییەکاوەوە فریززززدریب هایززززب دکایەتیززززً اەمززززکە

ئابىوورییەکاوً کیىزز دەکزا  .بەی دکایەتیکزردوە دکایەتیزً
بیززرزکەي پێکەوە ززاەاوً وێززىان لیبڕالیزززی و

ۆ ززیالیزی

دەکززا  .کتێززبە بەواوبززاوگەکەي (ڕێگززاي کززۆی،یەتً )1888
بە ززززێىەیەکً ڕاەیززززکەر مەتر ززززییەکاوً دە ززززتىەرداوً
دەوڵە

لە کزززززارگێڕي ئزززززابىورییەوە پیشزززززان دەدا

کاتێکززززدا دەوڵە

لە

کەرە ززززتەکاوً تێگەیشززززته ەاویىززززً ئەی

مەتر ززییاوەیان ویززیە اززىوکە ئەی ئاڕا ززتەیە پێىیسززتً بە
دە ززەاڵتێکً مەتر ززیدار هەیە ڕکێززمە کۆمۆویسززتییەکاویر
با تریه ومزىووەي ئەی مەتر زییەن .لە یەن لیبڕالیززمەوە
ززز"کردوەوە و تر زززێکً تەقلیزززدی لە دە زززەاڵتً

یا زززً

هەیە بە ي هایکەوە لیبڕالیزمً وىێ وەیتىاویىوە ڕێزب لە
ئایززززدیا گەورە

ززززەرەکییەکاوً ززززۆي بگرێزززز  .قەیراوززززً

ئززززابىوریً لە کۆتززززایً حەفتاکاوززززدا و ڕوو ززززاوً دیززززىاري
بەرلززیه دەرفەتززً دەرکەوتىزً فززۆڕمە وىێیەکززاوً لیبڕالیزززی
دەڕە سززێىه "ویۆلیبڕالیزی"زززً هایززب لیبڕالیزمززً می"تزززۆن
فریززدمان لیبڕالیزمززً ڕزبێززر

وۆەێززب ()Robert Nozick

هەر هەمزززززززززىو لە زززززززززەر ئەوە کزززززززززۆکه
ەێزززدەڕەوییەکان و پشزززێىییەکان و

ەرەەوشزززززززززتً

کسزززتەکاوً دەوڵەتزززً

ۆ زززززگىەەراویً کزززززۆمەاڵیەتً بزززززکەن لە زززززەر ئا زززززتً
کۆمەاڵیەتً و ئابىوریً ئەوەیر بە گەڕاوەوە بزۆ ڕێبزاەي
ززیکاریً ک ،ززیکً تاکەکە ززً .کتێبززً "تیززۆري ەدالە "
( ( )théorie de la justiceزاڵً )1841ززً "جزۆن ڕاوڵزز"یر
لە قىتابەززاوەي

یا ززیً جیززاواەەوە
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ززەرکۆوەي اەمکززً

زززىودگەرایً و ازززاودێریکەراوەي دیمىکرا زززً کزززرد کە
جێگزززاي ئزززافەریىً لیبڕالیزمزززً وزززىێ بزززىو .لە زززەر ئا زززتً
یا ززززً لیبڕالیزمززززً وززززىێ هەڕە ززززەیە

بززززىو بۆ ززززەر

ئزززززاەادییە بى یىەییەکزززززان ازززززىوکە ئەو دە زززززەاڵتاوەي کە
بەمەبە تً گەیشته بە ئاماوجً ااولێبڕاو (بە تەوەري و
دەوڵەتزً ۆ ززگىەەران) بە شززراووەتە دەوڵە

وکززىڵً لە

ئایزززدیاي فرەئامزززاوجً ئزززاەادیً تاکەکزززان لە هەڵبهاردوزززً
ئامزززاوجە تایبەتییەکزززاوً ۆیاوزززدا دەکەن .لە زززەر ئا زززتً
ئزززابىوری

یا زززەتً دووبزززارە دابە زززکردوەوەي

بە ززێىەیەکً

زززامان

ززىودگەراوە کە تەویززا ئا ززتً گشززتً یززان

تێکزززززڕاي واوەوزززززدي ازززززاکەي گشزززززتً و ۆ زززززگىەەراوً
لەبەرازززززاو دەگرێززززز

بەبزززززى ڕا زززززتکردوەوەي ێ زززززً و

وایەکسززززززززاوییە بىوویادییەکززززززززاوً کززززززززۆمەڵگەیە .ڕاوڵززززززززز
ىێىززززدوەوەیەکً وزززززىێً لیبڕالیزمززززً ک ،زززززیب بزززززۆ ئەو
لیبڕالیززززززززززمە ازززززززززاودێریکەرییە پێشزززززززززکە
ىێىززززدوەوەیە

دەکزززززززززا

کە ڕێززززز لە ئایززززدیاڵە دیمىکرا ززززییەکان

دەگرێز و غەمەکززاوً پەیىە ز

بە ەدالەتززً کززۆمەاڵیەتً

لە ۆ دەگرێ .
فەلطەفەي ئازادي

لیبڕالیزمززززً وززززىێ لە ززززەدەي بیسززززتەمدا اززززا ک و
ەیىزززدوویەتیەکً فیکریززززً ەزر گروگززززً بە ززززۆیەوە بیىززززً
ئەمەیر یارمەتیدا تاوەکى کەی تا ەزر وەاڵمزً هەوزدێب لە
تەحەداکاوً زەردەمەکەي بزداتەوە .کەواتە ازۆن دە زێ
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لە ەدەي بیسز و یەکزدا دک بە داوەکزاوً ویزۆلیبڕالیزی
دووبارە ڕزک بکرێتەوە بە بەر ئەی لیبڕالیززمەدا بە قەولزً
ێبەر لە هەلىمەرجە کۆمەاڵیەتً و ئابىورییە وزىێ
ماک
و هاواەر ەکاودا؟
بزززا بە و زززەي ئىمێزززد کۆتزززایً پزززى بهێىزززیه .دەرهە بە
ئایززززززدیا

یا ززززززەتً

یا ززززززییە کێبەرکێکارەکززززززان وە

ۆ یالیسزززززززتً یزززززززان کۆوزەر ەتیزززززززڤ لیبڕالیززززززززی بەوە
دەوا ززرێتەوە کە تىاوززایەکً بەرەي هەیە بززۆ هێشززتىەوەي
بىوویزززززادە اەمکیزززززیە جێگیرەکزززززان (تىاوزززززاي لێبزززززىردەیً
بىوویادي /ئەی ەاراوەیە

یکارییە وایابە لە مایکڵ فریزدن-

زززەوە دە ززىاەیه) لە گززۆڕان و گۆڕیىەکاویززدا .لە ڕا ززتیدا
بىوویززادیً اەمکییززاوەي لیبڕالزززی هەر وەکززى ززۆي بەبززى
هیی گۆڕاوێزب مزایەوە .وە

فەیلە زىفً ئەمریکزً "ڕزواڵزد

دزرکزززززیه" دەڵێززززز » :لیبڕالیززززززی لە ئە ،قێکزززززً

یا زززززً

بىیاتىەراوە پێب هزاتىوە کە بە درێهایزً مێزهوو وەگزۆڕاوە
کاریگەرییەکاویشتً هەر لە
لیبڕالیزمً وىێدا اەمکزً
تزززاکەکە

ەر

یا زە

بەردەوامە« .لە

زەرەکً دەربزارەي

زەروەریً

ئزززاەادیً ەڵکزززاوً هزززاواەری دەوڵەتزززً یا زززا

دەبیىززیه بەاڵی ئەی بىوویززادە گززۆڕاوە اززىوکە پەیىەوززدیً
وێىان اەمکە

ەرەکییەکان اەمکە وەرگیراو و لکاوەکزان

بە دیمىکرا ییەتەوە وەکى یەکساوً و دەوڵە

و ازاکەي

گشززززتً کززززاریگەرییەکً بەهێزیززززان لە ززززەر ئەی اەمززززکە
جەوهەریزززززیە بى یىەییزززززاوە هەیە .لە کۆتاییزززززدا ئەی بەهزززززا
ززززەرەکییاوە (ئززززاەادیً تززززاکەکە
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ئززززاەادیً باەرگززززاوً

ڕەتکزززززززردوەوەي وەەی و دزگمزززززززاتیزی تىاوزززززززاي زززززززۆ-
ززەرااوەي ئیلهززای بززىون بززۆ

ڕە ىەکززردن )...

فززۆڕمێکً کىلتززىوریً دیززاریکراو و تززایبە

ززێىاە و

کە وەرمزز و

کراوەوەیەکززً ئەوتۆیززان بەی پێززڕە اەمززکە داوە ئەمەیززر
تایبەتمەوززززدییەکە کە لە ئایززززدیۆلۆکییەکاوً دیززززکە جیایززززان
دەکزززززاتەوە .لە ڕواوگەیەکزززززً دوورمەوداوە ئەگەر "مزززززاڵً
لیبڕالیززززی" بە مزززاڵە فیکرییەکزززاوً دیزززکە بەراوورد بکەیزززه
دەبیىززیه ئەی مززاڵە اەوززدیه دەرگززا و پەوززجەرەي گەورەي
هەیە کە بە ەر جیهاودا ئاوەاڵ و کراوەن.
فەلسززززەفەي ئززززاەادي اززززً دەڵێزززز ؟ ئەگەر بێتززززىو ئەی
پزززڕزکەیە هاوبەوزززد و گىوجزززاو بێززز لەگە دزگمزززاتیزی و
لەگە ڕزحزززً
ئایززدیۆلۆکیا

یسززززتەمێکدا کە بەگشززززتً دەدرێززززتە پززززا
یا ززییەکان؟ بە حززىکمً پێىا ززەکەي ززۆي

لیبڕالیزی واتىاوێ

فەلسەفەي دزگماتیکً و تائیفً و حزبً

بە واتززززززا بەرتە ززززززکەکەیان بەرهەی بهێىێزززززز  .لەبەرئەوە
ەێززززدەڕەویً لە لیبڕالیزمززززدا بززززۆ ومززززىووە ئەوەي می"تززززۆن
فریزززززدمان دەیکزززززا

یزززززان ئەو فزززززۆڕمە لیبڕالیززززززمەي کە

ح ىومەتەکزززاوً تزززات ەر و ڕەیگزززان پەیڕەوییزززان لێزززدەکرد
ئە زززتەمە لە مزززاڵً لیبڕالیزمزززدا جێگزززاي ببێزززتەوە ازززىوکە
بە ێرایزززززززً دەگۆڕێززززززز و دەبێزززززززتە تەوکی و هزرێکزززززززً
کۆوزەر ەتیڤ لە یەکەوە لەبەر کۆمەڵێب پا اوي فۆرما
(کە ەزرجار دزگمای و پەڕگیرن) لە یەکً دیکەوە لەبەر
واوەڕزکً هزرەکاو  .لەبەرامبەردا ئەگەر اەمکً "تىاوزاي
لێبززززىردەیً" بە ززززێىاەە ڕاوڵزززززییەکەي بە ززززەر هەمززززان
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فەلسەفەدا پراکتیزە بکەیه ئەوا لیبڕالیززی لە وێزى یە
ئایززدیا و بەهززادا دەردەکەوێ ز

دویزا

کە ئەگەراززً جەوهەرێکززً

وەگۆڕیززان هەیە کەاززً هێشززتا

ززیاوي ڕێکەسززتىەوەیەکً

وزززىێً جیزززاواەن وەکزززى جزززۆن

میزززى یزززان هەر

زززتیىار

وىو ززەرێکً دیززکەي لیبڕالیزمززً وززىێ لەواوەي لە ززەرەوە
با مان کردن کردوویەتً.
هەڵززززززبە

دەتززززززىاویه پەڵزززززز

بە ئایززززززدیاي وەرمززززززً و

بهاردەکزززاریً بەرفزززراوان بگزززریه ئەگەر بێززز و لە ڕووي
یا زززییەوە جێگزززاي قبزززىڵکردن وەبێززز

یزززان ویشزززاوەکاوً

واەیززً بەاتە ززەر ئا ززتً گشززتیً کىلتززىور .لە ڕا ززتیدا
ئەوە زززاڵً بەهێززززي ئایزززدیۆلۆکیاي

یا زززییە کە تىاوزززاي

تزززززاەەبىووەوە و تێکەڵبزززززىون بە هەلزززززىمەرج و ڕەو زززززە
وىێیەکاوً هەیە دەتىاوێ

هاریکاري و هەماهەوگیً لەگە

هێزززە کززۆمەاڵیەتییە ئۆپۆە ززیۆوەکاودا بکززا  .بەاڵی ئەوەي
بە ي تەوکمێکً کىلتىورییەوە مىمکیىە مەرج ویزیە بە ي
حزبێکزززززززً

یا ییشزززززززەوە مزززززززىمکیه بێززززززز  .لەبەرئەوە

تیشززززکداوەوەي لیبڕالیزمززززً وززززىێ ەیززززاتر لە بزززززووتىەوە
کىلتىورییەکززاوەوە دێ ز

وە

لە پرزگززرامە حزبییەکززاوەوە.

بەوەیزززر لیبڕالیززززی هەر وەکزززى

زززەرااوەیً

زززرو

و

ئیلهزززامً بە زززێکً ەزري ئەو تزززىێهەراوە دەمێىێزززتەوە کە
بەدواي وەاڵمززً تەحەدا وىێیەکززاوً جیهاوززدا دەگەڕێززه ئەو
جیهززاوەي کە دوور لە قززاڵبە اەقبە ززتىو و دزگماییەکززان
ۆی دەردە ا .
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(دوو)
ئازادي تەًیا
وشەیەکً دیکەیە
دەیڤد هار ەي

53

بۆ ئەوەي هەر ێىاەێکً بیرکردوەوە ببێتە زێىاەێکً
بززاو پێىیسزززتە دامىدەەگزززاي اەمکییزززاوەي کزززام"ً هەبێززز
پێىیسزززززتە بە پەیگیزززززری و پزززززاڵىەر و بەهزززززا و ئزززززارەەووە
تاکەکە ززززززییەکاوەوە حکززززززىی بززززززدا و لەگە تىاوسززززززتە
ڕە ززەوەکاومان لەو جیهززاوە کززۆمەاڵیەتییەي تێیززدا دەکیززه.
ئەگەر ئەی دامىدەەگززززززززایە ززززززززەرکەوتىو بێزززززززز ئەوا لە
ززەلی و ڕاي درو ززتدا بە جۆرێززب ڕە
جەرگەي ەق"ز
دادەکىتێ کە بەڵگەوەویستاوە هەرهەمزىوي وەردەگیرێز
و ایتزززززر بزززززۆ پر زززززیارلێکردن و ڕەتکزززززردوەوە وا زززززێ .
دامەەرێىەراوزززً فکزززري ویزززۆلیبڕالیزی کەرامەتزززً مرزیزززً و
ئاەادیً تاکەکە زییان کزردووە بە دوو ئایزدیاڵیً یا زی
ەرەک کە دامىدەەگزا اەمکییەکەیزان لە دەوري تەوەرە
دەبە زززته و بە دوو "بەهزززاي زززەوتراڵً ار تاوێتً"ززززیان
و حەکیماوەیە ئەی دوو
دادەوێه .هەڵبهاردوەکەیان درو
ئایززززززززززدیاڵە ئەوەوززززززززززدە ەروجڕاکێشززززززززززه و تىاوززززززززززاي
قەوا ەت ێهێىاویزززززززززززان هەیە کە بە کردەیزززززززززززً واکرێززززززززززز
بەرپەرابزدرێىەوە ئەوان وایاوزداواوە ئەی دوو بەهزایە وە
تەویززززا فا ززززیزی و کۆمززززۆویزی و دیکتززززاتۆرییەتً جیززززاواە
هەڕە ەیان لێزدەکەن بەڵکزى هەمزىو فزۆڕی و زێىاەەکاوً
دە ززتێىەرداوً دەوڵەتززیر دەبززىە هەڕە ززە بۆیززان اززىوکە
بەی کارە [بەی دە تتێىەرداوە] حزىکمە دە زتەجەمعییەکان
دە ەوە بري ئاەادیً تاکەکان بۆ هەڵبهاردن.
اەمکززززً کەرامە و ئززززاەادیً تززززاکەکە لە ۆیاوززززدا
بااڵدە زززززززززتً و ەروجڕاکێشزززززززززییەکً ەزریزززززززززان هەیە
هەردووکیززان بەر لە کۆتززایً جەوگززً ززارد هززاوً هێزززە
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ئۆپۆە زززیۆوەکان و بززززووتىەوە جىدا ىاەەکاویزززان داوە لە
ئەوروپززاي ڕزکهەاڵ و یەکێتیززً ززۆ یە و ڕەوایەتییززان
پێبە شزززززززیىن هەردووکیزززززززان لە پشززززززز جزززززززىواڵوەوەي
ىێىزززدکاراوەوە بزززىون لە گۆڕەپزززاوً "تیزززاومێه" لە پەکیىزززً
پایتە تً ایه بەر لەوەیر لە زاڵً 1889دا بززووتىەوە
ىێىدکارییەکان کە جیهاویزان گزرتەوە –هەر لە پاریسزەوە
تززاوەکى ززیکاگۆ و بززاوکۆ و مەکسززیکۆ -بە ززێىەیەکً
بە ەک هەمان هەوڵیاوزدا بزۆ وەدیهێىزاوً بڕێکزً ەیزاتر لە
ئززاەادیً ڕادەربززڕیه و هەڵبهادوززً تاکەکە ززً .دەتززىاویه بە
گشزززتً ب"ێزززیه :ئەی دوو ئایزززدیاڵە هەمزززىو ئەو تاکەکە زززاوە
بەرەو ي ۆیان ڕادەکێشێه کە تىاواي بڕیزاردان لە یەن
ۆیاوەوە ەزر دەور ێىه.
لەی اەوزززد زززاڵەي ڕابزززردوودا ئایزززدیاي ئزززاەادی کە لە
بىەڕەتدا لە قىواڵیً وەریتە ئەمریکییەکاودا ڕەگً داکىتاوە
ڕزلێکززً دیززاري هەبززىوە لە کیززاوً هززاواەر ً ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکاوزززززدا .ەزرێزززززب لە ئەمریکییەکزززززان یەکسززززززەر
ڕووداوەکززززاوً 11ي ززززێ تێمبەریان وەهززززا لێکززززدایەوە کە
هێر ززە بززۆ ززەر ئززاەادي .بززۆ ومززىووە ززەرز (بززۆ ) لە
ززاڵیادي ئەو ڕزکە ززىومەدا وىو ززیىیەتً'' :ئا ززتً بززا

بە ززززززەر جیهاوەکەماوززززززدا دەکێشززززززێ و ئززززززاەادیً تێیززززززدا
ززززززززمە بە بەرکەوەوزززززززدییە
گە ەدە زززززززەوێ ئەمە
دوورمەوداکززاوً ئەمریکززا دەکززا و بەردەوامێتززً ئایززدیاڵً
جێگیریززً ئەمریکززً دەوززىێىێتەوە و هاوپەیماوززاوً ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان لە جیهاوزززززدا یەکزززززدە ا '''' .مرز زززززایەتً
لەمزززڕزدا هەلزززً ئەوەي لە دە زززتً ۆیزززدا هەڵگرتزززىوە کە
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دەرفەتزززً زززەرکەوته و بەدە زززتهێىاو ئزززاەادی بە زززەر
دوکمزززىە کۆوەکاویزززدا ببە شزززێ '' .بزززۆ گىتزززارەکەي ئزززاوا
تەواو دەکززززا '' :ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززان پێشززززىاەي لەو
بەرپر زززیارێتییاوە دەکزززا کە بزززۆ هەڵگرتىزززً ئەی پەیزززامە
مەەوە زززززراوەتە ئە زززززتۆي'' .مزززززاوەیەکً کەی دواي ئەوە
بەڵگەوزززامەي " زززتراتیهي بەرگریزززً وەتەوەیزززً ویززز،یەتە
یەکگرتىوەکززان" دەراززىو هەمززان ەمززاوً هەبززىو پا ززان
بۆ دواتزر گزىتً'' :ئزاەادي ەاڵتزً زىداي بەتىاوزایە بزۆ
هەر پیاو و کوێب لەی جیهاوەدا'' ئەوە دەڵێ '' :ویز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان وە گەورەتزززززریه هێززززززي زززززەر ڕووي
ەەوي ئەرکً باڵوکردوەوەي ئاەادیً لە ئە تۆیە''.1
کاتێززب کەمىکىرتییەکززاوً هەمززىو هۆکارەکززاوً تززر بززۆ
زەلمان
پا اوداوەوەي جەوگً پێشىە تە بۆ ەر ێزرا
ززەرز دە ززتً گززر بەو ئایززدیایەوە کە ئەو ئززاەادییەي
دراوە بە ێرا لە ۆیدا پا اوێکً کاف بزىو بزۆ جەوز :
ێراقییەکززان ئززاەاد بززىون ئەوان تەویززا ئەمەیززان بززۆ گرو ز
بززىو .بەاڵی جززۆري ئەو "ئاەادی"زززیە ایززیە کە لێززرەدا وێىززا
دەکرێز و با زدەکرێ گزىایە "ئزاەادي"ک وە ڕە ىەگزري
کىلتىوري (مزاتیۆ ئاروۆڵزد) بە تیزهبیىییەوە مزاوەیەکً ەزر
بەر لە ئێسززززتا ززززەروجً لێززززداوە ''ئە زززز ێکً وایززززابە کە

1G. W. Bush, ‘President Addresses the Nation in Prime Time
;Press Conference’, 13 Apr. 2004
http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2004/0420040413–20.html
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تاویدەدەیه بەاڵی بە زێىەیەکً دیزاریکراو تاویزدەدەیه''.2
ێىەیە دەکرێ گەلً ێراقزً ئەو ئە ز ً
دا ۆ بە ا
ئاەادییە تاو بدەن کە بە هێزي اە پێیان بە شراوە؟
لە 18ي ززێتێمبەري 8118دا ئیززدارەي بززۆ وەاڵمززً
ۆیزززان سزززتىەڕوو ئەو کزززا (پزززۆ بزززریمەر) زززەرزکً
کززاتیً دە ززەاڵتً هاوپەیمززاوً لە ێززرا اززىار فەرمززاوً
دەرکزززرد لەوێىیاوزززدا ''بەتزززایبەتکردوً تەواوەتیزززً هەمزززىو
پززززرزکە گشززززتییەکان لە ێراقززززدا پێززززداوً مززززافً تەواو بە
کۆم اویاکان بۆ اوەودارێتیکردوً پزرزکە و کارەکاویزان لە
ێززرا ئززاەادي تەواو بززۆ گىا ززتىەوەي قاەاوجەکاویززان لە
دەرەوەي ێززرا هەروەهززا کززردوەوەي بززاوکە ێراقییەکززان
بە ڕووي بااڵدە تیى هەکمىوو بیاویدا یەکساوً تەواو لە
مززززامەڵەکردن لەگە کۆم اویززززا ویشززززتماوً و بیاوییەکاوززززدا
هەروەهززززا بردوززززً ەزربەي هەرە ەزري کۆ زززز ەکان لە
بەردەی ئاەادیً باەرگاویدا [لەبەردەی باەرگاوی ئاەاددا]''.3
ئەی حىکمززززاوە بە ززززەر بززززىارە ئابىورییەکاوززززدا پراکتیزززززە
دەکززززززرێه بە کەرتززززززً زمەتگززززززىەارییە گشززززززتییەکان و
زمەتگززززىەاریً دارایززززً و پیشە ززززاەي و گىا ززززتىەوە و
ززززززاوىوبەرە و میدیایشززززززەوە .تەویززززززا کەرتززززززً وەو لەی
حىکماوە بە شرا (ڕەوگە لەبەر گروگییە جیۆپۆلەتیکییەکەی
و پززێگە تززایبەتییەکەي وە بەرهەمززً ڕا ززتەقیىەي داهززاتً
2

Matthew Arnold is cited in R. Williams, Culture and Society,
1780–1850 (London: Chatto & Windus, 1958), 118
3
A. Juhasz, ‘Ambitions of Empire: The Bush Administration
Economic Plan for Iraq (and Beyond)’, Left Turn Magazine, 12
(Feb./Mar. 2004), 27–32.
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وەتەوەیززً بێ ز کە تىاویززىیەتً تێ ززىون و ەرجییەکززاو
جەوززز دابزززیه بکزززا ) .لە بەرامزززبەردا کۆتىبەوزززدي تىوزززد
بە ەر باەاڕي کاردا ەپێىدرا بە کردەوییر ماوگرتىەکزان
لە هەمىو کەرتە کلیلییەکاوً ئابىوریً ێراقدا قەدەغەکزرا
مافەکزززاوً بە ئەوزززدامبىوویر لە زززەودیکا کرێکارییەکاوزززدا
یەکەرا .هەروەها یسزتەمێکً بزاجً زەربەرەو زىار تزا
ئەوپەڕي ڕادە ززززەپێىرا (بززززۆ جێبەجێکردوززززً پ،وێززززب کە
زتێب بزىو
دەیىیس ااکسزاەیً لە باجزدا بکزا ئەمە
کە کۆوزەر ەتیڤەکزززززان لە زززززىدي وی،یەکگرتىوەکزززززاویر
هەمیشە داوایان کردووە).
هەوززززززدێب لەوان مشززززززتىمڕي ئەوەیززززززان کززززززرد کە ئەی
حىکمززاوە بەوززدەکاوً ڕێکەوتىىززامەي "جىێ زڤ" و "هێ ز "یززان
پێشێى کردووە اىوکە دە زەاڵتً داگیزرکەر ڕا ز ێردراوە
بززۆ پارا ززته وە فرز ززتىً کێر ززان و ززاماوەکاوً واڵتە
داگیرکزززززراوەکە .4هەوزززززدێب لە ێراقییەکزززززان ڕووبەڕووي
ززەپاودوً ئەو ززتە بززىووەوە کە گۆ ززاري ئیکۆوۆمیسززتً
واویىا یسزتەمً " ەووزً زەرمایەداری" بە زەر ێراقزدا.
یەکێززب لە ئەوززدامەکاوً دە ززەاڵت کززاتیً هاوپەیمززاوً کە
وی،یەتە یەکگرتىوەکان دایمەەراود ڕە زىەي لە زەپاودوً
"بى یىەکزززاوً بزززاەاڕي ئزززاەاد" گزززر و وەهزززاي دایە قەڵەی
"لۆکیکێکً هەڵەیە کە مێهوو فەرامۆ دەکا " .5لەڕا تیدا
گەر فەرماوەکززززززاوً پززززززۆ بززززززریمەر لە یەن دە ززززززەاڵتً
4

N. Klein, ‘Of Course the White House Fears Free Elections in
Iraq’, Guardian, 24 Jan. 2004, 18.
5
T. Crampton, ‘Iraqi Official Urges Caution on Imposing Free
Market’, New York Times, 14 Oct. 2003, C5.
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داگیززرکەرەوە ززەپێىرابان وا ززەر ً دەبززىون بەاڵی ئەگەر
لە یەن حکىمەتً " اوەن ەروەري"ززیەوە بسزەلمێىرێه و
ڕا زززتاودویان بزززۆ بکزززرێه (مى زززادەقە بکزززرێه) ئەوا دەبزززىە
فەرمزززاوً زززەر ً .دواتزززر حکزززىمەتً کزززات (اوت زززالٍ) کە
ئەویززززر هەر ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززان دایمەەراوززززد و لە
کۆتززایً یىویززۆي 8118دا جزز"ەوي دە ززەاڵتً لە حکززىمەتً
هاوپەیمزززاویً ویشزززتماوً وەرگزززر ڕایگەیاوزززد کە زززاوەوً
" ەروەری"زززززیە بەاڵی دە ززززەاڵتەکەي هەر لەوەدا کززززىر
بىوبززززىوەوە کە یا ززززا هەبىوەکززززان ب ە زززز ێىێ  .بەر لە
ڕادە تکردوً دە ەاڵ بە حکىمەتً کات (پزۆ بزریمەر)
هەوززدێب یا ززاي تززایبەتً بە ززیفە و ڕێسززاکاوً بززاەاڕي
ئزززززززاەاد و ئزززززززاەادیً باەرگزززززززاوً لە ێراقزززززززدا بەوپەڕي
وردەکارییەوە واە کرد (وەکى دزەە پزڕ وردەکارییەکزاوً
پەیىە ز بە یا ززاکاوً مززافً باڵوکززردوەوە و وىو ززیه و
مززززافً اوەوززززدارێتیً فیکززززري) ئىمێززززدەوار بززززىو کە ئەی
ڕێکەسزززتىە دامەەراوەییزززاوە "گزززىڕ و کیزززاوێکً زززىدي"ي
وەربگرێ بە جۆرێب ئە تەی بێز پزێ ەواوە بکزرێتەوە و
ئاڕا تەکەي بگۆڕدرێ .6
بە گززىێرەي تیززۆري ویززۆلیبڕالیزی ئەو جززۆرە ڕێکززار و
ڕێى زززىێىاوەي کە بزززریمەر زززەپاودوً ەەروري و کززززافً
بىون بزۆ درو زتکردوً زامان پا زاویر بزۆ ااکسزاەیً
گشتً لە بەرکەوەودیً هەمىو گەلً ێرا  .گریماوەکردوً
ئەوەي کە ئزززاەادییە تاکەکە زززییەکان بە ئزززاەادیً بزززاەاڕ و
ئززاەادیً باەرگززاوً بەهێززز دەبێ ز و پشززتیىاویً لێززدەکرێ
. Juhasz, ‘Ambitions of Empire’, 29.
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ڕوو ساري ەرەکیً بیرکردوەوەي ویۆلیبڕالیزمە کە بزۆ
مززاوەیەکً درێززه هەکمززىووً بە ززەر هەڵىێسززتً ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکززان و دەوڵەتززاوً دیززکەي جیهاویشززدا هەبززىو.7
بەاڵی ئەمریکززززا هەوڵیززززدا بە هێززززز لە ێراقززززدا بیسززززەپێىێ
ئەمە بە ڕوووزززً هێىزززاوەبىووً دامىدەەگزززاي دەوڵەتێزززب
بزززىو کە ئەرکە زززەرەکییەکەي دابیىکردوزززً هەلزززىمەرجً
گىوجاو بىو بۆ ئا زاوکردوً کەڵەکەبزىووً زەرمایەداریً
قاەاوجىیس ز هەی هززً لۆکززاڵً و هەی هززً بیززاوً پززێکەوە.
وزززاو لەی دەوڵەتە دەوزززێ دەوڵەتزززً ویزززۆلیبڕالیزی کە بەوەدا
دەوا ززززززرێتەوە ئەو ئاەادییززززززاوەي فەراهەمیززززززان دەکززززززا
بەرکەوەوززززدیً اوەوززززداراوً تززززایبە و بسززززىزماوەکان و
کۆم اویززا فرەڕەگەەەکززان و ززەرمایەداریً وەبەرهێززىەراوە
دەیىزززىێىىەوە .بە کزززىرتً بزززریمەر ێراقییەکزززاوً بزززۆ ئەوە
باوگهێشزززز کززززرد کە ئە زززز ً ئززززاەادي ڕا ززززتەو ۆ بەرەو
مێرگً ویۆلیبڕالیزی تاو بدەن.
ززایەوً با ززە یەکەمززیه ئەەمززىوً پێکهێىززاوً دەوڵەتززً
ویىلیبڕالیسززتً لە ایللززً بززىو دواي کىدەتززاکەي (کەوەرا
بیىۆ ییە) لە "11ي ێت ێمبەري ب ىو "زً اڵً 1848دا
(واتە وزیکەي ً ا بەر لەوەي بزریمەر رو زتً ئەو
ڕکێزززززززمە ڕابگەیەوێززززززز کە لە ێزززززززرا دایزززززززدەمەەرێىێ ).
کىدەتززززاکەي بیىۆ ززززییە بە ززززەر حکززززىمەتً ( ززززالڤادزر
ئەلیىدی)دا کە بە ڕێگایەکً دیمىکرا ییاوە هەڵبهێردرابزىو
7

G. W. Bush, ‘Securing Freedom’s Triumph’, New York Times,
11 Sept. 2002, A33. The National Security Strategy of the
United State of America can be found on the website:
www.whitehouse.gov/nsc/nss.
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بە هاوززداوً دە ززتەبهێري پززارەوپى و بزوسزە لۆکاڵییەکززان
بىو اىوکە کە ئەلیىدي بەرەو ۆ زیالیزی هەوگزاوي دەوزا
بەرکەوەوزززززدییەکاوً ئەوان کەوتبزززززىوە بەردەی مەتر زززززً
هەروەهززززا بە پاڵشززززتیً کۆم اویززززا گەورە ئەمریکییەکززززان و
ئاکاوسززً هەواڵگریززً واوەوززدیً ئەمریکززً ( )CIAو ززىدي
(هێىزززري کیسزززىجەري) وەەیزززري دەرەوەي ئەمریکزززا بزززىو.
کىدەتززززاکە بەوپەڕي ەەبززززروەەوگەوە هەمززززىو بزززززووتىەوە
کۆمەاڵیەتییەکززززززان و ڕێکەززززززراوە یا ززززززییە اەپەکززززززاوً
ززززەرکى کززززرد هەمززززىو فززززۆڕی و ززززێىاەە ڕێکەسززززتىە
میللەکزززاوً لەبەریە هەڵدەوە زززاودەوە (وەکزززى زززەوتەرە
بەکۆمەڵەکززززززززاوً اززززززززاودێریً تەودرو ززززززززتً لە گەڕەکە
هەکاروشزززیىەکاودا) بزززاەاڕي کزززاري لە هەمزززىو دیسززز لیه و
کۆتىبەودە دامەەراوەییەکزان (بزۆ ومزىووە وەکزى دە زەاڵتً
ززەودیکاي کرێکززاران) "ئززاەاد" کززرد .بەاڵی کێشززەکە لە ززەر
ئەوە بىو اۆن ئابىورییە ببىکێىرێتەوە کە بە تەواوەتزً
لە ەر کار وە زتاوە بزۆیە یا زەتەکاوً قەرەبزىوکردو
هزززاوردەکردن (بە ازززاودێریً کۆم اویزززا ویشزززتماوییەکان لە
ڕێگەي پشتیىاویً ڕا تەو ۆي حکىمەتەوە یزان پارا زتىً
گزززززىمرگییەوە) کسزززززتیان هێىزززززا ئیىجزززززا لە دواي ئەوەي
لێکزززۆڵیىەوەي پەرە زززەودوً ئزززابىوری هەکمزززىووً لە زززەر
هەوڵەکاوً ئەمریکاي تیه کرد بەتایبەتیر لە ایللً ئەی
یا ززەتاوە واوباوگیززان بە ززرا ڕزیشز اززىوکە ایتززر بە
با زززً و بەو جزززۆرەي لێیاوزززدە ىاەرا کاریزززان وەدەکزززرد
لەگە تىووززدبىووەوەي قەیراوززً داکشززاوً ئابىوریشززدا کە
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ێىاەێکً مزامەڵەي

لەو کاتەوە جیهاوً تێکەوتبىو دەبىو
وىێ بدزەرێتەوە.
کۆمەڵێززززززب ئابىوریىززززززا باوگهێشزززززز کززززززران –کە بە
"وەوەکززاوً ززیکاگۆ" وززاوەەدکران بەهززۆي پەیىە ززتبىووً
ئەی ئابىوریىا زززززززاوەوە بە تیزززززززۆرە ویىلیبڕالیسزززززززتییەکاوً
(می"تۆن فریدمان)زەوە کە لە ەاوکۆي یکاگۆ تزىێهیىەوەي
لە ئززززززابىوریً دەکززززززرد -داوا لەی ئابىوریىا ززززززاوە کززززززرا
هاوکززاربه لە دووبززارە داڕ ززتىەوەي هەیکەلززً ئززابىوریً
ایللً .ایرزکً هەڵبهاردوً ئەماوە ئەوەودە ەروجڕاکێشە
کە ززایەوً با ززکردوە .ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان لە ززاڵً
پەوجاکزززززاوً زززززەدەي بیسزززززتەمەوە تێ زززززىووً ڕاهێىزززززاوً
ئابىوریً ایللً لە ەاوکۆي یکاگۆ دابیه دەکرد ئەوەیر
لە اىاراێززززززززززىەي بەروامەیەکززززززززززدا بززززززززززىو ئامززززززززززاوجً
بەرەوگززاربىووەوەي ئارا ززتە اەپەکززان بززىو لە ئەمریکززاي
تززززززززیه لە کززززززززاتً جەوگززززززززً ززززززززارددا .ئابىوریىا ززززززززە
مە ێکراوەکان لە زیکاگۆ هەکمىوویزان بە زەر ەاوکزۆي
کاتۆلیکیً تایبە لە زاوتیاگۆي پایتە تزدا هەبزىو ازىوکە
دە ززززتەبهێري کززززار و بسززززىزماوەکان بەرەوگززززاربىووەوەي
یا ززززززەتەکاوً ئەلیىززززززدییان لە ززززززەرەتاي حەفتاکاوززززززدا
ڕێکەس ز ئەویززر لە ڕێززگەي گەلەکززۆمەیەکەوە کە وززاوورا
"یزززززززاوەي دوو" .بسزززززززىزماوەکان تێ زززززززىووً لێکزززززززۆڵیىەوە
ئابىورییەکززاوً اەوززد پەیماوگززایەکً لێکۆڵیىەوەیززان دابززیه
کززرد لەوێززىان ئەی دوو یەوە ززدا پەیىەوززدییەکً بەهێزززي
کزززززار دامەەرا .زززززاڵً  1848و دواي لە زززززەرکار بردوً
(کەوەڕا گۆ ززززتافۆلً) کێبەرکێکززززاري بیىۆ ززززیە لە ززززەر
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دە ەاڵ و یەکێب لە ىێىکەوتىواوً قىتابەاوەي کیىززي
لە ئابىوریززدا بیىۆ ززیە ئابىوریىا ززەکاوً ززیکاگۆي بززردە
وێى حکىمەتەکەیەوە ئەرکً لەپێشیىەیشیان داوى تان بىو
ززىدوقً دراوي وێىدەوڵەتیززدا بززۆ وەرگرتىززً قەرە.
لەگە
ىدوقً دراوي وێىدەڵەتیزدا
ئابىوریىا اوً یکاگۆ لەگە
کاریزززان کزززرد کە دووبزززارە هەیکەلزززً ئزززابىوریً ایللزززً بە
گززىێرەي تیززۆري ۆیززان دابڕێززهوەوە .هەمززىو پرز ززەکاوً
ۆماڵیکردویزززان پزززێ ەواوە کزززردەوە .بىزززاغە گشزززتییەکاویان
بە بە و تزززززایبە کزززززرد زززززاماوە رو زززززتییەکاویان
لەبەردەی وەبەرهێىاوە تایبەتییەکان کردەوە (ڕاوە ما ً و
تە تە و ...هیتر) ستیاوە بەردەی بەکارهێىاوێکً کزراوە و
بززى کۆتىبەوززد (ەزرکززا بەوپەڕي دڵززڕەقییەوە مامەڵەیززان
لەگە داواکاریً داویشتىواوە ئە "ییەکەدا دەکزرد) پا زان
کەرتززً بززیمەي کۆمەاڵیەتییززان تززایبە کززرد ئا ززاوکارییان
کززززززرد بززززززۆ سززززززتىەگەڕي ززززززەرمایەگىەارییە بیززززززاوییە
ڕا تەو ۆکان وەدیهێىزاوً گەورەتزریه ئزاەادیً باەرگزاوً.
هەروەها دەوڵە مافً کۆم اویا بیاوییەکاوً ەامزه کزرد بزۆ
واردوً قاەاوجەکاویان لە کزار و پرزکەکزاو اییللیزیەوە بزۆ
دەرەوە یا زززەتێکً گە زززەپێدان گیزززرایە بەر کە پشزززتً
بە زززززززززتبىو بە وزززززززززاردن وە بە هزززززززززاوردەکرد یزززززززززان
قەرەبززىوکردوەوە .وەکزززى ازززۆن لە ێراقزززدا تەویزززا وەو لە
دە زززتً حکىمەتزززدا مزززابىو لە ایللزززیر تەویزززا یە کەر
اوەوززدارێتیً لێززدەکرد ئەویززر مزز
هەبززىو کە دەوڵە
ززەروەتێکً رو ززتً کلیلززً بززىو لە ایللیززدا.
بززىو م ز
ززەوتراڵێتیً ئەی کەرتە بززۆ ەیىززدووێتً بززىدجەي دەوڵە
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ززەلمێىرا اززىوکە داهاتەکززاوً فرز ززتىً مزز بە تەواوي
دەازززىوە ەەێزززىەي دەوڵە  .بەاڵی بزززىوکاوەوەي کتزززىپري
ئززززززابىوریً ایللززززززً لە ڕووي تێکززززززڕاي گە ە ززززززەودن و
کەڵەکەبززززززىووً ززززززامان و ڕێززززززهەي بەرەي داهاتەکززززززاوً
وەبەرهێىاوە بیاوییەکزان مزاوەیەکً کەمزً ایاوزد و ەزري
وەبززززرد بە تەواوي کەوتە وێززززى قەیراوززززً ئەو قەرەاوەوە کە
هەر لە ززاڵً 1898زززەوەوە ئەمریکززاي تززیه تێیززدا دەکي.
بەرەوجامەکە پەیڕەوکردن بزىو لە میتزۆدێکً پراگمزاتیتر و
کەمتزززززززر ئایزززززززدیۆلۆکي لە پراکتیزەکردوزززززززً یا زززززززەتە
ویىلیبڕالییەکزززان لە زززااڵوً دواتزززردا .هەمزززىو ئەمزززاوە بە
ئا ززتً بەرەی زً پراگماتیزمیشززەوە بەڵززگەي بە ززىودبىون
کە کززارایً و گروگیززً ۆیززان ززەلماود بززۆ پشززتیىاویکردوً
گۆڕاوً دواتزر بەرەو ویزۆلیبڕالیزی لە هەریەکە لە بەریتاویزا
(لەکێر حىکمً تات ەر) و ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان (لەکێزر
حىکمً ڕەیگان) لە هە تاکاودا .ئەمە یەکەمجزاریر وەبزىو
ئەەمزززززىووێکً دڕوزززززداوە لە دەوروبەر ]پەراوێزەکزززززان[ززززززدا
جێبەجێبکرێززز و پا ززززان بگۆڕدرێزززز بە پارادایمێززززب بززززۆ
پێکهێىزززان و داڕ زززتىً یا زززەتەکان لە زززەوتەردا (ڕێزززب
وەکزززززززى ئەەمزززززززىووً یسزززززززتەمً بزززززززاجً جێگیزززززززر کە
مەر ىمەکاوً بریمەر لە ێرا پێشىیاري کردبىو).8
8

M. Fourcade-Gourinchas and S. Babb, ‘The Rebirth of the
Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries’,
American Journal of Sociology, 108 (2002), 542–9; J. Valdez,
Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile (New York:
Cambridge University Press, 1995); R. Luders, ‘The Success and
Failure of the State-Owned Enterprise Divestitures in a
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حەقی ەتزززززً ڕووداوزززززً هەردوو پرز زززززەي دووبزززززارە
داڕ ززتىەوەي هەیکەلززً دەەگززاي دەوڵە لە دوو ەەمەوززً
جیاواە و لە دوو ىێىً دوور لە یەکزدا بەاڵی تزاڕادەیە
بە هەمان ێىاە لە هەمىو دز ێکیشدا لەکێزر کزاریگەریً
ەزرەملێً وی،یەتە یەکگرتىوەکاودا ئاماکە بەوە دەدا کە
ڕەوززگە هێزززي دڵڕەقززاوەي ئیم ریززالیزمً ئەمریکززً لە پشززتً
باڵوبزززززززززىووەوەي ێزززززززززرای زززززززززێىاەەکاوً دەوڵەتزززززززززً
ویۆلیبڕالیزمەوە بێ بە هەمىو جیهاودا هەر لە واوەڕا تً
حەفتاکززاوەوە هەتززاوەکى ئێسززتا .لەگە ئەوە ززدا ئەگەراززً
بززى هززیی گىماوێززب لە مززاوەي ززً ززاڵً ڕابززردوودا ئەی
مە ەلەیە اەوزدیه جزار ڕوویزداوە وەکزى ئەوەي ڕەهەوزدە
لۆکزززاڵییەکەي گزززۆڕاوً ایللزززً بزززۆ ویزززۆلیبڕالیزی ئامزززاکەي
پێززدەدا  .کەاززً ئەوە ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان وەبززىو کە
مارگرێزز تززات ەي وااززارکرد ئەو ڕێززڕەوي پێشززەوایەتییە
بگزززززززرێتە بەر کە لە زززززززاڵً 1848دا لە پشزززززززتیىاویکردوً
ویۆلیبڕالیزمدا گرتیەبەر هەروەها ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان
اڵً  1849ایىً وااار وەکرد ڕێڕەوە لیبڕالییەکە بگزرێتە
بەر .هەروەهزززا وزززاتىاویه بە ئا زززاوً واڵتە ب ىوکەکزززان بە
ئاڕا تەي ویۆلیبڕالیزی لە ااڵوً هە تاکاودا لە هیىد زتان
و لە وەوەدەکاوززدا لە زززىید بزززدەیىە پززا دە زززتً درێزززهي
هێزززززي ئیم ریززززالیزمً ئەمریکززززً .بێگىمززززان پەرە ززززەودوً
واهاوتززززا و وززززاڕێکەراوي ویززززۆلیبڕالیزی لە ززززەر ززززاوۆي
جیهزززاوً پرز زززەیەکً ئێجگزززار ئزززاڵۆە بزززىو پێىیسزززتً بە
Developing Country: The Case of Chile’, Journal of World
Business (1993), 98–121.
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اەوزززدیه حزززىک و بڕیزززاري جۆراوجزززۆر هەبزززىو اەوزززدیه
فەوەا و گرکیشً لەگە ۆیدا هێىا .کەواتە بۆاً گزۆڕان
بەرەو ویۆلیبڕالیزی ڕوویدا و ئەو هێزاوە کاماوەن کە وایزان
لێکزززززرد تزززززا ئەی ڕادەیە لەوێزززززى زززززەرمایەداریً جیهاویزززززدا
هەکمىون بکا ؟
وەرچەرخاى بەرەو ًیۆلیبڕالیسم؟

دووبززارە داڕ ززتىەوەي هەیکەلززً دەوڵە و فۆڕمەکززاوً
پەیىەوززززدییە وێىدەوڵەتییەکززززان لەدواي جەوگززززً جیهززززاویً
دووەمەوە وە شززەي بەتززایبەتیکردوً داڕ ز تززاوەکى بەر
بە گەڕاوەوە بۆ وێى ئەو دز ە کارە اتهێىاوە بگرێ کە تزا
ئا تێکً مەتر زیدار لە ڕێزگەي مزاوەي داتەپیىزً گەورەي
ززززززززااڵوً ززززززززییەکاوەوە هەڕە ززززززززەي لە یسززززززززتەمً
زززەرمایەداریً کززززرد .هەروەهزززا وە شززززەي داڕ ززز بززززۆ
ڕێگریکزززززردن لە زززززەرلەوىێ دەرکەوتزززززىەوەي کێبەرکزززززى
جیۆ یا زززززززییەکان لەوێزززززززىان دەوڵەتاوزززززززدا ازززززززىوکە ئەو
کێبەرکێیاوە بە کردەیً بزىووە مزایەي هەڵگیر زاوً جەوز .
لە ەر ئا تً واو ۆیً دەبىو جۆرێزب یەکسزاوکردوەوەي
ایىایەت لەوێىان ەرمایە و هێزي کاردا بهێىرێتە گزۆڕێ
تاوەکى ئارامً و ئا زتیً لۆکزاڵ مسزۆگەر بکرێز  .ڕەوزگە
با ززتریه ومززىووە بزززۆ ززێىاەي بیرکززردوەوەي بزززاوي ئەو
کا دەقێکً ەزر گرو و کزاریگەر بێز کە زاڵً 1888
دوو کۆمەڵىا ززززً بەواوباوزززز "ڕزبێززززر داهززززى و اززززارلز
لیىدبلىی" باڵویان کردەوە و تێیدا مشتىمڕي ئەوەیزان کزرد
کە ززززززەرمایەداري و کۆمززززززۆویزی بە هەردوو ززززززێىاەە
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ئە ززز"ییەکەیاوەوە بە تەواوەتزززً کسزززتیان هێىزززاوە تزززاکە
اارە زززززەریً داهزززززاتىو لە دزەیزززززىەوەي ئزززززاوێتەیەکً
گىوجززاوي دامەەراوەکززاوً دەوڵە و بززاەاڕي ئززابىوریً و
پەیززززکەرە دیمىکرا ززززییەکاودایە کە ئا ززززتً و ئززززارامً و
ۆ ززگىەەراویً بززۆ هەمززىوان دابیىبکززا  .9لە ززەر ئا ززتً
وێزززززززىدەوڵەتً وەەمزززززززً وزززززززىێً جیهزززززززاوً لە میزززززززاوەي
"ڕێککەوتىەکززاوً بریتززۆن وودە" و لە ڕێززگەي دامەەراوززدوً
دامەەراوە وێزززززززىدەوڵەتییە جیاواەەکزززززززاوً وەکزززززززى وەتەوە
یەکگرتىوەکزززان و زززىدوقً دراوي وێزززىدەوڵەتً و بزززاوکً
جیهززاوً و بززاوکً هاوتززا وێىدەوڵەتییەکززان لە زاري پززاە
دامەەرا .هەمزززىو ئەی دامەەراواوە هەوڵیاوزززدا هاوکزززاربه لە
ززەقامگیریً پەیىەوززدییە وێىدەوڵەتییەکاوززدا .وەەمززً وززىێ
هززاوً ئززاەادیً باەرگززاویکردوً بە کززااڵ و ززمەکەکاوەوە دا
بە گىێرەي یستەمێکً وە تیىەیزً کە پشز ببە زتێ بە
تێکڕاکززاوً وە ززتە جێگیرەکززان یس زتەمێب کە لە بىەڕەتززدا
لە ززززززەر ئەو ئەگەرە دامەەراوە کە دز ري ئەمریکززززززً بە
ور زززززً جێگیزززززر بگۆڕێززززز بە ئزززززاڵتىون .جزززززا لەبەرئەوەي
تێکڕاکزززززاوً وە تزززززً جێگیزززززر لەگە ئزززززاەادیً لێشززززززاوی
زززەرمایەدا واگىوجێززز و ڕوووە کە ازززار ویزززیە و دەبێززز
لەکێزززززززر کۆوترزڵزززززززدا بهێ"زززززززدرێتەوە دەبزززززززىو ویززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززان ڕێزززگە بزززدا لێشزززاوی دز ر لە دەرەوەي
ىىورەکاوً ۆیەوە بە ئاەادي بێ تاوەکى وە دراوي
9
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یەدەگ وە تیىەیً جیهاوً وەەیفەي ۆي جێبەجى بکزا .
وە دەەاوزززیه زززەرجەمً ئەی یسزززتەمە لەکێزززر زززایەي
پارا ززتىً ززەرباەیً ئەمریکیززدا دامەەرا و تەویززا یەکێتی زً
ززززۆ یە و جەوگزززززً زززززارد بزززززىو کە زززززىىورێکً بزززززۆ
درێهبىووەوە جیهاوییەکەي داوا.
دواي جەوگززً دووەمززً جیهززاوً لە ئەوروپززا کۆمەڵێززب
ڕکێمزززً هەمەجزززۆري ۆ زززیا دیمزززىکراتً و دیمزززىکرا
مە ززززززززیتییەکان و دەوڵەتززززززززاوً ئززززززززابىوریً بەراززززززززاو
ززەریاوهەڵدا ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززاویر ززۆي گززۆڕي بززۆ
ززێىاەي دەوڵەتززً لیبززڕا دیمىکرا ززً لە کاتێکززدا کاپززۆن
لەکێززززززززززر ەرپەر ززززززززززتیً ڕا ززززززززززتەو ۆي ویزززززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکاوزززدا دەەگزززایەکً دەوڵەتیزززً دامەەراوزززد کە لە
ڕووي فۆڕمززززاڵەوە دیمىکرا ززززً بززززىو بەاڵی بە کردەیززززً
بیرزکرا ززززززززززززییەتێکً بەرەي هەبززززززززززززىو دە ززززززززززززەاڵتً
ەرپەر ززززتیاریُر ڕایسزززز ارد بززززۆ پرز ززززەي دووبززززارە
بیىززاکردوەوەي دەوڵە  .هەمززىو ئەی دەوڵەتە هەمەجززۆراوە
کۆلکەیەک هاووبە زیان هەبزىو .ئەویزر قبزىڵکردوً ئەوە
بزززىو کە بزززۆ وەدیهێىزززاوً ئەو ئاماوجزززاوە ئەرکزززً دەوڵە
هەوڵزززداوە بزززۆ وەدیهێىزززاوً کرێگزززرتەییە تەواوەتییەکزززان و
گە ە ززەودوً ئززابىوري و اززاودێریً کززۆمەاڵیەتً هەمززىو
هاوواڵتیەکزززاوً وێزززراي ئەرکزززً بەکارهێىزززاوً دە زززەاڵتً
دەوڵە بە ئزززاەادی چ بزززۆ کزززارکردن لەپزززا پرز زززەکاوً
بززاەاڕي ئززابىورییەوە چ بززۆ دە ززتىەرداوً ڕا ززتەو ۆ لە
کززززاري ئەو بززززاەاڕاوەوە و بگززززرە ئەگەر پێىیسزززز بکززززا
جێگیرتىەوە ززیان .هەر بە کززردەییر یا ززەتە دارایزززً و
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وە تیىەییەکززان لە بززاەوەیەکً بەرفراواوززدا بەکززارهێىران بززۆ
کەمکزززززززردوەوەي ێرایزززززززً زززززززىوڕە ئابىورییەکزززززززان و
دە زززتەبەرکردوً ڕادەي زززیاو لە کرێگرتەیزززً تەواوەتزززً.
ئەمە ئەو تەیە کە واوي لێىراوە قىتابەاوەي ئزابىوریً
"کیىزززي" .هەروەهززا "هاوتززایً ایىایەتً"زززً گشززتیً لەوێززىان
زززززەرمایە و کزززززاردا زززززرایەڕوو وە دە زززززتەبەرییەکً
کلیلییزاوە بززۆ ئا ززتً و زەقامگیریً لۆکززاڵً بززۆیە دەوڵە
بە ازا کییەوە دە ززتیىەردایە یا زەتً پیشە ززاەییەوە و
لە ڕێزززززززگەي دامەەراوزززززززدوً دامەەراوە هەمەجۆرەکزززززززاوً
ى زززززگىەەراوً و ازززززاودێریً کزززززۆمەاڵیەتییەوە (وەکزززززى
ازززاودێریً تەودرو زززتً و فێرکزززردن و زززتً لەی بزززابەتە)
پێىەرەکاوً کرێً کۆمەاڵیەتً ەپاود.
لە ئێسززززززززتادا ئەی ززززززززێىاەە ڕێکەسززززززززتىە یا ززززززززً
کززۆمەاڵیەتییە بە وززاوي "لیبڕالیزمززً اە ز او" ()Embedded
وا ززراوە وە ئامززاکەیە بەوەي کە کیىگەیەکززً ڕێکززەەر
و تۆڕێب کۆتىبەوزدي یا زً و کزۆمەاڵیەتً هەیە تەوقزً
پر ەکاوً باەاڕي ئزابىوریً و اا کییەکزاوً کۆم اویاکزان
و بیسزززززززىزماوە ئابىورییەکزززززززان دەدا جزززززززاري وا هەیە
ج"ەویززان دەکززا و جززاري وا هەیە لەوێززى ززتراتیهێکً
پیشە زاەي و ئززابىوریً پێشززەوگدا پێشززڕەوییان دەکززا .10
ەرپەر زتیً پرز زەي
بۆ ومزىووە وا بزاو وەبزىو دەوڵە
پ،وداواوً ئزابىوري بکزا و لە هەوزدێب حاڵەتزدا (وەکزى لە
10
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University Press, 1983); M. Blyth, Great Transformations:
Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth
Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
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بەریتایا و فەرەوسا و ئیتاڵیا) کەرتە ئابىورییە کلیلییەکزاوً
لەدە ززززتدابێ (وەکززززى ەڵززززىە و ئا ززززه و پیشە ززززاەیً
ئۆتۆمبێززى) .پززرزکەي ویىلیبڕالیسززتً بە دیززاریکراوي هەو
بززۆ پ ڕاوززً پەیىەوززدیً ززەرمایە بەی تززۆڕەي پەیىەوززدییە
ززەرمایە
یا ززً-کۆمەاڵیەتییەکززاوەوە دەدا و دەیەوێز
لە کۆتىبەودەکاویان ڕەگار بکا .
لە مززززززاوەي پەوجاکززززززان و ە ززززززتەکاودا لیبڕالیزمززززززً
اە ززززز او تێکزززززڕاي بەرەي گە ە زززززەودوً ئزززززابىوریً لە
دەوڵەتە زززززەرمایەدارییە پێشزززززکەوتىوەکاودا بەدیهێىزززززا.11
بە زززێکً هۆکزززاري ئەمە بەهزززۆي دە زززتکراوەیً ویززز،یەتە
یەکگرتىوەکززززان و ئامززززادەییەکەي بززززىو بززززۆ بەرگەگرتىززززً
کىرتهێىاوً دارایً لە بىجەکەیزدا لەگە دەوڵەتزاوً دیزکەدا
و وەرگرتىززززززززً هەر ەێزززززززززدە-بەرهەمهێىاوێززززززززب لەوێزززززززززى
ىىورەکاویدا .هەروەها یستەمً لیبڕالً ىودي ەزري
وەدیهێىززززا وەکززززى بەرفراواوکردوززززً باەاڕەکززززاوً وززززاردوً
کەلززىپە (ڕوووتززر لە حززاڵەتً کاپۆوززدا دەردەکەوێ ز بەاڵی
بە واهاو زززززەوگییر لە دەوڵەتزززززاوً ئەمریکزززززاي تزززززیه و
با ززىوري ڕزکهەاڵتززً ئا ززیا) .بەاڵی هەوڵەکززاوً وززاردوً
"گە ە زەودن" بزۆ ەزربەي زىێىەکاوً دیزکەي جیهززان بە
گشزتً ززىىوردار و واکززارا بزىو .لە ەزر وززاواەي جیهززاوً
زززێیەمدا بە گشزززتً بە تزززایبەتیر لە ئەفری زززا لیبڕالیزمزززً
اە ز او هەر وەکززى ەووێکززً وززا-واقیعززً و دوورەدە ز
11

P. Armstrong, A. Glynn, and J. Harrison, Capitalism Since
World War II: The Making and Breaking of the Long Boom
(Oxford: Basil Blackwell, 1991).
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مایەوە .هەروەهزا گزۆڕاوً دواتزر بەرەو ویزۆلیبڕالیزی دواي
مزززاوەي هە زززتاکان گزززۆڕاوێکً مزززادیً گەورەي لە دز ە
واهەمىوارەکەیززززدا درو زززز وەکززززرد .بەاڵی لە دەوڵەتززززاوً
پێشززکەوتىوي ززەرمایەداري یا ززەتەکاوً یەکسززاوً و
دووبزززززززارە دابە زززززززکردوەوە (بە وەدیهێىزززززززاوً هەوزززززززدێب
تەواوکزززززاریً یا یشزززززەوە لەگە دە زززززەاڵتً زززززەودیکا
کرێک ارییەکان و ایىً کارکەر و پشتیىاویً میکاویزمەکاوً
لە اە ززززً کۆمەاڵیەتیززززدا بززززۆ گەیشززززته بە مافەکززززاوً) و
زززەپاودوً کۆتىبەوزززد بە زززەر جمىجزززىڵً زززەرمایەدا (بە
ج"ەوکردوززززً ززززاماوە داراییەکززززان تززززاڕادەیە لە ڕێززززگەي
دیسززززز لیىە زززززەپێىراوەکان بە زززززەر ئزززززاەادیً جزززززىوڵەي
ەرمایەدا) بزىوە مزایەي بەفراواوکردوزً تێ زىووً گشزتً
و بىویادوزززززاوً دەوڵەتزززززً ۆ زززززگىەەران و ازززززاودێریً
کززززززۆمەاڵیەتً و ەزربززززززىووً دە ززززززتێىەرداوً کززززززارا و
کززززاریگەري دەوڵە لە ئززززابىوریً وەدیهێىززززاوً تێکززززڕاي
گە ە زززەودوێکً وە تێزززب بەرەیزززر هزززاوڕێ بزززىو لەگە
ئا ززززززتێکً پ،وداواوززززززدا بززززززۆ پرز ززززززەي پەرە ززززززەودن و
گە زززەپێدان .لە ڕێزززگەي یا زززەتە دارایزززً و وە تیىەیزززیە
کیىزییەکززززاوەوە بە ززززەرکەوتىویً کززززۆوترزڵً ززززىوڕە
ئابىورییەکززززان کززززرا بززززۆیە ئززززابىورییەکً کززززۆمەاڵیەتً و
ئە ،قً (هەودێکا هە تێکً بەهێزي ىوا ً وەتەوەی
پاڵ شززززتً بززززىو) دامەەرا کە اا کیەکززززاوً دە ززززتێىەرداوً
دەوڵە اززززاودێریً دەکززززرد .دەوڵە بە کردەیززززً بززززىوە
بزززىاري هێزێززززب کە پەیىەوززززدییە ایىایەتییەکززززاوً بززززردەوە
وززززززاو ۆي و دامەەراوەکززززززاوً ایىززززززً کرێکززززززار وەکززززززى
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ززەودیکاکان و حزززبە یا ززییە اەپەکززان لەوێززى دەەگززاي
دەوڵەتدا اوەوً هێز و کاریگەریً ڕا تەقیىە بىون.
لە کۆتززززایً ە ززززتەکاودا لیبڕالیزمززززً اە زززز او بەرەو
داڕمان هەوگاوي وا هەی لە ەر ئا تً جیهاوً و هەمزیر
لەوێززززى ئززززابىورییە لۆکاڵییەکاوززززدا .لە ەزربەي هەرە ەزري
زززززىێىەکان ئامزززززاکەي ڕوون لە زززززەر بزززززىووً قەیراوزززززً
کەڵەکەبززززىووً ززززاماوً تر ززززىاکً دارایززززً دەرکەوتززززه
تێکڕاکززاوً هەاڵو ززان و بێکززاریً بە ززێىەیەکً بەراززاو لە
هەمززززىو دەوڵەتاوززززدا بەرەبززززىووەوە ئەمەیززززر ئززززابىوریً
جیهزززاوً سزززتە قۆوزززاغً "داتەپیىزززً هەاڵو او ا زززا"وە کە
بەدرێهایززززً ەزربەي ززززااڵوً دەَەي حەفتاکززززان بەردەوای
بززززززىو .هەروەهززززززا وزمبززززززىووەوەي داهاتەکززززززاوً بززززززاج و
بەرەبىووەوەي تێ ىووەکاوً ەرجیزً کزۆمەاڵیەتً بزىووە
مززایەي قەیراوززً دارایززً لە واڵتززاوً جیززاواەدا (بززۆ ومززىووە
ززاڵً  1848-1848بەریتاویززا وااززار بززىو پەوززا بیززاتە بەر
ىدووقً داهاتً وێىدەوڵەتً تزاوەکى دەربزاەي بکزا ) بە
یا ززززززززەتە کیىزییەکززززززززان ایززززززززدي
ڕوووززززززززً دەرکەو
ززززىودبە ر وززززیه .تەوززززاوە بەر لە جەوگززززً ەرەبززززً-
ئیسززززززززززززرائیى و قەدەغەي وەو کە لە ززززززززززززاڵً 1848دا
ڕێکەززراوي ئۆپیززب ززەپاودي یسززتەمً "بریتززۆن وودە"
تززززاەە بە تززززاەە کەوتبززززىوە وێززززى فەوەاوە لەگەڵیززززدا تێکززززڕا
جێگیرەکاوً وە تیر کە یەدەگً ئاڵتىون پشتیىاوُان بزىو
کەوتبززززىووە وێززززى هەمززززان فەوەاوە اززززىوکە بااڵدە ززززتیً
ززززززززىىورەکاوً دەوڵە و دەەکردوززززززززً ىوڕییەکززززززززاوً
زززەرمایە بەوێىیاوززززدا فشززززاري گەورەیززززان سززززتە ززززەر
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یسززتەمً تێکززڕا جێگیرەکززاوً وە زز بە جۆرێززب دز رە
ئەمریکییەکان باەاڕي جیهاوییان تەوییەوە و لە کۆتىبەود و
دیس لیىە لۆکاڵییە ئەمریکییەکان دەراىون ازىوکە لە یەن
باوکە ئەوروپییەکاوەوە مامەڵەیان پێىە دەکرا .لەبەرئەمە لە
اڵً  1841دا واە لە تێکڕاکاوً وە تً جێگیر هێىرا ایتزر
ئزززاڵتىون وەیزززدەتىاوً وەەیزززفەکەي زززۆي وە بى ییزززىەي
ماددیً یستەمً دارایً جیهاوً جێبەجزى بکزا و ڕێزگە
بە وۆرماڵکردوەوەي تێکڕاکزاوً وە ز درا و هەوڵەکزان بزۆ
کززززززۆوترزڵکردوً ئەی تێکڕایززززززاوە وە ززززززتان .بەی جززززززۆرە
ڕوووبززززززززىویەوە لیبڕالیزمززززززززً اە زززززززز او کە تێکززززززززڕاي
گە ە زززززەودوً بەرەي وەدیهێىزززززا یەوزززززیکەی لە دەوڵەتە
پێشزززززکەوتىوە زززززەرمایەدارییەکاودا دواي زززززاڵً 1888
گەیشتە ڕادەي وابىودبىون و ایتر بە با ً کاري وەکرد.
بززۆ ززەرکەوته بە ززەر قەیززراوەکەدا دەبززىو ئەڵتەرواتیڤیززب
بدزەرێتەوە.
یەکێب لە اارە ەرە پێشزىیارکراوەکان قزىوڵکردوەوەي
کۆوترزڵً دەوڵە و ڕێکەسزتىً ئزابىوري بزىو لە ڕێزگەي
ززززتراتیهیەتەکاوً یا ززززەتً بە ززززداریً گشززززتییەوە (بە
لە ززززۆگرتىً هەوززززدێ ىا ززززتً بزززززووتىەوە کرێکززززاري و
میللیەکاویشززززەوە لە ڕێززززگەي ڕێى ززززىێىً دە ززززت ێىەگرته
زززەپاودوً
]تەقە ززىف[ و یا ززەتەکاوً بزززاج و تەوززاوە
کۆتىبەوزززد بە زززەر مزززىواە و ور ەکاوزززدا ئەگەر پێىیسززز
بکززا ) .حزززبە ۆ یالیس ز و کۆمۆویسززتەکان لە ئەوروپززا
ئەی وەاڵمەیزززان پێشزززکە کززززرد ئىمێزززدەکاوً ۆیززززان بە
ئەەمىووە ەرەتاییەکاوً حىک و بەڕێزىەبردوً کۆمەڵێزب
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هەرێززز و وزززااەدا هەڵىا زززً لەواوە "پۆلۆوزززاي زززىور" کە
کۆمۆویسزززززتەکان لە ئیتاڵیزززززا سزززززتبىویاوە کێزززززر دە زززززتً
ۆیززاوەوە یززان "گززۆڕاوً ۆڕ گێڕي"زززً لە پىرتىگززا لە
ززززەروە تً ڕوو ززززاوً فا ززززیزمدا یززززان گززززۆڕان بەرەو
ۆ زززیالیزمً بزززاەاڕي کزززراوە و هزرەکزززاوً "کۆمزززۆویزمً
ئەوروپزززززززً" بە تزززززززایبەتیر لە ئیتاڵیزززززززا (بە ڕێبەرایەتزززززززً
بیرلیىگىێر) و لە ئیس اویا (لەکێزر کزاریگەري کزاریللۆ) یزان
فراواوکردوزززززً وەریتەکزززززاوً ۆ زززززیالیزمً دیمزززززىکراتیً
بەهێززززززي دەوڵەتزززززً ازززززاودێریً کزززززۆمەاڵیەتً لە دەوڵەتە
ئە ززکەودەوا ییەکان .اە تززىاوً هێزززي میللززً بەراززاو لە
پشتً ئەی بەروامەیەوە کۆبکاتەوە و لە ئیتاڵیا لە دە ەاڵ
وزیکبزززززىویەوە لە پىرتىگزززززا و فەرەوسزززززا و ئیسززززز اویا و
بەریتززززاوییر بە کردەیززززً بەدە ززززتً هێىززززا لە کاتێکززززدا لە
دەوڵەتە ئە ززکەودەوا ییەکان دە زززەاڵتً ززۆیً هێشزززتەوە.
تەوززززززاوە لە ویزززززز،یەتە یەکگرتىوەکززززززان کززززززۆوگرێ کە
دیمىکراتەکزززززان لەوێىیزززززدا بااڵدە زززززتبىون لە زززززەرەتاي
حەفتاکاوززدا کۆمەڵێززب ااکسززاەیً گەورەي لە ااکسززاەییە
ڕێکەستىکارییەکان پە ەود کرد (کە دواتر بىووە یا زا بزۆ
جێبەجێکزززززردن دواي ئەوەي زززززەرز لە کۆمارییەکزززززان
ڕی زززارد ویکسززززۆن واکووري لە زززەر کززززردن و لە کززززاتً
پرز ەکەیشدا وتً" :ئێستا هەمىوان بىویىەتە کیىزي") کە
بە جۆرێززب لە جۆرەکززان هەمززىو ززتێکً گززرتەوە هەر لە
پارا تىً کیىگەوە تا ڕێساکاوً تەودرو زتً و زە مەتیً
پیشزززەیً و مزززافە مەدەوییەکزززان و پارا زززتىً بەکزززاربەر.12
G. Eley, Forging Democracy: The History of the Left in
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کسزززززتً هێىزززززا لە تێ ەڕاوزززززدوً اارە زززززەرە
بەاڵی اە
وەریتییەکزززززززززاوً یا زززززززززەتە گشزززززززززت و ۆ زززززززززیا -
دیمىکراتییەکزززان کە لە واوەڕ زززاتً حەفتاکاوزززدا دکیەکیزززً
ززززۆي لەگە پێىیسززززتییەکاوً کەڵەکەکردوززززً ززززەرمایەدا
ەلماود .دەرەوجامەکە جەمسەرگیرییەکً ڕوولەەیزاد بزىو
لە گفتىگززززۆي وێززززىان لە یەکەوە یەوگراوززززً یسززززتەمً
ۆ یا -دیمىکرا و پ،وً واوەودی (ەزرجزار ئەمزاوە کە
دەگەیشزززتىە دە زززەاڵ لەبەر هەوزززدێ هۆکزززاري پراگمزززاتً
هەوڵیاوزززدەدا ىلیزززا و ىا زززتً دەوگزززدەراویان زززەرکى
بکەن وەکى ئەوەي لە حزاڵەتً حزبزً کرێکزاري بەریتاویزدا
هەبزززززززىو) لە یەکزززززززً دیزززززززکەوە بەرکەوەوزززززززدیً ئەواوەي
هەوڵیاودەدا بۆ ڕەگارکردوً دە ەاڵتً پارە و کارەکزان لە
کززۆوترزڵً یا ززەتە گشززتییەکان و دووبززارە گەڕاوەوە بززۆ
ئززززاەادیً بززززاەاڕي کززززراوە .لە واوەڕا ززززتً حەفتاکاوززززدا بە
ڕوووززً بەرکەوەوززدییەکاوً ئەی تززىێهەي دووەمیززان هززاتە
پێشززززەوەي ززززاوۆکە بەاڵی ئەو پر ززززیارەي کە ئەو کززززا
ززۆي سززتەڕوو ئەمە بززىو :اززۆن دەکرێزز هەلززىمەرجً
لەبززار بززۆ بەدوادااززىووً کەڵەکەبززىووً کززارا و اا کززاوەي
بهێرێتەوە؟
ەرمایە بەدە
جەوهەري ئەو کێشززەیەي کە دەبززىو اارە ززەر بکرێ ز
لەوەدا بززززىو بزاورێزززز اززززۆن و بززززۆاً ویززززۆلیبڕالیزی لە
جەوگەکەیدا بە جۆرێزب زەرکەوتىو بزىو وە ب"ێزً تزاکە
وەاڵمێززب بززىو بززۆ ئەی پر ززیارە هەڵززبە بە گەڕاوەوە بززۆ
ڕووداوەکزززاوً ڕابزززردوو وە وەاڵمێکزززً حەتمزززً و ڕوون
Europe, 1850–2000 (Oxford: Oxford University Press, 2000).
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دەردەکەو  .بەاڵی بە بززڕواي مززه پێىیسززتە بە ئیىسززافەوە
ب"ێززززززیه هززززززیی کە لەو کززززززاتەدا بە تەواوي وەیززززززدەەاوً
اززۆوییەتً و اییەتززً ئەو وەاڵمەي اززً دەبێزز کە دواتززر
کەڵکززززً ززززۆي دە ززززەلمێىێ  .جیهززززاوً ززززەرمایەداری لە
ڕێززززززڕەوي ۆیززززززدا گەیشزززززز بە دزەیززززززىەوەي وەاڵمززززززً
زززىوڕ و
ویزززۆلیبڕالیزی ئەویزززر لە ڕێزززگەي ەوجیزززرەیە
ئەەمززىووً ئەوار زززییەوە کە تەویززا لە حەفتاکاوزززدا و دواي
داڕ زززتىً ئەو زززتەي کە بە وزززاوي "کزززۆدەوگیً وا زززىته"
وا زززززراوە ئەی زززززىوڕ و ئەەمىووزززززاوە بەیەکگەیشزززززته و
یەکترییززان بززڕي .لە دە ززت ێکً ئەو مێززهووەدا کلیىتززۆن و
بلێززززر بە پززززێ ەواوەي قسززززەکەي پێشززززىوي ویکسززززۆوەوە
دەیززززاوتىاوً هەر بە ززززادەیً ب"ێززززیه'' :ئێسززززتا هەمىومززززان
بزززىویىەتە ویۆلیبڕالیسزززز '' .پەرە زززەودوً جززززىگرافیً وززززا-
لێک ززززززىو و وززززززاڕێکەراوي ویززززززۆلیبڕالیزی هەوززززززدێکاتیر
جێبەجێکردوزززً بە زززەکً و وزززا-هاوتزززاي ئەی یا زززەتە لە
دەوڵەتززززێکەوە بززززۆ دەوڵەتێکززززً دیززززکە و لە پێکهززززاتەیەکً
کزززززۆمەاڵیەتییەوە بزززززۆ یەکێکزززززً دیزززززکە بەڵزززززگەن لە زززززەر
هەوززززززززززززززززىوکەیً اارە ززززززززززززززززە ویۆلیبڕالییەکززززززززززززززززان و
دووبارەکردوەوەیززززززززان و بززززززززى کۆتابىوویززززززززان .ئەی دوو
هۆکزززارەیر ئەو ڕێگزززا ئزززاڵۆەاوە دەردە ەن کە زززەرجەی
هێزە یا ییەکان و وەریتیزیە مێهووییەکزان و ڕَزبەوزدییە
دامەەراوەیزززیە باوەکزززان کاریزززان لە زززەریان کزززردوون بزززۆ
داڕ ززززتىً هۆکارەکززززاوً دامەەران و اززززۆویەتً ڕووداوززززً
پرز ەي ویى-لییراڵیزی لە ەر ئەرەي واقیع.
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لەگە ئەوەیشزززززدا ڕەگەەێزززززب لەی گزززززۆڕاوەدا هەیە کە
ایەوً بایەی پێزداوە .لە حەفتاکاوزدا قەیراوزً کەڵەکەکردوزً
ەرمایە ىێىەواري ۆي لە ەر هەمىوان بەجێهێشز
لە ڕێززگەي ئززاوێتەیەکً لێکززدراو لە بەرەبززىووەوەي ڕێززهەي
بێکاري و ێرایً ڕێهەي هەڵ او زان (بزڕواوە زێىەي .)1
ئەو کززززززا داتەپززززززیه ززززززەرجەی یەوەکززززززاوً جیهززززززاوً
زززەرمایەداریً پێشزززکەوتىوي گزززرتەوە دەریشزززکەو کە
یەکگرتىً کرێکزاران لەگە بززووتىەوە کۆمەاڵیەتییەکزان لە
زززززارەکاودا ئامزززززاکەیە بزززززۆ دەرکەوتىزززززً ئەڵتەروزززززاتیڤێکً
ۆ یالیسززتً بززۆ هاو ززەوگکردوەوەي وێززىان ززەرمایە و
کزززززار ئەی هاو زززززەوگکرتىەوە بە زززززەرکەوتىێکً ەزرەوە
ەەمیزىەي گىوجززاوي بزۆ کەڵەکەبززىووً زەرمایە لە مززاوەي
دواي جەوگزززززززززدا ڕە سزززززززززاود .حززززززززززبە کۆمۆویسززززززززز و
ۆ یالیسزززززتەکان لە بە زززززێکً گەورەي ئەوروپزززززا ئەگەر
دە ەاڵتیشززززززیان بە کردەیززززززً وەگززززززرتبێتە دە زززززز ئەوا
هێىا .تەواوە لە وی،یەتە
پێشکەوتىێکً بەرااون بەدە
یەکگرتىوەکان هێزە میللییەکان تىاویان زەقای بجزىڵێىه و
داواي ااکسززاەیً بەرفززراوان و دە ززتێىەرداوً دەوڵە لە
ەرجەی بىارەکان بکەن ئەمەیر لە ۆیدا هەڕە زەیەکً
یا یً ڕوون بزىو لە زەر دە زتەبهێ ئزابىوری و ایزىە
فەرماوڕەواکززززان لە هەمززززىو ززززىێىێب چ لە وێززززى دەوڵەتە
ززەرمایەدارییە پێشززکەوتىوەکان (وە ئیتاڵیززا و فەرەوسززا
و ئیسزززززز اویا و پىرتىگززززززا ) و چ لە اەوززززززدیه دەوڵەتززززززً
تاەەگە ە ەودوو (وەکى ایللً و مەکسیب و ئەرکەوتزیه).
بززۆ ومززىووە لە ززىید ئەو پزز،وەي کە وا ززراوە بە ڕیهززیه-
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میدوەر بە کردەیً هەوڵیدا بۆ کڕیىً پشکً اوەوزدارەکان
لە کززار و پززرزکە تایبەتییەکاوززدا ئیىجززا گززۆڕیىً دەوڵەتززً
ززىیدي بە کردەیززً بززۆ دیمىکرا ززیییەتً کرێکار/پشززکدار.
لە ززەر ئا ززتێکً دوورتززر هەڕە ززەي ئززابىوریً لە ززەر
دز ززززً دە ززززتەبهێر و ایىززززً فەرمززززاوڕەوا ئێسززززتا بززززۆتە
واقیعێکً کردەیً.

ێىەي  :5.5قەیراوً ئابىوریً لە حەفتاکاودا :تێکڕاکاوً هەڵ او ان
و بێکاري لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان و ئەوروپا .5291-5291
زززەرااوەSource: Harvey, The Condition of :
Postmodernity
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یەکێزززب لە مەرجەکزززاوً یەکسزززاوکردوەوەي لە قۆوزززاغً
دواي جەوززززززززززززززززززززززززززززز لە ەزربەي هەرە ەزري دەوڵەتە
پێشزززکەوتىوەکاودا زززىىورێب بزززىو لە هێززززي ئزززابىوریً
ایىەکززاوً ززىارەوە و پێززداوً پشززکً ەزر ەیززاتري کززێکە
ئززابىورییە وەتەوەیززیەکە بززىو بە دە ززتً کززار .بززۆ ومززىووە
پشززززززززکً %1ي ززززززززاوەن دەرامەتەکززززززززان لە ویزززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان لە دەرامەتزززززً وەتەوەیزززززً ئەمریکیزززززدا لە
%18زززززەوە لە پززززێر جەوزززز دابەەي بززززۆ  %9لە کۆتززززایً
زاڵیر ڕێزهەکە وزیزب لەی ئا زتە
جەوگدا بۆ مزاوەي ز
مززایەوە .کاتێززب گە ە ززەودوً ئززابىوریً بەهێززز بززىو ئەی
دابەەیززززىە هێىززززدەیر گروزززز وەبززززىو وە دەردەکەوێزززز
پارا تىً پشکً جێگیر لە کێکە ئابىورییە وەتەوەیزیەکە کە
بە بەردەوامزززً گە زززەي دەکزززرد دە زززتکەوتێکً قبزززىڵکراو
بىو .بەاڵی کاتێب تێکڕاي گە ە ەودن لە حەفتاکاودا داڕما
و تێکڕاکاوً ىودي ڕا تەقیىە وەرێىزً کەوتزىەوە داهزا
و قزززززاەاوجە ەزر کەمەکزززززان بزززززىووە زززززتاوێکً ئا زززززایً
ایىەکززززاوً ززززەرەوە لە هەمززززىو ززززىێىێب هە ززززتیان بە
هەڕە ە و مەتر ً دەکرد .بە درێهایزً زەدەي بیسزتەی
ئاماکدەري زاماوً (بەرامزبەر دە زتکەو ) %1ي تزىێهي
زەقامگیر مزایەوە بەاڵی
بااڵي گەلزً ئەمریکزً تزاڕادەیە
لە حەفتاکاوززززززدا بە ێرایززززززً دابەەي ( ززززززێىەي  .)8لەگە
داڕمزززاوً بەهزززاي بىەڕەتەکاوزززدا (پشزززکەکان زززەوەدەکان
مىڵکەکان پا ەکەوتکراوەکان) دەبىو ایىەکزاوً زەرەوە
بە زززێىەیەکً ۆپزززارێزاوە و یەکززز،کەرەواوە بجزززىوڵیىەوە
تاوەکى ۆیان لە تیااىووً یا ً و ئابىوریً ب ارێزن.
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ززززێىەي  : 9.5داڕمززززاوً ززززامان لە حەفتاکاوززززدا :بە ززززً ئەو
ەرااواوەي  %5هەرە دەوڵەمەوزدتریىەکاوً داویشزتىاوً ویز،یەتە
یەکگرتىوەکان هەیاوبىوە .5229-5299
ەرااوەDuménil and Lévy, Capital Resurgent. :

یەکێزززب لە اارە زززەرە پێشزززىیارکراوەکان کىدەتزززاکەي
ایللززززً و دە ززززتگرتىً ززززەرباە بە ززززەر دە ززززەاڵتدا لە
ئەرکەوتزززیه بە دوەي ایزززىە لۆکزززاڵییە بااڵکزززان و پاڵ شزززتً
ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان سززتیاوەڕوو .دواتززر ئەەمززىووً
ویزززززززۆلیبڕالیزی لە ایللزززززززً دەریەسززززززز کە بزززززززىکاوەوەي
کەڵەکەکردوزززً ززززەرمایەداری لە زززایەي بەتززززایبەتکردوً
ەزرەملێززززدا ززززىود و قززززاەاوجً گەورەي لێززززدەکەوێتەوە
ازززىوکە دەوڵە و دە زززتەبهێرە فەرمزززاوڕەواکەي بە پزززا
وەبەرهێززززىەرە بیاوییەکززززاوەوە لە قۆواغەکززززاوً ززززەرەتادا
کەڵکێکززززززً ەزریززززززان وەرگززززززر  .واهاوتززززززایً بەراززززززاوي
80

کززۆمەاڵیەتً و ززىێىەوارەکاوً دووبززارە دابە ززکردوەوەي
ززامان دوو ىا ززتىً دیززار و هەمیشززەیً ئەو ئەەمززىووە
بىون بە جۆرێب کە دە ێ بە دوو یماي بىویادئا اي
پزززرزکەي ویزززۆلیبڕالً دابىزززرێه .ئەمە ڕێزززب ئەو زززتەیە کە
جیزززرار دومیىیزززى و دزمیىیزززب لیڤززز پێیگەیشزززتىون دواي
ئەوەي یکاریً داتا و پێدراوە بەردە تەکاویان کردوو و
دووبززارە بە وردي پەیکەرەکەیززان داڕ ززتۆتەوە .بە بززڕواي
ئەوان ویززۆلیبڕالیزی هەر لە ززەرەتاوە پززرزکەیە بززىو بززۆ
دووبزززارە بەدە زززتهێىاوەوەي دە زززەاڵتً ایىزززایەتً .دواي
جێبەجێکردوزززززً یا زززززەتەکاوً ویزززززۆلیبڕالیزی لە کۆتزززززایً
حەفتاکاوزززدا لە ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززان ڕێزززهەي داهزززاتً
ززاوەن داهززاتە بااڵکززان لە  %1بززىو لە کۆتززایً ززەدەي
بیسززتەمدا بەرەبززىویەوە بززۆ %18زً ززەرجەمً داهززاتً
وەتەوەیززً ئەمریکززً (ئەمەیززر ەزر وزیکبززىو لە ڕێززهەکەي
پززێر جەوگززً دووەمززً جیهززاوییەوە) لە ززاڵً 1849زززەوە
داهززززززاتً ئەی ززززززاوەن داهززززززاتە بااڵیززززززاوە لە %1.1زززززززەوە
بەرەبززززىویەوە و لە ززززەرەتاي ززززاڵً 1888دا گەیشززززتە
%8ي ززەرجەمً داهززاتً وەتەوەیززً ئەمریکززً .لە کاتێکززدا
ڕێهەي ئەو قەرەبىوە واوەودییاوەي کە درابىووە کرێکاران
بەراورد بە مىواەي بەڕێزىەبەرە جێبەجێکزارە گەورەکزان
لە  81بززززززۆ  1یززززززان کەمێززززززب ەیززززززاتر لە ززززززاڵً 1841
بەرەبزززىویەوە بزززۆ  811بزززۆ  1لە زززاڵً 8111دا ( زززێىەي
 .)1.8 1.8لەگە بەردەوامیزززززً کزززززاریگەریً ااکسزززززاەییە
باجییەکاودا کە ئیزدارەکەي بزۆ بڕیزاري لێزدا تزاڕادەیەکً
ەزر ززەلمێىرابىو کە لە ئێسززتادا دابە ززکردوەوەي زامان
و داهززا بە ەزري هەر لەوێززى تززىێهە بااڵکززاوً کززۆمەڵگەدا
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دەگىەەرێ اىوکە باجً مىڵکەکزان (بزاج لە زەر زامان)
لە ئێستادا قۆوزا بە قۆوزا دەاێزتە پزێر بە هەمزان زێىە
بەرەبەرە بزززززززاج لە زززززززەر دە زززززززتکەوتً داهاتەکزززززززان لە
وەربەهێىزززان و قاەاوجەکزززاوً زززەرمایەیر دەبرێززز لە
کاتێکزززدا بزززاج لە زززەر کزززرێ و مزززىواە هەر وەکزززى زززۆي
دەمێىێتەوە.13
ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززان لەی کۆوتێکسزززتەدا حزززاڵەتێکً
تاقاوە وییە لە بەریتاویایر بە ً اوەن داهاتە بااڵکان لە
ززززەرجەمً داهززززاتً وەتەوەییزززززدا لە %1زززززەوە دووقزززززا
بززىویەوە بە جۆرێززب لە ززاڵً 1898وە لە %8.8زززەوە بززۆ
 %18بەرەبززززززززززززززىویەوە .ئەگەر لەی کۆوتێکسززززززززززززززتەدا لە
مەودایەکزً دوورتزریر بزڕواویه ئەوا لە هەمزىو زىێىێکً
جیهان تێبیىً تەرکیزێکً ئزاوارتەي زەروە و دە زەاڵ
دەکەیززه .لە ڕو ززیا ایىززً وردە ئۆلیگار ززً ەزر بەهێززز و
کززاریگەر لە دواي "اارە ززەري ۆ "زززً ویززۆلیبڕالیزی لە
حەفتاکاودا دەرکەو وا-هاوتزایً گەورەیزر لە زامان و
ەروەتدا بەدیار کەوته دواي ئەوەي ایه لە مىمارە زە
ئابىورییەکاویدا دە تیکرد بە پەیڕەوکردن لە ئارا زتەکاوً
بزززززاەاڕي ئزززززاەاد .زززززاڵً  1888لە مەکسزززززیب تەوکمزززززً
13

G. Duménil and D. Lévy, ‘Neoliberal Dynamics: Towards A
New Phase?’, in K. van der Pijl, L. Assassi, and D. Wigan (eds.),
Global Regulation: Managing Crises after the Imperial Turn
(New York: Palgrave Macmillan, 2004) 41–63. See also Task
Force on Inequality and American Democracy, American
Democracy in an Age of Rising Inequality (American Political
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بەتززایبەتکردن بە تززً هەوززدێب کە ززً هەڵگێززڕایەوە (وەکززى
زەلی ) لە ززەووڕزکێکدا فڕێیزدایە زەر لیسززتً
کزارلۆ
گۆ ززاري "فۆراه"زززً دەوڵەمەوتززریه دەوڵەمەوززداوً جیهززان
دەوڵەتززاوً ئەوروپززاي ڕزکهەاڵ و واڵتززاوً کۆمۆوىێ"سززً
دەوڵەتە زززززززەربە ۆکان ( )CISهەوزززززززدێب لە گەرەتزززززززریه
ەیززززادبىووً ڕێهەکززززاوً وززززا-هاوتززززایً کۆمەاڵیەتییززززان لە
مێزززهووي ۆیاوزززدا تۆمزززار کزززرد ..دەوڵەتزززاوً ڕێکەزززراوي
هاوکزززززاري و پەرە زززززەودوً ئزززززابىوریً ( )OECDلە دواي
هە زززتاکاوەوە ەیزززادبىووً گەورەي هاو زززێىەیان تۆمزززار
کززرد لە کاتێکززدا کەلێىززً داهززا لەوێززىان پێززىۆ لە ززەدي
داویشزززززتىواوً جیهزززززان لە دەوڵەمەوتریىزززززً دەوڵەتزززززان و
هەکارتریىززززً دەوڵەتاوززززدا لە  81بززززۆ  1لە ززززاڵً 1881دا
بەرەبىوەوە بۆ  81بۆ  1لە اڵً 1881دا تاوەکى دەگاتە
 48بزززۆ  1لە زززاڵً 1884دا .14ئەگەرازززً لەی ئارا زززتەدا
هەوززززززززززززززززززززززززززدێب ئززززززززززززززززززززززززززاوارتە هەبززززززززززززززززززززززززززىون
(اەوزززدیه دەوڵەتزززً ڕزکهەاڵ و با زززىوري ڕزکهەاڵتزززً
ئا ززززیا تىاویىیززززاوە تززززا ئێسززززتا واهاوتاییەکززززاوً داهززززا لە
ززىىورێکً ززیاودا ڕابگززرن وەکززى ئەوە لە فەرەوسززایر
هەیە .بززڕواوە زززێىەي  )8.1کەازززً بەڵگەکزززان بە ڕوووزززً
ئامزززاکە بەوە دەدەن گزززۆڕاوً ویزززۆلیبڕالیزی بە جۆرێزززب لە
جۆرەکززان هززاوڕێیە لەگە بەدە ززتهێىاوەوە یززان دووبززارە
داڕ زززززززتىەوەي پەیزززززززکەري دە زززززززەاڵ و بااڵدە زززززززتیً
دە تەبهێري ئابىوري.
14

United
Nations
Development
Program,
Human
Development Report, 1999 (New York: Oxford University
Press, 1999), 3.
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ێىەي  : 9.5بەدە تهێىاوەوەي دە ەاڵتً ایىایەتً :بەرکەوتەی
داهززاتً وەتەوەیززً کە  % 1.5دەوڵەمەوتززریه داویشززتىاوً ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکان و بەریتاویا و فەرەوسا هەیاوبىوە.5229-5259 .
زەرااوەTask Force on Inequality and American :
Democracy, American Democracy in an Age of Rising
Inequality.

کەواتە دەتززىاویه وەهززا تەفسزززیري ویززۆلیبڕالیزی بکەیزززه
پرزکەیەکززززززززززً یۆتززززززززززۆپییە ئامززززززززززاوجً وەدیهێىززززززززززاوً
وە شزززەڕێگایەکً تیزززۆرییە بزززۆ دووبزززارە ڕێکەسزززتىەوەي
زززەرمایەداریً جیهزززاوً یزززان پرزکەیەکزززً یا زززییە بزززۆ
دووبزززارە دامەەراوزززدوەوەي هەلزززىمەرجە گىوجاوەکزززان بزززۆ
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کەڵەکەکردوزززً زززەرمایە و بەدە زززتهێىاوەوەي دە زززەاڵتً
دە ززتەبهێري ئززابىوری .دواتززر مشززتىمڕي ئەوە دەکەی کە
پرزکەي دووەی پرزکەي هەکمىووزدارە بزۆیە ویزۆلیبڕالیزی
هێىزززززدەیر تىاوزززززاي وەبزززززىو کە بتىاوێززززز کەڵەکەکردوزززززً
بکززززاتەوە بەاڵی
ززززەرمایەي جیهززززاوً دووبززززارە اززززا
تاڕادەیەکً ەزر ەرکەوتىو بىو لە بەدە زتهێىاوەوە یزان
لە هەوززززدێ حالەتززززدا (وەکززززى ڕو ززززیا و اززززیه) پێکهێىززززاوً
دە ززززەاڵتً دە زززززتەبهێري ئزززززابىوري .ئەو دەرەوجزززززامەي
پززى تً دەکەمەوە ئەوەیە کە یۆتززۆپیزمً تیززۆری لە تێزززي
یسزتەمێکً پا زادان
ویۆلیبڕالیزمدا بە پلەي یەکەی وە
و ڕەوایەتییزززدان بە هەمزززىو ئەو زززتاوەي کە پێىیسزززتبىوە
بکززززرێه بززززۆ وەدیهێىززززاوً ئەی ئامززززاوجە کززززاري کززززردووە.
هەروەهززا بەڵگەکززان ئامززاکە بەو ڕا ززتییە دەدەن کە کاتێززب
بىەماکززززززززززاوً ویززززززززززۆلیبڕالیزی لەگە پێداویسززززززززززتییەکاوً
بەدە زززززتهێىاوەوە یزززززان تزززززۆکمەکردوەوە و بەردەوامێتزززززً
دە ززەاڵتً دە زززتەبهێردا لێکزززدک دەبزززه ئەوا ەزرجزززار ئەو
بىەمایززاوە پشززتگىێ دە ززرێه یززان ئەوەوززدە کززا دەکززریىەوە
کە ئە تەمە بیاوىا یىەوە .ئەمە بە هزیی جۆرێزب وکزىڵً لە
تىاواي ئایدیاکان واکا بۆ کارکردن وە هێززي بزکەر بزۆ
درو تکردوً گۆڕاوً مێهوویً-جىگرافً بەاڵی ئامزاکە بە
هززاتىىاىووێکً داهێززىەراوەدا دەدا لەوێززىان هێزززي ئایززدیا
ویۆلیبڕالیستییەکان و پراکتیکە کردەییەکاوً ویۆلیبڕالیزمزدا
کە ڕێگاکاوً کاري ەرمایەداریً جیهاویً لە زى دەیەي
ڕابروودا گۆڕیىە.
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زززززززززززى اەمزززززززززززاوەکەي یەکەی کرێزززززززززززً بەڕێزززززززززززىەبەرە
جێبەجێکارییەکززززززان دەردە زززززززا بە گزززززززىێرەي پلەکەیزززززززان لە
هیرار زززیەتً قەرەبىوەکزززان و کرێکاوزززدا .پزززلەي دەیەی و پزززلەي
پەوجا و پلەي ەد.
اەمززاوەکەي دیکەیززان ( ).....بەرەبززىووەوەي واوەوززدي کرێززً
دە بەرەتزززززریه بەڕێزززززىەبەراوً جێبەجێکزززززردن دەردە زززززا لە
هیرار زززیەتً قەرەبىوەکاوزززدا .زززەروۆ بزززدە  1111واتە هەەار
ئەوەودەي واوەودي کرێکاران لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان.
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( ێىەي کمارە  : 1.5کۆبىووەوەي امان و داها لە ویز،یەتە
یەکگرتىوەکان :قەرەبىوەکاوً بەڕێىەبەرە جێبەجێکارییە گەورەکان
بەرامبەر واوەودي کرێکان لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان .9119-5211
بە ززً دەوڵەمەوززدتریه بىەماڵەکززان لە ززاماوً وەتەوەییززدا -5299
.9119
زەرااوەDuménil and Lévy, ‘Neoliberal Income :
Trends’.

هەڵکشاًً تیۆري ًیىلیبڕالً:

ویززۆلیبڕالیزی مززاوەیەکً ەزر لە کێززر بززا و لۆاەکززاوً
یا ززەتً گشززتیدا مززایەوە هۆ ززبەر و هێززىرکەرەوەیەکً
گریمززززززاوکراو بززززززىو بززززززۆ ئەو هەڕە ززززززاوەي کە وەەمززززززً
کزززۆمەاڵیەتیً زززەرمایەداریً دووازززاري دەبزززىویەوە بە
گشتً اارە زەرێب بزىو بزۆ کێشزەکاوً زەرمایەداری .لە
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اڵً 1884دا گروپێکً دە تەبهێري ب ىوکً یەوگراوً
بە جۆ ززى رز –هەمىویززان ئەکادیمیسززتً ئززابىوري و
مێهوووىو و فەیلە زىف بزىون -لە دەوري فەیلە زىفً
یا زززیً وەمسزززایً بە واوباوززز "فریزززدریب زززۆن هایزززب"
کۆبزززىووەوە بە ئامزززاوجً دامەەراوزززدوً "کزززۆمەڵەي مۆوززز
بیلیززران" (کە وززاوي پەوززاگەیەکً ىیسززري هەڵگرتبززىو کە
لەوێززدا بززۆ یەکەمجززار لەوێززى لیسززتێکدا پێگەداراوززً وەکززى
لىد ی ز ززۆن میسززز و میلتززۆن فریززدماوً ئابىوریىززا و
تەوززززاوە فەیلە ززززىفً بەواوباوزززز کززززار پززززۆپەریر بززززۆ
ماوەیە پێکگەیشته و کۆبىووەوە) .ڕاگەیاودوً دامەەراوً
کۆمەڵەکە ئاوا دەڵێ :
''بەها زەوتراڵەکاوً ار زتاوییە لە مەتر زیدان بەی
دواییاوە هەلىمەرجە جەوهەرییەکزاوً ئزاەادي و کەرامەتزً
مرزیً لە اەودیه مەوداي بەرفراواوً ەر گۆي ەەویزدا
لە بەراززززاوان وەمززززاون لە اەوززززدیه وززززاواەي دیکەیززززر
تىو زززً هەڕە زززەي هەمیشزززەیً پەرە زززەودوً وزززاکۆکییە
باوەکززززززان لە یا ززززززەتً ئێسززززززتادا هززززززاتىون .دز ززززززً
ۆویسززتاوەي تززاکەکە و کززۆمە بە بەردەوامززً لە یەن
درێهبزززىووەوە قەرەقى زززییەکاوً دە زززەاڵتەوە بەرتە زززب
دەبێززتەوە .تەوززاوە ئززاەادیً بیرکززردوەوە و ڕادەربززڕیه کە
بااڵتریه تێکە مرز ً ڕزکئاوایً هەیبێ باڵوبزىووەوەي
ئەو بیروباوەڕاوە هەڕە ەي لێزدەکەن کە کاتێزب لە پزێگەي
کەمیزززىەدا باوگە زززە بزززۆ فەەیلەتزززً لێبزززىوردەیً دەکەن لە
کاتێکزززدا بە ڕا زززتً تەویزززا ئاماوجیزززان گەیشزززتىە بە پزززێگەي
دە ەاڵ کە ئیدي دەتىاوه هەمزىو بۆاىووەکزاوً دیزکەي
88

ززززەرکى

بززززکەن و ڕەتززززً

جززززگە لە بۆاززززىووً ۆیززززان
بکەوەوە.
کزززززۆمەڵە بزززززڕواي وایە ئەی پەرە زززززەودواوە لە زززززایەي
گە ەکردوً اەمێکێکً مێهووەوە دامەەراوە کە وکزىڵً لە
هەمزززىو پێزززىەرە ئە ،قیزززیە ڕەهاکزززان دەکزززا لە زززایەي
ەیززادبىووً تیۆرەکززاوً گىمززاوگەرییەوە بززۆ گىمززاوکردن لە
کەڵزب و زەوگً حزىکمً یا زا .هەروەهزا بززڕواي وایە ئەی
ىا ززززز و کەڵزززززکەاڵوە لە زززززایەي داڕمزززززاوً بزززززاوەڕ بە
مىڵکززززززایەتً تاکەکە ززززززً و بززززززاەاڕي کێبەرکێکززززززارییەوە
گە ززززەیان کززززردووە :بە بززززى باڵوبززززىووەوەي تىاوسزززز و
دە ت ێشزززززززززەەریً پەیىە ززززززززز بەی دوو دامەەراوەیەوە
]مىڵکزایەتً تززایبە و کێبەرکێززً بززاەاڕ[ ئە ززتەمە ەیززاڵً
کززۆمەڵگەیە بکەیززه کە بشززێ تێیززدا بە کردەیززً ئززاەادي
تاەەبکرێتەوە و ب ارێزرێ .15
ئەوززداماوً کززۆمەڵەکە ۆیززان بە "لیبڕالیس ز " دادەوززا (بە
اەمزززززکە تەقلیزززززدییە ئەوروپیزززززیەکەي) بەهزززززۆي ئیتیززززززامە
بىەڕەتییەکەیززززززاوەوە بە ئایززززززدیاڵً ئززززززاەادیً کە ززززززییەوە
واوواویشزززززززززیان بە ویۆلیبڕالیسززززززززز ئامزززززززززاکەیە بە وە و
پەیىە ززززززتبىوویان بە بىەماکززززززاوً بززززززاەاڕي ئززززززاەادەوە لە
ئابىوریً وىێً ک ،یکیدا کە لە ویىەي دووەمزً زەدەي
وزززۆەدەدا دەرکەو (بەهزززۆي کارەکزززاوً ئەلفرێزززد مار زززا
ولززیەی ززتاولً دکیفززۆوز لیززۆن وێلززرا -زززەوە) کە تیززۆرە
ک ،یکییەکاوً ئادەی می و دیڤیزد ڕیکزاردز و هەڵزبە
15

See the website
http://www.montpelerin.org/aboutmps.html.
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کززززززار مارکسیشززززززیان وە وززززززا .بەاڵی لەگە ئەوەیشززززززدا
دە زتیاوگر بەو بۆازىووەي ئزادەی میسزەوە کە پێیزىایە
دە زززتً زززاراوەي بزززاەاڕ هەر وەکزززى ئزززامراەي ئایزززدیاڵیً
تەوززززاوە کۆمەڵێززززب غەریزززززەي هەرە وزمززززً مرز ززززایەتً
دەمێىێززتەوە وەکززى تەمززاک و واوباو ز و ززەهىەتً مززا و
زززامان تزززاوەکى بەزززرێىە زمەتزززً گشزززتییەوە .لەبەرئەمە
دزکتریىززززززً ویۆلیبڕالیسززززززتً دوکمىێکززززززً ەر ززززززە تً
دە ززتىەرداوً دەوڵە بززىو ]لە بززاەاڕ[ وەکززى تیززۆرەکەي
جززۆرن ماویززار کیىززز کە لە ززییەکاوً ززەدەي بیسززتەمدا
دەرکەو تزززاوەکى بەرپەرازززً قەیراوزززً بێبزززاەاڕیً گەورە
بزززداتەوە .ەزرێزززب لە درو زززتکاراوً یا زززە لە مزززاوەي
دواي جەوگززً دووەمززً حیهاویززدا پەوززادەبەوە بەر تیززۆري
کیىز ي وە ڕێىیشاودەري کار تاوەکى یارمەتییان بدا بۆ
کۆوترزڵکردوً داتەپیىً ئابىوري و بەڕێىەبردوً زىوڕي
کار .هەروەها ویۆلیبڕالیسزتەکان بە تىووزدییەکً ەیزاترەوە
ڕووبەڕووي تیۆرەکاوً پ،وً واوەوزدیً دەوڵە بزىووەوە
وەکزززززى ئەوەي کە ئۆ زززززکار وگزززززً وزیزززززب لە وەریتززززززً
مارکسززززززززیزی ]پززززززززارا مارکسززززززززیزی[ سززززززززتبىویە ڕوو.
ویۆلیبڕالیسززززززززتەکان ئەو ئەرگىمێىتەیززززززززان هێىززززززززایەوە کە
بڕیارەکزززززززاوً دەوڵە هەمیشزززززززە لە ڕووي یا زززززززییەوە
یەوگیراوەیە بە گىێرەي ڕادەي هێززي کۆمەڵەکزاوً فشزار
و بەرکەوەوزززززدییە ىاەراوەکزززززان (وەکزززززى زززززەودیکاکاوً
کرێکززاران کیىگەپززارێزان گززۆمەڵە باەرگاوییەکززاوً فشززار)
هەروەها بڕیارەکاوً لەبارەي وەبەرهێىان و کەڵەکەکردوزً
زززاماوەوە هەمیشزززە هەڵەیە ازززىوکە ئەو ەاویارییزززاوەي بە
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دەوڵە دەدرێه واتىاوێ کێبەرکێً ئەو ەاویارییزاوە بکزا
کە لە ئاماکەکاوً باەاڕە ئابىورییەکاودا هەن.
کە زززززززاوێکً ەزر لەواوەي لەی بزززززززارەیەوە دواون ئەی
اىاراێززززىە تیززززۆرییە بە گشززززتێکً لززززۆکیکً و هاوبەوززززد
داواوێه .16تۆکمەیً ەاوسزتیً ئزابىورییە ویزى-ک ،زیکییەکە
و پەیىە ززززززتبىووً ویززززززۆلیبڕالیزی بە ئایززززززدیاڵً ئززززززاەادیً
تاکەکە زززززەوە بە ئا زززززاوً پزززززێکەوە هەڵىزززززاکەن گىمزززززاوە
گریمزززاوکراوەکەي ئابىویىا زززیً ویزززى-ک ،زززیب لە هەمزززىو
فۆڕمەکزززاوً دە زززەاڵتً دەوڵە گىوجزززاو وزززایەتەوە لەگە
پێىیسززبىوودا بە دەوڵەتێکززً بەهێزززدا (بگززرە هەوززدێ کززاتً
پێىیسزززز دەوڵەتێکززززً ەزردار) کە بەرگززززري لە مافەکززززاوً
مىڵکززززایەتً تززززایبە و ئززززاەادییە کە ززززییەکان و ئززززاەادیً
داهێىززززان و ڕیسززززکً باەرگززززاویً بکززززا  .هەروەهززززا فززززێ"ە
یا اییەکەیشزززززززً وە کۆم اویزززززززاي گەورە بە زززززززیفەتً
تززززاکەکە لەبەردەی دادگززززادا یەوگیززززري و ویهززززادەکەي
دەردە ززززا تززززا ئەو ڕادەیەي بەر لە هەر ززززتێکً دیززززکە
"بەهاي بااڵي تاکەکە " –ئەوەیزر دزکتریىزً کە زییاوەي
جىن د .ڕوکفلەرە کە لە ەر بەردێکً بەوزری لە زەوتەري
ڕزکفززلەر لە ززاري ویىیززۆر هەڵکززۆڵراوە -دەگۆڕێ ز بززۆ
پارادزکسزززێکً گاڵتەجزززاڕ .وە دواتزززر دەبیىزززیه لێکزززدکیً
16

A judicious review can be found in H.-J. Chang,
Globalisation, Economic Development and the Role of the
State (London: Zed Books, 2003). But as Peck, ‘Geography and
Public Policy’, points out, neoliberalism has often absorbed
other elements within its frame so that it is hard to conceive
of it as a ‘pure’ theory.
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ەزري دیزززکە لە هەڵىێسزززتً ویۆلیبڕالیزمزززدا هەیە کە دەبزززىە
مززززایەي ئەوەي پراکتیکەکززززاوً ئەی تیززززۆري (لە دزەەکززززاوً
وەکى دە ەاڵتً مۆوۆپۆ و کستەکاوً باەاڕدا) دووربزه
لەو پاکهێتییە ڕووکە ییەي دزکتریىً ویۆلیبڕالیزی پیشاوً
دەدا  .لەبەرئەوە پێىیسززتە ئاگامززان لەو دڕدزوگیززیە بێزز
کە لەوێززىان تیززۆري ویززۆلیبڕالیزی و ززىودگەرایً پززراکتیکە
کردەییەکەی لە ەر ئەرەي واقیعدا هەیە.
زززززۆن هایزززززب داوەري دە زززززتىوري ئزززززاەادي و دەقە
کلیلییەکزززاوً دیزززکەي فیکزززري ویزززۆلیبڕالیزی بە حزززیکمە و
وردبیىییەکزززً ئا زززکراوە ئەرگزززىمێىتً ئەوە دێىێزززتەوە کە
جەو ز لە ززەر ئایززدیاکان جەوگززً بى یىەیززً و وبىەڕەتیززیە
ززززەرکەوته تێیززززدا یەوززززیکەی یە وەوە دە ایەوێزززز لەی
مزززاوەیەدا لیبڕالیززززی تەویزززا لەگە مارکسزززیزمدا واجەوگێززز
بەڵکزززززى دک بە ۆ زززززیالیزی پ،وزززززً واوەوزززززدیً دەوڵە
دە زززتىەرداوً کیىزییزززاوەیر دەجەوگێززز  .لەگە تێ ەڕیىزززً
کاتدا کۆمەڵەي مۆو بیلیران پاڵ شتێکً دارایً و یا ً
گەورەیزززززززان بەدە زززززززتهێىا بە تزززززززایبەتیر لە ویززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان گروپێزززززب لە دەوڵەمەوزززززدان و زززززەرز
کۆم اویاکززززان کە تززززا ززززەر ئێسززززب دک بە دە ززززتىەرداوً
دەوڵە و ڕێکەسزززته و بگزززرە هاوکزززاریً وێزززى دەولەتزززً
بززززىون کاریززززان کززززرد بززززۆ دامەەراوززززدوً ئۆپۆە ززززیۆوێکً
ڕێکەراو بەرامبەر بەو تەي کەوا دەردەکەو کۆدەوگییە
لە ززەر هەوڵززدان بززۆ دامەەراوززدوً ئززابىورییەکً تززێکە  .لە
تر ززززً مەتر ززززییەکاوً ئەو ززززىێىەوارە یا ززززیاوەي کە
ئاکامً هاوپەیماویبىون لەگە یەکێتزً زۆ یە و ئاکزامً
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ئززززززابىوریً ئارا ززززززتەکراو بززززززىون کە لەوێززززززى ویزززززز،یەتە
یەکگرتىوەکززززان لە مززززاوەي جەوگززززً دووەمززززً جیهاویززززدا
دامەەرا ئامززززادە بززززىو هەر ززززتێب قبززززى بکززززا هەر لە
مەکزززززارتیزمەوە تزززززاوەکى دامەەراوەکزززززاوً لێکزززززۆڵیىەوەي
ویزززۆلیبڕالیزی تزززاوەکى دە زززەاڵتً زززۆي لە قۆوزززاغً دواي
جەوگززدا ب ارێزێزز و قززاییمً بکززا  .لەگە ئەوەیشززدا ئەی
بزززززززووتىەوەیە لە پەراوێزززززززي کززززززاریگەریً یا ززززززً و
ئەکادیمیززدا مززایەوە تززاوەکى ززااڵوً ویگەراوززً و پشززێىیً
زززااڵوً حەفتاکزززان هزززاتە پێشزززى .ئەو کزززاتە بززززووتىەوەکە
بەرەو ززززەوتەري ڕووداوەکززززان جززززىواڵ بە تززززایبەتیر لە
وی،یەتە یەکگرتىوەکان و بەریتاویا بە ازاودێري اەوزدیه
ززەوتەري لێکززۆڵیىەوە کە پززارە و ەرجییەکززً با ززیان لە
بەردە ززتدا بززىو (ەزربەیززان ل ززً کززۆمەڵەي مۆو ز بیلیززران
بزززىون وەکزززى پەیماوگزززاي کاروبزززارە ئابىورییەکزززان The
 Institute of Economic Affairsلە لەوزززدن دامەەراوەي
کەلەپزىر  The Heritage Foundatonلە وا زىته) لە ڕێگزاي
ەیززززززززززززززززززادبىووً کززززززززززززززززززاریگەرییەکەیەوە لە دامەەراوە
ئەکادیمییەکاوززززدا و بەتززززایبەتیر لە ەاوکززززۆي ززززیکاگۆ کە
لەوی می"تۆن فریدمان کە ایەتیً زاوەن هەکمزىون بزىو.
دواي ئەوەي زززۆن هایزززب لە زززاڵً  1848و فریزززدمان لە
زززززاڵً 1848دا ەاڵتززززززً وۆب"یززززززان وەرگززززززر تیززززززۆري
ویۆلیبڕالیزی ڕێزێکً بەرفراواوً ئەکزادیمً بزۆ درو زتبىو.
ئەگەراززً ئەی ەاڵتە ەرمززاوەیەکً گەورەي وەکززى وززاوي
وۆبڵ دەوریداوە کەازً پەیىەوزدیً بە ەاڵتەکزاوً دیزکەي
وززۆب"ەوە ویززیە کە ئەکادیمیززاي ززىیدي دەیبە شززێ بەڵکززى
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دەکەوێتە کێزر کزۆوترزڵێکً تىووزدي دە زتەبهێري زاوەن
بزززززاوکە زززززىیدییەکاوەوە .بە هەرحزززززا لێزززززرەوە تیزززززۆري
ویزۆلیبڕالیزی بە کردەیزً اەوززدیه بزىاري یا زەتً سززتە
کێززززززر کززززززاریگەریً ززززززۆیەوە بە تززززززایبە لە دەرکەوتە
وە تییەکاویززدا بە کردەیززً مىمارە ززەي ئەی کززاریگەرییەي
کززززرد .بززززۆ ومززززىووە لەمیززززاوەي ززززەرزکایەتً کززززارتەردا
کاتیگۆري ڕەگارکردوً ئزابىوري لە کۆتىبەوزد و دیسز لیىە
ڕێکەەرییەکزززان وە یەکێزززب لە اارە زززەرەکان دەرکەو
بززۆ حززاڵەتً "داتەپیىززً هەاڵوئاو ا ززا"ي مززاوە درێززه کە بە
درێهایً حەفتاکان وی،یەتە یەکگرتىوەکاوً گزرتەوە .بەاڵی
بەهێزکردوززززززً درامززززززاتیکیً هێزززززززي ویززززززۆلیبڕالیزی وە
دزکتریىێکً ئابىوریً ڕێکەەري یا ەتً گشتً لە زەر
ئا ززتً دەوڵە لە جیهززاوً ززەرمایەداریدا بە کردەیززً لە
اڵً 1848دا لە بەریتاویا و وی،یەتە یەکگرتىوەکان هزاتە
ئاراوە.
لە ماوگً ئایار/مایۆي ئەو اڵەدا مارگرێز تزات ەر لە
بەریتاویززززا بە دە زززززەاڵتێکً بەهێززززززەوە بزززززۆ ااکسزززززاەیً
ئزززززززابىوري هەڵبهێزززززززردرا .لەکێزززززززر کزززززززاریگەریً "کیززززززز
و بەدەمزىلەبز و
جۆەیف"یشدا –کە ایەتیەکً ەزر اا
زززارەەاي مزززىلتەەی لەبزززارەي کاروبزززارە گشزززتییەکاوەوە
پەیىەوزززززززدیً بەهێززززززززي لەگە "پەیماوگزززززززاي کاروبزززززززارە
ئابىورییەکان"ززززدا هەبزززىو کە ئارا زززتەي ویىلیبڕالیسزززتییان
هەبزززىو -تزززات ەڕ ڕایگەیاوزززد کە پێىیسزززتە واە لە کیىزیززززی
بهێىرێ و پێىیسز بەوە دەکزا اارە زەرە وە تییەکزاوً
" یەوً سزتىەڕوو" پشز بە ازارەیەکً ڕیشزەیً حزاڵەتً
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"داتەپیىزززززً هەاڵو او ا ززززززا" ببە ززززززتێه قەیراوێززززززب کە لە
حەفتاکاوززدا بە ززەر ئززابىوریً بەریتاویززدا هززاتبىو .تززات ەر
دەرکززً بەوە کززرد کە ئەمە واتە ۆڕ ززێکً ڕا ززتەقیىە لە
یا زەتە دارایززً و کۆمەاڵیەتییەکاوزدا پەلەیکززرد لە داوززاوً
وە شزززززەیەکً تىووزززززد بزززززۆ کۆتاییهێىزززززان بە دامەەراوە و
یا ەتەکاوً دەوڵەتً ۆ یا -دیمىکرا ً کە لە دواي
زززاڵً 1888ززززەوە لە بەریتاویزززا دامەەرێىرابزززىو .ئەمەیزززر
بزززىوە مزززایەي ڕووبەڕووبزززىووەوەي دە زززەاڵتً زززەودیکا
کرێکارییەکززززان هێززززر بززززۆ ززززەر هەمززززىو فۆڕمەکززززاوً
هاوبەوززززدیً کززززۆمەاڵیەتً کە ئا ززززتەو بززززىون لەبەردەی
وەرمیززً کێبەرکێکاریززدا (وەکززى ئەوەي لە ڕێززگەي ئیززدارەي
ۆجێیەوە گىەار تً لێزدەکرێ بە دە زەاڵتً ەزرێزب لە
کە و کزززززۆمەڵە پیشەییەکاویشزززززەوە) هەڵىە زززززاودوەوەي
دەوڵەتزززً ۆ زززگىەەراوً و ازززاودێریً کزززۆمەاڵیەتً یزززان
کەمکززززردوەوەي پەیىە ززززتبىون پێززززیەوە بە بە ززززکردوً
پزززززززرزکە گشزززززززتییەکان (بە پزززززززرزکە کۆمەاڵیەتییەکزززززززاوً
ویشتەجێبىوویشززەوە) کەمکززردوەوەي باجەکززان هاوززدان بززۆ
دە ت ێشززززززەەریً لە بززززززىاري باەرگززززززاوً و کارەکاوززززززدا
دزەیزىەوەي کیىگەیەکزً لەبزاري کزار بزۆ ڕاکێشزاوً بڕێکزً
ەزري ززززززززەرمایەگىەارییە بیاوییەکززززززززان (بەتززززززززایبە لە
کاپۆوەوە) .تات ەر بە دەربڕیىە بەواوباوگەکەي ۆي گىتً:
''هززیی ززتێب ویززیە وززاوي کززۆمەڵگە بێ ز تەویززا پیززاو و کوە
تاکەکە ززززەکان هەن و هی یتززززر'' -پا ززززان دواتززززر وتززززً:
''هەروەهزززا ێزاوەکاویشزززیان'' .لەبەرئەوە پێىیسزززتە هەمزززىو
زززززززێىاە و فۆڕمەکزززززززاوً هاوبەوزززززززدیً کزززززززۆمەاڵیەتً لە
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بەرکەوەودی تاکگەرایً مىڵکایەتً تایبە بەرپر زیارێتً
کە زززیدا هەڵبىە زززێىەوە .بەهاکزززاوً ێززززان ئەو هێر زززە
ئایزدیۆلۆکییەي کە لە گىتززاري تززات ەرییەوە لە هەمززىو ئەی
ززززەوگەراوەوە دە ززززتً پێکردبززززىو هێر ززززێکً تىووززززد و
بەرپەراززىەدراو بززىو 17تززات ەر وتززً'' :ئززابىوري ڕێگززایە
بەاڵی ئامززززاوجەکە گززززۆڕیىً ڕزحە'' تىاویشززززً بیگۆڕێزززز
ئەگەرازً بە هەوزدێ ززێىاە ئەی گزۆڕاوەي ئەوجامززدا کە بە
هیی پێىەرێب گشزتگیر و کامزڵ وەبزىو ئەمە جزگە لە بزاجە
یا ییە گەورەکەي.
لە مزززاوگً تشزززریىً یەکەی/ئۆکتزززۆبەري زززاڵً 1848دا
پۆ ۆلکەر زەرزکً بزاوکیً یەدەگزً فیزدراڵیً ئەمریکزً
لە ززززەردەمً حززززىکمً کززززارتەردا ئەوززززداەەي گززززۆڕاوێکً
18
ەزرەملێیززاوەي لە یا ززەتً وە تیززىەي ئەمریکیززدا کێشززا
تێیزززززززدا دەوڵەتزززززززً دیمزززززززىکرا -لیبزززززززڕا لە ویززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکان واەي لە پابە تبىووە دوورمەداکاوً ۆي
بە بىەماکزاوً "ئززابىوریً وززىێ"وە هێىزا .بە گشززتً ئەمەیززر
واتە واەهێىان لە یا ەتە وە تیزً و دارایزیە کیىزییەکزان
کە هەو دەدا بۆ وەدیهێىاوً کرێگرتەییەکزً تەواو وە
ئامززاوجێکً دەرواەەیززً ئەمەیززر بە واتززاي پەیڕەویکززردن
17

The story of Thatcher’s path to neoliberalism is outlined in
D. Yergin and J. Stanislaw, The Commanding Heights: The
Battle Between Government and Market Place that is
Remaking the Modern World (New York: Simon & Schuster,
)1999
18
L. Panitch and S. Gindin, ‘Finance and American Empire’, in
The Empire Reloaded: Socialist Register 2005 (London: Merlin
Press, 2005) 46–81.
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بززززززززززىو لە یا ززززززززززەتً ئەڵتەروززززززززززاتیڤ کە بززززززززززۆ ئەوە
وە شەڕێهکرابىو بە هەر ور ێب بىوبێ هەاڵو ان لەوێى
ببززززا بە بززززى ڕواوززززیه لە ئاکززززای و دەرەوجامەکززززاوً بززززۆ
کرێکززاران .بە فەرمززاوێکً بززاوکً یەدەگززً فیززدراڵً تێکززڕاي
زززىودي ڕا زززتەقیىە زززرایە یەوزززً ئەرێىیزززیەوە کەازززً
هەودێ کا لە میزاوەي حەفتاکاوزدا لە یەوزً وەرێىیزدا بزىو
واتە ئەو کززاتەي کە ڕێززهەي هەاڵو ززان گەیشززتە کمززارەی
دوواوییەکززان ( ززێىەي  .)8.1لە ززەو و ڕزکێکززدا ڕێززهەي
وزززاوەکیً تێکڕاکززززاوً زززىود بەرەبززززىووەوە دواي اەوززززد
هەڵگەڕاوەوە و بەرەبىووەوە و وزمبزىووەوەیە لە مزاوگً
تەمىە/یۆلیزززۆي زززاڵً 1891دا لە وزیکزززً ڕێزززهەي %81دا
جێگیززر بززىو .بەمجززۆرە "داتەپیززىە درێه ززایەن و قززىوڵەکەي
ئزززابىوري دە زززتی ێکرد کە کارگەکزززاوً زززاڵ کزززردەوە و
دە زززززەاڵتً زززززەودیکاکاوً لە ویززززز،یەتە یەکگرتىوەکزززززان
تێکشزززززکاود و دەوڵەتە مەدەوییەکزززززاوً گەیاوزززززدە لێزززززىاري
مایەپىواً و ئیىجزا زەردەمً ۆگىوجزاوً درێه زایەوً
بىویزززادي دە زززتً پێکزززرد'' .19زززۆلکەر ئەرگزززىمێىتً ئەوەي
هێىاوەتەوە ئەوە تاکە ڕێگە بزىو بزۆ دەرازىون لە قەیراوزً
"داتەپیىً هەاڵو او ا ا"ي وێراوکەر کە بە درێهایً زاڵً
حەفتاکززان وە ەریززان دابززىوي لە ئززابىوریً ئەمریکززً و
بە ێکً گەورەي ئابىوریً جیهاوً.

19

D. Henwood, After the New Economy (New York: New Press,
2003), 208.
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زززێىەي  " : 1.5زززۆکً فزززۆلکەر" :جىڵەکزززاوً تێکزززڕاي زززىودي
ڕا تەقیىە لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان و فەرەوسا .9115-5291
ەرااوەDuménil and Lévy, Capital Resurgent :

" ززززۆکەکەي ززززۆڵکەر" کە لەو کززززاتەوە واي پێززززدەوترا
ئەگەر مەرجێکً پێرفێکتیر وەبىوبێز ئەوا پێىیسزتە وە
مەرجێکززززً پێىیسزززز لەبەراززززاو بگرێزززز بززززۆ هەڵکشززززاوً
ویۆلیبڕالیزی .ەزرێزب لە بزاوکە واوەوزدییەکان بزۆ مزاوەیەکً
درێززهي ڕابززردوو جە تیززان لە ززەر ئەوە کردبززىویەوە کە
پێىیستە هەودێ یا ەتً دارایً بگیرێتە بەر کە بە تەو
بە اارە ززەرکردوً هەاڵو ززاوەوە بززه و وزیکتززریه بززه لە
تیۆري وە تیىەیزیەوە وە دزکتریىزً کیىززي بە تزایبەتیر
لە ئەڵماویاي ڕزکئاوا.
98

ئەو

یا ەتاوە لە یادەوەرییە مێهووییە ئاەاراوییەکزاوً

قەیراوزززً هەاڵو زززاوً

زززااڵوً بیسزززتەکاوەوە

زززەریاوهەڵدا

قەیراوێزززب کە لە دە زززتً زززاوەن ەق"ەکزززاوً دەرازززىو و
کۆمززاري ایمززاري وێززران کززرد (ڕێگایشززً بززۆ هەڵکشززاوً
فا یزی ۆ کرد) پا اویر قەیراوً هەڵ او زاوً کۆتزایً
جەوگزززً دووەمزززً جیهزززاوً کە بەقەد قەیزززراوەکەي پێشزززتر
ززىدووقً دراوي وێززىدەوڵەتً

مەتر ززیدار بززىو .هەروەهززا

ززززززززۆي تەر ززززززززاوکرد بززززززززۆ

بززززززززۆ مززززززززاوەیەکً درێززززززززه

ڕووبەڕووبززىوەوەي ەێززدەڕەویً لە قەرەکززردن و هۆکززاري
درو زززززتبىووً قەیراوزززززً قەرەەکزززززان بزززززۆیە داواي کزززززرد
کۆتىبەوزززززدي دارایزززززً و دە زززززت ێىەگرته (تەقە زززززىف) لە
بزززىدجەدا لە زززەر دەوڵەتزززاوً کرێگزززرتە دابىرێززز

–ئەگەر

وە زەپێىرێتُر .-لەگە ئەوەیشززدا لە هەمزىو حاڵەتەکاوززدا
یا ززززەتً وە تیىەیززززً هززززاوڕێ بززززىو لەگە قبززززىڵکردوً
تەریبززایەتً دە ززەاڵتً
پەیىە ززززززتبىووً

ززەودیکا کرێکززارییە بەهێزەکززان و

یا ززززززً بە دامەەراوززززززدوً دەوڵەتززززززً

ۆ گىەەران و ااودێریً کزۆمەاڵیەتً بەهێزیشزەوە .بەی
جزززززۆرە گزززززۆڕان بەرەو ویزززززۆلیبڕالیزی تەویزززززا پشزززززتً بە
پەیڕەکززردن لە تیززۆري وە تیىەیززً وەبە ز
بە ززز

بە فراواوکردوزززً

بەڵکززى پشززتً

یا زززەتە حکىمییەکاویشزززەوە لە

اەودیه بىاري دیکەدا.
ئەگەراً کارتەر بە وابەد بایزدایەوە بە ي

یا زەتً

هەڵگرتىززً کۆتىبەوززدەکان و دیسز لیىە ڕێکەەرییەکاوززدا (بززۆ
ومززززززززىووە لە کەرتەکززززززززاوً گىا ززززززززتىەوەي و ززززززززکاوً و
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کۆم اویاکززاوً هێ"ززً ئا ززماویدا) وە

وززیم ە اارە ززەرێکً

قەیراوززززً داتەپیىززززً هەاڵو او ا ززززا کەاززززً
ڕەیگان بە ەر کزارتەردا ەزر گروز

ززززەرکەوتىً

و یەکز،کەرەوە بزىو.

ڕاوێهکارەکززاوً ڕەیگززان بە تەواوي بڕوایززان بە ڕا ززتً و
درو ززتً ئەو "اارە ززەر"ە وە تیىەیززیە هەبززىو کە ززۆڵکەر
بززۆ بىکاوززدوەوەي ئززابىوریً وە ۆ ززیً داتەپیززىو وە ززفً
کردبىوک پشتیىاوییان کرد و دووبارە ۆڵکەریان لە پۆ تً
ززەرزکً بززاوکً یەدەگززً فیدراڵیززدا دامەەراوززدەوە .پا ززان
ئیزززدارەي ڕەیگزززان پشزززتیىاویً
بەردە ززززز

یا زززیً پێىیسزززتً سزززتە

ئەویزززززر بە ڕێزززززگەي ئزززززاەادکردوً ەیزززززاتري

ئزززززابىوري و هەڵگرتىزززززً کۆتىبەوزززززدە ڕێکەەرییەکزززززان و
کەمکزززردوەوەي بزززاج و کەمکزززردوەوەي بزززىدجە و هێر زززً
دووبززززارە بززززۆ

ززززەر دە ززززەاڵتً

ززززەودیکا و دامەەراوە

پیشززززززەییەکان .ڕەیگززززززان تەحەداي مززززززاوگرتىە
درێهەکەي

اڵً 1891ي

ززززززە

و

ەودیکاي کرێکاراوً ااودێریً

جزززىوڵەي ئا زززماوً ()PATCOي کزززرد .ئەمەیزززر ئامزززاکەي
هێززر

بززىو بززۆ

ززەر هەمززىو جززۆرە دە ززەاڵتەکاوً کززاري

ڕێکەراو بە تایبەتیر لە مزاوەي داتەپیىزً ئزابىوری کە لە
بەرهەمززً

یا ززەتەکاوً ززۆڵکىەر بززىون ئەمەیززر بززىوە

مایەي ڕێهەیەکً بەرەي بێکاري (گەیشتە  %11و ەیزاتر).
وە

دەەاوززیه

ززەودیکاي اززاودێراوً جززىوڵەي ئا ززماوً

ەودیکایەکً کرێکاریً ئا ای وەبىو بەڵکى کزۆمەڵەیەکً
پیشززەیً لێهززاتىوي یە ە
ڕێکەستىً

زز ً بززىون پا ززان مززۆدێلێکً

ەودیکایً ایىە واوەودییەکان بزىو وە
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ایىزً

کرێکززار.

ززىێىەوارەکان لە ززەر دز ززً کززار و کرێکززار لە

هەمىو

ىێىێب دراماتیکً بىون با تریه ومىووە لە زەر

ئەی ڕا زتییە ڕەوزگە یەوزً کەمیزً فیزدراڵیً کرێکزان بێز
کە لە

اڵً 1891دا هاوتاي هێ"زً هەکاري بزىو .لە

زاڵً

1881دا بە ڕێزززززززززهەي  %81لەو ئا زززززززززتەیر دابەەي .بە
کردەیززً وزمبززىووەوەیەکً تىووززد و درێززه لە ئا ززتً کززرێ
ڕا تەقیىەکاودا دە تً پێکرد.

ێىەي  : 9.5هێر بۆ ەر هێززە کارکەرەکزان :بەرهەمهێىزً و
کرێً ڕا تەقیىە لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان .9111-5291
ەرااوەPollin, Contours of Descent :
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هەڵززززمە دک بە حکززززىمەتً گەورە بەرە بەرە گەیشززززتە
ئا تە بەرەەکان بە تزایبە ئەو کزاتەي ڕەیگزان کۆمەڵێزب
بەرپر ززززً مە ززززەلە گروگەکززززاوً وەکززززى تەودرو ززززتً و
ززاغ"ەمیً پیشززەیً و ڕێکەسززتىً کیىگەیززً لە پێگەکززاوً
دە زززەاڵتدا دامەەراوزززد .ئزززاەادکردوً هەمزززىو زززتێکیر لە
کۆتىبەوززززد و دیسزززز لیىەکان هەر لە کۆم اویاکززززاوً هێلززززً
ئا زماو و پەیىەوزدییەکاوەوە و تززا کەرتەکزاوً دابیىکردوززً
ەرجً بىوە مایەي کردوەوەي هەرێ و ئا ۆي وزىێ لە
بەردەی قەڵەمززززڕەوي و بەرکەوەوززززدیً کۆم اویززززا گەورە و
بەهێزەکاوززدا لە بززاەاڕي ئززابىوریً تەواو ئززاەاد و بززى هززیی
بەربە زززتێب .بە کردەیزززً کەمکزززردوەوەي باجەکزززان بزززىوە
پشزززززتیىاوً وەبەرهێىزززززاوً جزززززىوڵەي زززززەرمایە دوور لە
دە ەاڵتً ەودیکاکان لە واواەکاوً بزاکىوري ڕزکهەاڵ
و ڕزکئزززاواي واوەڕا زززتً ئەمریکزززادا ئیىجزززا زززەرمایەي
گىا زززززتەوە بزززززۆ واواەکزززززاوً بزززززاکىور و ڕزکئزززززاوا ئەو
واوازززاوەي کە ڕێکەسزززتىێکً کەمیزززان هەبزززىو و دووریزززر
بززززىون لە دە ززززەاڵتً ززززەودیکاکان .ززززەرمایەي دارایززززً
هەتززابى ەیززاتر اززاوي لە دەرەوە بڕیبززىو بەدواي تێکززڕاي
بەرەتري قاەاوجدا دەگەڕا .لە بزاەوەیەکً ەزر بەفراواوتزردا
هەڵىە ززاوەوەي پیشە ززاەییەکان لە وززاوەوە دە ززتی ێکرد
ئیززدي ززەرجەمً پرز ززەي بەرهەمهێىززان بە کردەیززً ڕایە
دەرەوەي ززىىورەکاوً ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان .بززاەاڕي
ئزززابىوري کە لە ڕووي ئایزززدیۆلۆکییەوە بە تزززاکە ڕێزززگەي
ازززاودێریً کێبەرکێکزززاری و داهێىزززاوً ئزززابىوری وە زززف
دەکززرا بززىوە ئززامراەي بەهێزکردوززً دە ززەاڵتً مۆوۆپززۆلً.
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باجەکزززززان لە زززززەر کۆم اویزززززا گەورەکزززززان بە زززززێىەیەکً
درامززاتیکً کەی بززىووەوە تێکززڕاي بززاجً ززەراوەي تززىێهي
ززاوەن داهززاتە بااڵکززاویر لە %41زززەوە بززۆ  %89دابەەي
ئەمەیززززر بە "گەورەتززززریه دابەەاوززززدوً بززززاج لە مێززززهوودا"
دادەورێ (وێىەي .)4.1
بەی جزززززۆرە گزززززۆڕاوە یەکززززز،کەرەوەکە بەرەو بڕێکزززززً
گەورەتزززززززززززري وایەکسزززززززززززاویً کززززززززززززۆمەاڵیەتً و بەرەو
وەرگزززرتىەوەي هێززززی ئززززابىوریً لە یەن ایىزززً بززززااڵوە
دە تً پێکرد.

ێىەي  : 1.5ۆڕ ً باجدەراوەي ایىً بااڵ :تێکڕاي باجەکزان
بۆ هەردوو گروپً بەرە و گروپً وزی لە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان
.9119-5259
ەرااوەDumenil and Levy, (neoliberal Income Trends) :
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گزززۆڕاوێکً دیزززکەی هاوتزززایر هەبزززىو کە لە حەفتاکاوزززدا
بزززىوە پزززاڵهێز بەرەو ویزززۆلیبڕالیزی .بەرەبزززىووەوەي ەزري
ور ززززً وەو لەو کززززاتەي ڕێکەززززراوي ئۆپیززززب لە ززززاڵً
1848دا بزززاري قەدەغەي زززەپاود بڕێکزززً یەکجزززار ەزري
هێززززي دارایزززً پێکهێىزززا ئەویزززر بە هەڵسزززىکەوتً اەوزززد
دەوڵەتێکً هەواردەکەري وەو لە واواەي کەوزداودا .ئزێمە
ئێسزتا لە ڕاپززۆرتە هەواڵگریەکزاوً بەریتاویززاوە دەەاوززیه کە
ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان لە ززاڵً 1848دا بە جززدییەتەوە
ئامزززززادەبىو بزززززۆ داگیرکردوزززززً ئەو دەوڵەتزززززاوە تزززززاوەکى
هەڵ زززىاڵوً وەو و کەمکزززردوەوەي ور ەکزززاوً بەدە ززز
بهێىێززتەوە .دەیشزززاویه ئەو وە زز ئەو دەوڵەتززاوە گەر بە
ەەبري هەڕە ەي ڕا زتەو ۆ و کزراوەیر وەبىوبێز ئەوا
لەکێر فشاري ەرباەیً ئەمریکادا ڕاەیبىون بە دووبزارە
ززززززىوڕاوەوەي هەمززززززىو دز رە وەوتییەکاویززززززان بەوێززززززى
باوکەکززاوً وەربەرهێىاوززدا لە زاري ویىیززۆر  .20لە واکززاو
ئەو باوکاوە بیىییان دە تیاوگرتىوە بە ەر پارەیەکً مۆڵً
ەزروەەبەوزززددا کە لەوێزززى رابزززىووە باوکەکزززاوەوە .دەبزززىو
بززززاەاڕي سززززتىەگەڕي قززززاەاوکەراوە بززززۆ وەبەرهێىاویززززان
بززدزەرێتەوە .بززهاردەي وەبەرهێىززان لەوێززى ززۆي ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکاوززززدا ززززىودبە ر وەبززززىو بەهززززۆي حززززاڵەتً
داتەپیىززً ئززابىوری ززااڵوً حەفتاکززان و دابەەیىززً تێکززڕاي
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دە زتکەو لە قاەاوجەکزان .دەبزىو بەدواي هەلزً قززاەاوجً
ەیزززززاتردا لە دەرەوە بگەڕێزززززه .وەبەرهێىزززززان لە دەوڵە و
حکىمەتەکاوزززدا ئەمزززاوەتً ەیزززاتري تێزززدابىو ازززىوکە وە
واڵزززززتەر ڕیسزززززۆوً زززززەرزکً " زززززیتً باوزززززب" لە قسزززززە
بەواوباوگەکەیزززززدا دەڵێززززز '' :دەوڵە و حکىمەتەکزززززان هەر
دەمێززىه و وززاجىڵێه'' .لە جیهززاوً ززێیەمدا حکززىمەتً ەزر
هەبزززىون ەوداڵزززً قەرە بزززىون بەاڵی بزززۆ ڕووداوزززً ئەمە
پێىیس بىو بە ئاەادییەوە دەرفەتً اىووە واوەوە هەبێ
و ڕادەي پێىیسززتً ڕەو ززً ززەقامگیر وەدیززً بهێىرێزز .
لەبەرئەمە باوکەکزززاوً وەبەرهێىزززان لە ویىیزززۆر پەواَزززان
بزززززززردە بەر وەریتەکزززززززاوً ئیم ریزززززززالیزمً ئەمریکزززززززً لە
بەکارهێىاوً هێزدا بۆ کردوەوەي هەلً وەبەرهێىزاوً وزىێ
و پارا تىً پرز ە و پرزکە دەرەکییەکاوً وەبەرهێىان.
وەریتززً ئیم ریززالیزمً ئەمریکززً مززاوەیەکً ەزربززىو لە
درو ززتبىوودا بززىو تززاڕدەیەکً ەزر هەوڵیززدەدا ىوا ززً
ۆي بە وەریتەکاوً ئیم ریالیزمً فەرەوسً و بەریتزاوً و
هۆلەوزززدي و دەوڵەتە کۆلۆویالیسزززتە ئەوروپییەکزززاوً دیزززکە
بەراورد بکزززززا  .21لە کۆتاییەکزززززاوً زززززەدەي وزززززۆەدەدا
ویززززز،یەتە یەکگرتىوەکزززززان زززززۆي دا لە ئەەمىووەکزززززاوً
داگیرکززززززاریً کۆلۆویززززززالً بەاڵی لە ززززززەدەي بیسززززززتەمدا
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یسززتەمێکً ئیم ریززالیً کراوەتززري بە بززى کۆلۆویالەکززان
پێکهێىزززا .لە ویکزززاراگىا لە بیسزززتەکان و زززییەکاودا کاتێزززب
هێزەکاوً مارێىز بۆ پارا تىً بەرکەوەودییە ئەمریکییەکان
تێیززدا باڵوبززىووەوە دز ێکززً ومززىووەیً هێىززرایە کززایەوە
و درێززززززهي
بەاڵی بیىززززززً گزززززز،وە لە جەوگێکززززززً ززززززە
پزززززززززارتیزاوییەوە لەگە بززززززززززووتىەوەي یا یبىووزززززززززدا بە
ەرکردایەتً اودیىۆ .اارە ەرەکە دزەیىەوەي پیاوێکً
لۆکززاڵیً بەهێززز بززىو –کە لەی مە ززەلەیەي ویکززاراگىادا ئەو
پیززاوە ززۆمۆەا بززىو -هەروەهززا پێشکە ززکردوً یززارمەتیً
ئابىوریً و پشزتیىاویً زەرباەي بە زۆي و بىەمزاڵەکەي
و هاوپەیمززاوە وزیکەکززاوً تززاوەکى بتززىاوه بڕێکززً ززیاو لە
ززامان و دە ززەاڵ بززۆ ۆیززان کززۆبکەوەوە ئەوجززا دواتززر
دەتزززىاوه ئۆپۆە زززیۆن زززەرکى بزززکەن یزززان بیکزززڕن .لە
بەرامبەر ئەمەیشدا لە ەر ئەواوە بەڵزێه بزدەن واڵتەکەیزان
بە بەردەوامززززززززً بە کراوەیززززززززً لەبەردەی پرز ززززززززەکاوً
زززززززززەرمایەي ئەمریکیزززززززززدا بهێ"زززززززززىەوە و پشزززززززززتیىاویً
بەرکەوەوززدییەکاوً ئەمریکززا بززه یززان بەرگززري لێززبکەن و
بەهێزي بکەن چ لە وێى دەوڵەتدا یان لە هەمزىو وزاواەکەدا
(لە حززززاڵەتً ویکززززاراگىا لە وززززاواەي ئەمریکززززاي تیىززززدا)
تەوززاوە ئەگەر بززۆ ئەی ئامززاوجە پێىیسزز بە بەکارهێىززاوً
هێزززززیر بکززززا  .ئەی مززززۆدێلە لە دواي جەوگززززً دووەمززززً
جیهزززززاوییەوە پشزززززتً پێبە زززززتراوە و گشزززززتێىراوە واتە لە
مزززاوەي قۆوزززاغً پاکتزززاوي کۆلۆویزززالیزمً جیهاویزززدا کە بە
پێداگری ئەمریکا لە ەر هێززە ئەوروپییەکزان زەپێىرا .بزۆ
ومىووە ئاکاوسً هەواڵگریً واوەوزدیً ئەمریکزً ئەوزداەەي
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ئەو کىدەتزززززززایەي داڕ ززززززز کە بە زززززززەر حکزززززززىمەتە بە
دیمىکرا ز هەڵبهێززردراوەکەي مى ززەدەقدا ئەوجززای درا و
اي ئێران رایە ىێىً کە گرێبە تەکاوً وەبەرهێىزاوً
وەوتززززززززً بە شززززززززً بە کۆم اویززززززززا ئەمریکییەکززززززززان (ئەو
ززەرااواوەي بززۆ وەگەڕاوززدەوە کە مى ززەدە دابززىوي بە
کۆم اویززا بەریتاوییەکززان) و بززىوە یەکێززب لە پا ززەواوەکاوً
بەرکەوەوزدییە زەرەکییەکاوً ئەمریکزا لە وزاواەي زاوەن
وەوتً ڕزکهەاڵتً واوەڕا تدا.
لە قۆواغً دواي جەوگً دووەمً جیهاویزدا بە تەکتیکزً
لەی جۆرە بە زً هەرە ەزري جیهزاوً وزا-کۆمۆویسزتً لە
بەردەی هەکمززىووً ئەمریکیززدا ئززاوەاڵ و تە ز بززىو .ئەمە
بىوە ڕێگەیەکزً هەڵبهێزردراویر بزۆ ڕووبەڕووبزىووەوەي
مەتر زززززیً کۆمزززززۆویزی و بزووتىەوەکزززززاوً یزززززا یبىون و
ززززززۆڕ ئەمەیززززززر بززززززىوە مززززززایەي ئەوەي ویزززززز،یەتە
یەکگرتىوەکززان پشزز بە ززتراتیهییەتً دکە-دیمىکرا ززً
ببە ززتێ (بگززرە دوکمىززایەتً ەیززاتري ڕکێززمە جەمززاوەریً
ۆ یالیستً/کۆمۆویسززتییەکاویر) ئەمەیززر بەرەو بەرەو
سزززتییە هاوپەیمزززاوییەوە لەگە دیکتزززاتۆرییە زززەرباەییە
ززەرکىتکەرەکان و ڕکێززمە ززتەمکاودا (ئەمە بە ڕوووتززریه
ێىە لە یەوە جیاواەەکاوً ئەمریکاي تیىیزدا دەرکەو ).
ئەو ایرزکزززززززززاوەي جزززززززززۆن بیرکیىزززززززززز لە کتێبەکەیزززززززززدا
"داو ێززززززززززداواوەکاوً ئززززززززززابىوریکىکێکً بەکرێگیززززززززززراو"دا
دەیاوگێڕێتەوە کە پڕیەتً لە وردەکاوً بزۆگەن و قێززەون
اززززززۆویەتً ڕووداوززززززً ئەو هاوپەیمززززززاوییە و دڕدزوگیززززززیە
دووبزززززارەکەي دەردە ەن .لە دواتزززززر بەرکەوەوزززززدییەکاوً
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ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززاوً ئەمریکززززا لە ملم،وێززززً لەگە
کۆمۆویزمً جیهاویدا ەیاتر –وە کەمتزر -کەوتزىە بەردەی
مەتر زززً .جزززا کاتێزززب ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززاوبە ئا زززاوً
تززىاوً ڕەەامەوززدیً دە ززتەبهێرە فەرمززاوڕەوا لۆکاڵییەکززان
بکڕێ ئەوا پێىیستبىون بە زەرکىتکردن و واازارکردوً
ئۆپۆە زززززززززززیۆن یزززززززززززان بززززززززززززووتىەوە دیمزززززززززززىکراتییە
ۆ یالیسززتییەکان (وە بزززووتىەوەي ئەلیىززدي لە ایللززً)
وی،یەتە یەکگرتىوەکاوً بە زتەوە بە مێهوویەکزً درێزهي
تىووزززدوتیهي زززاراوەوە دک بە بززززووتىەوە میللییەکزززان لە
ەزربەي بە ەکاوً جیهاوً تاەەگە ەکردوو.
ئەو ەێزززدە-دارایزززیەي وا لە باوکەکزززاوً وەبەرهێىاوزززدا لە
ویىیزززۆر

لە

زززىوڕاوەوە و دە تاودە زززتکردودا بزززىو لە

ەزربەي یەوەکاوً جیهاودا لەی بزىاراوەدا بەفیزڕز درا .بەر
لە

زززاڵً  1848ەزربەي ئەو وەبەرهێىزززاوەي ڕا زززتەو ۆ

هز ئەمریکززا بززىون لە بىەڕەتززدا گروگییززان بە قۆ ززتىەوەي
مزززادە و

زززاماوە اوەکزززان (وەو و کاوزاکزززان و بەرهەمە

کشزززتىکاڵییەکان و مزززادەي زززاو) یزززان ازززاودێري بزززاەاڕە
ئززابىورییە دیاریکراوەکززان (لە کەرتززً پەیىەوززدییەکان یززان
پیشە ززاەیً ئۆتۆمبێززى و..هیتززر) لە ئەوروپززا و ئەمریکززاي
تیه .باوکە وەبەرهێىەرەکان ویىیۆر
جیهزززاوییەوە هەر ازززا

بەردەوای لە ڕووي

بزززىون .بەاڵی دواي

زززاڵً 1848

اا کتر و کاراتر بىون و ەزر ەیاتر لە جزاران تەرکیزیزان
لە ززەر قەرەي

ززەرمایە بە حکززىمەتە بیاوییەکززان بززىو.22

Panitch and Gindin, ‘Finance and American Empire’.
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22

ئەمە پێىیسززززززتً بە ئززززززاەادکردوً بززززززاەاڕە داراییەکززززززان و
پشتبە تىە وێىدەوڵەتییەکان بىو لە حەفتاکاودا بە کردەیً
حکززززىمەتً ئەمریکززززً دە ززززتً کززززرد بە پشززززتیىاویکردن و
بەهێزکردوزززً ئەی

زززتراتیهییەتە لە زززە ئا زززتً جیهزززاوً.

پا ان هاوً دەوڵەتە گرفتارەکان درا کە بە اڕوپڕي قەرە
بکەن ئەگەراً بە ور ً

ىودي دە تکەوتىوي زاوەن

باوکەکززززززززاوً ویىیززززززززۆرکیر بێزززززززز

23

 .جززززززززا لەبەرئەوەي

تەر زززاوکردوً قەرەەکزززان بە دراوي ئەمریکزززً بزززىو ئەوا
بەرەبزززىووەوەیەکً کەی امزززا بەرەبزززىووەوە ەزرەکزززان لە
تێکززڕاي

ززىودي ئەمریکیززدا بە ئا ززاوً دەیتززىاوً دەوڵەتە

واەەکزززان تزززا ئا زززتێب پزززا بىزززى کە وەتزززىاوه قەرەەکزززان
بگەڕێىززىەوە ئیىجززا لەمەیشززەوە باوکەکززاوً وەبەرهێىززان لە
ویىیۆر تىو ً ەیاوً گەورە ببه.
یەکەی حززاڵەتً تززاقیکردوەوەي ززەرەکیً لەی جززۆرە لە
دواي " ززۆکً ززۆڵکەر" ززەریهەڵدا کە مەکسززیب لە ززاڵً
 1898و 1898دا لە گەڕاوززززدوەوەي قەرەەکززززاوً دواکەو .
ئیززدارەي ڕەیگززان کە لە ززاڵً یەکەمیززدا بە جززددی بیززري
لەوە کززردەوە پشززتیىاوییەکاوً ززۆي لە ززىدووقً دراوي
وێززىدەوڵەتً بکشززێىێتەوە تززىاوً ڕێگززایە بززدزەێتەوە کە
دە ەاڵتەکاوً وەەارەتزً ەەێزىەي ئەمریکزً و زىدووقً
دراوي وێزززىدەوڵەتً بزززۆ اارە زززەرکردوً کێشزززەکە تێیزززدا
کۆبززىووەوە ئەوەیززر بە دووبززارە داڕ ززتىەوەي شززتەي
23

The many debt crises of the 1980s are covered extensively
in Gowan, The Global Gamble.
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قەرەەکززززززان هاوکززززززا لەگە ئەوجامززززززداوً ااکسززززززاەییە
ویۆلیبڕالیسززتییەکاودا .ئەی ڕێگززا اززارە پێززىاوەییە بززىوە ئەو
ززززززتەي کە ززززززتیگ"تز لە ززززززاڵً 1898دا وززززززاوي لێىززززززا
"پززاکهکردوەوە"ي ززىدووقً دراوي وێززىدەوڵەتً لە هەمززىو
زززىێىەوارە کیىزییەکزززان .دواتزززر زززىدووقً دراوي وێزززى
دەوڵەتً و باوکً جیهاوً گۆڕاویان بە ەردا ها و بزىون
بە واوەودي برەودان و پشتیىاویکردوً "بى یىەکاوً باەاڕي
ئزززززاەاد" و دزکتریىزززززً ویزززززۆلیبڕالیزی کە هاوکزززززا لەگە
دووبزززارە داڕ زززتىەوەي شزززتەي قەرەەکاوزززدا لە دەوڵەتە
قەەروەرگرەکززان داوا دەکززرا ااکسززاەیً دامەەراوە بززکەن
ااکساەي وە  :تزایبەتکردن کەمکزردوەوەي ەرجییەکزان
لە کاروبارەکزززاوً ازززاودێریً کزززۆمەاڵیەتً داوزززاوً یا زززا
وەرمەکزززززان بزززززۆ بزززززاەاڕي کزززززار .بەی جزززززۆرە گزززززىەارەي
" ۆگىوجاوززدوً بىویادییززاوەي ئززابىوری" داهێىززرا مەکسززیب
یەکێب بىو لەو دەوڵەتاوەي ەرەتا کە ڕاکێشرایە وێى ئەو
زززتەوە کە مزززاوەیەکً کەمزززً دواتزززر لە هەمزززىو جیهاوزززدا
دەبزززىوە تزززابىورێکً درێه زززایەوً دەەگاکزززاوً دەوڵەتزززاوً
ویۆلیبڕالً.24
بەاڵی حززززاڵەتەکەي مەکسززززیب بە ڕوووززززً وززززاکۆکییەکً
ەرەکیً لەوێىان مىمارە زەي لیبڕالیززی و ویۆلیبڕالیزمزدا
دەر س ز  .قەرەدەرە لیبڕالییەکززان ئەو ەیاوززاوە هەڵززدەگرن
کە لە بڕیزززززارە هەڵەکزززززاوً وەبەرهێىزززززاوەوە دەکەووەوە لە
کاتێکززدا ویۆلیبڕالیسززتەکان دە ززەاڵتەکاوً دەوڵە و هێزززە
24

J. Stiglitz, Globalization and its Discontents (New York:
Norton, 2002).

110

جیهاوییەکاوً بەکاردەهێىه تاوەکى قەرەوەرگرەکزان واازار
بزززکەن تێ زززىووً داوەوەي قەرەەکە بگزززروە ئە زززتۆ بە بزززى
لەبەراززززاوگرتىً دەرەوجامەکززززاوً ئەی پرز ززززەیە لە ززززەر
ئا تً بهێىي و اۆویەتً دز ً داویشتىواوە لۆکاڵییەکان.
ئەگەر ئەمە پێىیسززززززتً بەوە بىوبێزززززز

ززززززەرااوەکان بە

کەمتززریه وززری ڕادە ززتً کۆم اویززا بیاوییەکززان بکرێ ز
قەیىززا بززا وابێز

ئەوا

ئەگەراززً ئەمە لە ڕواڵەتززدا لێکززدکە لەگە

تیۆري ویۆلیبڕالیزمیشدا .وە

دزمیىیى و لیڤً (لە

25

زێىەي

 9.1و )8.1دا پیشززاوً دەدەن ک یەکێززب لە بەرەوجامەکززان
ڕە سزززززززاودوً هە و دەرفە

بزززززززىو لەبەردەی زززززززاوەن

زززززززەرمایە ئەمریکییەکاوزززززززدا لە

زززززززاڵً هە زززززززتاکان و

وەوەردەکاودا بۆ لێسەودوً تێکزڕاي دە زتکەوتە بەرەەکزان
لە دەوڵەتاوً دیکەي جیهان بەجۆرێزب دەکرێز

بىوترێز

بەدە زتهێىاوەوەي دە زەاڵتً دە ززتەبهێري ئزابىوریً یززان
ایىً بزااڵ لە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان و
لە جیهزززاوً

زىێىەکاوً دیزکە

زززەرمایەداریً پێشزززکەوتىودا بە زززێىەیەکً

گەورە پشتً بە تبىو بەو ەیادە داراییاوەي کە لە ڕێزگەي
ۆگىوجاوزززززززززدوً بىوویزززززززززادي و هەڵ زززززززززىاڵوە دارایزززززززززیە
وێىدەوڵەتییەکاوەوە لە دەوڵەتاوً دیکەي جیهان دە ەورا.

25

G. Duménil and D. Lévy, ‘The Economics of U.S. Imperialism
at the Turn of the 21st Century’, Review of International
Political Economy, 11/ 4 (2004), 657–76.
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ززززززێىەي  : 9.5اىیززززززىەوەي ەیادەکززززززان لە دەرەوە :تێکززززززڕاي
دە تکەوتەکان لە وەبەرهێىاوە دەرەکز و لۆکاڵییەکزان لە ویز،یەتە
یەگگرتىوەکان .9119-5291
ەرااوەDuménil and Lévy, ‘The Economics of US :
Imperialism’.

زززززێىەي  2.5هەڵ زززززىاڵوً دە زززززتکەوتەکاوً بزززززۆ ویزززززز،یەتە
یەکگرتىوەکززززان :قززززاەاوۆ و دە ززززتکەوتەکاوً ززززەرمایە لە بززززاقً
دەوڵەتاوً جیهاودا بەرامبەر قاەاوجە لۆکاڵییەکان.
ەرااوەDuménil and Lévy, ‘Neoliberal Dynamics: Towards :
’?A New Phase
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واتاي دەضەاڵتً چیٌایەتً:

لە گىەارەي "ایه"
لەی کۆوتێکستەدا بە وردي مەبە
ایززیە؟ ئەمە هەمیشززە اەمکێکززً تەمززىمهاوي بززىوە (بگززرە
وە هەوززدێب دەڵززێه جێگززاي گىماویشززە) .بەاڵی لە هەمززىو
دز ێکززززدا ویززززۆلیبڕالیزی ئەو پێىیسززززتییە دێىێززززتە پززززێر کە
دووبززززارە اەمکززززً "اززززیه" پێىا ززززە بکززززرێتەوە ئەمەیززززر
دەوروکێىێزززز  .ئەگەر ویزززززۆلیبڕالیزی
کێشززززەیەکً زززززە
ئامراەێززب بێ ز بززۆ دووبززارە بەدە ززتهێىاوەوەي دە ززەاڵتً
ایىززززایەتً ئەوا دەبێزززز بتززززىاویه ئەو هێزززززە ایىایەتیززززاوە
دیززززززاریً بکەیززززززه کە لە پشززززززتەوەي دەوە ززززززته و لێززززززً
ىودمەود دەبه جا کاتێب "ایه" ێىاەێکً کزۆمەاڵیەتیً
جێگیززر وەبێ ز ئیززدي دکوارە ئەو کززارە بکرێ ز  .لە هەوززدێ
بارودز دا ایىە وەریتییەکان تىاویىیزاوە پەیىە زتبىون بە
بىاغەي دە ەاڵتێکً تۆکمە و هاوبەودەوە (هەوزدێ کزا لە
ڕێزززززززگەي یززززززززان و پەیىەوزززززززدییەکاوً وزیکزززززززایەتییەوە
ڕێکەزززراوە) بەاڵی لە بارودز ەکزززاوً دیزززکەدا ویزززۆلیبڕالیزی
هاوڕێ بىوە لەگە دووبارە داڕ زتىەوەي ئەو پێکهاتزاوەدا
کە ایىززً بززااڵ پێکززدەهێىه .بززۆ ومززىووە مارگرێزز تززات ەر
هێر ززً کززردە ززەر هەوززدێ فززۆڕمً دە ززەاڵتً ایىززایەتً
وەهززززا کە لە بەریتاویززززادا ڕەگیززززان داکىتززززابىو ئەو دک بە
وەریزززتە ئەر تۆکرا زززییەکان وە زززتایەوە کە هەکمىوویزززان
لە ززززززەر ززززززىپا و دادگززززززا کردبززززززىو هەروەهززززززا دک بە
دە تەبهێري ئابىوریً لە بزاەاڕي دارایزً و کزار و بیسزىز
لە بۆر ززززززەي لەوزززززززدەن و لە بىارەکزززززززاوً پیشە زززززززاەیدا
وە ززتایەوە لەگە دەوڵەمەوززدە وىێیەکززان و پزززارەداران و
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اوەوکزززارە ەرکێشزززەکاودا ازززىوە هاوپەیمزززاوییەوە واتە
لەگە ئەواوەدا کە بەهززززرەي ەروگیززززً بززززاوي ئیىگللیزیززززان
وەبززىو .تززات ەر لە یەن ئەی ایززىە وززىێیەي اوەوکززاراوەوە
پشززتیىاویً لێکززرا (لەواوە ڕی ززارد براوسززۆن لززۆرد هاوسززه
جزززۆرج زززىرو ) ئەویزززر ي زززۆیەوە ەزربەي کزززا
پشززتىاوً لێکززردن و تززىوڕەیً بززاڵً تەقلیززدیً وێززى حیزززبە
کۆوزەر اتیڤەکەیً وروکاود .هەروەها هەڵکشاوً بەرازاوي
هێزززززز و بزززززایە ً پسززززز ۆڕە داراییەکزززززان و بەڕێزززززىەبەرە
جێ بەجێکارییە پایەدارەکان لە کۆم اویا گەورەکاودا و ئیىجا
هەڵ زززززىووە لە ۆگیراوەکزززززان لە کەرتە ئزززززابىورییە تەواو
وىێیەکاوزززدا (وەکزززى کۆم یزززىتەر و ئیىتەروێززز و میزززدیا و..
هیتزر)دا بززىووە مززایەي گزۆڕیىێکً گروگززً پززێگە و بىویززادي
هێزي ئابىوریً ایىزً بزااڵ لە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان .بە
واتایەکً تر لە کاتێکزدا ویزۆلیبڕالیزی ازڕ دەبێزتەوە لە زەر
بەدە زززتهێىاوەوەي دە زززەاڵتً ایىزززایەتً ئەوا مەرج ویزززیە
ماواي وا بێز هێززي ئزابىوري دە زرێتەوە دە ز هەمزان
ئەو گروپە کە اوەي پێشتر.
گزززىەارەي "ازززیه" لە زززىێىً جیزززاواەدا ماوزززاي جیزززاواە
دەگەیەوێ ز دز ە لێکززدکەکەي ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان و
بەریتاویززا ئەمەمززان بززۆ ڕوون دەکززاتەوە بگززرە ەزرجززار لە
هەودێ حاڵەتدا (بۆ ومىووە لەوێى وی،یەتە یەکگرتىوەکاودا)
بزززڕوا وایە کە ئەو اەمزززکە هەرگیزززز هزززیی ماوزززایەکً ویزززیە.
زەرەڕاي ئەوەیزر تەوکمززً جیاکزاریً بەهێزز لە اەمکززً
ایىزززززززززززدا هەیە لە ڕووي زززززززززززێىەگرته و دووبزززززززززززارە
زززززززێىەگرتىەوەي ىوا زززززززً ایىزززززززایەتییەوە لە بە زززززززە
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جیاواەەکزززاوً جیهاوزززدا .بزززۆ ومزززىووە هێززززي ئزززابىوري لە
ئەوزززززدزویزیا و مالیزیزززززا و فیلی زززززیه لە دە زززززتً ایىێکزززززً
ب زززىوکً کەمیزززىەي ئێتىیکزززً ایىیزززدا کۆبزززۆتەوە ڕێگزززاي
بەدە تهێىاوً ئەو هێززە ئزابىورییە (کە بە اڕوپزڕي زۆي
لە ازززا کییە ئابىورییەکاوزززدا کزززۆکردزتەوە و پەیزززڕەوي لە
پرز زززەکاوً گەمزززارزداوً بزززاەاڕ دەکزززا  )26بە تەواوەتزززً
جیزززاواەە لە هەمزززان ازززیه لە ئى زززترالیا یزززان لە ویززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززان .هەروەهزززا حەو ئۆلیگار زززییەکە هێززززي
ئزززابىوریً ۆیزززان لە ڕو زززیا لە زززێىاەە تەواو وزززىێً و
تاقززاوەکەي کززۆي ئەو ڕەو ززاوەوە بەدە ززتهێىا کە بەهززۆي
داڕماوً یەکێتً ۆ یەتەوە هاتىەتە کایەوە.
لەگە ئەوەیشززدا ئارا ززتە و کەڵززکەڵەي گشززتً ئەوتززۆن
هەن دەکرێ ز دە تىیشززاویان بکەیززه :یەکەی ئززاوێتەکردوً
ئیمیتاەاتەکزززززززززاوً کزززززززززارگیڕي و مىڵکزززززززززایەتً پزززززززززرزکە
ەرمایەدارییەکان –کە بە ێىەیەکً تەقلیزدیً لە یەکتزري
جززىدا کرابززىووەوە -ئەوەیززر دواي قەرەبىوەکززاوً گەورە
بەڕێززززززىەبەرە جێبەجێکارییەکززززززان (کززززززارگێڕي) بەهززززززۆي
بهاردەکزززاوً کڕیىزززً پشزززەکەکان بە ور زززً کەی (مافەکزززاوً
مىڵکزززایەتً) .لە دواتزززر بەهزززاي پشزززب و زززەوەدەکان وە
بەرهەمهێىززززاوً کردەیززززً دەبێززززتە ئەو ڕێىیشززززاودەرەي کە
اززا کییە ئابىورییەکززان لە ززەري دەڕزن وە دواتززریر
ڕوون بزززززىویەوە لەگە داڕمزززززاوً کۆم اویاکزززززاوً وەکزززززى
26

A. Chua, World on Fire: How Exporting Free Market
Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (New
York: Doubleday, 2003), provides examples.
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"ئیىززرزن"دا ئیاراکززاوً اەراێتززً لە کززاتً ئەمەدا ئەوەوززدە
فریزززىودەر بزززىون کە ئە زززتەی بزززىو بەرگەیزززان بگیرێززز .
کەڵزززززکەڵەي دووەی کەمکزززززردوەوەي کەلێىزززززً مێهوویزززززً
بە ززێىەیەکً درامززاتیکً لەوێززىان ززىود و دە ززتەکەوتً
قاەاوجەکزززاوً زززەرمایەي دارایزززً لە یە و زززەرمایەي
بەرهەمهێه یزان پیشە زاەي یزان باەرگزاوً کە هەوڵیزدەدا
بهێىێز لە یەکزً دیزکە .وە دەەاوزیه ئەی
قاەاوۆ بەدە
جیززززاکردوەوەیە لە ماوەکززززاوً ڕابززززردوودا ببززززىوە مززززایەي
ملم،وێً تىوود لەوێىان دابیىکەراوً پارە و بەرهەمهێىەران
و باەرگاوەکاوززززدا .بززززۆ ومززززىووە لە بەریتاویززززا یا ززززەتً
حکززىمە لە ە ززتەکاودا بە پززلەي یەکەی هەوڵززً دەدا بززۆ
پڕکززززردوەوەي پێداویسززززتییەکاوً پززززارەدەران لە بۆر ززززەي
لەوززززدەن ئەمە لە ەزر کاتززززدا بە ەیززززان بززززۆ بەرکەوەوززززدیً
پیشە ززززززاەییە لۆکاڵییەکززززززان دە ززززززکایەوە .لە ویزززززز،یەتە
یەکگرتىوەکان لە ماوەي ە تەکاودا اەودیىجار واکۆکً
لەوێىان کۆم اویاکاوً پارەدان و کۆم اویا پیشە زاەییەکاودا
دەرکەو  .لە مززاوەي حەفتاکاوززدا ەزربەي ئەو ملم،وێیززاوە
وەمزززان یزززان فزززۆڕمً وىێیزززان وەرگزززر ازززىوکە کۆم اویزززا
گەورەکان تزا دەهزا ەیزاتر ئارا زتەي پارەداویزان دەگزرتە
بەر تەوززاوە کاتێزب هێشززتایر بایە یززان بە بەرهەمهێىززان
دەدا وەکززززززى لە کەرتززززززً پیشە ززززززاەیً ئۆتۆمبێلەکاوززززززدا.
کەمززززىەزر لە هە ززززتاکاوەوە ایتززززر وەهززززا بززززاو وەبززززىو
کۆم اویاکزززان ەیزززاوً ۆیزززان لە بەرهەمهێىزززان ڕابگەیەوزززه
اززززىوکە قززززاەاوجً پرز ززززە داراییەکززززان قەرەبززززىوي بززززۆ
دەکروەوە (کە بە وزیکەیً هەمزىو زتێکً گزرتەوە هەر لە
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پرز ززەکاوً قەرەدان و کریززدیتەوە تززاوەکى اەراێتززً بە
ور ززً دراوە واجێگرەکززان و بززاەاڕي پشززکەکان و ززمەکً
تزززززاەە دە زززززتکەوتىوەوە) .پرز زززززەکاوً ئزززززاوێتەکردن لە
زززززەرجەی کەرتەکاوزززززدا اا کییەکزززززاوً بەرهەمهێىزززززان و
باەرگززاوً و پززارەدان و بەڵێىززدەرایەتً ەەویززىەار و مززىڵکە
جێگیرەکززززاوً یەکەسزززز و بە ززززێىەي وززززىێ کۆم اویززززا و
گەلەکۆم اویزززا هەمەجۆرەکزززاوً زمەتگىەارییەکزززان هزززاتىە
کززایە .کاتێززب کۆم اویززاي ("( )U.S. STILLئا ززىً ویزز،یەتە
یەگگرتىوەکززان") وززاوي ززۆي گززۆڕي بە (( )USXویزز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان  )Xو وەبەرهێىزززززاوً گەورەي لە کەرتزززززً
کرێدیتزززدا کزززڕی لە زززەرزکً ئەوجزززىمەوً کزززارگێڕییەکەي
"جەیمز ڕزدریب"زیان پر ً" :واتزاي حەرفزً  Xایزیە؟" بە
ادەیً وتً X'' :واتە پارە''.27
هەمىو ئەماوە پەیىە تبىون بە هەڵ ىووێکً بەهێززەوە
لە ازززززا کً و بااڵدە زززززتً پزززززارەدا .لەگە ڕەگزززززاربىووً
ەیززززززاتري بەراززززززاوي پززززززارە لە کۆتىبەوززززززد و ئا ززززززتەوگە
ڕێکەەرەکاوً کە تا ئەو کا بىار و ىىوري کارەکەیزان
بۆ دیاریً کردبىو ازا کییە داراییەکزان بە زێىەیەکً بزى
پێشززززیىە گە ززززاوەوە و لە دواییززززدا هەمززززىو بىارەکاویززززان
گززززرتەوە .ززززەپۆلً داهێىاوەکززززان ززززەرجەی فۆڕمەکززززاوً
زمەتگززىەاریً داراییززان گززرتەوە لەمەیشززەوە وە تەویززا
یستەمً پەیىەودیگیرییە واوەکییە هەرە پێشزکەوتىوەکان
لە ززەر ئا ززتً جیهززان هززاتە بەرهەی بەڵکززى جززۆري وززىێً
بزززززاەاڕي دارایزززززیر هزززززاتە کزززززایە کە بەوزززززدبىو لە زززززەر
27
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دە ززتەبەریً قەرەەکززان و ززەرااوە و مى ززتەقاتەکان و
ززەرجەی جززۆرە باەرگززاوییە درێه ایەوەکززان .بە کززىرتً
ماواي ویۆلیبڕالیزی بىوە ئەمە :دابیىکردوً پزارە بزۆ هەمزىو
زززتێب .وە ڕاوزززدي مزززاریته دەریەسزززتىوە 28ئەمەیززززر
بااڵدە زززتً و کزززۆوترزڵً پزززارەي لە زززەر هەمزززىو بزززىاري
ئابىورییەکززززززان و دەەگززززززاي دەوڵە و لە ززززززەر کیززززززاوً
ڕزکاوەیر قزىو کزردەوە .هەروەهزا ویزۆلیبڕالیزی ێرایزً
ەیزززاتري سزززتە وێزززى پەیىەوزززدییە ئاڵىگۆڕییەکزززاوً هەمزززىو
یەوززززً جیهززززاوەوە .بێگىمززززان گۆڕاوێززززب لە هاو ززززەوگیً
هێزەکاوززدا هەبززىو لە جیهززاوً بەرهەمهێىززاوەوە بززۆ جیهززاوً
پززارە ایتززر ەیززادبىووً تىاوززاي پیشە ززاەي بە ەەرورە
واتاي ەیزادبىووً تێکزڕاي داهزاتً تزاکەکە وەبزىو وەکزى
ئەوەي لە ەیزززادبىووً تەرکیزززز و اڕیزززً زمەتگزززىەارییە
داراییەکاوززززدا هەبززززىو .لەبەرئەوە پشززززتیىاو لە دامەەراوە
داراییەکزززان و اە ززز اودوً متمزززاوە بە یسزززتەمً دارایزززً
بزززززىوە کزززززاري گروززززز و زززززەوترا بزززززۆ کزززززۆي دەوڵەتە
ویۆلیبڕالیسزززززززززززتییەکان (وەکزززززززززززى ئەو کزززززززززززۆمەڵەیەي کە
دەوڵەمەوتززریه دەوڵەتززاوً جیهززان تێیززدا ئەوززدای بززىون و بە
وززاوي "حەو ئەوززدامەکە" وا ززراوە) .لە حززاڵەتً ڕووداوززً
واکۆکییەکززززاوً گریمززززاوەکراودا لەوێززززىان ززززەقامً دراو لە
زززتری " و زززەقامً پیشە زززاەي و کزززار لە "مزززیه
"وز
تری " هەمیشە زەو و قىر زایً ەیزاتر بزۆ یەکەمیزان
دەبززززىو .ئەمەیززززر واتە ئەگەریکززززً ڕا ززززتەقیىە لەوەدا کە
28
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زتری بزا دەڕوا لە کاتێکزدا
بارودز ً دراو لە وز
لە کەرتە ئابىورییەکاوً دیکەي وی،یەتە یەکگرتىوەکان (و
دەوڵەتزززززاوً دیزززززکەي جیهاویر)ززززززدا ڕوو لە تێک زززززىون و
داڕمززاوە .ئەمەیززر ڕێززب ئەو ززتەیە کە لە اەوززد ززاڵێکدا
ڕوویدا بە تایبەتیر لە وەوەدەکاودا .ئەو درو زمەي کە بە
ەزري لە ە زززتەکاودا بەرەکزززرایەوە'' :تەویزززا ئەوە گزززروگە
تری قاەاوۆ بکا ''.
وز
کەواتە دەتززززززززىاویه ب"ێززززززززیه یەکێززززززززب لە ززززززززەوتەرە
ەرەکییەکاوً گە اوەوەي دە ەاڵتً ایىایەتً لە ایەي
ویۆلیبڕالیزمزززدا لە دەرکەوتىزززً ڕزڵزززً گەورە بەڕێزززىەبەرە
جێبەجێکارەکاوززززدا بەرجە ززززتە دەبێزززز ئەمززززاوە بززززکەري
ززززززەرەکییه لە ئەوجززززززىمەوە کارگێڕییەکززززززاوً کۆم اویززززززا
گەورەکاوزززززدا پێشزززززەواي دەەگزززززا دارایزززززً و تەکىیکزززززً و
یا ززززززاییەکاوه کە بە حەرەمێکززززززً وززززززاوەکیً اززززززا کییە
زززەرمایەدارییەکان دەورە دراون .29بە پزززا ئەمەیشزززەوە
تزززاڕادەیە هێزززززي زززاوەوە ڕا ززززتەقیىەکاوً ززززەرمایە و
اوەن پشکەکان کەی بىویەوە اىوکە وەیاوتىاوً ئەوەوزدە
دەوگً پێىیستً اوەن بەرکەوەوزدییەکان بەدە ز بهێزىه
کە بە بێززززز بزززززۆ کاریگەریزززززداوان لە زززززەر یا زززززەتً
کۆم اویاکززان .ززاوەن پشززکە ڕا ززتەقیىەکان بەهززۆي فێ"ززً
گەورە بەڕێززززززززىەبەرە جێبەجێکارەکززززززززان و ڕاوێهکززززززززارە
داراییەکاویاوەوە ملیۆوزان دەوگیزان لەدە زتدا .قاەاوجەکزاوً
اەراێتیززززیر تىاوززززاي کززززۆکردوەوەي ززززاماوێکً ئێجگززززار
29

This is the exclusive definition favoured in the works of
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ەزري لە مززاوەیەکً کىرتززدا ڕە سززاود (ومززىووەي ەزر بززۆ
ئەمە هەیە لەواوە وزرن بەفی و جۆرج ۆرز ).
بەاڵی هەڵەیە ئایززدیاي ایىززً بززااڵ تەویززا لەی تززىێه (یززان
گرو )زززەدا کززىر
ئززززابىوریً و

بکەیززىەوە کززردوەوەي هەلززً داهێىززاوً

ەرکێشززززً لە بززززىاري دارایززززً و کززززاردا و

دابیىکردوززً پەیززکەري وززىێ بززۆ پەیىەوززدییە باەرگاوییەکززان
دەرفەتُزززززان لە بەردەی دەرکەوتىزززززً قۆوزززززا و پرز زززززەي
ێىەگرتىً ایىایەتً تەواو وىێدا کردەوە.

زاماوێکً ەزر

لە کەرتە ئززززززابىورییە وىێیەکززززززاوً وەکززززززى تەکىۆلۆکیززززززاي
بایۆلۆکي و تەکىۆلۆکیاي ەاویاریدا کۆکرایەوە (بزۆ ومزىووە
بیززى گەیززت

و پززۆ ئززالەن) پەیىەوززدییە وىێیەکززاوً بززاەاڕ

ئیمکززاوً بەرفراواویززان کززردەوە بززۆ کڕیىززً

ززمەکەکان بە

ور ززً هەرەان و فرز ززتىیان بە ور ززً گززران ئەمە ئەگەر
بە کردەیزززً گەمزززارزداوً تەواوي بزززاەاڕیر وەبىوبێززز
ڕێگاي ئەوتۆ کە ڕێگە بە کۆکردوەوەي
و ئا ۆییاوە درێزه ببێزتەوە (وە
میززدیایً جیهززاوً ڕزبەر
دەرهێىزززززاوً مادەکزززززان و

اماوً ەزر بزدا

ئەوەي لە ئیم راتزۆریەتً

میردزکززدا هەیە) و لە

بىارەکزززاوً کزززاردا هەجزززۆر ببێززز

بە

ززەرجەی

هەر لە بەرهەمهێىزززان و

زززززاماوەکاوەوە تزززززا دەگزززززا

بە

زمەتگززىەارییە باوکییەکززان و بەڵێززدەرایەتً و پەرەدان بە
کەرتززً ەەویززىەار و باەرگززاوً پززاراەًَ .ئەمە اەوززدیىجار
بە پزززا دامەەراوزززدوً پەیىەوزززدییە تایبەتییەکزززاوییەوە بزززىوە
لەگە دە ززززەاڵ و دەەگاکززززاوً دەوڵەتززززدا کە ئەمەیززززر
ڕزڵێکززً

ززەرەکیً هەبززىو .بززۆ ومززىووە دوو اوەوکززاري
120

وزیب لە

ۆهارتۆ لە ئەودزویسیا هەردووکیزان

زىودێکً

گەورەیززان بە بەرکەوەوززدییەکاوً بىەمززاڵەي ززاوەن دارایززً
ۆهارتۆ گەیاود بەاڵی

ىودیان لە پەیىەوزدیً ۆیزان بە
بزززۆ کزززۆکردوەوەي

دەەگزززاي دەوڵەتەوە وەرگزززر

ەزروەەبەود .دەڵێه :یەکێکیان "کزۆمەڵەي

زەلی " لە

زززاماوً
زاڵً

1884دا بىوە ''گەورەتزریه کزۆمەڵەي باەرگزاو کە مزىڵکً
کە ززاوً ایىززً بززىو ور ززً

ززەرااوەکاوً دەگەیشززتە 81

بلیۆن دز ر و وزیکەي پێزىۆ

زەد کۆم اویزا'' .کزۆمەڵەکە بە

کۆم اویایەکً وە تى ب ىوکً وەبەرهێىزان دە زتً پێکزرد
کارلۆ
بکزززززا

ەلی تىاوً کۆوترزڵً

یستەمً پەیىەوزدییەکان

کە تزززززاەە لە مەکسزززززیب بە تزززززایبەتکرابىو ئیزززززدي

کۆم اویزززززززاکەي کزززززززرد بە ئیم راتزززززززۆریەتێکً ەەبە ک کە
کۆمەڵێب کۆم اویاي لە ۆ دەگر

ئەمزاوە تەویزا کزۆوترزڵً

تزززىێهێکً گەورەي و ئززززابىوریً مەکسزززیکیان وەکردبززززىو
بەڵکزززى بەرکەوەوزززدییەکان ئەوەوزززدە درێزززه بىوبزززىویەوە کە
کەرتێکزززززً گروگزززززً باەرگزززززاویً پاراەَزززززان لە ویززززز،یەتە
یەکگرتىوەکززان (لە ڕێززگەي کۆم اویاکززاوً
پزاروز و وزۆب"ەوە) و

ززێر

ززیتً و

زەرجەی بە زەکاوً ئەمریکزاي تزیه

دەگرتە ۆ .30لە وی،یەتە یەکگرتىوەکاویر کە کۆم اویاي
"وز مززززار "دا بززززىوە پێشززززەو

لە باەرگززززاویً پززززاراەي

ئەمریکیدا بىەمزاڵەي واڵتزۆن بە زێىەیەکً ەزر دەوڵەمەوزد
بىون بەاڵی ئەمە کاتێب گەیشتە لىتکە کە لەگە هێ"ەکاوً
30

Chua, World on Fire.
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بەرهەمهێىزززاوً ایىزززً و

زززىێىەکاوً فرز زززتىً پزززاراە لە

جیهاوززدا یەکیززاوگر  .بێگىمززان پەیىەوززدیً ڕوون هەبززىو
لەوێزززىان جزززۆري ئەی اا کیزززاوە و جیهزززاوً پزززارەدا بەاڵی
تىاوزززاي

زززەروو ئا زززایً –وە

تەویزززا بزززۆ کزززۆکردوەوەي

اماوە ەەبە حە کە ییەکان بەڵکى تىاواي حزىکمکردن لە
کەرتە بەرفزززززززراواوە ئابىورییەکاویشزززززززدا -دە زززززززەاڵتێکً
گەورەي ئابىوری بە شیە ئەی اەود کە زە کە وایلێکزردن
کاریگەرییزززززان لە زززززەر پرز زززززە
لەبەرئەوە

یا زززززییەکان هەبێززززز .

ززەیر ویززیە کە بەهزاي پەتیززً

دەوڵەمەوززدتریه کە ززاوً جیهززان لە

ززاماوەکاوً 889

ززاڵً 1888دا ''بەقەد

کززۆي داهززاتً %88ي هەکارتززریه داویشززتىاوىً جیهززان –
واتە  8.8ملیززار کە  -بێزز '' .لەمەیززر راپتززر '' ززاماوً
پزززى تً 811دەوڵەمەوزززدتریه کە

لە جیهاوزززدا لە وێزززىان

زززااڵوً  1889-1888دوو قزززاتبىویەوە تزززاوەکى گەیشزززتە
ەیزززززززاتر لە یە

تریلیزززززززۆن دز ر لە کاتێکزززززززدا بەهزززززززاي

ززەرااوەکان کە

ززى دەوڵەمەوتززریه ملیززاردێر لە جیهاوززدا

(ئەو کززززاتە) هەیززززاوبىو ەیززززاتر بززززىو لە کززززۆي بەرهەمززززً
وەتەوەیً هەکارتریه دەوڵەتزاوً تاەەپێگەیشزتىوي جیهزان
کە ڕێززززهەي داویشززززتىواوەکاویان دەگەیشززززتە  811ملیززززۆن

کە ''.31
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مەتەڵێکززززً دیززززکە هەیە پێىیسززززتە لە کززززاري ڕیشززززەیً
دووبززززززارە پێکهێىززززززاوەوەي پەیىەوززززززدییە ایىایەتییەکاوززززززدا
لەبەرااو بگیرێ  .ئەویر ئەوەیە ئایزا دەبێز

ئەو

زێىاەە

ایىایەتییە وىێیە بە وێىوەتەوەیً ]ئیىتەروا زیۆوا [ دابىێزیه
یزززان هێشزززتایر دە زززێ وە

زززتێکً قەتیسزززماو لەوێزززى

اىاراێىەي دەوڵە -وەتەوەدا لێً تێبگەیه؟ ئەی پر زیارە
اەوززدیىجار ززراوەتەڕوو و مشززتىمڕي ەزریشززً لە ززەر
کراوە

32

هەڵىێستً مىیر لەی بارەیەوە بە کىرتً ئەمەیە:

باوگە ززەکردن بززۆ ئەوەي گززىایە ایىززً بااڵدە زز
زىێىێکً جیهززان کارەکززاوً ززۆي تەویززا لە یە
وەتەوەدا قەتززی

لە هەر
دەوڵە -

دەکززا و وە ي ززۆي تەویززا دەلکێىێزز

بەو دەوڵەتەوە قسزززززززززززززەیەکە لە ڕووي مێزززززززززززززهووییەوە
ەێززززدەڕەویً ەزري تێززززدایە .قسززززەکردن لەبززززارەي ایىززززً
ەرمایەداریً ئەمریکییەوە بەرامبەر ایىً

زەرمایەداري

بەریتاوً یان فەرەوسً یان ئەڵماوً یزان کزۆري ماوزایەکً
ئەوتۆي وییە اىوکە پەیىە تییە وێىدەوڵەتییەکان هەمیشە
پتەو و گرو

بىون بە تایبەتیر لەوێى اا کییە کۆلۆویالً

و ویزززززززى-کۆلۆویالیزمییەکاوزززززززدا هەروەهزززززززا پەیىە زززززززتییە
وێىوەتەوەییەکاویر کە یەویکەی دەگەڕێزىەوە بزۆ
وۆەدە بەهەمان

زەدەي

ێىە گروگزً ۆیزان هەبزىوە .بەاڵی ئەمە
32

W. Robinson, A Theory of Global Capitalism: Production,
Class, and State in a Transnational World (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2004), makes an outstanding case
for this argument.
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واتاي ئەوە ویزیە ڕابەرە تاکەکە زییەکان لەوێزى ئەی ایزىەدا
ۆیان بە دەەگاي دیاریکراوي دەوڵەتەوە والکێىه تزاوەکى
لە ڕێگەي دەوڵەتەوە ئیمتیاە بەدە
ئەو

بهێزىه و ب زارێزرێه.

ىێىە دیاریکراوەي کە پێیەوە پەیىە

بەڵکززى لەو اززا کییە
دەبززه جێگیرتززر و
میردز

دەبه گروگە

ززەرمایەدارییاوەي پێیززاوەوە ەریززب
ززەقامگیرتر وززیه .بززۆ وم زىووە ڕزبێززر

کیزاوً زۆي لە ئى زترالیا دە ز

پێکزرد پا زان

کارەکزززاوً زززۆي لە بەریتاویزززا اڕکزززردەوە بەر لەوەي بە
یەکجاري ب ێتە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان و ببێزتە زاوەوً
ڕەگەەوززززززامەي ئەمریکززززززً (بە دڵىیززززززاییەوە قۆواغەکززززززاوً
وەرگرتىززززً ڕەگەەوززززامەي بززززۆ ێززززرا کرابززززىو) .میززززردز
واکەوێتە

ەروو یزان دەرەوەي دە زەاڵتەکاوً دەوڵەتێکزً

دیززززززززاریکراو بەاڵی بە هەمززززززززان ئەوززززززززداەە لە ڕێززززززززگەي
بەرکەوەودییە میدیاییەکاوییەوە لە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان
و بەریتاویززززا و ئى ززززترالیا لە
کاریگەریً

ززززەر ئا ززززتێکً جیهززززاوً

یا ً دادەوێ  .ڕەوزگە لەبەرئەمە بىوبێز

کە

هەمىو بەڕێىەبەراوً وىو یه لە ڕزکوامەکاوً لە جیهاوزدا
کە کمارەیززان دەگەیشززتە  884کە

و بەحیسززاو کە ززاوً

ززززەربە ۆبىون هززززاوڕابىون لە ززززەر پشززززتیىاویکردن لە
داگیرکردوً ێزرا لە یەن ئەمریکزاوە! بە گشزتً دە زێ
بە ززززێىاەێب قسززززە لەبززززارەي بەرکەوەوززززدییەکاوً ایىززززً
زززەرمایەداریً ئەمریکزززً یزززان بەریتزززاوً یزززان کزززۆرییەوە
بکەیززززززه کە لە یەوێکززززززدا کززززززىرتً بکەیززززززىەوە اززززززىوکە
بەرکەوەوزززدییەکاوً کۆم اویزززا گەورە یەکگرتىوەکزززان وە
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کۆم اویاکاوً میردز

یان کزارلۆ

زەلی یزان کزۆمەڵەي

ززززززەلی وەە لە دەەگززززززاي دەوڵەتێکززززززً دیززززززاریکراوەوە
وەردەگززرن و هاوکززا ئەی دەوڵەتە دە ززیاو ارێزێ  .بەاڵی
هاوکزززا

هەریەکێکیزززان دەتزززىاوه مىمارە زززەي دە زززەاڵتً

ایىززایەتً لە اەوززدیه دەوڵەتززً تززردا بززکەن هەر ئەمەیشززە
دەیکاتە ایىێکً ومىووەیً.
لە کاتێکدا ئەی کۆمەڵە کە زە پەرتزىباڵوە کە ڕیشزەیان
لە کۆم اویززا یەکگرتىوەکززان و جیهززاوً باەرگززاوً و پززارە و
بەڵىدەرایەتیزززززززدا داکىتزززززززاوە مەرج ویزززززززیە وە

ایىێزززززززب

ڕێک ەوتزززبه بزززۆیە کاتێزززب دڕزدزوگزززً دووبزززارە لەوێزززىان
ززىىورێکً دیاریکراویززان لە

تاکەکە ززاویدا دەردەکەوێزز

لێکجززىوتً بەرکەوەودییەکاویاوززدا هەیە کە بەگشززتً وایززان
لێززدەکا

دەر

بە تایبەتمەوززدییەکاوً ۆیززان بززکەن ]وە

ایىێززب[ (لە ئێستایشززدا دەر

بە هەوززدێ مەتر ززً بززکەن)

کە دەرەوجزامً جیهزاوگیریه .بەهزۆي ڕێکەراوەکزاوً وەکزى
کۆڕبەوززدي ئززابىوریً جیهززاوییەوە لە دا ززۆ

لەمززڕزدا بززۆ

ئەی کە زززززاوە ڕێگزززززاي گزززززۆڕیىەوە بۆازززززىون و ڕاوێزززززه و
ڕێکەوتزززه لەگە

زززەرکردە

یا زززییەکاودا ڕە سزززاوە بە

جۆرێکً وەها کە ئەماوە کاریگەرییەکً گەورەیان لە

زەر

کاروبارە جیهاوییەکان هەیە و ئەوەودە بە ئاەادي دەتزىاوه
بجززىڵێه و بگەڕێززه کە هاوویشززتماوییەکً ئا ززایً واتىاوێ ز
وا بێ .
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هەلً ئازادي:

بززایە ً مێززهووي هەوززىوکەي ویززۆلیبڕالیزی و پێکهززاتىً
ایىززایەتً و قبززىڵکردوً بەراززاوي بیرزکەکززاوً کززۆمەڵەي
مززۆن بیلیززران کاتێززب لە باکگراووززدي ئەو ئەرگۆمێىتززاوەدا
دەیززززززاوەىێىیىەوە کە کززززززار پززززززۆ وى لە

ززززززاڵً 1888دا

سززززززززززززززتىووییەتە ڕوو (واتە مززززززززززززززاوەیەکً کەی بەر لە
دامەەراودوً کۆمەڵەي مۆن بیلیران) هەتا بى ەیاتر دەبێ
و وە

هزززري بااڵدە ز

ززەردەمە هاواەر ەکەماوززدا

لە

قبزززى دەکرێززز  .پزززۆ وى ئامزززاکەي بەوە کزززردووە واتزززاي
ئاەادي لە کۆمەڵگەیەکً ئاڵۆەدا پزڕ دەبێز

لە لێکزدکي تزا

ئەو ڕادەیەي پاڵىەرەکززاوً کززردە لەو کززۆمەڵگەیەدا ڕاەیززکەر
و

ەروجڕاکێر دەبێ  .پا ان پۆ وى دەڵێ  :دوو جزۆري

ئززززاەادي هەیە بززززا
ززەبارە

و ززززرا  .لەو ومىووززززاوەي پززززۆ وى

بە جززۆري دووەمیززان با ززً کززردووە

ززتً لەی

بززززابەتەیە" :ئززززاەادیً بەکارهێىززززاوً ئەویتززززر یززززان ئززززاەادي
وروکاوززدن بە داهێىززراوە تەکىۆلۆکییەکززان و قەدەغەکردوززً
بەکارهێىززاوً ئەی ئززامراەاوە بززۆ بەرکەوەوززدیً گشززتً یززان
ئززاەادیً قاەاوجىیسززتان لە پشززتەوەي بەاڵ و کارە ززاتەکان
کە بە

زززاراوەیً پ،ویزززان بزززۆ دادەڕێهرێززز و بە زززاتري

دە ززززتکەوتً بەرکەوەوززززدیً تززززایبەت هەڵدەگیر ززززێىرێه''
بەاڵی پزززۆ وى ئەوەیزززر دەڵێززز
بزززاەاڕ کە لە

وا پێزززدەاێ

''ئزززابىوریً

زززایەیدا ئەی ئاەادییزززاوە گە زززەیان کزززردووە

هەوزززدێ ئزززاەادي ئەوتۆیشزززمان بزززۆ دە زززتەبەر دەکزززا
ور ێکً بەرەیزان هەیە وە

کە

ئزاەادیً بیروبزاوەڕ ئزاەادیً
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ڕادەربڕیه ئاەادیً کۆبىووەوە ئاەادیً پێکهێىاوً حزو و
کۆمەڵەکان ئاەادیً هەڵبهاردوً کار'' لە کاتێکدا وەهزا بەی
ئاەادییززاوەوە دەلکێززیه کە لە ۆیاوززدا ئامززاوجه –ەزربەمززان
هێشززززززززززززتایر هەر وایززززززززززززه -ئەوا تززززززززززززاڕادەیەکً ەزر
''بەرهەمهێىززززززراەي وەکیززززززً دامەەراوززززززدوً

یسززززززتەمً

ئززززابىوری ززززۆیەتً کە ئۆبززززاڵً ئززززاەادییە راپەکاویشززززً

دەکەوێزززززززتە ئە زززززززتۆ'' .33وەاڵمەکەي پزززززززۆ وى بزززززززۆ ئەی
دوو یەوییە

ەیر دە اتە بەردە

ىێىدوەوەیەکً

بەو

مەرجەي هەکمىووً ئێستاي بیرکزردوەوەي ویۆلیبڕالیسزتً
بە هەود وەربگریه.
گۆڕان بەرەو ئابىوریً باەاڕ هەلً ەزر دەڕە سزێىێ .
دەتىاوێزززززز

ببێززززززتە دە ززززززت ێکً

ززززززەردەمێکً وززززززىێ کە

بە زززێىەیەکً بززز پێشزززیىە ئزززاەادیً تێیزززدا فەراهەی بێززز
دە ززێ

ئزززاەادییە یا زززایً و کردەییەکزززان لە هەر کزززاتێکً
یسزتەی و دیسز لیىە

ڕابردوو بەرفزراوان و بزاڵو بکزاتەوە

وىێیەکزززان دەتزززىاوه ئزززاەادیً بە دیبهێزززىه وە
کەمیززىە بەڵکززى بززۆ هەمززىوان –وە

ئززاەادي وە

زززززىىورداري پا زززززکۆي ئیمتیزززززاە و

تەویزززا بزززۆ
مززافێکً

زززززامان کە هەر لە

زززەرااوەیەکەوە لزززیەه کزززراوە بەڵکزززى وە

مافێززززب کە

ئەرکییەتزززً قۆوزززا بە قۆوزززاغً اىاراێزززىە بەرتە زززکەکاوً
جیهاوً

یا ە

تێ ەڕێىێ

و ب ێتە وێزى جەرگەي زىدي

پرز ززەي ڕێکەسززتىً کززۆمەڵگەوە .بەی جززۆرە پە ززمەودەي
33

K. Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press,
1954 edn.).
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ئزززاەادیً وزززىێ دەاێزززتە

زززەر ەرمزززاوً مزززافە مەدەویزززیە

دێریىەکزززززززان ئەی ئاەادییزززززززاوە وىێیزززززززاوەیر بەرهەمززززززززً
ۆ ززگىەەراوً و دڵىیززاییه کە کززۆمەڵگەي پیشە ززاەي بززۆ
هەمىوان دابیىیان دەکا  .ئەی جزۆرە کزۆمەڵگەیە دەتىاوێز

لە یە کاتدا هەی دادپەروەر و هەمیر ئاەاد بێ .34
پزززززززۆ وى ئامزززززززاکە بەوە دەدا بەدا ەوە "ئا زززززززتەوگً
ئە ،قً"ززززً یۆتۆپیزززاي لیبڕالزززً دەبێزززتە لەمززز ەر لە بەردەی
گەیشته بەی داهزاتىوە (ەیزاد لە جارێزب پزۆ وى کۆتەیشزه
لە قسەکاوً هایب دێىێتەوە و بە ومىووەیەکً ئایزدیاڵً ئەی
وەریتە یۆتۆپییەیان دادەوێ ):
''لەمڕزدا هێر دەکرێتە زەر پز،ن و ڕێکەسزته و بە
وکززىڵیکردن لە ئززاەادي لەقەڵەی دەدرێززه وا ڕادەگەیەورێزز
ئاەادیً کاري باەرگاوً و مىڵکزایەتً تزایبە دوو بىەمزاي
جەوهەرییه بۆ ئاەادي دەوترێ هەر کۆمەڵگەیە لە ەر
ززززایەوً ئەوە ویززززیە بە
ئەی دوو بى یززززىەیە داوەمەەرابێزززز
کززۆمەڵگەي ئززاەاد وە ززف بکرێ ز لە کاتێکززدا ئەو ئززاەادییە
ەرکۆوە دەکرێ کە ڕێکەسته وە وا-ئاەادي دەیهێىێتە
ئززاراوە ەدالە و لیبڕالیزززی و اززاککردوً بارودز ەکززان
کە ڕێکەسزززتىً دە زززتەبەریان دەکزززا تەویزززا وە فێ"زززً
کۆی،یەتً ەرکۆوە دەکرێه''.35
بەی جۆرە ئایدیاي ئزاەادي ''دادەبەەێىرێز " بزۆ ئا زتێب
کە ''تەو یا دەبێتە بەرگریکردن بە ئاەادیً کاري باەرگاوً''
Ibid. 256–8.
Ibid.
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34
35

کە بە کردەیً هیی واتایەکً ویزیە جزگە لە بەرگریکزردن لە
''ئززززاەایً تەواوي ئەواوەي کە داهززززا و ۆ ززززگىەەروً و
ئارامییززززززان پێىیسززززززتً بە پاڵ شززززززتً ویززززززیە پا ززززززماوەي
زززەرجەی مرز ەکزززاوً تزززر کە

ئاەادییەکزززاویر دەدرێزززه لە

هەوڵدەدەن بێهىودە مافە دیمىکرا زییەکاویان بزۆ گەیشزته
بە پەواگەیەکً وا لە دە ەاڵتً اوەودارەکان بیاو ارێزێ
بەکزززاردەهێىه'' .بەاڵی وە

هەمیشزززە ئەگەر ''کزززۆمەڵگە بە

بززى دە ززەاڵ و ەزرەملززى دامەەرێ ز و هززیی جیهاوێززب بە
بززززى دە ززززەاڵ

هایززززب جە تززززً

بززززىووً وەبێزززز '' وە

لێزززدەکاتەوە ئەوا تزززاکە ڕێزززگەي وەدیهێىزززان و اە ززز اودوً
ڕواوگەي پۆتۆپیً لیبڕالیسزتً وا لە هێزز و تىووزدوتیهي و
تەمکاریدا .بە بۆاىووً پۆ وى یۆتۆپیزاي لیبڕالیززی یزان
ویزززززۆلیبڕالیزی مەحکزززززىمە بە قەدەري
تەواوە

زززززتەمکاري یزززززان

فا زیزمً ئا زکرا کە تىو زً داڕمزاوً دەکزا

کاتێزززب ئزززاەادییە با زززەکان لەدە ززز

36

دەدرێزززه ئزززاەادییە

راپەکان جێگایان دەگروەوە.
وا دەردەکەوێززززززززز
بە زززززززێىەیەکً

دە تىیشزززززززززاوکردوەکەي پزززززززززۆ وى

زززززززەیر بزززززززۆ بزززززززارودز ە هزززززززاواەر ە

وە ۆ اوەکەمان دەگىوجێ

و درو زتە ازىوکە پێگەیەکزً

زززتراتیهي لەبزززار دە زززاتە بەردە ززز
ویاەەکاوً

ەرز

بۆ

لەوێدا کە جە

بزززۆ تێگەیشزززته لە
لەوە دەکاتەوە

''لە زززززززەرمان ئەرکە ]ویززززززز،یەتە یەکگرتىوەکزززززززان[ وە
Ibid.
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36

گەورەتززززززریه هێزززززززي

ززززززەرەەوي کززززززار بکەیززززززه بززززززۆ

باڵوکززردوەوەي ئززاەادي'' .هەروەهززا بۆاززىووەکەي پززۆ وى
یارمەتیمززان دەدا

بزززۆ تەفسززیرکردوً ئەو هۆکزززاراوەي کە

وایاوکردووە ویۆلیبڕالیزی بگاتە ئەی ئا زتە دە زەاڵتەىاەي
و

ززززتەمکاري و

ززززەرکىتکاري و دکە-دیمىکرا ززززً لە

هەمززان ئەو ارکە ززاتە مێززهووییەدا کە ''مرز ززایەتً هەلززً
ئەوەي لەدە ززززززتدایە دەرفەتززززززً

ززززززەرکەوتىێکً ڕوون و

ئا زززکرا بە زززەر دوکمزززىە دێروەکزززاوً ئاەادیزززدا بە ئزززاەادي

ببە شززززززززێ '' .37هەروەهززززززززا یارمەتیمززززززززان دەدا
تەرکیز ستىە

بززززززززۆ

ەر اۆوییەتً گەیشتىً ئەی کمارە ەزرەي

کۆم اویززا یەکگرتىوەکززان بە قززاەاوجە ەیاڵییەکززان لەدواي
بەکارهێىزززززززاوً بەرەوجزززززززامە تەکىۆلۆکییەکزززززززان (وەکزززززززى
دەرماوەکززززاوً ئایززززدە) و قەدەغەکردوززززً بەکارهێىاویززززان لە
بىاري گشزتیدا وێزراي قۆ زتىەوەي کارە زاتەکاوً جەوز
(وەکززززى حززززاڵەتً کۆم اویززززاي هززززالبێرتۆن) و بر ززززێتً و
کارە اتە کیىگەییەکان .هەروەها تىو زً تر زمان دەکزا
لە ئەگەري ئەوەي ئەی

کس ز

یززان وززیم ە

کسززتاوە (بززۆ

ومززززززىووە پێشززززززبڕکێکاوً ززززززۆپڕاەککردن و پێىیسززززززتیً
ڕووبەڕووبززىووەوەي دوکمززىە ڕا ززتەقیىە و وەهمییەکززان)
لە بەرکەوەوززززززدي ئەو کۆم اویززززززا گەوراوە بە

ززززززاراوەیً

ڕێکەززرابه و داڕێززهرابه .هۆکززاري ئەوەیشززمان بززۆ ڕوون
37

Bush, ‘Securing Freedom’s Triumph’; see also F. Zakaria, The
Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad
(New York: Norton, 2003).
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زامان و دە زەاڵتەکان تزا ئەی

دەکاتەوە کە بۆاً اوەن

ڕادەیە ەوداڵً پشتیىاویکردوه لە هەودێ اەمکً مافەکزان
و ئاەادییەکان لەو کاتەي هەوڵزدەدەن قەوا ەتمزان پێبهێزىه
کە ئەوان کە زززززاوً با زززززه و بزززززایەی بە کاروبزززززارە هەرە
زز

دوورەکززاوً گەردوون دەدەن.

ززا لە ئاەادییەکززاوً

ویززززۆلیبڕالیزی تەویززززا وەبززززۆتە مززززایەي دووبززززارە گێززززڕاوەوە
دە ەاڵ

ەرمایەدار بەڵکى اڕێتییەکً

بۆ ایىێکً کەمً

ەزروەەوزززززززززززدي دە زززززززززززەاڵ و هێززززززززززززي کۆم اویزززززززززززا
یەکگرتىوەکاویشزززززززززً لە بىارەکزززززززززاوً وەە و میزززززززززدیا و
گىا زززتىەوە و پیشە زززاەیً دەرمزززان و باەرگزززاویً پزززاراە
()Retail businessدا (بززۆ ومززىووە کۆم اویززاي وز مززار )
بەرهەمهێىزززاوە .بە جۆرێزززب کە وا دەردەکەوێززز
باەار کە بۆ

ئزززاەادیً

بە ترزپکزً ىا زتً مرز زایەت دەەاوێز

لە ڕا تیدا هیی وییە جگە لە کەرە زتە و ئزامراەي گىوجزاو
بۆ باڵوکردوەوەي دە ەاڵتً مۆوۆپزۆ و کىلتزىوري کۆکزا
کزززززۆ لە هەمزززززىو

زززززىێىێب و بە بزززززى مەرج و ڕێگزززززري.

ززەرەڕاي ئەمەیززر کززاریگەرییە وززابەرامبەرەکەي لە ززەر
دەەگاکززاوً میززدیا و پرز ززەي
کۆم اویاکاوً ڕزبەر

میردز

ززەرکردایەتً

یا ززً (بە

و کۆم اویاي فۆک

ئەوەوززدە هێززز و هاوززدەر بەی ایززىە دەبە شززێ
قەوا ەتمززززززززان پێززززززززبکەن بەوەي لە

ویىە)

کە بتززىاوه

ززززززززایەي ئززززززززاەادییە

ویۆلیبڕالییەکاوزززدا هەمزززىوان ئێسزززتا لە دز ێکزززً با زززتر لە
ڕابردوودایه .لە ڕا تیدا پێىیستە جیهان
بیزززز

ىێىێکً با زتر

بززززۆ دە ززززتەبهێرێب کە ەریکززززً کیززززاوً
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ززززاد و

ۆ زززگىەەراوً زززۆیەتً لەوێزززى گیتزززۆ ڕاەاوەکاویزززدا .وە
پزززززۆ وى دەڵێززززز

ویزززززۆلیبڕالیزی مزززززافً و ئزززززاەادی بەواوە

دەبە شززززێ کە ''داهززززا
پێىیستً بە پاڵ ش

و ۆ ززززگىەەراوً و ئارامییززززان

ویزیە'' و پا زماوەکەیر بزۆ ئەواوەمزان

جێززززدەهێ"ێ وا مززززاویىەوە .کەواتە اززززۆن "ئەواوەمززززان کە
مززاویىەتەوە" ( ززەرجەمً ەڵززب و ایىەکززاوً دیززکە) بەو
ئا اوییە ملمان بەی دز ە داوە؟

ەرااوە:
دَفُزززد هزززارفٍ :اللُبرالُززز الجدَزززد (مزززىجز تزززخرَەٍ)
ترجمزز  :مجززاو ا،مززای الىا ززر :العبُ ززان الرَززاع 8119
طض.88-14 :
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(ضێ)
ضۆضیالیسم یاى ًیۆلیبڕالیسم
ئێروس
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مەود

لە واوەڕا ززززززت دەیەی  1970بەدواوە ززززززەرمایەداری
هێر زززززززێک جیهزززززززاوی دکی ایىززززززز کرێکزززززززار و هەکار
دە زززت ێکردووە .ئەی هێر زززە ئامزززاکەیە بزززۆ لەوزززاواىوو
پەیىەودی وێىان هیزەکزان و باجەکە ز دەبێز کرێکزاران
بیزززدەن .ئەی هێر ززززە لە یەکەوە زززەرااوەی ئا ززززکرا و
واقیع هەیە و لە یەکز تریشزەوە زەرااوەی فکریز و
اراوە.
ززززەرااوە واقیعییەکززززاو لە بەرەبززززىووەوەی ڕێززززهەی
بێکززززاری لە واڵتززززاو ئیم ریالیسززززت دەبیىرێزززز کە لە 10
ملیزۆەوە بزۆ  50ملیزۆن و ەیزاتریر بەرەبزىوەتەوە .ئامززارە
زززززەرجەمیان ئامزززززاری حکىمەتەکزززززاوه و
ڕە زززززمییەکاو
ێیەی وز کەی
ەرجەمیان ا تەن .لە واڵتاو جیهاو
 500ملیززززۆن بێکززززار بىوویززززان هەیە .بززززۆ یەکەمجززززار دوای
زززەڕی جیهزززاو دووەی لە واڵتزززاو بیرزکرا ززز پۆ ززز
ەرمایەداریر ڕووی لە ەیادبىون کردووە.
دەگەڕێتەوە بزۆ کسزت ایىز
ەرااوە فکرییەکە
کرێکزززززززززززززززار و بززززززززززززززززووتىەوە جەماوەرییەکزززززززززززززززان لە
بەرەوگاربىووەوەی هێر ە ەرمایەدارییەکان .لە ەزربەی
واڵتان ەودیکا کرێکارییەکزاویر ڕابەرایەتییزان لە دە زتدا
بززىوە .فەڕەوسززا ئیتالیززا ئیس ز اویا و ەوزززوێ ،تەویززا اەوززد
ومززىووەیەکه لەو واڵتززاوە .ئەمە بێگىمززان بەرگززری دکی
ەرمایەداری ئە تەی کردووە.
هێر
لەگە هەمزززىو ئەی وردەکارییزززاوەدا وابێززز کزززاریگەری
دیززززاری یا ززززەتە ئززززابىورییە وززززیم ە لیراڵییەکززززان کە لە
ڕا ززززتیدا مىحافیزکززززاری وززززىێیە (ویززززى کۆوسززززێر اتیڤ) لە
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پێشەستى جیهاودا بە کەی دابىرێ  .ئەی یا ەتاوە بەپێ
ززىدوق دراوی وێززىدەوڵەت و بززاوک جیهززاو
یا ززاکاو
ڕێکەراون و ومزىووەی دیزاریر دەوڵەتز تزااەر و ڕیگزان
زاییکەرەوەی ئەواوزه لە جیهزاو
و ەزرێب لەو واڵتزاو
ێیەمدا کە بىووە هۆی مەیىەتی ەزر.
زززززززەقامگیری داراییزززززززدا
لەکێزززززززر وزززززززاوی گروگززززززز
بەرەوگاربىووەوەی هەاڵو ان و درو تکردو هاو زەوگ
لە بززىدجەدا بززىدجەی ەرجیزز کززۆمەاڵیەت و بىەڕەتیزز
واڵ بێبەەەییززززززاوە دەبڕدرێزززززز  .ئەمە بززززززىوەتە هززززززۆی
و ەیاوگەیاودن
وایەکساوی کۆمەاڵیەت هەکاری وە ۆ
بە کیىگە .لە دیدی ئابىوری گشتییەوە ئەی یا ەتە دکی
بەرهەی بىوە و وزالۆکیکییە .لە دیزدی کزۆمەاڵیەتییەوە هزیی
پا ززاوێک ویززیە و یا ززەتێک وەفرەتلێکززراوە .دەرەوجززامە
وامرزییەکەی هەڕە ە لە وەکادی مرز ایەت دەکا .
لێرەدا پێىیستە ئاماکە بەوە بزکەی لە لەڕا زتیدا هێر زە
یا ززەتە
ئایززدزلۆکییەکاو مىحافیزکززارە وىێیەکززان لەگە
ئابىورییەکزززاو مىحافیزکزززاران بە کزززردار دە زززتیان لەوزززاو
دە ززززت یە وززززاوە .مىحافیزکززززارە وىێیەکززززان دەڵززززێه کە
ەرجییەکاو دەوڵە ەزر کەی بکەوەوە بەاڵی
دەیاوەوێ
لە ڕا ززتیدا ەرجییەکززاو دەوڵە هەرگیززز لە ڕابززردوودا
بەو زێىەیە ەیادیززان وەکززردووە .بە درێهایز دەیەی 1980
و ززززززززززززەرەتای دەیەی  1990ەرجییەکززززززززززززاو دەوڵەتە
مىحافیزکارە وىێیەکزان بەرەتزریه ئا زتیان تۆمزارکردووە.
ئەوەی ڕوویززززززدا لەڕا ززززززتیدا کەمکززززززردوەوەی ەرجیزززززز
ەرباەی بىو کە
کۆمەاڵیەت و بەرەکردوەوەی ەرجی
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گەیشزززتە زززى ترلیزززۆن دز ر و بزززێجگە لەوە یزززارمەتی
دارای بۆ کۆم اویاکان دەاىوە ەر ئەی ەرجیزاوە وە
ڕەگززارکردو کۆم اویززا کسززتەىاردووەکان یززان ئەواوەی
لە کس وزیب بزىون لە ڕێزگەی پێزداو قەرەەوە پێیزان.
وە باوکەکاو پا ەکەو و قەرەدەر لە ئەمەریکا.
مىحافیزکزززززارە وىێیەکزززززان باوگە زززززەی ئەوە دەکەن کە
بەرگززززری لە مافەکززززاو مززززرزی دەکەن لە جیهاوززززدا بەاڵی
لەڕا ززتیدا بە ززەروجداوە کززارداوەوەی جەمززاوەر دکی ئەی
یا ززززەتاوە دەوڵەتە مىحافیزکزززززارە وىێیەکزززززان بەردەوای
بەهزززای کەمیزززان بزززۆ ئزززاەادییە دیمىکرا زززییەکان داوزززاوە و
هێر زززیان کزززردوووەتە زززەر .ئزززاەادییە دیمىکرا زززییەکاو
زززززەودیکای کرێکزززززاران مزززززاف
وە مزززززاف هەبزززززىوو
زززەفەر و
لەبزززاربردی مىزززدا ئزززاەادی ڕادەربزززڕیه مزززاف
گە ززز  .ئەوان دز ێکززز گىوجاویزززان بزززۆ کیزززاو ڕا زززتە
تىوززززززززدڕەوەکان وە ڕا ززززززززیزی و فا ززززززززیزم وززززززززىێ
ڕە ساودووە.
هەژاری لە جیهاًی ضێیەهذا

گە ززززەی هەکاری لە جیهاوززززدا کارە ززززاتە .لە جیهززززاو
زززێیەمدا هەکاری بزززۆتە بەدبە تییەکززز مێهوویززز  .بەپێززز
ئامارەکاو وەتەوە یەکگرتىوەکان لەوێىان ااڵو  1980تزا
 1990وزززیکەی  60واڵتزز جیهززان بە کمززارەی داویشززتىاو
 800ملیززززززۆن کە ززززززەوە کەمبززززززىووەوەی بەرااویززززززان لە
زززەرمایەی بەرهەمهێىزززاو وزززاو ۆدا هەبزززىوە .لە واڵتزززاو
هەکار ئەی کەمبززىووەوەیە لەوێززىان  %30تززا  %50بززىوە.
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ئا ت هەکاری لەواو ایىە هەکارەکزاو ئەی کۆمەڵگەیزاوەدا
بە ڕێزززززززهەی  %50ەیزززززززادی کزززززززردووە .زززززززەرمایەکاو
بەرهەمهێىززاو وززاو ۆی واڵتززاو ئەمەریکززای تززیه ززاڵ
 1950بە ڕیزززهەی  %45زززەرمایەی ئیم ریالیسزززت بزززىوە.
اڵ  1988ئەی ەرمایاوە بۆ  %29.7کەمیان کردووە.
یززارمەتییە کۆمەاڵیەتییەکززان کە دوای اەوززد دەیەیە لە
ەبات کرێکاران بەدە تهاتبىو لە مزاوەی اەوزد زاڵێکدا
بە تەواوی وەمزززان واڵتززز پیزززرز ومزززىووەی بەرجە زززتە و
ڕوووە .بەپێ ز ڕاپززۆرت ویىیززۆر تززایمز ەیززاتر لە %60ی
هاوواڵتیزززززاو پیزززززرز کەمززززز ۆراکیزززززان هەیە و %70ی
هاوواڵتیززان لە کێززر هێ" ز هەکاری زیەوەن واتززا بە داهززاتێک
 40دز ری لە ماوگێکدا کیزان بە زەردەبەن .ئەواوە ز کە
ئا زززززت ىێىزززززدو ەاوکۆیزززززان تەواوکزززززردووە داهزززززات
ماوگاوەیزززززان  85دز رە .ئەی داهزززززاتە بە ززززز پزززززارککردو
ئۆتۆمبێى لە ماوگێکدا لەو واڵتە واکا .
ئەگەر لە جیزززاواەی ایىزززایەت وزززاو واڵتزززاو جیهزززاو
ززێیەی بززڕواویه تێبیى ز ئەوە دەکەیززه کە دز ەکە لەوە
راپتزززرە .ڕێزززهەی زززۆراک هەکارتزززریه واڵتزززاو جیهزززاو
ززێیەی یەکسززاوە بەو ززۆراکەی لە ئۆردوگززا ەزرەملێکززاو
واەییەکززززان لە دەیەی 1940دا هەبززززىوە .لە ڕاپۆرتێکززززدا کە
ەر بە وەتەوە یەکگرتىوەکان بۆ
ڕێکەراوی تەودرو تی
زززاڵ  1992ئامزززادەی کردبزززىو بزززا لەوە
کۆوفراوسزززێک
دەکا کە وززیکەی ویزى ملیزۆن مزرزی لە جیهاوزدا بە هزۆی
ززززەدان
بر ززززێتی بەردەوامەوە دەوززززاڵێىه جززززگە لەوە
ملیۆو تر هەن کە بە هۆی بر ێتی وەرەیزیەوە دەوزاڵێىه.
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زززێیەمدا بە هزززۆی
وززززیکەی  800ملیزززۆن کە لە جیهزززاو
بر زززێتییەوە دەوزززاڵێىه .ئەگەر ئەی کمزززارەیە بزززۆ کمزززارەی
زززەرمایەداری و ئیم ریزززالیزی ەیزززاد
بر زززییەکاو پۆ ززز
بکەیززه بەو ئەوجززامە دەگەیززه کە ئەمززڕز ملیارێززب مززرزی
لە ەر ئا ت جیهزان بر زیه .ئەمە لە هەلىمەرجێکزدایە
زززۆراک
کە لە واڵتززاو پیشە زززاەییدا ەیززادەی بەرهەمززز
هەیە.
لە بززاکىوری بەڕاەیززى وەکادێک ز وززىێ لە کىرتەبااڵکززان
درو ززتبىون کە بە ززێىەیەک مامىاوەوززد  35ززاوتیمەتر
لەو بەڕاەیلییزززاوە کزززىرتترن کە درێهییەکززز مامىاوەوزززدیان
هەیە .زززززززێىاەی بەرکەوتىززززززز بزززززززۆرکواەی ئەی واڵتە و
تیۆر زززززیىەکاویان لەگە هاوواڵتیزززززان ئەوەیە کە ئەوان بە
(مشب) واودەبەن .ئەمە لە واقیعدا وامرز اوەیە.
بەد ززۆراک واتززا وەگەیشززتى یتززامیه و ىێیەکززان و
پڕزتیىززز ئۆرگزززاوی تەواو بزززۆ جە زززتە .کوزززان و مىزززدااڵن
بەتزززایبەت تى ززز ئەی کەمبزززىووەوەیە دەبزززه .لە ئەوجامزززدا
زززێیەی  20ئەوەوزززدی مىزززدااڵو
مىززدااڵو واڵتزززاو جیهزززاو
واڵ تززززززززاو ئیم ریالیسززززززززت لە مەر یززززززززان وە ۆ ززززززززییە
کى ىدەکاوەوە وزیکه.
ززززێیەی
اارەوىو زززز مىززززدااڵن لە واڵتززززاو جیهززززاو
ویشزززززاوەی گە زززززەی (بەربەریززززززی)ززززززە و پەیىەوزززززدی بە
داهزززاتىوەوە ویزززیە .بەپێززز ڕاپزززۆرت ڕێکەزززراوی جیهزززاوی
مىزززززدااڵو وەتەوە یەکگرتىوەکزززززان ( 16 )UNICEFملیزززززۆن
مىدا بە هۆی بر ێت یزان ئەو وە ۆ زییاوەی دەتىاورێز
اارە ەر بکزرێه دەمزرن .ئەی کمزارەیە ئزێمە ڕووبەڕووی
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ئەو واقزززیعە دەکزززاتەوە کە هەمزززىو ازززىار زززاڵێب مردوززز
مىزززدااڵن یەکسزززان دەبێززز لەگە کزززۆی کمزززارەی مزززرز ە
لەواواىوەکززززان لە جەوگزززز جیهززززاوی دووەی کى ززززتاری
(ئاو ززڤیتز) بۆردومززاو هێرز ززیما کى ززتاری (بەوگززا ):
هەمىو اىار ا جارێزب زەڕێک جیهزاو دکی مىزدااڵن
ڕوودەدا ! ئەمەیە واقیعییەتزززز جەوهەری ئیم ریززززالیزی و
ززززەرمایەداری .ومززززىووەیەک تززززر با ززززىوری
یسززززتم
ئا ززیایە کە %20ی مىززدااڵو کززی لە ززىار تەمەوزز پێززىۆ
ززاڵ و %25ی ک ززاو ززىار تەمەن  15ززا دەمززرن.
ڕیشەکێشززززکردو مىززززدااڵن ززززااڵوە ڕوو لە ەیززززادبىووە و
هۆکارەکە ز دەگەڕێزتەوە بززۆ وااارکردویزان بە کززارکردن
لە دز ێک وەگىوجاودا وە ویم ە کۆیلەیە .
گەشەی ًایەکطاًییەکاى

کززززاریگەری کارە ززززاتباری یا ززززەتە ئابىورییەکززززاو
ززێیەی
مىحافیزکززارە وىێیەکززان تەویززا لە واڵتززاو جیهززاو
یززززززان دز زززززز کیززززززاو داویشززززززتىاو واڵتززززززاو پۆ زززززز
زززەرمایەداری کۆتزززای وزززایە  .ئەی کارە زززاتە ەریزززکە
وردەوردە -بەاڵی بە ززززززززێىەیەک واقیعزززززززز  -واڵتززززززززاو
ئیم ریالیستییر دەگزرێتەوە .لەی واڵتزاوەدا لە زەر بىەمزای
ئەوەی ىود لە کای ەرااوە وەردەگرن لەوێزىان  55تزا
 70ملیززززززۆن کە لە کێززززززر هێ"زززززز هەکاریززززززدا دەکیززززززه.
کزززۆمەڵگەیەک دوواوززز لە گە زززەکردودایە و تێیزززدا ڕزکاوە
کمززارەی ئەواوەی کەمتززر و کەمتززر ززىود لە دڵىیززای یززان
یززارمەتییە ۆ ززیالەکان وەردەگززرن یززان لەو یارمەتیززاوە
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بێبە ززززه ڕوویززززان لە ەیززززادبىووە .بێکززززاری وەرگرتىزززز
ۆ یا ئەو دایکە تەویایاوە واازارن ەرپەر زتی اەوزد
مىزززداڵێب بزززکەن لەوزززاوبردو کە زززایەتی ئەو کە زززاوەی
تززاواو ب ىوکیززان ئەوجامززداوە ززەرجەمیان ومززىووەن بززۆ
کێردە تەی .
ومززززززىووەی دواتززززززر ومززززززىووەیەکە ززززززۆی دەدوێزززززز
ومزززززىووەیەک غەمگیىزززززاوەیە .لە واوەڕا زززززت پزززززاری کە
ۆڕ گێڕی مێهووی هەیە ارێب کە تێیدا
پێشیىەیەک
گەورە دە تیاو ێکردووە لە ئێسزتادا ڕزکاوە
پێىۆ ۆڕ
هەەاران پەوزززابەر کرێکزززار باڵودەبزززىەوە و بە دوای کزززاردا
دەگەڕێزززه هەوزززدێکجار کزززار هەیە و هەوزززدێکجاریر ویزززیە.
ئەواوە هززززیی ۆ ززززیالێکیان ویززززیە و مززززاف پەوابەرێتییززززان
پێزززززىەدراوە بزززززۆ ئەوەی لەو واڵتە بمێىزززززىەوە .ئەوان لەگە
یەکتزززردا بزززۆ بەدە زززتهێىاو کزززار کێبڕکزززى دەکەن .لەگە
ئەوەی حەقدە ززتەکایان ەزر کەمە بەاڵی ئەوەی دە ززتیان
دەکەوێزززززززززز لەوە ەیززززززززززاترە کە لە واڵتەکەی ۆیززززززززززان
دە تیاودەکەوێ .
ئەمەریکزا ومزىووەیەک ئا زای ئەی بززاوتەیە.
دز
بێکزززاری لەوزززاو گەوجزززان دەگزززاتە  %40و ەزرێکزززیر لەو
گەوجززززاوە هززززیی ئىمێززززدێکیان بززززۆ بەدە ززززتهێىاو کززززار لە
داهززاتىودا ویززیە .هەمززان دیززاردە بەاڵی کەمێززب ززىىردار لە
واڵتززاو ئەوروپیزز و با ززىوری ئەوروپززا و بەریتاویززاور
بەراززاو دەکەوێزز  .کەرتزز تززایبە یززارمەت ئەو بزززا ەی
داوە.
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لە کاتێکدا لە ئەمەریکا کرێ ڕا زتەقیىە کەی بزىوەتەوە
ززااڵوەیان ملیۆوێززب دز رە 60
کمززارەی ئەواوەی داهززات
ززززااڵوەیان
ئەوەوززززدە ەیززززادیکردووە .ئەواوەی کە داهززززات
لەوێىان  60هەەار دز ر تا ملیۆوێب دز ر بىوە ئێسزتا بزۆ
 78ملیۆن دز ر تا دوو ملیار دز ر ەیادی کزردووە بەاڵی
لە واویاودا تەویا کرێکارێب وابیىرێ .
دەوڵەهەًذەکاى دەوڵەهەًذتر دەبي

یا زززززەتە ئابىورییەکزززززاو
کزززززاریگەرییە راپەکزززززاو
مىحافیزکززارە وىێیەکززان لە ززەر جیهززان بە هەمززان ززێىە
زێیەی
ئا کرایە .گە ەکردو هەکاری لە واڵتاو جیهزاو
زززێیەی کردوززز اەوزززد بە زززێب لە کزززۆمەڵگە
و بە جیهزززاو
ئیم ریالیسزززززتییەکان هەردووکیزززززان بە زززززێکه لە هۆکزززززارە
ززززززززەرەکییەکان و درو ززززززززتکردو لەمزززززززز ەڕ لە بەردەی
گە ە ەودو بەرااوی ئابىوری جیهاویدا.
ێیەی لە ئەوجام گە زەی
قەرەداری واڵتاو جیهاو
لەوزززاوبەر و وائا زززای تزززۆڕی گىا زززتىەوەی ئزززابىوری لە
با ززىورەوە بززۆ بززاکىورە هەکارتززریه بە ززەکاو واڵتززاو
هەکار داهززززززات دەوڵەمەوززززززدتریه بە ززززززەکاو واڵتززززززاو
دەوڵەمەوزززد دابیىزززدەکەن گزززىایە زززەرمایەداری واتزززا ئەمە.
لەگە ئەو ززیکارەی کە دەتىاورێ ز لە ززەدەی بیسززتەمدا
بەی قەبارەیە و بەی ڕێهەیە بىترێ بێىێىەیە.
لەبەرئەوە ئەو پر ززززززیارە دێتەپززززززێر کە ئایززززززا ئززززززێمە
پێىیستیمان بە جێگرەوەیەک بىەڕەت وییە؟ جێگزرەوەیە
کە وە تەویزززا لە بەرامزززبەر یا زززەتە وزززیم ە لیبڕالەکزززان
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بەڵکززى ببێززتە جێگززرەوەیە لە بەرامززبەر تێکززڕای یسززتم
ەرمایەداری بە زەرجەی فۆڕمەکزاوییەوە بزۆ ئەوەی ئەو
جززۆرە گۆڕاوکارییززاوە درو ززتبکا کە بتىاوێزز بەهززایەک
بزززااڵتر لەوەی ئەمزززڕز هەیە ببە شزززێتە کیزززاو مرز ەکزززان.
وەاڵمزززز مززززه بززززۆ ئەمە "بەڵززززى" دەبێزززز  .لەبەرئەوە ئززززێمە
پێىیسزززززززتیمان بە ۆ زززززززیالیزمە و لەبەرئەوەیە کە مزززززززه
ۆ یالیستک و هەروا دەمێىمەوە.
مرز ززایەت ڕووبەڕووی هەڕە ززەی تززۆقێىەر بززىوەتەوە
سزتىوەتە مەتر زییەوە بزۆ ومزىووە
کە کیاو مرز ایەت
ەڕی ئەتۆم و کیمیای و بایۆلۆکی ەڕە
ئامڕاەەکاو
جەمززاوەرییە وەریتییەکززان کە دەتززىاوه بززۆ ززەڕی وززاوەک
بگزززۆڕێه ئەگەر واوەوزززدە واوەکییەکزززان بە اەکە کۆوەکزززان
بکززززرێىە ئامززززاوۆ کیززززىگە لەوززززاو دەاێزززز بە هززززۆی گززززاەە
کەهراوییەکان و ایى ئۆەزن لەوزاواىوو دار زتاوەکان
لەواواىوو اەود بە ێک بەرفراواو ئەفەری ا و ئا یا و
کاریگەرییە کارە اتبارەکاو ەیاتر دەبه.
ەزرێکززیر ئەو پر ززیارەیان سززتىوەتەڕوو :ئایززا ەزر
درەوزززز وەبزززززىوە؟ ئایزززززا ڕزکی دوایززززز بماوەوێززززز یزززززان
وەماوەوێ وزیب وەبىوەتەوە؟ ئایا مرز ایەت دەتىاوێز لە
پەوجا اڵ داهاتىودا کیان بە زەرببا ؟ ئزێمە پێمزان وایە
مرز ایەت وەفرەت لێىەکراوە و ئەی بڕوایە لە ەر بىەمای
ۆ یان تێب وییە کە درو تکراوی ۆماوە
ەیاڵێک
ڕا ززتییەک پشزز بە ززتىوە بە لێکززداوەوە و لێکززۆڵیىەوەی
ەاوست و بەردەوای لە پێشکەوتىدایە.
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لێززرەدا تیشززب دە ەیززىە ززەر ومززىووەیە  .بززۆ ومززىووە
زززەروج لێزززدراوە بزززۆ گزززۆڕیى دز ززز
بڕیزززارێک گروززز
جىگراف ئەفەری ا لە بیاباوەوە بۆ کشزتىکاڵ  .بە واتزایەک
تززر بڕیززار وایە ئززاوی بیاباوەکززان ئەو ەەویززاوە دەوڵەمەوززد
بکا و بیاوکزا بە کشزتىکاڵ و ئەو تىاوزایە بەو واوازاوە
بزززدا کە وە  1500زززا بەر لە ئێسزززتا ىاردەمەوییزززان
تێزززدا بەرهەمبێززز و داویشزززتىاو ئەو واوازززاوە ڕابهێىزززرێه
لە ەر زێىاەی جىتیزاری بزۆ پارا زتى کیزىگە لە جیزات
بەرهەمززز باەرگزززاو ئەو بەرهەمزززاوە پەروەردە بزززکەن کە
بتزززىاوه لە ڕێگەیززززاوەوە هاوواڵتیزززاو ئەفەری ززززا ززززىاردو
تەودرو زززز بەدە زززززتبێىه .ئەی جززززۆرە گۆڕاوکزززززارییە لەو
کیشززىەرە ززەروجڕاکێر دەبێز بەاڵی لەمز ەڕ و ڕێگرێززب
بزززززىوو هەیە کە زززززەرااوەی کزززززۆمەاڵیەتی هەیە وە
تەکىەلزززۆکی رو زززت یزززان کىلتزززىوری .واتزززا بزززۆ ئەوەی
ززززێىاەی وززززىێ بەکاربهێىرێزززز و پیززززادە بکرێزززز ئززززێمە
پێىیستیمان بەو یستمە کۆمەاڵیەتییە هەیە کە تێیدا مەیى
بززۆ کززۆکردوەوەی ززەرمایەی تززایبە دەتىاوێزز ەیززان بە
زززززەرجەی دز ززززز کزززززۆمەاڵیەت و ئزززززابىوری کزززززۆمەڵگە
بگەیەوێززززز یزززززان ڕێگەازززززارە کزززززىر مەودا لە جیزززززات
ڕێگەاززززارەی بى یىەیزززز درێززززه مەودا بگیززززرێتەبەر .ئززززێمە
پێىیستمان بەوەیە کە دە زەاڵ بزدەیىە دە زت ئەو هێززە
کۆمەاڵیەتییزززززززاوە کە دکی تاکەکزززززززان ایىەکزززززززان و یەکە
ایىایەتییەکزززان بىە زززتىەوە و ڕێگەیزززان پێزززىەدەن مەیزززى و
بەرکەوەوززدییە تایبەتییەکززان بە ززەر کززۆمەڵگەدا بسززەپێىه.
پێىیسزززتە دە زززەاڵ لە دە زززت ەەحمەتکێشزززاودا بێززز بزززۆ
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ئەوەی پشتیىاو و هاوکاری کۆمەڵگە لە ڕێزگەی بەروزامە
دیمىکراتییەکزززاوەوە بەدە زززتبێ و بە زززەر ۆویسزززتی و
کىرتبیى و هە تىەکردن بە بەرپر یارێتیدا ەا بێ .
بززززابەتەکە لە ززززەر بەئاگززززابىون ویززززیە .دەوڵەمەوززززدان و
ززززەرمایەداران و دە ززززەاڵتداران وەەان وززززیه و ەزرێززززب
لەواوە بە با ززززز لە مەتر زززززییەکاو پیسزززززبىوو کیزززززىگە
تێگەیشززززززززتىون و
ئابىورییەکزززاو

ززززززززەروجیان لێززززززززدەدەن و بەروززززززززامە

ۆیزززان لە زززەر ئەو ڕا زززتیاوە دادەڕێزززهن.

بەاڵی بە هۆی یا ای کێبڕکى لە

یسزتم

زەرمایەداریدا

لەو بابەتاوە بکەن.
لە کۆتاییدا وااار دەبه ااوپۆ
کمزززارەیە دەڵزززێه کە ەاوسززز و تەکىەلۆکیزززا لزززۆکیک
ۆیززان هەیە و اارە ززەرکردویان مەحززاڵە و مرز ایەتییزان
گەیاودووەتە ەر لێىاری لەواواىون .بەاڵی ئەی تێزڕواویىە
ڕا زززززز ویززززززیە .ئەی جززززززۆرە بەرکەوتززززززىە لە فەلسززززززەفەی
مارکسزززیزمدا (بە ەوزززراوە واواقیعییەکزززان) بەواوبزززاوگە .لەی
تێڕواویىەدا ەاوس و تەکىەلۆکیا ئەو هێززەن کە بە تەواوی
زززززززەربە ۆن لەو مرز زززززززاوەی کۆوترزڵیزززززززان دەکەن .ئەی
تێڕواویىە واڕا تە.
دیوىکراضیی کرێکاری

ززززێیەی کردوزززز
گەورەتززززریه مەتر ززززی بە جیهززززاو
با زززززززىور و ڕزکهەاڵ و ڕزکئزززززززاوایە کە وە ۆ زززززززییە
زەرااوەگرتىو لە هەکاری وە پەتزا و
مەتر یدارەکاو
ززززیى کە پێززززدەاىو لەوززززاوبرابه دوبززززارە دەگەڕێززززىەوە.
(ئایدە)یر وە ۆ ی هەکارەکاوە.
وە ۆ
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ئەی بابەتە هیی پەیىەودییەک بە ڕێکەراوی کىلتزىوری
یززززان وەتەوەیززززیەوە وەبززززىوە بەڵکززززى تەویززززا پەیىەوززززدی بە
وەبىوو ئاگای تەواو و

ێىاەی ڕێگریز لە مىزداڵبىون و

یەوزززز تەودرو ززززتییەوە هەیە .لەو کززززاتەوەی وە ۆ ززززی
ئایزززدە باڵوبزززىوەتەوە تزززا ئێسزززتا حەو

ملیزززار دز ر بزززۆ

بەرەوگززاربىووەوەی ئەی وە ۆ ززییە تەر ززان کززراوە .بەاڵی
تەویززا %3ی ئەی بززڕە بززۆ واڵتززاو جیهززاو
کزززراوە

ززێیەی تەر زان

زززىێىێب کە %85ی تى زززبىواو ئەی وە ۆ زززییە

لەوێ دەکیه.
بە دڵىیاییەوە ۆکزىکییە ئەگەر باوەڕمزان وابێز

ایىز

ززززەرمایەداری واڵتززززاو ئیم ریالیسززززت لەو وە ۆ ززززییە
پارێزراو دەبه و ئایدە دەە واکزاتە وزاو ئەو واڵتزاوەوە .لەو
بارودز ەدا داواکاری پاپا بۆ

ىىردارکردو بەرەوگاری

وە ۆ زی ئایززدە و داواکززاری بززۆ ئەوەی تاکەکززان ۆیززان
کزززۆوترزڵ

داوێزززه بزززه دکایەتیززز

ۆیزززان بزززکەن و پزززا

ئامڕاەەکاو ڕێگری لە مىداڵبىون (بۆ پیاو و کن) کزارێک
تەواو وابەرپر ززززیاراوە بززززىوە.

یا ززززەت مىحافیزکززززارە

وىێیەکززززززان کە لە بززززززىدجەی وەەارەتەکززززززاو پەروەردە و
تەودرو زززت کەمزززدەکەوەوە لە هەمزززىو

زززىێىێب فزززۆڕی و

بەرکەوتىێکز وابەرپر ززیاراوە بززىوە .بە گشززت کززاریگەری
ئزززززززززززابىوری ئەی

یا زززززززززززەتاوە بە ڕادەی

کۆمەاڵیەتییەکان جێ واڕەەایەتییە.
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یا زززززززززززەتە

ئابىوریی بازاڕ

لە ەرجەی بە ەکاو ەاوکزۆ و لە بىارەکزاو گە زە و
پێشززکەوتىدا لە ززەرجەی واڵتززاو جیهززان پڕبەرهەمتززریه
زززززەرمایە بزززززىاری پەروەردە و
بزززززىاری وەگەڕ سزززززتى
فێرکردن و تەودرو ت و زەرجەی بزىارە کێر اوییەکزاو
ترە بەاڵی کاتێب بە بىاری تزایبە بە پسز ۆڕی گشزت لە
ئابىوریزززززدا دەگەیزززززه لەواکزززززاو فێزززززردەبیه کە هەبزززززىوو
ەرمایە
هاو ەوگ لە بىدجەدا گروگترە لە وەگەڕ ستى
لە بىارەکزززززاو پەروەردە و فێرکزززززردن و تەودرو زززززت و
هاو زززێىەکاویان .بزززێجگە لەوە بزززۆ ڕێگزززری لە هەاڵو زززان
پێىیسزززززتە بێبەەەییزززززاوە تێکزززززڕای بزززززىدجەی ئەو بزززززىاراوە
کەمبکرێتەوە.
لێززززززرەدا بە پشتبە ززززززته بەی واقیعیززززززیەتە ئەی جززززززۆرە
یا ززززززەتە وززززززیم ە لیبززززززڕا و مىحافیزکززززززارە وززززززىێیە لە
اىاراێززىەی ززەرمایەداری بااڵدە ززت جیهززان ززىودی
لێىەربگیرێزززز بززززۆ ئەوەی لەو ڕێززززگەیەوە دوو ڕا زززززتی
بى یىەی کیان بەدە تبێ :
یەکەی :ەزرێب لەو وتە پىازاوەی لە بزارەی باوگە زەی
بااڵدە تی ئابىوری باەاڕەوە دەکرێ تەویا وتەن.
دووەی :هەر جزززززززۆرە ئەلتەرواتیڤێزززززززب لە یا ززززززززەت
ئابىوریززدا کە لە هەمززان اىاراێززىەدا بەکاربهێىرێ ز وە
یا ەت (کیىزییە وىێیەکان) کە ئەمڕز لە یەن کمارەیە
پەیمززززاوگەی وێززززىدەوڵەت و ززززەرمایەدارە گەورەکززززاوەوە
پێشززززىیار دەکرێزززز هززززیی جززززۆرە گززززۆڕاوێک بى یىەیزززز
درو تىاکا .
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ەاوس و تەکىەلۆکیا بى بزىوو ایىەکزاو کزۆمەڵگە
کە دزەەرەوە و داهێزززىەری ەاوسزززته ۆیزززان لە ۆیاوزززدا
واتایەکیان وییە .ئەوە ایىەکان بىون ىودیان لێىەرگرته
و ئەواویزززان بە زززێىەیە گزززۆڕی کە بەرکەوەوزززدییەکاویان
دابزززیه بزززکەن .زززاڵ کلیلززز لێزززرەدا ئەوەیە کە پێىیسزززتە لە
اىاراێززىەی کززۆوترزڵێک ئاگایززاوەدا ززىود لە ەاوسزز و
تەکىەلۆکیززززززززا وەربگیرێزززززززز بە ززززززززێىەیە کە تێیززززززززدا
بەرکەوەوززدی گشززتی جەمززاوەر دیمىکرا زیاوە لەبەراززاو
گیرابێزز و ئەوان لە ۆبەدە ززتەوەدان بززۆ بەرکەوەوززدی
تززایبەت کە دەبێززتە هززۆی ززىودوەرگرتى ززرا لێیززان و
دکی بەرکوەوززززدییە درێهمەوداکززززاو وەوەی مرز ززززایەتییە
ب ارێزێززز و ڕێگزززری لێبکزززا  .بزززۆ ئەی مەبە زززتە پێىیسزززتە
ڕێکەززززراو و پێکهززززاتەی کززززۆمەاڵیەتی بگۆڕێزززز و لەکێززززر
کۆوترزڵ ئاگایاوە و دیمىکرا یدا بێ .
لە کۆتزززززا زززززیکاردا ۆ زززززیالیزی واتزززززا زززززەرکەوتى
ەزریزززىەی مرز زززایەت بە زززەر اارەوىو ززز ۆیاوزززدا لە
زززەرجەی بە زززە زززەرەکییەکاو کیاوزززدا بەتزززایبەت بزززۆ
ئەواوەی کە بە کزززززززرێ کزززززززاردەکەن و لەکێزززززززر فشزززززززاری
ئابىوریدان و وااارن هێزی کزاری ۆیزان بزۆ دابیىکردوز
بهێززىی بفرز ززه .لە ئەمززڕزدا بە ززێک ەزری جەمززاوەری
زززەر ڕووی ەەوی لەی ئا زززتەدان و کمارەیزززان لە ڕووی
مێهووییەوە بى وێىەیە .لە ئەمڕزدا ەیاتر لە ملیارێب کە
لە جیهاودا مىاە ۆرن.
ئەواوەی کەمیزززززززززززىەیەکه و بە پەوزززززززززززجەی دە ززززززززززز
دەکمێردرێه لەوپەڕی ئەی ئاەادییەدا (واتا ماف بڕیارداو
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دیمىکرا ززز و دیزززاریکردو مزززاف پێشزززکەوته لە جزززۆری
بەرهەمززدا ززێىاەی بەرهەمهێىززان و دابە ززکردو کززااڵ لە
ڕێزززگەی مىاە زززۆراوەوە) فەرمزززاوڕەوای بزززکەن هەروەهزززا
ئەواوەی کە لە بەرامزززززبەر یا زززززاکاو بزززززاەاڕ (کە یا زززززای
دەوڵەمەوزززدان و پسززز ۆڕان یا زززاکاو ک"ێسزززا و دەوڵە و
حزبەکەیەتززززز ) ئەی ئزززززاەادییە دە ەوە ئا زززززت دووەمەوە
لىتبەرەاوزززاوە باوەڕیزززان بەبزززى کەمىکزززىرت و بزززااڵبىوو
ەاوسزز و هە ززت ۆیززان هەیە و تىاواکززاو جەمززاوەر و
بەدە تهێىاو دە ەاڵ لەبەرااو واگرن.
ئززززززززێمە هززززززززاوڕای بیززززززززری مارکسززززززززیه کە دەڵێزززززززز
پەروەردەکززززاران بە وززززۆبەی ۆیززززان پێىیسززززتە فێززززربه و
ئەمە تەویززا بە هززۆی اززا کییە ۆویس ز و ڕێکەززراو و
دیمىکرا زززززییەکاو جەمزززززاوەرەوە دەبێززززز  .ۆ زززززیالیزی
یستمێک کۆمەاڵیەتییە تێیزدا جەمزاوەر لە هەلزىمەرجێک
ۆیان دیاریدەکەن.
ئاەاداوەدا اارەوىو
بە مەبە ززت ڕواویىێززب لە جیهززان وە ئەوەی ئەمززڕز
هەیە پێىیستە ئێمە لەو دیزدەوە لێز بزڕواویه کە ئەوەی لە
ڕزکوامەکاوززدا دەیەززىێىیىەوە یززان لە تەلەفزیۆوززدا دەیبیىززیه
ززززززەڕکردویان دە ززززززت ێکردووە .لە
جیززززززاواەە .ەڵکزززززز
ئۆرزگززززززززىای هاوواڵتیززززززززان لە ڕیفراودزمێکززززززززدا کە بززززززززۆ
بەتزایبەتیکردو کۆم اویزای تەلەفزۆن ئەوجامززدرا بە %74ی
دەوگەکزززززان ڕەتکزززززرایەوە .ئەواوەی لە کزززززاوە ەڵىەەکزززززاو
بەریتاویزززا کاریزززان دەکزززرد بەتزززایبەت کرێکزززاراو ئیتالیزززا
بەرامزززبەر یا زززەتە بێبەەەییەکزززاو دەوڵەتززز ۆیزززان کە
وە اەقززززۆ فشززززار دە ززززاتە ززززەر گەردوزززز کرێکززززاران
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کارداوەوەی تىودیان وىاود و لە ڕێگەی ماوگرتىەوە وزاڕاەی
بزززززىوو ۆیزززززان دەربزززززڕی .لە ئەڵماویزززززا ئزززززێمە بیزززززىەری
کارداوەوەیەک ڕادیکا بىویه کە ەزر بەهێز و رز زاو
بززززىو گەوجززززان بە تىوززززدی ڕووبەڕووی بزززززووتىەوە دکە
بێگاوە و ڕا یس و فا یستە وىێیەکان بىووەوە.
ئەی جزززىڵەیە بە تەواوی لەوەی لە کۆتاییەکزززاو دەیەی
 1920و زززەرەتاکاو دەیەی  1930ڕوویزززدا جیزززاواەە .لەو
ززززززەردەمەدا واەییەکززززززان ىێىززززززدوگەی دواواوەوززززززدی و
ەاوکۆکاویزان کززۆوترز کردبززىو .واتززا بەر لەوەی دە ززەاڵ
بگززروە دە ز کززۆوترزڵ گەوجاویززان کردبززىو .لە ئەمززڕزدا
گەوجان دکی دکایەت بێگزاوە و ڕا زیزی و فا زیزم وزىێ
لە جزززززىڵەدان ئەمە لە کاتێکزززززدایە کە حزبەکزززززان بەرەو
دەڕزن.
ڕا
گەورەتززززریه ومززززىووە بەڕاەیززززلە جززززێگەیە کە ایىزززز
کرێکزززززار لە بەرەوگاریزززززدایە دکی دەوڵەتێکززززز تاواوبزززززار و
دواکەوتزززززىو .مزززززه تزززززا ڕادەیە ڕە زززززبیى و پێمزززززىاوییە
ززززەرکەوتىو بززززه بەاڵی فشار سززززتىە ززززەر دە ززززەاڵت
بززۆرکوای حەوتەمززیه و ت ز گەورەی جیهززان (واڵتێززب کە
کمزززارەی کرێکزززاراو پیشە زززاەی لە کمزززارەی کرێکزززاراو
پیشە اەی ئەڵماویای اڵ  1918ەیاترە) جێگەی پێزاویىە.
لەگە ئەوە زززززززززدا ئەو تێزززززززززڕواویىەی ئزززززززززێمە بزززززززززۆ ئەی
بزووتىەواوەمان هەیە اڵێک جى زەروج هەیە ئەویزر
ئەوەیە کە ەزرێب لەواوە ەیاتر لە ەر بابەتێک تزایبەت و
کزززززاتی بزززززىون و هۆکارەکە ززززز وەبزززززىوو جێگزززززرەوەی
یستم کۆمەاڵیەتییە.
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ضۆضیالیسم

تێکززززڕای بزززززووتىەوەی جیهززززاوی ایىزززز کرێکززززاران لە
قەیراوززدایە و کرێکززاران هززیی متماوەیەکیززان بە ززتالیىیزی و
ززتالیىیزی و مززاویزی و کۆمززۆویزم ئەوروپززای و
پۆ ز
وییە.
ۆ یا دیمىکرا
لەی بارودز ەدا هیی یەکێب لە دوو ایى کزۆمەاڵیەت
ەرمایە و کار تىاوای کزىر مەودا یزان درێزه مەودایزان
ویززیە بززۆ ئەوەی بتززىاوه ڕێگەاززارەی مێهووی ز ۆیززان بززۆ
اارە زززززززەری قەیزززززززراوەکە لە جیهاوزززززززدا پیزززززززادە بزززززززکەن.
ززەرمایەدارەکان لە تىاوایاوززدا ویززیە ئەو گززرفتە اارە ززەر
بکەن اىوکە هۆکارێک بابەت هەیە و ئەویزر ئەوەیە کە
ایى کرێکاران ەیاد لە پێىیس بەهێزن .ایى کرێکزاراو
جیهززززاو لە ئەمززززڕزدا بە بەراورد لەگە دەیەی  1930ەزر
بەهێزترن بەاڵی تىاوای اارە زەری ئەو کێشزەیەیان ویزیە
اززززىوکە باوەڕیززززان بەو یسززززتمە کززززۆمەاڵیەتییە ویززززیە کە
ەرمایەداری بگرێتەوە.
پێىیستە جێ
لەبەرئەوە ئزززززززێمە ڕووبەڕووی قەیراوێکززززززز گشزززززززتگیر
دەبیزىەوە و دەرەوجزام وەکز ئەو دیزار ویززیە لەبەرئەوە
پێىیستە ئێمە بزۆ گەیشزته بەو ئامزاوجە زەڕ بکەیزه کە لە
بەرکەوەوزززززززدی ایىزززززززز کرێکزززززززاران و ۆ ززززززززیالیزی و
مرز ایەتییە اىوکە لە ئەمڕزدا ئەمە تاکە ڕێگەی واقیعییە.
بزززززابەتەکە لە زززززەر هەڵبزززززهاردن لەوێزززززىان ۆ زززززیالیزی و
بەربەریزمدا وییە بەڵکى هەڵبهاردن لەوێزىان ۆ زیالیزی و
لەواوبردو واقیع وەکادی مرز ایەت بە گشتییە.
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ۆ یالیسزز

مززه ئەرکەکززاو ئززێمەی
دەبیىمەوە:
یەکەی :بەرگززززری بززززى مەرج لە تێکززززڕای ىا ززززتەکاو
جەمزززززاوەر لە جیهاوزززززدا کە پەیىەودیزززززدارن بە پێىیسزززززتییە
هەوىکەییەکاو ئەواوەوە ئەو پێىیسزتیاوەی ۆیزان دیزاری
دەکەن بى ئەوەی ئەو پێىیسزتیاوە لە بەرامزبەر پێىیسزتییە
یا ززز بە پززززلەی دووەی
یا زززییەکان یزززان دە ززززەاڵت
هەکماریززان بکززا  .بگەڕێیززىەوە بززۆ بزززووتىەوەی کرێکززاری
کۆتاییەکزززاو دەیەی  1880تزززا زززەوی بەر لە دە زززت ێک
ززەڕی جیهززاو یەکەی .لەو کززاتەدا ۆ یالیسززتەکان دوو
کاتهمێر کزار
ەرەکییان هەبىو :یەکێکیان هە
ئاماوج
لە ڕزکێکدا و ئەوی تر ڕەگاری جیهاو  .بزۆ گەیشزتىە ئەو
ئاماوجزززززززاوە ئەوان زززززززەرەتا وەیاو ر ززززززز لە کىێزززززززىە
ززێىاەێب دکی حکززىمە یززان
دە ززت ێبکەیه؟ یززان بە ا ز
دە ززززەاڵ بىە ززززتىەوە؟ ئەوان وتیززززان ئەمززززاوە پێىیسززززت
واقیع مرز ەکاوە و ئێمە بۆ بەدە تهێىاویان ەڕ دەکەیزه
و بززززۆ بە واقیعزززز کردوزززز ئەو ىا ززززتاوەمان ززززىود لە
ەرجەی تىاواکاومان وەردەگریه.
لە کمارەیە واڵ بەدە تهێىاو هە ز کزاتهمێر کزار
لە ڕزکێکزززززدا تەویزززززا بە مزززززاوگرتى گشزززززت هزززززاتەدی لە
کمزارەیە واڵتز تزر ئەی ىا ززتاوە لە یەن دەوڵەتەوە کە
دەتىاورێززز بە جۆرێزززب دەوڵەتززز کرێکزززاری وزززاو ببرێززز
پیزززززادەکرا .لە زززززەرجەی واڵتاوزززززدا لە ڕێزززززگەی اە ززززز
بززۆرکواەییەوە لەگە ایى ز کرێکززار ئەوجامززدرا بززۆ ئەوەی
ڕێزززگە لە ڕاپەڕیزززه بگیرێززز  .ڕا زززتییەکەی ئەوەیە کە وە
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لە

ززى قۆواغززدا

ازززۆن مزززارک و ئەوگلززز وتیزززان هە ززز کزززاتهمێر کزززار
ئاماوجێززب بززىو لە یەن کرێکززاراوەوە دیززاریکرا .لەبەرئەوە
ئەی داواکارییە وەدەبىو لە بەرامبەر ەرجەی ىا زتەکان
لە پلەی دووەم گروگیدا دابىرایە.
ززززززەرەتا بەرەوگززززززاری
بە وتەی وززززززاپلیۆن پۆواپززززززار
دە ت ێبکە دواتر ببیىە بە کزىێ دەگزا ! گروگیز بزابەتەکە
لە دە زززززززززت ێک بەرەوگزززززززززارییەکەدایە .دوای ئەوە ئەوەی
ڕوودەدا گرێزززدراوە بە هاو زززەوگی وێزززىان هێزەکزززاوەوە.
بەاڵی ىدی بەرەوگزاری ئەو پەیىەوزدییە و هاو زەوگییەکە
دەگۆڕێ .
ۆ یالیسزززززززززززز و
دووەی :ئەرکزززززززززززز دووەمزززززززززززز
ۆ زززززیالیزم
کۆمۆویسزززززتەکاو ئەمزززززڕز بەدە زززززتهێىاو
ەاوسزززت و باوگە زززە کزززردوە بزززۆی .وەوەی مرز زززایەت بە
پزززززارێزراوی وزززززامێىێتەوە ئەگەر یسزززززتم کزززززۆمەاڵیەت
وەگۆڕێ ز و لە جیززات ئەو یسززتمێک وززىێ کززۆمەاڵیەت
دابمەەرێ کە لە بزىەڕە و بى یزىەوە لە یسزتم ئێسزتا
جیززاواە بێزز  .وززاوەکەی هەرایززیە بێزز بززا ببێزز بەاڵی
جەوهەری ئەو یسززتەمە پێىیسززتە ۆ یالیسززت بێزز و
ۆ ززیا
ىا ززت جەمززاوەر بێىێززتەدی .دوای کارە ززات
ززتالیىیزی پێىیسززتە
دیمىکرا زز و ززتالیىیزی و پۆ زز
ۆ زززیالیزم ئەمزززڕز ئەو اىاراێزززىەیە لە ۆبگرێزززز  :بە
ڕەهزززای ڕادیکزززا کە فیمیىیزمززز ڕادیکزززاڵیر دەگزززرێتەوە.
بەرگری ڕادیکزا لە کیزىگە ئاگزای ڕادیکزاڵ دک بە زەڕ
یا ەت گشتگیری پەیىەودیدار بە مافەکاو مرز ەوە بى
هیی هەاڵواردوێب.
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ززززززەرلەوىێ متمززززززاوە بززززززۆ
ززززززێیەی :بەدە ززززززتهێىاو
ۆ ززیالیزی لە بەرامززبەر قەیراو ز یا ززای کە اەمززکەکەی
ئەوی داپۆ ززیىە هەروەهززا ەیىززدوکردوەوەی ززەرلەوىێ
یەکێتیزززز وێززززىان ۆ ززززیالیزی و ئززززاەادی .بززززۆرکواەی بە
ستىەڕووی مافەکاو مرزی تى ز هەڵەیەکز گەورە و
کارە ززاتبار بززىوە .اززىوکە هەر کاتێززب بێ ز ئەگەر تززف لە
ئا ززززمان بکەیزززز ڕووی ززززۆ دەگززززرێتەوە .بە درێهایزززز
دەیەی  1920هۆوراوەی زىوىەت بززووتىەوەی کرێکزاری
ئیتالیززززا ئەی و ززززە جىاوززززاوە بززززىون :هەر ەیىززززدوو بێزززز
کۆمۆویزی و ئاەادی.
زززززتالیىیزی و پۆ ززززز
یەکێزززززب لە هەڵە گەورەکزززززاو
ئەوە بزىو کە هەوڵیاوزدا
تالیىیزی و ۆ یا دیمىکرا
ئەو دوو بەهایە لە یەکتر جیابکەوەوە .ئێستا ئێمە پێىیسزتە
ئەو پەیىەوززدییە بەدە ززتبێىیىەوە .لە ئەمەریکززا بە درێهایزز
ئاوار یسزت دکە کۆمۆویسز کە
دەیەی  1920دوو کە
هیی هاودەردییەکیان لەگە کۆمۆویزی وەبزىو بە واوەکزاو
( اکۆ) و (واوزت ) لە ەر فەرماو دەوڵەت بزۆرکواەی و
ڕابزززردوو پەر ززز لە زززێدارە دران .ئەی کزززارە لە ڕێزززگەی
حزب کۆمۆویسزت ئەمەریکزاوە بزرایە بەردەی کۆمزۆویزم
وێززىدەوڵەت ئەمە لەگە ئەوەی ئەوان دکی کۆمززۆویزی
بززززىون .لێززززرەدا بە ززززاواەییەوە با زززز (جەیمززززز کززززاوىن)
دەکەمەوە کە بززززۆ ئەو مەبە ززززتە کززززاریگەری بەراززززاوی
لە ەر ڕێکەستى کەم یى وێىدەوڵەت هەبىو.
ئەمە ىوىەتێکە پێىیستە ئێمە بۆی بگەڕێیىەوە .هەمزىو
کە ززززێب بە هەر وززززاوێکەوە ززززىىری مافەکززززاو مززززرزی
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تێ ەڕێىێزززززززز پێىیسززززززززتە لە ڕێززززززززگەی ۆ یالیسزززززززز و
کۆمۆویسززتەکاوەوە مەحکززىی بکرێ ز  .ئەمە مەرج ز یەکەمە
بززۆ بەدە ززتهێىاوەوەی متمززاوەی جەمززاوەر بە ۆ ززیالیزی
اززززىوکە ئەو کززززاتەی ئەی متمززززاوەیە بەدە ززززتدێتەوە ئززززێمە
اوەو هێززی مە زىەوی متمزاوەیەک مە زىەوی دەبزیه و
ئەمە دەیزززززززززان ئەوەوزززززززززدەی تێکزززززززززڕای ئەو اەکزززززززززاوەی
ەرمایەداران هەیاوە بەهێزترە.
بەرگری لە هارکطیسم

مززززه لێززززرەدا بە ززززەرجەی هاوڕێیززززاو لە قىتابەززززاوەی
مارکسیسززززززت دەڵزززززززێ ئەوان کززززززارێک ەزر ڕا زززززززتیان
ئەوجامداوە کە بەرگرییان لە مارکسیزی کردووە.
بە درێهای  181اڵ ڕابىردوو مارکسزیزی با زتریه
تە کە بۆ بیر و کاری کۆمەاڵیەت هاتۆتەئاراوە .ئەواوەی
ئیىکززاری ئەو ڕا ززتییە دەکەن و مارکسززیزی بە بەرپر ززیار
زتالیىیزی و ۆ زیا دیمىکرا ز
لە هاتىە ەر حىکم
یزززان زززەڕی داگیرکزززاری دەەاوزززه یزززان وەەاوزززه یزززان بە
مەبە ز ئەو هەڵىێسززتە وەردەگززرن .مارکسززیزی ڕێززڕەوی
ەرکەوتى ویشاو مرز زایەت داوە و پێىیسزتە
بى یىەی
ئێمە بە دڵىیای و متمزاوەوە بەرگزری لێزبکەیه و باوەڕمزان
وابێ کە ئەی کارە بە ىودە.
مارکسززززززیزی ەاوسززززززت کززززززۆمەڵگەیە .تێگەیشززززززتىێکە لە
بەرامززبەر ەاوسززت پشتبە ززتىو بە ئەەمززىون و واەاوسززت
 811ززززاڵ ڕابززززىردوو ڕێززززگەی لە بەردەی مرز ایەتیززززدا
کزززززردووەتەوە .بەرلەوە ەاویزززززىە کۆمەاڵیەتییەکزززززان تەویزززززا
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بەرهەمززز ئەەمزززىون بزززىوە و هزززیی جزززۆرە بەهزززایەک بزززۆ
ەاوست کۆمەاڵیەت وەبىو.
ئزززێمە لە بزززارەی داهزززاتىوەوە پێشزززبیى وزززاکەیه .تەویزززا
فززززۆڕم ەاوسززززتی مارکسززززیزی فززززۆڕم کززززراوەی ئەوە.
ززۆی وتززىیەت لە گىمززاوە
مارکسززیزی وە اززۆن مززارک
بىیاتىەرەکزززاوەوە درو زززتبىوە .هەمزززىو زززتێب دەتىاورێززز
لەبەرااوبگیرێزززززززززز بەو مەرجەی لە ززززززززززەر بىەمززززززززززای
ڕا ززززتییەکان بێزززز  .ئەواوەی وابەرپر ززززیاراوە هەڵىێسزززز
وەردەگززرن و ززەروۆ لە ڕا ززتییەکان وززادەن یززان ئەواوەی
کە ئەی ئززززززززززامڕاەە گەورەیەی تێگەیشززززززززززته و درکزززززززززز
ڕا ززززتییەکاو جیهززززان لەبەرااووززززاگرن و لە جیززززات ئەوە
تەویا ڕوودەکەوە اەمکە گىماواوی و وامە ى و ارەوە
و مێتافیزیکیەکان کە هیی ئاماوجێک ئەرێى دابیه وزاکەن
لە تێگەیشتى ەاوست و واقیع بەدوورن.
بە هەمزززززززززان ئەو ڕێزززززززززهەیەی مارکسزززززززززیزی لە ڕووی
ەاوسززتییەوە جێ ز گروگی ێززداوە یەوێک ز تززری مارکسززیزی
هەیە کە بە هەمزززززان ڕێزززززهە گزززززروگە و ئەویزززززر یەوززززز
دەروووی ئە ،قیزیە .مزارک ئەی بزابەتەی بە زێىەیەک
ۆیەوە تا مردن فۆرمۆڵە کردووە
ەزر ڕادیکا لە گەوج
و بەکاریهێىززا و هەرگیزززز لەو اەمززکە یزززىەدا کە زززۆی بە
"کززاری بەکززۆمە " واوی زدەبرد ئەوە بەرەوگززاری بززىوە دکی
هەر جززززززۆرە هەلىمەرجێززززززب کە بەهززززززۆیەوە مرز ەکززززززان
وەفرەتیان لێکراوە بە بێگاوە کزراون و اەو زێىدراووەتەوە
و ززەرکىتکراون یززان ززىکایەت بە جەوهەری مرزییززان
کراوە .هۆکاری بەکارهێىاو ئەمە هەراییە بێ بە ڕەوا
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هەکمززار وەکززراوە و پێززداگری لە ززەر ئەوە کززردووە کە لە
کیاوزززدا هزززیی زززتێب بەاێهتزززر ویزززیە لە بەرەوگزززاربىووەوە
لەپێىاو ئەو ڕێگەیە و داواو کیان لەپێىاو بەرگری لە ماف
مززرزی بەرگززری لە اەو ززاوەکان و ززەرکىتکراوەکان و
داگیرکراوەکززان .هززیی ڕێگەیەکزز با ززتر لە قىربززاویکردو
کیان لەی ڕێگە مەەوەدا بۆ مرز ێک بزا لە جیهاوزدا ویزیە.
لەبەرئەوە داهاتىو بۆ مارکسیزمە.

ەرااوە:
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/
1993/socializm-neoliberalizm.htm
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(چىار)
ًیۆلیبڕالیسم و
بەتایبەتیکردًی جیهاى
کری
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هارمەن

پێشەکی

ئاماوجەکززاو بزززووتىەوەی دکە ززەرمایەداری لەپێىززاو
ڕاگرتىززززززز وێراوبزززززززىوو کیزززززززاو ملیۆوزززززززان کە و ئەو
کاولکززارییەی ەیززاتر و ەیززاتر ڕووبەڕووی داویشززتىاو ئەی
ئە ززززززززززتێرەیە دەبێززززززززززتەوە کە لە ززززززززززەری دەکیززززززززززه
بەرەوپێش ىوو ەزریان بە ۆوەدیىە.
ۆپیشاوداو گەورە لە وۆ ەمبەری ٩٢٢٢
بە مەبە ت
هەەاران کە لە جەمزززاوەری زززاری " زززیاتڵ" و گەلێزززب
ززززىێى دیززززکەی جیهززززان ڕکاوە ززززەر ززززەقامەکان .ئەی
زىدوق دراوی وێزىدەوڵەت
ۆپیشاوداواوە یا زەتەکاو
و بزززاوک وێزززىدەوڵەت و ڕێکەزززراوی باەرگزززاوی جیهزززاوی
ستە ەر رو ت ئەی
کردە بابەت پر ەکە و تیشک
یا ززەتاوە .ۆپشززاوداو جەمززاوەر بززۆیە ئەو دەەگایززاوەی
کزززردە ئامزززاوۆ ازززىوکە جزززۆرە یا زززەتێک ئزززابىوری و
کززززۆمەاڵیەت بە ززززەر دەوڵەتاوززززدا دە ززززەپێىه کە جززززگە لە
دیکە بە دوای ۆیدا واهێىێ .
وێراوە و کاولکاری هی
ئەو کاریگەریزاوەی بزاوک وێزىدەوڵەت و ززىدوق دراو
لەوێى جەماوەری گەلێب واڵتدا ىڵ اوزدویەت ئزاەاراوی و
کارە ات امێزە .هەمىو ڕزکێب ( )٩٢١١١مىزدا لە واڵتزاو
ێیەمدا دەمرن اىوکە ئەو پارەیەی کە دەکرا بزۆ
جیهاو
ااودێری تەودرو زت لەو واڵتزاوەدا ەرجبکزرایە لەبزری
ئەوە دەڕوا بزززززۆ پڕکزززززردوەوەی قەرەەکزززززان .هەریەکە لە
ىدو و باوب هەڵدە ته بە ەرپەر تی جێبەجێکردو
پڕزگرامزز گىوجاوززدو بىویززادی (کە بەرپر ززە لە مردوزز
ڕزکاوەی  ٩٢١١١مىدا وە ئەوەی لىلەی تفەو لە زەر
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زززززەری مىزززززداڵەکان ڕابگریززززز و پا زززززان گىللەیەکیزززززان
پێىەبىێی ).
ڕێکەززراوی باەرگززاوی جیهززاو ( )W.T.Oیەکززێکە لە
باەرگاوەکززاو مەر ڕێسززاگەلێب بە ززەر واڵتززاو (گە ززە
واە)دا دە زززززەپێىێ کە بە ڕووکە ڕێسزززززای بێتزززززاواوه
ززززەبارە بە "مززززاف اوەوززززدارێتی فکززززری" ئەمە بەو
ماوززایە دێزز کە ئەو واڵتززاوە وەتززىاوه ززىود لە بەرهەمزز
دەرمززاوە ئامادەکراوەکززان ببیززىه تززا بەپێ ز تىاو زا بە ور ز
هەرەان بە هاوواڵتییاویان بیفرز هەتزاوەکى "ڕێگەپێزدان"
لە کۆم اویا جیهزاوییە ۆرئاواییەکزان وەروەگزرن هەربزۆیە
ئەو دەرماوزاوە ەزریزىەی هاوواڵتیزان لە
دیاریکردو ور
بەدە تهێىاویان بێبە دەکا .
دەرئەوجززام ئەوە بززریتییە لە مردو ز ملیۆوززان کە
لە ئەفری یززززززا و ئا ززززززیا و ئەمریکززززززای تززززززیه بەهززززززۆی
وە ۆ ییەکەوە کە دەکرێ اارە زەربکرێ وە کزۆلێرا
و مە ریزززا و وە ۆ زززی کەمیززز بەرگریززز لە ()H.I.V
ئەواوە زززز هێشززززتا وەمززززردوون وززززاتىاوه ئەو دەرماوززززاوە
دە تبەەن کە دەتىاوێ لەکیاودا بیاوهێ"ێتەوە.
ئەی بزززززابەتە ئامزززززاوج ویشزززززاوداو ئەوەیە کە بزززززۆا
پێىیسززززتە بزووتىەوەیەکزززز دک بە بززززاوک وێززززىدەوڵەت و
زززىدوق دراو درو زززتبکەیه هەروەهزززا گروگیززز لێزززداو
زززززەرمایەداری بە زززززێىەیەک گشزززززت ئەی
یسزززززتەم
یستەمە بەتەواوی ماوای و زەکە کیزاو ملیۆوزان مزرزی
دەکاتە قىرباو تەوها لەپێىاو ەیادکردو قاەاوجەکاویدا.
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()0

پرضیار و وەاڵم
خاوەى باًکەکاى
ضەرچاوەی ًەهاهەتییەکاًي

دەەگای "ئۆکسزفای" بزۆ هاریکزاری مرزیز ڕایگەیاوزد
کە ( ٩١ملیزززززۆن) کە لە جیهاوزززززدا بە دە ززززز کەمیززززز
زۆرا بە ڕێزهەی
ۆراکەوە گیرزدەن .قەیراو کەمیز
گەورە لە واڵتاو قىاەک ئەفری یز هەیە کە ئەریتیریزا
و ئە یىپیا دەگرێتەوە.
لە لێکۆڵیىەوەیەکززززدا دەربززززارەی واڵتززززاو قززززىاەک
ئەفری یدا هاتىوە:
ویززززىەی داویشززززتىاو ئەی دەوڵەتززززاوە تەوهززززا بە (٦٦کالۆری) لە ڕزکێکدا دەکیه.
 ێیەک داویشتىان گیرزدەی وە ىێىدەوارییه.وزززیکەی ()٠١%ی داویشززتىان بە دە ز وە ۆ ززیبەد ۆراکییەوە دەواڵێىه.
ززىار تەمەن  ٠ززا گیززرزدەی
()٠١%ی مىززدااڵوواەی و و کبىووەوە و کەمی کێر هاتىون تێکزڕای
مردن لەی تەمەوەدا ااڵوە دەگاتە ویى ملیۆن مىدا .
بە تەوهززا ئە ززیىپیا هەمززىو هەفززتەیە ( ١ ٩ملیززۆنىودی (٩١ملیزۆن
دز ر) دەداتە اوەن باوکەکان وە
دز ر) کە قەبارەی قەرەەکاویەت .

160

ضٌذوقی دراوی ًێىدەوڵەتی چییە؟

زاڵ  ٩٢١١بە مەبە زت
ىدوق دراوی وێىدەوڵەت
ئاڕا ززززززتەکردو بززززززاەاڕی ئززززززاەاد و ەرپەر ززززززتیکردو
ئزززززابىوری جیهزززززان بە ئاڕا زززززتەی بەرکەوەوزززززدی واڵتە
دەوڵەمەودەکان هاو او باوک وێىدەوڵەت دامەەرا.
مزززاف دەوگزززدان لەوزززاو زززىدوق دراوی وێىدەوڵەتییزززدا
( )I.F.Mپەیىە تە بە قەبارەی ئابىوری دەوڵەتاو ئەودای
کە ئەی مافەی پێدەبە شێ وە پەیىە تبێ بە قەبارەی
پێىیستییەکاو ئەو دەوڵەتاوە.
ویزززززز،یەتە یەکگرتىوەکززززززاو ئەمریکززززززا کە کمززززززارەی
داویشتىاوەکەی واگاتە ()٠%ی کمارەی داویشتىاو جیهان
ززاوەو ()٩٠%ی مززاف دەوگەکززاوە لەوێززى ززىدوقەکەدا بە
گشززززززززززت حەو دەوڵەتە گەورەکە ززززززززززاوەو ()١٠%ی
دەوگەکاوه ئەمە ئا اوکارییەک گەورەیە تزا بتزىاوه ئەو
یا ەتاوە تێ ەڕێىه کە دەیەىاەن.
باًکی ًێىدەوڵەتی چییە؟

بزززززاوک وێزززززىدەوڵەت دامەەراوەیەکززززز وێزززززىدەوڵەتییە
هەڵدە تێ بە پێداو قەرە بۆ پڕزکە بىویادییە گەورەکزان
(وە درو ززززتکردو ڕێگەوبززززان بەوززززداو بەرهەمهێىززززاو
وەە) لە زززززەرەتای هە زززززتاکاوەوە بزززززاوک وێزززززىدەوڵەت
هەڵدە ززتێ بە پێززداو قەرە بززۆ جێبەجێکردو ز پڕزگرام ز
ززىدوق دراوی
گىوجاوززدو بىویززادی بە هاوبە ز لەگە
وێىدەوڵەت .
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ەزریززىەی قەرەەکززاو ئێسززتا (لە ززەر واڵتززاو جیهززاو
ززێیەی) بززریتییە لە ززىودی قەرەە کۆوەکززان کە باوززب لە
ماوەکاو ڕابردوودا پێشکە زیکردوون هەریە لە بزاوک
وێزززززىدەوڵەت و زززززىدوق دراو ئەو پزززززاراوەی لە دەوڵەتە
قەرەدارەکزززاوەوە وەریزززدەگرن ەزر ەیزززاترە لە قەرەەکزززاو
ئێستا و بریتییە لە ىودی قەرەە کۆوەکاو پێشىو.
ڕێکخراوی بازرگاًیی جیهاًی چییە؟

زاڵ  ٩٢٢٠دامەەراوە
ڕێکەراوی باەرگاوی جیهزاو
هەڵدە زززتێ بە زززەپاودو ڕێسزززای ڕێکەسزززتى بزززاەاڕی
باەرگزززاوی ئزززاەاد لە زززەر ئا زززت جیهزززان ئەی ڕێکەزززراوە
اەوززدیه دادگززای وێززىدەوڵەتی تززایبە بە ززۆی لەپشززتە و
زای هەیە بە ەر ئەو دەوڵەتاوەی
دە ەاڵت واکزکردو
هەر ازززا کییەک پزززێ ەواوەی ئەو ڕێککەوتىزززاوە بزززکەن کە
ڕێکەزززززززراوی باەرگزززززززاوی وێزززززززىدەوڵەت دایىزززززززاون لەو
اىاراێىەیە ززززززدا جززززززێگەی بززززززۆ بەرکەوەوززززززدی دەوڵەتە
ەرمایدارە گەورەکان کردزتەوە.
پڕۆگراهیی گىًااًیذًی بىًییادی چیییە (
)programmes؟

Structural adjustment

هزززیی یەکێزززب لە دەوڵەتە هەکارەکزززان واتىاوێززز قەرە لە
باوک وێىدەوڵەت یا ىد لە زىدوق دراو بەدە زتبهێىێ
ئەگەر ڕەەامەوززد وەبێزز لە ززەر جێبەجێکردوزز پڕزگرامزز
گىوجاودو بىویادی بۆ ئابىورییەکەی.
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ئەی پڕزگزززززرامە ئزززززابىوری دەوڵەتزززززان بزززززۆ کۆم اویزززززا
وێىدەوڵەتییەکززززان ئامادەدەکززززا کۆم اویززززا دەوڵەتییەکززززان
بەتایبەتیززدەکا کەمکززردوەوەی مززاف کرێکززاران کرێکززان
مەرجەکزززززاو کزززززارکردن ئیجبزززززارکردن بزززززۆ دابەەاوزززززدو
ەرجیزززززز گشززززززت لە بززززززىارە ززززززەرەکییەکاو کیاوززززززدا
زىدوق
جێبەجێىەکردو ئەی یا ەتاوە واتە ڕاوە تاو
دراو لە پێداو قەرە.
ئەی یا ەتاوە بىووەتە مایەی زەپاودو بزاج گەورە
لە ەر بىارەکاو تەودرو ت و فێرکردن هەەاران کە
لە کارەکاویزززززان دوور سزززززتۆتەوە و -ڕیزززززهەی بێکزززززاری
بەرەکردزتەوە -پیشە اەییە واو ۆییەکاو لەواوبردووە.
پڕزگرامزززززز گىوجاوززززززدو بىویززززززادی هۆکززززززارێکە بززززززۆ
ززززززەرەتای و
لەوززززززاواىوو اززززززاودێری تەودرو ززززززتی
بەرەبزززىووەوەی تێکزززڕای مردوززز مىزززدااڵن و لەدایکبزززىوان
ززێیەمدا.
لە ززەر ئا ززتێک فززراوان لە دەوڵەتززاو جیهززاو
هەر بەو هزززززۆیەوە وە ۆ زززززەاوە گشزززززتییەکان و کزززززارگە
حکىمییەکان لە بیاباو ئەفری یزا ئەمریکزای تزیه و ئا زیا
بىووەتە کێ"گەی وە ۆ ییە گىا تراوەکان.
بززۆ ومززىووە لە ەیمبززابۆی لەو دەمەی ززىدوق دراوی
وێىدەوڵەت جێبەجێکردو پڕزگرامز گىوجاوزدو بىویزادی
بە ززەردا ززەپاودووە لە ززاڵ ( )٩٢٢١ەرجی ز گشززتی
اززززاودێری تەودرو ززززت بە ڕێززززهەی ززززى لە ززززەر یە
دابەەیزززىە ئەو لێزززدەرکردواوەی کە زززىدوق دراو لە زززەر
زززززەپاودوویەت بزززززۆتە هزززززۆی
بزززززىدجەی تەودرو زززززت
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ەیادبىوو باڵوبىوەوەی پەتای ئایزدە و وە ۆ زی کەمیز
بەرگری لە لەوێى هەکاراو ئەفری یادا.
ئیززدی ىیىززدویر یەکززێکە لەو کەرتززاوەی کە لە دەوڵەتە
زززاوەن پزززارە
قەرەوەرگرەکاوزززدا تەوهزززا بزززۆ کەمیىەیەکززز
دە تەبەربىوە.
ززىدو و پڕزگززرامەکەی ززەپاودو بززاج
یا ززەت
گەورەی بە ەر ىیىدو قىتابەاوەکاودا کزردزتە مەرج لە
هەمان کاتدا کرێ و داهات ڕا تەقیىە ەزربەی دەوڵەتزاو
ئەفری یززززززززززززادا بە ئا ززززززززززززت ( )٦١% - ٠١%بەراورد بە
(بەهززاکەی) پززێر ززەپاودو پڕزگززرامەکەی ززىدوق دراو
دابەەیىە.
ئەی کاریگەرییە کارە ات امێزاوە وەهای کزردووە وزاوی
"گىوجاودو بىویادی" لە ەر ئا زت میللز وزاوێک بێززراو
ززىدوق دراو
و ڕەتکززراوە بێ ز لەبەرئەوە بەڕێززىەبەراو
هە ززتان بە دووبززارە واووززاوەوەی ئەی پڕزگززرامە بە وززاوی
وىێ بری ەدار وە  :کەمکردوەوەی هەکاری ئا اوکردو
گە ەکردن.
ئایییا ضیاضییەتەکاًی ضییٌذوقی دراوی ًێییىدەوڵەتی یارهەتیییذەر
دەبي بۆ گەشەضەًذًی ئابىوری؟

ێززززرا بە دز زززز ئەو ( )٠٦واڵتەی
بە ااو شززززاودوێک
پڕزگرام گىوجاودو بىویادییزان جێبەجێکزردووە دەبیىزیه
کە تەوهزززا ازززىار واڵتیزززان لە میزززاوەی دەیەی هە ززززتاکاودا
ئا ت ئابىورییەکەی بە ێىەیەک بەردوای با بىوە.
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 زمەتگىەارییەکززززاو قەرە (قیسزززز و ززززىودەکان)ێیەک داهات هەواردەی ئەمریکای تیى لەواوبرد.
 ززززەرەڕای ئەواوە قەبززززارەی قەرەە ایسززززتەکاوززەر ەزرێززب لە دەوڵەتە قەرەوەرگرەکززان لە کۆتززای ئەی
دەیەیەدا ەزر ەیزززاترە لە قەبزززارەی قەبزززارەی هەمزززىو ئەو
قەرەاوەی لە ەرەتاوە تۆمارکراون.
 ەیززاتر لە  ١١ملیززۆن هززاوواڵت تیى ز واتە ()١١%یکیاویززان دابەەیززىەتە ززىار هێ"ززز
داویشززتىان بززارودز
هەکارییەوە.
بەڵێٌی ضىککردًی قەرزەکاى تا چەًذ ڕاضتە؟

" ززززىککردو قىر ززززای قەرەەکززززاو داهززززاتىو" ئەمە
قسەی ەزرێب لە دەەگا ڕاگەیاوزدوەکاو جیهزان بزىو پزا
کۆبزززززىووەوەی وێزززززىان وزززززىێىەراو دەوڵەتە پیشە زززززاەییە
گەورەکان لە حىەەیراو .٩٢٢٢
لەڕا ززتیدا هە زز ەلهێزززەکە بەڵێىیاوززدا بە ززىککردو
قەرەەکزززززان -ئەی هە ززززز ەلهێززززززە زززززىودمەودبىون لەو
هەڵززززززمەتە فززززززراواوەی دک بە قەرەی دەوڵەتە هەکارەکززززززان
ئەوجامدرا کە ڕێکەراوی وە ( )Jubilee 2000بە دارییان
تێداکرد.
وەەیززری دارایزز ئەو کززات بەریتاویززا (گززۆردن بززراون)
وە پاڵەواوێزززززززززززب کاریزززززززززززدەکرد بەهزززززززززززۆی ئەو ڕزڵە
ززززززىککردو
ڕابەرایە تیززززززیەی کە دەبززززززىو لە داواکززززززاری
قەرەەکاوزززدا بیبیىێززز  .زززىککردو قەرەەکزززان تەوهزززا بزززۆ
کمزززارەیەک دیزززاریکراو لە دەوڵەتزززان دەکزززرا .ئەمە بەو
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مەرجەی ئامادەبێزززز بززززۆ پەیىە ززززتبىون بە مەرجەکززززاو
بززززززاوک وێززززززىدەوڵەت و ززززززىدوق دراو و ڕێکەززززززراوی
باەرگاوی جیهاوییەوە.
لەڕووی تیززۆرییەوە و بە قسززە ئەی کززارە بززى مەبە ز
بززىو و ئامززاوجەکەی تەوهززا ززىوککردو قەرەەکززان بززىو
بەاڵی ەیاتر لە  ٩١ماو تێ ەڕی بەبى ئەوەی یە فلز لە
ززززززەر هەر یەکێززززززب لە دەوڵەتە
قەرەە تۆمارکراوەکززززززاو
قەرەوەرگرەکان دابشکێىرێ
ەی ئۆریلیۆ ( )Zie Arlyoڕایگەیاود کە "دە ت ێشزەەری
ززىککردو قەرەەکززان بززىو بە کەیسززە ئابڕووبەراوەکززاو
ەدەی  ١٩تەوها گىەار تە لە فریىداوێب".
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()2
کارەضاتی ًیۆلیبڕالیسم

ڕووداوێب لە دورگەی هایت :
.٩هەریەکە لە باوک وێىدەوڵەت و ىدوق دراو:
 بەرەوەکزززردوەوەی ئا زززت هەرە وزمززز کرێکاویزززانەپاود.
 داواکززاری بززۆ بەتززایبەتیکردو ئەو کۆم اویایززاوەیتىاوززززای بەدە ززززتهێىاو قاەاوجیززززان هەیە کە ئەرکیززززان
دابیىکردوززززززز زمەتگزززززززىەارییە زززززززەرەکییەکاوە بزززززززۆ
هاوواڵتییان.
 جە تکززززززززززردوەوە لە دابەەاوززززززززززدو بززززززززززىدجەیتەر ززززاوکراوی حکززززىمە بزززززۆ دابیىکردوزززز ەرجیززززز
زمەتگىەارییە گشتییەکان بۆ ئا ت ویىە.
 ڕێززهەی وە ىێىززدەواری لەوێززى هاوواڵتیززاو هایتیززداگەیشززتۆتە ( )٠%هەروە اززۆن تێکززڕای مردو ز مىززدا
گەیشزززززتۆتە ( )٩١%واوەوزززززدو تەمەوززززز ڕەگەەی وێزززززر
دابەەیززىە بزززۆ  ١٢زززا هەروەهزززا ڕەگەەی مزززى بزززۆ ٠٥
ا .
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ئەو یا ززززەتە ئابىورییززززاوەی بززززاوک وێززززىدەوڵەت و
ززززىدوق دراو دەیسززززەپێىه لە ئایززززدیایەکەوە ززززەرااوە
دەگززززرن کە وززززاوی "لیبڕالیزمزززز وززززىێ"یە ئەی ئایززززدیایە بە
درێهکززراوەی ئەو یا ززەتە دراویىەییززاوە دادەورێزز کە لە
حەفتاکاوزززززززدا لەکێزززززززر وزززززززاوی ڕێبزززززززاەی (دراوگەریززززززز
)Monetarismدا پیزززززادەدەکرا هەروەهزززززا لە هە زززززتاکاویر
لەکێر واوی "تات ەریزی" و "ڕیگاویزی"دا.
ئەو ئایزززززدیا زززززەرەکییەی ئەی یا زززززەتاوەی لە زززززەر
ڕاوە ززززززتاوە -بە وززززززاوە جیاواەەکززززززاوییەوە -بززززززریتییە لە
دە زززززززززتىەروەداو دەوڵە لە کاروبزززززززززاری ئزززززززززابىوری
لەوە دەکەوەوە کە ڕزڵز دەوڵە
ویۆلیبڕالیستەکان جە
ززىێى ویشززتەجێبىون و
کۆتای ێهززاتىوە لە فەراهەمکردو ز
ززززززۆرا و وەە هەروەهززززززا گىا ززززززتىەوەی پززززززڕزکە بە
اوەویززاوە بززۆ پززڕزکەی
بەویشززتیماویکراوەکان کە دەوڵە
تززایبە کە اوەوززدارێتییەکەی بگەڕێزززتەوە بززۆ تاکەکزززان و
دەەگززززززا تایبەتییەکززززززان هەروەهززززززا بززززززا لە پێىیسززززززتی
زززەر کۆم اویاکزززان و داهزززا و کزززاری
دابەەاوزززدو بزززاج
بیىا ززززززاەی دەکەن هەروەهززززززا بەپێىیسززززززت دەەاوززززززه-لە
ڕواوززگەی ۆیززاوەوە -کە دەوڵەتە واەەکززان دە ززتهەڵگرن
لە یسززتەم پارێزگززاری گززىمرگی کە ززراوەتە بەردەی
هاوردەکراوەکزززان لە دەوڵەتە بەهێززززە ئابىورییەکزززاوەوە و
پێىیستە هاو کۆم اویا وێىدەوڵەتییەکان-فرە ڕەگەەەکزان-
بززززدرێ بززززۆ بە ززززدارییکردن لە پززززڕزکە زمەتگززززىەارییە
ەرەکییەکان وە ئاو تەودرو ت و فێرکردن.
ویۆلیبڕالیسززززززززززززززتەکان جە زززززززززززززز لەوە دەکەوەوە کە
جێبەجێکردوز گشز ئەی هەوگززاواوە دەتىاوێز تەوززاوە لە
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واڵتە هەرە هەکارەکاویشدا وەبەرهێىاو بیزاو ڕاکێشزبکا
و گە ەی ئابىوری بەدیبهێىێ .
بەپێززززز باوگە زززززەکاویان بێززززز دەکرێززززز دەوڵەتێکززززز
دیزززززززارییکراو لە ڕێزززززززگەی گە زززززززەپێداو پیشە زززززززاەییە
هزززززاوردەکراوە وىێیەکزززززاوییەوە قەرەەکزززززاو پڕبکزززززاتەوە
هەروەها دەتىاوێز هەلز کزاری ەیزاتر بزۆ داویشزتىاوەکەی
بڕە سززززێىێ ئیززززدی بەو جززززۆرە هەلززززىمەرجێک گەلێززززب
با تری کیان بۆ گش تاکەکاو بەدە تبهێىێ .
ویۆلیبڕالیسززززتەکان دان بەوەدا دەوززززێه کە دەکرێزززز ئەی
یا ەت اوە لە ەرەتادا ببێتە هۆی ەیاتر دەوڵەمەودکردو
دەوڵەمەوززدەکان و هەکارکردوز ەیززاتری هەکارەکززان بەاڵی
ۆیززززان دەڵززززێه -بەهززززایەکە دەکرێزززز
ئەی ئەوجززززامە-وە
لەپێىاویدا ببە شیه دواتر هەل کزاری وزىێ دەبێزتە هزۆی
بە پلەپلە دابە کردوەوەی امان.
هەروەهززا ویۆلیبڕالیسززتەکان باوگە زەی ئەوە دەکەن کە
هززیی ئەڵتەروززاتیڤێک تززر بززۆ ئەی یا ززەتاوە ویززیە ئززێمە لە
ایەی ئابىورییەک "بەجیهاوییبىودا" دەکیزه گەر واڵتێزب
هەبێزز و وە ىاەێزز "کۆتىبەوززدی ززەر وەبەرهێىاوەکززان
38
وە باج و گىمر و (مەرجەکزاو کزارکردن) و ...هتزد"
دابەەێىێززز  .بە زززادەی وەبەرهێىزززان ڕوو لە جێیەکززز تزززر
دەکا کە ەزریىەی واڵتە هەکارەکان هەکارتر بکا .
 38ویزززۆلیبرالیزی پێیزززىایە دڵىیزززای یا زززای کزززار وە پەیمزززاو هەمیشزززەی
ززززااڵوە هەروەهززززا
تەودرو ززززت مززززىواە مززززۆڵەت کززززارکردن و مززززۆڵەت
ىێى کزار
پارێزگاری لە لەکاردوور ستىەوەی ەزرەملێیاوە یان دا ستى
وە کێما ززییەک تززر وایە لە ززەر ززەرمایە هەربززۆیە پێىیسززتە ززۆی لززى
ڕەگار بکا یا ىد کەم بکاتەوە بۆ ڕاکێشاو وەبەرهێىان( .و .ەرەب ).

169

ًیۆلیبڕالیسم ًابێتە هۆی "پلەبەپلە دابەشکردًەوەی ضاهاى"

تززززىێهەری ئززززابىوری ( )Reham Shahbanاززززاودێری
 ٠٦دەوڵەت کردووە کە پڕزگرام گىوجاوزدو

بارودز

بىویادییزززان جێبەجێکزززردووە کە

زززىدوق دراو و بزززاوک

وێىدەوڵەت دەیسەپێىه ئەوجامە

یکارییەکان دەریدە ەن

کە تەوهززا کمززارەیەک دیززارییکراوی ئەو واڵتززاوە تىاویىیززاوە
تێکززززڕای گە ززززەکردو با ززززتر بەدە ززززتبهێىه و تێکززززڕای
هەاڵو ان بەراورد بە پێشتر کەمبکەوەوە.
تزززززاکە

زززززتێب کە پڕزگرامززززز گىوجاوزززززدو بىویزززززادی

بەدە ززززززتیهێىابێ

بززززززریتییە لە ەیززززززاتر دەوڵەمەوززززززدکردو

دەوڵەمەوززدەکان و دابیىکردوزز پززارە و قززاەاوۆ بززۆ ززاوەن
باوکەکززان لە گۆ ز و ززىێى مززرز ەوە بەاڵی ئەوەی بززۆ
ەزریززىەی ەڵززب بەدیهێىززاوە بززریتییە لە ەیززاتر راپکردو ز
بارودز یان بەڕێىبەری ئەوروپای
راوز

ىدوق دراو فیلمیى

( )Flemming Larsenلە دیبەیتێکززدا لەگە

جۆرج ( )Susan Gorgلە کزاوىو دووەمز

ززۆەان

زاڵ  ١١١١دان

بەمەدا دەوێ :
"ەزرێززززززب لە دەوڵەتە هەرە هەکارەکززززززان داڕمززززززاوێک
ڕا ززززتەقیىەیان بە زززززۆوەبیى لە دوو
تر

ززززاڵ ڕابزززززردوودا

ئەوە هەیە ئەو کەلێىە گەورەیەی لەئێسزتادا لەوێزىان

دەوڵەمەوززززدەکان و هەکارەکاوززززدا هەیە ڕوو لە ەیززززادبىون
بکا ".
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تۆهاری کارەکاًی ًیۆلیبڕالیسم:

وەهززززا بززززاوە کە ئززززابىوری ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززاو
ئەمریکا لە یەن گشز دەوڵەتەکزاو تزرەوە وە مۆدێلێزب
تەما زززززززا بکرێززززززز بەاڵی جێبەجێکردوززززززز ویزززززززۆلیبڕالیزی
یارمەتیدەر وییە بزۆ با زبىوو بزارودزی .بەرەوپێشز ىووە
ئابىورییەکزززززززززاو ئەی زززززززززااڵوەی دوایززززززززز ویززززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکاو ئەمریکا بۆتە هزۆی گە ە زەودن بەراورد
بە تێکڕاکززززززاو  ٥١ززززززاڵ ڕابززززززردوو -داهاتەکززززززاو ئەی
گە ە ززەودوە گەلێززب جیززاواەە لەوەی ززااڵو ڕابززردوو-
لەو مززاوەیەی لە الەکززاوەوە درێززهدەبێتەوە بززۆ ززەرەتای
ێزاوز ئەمریکز ەیزادیکردووە بەاڵی لە
حەفتاکان داهات
واوەڕا زززززززززت حەفتاکزززززززززاوەوە هەتزززززززززاوەکى زززززززززەرەتای
یا ەتەکاو ویۆلیبڕالیزی ()٦١%ی ێززاوە
جێبەجێکردو
ئەمریکییەکززززززان هززززززیی ەیززززززادبىووێک ڕا ززززززتەقیىەیان لە
داهاتەکاویززان بە ززۆوە وەدی ززەرەڕای ەیززادبىوو (٩٦١
کزاتهمێر کزارکردو ەیزادە /واتە ماوگێزب کززارکردو تەواو)
لە کمارەی کاتهمێرەکاو کارکردن لە اڵێکدا:
ئەمریکییدا لەکێزر
کە
ئێستا یە کە لەوێى هە
هێ"زز هەکاریززیەوە دەکیزز هەروەهززا وزززیکەی  ١٠ملیززۆن
هزززززاوواڵتی ئەمریکززززز ازززززاودێری تەودرو زززززتییان بزززززۆ
دابیىىەکراوە ئا ت کرێ بە ڕێزهەی ( )١١%لەازاو زاڵ
 ٩٢٦١دابەەیزززززىە بەپزززززێ ەواوەوە داهزززززات بەڕێزززززىەبەر و
ززەرزک کۆم اویززا گەورەکززان بەرەبززىەتەوە .ززاڵ ٩٢١١
ئا ززت هەرە کەمزز داهاتیززان بریتیبززىو لە  ١١ئەوەوززدەی
ززززاڵ  .٩٢٦١بەپێزززز ئەوەی ڕزکوززززامەی (بزززززو ویززززب)
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باڵویکززززززردزتەوە ززززززاڵ  ٩٢٢١ئەو داهززززززاتە  ١٠هێىززززززدە
ەیزززادیکردووە زززاڵ ( ١٩٢ )٩٢٢١هێىزززدەی زززاڵ ٩٢٦١
داهاتیان ەیادیکردووە.
ئەی وێزززىەیە لە ئیىگلزززتەرا جیزززاواەییەک ئەوتزززۆی لەگە
ئەمریکادا وییە هەتاوەکى ئێستا کاتهمێرەکاو کزارکردن
کە ئیىگکزززتەرا بەرەتزززریه کزززاتهمێری کزززارکردوه لە گشززز
ئەوروپززززای ۆرئززززاوادا ززززێیەک مىززززدااڵو ئیىگلززززتەرا لە
ێزاوێکزززززززدا گەورەدەبزززززززه کە کیاویزززززززان لەکێزززززززر هێ"ززززززز
هەکارییەوەیە.
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()3
شکطتی ئەزهىوًەکە
لە ڕۆژهەاڵت
ئاوی جیهان
واڕەەایەتییەکزززان لە پۆلیڤیزززا زززەرکەوتىو بزززىون لە
ڕێگریکردن لە هەوڵ بەتزایبەتیکردو ئزاوی زىاردوەوە
کە لەپشزززز ئەمەوە کۆم اویززززای ()Bechtelی فززززرەڕەگەە
هەبىو.
ڕێکەەری واڕەەایەتییەکان (ئۆ کار ئۆلیڤێرا) دەڵێ :
کە تائێستا بەدە زتماوەوە مابێز بزریتییە لە
تاکە
ئزاو و هەواکەمزان کزارێک ئا زاویر ویزیە لە یە کاتززدا
دک بە حکىمەتەکەمززززززان و دک بە بززززززاوک وێززززززىدەوڵەت
ززززززەڕبکەیه .ئەوەی هەیە بززززززریتییە لەوەی لەو تر ززززززە
ڕەگارمززان بێزز  .ئززێمە گەلێک ز هەکاریززه و ڕووبەڕووی
کۆم اویای ()Bechtelی ەەبە ک دەبیىەوە هەروە ازۆن
(داوود) ڕووبەڕووی (مارد جىلیا) دەبێتەوە.
ىدوق دراوی وێزىدەوڵەت پێیزاوىایە
ەرکردەکاو
هەلزز گەورەیززان بززۆ ۆ ززەپاودویان بە ززەر ئززابىوری
یسزتم ئەوروپزای
جیهاوییدا هاو اوە لەگە هەرە
زززززۆرهەاڵت لە زززززااڵو  ٩٢١٢بزززززۆ  .٩٢٢٩ئەو ڕەوتە
ئۆپۆە زززیۆوە دیمىکرا زززییاوەی لەو واڵتزززاوە دەرکەوتزززه
دەریەس کە بەدوای ڕێگەیەکدا دەگەڕێه بۆ دەرازىون
لە ئا ززت داتەپیززىی بهێززىی و هەلززىمەرجە والەبارەکززاو
کیان.
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لە هەمان کاتدا کە گەلێزب لە بەڕێزىەبەری کۆم اویاکزان
و یا ییە کۆوەکان پێیان وابىو کە پێىیستە یا زەتێک
وىێ بىویادبىرێ کە بتىاوێ ئیمتیاەاتەکاویان ب ارێزێ .
یسای مە یح لە وىێىەراو بزاوک
هەمىو ئەماوە وە
وێزززززززززززىدەوڵەت و زززززززززززىدوق دراو و ئابىورییىا زززززززززززە
ویۆلیبراڵیسززتەکاویان دەڕواو ز کە بززێه و ڕەگاریززان بززکەن
ئەی دەەگایاوە بزىون کە پڕزگرامز گىوجاوزدو بىویادییزان
هێىایە واڵتاو ئەوروپای ۆرهەاڵت و ڕو زیا و ەزربەی
زززۆ یەت پێشزززىو کە پشززز دەبە زززتێ بە
کۆمارەکزززاو
"اارە زززززەر بە زززززۆ " هەروەهزززززا دەەگزززززا ڕاگەیاوزززززدوە
ۆرئاواییەکان بە حەما ەوە باوگە ەیان بزۆ ئەمە دەکزرد
کە "ئزززززززێمە لە زززززززەروبەودی ڕووداوززززززز پەرجزززززززىویەک
ئابىوریززدایه" بەاڵی ئەوەی ڕوویززدا ڕێززب پززێ ەواوەی ئەمە
بىو.
زززىێىێب دابەەی -لە
تێکزززڕای بەرهەمهێىزززان لە گشززز
ڕوو زززیا گەورەتزززریه واڵ کە ئەەمزززىوو ویزززۆلیبڕالیزم
تاقیکردەوە بەرهەمهێىان بە وزیکەی ویزىە دابەەی هەمزان
ززز لە ئۆکراویزززا بەلگزززراد ڕزماویزززا ئەلباویزززا جۆرجیزززا
ئەرمیىیزززززززا و ئاەەربایجزززززززاویر ڕوویزززززززدا هەر بەتەوهزززززززا
پیشە ززززاەی گیززززرزدەی کاریگەرییەکززززاو جێبەجێکردوزززز
یا ەتە ویۆلیبڕالیستییەکان وەبىو لەو واڵتاوە.
کشززززززززتىکاڵیر ەزر بە بەهێزززززززززی کززززززززاریگەر بززززززززىو
بەرهەمهێىززاو بەروبززىومە کشززتىکاڵییەکان لە ڕو ززیا بززۆ
ویزززىە دابەەی لە ئۆکراویزززا بزززۆ ( )١١%لە زززاڵ ٩٢٢٥
تززاکە ئززامڕاە کە ێزاوەکززان بتززىاوه مىززداڵەکاویان بززهێىه و
ززززىاردو پێىیسزززز لە وەرەی ە ززززتاودا بەدە ززززتبهێىه
بزززریتییە لەوەی کە هە زززته بە ەمبزززارکردو بە زززێب لە
ەوەە و میىەی کێ"گەکاویان.
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کمزززززززززارەی ئەو هززززززززززاوواڵتییە ڕوو ززززززززززییاوەی کە بە
کزززىلەمەرگ لە کیاوزززدا مزززاووەتەوە گەیشزززتۆتە  ٦١ملیزززۆن
وە ۆ ززززز و پەتزززززای وە ( )T.B.و تەوزززززاوە کزززززۆلێرا
لەوێىیاوزززدا باڵوبزززۆتەوە واوەوزززدی تەمەوززز پیزززاوان لە ٦٠
اڵەوە دابەەیىە بۆ  ٠٠ا .
لە مێززهوودا هززیی هەرە ززێک ئززابىوری بەی گەورەیززیە
ڕوویزززززىەداوە مەگەر تەوهزززززا لە دز ززززز جەوززززز یزززززا ىد
رو ت گەورەدا.
کارە ات
زززىدوق دراو و بززاوک وێزززىدەوڵەت
بەرپر ززیاریەتی
تەوهززا ئەوە ویززیە کە اارە ززەرێب پێشکە ززبکەن تززا وزز
بزززکەی ببێزززتە هیزززىایەک درزەوزززاوە بەڵکزززى بە زززىوربىون
لە ززززەر پێشکە ززززکردو ەێززززدەتر لەهەمززززان اارە ززززەر
ززەدەکاو واوەڕا زز کاتێززب داوای
هەروە پزیشززکێک
اارە ززززززەرکردو وە ۆ ززززززێک لێززززززدەکرا کە گرفتززززززاری
ىێىبەربززززىون بززززىو اارە ززززەرەکەی ئەوەبززززىو کە هەر
بەردەوامبێ لە ەر ىێىلێڕزیشته ەیاتر و ەیاتر ىێى
لێبڕوا هەتاوەکى دەمرێ .
دۆزەخی کارگە عارەقچۆڕێٌەکاى

ئەو یا ززززززززەتاوەی ززززززززىدوق دراوی وێززززززززىدەوڵەت
دەیاوسززززەپێىێ بەەەروری مەرجزززز کززززارکردو تززززۆقێىەر
زىدوق
دەهێىىەئاراوە .ئەو دەوڵەتاوەی کەوتزىوەتە اىگز
دراو و بزززاوک وێزززىدەوڵەتییەوە تەوهزززا کەمێکیزززان دەتزززىاوه
ێراتززر و بەهێزتززر بە ززۆوە ببیززىه بەجۆرێززب
فراواوبززىوو
کە ببێزززتە هزززۆی پڕکزززردوەوەی قەرەەکزززان و زززىودەکان.
هاویاودەدەن بۆ بىویادواو واواەی باەرگاو ئزاەاد یزا ىد
"وززاواەی وەبەرهێىززان" و هێىززاو وەر ززەی کززۆکردوەوەی
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فرەڕەگەە و هەڵدە زته بە درو زتکردو کزااڵ بە ئامزاوج
فرز تى لە گش جیهاودا.
هەمان ز لە کارگەکزاو واڵتزاو وە ئەودزویسزیا و
تایلەود و لڤادزر ڕوودەدا کە کزی و کوز گەوزۆ ڕزکاوە
 ٩١بززۆ  ٩١ززە ا کززاری تێززدا دەکەن بززۆ بەرهەمهێىززاو
جلزىبەر و پزێاڵوی کۆم اویاکزاو ( )Nike, Jap, Adidasبە
هەمززززززززان ززززززززێىە لە مەکسززززززززیکیر ئەو کارگززززززززاوەی لە
دەوروبەریزززدا درو زززتکراون هەڵدە زززته بە بەرهەمهێىزززاو
بە ێب لە بەرهەمە ئەمریکییە فرەڕەگەەەکان.
بە حکىمەتەکزززززززاو ئەی واڵتزززززززاوە و هاو زززززززێىەکاویان
گززىتراوە کە ئەگەر وەتززىاوه کۆم اویاکززان ڕاکێشززبکەن ئەوا
پێىیستە "ڕێسا یا ای و یستماتیکەکان" کەمبکەوەوە بزۆ
وزمتززریه ئا زز ئەمە بەو ماوززایەی هززیی اززاودێرییە
لە ززەر کززا و مززاوەی کززارکردن وەبێزز هەروەهززا هززیی
جۆرە کۆتێک تىود لە ەر کارکردو مىدااڵن وەبێز هزیی
جززۆرە دە ززتتێىەرداوێب لە یەن دەەگززا ئەمىییەکززاوەوە بززۆ
کاروبزززززاری یەکێتیزززززیە باەرگاوییەکزززززان وەبێززززز هاوکزززززا
مەرجەکززززززاو ۆپارا ززززززتى بەرهەمهێىززززززان تززززززایبە بە
ئاگرکەوتىەوە ىکبکرێ ئەمە لەکاتێکدا لەو واڵتاوە وەها
بززاوە کە کوززاو کززارکەری هززی ،لە ززىێى کارکردویززان
بىىون دوای کۆتاییهاتى وزۆرەی کارکردویزان بزۆیە ئەگەر
ەزرە ڕووداوی مززززردن ڕووبززززدا لە کززززات کەوتززززىەوەی
ئاگری لەواکاودا.
هەروە وەبىوو دووکەڵکێش گزاە و دوکەڵەکزان لەو
کارگزززاوەدا کە ملکەاززز ڕێسزززا زززتاوداردەکاو ڕێکەسزززته
وەبززززىون دەکرێزززز ببێتەهززززۆی بەرەبززززىووەوەی ڕێززززهەی
پیسززززبىون بە ئا ززززتێک گەورەتززززر لەوەی ئێسززززتا هەیە لە
واڵتە پیشە اەییەکاودا.
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()4
هۆتەکەی ژیٌگە
ززززززززىدوق دراوی
یا ززززززززەتەکاو
جێبەجێکردوزززززززز
ززێدا
وێززىدەوڵەت لە کەرتز کشززتىکاڵی واڵتززاو جیهززاو
بززۆتە مززایەی ڕووداو ز کارە ززات کیىگەی ز و دیمززۆگراف
(داویشززززززتىان) .لە ئەوجززززززام هەوگاووززززززان بە ئاڕا ززززززتەی
کشزززتىکاڵ بەروبزززىومە هەواردەکارییەکاوزززدا دە زززتکرا بە
هاوزززداو –و پشتبە زززته بە -تزززاکە بەرهەمێزززب کە بشزززێ
ەزر بە ێرایزز و بە کەمتززریه تێ ززىو ب ێىززدرێ ئەوە
لەپێىززززززززاو پڕکززززززززردوەوەی پێداویسززززززززتییەکاو کۆم اویززززززززا
ۆرا .
ەەبە حەکاو
ئەی پسزززززززز ۆڕی وەرگزززززززززرتىە تزززززززززاک،یەوەیە ئەگەری
باڵوبىووەوەی مێزروو و میکرزبز وزاو کزێ"گە و مەەراکزان
ەیاددەکززززززا کە وە وە ۆ ززززززییە لە بەروبىومەکززززززان
دەدەن و بەرهەمە کشزززتىکاڵییەکان لەوزززاودەبەن هاوکزززا
بەکارهێىززاو پەیى ز ئەوززدامی هەرەاوبەهززا بززۆ بەپیتکردو ز
ەەوی بەاڵی لەگە ىا زززززز و ویسززززززت ئەو کۆم اویززززززا
وێىدەوڵەتییزززاوەدا دەگىوجێززز کە لە بزززىاری پیشە زززاەییە
کشززتىکاڵییەکاودا کززاردەکەن بەجۆرێززب کە تززۆو و پەیززه و
ەمادی کشزتىکاڵی و قزڕکەری مێرووەکزان بە ەزرتزریه
بزززڕ بفرز زززه .هاوکزززا حکىمەتەکزززان و کشزززتکارەکان بە
ئاڕا زززتەی بەکارهێىزززاو بەروبزززىوم کێىەتیزززب گزززۆڕاودا
هێىدە ەقامگیر وییە بۆ ئەوجامداو
ببرێه بەاڵی رو
پڕز ززززەی گززززۆڕیى کێىەتیززززب ئەوجامەکززززاویر ئەوەمززززان
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پێزززززززدەڵێه کە ڕەوزززززززگە ئەو پڕز زززززززەیە ەزر بە ئا زززززززاو
کاریگەری و لێکەوتەی وەکی هەبێز (بزۆ ومزىووە وە
راپکردو ز بەرهەمەکززاو دیززکە و لەوززاوبردو باڵىززدەکاو
وزززاو رو ززز ) لەگە ئەوە زززدا دەردە کشزززتىکاڵییەکان و
مێرووە کشتىکاڵییەکان لەواودەبا .
هەمان میتۆدە پس ۆڕییە تاک،یەوەکان لە بەرهەمهێىاو
دەریاییشززززززدا جێبەجێززززززدەکرێه بەردەوامبززززززىون لە ززززززەر
بەرفراواوکردوززز بزززاەوەی هەوزززاردەکردن لە واڵتزززاو وە
ئیکىادزر هیىد زتان و با زىوری ڕزکهەاڵتز ئا زیا واتە
ەرجەی واواە کەوارییەکان لە بە ێزىکردن و
ڕاوە تاو
بەرهەمهێىززاو ڕزبیززان ئەمە وێززڕای ئەوەی دەبێززتە مززایەی
وێراوکردوزززز کیززززىگەی رو ززززت و ززززەرااوەی کیززززاو
ەزرێب لە داویشتىاو واو ۆی واواە لۆکاڵییەکان.
کە زززتیگەلە گەورەکزززان جزززێگەی ڕاوایزززیە ب ىکەکزززان
دەگززروەوە و ززاماو ما ز تەفروتىوززا دەکەن و دەیززکەوە
قىرباوی بەرکەوەوزدی کۆم اویزا وێىدەوڵەتییەکزان .ەڵکز
ززززى کە پسزززز ۆڕییەک تاک،یەوەیززززان
واڵتززززاو جیهززززاو
وەرگرتزززىوە –بە زززێک کەمیزززان وەبێززز  -هزززیی زززىود و
کەڵکێکیززززان لەی پسزززز ۆڕبىووە وەروەگرتززززىوە تەوززززاوە لە
اىاراێززززززىەی بەدە ززززززتهێىاو قززززززاەاوۆ لە تززززززااڵوکردن و
بەفیڕزداویشززززززییەوە .هەریەکە لە بززززززاوک وێززززززىدەوڵەت و
ىدوق دراوی وێىدەوڵەتییر فشار دە ەوە ەر واڵتاو
زززى و پاڵیزززان دەوزززێه بەرەو ئەی ئاڕا زززتەیە لەو
جیهزززاو
دەمەی واڵتزززززاو دیزززززکە بڕێکززززز ەزرتزززززر لە هەمزززززان ئەو
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بەرهەماوە لە دەریاکان دەردەهێىه و پا ان واازاردەبه بە
ور ێک هەرەان بیفرز ه.
ەیاتر لە زەدەیە لە پسز ۆڕی تزاک،یەوە لە ئەفری یزا
بزززززىوە مزززززایەی دابەەیىززززز –وە ەیزززززادکردو  -داهزززززات
هەواردەکردو بەروبىومە کشتىکاڵییەکان ئێسزتا ئیزدی
ئەفری ییەکززززان پەلەیززززاوە لەوەی بگەڕێززززىەوە بززززۆ ززززێىاەە
باوەکان.
ئیکىادۆر:

ززەر ئیکززىادزر لە ززاڵ
داوەوەی قیسززت قەرەەکززاو
 8111وزیکەی ویىەی بىدجەی ئەو اڵەی واڵتەکەی بزرد
بۆ ۆی .پێىیستبىو هەر هزاوواڵتییەک ئیکزىادزری بزاری
گراوزززززززز داوەوەی  8دز ر لە هەمزززززززززىو هەفتەیەکزززززززززدا و
ززاڵ  1888بەززاتە ززەر ززاو ززۆی تەوهززا
بەدرێهای ز
ەر واڵتەکە .لەکاتێکدا ویىەی
لەپێىاو داوەوەی قەرەەکاو
داویشززتىاو واڵتەکە ۆیززان داهززات هەفتاوەیززان کەمتززر لە
دوو دز رە.
ئەو ێزاوزززززززززززاوەی وە ۆ ززززززززززز ئایزززززززززززدەیان هەیە لە
وە ۆ ەاوەی "ویفۆرن  "Nefornلە ئیکزىادزر ووردە وردە
کیاویزززان تزززىایەوە بەهزززۆی راپیززز جزززۆری زززۆراکەوە .لە
اڵ 8111دا دە تیاوکرد بە واڕەەایەت
ماوگ ئۆگۆ ت
دک بە کىرتهێىزززاو بزززىدجەی دەوڵە بزززۆ لەئە زززتۆگرتى
ەرجیزززز اارە ززززەری وە ۆ ززززییەکاویان مێردمىززززداڵێک
تەمەن  18ززا بە وززاوی (کززارلیتۆ) بەی ززێىەیە دەدوێز :
"لە بر ززا بمززریه با ززترە لەوەی بە بەراززاوی ۆمززاوەوە
ئایزززدە جە زززتەمان بەزززىا " کزززارلیتۆ بەهزززۆی وەرگرتىززز
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ززاڵە
ززىێى پیسززەوە لە کە ززێک دیززکە مززاوەی ززە
تىو ز وە ۆ ززی ئایززدە بززىوە .هەمززىو ئەمززاوە لەکاتێک زدا
وززززیکەی ()%81ی وە ۆ زززەاوە و کۆگاکزززاو وەرەارەتززز
تەودرو ززتی ئیکززىادزر ئاەار ززکێه و مززاددەی ززڕکەریان
تێدا وییە.
هیچ شتێک بێبەراهبەر ًییە؛ چەکذارکردى و هاوکاری

ززەراو واڵتە پیشە ززاەییە پێشززکەوتىوەکان ەریک ز
گەمەیەکزززززززز گەورەن ئەویززززززززر ئەو هاریکززززززززارییەیە کە
واڵتە گە ە واەەکزاو
باوگە ەی ئەوە دەکەن پێشکە
دەکەن .بەاڵی ئەوەی ئەو ززەرزکاوە با زز وززاکەن ئەوەیە
کە هاریکارییەکە بە ۆڕای و بێبەرامبەر وییە.
هەریەکە لە ززىدوق دراو و بززاوک وێززىدەوڵەت لەگە
هەر یارمەتیداوێکزززدا اەوزززدیه مەرج دە زززەپێىه کە زززاڵ
ززززززەرەکی ئەو مەرجززززززاوە لەوززززززاوبردن و وەهێشززززززته و
پىکززززززاوەوەی کەرتزززززز گشززززززتی و دەوڵەتیززززززیە دواتززززززر
بەتزززززززززززایبەتکردو ئەو کەرتە گشزززززززززززتییاوە حکزززززززززززىمەتە
قەرەدەرەکزززززززان زززززززىورن لە زززززززەر ئەوەی یزززززززارمەتییە
پێشکە زززکراوەکە یزززارمەتییەک مەرجزززدار بێززز دەوڵەتە
واەەکززان بەهززیی جۆرێززب وززاتىاوه یززارمەت بەدە ززتبهێىه
ئەگەر لەبەرامززززبەردا پەیىە زززز وەبززززه بە کڕیىزززز کززززااڵ و
زمتگىەارییەکان لە واڵتە قەرەدەرەکان.
یەکێزززب لە ومزززىووە دیارەکزززان لەی بزززارەیەوە بەوزززداوی
(پێززرکوا)یە لە مالیزیززا کە حکززىمەتەکەی مارگرێز تززات ەر
قەرەێکزززززز  888ملیززززززۆن دز ریزززززز دەداتە واڵتەکە بززززززۆ
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درو ززتکردو بەوززداوەکە .ئەی بززڕە پززارەیە اززىوە گیرفززاو
دوو کۆم اویززززای ئیىگلیزززززییەوە کە لە ڕێززززگەی ەقززززارا و
مزززززامەڵەی باەرگزززززاوی زززززاوىوبەرەوە کاریزززززان دەکزززززرد
کۆم اویزززززای "بیلفزززززۆریت " و " یمىشزززززەن" (کە کزززززىڕەکەی
تات ەر وە ڕاوێهکار لەمەی دواییان کاری دەکرد).
ومىووەیەک دیکە بریتییە لە بەوداوی " "ITisuلە تىرکیا
کە بڕیار وابزىو لە جێگەیەکزدا بىویادبىرێز کە گروگییەکز
ئززززارکیلۆکی ەزری هەبززززىو کە بىویادوززززاو ئەو بەوززززداوە
دەبىوە مایەی لە ىێىهەڵکەودن و جێهێشتى مزا و حزاڵ
وززززیکەی  88111کە لە داویشزززتىاو کزززىردی وزززاواەکە
هەروەها کاریگەری وێگەتیڤیش دەبێ لە ەر بڕی ئزاوی
ززىریا و
ڕزیشززتىو بززۆ واڵتززاو دراو ززێ تىرکیززا (وە
ێززززززززرا ) لەگە ئەواوە ززززززززدا بە گەرمییەکزززززززز ەزرەوە
حکززىمەت ویۆلیبڕالیسززتی ئیىگلیزززی یارمەتییززان پێشززکە
دەکززززززرد بززززززۆ درو ززززززتکردن و تەواوکردوزززززز  .هاوکززززززا
ززززى
پێشکە ززززکردو هاریکززززاری بززززۆ واڵتززززاو جیهززززاو
مەرجززززدارە بەوەی اە و تەقەمەویشززززیان بززززۆ هەوززززاردە
بکەن.
هاوکارییەکززززززاو حکزززززززىمەت بەریتاویزززززززا تزززززززایبە بە
درو زززززتکردو بەوزززززداوی "پێزززززرکوا" پەیىە ززززز بزززززىو بە
ڕێککەوتىێک ز وهێىی ز لەگە حکززىمەت مالیزیززا کە بەپێ ز
ئەو ڕێککەوتزززززىە حکزززززىمەت مالیزیزززززا اە لە کۆم اویزززززا
بەریتاوییەکان دەکڕێ .
پڕزگرامززز وەتەوە یەکگرتىوەکزززان بزززۆ گە زززەپێدان لە
ۆیززززدا ئەی ڕا ززززتییەی تۆمززززارکردووە :ئەو
ڕاپۆرتەکززززاو
دەوڵەتزززاوەی ەزرتزززریه پارەیزززان لە بزززىاری اەکدارکردوزززدا
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ەرجکزززززردووە دوو هێىزززززدە و ویزززززىی ئەو دەوڵەتزززززاوەی
پززززارەیەک کەمتریززززان لە کڕیىزززز اەکززززدا ەرجکززززردووە
هاوکاری و یارمەتییان پێدەگا .
ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززاو ئەمریکزززا لە مزززاوەی دەیەی
وەوەدەکاوزززدا گروگییەکززز ەزری داوە بە بەرەکزززردوەوەی
قاەاوج ئەو کۆم اویایاوەی لە بىاری یسزتەم بەرگریز
ەرباەییدا کاردەکەن ئەوە لە ڕێزگەی هاوزداویاوەوە بزۆ
هەوززاردەکردو اە و کەرە ززتەی ززەرباەی دەوڵەتززاو
ززى" کەوتززىووەتە وززاو داوی کڕیى ز اەکێک ز
"جیهززاو
ەزرتززرەوە و ڕێززهەی فرز ز اەکز ئەمریکز بە واڵتززاو
زززى کە زززاڵ  )%88( 1881بزززىوە لە زززاڵ
جیهزززاو
1888دا بىوە بە ( .)%48حکىمەتە یە لەدوای یەکەکزاو
بەریتاویززززا کرێکززززاران و پارێزگارەکززززان اە و ئززززامێر و
ئزززامڕاەی ئە زززکەوجەداویان بە ( زززۆهارتۆ)ی دیکتزززاتۆری
ئەودزویسززیا فرز ززتىوە هەتززاوەکى دک بە گەل ز تەیمززىری
ۆرهەاڵ بەکاریبهێىێ .
ززێتییەک تەواوە
ئەوەی لە دەوروبەرمززان ڕوودەدا
بە ەرجززداو پززارە لە کڕیىز اەکززدا قىر ززای قەرەەکززاو
زززێیان ەیزززاتر کزززردووە .ئەمە
حکىمەتەکزززاو جیهزززاو
زىدوق دراوی وێزىدەوڵەت و
پا اوێب دەدا بە دە
بزززززاوک وێزززززىدەوڵەتییەوە کە پڕزگرامەکزززززاو گىوجاوزززززدو
بىویزززززادی بىێزززززرێتە وزززززاو ئەو واڵتزززززاوەوە .ئەوجامەکە ززززز
پاڵ ێىەواو دەوڵەتاوە بەرەو جەو و کڕیى اەکز ەیزاتر.
زززززۆما کۆمزززززاری کۆوگزززززۆی
واڵتزززززاو وە (ئەوگزززززۆ
دیمزززىکرا لیبریزززا زززیرالیۆن) لەوزززاو زززیىەن و ەاریززز
ۆیاودا بەجێهێ"دراون.
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()5
کێ پەتی بىکەڵەکاى
دەجىڵێٌێت؟
لەپشززززز بزززززاوک وێزززززىدەوڵەت و

زززززىدوق دراوی

وێزززززىدەوڵەتییەوە هێززززززە پزززززارەدار و دە زززززەاڵتدارەکان
زەدەی بیسزتەمدا گۆ ززاری
ڕاوە زتاون .لە کۆتاییەکزاو
" "Forbesلیست بلیۆوێرەکزاو جیهزاو باڵوکزردەوە و لە
ڕاپۆرتێکدا ئاماکە بەوە دەکا کە:
ززاڵ ( )1888حە ززدە بلیززۆوێری وززىێ دەرکەوتززىون
بەوە کمارەی بلیۆوێرەکاو جیهان لەو دەمەدا بزىو بە
 898بلیۆوێر.
وزززیکەی  811لە بلیۆوێرەکززان ززەروە و ززاماویان
بە  1.11بلیۆن دز ر مەەەودە دەکرێ گەورەتریه زى
بلیۆوێریشزززززیان زززززەروە و زززززاماویان یەکسزززززاوە بە
بزززززززىدجەی  89دەوڵە لە دەوڵەتە هەرە هەکارەکزززززززان
ززاماو ئەو ززى کە ززە بە ززتراوەتەوە بە کۆم اویززا
فرەڕەگەەەکاوەوە.
وززززیکەی  811کۆم اویزززا لە کۆم اویزززا جیهزززاوییە هەرە
گەورەکزززززززززززان لە یەن وززززززززززززیکەی  18111کە ززززززززززز
دەوڵەمەوزززززززززدەوە بەڕێزززززززززىەدەبرێه زززززززززەرمایەی ئەو
کۆم اویایزززاوە وززززیکەی %88ی کزززۆی بەرهەمززز جیهزززان
دەگزززززرێتەوە .اەوزززززدیه کۆم اویزززززای جیهزززززاوی هەن کە
قەبززارەی ئابىورییەکەیززان لە ئززابىوری ەزرێززب لە واڵتە
هەکارەکان گەورەترە گەورەتریه پێىۆ کۆم اویزا لە یەن
تەوهززززا  81کە زززز هەرە دەوڵەمەوززززدەوە بەڕێززززىەدبرێه
183

ەرجەی ئەفری یا و
داهات بەرهەمەکاویشیان لە داهات
ززززۆرهەاڵت واوەڕا زززز پززززێکەوە و هەمززززىو داهززززات
با ززىوری ئا ززیا گەورەتززرە .ئەی اەوززد کە ززە کمززارە
دیزززاریکراوە زززاوەو بڕیزززارن لە زززەر ئا زززت جیهزززاو
بڕیزززار لە زززەر جزززۆر و قەبزززارەی بەرهەمەکزززان دەدەن
بڕیززار لەوە دەدەن کززى کززاری هەبێزز و پززارە بززۆ کززىێ
ب ێ و کێر هەکار بکرێ .
ڕەگەەوزززززززامەی  189کۆم اویزززززززا لەو کۆم اویایزززززززاوە
بە زززززززززززززززززززززتراوەتەوە بە دەوڵەتە پیشە زززززززززززززززززززززاەییە
ەرەکیشزییان
پێشکەوتىوەکاوەوە بىکەی بەڕێزىەبردو
بزززریتییە لە ئەمریکزززا و کاپزززۆن و فەڕەوسزززا و ئەڵماویزززا و
بەریتاویا .ئەواو دیزکە ڕەگەەوامەیزان دەگەڕێزتەوە بزۆ
واڵتاو وە ئیتاڵیا ىید ىیسزرا و هۆڵەوزدا .هەمزىو
ئەی دەوڵەتاوەن کە هەکمىوویان بە ەر زىدوق دراوی
وێززززززىدەولەت و بززززززاوک وێززززززىدەوڵەت و ڕێکەززززززراوی
باەرگاوی جیهاوییدا ەپاودووە.

ئەو کۆم اویززززززا وززززززاوبراواوە هەو و کۆ شززززززێک ەزر
بەگەڕدە ەن هەتززززاوەکى هەکمززززىووێک یەکزززز،کەرەوە بززززۆ
واڵتەکاویززززان بەدە ززززتبهێىه لەوززززاو ئەو قەواراوەدا (بززززاوک
ززززىدوق دراوی وێززززىدەوڵەت  .ڕێکەززززراوی
وێززززىدەوڵەت
باەرگززززاوی جیهززززاو ) .لە ززززااڵو کۆتززززای وەوەدەکاوززززدا
کۆم اویززززا وێىدەوڵەتییەکززززان قەوارەی وىێیززززان دامەەراوززززد
وە " :کۆڕی ئەوروپی بزۆ پیشە زاەی" کە پێکهزاتىوە لە
ەرز و بەڕێىەبەری کۆم اویا ئەوروپییەکزان هەروەهزا
"دیالۆگ باەرگاوی ئەتاڵوتیب" کە پێکهزاتبىو لە زەرجەی
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ەر ەەریزای ئەتاڵوتیزب
ەرز کۆم اویاکاو دەوڵەتاو
لەگە "ئەوجزززززززىمەو جیهزززززززاوی ئزززززززاو" کە هەڵمەتێکززززززز
وێزززززززززىدەوڵەتی ڕێکەزززززززززراوی بەگەڕ سززززززززز لەپێىزززززززززاو
بەتززایبەتیکردو دەرامەتزز ئززاو لە ززەرجەی جیهاوززدا .ئەو
کە ززززاوەی بەڕێززززىەبەر و هەڵسززززىڕێىەری ئەو دە ززززتە و
ئەوجىمەوززاوەن هززیی کە ززێب هەڵیىەبززهاردوون و وززاکەووە
کێززززر هززززیی اززززاودێرییەک (جەمززززاوەر و ئەو گە وەی بەر
کاریگەرییەکاو بڕیارەکاویان دەکەون).
ڕێکەزززراوی دیزززالۆگ باەرگززززاوی ئەتاڵوتیزززب ڕزڵێکزززز
گەورە دەگێڕێ لە داواو ئەجێىدایەک ڕێکەزراو هاوکزا
پەیىەوزززززدییەک بەتیىززززز هەیە بە ڕێکەزززززراوی باەرگزززززاوی
جیهززززززاو و کززززززۆڕی ئەوروپیزززززز بززززززۆ پیشە ززززززاەی .ئەو
ئەجێىززززززدایەی بززززززاوک وێززززززىدەوڵەت و ززززززىدوق دراوی
وێزززززىدەوڵەت بە زززززەر جیهاوزززززدا دەیسزززززەپێىه بزززززریتییە لە
ئەجێىدای دوو زەد بلیزۆوێرەکە کە هەەاران ملیۆوێریشزیان
لەگەڵدایە کە لەهەوڵدان تا ئەواویر ببىە بلیۆوێر.
کاتێززب هەریە لەی ڕێکەززراواوە دەربززارەی پ،وەکززاو
گىوجاوزززدو بىویزززادی دەدوێزززه مەبە زززتیان لە گىوجاوزززدوە
لەگە بەرکەوەوززدی کۆم اویززا وێىدەولەتییەکززان و ززاوەوە
بلیۆوێرەکاویاودا کاتێکیر با لە باەرگزاوی ئزاەاد دەکەن
ئەوا لەڕا تیدا بزا لە ئزاەادی کۆم اویزا وێىدەوڵەتییەکزان
دەکەن بزززۆ ازززىون و هاتىیزززان بزززۆ هەر دەوڵەتێزززب بەپێززز
ىا ززت ۆیززان .ئەی ڕێکەززراواوە کززۆمەڵە هاوپەیماوێکیززان
بۆ ۆیزززان درو زززتکردووە تزززا لە واڵتزززاو وە ئا زززیا و
ئەفەری یا و ئەمریکای تیه قاەاوجیان بزۆ مسزۆگەر بزکەن
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ئەو دز زز و هاوپیەماوززاوە هەمززىو ئاواتیززان ئەوەیە ببززىە
بە زززێب لەو ایزززىەی بە فزززڕزکە گە ززز بە ازززىاردەوری
جیهاوززدا دەکەن وە ئەوززدامێک کەم یى ز جیهززاوی دک بە
جیهاوگیری ( ۆەان جۆرج) ئاماکەی پێدەدا :
"هەمزززىو ەمێکززز ئەو دز ززز و هاوپەیماوزززاوە ئەوەیە
ەیاتر و ەیاتر ببىە بە ێب لەو دە زتەبهێرە بەجیهزاویبىوە
و لە هەمززززان گۆڕەپززززان و هەمززززان یززززاوەدا یززززاری بززززکەن
هاو ززززێىەی هاوبە ززززەکاویان لە ویىیززززۆر و لەوززززدەن و
پاری ".
دەضتی ًادیاری پشت ضٌذوقی دراوی ًێىدەوڵەتی

یسززتەم ویززۆلیبڕالیزی باوگە ززەی ئەوە
بەرگریکززاراو
دەکەن کە یا ەتەکاویان ئا تی جیهان پتەوتر دەکا و
ەیززاتر هاویززدەدا  .هەروەهززا پڕوپاگەوززدەی ئەوە دەکەن کە
هەمزززززىو جیهزززززان بگەڕێیززززز دوو واڵ وزززززادزەیتەوە لەو
واڵتاوەی ل ێک اێستەاوەکاو (ماکدزواڵدە)ی لێزیە لەگە
یەکززدا کەوتبززىە ززەڕەوە و دکایەتیزز یەکتززر بززکەن .بەاڵی
لێزززززرەدا جزززززێگەی زززززۆیەت بزززززا لەوە بکرێززززز کە ئەو
دەوڵەتاوەی دە تیان بە ەر باوک وێىدەوڵەت و ىدوق
دراوی وێززززىدەوڵەت و ڕێکەززززراوی باەرگززززاوی جیهاوییززززدا
گرتززززززززىوە ئەو دەوڵەتززززززززاوەن کە بەرەتززززززززریه ئا ززززززززت
اەکزززدارکردن و میلیتاریزەکردویزززان هەیە لە جیهزززان .وە
ززىدوق
اززۆن حکززىمەت ئەمریکززا هێزێک ز بەهەکمززىوو
دراوی وێىدەوڵەت و باوک وێىدەوڵەتییە بە هەمان زێىە
ئیززدارەی پىتززاگۆویر هێزێک ز بەهەکمززىووە لەوززاو پەیمززاو
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وزززززاتۆدا .هێززززززە هاوپەیمزززززاوە زززززەرەکییەکاو ویززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززاو ئەمریکزززززا لەوزززززاو وزززززاتۆدا بزززززریتییه لە:
(بەریتاویززا ئەڵماویززا فەڕەوسززا ئیتاڵیززا) کە لەڕووی تىاوززای
ززززززەرباەییەوە تىاوایززززززان لە ئەمریکززززززا واەتززززززرە .بەاڵی
هەتززاوەکى ئێسززتا لە هەمززىو واڵتززاو جیهززان بەهێزتززرن
جزززگە لە ازززیه و ڕو ززززیا ئەی واڵتزززاوە لە مززززاوەی دەیەی
ززەدەی بیسززتدا دووجززار اززىووەتە وززاو جەوگزز
کۆتززای
گەورەوە جەوگ دک بە ێرا لە اڵ  1881و هەڵمەتز
مى زززەکباراو یۆگسززز ،یای جزززاران لە زززاڵ  .1888ئەو
ززەرزکاوەی جەوگەکاویززان هەڵگیر ززاودووە و مى ززەکیان
وززاوە بە واڵتززاو دیززکەوە باوگە ززەی ئەوە دەکەن کە ئەی
کارەیززززان بززززۆ پارا ززززتى مافەکززززاو مززززرز ە لە بەرامززززبەر
دیکتاتۆرە بى ڕەحمەکاودا.
ئەی ززززەرز و دە ززززەاڵتداراوە هەتززززاوەکى ئێسززززتا
یسززززززززززززتەمە
پززززززززززززڕزکەی هاوبە ززززززززززززیان هەیە لەگە
ەرتا زززززەری جیهاوزززززدا .لە زززززااڵو
داپ"ۆ زززززێىەرەکاو
هە زززتاکاودا زززىدوق دراوی وێزززىدەوڵەت بزززڕە پزززارەیەک
ەزری وە قەرە دایە (مۆبۆتززززۆ)ی دیکتززززاتۆری کۆوگززززۆ-
ەائیر تەوهزا لەبەرئەوەی دز زت ویز،یەتە یەکگرتىوەکزان
بزززىو زززەرەڕای ئەوەی لە دوای زززاڵ 1898ززززەوە بزززا
دەەاوزززززرا کە ئەی قەرەاوە ڕا زززززتەو ۆ دەازززززىە گیرفزززززاو
زززۆیەوە .ەڵکززز دامزززاوی ئەی واڵتە ئەفزززری ییە هەکارە
هەتززاوەکى ئێسزززتا پێىیسززتە بە هەر ڕێزززگەیە بێززز ئەو
قەرەاوە بداتەوە.
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هەتززززاوەکى ززززااڵو هە ززززتای ززززەدەی ڕابززززردوو
بەڕاەیززى لەکێززر ززایەی حکززىمەێک دیکتاتۆرییززدا دەکیززا
بەاڵی زززەرباەان و زززىپای ئەو واڵتە قەرەێکززز ەزریزززان
وەردەگر .
کزززززززاتێکیر ئەودزویسزززززززیا لە کۆتزززززززای وەوەدەکاوزززززززدا
ڕووبەڕووی قەیراوێک ز ئززابىوری بززىوەوە ئا ززت بهێززىی
بەجارێب داڕما و زمەتگزىەارییە گشزتییەکان بە درێهایز
ئیفلیجبىون بىوەوە بەهۆی بزاری گراوز
 81ا تىو
قەرەەکززززززاوەوە دواتززززززر ززززززىدوق دراوی وێززززززىدەوڵەت
گززززىکمەیە قەرەی پێززززدا بززززۆ دەربززززاەبىون لەو قەیززززراوە
بەمە واڵتەکەی ڕاکێشزززززایە وزززززاو قەرەێکززززز ەزرەوە کە
هەمىوی لە ئە تۆی حکىمەتەکەی ( ۆهارتۆ)ی دیکتاتۆر
بزززىو ەیزززاتر لە ویزززىەی داویشزززتىاو ئەودزویسزززیا بەهزززۆی
قەیززراوەوە ئا ززت کیززان و بهێىییززان دابەەیززیە کێززر هێ"زز
هەکاریزززیەوە بەاڵی زززىدوق دراوی وێزززىدەوڵەت بەهزززیی
جۆرێززززب دە ززززتکاری مەرجەکززززاو وەکززززرد و لە ززززەری
ىو وەکرد.
زززاڵ 1881
ززەراو ۆرئززاوا هەتززاوەکى هززاویى
هاوکارییززززان پێشززززکە بە ( ززززەدای حسززززێه) دەکززززرد .لە
واوەڕا ززت وەوەدەکاویشززدا پێیززان وابززىو (میلۆ ززۆ یی) لە
یۆگس ،یا ەرزکێکە دەتىاورێ کزاری هاوبە ز لەگەڵزدا
بکرێ .
(تۆما فریدمان)ی ڕزکوامەوىو ز وزیزب لە ئیزدارەی
ئەمریکاوە زیکارییەک پێشکە زکردووە بزۆ هۆکارەکزاو
پەوززابردن بززۆ کززردەی ززەرباەی .فریززدمان دەڵێز " :دە ززتە
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وادیارەکزززاو بزززاەاڕ بەبزززى دە زززت وادیزززاری ماکدزواڵزززدە
هەرگیززز وززاتىاوه کززاربکەن بەبززى بززىوو "درو ززتکەرێک
اە " (ماکدزواڵدە دزگ ) ،هەرگیز واتىاوه بگە ێىەوە و
پەرە بە ۆیززززان بززززدەن .ئەو دە ززززتە وادیززززارەی کززززۆمەڵە
مەرجێکزززز جیهززززاوی مسززززۆگەری بززززۆ بەرەوپێشزززز ىوو
تەکىەلۆکیززززای ززززلیکۆن بەدیهێىززززاوە بززززریتییە لە ززززىپای
ئەمریکا".
لەواو وی،یەتە یەکگرتىوەکاو ئەمریکادا دوو حکىمە
بززززىوو ویززززیە کە بززززۆ ومززززىووە داوەیەکیززززان بە فەرمززززاو
باوکلەوززززززاو ویزززززز،یەتە یەکگرتىوەکززززززاو ئەمریکززززززادا دوو
حکززززىمە بززززىوو ویززززیە کە بززززۆ ومززززىووە داوەیەکیززززان بە
فەرمززززاو بززززاوک وێززززىدەوڵەت و کۆم اویززززا فززززرەڕەگەە و
ززىىوربەەێىەکان جیهززان تززااڵن بکززا یەکێک ز دیکە ززیان
هە ززز بە ویگەراویززز بکزززا بەرامزززبەر مافەکزززاو مزززرزی
وە ێززر تەوهززا یە حکززىمەت ئەمریک ز هەیە و دامەەراوە
و ێىدەوڵتییە جۆراوجۆرەکان بزۆ بەدیهێىزاو هەمزان ئامزاوۆ
بەکاردەهێىێزززززز کە ئەویززززززر فەراهەمکردوزززززز کززززززۆمەڵە
ەقامگیری جیهاوییە بۆ اا کی کۆم اویاکان:
مەرجێک
ئەی ئاماوجە واتا ئامزاوج تزااڵوکردو جیهزان هەوزدێب
جززززار دەبێززززتە مززززایەی ڕووداوزززز وززززاکۆک لەگە دەوڵەتە
پیشە اەییە پێشکەوتىوەکاو دیزکەدا بزۆ ومزىووە :ئەوەی
لە ئەفری یززا ڕوودەدا لەوێززىان ئەو هێزززاوەی کە ویزز،یەتە
یەکگرتىوەکززاو ئەمریکززا پشززتیىاوییان دەکززا لەگە ئەو
هێزە ئەفری ییاوەی دیزکە کە فەڕەوسزا پشزتیىاوییان دەکزا
بەاڵی کاتێزززب بزززابەتەکە پەیىە ززز دەبێززز بە هێىاوەپێشززز
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لیبڕالیزمززز وزززىێ کە ئامزززاوۆ لێززز کزززردوەوەی زززەرجەی
دەرگاکززززززززززاو جیهززززززززززاوە لەبەردەی ززززززززززەرمایەگىەاری
زززززززەوگەردا
کۆم اویاکاوزززززززدا ئەوا هەردوو یزززززززان لە یە
دەوە ته.
ئەوجام ئەواوە بریت وییە لە ئا زت بەڵکزى بزریتییە لە
جەوگە یە لەدوای یەکەکان کە بریتیه لە اەودیه جەوز
و اەوززززززد جەوگێکزززززز ب ززززززى لەوێززززززىان ئەو واڵتززززززاوەی
(اێشززتەاوەکاو ماکدزواڵززدە)یان تێززدایە .لە میززاوەی دەیەی
وەوەدەکاوززززدا هەریەکە لە واڵتززززاو (کرواتیززززا هیىد ززززتان
پاکسززتان ئیکززىادزر پیززرز هێزەکززاو وززاتۆ و یۆگسزز ،یا
زۆ یەت جزاران و
لێشاوی جەوگە واو ۆییەکاو یەکێتی
ئەفااوسزززتان) ڕووبەڕووی ئەو زززیىاریۆیاوە بزززىووەوە کە
لە ەرەوە با مان کردن.
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()6
دەتىاًیي چی بکەیي؟
بززززووتىەوەی وزززاڕەەایەت دک بە بزززاوک وێزززىدەوڵەت و
ىدوق دراوی وێىدەوڵەت دووکمىەکەی بە "جیهزاوگیری
ویززززززۆلیبڕالیزی" و "حکززززززىم کۆم اویززززززا جیهاوییەکززززززان" و
"دە ززززەاڵتە فرەڕەگەەەکززززان" واودەبززززا  .بەاڵی لەڕا ززززتیدا
هەمززىو ئەو وە ززفاوە دە تىیشززاوکردو جیاجیززان بززۆ ئەو
یسزززززتەمە مێزززززهووییەی بە زززززەرمایەداری واودەبرێززززز
هەکمززىون و دە ززەاڵت ایىززایەت لە ڕێززگەی کەمیىەیەک ز
ب ززىوک دەوڵەمەوززدە گەورەکززاوەوە جێکەوتززدەکرێ ئەو
دەوڵەمەوزداوەی ززاوەو ئززامڕاە و ئززامێری بەرهەمهێىززان و
ۆیاودا
ەڵک هەکار تەوها لەپێىاو ڕاگرتى بهێىی کیاو
بەکاریدەهێىه.
ئەو ایزززززززىەی جیهزززززززان بەڕێىەدەبزززززززا هەوڵزززززززدەدا
هەکمزززىوو زززۆی بە زززەر فزززۆڕم کیاوماوزززدا بسزززەپێىێ
ئەوززدامەکاو ئەو ایززىە هەمززىو یە تززاکە ززىا دەپەر ززته
ئەویززر قززاەاوجە هەربززۆیە هەمززىو ززتێک اىاردەورمززان
هەر لەو کیززىگەیەی تێیززدا دەکیززه تززا دەگززا بە جە ززتەی
مزززززرزی هەمزززززىوی دەگزززززۆڕن بە کزززززااڵیە کە کزززززڕیه و
فرز تى پێىەبکرێ .
لە ەرەتاکاودا زەرمایەداری تەوهزا لە اەدن بە زێک
ئەورق ای ۆرئاوادا هەبىو بەاڵی ئێستا بۆتە یستەمێک
ارەکان و هەکاراوز گىوزد و
جیهاو لە کیاو کرێکاراو
دێکاودا لە ۆرهەاڵ و ۆرئاوا لە بزاکىور و با زىور
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لە هەمززززىو جززززێگەیە دە زززز و جێزززز ەوجەی یسززززتەم
ززززەرمایەداری دەبیىززززیه .ئەوەی بە جیهززززاوگیری یززززا ىد
لیبڕالیزمزز وززىێ واودەبرێزز بززریتییە لە ززێىاەێب کە لە
ڕێزززگەیەوە ایىزززز فەرمززززاوڕەوای ڕزکئززززاوای هەوڵززززدەدا
و ئیرادەی ۆی بە ەر هەمزىو تاکێزب و هەمزىو
ىا
جێیەک جیهاودا بسەپێىێ تا ئەو ئا تەی هیی واواەیە
و هززیی گىوززدێب وەمێىێززتەوە کە ڕاوەکێشززرابێ وززاو کززایەی
اىیزززززىەوەی قاەاوجەکزززززاوەوە .ئەوان جیهاوێکیزززززان دەوێززززز
بەتەواوی بززززۆ فرز ززززته بێزززز بەاڵی لەوەدا ززززەرکەوتىو
وزززابه بەردەوای دەبیىزززیه بززززووتىەوەی وزززاڕەەایەتی دکە
ززەرمایەداری هەیە و جەمززاوەر وایەوێ ز تە ززلی بێ ز و
زىدوق
ەر ۆڕ بکزا لەبەردەی فشزار و ئاڕا زتەکاو
دراوی وێزززىدەوڵەت و بزززاوک وێزززىدەوڵەت و ڕێکەزززراوی
باەرگززززاوی جیهززززاو و پزززز،ن و بەروامەکززززاو ئززززابىوری
ویۆلیبڕالیسززت  .بززۆ دکایەتیز ئەی ئاڕا ززتاوە جەمززاوەری
وزززززاڕاەی بەردەوامزززززه لە گردبزززززىووەوە و ۆپیشزززززاودان
هەتززاوەکى جە ز لەوە بززکەوەوە کە پەیىەوززدییەک بەتززیه
هەیە لەوێززززززىان اەوززززززدیه پر ززززززدا وە کەڵەکەبززززززىوو
قەرەەکزززززززززان پیسزززززززززبىوو کیزززززززززىگە بەتزززززززززایبەتیکردو
زمەتگىەارییەکززززززان و کەمبززززززىووەوەی هەلزززززز کززززززار و
وا ەقامگیری کار .هەودێب جار ڕەوگە واڕەەایەتییەکزان لە
اىاراێززززززىەیەک بەرتە ززززززکدا بززززززه وە وززززززاڕەەایەتی
زىێى ویشزتەجێبىون
جەماوەر بەرامبەر بەتزایبەتیکردو
کەمکززززززردوەوەی کمززززززارەی مامۆ ززززززتایان لە قىتابەززززززاوە
لۆکاڵییەکززززان هەوڵەکززززان بززززۆ بردوزززز کززززات پشززززىو لە
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ززە اتەکاو کارکردوززدا ززەپاودو بززاج ەیززاتر بە ززەر
ىێىدوززدا بەاڵی لە هەوززدێب بززاری دیززکەدا بەرەوگززارییەکە
بەرفراواوتر دەبێ و هەمزىو پىتەکزاو دەوڵە دەگزرێتەوە
و حکىمەتەکان دە اتە لەرەە.
ززززاڵ  1888ئەمە لە فەڕەوسززززا ڕوویززززدا مززززاوگرته و
ۆپیشززاوداو کرێکززاراو کەرتزز گشززتییان پەکەسزز کە
ئەوکززا حکززىمەتەکەی (کزپززى  )JUPPEلە ززەر دە ززەاڵ
بززىو ئەو ماوگرتىززاوە بززىووە مززایەی کسززت حکززىمە لە
هەڵبهاردوەکاوززدا ئەو هەڵبهاردوززاوەی پززا اەوززد ماوگێززب
بەڕێىەاىون .لە واڵت ئیکىادزریر هەمزان ز ڕوویزدا
کاتێززب کرێکززاران و کززۆابەران (کززۆابەرە فرەڕەگەەەکززان)
ڕاپەڕیزززه و ڕاپەڕیىەکە زززیان زززەرزک واڵتززز واازززارکرد
کاتێززززب
دە ززز لەکاربکێشزززێتەوە .لە واڵتزززز گىاتیمزززا
حکززىمە ور زز هێ"ەکززاو پززا و گىا ززتىەوەی گشززتی
بەرەکززردەوە وززاڕەەایەت دە ززتی ێکرد واڕەەایەتییەکززاویر
ەریاوکێشا بۆ ڕووداو کردەی ئزاکاوەگێڕی لە پزایتە ت
واڵ و حکىمەت وااار بە پا ەکشى کرد .لە وەیجیریزا و
ئەرجەوتیىززززیر اەوززززدیه جززززار مززززاوگرته و ۆپیشززززاوداو
گەورە ڕوویداوە.
زەرکەوتىو بێز
ئەگەر بەڕا ت ئاماوجمان هێر ێک
بۆ ززەر هەریەکە لە ززىدوق دراوی وێززىدەوڵەت و بززاوک
وێزززززىدەوڵەت و ڕێکەزززززراوی باەرگزززززاوی جیهزززززاو و ئەو
کۆم اویا وێىدەوڵەتییاوەی لەپشتییاوەوە وە تاون پێىیستە
لە قۆوزززاغ ۆپیشزززاوداوەکاوەوە هەوگزززاوبىێیه بزززۆ قۆوزززاغ
بىویادوززاو بزززووتىەوەیە کە هاوبەوززدییە درو ززتبکا
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لەوێززى هەمززىو ەبززا و تێکۆ ززاوە لێرەولەوێکززان ئەوکززا
ەڕەکە تەوها لە ەر ەقامەکان وابێز بەڵکزى لە زىێى
گردبىووەوەکزززززان و هەمزززززىو زززززىێىەکاو کزززززارکردن کە
ەبات تێدا دەکەن بۆ پێکهێىاو ئەو اماوەی کە جزێگە و
پزززززززێگەی ئەی یسزززززززتەمە قزززززززایمتر دەکزززززززا و ڕێزززززززگەی
بەردەوامبززىوو بززۆ ۆ ززدەکا  .ئەی هاوبەوززدییە لەوێززىان
تێکۆ ززاوە لێرەولەوێکززان ئامززاوجێکە و ۆ یالیسززتەکان بە
درێهایزز مێزززهووی زززەرمایەداری ویسزززتىیاوە بەدیبهێزززىه.
لەوەتەی زززززەرمایەداری هەکمزززززىون و دە زززززەاڵت هەیە
بزززززززززززززووتىەوە جەماوەرییەکززززززززززززاویر بەردەوامززززززززززززه لە
بەرپەراززداوەوەی ئەو یسززتەمەی لە ززەر بىەمززای قززاەاوۆ
دامەەراوە .ۆ یالیسززززززتەکاویر اەوززززززدێب تىاویبێتیززززززان
تێکۆ اون بزۆ ڕێکەسزتى ئەو بززووتىەوەیە لەی قۆوزاغەی
ززززززەرمایەدارییدا کە بززززززریتییە لە قۆوززززززاغ
یسززززززتەم
جیهزززاوگیری لەی قۆوزززاغەدا ەیزززاد لە هەر قۆوزززاغێک دیزززکە
پێىیسززتە ەبززات جەمززاوەر لە ززەر مەودایەکز بەرفززراوان
بێ .
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(پێٌج)
لێبىردەیی و ئازادی لەڕواًگەي
لیبڕالیسهەوە
ئامادەکردن و وەرگێڕاو  :ئایدیا
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پێشەكی

لەی تزىێهیىەوەیەدا مەبە ززتمان ئەوە ویزیە ئەو پر ززیارە
تاوتىێ ب ەیه تە ئایا لێبىردەی و ئاەادی تامیان بىەما و
ڕە سێىەری هەلىمەرج یەتترن تامیان لێ ەوتەی ئەوی
دی ەیاوە بەڵ ى مەبە تمان ڕووو ردوەوەی پەیىەودییەتان
و تێ ەڵبىووەتاو ئەی دوو اەم ەیە لە فیکري لیبڕالیزمزدا.
ئەگەر بڕوامزززززززان وا بێززززززز (لێبزززززززىردەی پێىیسزززززززت بە
هەلززززززززىمەرجێ ئززززززززاەادە) ئەوا لە ڕووی لززززززززۆکی ییەوە
لێبززىردەی دەبێززتە لززێ ەوتەی ئززاەادی بەاڵی یەتسززەر ئەو
پر زززیارە دێززز بە بیرماوزززدا ئەی تەواتە بىەمزززای ئزززاەادی
ایززیە؟ بەپززێ ەواوەوە ئەگەر لێبززىردەی ببێززتە هززۆی ئەوەی
تە تاتەتان و گرووپەتان بە ئارام مىمارە زەی ئزاەادَ
ۆیززان بز ەن ئەو تززا دەبێز ب ر ززیه ئەی ا ز دەبێززتە
پززارێزەر و بەردەوامُززً لێبززىردەَ ؟ لەمە ززەوە دەتەویززىە
وززاو دیززدێ بززاەوەییەوە تە هەر یەتە لەو دوو گززۆڕاوەی
ئزززێمە لەبارەیزززاوەوە دەدوێزززیه لەیە تاتزززدا لە یە دەبزززىە
(هۆتار) لە یەت دیکە دەبىە (بەرەوجای)ی یەتتر .ئەمە
ماوای ئەوەیە بەتێڕواویه لەی دیدە بزاەوەییەوە وزاتىاویه بە
وردی هۆتارەتاو ئەی پر ە ڕوون ب ەیزىەوە .ئەگەر از
ئززێمە وززاتىاویه لە تۆوتێ سززتدا ۆمززان لەی تەوگززهە هزززرییە
بززززدەیىەوە بەاڵی ئەترێزززز ئەوە بززززابەت لێ ززززۆڵیىەوەیەت
ەربە ۆ بێ بۆیە لەی تىێهیىەوەیەدا ئەوەوزدەی ب رێز
ۆمان لەو ئاڵۆەییەی دیدی باەوەی دەپزارێزیه لە ەیزاتر
لە دیدێ ەوە پەیىەودی ئەی دوو گۆڕاوە لێك دەدەیىەوە .لە
دیزززدی "جزززۆن لۆ "ززززەوە (ئزززاەادی) و (لێبزززىردەی) مزززاف
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رو ززززززتیه و هەردووتیززززززان بە "یا ززززززای رو ززززززت "
ىىوردار تراون .هەر لە دیدی لۆتەوە لێبزىردەی ئزاییى
واجبە و مەودای ئاەادی ئاییى گروو و تاتەتزاو دیز ە
فراوان دەتا  .لە دیدی "جۆن زتیىار میى"ززەوە ئزاەادی
بزززریتییە لە (ئزززاەادی یا ززز ) لێبزززىردەییر ڕەگەەێ ززز
زززەرەتییە لە ڕەگەەەتزززاو بەرجە زززتەتردو ئزززاەادی .لە
دیززززدی "پیززززتەر وی ۆڵسه)زززززیشەوە (لێبززززىردەی ) ئایززززدیای
ئە ،قیزززیە تارێزززك دەتزززا تە هەڵگزززری ئەی ئایزززدیایە بە
ئزززاەادییەوە مىمارە زززەی لێبزززىردەی ب زززا بزززى ئەوەی
بە بەرتە بىووەوەی ئاەادییەتەی ب زا بگزرە بە
هە
ئززززاەادی ەیزززززاترەوە هەڵبهاردوەتزززززاو ئەوجزززززای دەدا  .بە
درێهی لەبارەی ئەی ى دیدەوە دەدوێیه.
)(1

جۆى لۆك -لەبارەی لێبىردەییەوە
هەلىمەرجێززززك تە جززززۆن لززززۆ ( )1418 -1888تێیززززدا
کیززززاوە وای لێ ززززردووە تە بیززززر لە لێبززززىردەی ب ززززاتەوە
زززززززتەم ت"ێسزززززززا جەبرەتزززززززاو دە زززززززەاڵت ئزززززززاییى
دە زززززتىەرداو دەوڵە لە ئزززززاەادی تزززززا گرووپەتزززززان
ملم،وێزز ڕێبززاە و ئاییىزاتززاو مە ززیتییە (تا ززۆلیك و
پڕزتستاو ) بااڵدە تی هززری ڕەهزاگەری و میتزافیزی
و تزززاتتەقی ەت و پەیڕەوتزززردن لە بیزززری دزگمزززاتی و
زززززززەر ییەت ئزززززززاییى – یا ززززززز بە ەەبروەەوززززززز و
ززەرتىت ردن هەلززىمەرجێ لەی جززۆرە دەترێزز ببێزززتە
هزززززۆی بیرتزززززردوەوە لە جەمسزززززەری دکەتەیەوە ئەمە
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ززززەلمێىەری ئەو ڕا ززززتییە تە هەلىمەرجێززززك دەتىاوێزززز
بیرتردوەوە لە دکی زۆی درو ز ب زا  .بزۆیە ەزرجزار
هزززر لەگە واقیعززدا وززاتۆتە و بگززرە دکیەتززه .بززۆ ئەوەی
بیرتززززردوەوەی ئززززاەاد و هزریزززز فرەیزززز گە ززززە ب ززززا
هەلىمەرج ئزاەاد و تزراوە پێشزمەرجێ حا زاهەڵىەگرە
بەاڵی هەوززززدێ جاریر ززززتەم اری و ززززەرتىت ردن وا لە
مززززرزی دەتززززا ( یەوززززز تەی دە ززززتەبهێر) تە بیزززززر لە
مززززۆدێلێ تززززری کیززززان بزززز ەوەوە لە ۆیززززان دەپر ززززه:
تزۆ ب"ێیز کیزاوێ لەمە با زتر بزىوو وەبێز ؟).
(بەڕا
ئەفسززاوە و ئززاییه فەلسززەفە و ەاوس ز وەاڵم ز ۆیززان بززۆ
ئەی پر زززززززیارە هەیە بەاڵی زززززززەرجەمیان و ىڵییزززززززان لە
پۆتێىشیالەت بىوو کیاوێ ئزاەادتر و ازاتتر وەتزردووە
بگزززرە لە ئایزززدیادا درو زززتیان تزززردووە هەوڵیزززان داوە لە
ئایززدیاوە بیگززىاەوەوە بززۆ واقیززع .لەو اززىار تززایەیە ڕەوززگە
ەاوس ز لە هەمىویززان تۆوسززەر ەتیڤتر بێ ز بەاڵی ئەویززر
تىاوای هێىاوە تزایەی کیزاوێ با زتری ڕە وەتزردزتەوە.
ئەمززاوە یززان جیهززاوێ ئایززدیالییان درو ز تززردووە یززان
یەوی ەی وێىای جیهاوێ یان تردووە تە وی ەی تەرامەتز
مرز ززز تێزززدا پزززارێزراو بێززز جیهاوێزززك بزززا ەزر تزززام"یر
وەبێ بەاڵی ویم ە تامڵ بێ تە مرزی بە ئیرادەی زۆی
زززتێك بە تەوەریززز تێزززدا
بىوویزززادی دەوێززز و دەتىاوێززز
بدزەێتەوە.
جزززۆن لزززۆ بزززۆ ئەوەی بیسزززەلمێىێىێ تە زززەرجەم
مرز ەتززان یەتسززاوه و مافیززان هەیە بیززری تززردزتەوە تە
زەرااوەیەت هاوبە ززیان بززۆ بززدزەێتەوە یززا ىد اڵێززك
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تە هەمىویزززان وەتزززى یە لێزززىەی هزززاتبه بزززۆ هەمزززىاویر
وەتزززى یە بە شزززىدە بىوبێززز دە زززەاڵتێك تە بە هزززیی
پا زززاوێك گرووپێزززك وەتزززا بە فەرمزززاوڕەوای ئەەەلززز و
ئەواوزز تززر بەکێززر فەرمززاو ئەبەدی .بززا ئەی ززەرااوەیە
ززىدا ئەو
ززىدا بێ ز  .ززىدا؟ (ئەی مەگەر تەویسززە واڵێ ز
بەوززداوەی ەیززاتر پززى پە ززەودە تە ااتەتززارن بەو جززۆرەی
تە تەویسزززە دەی"ێززز  :ەری ززز ىاپەر زززتیه و مل ەاززز
فەرماوەتززززززاو تەویسززززززەن هەر بززززززۆیە ئەواوە لە دویززززززای
ئا ززززماوەتان مززززاف ەیاتریشززززیان هەیە؟) تەواتە تەویسززززە
ززێبەری ززىدایە لە ززەر ەەوی مززادای تەویسززە غەدر
ئەتززا تەواتە ززىدا غەدارە! جززۆن لززۆ ئەگەرا ز لە
ززززەرەتای وززززامەتەیەوە لەبززززارەی لێبززززىوردن پێزززز وایە
ززیمایەتە لە ززیماتاو تەویسززەی ڕا ززتەقیىە
لێبززىردەی
لى پێدەاێ تەویسزەی ڕا زتەقیىە ئیزدی هەر وەبێز بزۆیە
تەویسزززەتاو دیززز ەی پزززى پە زززەود ویزززیە پێززز وایە زززىدا
بە شززىدەیەت دادوەرە بەاڵی تەویسززە وە تەویززا غەدری
لە مزززرزی تزززردووە بەڵ زززى غەدری لە زززىدا تزززردووە.
تەواتە ززززززىدا وە لە ڕێززززززگەی تەویسززززززەوە بەڵ ززززززى لە
ڕێگەیەتزززز دیزززز ەوە بە شززززىدەی دادوەراوەی ززززۆی بززززۆ
بێ  .ۆ واترێز
مرزی واردووە .با ە با ئەوە رو
رو زززتیر ئەو جەوزززگەڵە بێززز تە هزززۆبز با ززز دەتزززا
لززىورەی گززىر لە هەمززىو جێیەتیززیەوە دەو ز بززداتەوە و
پە مززززاری مەڕەتززززان یززززان گززززىرگە واەەتززززان بززززدەن و
ززززززەرەوجامیر مززززززاوەوە بززززززۆ بەهێزەتززززززان بێزززززز ! هەر
ززەر ییە لە هێزززەوە وەربگرێز .
بەمجززۆرە دە ززەاڵ
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لە دیززززدی لززززۆتەوە هززززۆبز هەڵەی تززززرد تە بەوجززززۆرە لە
رو ززززی بە جەوززززگە
رو زززز تێگەیشزززز و حززززاڵەت
پێىا ززە تززرد اززىو ە ئەگەر رو زز جەوززگە بێزز واتە
جەوگززززز هەمزززززىاوە لەگە یەتتزززززری تەواتە هێزەتزززززاویر
وایەتسززززاوه اززززىو ە جەوزززز واتە وایەتسززززاوی هێززززز بەی
یەتسان وییە هێزەتزاو بە
جۆرە ئەبێ ب"ێیه رو
رو زززز ئەوەوززززدە
ززززەوگ دابە تززززردووە .واترێزززز
دڵڕە بێ !
لەی غەمەوە لزززززززززۆ بەدوای بىەمایەتزززززززززدا دەگەڕا تە
غەدری لە تاتەتززززان و گرووپەتززززان وەتردبێزززز مززززاف و
ئەرتزز هەمززىاو وە یە دابە تردبێزز  .ی ئەو ئەی
بىەمایە رو تە بەاڵی رو تێ هۆبزی و دارویى وا
بەڵ ى رو تێ دادوەر و یەتسان .لۆ جە ز لە زەر
ئەوە دەتزززززاتەوە تە هەمزززززىو تە زززززێك مزززززاف "ئزززززاەادی
رو زززززززت "ی هەیە .بەاڵی "ئەی ئززززززززاەادییە رو ززززززززتییە
(مۆڵەتێك) وییە تە هەڵگرەتەی هەراییەت پى ۆ بزىو
بی ززا بەڵ ززى –بە پززێ ەواوەوە -ئززاەادییەت مەرجززدارە بە
ئە ز ،یززا ىد بە گززىوتەی لززۆ بە "یا ززای رو ززت " .
لە دیززدی لززۆتەوە یا ززای رو ززت "یا ززای ئە ،ق ز "یە
واتە (واجزززن) و (ئیلززززای) ..ئزززاەادی رو زززت لە زززىىوری
واجبدایە.
بززززۆ ئەوەی ئەی حززززاڵەتە بەردەوای بێزززز ئەی مززززاف و
ئاەادییززاوە ب ززارێزرێه و پێززك هەڵ ززرکان لە تززۆمەڵگەدا ڕوو
وەدا و بەرکەوەوزززززززدییەتان بەریە وەتەون پێىیسزززززززتە
مەرجە ێك دە تىورێك دە ەاڵتێ مە ىەوی درو ز
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ب رێززز تە تەویزززا ئەرتززز پارا زززتى ئەی زززىىوراوە بێززز
ززتەی لە هززیی یە وەتززا  ..ززتەی لە هەر تىێززىە پەیززدا
رو ز  .ئەمە بە
بێ ئۆباڵ بە ملز تزۆمەڵگەیە وە
مەبە ززززتى پەیمززززاوێ تززززۆمەاڵیەت یەتزززز ،دەبێززززتەوە تە
زززەرەتا بە یەتسزززاوی
هەمزززىان وە حزززاڵەت یەتسزززاوی
اە لە ەر هەودێك ماف و ئاەادی ۆیزان دەتەن بزۆ
دە زززەاڵتێ دیززز ە (یزززان تە زززێ دیززز ە) تە بە ویسزززت
ۆیزززززان پە زززززەودی دەتەن و پێزززززك هزززززاتىوە تەویزززززا لە
اە ززززەتاو هەمززززىان وە ئەو مافززززاوەی بززززۆ ۆیاویززززان
هێشزززتۆتەوە .بزززۆیە "جەوگززز هەمزززىان دک بە هەمزززىان" ی
رو زززت دا " اە ززز هەمزززىان بزززۆ
هزززۆبز لە حزززاڵەت
هەمىان"زززززززە ی لززززززۆ لە حززززززاڵەت تۆمەاڵیەتیززززززدا .بەی
جزززۆرە دە زززەاڵت مەدەوززز ی لزززۆ پێزززك هزززاتىوە لە
اە و لێ ەوتەی اە ە وە هێز.
تەواتە دە ززززززەاڵت گشززززززت "دەوڵە " تززززززاری تەویززززززا
ززززززىىورەتاوە ڕاگرتىزززززز
اززززززاودێری ردن و پارا ززززززتى
هاو زززەوگ بەرکەوەوزززدییەتاوە هزززیی تە و گزززروو و
دە ززەاڵتێك بزززۆی ویزززیە زززىىورەتاو ئەواوززز تزززر پێشزززێى
ب ا واتە مزاف و ئاەادییەتزان جزا ئەوە بەهەر وزاوێ ەوە
ۆ ەویست ڕەگاری..هتد)
بێ (ئاییه ااتە ڕێىمىوو
تە لەی تارەدا ئاەاری بدا یان واااری ب ا .
زززتەمێك تە لزززۆ لەگەڵیزززدا کیزززاوە و ەزر ززز" لێززز
هەبززززىوە ززززتەم ئززززاییى (ت"ێسززززا) بززززىوە .لززززۆ وە
فەیلە زززىوفێك جزززىرئەتێ گەورەی لەبەرامزززبەر ت"ێسزززادا
وىاوزززدووە بەاڵی هەمیشزززە تر ززز لەوەبزززىو تە زززتەی لە
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هاوویشززززززتماویان ب ززززززا ئەمە لەڕێگززززززای دە ززززززەاڵت
یا ییەوە بۆیە بە بڕوای لۆ بۆئەوەی ت"ێسزا دەوڵە
ۆی بەتاری وەهێىێ
وەتا بە دە ە بۆ مەرامەتاو
بزززۆ ئەوەی ت"ێسزززا لە هێززززی واازززارتردن ڕوو ب زززاتەوە
باوگە ەی لێك جیاتردوەوەی ئزاییه و دەوڵەتز تزرد واتە
لێ جیزززززاتردوەوەی تاروبزززززارە ئاییىییەتزززززان لە تاروبزززززارە
مەدەوییەتان.
دە ززەاڵت مەدەو ز وە تەویززا بەوززاوی ئززاییىەوە (یززان
هەر بیروبززاوەڕێ دی ز ە ززتەی لەهاوویشززتماویاو ززۆی
واتا بەڵ ى هزاو ئزاەادی و پزێ ەوە کیزان و پێ هەڵ زردن
دەدا ڕێگریشزززززە لە بەردەی هەر دە زززززتىەردان و ەزرە
ملێیەتدا .دە ەاڵت مەدەو وابێ وە پەیڕەوی ئاییىێك یان
تاتە بیروباوەڕێ دیاری راو بێ وە پەیڕەوی لە بىەما و
ێىاەەتاو دە ەاڵت ئاییى ب ا بەڵ ى می اویزمێ بۆ
اززاودێری ردن و پارا ززتى ئززاەادی و مززاف و ئەرتەتززاو
تززا لەی دویززا ئیززدی تززارێ بە ئززا یرە ویززیە دە ززەاڵت
مەدەوزززز وابێزززز بىەماتززززاو بیروبززززاوەڕ بەهززززۆی یا ززززای
مەدەوییەوە بسەپێىێ  .تەواتە دە زەاڵت مەدەوز هەڵگزری
هیی بیروباوەڕێ دیاری راو وییە لە دەرەوەی ئاییه یان
ئایدیۆلۆکیایە بزۆیە ىىورەتاویشز لەو مەودایزاوەدایە تە
تاتەتزززان بۆیزززان دیزززاری تزززردووە لەی حزززاڵەتەدا لەجیزززات
ئەوەی دەوڵە پاوتزززای ئزززاەادی و مىمارە زززەی تاتەتزززان
دیزززززاری ب زززززا بەپزززززێ ەواوەوە زززززۆی لە یەن پەیمزززززاو
تۆمەاڵیەتی وێىان تاتەتاوەوە ىىوردار تراوە بۆیە هەر
تززززا دەوڵە لە ززززىىورەتاو ززززۆی ەیززززاتر جززززىاڵیەوە
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تاتەتزززان بۆیزززان هەیە بیگزززۆڕن .لزززۆ دەبێهێززز "هەمزززىو
دە زززززززەاڵت دەوڵە تەویزززززززا پەیىە زززززززتە بە ێروبێزززززززرە
مەدەوییەتاوەوە تەویزا تزایبەتە بە هەڵسزىڕاودو تاروبزاری
دووویای ماف ئەوەی ویزیە زۆی لە قەرەی زتێك بزدا
تە پەیىە تە بە دویاتەی دی ەوە".
لە دە ەاڵتێ لەی ێىەیەدا تاتەتان و گرووپەتزان
ئاەادن پەیڕەوی چ بیروباوەڕێ ه و دەاىە چ تلێسزایە و
چ ڕێباەێززززك هەڵززززدەبهێرن و بە ئیززززرادەی ۆیززززان بڕیززززار
دەدەن ئەوەی ئەی مافاوە لە یەن دەوڵە یان ت"ێسزە یزان
هەر گرووپێ زز دیزز ەوە بەرتە ززك ب ززرێىەوە "تززى تززای
تلێسەی پى با ترە با ب ێتە ئەوێ" .بەی جۆرە وابێ هزیی
هێزێزززززك (جزززززگە لەوەی تە بزززززۆ فەرمزززززاوڕەوای مەدەوززززز
دیاری راوە) بۆ واازارتردن و ەەوت ردوز تاتەتزان بەتزار
بهێىرێ  .لێرەوە تە بزۆی ویزیە تە زێك واازار ب زا تە
ب ێززتە ززەر بیروبززاوەڕی ئەو یززان وەتەوەی ئەو تەوززاوە
بززززۆی ویززززیە ەیززززان بە مززززا و ززززامان و ماڵیاتەتەیشزززز
بگەیەوێ "بە بیزاوىوی ئەوەی ئەو تە زە لە زەر ئزاییىێ
دی ەیە یان ڕیتىا و پەر تشەتاو جیاواەن".
بززۆ ئەوەی ئەی حىتمززاوە وە لێبززىردەی و هەڵ ززردن
دەر بززز ەن وە وەتززززى یا ززززایەت ەزردارەتزززز دەبێزززز
تاتەتزززان لە زززەر بىەمزززای یا زززای ئە ،قززز هەڵسزززىتەو
بززززز ەن تۆمزززززا بالزززززدویه ئەی زززززاڵە بەی جزززززۆرە ڕوون
دەتزززاتەوە "ئزززاەادی مزززرزی بەو ماوزززایەیە تە بەگزززىێرەی
رو زززت تایبەتیمزززان هەڵسزززىتەو ب ەیزززه وە ئەوەی
اقزڵ و زىداییه ئەمە دەبێزتە مزایەی
بىووەوەرگەلێ
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ئەوەی تە ئە ،قگەرایزززز یا ززززای رو ززززت ئاەادیمززززان
بەرتە زززززك وەتزززززاتەوە بەڵ زززززى پارێزگزززززاری لێزززززدەتا و
ەقززڵ لەگە یا ززای
مەوداتەی فززراوان دەتززا " .ی لززۆ
رو ززتیدا تەمززاه دەتززا یززان یەوززی ەی ەقاڵویززیە و
رو ززت هەرگیززز یەتتززر وززابڕن بەڵ ززى تەریززن
ئززاەادی
ی لزززۆ ئزززاەادی بریتززز بێززز
دەڕزن .وا دەردەتەوێززز
لەوەی تە تاتەتان هەراییزان بىێز و اییزان پزى پە زەود
بێ ز هەڵیبهێززرن هەر ایشززیان پززى ززۆ بێ ز بززی ەن بە
مەرجێك ئەمە لە اىاراێىەی یا ای رو زت ئە ،قیزدا
ی هەمىان هەیە تەواتە لۆ ئاەادی
بێ ئەی یا ایە
دەبە ززززتێتەوە بە ەقاڵویززززیەتەوە .بەبززززڕوای ئەو تاتەتززززان
ئززاەاد دەبززه تززا ئەو جێززیەی ەقاڵو ز بززه واتە بەرمەبىززای
یا ززززای ئە ،قزززز هەڵسزززززىتەو بزززز ەن .ئەی دیزززززدە ی
ززۆلتێریر دووبززارە بززۆتەوە ئەوەتززا ئەویززر لە "وززامەیە
لەبزززارەی لێبىردەی "ززززدا لەبزززارەی یا زززای رو زززتییەوە
دەڵێززززز " :یا زززززای رو زززززت ئەوەیە تە رو ززززز بزززززۆ
زززەرپات مرز زززایەتی وە شزززاودووە .یا زززای مزززرزییر
واتىاوێ لە ەر هیی بىەمزایەت تزر دابمەەرێىێز جزگە لەی
بىەمززایە" .ززىلتێر بە یا ززای رو ززت دەڵێزز  :پرەوسززی ە
مەەوەتە بەی جزززۆرە تزززىرت دەتزززاتەوە "ئەوە مەتە تە
واتەوێزز لە گەڵتززدا بززی ەن" .لەبززارەی ەق"یشززەوە دەڵێزز :
" ەقززززڵ وەرمىویززززان و مززززرزییە میهرەبززززاو هززززان دەدا
پشێىی دە ى ێىێ فەەیلە پش ە تىور دەتا ەیاتر لە
هێزززز وەاڵمززز یا زززاتان دەداتەوە" .ئەمە دکە لەگە ئەو
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ەق"ە هىوتییە تاتڕەوە تىودڕەوەی تە ۆلتێر لە تەواوی
وامەتەیدا ڕە ىەی لى دەگرێ .
تۆما بالدویه لە ى یەوەوە دیدی لۆ بزۆ ئزاەادی
و پەیىەوززدی بە لێبززىردەییەوە ڕوون دەتززاتەوە .بەبززڕوای
رو ززت ی لززۆ تێززبگەیه
ئەو بززۆ ئەوەی لە ئززاەادی
دەبێزز لەی بززىاراوەوە بیەززىێىیىەوە بززابەت ئززاەادی (تززى
ئززززاەادە؟) ئەو دیسززززل یىاوەی تە ززززىىورداری دەتەن (ئەو
تە ەی ئاەادە ئزاەادە لە .)...ئەو ئاماوجزاوەی تە دەیەوێز
پێ بگا (ئەو تە زەی تە ئزاەادە ئزاەادە بزۆ .)...هەڵزبە
وەاڵمزز پر ززیاری یەتەی واتە بززابەت ئززاەادی ئەوەیە تە
مرزی بزابەت ئزاەادییە وە لەبەر ئەوەی تە بزىووەوەرە
زززاوەن ەقززز"ە "بە
بەڵ زززى وە ئەوەی تە بزززىووەوەرێ
ئزززاەادی لەدایزززك بزززىویه ڕێزززك وە ئەوەی بە زززاق"یر".
ىێىزدوەوەی بالزدویه بزۆ
وەاڵم پر زیاری دووەی بەپێز
لززززۆ بززززریتییە لەوەی تە مززززرزی ئززززاەادە لە دە ززززەاڵت
یا زززز ئەی ئززززاەادییە ماوززززای ڕەهززززای و ززززەربە ۆییە.
با تر ب"ێیه مرزی ئاەاد دەبێ ئەو تاتەی تە ڕەهزا بێز
یا ز  .ززۆ ئەگەر ئەمە
لە هەمزىو ززێىەتاو دە ززەاڵت
ئەو پارادزتسزە ڕواڵەتیززیە درو ز ب ززا بززۆا تاتەتززان
یا ز درو ز دەتەن ئەمە لەتاتێ ززدا تە لە
دە ززەاڵت
رو زززتیدا لە غیزززاب دە زززەاڵتێ لەی جزززۆرەدا
حزززاڵەت
بىون؟ ئەوە دەبێ وا ئەمە لێك بزدەیىەوە تە تاتەتزان ئەو
تززززاتەی پەیززززڕەوی لە هەر ززززى دە ززززەاڵت "یا ززززاداوان"
"جێبەجێ زززردن" "دادوەری" دەتەن .وە ئەوەیە پەیزززڕەوی
لە دە ززەاڵت ۆیززان بز ەن .اززىو ە هەر تاتێززك وا مززامەڵە
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دەتززا تە ززۆی یا ززاداوەر و جێبەجززێ ەر و دادوەریشززە.
وەاڵمززززز پر زززززیاری زززززێیەمیر تە ئامزززززاوج ئزززززاەادی
رو تییە ئەوەیە تە مزرزی بە ئزاەادییەوە هەڵسزىتەو
ب ا و بیرب اتەوە و هەراز بیەوێز بی زا بەمەرجێزك
لە اىاراێىەی یا ای ئە ،قیدا بێز  .لێزرەوە هەمزىو ئەو
ڕەفتزززززار و تزززززرداراوە دوور دە زززززرێىەوە تە لە دەرەوەی
یا ای ئە ،قیه "ئەگەر ماف هەر یەتێ مان بێ تە ئزاەاد
بێ ز ئەوا پێىیسززتە ئەی ئززاەادییە ززىىورێك دابىێ ز تە لە
اىاراێىەی ئەو ئاماوجاوەدا بیهێ"ێزتەوە تە زىدی ئزاەادی
قەبىوڵ دەتا".
ئەرگززىمێىت لززۆ ئەوەیە ئەگەر تاتەتززان بە ەقاڵوزز
مزززامەڵە بززز ەن ئەوا ماوزززای وایە پێزززىەری مزززاف ئزززاەادی
ئەواوززز دیززز ە لەبەرازززاو دەگزززرن و یا زززای رو زززت
وززابەەێىه ئەگەر ئەمە لە یەن هەمززىاوەوە پەیززڕەو ب رێ ز
تەواتە تاتەتزززان و گرووپەتزززان بە ئا زززتییەوە هەڵزززدەتەن
ئەو تە ەیشزززز ئەمەی وەتززززرد ززززىىوری ئاەادییەتززززاو
ئەواو ز دی ز ەی بەەاوززد یززا ىد دە ززت وەردا لە مىڵززك و
مززززا و ززززاماویان ئەوا فەرمززززاوڕەوای مەدەوزززز تە پێززززك
هززاتىوە لە دە ززەاڵت هەمززىو تاتەتززان ئەتىاوێ ز ڕا ززت
ب زززاتەوە یزززان ززززای بزززدا بەبزززى ئەوەی زززۆی دە ززز
وەربززداتە ئەو بززىاروەوە .لەمە ەیززاتر دەبێزز دە ززەاڵ
هاو ئا زت و تزاری ازاتە بەرامزبەر یەتتزری بزدا وە
تەویززززا بەرامززززبەر بەو تە ززززاوەی تە لەگەڵمززززان اززززاته و
ۆ ززززمان دەوێززززه یززززان ززززەر بەو گززززرووپە ئززززاییىییە-
ئیتىی یززیە -هزززرییە -ئززابىورییەن تە بە ززێ یه لێ ز بەڵ ززى
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بەرامززبەر بەو تە ززاوەی تە جیززاواەن یززان دەرن ئەوەتززا
لۆ دەڵێ " :وە تە واتىاوێ جا پلە و پایەی لە ت"ێسادا
هەر ایزززیە بێززز تە زززێ تزززر بزززى بەری ب زززا لەوەی
ب ێتە ت"ێسایەت دی ە یان ئاەادییەتەی ەەو ب ا ".
ڕێگرته لە دە تىەردان لە ئاەادی و تاروباری ئەواوز
دی ز ە بەوە واترێز هێززز بەتاربهێىرێز اززىو ە دە ززەاڵت
مەدەو ز واتىاوێ ز بە ەەبززر و ەەو ز فەرمززاوڕەوای ب ززا
یا ىد تاتە تراتیهی پەیڕەوتراو ەزرەم" و وااارتردن
بێ بەڵ ى دەبێز دە زەاڵت مەدەوز لە تە زێ لەبزاردا
تززار ب ززا بززۆ باڵوتززردوەوەی بیززری لێبززىردەی و گی زاو
پێ هەڵ ززردن تىلتزززىری یەتتزززر قەبززىڵ ردن لەوێزززى ەڵ زززدا
ە زز"ە و تایبەتمەوززدی و جیززاواەی هەر
گە ززە پێبززدا
گرووپێك لەوێى ۆیزدا وە بە ەزرەملزى درو ز دەترێز
وە بە وااززززززززارتردن لەوززززززززاو دەبرێزززززززز  .قەبززززززززىوڵ ردو
جیاواەییەتززززاو یەتتززززر و گە ززززەپێدان و بەرقەراربززززىوو
ڕزح پزێ ەوە کیزان دەبێز تەویزا لە دە زتىور و یا زادا
وەاە ز ێ تە می ززاویزمەتەی هێززز بێ ز بەڵ ززى دەبێ ز بە
ەڵ یشزدا
می اویزم قەوا ەت ێ ردن لە تىلتىور و ئاگزای
ب ە ێ "تەویا هێز وییە تا پیاواو ت"ێسزا ەەبروەەوز و
تزززااڵن و بزززڕز پەیزززڕەو وەتەن ازززىو ە ئەوەی جێگزززرەوەی
پەیزززامبەر بێززز  ...ئەرتیەتززز گزززىێگراو ئاگزززادار ب زززاتەوە
لەبزززارەی ئەرتەتزززاو ئا زززت و ئیزززرادەی ازززاتە بەرامزززبەر
هەمزززىو ەڵزززك وە یە بەرامزززبەر بە دەر و زززاوەن
بیروباوەڕی ڕا ".
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لەمەوە تێززززززززززدەگەیه دەوڵە دەبێزززززززززز یا ززززززززززاتاو
ەڵ یزیەوە
وەرمىوویان بێ دە تىەروەداتە کیاو تایبەت
(اۆن دەکیه ا دەپۆ ه ا دە زۆن لە تزىێ دەکیزه
ەماویزززان ایزززیە چ بیروباوەڕێ یزززان هەیە ...هتزززد) .ازززىو ە
وابێ هەمىو تاروبارەتان یا ایان بزۆ دابىرێز بەبزڕوای
لززۆ دەبێز تەویززا تاروبززارە گشززتییەتان یا ززایان هەبێز
بەی جززززۆرە تزززززا ب رێززززز دەبێززززز یا زززززاتان کمزززززارە و
ىىوریان تەمتزر بێز بزۆ ئەوەی تەمتزریه جەبزر لە زەر
تاتەتزززان درو ززز ببێززز ەزرتزززریه پاوتزززای بزززۆ ئزززاەادی
ززەپاودو
فەراهەی ببێزز "اززاودێری دەوڵە یززان مززاف
یا اتان وا واتزا با زتر ڕێز ڕا ز بزدزەێتەوە" ازىو ە
هەمیشە ئەگەری ئەوە هەیە تە ڕێ ڕا تەقیىە لەوێى ڕێزگە
ا تەتاودا ڕێگە ااتەتە لەوێى راپەتاوزدا ون ببێز بەی
جۆرە فەرماوڕەوای مەدەو ببێتە تەم ار اىو ە هیی
گەرەوتیززیە ویززیە بززۆ ئەوەی تە ئەو ڕێگززایەی فەرمززاوڕەوا
ئەیگرێتە بەر ڕا ز و درو زتتر بێز لە ڕێگزای تە زاو
دیز ە بەتززایبە لە تاروبززارە ئاییىییەتاوززدا بززۆیە وە دەبێز
فەرمان بۆ ت"ێسا دەب ا بزۆ واازارتردو تە زاوێك و وە
دە بێ فەرمان لە ت"ێسەوە وەربگرێ  ..پا اوی لۆ بزۆ
ئەمە بریتییە لەی ڕێگایاوە:
 وابێزززز ئەو ڕێگززززایەی فەرمززززاوڕەوا ئەیگززززرێتە بەرو درو تتر بێ لە ڕێگاتاو دی ە.
ڕا
زززززززۆ ئەگەر ڕێزززززززگەی فەرمزززززززاوڕەوا ڕا ززززززز و
درو تتریر بزىو ئەگەر ی زۆمەوە بزڕوای پێز وەبێز
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ئەوا واتىاوێ مه ڕەگار ب ا  .اىو ە ڕەگزاری لە وا زدایە
و پڕز ەی ىدیە وە دەرەت و ەزردارەت .
 پشێىی و زەرگەرداو و ئزاکاوە درو ز دەبێزئەو تززاتەی تە فەرمززاوڕەوا بەهێززز ەڵززك وااززار بەبززڕوا و
ڕێباەێك ب ا .
لۆ ئەمە واو دەوێز " :ئەرتز فەرمزاوڕەوا بەرامزبەر بە
لێبززىردەی " ئەمە وا دەتززا فەرمززاوڕەوا بززێ،یەن بێزز
زززەر بە هزززیی ڕێیاەێزززك وەبێززز تەوزززاوە بزززۆی هەیە بزززۆ
یا ززز پر زززێ ئزززاییى قەدەغە ب زززا واتە
پر زززێ
بەرکەوەوزدی گشززت بەزاتە پززێر بەرکەوەوزدی گززرووپەوە
بەاڵی واتىاوێ بۆاىوو تە ییاوەی ۆی بسزەپێىێ  .بەی
ززێىەیە ززێ یى ریزی لە تۆتاییەتززاو وززامەتەی لۆتززدا لە
داوا تێشززاو هێ"ەتززاو لێبززىردەی دەوڵە (فەرمززاوڕەوای
مەدەو ) بەرامبەر بە گە تاتەتزان گرووپەتزان بەرامزبەر
بە یەتتزززر ئەو زززىىوراوە دیزززاری دەتزززا تە زززیاوی
والێبىردەییه ئەواویر ئەماوەی ىارەوە دەگرێتەوە :
 -1وابێزززززز فەرمززززززاوڕەوا بەرامززززززبەر بیروباوەڕێززززززك
لێبىردەی بىىێىێ تە ەیاو بزۆ تزۆمەڵگە و ئاتزاری ازا
هەبێ و لەگە تۆمەڵگەی مەدەویدا وەگىوجێ .
 -8وززززززززززالێبىردەی بەرامززززززززززبەر بەواوەی تە مززززززززززاف
بێبەری زززززززردن بە ۆیزززززززان دەدەن بە وزززززززاوی ئزززززززاییه و
بیروبززززاوەڕەوە تە ززززاوێ تززززر تەتفیززززر دەتەن تە لێیززززان
جیززاواەن یززا ىد ئەواوەی تە لێبززىردە وززیه بەرامززبەر بەو
تە اوە تە لێیزان جیزابىووەتەوە .ئەو تە و گرووپزاوە
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زززەر یەتە بە ۆیزززان دەدەن

تە ئەی
ویه.
 -8وابێزززز فەرمززززاوڕەوا بەرامززززبەر ئەو ت"ێسززززایەی تە
بڕیززاری زمەت ردو ز دە ززەاڵتێ تززر یززان میرێ ز تززری
دەرەت دەدا لێبزىردە بێز واتە بەرامزبەر تە زاوێك تە
دکی دەوڵەتەتەی دەوە تىەوە.
 -8ئەواوەی و زززىڵ لە هەبزززىوو زززىا دەتەن وزززاتىاوه
پابەوزززد بزززه بە بەڵزززێه و ڕێ کەوتىەتزززاوەوە ازززىو ە ئەمزززاوە
ڕێزییززان ی ەڵ ز بێبززاوەڕ ویززیە بەی جززۆرە هەمززىو
تارێززززك حەاڵ دەبێزززز فەوەا بەرپززززا دەبێزززز  .بززززۆیە ئەی
تە اوە یاوی لێبىردەی ویه.
دەترێ ب"ێیه لۆ لەمەوە وەاڵم پر یارێ گروز
و ئاڵۆە دەداتەوە تە لە لێبىردەییدا ئیش الیە و تەوگهەی
تردووە "ئایا دەترێ لەگە وا لێبزىردەدا
هزری درو
لێبىردە بیه؟" ئەگەرا وەاڵمەتەی لۆ ڕاەیز ەر ویزیە لە
ئززززاڵۆەی و ڕە ززززىە بەدەر ویززززیە وەیتىاویززززىوە وەاڵمێ زززز
ززیاوی ئەی پر ززیارە بززداتەوە یززا ىد وەاڵمەتەی جێگززای
ڕە زززىەیە لەگە ئەوە زززدا وەاڵمەتەی بە تزززىرت ئەمەیە
"لێبىردەی بىەمزایەت گشزتییە پێىیسزتە هەمزىان بڕوایزان
پێز هەبێز پەیززڕەوی لززى بز ەن بززۆیە وابێز ئەی بىەمززایە
لەگە یەتێ زززدا جىبەجزززى ب رێززز تە دکی بىە زززتێتەوە
ازززىو ە لەمەوە زززەر ییە بە دە زززتىەردان لە ئزززاەادی
لە ڕێگەیاوزدا درو ز دەتزا
ئەواو دی ە دەدا تۆ
زۆی
بەی جۆرە لە ىىوری مىمارە زەی تاتەکە زی
دەردەازززز دەبێززززتە هززززۆی پشززززێىی و لە فەەای گشززززتیدا
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زززیاوی لێبزززىوردن

رو ززت و یا ززا و
ئەمە واتە دەراززىون لە ئە ،قزز
ڕێسززاتان بززۆیە فەرمززاوڕەوای مەدەوزز بززۆی هەیە بەپێزز
یا ا مامەڵەی لەگەڵدا ب ا و زای بدا ".
بەی جۆرە وە لە پەرەگرافەتاو تۆتزای وزامەتەی
لۆتدا دەردەتەوێ لێبزىردەی تەویزا پەیىە ز وزاترێتەوە
بە ئززززززاەادییەوە بەڵ ززززززى دەبە ززززززترێتەوە بە ئا ایشزززززز
تۆمەاڵیەت و ئا ت و متماوەیشەوە.

()2
جۆى ضتیىارت هیل لە بارەی ئازادییەوە
ی جزززۆن لزززۆ ئزززاەادی بریتززز بێززز
وادەردەتەوێززز
لەوەی تە تاتەتززان هەراییززان بىێز و ایززان پززى پە ززەود
بێززز هەڵیبهێزززرن هەر ایشزززیان پزززى زززۆ بێززز بزززی ەن
بەمەرجێزززززك ئەمە لە اىاراێزززززىەی یا زززززای رو زززززت
ی هەمزززىان هەیە بزززۆیە
ئە ،قیزززدا بێززز ئەی یا زززایە
دز ززز بزززاو لێبزززىردەی و پێ هەڵ زززردوە .لەمەوە ئەتزززىاویه
ب"ێیه ی لۆ ئاەادی لە زىىورەتاو لێبىردەییزدایە .ی
جزززززززۆن زززززززیتىار میزززززززى ( )1948 -1918لێبزززززززىردەی
دەبە ززترێتەوە بە ئززاەادییەوە بە قەول ز (رافاییززى تززىهه-
ئالماگىر) لە ەرجەم فەیلە ىوفەتان ەیاتر بابەتەتزاو
لێبىردەی و ئزاەادی پزێ ەوە بە زتۆتەوە لە ڕواوگەیەتز
لیبڕال  -ىودگەراییەوە لەبارەیزاوەوە دواوە .هەڵزبە تە
جیززاواەییەت ەزر هەیە لە وێززىان لززۆ و میلززدا تە لێززرەدا
ززەروۆ
وززاتىاویه ئاماکەیززان پززى بززدەیه بەاڵی ززاڵ جێ ز
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ئەوەیە ئەگەر غەم لزۆ ئەوە بىوبێز تە تزاری دەوڵە
اززززاودێری ردو تاروبززززارە گشززززت  -مەدەوییەتززززان بێزززز
دە زززززززززززتىەروەداتە تاروبزززززززززززاری گەلەوە (بە تزززززززززززا و
گرووپەتاویشززززەوە) بەردەوامزززز بە دز زززز پێ هەڵ ززززردن
بدا ئەوا غەم گەورەی میى پارا تى تاتەتزان و ئیىجزا
گرووپەتاوە لە ەزرەملێ دەوڵە تۆمەڵگە و ڕای گشزت .
پر یارەتەی میى ئەمەیە" :ئایا مزاف تزۆمەڵگەیە تە بەەزر
و لەڕێزز یا ززاوە ئەوە بە ززەر تاتەتاویززدا بسززەپێىێ تە
اییان پى ۆ بێ و ڕقیشیان لە ا بێ ؟"
وێززززڕای ئەوەی میززززى لە تتێبەتەیززززدا جە زززز لە ززززەر
اەوززدیه بۆاززىوو لززۆ لەبززارەی ئززاەادی و لێبززىردەییەوە
دەتززززاتەوە بەتززززایبە ئززززاەادی مىمارە ززززەی ئززززاییى و
ەربە زززت بیزززروڕاو و پەیڕەووەتزززردن لە ەزرە ملزززى و
وااززارتردن بەاڵی لەگە ئەوە ززدا غەمزز میززى پارا ززتى
تاتەتە زززززە لە دە زززززەاڵت دەوڵە و تزززززۆمەڵگە ازززززىو ە
بەبزززڕوای ئەو دەترێززز لە هەر ارتە زززاتێ دا دەوڵە لەو
دە زززززتىور و پرەوسزززززی اوە دەرب ێززززز تە پێشزززززتر بزززززۆی
وەربداتە کیزاو تە زەتان واتە
دیاری راوە ۆی دە
لە اززززززززاودێرەوە ببێززززززززتە گەمەتەر لە دادوەرەوە ببێززززززززتە
تەمگەر .لۆ تێشەتەی بەی جۆرە اارە زەر دەتزرد تە
هەرتززا فەرمززاوڕەوای مەدەو ز لە ززىىور ئەرت ز ززۆی
دەراىو تاتەتان ئەتىاوه بیگزۆڕن بە فەرمزاوڕەوایەت تزر.
وا دیزززارە ی میزززى تزززارەتە بەو ئا زززاوییە ویزززیە .وێزززڕای
رو ززت پێىا ززە
ئەوە لززۆ لێبززىردەی وەتززى مززافێ
تزززردووە وە بە زززێك لە رو زززت مرزیززز تەما زززای
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تززردووە بەاڵی میززى بە مززافێ مەدەو ز پێىا ززەی دەتززا
پێیش ز وایە وززا لێبززىردەی بە ززێ ە لە رو ززت مرزی ز .
میى لە دە ەاڵت فەرماوڕەوا یان دەوڵە لەوێزىوە
تر
دێ تە دە ێ ەزریىەیە دە ەاڵ بە دە زتەوە بگزرن
بەوزززززززاوی ەزریىەیزززززززیەوە تەمیزززززززىە و تاتەتزززززززاو دیززززززز ە
ب ەو ززێىىەوە .میززى لەکێززر تززاریگەری تۆتڤی"ززدا تر زز
لەوە هەیە بەوززاوی ڕای گشززتییەوە ززتەمێ تززۆمەاڵیەت
تر زززززىاتتر و ى ێىەرتزززززر لە اەو زززززاودوەوەی یا ززززز
درو ز ببێ ز واتە ( ززتەم اری ەزریززىە)  .بززۆیە دووەی
پر یار لە غەم میلدا ئەمەیە" :اۆن بگەیزىە ڕێ کەوتىێ ز
گىوجززززاو لەوێززززىان ززززەربە ۆی تاتەتززززان و دیسزززز لیى
تۆمەاڵیەتیزززدا؟" .هەر لەبەر ئەمە ی میزززى « زززەربە ۆی
تززا » «ئززاەادی تززا لەبەرامززبەر دەوڵە و تززۆمەڵگە و
ڕای گشززززززت » «ئززززززاەادی ئەواوزززززز دیزززززز ە لەبەرامززززززبەر
ەیادەڕەوییەتزززززاو تاتزززززدا» زززززەرهەڵدەدا  .ئەگەر میزززززى
وایەوێ تەمیزىە غەدر لە ەزریزىە ب زا بەهەمزان زێىوە
وا ززیەوێ ەزریززىە غەدر لە تەمیززىە ب ززا  .تەوززاوە میززى
وایەوێ ز تاتەتە ززێ یر لە ئززاەادی بێززبە ب رێ ز ەیززاتر
لەوە ئەو لەو تە ززاوەیە ەزر بززڕوای بە جەمززاوەر ویززیە
گىمزززاو لەوە هەبزززىو تە جەمزززاوەر لە پەیزززامە ئاڵۆەەتزززان
تێبگا .
بە بۆاززىوو مززه میززى لە تەواوی تتێبەتەیززدا ززەرقاڵە
بە ڕووو ززردوەوەی ئەو ززى تەواوەیەی ززەرەوە ئەویززر
لە ەر یە بىەما میى دەڵێ « :ئامزاوج ئەی تزىێهیىەوەیە
ئەوەیە تە جە ززز لە زززەر یە بىەمزززای زززاتار ب زززاتەوە
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ئەویززر ئەوەیە تە پێیززدەوترێ تەحەتززىم ردو ڕەهززا لە
مامەڵەتاو تۆمەڵگەدا بە ڕەفتزاری تاتەتزاوەوە بە ڕێزگەی
ەزرە ملزززززى و بااڵدە زززززت و تزززززۆوتڕزڵ ردن جزززززا ئیتزززززر
می اویزمەتززززان هێزززززی جە ززززتەی بززززه یززززان زززززا ڕێ
پێزززدراوەتان یزززان واازززارتردو ئاتزززارەت تە ڕای گشزززت
مىمارە ززززەی ب ززززا  .ئەی بىەمززززایە دەڵێزززز  :ئەو تززززاتە
ئاماوجەی تە پا او دەهێىێتەوە بۆ ئەوەی ەڵزك بە تزا
و گرووپەتزززاوەوە زززۆ لە ئزززاەادی تزززار و ڕەفتزززاری هەر
ئەوززدامێك لە ئەوززدامەتان هەڵ ززىتێىه بززریتییە لە پارا ززتى
ززززززىدی ۆیززززززان واتززززززای ئەمە ئەوەیە تە ئەو تززززززاتە
ئامززاوجەی تێیززدا بە ڕێگەیەتزز ڕەوا دە ززەاڵ دکی تززا
یزززان ئەوزززدامێ تزززۆمەڵگەی مەدەوززز واتە دکی ئیزززرادەی
بەتزززززار دەهێىرێززززز بزززززریتییە لە ڕێگری ردوززززز تزززززا لە
ەیاوگەیاوززدن بەواوزز دیزز ە ئززاەارداو تە ززاو تززر» .لەی
ۆیدا لە
تۆدە درێهەوە تێدەگەیه تە تا لە ىىورەتاو
تزززار و بیروبزززاوەڕ و ئزززاییه و گزززىەەراو ۆیزززدا ئزززاەاد و
ەربە ززتە وابێ ز بەهززیی بیززاوىویە وااززار ب رێ ز دکی
ویسز و حەەی ززۆی بجززىوڵێتەوە تززا ئەو تززاتەی ەیززاو
بززززۆ تە ززززاو دیزززز ە وەبێزززز دە ززززتىەروەداتە ئززززاەادی و
ێىاەی کیاو تاتەتاو ترەوە .تاتە پا اوێك بۆ ڕێگرته
لە ڕەفتزززاری تە زززێك ئەوەیە تە ئەو ڕەفتزززارەی ئزززاەار و
ەیان و مەیىەت بۆ تە او دی ە بهێىێ .
زززەرەتییە بزززۆ
ی میزززى اەم ززز "ەیزززان" اەم ێ ززز
تێگەیشته لە ئاەادی .ەیان و ەیاوگەیاوزدن دەتزىاوه لە هەر
ارتە ززززاتێ دا ئززززاەادی پززززىواە بزززز ەوەوە .ەیاوگەیاوززززدن
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تە دەتىاوێ بە تەوەرییەت تەی بۆ
تەواوە ئەو تاتە
ەیاولێزززدراو دابزززیه ب زززا هەر جێگزززای ڕەەامەوزززدی ویزززیە.
ی میزززززى ەیزززززان واتە دە زززززتىەردان و
لەبیرمزززززان بێززززز
درو ززت ردو تۆ ز لە ززەر ڕێ ز ئارەەووەتززاو تاتززدا.
ەیاوگەیاودن واتە ڕێگری لەبەردەی ئاەادی تە زاو دیز ە
لەتردوززز تارێ زززدا تە بیاوەوێززز ئەوجامیبزززدەن تەوززززاوە
ئەگەر ئەو تارە واڕەحەت دویاتەی دی ە زیان بزۆ بهێىێز .
تەواتە ەیزززان تۆ ززز ێ ە تە هەمیشزززە لەدەرەوە دە زززرێتە
ززززەر ڕێگەمززززان لە تردوزززز تارێ ززززدا ئەگەر ئەو تززززارە
ەیاویش بۆ ۆمزان هەبێز (جزگە لە زۆ بەتزۆیلەتردن و
ۆتى ته) بەو ماوایەی ئەگەر تزا بە ئزاەادی و ویسزت
ززۆی تارێززك ب ززا و ئەو تززارە تەویززا ەیززاو بززۆ ززۆی
هەبێ ز ئەوا دە ززێ ئەمە ببێززتە ئەەمىووێززك بززۆ کیززاو و
هاوتاری ب ا لەوەی تە ئاگای بە تارەتاو پەیدا ب زا
بەاڵی هەمززززززىو دە ززززززتىەرداوێك ئەگەر لە بەرکەوەوززززززدی
تە ززەتەیر بێ ز ئەوا هەر هەڵگززری تززۆوی ەیززاوە اززىو ە
ىىوری ئاەادی بەرتە ك دەتاتەوە( .وودی دوووەر) ئەی
ززاڵە بەی جززۆرە ڕوون دەتززاتەوە «ەیاوگەیاوززدن بەواوزز
دیزززززز ە بەەاوززززززدو مززززززاف و ئەرتەتززززززاو پەیىە زززززز بە
بەرکەوەوززززدییە گروگەتززززاو ئەواوزززز دیزززز ەیە و واترێزززز
ڕەوایەت ز پززى بززدرێ و لە قىر ززاییەتەی تەی ب ززرێتەوە
تەویزززا لەبەر ئەوەی بڕێ ززز تەی بە زززتەوەری بزززۆ ئەواوززز
دی ز ە دابززیه دەتززا » .لە دیززدی ووززدی دوووەرەوە بىەمززای
ئزززاەادی ی میزززى لە پەیىەوزززدی بە بەتارهێىزززاو هەردوو
اەم زززز ەیززززان و بەرکەوەوززززدی دە ززززرێتە ڕوو ئەی دوو
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اەمززززز ە بە زززززێىەیەت تىوزززززدوتۆ پزززززێ ەوە پەیىە زززززته.
ئەرگزززىمێىتەتە ئەوەیە تە ئزززاەادی بىەمزززایەت ەدالەتە تە
بەرکەوەوزززززززدییە مرزییەتزززززززان لە ەیزززززززاو ەزرەم"ززززززز و
وااارتردوەتززززاو دەرەوە دەپارێزێزززز  .ئەوجززززام ئەمە
ئەوەیە تە دەوڵە یزززان هەر گرووپێ ززز دیززز ە بزززۆی ویزززیە
تاتەتان وااار بە تار بیروباوەڕێك ب ا یزا ىد ڕێگریز
لە تززار و اززا تییە بززۆ درو ز ب ززا تە پەیىەوززدی بە
کیاو تاتەتە ی ۆیەوە هەیە.
ززىىوری ئاەادییەتززاو تززا
ی میززى دەوڵە دەبێ ز
ب ارێزێ بەتایبە لەو جێیزاوەدا تە ئەو زىىوراوە تزێ ە
بەیە دەبه لەدوای ئەی تارە دەبێ دەوڵە لەیادی بێ
تە بە بیاوىوی ڕێگری ردن لە دە تىوەرداو ئەواو دیز ە
ۆی دە تىوەروەداتە ئاەادییەتاوەوە
لە کیاو تاتەتە
واتە وابێزززززز گىا ززززززتىەوە ڕووبززززززدا لە دە ززززززتىەداو
گرووپەتزززززاوەوە بززززززۆ دە زززززتىەرداو دەوڵە  .ی میززززززى
بىارەتاو ئاەادی ئەماوەن:
 بىاری هۆ یاری وا ەت  :واتە ئاەادی بیروبزاوەڕو هە ت ردن و ئاییه و ئاتار.
 ئززاەادی اێهوەرگزززرته :هەوڵزززدان بزززۆ گەیشزززته بەئاماوجەتززان هەڵبهاردوزز می اویزمەتززان و داوززاو پزز،ن و
ئاەادی تارتردن.
 ئززززاەادی تۆبززززىووەوەی تاتەتززززان لەگە یەتتززززردا:ئاەادی یەتگرته هاوتاری و هەرەوەەی بۆ بەدە تهێىاو
بى ەیان بۆ ئەواو دی ە.
ئاماوجێ
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ەرجەم ئەی ئاەادییزاوە دەبێز ڕێگرییزان لەبەردەمزدا
درو ز وەترێ ز لە یەن تززۆمەڵگەوە لە یەن دەوڵەتەوە
تۆ ززززز وە زززززرێتە بەردەمیزززززان ازززززىو ە لە غیزززززاب ئەی
ئاەادییاوەدا تۆمەڵگە واتىاوێ ئاەاد بێ بۆیە ئزاەادی ی
میى ئاەادی وێگەتیڤە بەپێ دابە ردوە دواوییەتەی ئیزایا
بێرلیه بۆ ئاەادی بە زەر «ئزاەادی پۆەەتیزڤ» «ئزاەادی
وێگەتیڤ»زدا.
ی بێززززرلیه ئززززاەادی جززززۆری ەزرە دەترێزززز لە ەزر
دیزززدەوە لێیبڕواورێززز بێزززرلیه تەویزززا با ززز دوو جۆریزززان
دەتزززا تە پێززز وایە لەواوززز دیززز ە گروگتزززرن ئەواوزززیر
"ئزززاەادی وێگەتیزززڤ" و "ئزززاەادی پۆەەتیڤ"ززززه .ئەو ئزززاەادی
پۆەەتیززززڤ بەی جززززۆرە دیاریززززدەتا « :ماوززززای پززززۆەەتیڤ
و ززەی ئززاەادی لە ئززارەەووی تززاتەوە بززۆ ززۆ ززەروەری
هەڵدەقىڵێ  .مه دەمەوێ لە کیان و بڕیارەتاومدا پش بە
ۆی ببە زت وە هزیی هێزێ ز دەرەتز " .هەروەهزا "بەر
ززەبهێ تێ هۆ زززیارب بە
لە هەمززىو ززتێك دەمەوێزز
زاوەن ەقزڵ و ئیزرادە و
ىدی ۆی وە بىووەوەرێ
اززززا ت " .لەمەوە ئەوە تێززززدەگەیه تە ئززززاەادی پۆەەتیززززڤ
بریتییە لە دە ەاڵت وىاودو تردار پاوتزاییە واوەتییەتزاو
تا بۆ بڕیاردان و تردو تارێك« .مه ەروەری ىدی
زززۆم » «تزززۆیلەی هزززیی تە زززێك ویزززی » «مزززه ئاگزززای
تەواوی بە بڕیززززار و تردارەتززززاو هەیە» .ززززەرجەم ئەی
گززززىەاراوە گىەار زززز لە ئززززاەادییەت ەق"زززز  -وززززاوەت
دەتەن .بە ماوززایەت تززر گەڕاوەوە بززۆ وێززى ززەوگەر و قەاڵ
ڕزحییەتزززززاو زززززىود "لەبیرتزززززردن" "فەرامۆ ززززز ردن"ی
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هەمززىو دە ززەاڵتە دەرەتییەتززان .مزززه ززۆی دەەاوزز ازززی
دەوێ ز ا ز دەتەی وە هەر ئەوەوززدە بەڵ ززى لەبەرئەوەی
ەڵ زززز جززززاهیله و هۆ ززززیارییان بە ۆیززززان ویززززیە بززززۆیە
وا ززاوه اییزان دەوێز از بۆیزان با زە بزۆیە وا زتىاوه
"ئززاەادی حەقی ز " بىا ززه بەاڵی "مززه با ززتر لەوان دەەاوز
تە بەڕا زززززت پێىیسزززززتیان بە اززززز هەیە!" لێزززززرەوە لەوە
تێززدەگەیه تە " ەڵ ز بەوززاوی ئامززاوجێ وە ( ەدالە
یزززان تەودرو زززت گشزززت ..هتد) دەاەو زززێىرێىەوە ازززىو ە
ئەگەر ئەوان ەیاتر ڕز ىبیر بىووایە ئەوا ۆیان هەوڵیان
بۆ دەدا" .لەی دیدەوە ئاەادی مه ئزاەادییەت هۆ زیاراوە و
واوەتییزززززززززززززاوە و ەق"ییزززززززززززززاوەیە هەر بزززززززززززززۆیە (بە ی
باوگە ززەتەراوییەوە) ئززاەادییەت حەقی یشززە .بەاڵی ئەواوزز
تزززززر لەبەرئەوەی جززززززاهیله و تەڕ و تززززززىێرن وا ززززززتىاوه
هەڵبهاردو ز بززا ئەوجززای بززدەن بززۆیە لەبەر بەرکەوەوززدی
ئەوان وە بەرکەوەوززدی ززۆی وااززار بە ئەوجامززداو ئەو
تارەیان دەتەی بزۆ ئەوەی اێزه لە ئزاەادی ۆیزان ببیىزیه.
هەڵززبە تە ئززاەادییەت لەی جززۆرە بززىار دەهێ"یززتەوە بززۆ
دە ززتىەردان و اەو ززاودوەوە لە یەن ئەواو ز دی ز ەوە .لە
دیدی ئاەادی پۆەەتیڤەوە دە زەاڵتێك هەرازۆن دە زتىەر
بدا لە کیاو مىەوە دواجار هەر واتىاوێ مه ڕای ب زا
ازززززىو ە واتىاوێززززز تەواوی ئیزززززرادەی تزززززۆوترز ب زززززا
بەتزززایبەتیر بزززىاری ەق"زززی مزززه ئەتزززىاو بە ەق"ززز بیزززر
بز ەمەوە وێىززای کیززاوێ با ززتر بز ەی ئەتززىاو بە ەیززا
ەزر ز ببیززى پزز،ن دابىززێ دە ززەاڵ واتىاوێز ەقززڵ و
ەیزززا و پ،وەتزززاو لزززى ەەو ب زززا  .ئزززاەادی پۆەەتیزززڤ
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بڕوای بە میتافیزی زا و بەرەەپێگەیز بزىووەوەری مرزیز
هەیە واتە ئەو پىزززتە ئەفسزززىویاوەی وزززاو دەروون و وزززا
مرزی تە بە ئا او لە یەن دەرەوە هەکمزىون وزاترێه و
ڕای واترێه باوەڕی بەو "درە" و "تەلێه"ززاوە هەیە تە پێز
وایە لە یەن دە ززەاڵت دەرەوە پززڕ وززاترێىەوە بززڕوای بەو
ڕز زززىاییاوەی وزززاو وزززای هەیە تە تاریزززك و وزززاترێه و ئەو
دەوگاوەی تە بێزدەو وزاترێه .ئەی بۆازىووە ئزاەادی لەوێزى
ئەو تەلەبەر و درەاوەدا دەبیىێززتەوە تە دە ززەاڵت دەرەوە
دە ت پێز واگزا  .ئەی پىزتە زتراوییاوە دە زێ لە هەر
ارتە ززززززاتێ دا تە لەبەرێ زززززز گەورە بزززززز ەوە دڵزززززز هەر
دە زززەاڵتێ ەوە گەورە بزززبه و ببزززىە مزززایەی تێ شززز اودو
هەمزززززىو دە زززززەاڵتەتاو تزززززر بە مەرجێزززززك تە بتىاوێززززز
ەڵ ززیر وااززار بەو تززارە ب ززا  .بززۆیە لەی دیززدەوە مززه
پزززز،ن و مامەڵەتززززاو ززززۆی لە ززززىىوری ئەو ئەگەراوەدا
دادەوێ تە لەو اتەدا بۆ مزه تزراوە و لەبزارن لەوێىیاوزدا
بە ئاەادی دەتەی.
هە
لە دیززدی ئززاەادی پززۆەەتیڤەوە بززۆ ئەوەی وااززارتردن
زەرجەم تاتەتزان و تۆمەڵگزا
وەبێ دەبێز
درو
ەقاڵوزززز بززززه ئەگەر کیززززان بەپێزززز ەقززززڵ بززززڕوا ئەوا
وابێز  .زۆ ئەگەر ەقاڵوزیر وەبزه
وااارتردویر درو
دەبێ ز "وااززار بە ەقاڵویبززىون" ب ززرێه دەبێزز ویسزز و
ئززززارەەووە دەرەتییەتززززاو ۆیززززان وە وززززێه هەو بززززۆ
ەقاڵویبىون بدەن تا بتىاوه کیاویاو پى ڕێك بەەن.
هەراز "ئززاەادی وێگەتیڤ"زززە ی بێززرلیه پززێ ەواوە و
دکی ئزززاەادی پزززۆەەتیڤە واتە درو ززز وەتردوززز تۆ ززز
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لەبەردەی ئەواوززززز دیززززز ەدا دە زززززتىەروەدان لە کیاویزززززان
واااروەتردویززززززززززززان بەبڕیززززززززززززارێ دیززززززززززززاری راو .واتە
دە ززتىەروەدان لەو ززىىوراوەی تە ئەواوز دی ز ە دەتززىاوه
تێیزززدا هەڵسزززىتەو بززز ەن « زززۆ ئەگەر لە یەن ئەواوززز
ب رێز لە ئەوجامزداو تارێزك
دی ەوە ڕێگری بۆ درو
تە ئەگەر دە زززززززتىەرداو ئەوان وەبزززززززىوایە دەمتزززززززىاو
ئەوجززام بززدەی ئەوا ماوززای وایە مززه ئززاەاد وززی » .ئززاەادی
وێگەتیڤ واتە وەبىوو وااارتردن و جەبزر و ەزرلێ زردن.
بێرلیه دوو ماوای لێ جیاواەی (واااری) لێزك دەداتەوە تە
دەتزززىاویه واویزززان بىێزززیه (واازززاری زززىدی ) (واازززاری
ىدی واتە بزىوو ڕادەیە لە تىاوزای
دەرەت ) واااری
لێهززززاتىوی ززززۆی وەە و ززززەلی ەی ززززۆی پەیىە زززز بە
هەلززززىمەرجێ ەوە بززززۆ تززززردن یززززان وەتردوزززز تارێززززك لە
زززىىورێ دیزززاری راودا .بزززۆ ومزززىووە (ومىووەتزززان هززز
بێززرلیىه) مززه وززاتىاو لە دە پززى ەیززاتر بززاە بززدەی یززا ىد
حەو زززەڵەی ویزززیە  81پەڕە ەیزززاتر لە تتێبەتزززاو هیگزززڵ
بەزززززىێىمەوە .بەاڵی واازززززارتردو دەرەتززززز واتە بزززززىوو
جەبرێك بۆ تردن یان وەتردوز تردارێزك واتە ئەوەی تە
(تزززۆ وەهێ"یززز مزززه تتێبەتزززاو هیگزززڵ بەزززىێىمەوە) بزززۆیە
"پێىەری اەو اودوەوە ەزرلێ ردن بریتییە لەو ڕزڵەی تە
ئەواو دی ە (بە ێىەیەت ڕا تەو ۆ یزان واڕا زتەو ۆ)...
دەیگێززڕن بززۆ تێ ش ز اودن و تەم ززردوەوەی ئارەەووەتززاو
مززه" .ئززاەادی وێگەتیززڤ وەبززىوو ئەی وااززارتردن و ەزرە
ملێیەیە .بزۆیە ی بێزرلیه ئزاەادی وێگەتیزڤ تارێزك دەتزا
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تە تاتەتززززان بەدڵىیززززای بززززى دڵەڕاوتێزززز و بەمتمززززاوەوە
ۆیان ب ەن.
مىمارە ەی ئارەەووەتاو
ئەگەراززز دیزززدی بێزززرلیه بزززۆ ئزززاەادی وێگەتیزززڤ ەزر
ئززاڵۆەی لە ززۆ دەگرێ ز تە ززۆی هەوڵز اارە ززەرتردو
هەودێ یان داوە بەاڵی ئێمە وزاتىاویه ئاماکەیزان پزى ب ەیزه.
ئەو بززززا لەوە دەتززززا تە فەیلە ززززىوفە ئیىگلیزییەتززززاو
ت ،زززیك ڕای جیاواەییززززان هەبززززىوە لە دیززززاری ردو ئەو
ىىوراوەدا تە دەبێز لە دە زتىەردان ب زارێزرێه .ازىو ە
ززۆ واترێز ئەو ئززاەادییە بززى ززىىور بێز اززىو ە ئەگەر
وابێ ئەوە ماوای وایە مرز ەتان هەمزىو دەتزىاوه دە ز
وەربدەن لە کیزاو ئەواوز دیز ەوە بەمە ئزاەادی زۆی
ۆی لەوێى دەبا  .بەمە تۆمەڵگە دەبێتە تەیا دەبێ
بزززارگهی و پشزززێىی بزززۆ ئەوەی ئەمە ڕوووەدا پێىیسزززتە
دە زززەاڵتێ گشزززت هەبێززز  .لە دیزززدی ئەو بیرمەوزززداوەوە
ئزززاەادی هەوزززدێك لە زززەر حسزززاب ئزززاەادی هەوزززدێ تزززر
دەبێززز وە بێزززرلیه دەڵێززز « :ئزززاەادی گىرگەتزززان واتە
لەوێىاززززززىوو ڕاوەمەڕ» .ئززززززاەادی هەوززززززدێك پشززززززز بە
ىىوردارتردو ئاەادی هەودێ دی ە دەبە زتێ لێزرەدا
دە زززەاڵتێ گشزززت پێىیسزززتییەت حا زززاهەڵىەگرە .بەاڵی
زززززىىورەتاو ئەی دە زززززەاڵتە گشزززززتییە
دیزززززاری ردو
لەبەرامبەر ىىور و ئاەادییەتاو تاتزدا زۆی ئیشز الێ
زىىورەتاو دە زەاڵ دیاریزدەتا میلزیر
دی ەیە .لۆ
لە دە ززززززەاڵت گشززززززتی تەی تززززززردەوە بەوەی دە زززززز
وەروەداتە کیززززاو تاتەتە ززززییەوە بەاڵی هززززۆبز لە ڕزڵزززز
دەوڵە ەیاد دەتزا اەتى زێ ئا زىیى دەداتە دە ز
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بزززززۆ ئەوەی تۆمەڵگزززززا وەبێزززززتەوە جەوزززززگەڵەتەی حزززززاڵەت
رو ت .
ئەگەرازززززززز پێىیسززززززززتە دەوڵە هەو بززززززززدا بززززززززۆ
تەم ززردوەوەی ززىىورەتاو وەەاوزز و وە ىێىززدەواری و
وە ۆ ززز و زززىاردو زززرا و ڕە و ڕووتززز دەبێززز
هاوتزززززززاری ئەو تە زززززززاوە ب زززززززا تە پێىیسزززززززتییان بەو
هاوتززارییەیە بەاڵی وابێ ز بەمە ززەر ییەت دە ززتىەردان
بە ززززۆی بزززززدا بەڵ زززززى دەبێزززز هەلزززززىمەرج گىوجزززززاو
بسزززاەێىێ بزززۆ مىمارە زززەی ئاەادییەتزززاو وە ئزززاەادی
ڕادەربڕیه و بیروباوەڕ بەاڵی بزى دە زتىەردان و لەمە
ەیززززاتر ڕێگری ززززرن لە هەر دە ززززتىەرداوێك .بەی ماوززززایە
ئزززاەادی واتە وەبزززىوو دە زززتىەردان لەو زززىىوراوەی تە
وە ئاەادی داویان پێدا وراوە واتە "ئاەادی لە" :لێبزىردەی
و پێ هەڵ ردن لە ئاەادی وێگەتیڤدا اا تە و گرووپەتزان و
تاتەتززززان ززززىىورەتاو یەتتززززر دەپززززارێزن دە ززززتىا ەوە
تاروبززاری یەتتززرەوە دەوڵەتززیر واتىاوێز تاتەتززان وااززار
بە تارێززك ب ززا تە ۆیززان ئارەەوویززان لێ ز وەبێ ز بەی
زززززززىىورەتاو جیزززززززاواەی و جیزززززززاواەبىون
ماوزززززززایە
دەپارێزرێ هەورەها تىاوا و ە "ەتە تاتەتە زییەتان و
بیروبززاوەڕ و ڕادەربززڕیه و هەڵبهاردوزز می اویزمەتززان تە
ەیان بەواوز دیز ە وەگەیەوێز بزۆ هێىزاوەدی ئاماوجەتزان.
بەاڵی لە حاڵەت ئاەادی پۆەەتیڤزدا پێ هەڵ زردن لە حزاڵەت
ززفردا" واتە تێ ەڵبززىوو
ززفردایە" .پێ هەڵ ززردن لە ززاڵ
ززززىىورەتان و بززززىوو دە ززززتىەرداوەتان هەوڵززززدان بززززۆ
ەزرلێ زززردن و واازززارتردو تە زززاوێك بە تردوززز تارێزززك
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بەوززززززاوی بەرکەوەوززززززدییەتاویاوەوە بززززززىوو دە ززززززەاڵت
بەاڵی لەبیرتردو و فەرامۆ ز ردو
وااارتردن و تۆ
وە ئەوەی تەواو ئزززاەاد بززز لێرە زززەوە دەتزززىاو لەگە
دەوروبەردا هەڵزززززب ەی ازززززىو ە ئەوان هێشزززززتا ەق"یزززززان
وەگەڕوە ستىوە مىیر دەتىاو وااار بەی تارەیان بز ەی
پێىیسززتە ئەواوززیر ئەو وااززارتردوە لەبیززر بزز ەن اززىو ە
لەپێىاوی ۆیاوزدایە .لەی دیزدەوە ئەی دز ە بەهزۆی غیزاب
ەق"ەوەیە .ەقڵ تە هەمیشە یەتێتز دە ىاەێز ئەگەر لە
ئززززارادا بێزززز و حززززىت ب ززززا ئەوا هەمززززىان بززززى هززززیی
ەزرلێ ردوێك کیاویان لە زەر بىەمزای ەقزڵ ڕێزك دە ەن
بەمە تە واازززار ویزززیە تە ب ەو زززێىێتەوە ازززىو ە
هەمزىان ەقاڵوززیه ەقاڵویبززىوویر واتە دوورتەوتززىەوە لە
و ئزارەەووە تاتەتە زییەتان گەیشزته بە یەتێتز
ىا
ىوا .
ەقڵ یەتێت
بززززا بگەڕێیززززىەوە بززززۆ ی میززززى ئێسززززتا دەبیىززززیه ئەو
ئاەادییەی تە میى باوگشەی بۆ دەتا ئاەادی وێگەتزیڤە بە
دیززدە بێززرلیىییەتەی .ئەگەر ازز میززى ئامززاکەی بە گروگزز
بەرەوپێشبردن گە ەپێداو تىاوا ەق" و جە تەییەتاو
تا داوە تەا ئەمە واتاتە بىەمای ئاەادی .بەڵ ى بزىوو
هەلىمەرج ئاەادی دەتاتە پێشمەرج بۆ گە ەتردو تىاوا
ەق" و جە زتەییەتان ئەوەتزا ئەو دەڵێز  :ئەگەر هەمزىو
مرز زززایەت لە زززەر بۆاىووێزززك تزززۆ بزززىون تەویزززا یە
تە بۆاىووێ جیاواەی هەبزىو ئەوا مرز زایەت مزاف
ئەوەی وییە ئەو تاتە تە ە بىدەو ب زا  .تەویزا ئەوتزاتە
دە ززێ تززا بززى دەوزز ب رێزز تە بە ززێك لە ڕەفتززار و
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گىفتززاری ەیززاو بززۆ بەرکەوەوززدی و کیززاو تە ززاو دی ز ە
هەبێ .
بزززۆ ئەوەی بە تەواوی لە پەیىەوزززدی وێزززىان ئزززاەادی و
ێزرا بە
لێبىردەی ی میى تێبگەیه پێىیستە ئاماکەیەت
دوو ڕەگەە لە هزری ئەودا بدەیه ئەواوزیر هەڵەتزردن و
جیاواەی لە ڕا و ترداردا.
ووزززدی دووەر هەڵەتزززردن لە هززززری میلزززدا بەی جزززۆرە
ڕوون دەتزززاتەوە« :میزززى پشزززتیىاو هەڵەگەرایزززیە ی ئەو
مزززززززرزی بزززززززىووەوەرگەلێ هەڵەتەر لە حىتمداوزززززززدا بە
ززززززززەهىو دەاززززززززه و هەڵە دەتەن واتە هەر حززززززززىت و
بۆاىووێزززززك تە دەیەەیزززززىە ڕوو هەراززززز اەوزززززدیر لە
ڕا تبىوویشزز دڵىیززا بززیه ئەوا هەر دە ززێ هەڵە بێزز ».
میزى لە بە ز دووەمز تتێبەتەیززدا "لەبزارەی ئززاەادییەوە"
با لە ئزاەادی ڕادەربزڕیه دەتزا وە ترزتز ئزاەادی
بیرتزززززردوەوە .لە درو زززززتبىوو "ڕا"تاوززززززدا هزززززیی ڕایە
واتىاوێزز باوگە ززەی ئەوە ب ززا تە تززى م هەڵەی تێززدا
ویززیە و لە هەڵە پززارێزراوە .ڕای تززاتەتە ڕای تەمیززىە و
ڕای ەزریزززىە هەر زززێ یان ئە زززێ بە دیىێ زززدا هەڵە بزززه
اىو ە هیی ڕایە لە هەمىو دیىەتاوەوە ڕا ز ویزیە یزان
با ززتر ب"ێززیه تەواوی حەقی ەت ز تێززدا ویززیە .تر ز میززى لە
دزگمززابىووە لە ززەر بۆاززىون و قەوا ەتێززك .وە ڕووو ز
زززززتێك ویزززززیە تە ڕایە بتىاوێززززز
دەتزززززاتەوە حەقزززززی ە
مۆوۆپزززۆل ب زززا لەبزززات ئەوە دەبێززز "ڕا"تزززان بززز ەووە
مشززتىومڕ و گفتىگززۆوە هەمززىو بۆاىووێززك لە بۆاززىوو
بەرامززبەرەوە مل ەازز ڕە ىەلێگززرته ببێززتەوە بززى ئەوەی
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ئەی بۆاززىووەی دووەمززیر باوگە ززەی ڕەهززاگەرای ب ززا
ازززىو ە ئەگەر ئەمە ب زززا ئەوا باوگە زززەی "بزززى هەڵەیززز "
تززززززردووە بەوە ئززززززاەادی ڕادەبززززززڕیه و بیرتززززززردوەوە
ززەرتى دەتززا بگززرە لە وێززىی دەبززا  .بززۆ ئەوەی لەی
دز ە تى زززىدە ڕەگارمزززان ببێززز میزززى "یەقیىززز ڕەهزززا"
دەگۆڕێ بە "متماوەی پێىیس " بە بۆاىووێك تە هەڵگری
بۆاززززىووەتە بە متمززززاوەوە هەو دەدا بززززۆ ززززەلماودو
ئەرگىمێىتەتاو  .بەی جۆرە پێ هەڵ ردو "ڕا"تزان وتزىێه و
گفتىگززۆ و مشززتىمڕ دێىێززتە تززایەوە لەی دیىامی ییەتەیشززدا
هەی ئزززاەادی بەرقەرار دەبێززز هەی فی زززر گە زززە دەتزززا .
تەواتە هزززیی بۆاىووێزززك بزززۆی ویزززیە بەوزززاوی ئزززاییه یزززان
یا ززززە یززززان بەرکەوەوززززدی یززززان حەقززززی ە یززززان ڕای
ەزریزززىەوە ڕایەتززز تزززر زززەرتى ب زززا بەڵ زززى دەبێززز
لەگەڵیدا ب ەوێتە گفتىگۆیەت بەردەوای و بێبڕاوەوە.
زززەروۆ لەوە بزززدەیه تە ئەمە بەو ماوزززایە ویزززیە
دەبێززز
هەمىو "ڕا"تان وەتى یە و بە ئەوداەەی یەتتزر ڕا ز و
درو ززز یزززان هەڵە بزززه .بەڵ زززى هەر ڕایە تە دەتەوێزززتە
گفتىگززۆ پشزز بەو بەڵززگەو ززەلماودواوە دەبە ززتێ تە لە
ئەرگىمێىتەتاوززززدا دەیەززززاتە ڕوو بەوە دەترێزززز ڕایە
درو ززززز بێززززز بیبزززززاتەوە دە زززززێ هەڵە بێززززز و ڕە
ب ززززززززززززرێتەوە بەاڵی دە ززززززززززززێ ئەو ڕایەی تە گەمەتەی
بزردزتەوە لە یەن ڕایەتز دیز ەوە ب ەوێززتە بەر ڕە ززىەوە.
بزززۆیە لە بۆاىووەتاوزززدا زززى جزززۆری "ڕا" هەیە :دە زززێ
ڕایە هەڵە بێززز دە زززێ ڕایە ڕا ززز بێززز دە زززێ
ڕایە دیززىوێ هەڵەبێ ز دیىوێ ش ز ڕا ز بێ ز  .بەاڵی
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پێ ز وایە ئەی ززى جززۆرە ڕا هی یززان وا ززەلمێىرێه ئەگەر
بێتىو وەتەووە واو گفتىگزۆوە .تەواتە گفتىگزۆیەت ئزاەادی
دوور لە هەر دە ەاڵ و ەزرلێ ردوێك لە هەمىو بارێ دا
ززززەرەت و
بززززۆ ززززەلماودو بۆاىووەتززززان بىەمززززایەت
پێىیستە.
هەرا ز "جیاواەی"زززیە میززى لە تۆتززای بە زز دووەی
ززێیەم تتێبەتەیززدا ئامززاکەی پێززدەدا .
ززەرەتای بە ز
ئاەادی بیرتردوەوە و دەرەوجامەتاو ئاەادی تزردار لێزك
جیززززززا دەتززززززاتەوە واتە پێزززززز وایە ئەگەر بۆاىووێززززززك بە
ززەلمێىرا درو ززتە تەازز لە بززىاری
ڕێگەیەتزز هزریزز
پراتتی یززدا ەیززاو بززۆ ئززاەادی تە ززاو دیزز ە هەبززىو ئەوا
دەبێززز ڕە ب زززرێتەوە .ی میزززى "فرەیززز بۆاىووەتززززان
ززراپە ویززیە بەڵ ززى دیززاردەیەت تەودرو ززتە تە بەهززۆیەوە
ەڵ دەتزىاوه تەواوی یەوەتزاو حەقزی ە ببیىزیه" .ئەو
باوگە ە بۆ جىوڵە و اا ت لێ جیزاواەی جزۆری مرزیز
دەتزززززا هەر لێرە زززززەوە ئزززززاەادی و هەڵ زززززردن دەتزززززاتە
ززززززەلی ە و
پێىیسزززززز  .مرز ەتززززززان جیززززززاواەن لە ەەو
هە ت ردویان بە اێه و ئاەار و ۆ زبە ت هەروەهزا لە
هەلىمەرج مادی و ئاتاریشدا لێزك جیزاواەن ئەمە بزۆ
گەیشززته بە بە ززتەوەری و گە ززەتردو یەوە ەقاڵو ز و
ئە ،قزززززز و ئیسززززززتاتی ییەتان پا ززززززاوی هەمەاە ززززززى
ززززێىاەەتاو کیززززان و هەڵبززززهاردن دەدا  .بززززۆیە بززززىوو
فرەاە ززززززززززى و لێبززززززززززىردەی و پێ هەڵ ردوزززززززززز یەوە
جیاواەەتان بەڵگەی بىوو ئاەادییە.
226

جیاواەی لە بۆاىووەتاودا وابێز تەویزا بەلێبزىردەی و
پێ هەڵ ززردن ڕووبەڕووی یەتتززر ب ززرێىەوە بەڵ ززى دەبێزز
پشتیىاویشیان ب رێز بزۆ ئەوەی حەقزی ە ڕوون ببێزتەوە.
ئەوەتززا میززى دەڵێززز " :جیززاواەی لە ڕا و بۆاىووەتاوزززدا لە
ڕەو زززز هەوززززىوتەی ەق"زززز مرزییززززدا تززززاتە هەلە بززززۆ
ڕوووبزززىووەوەی هەمزززىو یەوەتزززاو حەقزززی ە " .واتە وە
درو زززززتبىوو تزززززا حەقی ەتززززز بەڵ زززززى درو زززززتبىوو
تززززۆدەوگ  .ززززۆ ئەگەر تە ززززێك لەی تززززۆدەوگییە لە ززززەر
حەقززی ە دەراززىو ئەوا هەر دەبێزز گززىێ لززى بگیرێزز
بەوە حەقزززززی ە ڕەهزززززای زززززۆی لەدە ززززز دەدا لە
مەتر زززی دزگمزززابىون دەپارێزرێززز  .بەبزززڕوای مزززه میزززى
"جیاواەی" و "ئاەادی" و "حەقزی ە " دە زاتە پەیىەوزدییەوە.
بزززىوو جیزززاواەی و قەبزززىوڵ ردو جیزززاواەی بىەمزززایە بزززۆ
ئاەادی و پارا تى ئاەادیر گەرەوتۆری بەردەوامیزداوە بە
جیاواەییەتان لە بیروڕا و تزرداردا و بزىوو دیىزامی ییە
لەمە ەوە دەرتەوتى حەقی ە  .لێرە ەوە ئاەادی بىەمای
حەقززی ەتە .بزززۆیە لە هەر زززىێىێك ئزززاەادی فرەیززز هەبزززىو
حەق ەتزززیر زززۆی ماویفێسززز دەتزززا پەیىە ززز بزززىوو
ەڵ ززززیر بە پرەوسززززی ئززززاەادی ڕادەربززززڕیىەوە دەاێززززتە
زمەت حەقی ەتەوە .لەهەر ىێىێ یر تەم اری هەبىو
ززۆی
ززا تەی
ما ززك و ڕووپززۆ ەزر دەبززه بەوە
دەردە ززا  .پێ هەڵ ززردویر پێ هەڵ ردوز ما ز ەتان ویززیە
بەڵ ى پێ هەڵ ردو بۆاىون دەو ڕەوزگە جیاواەەتزاوە و
لێبىردەییە بۆ جیاواەییەتزان .بزۆیە «گەیشزته بە حەقزی ە
پێىیست بە جیاواەی ویستەتان هەیە.
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تەواتە پێ هەڵ ردن و لێبىردەی لە حاڵەت جیاواەی و
فرە ىوا ززز دەدوێزززه وە لێەۆ زززبىون ازززىو ە ئەگەر
ڕایە هەڵە بێززززززز پێىیسزززززززت بە لێەۆ زززززززبىون ویزززززززیە
لەبەرئەوەی هەڵەبززززىون تززززاوان ویززززیە بگززززرە بە ززززێ ە لە
ئۆوتۆلۆکیززززای مززززرزی بەڵ ززززى پێىیسززززت بە ئززززاەادی و
گفتىگۆیە لەگە ڕاتاو تردا .ەلماودو ڕا ت و هەڵەی
بۆاىووێززززززززك هەمیشززززززززە لە بەرەوجززززززززام گفتىگززززززززۆ و
مشتىمڕەتاوەوە ا دەبێزتەوە وە بڕیزارێ پێشزىە
لە یەن ەاتێ تراوسێىدتالەوە .لێرەوە میزى هەڵە لە تزاوان
دادەبڕێززز واتە هەڵبزززىون تزززاوان ویزززیە ازززىو ە هەڵە وە
ئەگەر هەمیشزززززە لەبەردەی ڕاتاوزززززدا ئامزززززادەیە ئەمە وا
دەتزززا هزززیی ڕایە یەقیىززز ڕەهزززای بە زززۆی وەبێززز و
باوگە ززەی یەت ززاراەی وەتززا بززۆیە فرەی ز و جیززاواەی
وە دوو تاتیگۆریای دیز ە زەرهەڵدەدەن قەبزىوڵ ردو
ئەی جیاواەییززاوە مززاف هەر تززا و گززرووپێ ە و دەبێ ز
ب ارێزرێ .
هەڵزززززبە دەبێززززز لە تەواوی ئەی بزززززا و ىا زززززەدا
هەمیشزززە ڕێسزززا گزززروگەتەی میلمزززان لەیزززاد بىوبێززز واتە
"ئاەادی تەواو بەبزى ئەوەی لە یەن ئەواوز دیز ەوە ەیزاو
پززى بگززا بززى ئەوەی ەیززان بە ئززاەادی تە ززاو دی ز ە
بگەیەوێ ز " .ی میززى لە حززاڵەت ەیززان وەگەیاوززدن بەواو ز
دی ە وابێ هیی ئاەادییە ڕێ لزى بگیرێز تەویزا ئزاەادی
دە تهەڵگرته لە ئاەادی وەبێ «بىەمای ئاەادی ئەوە وییە
تە مرزی ئاەاد بێ لەوەی ئاەاد وەبێ ئەوە ئاەادی ویزیە
تە ڕێ بدەیه مرزی دە ز لە ئزاەای زۆی هەڵبگرێز ».
بەی ماوزززززایە لێبزززززىردەی لەبەرامزززززبەر دە زززززهەڵگرته لە
ئاەادی وییە.
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()3
پیتەر ًیكۆڵطي -لێبىردەیی وەك ئایذیای ئەخالقی
لە وتارێ یدا بەواوی "لێبىردەی وە ئایدیای ئاتزاری"
ز
پیتەر وی ۆڵسه لێبىردەی وە ئایدیایەت ئە ،قز
ززىىورەتاو
دەتززاتەوە .غەم ز وی ۆڵسززه ئەوەیە بتىاوێ ز
لێبززىردەی دیززاری ب ززا  .ئەوە وە ئەوەی ئایززدیایەت
ئە ،قیززیە تە دەتىاوێ ز تاتەتززان وا لێب ززا پەیىە ز بززه
پێززیەوە .ئەو بززڕوای وایە لێبززىردەی وە هەر ئە ،قێ ز
ززززىىورەتاو ززززۆی درو زززز ب ززززا و
دیزززز ە دەبێزززز
ب ارێزێززززززززز ئەوە وە ئەوەی ئەگەر زززززززززىىورەتاو
لێبززىردەی دیززاری وەتززرێه ززتێك بەوززاوی لێبززىردەییەوە
وززامێىێتەوە .هەر لەی بارە ززەوە (لیززۆ ززتراو ) پێ ز وایە
باوگە ەتردن بۆ لێبزىردەی ڕەهزا ماوزای وایە لێبزىردەی
ۆی.
ۆی دەبێتە مایەی لەبەیى ىوو
ززاوەو
بەبززڕوای وی ۆڵسززه هەر ئایززدیایەت ئە ،ق ز
تۆمەڵێزززك پرەوسزززی و گریمزززاوەیە تە دەتىاوێززز پا زززاوی
ۆی پێبداتەوە تا بتىاوێز لەوێزى تاتەتاوزدا ڕز بگێڕێز .
تردوزززز لێبززززىردەی بە ئایززززدیای ئە ،قزززز بززززۆ ئەوەیە تە
وی ۆڵسزززه پێززز وایە واترێززز بە واازززارتردن لە یەن هەر
دە زززززەاڵتێ ەوە لێبزززززىردەی هەی بسزززززەپێىرێ هەمزززززیر
ىىوردار ب رێ  .ئەگەر هەمزىو زىىورەتاو لێبزىردەی
لە یەن دە زەاڵ یزان دەوڵەتەوە دیززاری ب رێز مەتر ز
زززۆی لە زززىىورەتاو لێبزززىردەی
ئەوە هەیە تە دەوڵە
والێبىردە.
دەرب ێ و ببێتە دە ەاڵتدارێ
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ىىورەتاو لێبىردەی لە یەن لێبىردەی
دیاری ردو
ززززۆیەوە وە ئایززززدیایەت ئاتززززاری بەی جززززۆرە ڕوون
دەتززرێتەوە« :ئایززدیای ئاتززارەت داوای ئەوەمززان لێىاتززا
هەمززىو ززتێك تەحەمززى ب ەیززه بەڵ ززى لەبەرامززبەردا دوو
ززىىوری ززەرەت دەگززرێتەوە :یەتەمیززان دەبێ ز هەمززىو
ئەو تاوە ڕە ب ەیىەوە تە لەگە ئەو بى یزىە ئاتزارییەی
لێبىردەی لە ەرییەوە بەوزدە لێ زدکە بەتزایبەتیر بىەمزای
ڕێزگزززرته لە زززەرجەی تاتەتزززان وە ئەوەی میزززاوەگیری
زززىىوری زززەرەت دووەمە
ئاتزززاری تزززامله ..هەراززز
ززىىوری یەتەی ئەویززر
دز ێ ز تززایبەتە لە دز ەتززاو
بزززریتییە لە ڕەت زززردوەوەی هەر زززتێك تە لەگە ئایزززدیای
ۆیدا دکیەتە» .تەواتە لەتات پەیڕەوتزردن لە
لێبىردەی
لێبىردەییدا پێىیستە ئەی دوو پرەوسزی ە لە ەەیىماوزدا بێز
پەیززززڕەوی ب ەیززززه بززززۆ ئەوەی لێبززززىردەی وە ئایززززدیای
ئە ،قززز تزززاریگەر بێززز ئەواوزززیر :پارا زززتى بى یزززىە و
پرەوسزززززی ەتاو لێبزززززىردەی لە هەر زززززتێك دکی بێززززز
دووەمیشزززیان پارا زززتى لێبزززىردەی زززۆی لەوەی لەگە
ۆیززدا ب ەوێززتە دک یەتیززیەوە .مززادای ئززێمە وە ئاتززار لە
لێبززززززىردەی بززززززڕواویه تەواتە پەیڕەوتردومززززززان لەی دوو
بى یزىەیە واجزبە ئەگیىزا ڕەوزگە زتێ دیز ە وەبێز واازار
بەو تارەمزان ب زا  .وی ۆڵسزه لە تۆتاییەتزاو وتارەتەیززدا
لەمە دەتا «ئایزدیای ئاتزاری
ەزر بە ڕووو گىەار
بزۆ لێبززىردەی گریمزاوەی ئەوە دەتززا تە هەمزىو تە ززێك
تىاوای ئەوەی هەیە لەڕووی ئاتارییەوە بەرپر بێ .
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وی ۆڵسززه پێزز وایە دەبێزز هەمززىو جززۆرە ئززاەادییە
بەتایبەتیر ئزاەادی ڕادەربزڕیه ڕێز پزى بزدرێ تەوزاوە
ئەو ڕایززاوە تە ئززێمە پە ززەودییان وززاتەیه و بە مززاوەوە
بێززززراون بەاڵی بزززۆئەوەی زززىىوری ئزززاەادی بەرتە زززك
وەتەیزززىەوە ئەوا تەویزززا ئەو تزززاتە ئەتزززىاویه ڕێگزززر بزززیه تە
ڕایە لەڕووی پزززززراتتی ەوە ەیزززززاو هەبێززززز واتە ئەگەر
ڕایە پراتتیززززە ب رێزززز ەیززززاو هەبێززز و ببێززززتە هززززۆی
ززززەرتەوت ردن و وااززززارتردن بەوە دکی ئززززاەادی و
لێبززىردەی بىە ززتێتەوە لەی تززاتەدا دەبێ ز ڕێ بەو تززارە
ەروۆ لەوە بدەیه تە ئێمە وزاتىاویه
وەدرێ  .بەاڵی دەبێ
ڕێگززری لە ڕادەربززڕیه ب ەیززه وابێ ز ڕێگززری لززى ب ەیززه
بەڵ ززززى تەویززززا دەبێزززز ڕێ لە پراتتی بززززىووەتەی بگززززریه
تەواوە ئەگەر ئەو ڕایە ڕای فا یستێ یر بێ .
ئەو لە ەرەتای وتارتەیدا ئەو مشتىمڕە وە دەوێز تە
لە دیدێ ەوە وە فێ بى یەواوەی لێبىردەی و دامزاڵراو
لە ئە  ،بۆ لێبىردەی دەتا لە دیدێ ەی دی ە یاوەوە
وە ئایززززدیای ئاتززززاری ڕوو لە لێبززززىردەی دەڕواوێزززز .
هەروەها مشتىومڕێ دی ە ڕەتزدەتاتەوە تە دیزدێ یان
زززززززراپە لێیزززززززدەڕواوێ پێززززززز وایە پێىیسزززززززت بە
وە
پا زززاوداوەوەی تەواو هەیە دیزززدەتەی دی ە زززیان پێزززىایە
لێبىردەی لە ۆیدا ازاتە یزا ىد بەهزۆی ئەوەی بە زێ ە
لە ازززززززاتەیەت گەورەتزززززززر زززززززۆی پا زززززززاوی زززززززۆی
دەداتەوە.ئەگەراززززززز ئەو وە ئە ززززززز ،لە لێبزززززززىردەی
دەڕواوێززز بەاڵی وایەوێززز ب ێزززتە وێزززى ئەی مشزززتىمڕەوە
ازززىو ە لە بى یزززىەوە بزززڕوای بەی زززی ردوەواوە ویزززیە بزززۆ
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لێبىردەی  .ئەو پێز وایە« :وێزڕای ئەوەی لێبزىردەی دوو
یەو جیزاواەی هەیە تەاز بەواازاری دوو یەوز لێزك
بە زززززتراون" واتە بە گىەار زززززت ئەو "دوو اەمزززززك بزززززۆ
لێبىردەی لە ئارادا وییە وە ئەوەی بۆ ئاەادی هەیە.
ئەگەراززز وی ۆڵسزززىیر وە ازززۆن ئیزایزززا بێزززرلیه تە
ئزززاەادی بزززۆ دوو جزززۆر دابە تزززرد "ئزززاەادی پۆەەتیزززڤ"
"ئززاەادی وێگەتیززڤ" لێبززىردەی بززۆ "لێبززىردەی پۆەەتیززڤ"
جیززززززاواەی و
"لێبززززززىردەی وێگەتیززززززڤ" دابە دەتززززززا
واتۆتیەتاویشززیان دەردە ززا بەاڵی جیززاواەی ئەو لەگە
بێرلیىزززدا ئەوەیە تە وی ۆڵسزززه ئەی دوو یەوە واتزززاتە دوو
اەم ز پێ ززدک و دابززڕوا لەیەتتززر .بێززرلیه ئەو دوو اەمز ە
ئزززاەادی دەتزززا بەگزززه یەتتریزززدا تزززاڕادەیەت ەزریزززر لە
بززىوو یەتێ ێیاوززدا بززىوو ئەوی دی ەیززان مەحززاڵە بەاڵی
دابە زز ردوەتەی وی ۆڵسززه بززۆ لێبززىردەی بەپززێ ەواوەوە
ئەی دوو یەوە دەتززاتە دوو ڕووی یە اەمززك بززۆیە ئەو
لەجیات ئەوەی ب"ێی دوو اەم لێبىردەی وە اۆن
بێززرلیه دەیگززى دوو اەم ز ئززاەادی دەڵێ ز دوو تێزززی
لێبىردەی هەردووتیشیان لەیە اەم لێبىردەییزدا تزۆ
دەتززاتەوە «مززه پززێ وایە جیززاتردوەوەی و دابە زز ردو
ئززززززاەادی بززززززۆ ئززززززاەادی پۆەەتیززززززڤ ئززززززاەادی وێگەتیززززززڤ
جیاتردوەوەیەت هەڵەیە ..هەر اۆوێك بێ دوو اەمك بۆ
لێبىردەی بزىوو ویزیە» .ئەوەی ئەو مشزتىمڕی لەبزارەوە
دەتززا ئەوەیە تە لێبززىردەی بەاەم ز ئایززدیای ئاتززاری
دیىوی پۆەەتیزڤ دیزىی وێگەتیڤزیر دەگزرێتەوە .بزۆیە ئەو
پێززز وایە لێبزززىردەی وە ئاتزززار ئەو تزززاتە بە ڕێزززڕەوی
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درو ززززت ۆیززززدا دەڕوا تە هەردوو یەوەتە لەبەراززززاو
بگرێزز  .هەوززدێك پێیززاوىایە جززۆری ززێیەم لێبززىردەییر
هەیە "لێبززززىردەی بززززێ،یەن" بەاڵی وی ۆڵسززززه لێبززززىردو
بێ،یەواوە ڕە دەتاتەوە.
سزززززتىەڕووی ئەی اەمززززز ە وە ئایزززززدیای ئاتزززززاری
تە
پەیىە تە بەبىەما ئاتارییەتاو واو وا مان ئەواوە
لە پەروەردەدا مزززان دەاە ززز ێىێ  .واتە وە فەەیزززلە .
لێبززززززىردەییر وە میززززززاوەگیری (ا تززززززدا ) جززززززىامێری
بە شززىدەی ..هتززد فەەیززلەتە بززۆیە هززیی پەیىەوززدییەت بە
زززەلی ەی ئزززێمەوە ویزززیە بەڵ زززى
غەریززززە تەڵززز ەڵە ەەو
بززابەت هەڵبهاردوز ئە زز ،و ەقزز"ە وە لەبەرازاوگرته
و پەراەتززردار لەبەرامززبەر حەە و ئارەەووەتززاو ئەواوزز
دی ەدا.
لە دیززززدی وی ۆڵسززززىەوە دە ززززەاڵ

مەرجێ زززز گروگزززز

لێبززىردەییە .واتە "لێبززىردن لە حززاڵەت بززىوو دە ززەاڵتدا".
ئەگەر تە زززززێك دە زززززەاڵت وەبێززززز
هەڵبهاردو ڕا زتەقیىەی زۆی دەربەزا
وە

ئە زز ،بززىوو وابێز

بى دە زەاڵ
هەڵب ززا

تزززززا هەڵىێسززززز و
ئەوا لێبزىردەی

بەی ماوززایە ئەگەر تززۆیلەیەت

زەروەرەتەی زۆی قەبزىو بێز

لەگەڵیزدا

دە ززەاڵت دەراززىون لەی دز ەی وەبێزز

ئەوا

ئەمە بە ماوززای لێبززىردەی ویززیە اززىو ە هەڵبززهاردن غیززاب
هەیە واازززززارتردن ئامزززززادەیە .واتە دە زززززێ

لە بزززززىوو

دە ەاڵتدا ئەو تۆیلەیە قەبىوڵ پێ هەڵ ردوز وەتزردایە .بە
پارادزتسیشەوە بزىوو دە زەاڵ
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بزۆ وزالێبىردەی گروز

ویززیە بەڵ ززى بززۆ جە ت ززردوەوە لە ززەر لێبززىردەی گززروگە
بزززززۆ لێبزززززىردەی « .دە زززززەاڵ

واتە بزززززىوو دە زززززەاڵ

پێشززززمەرجە بزززززۆ ڕەتىەتززززردوەوەی ئەواوززززز دیززززز ە» .بەی
جزززززۆرە

لێبزززززىردەی

زززززاوەن بەهزززززای زززززۆیەت

هەر

لێرە ەوە وی ۆڵسه ئەی دوو گزۆڕاوە لێزك گزرێ دەداتەوە
واتە "لێبززززىردەی" "بەهززززا".حىتم ئە ،قزززز بە ززززەر هەر
ززززتێ دا یززززا ىد تێززززڕواویه لەهەر
پرە ی

ززززتێك بەر مەبىززززای

ئە ،ق واتە حزىتم بەهزای  .بەهزا لە ئە ،قزدا

ئامزززادەییەت تەواوی هەیە بزززۆیە وی ۆڵسزززه تێزززڕواویه لە
لێبىردەی لە دیدگای بزى یەویزیەوە ڕەتزدەتاتەوە ازىو ە
بى یەوبىون واتىاوێ
«لێبززززىردەی وە

یفەت بزا

و زرا

بزداتە پزاڵ .

ئایززززدیای ئە ،قزززز هەو وززززادا

بێ،یەو بەهای بۆیە دەبێ

بززززۆ

ئەی اەم ە جیزا ب ەیزىەوە لە

حززززىتم وە ززززفییاوەی لێبززززىردەی » .لێززززرەوە ئەگەر ئەو
لێبىردەی بزۆ دوو اەم ز دک بەیەتز "اەم ز وێگەتیڤز
لێبززززززىردەی " "اەم زززززز پززززززۆەەتیڤ لێبززززززىردەی " دابە
وەتردووە ئەوا لە بری ئەوە دوو اەم

تری دک بەیەت

دە تىیشان تردووە ئەواوزیر "اەمز ە ئە ،قز  -بەهزای
لێبززىردەی " "اەم ز وە ززف  -بززى یەوززاوەی لێبززىردەی ".
هەڵبە

بەبڕوای ئەو ئەی دکیەتییە تەویا لە ئا زت تیزۆری

و باوگە زززززەدا درو زززززتە ئەگیىزززززا لە جەوهەردا تەوزززززاوە
اەم زززز وە ززززفییاوەی لێبززززىردەییر واتىاوێزززز

ززززۆی لە

حىتم بەهای بدەێتەوە .ئەو پێ وایە لێبىردەی اا
با ە.
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و

•

دوو دیىی چەهكی لێبىردەیی

ئاماکەمان بەوە دا تە وی ۆڵسزه اەم ز لێبزىردەی بزۆ
دوو یەو لێك جیاواە بەاڵی لێك داوەبڕاو دابە دەتزا
(دیززززززىی وێگەتیڤزززززز لێبززززززىردەی ) و (دیززززززىی پززززززۆەەتیڤ
لێبىردەی ) .دەبێ ئاگاداری ئەوە بیه تە ئەی دابە ردوە
دووروو وزیززك لە ززەر بىەمززا و میتززۆدی دابە ز ردوە دوو
اەم ییەتەی ئیزایا بێزرلیه بزۆ ئزاەادی ویزیە بەڵ زى لە زەر
بىەمای ىىورەتاو لێبزىردەییە وە ئاتزار .ئەگەر ئیزایزا
بێرلیه "ئاەادی وێگەتیڤ"ی پى پە زەودتر بێز لە "ئزاەادی
پۆەەتیڤ" ئەوا وی ۆڵسه "دیىوی پۆەەتیڤ لێبىردەی " پى
پە ززەودترە لە "دیززىوی وێگەتیززڤ" ئەگەراز هەردووتیززان
ەر بە یە اەم ه.
بەبززززززڕوای وی ۆڵسززززززه "دیززززززىوی وێگەتیڤزززززز اەم زززززز
لێبزززىردەی " بزززریتییە لەوەی تە زززێك لێبزززىردەیە تزززا ئەو
تاتەی پێ با ترە لە وا لێبىردەی اىو ە ئەڵتەروزاتیڤێ
با زززتر بزززىوو ویزززیە .لەی دیزززدەوە لێبزززىردەی لە حزززاڵەت
ززتێ ئەڵتەروززاتیڤێ با ززتردا هەیە یززا ىد
(غیاو)ززز
جێگەی پە ەودییە.
تاتێززك تە ززێك ڕووبەڕووی بۆاززىون یززان تردارێ ز
هەڵە دەبێززتەوە ئەو بۆاززىون و تردارە زز پززى درو زز
وییە وا یەوێ هیی تە ێك هەڵگریان بێ ئەوا پێ وایە
دەبێ ئەی بۆاىون و تردارە ەرتى ب زرێه یزان لەوێزى
ببزززرێه .بەاڵی ئەی تزززارە واتزززا ازززىو ە ڕەوزززگە هەوزززدێك
بززارودزی یززان (غیززاب ئەڵتەروززاتیڤێ با ززتر) ببێززتە هززۆی
ئەوەی تە ئەو بۆاززىون و تززردارە ززەرتى وەتززا (بززۆ
235

ومىووە ڕەوگە تێ زىوو ەزری بىوێز یزان ز" ردوەوەی
لەتۆمەڵێك دەرەوجام تر ىاتتر یا ىد بە بەدە زتهێىاو
ززززتێ بەور تززززر لە ززززەرتىوت ردو ئەو بۆاززززىون و
تردارە) .لە حاڵەتێ لەی جۆرەدا ڕەوگە یا ا وەتىاوێز
بۆازززىون و تردارێ ززز تزززر بە زززەر هەڵگزززری بۆازززىون و
تزززرداری یەتەمزززدا بسزززەپێىێ  .بزززۆیە بەواازززاری بیزززر لەوە
دەتززرێتەوە تە ئەی بۆاززىون و تززردارە تززا اەوززدە ەیاویززان
هەیە یزززان ویزززیە بزززۆ تە زززاو دەوروبەر و تزززۆمەڵگە؟ زززۆ
ئەگەر بە ی مىیشززەوە پە ززەود وەبێزز ئەوا دە ززێ هززیی
ەیاوێ یشیان وەبێ  .بۆیە واتىاو ڕێگرییان لى ب ەی.
تەواتە لێبزززززىردەی وێگەتیزززززڤ واتە «لێبزززززىردەی وە
ئەوجامززززداو تارێززززك و ڕاەیبززززىون بەتردوزززز تارێززززك تە
ئەوجامزززززداو وە زززززىاەراوە» .ئەمە واتە «ڕێزززززگەدان بە
بۆاززىون و تردارگەلێ ز هەڵە تززا بە ڕێ ز ۆیاوززدا ب ززىە
پێر و بەردەوای به ئەمە وە وە ئەوەی ىا زتیان
لە زززەر بێززز جێززز ڕەەامەوزززدی بزززه بەڵ زززى وە ئەوەی
و ڕەەامەودی لە ەر والێبىردەی تەمترە.
ىا
لەی دیزدەوە لێبززىردەی دەبێززتە ڕێ ەسززته و ڕیزتردوز
ئەولەویاتەتززززان واتە ئەو هەڵىێسززززتاوەی تە دەرەوجززززام
با تریان هەیە لەواو دی ە .بۆ ومىووە ئەگەر مه و تزۆ لە
بیاباوێ دا بىویه تەویا  8لیتر ئاومان پێزیە بزۆ زىاردوەوە.
بیززرلەوە دەتەمەوە تە یززان بە ەزر دە ز بە ززەر هەمززىو
ئاوەتەدا بگری و تۆی لى بە ب ەی (والێبىردەی ) یزا ىد
هەمززىو ئززاوەتە بززدەی بە تززۆ و ززۆم لززى بززى بە ب ز ەی
(لێبىردەی پۆەەتیڤ) یا ىد ئزاوەتە پزێ ەوە بە ب ەیزه.
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تززۆ ڕەوززگە ی ززۆتەوە هەمززان بیرتززردوەوە هەبێزز .
بەڵى وابا ترە ئاوەتە بە ب ەیه لەوەی لەپێىاو دە ز
بە ززەراگرتى هەمززىو ئززاوەتە لەگەڵ ز بە ززەڕبێ  ..اززىو ە
ئەگەر بززززدزڕێ ئەوا لە تەواوی ئززززاوەتە بززززى بە دەبزززز .
تەواتە ئەولەویەت مه بە ز ردو ئزاوەتەیە ئەمە وە
ىا زت لە زەر بە ز ردو ئزاوەتە
لەبەرئەوەی بەواقیع
هەیە اىو ە ڕەوزگە بمەوێز هەمزىوی بۆ زۆی بێز بەاڵی
بە واازاری لەبەرئەوەی مەتر ززی دزڕاوز هەیە بززۆیە ئەی
هەڵبهرادوەیززززان (واتە بە زززز ردو ئززززاوەتە) پززززێر دە ەی
(لێبىردەی وێگەتیڤ).
هەرازززز ڕووی دووەمزززز اەم زززز لێبززززىردەییە واتە
(دیزززىوی پزززۆەەتیڤ لێبزززىردەی ) لە دیزززدی وی ۆڵسزززىەوە
ڕواویزززززىە لە لێبزززززىردەی وە ازززززاتە وە فەەیزززززلە و
بیىیززىەوەی هۆتززارە پۆەەتیڤەتززاوە بززۆ پا ززاوداوەوەی وە
هۆتززارە وێگەتیڤەتززان .ئەمە تارێززك دەتززا تە مززه وە
ئەوجامداو تارێ وە ىاەراو لە لێبزىردەی وەڕواوز  .لەی
دیززززدەوە لێبززززىردەی اززززاتە ئەمە بەدوو جززززۆر :یززززان
لێبززززىردەی بە ززززێ ە لە اززززاتەیەت گەورەتززززر ززززەر بە
پاوتاییەت فراواوتری ئایزدیایەتە .یزا ىد لە ۆیزدا ازاتە و
ەربە ۆیە.
فەەیلەتێ
ڕواوززززیه لە لێبززززىردەی لە دیززززىوی پززززۆەەتیڤەوە واتە
زززەربە ۆ تە وامزززان لزززى ب زززا
بزززىوو هۆتزززار گەلێ ززز
لێبزىردە بزیه .یززان بە زێ ە لە ازاتەیەت تززر یزان ززۆی لە
ۆیززدا اززاتە .لێبززىردەی وە بە ززێك لە اززاتەیەت تززر
واتزززای ئەوەیە «ئزززامڕاەێ پێىیسزززتە بزززۆ زززتێ تزززر تە
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لە ۆیززدا اززاتە یززان بە زێ ە لێ ز » .ئەی اززاتەیەی تززر تە
ۆی ااتە و دە ێ لێبىردەی بە ێ بێ بۆ ومزىووە
(ئزززاەادی) و ( ەدالە ) و (ڕا زززتگۆی ) ..هتزززد .لێبزززىردەی
دە ێ مەودای ئاەادی فراوان ب ا و بی ارێزێ تارێزك
ب ا تە هەمىان بە ئاەادی ئەوە هەڵبهێرن تە دەیاوەوێز .
تەواتە ئززاەادی اززاتەیەت گەورەیە و لێبززىردەیر یەتززێ ە
لە می اویزمەتززززان بززززۆ مىمارە ززززەی ئززززاەادی .بەی جززززۆرە
واترێززز لێبزززىردەی وە ئایزززدیایەت ئە ،قززز لە ۆیزززدا
پەیززززڕەوی لززززى ب رێزززز بەڵ ززززى ززززىىورەتاو وان لەوێززززى
ىىورێ فراواوتری ئایدیایەت ئە ،ق تردا.
ئەو هەلىمەرجەی تە تێیدا لێبزىردەی وە ئایزدیایەت
ززەربە ۆ لێیززدەڕواورێ ئەوەیە جە ز لە ززەر
ئە ،ق ز
ئەوە ب ززززززرێتەوە تە لێبززززززىردەی لە ۆیززززززدا اززززززاتەیەت
ەربە ۆیە بە ێك وییە لە هیی ئایزدیایەت تزر بەڵ زى لە
پەیىەودیدایە لەگە ااتەتاو تردا .لێزرەوە تزات ئە ،قز
وا لە بیروبۆازززززىون و زززززێىاەی کیزززززاو ئەواوززززز دیززززز ە
دەڕواوێ تە ایەو گروگ پێزداوێ جزددیه .وە ازۆن
ئەمزززیر ی زززۆیەوە دە ىاەێززز ئەواوززز دیززز ە گروگززز
بەبیروبۆاىون و ێىاەی کیاو بدەن ازىو ە ئەگەر ئەی
پەیىەوزززدییە ئزززاڵىگۆڕ و دە زززتیاواوە وەبێززز ئەوا دەبێزززتە
تزارێ وززائە ،ق بەوجزۆرە لێبززىردەی وە ئایززدیای
ئە ،قززز بەدی وزززایە  .ئەگەر مزززه بمەوێززز تزززۆ ڕێزززز لە
بیروبۆاىووەتاو مه بگری و بایە یزان پزى بزدەی ئەوا
ئەرت ئە ،قی مىیشە تە ئاوا ب .
ڕەوزززززززگە لەی پەیىەوزززززززدییەدا جزززززززارێ دیززززززز ە ئەو
ڕاوبۆاىوواوەمززان بێززتەوە بەردەی تە پێمززان پە ززەود وززیه
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یا ىد ڕقمزان لێیزاوە بەاڵی مزادای مزه دەمەوێز گروگز بە
بیروبۆاىووەتززاو ئەواوزز دیزز ە بززدەی ئەوا دەبێزز وە
یاوی تێگەیشته بە بایە ەوە لێیان
بیروباوەڕێ قىوڵ
بزززڕواو هاوتزززاتیر هەمزززان ززز بزززۆ ۆیشززز دە زززىاەی.
ئەمە وە وی ۆڵسه ڕوووز دەتزاتەوە ماوزای ئەوە ویزیە
تە «تە ز لێبززىردە دان بەو ڕایززاوەدا بىێز و پە ززەودیان
ب ززا تە دەبێز گروگیززان پززى بززدا بەڵ ززى دەبێز ڕێززز لە
تە او هەڵگزری ئەی بۆاىووزاوە بگرێز وە تە زاوێ
ەقاڵو ز و ئە ،ق ز لێیززان بڕواوێ ز تە تىاوززای مشززتىومڕ
لە زززەرتردن و پزززۆواەڵ ردوەوەی بۆاىووەتاویزززان هەیە
دەتزىاوه بەرمەبىزای ەقاڵویزیە بۆاىووەتاویزان بگززۆڕن».
لەمە ززززەوە تاتەتززززان لەڕووی ەق"یززززیەوە گە ززززە دەتەن
دەتزززززىاوه ئایزززززدیا و بۆاىووەتاویزززززان تزززززاق بززززز ەوەوە و
دە ت اری و گۆڕاو اریر لە تەمىتىوڕییەتاویاودا ب ەن.
تەواتە لە حززززززاڵەت تێگەیشززززززته لە لێبىردەییززززززدا وە
ئایدیایەت ئە ،ق لە ۆیزدا «ئزێمە لێبزىردە دەبزیه وە
لەبەرئەوەی وزززززاتىاویه وە ی بىێزززززیه بەڵ زززززى لەبەرئەوەی
اززا و ویسززتراوە بززۆیە لەبززری ئەوەی ۆمززان لەگەڵیززدا
بگززىوجێىیه بەمەبە ز بەدوایززدا دەگەڕێززیه .بززۆ ئەوەمززان
ویززیە بە وااززاری لەپێىززاو ئا ززت و ئارامیززدا پەیڕەوی ز لززى
ب ەیززززه بەڵ ززززى لەبەرئەوەیە ززززۆی اززززاتە و پززززۆەەتیڤە و
فەەیززززززلەتە» .ئەمە ماوززززززای ئەوەیە ئززززززێمە لێبززززززىردەی
لەبەرئەوە وا ىاەیه تە لێبزىردەییە بەڵ زى لەبەرئەوەیە تە
ااتەیە .بە ماوایەت تر ئێمە ىدی ازاتە دە زىاەیه وە
ززىدی لێبززىردەییەتە ئەمە دیززدی (تاو )زززمان لەبززارەی
(ااتە)وە بیر دە اتەوە.
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•

لێبىردەیی و ضٌىورەكاًی ئازادی

لەدوای ڕووو ززززززردوەوەی ئەی دوو دیززززززىەی اەم زززززز
لێبىردەی  .وی ۆڵسه پەیىەودی وێىان لێبىردەی و ئاەادی
تاوتىوێ دەتا  .وە گىتمزان ئەی دوو یەوە پۆەەتیزڤ و
ی وی ۆڵسززززه وێززززڕای
وێگەتززززیڤەی اەم زززز لێبززززىردەی
هەمزززززىو جیاواەییەتاویشزززززیان هەردووتیزززززان هەر لەوێزززززى
اەم ززز لێبزززىردەی تزززۆ دەبزززىەوە و دەبزززىەوە ڕووی یە
دراو .وی ۆڵسززززززه بززززززا لەوە دەتززززززا تە یەتەمجززززززار وا
دەردەتەوێززز لێبزززىردەی ئزززاەادی بەرتە زززك دەتزززاتەوە
ازززىو ە تە ززز لێبزززىردە ئزززاەادە لەوەی لێبزززىردە وەبێززز
تززززززززززاتێ یر ئەی دە ززززززززززەاڵتەی ززززززززززۆی (دە ززززززززززەاڵت
لێبىردەوەبىون) بەتار واهێىێز ماوزای وایە دە زتبەرداری
ئەی ئززززاەادییەی بززززىوە .بەاڵی وا پێززززدەاێ ئەرگززززىمێىتەتە
لێبزىردە مزافێ
ەرلێشێىێىەر بێ اىو ە ئەگەر تە
ڕەوای ززۆی بێززز تە لێبززىردە وەبێززز بەاڵی لێبزززىردەیر
بێززز ئەوا دەتىاوێززز دواتزززر بگەڕێزززتە بزززۆ دە زززەاڵتەتەی
ززۆی و مززاف وززالێبىردەی بەتززار بهێىێززتەوە .بەی ماوززایە
لێبزززىردە تە زززێ ئزززاەادە وە ئزززاەادی وزززالێبىردەبىون.
اارە ززەری ئەی ئززاڵۆەییە اززۆن دەترێ ز ؟ اززۆن دەترێ ز
تە ێك دە ەاڵت والێبىردەی هەبێ تەاز لێبزىردەیر
بێزززز ؟ بە دیززززدی وی ۆڵسززززه ئەمە بەوە دەترێزززز تە وە
ئایدیای ئە ،ق لە لێبىردەی بڕواورێ بۆ ئەوەی ئەر
بەززاتە ززەر ززاومان واتە (واجززن) درو زز ب ززا وە
(واازززارتردن) ازززىو ە لێبزززىردەی تەویزززا بە واازززارتردو
ەڵززك لە ڕێززگەی یا ززاوە وااە ز ێ بگززرە لە حززاڵەتێ
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وەهزززززادا یا زززززا ڕووبەڕووی سززززز دەبێزززززتەوە .تەواتە
«مززادای لێبززىردەی اززاتە و با ززە تەواتە واجززبە مززرزی
لێبىردە ماف ئە ،قی ئەوەی
لێبىردە بێ » .بۆیە تە
ەرپشزززز یر ویززززیە لەوەی تە
ویززززیە تە وززززالێبىردە بێزززز
لێبزززززىردەییەتەی زززززۆی ب شزززززێىێتەوە و بگەڕێزززززتەوە بزززززۆ
والێبىردەی .
تێگەیشززته و پەیڕەوتززردن لە لێبززىردەی وە ئەرتزز
ەر زززان(واجن) ی تزززا وزززابێتە هزززۆی تزززاڵبىووەوە و
پا ەتشززەی ئززاەادییەتەی اززىو ە هە زز واتززا لە یەن
هێزێ ز دەرەتیززیەوە وااززار بەوتززارە تززراوە بەڵ ززى ززۆی
وە واجب ئاتاری لە ەر ۆی دە زەپێىێ تەواتە لەی
تاتەدا با زێك لە ئزاەادی و بەرتە ز بىووەوەی لە گۆڕێزدا
ویززیە .لەمە ەیززاتر ئایززدیای ئە ،قزز تارێززك دەتززا تە
مزززرزی بە ویسززز و ئزززاەادی زززۆی ئەوە هەڵبهێرێززز تە
لێبزىردە بێز  « :زەپاودو تزۆ و بەوزد لە یەن مزرز ەوە
لە ەر ۆی بە ێ پێىیستە لەوەی لێبىردە بێز ئیىجزا
ڕەگەەێ ززز پێ هێزززىەری ئاەادییەتەیشزززیەت » .بەتزززایبە لە
دیززىە پززۆەەتیڤەتەی اەم زز لێبىردەییززدا ئەمە بە تەواوی
ڕوووە و تززا هە ز بەفراواوبززىوو ئززاەادییەتەی دەتززا
وە بەرتە ززززز بىووەوەی ازززززىو ە زززززەپاودو تزززززۆ و
بەوزززدەتا لە زززەر زززىد و زززەپاودو تزززۆ و بەوزززدەتان
لە یەن ىدەتززززاو دیزززز ەوە لە ززززەر ۆیززززان بززززریتیه لە
بە ززێك لە پێ هێزززىەری ئزززاەادی .می زززاویزم (واازززارتردن)
مەگەر تەویززا لە حززاڵەت دیززىوی ویگەتیڤزز لێبىردەییززدا بە
تزززاڵ تزززاریگەر بێززز و تاتەتزززان بەزززاتە کێزززر گى زززارەوە
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اىو ە دەترێ لەو تاتەدا دەرەوجامەتاو والێبىردەی بزۆ
تاتەتان قىر تر بێ لە دەرەوجامەتاو لێبىردەی بزۆیە
تززا پەیززڕەوی لێززدەتا بەاڵی واتىاوێ ز وایززان لززى ب ززا
لەڕووی پۆەەتیڤییەوە لێبىردە به.
بززۆ ئەوەی تە ززێك لەڕووی پززۆەەتیڤەوە لێبززىردە بێز
دەبێ لێبىردەی وە واجب ئە ،ق ببیىێ و پەیڕەوی
ب ززا ئەمە واتە دە ززەاڵت تززا لە ززەر ززۆی .ئەمە
تارێك دەتا تەویزا ئەو تە زە هە ز بە ئزاەادی وەتزا
تە لێبززىردەی لەگەڵززدا وززىێىراوە بەڵ ززى تە ز لێبززىردەیر
هەمززززان هە ززززت هەیە .تە زززز لێبززززىردە و ئززززاەادی هەیە
ززززۆی لە
لەوەی تە بززززىاری مىمارە ززززەتردو ئززززاەادی
ئارامیززدا بززۆ ڕە سززاوە تە زز لێبززىردەیر ۆبە شززاوە
لێبىردە بىوە و وا هە ز دەتزا هەڵبهاردوێ ز ئە ،قز
و ەقاڵویز تززردووە و دە ززەاڵت لێبىردەبززىوو هەبززىوە
لە دەرەوە وااززززززاروەتراوە بەوە لێبززززززىردەی دەبێززززززتە
پێ هێىەرێك لە پێ هێىەرەتاو ئاەادییەتەی.
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(شەظ)
تیۆرێک و دوو ڕەخٌە
ًوىوًەیەک لە دادپەروەریً لیبڕالیطتً
مىراد دیاوً
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()0
عەدالەت وەک ئیٌطاف )جۆى ڕاوڵس(
ززززە تە ززززىێىەري ڕزکهەاڵ ئەو هەمززززىو تا ززززە و
مشززززتىومڕە ببیىێزززز کە باڵوبززززىووەوەي کتێبززززً "تیززززۆري
ەدالە "ي فەیلە ززىفً ئەمریکززً "جززۆرن ڕاوڵززز" لە ززاڵً
1841دا لە جیهزززاوً ئەوگلۆ اکسزززۆودا بەرپزززای کزززرد .ئەی
کتێبە بە یەکێب لە داوراوە فەلسزەفییە هەرە ىێىراوەکزاوً
ەدەي بیستەی لە وی،یەتە یەکگرتىوەکان دادەورێ ئەو
وتزززززار و وىو زززززیىە ەاوستیاوە زززززً کە لە ازززززىار زززززاڵً
ڕابردوودا بۆي تەر ان کراون ئەوەودە ەزرە کە واتىاویه
بیزززاوهمێریه و هەمىویزززان ببیىزززیه .زززۆ ئەگەر کۆوتێکسزززتە
کۆمەاڵیەتً و ئابىورییە بەپیزتەکە ڕزڵێکزً یەکز،کەرەوەي
گێڕابێززز بزززۆ پێشزززىاەیکردوً درێه زززایەن لە تیزززۆرەکەي
ڕاوڵززززز وەکززززى ئەوەي ئێسززززتا لە کۆوتێکسززززتً فیکززززري و
ەاوسززتیدا هەیە کە ''هززیی کززارێکً پێشززەو لە فەلسززەفەي
39
زززەدەي بیسزززتەمدا بەوجزززۆرە دەریىە سززز ''
یا زززی
40
ئەوا زززەرکەوتىً "تیزززۆري ەدالە وە ئیىسزززاف'' بە
39

Isaiah Berlin, ''La Théorie politique existe-t-elle?', Revue
françoise de science politique, vol. 11, no, 2 (1961), pp.309337.
40اەمکزززززً دادپەوەري وە ئیىسزززززاف ''ئەو بیزززززرزکەیە دەگزززززىاەێتەوە کە
بىەماکززاوً ەدالە بەرەوجززامً ڕێککەوتىززێکە کە لە دز ێکززً بەراییززدا پێ ز
دەگەیززه کە ززۆي دادپەروەراوەیە .بەاڵی ئەی اەمززکە واتززاي ئەوە ویززیە کە
اەمکً ەدالە و ئیىساف هەردووتیان هاوماوان .بڕواوە:
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Belknap
Press of Harvard University Press, 1971, pp. 12-13.
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پززلەي یەکەی دەگەڕێززتەوە بززۆ بەهززا ززىدییە دەوڵەمەوززد و
داهێىەرییەکەي.
لە کتێبزززززززً "تیزززززززۆري ەدالە "ززززززززدا جزززززززۆن ڕاوڵزززززززز
اىاراێىەیەکً دەوڵەمەود بۆ پێکەوەگىوجاودوً ئاەادي و
یەکساوً کۆمەاڵیەتً دە اتەڕوو ئەویر بە پش بە زته
بە تیۆرەکززاوً پەیمززاوً کززۆمەاڵیەتً ي جززۆن لززۆ جززان
جززا ڕز ززۆ ئیماوىێززى کاو ز  41ئیىجززا وە ئەڵتەروززاتیڤً
وەریتززً ززىود ىاەي ي دیڤیززد هیززى ئززادەی ززمی
جێرمززً بێىسزززای جزززۆن زززتیىار میزززى'' :ئامزززاوج ئەوەیە
بۆاىووێب بۆ ەدالە بەەمەڕوو کە بگشتێىرێ و بەرە
ببێززتەوە بززۆ ئا ززتێکً بەرەتززر لە ئەبسززتراکتیزەي تیززۆري
باوي پەیماوً کزۆمەاڵیەتً ]گرێبە زتً کزۆمەاڵیەتً[ وە
ئەوەي ي ڕز زززۆ و کاوزززز دەیبىیززززىەوە .لەپێىززززاو ئەمەدا
پێىیسززز ویزززیە وەهزززا بیزززر لە پەیمزززاوً ئە ززز"ً بکەیزززىەوە
پەیمزززاوێکە دەماوەزززاتە کۆمەڵگزززایەکً دیزززاریکراوەوە یزززان
ەرپشزززززززکمان دەکزززززززا لە دامەەراوزززززززدوً ح زززززززىومە
بە ێىەیەکً دیاریکراو .بە ەزري ئایدیاي زەرەکً تێیزدا
ئەوەیە کە بىەماکزززاوً ەدالە بزززۆ بىوویزززادی زززەرەکیً
کۆمەڵگە بابە یزان تەوەري ڕێککەوتىێکزً ئە ز"ییە .ئەوە
ئەو بىەمایززززززززاوەیە کە لە دز ێکززززززززً بەراي یەکسززززززززاویدا
تاکەکە زززززە ئزززززاەاد و ەقاڵوییەکزززززان قبزززززىڵً دەکەن ئەو
تاکەکە ززززززاوەي کە بە یززززززاوەوە گززززززروگە بەرکەوەوززززززدییە
تایبەتییەکاویززززززان بەو بىەمایززززززاوە دەوڵەمەوززززززد بززززززکەن کە
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ەرااوە
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هەلززىمەرجە بى یىەییەکززاوً کۆبىووەوەیززان دەوا ززێىه .ئەو
بىەمایزززاوە هەمززززىو ڕێککەوتىەکزززاوً دواتززززر ڕێززززب دە ەن
جۆرەکاوً ئەو هاریکزارییە کزۆمەاڵیەتیە دیزاری دەکەن کە
دە ێ لەوێىاویاودا ڕووبدا ئەو فۆڕماوەي حىک دیاریً
دەکەن کە دە ززێ دابمەەرێىززرێه .مززه ئەی ڕواوززگەیە بززۆ
بىەماکززززاوً ەدالە وززززاو دەوززززێ ەدالە وە ئیىسززززاف
]هەقبە ً[''.42
ڕاوڵزززززز لە بىیاتىزززززاوً تیۆرەکەیزززززدا لە ڕە ىەکردوززززززً
ززىود ىاەییەوە دە ز پێززدەکا لە ڕێززگەي ززى ززاڵً
ززززەرەکییەوە .یەکەی ڕێبززززاەي ززززىود ىاەي لەڕێززززگەي
بەدیهێىززززززززاو ەدالەتەوە بە ئززززززززامڕاەي گەورەکردوززززززززً
زززەرجەمً تێربزززىووە تاکەکە زززییەکان بە وزززاهە ئا زززتً
تاکەکە ززززً بەرەو ئا ززززتً گشززززتً جێززززدەهێ"ێ  .ئەمە
گریماوەي بىووً "بیىەري بێ،یەن" 43و "بارمتەي هاو ۆە"
دەکززززا کە دەتىاوێزززز تێربززززىون و ئاەارەکززززاوً کززززۆمەڵً
هاوواڵتیززان تززاقً بکززاتەوە وە ب"ێ ز کززۆمەڵگە هززیی ویززیە
جززگە لە یە تزززاکەکە  .ئەی وێىەوزززدگیرییە کە بەبزززى ئەمە
واکرێ اىاراێىەي بىەماي ىود بۆ ئا زتً کزۆمەاڵیەتً
فزززراوان بکرێززز تەواو ەیزززاڵییە بە زززێىەیەکً پەتزززً ئەی
ەیززاڵەیر فرەیززً تاکەکە ززان و جززۆري مززرزي و مززافً
هەر تاکەکە ێب لە بەدوادااىون و وەدیهێىاوً ئارەەووە
 42هەمان ەرااوە.
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Edited by D.
D. Raphael and A. L. Macfie, Glasgow Edition of the Works
and Correspondence of Adam smith, 1 (oxford: Clarendon
Press: New York, Oxford University Press, 1976).
43
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ەقاڵوییەکاویززززززدا فەرامزززززززۆ دەکززززززا ''کەواتە فرەیزززززززً
تاکەکە زززززززان لە یەوزززززززً زززززززىود ىاەییەوە بە جزززززززددي
وەروەگیراوە'' .44لەمە گروگتزر ئەوەیە کە زىود ىاەي
''ئەو ڕێگایەي ەرجەمً تێربىووە تاکەکە زییەکاوً لەوێزى
تاکەکە اودا پى دابە دەکرێ '' بەهەود وەرواگرێ .45
ززززىو ىداەي تەویززززا بززززایەی بە هاو ززززەوگیً پززززى تً
تێربىووە کە ییەکان دەدا دەڵێ هەمزىو ئامڕاەەکزاویر
بززۆ ئەی ئامززاوجە پێىەرکززارییە گىوجززاون .جززا لەبەرئەوەي
دابە کردوً تێربىووەکان و ىودەکان گروز ویزیە بزۆیە
هزززیی زززتێب ڕێگزززر ویزززیە لەوەي بە دە زززتکەوتً ەزریزززىە
پا ززززاو بززززۆ ەیاومەوززززدبىووً هەوززززدێب کە بهێىززززرێتەوە
هەروەها پێىیسزتە ''بە زتەوەري ەیزاتري کزۆمەڵێکً ەزر''
46
بکرێتە پا اوي پێشێلکردوً ئاەادي کزۆمەڵێکً ب زىو .
پا ززان لە ڕێبززاەي ززىودگەراییدا هززیی ززتێب ڕێگززر ویززیە
لەوەي بززۆ ومززىووە کززۆمەڵگەي کززۆیلە کززۆمەڵگەیەکً ززاد
زتێکً دیزکە وەبێز جزگە لە
بێز ئەگەر بێز و ەدالە
47
دە لەتً ىودي بەکۆمە .
ڕاوڵز وە بیرمەوزدێکً لیبڕالزً بە زێىەیەکً بىەمزاي
تەرکیززز دە ززاتە ززەر ئززاەادي جە ز لەوە دەکززاتەوە کە
44

Rawles, A Theory of Justice, p. 53.

 45هەمان ەرااوە .51
 46هەمان ەرااوە.9 .
 47کەواتە لزززززۆکیکً زززززىود ىاەیً لزززززۆکیکً "قىرباوً"ززززززە بە گزززززىێرەي
دەربڕیىً جۆن پییەر دوپۆي بڕواوە:
Jean-Pierre Dupuy, ''La Théorie de la Justice: Une machine
anti-sacrificielle'', Critique, vol. 45, nos, 505-506. (Juin Juillet
1989), pp. 446-480.
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'' زززززىىوردارکردوً ئزززززاەادي تەویزززززا بەوزززززاوي ئزززززاەادییەوە
ڕەوایە'' 48بەاڵی ئەمە ئاەادییەکً "ڕا تەقیىە"یە وە تەویا
ئزززاەادییەکً "فۆڕمزززا " وە ئەوەي ي فریزززدریب هایزززب
ززیماي
دەیبیىێ ز بەو واتززایەي ئەی ئززاەادییە کززۆکە لەگە
ەرەکیً ەدالەتزً کۆمەاڵیەتیزدا 49ئزاەادیً گەیشزته بەو
زززززززززتەي وزززززززززاوي دەوێززززززززز "بزززززززززىەڕەتە ززززززززززەرەکییە
ي ڕاوڵزز
کۆمەاڵیەتییەکان" .50بزابەتً بى یىەیزً ەدالە
48

Rawlsm A Theory of Justice, p. 302.
 49لێززززرەدا ڕاوڵززززز پەیڕەویززززً لە ڕز ززززۆ دەکززززا کە جە زززز دەکززززاتەوە
لە ززەرئەوەي کە'' :لە ئززاەادیً هاوبە ززدا کە مززافً ئەوەي ویززیە ئەو کززارە
بکزا کە ئزاەادیً ئەویتزر لێزً قەدەغە کزردووە هەرگیزز ئزاەادیً ڕا زتەقیىە
ززززۆي وێززززران واکززززا  .لەبەرئەوە ئززززاەادیً بە بززززى ەدالە لێکززززدکییەکً
ڕا تەقیىەیە'' .بڕواوە:
Jean-Jacques Rousseau, ''Letter écrites de la montagne'', dans.,
Oeuvres completes sous la direction de Bernard et Marcel
Raymond, bibliothéque de la Pléiade, 4 vols. (Paris: Gallimard,
1959-1964), p. 842.
 50ڕاوڵززززز جیاکززززاریً دەکززززا لەوێززززىان ئە زززز"ە " رو ززززتییە" بەراییەکززززان
(تەودور زززززتً و ازززززا کً و ەیرەکزززززً و مەلەکەي ەیزززززا  )..کە وزززززاتىاویه
ڕا تى ۆ تەحەکىمیان پێىە بکەیه ئیىجا ئە ز"ە "کزۆمەاڵیەتییە" بەراییەکزان
کە لە لیسززززتً ئەو دامەەراواوەدا دیززززاریً دەکززززا کە ئەی گروپززززاوە لە ززززۆ
دەگرێ  :ئاە ادییە ەرەکییەکان هەلە پێدراوەکان بە تاکەکان دە زەاڵتەکان
و ئیمتیاەاتەکان دە تکەو و امان .بڕواوە.
Rawls, A Theory of…, p. 93.
ئەمە جگە لە ڕێسا کۆمەاڵیەتییەکاوً ڕێزگرتىزً زىدي کە دواتزر زەرباري
دە زززا بە زززتێکً ەزري گروززز لە قەڵەمزززً دەدا  .بزززڕواوە :زززەرااوەي
پێشىو 440ە
ڕاوڵز پێیىایە ئە ز"ە کزۆمە یەتییە بەراییەکزان کە بە لە پێشزتریان دادەوێز
لە واقیعززدا ززەرەک و یەکەمیززىه بە واتززاي ئەوەي کە ''اززاوەڕواوً ئەوەي
لێدەکرێ مرز ً ەقاڵوً ئارەەووي لێً هەبێ ''.93 .
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بززززززریتییە لە بىوویززززززادی ززززززەرەکیً کۆمەڵگززززززا یززززززان بە
گىەا تێکً وردتر ئەو ڕێگایەي کە بەهزۆیەوە دامەەراوە
کۆمەاڵیەتییە گەورەکزان مزاف و ئەرکە بىەڕەتییەکزاوً پزى
دابە دەکەن دابە ززکردوً ئیمتیاەاتەکززاوً لە هاریکززاریً
کۆمەاڵیەتیززدا پززى دیززاریً دەکەن .51لە یەکەوە بىوویززادي
ەرەک بىارێکە بۆ هاوکاري وە بۆ کێبەرکى .لە یەکزً
دیکە دەبێ وەەیفەکەي کەمکردوەوەي ئەو جیاواەییاوە
بێززز کە پەیىە زززته بە رو زززتەوە بە واتزززاي "بە تزززً
پەتزززززززً" .کەواتە بە ي ڕاوڵززززززززەوە کزززززززۆمەڵگەي زززززززاد
کزززززۆمەڵگەیەکً "یەکسزززززان" ویزززززیە بەڵکزززززى کزززززۆمەڵگەیەکً
"هەقزززبە " ]مىوسزززیف[ززززە کزززۆمەڵگەیەکە کە تێیزززدا دزی و
هەلىمەرجەکززززان بززززۆ هەمززززىان لەبەردە ززززتدان ززززىودي
ئیمتیاەاتەکاویر دەگەڕێتەوە بۆ هەمزىان .ڕاوڵزز ەدالە –
لە پەیىەودییەکەیدا بە دامەەراوە کۆمەاڵیەتییەکاوەوە -بەی
جۆرە پێىا ە دەکزا دامەەراوە ئەو کزاتە دادپەروەرە کە
لە تەر ززاوکردن و دابە ززکردوً مززاف و ئەرکەکاوززدا هززیی
جیاکززارییەکً ەزرەملززى لەوێززىان تاکەکە ززاودا وەکززا ئەو
کزززززاتە دادپەروەرە کە هاو زززززەوگییەکً گىوجزززززاو لەوێزززززى
داواکارییەکززززاوً کێبەرکززززى لە ززززەر ززززىودەکاوً کیززززاوً
کۆمەاڵیەتً دیاري بکا  .کەواتە ئەی ەدالەتە ەدالەتێکً
تەواو ڕێکزززارییە بەو واتزززایەي پێزززىەرێکً زززەربە ۆ بزززۆ
دادپەروەري هەر ویززیە بەڵکززى هەر ززتێب بە دەرەوجززامً
ڕێکزاري ئیىسززاف ززۆي پێىا ززە بکرێز دادپەروەراوەیە.52
51

A Theory of…, p. 7.
 52هەمان

ەرااوە

.86
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بززززۆ ڕوووکززززردوەوەي ئەی واتززززایە ڕاوڵززززز ئەی ومززززىووەیە
دەهێىێتەوە'' :با گریماوەي دز ێکزً زادەتري بە زیىەوەي
دادپەروەراوە بکەیزززه هەوزززدێب کە دەیاوەوێززز کێکێزززب
بە بززززکەن .بەوپێززززیەي بە ززززکردوً مىوسززززیفاوە بە ززززً
یەکساوە کەوایە ئەو ڕێکارە کامەیە کە دەمزاوگەیەوێتە ئەی
ئەوجزززامە ز ئەگەر ڕێکزززار بزززىووً هەبێززز -؟ ئەگەر یەوە
تەکىیکەکززاوً ئەی مە ززەلەیە بەەیززىە ئەو وە اارە ززەري
ئا ززززکرا ئەوەیە کە ززززێکیان ڕا زززز ێردرێ کززززێکەکە بە
بکا بۆ ئەوەي ەرەتا ڕێزگە بەواویتزر بزدا پاراەکزاوً
ۆیزان هەڵبهێززرن و ۆ زً دوایززیه پزاراەي بەربکەوێز .
ئەی کە ە ڕا ێردراوە کێکەکە بە یەکساوً بە دەکا
اىوکە بەی ڕێگایە ئیمکاوً بەدە تهێىاوً پزاراە گەورەکە
بۆ ۆي مسۆگەر دەکا '' .53ئەوەي ڕاوڵز لەی بىوویادەدا
مەبە ززززتیەتً کززززاریگەری ڕا ززززتەو ۆ ویززززیە لە ئا ززززتً
ۆ زززگىەەراوً کە زززەکاودا بەڵکزززى وەدیهێىزززاوً ڕەو زززً
لەباري داڕێهراوە بۆ ئەی کە اوە .مە ەلەکە لەی لۆکیکەدا
پەیىە ززززتە بە تیززززۆري ئە ،قیززززیەوە دەربززززارەي ەدالە
لەوێززززززدا ززززززەربە ۆیً تاکەکە ززززززً لە ۆ ززززززگىەەراوً
لەپێشززترە .پا ززاویر ئەوە بززۆ ڕاوڵززز دوورەدە ز وەبززىو
کە بزاوێزز مززاف و اززاکە کامیززان با ززترن کامیززان پززێر
کامیزززاوه ازززىوکە ئەو مزززاف دە زززاتە پزززێر زززىود یزززان
ااکەوە .کەواتە – بە بزڕواي ڕاوڵزز -ەدالەتزً مرزیزً لە
بىەڕەتدا دە تکردي مرز ە ەدالەتً مرز ە بۆ مرزی.
 53هەمان

ەرااوە

.85
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لە کتێبً "تیۆري ەدالە "دا ڕاوڵز تیۆرە لیبڕالییەکەي
ززززۆي بە تیززززۆرێکً گشززززتگیر ()comprehensive Theory
وە ززف دەکززا بەاڵی دواتززر اىاراێززىەکەي بەرتە ززکتر
دەکزاتەوە بەتزایبەتیر لە کتێبزً "ڵیبراڵزمزً یا زً"54ززدا
کە لەی کتیبەدا تیۆرەکەي ایتر گشتگیر ویزیە بەڵکزى تەواو
یا ییە .ڕاوڵزز ویسزتیىویەتً پەرە بەی ڕواوزگە لیبزڕالییە
یا ززییە بزززدا وە وەاڵمززداوەوەیە بزززۆ ئەی ''ازززۆن
ەڵکاوێب کە ڕێباەي گشتگیري جیاواەیزان هەیە
دەکرێ
وا ێ پێکەوە تەبا بکزرێه لەگە یەکتزردا لە اىاراێزىەي
یسزززززتەمً یا زززززیدا بزززززهیه هەر یەکێکیشزززززُان بە
یە
55
یسزززززززتەمێکً ڕەواي دابىێزززززززیه؟''  .زززززززەرەڕاي ئەوەي
واپێزززززززدەاێ ئەی وێىزززززززاکردوەي ەدالە وێىزززززززاکردوێکً
یا ززززیً پى زززز بێزززز کەاززززً ''جە زززز لە ززززەر ئەوە
دەکاتەوە کە اەمێکێکە وا وێىزا دەکزا هاوواڵتیزان لەبەر
کۆمەڵێززززب هۆکززززاري ئە ،قززززً ئامززززادەن بەگززززىێرەي ئەی
یسزززتەمە کزززار بزززکەن'' 56لەبەر زززۆي و لەبەر فەەیززز"ەتە
تایبەتییەکاوً پشتىاویً لێبکەن .57لەبەرئەوە ئەو تەباییەي
کە لەمەوە بەرهەی دێززز ڕاوڵزززز وزززاوي لێزززدەوێ "تەبزززاي
بەیەکزززدا ازززىو" ( )overlapping consensusکە جیزززاواەە لە
"یەکسززاوکردوەوەي کززاتً" ( )Modus vivendiتێێززدا تەبززایً
54

John Rawls, political Liberalism, John Dewey Essays in
philosophy; no., 4 (New York: Columbia University Press,
1993), p,175.
 55هەمان ەرااوە .12
 56هەمان ەرااوە 168ە
 57هەمان ەرااوە 148-147ە
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کززۆمەاڵیەتً بەوززدە بە بەرەکەوەوززدییە کە ززییەکان یززان بە
بەرکەوەوزززدییە گرووپییەکزززان یزززان بەوزززدە بە دەرەوجزززامً
داوى تاوە یا ییەکاوەوە.58
وە تىاوسززتێب لەوێززى بززىووەوەري ئە ،قیززدا "هە ززتً
ەدالە " ڕاگزززري ئەی تەبزززاییە بەیەکزززدااىوەیە لەودیزززىي
تر زززززەوە لە ززززززا و بەکارهێىزززززاوً ەزرەملزززززى هە زززززتً
ەدالە ئامززاکە بە پاڵىەرێززب دەکززا کە وامززان لێززدەکا
مىوسززیف بززیه هەر لەبەرئەوەي ئەواویتزریر هەمززان ز
دەکەن .ئەمە پزایەي "یۆتۆپیزاي ڕیالیستً"ززیە ( Realistic
 59)Utopiaئەمە ەەرووریزززززززززیە بزززززززززۆ زززززززززەقامگیرب
"کززۆمەڵگەیەکً ڕێکەستىدز زز " لەهەمززان کاتززدا مەرجززً
کاراییەکە ززیەتً .بەبززڕواي ڕاوڵززز هە ززتً ەدالە وە
بەرهەمززً درو ززتکردوً ئززاوەەە ئە ،قییەکززان رو ززتً
مرزیزززً بزززۆ ئزززاەادبىون و یەکسزززاویمان لەگە ئەواویتزززردا
دەوزززززىێىێتەوە بەمە لە اىاراێزززززىەي پەیىەوزززززدییەکاوً
متمززززاوە و دز ززززتایەتً و ۆ ەویسززززتیدا "بە ززززێىەیەکً
کۆمەاڵیەتً لەگە یەکدیدا ئاوێزان دەبیه" .ئایزدیاي ڕاوڵزز
"58یەکسززاوکردوً کززاتً" ( )modus vivendiگززىەارەیەکً یتىیززیە بە واتززا
حەرفییەکەي "ڕێگاي کیان" .دەتىاویه وەها پێىا ەي بکەیه ڕێککەوتىزێکە کە
ڕێگزا بە دوو یەوززً واکۆکییەکززان دەدا هەڵىێسززتەکە قبززى بززکەن بە واتززاي
دزەیززىەوەي اارە ززەرێکً مامىاوەوززدي یززان اارە ززەرێب کە رو ززتێکً
گىا ززززتىەوەی یززززان کاتییززززان هەبێزززز پێىیسززززتە میکززززاویزمێکً هەمیشززززەي
وردەکارتر جێگاي بگرێتەوە .بڕواوە هەڵىێستەي ڕاوڵز لە یەکساوکردوەوەي
کاتً :هەمان ەرااوە .147
59
John Rawls, The Law of Peoples: with, The Idea of public
Reason Revisited (Cambridge, Mass: Harvard University Press,
1999), p. 6.
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دەربزززارەي زززەرهەڵداوً "هە زززتً ەدالە " 60پەیزززامً لە
هەوززدێب فەیلە زززىفً زززەدەي هەکدەیەمەوە وەرگرتزززىوە
(بەتایبەتیر هیىی و ڕز ۆ) هە زتێب کە بە ي ئەمزاوەوە
لە رو ززتەوە وززایە بەڵکززى بە ززێىەیەکً دە ززتکرد لە
دەکرێ .61
فێربىون و وەریتەکاوەوە درو
بە بززڕواي ڕاوڵززز کززۆمەڵگەي ڕێکەستىدز ز لە پێىززاو
ۆ ززگىەەراویً ئەودامەکاویززدا دیزززایه کززراوە .بەاڵی ئُززدي
ئەو کززا مەتر ززیً هەبززىووً جیززایً و وززاکۆکً لەوێززىان
پززاڵىەرە ڕا ززتەقیىەکاوً تاکەکززان ڕێزگززرته لە بىەماکززاوً
ەدالەتززززززززززدا ززززززززززەرهەڵدەدا  .ئەمە واتززززززززززاي ئەوەیە
پەروەردەکروً ئاکاري تێکً ەەرووریزیە بزۆ دابیىکردوزً
هاوززززززدەرە وىقسززززززاوەکان .لە ڕواوززززززگەي ڕاوڵزززززززەوە ئەو
ەڵکزززاوەي بەگزززىێرەي بىەماکزززاوً ەدالە هەڵسزززىکەو
دەوىێىه هەر بەگىێرەي ئەو بىەمایزاوەي کە بە زێىەیەکً
با تر رو زتەکەیان وە بزىووەوەري ەقاڵوزً ئزاەاد و
یەکسان دەردەبڕێ بە ەربە ۆیً هەڵسىکەو دەکەن
''پەروەردەي ئە ،قزززززززً بزززززززریتییە لە پەروەردە لەپێىزززززززاو
ەربە ۆیً ىدیدا''.62
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Céline Spector, Au prisme de Rousseau: Usages Politiques
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Edition, Edited by David Fate Norton and Mary J. Norton,
Clarendon Edition of the Works of David Hume, 2 Vols.
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لەپێىززززززاو اە زززززز اودوً ئەی مززززززامەڵە دامەەراوەیززززززً و
زززتێکً زززەرەتایً دەماوەزززاتە
ڕێکزززارییەدا ڕاوڵزززز وە
63
حاڵەتێکً گریماوەییەوە کە واوي دەوێ "دز ً ئە "ً"
لەی دز ەدا گریمززززاوەي ئەوە دەکززززا هەمززززىو تاکەکززززان
تاکەکە ززً ەقاڵوززیه 64بززۆیە یەوەکززاوً ئەی کززۆمەڵگەیە
دە ززززاتە کێززززر "پەردەي وەەاوزززز و جەهى"زززززەوە 65لێززززرەدا
هەمزززىو ا زززیەتە کە ززززً یزززان کۆمەاڵیەتییەکاویزززان لززززى
دە ززارێتەوە 66بە جۆریززب کە هززیی کە ززێب واتىاوێز ئەو
بىەمایاوە بىە شێىێ کە زمە بە دز ێکً تزایبەتً یزان
کە ێب بکەن بۆیە بىەماکزاوً ەدالە دەبزىە بەرەوجزامً
ئززززززززاڵىگۆڕێکً مىوسززززززززیفاوە .67بەاڵی بەر لە ڕواوززززززززیه لە
دەرەوجامەکززززاوً ئەی پڕز ززززەي داوى ززززتاوە گریمززززاوەییە
پێىیسززززززززززتە ززززززززززىێىەوارەکاوً ئەی دز ە ئە زززززززززز"ییە و
گریماوەکاوً ازىاردەوري و ئەو میتزۆدەي دایمەەراوزدووە
تاوتىێ بکەیه.
بە بززززڕواي ڕاوڵززززز بىیاتىززززان و پا ززززاداوکردوً تیززززۆري
ەدالە بە تەواوەتززً لە بىیاتىززان و پا ززاوداوً تیززۆرێکً
گزززززرامەري دەاێززززز وە ازززززۆن ئەرکزززززً ئەی تیزززززۆرەي
دووەمیزززاوە ئەو بىەمایزززاوە دابڕێهێززز و زززرز ە بکزززا کە
هە زززززتە گرامەرییەکەمزززززان لە زززززەریاوەوە دادەمەەرێززززز
63
64
65
66
67

هەمان
هەمان
هەمان
هەمان
هەمان

ەرااوە
ەرااوە
ەرااوە
ەرااوە
ەرااوە

.12
.142
.142-136
 18و .142-136
.12
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هە زززتێب کە لە ۆیزززدا یەوێکزززً زززەرەکیً "لێهزززاتىویً"
ەمزززاوەواوً ئزززێمەیە 68هەر بەوجزززۆرە ئەرکزززً تیزززۆري
ەدالەتیشە ئەو بىەمایاوە دابڕێهێ و زرز ەی بکزا کە
هە ززتە دادپەروەرییەکەمزززان لە زززەري دامەەراوە ئەمە
واتە بە زززێکە لە "لێهاتىویً"ززززە ئە ،قییەکەمزززان .69ڕاوڵزززز
گریمززززاوەي بززززىووً بىەمززززا هاوبە ززززەکان دەکززززا لەوێززززى
ەزریزززززىەي ەڵکیزززززدا لە اىاراێزززززىەیەکً فراواوزززززدا کە لە
ڕێززززگەي پڕز ززززەیەکً ەقاڵویززززیەوە پەرەیززززان پێززززدەدرێ
ئەمەیززززززر دەبێززززززتە مززززززایەي ەزرتربززززززىووً بىەماکززززززان و
ڕیزبەوزززززدییە فەلسزززززەفییەکان .پێىیسزززززتە ئەی ڕیزبەوزززززدییە
فەلسزززززززەفییە– بە واازززززززاري -بە بىەمزززززززا ئە زززززززز"ییەکان
پشت ە تىور بکەن پا ان لە ڕێگەي دووبزارە داڕ زتىەوە
و پاکساەیً بىەما ئە ز"ییەکاوەوە و لێکزدکییە مىمکیىەکزان
دووربەەوەوە .ئەی پڕز ەیە بەردەوای دەبێ هەتزا کاتێزب
ئەو بىەمززا و ڕیسززایاوە بەدی دێززه کە هاوبەوززدیً کام"یززان
لێزززززىە هەڵزززززدەهێىجرێ  .ئەی پڕز زززززەیەیر زززززىێىەواري
ڕیترزئەکتیڤززاوە و ا ززیەتً تێهەڵکێشززکردوً بیروبززاوەڕە
ئە ،قییە هەرە کاریگەرەکاومزاوً بە یسزتەمً فەلسزەفً
تەباکزززززاریً هەیە بە ئەرگزززززىمێىتً لزززززۆکیکً پشزززززتیىاویً
لێززدەکرێ ڕاوڵززز وززاو لەی پڕز ززەیە دەوێزز "هاو ززەوگً
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Noam Chomsky, Aspects of the theory of Syntax,
Massachusetts Institute of Technology, Research Laboratory of
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69
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ئززززاوەکوویً" .70بەوە دە ززززتە و تززززاقمە جیاواەەکززززاوً
دز ً ئە "ً دەگەوە ڕێککەوتزه لە زەر دوو بىەمزاي هەر
کززززۆمەڵگەیە کە هەو بززززدا کززززۆمەڵگەیەکً دادپەروەر
بێززز کە لە ڕا زززتیدا دە زززێ لەوێىیزززدا زززى بىەمزززا لێکتزززر
جیزززززابکرێىەوە ازززززىوکە بىەمزززززاي دووەمیزززززان بىەمزززززایەکً
دوو یەوەیە.
 بىەماي ئاەادي هاوتاي یەکساوً :هەمىو کە زێبمزززافً یەکسزززاوً لە یسزززتەمێکً گشزززتگیرتري ئزززاەادییە
71
بى یىەیززززیە یەکسززززاوەکاودا بەرامززززبەر بە هەمززززىان هەیە
ەرەکً هاوواڵتیان بە ێىەیەکً گشتً ئاەادیً
''ئاەادی
یا زززززییە (مزززززافً دەوگزززززدان ۆپزززززااڵوته بزززززۆ واوەوزززززدە
گشززززتییەکان) لەگە ئززززاەادیً ڕادەبززززڕیه و کۆبززززىووەوە
ئززاەادیً ویززهدان و ئززاەادیً فیکززر ئززاەادیً کە زز لەگە
مزززززافً اوەوزززززدارێتی (تزززززایبە ) ئزززززاەادیً وەگیزززززران و
دە تبە زەرداوەگیران بەوجززۆرەي کە بە اەمکززً حززىکمً
یا ا دیاری کراون .هەمىو ئەی ئاەادییزاوە دەبێز یەکسزان
بزززززه بە پێىیسزززززتیً بىەمزززززاي یەکەی ازززززىوکە پێىیسززززززتە
هاوواڵتیزززززان لە کزززززۆمەڵگەي دادپەروەردا هەمزززززان مزززززافً
ززەرەکییان هەبێززز '' .72ڕاوڵززز ئەوە ڕوون دەکزززاتەوە کە
یسزتەی
''دەبێ هەمىو ئاەادییە ەرەکییەکان وە یە
هەڵبسەوگێىیه''.73
 70هەمان
 71هەمان

ەرااوە
ەرااوە

 73هەمان

ەرااوە

.38
 250و .302
72
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 بىەمزززاي هەلزززً یەکسزززان :74ئەی بىەمزززایە دەڵێززز :وایەکسزززاوً لە ئیمتیزززاەاتە کزززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکاوزززدا
تەویا ئەو کاتە زایەوً پا زاوداوەوەیە کە پەیىە ز بێز
بەو دز زززززاوەوە کە ي هەمزززززىان هەلێکزززززً دادپەروەراوە
هەبێززززز بزززززۆ قۆ زززززتىەوەي ئەو دز زززززاوە و داگیرکردوزززززً
پێگەکززززززان هەروەهززززززا هەمززززززىو تاکەکززززززاویر بەهززززززرەي
دیاریکراویان هەبێ  .75ئەگەر لە ڕواوزگەي ڕاوڵززەوە وە
یسززتەمێکً دز ە کۆمەاڵیەتییەکززان لە کززۆمەڵگە بززڕواویه
کە وا گریمززززاوە دەکرێزززز هەمززززىان لە مززززاوەي کیاویاوززززدا
داگیریان بکەن دز گەلێب کە لە تاکەکاوەوە پێشێلکردویان
دیاری کراوە (کرێکارێکً وە ارەەا هىوەرمەود مامۆ تا
جىوتیزززار و..هتزززد) ئەوا هەلزززً یەکسزززان بزززۆ گەیشزززته بە
هەمززىو ئەی دز ە کۆمەاڵیەتییززاوە بە بەهززرەي دیززاریکراو
واتاي یەکساوً وییە لە وۆبەي داگیرکردویاوزدا .بزۆ ومزىووە
ئەگەر واڵتاوێب هەبه کە ەزربەي کا تێیزدا پیزاو (لەازاو
کن) ببێتە ەرز کۆمار ئەوا ئەمە بە ەەروورە ماوزاي
پێشێلکردوً بىەماي یەکساویً مىوسیفاوەي هەلً یەکسزان
ویززیە .لەبەرئەوە وززا تە کوززان لە بززىون بە ززەرکۆماردا لە
 74هەمان ەرااوە .302
 75گززروگە لێززرەدا جە ز لە ززەر ئەوە بکەیززىەوە کە ڕاوڵززز هەوڵىززادا بززۆ
وەدیهێىاوً هاودەرەوجامً بەڵکى بۆ وەدیهێىاوً هەلً یەکسزان هەوڵزدەدا
ئەویر بەوەي هەمىوان بەاتە هەمان ئا تً "دەرواەەي دە ت ێکردن"ززەوە
بە دەبریىً ڕزواڵد دزرکیه.
Ronald Dworkin, ''What Is Equality?, Part 2: Equality of
Resources'', Philosophy and public Affairs, vol. 10, no. 4
(Autumn 1981), pp. 185-246 and 283-345.
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پیززاوان کەمبەهرەتززرن بەڵکززى دە ززێ لەبەرئەوە بێزز کە
ئززارەەووي کن لە هززً پیززاو بززۆ وەرگرتىززً ئەی وەەیززفەیە
کەمتزززر بێززز  .لەی ڕواوزززگەیەوە وایەکسزززاوً لە ئەگەرەکاوزززدا
بەهززززۆي وایەکسززززاوییەوەیە لە تەفزززززی ،و ەەوقەکززززان و
ىلیاکاوزززززززززدا بەاڵی ئەوەي وزززززززززادادپەروەراوەیە تەویزززززززززا
وایەکسززاوییە لە "تىاوززاي گەیشززته بە"دا .لێززرەدا مە ززەلەکە
پەیىە ززتە بەکززۆتکردوێکً گززروگەوە کە بىەمززاي یەکسززاوً
مىوسززیفاوە لە هەلەکاوززدا دەکززاتە لێکززداوەوەیەکً ززاکار بززۆ
یەکسزززاویً هەلەکزززان .لە زززەرووي ئەمە زززەوە لەڕێزززگەي
دیززززاریکردوەوە بە "بەهززززرە دیاریکراوەکززززان" ئەی بىەمززززایە
تێدەکۆ ززێ بززۆ بێ،یەوکردوززً جیاواەییەکززاوً وێززىان ئەو
کە ززاوەي کە بەهززرەي جیاواەیززان هەیە ئەمە –دەرهە
بە ئیمکززززاوً گەیشززززته بە دز ێکززززً کززززۆمەاڵیەتً -هەر بە
ززززادەیً کززززاریگەری هەر فززززاکتەرێکً دیززززکەي جززززگە لە
بەهرەمەوززدي لەکززار دە ززا  .مززاوەتەوە بىەمززاي پێىیسززتً
هەلً یەکسان ئەی بىەمایە گریماوەي جیاکاریً وێىان پیاو
و کن وێزززىان کزززۆمەڵە وەکادیزززیە جیاواەەکزززان واکزززا یزززان
لە زززەر بىەمزززاي ەمزززاوً دایزززب جیاکزززاري واکزززا بەڵکزززى
گریماوەي دامەەراودوً یستەمێکً فێرکاري بێبەرامبەر و
واازززززاری و کزززززاریگەریر دەکزززززا بەجۆرێزززززب کە لەوەدا
زززەرکەوتىو بێززز تزززا دەکرێززز کاریگەرییەکزززاوً ئە ززز"ً
کززززۆمەاڵیەتً لە ڕێززززڕەوي ئەوززززدامەکاوً کززززۆمەڵگەدا بززززى
کاریگەر بکا  .هەروەها گریماوەي دامەەراودوً یستەمً
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یەکسززان بزززۆ میراتەکزززان دەکززا گریمزززاوەي یسزززتەمێکً
مىوسیفاوەي جیاکزاریً پۆەەتیزڤ دەکزا  .76ئەی بىەمزایەي
دووەی لە ڕا ززتیدا تززا ئەو ڕادەیە وززاجێگیرە کە ەریززکە
دەبێززتە بىەمززایەکً وززاواقیعً تەوززاوە ئەگەر ئەمە بەهززۆي
حەقی ەتێکزززً ادەیشزززەوە بێززز کە بزززىووً ێززززاوە وە
دامەەراوەیە کە بىەمززاي یەکەی دەی ارێزێز بەتززایبەتیر
ئززاەادیً کۆمەڵگززا .پا ززان لەبەرئەوەي ێزززان هەیە ئەوا
هەلً ئەو تاکاوەي کە لە ێززاوە جیاواەەکزاوەوە پێزدەگەن
بەدرێهایزززً کیاویزززان یەکسزززان ویزززیە تەوزززاوە لە حزززاڵەتً
وەبززىووً جیززاواەي لە ززاماوً وێىاویشززیاودا .وایەکسززاوً لە
دابە زززکردوً ەوزززدە و زززۆە و میهرەبزززاوً و ازززاودێري
لەوێى ێزاوەکاودا ڕزڵێکً هەیە کە ڕەوگە بۆ اارەوىو زً
ئەو تاکززززززززاوەي لەی کیززززززززىگە وززززززززالێک ىاوەوە پێززززززززدەگەن
گروگییەکەي کەمتر وەبێ لە وایەکساوً لە اماوەکاویاودا.
77

(یززززان بىەمززززاي

 بىەمززززاي مەوداي جیززززاواەيماکسززززززیمەی :)78دەرواەەي دووەی بززززززۆ پا ززززززاوداوەوەي

وایەکسزززاوً لە ئیمتیزززاەاتە کزززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکاوزززدا
بریتییە لە بە داربىون لە ااککرددوً دز ً ئەو تاکاوەي
 76وردەکززاري ەیززاتر لەبززارەي ئەی ڕەهەوززداوەوە لە بە ززً اززىارەمً ئەی
کتێبەدا با کراوە.
77

Rawls, A theory of Justice, p. 76-80.
Maximum
 78پێزززززىەري ماکسزززززمەی واتە "گەورەکردوزززززً کەمتزززززر" (
 )Minimorumبە واتززززاي گەورەکردوززززً ویشززززاودەرەکاوً ڕیشززززە بەرایززززیە
کۆمەاڵیەتییەکاوً ئەواوەي لە کۆمەڵگەدا لە دز ً ااوسً کەمتردان.
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کە ااوسزززێکً کەمتریزززان لە کزززۆمەڵگەدا هەیە .ئەی بىەمزززایە
پش بەو تە دەبە تێ کە ڕاوڵز واوي دەوێ ئیمتیزاەاتە
کزززززۆمەاڵیەتً و ئابىورییەکزززززان و زززززامان و داهزززززا و
دە زززززززەاڵتەکان و ئیمتیزززززززاەاتە پەیىە زززززززتەکان بەو دز ە
کۆمەاڵیەتییزززاوەوە دواتزززر ۆ زززگىەەراوً دە زززاتە زززەر
ئەواویتززززززر .ئەوەي پێىیسززززززتە تززززززا ئەوپەڕ ئا ززززززتێب بەرە
بکززرێتەوە ئیمتیززاەاتە ۆ ززیۆ-ئززابىورییە ڕا ززتەو ۆکان
وییە (بۆ ومىووە داهزا ) بەڵکزى ئا زۆکان و ئىمێزدەکان و
ااوەڕواوییەکززاوە .وززاوەڕزکً ئەی بىەمززا ئززاڵۆەەي مەوداي
جیاواە ۆي ملکەازً بىەمزاي یەکسزاویً مىوسزیفاوەیە لە
هەلدا ئەویر ئەوەیە کە ئەو کە اوەي ااوسً کەمتریزان
لە کزززۆمەڵگەدا هەیە دەتزززىاوه ازززاوەڕواوً اارەوىو زززێکً
تێکً مىمکیه بەجۆرێب ئەو تاکاوەي لە
با تر به وە
راپتززریه دز ززدا – کە تێیززدا ااوەڕواوییەکززان کەمتززرە-
پشکێکً وێىەوزدگیري با زتر لە هزً ئەو کە زاوە بەدە ز
دەهێىه کە لەهەر فۆڕمێکً کزۆمەاڵیەتً دیزکەي مىمکیىزدا
دز ێکً راپتریزان هەیە .دەکرێز ئەی ئایزدیا جەوهەریزیە
ي ڕاوڵز بەی جزۆرە زادە بکەیزىەوە :بزا گریمزاوەي ئەوە
بکەیززه کە ئززێمە ززاماوً کۆمەڵگززا بە ززێىەیەکً یەکسززان
بە زززززەر هەمزززززىو تاکەکە زززززاویدا دابە دەکەیزززززه .ئەگەر
هەمززىان هەر لە پێشززترەوە بزززاویه ززامان بە ززێىەیەکً
بەردەوای بە ززززەر هەمىاوززززدا دابە دەکززززرێتەوە تززززاوەکى
زاماوً هەمززىان وەکززى یە و هاوتزا بێز ئەوا ەزر ڕێززً
تێدەاێ تێکڕاي هاوزدەري کزار و فێربزىون و وەبەرهێىزان
و پا ەکەوتکردن بە ێىەیەکً بەرااو داببەەێز دواجزار
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ئەوەي بززۆ هەر کە ززێب لەبەردە ززتدایە لەوە کەمتززرە کە
دە ززێ ئەو کە ززاوە لە حززاڵەتً وایەکسززاویدا هەیاوبێ ز  .بە
گىەار ززتێکً دیززکە ئەوەي دەتىاوێز پا ززاوي وایەکسززاوً
زززىودمەودن.
بزززدا تەویزززا ئەوەیە کە قىرباوییەکزززان لێززز
ئەگەراززً ئەی ئایززدیایە پارادزکسززیکاڵە کەاززً لە بىەڕەتززدا
ئەوەیە کە وایەکسزززززززززززاوً ڕەوایە ئەگەر بە زززززززززززێىەیەکً
بەردەوای ززززىودي بززززۆ ئەواوە هەبێزززز کە لە کززززۆمەڵگەدا
دە ززززت ىرته .ئەمە واتە ئەواوەي بە تێکززززً کەمتریززززان
هەیە ئەواوەي کە لە راپتریه دز ً کۆمەاڵیەتیدا گیریان
ززىاردووە دەتززىاوه ئىمێززدي با ززتري مىمکیىیززان هەبێز
جزا ئایززا بززى ااوسزییەکەیان بەهززۆي ئەو ێزززاوەوە بێز تە
تێیدا لەدایك بىووە یان لە کیىگەیەکزً دیزاریکراودا یزان بە
بەهزززرەي دیزززاریکراوەوە یززززان بەگزززىێرەي هەر دز ێکززززً
واکززززاوي جۆراوجززززۆر بێزززز کە لە کیاویاوززززدا ڕووبەڕووي
دەبىەوە.
بىەما ڕاوڵزییەکان بەرهەمً بىوویادێکً هیرار زً یزان
"ئەبزززززجەدي"
ئاەادییە

79

دامەەراون یەکەمجزززززار لە تەر ززززززاوکردوً

ەرەکییە بەراییەکاوەوە پا زان پێزداگري لە زەر

 79یسززززززتەمً "ەوجیرەیززززززً" یززززززان "مززززززى جەمً" ئەو یسززززززتەمەیە کە
''لێماوزززدە ىاەێ بىەمزززاي یەکەی لە ڕیزبەوزززدییەکە دابزززیه بکەیزززه بەرلەوەي
بتزززىاویه ب ەڕیزززىەوە بزززۆ بىەمزززاي دووەی دووەمزززیر تێزززر بکەیزززه بەرلەوەي
بتزززىاویه لە زززێیەمەوە بزززڕواویه ئیزززدي بەی جزززۆرە .هزززیی بىەمزززایەی بەهەوزززد
وەرواگیرێزز تزززاوەکى هەقزززً تەواو بەو بىەمایزززاوە وەدا کە لە پێشزززییەوەن
دەوا جێبەجى واکرێ  .ڕیزبەودي ەیجیرەیً دواتر پێىیستً هاوتزاکردوەوەي
ڕەهاي بىەماکان وە دەوێ '' .بڕواوە:
Rawls, A theory of Justice, p. 43.
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هەلزززً یەکسزززان
ئەولەویە

80

بەاڵی "بىەمزززاي ماکسزززیمەی" ئەوەیە کە

بە بەرگریکردن لە بەرکەوەودیً گزرووپە کەی-

ااوسززززززترەکان لە کززززززۆمەڵگەدا دەدا

بە جە تکززززززردوەوە

لە زززەر ئەوەي کە ئەوەوزززدە بە زززە دز زززً ئەو گرووپزززاوە
با ززتر بکرێز

کە لە دز ێکززً راپتززردان تززاوەکى دز ززً

کۆتززایً لە دز ززً یەکەمیززان دادپەروەرواوەتززر بێ ز  .81جززا
لەبەرئەوەي بىەمززززاي ڕاوڵزیزززز "دوو یەوە"ي دووەی دوو
ماوزززاي دیزززاریکراوي

زززەربە ۆ لەیەکتزززر لە زززۆ دەگرێززز

(ماوززاي "بەرکەوەوززدي هەر کە ززێب" ماوززاي "یەکسززان بززۆ
هەمزززىان") ڕاوڵزززز پەوزززا دەبزززاتە بەر ەەقکزززردوەوەي ازززىار
یەوززززً مززززىمکیه بززززۆ لێکززززداوەوەي ئەی بىەمززززایە ئەوە
بە زززززززاتري ڕوووکزززززززردوەوەی ەیزززززززاتر و ڕەواوزززززززدوەوەي
تەمىمهەکاوً .ئەو اىار

یستەمە گریماوەییەیر ئەماوەن:

 80هەمان ەرااوە.250 :
 81پێززىەري ماکسززیمەی ئەوەوززدەیر مىوسززیفاوە ویززیە کە ڕاوڵززز بۆی ززىوە
اززىوکە تەویززا تەرکیززز دە ززاتە ززەر اارەوىو ززً ئەواوەي کە لە کززۆمەڵگەدا
ەیاتر بێبە ه بە تەواوي دز ً تاکەکاوً کۆمەڵەکاوً دیکەي وێزى کزۆمەڵگە
فەرامزززززۆ دەکزززززا  .بزززززۆیە دەبیىزززززیه هەوزززززدێب لە بیرمەوزززززدان لە پزززززێر
هەمىویشزززیاوەوە ئەمارتیزززا زززیه بەرگزززري لە وى زززەەیەکً وردەکزززارتر لە
پێززىەري ماکسززیمەی دەکەن ئەویززر پێززىەري "لێکسززیمیه" ()Leximinزززە کە
ئەولەویە بە گزززززرووپە هەرە بێبە زززززەکان دەدا پا زززززان گروگزززززً بەواوە
دەدا کە لەااو ئەواویتردا بێبە دیارن و بەمجۆرە .بزۆیە دەتزىاویه وەهزا
دابىێیه پێىەري لیکسیمیه لە تیۆرە هاواەر ەکاوً یەکساویدا گىەار تێکً
قىوڵتر و وردترە.
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شتەي کمارە ()5
اىار لێکداوەوە بۆ بىەماي ڕاوڵزیً دووەی

82

بەرکەوەودي هەرکە ێب
یەکسززززززززززاو بززززززززززۆ بىەماي کارایً
هەمىان

بىەماي ماکسیمەی

یسزززززززززززززززتەمً ئۆر تۆکرا ززززززززیەتً
یەکسزاوً دیزاریکراو
رو تً
بەو وەەیفزززاوەي بزززۆ ئزززززززززززززززززززززاەادیً
رو تً
بەهرەکززززززززززززززززززززززززان
هەڵکەوتىون
یەکسززززززززززززززززززززززززاویً یەکسززززززززززززززززاویً یەکسززززززززززززززززززززززززززززاوً
دیمىکراتیاوە
لیبڕالیستً
دادپەروەراوەي
هەلەکان

یسززززتەمً ئززززاەادیً رو ززززتً هززززاوڕێهە لەگە
گریمززززاوەي بززززاەاڕي کێبەرکێکاریززززدا ي ئززززادەی ززززمی
بەگىێرەي بىەماي کزارایً ( ي پزارێتۆ) هزیی کە زێب لەی
حزززاڵەتەدا ئەوە وابیىێززز کە حزززاڵەتەکەي لە بەرکەوەوزززدي
ئەویتر دە "ەکێ ئەگەر لێبگەڕێیه بەهرە رو زتییەکان
بە ئزززاەادییەوە بەگزززىێرەي بىەمزززاي یەکەی گىەار ززز لە
دەروووززً ۆیززان بززکەن ئەوا کززۆمەڵگە تززا لە تىاوایززدا بێز
ئەوپەڕي تىاوسززتً ئززابىوری وەدی دەهێىێز کە دە ززێ
ببێززززززتە بەرکەوەوززززززدیً ئەو گرووپززززززاوەي لە کززززززۆمەڵگەدا
ااوسێکً کەمتریان هەیە.83

82

Rawls, A theory of Justice, p. 65.
 83هەمان

ەرااوە

.72

263

یسززززززززتەمً یەکسززززززززاوً لیبڕالززززززززً ئەو دز ە
دەوززززززززززىێىێتەوە کە تێیززززززززززدا ئا ززززززززززتەوگە ئززززززززززابىوری و
کۆمەاڵیەتییەکزززززان هەمزززززىار دەکزززززرێه ئەمە تىاوسزززززتً
ئابىوری پشت ە تىور دەکا اىوکە هەلزً ئەوە بە کەی-
تىاواترەکززززززززان دەدا دز ە کاراترەکززززززززان لە پەیززززززززهەي
کۆمەاڵیەتیدا داگیر بکەن.84
یستەمً ئەر تۆکرا ییەتً رو تً کە ڕاوڵز
بە وردەکززاري و بیرتیززهییەوە تززاوتىوێً وەکززردووە بەڵکززى
بەگشتً وا اودوویەتً ئەویر بە پشتبە ته بەو گزىەارە
فەرەوسزززییەي کە دەڵێززز  " :اوەداوەکزززان قەەاوە دەکەن"
ئەمە ئامززززاکە بززززۆ ئەو ئەرکە ئە ،قییززززاوە دەکززززا کە
اوەداوەکززززان بەرامززززبەر ئەواوە هەیززززاوە کە لە کززززۆمەڵگەدا
ااوسیان کەمترە.85
یسززززتەمً یەکسززززاویً دیمىکرا ززززً کە تەبززززایە
لەگە هەڵىێست ڕاوڵزییاوەدا لەبەرئەوەي بەودە بە هەلزً
مىوسیفاوەي یەکساوەوە.86
بەگززززززززززىێرەي ئەی مەوزززززززززززومە ڕاوڵزززززززززززییە ئەگەر لە
زز"ەکاوەکاوً دز ززً ئززاەادیً رو ززتییەوە بززڕواویه ئەوا
هەر یا زززززەتێب بزززززۆ بەگهداازززززىووەوەي وایەکسزززززاو لە
کززززۆمەڵگەدا دەتىاوێزززز یززززان ئەو فۆڕمززززاوەي وایەکسززززاوً
ب ێکێزززززز کە "ڕیشززززززەی رو تً"زززززززیان هەیە یززززززان ئەو
فۆڕماوەي وایەکسزاوً کە "ڕیشزەي کۆمەاڵیەتً"ززیان هەیە
ئەمەیر لە شتەي کمارە ()8دا ڕوون دەکەیىەوە:
84

Rawls, A theory of Justice, p. 73.
 85هەمان
 86هەمان

ەرااوە
ەرااوە

.75-74
.75
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یا ەتً بەگهدااىووەوەي وایەکساوً کە ڕیشەي
و ڕیشەي کۆمەاڵیەتییان هەیە

رو تً

بەگهدااززززززىووەوەي وایەکسززززززاو کە
ڕیشەي رو تً هەیە
بىەمزززززززززززززاي بىەماي ماکُسمەی
کارایً
دز ً و
یەکسززاوً دز ً خ
یسززززززتەمً ئەر تۆکرا ززززززززززیەتً
بەگهداازززىووەوەي فۆرمزززززا
رو تً
ئزززززززززززززززاەایً
وایەکسززززززززززززاوً کە لە هەلدا
رو ً
ڕیشزززززززززززززززززززززززززەي
کۆمەاڵیەتً هەیە
دز ً د
یەکسززاوً دز ً ج
کردەیزززززً یەکسزززززززززاوً یەکساوً دیمىکراتً
لیبڕالً
لە هەلدا

ئەگەر وا دابىێیه کە یستەمً ئاەادییە رو تییەکان
(دز زززززززً خ) "دز زززززززً رو زززززززتً" دەوزززززززىێىێتەوە ئەوا
یا زززەتەکاوً بەگهداازززىووەوەي ئەو وایەکسزززاوییەي کە
ئە زززززز"ً رو ززززززتیً هەیە لە بىەڕەتززززززدا پێىیسززززززتً بە
ڕێکەسزززززززززتىە ئە ،قزززززززززً و ێر ىاەییەکزززززززززان هەیە لە
بەرکەوەودیً بێبە بىااوسەکاوً وێى کزۆمەڵگە پا زان
ڕزیشززته بەرەو یسززتەمً ئەر تۆکرا ززییەتً رو ززتً
(دز ً و) لەکاتێکدا یا ەتەکاوً بەگهدااىووەوەي ئەو
وایەکسززززززاوییاوەي کە ڕیشززززززەي کۆمەاڵیەتییززززززان هەیە لە
بىەڕەتززدا پێىیسززتً بە ڕێکەسززتىً دامەەراوەیززً ڕێکززاري
هەیە بەرەو وەدیهێىززززززززاوً هاوتززززززززایً و یەکسززززززززاوییەکً
ڕا تەقیىە و ڕزیشته بەرەو یستەمً یەکسزاویً لیبڕالزً
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(دز زززً ج) .بەاڵی ڕاوڵزززز پێززز وایە هەردوو یسزززتەمەکە
87
( یستەمً رو تً و یەکسزاویً لیبڕالزً) جێگیزر وزیه
تاکە یستەمً جێگیر ئەوەیە کە بتىاوێ هەردوو بىەماي
هەلززززً یەکسززززاوً کردەیززززً (یززززان مىوسززززیفاوە) بىەمززززاي
ماکسززززیمەی کززززۆ بکززززاتەوە ئەمەیززززر وا دەکززززا هەمززززىو
یا زززەتەکاوً بەگهداازززىووەوەي وایەکسزززاو چ ئەواوەي
ڕیشززززززززززەي رو ززززززززززتییان هەیە چ ئەواوەي ڕیشززززززززززەي
کۆمەاڵیەتییزززززززان هەیە لە دواجزززززززاردا بەرەو یسزززززززتەمً
یەکسززززاویً دیمززززىکراتً ب ززززه (دز ززززً د)'' :لێکززززداوەوەي
دیمىکراتً ( )...لە ڕێگەي کۆکردوەوەي بىەماي یەکسزاوی
مىوسیفاوەی هەلەکان و بىەماي جیاواەیدا وەدی دێ  .ئەی
بىەمززایەي دووەمیززان "وادیززاریکراوي" بىەمززاي کززارایً ] ي
پززززززارێتۆ[ دەبززززززا لە ڕێززززززگەي جیاکززززززاریً دز ێکززززززً
دیززززاریکراوەوە کە دەبێزززز لە ڕێززززگەیەوە حززززىک لە ززززەر
وایەکساویً کۆمەاڵیەتً و ئابىوریً بىوویادە ەرەکییەکە
بزززززززززززدرێ  .بە گریمزززززززززززاوەي ئەوەي کە اىاراێزززززززززززىەي
دامەەراوەکززززان پێىیسززززتً بە ئززززاەادیً هاوتززززا یەکسززززاوً
مىوسزززززززززیفاوە هەیە لە هەلەکاوزززززززززدا ئەوا ازززززززززاوەڕواوییە
بەرەترەکززان لەواوەي کە لە دز ێکززً با ززتردان تەویززا ئەو
کاتە ]بە مەرجێکً دڵىیایاوە[ دادوەراوەیە کە وە بە زێب
لە وە شززەیە کززار بکززا کە ئەی وە شززەیە اززاوەڕواوً
ئەو تاکەکە ززززاوەي وا لە کززززۆمەڵگەدا ااوسززززً کەمتریززززان
هەیە بباتە ەرەوە.88
87

Rawls, A theory of Justice, p. 74.
 88هەمان

ەرااوە

.75
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ئەوەي ي ڕاوڵزززز یسزززتەمً یەکسزززاویً دیمزززىکراتیً
پێدەوا زززززززززرێتەوە ئەوەیە کە گریمزززززززززاوەي قبزززززززززىڵکردوً
پێشىە تەي دزکتریىً ئاییىً یزان فەلسزەفً یزان ئە ،قزً
گشزززتً واکزززا  .ئەمە واتزززاي ئەوە ویزززیە کە ەڵکزززً بزززۆ
ومزززززىووە لە ڕووي یا زززززاییەوە لێیزززززان قەدەغە دەکرێززززز
پا اوي ئاییىً پێشزکە بزکەن '' :ەڵکزً ئەگەر بیاوەوێز
دەتززززىاوه ئەرگىمێىزززز لە کتێبززززً پیززززرزە بهێىززززىەوە .بەاڵی
دەمەوێززز ئەوەیزززر ببیزززىه کە دەبێززز ئەو ئەرگىمێىتزززاوە
بهێىززززىەوە کە بشززززێ هەمززززىو هززززاوواڵتە ئاوەەمەوززززدەکان
پە ززززەودي بززززکەن'' .89ئەمە واتززززاي ئەوەیە ي هەمززززىو
هاوواڵتیززززززان هۆکززززززاري کردەیززززززً هەیە بززززززۆ وە وززززززاوً
ئەرگىمێىتً ئاییىً بە لەبەرازاوگرتىً ئەوەي کە ئەواویتزر
هیی هۆکارێکیان وەبێز بزۆ پە زەودکردوً یزان قبزىڵکردوً
ئەی ئەرگىمێىتاوە.90
89

John Rawls, ''Commonweal interview with John Rawls'' in:
John Rawls, Collected papers, Edited by Samuel Freeman
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999), p. 620,
 90ڕەوززززگە سززززتىەڕووي پەرە ززززەودوً مززززامەڵەي ززززىدیً لە ڕواوززززگەي
ئززاییىییەوە لەگە کززۆمەڵگەدا
ززەبارە

هەبێزز

ي وىو ززەري ئەمریکززً بەهززایەکً واتززاداري

بەی بۆاززىووەي بززۆ فرەیززً کززۆمەڵً ڕاوڵززز لە تەمەوززً

گەوجێتیزززدا تزززا ڕادەیەکزززً ەزر ئیماوزززدار بزززىو تزززا ئەو ڕادەیەي کە لە دواي
تێزززززززەکەي لە

زززززززاڵً 1942دا لە ەاوکززززززۆي بروسزززززززتۆن بە واوویشزززززززاوً

"لێکززۆڵیىەوەیەکً کزززىور لە ماوزززاي گىواهزززز و ئیمزززان" بیزززري لەوە کزززردەوە
بڕوا

بۆ پەیماوگاي تیۆلۆکي ێرکیىیزا تزاوەکى لە بزىاري کە یشزیدا زۆي

پێبگەیەوێزز
ماوەي دوو

بەاڵی لەبزززري ئەمە لە

ززىپاي ئەمریکیزززدا کززرا بە

ا وێرردرا بزۆ ەەریزاي هزێمه .ئەی ئەەمزىووەي لە

زززەرباە بزززۆ
زەردەمً

جەوگزززً دووەمزززً جیهاویزززدا کزززاریگەرییەکً ەزري لێکزززرد وایلێکزززرد واە لە
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تیۆري ەدالەتزً ڕاوڵززی لەی ڕێزگەیەوە بزىارێکً بزى-
پێشززززیىەي بززززۆ تیززززۆریزەکردوً پێىەرکاریززززاوەي تیززززۆري
ەدالە کزززززززردەوە لەمەیشزززززززدا ەزرێزززززززب لە تیزززززززۆرییە
هاواەر ەکززززاوً دیززززکە دەربزززززارەي یەکسززززاوً لەگەڵیزززززدا
بە ززززدارییان کززززرد لە پززززێر هەمىویشززززیاوەوە ززززێىاەي
مززززامەڵەي "ئەمارتیززززا ززززیه" لەگە یەکسززززاوً و ئززززاەادیً
ڕا تەقیىەدا.
ئیمزززاوە ئزززایىییەکەي پێشزززتري بهێىێززز

''ازززۆن دەتزززىاو وزززىێه بزززکەی داوا لە

زىدابکەی یززارمەتً ززۆی و ێزززاوەکەی و واڵتەکەی و هەر ززتێکً تززر بززدا
کە بە مەوە ئززاەیزن لە کاتێکززدا ززىدا ملیۆوززان یەهززىدیً لە دە ززتً هیززتلەر
ڕەگار وەکرد؟ کاتێب لیىکۆڵه

زەڕي وزاو ۆیً ئەمریکزً وە

ززاي زىدا

بۆ گىواهً بەودەکاري و کۆی،یەتً تەفسیر کزرد وەهزا بە زىداي دەڕواوزً
کززززارێکً دادپەروەراوەي کززززردووە .بەاڵی ڕەوززززگە هۆڵۆکۆ زززز
تەفسزززززیر وەکرێززززز

بەی جززززۆرە

هەمزززززىو هەوڵەکزززززاوً بزززززۆ کزززززارێکً لەی جززززززۆرە کە

ىێىدبێتمىەوە هەوڵً پىوچ و وابەجێه .بۆ لێکداوەوەي مێهوو وە

دەبزري

ویسززززتً ززززىدا پێىیسززززتە ویسززززتً ززززىدا لەگە ئایززززدیا بى یىەییەکززززاوً
دادپەروەریزززدا بەو جزززۆرەي دەیززززاویه بگىوجێززز  .ئەي بزززۆ چ
ەدالە لەوەیززززززر ەیززززززاتر

ززززززەرەکییە؟ لەبەرئەمە بە ێرایززززززً ئائززززززدیاي

ەروەریً ویستً ىدایی ڕەتکردەوە ( )...ماوگان و
وایززان لێکززردی هەتابێ ز
بکەمەوە کە هەتابێ

ەیززاتر اەوززدیه دزکتریىززً
ەیاتر

زززتێکً تزززر

ااڵوً دواي جەو

ززەرەکً مە ززیتً ڕە

ەیر و وامۆ دەهاتىە بەرااوی'' .بڕواوە:

John Rawls, A Brief Inquity in to the Meaning of Sin and
Faith: With ''On my Religion'', Edited by Thomas Nagel; with
Commentaries by Joshua Cohen, Thomas Nagel and Robert
Merrihew Adams (Cambridge, Mass: Harvard University
Press, 2009), p. 263.
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()2
ڕەخٌەي هارکطیطتی لە تیۆري ڕاوڵس
ززا ڕابززردوودا مشززتىومڕي فیکززري
لە مززاوەي زز
لەوێززززززىان مارکسززززززییەکان و ڕاوڵزییەکاوززززززدا یەکززززززێکە لە
دەوڵەمەوززززدتریه مشززززتىومڕەکان لە فەلسززززەفەي یا ززززً
وۆمۆ ززیدا .دواي باڵوبززىووەوەي کتێبززً "تیززۆري ەدالە "
وىو ەرە اەپەکان (بەتایبەتیر فەیلە ىفە مارکسزییەکان)
وایاوزززدایە قەڵەی ڕواوزززگەي ڕاوڵزززز وە پێىیسززز وەازززۆتە
پێشززززززەوە ئەمە وایکززززززرد بەتززززززایبەتً بۆاززززززىووً ئەو
دەربززارەي ەدالەتززً بە ززکاریً ببێززتە تەوەري هێر ززێکً
تىوززد .مارکسززییە دکە ڕاوڵزییەکززان جە تیززان لە ززەر ئەوە
کززردەوە کە پێشززىیارە دامەەراوەییەکززاوً ڕاوڵززز هززیی ویززیە
جزززگە لە پا زززاوداوەي ڕیزبەوزززدییە کزززۆمەاڵیەتییە باوەکزززان
لەبەرئەوەي پێشززززززززززىیارەکاوً ززززززززززەبارە بە دامەەراوە
دادپەروەرەکان تەویا بەودە لە زەر ڕێکارەکزاوً ''دووبزارە
دابە کردوەوەي داهزا '' وە ''دووبزارە دابە زکردوەوەي
ەرمایە''.
وەاڵمززً ڕاوڵززز لە بىەمززادا ئەو قسززەیە دەوززىێىێتەوە کە
پڕزکەکەي بزۆ وەدیهێىزاوً کزۆمەڵگەیەکً دامەەراو لە زەر
بەها دادپەروەراوەکزاوً ئزاەادییە یا زییەکان و یەکسزاوً
دادپەروەراوە لە هەلەکززان و بىەمززاي یەکسززاو بەجززۆرێکە
کە هەوڵىزززادا بزززۆ دووبزززارە دابە زززکردوەوەي زززەرمایە
ئەوەوزززدەي هەوڵزززدەدا بزززۆ لەوزززاوبردوً "کۆبزززىووەوە"ي
ززەرمایە لە دە ززتً کەمیىەیەکززدا .بە دی زاریکراوتر ڕاوڵززز
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پێزززززز وایە اەمکززززززً ئەو دەربززززززارەي ''دیمىکرا ززززززییەتً
دە تڕاگەیشزززتىً هەمززززىان بە اوەوززززدارێتً مىڵکززززایەتً''
وەاڵمێکزززززً ڕا زززززتەو ۆیە بزززززۆ پەڵززززز ە مارکسزززززییەکان لە
تیۆرەکەي دەربارەي ەدالە .91
بەرلەوەي وردەکارییەکاوً ئەی مشتىومڕە دەوڵەمەوزدە
بەەیززززىە ڕوو ززززەرەتا گروگتززززریه کۆڵەکەکززززاوً تیززززۆري
ەدالە لە فیکزززري مارکسزززیزمدا بیزززر دە ەیزززىەوە .بە ي
مارکسززییەکاوەوە بىوویززادي دە ززەاڵ لە یەن پەیىەوززدییە
کۆمەاڵیەتییەکزززززززززاوەوە دیاریززززززززززدەکرێ واتە لە یەن ئەو
ززززێىاەەي بەرهەمهێىززززاوەوە کە ي ززززۆیەوە اززززۆوییەتً
دابە ززززکردوً ززززاماوەکان دیاریززززدەکا  .جززززا لەبەرئەوەي
رو تً واهاو ێىەیً پەیىە تە بە رو تً پەیىەوزدییە
کۆمەاڵیەتییەکاوەوە ئەوا بایە ً ئەوان ئەوەوزدەي تەرکیزز
دە ززززززاتە ززززززەر ئەو هۆکززززززارە بىوویادییززززززاوەي کە ئەی
واهاو ێىەییە بەرهەی دەهێىێ هێىزدە لە زەر ڕێکەسزتىً
ئەی واهاو ززززززێىەییاوە اززززززڕ وززززززابێتەوە .بززززززۆیە ەزرجززززززار
ماتریالیزمً مێهوویزً وەکزى بە زێىەیەکً تەواو وێگەتیزڤ
وە زززف دەکرێززز بەو واتزززایەي ئەوەوزززدەي بە زززێىەیەکً
"وێگەتیڤ"زززاوە وززاکۆ بە ززەرمایەداري پێىا ززە دەکرێ ز
هێىدە بە ا ییەتەکاوً ىدییەکاوً ۆي (پۆەەتیڤەکزان)
پێىا زززە واکرێززز  .بە دەربڕیىێکزززً دیزززکە مارکسیسزززتەکان
گریمززززززاوەي ئەوە دەکەن کە ۆ ززززززیالیزی و کۆمززززززۆویزی
91

John Rawls: Lectures on the History of political philosophy,
Edited By Samuel Freeman (Cambridge, Mass,: Harvard
University Press, 2007)p. 321.
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بەدواي ززززەرمایەداریدا دێززززه وە لەبەرئەوەي لە ڕووي
ئزززززززابىورییەوە لە زززززززەرمایەداري ۆبهێزززززززىترن یزززززززان
لەبەرئەوەي لە ڕووي ئە ،قیزززززیەوە بەرەتزززززرن لە ڕووي
کۆمەاڵیەتیشزززززززززەوە زززززززززادلترن بەڵکزززززززززى لەبەرئەوەي بە
ەقاڵویزززیەوە دک بە لێکزززدکییەکاوً زززەرمایە و بێتىاوزززایً
ززززەرمایەداري بززززۆ تێرکردوززززً پێداویسززززتییە مرزییەکززززان
ۆیززان دە ززەپێىه .ئەو پر ززیارەي کە بێززىەاڵی مززاوەتەوە
ئەمەیە :دا زززززۆ دواتزززززر ئەی حەتمیزززززیەتە مێزززززهووییەی ي
مززززززارک و مارکسیسززززززتەکان ززززززەربە ۆیە لە حززززززىکمە
پێىاوەییەکززززان پا ززززان لە بۆاززززىووێکً دیززززاریکراودا بززززۆ
ەدالە کە اەو زززززززاودوەوە و وزززززززامۆکردن و هەمزززززززىو
فۆڕمەکاوً هەکمىون ڕە دەکاتەوە؟
ئەوەي گىماوً تێدا ویزیە ئەوەیە کە وێىزاي مزارک بزۆ
ەدالە بە تەواوي وززاڕوون و لززێ"ە .لە یەکەوە مززارک
ەرەەوشزززتً ەدالە دەکزززا وە جۆرێزززب لە وەهمزززً
ئایززززدیۆلۆکی کە بززززۆرکواەیە لە ڕێززززگەیەوە ڕەوایەتززززً
دەبە شزززێتە حىکمەکزززاوً زززۆي .لە یەکزززً دیکەیشزززەوە
مززارک لە اەوززدیه ززىێىدا قسززەي گاڵتەجززاڕاوە لە ززەر
ەدالەتزززً زززەرمایەداري دەکزززا وا دەردەکەوێززز بەوە
زززەرمایەداري ەرەەوشززز دەکزززا کە وا زززادلە .بەمە
دەتىاویه بە زێىەیەکً گشزتً دوو لێکزداوەوەي زەرەکً
بززۆ بۆاززىووً مارکسززدا ززەبارە بە ەدالە لێززب جیززا
بکەیىەوە.92
 92بە ااوپۆ زززً لەو هەڵىێسزززتە زززاەەي کە ئزززالیه وود بەري لێزززدەکا
دەڵێززز ئایزززدیاي مزززارک ئەوەیە پەیىەوزززدي وێزززىان کرێکزززار و زززەرمایەدار
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 لێکززززداوەوەي یەکەی :ي جیراڵززززد کززززىهیه جززززۆنئەلیستەر و جۆن ڕاوڵز دەبیىیىەوە .93ئەی زى فەیلە زىفە
جە ززززززززز لە زززززززززەر ئەوە دەکەوەوە کە مزززززززززارک بەوە
ەرەەوشزززتً زززەرمایەداریً کزززردووە کە وا زززادلە وە
تەویززا بە حززىکمً مێززهوو لێززً وائىمێززد بىوبێزز لەمە ززدا
پش بە اەودیه بڕگەي کتێبً " ەرمایە" دەبە ته پشز
بە تێڕواویىً مارک دەبە زته بزۆ اوەوزدایەتی تزایبەتً.
هەریەکە لە ڕاوڵززززززز و ئەلیسززززززتەر کززززززىهیه ئامززززززاکە بەو
لێکزززدکییاوە دەدەن کە لەوێزززىان جە ززز و پێزززداگرییەکاوً
مارکسززززززززززززززدا هەیە لە ززززززززززززززەر ئەوەي پەیىەوززززززززززززززدییە
ززەرمایەدارییەکان بەگززىێرەي پێززىەرە ززەرمایەدارییەکان
وزززززابەرامبەرن ئەمە لە یە لە یەکزززززً دیزززززکە وە زززززفً
مزززارک بزززۆ اوەوزززداریەت و پەیىەوزززدییە کرێکارییەکزززان
وە "دەي" .بززززززۆ دەراززززززىون لەی لێکززززززدکییە هەر ززززززى
وىو زززززەرەکە دەگەوە ئەو ئەوجزززززامەي کە مزززززارک پێززززز
وابززىوە هەر کاتێززب ززەرمایەداري بەگززىێرەي بۆاززىووً
زززززەرمایەدارییر دەربزززززارەي ەدالە دەي لە کرێکزززززار
وەکزززا ئەوا بە دڵىیزززاییەوە بەجزززۆرێکً دیزززکەي "گزززۆڕیه-
مێهوویززً" ( )Transhistoricalهەر ئەی دەیززیەي لززى دەکززا .
پەیىەودییەکً دادپەورەراوە بێ مافً هیی یەکێکیزان وە ىرێز ئەی قسزەیە
لە مارک دەگىاەێتەوە کە " اڵً ئەر ەمید " بىووً ویزیە تزاوەکى بکرێز
لێزززیەوە پەیىەوزززدییە زززەرمایەدارییەکان هەڵسزززەوگێىیه هزززیی ڕاگەیاوزززدوێکً
ئە ،قییر بىووً کە بشێ بەریتە ڕوو بىووً وییە .بڕواوە:
Allen W. Wood, Karl Marx, arguments of the Philosophers,
2thed. (New York : Routledge, 2004) p. 43.
 93ەزربەي ىێىەرەواوً مارک هەمان ئاڕا تەیان هەیە.
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بە بزززڕواي کزززىهیه و ڕاوڵزززز و ئەلیسزززتەر ئەمە بى یىەکزززً
ەرەەوشزززززززتە ئە ،قیزززززززیەکەي زززززززەرمایەدارییە لە یەن
مارکسەوە.94
 لێکداوەوەي دووەی کە هەریەکە لە " تیڤه لۆک "و "ئەلززززیه بىکاوززززان" بەرگریززززً لێززززدەکەن لێکززززداوەوەیەکً
ئزززززززاڵۆەترە .لە یەکەوە هەردوو وىو زززززززەرەکە پزززززززێکەوە
هێر ێکً تىود دەکەوە ەر هەڵىێستً ئزالیه وود کە پێز
وایە بەگىێرەي بۆازىووً کزار مزارک پەیىوزدیً وێزىان
کرێکار و ەرمایەدار پەیىەوزدییەکً زاد وەیە بزۆیە ئەو
دوو وىو ززززەرە جە زززز لەوە دەکەوەوە کە مززززارک "بە
کردەیزززً" پێززز وابزززىوە پەیىەوزززدی وێزززىان زززەرمایەدار و
کرێکار وا ادلە .بەاڵی وا دەردەکەوێ ئەمان بەرگري لەوە
دەکەن کە ئەی دز ە لە بۆاززىووێکً گززۆڕیه-مێززهووییەوە
بززززۆ ەدالە هەڵىەقززززىاڵوە بەڵکززززى مززززارک ڕە ززززىەي لە
هەوززاوی ززەرمایەداری گرتززىوە ئەو لززۆمەي پەیىەوززدییە
زززەرمایەدارییە باوەکزززاوً کزززردووە کە لە زززەر بى یزززىەي
پێززىەري ززىدي ززەرمایەداریً بززۆ ەدالە دامەەراوە.95
94

Gerald Allan Cohen: "Review of Allen Wood's Karl Marx",
Mind, vol. 92, no. 367 (July 1983), pp. 440-445, and History,
Labor, and Freedom: Themes from Marx (Oxford: Clarendon
Press; New York : Oxford University Press, 1988), p. 301; Jon
Elster, Making sense of Marx, Studies in Marxism and Social
;Theory (Cambridge, New York: Cambridge University Press
Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1985), p.
225, and Rawls, Lectures on the History of political
philosophy, pp. 342-344.
95
Steven lukes, Marxism and Morality, Marxist Introductions
(Oxford: Clarendon Press; Oxford University Press, 1985) and
Allen B. Buchanan, Marx and Justice: The Radical Critique of
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لەگە ئەوەیشزززدا هەردوو وىو زززەرەکە لەوەدا جیزززاواەن
لەوە دەکاتەوە مارک ڕە ىەي دەرەکً
کە لۆک جە
ەرمایەداریشً کردووە لە ڕێگەي ئەمەیشەوە لە قۆواغە
وزمەکاوً کۆمۆویزمً ڕواویىە وە کزۆمەڵگەیەکً زادلتر
لە کززززززۆمەڵگەي ززززززەرمایەداري 96لەکاتێکززززززدا بىکاوززززززان
لەوە
دابە کارییەکً وەها ئاڵۆە وا اتە ڕوو بەاڵی جە
دەکزززاتەوە کە لە بۆازززىووً مارکسزززدا کۆمزززۆویزی دەبێزززتە
کززۆمەڵگەیەکً " ززەروو ەدالە " اززىوکە ززاماوً ەزر لە
ەڵکززززً
قۆوززززاغً کۆمۆویزمیشززززدا هەر بەردەوای دەبێزززز
بە ززێىەیەکً برایززاوە هەڵسززىکەو دەکەن و ڕەو ززەکاوً
ەدالە دەڕەوێىەوە.97
ئەو وىو زززەراوەي کە ي مزززارک جە ززز لە تیزززۆري
ەدالە دەکەوەوە بە ززززززززززززێىەیەکً گەورە و وززززززززززززیم ە
ززىىوردار پشزز بە میتززافۆڕي "دەي" دەبە ززتىەوە (واتە
دەیىززً ڕەوزززۆ و کزززاري کرێکزززار لە یەن زززەرمایەدارەوە)
لەکاتێکدا لە دەقەکاوً دیکەدا مارک ڕوو اوً کۆمەڵگەي
ززززەرمایەداریً وە مە ززززەلەي یا ززززاي پۆەەتیڤیسززززتً
دەبیىێ ز وە وە ئایززدیاڵێب .دواجززار کاتێززب مشززتىمڕي
ەدالەتزززززً وە
ئەو باوگە زززززەیە دەکەیزززززه کە مزززززارک
جۆرێب وەهمً ئایدیۆلۆکیً بیىیىە دەبێ بگەڕێیىەوە بزۆ
تیۆرەکەي دەربارەي ئایدیۆلۆکیا کە بە ێىەیەکً با لە
Liberalism, Philosophy and Society (Tolowa; NJ: Rowman and
Liulefield, 1982), p. 56; and "Exploitation, Alienation, and
Injustice", Canadian Journal of Philosophy, vol. 9, no. 1
(March 1979), pp. 121-139.
96
Lukes, p. 55.
97
Buchanan, 56.
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کتێبً "ئایزدیۆلۆکیاي ئەڵماوً"ززدا ڕوووزً کزردزتەوە .98لەی
ڕواوززگەیەوە ئەگەر ەدالە وەهمێکززً ئایززدیۆلۆکي بێزز
ئەوا ئەو کا اەمکً ەدالە دەبێتە ڕێگزایە بزۆ پێزداوً
ڕەوایەتزززً بە حزززىکمً گرووپێکزززً دیزززاریکراو .بەی جزززۆرە
"جززززۆن ئەلیسززززتەر" جە زززز لە ززززەر ئەوە دەکززززاتەوە کە
دەکرێززز تیزززۆري مارکسزززیزی بزززۆ ەدالە وە تیزززۆرێکً
هیرار ززً وە ززف بکرێز لە یەکەوە قۆوززاغً ززەرەتایً
کۆمۆویزی بە بىەماي بە داري حزىک دەکزا کە دە زێ
وەهززززا گىەار ززززتً لززززى بکرێزززز ''هەریەکە و بەگززززىێڕەي
بە زززداریً کزززاري زززۆي دواي ئەوەیە – بە  -زززاماوە
داراییەکان بزۆ وەبەرهەمهێىزان و کزااڵي گشزتً و کریزدیتە
دارایییەکزززاوً ئەواوە تەر زززان دەکرێززز کە وزززاتىاوه کزززار
بکەن ..هتززد'' .99بەگززىیڕەي ئەلیسززتەر لە قۆوززاغً دووەمززً
کۆمۆویزمزززززدا دز زززززً ەدالە دەتزززززىێتەوە .زززززۆ ئەگەر
مزززززارک پشززززز بەی جزززززۆرە تیزززززۆرییە ببە زززززتبێ ئەوا
و اەوتێکزً بە زەردا
ئەلیستەر داواي ئەوە دەکا ڕا

 98دە ززززێ وەهززززا لە اەمکززززً ئایززززدیۆلۆکیا ي مززززارک تێززززبگەیه ئەو
هزززراوەیە کە بەرکەوەوززدییە تایبەتییەکززاوً ایىززً بااڵدە ز دەوززىێىێتەوە و
وە هزر و ئایزدیاي گەردوووزً گىەار زتً لز دەکەن .بە بزڕواي مزارک
دەتىاوێ بگا بە ئامڕاەەکزاوً بەرهەمهێىزاوً فیکزري
تەویا ایىً بااڵدە
ئەمە ڕێززززززگە بە ئەوززززززدامەکاوً دەدا پەیىەوززززززدییە ماتریالییەکززززززاوً هەر
کۆمەڵگەیەکً دیاریکراو وە با تریه پەیىەودي بەەوەڕوو .بڕواوە:
Karl Marx and Friedrich Angels, L'Idiologie allemande,
(1845),
disponible
sur
le
site
electronique:
‹http://www.Marxists.org/firancais/marx/works/1845/kmfe184
5000htm›.
99
Elster, p.230.
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بهێىیه اىوکە "تزا ڕادەي وائىمێزدي یۆتۆپیزایە" .100لەبزري
ي مزززارک ئەی وتە
ئەمە بىەمزززاي زززەرەکی ەدالە
بەواوبزززاوگەیەتً'' :هەریەکەو بەگزززىێرەي تىاواکزززاوً زززۆي
هەریەکەو بەگززىێرەي پێداویسززتییەکاوً ززۆي'' .101پا ززان
کۆمۆویزی – بە گىیڕەي ىێىدوەوەي ئەلیستەر بۆ فیکزري
مزززززارک ئەو کزززززۆمەڵگەیە دەوزززززىێىێتەوە کە تێێزززززدا هەر
تاکەکە ززززێب ززززاوەوً ززززاماوً پێىیسزززز دەبێزززز بززززۆ
 100هەمان ەرااوە .231
 101یەکەمجار ئەی درو زمە بەی زێىاەە لە َەن لزىي بز،وەوە بەکارهزا
لە کتێبەکەکەیززدا "ڕێکەسززتىً کززار"ن لە ززاڵً  1839وە پاکىىو ززێب بززۆ
کۆتەیشزززىێکً هێىزززري دو زززان زززیمۆن "هەریەکە و بەگزززىێرەي تىاواکزززاوً
ززززۆز هەر تىاوززززایەکیر بە گززززىێرەي کارەکززززاوً" .ززززاڵً  1848لە کززززاتً
ۆڕ ً فەرەوسیدا ئەی درو زمە بزرایە پزێر بەر لەوەي کزار مزارک لە
زاڵً 1875ک بەکزاري بهێىێز  .بەبزرواي
کتێبً ڕە ىەي بەروزامەي گۆتزا"
،دیمێززر لیىززیه لە کتێبززً "دەوڵە و ۆڕ "زززدا ززاڵً " 1917دەکریزز
دەوڵە بە تەواوەتززً بتززىێتەوە کاتێززب کززۆمەڵە ئەی بىەمززایە وەدیززً دێىێ ز .
بەاڵی تالیه و یەکێتیً ۆ یە ئەی درو مەیان بە ڕێدارد و گۆڕییزان بە
درو زززمً "هەمزززىو کە زززێب بەگزززىێرەي تىاوزززاي زززۆي بزززۆ هەرکە زززیر
بەگىێرەي کاري ۆي" .ئەمەیزر ئەو زتەیە کە لیزۆن ترزتسزکً ڕە زىەي
تىوودي لێگرتىوە و پێیىابىوە ئەمە " یاوەتە لە ۆڕ ".
دواجزززار ئەلیسزززتەر ئەی قسزززە بەواوبزززاوگە وە بىەمزززاي یەکسزززاوً لە " زززۆ-
ززززاڵیىتیه ززززتۆیاویر جە زززز لە ززززەر ئەمە
وەدیهێىان"زززززد بەکاردەهێىێزززز
دەکززاتەوە پێیزززىایە ئاڕا زززتە مارکسیسززتە وىێیەکزززان لە زززەرەتاي هەەارەي
ێیەمدا تەرکیز دە ەوە ەر " ۆ-وەدیهێىان" لەري "ڕێز لە زۆ گزرته" لە
تیۆري ڕاوڵزیدا .بڕواوە:
Valentin Stoian, Property Owning Democracy, Socialism and
Justice: Rawlsian and Marxist Perspectives on the Content of
Social Justice", Paper Presented at: "in Defense of politics",
(62hd political Studies association Annual International
Conference, University of Ulster, Belfast, 3-5m 2012).
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وەدیهێىززززززاوً ززززززىدە گشززززززتییەکەي ززززززۆي ئەمە واتە
گە ززەکردوێکً کززام"ً تىاوززا داهێىززان کارییەکززاوً مززرزی.
ززززززەرەڕاي ئەمە لززززززۆک لەوەدا لەگە ئەلیسززززززتەردا
هززاوڕایە کە یەوززیکەی لە قۆوززاغً ززەرەتاي کۆمۆویزمززدا
کۆمەڵگەي کۆمۆویستً بەگىیڕەي بىەماي بە داري حىک
دەکرێ ز  .تەوززاوە ڕاوڵززز ۆ ززً ئامززاکەي بەوە داوە کە
مززززارک ''کززززۆمەڵگەي بەرهەمهێززززىەران کە بە ئززززاەادییەوە
پێکەوە پەیىە ته'' وە ئایدیاڵً کۆمەڵگەیەکً دادپەروەر
پێشززىیار دەکززا  .لە وەهززا ''کززۆمەڵگەیەکً بەرهەمهێىەراوززدا
کە بە ئززززاەادی پززززێکەوە پەیىە ززززته'' هەریەکە لە ئاگززززایً
ئایززدیۆلۆکي و وززامۆبىون و اەو ززاودوەوە وززامێىه .لەگە
ئەمەیشزدا تەویزا لە دوو قۆوزاغً مێزهووییەوە دەگەیززىە ئەی
کۆمەڵگەیە ۆ یالیزی و کۆمۆویزمً پێرفێکز  .بە بزڕواي
ڕاوڵززز ۆ ززیالیزی بە بىەمززاي بە ززداریً حززىک دەکززا
بە ززززێىەیەکً وایەکسززززان پادا ززززتً تاکەکززززان هەریەکە و
بەگىێرەي کاري ۆي دەداتەوە .بەاڵی لە کۆمۆویزمدا یان
لە کززززززززۆمەڵگەي ڕا ززززززززتەقیىەي بەرهەمهێىەراوززززززززدا کە بە
ئززززاەادییەوە پززززێکەوە پەیىە ززززته وایەکسززززاوً کززززۆوتڕز
دەکرێزز لە ڕێززگەي پادا ززتەکان و دابە ززکردوً کززارەوە
کۆمەڵگە بە زەریدا ەا دەبێز بزۆیە ي هەمزىو تاکەکزان
داواي یەکسزززززززاوً دەکرێززززززز دەرهە بە ئامراەەکزززززززاوً
بەرهەمهێىزززززاوً کزززززۆمەڵگە و زززززاماوە رو زززززتییەکان لە
ڕێزززگەي وە شزززەیەکً ئزززابىوری دیمزززىکراتً پشزززت پزززى
بە ززتراوەوە مىمارە ززەي کززۆوتڕزڵً کززۆمەاڵیەتً لە ززەر
ئامڕاەەکززززان و ززززاماوە رو ززززتییەکان دەکرێزززز ەێززززدە
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ززاماوً کززۆمەاڵیەتً دە ززرێتەوە دە زز
ۆیان.102
پێىیسززتە لێززرەدا لە ززەر ئەو ززتە بىە ززتیه کە کززار
مززارک وززاوي دەوێ ز "مززرزی لە گشززتێتییەکەیدا" (بەوە
ئەو ڕواوگەیەي هیگڵ پەیزڕەو دەکزا کە دەڵێز  :ئەوپەڕي
پێىیستً مرزی بریتییە لە وەدیهێىزاوً زىد) .لە ڕواوزگەي
ئززێمەوە ئەی بیززرزکەیە ەەقتززریه بەهززایە کە ززرابێتە ززەر
ززەراپاي فیکززري مارکسیسززتً .بەاڵی ڕەوززگە ئەو ئاڕا ززتە
ئززابىورییەي کە کززار مززارک – بە پززێ ەواوەي هززیگ"ەوە-
دەیگززرێتەبەر ببێززتە مززایەي ئەوەي کە پێززىەري درو ززتً
ەدالە "هەریەکە و بەگزززىێرەي تىاوزززاي زززۆي هەریەکە
بەگزىیرەي پێداویسززتییەکاوً ززۆي" ببێزتە پێززىەرێکً ززەد
لە ەد یۆتۆپً و هەڵە لە ەر دوو ئا :
 لە یەکەوە ئەگەر هەر تاکێب ئەوپەڕي وەەي زۆيەرف بکا ئەو کاتە ڕەوگە هەمىو کزارەکەي پەیىە ز
بێززز بەوپەڕي ئا زززتً هاوزززداوً وزززاوەکییەوە وێزززڕاي (لە
پەیىەودیزززدا بە) هاوزززداوە دەرەکیزززیەکەي .ئەمەیزززر زززتێکً
تەواو وززززاواقیعییە مەگەر ئەوەي بززززۆ هىوەرمەوززززدێب یززززان
زززا یرێب یزززان زززۆفییە ئەمە بلىێززز ئەمەیزززر یەکەی
بە ً یەکەمً تیزۆرە (یۆتزۆپییەکەي) مزارک بزۆ ەدالە
پىواە دەکاتەوە.
 لە یەکزززززززززززً دیزززززززززززکەوە هەریەکە بە گزززززززززززىێرەيپێداویسزززززززززززتییەکاوً گریمززززززززززززاوەي ئەوە دەکززززززززززززا کە
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پێداویسززززتییەکان بە ي هەمززززىاوەوە یەکسززززاوه .ئەمەیززززر
دیسززان ززتێکً تەواو وززاواقیعییە اززىوکە پێداویسززتییەکان
پەیىە ززززززززته بە ەەو و ززززززززەلی ەکاوەوە بەاڵی ەەو و
زززززەلی ەي تاکەکزززززان بە تەواوي لەیەکتزززززر جیزززززاواەن .ئەی
کێشززززززەیە کە لە بىەڕەتززززززدا بززززززۆ ەەوقە تێ ىودارەکززززززان
(( )expensive tastesبە گززىیڕەي رو ززتً هەریەکێکی زان
وە ڕاهێىاویزززان) یزززان ەەوقە هێر زززبەرەکان ( offensive
 )tastesدە زرێتە ڕوو کە ڕاوڵزز و ززیه دەیزکەوە پا ززاوي
ۆیان بۆ ڕەتکردوەوەي ێىاەي ۆ گىەەراوً دە زێ
بززززۆ پززززىواەڵکردوەوەي میتززززۆدي مارکسززززً "هەریەکە بە
گىێرەي پێداویستییەکاوً" بهێىرێتەوە پێشەوە ازىوکە ئەی
پێداویسززتییاوە پشزز بە ەەوقەکززان دەبە ززته .103دە ززێ
کێشززززەي ئەی ەەوقە تێ ززززىواوە بززززۆ ومززززىووە لە ڕێگززززاي
بە ااڵدااىوان اوەن پێداویستییە تایبەتییەکاوەوە ڕوون
بکرێتەوە .گىماوً تیا وییە هیی کە زێب وایەوێز دووبزارە
دابە کردوەوەي امان ببێتە مزایەي دابیىکردوزً ەرجزً
کە زەەیەتً بززۆ کە ززً بە زاڵدااىو گززىایە ئەی کە ززە لە
دامەەراوەي بە ززاڵدااىواودا بەرکەوەوززدییەکً ەزر کەمززً
هەیە کە واگىوجێززز لەگە ەەو و پزززێگە بەرەەکەیزززدا لە
 103بزززۆ ومزززىووە ئەگەر تزززاکەکە پێیبزززا بێززز جلەکزززاوً گزززۆاى پزززرادا
ێر ااً یان لزىي فۆیتزۆن ب ۆ زێ لەبزري پۆ زاکً ئا زایً ئایزا دەبێز
لەکزززاتً یا زززاداواودا بزززۆ دووبزززارە دابە زززکردوەوەي وزززاڕەەایەتً بەرامزززبەر
بەکززززاربردوً پۆ ززززاکە ئا ززززاییەکان ئەوە بەهەوززززد وەربگیرێزززز بە واتززززاي
ڕا زززتکردوەوەي زززىودەکەي کە لە بەکارهێىزززاوً پۆ زززاکە ئا زززاییەکاوەوە
بەدە زززتهاتىوە بە ڕێهەیزززً وززززی بزززۆتەوە ئەمەیزززر لە پێىزززاو بڕیزززاردان لە
یەکساوً لەگە ئەواویتردا؟
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کاتێکززززدا کە ززززێکً دیززززکەي بە ززززاڵدااىو کە ەەوقێکززززً
مامىاوەوززززدیً هەیە دەبێزززز بەوە ڕاەي بێزززز کە لە یەن
دامەەراوەیەکززً بە ززاڵدااىوي "ئا ایً"زززیەوە بززۆي دابززیه
دەکرێززززززز  .بەڵگەوەویسزززززززتە بە تەوەریزززززززً تزززززززاکەکە
ۆوەدیهێىززاوەکەي بە گززىێرەي ەەوقەکاویززان ەزر جیززاواە
دەبه 104لەبەرئەوە هەر تەر اوکردوێکً زامان کە بەبزى
لەبەرازززاوگرتىً ەەوقە ىدییەکزززان دابزززیه دەکرێززز (جزززا
هەرایززیە بززه) بززى اەوززدواىون لە ىا ززتً ەەوقەکززان
کەمتززززززرن ئەگەر بێزززززز و هەر لە بىەڕەتییززززززاوەوە کززززززا
وەکزززرێىەوە ئەمەیزززر لە هەمزززان کاتزززدا بە زززً دووەمزززً
تیۆري مارکسیزی دەربارەي ەدالە دەتىێىێتەوە.
لێززرەدا دەبیىززیه ڕاولززز دک بەوەیە بىەمززاي "هەریەکە بە
گزززززززززززززىێرەي تىاواکزززززززززززززاوً هەریەکە و بە گزززززززززززززىێرەي
پێداویستییەکاوً" بە یەکێب لە بىەماکاوً ەدالە دابىێز .
ئەگەراززززً ئەمە لە تیززززۆري ئەی وىو ززززەرە ئەمززززریکییەدا
دەربززززارەي ەدالە تەوەرێکززززً ززززەرەکً ویززززیە کەاززززً
ززززززتێکً
ڕەهەوززززززدي بەرکەوتە (ئیسززززززتیت ا ) هەر وە
بىەمززایً دەمێىێززتەوە ەدالەتززً بەرکەوتەي ڕا ززتەقیىەیر
ئەمەیە" :هەریەکەو بە گززززىێرەي تێکۆ ززززاوً ززززۆي" .بەاڵی
ەدالە پەیىە زززز
کززززۆمەڵگەي کۆمۆویسززززتیً پێرفێکزززز
واکززاتەوە بە هززیی دابە ززکردوێکً دیززاریکراو یززان بە هززیی
هەلێزززب یزززان بە هزززیی تىاوزززایەکەوە کە دە زززێ تاکەکزززان
هەیاوبێزززززززز  .لەبززززززززري ئەمە ەدالە لە ززززززززەر ئا ززززززززتً
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ڕێکارییەکزززان ورد دەکزززرێتەوە :یەکسزززاوً لەوەي هەمزززىان
دە ززتیان ڕابگززا بە ززاماوەکاوً کۆمەڵگززا و ئامڕاەەکززاوً
بەرهەمهێىززززان لە ڕێززززگەي بە ززززداریکردوەوە لە وە شززززەي
ئابىوریً دیمىکراتیدا.105
لە یەکً دیکەیشزەوە وە وەاڵمزداوەوەي ئەو ڕە زىە
مارکسیسزززتیاوەي کە پەیىە زززته بە رو زززتً فۆرمزززاڵً
ئاەادییە ەرەکییەکاوەوە ڕاوڵز "ئاەادي" "بەهزاي ئزاەادي"
بە یەکتر جیا دەکاتەوە'' :ئزاەادي جیزایە لە بەهزاي ئزاەادي
بەی ززززێىەیە :ئززززاەادي لە یسززززتەمێکً کززززام"ً ئززززاەادییە
یەکساوەکاوً هاوواڵتیدا ۆي دەوىێىێ لەکاتێکدا "بەهزاي
ئززززاەادي" بززززۆ تاکەکززززان و کۆمەڵەکززززان بەوززززدە بە تىاوززززاي
ۆیززززاوەوە بززززۆ پێشەسزززززتىً ئاماوجەکاویززززان لەوێزززززى ئەو
اىاراێززىەیەدا کە یسززتەی دیززاری دەکززا  .ئززاەادي ()...
ززۆي بززۆ هەمززىاوە ( )...بەاڵی بەهززاي ئززاەادي بززۆ هەمززىان
وییە .هەوزدێب دە زەاڵ و زاماوێکً ەزرتریزان
یە
هەیە پا ززززان ئززززامڕاەي ەیاتریززززان هەیە بززززۆ وەدیهێىززززاوً
ئاماوجەکاویان''.106
مززاوەتەوە ئەوەي کە ززاڵً ززەرەکً وززاکۆکً لەوێززىان
ڕواو زگە ڕاوڵزززییەکە و ڕواوززگە مارکسززییەکەدا وا لە ڕزڵززً
باەاڕ لە یسزتەمً یا زً دادپەروەردا .مارکسیسزتەکان
پێیان وایە بزاەاڕ هەرگیزز هزیی ڕزڵێکزً ئەوتزۆي ویزیە هەر
هەبزززىووً مىڵکزززایەتً تزززایبە کرێکزززار و بەرهەمەکەي لە
یەکتري جىدا دەکاتەوە بەمە بە داریً لە وامۆبىون و
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لەدە ززتداوً ززۆ-وەدیهێىاوززدا دەکززا  .ئەمە لە بىەڕەتززدا
پێىا ززەي ئەواوە بززۆ کززۆمەڵگەیەکً وایەکسززان .کززۆمەڵگەي
یەکسان تەویا دە زێ وە شزەیەکً ئزابىوریً دیمزىکراتً
بەڕێززىەي ببززا کە لە ڕواوززگەي ئەواوەوە -وززاکۆکە لەگە
"دیمىکرا زززززییەتً گەیشزززززتىً هەمزززززىان بە اوەوزززززدارێتً
مىڵکزززایەتً" اززززىوکە گریمززززاوەي ئەوە واکرێزززز تاکەکززززان
ئیززدارەي ززتراتیهي وە شززەي ئززابىوریً ئەو کۆم اویایززاوە
بەڕێزززىە بزززبەن کە ۆیزززان پشزززکیان تێیاوزززدا هەیە ازززىوکە
دەتزىاوه بەرێىەبەرێززب بەکزرێ بگززرن کە بتزىاوه وااززار بە
واەهێىاویشً بکەن -یان هاوواڵتیان ڕا تەو ۆ کزۆوتڕزڵً
وە شەي ئابىوریً وزاو ۆیً بزکەن ازىوکە دەتزىاوه ئەمە
بسززز ێروە یا زززاداوەران لە کاتێکزززدا ڕاوڵزییەکزززان ڕزلێکزززً
گرو بە باەاڕ دەدەن کە ڕزلێکً گروز لە تەر زاوکردوً
ززاماوەکاودا دەگێڕێز ئەگەراززً پێىیسز ویززیە –بە تەویززا
باەاڕ -دابە کردوەوەي کۆتایً زاماوەکان دیزاریً بکزا .
باەاڕ دەتىاوێ ئەوە دەربەزا کە چ بەرهەمێزب ىا زتً
ەزرتزززري لە زززەرە و پێىیسزززتە ازززً بەرهەی بهێىرێززز .107
زززەرەڕاي ئەوە بزززاەاڕ ئێجگزززار گزززروگە بزززۆ وەدیهزززاتىً
ەدالە اززززىوکە ئەو هێزززززە بىەڕەتیززززیە دەوززززىێىێتەوە کە
ئاڕا ززتەي ەیززادەي ززەرجەمً بەرهەمهێىززاوً کززۆمەاڵیەتً
کززززراوە .لەمەیززززر ەیززززاتر بززززاەاڕ یارمەتیززززدەرە بززززۆ ززززۆ-
وەدیهێىززان لەمیززاوەي ىڵ اوززدوً ڕووبەڕیکززً تززایبە بززۆ
جە تکزززردوەوەي لە زززەر زززىود و ەەمیىە زززاەکردن بزززۆ
تاکەکززان تززاوەکى هەو بززۆ وە شززەي کیاویززان بززدەن بەو
جززۆرەي کە ۆیززان بە گىوجززاوي دەەاوززه .لەپێىززاو ئەمەدا
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ڕاوڵزییەکزان ئەوە دووپزا دەکەوەوە کە "دیمىکرا ززییەتً
گەیشتىً هەمزىان بە اوەوزدارێتً مىڵکزایەتً" با زترە لە
کززۆوترزڵً کززۆمەاڵیەتً بە ززەر ئامڕاەەکززاوً بەرهەمێىاوززدا
اززىوکە اەمززکە مارکسززییەکە بۆاززىووً ۆوەدیهێىززان لە
کۆوتڕزڵکردوً کارگەدا دەبیىێ بۆیە تەویا دەتىاوێ وەها
لە زززۆ-وەدیهێىزززان تێبگزززا کە یە وەیهزززاتىً مزززىمکیىً
ڕەوای کیززاوە :ئەویززر ئەوەیە کە کززاري لە ۆگرتززىوە لە
کاتێکزززززززززززدا ڕاوڵزییەکزززززززززززان بەرگزززززززززززری لەوە دەکەن کە
بۆاىووەکەیززان تززایبەتە بە ەدالە ئەو دامەەراواوەي کە
پێزززیەوە پەیىە زززته و لەوێزززى پزززڕزکە جیاواەەکزززاوً کیاوزززدا
بێ،یەوه پا ان بۆیە ڕێگە بە ۆ-وەدیهێىزاوً ئەو تاکزاوە
دەدا کە کاروەکردن هەڵدەبهێرن یان بۆ ومزىووە کیزاوً
ۆیززان تەر ززان دەکەن بززۆ جیهززاوبیىییەکً ئززاییىً یززان بززۆ
پەروەردەکردوً مىدا .
بە تزززىرتً مارکسزززیزی مەح زززىومە بە ڕەتکزززردوەوەي
لزززۆکیکێکً پزززێ ەواوە واتە بە لزززۆکیکً "یزززان" و "یزززان" بە
واتاي "یان هەمىو تێب" "یان هیی تێب" .بەاڵی لۆکیکً
ڕیزبەوزززززدیً و پلەکزززززان (بزززززۆ ومزززززىووە لە اوەوزززززدارێتیً
مىڵکایەتیززدا) ئەی فیکززرە تاکڕەهەوززدەي تێززدا ویززیە .وێززڕاي
بززاوەڕە ڕەهززاکەي ئەوەي ملم،وززى لەوێززىان ایىەکاوززدا کە
لە یەن جززززززىوڵەي کززززززۆمەڵگەیەکەوە دیاریززززززدەکرێ واي
لێزدەکا هزیی ئەڵتەروزاتیڤێکً دیزکە وەبیىێز وای لێززدەکا
ملم،وێزززززً ایىەکزززززان بەوجزززززۆرە وەبییىێززززز کە پلەپزززززلە و
بەهێزێکً مىڵکایەتً" لە مۆدێلە ڕاوڵزییەکەدا هەیە.
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()3
ڕەخٌەي پۆضتوۆدێرًیطتً لە تیۆري ڕاوڵس
ىێىززززدوەوە ڕە ىەییەکەمززززان بززززۆ تیززززۆرەکەي ڕاوڵززززز
مامەڵەکەیشزززززمان بە زززززێىەیەکً گشزززززتً لەگە تیزززززۆري
ەدالەتدا بە ێىاەە پۆ تمۆدێروەکەي کە یە ماتریکسزە
لە ئاڕا ززززززززززتە فیکززززززززززرییە ڕە ىەییەکززززززززززان و مززززززززززامەڵە
هەڵىە زززاودوەوەگەرییەکان هەو دەدەن بزززۆ دەر سزززتىً
اىاراێززززززززىە فیکرییەکززززززززان و گریماوەکززززززززان و بى یززززززززىە
ئایزززدیۆلۆکییەکاوً مزززۆدێروە (بەو جزززۆرەي کە لە ڕزکئزززاوا
پەرەیسزززززززەودووە) و تەحەداکردویزززززززان .جزززززززا لەبەرئەوەي
پۆ زززتمۆدێروە لە زززەر بىوویزززادیً کزززۆمەاڵیەتً حەقزززی ە
دامەەراوە دە ززززێ ڕیشززززە قىوڵەکززززاوً ببیززززىەوە ززززەر
بەرهەمە پێشەوگەکاوً زۆریه کیرکەگزۆر کزار مزارک
تەواوە فریدریب وی ەیر 108لەو ڕووەوە کە تەرکیزیان
سززتۆتە ززەر گىمززان بەتززایبەتیر پەیىە ز بە واقیعززً
ئززززززززززىبێکتً و ئە ،قززززززززززً کززززززززززۆمەاڵیەتً و پێززززززززززىەرە
کۆمەاڵیەتییەکززززان هەروەهززززا دەتززززىاویه بیبە ززززتیىەوە بە
پۆ ززز بىوویزززادگەراییەوە وەکزززى بەرهەمەکزززاوً میشزززێى
فۆکۆ جا دێریدا کیى دزلزۆە هەروەهزا پیزیەر بۆردیزۆي
ۆ یۆلۆکیسززززززززززززز  .109پۆ زززززززززززززتمۆدێرویتً کە لەگە
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باڵوبززىووەوەي کتێبززً "دز ززً پۆ ززتمۆدێرویتً ڕاپۆرتێززب
دەربززارەي ەاوززیه" ()1848زززً "جززان فراوسززىا لیىتززار"دا لە
پاوتزززاییەکً بەرفراواوزززدا باڵوبزززىویەوە 110لە بىەڕەتزززدا لەو
ئایززززززدیاڵە ئێسززززززتاتیکییەوە هەڵ ززززززىاڵوە کە لە ززززززەرەتاي
حەفتاکاودا ڕە ىەگزري ئەدەبزً ئەمریکزً -ەرەبزً "ئیهزاو
حە ەن" لە کتێبً "تراەاوً جىمگەکزاوً ئۆرفیزۆ  :بەرەو
ئەدەبزززً پۆ تمۆدێرویتً"ززززدا دایهێىزززاوە .ئەی کتێزززبە زززاڵً
( )1841باڵو کزراوەتەوە تێیزدا زىێى ێً پەرە زەودوً ئەو
تە هەڵزدەگرێتەوە کە وزاوي دەوێز "ئەدەبزً بێزدەوگً" لە
ڕێگەي مارکیز دو اد فراوز کافکا ئێرویسز هەوگزىاي و
امىێى بێکێتەوە ..و هیتر .111لەبەرئەوە واوواوً "پۆ ز -
مزززۆدێرویتً" لە زززەرەتاکاویدا بە زززێىەیەکً زززەرەکً بە
بىارەکاوً ئەدەو و هىوەر و بیىا زاەي و ەیزا وتزراوە
دواتر باڵوبۆتەوە بۆ اەودیه بىاري دیکە گروگتریىیان:
 تەوکمززززززززً "تززززززززىێهیىەوە ەاوسززززززززت تەکىیکززززززززًکۆمەاڵیەتییەکان" :برزوۆ تزۆر و میشزێى کزالۆن و ئیزابێزى
تىگر .
 تەوکمزززززً "لە گە زززززەکەوته" ( :)Degrowthئیڤزززززانگۆرگیسکۆ ڕزکیه و زیرەج
ئیلیی وادي ڕزما و ویکۆ
تى .
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 تەوکمززززً "تززززىێهیىەوە جێىززززدەرییەکان" :ێرکیىیززززاوزڵف و یمۆن دي بۆ ىارو پێتً فریدان.
پۆ ززززتمۆدێرویتً ڕواوززززگەیەکە بززززۆ ززززتایلێکً وززززىێً
ڕێکەسززززززتىً پززززززراکتیکە کۆمەاڵیەتییەکززززززان و دووبززززززارە
بەرهەمهێىزززاوەوەي ئەو پەیىەوزززدییە کۆمەاڵیەتیزززاوەي کە لە
لێکدکییەکاوً مۆدێروەي تەکىۆلۆکي و ئابىوري و یا ً
و دامەەراوەیزززززیە ززززززەریان هەڵززززززداوە .بززززززۆیە میتززززززۆدي
پۆ ززززززتمۆدێرویتً کاردەکززززززا بززززززۆ بردوززززززً پلەپززززززلەي
بۆاىووەکزززاوً تاکاکەکزززان دەربزززارەي یسزززتەمً تەبزززایً
(بزززاەاڕ تەکىۆلۆکیزززا ئامڕاەەکزززاوً ڕاگەیاوزززدن) کە لەوێزززى
یسززتەمً مززۆدێروەدا ماوایززان پێززدراوە هەروەهززا بردوززً
ئەو پراکتیکززاوەي کە لەی مززۆدێروە کەوتززىووەتەوە تززاوەکى
بزززززىار لەبەردەی یسزززززتەمً ڕێهەیزززززً و زززززاوەن زززززۆ-
مەرجە یدا بکەوەوە .بۆیە یەکێزب لە ئایزدیا زەرەکییەکاوً
میتزززززۆدي پۆ ززززززتمۆدێىیتً گىمززززززاوکردوە لە "ئەفسززززززاوەي
پێشزززززکەوته" بە واتزززززاي ئەو ئایزززززدیایەي کە پڕز ێسزززززً
مێهوویززز مرزیزززً مەح زززىومە بەوەي هەوگزززاو بە هەوگزززاو
بەرەو پیشززەوە بززڕوا بەرەو ززەرەوە هەڵکشززێ ئیلهززای
بە ەڵکززً بززدا کە بە ززەر تاریکییەکززاوً جەهلززدا بەرەو
وززززىري ەقززززڵ ززززەردەکەون بە واتززززایەکیتر بە حەتمززززً
ەاوسزز و تەکىۆلۆکیززا دەبززىە مززایەي کیززاوێکً با ززتر .ئەی
"ئەفسززاوەي پێشکەوته"زززە کە لە مززاوەي ۆڕ ززً ەاوسززتً
زەری هەڵزدا دە زێ وە
میکاویکً زەدەي حە زدەدا
جززىوڵەي " ززەربەرەوکووري ەەروری"زززً کززۆمەڵگە وێىززا
بکرێزززز بە کززززاو ۆ دەبێززززتە تززززاکە فەلسززززەفەي مێهوویززززً
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مزززۆدێروە هەروە " زززۆن ڕایززز "ي فەیلە زززىف ئامزززاکەي
پێززززداوە'' :فززززۆڕمً بەرهەمهێىززززاوً پیشە ززززاەیً پشزززز بە
تەکىۆلۆکیزززا دەبە زززتێ کە ئەمزززیر ي زززۆیەوە لە زززەر
ەاویىً ەاوستً دەربزارەي رو ز دادەمەەرێز  .پا زان
لە دواجزززاردا بەرهەمزززً تىاوسزززتە ەقاڵوییەکزززاوً مزززرز ە.
ئەگەر باوەڕمان وا بێ کە ەقڵ تىاوزایەکً زىدیً هەیە
بززۆ ڕەاززاوکردوً ڕەو ززە بایۆلۆکییەکززاوً بززىووً مززرزی
لە ەر ەەوي ئەوکزاتە دەتزىاویه ازاوەڕواوً ئەوە بزیه
کە ەاویىً قىوڵً ئەی ڕەو اوە کاریگەرییەکً ڕێکىپێکیان
لە زززەر ئەی هێززززاوە هەبێززز کە دواجزززار بەرهەمهێىزززاوً
پیشە زززززززاەیً ئاڕا زززززززتە دەکەن'' .هەر ئەی فەیلە زززززززىفە
فیىلەوززدییە ڕوووززً دەکززاتەوە کە'' :ئەو ززتەي کە دە ززێ
کززۆوتڕز بە ززەر رو ززتدا درو ززتً بکززا بزززریتییە لە
ەیاتربىووً ۆ بهێىیً ماتریالً بۆ ەڵزب .گە زەکردوً
پیشە ززاەی و تەکىیکززً بەڵززگەي ەر ززىڕهێىەر بززۆ ئەمە
دەدا بە دە زززتەوە .مە زززەلەکە پەیىە ززز ویزززیە بەهزززیی
زززززتێکەوە جزززززگە لەوەي کە ۆ زززززگىەەراویً ەیزززززاتري
ماتریاڵً بەرەبىووەوەي ئا زتً بهێزىي لە ەزرحاڵەتزدا -
ڕەوززگە لە ەزربەي حاڵەتەکاوززدا -پێشززکەوته بىززىێىێتەوە بە
واتززززززززاي ڕا ززززززززتەقیىەي و ززززززززەکە وە اززززززززاککردوێکً
ڕا تەقیىەي ڕەو ً بهێىویر ایەوً پێزاویه بێ  .بەاڵی
کاتێززب گە ززەکردن ئا ززتێکً دیززاریکراو تێززدەپەڕێىێ یززان
کاتێزززب پێىیسزززتە پێشزززهاتەکاوً لە زززەر کیزززىگە و وەەمزززً
کۆمەاڵیەتً هەڵبسەوگێىرێ ئەمە وابێتە مایەي ئەوەي کە
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ئەی پێزززززززاویىە درو زززززز بمێىێززززززتەوە .112لەبززززززري ئەوەي
مزززۆدێروەي دامەەراو لە زززەر ەقزززڵ بەرەو پێشزززکەوته و
وە ززززىووىما بززززڕوا "ویززززاەە با ززززەکان" بززززىوە مززززایەي
وزمبززززىووەوەي ئززززابىوریً و کززززۆمەاڵیەتً و کیززززىگەي کە
هەڕە ززەیە بززۆ ززەر هەمززىو مرز ززایەتً .113گززروگە لێززرەدا
ئەوە ڕوون بکەیزززززىەوە کە بەپزززززێ ەواوەي بۆاىووەکزززززاوً
ەزرێزززب لە یەوگراوزززً پێشزززکەوتىەوە ئایزززدیاي زززەرەکً
پۆ ززتمۆدێروێتً لە دکایەتیکردوززً ئەفسززاوەي پێشززکەوتىدا
کە بە تەواوەتً گىوجاوە لەگە ئەو باوەڕەي کە پێ وایە
پێىیسززتە بە پەلە کیززاوً ملیۆوززان مززرزی بەجیززددي اززا
بکرێ کە ئێستا لە کیاوێکً واهەمىاردا دەکیه .مە زەلەکە
ڕەتکزززردوەوەي پێشزززکەوته لە ۆیزززدا ویزززیە بەڵکزززى ەیزززاتر
پەیىە ززززتە بە جززززۆرێکً دیززززکەي پێشززززکەوتىەوە کە هەی
گىوجاوتر هەمیر درێه ایەوتر بێ .
پۆ ززززززززززززتمۆدێروێتً لە ڕەتکززززززززززززردوەوەي ڕواوززززززززززززگە
ئۆوتۆلۆکییەکەي گەردووودا تىر وابێتەوە بەڵکى ئایدیاي
ززىبێکتً بیززرکەرەوە و ززەربە ۆ پززىواە دەکززاتەوە.
بە ي پۆ زززززززززتمۆدێروەکاوەوە مزززززززززۆدێروێتً ئەو کزززززززززاتە
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 113وە
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دە تی ێکرد کە ىدي مرزی "داهێىزرا" کاتێزب کە ایزدي
مرزی ۆي وە ئاوەکووبىووەوەي ىدا یزان رو ز
وەدەبیىززززززً .لە ڕووي مێززززززهووییەوە ئەی بۆاززززززىووە بززززززۆ
ززززىبێک لە فەلسززززەفەي ڕز ززززىگەریدا بززززۆ ڕەگززززاري و
ەرفراەي لە ەدەي هەکدەدا لەدایب بىو کاتێزب ەقزڵ
یماي ەرەکً مرز ً دەوىاودەوە .ئەی ەق"ە "کاو "زییە
ززىبێکتً لە دە ززتً هەمززىو دە ززەاڵتێکً دەرەکززً ئززاەاد
کزززرد تىاوزززاي ئەوەي پێزززدا کە بیزززر لە زززۆي بکزززاتەوە بە
جۆرێززب دەیتززىاوً مىمارە ززەي بیرکززردوەوەي ڕە ىەیززً
ۆي ئەو ڕەوایەتییە زەرکۆوە بکزا کە پێشزتر لە
بکا
ڕابزززززززردوو و لە وەریتەکاوزززززززدا بەدوایزززززززدا دەگەڕا .کەواتە
مۆدێروە لە دکایەتیکردوً ڕا تەو ۆي وەریتزدا بىیزا وزرا
بەپززێ ەواوەي وێززىە کۆەمۆلززۆکي یززان وێززىە تیۆلززۆکییەکەي
جیهاوێززززززب کە بززززززۆ ئەو دامەەرابززززززىو .گەردوووززززززگەراي
دیمزززززىکراتً مزززززۆدێرن بەوجزززززۆرەي کە لە اىاراێزززززىەي
تیۆرەکززاوً پەیمززاوً کۆمەاڵیەتیززدا هززاتىوە (ڕز ززۆ لززۆ )
یان لە تیۆرە تراوسێىتدوتاڵییەکاودا هزاتىوە (کاوز ڕاوڵزز)
بە زززێکە لەوە پێکزززدەهێىێ کە بە وزززاوي "دیمىکرا زززیەتً
جێبەجێکزززاري" وزززاو دەبرێززز کە بە "ڕێى زززىێىەکان" یزززان
"ڕێساکان"ززززً گەمەي دادپەروەراوەي دیمزززىکراتً پێىا زززە
دەکرێزززززز وە بەو ززززززتەي کە ئایززززززدیالیزمً جەوهەري
دیمىکرا ییەتەکەي واتە ئایدیاڵً ەدالە پێب دەهێىێز .
پا ززززان ئەی تێزززززە اززززڕ دەبێززززتەوە لە ززززەر فززززۆڕی وە
وززاوەڕز  .لەی ڕواوززگەیەوە بە ئەوززداەەي دابیىبززىووً ئەی
هەلىمەرجززززززززززززاوە هەر واوەڕزکێززززززززززززب (ڕیزبەوززززززززززززدییە
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دامىدەەگاییەکزززززززززان فۆڕمەکزززززززززاوً کیزززززززززان و بزززززززززهاردە
تاکەکە ززززییەکان و فۆڕمەکززززاوً کززززردە )...ڕەوایە .لەپێىززززاو
ئەمەدا ززێىاەي مززامەڵەي پۆ ززتمۆدێرویتً "کززۆمەڵگەرایً"
(کۆمیىویتاري)ززززززە ئەمەیزززززر جیزززززاواەە لە زززززێىاەەکەي
"دیمىکرا ززیەتً جێبەجێکززاري" ()Procedural Democracy
بەمەیززززر جە زززز لە ززززەر بززززى ئەوجززززامً ئەو پززززڕزکەیە
دەکززاتەوە کە لە دیززاریکردوً ڕێسززاکاوً ەدالەتززدا ززۆي
دەوىێىێ بە ااوپۆ زً لە کىلتزىور و وەریز و زێىاەي
کیاوً ئەو کۆمەڵگایاوەي کە پێىیستە ئەی بىەمایاوە تێیاوزدا
پراکتیززززززە بکزززززرێه .لە بەرامزززززبەر ڕواوزززززگەي کاوتزززززدا بزززززۆ
"دیمىکرا ززززیەتً جێبەجێکزززززاري" ڕواوزززززگەي هیگ"ززززز بزززززۆ
"دیمىکرا ززززززززززیەتً جەوهەري" ززززززززززێىاەي مززززززززززامەڵەي
کۆمیىویتززززاري "فۆڕمێززززب لە فززززۆڕمە ئە ،قییەکززززان" یززززان
"فززززۆڕمێکً کۆمیىویتززززاریً دیمىکرا ززززً" دەردە ززززا کە
زززراوەتەوە وێزززى ئە ،قیەتزززً کزززۆمەاڵیەتً مەلمزززى وێزززى
ئە ،قیەتً هاوبە ەوە کە لە ەر پلەبەودیً ئەو بەهایاوە
دامەەراوە وا تزززایبەته بە فزززۆڕمً کۆمەڵبزززىووً مێهوویزززً
واتە بە رو تە جىەئییەکەیەوە وە گەردوووییەکەي.
لە ىێىززززدوەوە پۆ ززززتمۆدێرویتییەکەماودا بززززۆ تیززززۆري
ڕاوڵزز بە پززلەي یەکەی تەرکیززز دە ەیززىە ززەر باکگراووززدە
ئی سززتمۆلۆکییەکەي ئەی فیکززرە کە لە ززەر بىوویززادگەرایً
کزاوتً دامەەراوە جە ز لە زەر ئەوە دەکززاتەوە پێىیسززتە
بەگززززىێرەي ڕواوگەیەکزززززً کززززۆمەاڵیەتً لە ئزززززىبێکتیڤیزمً
ئە ،قیزززززً تێزززززبگەیه کە بە زززززێىەیەکً ەقاڵوزززززً وەهزززززا
بىوویزززاتىراوە هەمزززىان قبزززىڵً بزززکەن هزززیی حەقی ەتێکزززً
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ئە ،قیززً لە دەرەوەي جێبەجێکززاریً ئیززدراکً بىەماکززاوً
ەدالەتەوە بززىووً ویززیە .ئەی جززۆرە بۆاززىووەي کە بەوززدە
بە ئایززدیاي ەدالەتززً جێبەجێکززاریً پەتیززیەوە گریمززاوەي
ئیمکززاویەتً دامەەراوززدوً ەقاڵویززیە بززۆ ەدالە دەکززا
لە زززەر ئا زززتً هەمزززىو کزززۆمەڵگە لە ڕێزززگەي داڕ زززتىً
ڕێىو ىێىێکً ادلیشزەوە بەبێ،یەوزً وەگەڕ زراودا وە
دە تەبەریً ئیىساف دەوا رێتەوە .لێزرەدا بەدرێزهي بزا
لە بى یىەیەکزززاوً ئەی بێ،یەویزززیە گریمزززاوەییە دەکەیزززه کە
ڕاوڵزززز لە هەمزززىو ئا زززتەکاوً "بىیا "ززززً ەدالەتزززدا وە
ئیىساف جە تً لێدەکاتەوە.
 لە ززەر ئا ززتً "دز ززً ئە زز"ً" :دز ززً ئە زز"ًوە دز ێکزززززً گریمزززززاوەي پەتزززززً هاو زززززێىەي دز زززززً
114
رو ززتییە لە تیززۆري تەقلیززدیً پەیمززاوً کۆمەاڵیەتیززدا
لەبەرئەوەي ا زززززیەتەکاوً بەجۆرێزززززب دیزززززاریکراوە کە
دە زززتەبەریً بێ،یەوزززً ەقاڵوزززً تاکەکزززان بکزززا کاتێزززب
لەبزززززارەي بىەماکزززززاوً ەدالەتەوە بیزززززروڕا دەگزززززۆڕوەوە
دە زززززتەبەري ئەوە بکزززززا کە بەهزززززۆي کاریگەرییەکزززززاوً
لززززێکەوتەي جیززززاواەیً کززززۆمەاڵیەتییەوە کززززاریگەریً لززززى
وەکرێ لە کۆمەڵگەدا کە بەپێگەي ۆي یزان بە دز زً
کۆمەاڵیەتییەکەي ۆي واەاوێ هیی کە واەاوێز بە زً
لە دابە ززکردوً رو ززتیً تىاوززا و بەهرەکاوززدا اەوززدەیە
هەڵبهاردوززززززززً بىەماکززززززززاوً ەدالە لە پشزززززززز "پەردەي
جەهى"زەوە ڕوودەدا .115
114

 115هەمان

ەرااوە

Rawls, A theory of Justice, p. 12.
.19-18

291

لەڕێزززززززگەي ئەی بىوویزززززززادە وردەوە کە ڕاوڵزززززززز وە
اارە ەرێکً "دویایً" 116پارادزکسً یا زاداوەر ي جزان
جززززا ڕز ززززۆ پشززززتً پێدەبە ززززتێ  117ئەی وىو ززززەرە
ئەمریکیە بە جۆرێب هەو بۆ هزاوکىوفیً وێزىان تاکەکزان
دەدا کە زززتێکً لەبزززابە ئەوەي کە زززاوێب هەبزززه لە
دز ززً لەبززار و کە ززاوێب هەبززه لە دز ززً والەبززاردا بززۆ
هەڵبهاردوً بىەماکان لە زەر بىەمزاي دە زتکەوتً بە تزً
رو ززتً یززان ویشززاوە کۆمەاڵیەتیەکززان بززىووً ویززیە .جززا
لەبەرئەوەي هەمىان لە یە دز دان ڕێگە بەهیی کە ێب
وادرێزززززز ئەو بىەمایززززززاوەي ەدالە بەززززززاتە زمەتززززززً
بەرکەوەوززززدیً تززززایبەتً ززززۆیەوە بززززۆیە ئەو بىەمایززززاوەي
ەدالە کە لەی گرێبە ززز یزززان پەیمزززاوە مىوسزززیفاوەیەوە
زززەرااوەي گرتزززىوە ي ۆیزززاوەوە مىوسزززیفاوە دەبزززه.
لێززرەدا پێىیسززتە ئیىسززافً جێبەجێکززردن بگززىەارێتەوە بززۆ
ئەو بىەمززززا و دامەەراوە کۆمەاڵیەتییززززاوەي کە بەرهەمزززززً
پراکتیزەکردوززززً ئەی ئیىسززززافەن .پا ززززاویر دابە ززززکردوً
دادوەراوەي مافەکززززززززززززان ئەرکەکززززززززززززان و ئیمتیززززززززززززاەاتە
کۆمەاڵیەتییەکان ئەوجای بدرێ .118
116

Paul Ricoeur, Le Juste, Philosophie (Paris, 1995), p. 76.
 117لێززززرەدا "پارادزکسزززززتً یا زززززاداوەر" ئامزززززاکە بەوە دەدا یا زززززاداوەر
واتىاوی ز هێ زز یززان ئەوجززامگیري ەق"ززً بەکززار بهێتێ ز بززۆ دە ززتەمۆکردوً
ویسزززتەکان بە بزززڕواي ڕز زززۆ ئەمەیزززر وا دەکزززا پەوزززابردن بزززۆ ئزززاییه
ەەروري بێزز ئیزززدي یا زززاداوەر دە ززرێتە وێزززى دز ێکزززً پارادزکسزززاڵەوەن
لەوێىان ئەوەي مرزییە و ئەوەي ىداییە .بڕواوە:
Jean-Jacques Rousseau, Du Contral Social, ou Principes du
dtoit politique (1762) vol. 2 chap. 11.
118
Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambredige, Mass:
Blenknap Press of Harvard University Press, 2009), p. 56.
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کەواتە مە ەلەکە پەیىە تە بە گریمزاوەیەکً پێزىاوەیً
ەزر بەهێزززەوە بەو واتززایەي ەزر دوورە لە واقززیعەوە بززۆ
ومززززىووە مایکززززى واڵزززززەر وکززززىڵً لززززى دەکززززا پێزززز وایە
پڕز ززەیەکً فیکریزززً ەیززاڵییە کە پەیىە زززتە بە پەردەي
جەهلەوە یزان بە "دز زً ئایزدیاڵً قسزە"وە یزان وتزىێه لە
کە ززززززززتییەکً ئا ززززززززماویدا" 119لەبززززززززارەي مە ززززززززەلەي
جێبەجێکزززززردوەوە لەکاتێکزززززدا مە زززززەلەکە پەیىە زززززتە بە
اارە ززززەرکردوً کێشززززە بەرجە ززززتە و بەرهە ززززتەکاوً
دابە زززکردوً ئە ززز"ە زززەرەکییە کۆمەاڵیەتییەکزززاوەوە کە
ەزر لەکێززر کززاریگەریً ئەو بۆاىووززاوەدایە کە تاکەکززاوً
کزززۆمەڵگە دەیىزززىێىىەوە لە مزززۆدێلە ڕاوڵززززییەکەدا مەحزززاڵە
تاکەکززززان ئززززارەەووي ئەو ززززتە بززززکەن کە لە ڕواوززززگەي
ەقاڵویزززززیەوە "ەزر ئزززززارەەووکراو ویزززززیە" یزززززان مەحزززززاڵە
ززعىوري وەرێىززً بززدەیىە پززا ئەواویتززر اززىوکە پەردەي
جەهززى ا ززییەتە کە ززییەکان دە ززارێتەوە واتە هەمززىو
ئەو ا ززززییەتاوەي کە وا لە تاکەکە ززززاوێب دەکەن لەوێززززى
هەمىو ئەواویتردا دیزار بزه .120جزا لەبەرئەوەي تیزۆرەکەي
121
ڕاوڵز لە بىەمادا گروگً بەوە دەدا کە دەبێ هەبێز
119

Michael Walzer, On Tolerance, Castle Lectures in Ethics,
Politics, and Econmics, (New Haven, Yale University Press,
1997), p. 1.
 120ئەمە ئەو تەیە کە لەگە دامەەراودوً لیبراڵییاوەي زیتەماتیزەکردوً
ەوتراڵدا کە دامەەراوە لە ەر مەحالیتً یستەماتیزەکردوً بى زىىوري
ئەی جززززۆرە ا ززززییەتە تاکەکە ززززییە ىدییززززاوە بە ززززیىەیەکً ززززەوترا
دووردە رێتەوە .بۆ ومىووە ي ئادەی یم و فریدریب هایب.
 121بەکارهێىاوً اەمکیً فەلسەفیً " اڵً ئەر ەمید " لە یەن ڕاوڵززەوە
لە کۆتا پەڕەي کتێبەکەیدا بۆ ئەوە بىوە وە فً ڕواوگەي "دز ً ئە ز"ً"
بکا کە دە ێ لە ڕیگەیەوە بىویادي وەەمً کۆمەاڵیەتً هەڵسەوگێرورێ .
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واتە ئەو تەي کە لە ڕووي فەلسەفیەوە ەەرووري زۆ-
بە (کافً)زززززیە بززززۆیە لێکززززدکییە وززززاوەکییەکەي بەرامززززبەر
ئەوەي کە هەیە وەفزززززً وزززززاکرێتەوە ئەمە زززززەرەڕاي ئەو
ئەوجامزززززاوەي لەمە دەکەووەوە لەواوە :غیزززززابً ڕەهەوزززززدي
ززەوتراڵً فێربززىون بە مىمارە ززە لە ڕێززگەي واەکززردن
یزززززان زززززەرکىتکردوً ئەو تىاوزززززا ەزر و ەەبەوزززززداوەي لە
"واواەي وزمً گە ەپێداودا" لەوێزىان ئەوەي هەیە ئەوەي
دەبێ ز هەبێتززدا هەیە .122بززا دواجززار لەگە پززۆ ڕیکززۆردا
ب ر ززززززززززیه ئایززززززززززا ئەی وزمکززززززززززردوەوەیەي ەدالە لە
"جێبەجێکردن"زززدا کە ڕاوڵززز دەیکززا واتززاي گەڕاوەوە ویززیە
بۆ ئاماوجگەرایً کە ي ۆیەوە لێکدک دەبێ لەگە ئەو
123
بێ،یەوییەدا کە ئەی جێبەجێکردوە باوگە ەي بۆ دەکا ؟
 لە ززززەر ئا ززززتً ەقاڵوییەتززززً تاکەکە ززززاوً وێززززىپەیمزززززززاوەکە :ڕاوڵزززززززز گریمزززززززاوەي ئەوە دەکزززززززا کە ئەو
 122لە کۆتزززایً بیسزززتەکان و زززەرەتاي زززییەکاوً زززەدەي ڕابزززردوودا
دەروووىا ززً ززۆ یەتً "ڵیززف یجۆتسززکً" بى یززىە ززەرەتاییەکاوً تیززۆري
مىمارە زززەي داوزززا کە دەریزززدە ا مە زززریفە یەکەمجزززار لە پراکسێسزززەوە
ەرهەڵدەدا دواتر وەردەگیرێ  :ئێمە تەکان دەکەیزه بەرلەوەي فێزربیه
اززززۆن بیززززاوکەیه .پارادزکسززززً وێززززىان ئەوەي تاکەکززززان دەیزززززاوه و ئەوەي
تاکەکان دەیکەن هەمیشە دەگۆڕێ بزۆ "مەودایە " لەوێزىان دز زً تاکەکزان
وە ئەوەي هەن و وە ئەوەي دەیاوەوی ببه یجۆتسکً ئەمە واودەوێ
"وززاواەي گە ززەپێداوً وزیکززایەتً" کە با ززتریه هەلززً فێربززىووً تێززدایە .ئەی
ڕەهەوزززدەي فێربزززىووً زززەوتراڵً بە تزززایبەتیر فێربزززىون بە پراکسزززێ کە
پیززیەر بۆردیززۆییر ززەروجً لێززداوە بە تەواوەتززً لە تززاوتىێً پرز ێسززً
جێبەجێکاریزززدا کە دەمزززاوگەیەویتە بىەماکزززاوً ەدالە وە ئیىسزززاف هزززیی
ئامادەییەکً لە فیکري ڕاوڵزدا وییە.
123
Paul Ricoeur, Soi-méme comme un outer, I'order
philosophique (Paris, Seuil, 1990), p. 265.
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تاکەکە زززاوەي پەیمزززان دەبە زززته هەمىویزززان ڕەگەەیزززً
ەقاڵویً پەتیه ەرکەوتىو دەبزه لەوەي ئەو بىەمایزاوەي
ەدالە بززززززززززەەوە ڕوو کە لە داهززززززززززاتىودا حززززززززززىکمً
کۆمەڵەکەیان دەکا کاریر دەکەن بۆ جێبەجێکردوزً ئەی
بىەمایاوە لە هەمىو ئا تەکاوً کیاوً کۆمەاڵیەتیدا .ڕاوڵزز
پێزززززززز وایە ئەگەر تاکەکززززززززان ااوپۆ ززززززززً لە مەیززززززززى و
هە زززتەکاویان بزززکەن ئەوا بە زززێىەیەکً بێ،یەوزززاوە یا زززا
گشت و هاوبە ەکان تەویا لە ەر بىەماي حىکمً ەق"ً
پراکتیکزززً تراوسزززێىدوتاڵً دادەوزززێه .ئەی جێبەجێکزززردوە کە
حززىکمە ئە ،قیززیە بێ،یەوەکززان دادەوێ ز حززىکمێکً تەواو
ئیدراکییە و بەرەوجامً حسابە مەەەودەییەکاوً تاکەکە زە
پەیمان بە تەکاوە (پێزدەاێ دواوەي ەقاڵویەتزً دیکزارتً
بێ ) .هاوبە ەکان لە دز ً ئە "یدا تاڕادەیە لە وێىزاي
تاکەکە زززززً ەقاڵوزززززً دەازززززه لە تیزززززۆري ویىک ،زززززیکً
هۆمۆئیکۆوۆمیکسززززززززدا لەبەرئەوەي هەردوو ززززززززێىاەەکە
گریمززاوەي جێبەجێکردوززً "ئیدراکً"زززً پەتززً دەکززا کە لە
هەمززززىو ئززززاڵۆەییە دەروووییەکززززاوً تاکەکززززان و هەمززززىو
ئاڵۆەییە کۆمەاڵیەتییەکزان دابڕابێز تزاوەکى دەرەوجزامێکً
ئایززززدیاڵً بەدە ززززتەوە بززززدا  .ویززززاەي ڕاولززززز ئەوەیە کە
یەکێتیً ەق"ً پراکتیکً ي هەمىو تاکەکان دە تەبەري
بێ،یەوً جێبەجێکردوً ئاڵىگۆڕ لە بارەي ڕێسا پراکتیکییە
گشززتییەکاوً ەدالە بکززا وەهزززا دادەوێزز کە هزززاوڕایً
تاکەکزززان لەوێزززى اىاراێزززىەي کزززۆمەاڵیەتً کزززارلێکگەریً
دیززاریکراودا هززیی ڕزڵێکززً لە دزەیززىەوە یززان کە ززفکردوً
حىکمً ەق"دا وییە.
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کێشززەکە لەی بىیززاتە ڕاوڵزززییەدا ئەوەیە کە ەقاڵوییەتززً
تاکەکە ە پەیمان بە تەکان " زىىوردار"ە وە "ڕەهزا".124
لەوەیر ەیاتر تاکەکە ە پەیماوبە تەکان کەوتىووەتە وێزى
کیززززىگەیەکەوە کە پڕیەتززززً لە وادڵىیززززایً 125یەوگیززززرییە
ئیدراکییەکان 126واهاو ێىەیً ەاویارییەکان و هەڵبهاردوً
پززێ ەواوە 127کێشززەي "وەکززالە " 128ئەمەیززر وا دەکززا
کززززززارلێکً وێززززززىان تاکەکە ززززززە پەیماوبە ززززززتەکان لەوێززززززى
اىاراێززىەي کۆمەاڵیەتیززدا دە ززتەبەر کرابێ ز  .پەیىەوززدییە
 124تیززززۆري ەقاڵویەتززززً ززززىىوردار گریمززززاوەي ەقاڵویەتززززً ڕەهززززا لە
تیۆرەکزززاوً پەیمزززاوً کۆمەاڵیەتیزززدا (لە یەن ئزززابىوریً ویزززى-ک ،زززیکً یزززان
فەلسەفەي بىیاتىەریً ڕاوڵززییەوە) پزىواە دەکزاتەوە ئەوە دەردە زا کە
ززززىىوردارە وە تەویززززا بەهززززۆي ززززىىورداریً
ەقاڵوییەتززززً تززززاکەکە
ەاویارییە بەردە تەکان یزان ەەمەوزً ڕە سزاو بزۆ ئزاڵىگۆڕیً ئیزدراکیییەوە
بەڵکززززى پززززێر هەمززززى ززززتێب بەهززززۆي ززززىىورداریً تىاتززززا ئیززززدراکییەکاوً
تاکەکە زەوە .پا ززان هەڵبهاردوززً ەق،وییززاوەي تززاکەکە پێىیسززتً بەوەیە
لە یەکەی هەڵبهاروززززً ڕاەیززززکەردا بىە ززززتێ وە هەر بە ززززىێه با ززززتریه
هەڵبهاردوً ئایدیاڵً بکەوێ  .بڕواوە:
Simon, Models of Bounded Rationality.
125
Frank H. Knight, /risk, Uncertainty and Profit, Hart,
Schaffiner and Marx Prize essays;31 (Boston New York:
Hougton Mifflin Company, 1921), and John Maynard Keynes,
The General Theory of Employment, Interest, and Money
(Houndmills, Hamshire, New York, NY: Palgrave Macmillan,
2007).
126
Amos Tversky and Daniel Kahneman, "Judgment under
Uncertainty: Heuristics and Biases", Science (27 September
1974), pp. 1124-1131.
127
George A. Akerlof, "The Market for Lemons: Quality
Uncertainty and Market Mechanism", Quarterly Journal of
Economics, vol. 84, no. 3 (August 1970), pp. 488-500.
128
Bengt Holmstrum, "Moral Hazard and Bbservability", Bell
Journal of Economic, vol. 10, no. 1 (Spring 1979), pp. 74-91.
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کۆمەاڵیەتییەکززززاوً وەکززززى متمززززاوە دەکززززاتە ڕەگەەێکززززً
ەوترا لە پڕز ەي گزۆڕیىەوە و دە تاودە زتدا .لێزرەوە
تیۆري ەدالە وە ئیىسزاف لە ۆیزدا "مىوسزیف" ویزیە
اىوکە هاوبە ەکان لە دز زً ئە ز"یدا لە "مزافً ەاویزاري"
بێززززبە دەکززززرێه :مززززافً ەاویززززاري لەبززززارەي ۆیززززان و
ئەواویترەوە مافً ەاویاري لەبارەي بۆاىووە ىدیەکاویان
ەبارە بە ااکە.
ززززززەڕەراي ئەوە ڕاوڵززززززز لە کتێبززززززً دووەمیززززززدا
"لیبڕالیزمً یا زً" ( )1888لەوێزىە دە ز پێزدەکا کە
دەڵێزززز ئەو تاکەکە ززززاوەي کە ززززاوەوً ەقاڵوییەتێکززززً
پەتیه ئاماوجً تایبەتیان هەیە دەیاوەوێ بەدیهیان بهێىه
بەاڵی بزۆ ئەمە پێىیسزتیان بە "هە ززتً ەدالە "ززە تززاوەکى
ئیلهامیززززان پێببە شززززێ بززززۆ وەدیهێىززززاوً هاوکززززارییەکً
مىوسزززززیفاوە هەروە ئەوەي ئەو تاکەکە زززززاوەي ەقزززززڵ
پە ەودي پەتیه ئاماوجً تایبەتیان هەیە کە دەیاوەوێ لە
129
ڕێزززگەي هاوکزززارییەکً مىوسزززیفاوەوە وەدیُزززان بهێزززىه
تززاوەکى گریمززاوەي تەواوکززاری ەقاڵوززً ( )rationalەقززڵ
پە ەودي ( 130)reasonableبزکەن بە زێىەیەکً هیرار زً
بەو واتایەي ەقاڵوً ملکەچ دەبێز بزۆ ەقزڵ وەپە زەودي
کە گىەار ز لە هە ززتً هاوبە ززً وێزى کززۆمەڵگە دەکززا
یا ززززززاي ەقاڵوززززززیر کە پەیماوبە ززززززتەکان داي دەوززززززێه
دە رێتە کێر باریً ئەو دیس لیىاوەي ەق" ە ەودییەوە کە

129

 130هەمان

ەرااوە

John Rawls, Political Liberalism, p. 50.
.104
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جێبەجێکزززززردن دەیزززززاوگرێتەوە .131لێزززززرەوە ئەی مزززززامەڵە
جێبەجێکززززززارییە کە لە مززززززۆدێلً هەڵبهاردوززززززً ەقاڵوززززززً
پەتً 132دوورکەوتۆتەوە -پتر گریماوەي بزىووً "هە زتً
ەدالە " دەکززززا کە دابززززڕاوە لە بەرکەوەوززززدیً کە ززززیً
تاکەکە ە پەیماوبە زتەکان -وە ئەوجزامگیري بزىووً ئەی
هە زززتە 133.بەهەمزززان زززێىە گریمزززاوەي بەردەوامبزززىووً
پەیىەوززززدیً وێززززىان ەق" ە ززززەودي و ەقاڵوززززً و وێززززىان
تراوسیىدوتا و تاکەکە زً دەکزا بەبزى ئەوەي لە ڕووي
ئیسزز تمۆلۆکییەوە ئەوە ڕوون بکززاتەوە کە اززۆن دە ززێ
ئەو تەڵەەگەیە تێ ەڕێىرێ کە تاکگەرایً میتۆدي دەرهە
لەی بەردەوامێتیززززیە درو ززززتً دەکززززا  .کەواتە گریمززززاوەي
ەقاڵویەتزززززً ڕەهزززززاي تاکەکزززززان لە یەن ڕاوڵززززززەوە ەزر
ززززىىوردار دیززززارە و ڕاەیززززکەر ویززززیە هەمززززان ززززێىاەي
مامەڵەکردویشزززززً هەیە بزززززۆ ڕێکەسزززززتىً وزززززاوا ىکردوً
ەقاڵوً لەوێى ەق" ە ەودیدا.
لە ززززەر ئا ززززتً "متمززززاوەي ەق" ە ززززەودي" :ئەو
مەوززززززومە ئی سزززززتمۆلۆکییەي کە مزززززامەڵە یا زززززییەکەي
ڕاوڵززززززززززي لە زززززززززەر دامەەراوە اەمکزززززززززً "متمزززززززززاوەي
ەق" ە ەودی" وە ئەڵتەرواتیڤێزب بزۆ اەمکزً "حەقزی ە "
 131هەمان ەرااوە .340-339
Catherine Audard, "Proncipes de Justice et Principes de
liberalism: La "Neutralité" de la théorie de Rawls" dans: C.
Audard, Idividu st Justic Social: Autour de John Rawls, (paris:
Seuil, 1988), p. 172.
133
Paul Ricoeur, "John rawls: De De l'autonomie Moral à la
fiction du contral social", dans: P. R, Lectures 1: Autour du
politique, la cou;eur des Idées (Paris: Ed. Du Seuil, 19991), p.
208.
132
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بەکاردەهێىێ کە ئەمەی دووەمیان لەگە بىەماي فرەییزدا
واگىوجێ ز پێززىەرێکً گىوجززاو ویززیە بززۆ حىکمززدان لە ززەر
هەڵىێسززززززززتە ئە ،قززززززززً و یا ززززززززییەکان .134بەاڵی ئەی
زرز ەي رو زتە
اىاراێىە بىوویادییە هێشتا واتىاوێز
هەڵ ززززىاڵوییەکەي و باڵوبززززىووەوەي هە ززززتەکاوً متمززززاوە
لەوێززىان تاکەکە ززان و دامەەراوەکاوززدا بکززا  .لە یەکەوە
کاتێزززب ڕاوڵزززز ئامزززاکە بە "متمزززاوەي ەق" ە زززەود" دەدا
لەوێزززززىە دەڕواوێززززز کە متمزززززاوە ڕەگەەێکزززززً زززززەوتراڵً
"پێشززززىەکً" (مسب)،زززززە لە دەوڵەتززززاوً ڕزکئززززاوادا وە
دەرهاویشزززززتەیەکً زززززەرەکیً میراتزززززً ڕز زززززىگەري و
پێکهێززىەری ززەرەکیً ئەو ززتەي کە میشززێى فۆکززۆ وززاوي
دەوێززز "ئی سزززتیمەي ڕزکئزززاوایً" 135لە کاتێکزززدا اەوزززدیه
134

Rawls, A Theory of Justice, p. 200.
 135بزززۆ ومزززىووە کاتێزززب لە مزززامەڵەي دیڤیزززد هیزززىمەوە لەگە ەدالەتزززً
رو ززتً لە ڕێززگەي زز یا ززاکەي مىڵکززایەتییەوە (جێگیریززً مىڵکززایە
گىا ززتىەوەي بە ززێىەي ڕەەامەوززداوە وەفززاداریً بززۆ بەڵززێه) وە بىەمززاي
یا ززاي تززایبەتً لە یسززتەمە هاواەر ەکززاوً ڕزکئززاوا دەڕواوززیه (ئززاەادیً
گرێبە ززززززز پێشزززززززێلىەکردوً حەرەمزززززززً مىڵکزززززززایەتً تزززززززایبە مزززززززافً
قەرەبزززىوکردوەوەي ئەوبتزززر کاتێزززب هەڵەیە بەرامزززبەر مزززافەکەي بکرێززز )
دەبیىزززززیه زززززەرکەوتىً ئەی ڕێسزززززایاوە لە دەوڵەتە ڕزکئاواییەکاوزززززدا دواي
زززەردەمً ڕێىسزززاو لە بزززىارێکً بەفراواوزززدا متمزززاوەي بەدە زززتهێىا .بزززۆیە
اە ززز یىً ئەی بىەمایزززاوە لە دەوڵەتە ڕزکئاواییەکاوزززدا بە ڕێکزززکەو وەبزززىو
بگرە بەرەوجامً بىیاتىاوێکً ەق،وً ئیدراکییر وەبىو بەڵکى دە ەاڵتەکەي
و متمززاوەکەي لە مىمارە ززە و لە مێززهووەوە بەدە ززتهێىا واتە بەوهززۆیەوە
کە تززىاوً دەرەوجززامە ىاەراوەکززاوً بەدیبهێىێ ز و ئەو ززتە دەربەززا کە
ەدالە دەبىیىززززرا لەو کززززاتەوە تززززا ئەمززززڕز لە واڵتەکززززاوً ڕزکئززززاوادا
وە
ئەمبىەمایاوە ڕەگیان داکىتا .بۆ ومىووە بڕواوە:
Fracis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity, (New York: Free Press, 1995).
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ئی سزززززززززتیمەي واڕزکئزززززززززاواي هەیە کە وە پزززززززززایەیەکً
کززۆمەاڵیەتیً اە زز او متمززاوە لەدە زز دەدەن ئەمەیززر
بە ززززززێىەیەکً جەوهەریززززززً پر ززززززیار دە ززززززاتە ززززززەر
گەردوووێتیزززً بىوویززززادە ڕاوڵززززییەکە .کززززاریگەریً کاوزززز
لە زززززەر ڕاوڵزززززز بەرەو هەڵىێسزززززتً " ۆپەر زززززتً" یزززززان
" ىدگەرایً حەتمً" ( 136)Solipsismئاڕا تەي دەکزا کە
دەبێتە مایەي ئەوەي تەویا تەرکیز بەرێتە ەر کۆمەڵگەي
ئەوروپً-ئەمریکزً وەرگرتىزً ڕواوگەیەکزً زىىوردار لە
هەمزززبەر واقیعزززً مرزیزززً وە گشزززتێب ئەمەیزززر تەویزززا
هەوڵزززززً اارە زززززەرکردوً ئەو ئا زززززتەوگاوە دەکزززززا کە
کزززۆمەڵگەي لیبڕالیسزززتیً ڕزکئزززاوایً دوااریزززان هزززاتىوە
بەبززززى لەبەراززززاوگرتىً ئەوەي کە ئەی کززززۆمەڵگەیە تەویززززا
بە ێکە لە یستەمً جیهاوً فرە کىلتىور.
لە یەکزززززً دیکەیشزززززەوە کێشزززززە زززززەرەکییەکە وا لەو
بەکارهێىاوە یکارگەراییەدا کە ڕاوڵز دەرهە بە اەمکزً
متمززززززاوە و قەتیسززززززکردوً لە ڕەهەوززززززدە ئیدراکییەکەیززززززدا
بەگززىێرەي مەرجە یززیەتە ئی سززتمۆلۆکییە بىوویززادییەکەي
پەیڕەویززززززً لێززززززدەکا  .ززززززۆ ئەگەر متمززززززاوە هەمیشززززززە
درێهبىووەوە بێ وە دە ت ێکردن بەو واتایەي هەرگیزز
وا ێ لە هی ەوە بێتە بىون ئەوا پێىیستە پش بە "پایە"
پێشزززىەکییەکان ببە زززتێ کە هەمیشزززە ئیزززدراکییاوە وزززیه
هەرگیزززززززززز وزززززززززاتىاویه لە ویشزززززززززاوەي زززززززززادەي ئەگەرە
 136هەڵىێسزززتێکً ئی سزززتمۆلۆکیً بىیزززاتىەراوەیە کە مە زززەلەي زززىبێکتً
ەاوەر وە حەقی ەتزززً زززەرەتایً دە زززاتە ئا زززتً ئۆوتۆلزززۆکییەوە پا زززان
گىماوً ڕادیکاڵً لەهەر حىکمێب لە ەر واقیعً ئىبێکتیڤ دەکا .
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حیسززززابییەکاودا تززززىرتً بکەیززززىەوە بەڵکززززى رو ززززتێکً
پەیىەوزززدیکاریً کزززۆمەاڵیەتً هەیە .پا زززان پێىیسزززتە هەر
مزززززامەڵەیەکً گشزززززتگیر و ڕاەیزززززکەري متمزززززاوە ئەو دوو
ڕەهەوزززدە بە هەوزززد وەربگرێززز کە دە زززێ بەگىەار زززتً
"متمززاوەي ئیززدراکً" (" )cognitive trustمتمززاوەي ززاتیفً"
( )emotional trustگىەار ززززززتیان لززززززى بکەیززززززه .137ئەو
متماوەیەي لە هەردوو ڕەهەودي ( ەقاڵوً و ویهداوً)زیەوە
بەرهەی دێززز ڕێککەوتىێکزززً وزززاوەکً پێزززب دەهێىێززز کە
بەهزززۆیەوە تزززاکەکە لەبزززري ڕەفتزززارێکً هەل ەر زززتاوەي
میتززززززۆدي (کە لە هەمزززززززىو زززززززاتێکدا هەو دەدا بزززززززۆ
قۆ ززززتىەوەي با ززززتریه دەرفە ) ڕواوگەیەکززززً ەەمەوززززً
درێه ایەوتر دەبارەي مامەڵەکان وەردەگرێ .138
دەرهە بەومتمززززاوەیەي کە پەیىە ززززتە بە بىەماکززززاوً
ەدالەتەوە لە کزززززززۆمەڵگەدا بە تەواوي ئا زززززززکرایە کە لە
ڕزحززً هززاوواڵتیبىون و ڕزحززً برایەتززً کززۆمەاڵیەتییەوە
زززززەرااوەي گرتزززززىوە بەو واتزززززایەي کە پەیىە زززززتە بە
ڕەهەودە ویهداوییەکەي تاکەکە ە پەیماوبە تەکاوەوە وە
بە ڕەهەوزدە ەقاڵویزیەکەوە هەروەهززا ەیزاتریر رو ززتً
رو زززتً تە رئا زززا ئەمە واي
هەڵ زززىاڵوً هەیە وە
لێززززززدەکا کە ۆبە ززززززۆ لە تىاوززززززاي ەقاڵویززززززیەوە بززززززۆ
137

Elena Roceo, "Out of Sight, Short of Trust", Paper Presented
at: "European Management Research: Trends and Challenges",
University of Navara, IESE Business School, Barcelona, 19-12
April 2001), .p.12
138
Bart Nooteboom, Trust: Forms, Foundations, Failures, and
Figures (Cheltenham, UK; Northampton, <A: E, Elgar pub,
2002).
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پەیماوبە زززته و پابەوزززدبىون بە پەیمزززاوە بە زززتراوەکاوەوە
بەرهەی وەیە ئەمەیر پێ ەواوەي گریماوەکەي ڕاوڵزە.
 لە ززززەر ئا ززززتً ڕێبززززاەي پەیمززززاوً کززززۆمەاڵیەتً:بەپززێ ەواوەي پەیمززاوً پێززرفێکتەوە کە میتززۆدي بىیززاتىەریً
گریمزززاوەي دەکزززا هەمزززىو پەیماوەکزززان هەر لە بىەڕەتزززدا
کامڵ ویه" .واکام"ێتً رو زتییاوەي پەیماوەکزان" لە اەوزد
تزززززىێهیىەوەیەکً وزززززىێً بزززززىارە هەمەجۆرەکزززززاوً وەکزززززى
ئابىوریً پیشە اەي یان مىڵکایەتً فیکري یان باەرگزاوً
وێززززىدەوڵەتً یززززان مێززززهووي ئززززابىوری بەتززززایبەتیر لە
تیۆرەکاوً ڕێکەستىدا ئا زکرا کزراوە .139ئەی تزىێهیىەواوە
لە ەر بىەماي ى ئایدیاي ەرەکً ئەوجای دراون:
 خ) گریمزززززززززززززززززززاوەي لە زززززززززززززززززززەلماودوبەدەرێتً( )Unverifiabilityکە حززاڵەتً واهاو ززێىەي ەاویارییەکززاوً
وێىان یەوە پەیماوبە تىوەکان دادگاکان دەوىێىێتەوە.
 و) تێ زززززىووً مامەڵەکزززززان (:)transaction costsگرێبە ززتەکان کامززڵ وززیه اززىوکە لە ززۆگرتىً هەوززدێب لە
گززززۆڕاوە ئاڵۆەەکززززان پێىیسززززتً بەوەیە تەواو بە ڕوووززززً
وە زززف بکزززرێه تزززاوەکى بتىاورێززز هەر دادگزززایە داواي

139

Oliver E Willamson, Markets and Hierarchies, A study in the
Economic =s of Internal Organization (New York: Free Pres,
[1975]), Standford L. Grossman and Oliver D. Hart, The Costs
and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Letral
Integration", Jornal of political Economy, vol. 94, no. 4
(August 1986), pp. 691-719. And Oliver D. Hart, Firms,
;Contracts, and Financial Structure (Oxford: Clarendon Press
New York, Ocford University Press, 1995).
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ئەوە

تێ زززززىووً

جێبەجێکردوزززززً گرێبە زززززتەکە بکزززززا
ئێجگار ەزري دەبێ .
 ج) دز زززً واکزززاوي ازززاوەڕواوىەکراو کە مەحزززاڵەپێشززززبىیً بکرێزززز هەر لە ززززەرەتاوە لە گرێبە ززززتەکەدا
بىىو ززرێ ئەی حززاڵەتە رو ززتییاوە بە ئا ززکرا تێبیىیززً
وزززززاکرێه تەویزززززا دواتزززززر دەبیىزززززرێه .لەبەرئەوە مەحزززززاڵە
گرێبە ززززززتەکە هەر لە ززززززەرەتاوە هەمززززززىو پێشززززززها و
پێشززبیىییەکاوً پڕز ززەي گززۆڕیىەوەکە کە دەبێززتە مززایەي
بىەماکززاوً ەدالە وە ئیىسززاف بگززرێتە ززۆي بززۆیە لە
ئا زززتً مزززامەڵەي دامەەراوەیزززً پەتیزززدا تزززىر دەبێزززتەوە.
لەمە زززززززەوە دەگەیزززززززىەوە ئەو بزززززززڕوایەي کە میتزززززززۆدي
گرێبە زززتکاري (بەگشزززتً میتزززۆدي بىیزززاتىەریً) واتىاوێززز
هەمىو ڕەهەودەکاوً تیۆري ەدالە لە ۆ بگرێ .
 لە زززەر ئا زززتً تەبزززایً "پێشىەکً"ززززً مەجزززاەیًکززززۆمەڵگە :لە ڕواوززززگەي ئززززێمەوە گەورەتززززریه کێشززززە لە
تیزۆرەکەي ڕاوڵززدا ئەوەیە کە گریمزاوەي "دز زً ئە ز"ً"
ئەو دڕدزوگیززززیە دە ززززڕێتەوە کە لە هەمززززىو فۆڕمەکززززاوً
کۆبزززززززززىووەوەي مرزییزززززززززدا هەیە .ئەی مزززززززززامەڵەیە کە وا
دەردەکەوێززز لە بۆ زززاییەکً تەواوەوە دە ززز پێزززدەکا
هیی ئیمکاوێکً گۆڕیىً وەەمً دابە کردوً وادادپەروەراوە
(کە پێشزززتر هەیە) بزززۆ وەەمزززً دادپەروەر 140دەروا زززا
هەمزززىو ئەو هە زززتە زززەرەتاییاوە زززەرتى دەکزززا کە
140

John J. Flynn and Piero Ruffinengo, "Distributive Justice:
Some Institutional Implication of Rawls's A Theory of Justice",
Utah Law Review vol. 123 (1975), p.136.
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دە ێ لە بەراوردکزردن بەواویتزر دەربکەوێز کە ڕەوزگە
بە تەواویزززززر ڕەوا بیززززز ازززززىوکە پشززززز بە زززززتەمێکً
ڕا تەقیىە دەبە تێ لە کۆمەڵگەدا بەتزایبەتیر تەفسزیري
ئەوە واکا "اۆن" دەکرێ بىەماي ماکسزیمەی بە زداربێ
لە ەاڵبىون بە ەر پەیىەوزدییە کۆمەاڵیەتییەکاوزدا .پێىیسزتە
لە ەر ئەوە بکەیىەوە کە ەدالە تەواوە
لێرەدا جە
کاتێزززب ئامزززاکە بە ئا زززتً زززىبێکتیڤً تزززاکەکە دەکزززا
( ەدالەتززً تززاکەکە بە اەمززکە ئە ،قیززیەکەي) هێشززتا
لەوێزززى اىاراێزززىەي ئا زززتً کۆمەاڵیەتیزززدا دەمێىێزززتەوە بە
واتاي ئەوەي کە ەدالەتێکً ەد لە ەد "کزۆمەاڵیەتییە".
بۆ ومىووە "حەي به یەقزان" کاتێزب بە تەویزا لە دوورگەي
واقززىا بززىو واتە بەرلەوەي ئە ززا ببیىێزز و ززەرداوً
دوورگەکەي بکززا هەرگیززز دەربززارەي ئایززدیاي ەدالە
پر یاري لە ۆي وەکردووە.141
کەواتە ەدالە بە تىوزززدي پەیىە زززتە بە هاو زززەوگیً
هێزەکززاوەوە لە کززۆمەڵگەدا پەیىە ززتە بە هاو ززەوگڕاگرتىً
پەیىەوززدیً بەویتززرەوە واتە بە رو ززتً پەیىەوززدیکاریً
کززززۆمەاڵیەتییەوە .اەو ززززاودوەوەي مززززرزی بززززۆ بززززراکەي
اەو زززاودوەوەي دەوڵەتێزززب لە یەن دەوڵەتێکزززً دیزززکەوە
ززززززەرمایەداریً بەجیهززززززاویکراو وەحشززززززً وە ئەوەي
لەمزززڕزدا تێیزززدا دەکیزززه هەر هەمىویزززان زززراپەگەلێکه کە
تیزززۆري ەدالەتزززً ڕاوڵزززز لێیزززان بێزززدەوگە و وەیهێىزززاووەتە
بەربا بەهەمزان زێىە تەویزا ڕووبەڕێکزً کەمزً بزۆ ئەو
 141ابىب ر متمد به بد الملك به طفُزى حزٍ بزه َ ،زان قزدی لزق و ح زق
عُد ط ( 2بُرو دار اِفا الجدَد .)1978
فارو
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ززززززى پێکهززززززاتە کززززززۆمەاڵیەتییە داوززززززاوە کە بەردەوای لە
مشزززززتىومڕەکاودا زززززەبارە بە ەدالەتزززززً کزززززۆمەاڵیەتً
با کراون ئەواویر" :وەکادەکان ایىەکان جێىدەر".
ئەگەر بەکارهێىاوێکً یکارییاوەی ئایزدیاي هەکمزىووً
یا ً وەبێ ئەوا وەبىووً هیی ئامزاکەیەکً ڕا زتەو ۆ
کەلێىێکزززً بى یزززىەي لە تیزززۆرەکەي ڕاوڵززززدا جێزززدەهێ"ێ
ازززززىوکە "کاتێزززززب بزززززاەوەي ەدالە بزززززۆ ڕەهەوزززززدەکاوً
دیىززززامیزمً دابە ززززکردن بەفززززراوان دەکەیززززه ئەوا تززززۆوە
ەرەتاییەکاویر لە ۆ دەگرێز کە تزۆوي ڕکزابەریه''.142
لەی ڕواوەیەوە ڕیمزززززۆن بزززززۆدزن جە ززززز لە زززززەر ئەوە
دەکززاتەوە کە ''وا دەردەکەوێزز ڕاوڵززز کۆمەڵێززب ئززاڵۆەي
یا ززیً ئەو پراگمززاتیزمەي کە پێىیسززتییەتً فەرامززۆ
دەکزززا  .کەواتە ( )...دەپر زززیه ئایزززا فەلسزززەفەي یا زززً
بە ززززێب لە جەوهەري یا ززززە تێززززكوا ززززکێىێ  .ئەگەر
پەیزززززڕەوي لە ڕاوڵزززززز بکەیزززززه ئەوا بەکردەیزززززً وزززززاەاوُه
ڕکابەرییەکزززان حززززبە یا زززییە جۆراوجۆرەکزززان بگزززرە
کیاوً یا ییر بۆاً هەیە''.143
لە ڕا زززتیدا دز زززً ئە ززز"ً هاوبە زززە ڕێککەوتىوکزززان
کۆواکزززززاتەوە بەڵکزززززى تاکەکە زززززە ۆپەر زززززتەکان ئەگەر
وە "ێیه دووکمىکارەکان کۆ دەکاتەوە .جا لەبزري پزێکەوە
کزززارکردن لەپێىزززاو ئزززاوێزاوبىووێکً هاو زززۆەاوە بە پزززلەي
142

Paul Ricoeur, La Critique et la Conviction: Entretien avec
François azouvi et Marc de Lounay (Paris: 1995), p. 183.
143
Raymond Boudon, "A Propos des Sentiments de Justice:
Nouvelles remarques sur la théorie de Rawls", L'Année
Sociologique, vol. 45, no. 2 (1995), pp. 273-295.
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َەکەی هەو بۆ بەدە تهێىاوً دە زتکەوتە کە زییەکاویان
دەدەن چ لە ەر حسابً ئەواویتر بێ یان وزا'' :هەکمزىون
و جیامەوززدًَ ئیمتیززاە اەو ززاودوەوە فززاکتً کۆمەڵبززىووً
کزززززززۆمەاڵیەتیه وکزززززززىڵً لێکردویزززززززان دەبێزززززززتە مزززززززایەي
دووهێىدەبىووەوەیان'' .144بۆ ئەوەي ڕاوڵزز پزۆلێه بکەیزه
واتىاویه تەوزاوە بزۆ ازرکەیەکیر گىمزان لەوە بکەیزه کە
ئەو بزززڕواي بە ئیمکزززاویەتً بزززىووً کۆمەڵگزززایە هەبزززىوە
بەبززى هەر جززۆرە ززراپە یززان تززاوان یززان کیززىە و تززىوڕەیً
یان ئیرەیً یان زادیزی یزان تىوزدوتیهییە  .هەو دەدا
ئەوە دەربەا کە ەرەڕاي هەمىو زتێکیر زەرەڕاي
هە زز و ززۆە و وززاکۆکً و ملم،وێکاویشززمان دەتززىاویه
لە ەر بىەماکاوً ەدالە کۆ بزیه بىەماکزاوً ویکەمزً
هاوکاري لە اىاراێىەي کۆمەڵگەیەکً دیمزىکراتً فرەیزً
بززززى پێکداهەڵ هاوززززدا .گززززرەوي ئەو لە ززززەر بىیاتىززززاوً ئەو
دامەەراواوەیە کە دادپەروەرتززرن و کەمتززر تىوززدوتیهن کە
تێیززززززدا دەکرێزززززز هە ززززززتە وێراوکەرەکززززززاوً پەیىە ززززززتً
کززۆمەاڵیەتً – بە دەربڕیىززً دیڤیززد هیززىی -لە ززۆ بگیززرێه.
بزززززززۆیە هەڵەي زززززززەرەکیً ئەو لە ڕواوزززززززگەي ئزززززززێمەوە
بززززززززاوەڕبىون ویززززززززیە بەوەي کە کززززززززۆمەڵەي دادپەروەر
کۆمەڵگەیەکە کۆتایً بە کیزىە و تىوزدوتیهي هێىزاوە بەڵکزى
دز ێکززً ئە زز"ییە کە ئەو ئیمکززاوە لەوێززى دەبززا دەکززرێتە

 144لززززٍ حززززرو خطززززىای الى،رَزززز و خطُززززاف الترَزززز ( :و ززززد بىردَززززى و
تشىمس ٍ) ُا الف زر ( 2بُزرو  :المرتزز الا زافٍ العربزٍ  )2001ص
.23
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بىەمززززاي تیززززۆرەکەي لە کاتێکززززدا ''دەکرێزززز ئززززارەەووي
ەدالە لە ۆیدا ببێتە بزوێىەري تىودوتیهي''.145
بە بززڕواي ڕاوڵززز دەتززىاویه وەهززا پێىا ززەي ەقاڵوززیە
بکەیزززه هاوبەوزززدي و تىاوزززاي ڕێکەسزززتىً ئەولەویاتەکزززاوە
لەپێىززززاو ززززەرکەوتىً وە شززززەکاودا بە ززززەربە ۆیً لە
حە ىودي'' :ئەو گریمزاوە تزایبەتییەي دایزدەوێ ئەوەیە کە
تاکً ەقاڵوً گیرزدەي حە ىودیً وییە .ئامادە ویزیە وە
تەویزززا دزڕاوزززً زززۆي بەڵکزززى دزڕاوزززً ئەواویتزززریر قبزززى
بکززا '' .146کەواتە ئەرگززىمێىتً ڕاوڵززز بززۆ کەمکززردوەوەي
مەیلزززززززً کزززززززۆمەڵگە مۆدێروەکزززززززان بەرەو دەرپەڕاوزززززززدوً
ەوجیززرەیە هەڵ ززىون و کززارداوەوەي لە کززۆوتڕز بەدەر
لە زززەر یەکێتیزززً ەق"زززً پراکتیکزززً تراوسزززێىدوتاڵً لەوێزززى
کۆمەڵگەدا ئەرگىمێىتێکً بى بىەمایە.
لەی کۆوتێکسزززززتەدا "جزززززان پیزززززیەر دووبزززززرێ" ڕوووزززززً
دەکززززززاتەوە کە مزززززززامەڵەي دەروووىا ززززززً لە مەوززززززززومە
ەقاڵویززیەکەي ڕاوڵزززدا ەزر ئایدیاڵیسززتییاوەیە :لەبەرامززبەر
دەروووىا اوً قزىواڵیً دەروووزدا (ڕز زۆ دیستۆیڤسزکً
فرزیززد) ''فەیلە ززىفً ەقاڵوززً هززیی اززارەیەیەکً دیززکەي
وییە جگە لە بۆاىووێزب کە بە کزاڵً وێزىەي گە زبیىاوە و
کەمێزززب زززاکاري رو زززتً مرزیزززً دەکێشزززێ '' .147بزززۆ
ومززىووە فرزیززد هە ززتً ەدالە دەکززاتە کززارداوەوەیە بە
ڕووي ڕەفتاري دوکمىکاراوە حە ىودي بەرامزبەر مىزداڵً
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ب ىوکتر ڕەفتارێب کە بەبى ەیزاوێکً هاو زێىە بەردەوای
بێ بۆیە پێىیستە بگۆڕێ بۆ ویستً ەدالە (یەکسزاوً
لە مززامەڵە لەگە هەمىاوززدا)'' :لێززرەوە هە ززتً کززۆمەاڵیەتً
بەپزززێ ەواوەي هە زززتً دوکمىکزززاریً یەکەمجزززار لە زززەر
پەیىە ززتییە دادەمەەرێزز کە مززۆرکێکً ئەرێىیززً هەیە
وەکى بەدیهێىاوً زىوا ( .)...ەدالەتزً کزۆمەاڵیەتً واتە
واە لەاەوززززدیه ززززتً ۆمززززان بهێىززززیه لەپێىزززززاو ئەوەي
بزکەن واازارن واەیزان لز بهێزىه یزان
ئەواویتریر هە
زززته-
وەتزززىاوه داوایزززان بزززکەن –ئەی دوواوە هەر یە
( .)...ئززززێمە اەوززززدە وەتززززىاویه با ززززتریه بززززیه یەوززززیکەی
کە یتریر لە هەمىو ئەواویتر واتىاوه با تریه به''.148
پا ززان هەمززىو بىوویززادە تیززۆرییە ڕاوڵزززییەکە دەڕمێز
ئەگەر بێزز و بتززىاویه ڕوووززً بکەیززىەوە کە "وایەکسززاویً
قبىڵکراو" لە اەمکً ئەی بیرمەودە ئەمزریکییەدا واکرێز بە
حەتمززً ببێززتە مززایەي "حە ىودي"زززً ئەواوەي لە دز ێکززً
والەبززاردان بەرامززبەر ئەواوەي لە دز ێکززً با ززتردان .ززۆ
ئەگەر ئەی حە زززىودییە زززتێکً تێگەیشزززتراو و قبزززىڵکراو
بێ یان بە قەولً ڕاوڵز "بە شزراو" بێز  149ئایزا کاتێزب
ززۆڕ دک بە ززتەی دە زز پێززدەکا کززۆمەڵە ڕیسززکً
ئەوە واکززا کە بیىێ ز گە زە دەکززا و گەورە دەبێ ز تززا
ڕادەي درو ززتکردوً هەڕە ززە بززۆ ززەر ززەقامگیري بە
واتززززاي هەڕە ززززەي درێززززهەدان بە مەرجەکززززاوً ەدالە ؟
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ئەگەر کززززززۆمەڵگە وەریتییەکززززززان لە ڕێززززززگەي بۆاززززززىووە
کىلتزززىورییە دەرەکییەکزززاوەوە کە تێیزززدا تزززىێهە بێزززبە و
اەو ززززاوەکان واەیززززً ۆیززززان دەدەوە پززززا کۆمەڵێززززب
هۆکزززاري دەرەکزززً زززەرکىتکەر کە (وزززاتىاوه بیگزززۆڕن)
زززەرکەوتىوبىوبه لە قبزززىڵکردوً لزززۆکیکً هەکمزززىون و
تىوززززدوتیهي و هێشززززتىەوەي هیرار ززززییەتً کززززۆمەاڵیەتً
ئەگەر کۆمەڵگە ڕزکئاواییە مۆدێروەکزان لە ڕێزگەي کەوزاڵە
واو ۆییەکززززززاوً گرێبە ززززززتً "ڕێککەوتىززززززً فۆردي"زززززززً
گشززززتاودوً کززززۆمەڵگەي بەکززززاربەرەوە بەهەمززززان ززززێىە
ززززززززززەرکەوتىوبىوبه ئەوا هە ززززززززززتکردن بە بەەیززززززززززه
لەدە ززززززتداوً متمززززززاوە لە هەمززززززىو کۆمەڵگەکاوززززززدا هەیە
هەرکزززاتێکیر بزززارگرکي زززەرهەڵبدا پیىیسزززتە بزززرەو بە
هە زززتً ڕ و کیزززىەي کزززۆمەاڵیەتً لە کزززۆمەڵگەدا بزززدا
لەگە هەمزززززىو ئەی دەرەوجامززززززاوەي کە لەمە دەکەووەوە
لەواوە پە ێىي لە ڕێککەوته لە ەر بىەماکاوً ەدالە .
جززا لە یەکەوە بە حززىکمً رو ززتً قززىوڵً مززرزی
لە یەکً دیکەیر جیامەودیً زىدیً هەر تاکەکە زێب لە
کۆمەڵگەدا هەر کزارلێکێکً کزۆمەاڵیەتً جزىدا وزابێتەوە لە
بەرهەمهێىاوً لەپێشترێتً و جیامەودي لێرەوە تاکەکاویر
لە کززۆمەڵگەدا لە کێبەرکێیەکززً بەردەوامززدا دەبززه ئیىسززافً
جێبەجێکزردویر کە بە زێىەیەکً "بىیزاتىەراوە"ي پێشزىەکً
بززززۆ بىەمززززا کۆمەاڵیەتییەکززززان دامەەراێىززززراوە بە ززززەرە
قەڵەمێزززب ئەی کێبەرکێزززیە هەڵىاوە زززێىیتەوە بەڵکزززى تەویزززا
ىىورێکً بۆ دادەوێ  .وردتزر ب"ێزیه ئەوەي ئا زتە هەرە
وێراوکەرەکاوً پەیىە زتً کزۆمەاڵیەتً زىىوردار دەکزا
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"هە زززززززتکردن بە ئیىساف"ززززززززە کە دواتزززززززر لە کزززززززارلێکً
کززززززززۆمەاڵیەتً دەکەوێززززززززتەوە .بەو واتززززززززایەي ئەوەي کە
حەقی ەتێکززً ەزرەملێززً لە کزززۆمەڵگەدا دەردە ززا ەیزززاتر
گشززتاودوً " عىرکردن"زززً پا ززیىەي گشززتییە بە ەدالە
لە کززززۆمەڵگەدا وە بێ،یەوززززً ئززززاڵىگۆڕ و جێبەجێکردوززززً
پێشززززززىەکً کە دەڕوا بەرەو بىەماکززززززاوً ەدالە وە
ئیىساف .جزا هەرکاتێزب لە دواتزر ئەی زعىورە هەکێىزرا و
ڕووبەڕووي کێشزززززززە کزززززززرایەوە ئەوا ئیزززززززدي ئەوەي کە
جێبەجێکردوزززً پێشزززىەکیً زززەرەتا مىوسزززیفاوە بێززز یزززان
وەبێ هیی زىودێکً ویزیە .پەیىە زتً زیکاریً لەوێزىان
پێشزززىەکیً زززەرەتایً و پا زززیىەي دواتزززردا لەی کزززارەي
ئزززێمەدا کە تزززاوتىێکردوً تیزززۆري ەدالەتە مە زززەلەیەکً
ەوتراڵە.

ەرااوە
مززراد دَززاوٍ :حرَز مسززاوا اوززدماج اجتمززا ٍ –و،رَز
العدالززز فزززٍ الىمزززىاج اللُبرالزززٍ المسزززتدای المرتزززز العربزززٍ
الألبتززاو و درا زز السُا ززُا الألبعزز ارولززً بُززرو -
.8118
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(حەوت)
لیبڕالیسم و لە-شىێي دەرپەڕاًذى
()gentrification
فەرهاد مىرادی
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اەمک (لە -ىێه دەرپەڕاودن) یەکەی جار اڵ
لە یەن (رو گزززززێلە )ی کۆمەڵىا ززززز مارکسیسزززززتەوە
بەکززارهێىرا .ئەو ئەی اەمززکەی بەکارهێىززا بززۆ وە ززفکردو
ئەوەی پەیىەدیدار بزىو بە گزۆڕاو پێکهزاتەی کزۆمەاڵیەتی
ەرااوەگرتىو لە باەاڕی ىێى ویشتەجێبىوو لەوزدەن.
(گێلە ) لە گروگتریه کتێبیدا بە واوی (لەودەن :یەوەکزاو
گزززۆڕان) پرز زززەی لە -زززىێه دەرپەڕاوزززدو بەی زززێىەیە
ڕوووکزززززردووەتەوە" :دز ززززز کزززززۆمەاڵیەتی ەزرێزززززب لەو
گەڕەکاوە ی ویشتەجێبىون بەهزۆی هزاتى ایىز واوەوزدەوە
بزززززۆ ئەو گەڕەکزززززاوە لە گە زززززەکردودایە .ئەوان دێزززززه بزززززۆ
گەڕەکەکززاو تززایبە بە ایى ز کرێکززاران لەوێ ویشززتەجى
دەبززززه و کززززاردەکەن و بززززۆ گە ززززەپێداو کێر ززززاو ئەو
گەڕەکززززززاوە لززززززۆب دەکەن" .لەی ڕواوززززززگەیەوە لە -ززززززىێه
دەرپەڕاوزززدن واتزززا داگیرکردوززز گەڕەکززز هەکاران لە یەن
ایى واوەوزدەوە و لە ڕێزگەی ئەی داگیرکزردوەوە زێىاەی
کیاو گەڕەکەکە دەگۆڕێز تێ زىوو کیزان بەرەدەبێزتەوە
و داویشززتىاوە دێززریه و هەکارەکززان بە وااززاری گەڕەکەکە
اۆ دەکەن .پرز ەی لە -ىێه دەرپەڕاودن کە ئێسزتا بزۆ
یا ززەتێک جیهززاو گززۆڕاوە لەی گۆ ززەویگایەوە جززێگەی
ڕە ززىەی اەپەکززاوە .لەگە ئەوە ززدا وە لێززرەدا ئامززاکەی
پێززززدەکرێ لیبڕالەکززززان ىێىززززدوەوەیەک تریززززان بززززۆ ئەی
یا ەتە ارییە هەیە .ئەوان لە -ىێه دەرپەڕاوزدن وە
(وزىێکردوەوە)ی گەڕەکە کزۆن و ەیاولێکەوتىوەکزان دەبیزىه
و پێیزززززاوىایە هزززززاتىە وزززززاوەوەی فەرهەوگزززززۆکە لیبڕالەکزززززان
زززەلمێىەری وزززىێکردوەوەی پێکهزززاتەی زززىاوی
دەتىاوێززز
1964
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گەڕەکەکززان بێزز هەروەهززا دەبێززتە هززۆی کەمبززىووەوەی
تىوزززدوتیهی و ەیاوەکزززان .لەڕا زززتیدا پر زززیاری زززەرەک
لێززرەدا ئەوەیە :لە -ززىێه دەرپەڕاوززدن اززۆي دەبێززتە هززۆی
وەماو متمزاوە بە پێکەوەکیزاو لیبڕالیسزت و تزاکگەرای و
هەڵبهاردوەکاو تا ؟
ززززىىری ئایززززدزلۆکیای لیبڕالیزززززی
کاتێززززب دەمەوێزززز
تاقیبکەمەوە لە ملم،وزى ایىایەتییەکزان دەکزۆڵمەوە .کاتێزب
ززام " ملم،وێز ایىززایەت بززدزەمەوە ئەوەوززدە
دەمەوێز
تەواوە کە لە دەرگای ماڵەکەی بمێىە دەرەوە .بۆ تێگەیشته
لەی باوگە ەیە پێىیس واکا وە مه داویشتىی وا ىته
دی ز بیز بەاڵی کیززان لەی ززارەدا دەتىاوێز یززارمەت
وە
ت ێگەیشتى با تر لە بابەتەکە بدا  .وا ىته دی
ەزرێب لە ارەکاو تر دوو ڕو سزاری هەیە .لە یەکەوە
ئززێمە وا ززىتىێکمان هەیە کە ززارێک بەواوبززاوگە .ززارێکە
بە تە رە مێهووییە درو زتکراوەکان لە مەڕمەڕی ز و
کۆمەڵێزززب لە زززارەەاکان کە بزززۆ سزززتىەجىڵەی اەر ززز
حکىمە لە ارەکاو ترەوە هاتبىون بۆ ئێرە .لە یەکز
تززززززرەوە بەاڵی (دی ززززززز )مان هەیە .زززززززارێب کە تە رە
فیززززدراڵییەکان جیززززایە و داویشززززتىاوەکەی ەیززززاتر هەکار و
ڕە ێسزززززتەکاوه .هەروەهزززززا لەوێزززززىان ئەی دوو زززززارەدا
ەڕێک وادادپەروەراوە بەردەوامە .لە یەکز ئەی مەیزداو
ززززززززەڕەدا ئەریسززززززززتۆکراتە تززززززززاەە هاتىوەکززززززززان لەگە
هاوپەیماوەکزززاو وزززاواەکە وە زززتاون و لە یەکەی تزززریر
داویشززززززتىاوە هەکارەکە .ئەمەیە لە -ززززززىێه دەرپەڕاوززززززدن
پرز ەیە کە ئەگەر زەرقاڵ ىێىزدوەوەی ئەی دێزڕاوەن
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و داویشتىی ارێکه دەتىاورێ بىترێ ئێىە گیرزدەی
ئەو پڕز ززززززەیەن .لەڕا ززززززتیدا لە -ززززززىێه دەرپەڕاوززززززدن
دوو یەوەیە ززەرەتا یەوە تىوززدوتیهەکەی ئەی پرز ززەیە
وە ئایزززدیای "پەوزززجەرەی زززکاو"ی (ڕزدی گیۆلیزززاو )ی
ززززارەواو پێشززززىوی ویىیززززۆر هەوڵززززێکە بززززۆ
ززززەرز
پەردەپۆ کردو تاواوە ب ىوکەکان .یەوەکەی تر وەرمی
ئەی پرز ززززززەیەیە پرزکەیەکزززززز لیبڕالزززززز بە مەبە ززززززت
ارەکان کە (جیه جیکۆبز)ی وى زەری کتێبز
حىکمڕاو
زززززارەکاو ئەمەریکزززززا) (قەدیززززز ) بە
(مەر و کیزززززاو
پارێزەری ئەو هەکماردەکرێ .
(جیکزززززززۆبز) لە بەرامزززززززبەر جە تکزززززززردوەوە لە زززززززەر
بەرفراواوکردوزززززززز دەوروبەری ززززززززار و ەیززززززززاتربىوو
وززززىێکردوەوەی ززززارەکان لە ڕێززززگەی ڕوو اوززززدو تە رە
زار
دێریىەکاوەوە جە ت لە ەر ەروجڕاکێشی کیزاو
زززززىێىە
دەکزززززردەوە .جیکزززززۆبز ڕە ىەگزززززری زززززەرەکی
گشزتییەکاو مززاوەوە بزىو واتززا ئەو زىێىاوەی دەوڵە بززۆ
ایزززىە هەکارەکزززان درو زززتیکردوون ئەویزززر بە پا زززاوی
ئەوەی ەروجڕاکێشزززززززی مێهوویززززززز ئەو گەڕەکززززززززاوەی
داویشزززتىاویان کەمە لەواودەبزززا  .هەراۆوێزززب بێززز ئایزززدیا
ۆڕ ززززگێڕییەکاو جیکززززۆبز هەمززززان ئەو ئایززززدیایاوەیە کە
لە ەر بىەمای ەق" تەواوی ار اەی لیبڕال ئەمزڕزیە:
ترافیکزززز پیادەکززززان لە جیززززات ترافیززززب بەهززززۆی ەزریزززز
ئۆتۆمبێزززى گە زززەپێدان لە زززەر بىەمزززای پێکهزززاتەی فەەای
ار لە جیات گە ە لە ەر بىەمزای جیزاکردوەوەی فەەای
زێىاەەکاو تە ر زاەی کزار
اری پێکهاتەی جیاواەی
و هاوواڵتیان.
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دڵن بەو خاًىاًە دەضىتێت

ززززززار و
هەروە ( ززززززارزن ەوکززززززیه) کۆمەڵىا زززززز
مامۆ تای کۆلێهی برزکلیه اەودیه جار ئامزاکەی پێزداوە
دیززززدی جىاوىا زززز جیکززززۆبز واتىاوێزززز جززززێگەی اززززۆڵی
واقیعییەتە ایىایەتییەکان لە یکاری ئەودا پڕبکاتەوە .ئەو
ززززار دەگرێزززز بەاڵی
ڕە زززىە لە داڕ ززززتى بەروامەکزززاو
اوەن باەاڕەکاو مىڵزب و
دە ەاڵت
ااوەکاو لە ئا
مززا دادە ززا  .ززیکاری ئەو لەگە وززاواە گراوبەهززاکەی
ۆی (گىودی گریىىیی لە ویىیۆر ) واگىوجێز جزێگەیە
کە لە دەیەی 1980وە ازززززززززاوی پرز زززززززززەی لە -زززززززززىێه
دەرپەڕاوززززززززززدو لە ززززززززززەرە .بە وتەی ەوکززززززززززیه "تە رە
ب ىوکەکزززان زززەقامە بە بەرد داپۆ زززراوەکان پێکهزززاتەی
فەەای ززززار تایبەتمەوززززدییە ڕە ززززەوەکان و هەمززززىو ئەو
تاوەی بۆ جیکۆبز بە ور ه بۆ ئایدیای کارگىەاراو لە-
زززىێه دەرپەڕاوزززدن گزززۆڕاون .ئەی زززاراوە بزززۆ ملم،وێززز
ایىایەت کرێکاران و کەمایەتییە وەتەوەییەکان وزیه بەڵکزى
هێمززان بززۆ ززاری ایىزز واوەوززد" .لە وەبززىوو بەربززاڵوی
ززززەرااوەکاو
اوەوززززدارێت و جۆراوجززززۆری
ڕا ززززتی
داهززا دەتىاورێ ز بە ئا ززاو تارمززای ڕا ززت لە جززێگەی
ىدی ڕا ت دابىرێ  .بزۆ ومزىووە اوەوزدارێتی یاوەکزان
و ڕێسززززتۆراوتەکاو ئەو وززززاواەیەی لێیززززدەکیه تەویززززا لە
دە زززت کە زززێکدایە .لە ڕواوزززگەی ەوکیزززىەوە زززەروجداو
جیکزززۆبز لە تە رەکزززان دەبێزززتە هزززۆی ئەوەی زززەروۆ لەو
کە ززززززاوە وەدا کە لەو گەڕە و وززززززاواەیە دەکیززززززه .لە
بە زززززێک فیلمێکززززز بەڵگەوزززززامەی لەبزززززارەی لە -زززززىێه
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دەرپەڕاودن بە واوی ( ەڕی ئااڵکان) کە لە ەێدەکەی واتزا
ززاری (کۆڵۆمبززۆ ) لە وی،یەت ز ئۆهززایۆ وێززىەی گیززراوە
ئەی ززاڵە بە ڕووو ز وێززىەی گیززاوە" .دڵ ز بززۆ ئەو ززاوىاوە
دە ززىتێ " .ئەمە وتەی کە ززێک ڕە ززەو وززاواەکەیە کە
ااوی بڕیىەتە ئەو تە رە ڕو زاواوەی هاو زێکاو تێیاوزدا
دەکیزززه .ئەی هزززاودەردییە لەگە تە رەکزززان دەبێزززتە هزززۆی
ئەوەی ئەو و داویشزززتىاوە وزززىێیەکەی وزززاواە وزززىێکراوەکە
بەهزززززۆی ەیادەڕەوییەکززززززاو هاو ززززززى هەکارەکاویززززززاوەوە
ارەواو بکەن.
ەرداو
تززا مزززاوەیە بەر لە ئێسززتا پشزززتیىاو لە پزززرزکەی لە-
ىێه دەرپەڕاودن لە ڕواوزگەی بىەماکزاو لیبڕالیززمەوە بە
زززززەری و پزززززێ ەواوەی بىەماکزززززان
هەڵىێسزززززتێک جێززززز
هەکماردەکرا .هەراۆوێب بێ هەمىو تێب لە گۆڕاوزدایە.
لەواوە ززێىاەەکاو کیززان لە ( )D.C.ئەوەی کە دەتىاورێ ز
ێرای ڕوو ۆ ز لیبڕالیززی ببیىرێز  :ئێسزتا
لەواواىوو
ئیتززر و ززەی لە -ززىێه دەرپەڕاوززدن بززاوی ڕقلێبززىووەوەی
لەدە تداوە.
بەکرێگیراواًی بەرگریکاری شێىازی جیکۆبس

ئەی جززززززۆرە ڕەفتززززززارە بێشززززززەرماوەیە ززززززەرااوەیان
دەگەڕێزززتەوە بزززۆ وزززاو زززارە گەورەکزززان و بەرکەوەوزززدییە
گرێززززدراوەکان بە وایەکسززززاوییەوە .وا ززززىته ومززززىووەیەک
گىوجزززاوە بزززۆ لێکزززۆڵیىەوە لە گە زززەی واهاو زززەو کە لە
ەرجەی ارەکاو واڵتەکە هەیە .وایەکسزاو لەی زارەدا
بەردەوای ەزر بززىوە .تە رەکززاو ئەی ززارە بە یززارمەتی
316

هێززززی کزززاری کۆیلەکزززان درو زززتکراوە .هەروەهزززا بەپێززز
ئامارەکززززان بەرەتززززریه ئا ززززت پەیىەودیززززدار بە کەلێىزززز
ایىزایەت وێززىان ئەریسززتۆکرا و هەکارەکززان لە ززەرجەی
ززززااڵوەی %15ی ئەو
ئەمەریکززززادا لە وا ززززىتىە .داهززززات
ێزاوززاوەی لە وا ززىته دەکیززه دوو ززەد هەەار دز ر یززان
ەیاتر لەو کمارەیەیە ئەمە لە کاتێکدا کە %15ی ێزاوە
ویشتەجێبىوەکاو ئەی ارە لەکێر هێ" هەکاریزدا دەکیزه.
یەکێزززب لە بەرەتزززریه ئا زززتەکاو دەرازززىواو ەاوکزززۆ لە
ززززززەرجەی واڵتەکززززززدا ()%46ی لە وا ززززززىتىە هەروەهززززززا
بەرەتززززززریه ئا ززززززت وە ىێىززززززدەواری ( )%33هەر لەی
ارەیە .بابەت هەکاری لەی ارە پەیىەوزدی بە وەکادەوە
ززز پێسززز بە زززەد
زززااڵوەی ێزاوێکززز
هەیە :داهزززات
هەەار دز ر دە ەم"ێىڕی بەاڵی بۆ ێزاوێکز ڕە ێسز
لە ززززىار ازززززى هەەار دز رە .کمززززارەی ئزززززالىدەبىوان بە
وە ۆ ززززی ئایززززدە لە وززززاواە هەکارەکززززاو وا ززززىته دوو
ئەوەوززززززدەی واواەکززززززاو تززززززرە و ڕزک لەدوای ڕزکیززززززر
وایەکساوییەکان لەهەڵکشاودان.
ەرااوەگرتىو لە لە -زىێه دەرپەڕاوزدوەوە لە
تااڵوی
وا ززززىته ڕێززززگە بەوە دەدا کە هەمززززىو ااودێرێززززب بززززى
لەبەراززززززززاوگرتى بەروززززززززامە لیبڕالیسززززززززتییەکان لەڕووی
(داهێىزززاوەوە) بە ڕوووززز ببیىێززز بەرپر زززیاری ئەو دز ە
کێیە .لە -ىێه دەرپەڕاودن بەردەوای پرز زەیە بزىوە لە
زززەرەوە بزززۆ زززىارەوە .لە -زززىێه دەرپەڕاوزززدن لە یەن
ززەرمایە و دە ززەاڵتداراو بززاەاڕی مىڵززب
وەگەڕ ەراو ز
یا زززززززەتەکاو
(ئەواوەی کە زززززززەرەداوی داڕێهەراوززززززز
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اریان لەدە زتدایە) ڕێکەزرا .هی سزتەرەکان ( )Hipstersبە
اوىوەکزززان تەویزززا بەپر زززیارێتییان زززاردوەوەی
کڕیىززز
ىێى ێکاو ئەواوە .ڕا زتییەکە ئەوەیە کە یەکەی هەوگزاوی
جێبەجێکردو پرزکەی لە -زىێه دەرپەڕاوزدن لە وا زىتى
پزززا ئەو ۆڕ زززاوە بزززىو کە زززەرااوەیان لە تیزززرزری
مززارته لززۆتەر کیززىگەوە گرتبززىو .لەو ڕزکگززارەدا بە ززێک
ەزری ئەو گەڕەکزززاوەی ڕە ێسزززتەکان لێیزززان ویشزززتەجى
ببىون لەواوە واوەودی اری وا ىته لە ئاگردا زىوتان.
تززر لە ۆڕ ززەکان ببززىوە هززۆی ئەوەی بززاەاڕی مىڵززب
دابەەێزز  .لەو بززارودز ەدا ڕێززگە بززۆ ڕاوێهکززاراو مىڵززب
کززرایەوە بززۆ ئەوەی مززىڵکە هەرەاوەکززان بکززڕن .دوای ئەوە
دەاڵڵەکززززان ززززەرکەوتىو بززززىون کە باوززززب و دە ززززەاڵت
وززاواەکە ڕاەی بززکەن و بەڵێىزز هاوکززاری وە ۆ ززەاوە و
واوەوززدەکاو لە ززۆگرتى بززى مززا و حاڵەکاویززان دا .پززارە
زارەواوی وا زىته
زەرز
ستىە ەر حساب بزاوکی
وە یزززارمەتییە بزززۆ دووبزززارە ۆکاودیزززدکردوەوە یزززان
ززززززەفەری گە ززززززتىگىەار بززززززۆ ئەوززززززداماو
ڕێکەسززززززتى
زززار گەرەوتیززز جێبەجێکردوززز پزززرزکە پزززڕ
ئەوجزززىمەو
زززارەکەیان دەکزززرد .بەهزززۆی وەگەڕ سزززتى
زززىودەکاو
ززززززززەرمایەی ەزرەوە لە دەیەی 1980دا لەواوە ملیۆوززززززززان
ەرمایەی دەرەک تە ر زاەی ( )D.C.گزۆڕاو بە زەردا
ها  .ئەو ىێىە ب ىوکزاوەی وە وىو زیىگەی باەرگزاو
ززززىودیان لێززززىەردەگیرا جێزززز ۆیززززان دا بە کززززۆمەڵێک
ەر ززززززززززىڕهێىەر لە وىو ززززززززززیىگە باەرگاوییەکززززززززززان لە
 .لەئێستادا زەرمایەی وزاواەکە
دەوروبەری کۆ ک
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لە دە زززززت گروپێکزززززدایە کە لەکێزززززر اەتزززززری (واوەوزززززدی
گە ززززززەپێدان و کززززززاری  )D.C.کۆبززززززىووەوە گروپێکزززززز
ززێىاەی
بەکرێگیززراو بە ززارەەاییەوە لە بززارەی جززىاوی
(جیکزززززۆو) ور ززززز مىڵزززززب لەو وزززززاواەیە بەرەدەکەوەوە.
ستىەکێر فشاری کارە ب ىوکەکزان لە ڕێزگەی زەپاودو
تێ ىوی ەزرەملى و بەکرێگرتى ئەو کرێکاراوەی ئەوزدام
هزززیی زززەودیکایە وززززیه و زززەرکىتکردو هەکار و بززززى
ماڵەکزززان بە بە زززێب لە تاکتیکەکزززاو ئەو گزززروپە هەکمزززار
دەکرێه .هەروەها ئەو واوەودە لە یەکەمیه ئەو ڕێکەراواوە
بززىو کە ەەوگز مەتر زی بزززووتىەوەی داگیرکردو ز D.C.
ەروگاوززدەوە( .ری ززارد برادلزز ) ززەرزک ئەو واوەوززدە و
کە ززززززززززێب کە بە هززززززززززۆی هەوڵە تێکززززززززززدەراوەکاو دکی
زۆی کزرد لە هەمزان
کارمەودەکاو حەفتا دز ر پادا ت
ززتریتدا
هەفززتەی یەکەمزز بزززووتىەوەی داگیرکردوزز وا
ازززاوەڕواو دەکزززرد ەووتزززر ۆپیشزززاودەرەکان دەربکزززا
هەروەها لەو کە اوە بىو کە بەرگری لە کارەکاو پۆلی
دکی بزووتىەوەی داگیرکردن لە هەمىو واڵتەکەدا دەکرد.
لیبڕالە بێ پرەًطیپەکاى

لە ئێسززتادا ززەردەم ایرزکزز پەرییەکززان لە بزززارەی
زار
دلێرەکاوەوە کە ویسزتىیاوە وزاواە دوورەدە زتەکاو
ڕەگزززززار بزززززکەن هزززززاتىوە .لە هەر اڵێزززززب کە لە -زززززىێه
دەرپەڕاوززززدن ئەوجززززای دەدرێزززز ئەی پرز ززززەیە تائێسززززتا
جۆرێززب داگیرکردوزز وززاواە بززىوە کە بززۆ کززاری گەورە
بەروامەیززان داڕ ززتىوە بززۆ ئەوەی لە یەکەوە پرزکەکاویززان
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جێبەجێزززززبکەن و لە یەکززززز تریشزززززەوە باجەکاویزززززان کەی
ببێززتەوە .بززۆ ومززىووە درو ززتکردن و فرز ززته لە وززاواەی
کۆڵۆمبیززززززا هایتسزززززز وا ززززززىته واوەوززززززدی ئەی وززززززاواە
ەیزززاولێکەوتىوە بەهزززۆی تىوزززدوتیهی و هەکاریزززیەوە کزززرایە
ئامزززاوج گە زززەپێداوە ئەریسزززتۆکراتییەکان .بەهزززا زززەروۆ
لێدراوەکاو درو تکردن و فرز ته لە کاتێکدا بزۆ بەهزای
ئەو واواەیە دەگۆڕا کە کار لە وێستگەی میترز بەردەوای
بززىو .درو زززتکردو هێلێکزز (تزززرای) لەو وززاواەیەی تێیزززدا
دەکی تەویا بۆ ئەوەی ئۆتۆمبێزى وەیەتە زەر زەقامەکان
بىوە هزۆی بەرەبزىووەوەی لەواکزاوی مىڵزب لەو وزاواەیە.
ڕاوێهکاری مىڵب لە  D.C.ئیتزر تەویزا بە کارێزب داواورێز
بەڵکى ەرگەرم مرز ەکاوە .ئەوان وااه بۆ یاوەکان و لە
جیززات قسززەکردن لەبززارەی هەواڵە وەرە ززییەکاوەوە بززا
لە ڕووکززززاری جززززىاو وززززاواەکە لە داهززززاتىودا دەکەن و
مززززززامەڵەی گەڕەکە گۆڕاوەکززززززان دەکەن و بززززززا لەوە
دەکەن کە کای واوااوە هێشتا مەتر یدارن.
تێگەیشته لەوەی ەریکە ا ڕوودەدا گروگە .ایىز
ئەریسززززززتۆکرات باوکززززززدار درو ززززززتکەر و فرز ززززززیار و
وەگەڕ ەری ززەرمایە ەریکزز لە -ززىێه دەرپەڕاوززدوه.
ئەی گزززززروپە کۆمەڵێزززززب قەرەی گەورە کە تەویزززززا ۆیزززززان
دەتىاوه دە تیان پێیبگزا وەردەگزرن و بزىدجەی دەوڵە
بەکزززززاردێىه بزززززۆ ئەوەی بەهزززززای ەەوی بەرەبێزززززتەوە .ئەی
پرز زززەیە بزززهاردەیە دە زززاتە بەردەی ایىززز پسزززز ۆڕی
زااڵوەی ئەوان بە یەوز
داویشتىوی  .D.C.ئەگەر داهات
زاوىو
کەمەوە ەد هەەار دز ر بێ دەتىاوه بزۆ کڕیىز
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لەو واوازززاوەی وىێزززدەکرێىەوە قەرە وەرگزززرن زززاوىویە
بکڕن و بە یزارمەتی کرێکزارە هەرەاوەکزان وزىێیبکەوەوە و
ززززززىود لە بەرەبززززززىووەوەی وززززززر ەکەی بە مەبە ززززززت
درو تکردو دز ێک پارێزراو بۆ ایى واوەود وەرگزرن.
بەپزززێ ەواوەوە تزززا ئەو کزززاتەی لەو وزززاواەیە کزززۆچ دەکەن
دەبىو کرێ ەزر بدەن .بهاردەی ێیەی وییە.
واوەوززدە تێکززڕای ور زز ززاوىو ززاڵ  8111وزززیکەی
 181هەەار دز ر بزززىو .ززززاڵ  8118گەیشززززتە ەیززززاتر لە
 811هەەار دز ر و لە زززاڵ  8118زززدا ور ززز زززاوىو
 %11بەرەبززىوەتەوە .واتززا ئەگەر ززاوىویەک  811هەەار
دز رییزززززز هەبززززززىوایە تەویززززززا لەبەرئەوەی لە ززززززاوەن
مىڵکەکان بىوی تىاویىتە لە ماوەی اڵێکدا بڕێک ەیاتر
ێزاوێک ڕە ێس بەدە زتبێىی .
لە داهات مامىاوەودی
داراییەکان یان ئایىدەی ایى واوەود
گرێداو اارەوىو
بە ور زززز مىڵکەکززززاوەوە دز زززز مرز ەکززززان دەگۆڕێزززز .
بەرکەوەوزززدییەکاو دەگۆڕێززز  .ئەی کززززارە ایىززز پسزززز ۆڕ
ززەرجەی بیروبززاوەڕە لیبززڕا و پێشززکەوتىوەکەیان
لەگە
بە پڕز زززەی گە زززەی زززاری ئەریسزززتۆکراتی دڕوزززدەوە
دەبە تێتەوە .ئەو هاوواڵتییاوەی کە دەازىە ئەو واوازاوەی
وزززىێکراووەوە لیبزززڕاله و کیزززان لەگەڵیاوزززدا ئا زززاوە بەاڵی
ىێىگۆڕکێ ئەوان لە ڕووی مادییەوە وایزان لێزدەکا کە
بە زززداربه لە پرز زززەی زززتەمکاری و زززەرکىتکاراوەی
وزززىێکردوەوەی زززارەکە .ئەوان بەرەو دوکمىزززایەت لەگە
داویشززتىاو ڕە ززەو وززاواەکە هاوززدەدا  .بە واتززایەک تززر
لە پشززززز هەمزززززىو جیکزززززۆبزێکەوە ڕزدی گیۆلیزززززاوییەک
اەکدار وە تاوە.
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کاکە ڕەشەکە ئىبێکتی ترضە

ئەی پرز ززەیە بەرهەمهێىزز ڕا ززیزمە .ڕا ززیزی تەویززا
پەیىەوزززدی بە هە زززتەکاو ئزززێمەوە ویزززیە بەڵکزززى جۆرێزززب
زەرااوەگرتىو لە فشار ستىە ززەر تززاکە بززۆ
ەزرەملێی ز
زەرااوە گرتزىوە لەی
پارا تى جێگەی زۆی و تزىڕەی
پرز زززەیەوە .لەی ڕواوزززگەیەوە لە -زززىێه دەرپەڕاوززززدویر
بەرهەمهێىززز بێززززاری و تر زززە لە هەکاری ئەویزززر تەویزززا
بەهززززززززۆی هەکاریزززززززز ئەواوەوە .جۆرێززززززززب وەفززززززززرە لە
ڕە ێسزززززتەکان بەرامزززززبەر بەهزززززای مىڵکەکزززززاو وزززززاواە
وززىێکراوەکە کە ئایىززدەیەک وا ززەقامگیر بززۆ ززارەەایاو
ایى واوەودی داویشتىوی ئەو گەڕەکاوە درو تدەکا .
لە میززززىاوییەک ب ىوکززززدا کە لە یەکێززززب لە ماڵەکززززاو
واواەیەک وزىێکراوەدا لە ( )D.C.ڕێکەرابزىو وە میزىان
ڕووداوێک بیى  .ئەو ڕزکە اەوزد گەوجێکز ڕە ێسز بە
ززززىاری ماتۆڕ ززززکیى بە گەڕەکەکەدا تێزززز ەڕیه .پیززززاوێک
بەڕێز کە پیشەیەک گىوجزاو و ێزاوێکز بەڕێززی هەبزىو
لەگە ئێمە وە زتابىو لە بزىوو ئەو گەوجزاوە تزىڕە بزىو.
ڕا ززززززززززتە کە ماتۆڕ ززززززززززکیل ئەو گەوجززززززززززاوە کاوەکاوی
درو ززززززتدەکرد بەاڵی ئەوان وە لەگە ئززززززێمە دەدوان و وە
هزززیی کارێکیزززان بە ئزززێمە بزززىو بەاڵی لەگە ئەوە زززدا ئەو
پیاوە بەڕێزە لە بىوو ئەو گەوجە ڕە ێستاوە تىڕە بزىو
بە ڕوو سارێک تىڕەوە لەبەر ۆیەوە بۆڵە بۆڵ بىو.
"بىون"ی ئەو گەوجاوە تاکە هۆکاری تزىڕەی ئەو پیزاوە
وەبززىو بەڵکززى ززەرقاڵ ئەوان لەگە گززروپەکەی ۆیززان
بززززى ززززەروجدان لەو وززززىێکردوەوەیەی ئەوجامززززدراوە ئەو
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پیززززاوەی تززززىڕە کردبززززىو .ئەی گەوززززجە ڕە ێسززززتاوە بززززۆ
پارا ززتى ۆیززان لە بەردەمزز ئززێمەدا ۆیززان وەدەوىاوززد
وەدەتر زززان و مىزززداڵ بێزززدەو وەبزززىون .ئەمە دەبزززىوە
هززززۆی ئەوەی لەگە هەر تێ ەڕیىێکزززز ئەواوززززدا بە بەردەی
مززاڵ ئەو پیززاوەدا پیززاوەکە ەیززاتر تززىڕە بێ ز  .ئەو بەهززۆی
بىوو ئەو مىدااڵوەی لەو گەڕەکە لەدایکبزىون و ئزاەایەتی
یزززاری کردویزززان لە بەرامزززبەر ئزززێمە هەبزززىو تزززىڕە بزززىو
مشتەکاو بە یە دەکێشا.
ئەی جززۆرە تززىڕەییە لە تر ززەوە ززەرااوە دەگرێز  :لە
ڕ ززتیدا پیززاوە بەڕێزززەکە لە ززۆی تززىڕە بززىو اززىوکە لەو
گەوجاوە دەتر ا .ئەوەی (فراوز فاوىن) لەبارەی ئەەمزىوو
زز
ززىد وە ڕە ێسززتێب لە پاریسزز کێززر دە ززت
پێسززتەکان وىو ززیىیەت بززۆ ئەمززڕز بە ززىودە" :کززاکە
ڕە ئزززززىبێکت تر زززززە" .لە ڕووی فەرهەوگززززز قزززززاڵبەوە
جە تەی گەوجاو ڕە ێس بزۆ اەوزدیه دەیە بەڵکزى بزۆ
اەودیه ەدە هێمایە بىوە بۆ بى ەق"ز و ەرکە ز .
تىوززززززدوتیهی دکی زززززز پێسززززززتەکان بە بەراورد لەگە
تەواوی واڵتەکە لە وا زززىته لە هەمزززىو زززىێىێب کەمتزززرە.
ز بە واتززایەک ورد ڕووپۆ ززێکە
لەگە ئەوەی پێسززت
بەرامبەر ەیان پێگەیشته بەاڵی ئەی ڕووپۆ زە پارێزگزاری
ززززززز پێسزززززززتەکان واکزززززززا ئەی
لە بەهزززززززای مزززززززىڵک
پارێزگزززززززاریکردوە پێىیسزززززززت بە ازززززززاودێری ەیزززززززاترە.
واقیعیززیەتەکە ئەوەیە کە ئەی (کززىڕە مەتر ززیداراوە) تر ز
ەیاتریزززان لە ززز پێسزززتەکاو دەوروبەریزززان هەیە .ئزززێمە
پێس دەتىاویه پۆلیسیان لزى ئاگزادار بکەیزىەوە واتزا
ئززامڕاەی تىوززدوتیهی دەوڵەتز دکی ئەواومززان لەدە ززتدایە.
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ئەفسززززەراو پززززۆلی جە زززز لە ززززەر ئەوە دەکەوەوە کە
داویشزززتىاو ئەو واوازززاوەی بە ئەریسزززتۆکرات کزززراون و
ەڵکەکەیزززززززان لە -زززززززىێه دەرپەڕێىزززززززدراون لە کزززززززارە
گىماواوییەکزززان ئاگاداریزززان دەکەوەوە .لە ڕا زززتیدا پەیزززام
پزززززۆلی بزززززۆ داویشزززززتىاو ئەو واوازززززاوە ئەوەیە کە :هەر
کارێکتزززززان پێەۆ ززززززە بززززززیکەن بەاڵی لەگە داویشززززززتىاو
وززززاواەکە تێکىەگیززززرێه ززززەرکىتکردن لە یەن دەوڵەتەوە
اارە ەری ەرجەی کێشەکاوە.
گرفتە پەیىەودیزدارەکان بە لە -زىێه دەرپەڕاوزدوەوە لە
وەگىوجزززززاو هەردوو دا کزززززىر دەکزززززرێتەوە لەبەرئەوە
ڕێگەاارەکزززززززان بە ئاڕا زززززززتەی بزززززززهاردەی ئە ،قززززززز و
ڕافتارەکزززززاو تزززززاکه .لەڕا زززززتیدا هەراەوزززززدێب بزززززىوو
داویشتىاو وىێ کاریگەری لە ەر دەرکردوز هەکارەکزان
هەبززززىوە بەاڵی ئەی هاو ززززى وىێیززززاوە دەبززززىو ئەوەوززززدەی
دەتززىاوه وەریتەکزززان بززززاوه .لەگە ئەوە ززدا کاتێزززب تزززاەە
هاتىوە لیبڕالەکان ی واواە وىێکراوەکان کەمێب فشزاریان
دە ززرێتە ززەر دەڵززێه" :ا ز بهاردەیەک ز تززری هەیە؟ ئەمە
تەویا واواەیەکە دەتزىاو بهێزىی زۆم تێزدا دابزیه بزکەی".
ئەی وتەیە بزززززى کىمىکزززززىڕی هەمزززززىو زززززتێب لە ۆیزززززدا
کىرتززدەکاتەوە و پەردەی باوگە ززە یا ززییە لیبڕالییەکززان
لە بززززززارەی بهاردەکززززززاو تززززززاکەوە هەڵززززززدەماڵێ  :ئێززززززىە
بهاردەیەکززز ترتزززان ویزززیە زززەرجەی بڕیارەکزززان پێشزززتر
دراون.
ەرااوە:
http://www.sarpoosh.com/politics/thoughtpolitical/thought-political960505781.html
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(هەشت)
قۆًاغە هێژووییەکاًی ضەرهایەداری
لە لیبڕالیسهەوە تا ًیۆلیبڕالیسم
وى یه :کىجیه کاراتاو
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قۆًاغەکاًی هێژووی جیهاًی ضەرهایەداریی دەوڵەتی

مێهووی پێکهاتەی کۆمەاڵیەت پێىیستە بە تێبیىیکردوز
پەیىەوززززدی وێززززىان ئەی دوو بززززابەتە لەبەراززززاو بگیرێزززز :
دەوڵە

و

ەرمایە .دووبارەبىووەوەی تایبەت دەوڵە

و

دووبززززارەبىووەوەی پەیىەودیززززدار بە

ززززەرمایە پێىیسززززتە

بەیەکەوە لێززك بززدرێىەوە .دەوڵە و

ززەرمایە پەیىەوززدی

تەواوکەراوەیان بەیەکەوە هەیە گریمزان لەبەرامزبەر یەکتزر
دەوە تىەوە .هیی یەکێب لەو دوواوە واتىاورێز
ئەوی تززر بکرێ ز  .لە

ززەرمایەدا مززارک

وێززززززىان دوو کەواوەوە بززززززۆ ئەوەی لە
ززەرمایەداری تێبگززا

پێکهززاتە

ززززەرمایەداری لەبەراززززاو

زززززەرلەوىێ دەوڵە وە

هەوززىکەی بەەیززىە بەربززا

دە ززاتە

ززززززێىاەی وایززززززاب

بەاڵی کاتێززب دەماوەوێزز

کززززۆمەاڵیەتییە ڕا ززززتەقیىەکاو
بگزززززریه پێىیسزززززتە

دەوڵە

ئاڕا زتەی

هۆکزززززاری

بەاڵی مارکسززییەکان لەجیززات
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ئەمکزززززارە هەوڵیزززززان داوە وەراەر اوەکزززززاو

زززززەر او

یا زززز بە تێگەیشززززته لە وەراەر ززززاوە مێهووییەکززززاو
ئززززابىوری

ززززەرمایەداری ڕوون بززززکەوەوە .بە ززززێىەیەک

گشزت قۆوززاغە مێهووییەکززاو گززۆڕان و گە ززەی ئززابىوری
ەرمایەداری بەمشێىەیەیە ( ەرمایەداری باەرگاو یزان
قىتابەزززاوەی
ئیم رالیزی

زززەرمایەداری پیشە ززززاەی

زززەوداگەری

ەرمایەداری دواییه ( )Late Capitalismو ....

لە دیززدێک جیززاواەەوە دەتىاورێ ز ئەی قۆواغززاوە بەپێ ز
وەراەر زززاوە پەیىەودیزززدارەکان بە (کزززااڵی جیهزززاوگری) لە
یەکتززر جیزززا بکزززرێىەوە .قۆوززاغ باەرگزززاو بە پیشە زززاەی
زززىری جیزززا دەکزززرێتەوە

زززەرمایەداری پیشە زززاەی بە

پیشە ززززاەی لززززۆکە و ڕ ززززته و اىززززیه ئیم ریزززززالیزی بە
پیشە ززاەی قززىر

و

ززەرمایەداری دوایززیه بە کااڵکززاو

بەکززززززاربردو بەردەوامزززززز وە

ئۆتۆمبێززززززى و ئززززززامێرە

ئەلیکترزوییەکان .قۆواغێک وىێ

ەرمایەداری دوایزیه لە

دەیەی 1891وە دە ززت پێکززرد و لەو مززاوەیەدا (ەاویززاری)
بىو بە کااڵی جیهاوگیری.
ئەی وەراەر اوززاوە لە بىەڕەتززدا لەگە گە ززەی تىاوززای
بەرهەمهێىززززان دکیەکززززه و دەتىاورێزززز وەراەر اوەکززززاو
ززەر او

یا زز لە ززەر ئەی بىەمززایە ڕوون بکززرێىەوە

بەاڵی لەی ڕواوزززززززگەیەوە واتىاورێززززززز

پەی بە پێکهزززززززاتەی

دووبارەبىوەوەی ئەو کە ئاماکەی پێدا ببرێ  .لەی وێىاوەدا
دەتىاورێزززز

بىترێزززز ئەوە (ئیماوىێززززى والر ززززتایه) بززززىو

زززەرلەوىێ دەوڵەتززز وە

هۆکارێزززب کە
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زززان بە

زززاو

ەرمایە ئامادەبىوو هەیە هێىایەوە بەربا  .بەمشێىەیە
ئەو وەراەر اوەکزززززززاو پێکهزززززززاتە کۆمەاڵیەتییەکزززززززاو لە
ڕواوزززگەی ئەو

یسزززتمە جیهزززاوگیرییەی لە یەن دەوڵە و

ەرمایەوە گە ەی کردبىو لێکدایەوە .لەی ڕێزگەیەوە بەو
ئەوجززززامە گەیشزززز کە مێززززهووی

یسززززتم جیهززززاوگیری

مززۆدێرن بەپێزز ئەو وەراەر اوززاوە لەبەراززاو بگرێزز
تێیزززدا فۆڕمێزززب لە دەوڵە

کە

زززەروەری یزززان ڕابەرایەتیززز

(هەکمززززززىون) لە فززززززۆڕمێک تززززززر وەردەگرێزززززز  .بەرلەوە
مارکسززییەکان

ززەدەی وۆەدەیززان بە قۆواغێززب دەەاو ز کە

ئەوەی تێیدا بەرجە تە بىو لیبڕالیزی بىو لە کۆتاییەکزاو
بزۆ ی ئیم ریزالیزی ڕووی

ەدەی وزۆەدەدا گەڕاوەوەیە

دا .لە ڕا ززتیدا لیبڕالیزززی ( یا ززەتەکاو باەرگززاوی ئززاەاد)
هەمززززززان

ززززززتراتیهی

تایبەتمەوززدی

یا زززززز بەریتاویززززززا بززززززىو .ئەگەر
ززەدەی وززۆەدە بتىاورێ ز لەگە

رو ززتی

ززتراتیهی ئززابىوری بەریتاویززا بززا
کە بەریتاویززا ئەو کززاتە بە ڕابەری

بکرێ ز

لەبەرئەوەیە

ززەرمایەداری جیهززاو

هەکمار دەکرا.
یا زززز ئززززابىورییە کە ڕابەر

لیبڕالزززز ڕێى ززززىێىێک

(هەکمززززىوو ) بەکززززاری دێىێزززز  .ئەگەر وابێزززز

پێىیسززززتە

لیبڕالیزی لە هەمىو قۆواغێکدا مىمکیه بێ  .والر تایه بەو
ێىەیە بیر دەکاتەوە .بە بۆازىوو والر زتایه تەویزا

زى

ڕابەر (هەکمىون) لە ئابىوری جیهاو مۆدێروزدا هەبزىون.
بە واتایەک تر تەویا

ى واڵ

لیبڕالیزمیزان پە زەود کزرد:

هۆڵەودا بەریتاویا و وی،یەتە یەکگرتىوەکزاو ئەمەریکزا .لە
328

ویىەی دووەم

ەدەی

کاتێزززب بەریتاویزززا

اوزە و ویىەی

زەدەی حە زدەدا

یا زززەت بارەگزززاو یزززان پشزززتیىاوی

هەبىو هۆڵەودا واڵتێکز لیبزڕا بزىو لەڕووی

یا زییەوە

هۆڵەوززدا پا ززایەتی ڕەهززا وەبززىو بەڵکززى کۆمززاری بززىو .لە
ڕا تیدا (رێىى دیکار

و جزۆن لزۆ ) هەردوویزان پەوایزان
تزززززىاوی لەوێ

دەبزززززردە بەر ئەمسزززززتردای ( .ززززز یىۆەا)
ىێىێب بۆ ۆی بدزەێتەوە.
والر تایه لە

ى ڕووەوە بۆ ڕابەرایەتز (هەکمزىوو )

دەگەڕێ ز  :کیززان (پیشە ززاەی) باەرگززاو و دواتززر یەو ز
دارای  .بە بڕوای والر تایه
ۆی لە کیاودا دەاە ێىێ

زەرەتا دەوڵە

ڕابەرایەتیز

و دواتر تیشزب دە زاتە

زەر

یەو باەرگاو و دارایز  .ڕابەر بە دەوڵەتێزب دەگىترێز
کە لە

ززززەرجەی بىارەکاوززززدا بااڵدە زززز

بێزززز  .بەاڵی ئەی

ڕابەرایەتیززیە درێززهە واکێشززێ  .بەدڵىیززاییەوە دەوڵەتززیر بە
ێرایززززززززززززز واڕوو ێززززززززززززز

ازززززززززززززىوکە ئەگەر دەوڵە

ڕابەرایەتیززززیەکەی لە بىارەکززززاو بەرهەمهێىززززان و کیاوززززدا
لەدە

بدا

دووبارە دەتىاوێ

ڕابەرایەت لە بىارەکاو

باەرگاو و داراییدا بهێ"ێتەوە.
بززززۆ ومززززىووە هۆڵەوززززدییەکان دوای ئەوەی بەریتاویززززا لە
ویزززززززىەی دووەمززززززز

زززززززەدەی هەکدەدا لە بىارەکزززززززاو

بەرهەمهێىززان و پیشە ززاەیدا پێشززیان کەو

ڕابەرایەتیززان

لە بىارەکززاو باەرگززاو و داراییززدا هێشززتەوە .لە

ززەدەی

وززۆەدەدا (لە قۆوززاغ وا ززراو بە [لیبڕالیزززی]) بەریتاویززا بە
تەواوی دە ززززت بە ززززەردا گززززرته بەاڵی ئەگەر قۆوززززاغ
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ڕابەرایەت ز بەریتاویززا بە لیبڕالیزززی وززاو بززبەیه ئەوا هەمززان
ئەو اەمزززززکە دەتىاورێززززز
هۆڵەودا

زززززەردەم ڕابەرایەتیززززز

بزززززۆ

بەکار بهێىرێ .

لە یەکززززززززز تزززززززززرەوە (باەرگزززززززززاو ) بە
ئامززادەوەبىوو ڕابەرێززب دەوترێ ز

زززززززززەردەم

واتززا ئەو

ززەردەمەی

هۆڵەوززدا ڕابەرایەت ز لەدە ززتدا و بەریتاویززا و فەڕەوسززا بززۆ
ڕابەرایەت کەوتزىە تێبەرتێز یەکتزری .بزۆ وەبزىوو ڕابەر
لە قۆوزاغ وا زراو بە ئیم ریزالیزی دوای دەیەی

دەتىاورێ

 1941بگەڕێیىەوە کەتێب بەریتاویا ڕابەرایەت پیشە اەی
ئاوەداوکردوەوەی لەدە تدا و ئەمەریکا و ئەڵماویا و کاپۆن
بززۆ بەدە ززتهێىاو ڕابەرایەتیز بەرەوگارەییەکاویززان دە ز
پێکززرد .لەی
هەڵەیە

ززۆوگەیەوە جززێگەی

ەر ززىڕمان ویززیە ئەگەر

لە وێزززىان دوو قۆوزززاغ باەرگزززاو و ئیم ریزززالیزی

بدزەرێتەوە.
رەوەودی (گە ە) لە قۆوزاغ

زەرمایەداریدا واتىاورێز

بە ڕەوەودێک تەواو تۆمارکراو هەکمزار بکرێز  .پێىیسزت
ئەی گۆڕاوکاریاوە تەویا لە وەراەر او کزااڵ جیهاوییەکاوزدا
وەبىو بەڵکى قەیراو دوای ئابىوری بىو.
بە واتزززایەک تزززر گە زززەی

زززەرمایەداری پێىیسزززت بە

دووبارەبىووەوە هەیە کە ەات

زەرمایەدارییە.

یسزتم

لە یەکززز تزززرەوە پێىیسزززت بە بەرەوگزززاری ىێىزززاوی تزززا
لێزىاری مزردن لە وێزىان دەوڵەتزان بزۆ دە تبە ززەرداگرتى
ڕابەرایەتزززز هەیە لەبەرئەوە دووبززززارەییەکە لەگە ەاتزززز
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دەوڵەتززدا ئززاوێتەیە .بە هەمززان پێززىەر قۆواغەکززاو گە ززەی
ززززززززەرمایەداری جیهززززززززاو دەتىاورێزززززززز

هاو ززززززززێىەی

دووبارەبىووەوەی قۆواغەکاو (ئیم ریزالیزی) و (لیبڕالیززی)
لەبەرااو بگیرێ ( .لە شتەکە بڕواوە)
یسزززتم پشتبە زززتىو بە

لەی شزززتەیەدا بزززۆ ومزززىووە

(باەرگززززززززاو ) قۆوززززززززاغ گىا ززززززززتىەوەی لە لیبڕالیزمزززززززز
هۆڵەوزززدییەوە بزززۆ لیبڕالیزمززز بەریتزززاو
هۆڵەوزززززدا دە زززززەاڵت لەدە ززززز
فەڕەوسا

واتە قۆواغێزززب کە

دەدا بەاڵی بەریتاویزززززا و

ئەوەوزدە دە زەاڵتیان وەبزىوە جزێگەی بگزروەوە

و بە واااری ڕکابەری یەکتریان دەکرد .هەروەهزا قۆوزاغ
زززززززاڵ  1941هاوکزززززززا

لیبڕالیززززززززی دوای

بزززززززىو لەگە

واەبىوو بەریتاویا و هەوڵ ئەڵماویا ئەمەریکزا و کاپزۆن
بززۆ دابە ززکردو

ززەرلەوىێ ئەو

ززەرەەوییاوەی پێشززتر

لەکێر دە ەاڵت هێزە ئیم ریالیستەکاو ڕابردوودا بىون.
بەوپێزززیە قۆواغەکزززاو گە زززەی
وە

زززەرمایەداری جیهزززان

تەویزززززززززززا لەگە ڕەوەوزززززززززززدی گە زززززززززززەی هێززززززززززززە

بەرهەمهێىەرەکزززززززززززان بەڵکزززززززززززى لەگە (لیبڕالیززززززززززززی) و
(ئیم ریززززالیزی)دا بززززىوە .لە ئەوجامززززدا مێززززهووی جیهززززاو
مززۆدێرن وە

دیززارە هەمززىو 181

دەکزززاتەوە .واتىاورێززز
بەردەوای دەبێزززززز

بە دڵىیزززاییەوە ب"ێزززیه ئەی ڕەوەوزززدە

بەاڵی وە

(دزەیىەوە) بەدەر لە

ززاڵێب ززۆی دووبززارە

گریمززززززاوەیەک تاقیکززززززاری

ىود وییە.
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قۆًاغی ئێطتا

دەیەی  1881بە قۆوزززززاغ (ویزززززۆلیبڕالیزی) دادەورێززززز
هاو ززێىەی ئیم راتززۆرییەت بەریتاویزززای دێززریه ئەوەوزززدە
ەاڵە بە ززەر جیهاوززدا کە
(لیبڕالیزی)زە .ڕا تە بەر لە
جیهززززاو

یا ززەتەکاو ڕووکززاری تێکززڕای
زاڵ  1881ئەمەریکزا ڕابەری

ززززەرمایەداری بززززىوە بەاڵی لە

ززززااڵو دەیەی

1841وە لەڕووی ئابىورییەوە ڕووی لە داکشان کزردووە
واقیعییەتێزززب کە
1841

زززاڵ

یسزززتم (ئزززاڵتىوو ) ئزززابىوری

زززززایەتی بزززززۆ دەدا  .ئەمەریکزززززا بە هەمزززززان ئەو
کە ڕزکگارێب هۆڵەوزدا و بەریتاویزا پێیزدا

ڕێگەیەدا دەڕوا

تێ ەڕیزززىن :لە کاتێکزززدا ئەمەریکزززا لە بزززىاری پیشە زززاەی
بەرهەمهێىاودا پا ەکشزى دەکزا
ڕابەرایەتیزززز
ەرااوە
وەو

وە
لە

وابێز

و ئیتزر بااڵدە ز

ززززۆی لە بىارەکززززاو دارایزززز و باەرگززززاو
رو زتییەکان لەدە ز

وەداوە

زەرااوەکاو

و داوەوێ"ە یان وەە.

زززززەردەم لیبڕالیزمززززز بەریتاویزززززدا

مەتر ززییەک بززۆ

زززززەڕ هزززززیی

ززەر ئەو واڵتە وەبززىو .لە وێززىان

 1881و ( 1881بەتززززایبەت لە وێززززىان

ززاڵ

ززززااڵو  1888تززززا

 )1848ئەمەریکززا هاو ززێىەی بەریتاویززای

ززەدەی وززۆەدە

واڵتێکزززززززززز لیبززززززززززڕا بززززززززززىو .واڵتە گە ە ززززززززززەودووە
ززەرمایەدارییەکان

ززىودیان لە یارمەتییەکززاو ئەمەریکززا

وەردەگززر و بە هززۆی دوکمىێک ز هاوبە ززەەوە بە وززاوی
بلزززۆک ڕزکهەاڵ

(یەکێتیززز

یەکتریان دەکرد و لەوزاو

زززۆ ێت جزززاران) هاوکزززاری
زىىورەکاو
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ۆیاوزدا

یا زەت

پشززززتیىاو لە کرێکززززاران و دابیىکردوزززز

ۆ ززززگىەەراوی

کۆمەاڵیەتییززززان گرتبززززىوەبەر .بززززێجگە لە ڕوکززززار بلززززۆک
یەکێتیززززز

لە ئا ززززززت وێززززززىوەتەوەی و حزززززززبە

ززززززۆ ێ

ۆ یالیتییەکان لەواو
به لە ەر

ىىورەکان ەیزاتر لەوەی مەتر ز

ەرمایەداری جیهزاو یزارمەتی اە ز اودویان
ززززەڕی

دەدا .لەمززززڕووەوە

ززززارد بززززریتییە لە قۆوززززاغێک

مێهووی (لیبڕالیزی) کە ئەمەریکزا تێیزدا بااڵدە ز

بزىو .لە

دەیەی 1891وە

یا زززەتە (رێگىززز ) یزززان (تااەری)یەکزززان

دەگیراوە بەر وە

کەمکردوەوەی دابیىکردو کۆمەاڵیەت

ئاەادی گەڕاو

زەرمایە یزان کەمکزردوەوەی باجەکزان لە

واڵتە گە ە ززززززەودووە

ززززززەرمایەدارییەکان .ەیززززززاتر ئەی

یا ززەتاوە بە ڕێززڕەوی ویززىلیبڕال وزززاو دەبەن بەاڵی ئەی
یا ززززززەتاوە لەگە ئیم رالیسززززززتێب کە لە دەیەی 1991دا
بااڵدە زز

بززىو یە

وززاگرێتەوە .بە ڕا ززت لە

ززەردەم

لیبڕالیزمززززدا ۆ ززززگىەەراو کززززۆمەاڵیەت لە بەریتاویززززا و
وی،یەتە یەکگرتىوەکان ڕێڕەوێک باو بىو.
لیىیه جە ت دەکردەوە لە زەر ئەوەی کە قۆواغەکزاو
ئیم ریزززززززززالیزی لەڕووی مێززززززززززهووییەوە دەتىاورێزززززززززز بە
ززززەرمایە) وە ززززف بکززززرێه :ززززەرمایە
(هەوززززاردەکردو
لەوڕووەوە کە باەاڕی واو ۆ واتىاوێز وەاڵمزدەرەوە بێز
دەرگززززا بە دەرگززززا بە دوای بززززاەاڕی جیهاویززززدا دەگەڕێزززز .
(ئارێى ز ) ئیم ریززالیزم دەیەی  1991وە ڕەگززار بززىوو
دەوڵەتێک گرێدراو بە ەرمایەوە لە دە ت میللزە با
دەکزززززززززززا  .دەوڵە بە ڕەتکزززززززززززردوەوەی ىا زززززززززززتە و
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داواکارییەکزززاو میللززززە دە ززز لە پشزززتیىاو کرێکزززاراو
وزززززاو ۆ هەڵزززززدەگرێ و ڕوو لە پشزززززتیىاو ئزززززابىوری و
ەرباەی ەرمایەدارییە دەکا کە هەوزاردەی دەرەوە
کززززراوە .ئەی ڕەوەوززززدە لە قۆوززززاغ ویۆلیبڕالیزمیشززززدا ڕوو
دەدا .
پرز ەی (جیهاوگیری) لە دەیەی 1841وە دە تی ێکرد
ئەو کززززززززاتەی واڵتە دواکەوتىوەکززززززززان بززززززززىووە هززززززززۆی
کەمبىووەوەی بەهای

ىود و داکشان بە هۆی تێربزىوو
لەگە ئەوە زززدا گە زززەی

بزززاەاڕ لە کزززااڵی کزززىالیت بزززا

بەرازززززاوی ئزززززابىوری کاپزززززۆن و ئەڵماویزززززا .لە ئەوجامزززززدا
ززەرمایەی ئەمەریکززای پیىیسززتە ڕێززگەی ززۆی بززۆ وززاو
باەاڕی ئاەادی جیهاو بدزەێتەوە .ئەی تێبەرتى جیهزاوییە
بززززى پەوززززابردوە بەر ڕابەری
قۆوززاغ ئێسززتای

ززززەرباەی مززززىمکیه وەبززززىو.

ززەرمایەداری ەیززاتر لەوەی (ویززىلیبڕال )

بێ (ویى ئیم ریالیست )یە.
بە بۆاززززىوو (ئەوتۆویزززززۆ وگزززززری) و (مایکزززززڵ هزززززار )
ئەمەریکززا لە پززلەی دەوڵەتێکزز ئیم ریالیسززتدا هاو ززیىەی
ئیم راتۆرییەت ڕزم دێریه کزار واکزا بەڵکزى لە زەڕی
کەوداودا اڵ  1881لە هەوڵز بەدە زتهێىاو پشزتیىاوی
وەتەوەیەکگرتىوەکاوززززززززدا بززززززززىو ئەویززززززززر لەگە ئەوەی
ەرباەی هەبىو .بەاڵی مه وزاتىاو لەگە ئەی
ڕابەرایەتی
بۆازززىووەدا بززز کە ئەمەریکزززا وە (ئیمریالیسززز ) بەڵکزززى
(ئیم راتۆری)زززززیەتە .هەر میللزززززە یززززان دەوڵەتێززززب ئەگەر
هەو بدا ببێ بە (ئیم راتزۆرییە ) ازارەیەک بزێجگە لە
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کەوتززىە داوی ئیم ریززالیزم ویززیە 11 .ززا دوای ززەڕی
کەوززززززداو ززززززەڕی ێززززززرا بە کززززززردار ئەو بۆاززززززىووەی
هەڵىە اودەوە کە ئەمەریکا وە دەوڵەتێکز ئیم ریالیسز
بەڵکى (ئیم راتۆری)زیەتێکە :ئەمەریکا ەیاتر لەوەی ەوداڵ
وەرگرتىزززززز ڕەەامەوززززززدی وەتەوەیەکگرتىوەکززززززان بێزززززز
یا زززەت (تزززاک،یەوە)ی دەگزززرتەبەر [بەڕوووززز (لەاە -
داماڵیى تاک،یەوە)].
بێگىمزززززان (وگزززززری و هزززززار ) باوەڕیزززززان بە ئایزززززدیای
(ئیم راتززۆرییەت ئەمەریکززا) ویززیە بە بۆاززىوو ئەی دوواوە
(ئیم راتۆرییە ) جێگەیەکە هیی

ىێىێک وییە :جێگەیەکز

بزر و بى ىێه .ئیم راتزۆرییە

زتێک بزێجگە لە بزاەاڕی

جیهزززاو ویزززیە .بە وتەی ئەوان (لە بزززاری ومزززىووەی یزززان
یسزززتمە لە جێگەیەکززز دەرەوەی بزززاەاڕی

ئارماویزززدا ئەی

جیهاویزززدا بزززىوو ویزززیە :قەڵەمزززڕەوەکەی هەمزززىو جیهزززان
دەگززززرێتەوە .کەواتە لەواوەیە بتىاورێزززز فززززۆڕم بززززاەاڕی
جیهزززاو وە

وەربگیرێززز

ومزززىووەیە

بزززۆ تێگەیشزززته لە

دە زززەاڵتداری ئیم راتزززۆرییە  .لەی فەەا وەری و گزززۆڕاوەی
ئیم راتۆرییەدا دە ەاڵ
ویزززززیە .دە زززززەاڵ

هیی

زىێىێک تزایبەت و دیزاری

لە هەمزززززىو

زززززىێىێب هەیە و لە هزززززیی

زززززىێىێکیر ویزززززیە .ئیم راتزززززۆری (یىتۆپیزززززایەکە) یزززززان بە
ڕا ززززتییەکەی (هززززیی
ئیم راتزززۆرییەدا وە

ززززىێىێب)ە یززززان (بززززى
بزززاەاڕی جیهزززاو

ززززىێىە) .لەی

دەوڵەتەکزززان هزززیی

گروگییەکیان وییە .بۆاىووێک هاو ێىەی ئەمە دەتىاورێ
لە بۆاىووەکزززززاو مزززززارک

و ئەوگلززززز
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لە (ماویفێسزززززت

کۆمۆویسززززززززززز ) ( )1989بزززززززززززدزەرێتەوە .لەو یەوەوە کە
(ماویفێسز ) پێشزبیى دەکزا جیاواەییەکزاو وێززىان وەتەوە
و دەوڵەتەکان بە گشت لە ڕێگەی (مزامەڵەی هەمە یەوە و
گرێدراوی بەرامزبەر و جیهزاو میللززەتەکان) کزا دەبزىەوە.
ئەی بۆاززززززززززىووە یەوە پەیىەودیززززززززززدارەکان بە دەوڵە و
میللززززەتەوە لەبەرازززاو واگرێززز  .بزززۆ ومزززىووە

ۆڕ زززەکاو

ززززاڵ  1989بززززىوە هززززۆی جێگیربززززىوو

ززززەرمایەداری

دەوڵەتززززز و ئیم ریزززززالیزی لە فەڕەوسزززززا و ئەڵماویزززززا وە
کاڵبىووەوەی جیاواەییەکاو وێىان میللزە و دەوڵەتەکان.
لە ئەمڕزدا دەڵێه اىاراێىەی (میللززە

دەوڵە ) بێهێزز

بزززىوە و لەپزززى کەوتزززىوە .ڕا زززتە کەبىەمزززای وەتەوەیززز لە
متماوە کەوتىوە بەاڵی ئەمە بە هیی
بززززۆ لەوززززاواىون و

ززززڕاوەوەی دەوڵە  .تەویززززا لە ززززەر

ىا زز و ئیززرادەی دەوڵە
دەوڵەتێکززز تزززر یە

ێىەیە

ئامزاکە ویزیە

بگرێززز

دەوڵەتێززب دەتىاوێزز لەگە
یزززان هاوپەیمزززاو ببە زززتێ .

هەرگیززز دەوڵەتێززب وەبززىوە کاتێززب مززاوەوەی کەوتززىوەتە
مەتر زییەوە لە یەکگزرته یززان کزۆ و بەوزد ززۆی بەدوور
گرتبێززز  .تەویزززا میللززززەتە لە پزززلەی (کۆبزززىووەوەی ەیزززاڵ )
ۆی لەی کزارە بەدوور دەگرێز  .تیۆر زیىەکاو (یەکێتیز
ئەوروپا) دەڵێه (یەکێتی ئەوروپای ) لە ئا زت دەوڵەتزاو
ۆبەڕێزززىەبەری مزززۆدێرن تێزززدەپەڕن بەاڵی وە

(مزززیللە

دەوڵە ) لەکێززززززر فشززززززاری (ئززززززابىوری) جیهاویززززززدا وە
هەرێمێکزززز لێززززدێ

یەکگرتىزززز هەرێمزززز یززززان وززززاواەی

دەوڵەتەکززاویر بە هەمززان لۆکیززب بززىون بەدە زز
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دێززىه.

دەوڵەتە ئەوروپاییەکان بزۆ ڕووبەڕووبزىووەوەی ئەمەریکزا
و کاپۆن یەکێت ئەوروپایان پێب هێىا و هێززی
و ئابىوری

ۆیان بە (بزان دەوڵەتێزب)

زەرباەی

ز ارد .واتىاورێز

ئەمە بە (رەتکززززردوەوەی) [هیگ"زززز ] دەوڵەتزززز مززززۆدێرن لە
قەڵەی بدرێ

اىوکە لەکێر فشاری

یان باەاڕی جیهاو

دەوڵەتەکان یە

ەرمایەداری جیهاو
دەگرن و بە زێب لە

(بەرەی کۆمەڵە دەوڵەتێب  )Bloc stateیان یەکێتیزیە

پێزب

دێىه( .یەکێت ئەوروپا) یەکەی بەرەی کۆمەڵە دەوڵەتێب لە
مێززززهوودا ویززززیە بەر لەوە (رایشزززز
(بلۆک

ززززێیەی)ی ئەڵماویززززا و

اوشزیىە بەرکەوەوزدییە هاوبە زەکاو ڕزکهەاڵتز

ئا زززیا)ی ئیم راتزززۆرییەت کاپۆومزززان هەیە کە لە هەردوو
دەیەی 1881دا بزززززززززززززززۆ ڕووبەڕووبزززززززززززززززىووەوەی (بەرە
ئابىورییەکزززززززان)ی بەریتاویزززززززا فەڕەوسزززززززا و ئەمەریکزززززززا
دەرکەوته .بەر لە

ەڕ ئەی بەرەی دەوڵەتزاوە بە ویشزاوەی

زززەرکەوته بە زززەر ( یسزززتم جیهزززاو مزززۆدێرن) واتزززا
زززەرمایەداری و (میللززززە

دەوڵە ) دادەوزززران .پزززرزکەی

یەکێتییەک ز ئەوروپززای بەر لە وززاپلیۆویر بززىوو هەبززىو
ومىووەکەیززان ئیم راتۆرییەتەکززاو ڕابززىردوو بززىون وە
ئەوەی تەویا لە قاڵب ئیم ریالیزم فەڕەوس یان ئەڵماویزدا
اا

بىون.
ئەوروپاییەکززززززان لە پێکهێىززززززاو یەکێتزززززز ئەوروپززززززادا

ڕابىردوویززززززان لە بیروەکززززززردووە .ڕوووە کە ئەوان هەو
دەدەن بە زززززێب لە (ئیم راتزززززۆری) بزززززکەن بە هێزێزززززب کە
ئیم ریالیسززت وەبێ ز

بەاڵی (یەکێتی ز ئەروپززا)
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ززتێب ویززیە

بززززێجگە لە (بەرەی کززززۆمەڵە دەوڵەتێززززب) لە اىاراێززززىەی
ئززززابىورییەک جیهاویززززدا .دز ەکە لە واواەکززززاو تززززریر
زززێىەیەیە :ئیم راتۆرییەتەکززاو جیهزززاو دێزززریه

بەهەمززان

(اززززیه هیىد ززززتان ى ززززماو

ڕو ززززیا کە لە

جیهزززززاو مۆدێروزززززدا زززززراووە پەراوێززززززەوە)
هاتىووەوە

یسززززتم
زززززەرلەوىێ

ەر اوۆ.

لە هەر واواەیە

ز دەوڵەتەکان

لەو یەوەوە کە میللزە

بە جیزززاکردوەوەی ۆیزززان لە ئیم راتزززۆرییە جیهاوگیرەکزززان
درو

بىون لە یەکەوە ( ار تاوێتییە ) هەیە هەمىان

تێیدا پشکدارن لە یەک تریشەوە ڕابىردوویە

هەیە پڕە

لە جیزززاواەی و بەرەوگارییەکزززان .دەوڵەتەکزززان یزززادەوەرییە
(وەتەوەییەکاو ) ۆیزان دە ەوە وێزىان دوو کەواوەوە و بە
کەمکزززردوەوەی دامێىززز دە زززەاڵتداری و ۆبەڕێزززىەبەری
ۆیزززززان کزززززۆمەڵگەیە

(بە واتزززززای وزیزززززب لە [ئزززززىممە ]

 )communityپێززب دێززىه .ئەی دیززاردەیە بە وردی بە هززۆی
فشزاری

ززەرمایەداری جیهززاوگیری ڕوو دەدا

کە ئێسززتا

باڵ بە ەر تێکڕای دەوڵەتەکاودا کێشاوە.
(ئێروێس

ڕیىان) جارێب ئاماکەی بەوە کزردووە کە بزۆ

پێکهێىزززاو میللززززەتێب فەرامۆ ززز ردو مێزززهوو پێىیسزززتە.
وتەی ئەو لەبززارەی پێکهززاتى بەرەی کززۆمەڵە دەوڵەتززێکەوە
ڕا زززززتە :بەرەی کزززززۆمەڵەدەوڵەتێک وە
هاو زززززێىەی میللززززززە

بلزززززۆ

ڕا ززززز

کزززززۆمەڵگەیەک ( ەیزززززاڵ ) یزززززان

دە زززززتکردە .بە پا ەکشزززززێ ویززززز،یەتە یەکگرتىوەکزززززاو
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ئەمەریکززا گەڕاوەوەی ئیم راتۆرییەتەکززان ەیززاتر لە پێشززىو
ززززۆی دەوىێىێزززز  .ئززززێمە پێمززززان سززززتىوەتە قۆوززززاغێک
(ئیم ریالیسزززززت )یەوە کە تێیزززززدا هزززززیی ڕابەرێزززززب ویزززززیە و
ئیم راتۆرییەتەکززان بززۆ ڕابەرایەت ز لەگە یەکتززر تێبەرتززى
دەکەن181 .

زززززا بەر لە ئێسزززززتا ئەی دز ە بە

جیهاوی یەکەی کۆتای هزا

زززززەڕی

کە ویز،یەتە یەکگرتىوەکزاو

کزززرد بە ڕابەر و پێشزززەوای وزززىێ جیهزززاو وزززىێ .ئێسزززتا
پر ززیارەکە ئەوەیە :ئایززا ئەی ڕووداوە دووبززارە دەبێززتەوە؟
وەاڵم ز مززه ئەوەیە :بەڵززى و وە ێززر .دەڵززێ (بەڵززى) اززىوکە
ڕەهززززززایە و وززززززاکۆکی وێززززززىان ئیم راتۆرییەتەکززززززان بززززززۆ
دە بە زززززززەرداگرتى ڕابەرایەتیززززززز دووبزززززززارە دە ززززززز
پێدەکاتەوە .دەڵێ (وە ێر) اىوکە دوورە ڕابەری دواتزر لە
وا

ئەی تێبەرتێیاوەوە

ەر دەربێىێ .

بززۆ ومززىووە (جیۆ ززاو ئەریگ ز ) پێشززبیى دەکززا

اززیه

ڕابەری داهزززاتىو بێززز و ڕابەرایەتززز لە اىگززز ویززز،یەتە
یەکگرتىوەکززاو ئەمەریکززا دەربێىێ ز

بەاڵی مززه لەگە ئەو

هززاوڕا وززی  .بێگىمززان اززیه و هیىد ززتان ەلهێزززی ئززابىوری
دەبه و تێبەرتێکە لە ئیم راتۆرییەکاو تزر دەبەوەوە بەاڵی
ئەوەی کە ئایزززززا ازززززیه ڕابەرایەتززززز وەردەگرێززززز

یزززززان

هیىد ززززتان ایرزکێکزززز تززززرە .لە ززززەرەتادا میللزززززەتێب کە
دەیەوێزز ڕابەرایەتزز بگرێتەدە زز

پێىیسززت بە

زززتێک

ەیاتر لە بااڵدە ت ئابىوری هەیە بەاڵی هۆکاری بەهێزتر
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ئەوەیە کە هەمزززان گە ززززەی تىاوززززای اززززیه و هیىد ززززتان
ززەرمایەداری جیهززان لەبەرامززبەر کۆتززای کززاری ززۆی
دادەوێززززز  .ئەوەی لەبزززززارەیەوە با ززززز کزززززرد تزززززایبەتە بە
کەڵەکەکززززردن لە

ززززەرمایەداریدا .کاتێززززب ئەی

یسززززتم

کەڵەکەکزززززززززردوە بگزززززززززاتە کۆتزززززززززای
دووبارەبىووەوە
مززززززارک

فزززززززززایل بزززززززززاەوەی

دادە رێ .

پرز ززززززەی کەڵەکەکردوزززززز

ززززززەرمایەی بە

فۆرمزززۆڵ ( )M-C-Mویشزززان داوە :واتزززا

زززەرمایە کاتێزززب

پێیززززدەوترێ
بەپێ ەواوەوە
ۆەیززززززادکردو

ززززەرمایە کە تىاوززززای ەیززززادبىوو هەبێزززز
ەرمایە وییە.

ى پێشەک لۆکیک هەن کە

ززززززەرمایەی پیشە ززززززاەی بە مززززززىمکیه

ویشززززززززاودەدا  .پێشززززززززەک یەکەی ئەوەیە کە
رو زتییەکان لە دەرەوەی

ززززززززەرااوە

یسزتم پیشە زاەی هێشزتا

بێکۆتزززززززززان .پێشزززززززززەک دووەی ئەوەیە کە ( زززززززززەرااوە
زززەرمایەداری

مرزییەکزززان) بەدەر لە ئزززابىوری بزززاەاڕی

بەردەوامه .ئەی اڵە بەهێزە بێکۆتا گەرەوتی هێزی کاری
هەرەان و بەکززززاربەری وززززىێ دەکززززا  .پێشززززەکی
ئەوەیە کە داهێىززاوە تەکىەلۆکییەکزززان

ززززێیەی

ززىىورێکیان ویزززیە و

ئەی بززززابەتە بززززۆ بەهززززای ەیززززادەی ڕێهەیزززز

ززززەرمایەی

پیشە اەی دەڕە سێىێ .
بەاڵی ئەی

ززى پێشززەکییە بە ێرای ز

ەریززکە متمززاوەی

ۆیززززززان لەدە ززززززتدەدەن .لەبززززززارەی پێشززززززەک یەکەمەوە
پێىیستە بىترێز

پزىواەڵییەکەی ئەو کزاتە ئا زکرا دەبێز
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کە قەیراوەکززززززززاو وە

کەمزززززززز

هەروەها قەیراوەکزاو کیزىگە وە

ززززززززەرااوەکان و وەە
گزۆڕاو دز ز ئی لیمز

و بە بیابان بىون و ئەو ەەوییاوەی بزۆ کى زتىکا وا زێه
ڕوودەدا  .بێگىمززان ئەی قەیراوززاوە تىوززدتر دەبززه .لەبززارەی
پێشەک دووەمەوە کاتێب ئەو میللزەتاوەی بە کشزتىکاڵەوە
ززەرقاڵه و لەو واڵتززاوەن کە کمززارەی داویشززتىاویان ەزرە
واتززززا اززززیه و هیىد ززززتان بززززۆ کززززۆمەڵگەی پیشە ززززاەی
دەگۆڕێه ئەمە

بەرەبزىووەوەی بەهزای کزار و داکشزاو

ەزری بەکززاربردن بە دوای ۆیززدا دێىێزز .
جیهاو لە دەیەی 1841دا تى
بەڵگە

ئەوەیە کە بەهای

وزمززززدا مززززاوەتەوە.

ززەرمایەداری

داکشان و قەیزران بزىوە.

ىودی درێهمزاوە لە ئا زتێک

ززززەرمایەداری جیهززززاو هەوڵزززز دا لە

ززایەی ڕەوەوززدی (جیهززاوگیری)دا درێززهە بە کیززاو
بزززدا

بەتزززایبەت بە

ززۆی

زززەرقاڵکردو ازززیه و هیىد زززتان لە

تۆڕی باەاڕی جیهاویدا بەاڵی لە داهزاتىویەک وزیکزدا هزیی
بىارێب بۆ گە زەی ئزابىوری ەیزاتر وامێىێز  .لەمزڕووەوە
ەرمایەداری جیهاو وە

گشتێب وردە وردە لە کۆتای

ڕێگەکەی وزیب دەبێتەوە.
بە دڵىیززززاییەوە
ئززززززززابىوری

ززززىىوردارییەکاو لەوجززززۆرە ۆیززززان

ززززززززەرمایەداری بە کۆتززززززززا وززززززززاگەیەوه .ئەو

واقیعیزززیەتەی کە

زززەرمایەداری پیشە زززاەی

زززىىورێک

دیزززززززاریکراوی هەیە بزززززززابەتێکە و ئەو واقیعیزززززززیەتەی کە
زززەرمایەداری بە کۆتزززای

زززۆی دەگزززا
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بزززابەتێک تزززرە.

کاتێزززب کزززۆمەڵگە و ئزززابىوری هەوزززىکە لەبەرازززاو بگزززریه
پێىیسزززتە دەوڵە
کاتێززززب
دەوڵە

بە هۆکزززارێک ازززا

هەکمزززار بکەیزززه.

ززززەرمایەداری ڕووبەڕووی قەیززززران دەبێززززتەوە
بە هەمززىو هێززز و تىاوززایەوە هەوڵززدەدا ڕێززگە لە

ڕوو زززاو بگرێزززز  .لەمبززززارەدا بە ئەگەری ەزر ڕووداوزززز
زززەڕی جیهزززاوییە .کەواتە گروگتزززریه و ێراتزززریه ئەرکززز
ئزززززێمە ئافراوزززززدو

یسزززززتمێک گىوجزززززاو لەگە قۆوزززززاغ

گىا ززتىەوەیە بززۆ ئەوەی ڕێزززگە لە
هۆی قەیراو

ززەڕێب بگزززریه کە بە

ەرمایەدارییەوە ڕوودەدا .

ەرااوە :ڕزکوامەی ( ر )
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(ًۆ)

چۆى جیهاًً ضێهەم دەضتەهۆ دەکرێت؟
پێشەکیً کتێبً "لیبڕالیسهً ضتەهکار"
ڕەمزي ەەکً
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دەەاوززز کە زززىێىەر ئەی واوویشزززاوە دەبیىێززز
دە ززىوڕمێ

زززەري

لە دڵززً ۆیززدا دەڵێز  :ئەی واوویشززاوە اەوززد

ەیرە ازىوکە لێکزدکییەکً ەزر ەەقزً تێزدایە .ئزا ر وە
هەمززىان دەەاوززیه لیبڕالیزززی واتە ئززاەادي یززان ئززاەادبىون
واتە وەبزززززىووً ەزرەملزززززى هەبزززززىووً ئیزززززرادە ئزززززاەادیً
هەڵبهاردن لەکاتێکدا " تەمکار"ي دک بە لیبڕالیزمە اىوکە
واتزززززززززززاي

زززززززززززەرتى و لێسزززززززززززەودوەوەي ئیزززززززززززرادە

بەرتە ززککردوەوەي ئززاەادییە ئەي کەواتە اززۆن لیبڕالیزززی
تەمکارە؟
هەر ەوو وەاڵی دەدەمەوە و دەڵێ

ئەمە پارادزکسزێکً

ەە و ڕەقە کە تززززززززایبەتە بە دەوڵەتە دواکەوتىوەکززززززززان.
اززززىوکە لیبڕالیزمززززً ئززززابىوري کە ئێسززززتا ئەی دەوڵەتززززاوە
پەیززززززززڕەوي دەکەن بە ەزري پەیىەوززززززززدي کززززززززۆوتڕز و
هەکمززززززىووً تێززززززدایە

ززززززتەمکاري و کۆتىوبەوززززززدکردوً

ئاەادییەکاوً لە واو ۆ تێدایە.
ئەی حززززززاڵەتە لە یەکەوە بەرهەمززززززً پەرە ززززززەودوێکً
لزۆکیکً هێزززە کۆمەاڵیەتییەکززان ویززیە لە وززاو ۆیً دەوڵەتە
دواکەوتىوەکاوززدا وەکززى ئەوەي لە ئەەمززىووً دەرکەوتىززً
لیبڕالیزمززززً ئززززابىوري لە

ززززەدەي هەکدە لە دەوڵەتززززاوً

کیشىەري ئەوروپادا ڕوویدا اىوکە لیبڕالیزی لە کۆمەڵێب
دەوڵەتززززززززً دواکەوتززززززززىودا لە

ززززززززااڵوً هە ززززززززتاکاودا

بە ززززێىەیەکً کتززززىپڕ دەرکەو

ئەویززززر لە ڕێززززگەي ئەو

بەروززامەیەوە کە بە پڕزگرامززً گىوجاوززدن یززان بەروززامەي
هەمزززىواري پەیکەربەوزززدي وا زززراو بزززىو بەروزززامەیە
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کە

قەرەدەرەکزززان و

زززىدووقً وە تزززً وێزززىدەوڵەتً بزززاوکً
ززەپاودیان.

وێززىدەوڵەتً بە ززەر ئەی دەوڵەتززاوەي دیززکەدا

لە یەکززززً دیکەیشززززەوە لە ڕووي فززززۆڕمەوە هاو ززززێىەي
لیبڕالیزمززً هززاواەر ً دەوڵەتززاوً پیشە ززاەیً ڕزکئززاوا
وەبىو لەوێ لیبڕالیزی لەکێزر ڕز زىایً ئەو

زتەدا کە بە

"دیمىکرا ززیەتً ڕزکئززاوا" وا ززراوە ەامىززً بڕێکززً ەزر لە
مافەکان و ئاەادییەکان و دە تەبەرییەکاوً کردووە .بگزرە
غیزززابً دیمىکرا زززییە و مافەکزززاوً مزززرزی بە جیهزززاوً
زززززێهەمدا اىاراێزززززىە ەەروریزززززیەکەي پراکتیزەکردوزززززً
ڕەگەەەکاوً لیبڕالیزمً ئزابىورییە بە لەبەرازاوگرتىً ئەو
کززززاریگەري و

ززززىێىەوارە گەوراوەي کە پراکتیزەکردوززززً

لیبڕالیزی لە ەر هەکاران و کەی دەرامەتان کە (ەزریىەي
داویشززززززتىاوه) جێیززززززدەهێ"ێ
دیمىکرا زززییە

لە کاتێکززززززدا پڕوپاگەوززززززدەي

بە واتزززا ڕا زززتەقیىەکەي گەرەوتزززۆرە بزززۆ

بەربە ززززتکردن یززززان

ززززىىورکردوً پراکتیزززززەي ەزربەي

ڕەگەەەکزاوً بەروزامەي لیبڕالیزمزً ئزابىوري بەو زێىیەي
کە ئێستا پراکتیزە دەکرێ .
ئا زززکرایە لیبڕالیززززی کە هەوزززىوکە هەر لە ئەمریکزززاوە
تززززززززاوەکى دەوڵەتززززززززاوً ڕزکئززززززززاواي ئەوروپززززززززا دەوڵەتە
گە ەکردووەکان و تا دەگزا

بەو دەوڵەتزاوەي کە پێشزتر

ۆ یالیستً بىون پاوتایً گۆڕەپاوً جیهاوً داپۆ یىوە
هەڵگەڕاوەوەیەکً ڕوون و ڕز ه لە
کۆمەاڵیەتییەکززاوً واڵتە
هەوڵززززدەدا

یا ەتە ئابىوري و

ززەرمایەدارییەکاودا دەوززىێىێتەوە.

بززززۆ ەیىززززدووکردوەوەي لیبڕالیزمززززً
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ززززەدەي

وززۆەدە لە ڕەو ززً تەواو جیززاواەدا .لە ئێسززتادا لە هەمززىو
کا

وز یکتزرە لەوەي ببێزتە ئایزدیۆلۆکیایەکً گشزتگیر (یزان

هەوڵززدەدا

ببێززتە ئایززدیۆلۆکیایەکً لەمجززۆرە) .لە ئێسززتادا

لیبڕالیزززی پەیڕەوێکززً ەزر بیرمەوززدي هەیە (گروگتریىیززان
فریززدریب ززۆن هایززب ڕیمززۆن ئززارزن می"تززۆن فریززدمان)
کمزززززززارەیەکً ەزر لە
پڕوپاگەوزززززززززدە لە

زززززززىێىکەوتىوان و دەهۆڵکىتزززززززاوً

یا زززززززززەتمەداران و میزززززززززدیاکاران و

ئابىوریىا زززان .هەڵکشززززاوً ئەی ڕێبززززاەە لە ززززەر ئا ززززتً
یا ً پەیىە تبىو بە مارگرێز

تزات ەر لە ئیىگلزتەراي

کۆتززززایً حەفتاکززززان و ڕزواڵززززد ڕەیگززززاوەوە لە ئەمریکززززاي
هە زززززززتاکاودا .ڕێکەزززززززراوە وێىدەوڵەتییەکزززززززان لەپزززززززێر
هەمىو ززززیاوەوە

ززززىدوقً دراوي وێززززىدەوڵەتً و بززززاوکً

وێزززززىدەوڵەتً حەما زززززەتێکً ەزریزززززان بزززززۆ ئەی جزززززۆرە
لیبڕالیزززززمە هەبززززىو بگززززرە بەهێزتززززریه ئززززامڕاەبىون بززززۆ
بززززرەودان بەی ڕێبززززاەە فشاریشززززیان لە ززززەر دەوڵەتززززان
درو تکرد بۆ ئەوەي قبىڵً بکەن.
تێززززززي لیبڕالزززززً لە گەڕاوەوە وىێیەکەیزززززدا

ە ززززز"ەتً

هێر ززززززبەراوەي ئایززززززدیۆلۆکیً هەیە دک بە هەمززززززىو ئەو
فۆڕمزززاوەي کە ئزززاەادي تزززاکەکە

زززىىوردار دەکەن .ئەو

مە ززززززززەلە بىەڕەتیززززززززیەي کە لیبڕالیزمززززززززً وززززززززىێ وە
ئایززدیۆلۆکییەکً گشززتگیري هەمززىو ئا ززتەکان (ئززابىوري
کززززۆمەاڵیەتً

یا ززززً بەهززززاي و هیتززززر) دەیەززززاتە ڕوو

ئاەادي تاکەکە ە بە ماوا ڕەهاکەي .ئایزدیاکاوً لیبڕالیزمزً
هززاواەری لەی بززارەیەوە مززۆرکێکً ڕا ززتڕەوي پەڕگیززري
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هەیە ئەو مزززززززۆرکەي کە لە قۆواغەکزززززززاوً پەرە زززززززەودوً
ززەرمایەداریدا –تززاڕادەیە  -ج"ەوکرابززىو بەتززایبەتیر لە
دواي جەوگززً دووەمززً جیهززاوً کاتێززب هزرەکززاوً لززۆرد
جۆن مایىرەدکیىز دەرکەوته کە پا اویان دەهێىایەوە بزۆ
دە ززززززززززتىەرداوً دەوڵە
بەرکەوەوززدي

لە اززززززززززا ک ئززززززززززابىوری لە

یسززتەمەکە هەروەهززا کاتێززب ئایززدیاکان و

مىمارە ەکاوً "دەوڵەتً ۆ زگىەەران" باڵوبزىووەوە کە
تێیزززززدا ح ىومەتزززززان ڕزڵێکزززززً

زززززەرەکییان لە پارا زززززته

دە زززززتەبەرییە کۆمەاڵیەتییەکاوزززززدا هەبزززززىو بەمەبە زززززتً
کەمکززززردوەوەي راپییەکززززاوً

ززززەرمایەداري لە هەردوو

یەوً دابە کاري و کۆمەاڵیەتییەوە.
کەواتە بززۆاً بززرەو دەدرێززتەوە بە لیبڕالیزمززً پەڕگیززر؟
ئایا ئەمە گەڕاوەوەیە بۆ بىەڕەتە پاکهەکاوً

ەرمایەداري

لە ڕێززززگەي کیاوزززززدوەوەي کۆمەڵێززززب بەهزززززا

یا زززززە و

مىمارە ززززززززەوە کە لە قۆوززززززززاغً مىززززززززداڵً و گەوجززززززززً
ەرمایەداریدا هەبزىون؟ یزان تەویزا مزۆدەیەکً ڕاگزىەەرە
ەزر وا ایەوێ

بە تێ ەڕبىووً

ااڵن وامێىێ ؟

واقیع کردەیً دەڵێ  :دەرکەوتىً دووبارەي لیبڕالیزی
]ویززززۆلیبڕالیزی[ لەو کززززاتەدا دەرکەو

کە

ززززەرمایەداري

لە زززەر ئا زززتً لۆکزززاڵً و جیهزززاوً بە قەیراوێکزززً قىوڵزززدا
دەڕزیشز

ئەمە

ئێسززتایر) لەو

لە

ززەرەتاي حەفتاکاوززدا بززىو (تززاوەکى

ززەروە تەدا لێکززدکییەکاوً دە ززتىەرداوً

ح زززززززززززىومً لە ازززززززززززا ک ئزززززززززززابىورییەوە بە دەوڵەتە
زززەرمایەدارییە پیشە زززاەییەکاودا تەقیزززیەوە (هەڵ او زززان
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بێکززاري داتەپززیه ەزربززىووً قەرەي لۆکززاڵً پا ەکشززەي
گە زززەي ئزززابىوریً و..هتزززد) ڕێبزززاەي کیىززززي وەیتزززىاوً
اارە زززززەریان بزززززۆ بزززززدزەێتەوە .کەواتە دەرکەوتىزززززً ئەی
لیبڕالیزمە بەرەوجامً ئەو قەیراوە بىو هاوکا

هەو بىو

بززۆ دەراززىون لە قەیززراوەکە .ئەی لیبڕالیزززمە دواجززار ئەو
هززززراوەي سزززتەڕوو کە هەر لە اىاراێزززىەي ڕواوزززگەي
ڕزکئاوادا بىون بۆ بەڕێزىەبردوً قەیراوزً

زەرمایەداري.

پا ەکشەي قىوڵً هێزە اەپەکزاویر یارمەتیزدەر بزىو بزۆ
ێزززززرا باڵوبزززززىووەوەي ئەی ڕێبزززززاەە ئەی پا ەکشزززززەیە لە
داڕمزززززاوً یەکێتزززززً
ئەوروپادا گەیش

زززززۆ یە و دەوڵەتزززززً ڕزکهەاڵتزززززً

بە ترزپکً ۆي.

هەروەهززا واقیعززً حززا دەڵێ ز  :ئەگەراززً بیس ز
بە ەر کا
کەازززززً ئەو

و پراکتیزەکردوزً ئەی

ززا

یا زەتەدا تێ ەڕیزىوە

یا زززززەتە ویۆلیبڕالیسزززززتییاوەي دەوڵەتزززززاوً

ززززززەرمایەداري پیشە ززززززاەي پراکتیزەیززززززان کززززززردوون
وەیتىاویىوە ڕووبەڕووي قەیراوً

ەرمایەداري هزاواەری

ببزززززىەوە .گە زززززەکردوً ئزززززابىوري هێشزززززتا

لە دەوڵەتە

گەورەکاوزدا بەردەوامە ڕێزهەي بێکزاري لە بەرەبزىووەوەي
بەردەوامدایە هێشتا
دەکزززا

هەڵ او ان هەڕە ە لەی دەوڵەتاوە

(ئەگەرازززً لە هە زززتاکاودا بزززۆ مزززاوەیەکً کزززاتً

زززەرکەوتىو بزززىو لە کەمکزززردوەوەي تێکزززڕاکەي) .لە زززەر
ئا ززتً کززۆمەاڵیەتً هەکاري کمززارەي پەراوێز ززراوان لە
دەوڵەتە پیشە زززززاەییە "دەوڵەمەودەکان"ززززززدا ەیزززززاتر بزززززىو.
کەلێىززززً وێززززىان ایىەکززززاویر لە دابە ززززکردوً دەرامە و
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اماوً ویشزتماویدا بەریىتزر بزىو .لە زەر ئا زتً

یا ز

ویزززۆلیبڕالیزی بزززىوە مزززایەي هەڵکشزززاوً بەرازززاوي ڕەوتە
ڕا تڕەو کۆوزەر ەتیڤەکان ئاڕا تە ڕا یسزتً فا یسزتً
و واەیستییە تىوزدڕەوەکان کە بڕوایزان بە تىوزدوتیهییەکً
وێززززراوکەر هەیە .لە ززززەر ئا ززززتً جیهززززاویر مىمارە ززززە
لیبڕالیسزززززتییەکان بزززززىووە مزززززایەي دابە زززززبىووً ڕوون و
ئا کراي مەوززومەي
کززززىتلەي وززززاکۆ

زەرمایەداریً پیشە زاەي بزۆ

زى

(کززززىتلەی یەکێتیززززً ئەوروپززززا کززززىتلەي

با ززىوري ئا ززیا کززىتلەي هەردوو ئەمریکززا) .کە دز ززً
کێبەرکى و واهاوتا

لەوێىان ئەماوەدا ەیزاتر بزىو ئەمە

پاڵً پێىەوان بەڕوووزً پەیزڕەوي لە مەیزلە دوورە پەرێززی
و هەرێمزززززً و ۆپارێزییەکزززززان بزززززکەن .لە زززززەر ئا زززززتً
پەیىەوززدي ویىەگززۆي بززاکىوریر بە ویىەگززۆي با ززىوري
ەەویززززززیەوە

یا ززززززەتەکاوً ویززززززۆلیبڕالیزی لە ڕەهەوززززززدە

جیهاوییەکەیزززدا بزززىوە مزززایەي ئەوپەڕي هەکاري و ک"زززۆڵً
جیهاوً

زێیەی جیهاوێزب کە ئێسزتا لەکێزر بزاري ایزایەکً

گەورەي قەرەادا دەواڵێىێززز

زززاماوەکاوً و ئزززابىورییەکە

ەەوکززززراوەکەي لە ززززەر حسززززابً وەوەکززززاوً ئەمززززڕز و
وەوەکاوً

بەیىى بەلێشاو دەبرێ .

لەمززڕزدا کاتێززب قەرەدەران و لەگەڵیشززیاودا ڕێکەززراوە
وێىدەوڵەتییەکزززان دێزززه واڵتزززاوً جیهزززاوً

زززێیەی واازززار

دەکەن ڕێسززززززاکاوً ویززززززۆلیبڕالیزمً ڕزکئززززززاوای لەکێززززززر
دروو ززمەکاوً "گىوجاوززدن" "ڕا ززتکردوەوە" و "کززراوەوە"
"کراوەوە بە ەر دەرەوە" دا پەیڕەو بکەن دەوا ااوپۆ ً
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لەبڕێکزً قەرەە دەرەکییەکاویزان وززاکەن هزیی "هاوکززاریە "
هزززیی "قەرەێکزززً بیزززاوً" وەروزززاگرن ئەوا ئەو پر زززیارەي
لێززززرەدا دێززززتە پززززێر ئەمەیە ئایززززا ڕێبززززاەي ویززززۆلیبڕالیزی
دەتىاوێززززززززز ڕەو زززززززززە ئزززززززززابىوري و کزززززززززۆمەاڵیەتً و
کىلتىورییەکززاوً ئەی واڵتززاوە اارە ززەر بکززا
ئەی ڕێباەە لەوێزى زىدي ئەو واڵتاوە زدا
کە دایاوهێىاوە واتە لە واڵتزاوً

لە کاتێکززدا

کسزتً هێىزاوە

زەرمایەداریً ڕزکئزاوادا؟

ئایا ئەی ڕێباەە لە کێزر ڕز زىای ئەو ئەەمزىووە مێزهووییە
درێزهەدا کە با ززىور لە ززایەي میکاویزمەکززاوً

یسززتەمً

زززززەرمایەداري لە ئا زززززتە جیهاوییەکەیزززززدا وەریگرتزززززىوە
دەتىاوێ ز

لە جەوهەردا لە درو ززتکردوً پەیىەودییەکاوززدا

جیاواەي هەبێز

لەو ڕێبزاەەي کە لە بزاکىوري دەوڵەمەوزد

و با ىوري هەکار هەبىو؟
هەروەها یەکێکً دیکە لە لێکدکییە ەەقەکزان ئەوەیە کە
لە کێززر ڕز ززىایً ئاڕا ززتە ویۆلیبڕالییەکاوززدا کە لە ئێسززتادا
ززایەي پرزگرامززً

ەزربەي دەوڵەتزاوً جیهززاوً

ززێیەی لە

اە زززز اودن و گىوجاوززززدوً

ززززەرەکیدا پەیززززڕەوي دەکەن

اەمکەکززززززززاوً "گە ززززززززەپێدان" "ڕەگززززززززاریً ئززززززززابىوري"
"پێشکەوتىً کۆمەاڵیەتً" " ەدالەتزً کزۆمەاڵیەتً" ەریزکە
لەبەردەی کشاوً بەهێزي اەمکً "گىوجاودن"زدا ون دەبزه.
ئێسززززتا ەریززززکە قسززززەیەکً ئەوتززززۆ لە ززززەر "ڕەگززززاریً
ئابىوري" واکرێ

کە ئەی پڕزگرامە باوگە ەي بزۆ دەکزرد

بززۆ ومززىووە ئززاەادکردوً ور ەکززان و باەرگززاوً دەرەکززً
350

ئزززاەادکردوً بزززاەاڕي دراوي بیزززاوً و ور ەکزززاوً

زززىود

ئاەادکردوً کەرتً گشتً بە ماواي لەواوبردوً ئەی کەرتە
یززان بە دا سززته یززان بە فرز ززته .لەبەرامززبەردا ویسززتێکً
ززەیر گە ززە دەکززا
دەوڵە

کە لە ڕەتکززردوەوەي فەوەاي ڕزڵززً

لە گە ەپێدان و پێشزکەوتىدا

زۆي دەوىێىێز

تزا

ئەو ڕادەیەي کە "ئەدەبیززززززاتً گىوجاوززززززدن و بەروززززززامەي
اززاککردن" ەریززکە وەهززا وێىززاي "دەوڵە " دە ززتىەرداوً
کە "دوکمىززززً

دەوڵە لە اززززا کً ئززززابىورییەوە دەکززززا

گەورەي گە ەکردن و پێشکەوتىە" .بێگىمان ئەی بۆاىووە
فەوەەوي و ەدەمیززیە لە ڕووي تیززۆري و مێهووییشززەوە
هیی بى یىەیەکً وییە.
ئەی تززىێهیىەواوەي لەی کتێزبەدا دەیززاوەەمە ڕوو هەوڵززه
بززۆ لێکززۆڵیىەوە لە لیبڕالیزمززً گىوجاوززدن ئەوەي کە ئێسززتا
بە ەر واڵتاوً قەرەداري جیهاوً
ئەمە

ێیەمدا

پشززت بە ڕواوگەیەکززً تززایبە

ڕواویززززززىە لە کززززززاریگەری و

زەپێىراوە بزۆ

بە ززتىوە ئەویززر

ززززززىێىەوارە کززززززۆمەاڵیەتً و

یا ییەکاوً ئەی بەروامەیە لێرەدا کەمتزاەزر بزاە بە زەر
ىێىەوارە ئابىورییەکاویدا دەدەی اىوکە ئەی کارەمزان لە
جززێگەي تززردا کززردووە .ئەی کتێززبە دەبێز

بە دوو بە ززەوە

یەکەمیزززان ئزززاوڕ لە ئەەمزززىووً ئەی واڵتزززاوە دەداتەوە لە
ۆگىوجاودن لەگە ئابىوریً
کززاتً

ززەرهەڵداوییەوە تززاوەکى

زەرمایەداریً جیهاویزدا لە
ززەرهەڵداوً ئەی قەیززراوە

جیهززززززاوییەي ئێسززززززتا لەی گىەەرەیشززززززدا لە وێسززززززتەکاوً
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هەڵىێسزززتەي ێزززرا دەکەیزززه بە زززەریدا دەڕزیزززه تزززاوەکى
بزاویه ئەدگزار و میکاویزمەکزاوً ئزاوێزاوبىووً ئەی واڵتزاوە
بە

زززەرمایەداریً جیهزززاوً ازززۆن بزززىوە لە قۆواغەکزززاوً

پەرە ەودویدا اۆن ۆي گىوجاودووە؟
بە ززززً دووەی کە بە ززززً
وردي لە

ززززەرەکً کتێززززبەکەیە -بە

ىێىەوارە کۆمەاڵیەتً و

یا ییەکاوً ئێسزتا و

ززززىێىەوارە پێشززززبیىیکراوەکاوً لیبڕالیزمززززً ۆگىوجززززان
دەکززاتەوە لیبڕالیزمێززب کە ئەی واڵتززاوەي جیهززاوً

ززێیەی

وااززارکراون پراکتیزززەي بززکەن و پەیززڕەوي لززى بززکەن لە
ڕێگەي تە لیمبىووً

یستەمە حىکمڕاوەکاویاوەوە بەهێزە

ززززززززززززززەرمایەدارییە جیهاوییەکززززززززززززززان و ڕێکەززززززززززززززراوە
وێىدەوڵەتییەکاویان.
دەبێزززز جە زززز

لە ززززەر ئەوەیززززر بززززکەمەوە کە مززززه

ئەگەرازززززً لەی تززززززىێهیىەوەیەدا ڕە زززززىەی لەو فززززززۆڕمەي
لیبڕالیزمزززً ئزززابىوریً گرتزززىوە کە ئێسزززتا لە واڵتە تزززاەە
گە زززەکردووەکان پەیزززڕەوي لێزززدەکرێ
دە زززتىەرداوەکاوً

یزززان بە فشزززاري

زززىدووقً دراوي وێزززىدەوڵەتً بزززاوکً

واوەوزززدی پێیزززاو ەیڕەو دەکرێززز
بڕوای وایە دیمىکرا ییە

بەاڵی هێشزززتا لەواوەی کە

هەر ڕەگاربىون و ڕێگاازارەي

دەرازززززىووە لەی تەڵەەگەیەي ئەی واڵتزززززاوەي تێکەوتزززززىوە.
بەاڵی ڕواوگە و پێىا زەي ئزێمە بزۆ دیمىکرا زیە

جیزاواەە

لەو دیمىکرا زززززززییەتە لیبزززززززڕالییەي کە باوگە زززززززەکاراوً
ۆگىوجاوززززدن بززززرەوي پێززززدەدەن واتە ملکەابززززىووً بززززى
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قەیدو ەر

بۆ هێزەکاوً باەاڕ و تێکەڵبىون بە ئزابىوریً

جیهزززاوً دواي واەبزززىووً هێززززي دەوڵە و فرز زززتىً
کەرتە گشززززتییەکاوً و پەراوێز سززززتىً ەڵکززززً و فشززززار
درو تکردن لە زەر بهێىییەکەیزان

ىڵ اوزدوً

زىپایەکً

ەزري بێکزززززززار و داوىزززززززان بە ڕەوایەتزززززززً وایەکسزززززززاوً و
پا ەکشەکردن بە پێىیسزتییەکاوً ەدالەتزً کزۆمەاڵیەتً...
ئەی مە زززززززە وە کە لە ئێسزززززززتادا

زززززززیماي لیبڕالیزمزززززززً

ۆگىوجاوززززدوه ڕێززززب ئەو مە ززززە وەن کە دەبززززىە هززززۆي
وەبىووً دیمىکرا ییە  .ئەەمىووەکزان

زەلماودوویاوە کە

بەرەوپێشزززززز ىون لە پراکتیزەکردوززززززً ئەی لیبڕالیزززززززمەدا
پێىیسززززززتە بەر بەرکەوەوززززززدي ئەو قا یززززززدە بەفززززززراواوەي
جەماوەر بکەوێ

کە ەیاومەودي ئەو لیبڕالیززمەیە .لێزرەدا

پەیىەوزززدي ئەی جزززۆرە لە لیبڕالیززززی و دووکمىزززایەتیکردوً
ئززززاەادي جەمززززاوەر مززززافە ڕەواکەي بززززۆ بەرگریکززززردن لە
بەرکەوەوزززززدییەکاوً .بەاڵی ئەو دیمىکرا زززززییەتەي لێزززززرەدا
مەبە زززتماوە وە
دەڵێززززز

بیرمەوزززدي میسزززري " زززەمیر ئەمزززیه"

ئەو دیمىکرا زززززیەتەیە کە دە زززززرێتە زمەتزززززً

ڕەگزززاریً ویشزززتماوً و پێشزززکەوتىً کزززۆمە ێەتییەوە .ئەی
جزززۆرە دیمىکرا زززییەتە تەویزززا لە فرەیزززً

یا زززً و مزززافً

دەربززززززڕیه و دە ززززززتبەرکردوً ئززززززاەادییە کە ززززززییەکان و
بە داریً میللیدا تىر

وابێتەوە بەڵکى درێه دەبێتەوە بزۆ

پێززززداگري لە ززززەر وەدیهززززاتىً پێشززززکەوتىً ئززززابىوري و
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ززەربە ۆیً ویشززتماوً پارا ززتىً
ڕەتکززززززززززردوەوەي

ززەروەریً ویشززتمان

ززززززززززىێىکەوتەي و جەمسززززززززززەرگیري

دیمىکرا ززیەتێکە ااکسززاەییە کززۆمەاڵیەتً تێززدا بەدیززدێ
دە ززززززتەبەریً مززززززافً هززززززاوواڵتً دەکززززززا

بززززززۆ کززززززاري

ەرەفمەوداوە و دە تەبەرییە کۆمە یەتییەکان و بهێىویً
گىوجاوي مرزیً.

ەرااوە
د .ڕمزٌ ەتزٍ :اللبرالُز المسزتبد
ارولً  1888ص .81-18
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زُىا للىشزر الألبعز

(دە)
لیبڕالیسم و هارکص
گفتىگۆ لەگە دزمیىیکۆ لۆ ۆردز
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"لیبڕالیزززززززززی دکی مێززززززززهووە" ززززززززیکاری دزمیىیکززززززززۆ
لۆ ززۆردزیە بززۆ وەاڵمز پر ززیاری (لیبڕالیزززی ایززیە؟) .لەی
لێکززززداوەوە مێززززهووییەدا ئەی فەیلە ززززىفە ئیتززززاڵییە پێیززززىایە
یا ز لە
لیبڕالیزززی وە ئایززدزلۆکیایە و هەڵىێسززتێک
ززززەرەتاوە بە ڕێززززڕەوی وززززالیبڕالەوە گرێزززز ززززىاردووە:
کزززۆی،یەت کۆڵۆویزززالیزی کۆمەڵکزززىکی وەکادپەر زززت و
بززززززززااڵی  .لۆ ززززززززۆردز ویشززززززززاو دەدا کە تێززززززززڕواویىە
فەلسزززززەفییەکاو لیبزززززڕالە دێریىەکزززززان گەلێزززززب دوورە لە
ەزربەی تێزززڕواویىە یا زززییەکاو ئەواوەوە .زززتێب کە لە
ئەوان گشتێب درو زتدەکا ەیزاتر لە هەمىویزان مەیلیزان
زەرکىتکردن هەیە.
بۆ جێبەجێکردو فزۆڕمە جیاجیاکزاو
لە کۆتزززای کتێزززبەکەدا ڕوووزززدەبێتەوە تیزززۆری لیبڕالیززززی و
دامەەرێىەراوزززززز کە تززززززا ئێسززززززتا وامززززززان بیردەکززززززردەوە
فەلسزززززەفەیەک تزززززایبەت بەرەو پزززززێر دەبەن کەمتزززززریه
پەیىەوززززززدییان بە بىەڕەتزززززز (ئززززززاەادی مززززززرز ەوە) هەیە.
لۆ زززۆردز بە گێزززڕاوەوەی مێهوویەکززز فکزززری لە زززەدەی
هەکدەوە تا بیس هزری وىو ەراو واوداری لیبڕالیزم
لێکزززداوەتەوە و دکیەکیززز وزززاوەوەی هەڵىێسزززتێک فکزززری
تززززایبە ئا ززززکرا دەکززززا کە کززززاریگەری ەزری لە ززززەر
یا زززززەت ئەمزززززڕز هەبزززززىوە .لۆ زززززۆردز لەوزززززاو هێززززززە
بااڵدە تەکاو لیبڕالیزمدا ئەو جزىاڵوەوە دکیەکزاوە ئا زکرا
دەکزززززا کە هەڵىێسززززززتێک ڕادیکاڵتریزززززان هەبززززززىوە و بە
یستم جیهاو مۆدێرن گروگز ئەوان کەمتزر
دامەەراو
بىوەتەوە.
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ئەوەی دەیەززززىێىىەوە وەرگێڕاوزززز گفتىگززززۆیەکە لەگە
لۆ ززززۆردز لەبززززارەی ئەی کتێززززبەوە لەگە پێشززززەکییەک
کىرت دەروووىا ز ئەو لە بزارەی گروگیزداو کتێزبەکە بە
لیبڕالیزی.
دکیەکی ز وێززىان ڕەهززای و ڕەتکززردوەوەی ڕەهززای
( ) de-emancipationلە ئایزززدزلۆکیای لیبڕالیسزززتیدا ازززۆن
وە ف دەکەی ؟ دواجار ئەی لۆکیکە لە کىێىە ەرااوە
دەگرێ ؟
 بە بڕوای مه کلیلز تێگەیشزته لە مێزهووی لیبڕالیززیئەی دیزززززالەکتیک ڕەهزززززای و ڕەتکزززززردوەوەی ڕەهزززززاییەیە.
ملم،وێززز ایىزززایەت کە مزززارک با ززز دەکزززا جۆرێزززب
ڕووبەڕووبزززززززززززىووەوەی وێزززززززززززىان ئەی دوو هێززززززززززززەیە.
جە تکززردوەوەی مززه لە ززەر ئەوەیە کە لە هەوززدێب بززاردا
ڕەهای و ڕەتکردوەوەی ڕەهزای بە تەواوی تێک زااڵون .بە
یەوزززز
دڵىیززززاییەوە لە مێززززهووی لیبڕالیزمززززدا دەتىاورێزززز
ڕەهززززززای ببیىرێزززززز  .بززززززۆ ومززززززىووە (جززززززۆن لززززززۆ ) بە
بەڵگەهێىاوەوەی جێمشتىمڕ دە ەاڵت ڕەهزای زا دە زاتە
کێززر پر ززیارەوە .بە بۆاززىوو لززۆ بەرگززری لە ئززاەادی
هاوواڵتیززان لە بەرامززبەر دە ززەاڵت ڕەهززای ززا پێىیسززتە
بەاڵی لە یەکزز تززرەوە پززاڵەواو کززۆی،یەتییە لەی بززارەدا
لۆ هێمای ڕەتکزردوەوەی ئزاەادی لە لیبڕالیزمزدا دەبیىێز .
مزه لە کتێبەکەمززدا (لززۆ و کان بززىدن)ی بەراورد کززردووە.
(بزززىدن) بەرگریکزززاری پاد زززایەت بەاڵی لە هەمزززان کاتزززدا
ڕە ىەگززززری کززززۆی،یەت و ئیسززززتیعمار بززززىو( .بززززىدن) لە
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ەروجڕاکێشززززە( .لززززۆ )
بەرامززززبەر (لززززۆ ) ومززززىووەیەک
"دە ززززەاڵت پێززززداو مەر و کیززززان" دەداتە ززززاوەوەکەی.
(بززززىدن) لە بەرگریززززدا لە بىەمززززای مرز بززززىوو کززززۆیلە لە
بەرامبەر ئەی هێززەدا پەوزا دەبزاتە بەر ک"ێسزا و زا ایىز
یەکەی و دووەی.
بەڵززى ئززێمە لە (لززۆ )دا پززێ ەواوەی ئەو بززابەتە دەبیىززیه.
لزززۆ لە پزززلەی ڕە ىەگزززری پا زززایەتیدا وزززىێىەری یەوززز
ئززاەادییە بەاڵی کاتێززب دە تەۆ ز لە کززۆی،یەت دەکززا
یان ڕووکارێک یا ای پێزدەدا وزىێىەری ڕەتکزردوەوەی
ئززززززاەادییە لە لیبڕالیزمززززززدا .لززززززۆ لە بەرەوگاریززززززدا لەگە
ڕێکارەکزززززاو ازززززاودێری پا زززززایەت پێیزززززىایە پێىیسزززززتە
اوەوەکززان دە ززەاڵت تەواویززان بە ززەر داراییەکاویززان و
لەواویاودا کۆیلەکاویان هەبێ  .ئزێمە لە (لزۆ )دا دەتزاویه بە
با زززز ئززززاەادیەىاەی و ڕەتکززززردوەوەی ئززززاەادی ببیىززززیه.
اوەوەکان ئاەادتر بىون بەاڵی ئزاەادی ەیزاتری ئەوان بە
کۆیلەکان بىو.
واتای راپتربىوو دز
لە ڕو وکاردا تۆ بۆاىووێک تەواو وییە دەربارەی
وەراەر ززان لە کززاری ەزرەملێزز بززى حەقدە ززتەوە بززۆ
کارێب کە حەقدە زتەکەی بەپێز گرێبە ز بێز  .کاتێزب
لە کرداردا
و بى حەقدە
کار بە حەقدە
دوو با
ئەوەی ویزیە گروگیز
تێکەاڵوی یەکتر دەکەی ئایا تر
وە پێىەری
مێهووی تێ ەڕیه بۆ پەیىەودی حەقدە
ڕێکەسزززززتى بەرهەمهێىزززززاو کزززززۆمەاڵ یەت لە جیهاوزززززدا
وەبیىرێ ز ؟ ئایززا ئەی گززۆڕاوە کە ززەرەتای ززەرمایەداری
358

بىو بە بۆاىوو تۆ ڕووداوێک بى وێىە و ەردەمساە
وەبززىو؟ ئایززا ززەرمایەداری ئەو تىاوززا ڕەگززارکەراوەیەی
ڕە سزززاودووە کە پێشزززتر پێشزززبیى یزززان لەبەردە زززتدا
وەبىون؟ ئەگەر بەڵێیە کای تىاوایاوە؟
گەورە)ی ()1689-1688ی بە
ۆی ( ۆڕ
 مارککىدەتزززا وزززاوبرد .بەڵزززى زززاوەداوە زززاوەن ەەوییەکزززان لە
ا ڕەگاریان بىو بەاڵی بە جۆرێزب کە زاوەن
دە ەاڵت
ەەوییەکان تىاوییان جىتیاران لە اوەوزدارێت بێبە زبکەن
و تراکیززدیایەک گەورە لە مێززهوودا تۆمززار بززکەن .لێرە ززدا
دەتىاورێززز دیزززالەکتیک وێزززىان ئزززاەادی و ڕەتکزززردوەوەی
ئززززززززاەادی ببیىرێزززززززز  .دوای ۆڕ زززززززز گەورە زززززززززای
لە ێدارەدان گشتگیر بىو .هەمزىو تاواوێزب دکی دارایز و
زززاکەی لە ززێدارەدان بززىو .دوای
ب ززىکتریه ززەرپێ
ۆڕ زززز گەورە کە لیبڕالزززز بززززىو حززززىکمڕاوی ایىزززز
دە زززززەاڵتدار لە زززززەر بىەمزززززای تۆقاوزززززدو جۆراوجزززززۆر
بەرەوپێشبرا.
رەگاروەبىوو کۆیلەکان بىوە هۆی بەرفراواوبىوو
پرزلیتاریای ار .ئەو جىتیزاراوەی لە زەر ەەوییەکاویزان
دەرکرابىون ەزربەیزان بە واازاری ڕوویزان لە زارەکان
کرد و اىوە واو ایى کرێکاری تاەە دەرکەوتزىوەوە .تزا
ا ڕێهەیە ئەی بابەت تىاوا ۆڕ گێڕییەکان بەڕووی
ئێمەدا دەکاتەوە کە پێشتر وەبىون یان ئەمە فۆڕمێک
وىێ بەودکردن و لەوابردن بىوە؟
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لە ەر ئەوە دەکەوەوە کە فۆرمۆڵەبىوو
ئەگەر جە
پرزلیتاریزززای زززار هەلزززىمەرج پێىیسزززت بزززۆ گزززۆڕیى
فۆڕم تێکڕای کۆمەڵگە ڕە ساودووە بەدڵىیاییەوە لە ەر
حەقی بەاڵی پێىیسزتە جە ز لە زەر ئەو زاڵە بزکەمەوە
کە ڕە سزاودو تىاوزای ئەی ئزاەادییە بەروزامەی لیبڕالەکززان
وەبىو .بەرەوگاری ئەی ایىە کرێکارە وىێیە بۆ دەرکەوتى
ئەوجامەکززاو پیىیسززت بە کززات ەیززاتر بززىو .بە بۆاززىوو
مززه پیززاواو کرێکززار لە ززارە گەورە ززەرمایەدارییەکاودا
وە تەویززززززا هەکار و دە ززززززتکىر بەڵکززززززى لە ئززززززاەادییە
ڕووکززززززارە لیبڕالیسززززززتییەکاویر بێبە ززززززبىون( .بێروززززززارد
مەوززززززدویى) فەیلە ززززززىف و ئابىوریىا زززززز هۆڵەوززززززدی بە
ڕەاەڵە ئیىگلیزززززززززی ززززززززەدەی حە ززززززززدە بە ئا ززززززززکرا
ڕایگەیاودووە بۆ ئەوەی کە ڕێکەسته و ەقامگیری لەواو
کرێکاراوززدا ب ززارێزیه پێىیسززتە یا ززاکان ەزر تىوززد بززه و
پێىیسزززتە ززززای لە زززێدارەدان بەبزززى هزززیی بەڵگەیەکزززیر
ئەوجزززززای بزززززدرێ  .لێرە زززززدا دەتزززززىاویه بزززززا لە یا زززززا
تۆقێىەرەکان بکەیزه .هەروەهزا پێىیسزتە هەلزىمەرج مزاڵ
بێىەواکان بە ئۆردوگا ەزرەملێکاو کزارکردن ب زىێىیه .لە
ماڵ بێىەواکان هیی ئاەادییە وەبىو .وە تەویا پزارە یزان
ئاەادی بەڵکى ئاەادی ڕووکە یر بىوو وەبىو.
تۆ بە دڵىیاییەوە پاراەی واجۆر لە لۆ و مەودویى
و میز دە ەیتە پا یەکتر کە تێیاودا ئەماوە کرێکاران بە
اىارپێکزززان دەازززىێىه .هەروەهزززا ئامزززاکە بە بە زززێب لە
یادا ززتە تایبەتییەکززاو (ئززابى ززیێز) دەکەیزز کە تێیززدا
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کرێکززاران بە (ئامێرەکززاو کززار) دادەوێ ز  .هززۆبز جە ت ز
دەکززردەوە لە ززەر ئەوەی جۆرێزززب تێگەیشززتى هە زززت
(هاوبە زززز وێززززىان مززززر زی و گیززززاوەوەر) هەیە و وتەی
بەواوباوگ ( یمتری)ی فەیلە ىف و پزیشک فەڕەوسای
ەدەی هەکدە (ئامێر – مزرزی) بزىو .ئایزا ئەی ەمزاوە بە
ڕا ت ئاماکەیە بۆ داماڵیى بەهای مرزی ڕەوگداوەوەی
ڕووبەڕووبززىووەوەی ئەی بیرمەوززداوە لەگە ماتریززالیزم
بەریتاوی و فەڕەوس وییە؟
 مه پێمىاوییە داماڵیى بەهای مرزی لە ایى کرێکارلە وەریت ز لیبڕالیزم زدا پەیىەوززدی بە وێىززای ماتریالیسززتی
جیهززاوەوە هەبێ ز  .ئەی تیۆر ززیىە لیبڕالیسززتاوە لە یەکەوە
بەهای مرزی کرێکاراویان دامزاڵ لە یەکز تریشزەوە بە
گەورەیز مززرز ە ایززىە بااڵکاویاوززدا هەڵززدەدا .لە کتێبەکەمززدا
وتەیەکززز ( زززیێز)ی هێىزززاوەتەوە لیبڕالێکززز فەڕەوسززز کە
ڕزڵێکزز با زز لە ۆڕ زز فەڕەوسززا گێززڕاوە .لەو دەقەدا
ێکسززززی وێززززىان
( ززززیێز) ەووزززز ئەگەری پەیىەوززززدی
ڕە ێس و مەیمىوەکان لە مێشکیدا پەروەردە دەکا بزۆ
ئەوەی وەوەیەکززز وزززىێ لە کۆیلەکزززان درو زززتبکا  .ئەمە
بۆاىووێک ماتریالیسزت ویزیە بەپزێ ەواوەوە وێىزایەکە بزۆ
ئایىززدەیەک ومززىووەی لە ززەر بىەمززای ڕیفزززۆرم وەکادی
بۆئەوەی وەکادێب لە کرێکاران بەىڵ ێىێ تا بەرهەمهێىزان
ەیزززاتر بزززکەن بەاڵی تزززا هەتزززایە کزززۆیلەی ئەڵززز ە لە گزززىێ
ئاغاکاویان به.
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ئایزززا لە زززەدەی حە دەیەمزززدا بە یەوززز کەمەوە لە
بەریتاویزززا اوەوزززدارێتی تزززایبە بىەمزززایە وەبزززىو بزززۆ
ىا ززززتە کە ززززییەکان کە ىاەیززززاری ئززززاەادی بززززىو لە
ادا ؟ ئایا تەویا پێىیستییەک مێهووی
بەرامبەر فەرماو
بززىو کە ىا ززتەکاو ئززاەادیگەری تەویززا لە ڕێززگەی ئەی
فۆڕمە تایبەتییەی اوەودارێتی تایبەت دەبىون؟ یان ئەو
ززززززاڵەی کە لە ززززززەدەی حە ززززززدەدا وە ڕە ززززززىەیە
هەڵىێستێک کۆوەپەر تاوە بىو؟
 مززه دوبززارە جە ز دەکەمەوە لە ززەر تێکەاڵوبززىووئاەادی و ڕەتکردوەوە ئاەادی .ئەی بزابەتە کە پیزاوان مزاف
ئزززاەادی بیرکزززردوەوە و دەربڕیىززز بیروبۆاىوویزززان هەیە
دەرەوجززام پرز ززەیەک ڕەگززاربىووە بەاڵی پێىیسززتە ئەو
ززززاڵە ەیززززاد بکەیززززه کە ایىزززز اوەوززززدارەکان لەگە
ئاەادبىوویان لە ااودێری دەوڵە تىاوییان ڕکێمێک وىێ
لە اززاودێری بە ززەر زمەتکززار و کۆیلەکاوززدا بسززەپێىه .لە
قۆوزززززززاغ یەکەمزززززززدا ۆڕ ززززززز لیبزززززززڕا -بزززززززۆرکواەی
زمەتکارەکززان ئززاەادی لیبڕالیشززیان وەبززىو .بززۆ ومززىووە
وتەیەک هێىاوەتەوە لە ەر بىەمای ئەوەی کە داویشزتىاو
ماڵ بێىەواکان لە هەمىو فۆڕمێک ئزاەادی بێزبە بزىون.
ئەو زمەتکارە بەکرێگیزراواوەی وێردرابزىون بزۆ ئەمەریکزا
لە ئەواو تزر ەیزاتر وە کزۆیلە ڕەفتاریزان لەگەڵزدا دەکزرا.
ئەوان بە واتزززا مزززۆدێروەکە کڕیکزززار وەبزززىن .بزززۆ ومزززىووە
(مەوزززززدویى) وى زززززیىویەت پێىیسزززززتە کرێکزززززار لە بزززززۆوە
ئاییىییەکاودا بە داری بکا  .واتا لە هیی ڕوویەکەوە ئزاەاد
وەبززززىون .لە بززززارەی مززززاڵ بێىەواکززززاوەوە مززززه بە دوور و
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درێزززهی بۆازززىوو (بىتزززای)ی با زززکردووە کە باوگە زززەی
ڕیفۆرم دەکرد بەاڵی تا ەر ئێسز ان بەرگزری لەو مزاڵ
بێىەوایززززاوە دەکززززرد .ئەو ەووزززز درو ززززتبىوو جۆرێززززب
(ایى ڕە ەن)ی کرێکزاران لە مێشزکیدا پەروەردە دەکزرد
کە لەو ماڵ بێىەوایاوە لەدایکدەبىون و بەی ێىەیە ەیزاتر
گززززززززىێڕایەڵ ئاغاکاویززززززززان دەبززززززززىون .ئەی وتەیە هززززززززیی
پەیىەودییەک بە کرێکارەوە -بە واتا مۆدێروەکەی -وەبىو.
ئەی با ززە دەگەڕێززتەوە بززۆ ئەو پر ززیارەی کە ئایززا
زەپاودو جزۆرێک وزىێ
ەرمایەداری لە هەمان کزات
وائاەادییدا فۆڕم وىێ ئاەادی دە اتەڕوو یان وە ێر .لە
یەکەوە ئززززێمە لە وائزززززاەادتریه زززززاتدا بە زززززەردەبەیه.
دەتىاورێ ز ئامززاکە بە دز ز کیززاو کرێکززاران لە بە ززە
واو ۆییەکزززاو ماو سزززتەر بکرێززز کە لە مێزززهوودا بزززى
وێززىەیە یززان ئەو بززابەتەی کە ززاوەن کززار تەویززا بیززر لە
ىو دی زۆی دەکزاتەوە وە گەرەوتز ئزاەادی بزۆ ئەو.
بەاڵی ئایا فۆرمىلە بىوو ایىێک کرێکار لە هەمزان کاتزدا
جۆرێب گۆڕیه و گۆڕاو مێهووی تێگەیشته لە ىبێک
لە کۆمەڵگەدا وییە و ئاماکە وییە بزۆ ەیزاتر لە دەرکەوتىز
ئەو لە ئێسززتادا؟ هززیی وەبێ ز کرێکززار ززتێکە و اززا کییە
تێک ترە  .ئەو لە پلەی یە ( ىبێکت
کۆمەاڵیەتییەکاو
بۆرکوا) اوەو (مزاف ) کزارکردوە .ئایزا مزاف بزۆرکوای
ەیاتر لە ۆی تێدەپەڕێ بەی ێىەیە کەمتر وابێتەوە بۆ
دەرکەوتىە هەوىکەییەکەی؟
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بەڵززززززى هززززززاوڕات کە کۆمەڵێززززززب تیۆر ززززززیى ایىزززززز
دە ەاڵتدار لە ئەوجامزدا ڕوویزان لە ایىەکزاو تزر کزرد کە
لە ززەرەتادا مززاف لیبڕالیززان وەبززىو .بززۆ ومززىووە (تى ززان
لۆ ێرتززىر) ڕابەری ۆڕ ز کۆیلەکززان لە ( زەن دامیىگززۆ)
کە دواتززر بززىو بە (هززایت ) .اززۆن دەتززىاویه ئەی ۆڕ ززە
گەورەیە ڕوووبکەیززززىەوە؟ ئززززێمە لە فەڕەوسززززا (جاڕوززززامەی
مافەکزززززززززاو مرزی)مزززززززززان هەیە .لە یەکەی کزززززززززۆپی ئەی
بەڵگەوامەیەدا ماف مرزی هاوواڵتیزاو کۆڵۆویاڵەکزان یزان
ڕە ێسزززززتەکان وزززززاگرێتەوە بەاڵی دەبیىزززززیه کە (تى زززززان
لۆ ێرتزززىر) ئەی ڕاگەیەوزززدراوە دە زززىێىێتەوە و باوگە زززەی
ئەوە دەکا کە ئەی مزافە ڕە ێسزتەکاویر دەگزرێتەوە .لە
ئەوجامززززدا بیززززىەری ئەو ۆڕ ززززە گەورەیەیززززه .بەاڵی ئەی
لێکەوتە رو زتییە لیبڕالیززی ویزیە .بەپزێ ەواوەوە (تى زان
لۆ ێرتززىر) وااززار بززىو دکی لیبززڕالە فەڕەوسززاییەکاو ئەو
ززززەردەمە بىە ززززتێتەوە ئەو لیبززززڕا وەی کە با ززززیان لە
بەدە تهاتىوی با ىوری وی،یەتە یەکگرتىوەکزاو
دز
ئەمەریکزززا دەکزززرد و هەوڵیاوزززدا درێزززهە بە زززەرکىتکردو
کززۆیلە ڕە ێسززتەکان بززدەن .کۆیلەکززاو ( ززەن دامیىگززۆ)
ۆڕ ززز
زززەرەتا بە تەواوی کەوتزززىە کێزززر کزززاریگەری
فەڕەوسا و پێیزاوىابىو ئەی ۆڕ زە بە واتزای ڕەگزاربىون
ایە بە ێىەیە کە ئیتر دەتىاوه ئزاەاداوە
لە ااودێری
کزززۆیلەداری بزززکەن و زززىدی داراییزززان لێببیزززىه( .تى زززان
لۆ ێرتزززىر) بە دەرەوجزززامێک پزززێ ەواوەی ئەمە گەیشززز و
بەی ێىەیە یەکێزب لە گەورەتزریه ۆڕ زەکاو مێزهووی
تۆمار کرد.
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ززەروجڕاکێر لەبززارەی وەرگرتىزز ئیلهززام
ززاڵ
فەڕەوسزا ئەوەیە
ڕادیکاڵ (تى ان لۆ ێرتىر) لە ۆڕ
کە ۆڕ ززز هزززایت بزززىوە هزززۆی دابە زززبىووێب لەوزززاو
فەڕەوسزززا زززۆی .بزززابەتەکە تەویزززا ڕووبەڕووبزززىووەوەی
(تى ززان لۆ ێرتززىر) لەگە لیبڕالەکززاو فەڕەوسززا وەبززىو
سزززتە وێزززىان
ۆڕ ززز هزززایت لە ڕا زززتیدا کەلێىێکززز
لیبڕالەکزززاو فەڕەوسزززا و دابە زززیکردن .گرفتێکززز تزززریر
زەرباەی
درو تبىو :ئەگەری بەردەوامبىوو بەرگریز
فەڕەوسزززا لە زززۆ ی بەرامزززبەر هێززززە دکە ۆڕ زززەکاو
ئەوروپا لەی زاتە تزایبەتەدا گرێزدرابىو بە ئیسزتیعماری
هایت ڕا تەو ۆ
ۆڕ
ەیاترەوە .لەبەرئەوە پێدەاێ
گرفت ڕادیکزا بزىون ب ێىێتەپزێر کە وەاڵمز جیاجیایزان
داوەتەوە .ئایا دەتىاورێ بەو هۆیەوە (تى ان لۆ ێرتزىر)
بە لیبڕا واوببرێ کە باوەڕی بە بەڵێىە لیبڕالیستییەکان
هەبىو؟
وە ێززر (تى ززان لۆ ێرتززىر) کاکىبىێززب بززىو .لەوێززىانکاکىبىەکان و لیبڕالەکاودا واکۆک هەبزىو .ئەگەر بەرهەمز
ئەو وى ززەراوە بەززىێىیىەوە کە ەیززاتر بە لیبزرا وززاودەبران
بززززززززۆ ومززززززززىووە (بىیززززززززامیه کىسززززززززتان دی تۆکفیززززززززڵ) و
هاو ززێىەکاویان بە تىوززدی دکی کاکىبىەکززان دەدوێززه .لە
زززتێک
دیزززدی ئەی وىو زززەرە لیبزززڕااڵوەوە کاکزززىبىگەرای
مەتر ززززززیدارە .لەبەرئەوە دکی بۆاززززززىووەکەی تززززززۆی کە
(کەلێىێزب) لەوزاو حزبەکزاو فەڕەوسزا درو ز بىوبێز  .بە
بۆاىوو مزه کاکزىبىگرای فزۆڕمێک ڕادیکزالیزمە ازىوکە
کاکىبىەکززززان وە تەویززززا داوای ئززززاەادی کۆیلەکاویززززان لە
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( زززەرەوە) کزززرد بەڵکزززى لەگە کۆیلەکزززان بزززۆ ڕو اوزززدو
یسزززززززتم کزززززززۆی،یەت هەواڵیاوزززززززدا .دوای ڕوو زززززززاو
کاکىبىەکان لە فەڕەوسا دەوڵەتز وزىێ ێزرا دە زتیکرد بە
گێزززززززززڕاوەوەی کزززززززززۆی،یەت  .کزززززززززۆیلەداراو فەڕەوسزززززززززا
فەڕەوسا کزرد
ۆڕ
دە تەۆ ییان لە قۆواغ یەکەم
ازززززززىوکە پێیزززززززاوىابىو دوای ئەوە دەتزززززززىاوه بە ئزززززززاەادی
کۆیلەکاویزان هەڵبهێزرن .دوای دەرکەوتىز کاکززىبىگەرای و
زۆڕ لیبڕالەکزان ازىون بزۆ ئەمەریکزا
ڕادیکاڵیزەکردو
و لەوێىە دە تەۆ ییان کرد.
دەتىاوی ز جیززاواەی مێهووی ز و تێگەیشززتى وێززىان
لیبڕالیزی و ڕادیکالیزی ەیاتر ڕوووبکەیتەوە؟
وەهای دابىى ڕادیکزالیزی تەواوکەری لیبڕالیززمە وابێز
بیرمزان ب ێززتەوە یسززتم هەڵىە ززاودوەوەی کززۆی،یەتیر
بزززززۆ ومزززززىووە لە ویززززز،یەتە یەکگرتىوەکزززززاو ئەمەریکزززززا
دەرەوجززززززام ڕووبەڕووبززززززىووەوەیەک تززززززۆقێىەر بززززززىو
ززززززززەڕێک وززززززززاو ۆ .هەڵىە ززززززززاودوەوەی کززززززززۆی،یەت
بەردەوامبزززىوو ڕا زززتەو ۆی لیبڕالیززززی وەبزززىو ازززىوکە
ئززززززاەادی کۆیلەکززززززان لە ڕێززززززگەی ززززززەڕێک وززززززاو ۆی
دووردرێزززهەوە بزززىو( .لیىکزززۆڵه)یزززر وزززىێىەری ڕادیکزززالیزی
وەبزززىو ازززىوکە هزززیی کاتێزززب داوای لە کۆیلەکزززان وەکزززرد
ۆیزززان ۆیزززان ئزززاەاد بزززکەن .لیىکزززۆڵه تەویزززا لە قۆوزززاغ
ززەڕی وززاو ۆدا ڕەەامەوززدی لە ززەر ززەڕکردو
کۆتززای
اەکزززززدارە ڕە ێسزززززتەکان دەربزززززڕی ئەویزززززر لەپێىزززززاو
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ززززززززەرباەەکان لە بەرامززززززززبەر

ەیززززززززادکردو کمززززززززارەی
وی،یەتەکاو با ىور.
زززززززاڵێک تزززززززر لە مێزززززززهووی لیبڕالیزمزززززززدا ئەوەیە کە
(ڕزبسزززز ێر) وە بە لیبززززڕا وززززاەاوه بەڵکززززى بە دوکمىزززز
لیبڕالیزززززی لە قەڵەمزززز دەدەن .ئەوە ڕزبسزززز ێر بززززىو کە لە
فەڕەوسادا کۆی،یەت هەڵىە زاودەوە بەاڵی تەویزا
ۆڕ
گەورەی هزایت  .ئیتزر ئەو کزاتە بە واازاری
دوای ۆڕ
تێگەیشزززز کە ززززەردەم کززززۆی،یەت کۆتززززای هززززاتىوە.
وىو ەرێب کە بەرجە تەتریه کزاریگەری لە زەر بزابەت
کزززۆی،یەت هەبزززىو (ئزززادای زززمیز)ززززە .زززمیز یەوگزززری
ززززززتەمکار بززززززىو کە بە ەزر کززززززۆی،یەت
حکززززززىمەتێک
هەڵىە ێىێتەوە .بەاڵی میز هەرگیز کۆیلەکاو بە بە زێب
لە ئززززاەادی ۆیززززان وەدەەاوزززز  .کەواتە لە یەکەوە ئززززادای
میز ڕە ىەگری تىودی کۆی،یەتییە و مەحکزىم دەکزا
بەاڵی ئەگەر لێیب ر ززززیه بۆاززززىوو لەبززززارەی ئززززاەادتریه
ززەردەم ززۆی ایززیە لە کۆتاییززدا دادوەریززیەکەی
واڵتز
ئەوە دەبێ کە بەریتاویا ئاەادتریه واڵتە.
ئەگەر لە مێززززهووی کیشززززىەری ئەمەریکززززا بززززڕواویه و
ب ر یه :کای واڵتە ەیاتر لە هەمىوان ەیزاتر لیبزڕا بزىوە؟
بە بزڕوای مزه ویزز،یەتە یەکگرتىوەکزاو ئەمەریکززایە .بەاڵی
ئەمززڕز ئەگەر ب ر ززیه :لە کززای واڵ ئززاەادی کۆیلەکززان لە
واڵتزززاو تزززر قىر زززتر بزززىو؟ دووبزززارە وەاڵمەکە ویززز،یەتە
یەکگرتىوەکاوە.
ئەگەر لە بەرەوگارییەکززززان بززززۆ ئززززاەادی لە کیشززززىەری
ئەمەریکزززا بزززڕواویه زززەرەتا هزززاییتییە و دواتزززر واڵتزززاو
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ئەمەریکای تزیه ( ەوززوێ ،مەکسزیب هاو زێىەکاویان) و
دوای ئەوەی وی،یەتە یەکگرتىوەکان دێ  .ئەگەر مێهووی
گۆڕاوکارییەکاو جیهان لەوێىان وی،یەتە یەکگرتىوەکان و
زەدەی وزۆەدەدا بەزىێىیىەوە
مەکسیب لە واوەڕا تەکاو
بۆمزززان دەردەکەوێززز کە ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززان دوای
بە کسززتداو مەکسززیب و دە تبە ززەرداگرتى تەکسززا
جزززارێک تزززر کزززۆی،یەت بزززۆ ئەو واوازززاوە گێزززڕایەوە ئەو
واواززاوەی پێشززتر کززۆی،یەت تێیاوززدا هەڵىە ززابىوەوە .بە
بۆاززززززىوو مززززززه ئەی واقیعییەتززززززاوە ویشززززززاو دەدەن کە
واتىاورێززز هەڵىە زززاودوەوەی کزززۆی،یەت بە دەرەوجزززام
لیبڕالیزی دابىرێ .
ازززز ڕوووکردوەوەیەکزززز لە بززززارەی دە تەۆ زززز
مارک لە کە او وە (ئەبراهای لیکۆڵه) هەیە هەمزان
ئەو کە ززەی هەلززىمەرج ئززا ەادی کۆیلەکززاو (لە ڕێززگەی
ەڕەوە) ڕە ساود؟
مارک لە لیىکزۆڵه ڕا زتبىو.
بەدڵىیاییەوە دە تەۆ
لیىکۆڵه کە ایەتییەک بەرجە تە بىو مارک درک بەو
ززززززززاڵە کردبززززززززىو کە هەڵىە ززززززززاودوەوەی کززززززززۆی،یەت
پێشکەوتىێک گروگە .بزۆا ئەی قسزەیە دەکەی؟ ازىوکە لە
ۆ ززززیالیزمدا بیرکززززردوەوەیە هەبززززىو کە ززززاوێب بەو
ززززێىەیە بەڵگەیززززان دەهێىززززایەوە" :با ززززە ززززەرمایەداری
کزززۆی،یەتییە .کزززۆی،یەتی ڕە ێسزززتەکان تەویزززا فزززۆڕمێک
کزززززززۆی،یەتییە .بزززززززۆا دەبێززززززز لە وێزززززززىان ویززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکزززززان و ویززززز،یەتە هاوپەیماوەکزززززان یەکێکیزززززان
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هەڵبهێززریه؟ لە بززاکىور و با ززىوری ئەمەریکززا تەویززا دوو
فزززۆڕم جیزززاواە لە کزززۆی،یەت بزززىوو هەیە" .بزززۆ ومزززىووە
( ززا ) لەو گززروپە بززىو .مززارک ەزر بەبا ز تێگەیشز
کە ئەی دوو فزززۆڕمە جیزززاواەە لە کزززۆی،یەت (کزززۆی،یەتی
مىاە کۆی،یەتی ڕە ێستەکان) هاوتا ویه .وی،یەتەکاو
با ىور دەیاوىیس پەرە بە کۆی،یەت بدەن.
بزززابەت مزززارک لە ززز ەڕی وزززاو ۆدا دە زززتکەوتە
ۆڕ زززز بززززۆرکوای بززززىو کە هەمززززىو
مێهووییەکززززاو
ۆڕ ززززە پرزلیتارییەکززززان پێىیسززززتە پشززززت پێببە ززززته.
لیبڕالیزی دوای اڵ  5919مادای دە ت بە واەکردو
ۆڕ زە بۆرکواییەکزان کزرد ئیتزر ۆڕ زێب
بەڵێىەکاو
وەبزززىو .ئایزززا بیزززر لەوە وزززاکەوەوە پەیىەوزززدی مزززارک بە
ززەڕی وززاو ۆی ئەمەریکززاوە لە ززەر بىەمززای ئەوەیە تززا
کزززززززززۆی،یەت هەڵىەوە زززززززززێتەوە تىاوزززززززززای بەهێززززززززززی
ڕادیکاڵیزە کردو ماف بۆرکواەی بىوو وییە؟
مه ڕە ىەی لە کۆمەڵێب بۆاىوو مزارک هەیە بەاڵی
وە ڕە ىەگززر لە ڕێزززی مززارک بززۆ بەرەوگززاری لیىکززۆڵه
یان وی،یەتە یەکگرتىوەکاو ئەمریکای باکىور .لەی بارەدا
بىو .بەاڵی مارک بە جۆرێب با ز
کاری مارک ڕا
لە ۆڕ ە بۆرکواییەکان دەکرد گزىایە ەەمیزىەی ئزاەادی
یا زززززییه .لەواوەیە زززززەروج وەدابێزززززتە ڕەتکزززززردوەوەی
ئزززززاەادی و ئزززززاەادی لە لیبڕالیزمزززززدا .دەتزززززىاویه ویززززز،یەتە
یەکگرتىوەکان لە ویىەی ەدەی وۆەدەدا لەگە مەکسزیب
بەراوردبکەیزززه .لە مەکسزززیب هزززیی ۆڕ زززێک بزززۆرکوای
369

ڕوویززززىەدا .لە ویزززز،یەتە یەکگرتىوەکززززان پێىیسززززتە ب"ێززززیه
ۆڕ ز ئەمەریکززا جۆرێززب ۆڕ زز بززۆرکوای بززىو .لە
مەکسزززززززیب کززززززززۆی،یەت هەڵىە ززززززززایەوە .لە ویزززززززز،یەتە
ززززۆی مززززایەوە .بززززۆا
یەکگرتىوەکززززان کززززۆی،یەت وە
یا ززی ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان
دەبێزز ب"ێززیه ئززاەادی
ەیاتر لە مەکسیب بىو؟ واەاو بۆا .
تزززۆ لە زززیکاری (بزززابەتە یا زززاییە) جیاجیاکاوزززدا کە
یا زززاکاو بزززۆرکوای بە مزززاف تزززایبەت گروپەکزززان یزززان
کە او تایبە دەەاوێ و ئەواوەی دەمێىىەوە لە باەوەی
ئەو یا ایاوە هەاڵوێرد دەکا بۆ دوو جزۆری (پیزرزە) و
(واپیرزە) .بەپێ ئەی ومىووەیە دەتىاورێ بىترێ ئەواوەی
ززەپێىراودا ااوس ز ئەوەیززان هەیە
کە لە ه ەر قۆوززاغێک
لەواو ىىرەکاو ئەی (فەەا پیرزەە)دا کیان بە زەربەرن
داویشتىاو (کۆمەڵگەی تزاکە ئاەادەکزان)ن بەاڵی ئەواوەی
لە دەرەوە دەمێىززىەوە بززۆ (فەەای دویززای ) وائززاەاد پلەیززان
دادەبەەێ  .بۆا ئاەادی بە پیرزە و وائاەادی بە پاوتای
کا روبارە واپیرزەەکان گرێ دەدەی ؟
لەی پێىەرە پیزرزەەدا (فەەای پیزرزە) بە دڵىیزاییەوە ئەو
فەەایەیە کە لە هەر فەەایەکزززززززززز تززززززززززر بەور تززززززززززرە .لە
ئایزززدزلۆکیای لیبڕالزززدا ئزززێمە جۆرێزززب ڕەفتزززاری مەەهەبززز
دەبیىیه .بەاڵی ئەمە گروگتریه زا ویزیە ازىوکە لە ەمزاو
ئا اییدا (پیزرزە) واتزایەک ئەرێىیتزری هەیە .مرز ەکزان بە
تێز ەڕیه لەوەی مەەهەبز بززه یززان وە ێززر کاتێززب بززا لە
ززتێک (پیزززرزە) دەکەن مەبە ززتیان ئەوەیە کە ئەو زززتە
گروگ تایبەت هەیە.
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دەرکەوتىززز وا زززیۆوالیزی ازززۆن زززیدەکەیتەوە ئەو
ڕزڵە ایززیە کە لە درو ززتکردو (فەەای پیززرزەی جڤززات
[ ]communityتزاکە ئاە ادەکزان)دا دەیگێڕێز ؟ لە زیکاری
تزززۆدا ئامزززاکەیە بە وا زززیۆوالیزی واکرێززز  .بەی زززێىەیە
دەاێ کەمیىەی ویشزتیمان پەر ز کە
ئەوەی لەدە
لە زززەرەتای زززەدەی هەکدەدا لە ڕووبەڕووبزززىووەوەی
گشززتگیری ڕز ززىگەریدا دەرکەو  .تززۆ لە بەرهەمەکەتززدا
لەبارەی هایدیگەرەوە ئاماکە بە جیاواەی داواو (فێردیىاود
تززىوی ) کۆمەڵىا ز ئەڵمززاو دەکەی ز جیززاواەی وێززىان
ززاف ] و (جڤززا ) [گمززایه ززاف ] بززۆ
(کززۆمەڵگە) [گززز
ئەوەی ئاماکە تایبەتییەکاو ئایدزلۆکیای جڤات وەتەوەی
یززززان ەڵکزززز ڕوووبکەیززززتەوە (ئایززززدزلۆکیای واەییەکززززان
لەبززززارەی فۆ لکزگمززززایه ززززاف ) تززززا جززززێگەیە کە ئەی
ئایدزلۆکیای کۆکردوەوەی ەرمایەی وەە دەروووییەکان
کە بە ززێىەیەک وەریتزز لە بززىاری مەەهەبززدا ڕوویززدەدا
دەگزىاەێتەوە بززۆ بززىاری میللزززە ئایززا واتىاورێز ئەوە بە
ڕەگىڕیشەی (فەەای پیرزە) دابىرێ کە تۆ دەیبە تیتەوە
بە (جڤا )ی [وەتەوەی ] (تاکە ئاەادەکان)زەوە؟
لە با ز (فەەای پیززرزە) و (فەەای وززاپیرزە)دا مززه لەو
ڕووەوە پێززززىەرێک مەەهەبزززز بەکززززاردێى کە ڕێززززڕەوی
مەەهەو بەو جزززززۆرەیە .و زززززەی دویزززززای یزززززان وزززززاپیرزە
( )profaneلە ڕەگ و ەی تیىز ( )Fanumوەرگیزراوە بە
واتزززای پەر زززتگە یزززان ک"ێسزززا ( )Profanumواتزززا ئەوەی لە
دەرەوەی ک"ێسزززززززززایە .ئەمە جیزززززززززاواەییەکە ئزززززززززێمە وە
ڕە ىەیە لە قۆواغ یەکەم ئاگای مەەهەبیزدا دەیبیىزیه.
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ڕێزززززززڕەوی لیبڕالیززززززززمیر ئەمەیە ئزززززززێمە ( )Fanumیزززززززان
پەر ززززتگەمان هەیە کە فەەای ئززززاەادی تززززاکە ئاەادەکززززاوە
( )Profanumبززززۆ تاکەکززززاو تززززرە ئەواوەی کە لە دەرەوەی
ئەو فەەایە دەمێىززىەوە .اززىوکە مززه ززىود لە ڕێکەسززتى
جڤزاتی تززاکە ئاەادەکززان وەردەگززری؟ اززىوکە مززه پێمززىاوییە
کاتیگۆری (تاکگەرای ) بۆ وە فکردو کزۆمەڵگەی لیبڕالز
تەواو بێززززز ( .لیبڕالیززززززی) و (تزززززاکگەرای ) کزززززاتیگۆرییەکه
ززاواەی بە ۆیززاوەوە دەکەن .بززۆا ؟ بززۆ ومززىووە ئەگەر
تززاکگەرای بە تیۆرێززب بزززاویه کە بەپێ ز ئەو تززاکە ت زاکەی
کوزززان و پیززززاوان مززززاف ئزززاەادی و ڕەهززززای و دەربڕیىزززز
بىوویززان هەیە ئەمە ئەو ززتە ویززیە کە ئززێمە لە کززۆمەڵگەی
لیبڕالززدا دەیبیىززیه .تززا ئێززرە با ززمان لە فززۆڕمە جیاجیاکززاو
دەرکردن و وەدەرواو تاکە تەملێکراوەکان کرێکزاران و
وییە.
کوان کرد .لەبەرئەوە تاکگەرای کاتیگۆرییەک ڕا
بەاڵی ئایزززا کزززۆمەڵگەی لیبزززڕا ئزززاەادە یزززان جڤزززات
ویشتیماو ؟ لە کتێبەکەتدا لەبارەی هایدیگەرەوە جیاواەی
دادەوێیززز لەوێزززىان کزززاتیگۆری گشزززتگیر تری (کزززۆمەڵگە)
ززاف )ی ئەڵمززاو و
( ى ززیى )ی تیىزز یززان (گزززە
کاتیگۆرییەک ب ىکتر (جڤا ) (کامیىمیتا )ی تیى یان
(گمزززایه ززز اف )ی ئەڵمزززاو ئایزززا ئەی جیزززاواەییە لێزززرەدا
بەکاروایە ؟
ئەگەر لە مێززززززهووی لیبڕالیزززززززی بززززززڕواویه لە یەکەوە
(جڤززززات تززززاکە ئاەادەکززززان) دەبیىززززیه کە یەوگززززری بززززان-
ویشززتیماوییان هەیە بەاڵی لە یەک ز تریشززەوە بەر لە هەر
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تێب لەی کزۆمەڵگە لیبزڕالەدا کاوگزای وەتەوەپەر زتیه .بزۆ
ەڵکاوێززززب
ومززززىووە (ئێززززدمۆن بێززززر ) ئیىگلیزەکززززان وە
واودەبا کە لە ( ىێىیاودا) ئاەادییان ۆ زدەوێ  .ئەمە
جۆرێزززب لە وە زززفکردو ەڵکززز ئیىگلیززززە .ئایزززدزلۆکیای
وەتەوەپەر ززززززت وە ڕە ززززززىەیە لە لیبڕالیزمززززززدا هەیە.
ئیىگلیززز (بەاڵی وە تەویززا ئیىگلیززز) باوگە ززەی ئەوە دەکززا
کە وەتەوەیەک تایبەتە وەتەوەیە کە لە پرزکەی ئاەادیدا
هاوبە ە .هەڵبەتە لە زەدەی بیسزتەمدا پێگەیەکز وىێمزان
هەیە کە لە ەر ئەو بىەمایە هایدگەر بە وەتەوەی ئەڵماوزدا
هەڵدەدا .
ئایا گۆڕاو فۆڕم اەمکەکاو وە وەتەوەپەر ت
ویشزززاوەی وە ۆ ززز و قەیراوێکززز قزززى لە وزززاو زززىدی
لیبڕالیزمدا وییە؟ ئایا ئەو وەراەر اوە مێهووییەی زاڵ
 1848ڕوویدا ئاماکە بۆ گۆڕاو فۆڕم مىحافیزکاری (لە
ئەوجامدا کۆوەپارێزی) وەریتز لیبڕالز وەبزىو ازىوکە بە
تاەەی ئەو کاتە لە ڕووی مێهووییەوە بەرەوگاری وهێىی
وزززاو کزززۆمەڵگەی بزززۆرکواەی دەرکەو ؟ تزززۆ ڕە زززىە لە
تێگە یشززتى مززارک لە ۆڕ ززە بۆرکواییەکززان گرتززىوە
دەمەوێ لەبارەی پەیىەودی لیبڕالیزی لەگە مارکسزیزی
ەدەی وزۆەدە بزدوێی  .بە
بە تایبەت لە ویىەی دووەم
بۆازززىوو تزززۆ زززەرکەوتى تێگەیشزززتى ڕادیکزززا یزززان
مارکسززززیزی لە ززززۆڕ تززززا ازززز ڕادەیە دەرەوجززززام
ڕەتکردوەوەی کۆمەڵگەی لیبڕالە و تا ا ڕادەیەکیر بزۆ
هاتىەدی تەواوی کۆمەڵگەی لیبڕا دەگەڕێتەوە؟
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دەتىاورێزز پێىا ززەیەک وززىێ بززۆ لیبڕالیزززی پێشززکە
ئۆکتزۆبەری  1917ۆڕ زێک
ۆڕ
بکرێ و بگىترێ
لیبززززڕا بززززىو بززززۆا وززززا؟ بەاڵی ۆڕ زززز ئۆکتززززۆبەر بە
لیبڕا واووابرێ  .زەرجەی
ێىەیەک گشت بە ۆڕ
بەلشەفیکیه.
میللزەتە لیبڕالەکاو جیهان دکی ۆڕ
مزززززارک بە وردی با ززززز لە لیبڕالیززززززی وەکزززززردووە.
ززەرمایەداری و کززۆمەڵگە بۆرکواییەکززان
مززارک با زز
دەکزا کە باوگە زەی لیبڕالبزىون دەکەن .ڕە زىەی مزه لە
مززززززارک ئەوەیە کە مزززززززارک تززززززاک،یەوە لە ۆڕ زززززززە
بۆرکواەییەکزززان دەڕواوێززز و ئەوان بە بەرجە زززتەبىوو
یا ززز واودەبزززا  .مزززارک جیزززاواەی دادەوێززز
ئزززاەادی
یا ززز و ئزززاەادی کۆمەاڵیەتییزززدا .ی
لەوێزززىان ئزززاەادی
مزززارک ئزززاەادی کزززۆمەاڵیەت یزززان مرزیززز دەرەوجزززام
ۆڕ ز پرزلیتاریززایە .لە یەکەوە دەڵێز ئززاەای یا ز
بۆرکوای دەر ەری پێشکەوتىە.
ۆڕ
لە ئەوجام
مه ئەی پێىا ە تاک،یەوەیە بۆ ئزاەادی یا ز پە زەود
وززاکەی اززىوکە لە پەراوێزززدا بەردەوامزز و راپتربززىوو
کززززۆی،یەت پشتڕا زززز دەکززززاتەوە .لە کتێبەکەمززززدا اەوززززد
بزززززززابەتێک مێهوووىو زززززززە هاواەر ەکزززززززاو ویززززززز،یەتە
یەکگرتىوەکززززاو با ززززکردووە کە پێیززززاوىایە ئەمەریکززززا لە
ڕا زززززتیدا (دکە ۆڕ زززززێب) بزززززىو .بزززززۆا ومزززززىووە لەو
مێهوووىو اوە دێزىمەوە؟ بەپێز وىو زیى ئەوان ئەگەر لە
زززززززززۆڕ لە ڕواوزززززززززگەی هزززززززززاواڵتییە ڕە زززززززززەوەکان و
ڕە ێسزززتەکان بزززڕواویه دز ززز ئەوان دوای ۆڕ زززەکە
ی ێسززتەکان
راپتزر بزىو .دیززارە کە دز ز کزۆمەاڵیەتی
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با زززززتر بزززززىو .بەاڵی دووبزززززارەی دەکەمەوە :ەزرێزززززب لە
مێهوووىو ە ئەمەریکاییەکزان هەن کە ۆڕ ز ئەمەریکزا
بە بزا ێک دکە ۆڕ وزاودەبەن .بۆازىوو مزارک لەی
ئەمەریکزاوە
بارەیەوە تاک،یەوەیە .لەواوەیە لەبارەی دز
لە مززاوەی ۆڕ ززدا ەزر ەاویززاری وەبىوبێز  .بەدڵىیززاییەوە
بە با ززز ئاگزززاداری زززەڕی وزززاو ۆ بزززىوە بەاڵی لەواوەیە
مارکس و ئا ىایەتی لەگە مێزهووی دێریىز ویز،یەتە
یەکگرتىوەکان وەبىوبێ .
ومززززىووەیەک تززززر لەبززززارەی تززززاک،یەو مارکسزززز و
دەتىاورێزززز لە وزززززامەی (لە بزززززاب بابسزززززت جزززززىلەکە)ەوە
وی،یەتە یەکگرتىوەکان
ببیىرێ  .مارک لەی دەقەدا با
یا ز گەیشززتىوەتە قۆوززاغ
دەکززا کە تێیززدا (ئززاەادی
دەرکەوته) لە بەرامبەر فەڕەوسا .بە بۆازىوو مزارک لە
ەرمایە و هە جۆرە پاکتاوێب
فەڕەوسا لە دابە کردو
بەرااو دەکەوێ  .لە وی،یەتە یەکگرتىوەکزان ئەو پاکتزاوە
لەوززاواىوە و بە وزیکەیزز بززىوو دەرەکزز ویززیە .بەاڵی لە
ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززاو ئەو کزززاتەدا کزززۆی،یەت هەبزززىو.
بززۆا دەبێزز ب"ێززیه ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان لە قۆوززاغ
کۆی،یەتیزززززدا (ئزززززاەادی یا ززززز گەویاوزززززدووەتە قۆوزززززاغ
دەرکەوته)؟
لە ززەر بىەمززای پێىا ززەکەی تززۆ (ڕادیکززالیزی) هەمززان
لیبڕالیزمە بى دوور ستىەوە و کردوە دەرەوەی کە ێب.
ئەگەر بڕیاربىوایە لە ڕێکەستى (فەەای پیرزە) و (فەەای
وززززاپیرز ە) ڕەگارمززززان بززززىوایە لە کۆتاییززززدا بە لیبڕالیزززززی
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دەگەیشززززتیه .تززززا ئەو ززززىێىەی ڕادیکززززالیزی باوگە ززززەی
ەرجەی جیاواەییەکان دەکا لەوێىان ئەواوەی
وەهێشتى
لە واوەوە و دەرەوەی قەڵەمزڕەوی ئزاەادیه بەی زێىەیە
ڕاکێشاو هەمىوان بۆ واو (فەەای پیرزە)ی ئزاەادی ئایزا
واتىاورێ ز تززا ڕ ێززهەیە ئەوە بە لیبڕالیزم ز گەردوووی ز
( )universalواوببرێ ؟
واتىاورێزززز بە گەردوووزززز واوببرێزززز  .بززززۆ ومززززىووەززاوەوە
ززەڕەکاو داگیرکززاری بززۆ ئەوە بززىو کە دز زز
ی ێسزززتەکاو کۆیلەکزززان گەردووویززز بێززز  .باوگە زززەی
کۆڵۆویزززالیزی ئەی گەردووویزززیە بزززىو .گشزززاتاودو بزززاەوەی
گەردوووی مزافە وێىدەوڵەتییەکزان بزۆ گزروپە لەوزاواىو و
دەرکراوەکزززززان وە دەرەوجزززززام لیبڕالیززززززی بەڵکزززززى لە
ئەوجزززام هێزەکزززاو دەرەوەی لیبڕالیززززی بزززىو .بەاڵی ئەی
هێززززززاوە لە هەوزززززدێب بابەتزززززدا ئیلهامیزززززان لە کمزززززارەیە
ڕاگەیەوراو وەردەگر بۆ ومزىووە جاڕوزامەی گەردووویز
مافەکاو مرزی.
لە با ززز میراتززز بەجێمزززاوی لیبڕالیززززی مزززه هەرگیزززز
وەمىتزززززىوە لیبڕالیززززززی هزززززیی زززززتێک ویزززززیە کە پەوزززززدی
ززززەرەتای میراتزززز لیبڕالیزززززی
لێززززىەرگریه .دوو اەمکزززز
بززریتیه لە :یەکەی و و لەواوەیە گروگتززریه ززا جیاکززاری
لیبڕالیزی بێز لە وێزىان (فەەای پیزرزە) و (فەەای وزاپیرزە)
کە پێشتر با کردن .بەاڵی لیبڕالیزی ئەو ااکە مێهوویز
و تیززۆرییەی هەیە کە بیززری لە ززىىردارکردو دە ززەاڵت
وززززززاو جڤززززززاتێک دیززززززاریکراو کززززززردووەتەوە .ڕا ززززززتە کە
دیززززاریکردو دە زززززەاڵ تەویزززززا لەبززززارەی جڤزززززات تزززززاکە
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ئاەادەکزززززاوەوە جێبەجێکزززززدەکرێ بەاڵی هێشزززززتا گروگیززززز
مێهوویزززززز ەزری هەیە .لەو یەوەوە مززززززه لیبڕالیزززززززی لە
بەرامزبەر مارکسززی دادەوزێ و لە بەرکەوەوزدی لیبڕالیزززی
حکزززى ی دەدەی .تزززا ئێسزززتا بە تىوزززدی ڕە زززىەی لە لیبڕالیززززی
گرتزززززىوە بەاڵی لێزززززرەدا جە تززززز ەیزززززاتر لە زززززەر یەوە
با ززززززززەکاو لیبڕالیزززززززززی بە بەراورد لەگە مارکسززززززززیزی
دەکەمەوە.
مارکسززززیزی ەیززززاتر جە تزززز لە وەهێشززززتى دە ززززەاڵ
ززىىردارکردو بززۆ ومززىووە با ززەکاو
کززردووەتەوە وە
وە وەهێشززززززززززززززتى دەوڵە و هاو ززززززززززززززێىەکاو  .ئەمە
بۆازززززىووێک مە زززززیتییە کە ڕزڵێکززززز ەزر وەرێىیززززز لە
مێهووی ۆ یالیزی و کۆمۆویزمزدا گێزڕاوە .ئەگەر گىمزان
بکەیزززه کە دە زززەاڵ تەویزززا لەواودەاێززز پێىیسزززتمان بە
ززززىىردارکردو وابێزززز  .ئەی بۆاززززىووە لە واڵتززززاو وە
زززززۆ ێت جزززززاران دەرەوجزززززام مەتر زززززیداری
یەکێتیززززز
لێکەوتىوەتەوە.
کەواتە تۆ پێتىایە تیۆر یى مێهووی مارکسیزی بزۆ
با زەکا و (هەڵىە ززاودوەوەی) دەوڵە یززان (وەهێشززتى )
دامىدەەگاکزززاو دەوڵە وە لیىزززیه لەکێزززر کزززاریگەری
کردووە هەڵەیە؟
ئەوگلسدا با
بەڵى بە تەواوی هەڵە بىو.کەواتە ئایززا گىمززان دەکەیزز هەرگیززز واتىاوێزز بززى
زززتێک وە
پەوزززابردوە بەر جۆرێزززب بزززىوو دەرەکیززز
ەربە ۆ ۆی بەڕێىەببا ؟ ئایا
دەوڵە بە ێىەیەک
پێىیستە هەمیشە دەوڵە هەبێ ؟
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ئەوە پە ززەود وززاکەی کە کززۆمەڵگە بززى یا ززا و ڕێىمززای
بتىاوێز بززىوو هەبێ ز و بەردەوای بێ ز  .پێىیسززتە ززتێب
گەرەوتیزززز پابەوززززدبىون بە یا ززززاوە بکززززا و لەی بززززارەدا
(وەهێشززتى ) دەوڵە بە واتززای وەمززاو یا ززا و دە ززەاڵت
یا ا دێ  .گرامش دەیى کۆمەڵگەی مەدەویر دەتىاوێ
فۆڕمێززب لە بەکارهێىززاو دە ززەاڵ و هێززز بێ ز  .ئەگەر لە
مێزززهووی ویززز،یەتە یەکگرتىوەکزززاو ئەمەریکزززا بزززڕواویه
تەمکاراوە تریه فۆڕمەکاو دە ەاڵ لە قاڵب دە زەاڵت
دەوڵەتدا وەبىوە بەڵکى لە کۆمەڵگەی مەدەویزیەوە هزاتىون.
ئەو کۆابەراوەی بۆ ڕزکئاوای ئەمەریکا کۆایزان کزردووە
و ویشززتەجێبىون بە ززێىەیەک بەرفراواوتززر و ززەربە ۆ
لە دەوڵە دە زززززززتیان بە پاکتزززززززاو و دوور سزززززززتىەوە و
دەرکزززردن و لەوزززاوبردو داویشزززتىان دەکزززرد .هەوزززدێکجار
دەوڵەتززز فیزززدرا هەوڵیزززدەدا ئەگەر بە زززێىەیەک کەی و
ززىىرێب بززۆ ئەی دیززاردەیە دابىێز  .ئەوەی
وەکززیر بێز
کە کۆمەڵگەی مەدەو بە زەرااوەی دەرکەوتىز ئزاەادی
بززززززاویه وتەیەکززززز پزززززىواە و هزززززیی پەیىەوزززززدییەک بە
مارکسیزمەوە وییە.
زززىدی مزززارک بزززا لە زززتمەکاری وزززاو کزززارگەی
ەرمایەداری کردووە کە وە دەوڵە بەڵکى کۆمەڵگەی
مەدەوززز ئەوە دە زززەپێىێ  .مزززارک پێشزززىیاری کزززردووە
دەوڵە بززۆ ڕووبەڕووبززىووەوەی ئەی ززتەمکارییە دە ز
لە بززززىاری تززززایبەتی کززززۆمەڵگەی مەدەوزززز وەربززززدا  .ئەو
بەرگریکزززاری دە زززتىەرداو دەوڵە بزززىو لە کزززۆمەڵگەی
زىىردار یزان
مەدەو بۆ ئەوەی ئەی فزۆڕمە لە دە زەاڵ
هەڵبىە ێىێتەوە بۆ ئەوەی بە یارمەت یا ا کاتهمێرەکاو
کارکردن لە کارگەکان ىىردار بکا .
کار و دز
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دێڕێکزززززز بەواوبززززززاوگ مززززززارک هەیە کە تێیززززززدا
زززەرمایەداری پیشە زززاەی بەی جزززۆرە پێىا زززە دەکزززا :
"ئاوار ززز لە بەرهەمهێىاوزززدا زززتەمکار لە کزززارگەدا" .بە
واتزززایەک تزززر "بەرهەمهێىزززاو وزززاڕێکەراو لەبەر بەرهەی
زززززەرباەی کزززززاری
لەپزززززا ئەی جزززززۆرە لە ڕێکەسزززززتى
پیشە ززاەی ".بەاڵی کاتێززب مززارک دەوڵەت ز مززۆدێرن بە
هەڵ ىاڵوی دە ەاڵت ایىایەت دادەوێز واتزا دە زەاڵت
ایىززز دە زززەاڵتدار بە زززەر کزززۆمەڵگە بە بۆازززىوو تزززۆ
دەکرێ کۆمەڵگە بى ایه بکرێ ؟ ازىوکە ئەگەر دەوڵە
تەویززا لەو ڕووەوە بززىوو هەیە کە دە ززەاڵت ایىززایەت
بسەپێىێ دیار وییە بۆا کۆمەڵگەی بزى ازیه پێىیسزتە
دەوڵەت هەبێ ؟
مززارک لە یەکەوە ئەوە دەڵێ ز کە تززۆ ئامززاکە پێیززدا.
مزززارک و ئەوگلززز هەردووکیزززان لە اەوزززد بەرهەمێکزززدا
دەڵززززێه دەوڵە هەڵ ززززىاڵوی دە ززززەاڵت ایىززززێکە بە ززززەر
ایىەکاو ترەوە .بەاڵی لە یەک ترەوە با لە کاراییەک
تری دەوڵە دەکەن و دەوى ه کزاری دەوڵە گەرەوتیز
دڵىیای لەوێىان تاکەکاو ایى دە ەاڵتدارە لەوێزىان تزاکە
بۆرکواکاوزززدا .مزززه تێىزززاگەی بزززۆا ئەی کزززارەی دووەمززز
دەوڵە وەمزززاوە .ئەگەر مرز زززایەت یەکگرتزززىوە لێرە زززدا
پێىیستە یەتساو لە وێىان تاکەکاو مرز ایەت یەکگرتىو
بێ .
ئەو کززاتە ئززێمە وابێ ز تێزەکززاو مززارک و ئەوگل ز بە
ادە بەىێىیىەوە .ئەوان هەوزدێب جزار بزا لە
ێىەیەک
(وەهێشتى ) دەوڵە دەکەن و هەودێب جاری تریر با
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(هەڵىە اودوەوەی) دەوڵەت ئێسزتا بەو فزۆڕمە یا زییەی
هەیە دەکەن .ڕێکەسززززززززززززتى یەکەی ەزر جیززززززززززززاواەە لە
ڕێکەسزززززززتى دووەی .بەاڵی لە مێزززززززهووی بززززززززووتىەوەی
کۆمۆویسززتیدا تەویززا پێىا ززەی یەکەی دەبیىززیه ززادەتریه
پێىا زززززززە( :هەڵىە زززززززاودوەوەی) دەوڵە  .لە کاتێکزززززززدا کە
ڕێکەسزززززتى دووەی ەزر وردتتزززززرە( :هەڵىە زززززاودوەوەی)
دەوڵە لە قاڵب فۆڕمە یا ییەکەی ئێستایدا.
 میرات دووەم لیبڕالیزی اییە؟میرات ز گەورەی لیبڕالیزززی تێگەیشززتىیەت لە با ززییەک
کێبڕکززى .لێززرەدا مەبە ززت بززاەاڕە کە لە کتێبەکەمززدا وە
یەوێک ئەرێى با ز کزردووە .تزا مزاوەیەک درێزه بزاەاڕ
ئاماکەیە بىو بۆ کۆی،یەت  .کۆیلەکان لە باەاردا کڕیه و
فرز زززززتىیان پێزززززىەدەکرد .بزززززاەاڕ فزززززۆڕم ەزر جیزززززاواە
لە ۆدەگرێ ز  .بززابەتەکە ئەوە ویززیە کە بززاەاڕ واقیعییەتێک ز
حا ززززززاهەڵىەگر ویززززززیە .واتىاورێزززززز کززززززۆمەڵگەی پۆ زززززز
ززززەرمایەداری بززززى جۆرێززززب لە کێبڕکززززى وێىززززا بکرێزززز
بە یەوزززز کەمەوە تززززا ئایىززززدەیەک دوور .ئەمە میراتێکزززز
گروگ ترە کە پێىیستە لە لبیراڵیزمەوە واوەی لێفێربیه.
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(یاًسە)

حەضىودي لە ضەردەهً ًیۆلیبڕالیسهذا
گەڕاًەوە بۆ چەهکەکاًً ڤێبلي

ماري ڕیه
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ئەەمىووً هە زتکردن بە حە زىودي 150مە زەلەیەکً
گەردووویزززززً ەەمەوبزززززڕ و کىلتزززززىوربڕە .حە زززززىودي لە
کززۆمەڵگە پززێر ززەرمایەدارییەکاودا زمەتززً بە کۆمەڵێززب
ویززاە و مەبە ززتً پەرە ززەود ىاەاوە کززردووە .هە ززتەکاوً
یسزززتەمً هۆ زززیاریداوً وزززاوەکیً بزززۆ
حە زززىودي وە
بەئاگاهێىزززززاوەوەي تزززززاکەکە لە مە زززززەلە زززززە تەکاوً
پەیىە زززز بە مززززاوەوەي ززززۆی زمەتززززً کززززردووە .لەو
کۆمەڵگایاوەدا حە ىودي وە ئاگادارکردوەوەیە کزاري
کزززززززززززردووە کە تاکەکە زززززززززززً لەوە ئاگزززززززززززادارکردزتەوە
هەڵسزززززززززززززززىکەو و کارڕاپەڕاوزززززززززززززززدوەکەي بەراورد بە
کێبەرکێکارەکزززززززاوً گىوجزززززززاو وەبزززززززىوە .ئەی مەبە زززززززتە
ززززززززەرەتاییاوەي حە ززززززززىودي اڕبززززززززۆتەوە لە دەورەي
بەدە تهێىاوً پێىیستییە ماتریاڵییەکزاوً کیزان دابیىکردوزً
هززاوبە بزززۆ هاو ززەرگیري لەبزززارەي تەودرو زززتییەوە و
بەتززایبەتیر پێىیسززتً وە ززى و وەاە سززتىەوە ( Foster
 .)1972هەڵبهاردوزززً رو زززتً بە ئارا زززتەي گىوجاوزززدوً
حە ززىودي کززاري کززردووە اززىوکە هززاوً هەوڵززً ەیززاتر
دەدا بزززۆ دە تڕاگەیشزززته بە زززەرااوە پێىیسزززتییەکاوً
ماوەوە و ەزربىون .جا کاتێزب ئامراەەکزاوً مزاوەوە دابزیه
 150کاتیگۆریً ەزرهەن لەبزارەي کێشزاوً زىىوري وێزىاله هە زتکردن بە
حە ززىودي و هە ززتکردن بە ئیرەیززً (غیززرە) .جززا لەبززري ئەوەي ب یززىە وێززى
ئەو جیاواەییاوەوە کە بێگىمان ئەی دوو هە تە لە یەکتزري جزىدا دەکەوەوە
تەرکیزززز دە ەمە زززەر حە زززىودي کاتێزززب ئەەمزززىووً زززاتیفیً حە زززىود
وەبزززىووً ئەو زززتەیە کە دەیەوێززز ئیزززرەییر کاتێزززب دەبێزززتە ئەەمزززىووێکً
ززاتیفً ئەوا هە ززتً تر ززاوە لە لەدە ززتداوً ززتێب کە هەر لە پێشززترەوە
کە ەکە هەیەتً.

382

دەبزززه بزززۆ ومزززىووە کەمکزززردوەوەي مردوزززً مىزززدااڵن ئەوا
پاڵىەرێتً حە ىودي پەرەدە تێىێ و مەبە زتً وزىێ بزۆ
ئىبێکتەکەي دێتە کایەوە (.)Hill and Buss 2008
کىرتەیەک دەربارەي پەرەضەًذًً حەضىودي

لەگە گزززززززۆڕاوً کۆمەڵگەکاوزززززززدا بزززززززۆ کشزززززززتىکا و
جێگیربززىون دواتززر ەێززدەیەکً ئززابىوریً گە ززەي ززەود
ئیززززززدي کززززززۆمەڵگە دەیتززززززىاوً پاڵ شززززززتیً دامەەراوززززززدوً
تزززایبەتکردوً ئەو کزززاراوە بکزززا کە پەیىە ززز وەبزززىون بە
بەرهەمهێىززززاوً ززززۆراکەوە .ززززتاولً دایمۆوززززد ( Stanley
 )Diamond 1974مشززززتىمڕي ئەوە دەکزززا کە ئامززززادەیً
جیىاتً (بۆمزاوەیً) بزۆ گەیشزته بە زەرااوەکاوً ڕە و
بەرهەمهێىزززاوً ڕەقزززىڕزەي لە زززێىەي ۆراکزززدا بزززىوە
مزززایەي هە زززتکردن بە وەمزززاوً ئا اییشزززً دەروووزززً ي
ئەواوەي کە تایبەتمەوزززدبىون لە کزززاري بەرهەمهێىزززاوً وزززا-
ۆراکیزززززدا ازززززىوکە ایتزززززر ئەوان بە زززززدار وەبزززززىون لە
بەرهەمهێىززززززززاوً ئەو پێداویسززززززززتییە ززززززززەرەکییاوەدا .ئەی
هە ززتکردن بە وززا-ئززارامییە و ئەی قۆوززاغە لە پەرە ززەودوً
حە ززززززززىودي بززززززززىوە ئەوگێزززززززززەي ئەی تایبەتمەوززززززززد و
ززارەەایاوەي کارەکززاوً تززر تززاوەکى هەو بززدەن ەێززدەي
بەرهەمهێىزززززان لە دە زززززتً ۆیاوزززززدا ڕابگزززززرن .ئەمە ئەو
بى یززىەیەي داوززا کە تۆر ززتایه ێززبله ()Thorstein Veblen
( )2007, 19واوی لێىاوە "کىلتىوري ڕاوکەر".
کززززززززززززززززززاري ئەوترزپۆلۆکیسززززززززززززززززززتەکان ئەواوەي کە
لێکۆڵیىەوەکاویززان تەرکیززز دە ەوە ززەر ئززابىورییە پززێر-
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ززززززەرمایەدارییەکان 151ئەوە دەردە ەن لە هەمززززززىو ئەو
زززىێىاوەي وا پێکهێىزززاوً دامەەراوەییزززاوە ەیزززاتر جە تزززً
لە ەر پێداویستییە بە کۆمەڵەکان وە گشتێب کردبێتەوە
وە لە زززەر پێداویسزززتییە تاکەکە زززییە تایبەتییەکزززان ئەوا
پززززاڵىەري حە ززززىودي کەمتززززر بززززۆتەوە هەڵززززبە لەپززززا
ئەمەیشززززززەوە میکززززززاویزە کىلتىورییەکززززززان و زززززززاکان و
بەرپەراً کۆمەاڵیەتً بۆ ئەی پاڵىەرە هەبزىون ( Stanfield
 .)1982کۆمەڵگە پێر زەرمایەدارییەکان هاوبە زبىون لە
پشززتیىاویکردوً تێ ززىووە ڕیتىاڵییەکززان لەپێىززاو ڕاەیکردوززً
جىوتیارەکان و زەرکىتکردوً حە زىوديیدا بە زاتري
هێشتىەوەي دز ً باو ( .)Foster 1972لەگە پەرە زەودوً
حە ززىودیدا دامەەراوە کىلتىورییەکززان وە لە بەرهەمە
هززىوەري و ئەدەبییەکاوززدا ڕوون دەبێززتەوە پەرەیززان ززەود
تزززاوەکى پزززاڵىەري حە زززىودي کەی بزززکەوەوە ئەویزززر لە
ڕێززززگەي بەرپەراززززً کززززۆمەاڵیەتییەوە بە ڕووي ڕەفتززززاري
حە زززززىوداوەدا تزززززاوەکى مزززززرز ەکەي زززززۆي لە ازززززاوي
حە ززززززززىودەکان بەدوور بگرێزززززززز  .کىلتززززززززىورە پززززززززێر
مە زززززتییەکان دیاردەکزززززاوً حە زززززىودییان بەرجە زززززتە
کردزتەوە بۆ ومىووە ئیىڤیزدا ()Invidiaي زىاکوً ڕزمزاوً
و وەمیسززززی ()Nemesisزززززً ززززىداي تۆڵە ززززەودوەوە ي
گریب ( .)Kaster 2005پەیماوً کۆویر پڕیەتً لە حیکزایەتە
ئاگادارکەرەوەکززززان لە ززززراپەي حە ززززىودي .لە ززززیفري
 151بە تایبەتً بڕواوە لە:
Marshall Sahlins (1972), Elizabeth M. Thomas (1959), H.
Ian. Hogbin (1951),Raymond Firth (1963).
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یەکەمززً تەوراتززدا دوو حیکززایە هەن :ایرزکززً هابیززى و
قابیزززى ایرزکزززً یى زززف و براکزززاوً .هەردوو ایزززرزکەکە
ئاگززززادارکردوەوەن لە ززززەرەوجامەکاوً کێبەرکێززززً وێززززىان
براکززززززان کە حە ززززززىودي بززززززۆتە پززززززاڵىەري کارەکەیززززززان
( .)Schimmel 2008هێشزززززتایر ااوەەارەکزززززاوً پزززززێر
زەردەمً مە ززیتییە وەکزى مززىروو و لەپزً دە ز کە
بڕوا وابىوە پارێزەرن لە ااوي حە ىود هەتا ئەمزڕزیر
بەکززاردەهێىرێه ( .)Levy and Zuhwaltلەبەرئەوە ڕێشززەي
مێهوویً حە ىودي ەزر کۆوە و کىلتىوربڕە.
ڕواڵەتەکاوً حە ىودي کە ي بەرهەمهێىەراوً بىارە
وززا -ۆراکییەکززان لە وەمززاوً ئارامیززدا بەرجە ززتەبۆتەوە لە
ئابىورییە پیشە اەییە ەرمایەدارییەکاودا اڕتزر بزۆتەوە
اززىوکە دابە ززکردوً کززار ایتززر دە ززتەبەري هززیی ززۆ-
بە ززززییەکً بززززۆ بە ززززداربىواوً ئززززابىورییەکە وەدەکززززرد.
کەڵەکەکردوً ەرمایە بزىوە هێززي بززوێىەر لەبەرئەوەي
کەڵەکەکردوززً ززامان و ززەرااوەکان ئەو دوو بى یززىەیە
بىون کە دە تەبەري ئیمکاوً دووبزارە بەرهەمهێىزاوەوەي
ئا ززززتً بهێززززىیً تاکەکە ززززیان دەکززززرد .بە ی لە هەمززززىو
دز ێکدا ئەی پاڵىەرەي کەڵەکەکردن رو تً وەبىو یزان
غەریزەیەکززً وەگززۆڕي مرزیززً وەبززىو هەڵززبە لە DNAزززً
مرزییشززززززدا وەبززززززىو .بززززززۆ ئەوەي بزززززززاویه کە پززززززاڵىەري
کەڵەکەکزززردن بەرهەمزززً ڕزوزززاوێکً کىلتزززىورییە و لە یەن
هێزززە ززەرمایەدارییەکاوەوە تەوکمززً پیززدەدرێ ئەوەوززدە
بە ززززە مززززرزی لە ئابىورییەکززززاوً کززززۆمەڵگە ڕاوکەریززززیە
بەراییەکزززان وردبێزززتەوە .ئەی کۆمەڵگایزززاوە لە وىقسزززاوً و
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دە زززتکىرتیدا بزززىون لە دز زززً گەرمیزززان و کىێسزززان و
کۆاەرێتیززززدا بززززىون لەبەرئەوە هاوززززدەري کەڵەکەکززززردن
وەبزززززززىون ازززززززىوکە ئەمە دەبزززززززىوە کۆ ززززززز لە بەردەی
هاتىىاىوویاوززززززززززززدا .لەبەرئەوە تززززززززززززااڵوً ئززززززززززززابىورییە
زززززەرمایەدارییەکان بەهزززززۆي گەورەبزززززىون و ئاو زززززاوً
کەڵزززکەڵە ۆڕ زززکە مرزییەکزززاوەوە ویزززیە بەڵکزززى بەهزززۆي
هاوززززززداوً اا کززززززاوەي کىلتززززززىوری هەوززززززدێ ززززززێىاەي
دیاریکراوي ڕەفتارەوەیە (.)Stanfield 1982
پەیىە زززززززتەگیً وێزززززززىان حە زززززززىودي و پزززززززاڵىەرێتً
کەڵەکەکزززردن لە میزززاوەي "تیزززۆري ایىزززً ۆ زززگىەەران"
()Theory of the Leisure Classزززەوە ڕوون کززراوەتەوە
لەوێزدا یززبله ( )8114ڕز ززىایً دە زاتە ززەر رو ز و
گە ە زززززەودوً " زززززایً کێبەرکێکزززززاري" و "جیاکزززززاریً
ئەوگێززززززززەي حە زززززززىودي" هەی وە بەرهەمهێىەرێکزززززززً
وەکززززززً و هەی وە هێزێکززززززً پززززززاڵىەر بززززززۆ ززززززراپە
بەکززاربەرییەکەي لە ئززابىورییە ززەرمایەدارییەکاودا .کززااڵي
ماتریزززززاڵً لە ئزززززابىورییە پیشە زززززاەییەکاودا (و پۆ ززززز -
پیشە اەییەکاودا) بىوە ئامراە و وىاودوەوەي ڕەمزییزاوەي
بززارودز ً کززۆمەاڵیەت ( .)Foster 1972ئەی ڕزاززىووە لە
کەڵەکەکردوزززززززززززً ماتریاڵیزززززززززززدا کە جەوهەري کزززززززززززاري
زززززززززەرمایەدارییە واي لە ێزززززززززبله کزززززززززرد لە زززززززززایەي
ززەرمایەدارییدا ززیکاریً پززاڵىەرێتً حە ززىودي بکززا چ
بززززززززۆ حە ززززززززىودي بەرامززززززززبەر ئەواویتززززززززر وەکززززززززى لە
" ززززاییکردوەوەي کێبەرکێکاری"زززززدا هەبززززىو چ بززززۆ ئەو
کە ززززززەي کە حە ززززززىودیً لێززززززدەکرا وەکززززززى ئەوەي لە
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"جیاکززززاریً پززززاڵىەري حە ىودي"زززززدا وە ززززف کززززراوە .بە
ززیکاریً ێززبله تەویززا گىەار ززتً ویاەپاکززاوەي
هەرحززا
حە زززىودیً کە زززف دەکزززا وەکزززى لە زززىارەوە ڕوون
کززراوەتەوە بەاڵی ئەوە حە ززىودیً بەدویززاەاوە رو ززتً
ئەی قۆوزززاغەي دواییىزززً زززەرمایەداري واتە ویزززۆلیبڕالیزی
دەردە ا .
ضروشتً حەضىودي

کەلەپززىورێکً درێززه و دێریىززً لێکجیززاکردوەوەي وێززىان
دوو جززززززۆرە حە ززززززىودي لە کایەکززززززاوً دەروووىا ززززززً
کززززززززۆمەاڵیەتً و فەلسززززززززەفەدا هەیە واتە حە ززززززززىودیً
ویاەپاکاوە و حە زىویً بەدویزاەاوە .جیاکزاریً کىلتزىوریً
لێکردویان دەگەڕێتەوە بزۆ
ئەی دوو ئەەمىووە و گىەار
زززەردەمە کۆوەکزززان پەرە زززەودوً هەوزززدێ لە ەماوەکزززان
بەڵزززززگەیە لە زززززەر ئەمە کە دوو گىەار زززززتً جیاواەیزززززان
هەبىوە دەربارەي حە ىودیً ویزان و حە زىودي پۆ زڵ.
بزززۆ ومزززىووە گىەار زززتکردن لە حە زززىودیً ویاەپاکزززاوە و
حە ىودیً بەدویاەاوە لە ەماوەکزاوً هۆڵەوزدي و پۆڵەوزدي
و تایلەودیزززززززززززدا لەی جزززززززززززۆرەن " "nenijdenو " afgunstلە
هۆڵەودیزززززززدا " "Zazdroscو " "Zawiscلە پۆڵەودیزززززززدا و "it-
 "chaeaو " "rit-yaaلە تایلەودیزداvan de Ven, Zeelenberg ( .
.)and Pieters, 2009, 420
حە زززىودیً ویاەپاکزززاوە لە فۆڕمەکزززاوً حە زززىودیدا
فززززۆڕمێکً کەمێززززب واەتززززرە گىەار ززززتێکً وەرێىیززززیە لە
زززززززاتیفەي ەر زززززززىڕمان .زززززززاڵییە لە دوکمىزززززززایەتً و
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رو ززززززتێکً دابززززززڕاوي لە بەدویززززززاەیً هەیە .دەتززززززىاویه
زززتاییر و ئزززافەریىکردن لە
حە زززىودي ویاەپاکزززاوە وە
حە ززىودی ێبراو یززان وە ور اوززدوً ززەرکەوتىەکەي لە
اێزىە بگزریه ( Miceli and Castelfranci 2007; Smith and
 .)Kim 2007لەی وى ززززەە " ززززاوێىکراوە"ي حە ززززىودیدا
دەتزززىاویه حە زززىودي وە هێزززززي هاوزززدەر دابىێززززیه کە
زززای کێبەرکێکزززاري لە زززەر ئا زززتً تزززا و
ئەوگێززززەي
گە ە زززززەودوً ئزززززابىوریً لە زززززەر ئا زززززتً گشزززززتگیري
کزۆمەڵگەدا دەجىڵیىێز ( Smith and Kim 2007, 47; van de
 .)Ven 2014ئەمە واتزاي ئەوە ویزیە حە زىودیً ویاەپاکزاوە
تێکً ئاەاردەرە بەڵکى ىێىەواري ئزاەاردەري هەوڵزدان
بززۆ "پززى بە پززى ڕزیشززتىً ئەواوززً دیززکە" وابێ ز فەرامززۆ
بکرێ  .تیۆرەکەي ێبله دەبارەي ایىزً ۆ زگىەەران بە
دورودرێززززززززززهي لێکززززززززززۆڵیىەوە لە یەوە ەیززززززززززاوبە ر و
مى ریفەکاوً حە ىودیً ویاەپاکاوە دەکا .
یەوزززً هەرە تزززاریکً حە زززىودي وا لە حە زززىودیً
بەدویززاەاوەدا اززىوکە کە ززً حە ززىود تەویززا اززاوي لەوە
وەبڕیزززىوە بگزززاتە هەمزززان ئا زززتً حە زززىودی ێبراو بەڵکزززى
دەیەوێ بى ڕزەي و بى بەهرەمەودي بکا و دایبەەێىێتە
ئا تً زۆیەوە (یزان بگزرە بزۆ ئا زتێکً کەمتزر لە زۆي).
حە زززىودیً بەدویزززاەاوە ەیزززاتر پەیىە زززتە بە اتیفەکزززاوً
راپکززززارییەوە و ڕەگەەێکززززً دوکمىکززززاراوەي بەرامززززبەر
حە ززىودی ێبراو تێززدایە تەوززاوە کاتێززب حە ززىودی ێبراو
هزززززیی ڕەفتزززززارێکً بەرامزززززبەر حە زززززىود وەکزززززردووە .لە
حە ىودي بەدویاەاوەدا حە ىود ۆي بەرە واکاتەوە بزۆ
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ئا ززتً حە ززىودی ێبراو ئەمەیززر ي ززۆیەوە هە ز و
ززززعىري ززززۆ-بەکەمزززززاویه و بێتىاوززززایً لە ززززەرکەوته
بە زززەر ئەو تێزززڕاواوە زززۆبەمەکزاوەدا دەجىوڵێىێززز  .بزززۆیە
هە تً دوکمىکاراوە بەرامبەرر حە ىودی ێبراو دەگۆڕێز
بە ویززززززاە و کززززززردەوەي ززززززرا تەوززززززاوە ئەگەر هززززززیی
کزززززززارداوەوەیە بە ڕووي حە ىودیشزززززززدا وەوىێىرێززززززز .
لەبەرئەوە حە زززىودیً بەدویزززاەاوە هە زززتێکً زززتراتیهي
یززززان ئارا ززززتەکراو بەرەو ئاماوجێززززب ویززززیە بەڵکززززى تززززاکە
مەبە ززززز لەی حە زززززىودییە بزززززریتییە لە زززززاڵیکردوەوەي
هە زززتە ۆبەکەمزاوەکزززان ي حە زززىود ( Miceli and
.)Castelfranci 2007
دیززاریکردوً جززۆري ئەەمززىووً حە ززىودي کە دا ززۆ
حە ىودییەکً ویاەپاکاوە یان بەدویاەاوەیە بەودە بە اەوزد
فزززززاکتەرەێکً ڕزکاوەوە کە کزززززاریگەریً لە زززززەر دز زززززً
دەروووززً حە ززىود دادەوززێه وەکززى میزاجززً گشززتً یززان
حە ىود ئەوە کە زف بکزا کە ازۆن حە زىودی ێبراو لە
اوەوزززززدارێتً و ئەوجامزززززداوً مەبە ززززز یزززززان ئزززززىبێکتً
حە ززززىودییەکەدا ززززەرکەوتىً بەدە ززززتهێىاوە .بەهەمززززان
زززززێىە ئەەمزززززىووً هەوزززززىوکەیً حە زززززىود زززززێىاەي
اارە ەرکردوً ئەو کە فە پێکدەهێىێ  .ئەو کە اوەي کە
کسز یززان بەەیززه و ڕوو ززاوەوە
بەی دواییززاوە بەدە ز
دەواڵێىه ەیاتر مەیلً ئەوەیان هەیە هەڵسزىکەوتً وەرێىزً
بکەن ۆ ئەگەر بارودز یان واوەبىوە دە یا بە جۆرێکً
تزززر هەڵسزززىکەوتیان بکزززردایە .بیزززرکەوتىەوەي کسززز و
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کەمىکىڕییەکززززاوً دیززززکە دەکرێزززز ئەو میزززززاوە وەرێىیززززیە
گەورەتر بکا کە هەر پێشتر هەیە (.)Alicke and Zell
جا لەبەرئەوەي حە ىودي بە پێ ەواوەي ئارا زتەکاوً
ززززىرفً کززززۆمەاڵیەتییەوە دەڕوا لەبەرئەوەي داوىززززان بە
حە ززىودیدا ەزرجززار واتززاي داوى زاوە بە ئا ززتىزمً یززان بە
وىقسزززاوییەکدا ئەوا زززادەتەن کە زززەکە وکزززىڵً لە هە زززتە
حە ززىودییەکان دەکززا  .حە زززىودي بەرامززبەر کە زززێب
هەر لەبەرئەوەي بە زززادەیً زززتێکً هەیە کە حە زززىود
وییەتززً و لەبززري ئەوەي ززتێکً راپززً بەرامززبەر بکززا
واتززززاي ئەوەیە حە ززززىود هە ززززتە وەرێتییەکززززاوً ززززۆي
بەرامبەر کە ێب دە ارێتەوە کە هیی کردارێکً بەرامزبەر
وەکززززردووە تەوززززاوە ڕەگە بەرامززززبەر کە ززززێب کە هززززیی
پەیىەوززدییە پێززیەوە وابە ززتێتەوە .ئەی اەپاوززدوەي ویززاەە
راپەکان ەیاوً ەیاتر بە ۆ هەڵسزەوگاودن ي حە زىود
دەگەیەوێزززززززز کە هەر لە بى یززززززززىەدا ززززززززىدێکً هەکاو و
ز رەەیە بە لەبەراززاوگرتىً ڕیشززە و ئە زز"ە واەەکززاوً
(.)Smith 2013
ئەو کە اوەي وا واتىاوه مامەڵە لەگە وەوگیزً کسز
یزززان وسزززکۆدا بزززکەن دە زززێ لە پا زززاوداوەوەدا بەدواي
پەواگەیەکززدا بززۆ ۆیززان بگەڕێززه .بە تززایبەتیر لە میززاوەي
وەەپێدان بە بۆاىووەکاویان دەربارەي ئیمتیاەاتەکان وە
تێب کە کزۆوترزڵەکەي لە دەرەوەیە حە زىود دەتىاوێز
بە جززززززۆرێکً وەهززززززا تەفسززززززیري وىقسززززززاویً ززززززۆي و
دە ززززتکەوتەکاوً حە ززززىودی ێبراو بکززززا کە لۆکیکییززززاوە
لەگە اىاراێزززىە مەرجە یزززیەکەي ۆیزززدا بگىوجێززز  .ئەی
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پا ززاوداوەوە لززۆکیکییە تززىوڕەیً و دوکمىکززاري بەرامززبەر
تایبەتمەودییە وێىاکراوەکەي حە زىوی ێبراو و زتەمەکەي
وێزززىي دەوروکێىێززز  .دە زززێ پا زززاوداوەوەي لزززۆکیک لە
اەوززززززد تەفسززززززیرێب پێکهاتبێزززززز یززززززان لە ئززززززاوێتەیەکً
تەفسزززززیرەکاوەوە زززززەبارە بە هۆکزززززاري زززززەرکەوتىً
حە ززززىودی ێبراو وەکززززى ئەوەي :ئەمە بززززدرێتە پززززا ئەو
تایبەتمەوزززدییاوەي لە پزززێر زززەرکەوتىەوە هەبزززىون یزززان
ەرکەوتىً حە ىودی ێبراو لە ڕێزگەي کا ز ً و ئزامراەە
وززا -ززەر ییەکاوەوە یززان لە ڕێززگەي تەڵەکەبززاەیەوە یززان
بەهززۆي ئیمتیززاەاتە بەدە ززتىە راوەکاوەوە ]بەڵکززى بەهززۆي
ئەو ئیمتیاەاتززاوەوە کە بە واقابیززى پێیززدراوە[ بززۆ ومززىووە بە
حززىکمً لەدایکبززىون یززان فززۆڕمً جە ززتەیً .هەوڵەکززاوً
لەوێزززززززىبردن یزززززززان زززززززێىاودوً زززززززەو و زززززززىمعەي
حە ىودی ێبراو وەە بە هە تکردن بە زتەمً وىقسزاویً
ڕێهەیزززززززً ي حە زززززززىود دەدا  .لەگە کەڵەکەبزززززززىووً
پا ززززاوەکان و ئیعززززاەي بەرپر ززززیارێتً لەبەر هۆکززززاري
دەرەک و بەکە زیکردوً هێر زکردوەکان هە زتکردن بە
تەی بەهێز و فراوان دەکەن و بە بەردەوامً بزاەوەیەکً
زززىدي لە حە زززىودي بەدویزززاەاوە دە زززىڵ ێىه .ئەو کزززاتە
دە ززززززێ حە ززززززىودي بەدویززززززاەاوە بگۆڕێزززززز و ببێززززززتە
دوکمىزززززززایەتییەکەي ڕوون و ڕا زززززززکاو و بە وەەیەکزززززززً
تەواویشززززەوە بگۆڕێزززز بززززۆ ئەەێتززززدان ( Miceli and
.)Castelfranci 2007: Sundie et al. 2009
ئەەێتزززززززدان (] )Schadenfreudeیزززززززان ۆتیمزززززززارکردن[
و ززەیەکً ئەڵمززاوییە لە دوو بززڕگە پێکهززاتىوە بە حەرفیززً
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واتە" )Schaden( :ئزززاەاردان" و ( " )Freudeۆ زززتاڵً" ]یزززان
زززززادوماوً[ ئەمە ئەو دڵەۆ زززززییە وە زززززف دەکزززززا کە
کە ێب هە تً پێزدەکا کاتێزب مى زیبە و بەاڵي زەر
ئەواویتزر دەبیىێز  .ئەەێتزدان ل زێکە لە ل ەکزاوً حە زىودیً
بەدویززاەاوە ئەگەراززً حە ززىودي پێىیسززتە بززۆ ئەەێتززدان
بەاڵی هەر ئەوەودە بە وییە ( Smith 2013; van Dijk et al,
 .)2005فزاکتەري پزێر ئەەێتزدان حە زىودیً بەدویززاەاوەیە
ئەمە بەهۆي هە تکردن بەو زتەمەوە بەهێزتزر دەبێز
کە بەرەوجامً وێىاکردوً ئیمتیزاەاتە وزا-دادپەروەراوەکزاوً
حە ىودی ێبراوە و کیىەي ەرەتایً و پە تیً ەیاتریر
وەەي پێدەدەن (.)Sundie et la. 2009
ڕواڵەتێکززززززً اززززززا کتر لە دیاردەکززززززاوً حە ززززززىودیً
بەدویزززززززززززاەاوە بزززززززززززریتییە لە زززززززززززاپىورکردن کزززززززززززردە
اپىورگەرییەکززان کە حە ززىودیً بەدویززاەاوە پززاڵىەریەتً
بەرەو ئەو زززززززززىێىە دەڕزن کە بە زززززززززاراوەیً تێێزززززززززدا
دەردەکەون وەکى ویستێب بزۆ گزۆڕیىەوەي ئەو هەواڵوەي
کە هاوکززززززار ئەوجامیززززززان دەدا یززززززان باڵوکززززززردوەوەي
پڕوپاگەوززدە دەربززارەي کێبەرکێکززاري کززۆمەاڵیەتً ( Chen
 .)2003ئەی "ڕەفتززاري ئززاڵىگۆڕي کۆمەاڵیەتً"زززیە ئامززاوجً
کەمکزززززردوەوەي زززززەو و زززززىمعەي حە زززززىوی ێبراو و
زززێىاودوً پەیىەوزززدییەکاوییەتً ئەمەیزززر دەبێزززتە مزززایەي
بەرەولێهبزززىووەوەي تىاوزززاکەي لە ڕووي کزززۆمەاڵیەتییەوە
یان لە کاردا یزان هەردووکیزان پزێکەوە ( Duffy, Shaw and
.)Dchaubroeck 2008, 177
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ًیۆلیبڕالیسم و حەضىودي

ویۆلیبڕالیزی بەرجە تەکردوەوەي گۆڕاوً ئایزدیۆلۆکییە
لە رو زززززززززززززززززززززتً دەوڵەتززززززززززززززززززززززدا لەو دەوڵەتەوە کە
بەرپر ززززززیارێتییەکەي سززززززتىەگەڕ و پارا ززززززتىً تەواوي
هاووویشززتماوەکاوییەتً لە پێداویسززتییەکاوً بززاەار بززۆ ئەو
دەوڵەتەي کە بەپر ززیارێتییەکەي جە تکززردوەوەیە لە ززەر
بەرپر ززززیارێتً تاکەکە ززززً و پارا ززززتىً ززززىدي بززززاەاڕ
( .)Harvey 2005گێززززڕاوەوەي ویىلیبڕالیسززززتً پێکززززدێ لە
بىیزززاتێکً ئایزززدیۆلۆکیً زززەوترا تاکزززایەتً ەێزززدەڕزیاوە
ززززززىێىً کززززززۆوترز و بااڵدە ززززززتییر لە مىمارە ززززززەي
اا کاوەي تاکەکە زدایە لە میزاوەي پرز زەکاوً بزاەاڕەوە.
ئەی بیىزززززززا ئایزززززززدیۆلۆکییە زززززززادەیە تەویزززززززا گزززززززۆڕان لە
تەرکیز سزززتىە زززەر کزززۆمەڵگەوە بزززۆ تەرکیز ستىە زززەر
تزززززاکەکە وزززززاوىێىێتەوە بەڵکزززززى وکزززززىڵً لە رو زززززتً
جەوهەریززً کززۆمەاڵیەتً مرز اکززاویر دەکززا  .تززاکگەرایً
ەێززززززدەڕزیاوە کە تەویززززززا دان بە کززززززردەي تاکەکە ززززززً و
بەرپر ززیارێتً تاکەکە ززیدا دەوێزز پا ززاوي جەوهەریززً
ویۆلیبڕالیزمە.
میتززافۆڕي بەرپر ززیارێتً تاکگەرایززاوە فێززري ئەوەمززان
دەکزا کە ئەواوەي بە جۆرێززب لە جۆرەکزان بێبە ززکراو و
اەو ززێىراون یززان ئەواوەي لە ززایەي یسززتەمً بززاەاڕدا
کستیان هێىاوە هەر ئەوەیان قابیلە بە زەریان هزاتىوە.
بە و زززەي دیزززکە هەکاري کێشزززەي هەکارەکزززان ۆیزززاوە
کێشەي هەکارەکان ۆیشیاوە کە هەر بەو جۆرە بمێىىەوە.
لە بەرامززبەردا دەوڵەمەوززدەکان ئەوەیززان قززابیلە کە هەیززاوە
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بە ااوپۆ زززیً لەوەي ازززۆن زززاماوەکاویان کزززۆکردزتەوە
( .)Jost et al. 2003لە زززایەي ئەفسزززاوەي یەکسزززاو لە
دەرفەتدا هەمىو تاکەکزان لە ااوپۆ زً لە زەرەتاکان و
باکگراووززد و پێشزززەمییىەکان بەرپر ززه لە ززەرکەوته و
کسززتً ۆیززان .لە ززایەي ئەی کززۆمەڵگەیەدا کە هەمززىو
تاکەکە ێب لە ۆیدا و ەربە ۆ بىووً هەیە ئا تىزمً
و هە تکردن بە ۆ-بەکەمزاویه لە ڕێگەي دز زدامان بزۆ
هەو و وەبزززىووً ئزززارەەووي کزززارەوە درو ززز دەبێززز .
مززززززاقىوڵە لێززززززرەدا ئەوە بەەیززززززىە ڕوو کە راپکززززززاري و
حە ززىودیً بەدویززاەاوەي ەیززاتر لە ززایەي ویۆلیبڕالیزمززدا
پەیزززدا دەبێززز اززززىوکە بەرپر زززیارێتییە تاکەکە ززززییەکان
پێکهێززززىەري ززززەرەکییه و ڕز ززززىاییر دە ززززرێتە ززززەر
ئا ززززتىزمً تززززاکەکە لەبززززري ڕز ززززىایً سززززتىە ززززەر
کسززتً یسززتەمە یززان ئەو ززتەمەي کە لەی یسززتەمە
کەوتۆتەوە.
پزززززێگەي تزززززاکەکە لە هیرار زززززییەتً ماتریاڵێزززززدا بە
گىێڕەي گێڕاوەوە ویۆلیبڕالیستییەکان ئامادەري ەرەکییە
لە ەر ەرکەوته ( .)Wrenn 2014ئەمەیر واتە ئزارامً و
ئا اییشززً ئۆوتۆلززۆکیً تاکەکە ززییاوە لە ڕادە و اززۆویەتً
بە زززززداریً تزززززاکەکە لە بزززززاەاڕدا و ئیىجزززززا لە ڕێزززززگەي
ززەرکەوتىً ئەو تاکەکە ززە لە کیاویززدا دیززاریً دەکرێزز .
بەاڵی بە گززىێرەي بىەمززاي ویززۆلیبڕالیزی ئەو ززەرکەوتىەي
کە بە ئززامراە و کەرە ززتە واداراییەکززان پێززىاوە دەکرێ ز –
وەکزززى ئەو کزززارەي کە تێربزززىون و ڕەەامەوزززدیً زززىدیً
وەدیدێىێ و لە ۆیدا پادا زتە یزان ئەو کزارەي کە پشز
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بە پێززززىەرە وابەرجە ززززتەکان دەبە ززززتێ  -پەیىەوززززدییەکً
ئەوتزززۆي]بە ویزززۆلیبڕالیزمەوە[ ویزززیە .لە ویۆلیبڕالیزمزززدا ئەو
ززەرکەوتىەي کە دە ززتکەوتێکً مززادیً وەبێ ز بەهززاکەي
وززززززی دەبێزززززتەوە .لێکزززززۆڵەران ئەوەیزززززان دەر سزززززتىوە کە
حە زززىودي بە تززززایبەتً لەو کۆمەڵگایزززاوەدا بەربززززاڵوە کە
وایەکساوی تێیاوزدا ەە و دیزارە بە تزایبەتیر کاتێزب ئەی
وایەکسزززززززاوییە لە هێزززززززز و مزززززززىڵکً "دەوڵەمەودەکان"ززززززززدا
دەردەکەوێزززززتەوە ( .)Foster 1972وا دەردەکەوێززززز ئەمە
ئامززززززاکە بەوە دەدا کەلێىززززززً ەیززززززاتري وایەکسززززززاوً کە
ا ززززیەتً ئززززابىورییە ویىلیبڕالیسززززتییەکاوە –وە تەویززززا
بەرفراواوبززززىون بەڵکززززى لێکززززدوورکەوتىەوەي تاکەکززززان لە
زەروجیان لزى بزدرێ -
ڕووي ئەو یفەتاوەوە کە دەاێ
دە ێ تەواوە بگزاتە بزى ئىمێزدییەکاوً ەیزاتر و گزۆڕیىً
زززززایً کێبەرکێکزززززاري و حە زززززىودي ویاەپاکزززززاوە بزززززۆ
حە ىودیً بەدویاەاوە.
وێززززززڕاي ئەمەیززززززر ئەوترزپۆلۆکیسززززززتەکان ئەوەیززززززان
دزەیىەتەوە کە بۆاىووەکان لەبزارەي جزىوڵەي ئزابىوریً
و کۆمە یەتیشزززەوە دەبێزززتە مزززایەي وروکاوزززدوً هە زززتً
حە زززىودي .ئەوان گەیشزززتىووەتە ئەو ئەوجزززامەي کە ئەو
تاکەکە ززاوەي لە ززایەي یسززتەمً ایىززایەتً "کا "زززدا
دەکیزززه کەمتزززر ئەەمزززىووً حە زززىودي ددەکەن ازززىوکە
ىىورەکاوً وێىان ایىەکزان ەزر دیزار و ئا زکرایە بزۆیە
اەقبە تىً ئابىوریً-کۆمەاڵیەتً جێگیزري و وەەی دابزیه
دەکززا و تەفسززیرێکً قبززىڵکراو بززۆ پززێگەي تززاکەکە لە
کۆمەڵگەدا دەدا بەدە تەوە ( .)Foster 1972لەگە ئەوەي
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"یەکە کززۆمەاڵیەتییە ڕووپۆ ززکراوەکان" لە ززەرمایەداریدا
بە قەد مادەپەر تیً ڕوون و ئا کرا ئەدگارەکزاوً دیزارە
بززززۆ ومززززىووە گیتززززۆ اروشززززیىییەکان یززززاوە تایبەتییەکززززان
کۆمەڵگا ویشتەجى بە دیىار دەورەدراو و دەرواەەدارەکان
( )Foster 1972, 185ئەوا ئەو زززىىوراوەي کە دە زززێ
ببەەێىرێه و تێ ەڕێىرێه هێشتایر هەر بە بەردەوامً وێىا
دەکزززززززرێه .ئەو تاکەکە زززززززاوەي کە دەتزززززززىاوه لە هەکاري
دەرب ززززه ئامززززاوجً دە تىیشززززاوکراوي حە ززززىودي ئەو
کە زززززاوەن کە زززززىوکایەتً بە یسزززززتەمً کزززززۆمەاڵیەت
دەکەن .ئەی میتززافۆڕەي بززاوەي ویززۆلیبڕالیزی بززۆ جززىوڵەي
کزززۆمەاڵیەتً-ئزززابىوریً وێزززڕاي ایزززرزکە واوبەواوەکزززاوً
زززززەرکەوتىً هەوزززززدێب لە تاکەکزززززان بە ەزوري دەبێزززززتە
هاوزززززدەري بەەیزززززه و ڕوو زززززان .دە زززززێ حە زززززىودیً
ویاەپاکزززاوە هەتزززا جارێزززب ببێزززتە زززەرااوەي ئیلهزززای ]بزززۆ
ۆپێگەیاوزززززدن و جزززززىوڵەي کزززززۆمەاڵیەتً و ئزززززابىوریً[
ەداوجار ببێتە راپکاري و حە ىودیً بەدویاەاوە.
لە کزززاتً پێىا زززەکردوً مەبە ززز
ززۆ-بە ززاوەوکردن و تززایبەتکردوً

لە ئزززابىورویً وە
ززەرااوە دەگمەوەکززان

لەوێزززىان کێبەرکێکارەکاوزززدا ئارا زززتەي بزززاو لە ئابىوریزززدا
هاوزدەري ئەو بیزرزکەیەیە کە دەڵێز

کێشزەي

ززەوتراڵً لە

هەمززززىو ئابىورییەکاوززززدا بززززریتییە لە کێشززززەي کەمیززززً و
دەگمەویززززززً

ززززززەرااوەکان .بە قززززززاڵبکردوً مە ززززززەلەي

بە ززززززاوەوبىون و تززززززایبەتێتً وە

هەوڵززززززً هەمززززززىوان

بە ززززززززززێىەیەکً تاکەکە ززززززززززً کززززززززززراوە بە ئامززززززززززاوجً
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دە زززززتەبەرکردوً هەمزززززىو ئەو
هەرکە ززە و دەیەوێزز

زززززتە پێىیسزززززتییاوەي کە

بززۆ ززۆي دابیىیززان بکززا

ئەوەي پرز زززەي بڕیزززارێکً بەکزززۆمە بێززز
گە ە ززەودوً کۆمەڵگززا وە

لەبززري

بە ئامزززاوجً

گشززتێب ئەمە بە ززیىەیەکً

ەزر وەە بە ئەوگێزي کێبەرکێکزاراوەي ویزۆلیبڕالیزی دەدا .
وێززززڕاي ئەمەیززززر ئەی دەگمەویززززیەي وا درو زززز

کززززراوە

دەبێزززززتە مزززززایەي وروکاوزززززدوً حە زززززىودیً ەیزززززاتر .جزززززا
لەبەرئەوەي حە زززىودي لە بزززاوەڕە کێبەرکێکارییەکزززاوەوە
پەیززدا دەبێز ( )Miceli and Castelfranciئەوا لززۆکیکییە لە
کزززاتً بەهێزبزززىووً ویزززىلیراڵیزی و گە زززەکردوً پزززاڵىەري
کێبەرکێدا کە ا یەتً ویۆلیبڕالیزی ۆیەتً هە زتەکاوً
حە ىودیبردن و ئیرەییر ەیاتر ببه.
ڕەوگە پیشە اەیً باوگە ە ئابىورییەکان ومزىووەیەکً
هەڕە ڕوووززً درو ززتکردوً ئەو ە ززتً حە ززىودي بززه لە
ەرمایەداریدا .بۆ ئەوەي لەمە دڵىیابیه دەبێز ببیىزیه کە
رو ززززززتً باوگە ززززززە ئابىورییەکززززززان و ززززززێىاەەکاوً
ڕیک،مکزززردن لەگە تێ ەڕیىزززً کاتزززدا گۆڕاویزززان بە زززەردا
هززززززززززززاتىوە بەاڵی ئەگەر باوگە ززززززززززززەکان وززززززززززززاوەڕزکً
ەیاویارییاوەیززان بەکارهێىابێزز یززان وززاوەڕزکً تززایبە بە
گروپێکزززً دیزززاریکراو ئەوا هزززیی لە بزززابەتەکە واگۆڕێززز و
پەیامە ئارا تە کراوەکە هەر هەمان تە ]ئەویر ئەمەیە[:
بەکزززار زززتێکً وىقسزززاوە کە ئەواویتزززر هەیزززاوە .باوگە زززە
ئابىورییەکان بە بى ماودووبىون و یە بەدواي یە کزار
لە ززززززەر کێززززززً هە ززززززتەکاوً حە ززززززىودي دەکەن .بززززززۆ
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ۆ ززززززززززبە ت بە ي بەکززززززززززاربەرەوە باوگە ززززززززززەکان
اارە ززززززەرێکیر دە ەوە ڕوو بە کڕیىززززززً بەرهەی یززززززان
زمەتگزززززىەارییەکە دە زززززێ کە زززززەکە ئەی وىقسززززززاوییە
اارە ەر بکا  .بەی جۆرە باوگە زەي باەرگزاوً کێشزەي
ڕێهەیزززززً بێبە زززززکردن یزززززان وىقسزززززاوً دەوزززززىێىىەوە و
اارە ەري اوەودارێتً لە ڕێگەي بەکزاربردوەوە دە ەوە
بەردە زززز هەمىویشززززً لە ڕێززززگەي میکززززاویزمً کززززاري
حە ىودییەوە ( Foster 1972; van de Ven, Zeelenberg and
.)pieters 2009
تێبییەکاًً کۆتایً

ڕێکەستىً کۆمەاڵیەتً کەڵزکەڵە گشزتییەکاوىً کزۆمەڵگە
بەرەو بەرکەوەوزززززززدییە تاکەکە زززززززییەکان یزززززززان دوور لە
بەرکەوەوززززززدییە تاکەکە ززززززییەکان بەرەو بەرکەوەوززززززدییە
دە ززززززززززتەجەمعییەکان یززززززززززان دوور لە بەرکەوەوززززززززززدییە
دە زتەجەمعییەکان دەبززا  .دەگمەوز و کەمززً ] ززەرااوە
و دەرامەتەکان[ بزوێىەري گەردووویً ڕەفتاري ئزابىوریً
وزززززیه بەڵکزززززى ئەو پێکهزززززاتە دامەەراوەیزززززیە بززززززوێىەرە کە
هەریەکە لە مە ززەلەي دەگمەوززً و کززارداوەوەي ئەوززداماوً
کزززززۆمەڵگە بە ڕووي ئەی دەگمەویزززززیەدا دیزززززاریً دەکزززززا
ئەمەیززززززززر ئەو

ززززززززتەیە کە لە کۆتاییززززززززدا پەیىەوززززززززدییە

ئابىورییەکزززان و وەەمزززً کزززۆمەاڵیەتً گشزززتیتر جە تیزززان
لە ەر دەکاتەوە .ئەمەیر واتزاي ئەوە ویزیە دامەەراوەکزان
تززاکە بزززوێىەري ڕەفتززارن کززارلێکێکً ڕا ززتەقیىە لەوێززىان
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تاکەکزززززززززان و دامەەراوەکاوزززززززززدا هەیە و هەریەکێکیزززززززززان
کززززاریگەریً لە ززززەر ئەویتریززززان دادەوێزززز
ززەربە ۆیر وە

بە ززززێىەیەکً

بەرەوجززامً پەرە ززەودوە واوەکییەکززان

پەرەدە زززتێىه .ئامزززاکەدان بە کزززاریگەریً دامەەراوەکزززان
تەویزا ئزامراەێکە بززۆ دڵىیزابىووەوە و جە تکزردوەوە لە ززەر
ئەو گریمززاوە

ززەوتراڵەي کە دەڵێ ز

ڕەفتززاری ئززابىوریً لە

دووبزززارەکردوەوەي قاڵبەکزززاوً کزززارلێکً وێزززى کۆوتێکسزززتً
دامىدەەگایً دەوروبەرەوە پەیدا دەبه (.)Stanfiel 1982
لێکزززۆڵەران ئامزززاکە بەوە دەدەن کە حە زززىودي ەیزززاتر
بەراوردێکزززً

زززەربەرەوکووراوەیە وە

بەراوردي وێزززىان

ئەو تاکەکە زززاوەي کە لە ڕووي ئزززىبێکتیڤەوە هاو زززێىە و
هاوئا زززززززته .جزززززززا لە کاتێکزززززززدا دە زززززززێ
زززززززەربەرەوکوورە ززززززززمە
پۆەەتیڤەکززززان بکززززا

وە

ئەی بەراوردە

بە ئامزززززززاوۆ و مەبە زززززززتە

هاوززززدان بە ئارا ززززتەي ززززۆ-

پەرەپێدان داوەدان تەرکیز ستىە

ەر کار بەرەو ئاماوجە

دیاریکراوەکزززان و هیتزززر ئیىجزززا ئەگەر ئەی جیاواەییزززاوە لە
گۆ زززززە و پێ زززززً ڕێڕەوەکزززززاوً بهاردەکزززززاوً پێشزززززىودا
لە ززۆگیرابه کە حە ززىودی ێبراو اوەویززاوە ئەوا ئەوکززاتە
بەراوردە

ززەربەرەوکوورەکە دەبێززتە مززایەي وائىمێززدي و

ڕوو ان ]ي دەروووً[.)Miceli and Castelfranci 2007( .
بە پزززززێ ەواوەي

زززززیکارییەکەي ێبلزززززىەوە کە پێیزززززىایە

حە ىودي ویاەپاکاوە لە

ەرمایەداریً

ەرەتاي

ەدەي

بیستەمدا هەبىو دەتىاویه ب"ێیه حە ىودیً بەدویزاەاوە لە
ززایەي ویۆلیبڕالیزمززدا گە ززەي کززردووە وا دەردەکەوێ ز
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ئەمە ەزریززززر لززززۆکیکییە لە
بەرپر یارێتً تاکەکە

ززززایەي ویۆلیبڕالیزمززززدا کە

و کێبەرکێکزاراوە دەوروکێىێز

ڕێهەیەکززً بەرەي وایەکسززاویً لە داهززا

و

و وایەکسززاوً لە

جىوڵەي کزۆمەاڵیەتً و تزااڵوً و بەفیڕزداوێکزً بەرەي لە
وماییشززززززً بەرکززززززاربەراوە تێززززززدایە ئەوا حە ززززززىودي و
بەتایبەتیر حە ىودي بەدویاەاوە ەیاتر پێیەوە پەیىە ز
دەبێزززززززتەوە .بەلەبەرازززززززاوگرتىً ئەوەي کە حە زززززززىودي
پزززززززاڵىەرێکً مزززززززرزییە و دەکرێززززززز

بەهزززززززۆي واوەوزززززززدە

دامەەراوەییەکزززززاوً دەوروبەرەوە بەهێزبکرێززززز و گەورە
بکرێززز و بە دیزززىەکەي تریشزززدا

زززامۆ

بکرێززز

ئەوا

لە ەر کۆمەڵىا ەکان پێىیسزتە بەرپر زیارێتً تزىێهیىە و
پێشززززىیاري گززززۆڕیىً ئەو

یا ززززەتاوە بگززززروە ئە ززززتۆ کە

دەتىاوه ڕووبەڕووي دیزاردەي لەی جزۆرە ببزىەوە و هەو
بدەن دووبارە ئەو ڕێگایزاوە ئارا زتە بزکەوەوە کە تاکەکزان
لە ئەەمزىووً

زەرجەی زاتیفە جیاواەەکاوزدا و بە تززایبە

حە ىودي پێیاودا دەڕزن .حە زىودي بەدویزاەاوە
تەودرو

وییە

ۆ ئەگەر ویۆلیبڕالیزی وە

زتێکً

یستەمێکً

ئززابىوریً بە پێززً لززۆکیکً ززۆي دوەي تاکەکززان دەدا
بەرەو حە زززززززززىودیً بەدویزززززززززاەاوە ئەوا دەبێززززززززز وە
ڕێکەسزززتىێکً دامەەراوەیزززً کەهراوییزززاوە لە ویزززۆلیبڕالیزی
بڕواویه و هەوڵً گۆڕوکارییە دامەەراوەییەکان بدەیه ئەو
دامەەراواوەي کە بەهۆیززاوەوە ویززۆلیبڕالیزی ڕووبەڕوومززان
دەبێتەوە.
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(دواًسە)

دژایەتيً لیبڕالیسم
لە چەپً شۆڕشگێڕییەوە بۆ ئاشتیخىازیً تیۆلۆژي
داویا بىسە ید
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دکایەتیکردوزززززً لیبڕالیززززززی واوویشزززززاوێکً بەرفزززززراواوە.
بەرفززززراوان و فززززرە وززززاوەڕزکە هەر وە

لیبڕالیزمەکززززان

ۆیززان .ئەی واوویشززاوە هەر لە پەرواوەي بەرەوگارییەکززاوً
ااکسزززاەیً دکە لیبڕالززززمەوە کە لە
1888ززززەوە درو ززز

ۆڕ زززً ەاباتیسزززتً

بزززىو هەتزززا پشزززێىیییەکاوً ە زززتاوً

 1888و ۆپیشززاوداوە دکە جیهاوگیرییەکززاوً
لە

ززاڵً 1888

ززززززیاتلً ئەمریکززززززا دەگززززززرێتەوە .ئەمە گىەار ززززززتە لە

ڕەتکردوەوەیەکزززززً گەورەي کزززززۆمە یەتً و ئە ،قزززززً کە
(هێشتا) وەگەیشتىوە بەو ئا تەي
ڕا تەقیىەي ئەڵتەرواتیڤً تایبە

زتراتیهییەتً

یا زیً

بە ۆي هەبێ .

دکایەتیکردوزززً لیبڕالیبززززی کە بەرەوجزززامً پێکگەیشزززتىە
کۆمە یەتییەکززان بززىو لە ززەر ئا ززتً جیهززاوً ئەو کتێززبە
دوەدەراوە

زززە بیەتیان بزززۆ پەیزززداکرد کە واکووي یڤیزززان

فۆ تەر و وىامً کاڵیىیزان بە زەرەوە بزىو بێگىمزان ئەمە
ززاتێکً پێىیسززتً ڕەتکززردوەوە بززىو'' :جیهززان کززااڵ ویززیە
جیهان بۆ فرز زته ویزیە .''...پێىیسزتە جیهزاوێکً دیزکە بێزتە
بززىون بەاڵی چ جیهاوێززب؟ بە تززایبەتً اززۆن ئەی جیهززاوەي
دیززززززکە مززززززىمکیه دەبێزززززز ؟ ئەی '' ززززززاتً دکایەتیکردوززززززً
لیبڕالیزی''زززە کە مززۆرکً گەڕاوەوەي پر ززً کززۆمەاڵیەتً و
دەرکەوتىززززً بزززززووتىەوە کززززۆمەاڵیەتییە کززززۆن و وىێکززززاوً
هەڵگرتبزززىو دەرفەتزززً ڕە سزززاود بزززۆ دامزززاڵیىً
ڕەوایەتزززً و

زززەر ییە

کۆتایً وەوەدەکاودا

زززیفەتً

لەو گىتزززارە لیبڕالیززززییەي وا لە

ەرکەوتىً بەدە تهێىابىو.
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بەاڵی دەرهە بەو اارە ززززززززززززەراوەي کە دە ززززززززززززێ
لیبڕالیزمزززززززً وزززززززىێ بیزززززززدا

بە " ۆڕ زززززززً وەرێىزززززززً"

اىاراێىەکەي ئێجگار فراواوە .قسەکردن بە

ێىاەي تزا

لە ززززەر بزززززووتىەوەي دکایەتیکردوززززً جیهززززاوگیري وە
ئەوەي دزەێکً گەورەیە کە دەتىاوێ

جێگاي پرزلیتاریزاي

ڕوو لە وەمززان بگززرێتەوە تەویززا پززڕ مەتر ززیً ویززیە بەڵکززى
هەڵەیشززە .لە ززەر "هە ززارەي ئەڵتەروززاتیڤ" بە کردەیززً –
ئەمە

ززززززززتێکً ەزر با ززززززززە بە مەرجێززززززززب جیززززززززاواەییە

ڕا ززززززتەقیىەکان لە

ززززززاەاوً

یا ززززززیدا واززززززرز وەبززززززه-

ئۆپۆە زززززززززیۆوە ڕادیکاڵەکزززززززززان هەن کەوا بەرهەڵسزززززززززتً
دامەەراوەکزززاوً وەکزززى بزززاوکً وێزززىدەوڵەتً و ڕێکەزززراوي
باەرگاویً وێىدەوڵەتً دەکەن لەو یشزەوە ئەواوە هەن کە
پاڵ شتً لە دامەەراوزدویان دەکەن پاڵ شزتیکەراوً "بەلز " و
"وە ێزززر" لە ڕاپر زززیً لە زززەر پەیماوىزززامەي دە زززتىوري
ئەوروپززززً ئەواوەي کە دەیاوەوێزززز

ززززیفەتێکً مرزییززززاوە

بزززدەن بە پرز زززەي گزززۆڕیىً جیهزززان بزززۆ کزززااڵ و ئەواوەي
دەیاوەوێززز

گەمزززارزي ئایزززدیاڵە بزززااڵکەي بزززدەن ئەواوەي

ىاەیززززززاري بەتززززززایبەتکردن و ااکسززززززاەیً اززززززاودێریً
کۆمەاڵیەتیه و ئەواوەي دکایەتیً ئەی پرز ەیە دەکەن...
دا زززۆ هەمزززىو ئەمزززاوە دکە لیبڕالیسزززته؟ بە زززێىەیەکً
دیززززاریکراو و تززززاڕادەیە وەهززززان .بە پززززلەي جززززىدا و بە
ززێىاەي جیززاواە .هەوززدێب تەویززا بەوەوززدە واە دەهێززىه کە
ەێدەڕەوییەکاوً لیبڕالیزمً وەحشزیً لە پەراوێززدا ڕا ز
بکززرێىەوە بە بزز دووبزززارە ڕواویززىەوە و ازززاوگێڕاوەوە بە
405

بززززززىەڕەتە ززززززەرمایەدارییەکەیدا .لەو یشززززززەوە ئەواویتززززززر
دەیاوەوێززززز بە زززززێىەیەکً ڕیشزززززەیً یسزززززتەمە بزززززاو و
پەیڕەولێکزززراوەکە بگزززۆڕن .هێ"ەکزززاوً جزززىداکردوەوە یزززان
پەیىە ز ویززیە بە پر ززً و ە ززاەییە فەرهەوگییەکززاوەوە
یان بە ێىەیەکً وەکً پێیەوە پەیىە زتە (دکایەتیکردوزً
لیبڕالیزززززززی یززززززان دکایەتیکردوززززززً ززززززەرمایەداري) بەاڵی
مە ززززززززەلەکە بە کردەیززززززززً پەیىە ززززززززتە بە یا ززززززززەتە
کۆوکریتەکاوەوە .لۆ و حزبً کرێکاراوً بەراەیى و حزبزً
ڕیفۆودا ززۆن (دامەەراوززدوەوە)ي کۆمۆویسززتیً ئیتززاڵ هەر
لە دە ززززززت ێکً پێکگەیشززززززتىە کۆمە یەتییەکززززززاوً ززززززاڵً
8111زززەوە دوو کززۆڵەکەي بزززووتىەوەي دکە لیبڕالیزمیززان
لە ئەمریکاي تیه و لە ئەوروپا پێکهێىا.
لەمززڕزدا یەکەمیززان بززۆتە

ززاکردێکً پززڕ کۆ ززر ي

ززززززززىدووقً دراوي وێززززززززىدەوڵەتً و دووەمیشززززززززیان بە
ێىەیەکً ڕێکىپێب بە داریً لە

یا ەتً دکایەتیکردوً

ئەو ڕێکەززراوە کرێکارییززاوەدا دەکززا کە ڕزمززاوۆ بززرودي
بەرهەمززً هێىززاون .لە ئەمریکززاي تززیه بە ڕوووززً دیززارە
"دکایەتیکردوزززززً لیبڕالیززززززی" کە

زززززا ێز یزززززان مزززززۆرالی

مىمارە ززەي دەکەن هەمززان ئەو ماوززایەي ویززیە و هەمززان
ئەو دیىزززامیکییەتەي ویزززیە کە لزززۆ و کیر زززىێر بەرهەمزززً
دەهێىه.
کەواتە لە با ززتریه حاڵەتززدا دکایەتیکردوززً لیبڕالیزززی
دالێکززززززً وززززززاڕوون و واەە بززززززۆ ئامزززززززاکەدان بە بەرەي
ڕەتکززردوەوە بەرەیە

کە هەر لە اەپززً
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ۆڕ ززگێڕییەوە

درێزززززه دەبێزززززتەوە بزززززۆ وەهمەکزززززاوً کیىزیەتزززززً وزززززىێ لە
ئا تیەىاەیً تیۆلۆکییەوە درێه دەبێتەوە بۆ دکایەتیکردوً
ەبززززاتگێڕاوەي ئیم ریززززالیزی .دە ززززێ
ازززا کییر بێززز

بەرەکەرەوەیەکززززً

بزززۆ یەکەسزززتىً کارەکزززان و بززززووتىەوە
دک بە

دیاریکراوەکززززان دک بە ئززززاییه یززززان دک بە جەوزززز

ئارا تەي پۆلکىشتایه یان دک بە پەیماوىزامەي دە زتىوري
ئەوروپززززً (ئەگەراززززً ئەی بەرەیە لەبززززارەي ئەی ززززاڵەي
کۆتاییاوەوە بە زەر اەوزد ئارا زتەیەکدا دابە زبىوە) .ئەمە
یا زز ویززیە .بەڵززگەي

لە ۆیززدا پرزکەیەکززً

ززەلماودوً

ئەمە دابە ززبىووً اەپززً ڕادیکززاڵە لە فەرەوسززا لە مززاوەي
هەڵبززهادوە پەرلەمززاوً و

ززەرزکایەتییەکاودا " :ززەرکەوتىً

بەرگریکەراوە" کە "وە ێر" لە ڕاپر یً لە ەر پەیماوىزامەي
دە زززززتىور وزززززىێىەرایەتیً دەکزززززرد بزززززۆ ئەوە وەدە زززززیا
ئۆتۆمزززاتیکً بگۆڕێززز
بەروامە و

بە دیىزززامیکییەتً هێزززر

بزززۆ

زززەر

تراتیهییەتً هاوپەیماوییەکان...

ەزربەي پر زززززززیارە پێشزززززززىیارکراوەکان لە گۆ زززززززاري
"پۆلیت "زززدا لە ززەر

ززێىەکاوً دیاریکردوەکززان داڕێززهران.

دا ۆ دەبێ

اەپً ڕە زەن و ئە ز"یً وەهزا دیزاریً ببێز

کە دک بە

ززززززەرمایەدارییە یززززززان دک بە لیبڕالیزززززززی؟ ئەي

لەبزززززارەي ئزززززابىوریً بزززززاەاڕەوە ازززززۆن دیزززززاریً ببێززززز ؟
هەواوهەوە ززززً دیززززاریکردن

ززززییفەتً تززززایبەتً مەیلززززً

فەرەوسزززییە بزززۆ بیرکزززردوەوەي پۆلێىبەوزززداوە و هەوە ززز
ڕیزکزززردن و ڕێکەسزززتىً اەمکەکزززاوە .دیزززاریکردن جێگیزززر
دەبی

و اە دەبە تى بەاڵی دیاریکردوً دیالەکتیکً بە
407

پززێ ەواوەوە جە زز

لە ززەر پەرە ززەودن و دیىززامیکییە

دەکززززاتەوە .دکایەتیکردوززززً لیبڕالیزززززی یززززان دکایەتیکردوززززً
زەرمایەداری؟ ئەی بززابەتە پر زً دیززاریکردوً پززۆلێىکردن
ویزززیە بەڵکزززى مە زززەلەي ئارا زززتەگیرییە پر زززً شزززتەي
پێىەرەکان و دا ىاەییەکان لە ڕاگەیاوزدوً هەڵبهاردوەکاوزدا
وییە بەڵکى مە ەلەي ڕێى ىێىێکە دەرفەتً هەڵسەوگاودوً
هاوپەیماوێتییەکان و هاوئا تییەکان دەڕە سێىێ

لەوێىان

ئەواوەي ەەمیززىەي وزیکبززىووەوەي لە ئامززاوجە ززىاەراوەکە
ززۆ

دەکەن و ئەواوەي لێززً دوور دەکەووەوە ئەمەیززر

لە کێر دووربیه و وردبیىً واقیعدا.
زتەمً

یا ەتً هەڵىە اودوەوەي پەیىە زتیً لەگە

ووشىوا یً باەاڕەکاودا لەمزڕزدا پێىیسزتً بەوەیە بە هەر
ور ێزززب بێززز

لزززۆکیکً ازززاکەي گشزززتً

زمەتزززً گشزززتً

هاوپشزززتً و هاوبەوزززدي بە زززەر لزززۆکیکً قزززاەاوجکردن و
حیسزززززابً ۆپەر زززززتاوە و کێبەرکێزززززً هەمزززززىوان دک بە
هەمىواودا ەا بێ  .لەبەرئەمە پێىیستە بىێریً هەبێز
بەەاوززدوێکً

بزۆ

ەر ززە تاوەي حەرەمززً مىڵکززایەتً تززایبەتً

(بە مىڵکزززززایەتً

زززززاماوە وەگىەاراوەکزززززان و مىڵکزززززایەتً

ەەویىەاریشززززەوە کە لە مە ززززەلە کیىگەییەکاوززززدا ڕزڵێکززززً
ززەرەکییان هەیە هەروەهززا بە مە ززەلەکاوً پەیىە ز

بە

ار ززززززاەي و ویشززززززتەجێبىووەوە) .ئەمە بەرهەڵسززززززت و
ئۆپۆە زیۆوێب دە ىاەێ ز

کە وەرمززً وەوىێىێ ز

بەرامززبەر

جەوگە داگیرییەکاوً ئیم ریزالیزمً وزىێ و ئزابىوریً اە
و هاوپەیمززززاوییە

ززززەرباەییە ئیم ریالیسززززتییەکان .هەر ئەی
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ئۆپۆە ززززززیۆوە بەوێززززززى پ راوززززززً پەیىە ززززززتبىووەکان بەو
کۆتىبەوزززززداوەدا تێزززززدەپەڕێ
تزززززززززایبە

وا پێزززززىەرە ئەوروپییەکزززززاوً

بە لێکىزیکبىووەوەکزززززززززان و پەیماوىامەکزززززززززاوً

ززززەقامگیری لە

ززززەوي 8ي ئززززابً اە زززز اودوً باجززززدا

دەیسەپێىه.
ەبززاتً پێززداگراوە لەبززارەي ئەی ئاماوجززاوەوە دەکەوێززتە
لێکززززدکییەکً گەورەوە لەگە هاوپەیمززززاوییە پەرلەمززززاوً و
حکىمییەکاوزززززدا کە دوێىزززززى لەگە بلێزززززر و

زززززرزدەرەدا

بە تران و لەمڕزدا لەگە بزرزدي و ڕزیالزدا بەردەوامزه
هەمىو ئەمەیزر بە زێىاەێب کە هێلزً جیزاکەرەوەي اە
و ڕا زززتً ئەوەوزززدە بەرە کزززردزتەوە کە هەردوو یەوەکە
دەتززززىاوه (لە دوو ئارا ززززتەدا) تێی ەڕێززززىه بە بززززى ئەوەي
هەرگیز هە

بەوە بزکەن دە زتبەرداري بۆاىووەکاویزان

دەبزززه .مە زززەلەي هاوپەیماوێتیەکزززان وە دەەگزززاي گزززۆڕیىً
تەکىیکیززً بەروززامەیەکە بە ئامززاوجً گززۆڕیىً جیهززان و وە
تەویزززا درێهبزززىووەوەي ئەی دەەگایە زززە بەڵکزززى بە زززێکً
داوەبڕاوە لێً.
ئایا دە ێ

ئەرکەکزاوً زمەتگزىەاریً گشزتً بزدرێه

بە کەرتزززً تزززایبە ؟ لە

زززاڵً 1844دا "میشزززێى ڕزکزززار"

کۆمەڵێزززززب لە اوەوکزززززاران و بیسزززززىزماوەکاوً تىو زززززً
زززەپرایز ( زززەپرایزێکً زززۆ ) کزززرد ازززىوکە ڕایگەیاوزززد
ێىاە و ڕێباەەکاوً ڕێکەستىً گشتً گشتیه و هیی پزێی
و

ززززە تییە

لەگە بززززاەاڕدا واکرێزززز  .ئەمە قسززززەیەکً

درو ز و ڕا ززکاواوە بززىو .ئەوەوززدە درو ز
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کە کاتێززب

اە

دە ەاڵتً بەدە زتەوە گزر

لزۆران فابیۆ زً یەکەی

ززززەرز

وەەیززززران بە ززززێىەیەکً قززززىو ئززززاەادکردوً

جىوڵەي

ەرمایەکاوً جێبەجێکرد "پیزیەر بێریگۆفۆی"ززر

''یەکەی کە

بززىو کە بززىوە هززۆي هەڵگززرته یززان بردوززً

وێىەودگیرییە باوکییەکان''
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مە ززەلەکە پر ززً بززردن و هەڵىە ززاودوەوەي هەمززىو
پەیىەوززدییە باەرگاوییەکززان وەبززىو بەڵکززى پر ززً ئەوە بززىو
بزاورێ ز ئەوە کیززیە جزز"ەوي کاروبارەکززاوً بەدە ززتەوەیە
دا ززززۆ دە ززززەاڵتً دیمىکرا ززززییە (کە لە دە ززززەاڵتً گە
پێکهاتىوە) یان میکاویزمً بە ىداکراوي باەاڕەکاوە.
مە ززززەلەکەیر لە بە ززززً بەتززززایبەتکراوي

ززززىبێکتیڤً

کزززززۆمەاڵیەتیً کزززززارگێڕي ئامراەەکزززززاوً بەرهەمهێىزززززان و
پەیىەودیگیرییەکان و ئاڵىگۆڕەکاودا کىر
یا ززەتً باجەکززان و هەڵسززىڕاودوً

وزابێتەوە بەڵکزى
یا ززً بە ئززامراەە

وە تییەکززان و دووبزززارە دیززاریکردوەوەي زمەتگزززىەارییە
گشتییەکان و ئارا تەکردوێکً وىێً باەرگاویً دەرەکیزیر
دەگزززرێتەوە .لە اىاراێزززىەیەکً لەی

زززیىەیەدا تىاوسزززتً

زززززززز اردوً ئەرکەکززززززززاوً زمەتگززززززززىەاریً گشززززززززتً بە
کرێکارەکاوً کەرتً تزایبەتً مە زەلەي بىەمزا و پرەوسزی
ویزززیە ئەگەر بێتزززىو یا زززاکاوً بزززاج و یا زززا کزززۆمەاڵیەتییە
کۆتىبەودکەرەکان گەمارزي بدەن.
 152بڕواوە ئەو ایەتییەي کە ئەی بابەتە ڕوون دەکاتەوە و بە قەڵەمً جزان
le
بێریلفزززززاد وىو زززززراوە بە واوویشزززززاوً " زززززەرمایەداریً گشزززززتگیر"
Capitalisme total, Seuil, 2005.
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بەتایبەتکردوً کۆمەاڵیەتً

ەرەڕاي ئەوەیر دەکرێ

فززززززۆڕمً ەزر جیززززززاواە وەربگرێزززززز
گشززززتییەوە تززززاوەکى دەگززززا

هەر لە دامەەراوەي

بە هەرەوەەیززززً

کارگێڕي .بەاڵی لێرەیشدا مە زەلەي
هاو ەوگیً هێزە کۆمەاڵیەتً و

ززززىبێکتیڤً

زەرەکیً بزریتییە لە

یا ییەکان و دە زەاڵتً

ڕا تەقیىەي بڕیاردان.
ئەگەر اززىووە وێززى ڕیشززەي مە ززەلەکەوە گەرە
ئەوا حەتزززمەن دەبێززز
هێززر

بەرێززتە

بێ ز

دکایەتیکردوزززً ڕیشزززەیً لیبڕالیززززی

ززەر وززاوجەرگەي

ززەرمایەداري و مززافً

بزززىون (لە وشزززیىگە و تەودرو زززتً و فێربزززىون و کزززاردا)
بەزززاتە بەرامزززبەر مزززافً مىڵکزززایەتییەوە ]یزززان بیکزززاتەوە بە
گهیدا[.
پێىیسززززتە بە

یا ززززەتێب بەرەوگززززاریً بەتززززایبەتکردوً

جیهزززززان و گزززززۆڕیىً بزززززۆ کزززززااڵ بکرێززززز
کۆمە یەتً تێدا بێز

کە هاوبەوزززززدیً

و کااڵپەر زتیً لزى دابماڵرێز

و بزى

بەرامززبەر بێز  .ئەو کززاتە جیاکززاریً فۆڕمززا و ڕووکە ززً
وێززززىان دکایەتیززززً لیبڕالیزززززی و دکایەتیززززً

ززززەرمایەداري

دەڕەوێتەوە :لە ڕێگەي ئەو بەرەوگزارییەوە کە بەرەوگزاریً
واکرێ

مرزی دەبێتە

ۆي دەر

ۆڕ زگێڕ بە بزى ئەوەي هەمیشزە

بەمە بکا .
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ەرااوە:

داوُززا بىسززعُد :مىاهض ز اللُبرالُ ز  :مززه الُسززار الاززىرٌ الززً
السزززلمُ ال،هىتُزززز المىقزززع :التززززىار المتمزززدن -العززززدد 8198
.8114/11/1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113926
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(ضیاًسە)
ًیۆلیبڕالیسم و
ضىبێکتً ژًاًە
یىهاوا ئۆکسا

413

بە ززدارییە هەرە ڕە ززەوەکاوً میشززێى فۆکززۆ لە تیززۆري
فێمێىیزمززززززدا و فەلسززززززەفەي جە ززززززتە بە گشززززززت وا لەو
باوگە ززە گروگەیززدا کە دەڵێزز پێىیسززتە هەر ززیکارییەکً
بەجە زززززتەبىون ڕووي لە کە زززززفکردوً ئەمزززززاوە بێززززز :
کە زززفکردوً ئەو ڕێگزززایەي کە پەیىەوزززدییەکاوً دە زززەاڵ
بەهۆیززززاوەوە ئەو ززززىبێکتاوەي وا لەوێىیاوززززدا بەرجە ززززتە
بززىون درو زز دەکەن .بززۆ ومززىووە تىێهیىەوەکززاوً ئەو
لەبزززززارەي تەکىیکەکزززززاوً دیسززززز لیىەوە ئەوە دەردە ەن کە
ىبێکتً ەر بە جزۆرێکً دیزاریکراو
اۆن تاکەکان وە
درو ززز دەبزززه ئەویزززر لە ڕێزززگەي زززادە و زززێىاەە
ڕزکاوەیزززیە زززادەکاویاوەوە .بەکارهێىزززاوە فێمێىیسزززتییەکاوً
فیکززري فۆکززۆ بە هەمززان ززێىە ئەوە ڕوون دەکەوەوە
کە اۆن ىبێکتً کواوە بەهزۆي مىمارە زە باوکسزا رییە
دیس لیىەىاەەکاوەوە دە ىڵ ێىرێه .بزۆ ڕووکزردوەوەي ئەی
پرز ەیە لە بە زً یەکەمزً ئەی وتزارەدا ئزاوڕ لە زرز ە
بەهادارەکەي " زاودرا پزارتکً" دەدەمەوە ئەو زرز ەیەي
کە دەپەرکێتە ەر وردبىووەوە لە ێىاەي درو زتکردوً
جە زززتەیەکً وەرمىویزززاوً کوزززاوە لە ڕێزززگەي مىمارە زززە
دیس لیىەىاەییە بەردەوامەکاوً بابەتً جىاوییەوە.
بە ً یەکەی دەبێزتە باکگراووزدي ەەمیىە زاە بزۆ تێززي
زززززەرەکیً وتزززززارەکە کە ئەمەیە :لەی دەیزززززاوەي دواییزززززدا
میکاویزی و پا زاوە وىێیەکزان کە لە ڕووي جەوهەریزیەوە
لە دە ەاڵ جیاواەن دە زتیان کزردووە بە درو زتکردوً
جە ززتەمان و تەکىیکەکززاوً جێىززدەر .اەمکززً هىوەرەکززاوً
414
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بە

حززززززىکمکردن ]َززززززان حکىمەتمەوززززززدي[ ي فۆکززززززۆ
تززززایبەتیر هىوەرەکززززاوً حززززىکمکردوً ویززززىلیبڕالً وە
اىاراێزززززززىەیەکً ئەڵتەروزززززززاتیڤ بزززززززۆ دیسززززززز لیىەىاەي
بەکاردەهێى تاوەکى لەی ڕێگایەوە تزىێهیىەوەي لە اەمکزً
جە ززتەي کوززاوە بززکەن لێززرەدا گریمززاوەي ئەوە دەکەن کە
ززززززیکاریً هىوەرەکززززززاوً حززززززىکمکردوً ویززززززىلیبڕالً کە
هەکمزززززززززىووً لە زززززززززەر کۆمەڵگەکاومزززززززززان کزززززززززردووە
اىاراێىەیەکً اەمکییاوەي گشتگیرمان بۆ تەفسزیرکردوً
جە ززتەي کوززاوە لەی فززۆڕمەي ئێسززتا هەیەتززً بززۆ دە ززاتە
بەردە .
()5
وتارەکەي زاودرا پزارتکً ( Foucault, Femininity and
 )the Modernization of Patriarchal Powerکە زاڵً 1899
باڵوبۆتەوە وتارێکً ەزر کاریگەر بىو لەوێى هەڵبهاردەي
بەرهەمەکاویشززدا ەزرجززار باڵوکززراوەتەوە ئەمە بە یەکێززب
لە زززززززززەرەتاییترن ئەو وتزززززززززاراوە دەکمێردرێززززززززز کە بە
گىوجززززاوێکً ەزرەوە لەگە اەمکززززً فۆکززززۆدا دەربززززارەي
دە ززەاڵتً دیس ز لیىەىاە تززاوتىێً پر ززە فێمێىیسززتییەکاوً
کززززردووە .154تێیززززدا پیشززززاوداوێکً تێروتە ززززەلً کززززردووە

154

Bartky, Sandra Lee „Foucault, Femininity and the
Modernization of Patriarchal Power‟ in I. Diamond and L.
Quinby
(eds.), Feminism
and
Foucault:
Paths
of
Resistance (Boston: Northeastern University Press), 61-85, p.
75.
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لەبززززارەي اززززۆویەتً ڕزوززززاوً جە ززززتە وەرمىویاوەکززززان لە
ڕێزززگەي دیسززز لیىً جە زززتەي مێیزززىەوە .پزززارتکً باوگە زززە
ەرەکییەکەي زۆي لە فۆکزۆوە هەڵزدەگۆەێ کە پێیزىایە
گەیشززززززززته بە تێگەیشززززززززتىێکً گىوجززززززززاو لە رو ززززززززتً
اەو اودوەوەي ەر کوان پێىیستً بە ڕەازاوکردوً ئەو
مەودایە هەیە کە تێیزززدا کزززۆي ڕەفتزززارە دیسززز لیىکارییەکان
وە تەویززززا ڕزڵە کۆمەاڵیەتییەکززززاوً کوززززان دادەمەەرێززززىه
دەکەن.
بەڵکى تەواوە جە تەیشیان درو
فۆکززۆ لە کتێبززً "دیس ز لیه و زززا"دا بززا لەوە دەکززا
دیسزززززززز لیه گىەار ززززززززتە لە تەکىیکززززززززً دە ززززززززەاڵتێب کە
کۆوتێکسززززتێکً مێهوویززززً دیززززاریکراوي هەیە لە ززززەدەي
حە ززدەوە دەرکەوتززىو لە ڕێززگەي جە ززتەوە کززاري ززۆي
کززززززززرد .بە جززززززززۆرێکً وا کە لە ڕێززززززززگەي مىمارە ززززززززە
دیسزززز لیىەىاەییەکاوەوە وەریززززز و ززززێىاەەکاوً ڕەفتزززززار
هەڵدەوە ێىرێىەوە و لە فۆڕمً وزىێ و بەرهەمزدارتردا بە
ێىاەێب ڕز دەورێىەوە کە گىوجزاوبه لەگە ئاماوجەکزاوً
کززززززۆمەڵگەي پیشە ززززززاەیً وىێززززززدا .دیسزززززز لیه تەکىززززززیکە
هەمەجۆرەکززززززان لە ززززززۆ دەگرێزززززز لە بززززززابەتً ئەواوەي
دەیاوەوێزززز جە ززززتە بززززکەوە جە ززززتەیەکً وەرمىوززززۆ و
بۆ ەاویاریً ەیاتر لە زەر بەکارهێىزاوە فێمێىیسزتییەکا وزً اەمکزً دە زەاڵتً
دیس لیىکار ي فۆکۆ بۆ ومىووە بڕواوە لە:
Susan Bordo, „The Body and the Reproduction of Femininity:
A Feminist Appropriation of Foucault‟ in Allison Jaggar and
Susan Bordo (eds.),Gender/Body/Knowledge (New Brunswick:
Rutgers, 1989), pp. 13-33 and „Feminism, Foucault and the
Politics of the Body‟ in C. Ramazanoglu (ed.), Up against
Foucault (London: Routledge, 1993), pp. 179-203.
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ىودبە ر لەمەیشزەوە جە زتەي مرزیزً دەگۆڕیز بزۆ
ئامێرێزززززب کە دە زززززی تزززززا ئەوپەڕەکەي تىاوزززززاکەي بەرە
بکزززززرێتەوە بزززززۆ ڕاپەڕاوزززززدوً کزززززار ئیىجزززززا ەماڵوزززززدن و
پێززىاوەکردوً و اززاککردوً لە ڕێززگەي هەڵهێىجززاوً ززێىاەە
ڕەفتارییە دیاریکراوەکاوەوە.155
پارتکً دان بە واواەي بەهێززي زیکارییەکەي فۆکزۆدا
دەوێ بەاڵی پێیىایە فۆکۆ ئەو دیس لیىاوەي لەبیر کزردووە
کە بە تایبەتً تەرەي ملکەاکردوً مێیزىە بەرهەی دەهێزىه.
ئەویززر ززیکارییە ڕەفتارییەکززاوً وەکززى پەیڕەویکززردن لە
یستەمً ۆرا یان مىمارە ەي مە ە وەرە ییەکان
وە مىمار زززەي دیسززز لیىً زززەپێىراو بە زززەر کواوزززدا بە
مەبە ززتً بەرهەمهێىززاوً جە ززتەیەکً مێیىەیززً ئایززدیاڵ .
ئەی مىمارە زززە دیسززز لیىیاوە لە زززەر مێیىەیزززً ئاماوجیزززان
وەدیهێىززاوً ڕێکەسززتىێکً گشززتگیر و بەردەوامززً قەبززارەي
جە ززتە ززێىە و ئەدگارەکززاوً ىا ززتەکاوً دز ەکززاوً
گىەار ززززتەکاوً ڕەفتارەکززززاوً ڕواڵەتززززً هەر ئەوززززدامێکً
دیززززززاریً ئەوززززززدامەکاوییەتً .جززززززگە لەمەیززززززر گىتززززززارە
تایبەتییەکززززان لەبززززارەي ززززێىاەي ڕزیشززززته قسززززەکردن
تە ززریتەکردوً قززه و گروگیززدان بە پێس ز و ماکیززاککردن
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فۆکۆ دەڵێ بۆ ومىووە ەرباە لە زەدەي حە زدەدا ەزربەي وەەیزفەکەي
ۆي لەوەێىە فێر دەبىو کە ب ێتە وێزى جەوگزً پزراکتیکییەوە و تێیزدا هێززي
بەرەي تىاوززاي و ئززاەایەتً ززۆي پیشززان بززدایە .بەاڵی لە ززەدەي هەکدەدا
زتێب کە دەکزرا لە ڕێزگەي مە ز ً بێزىەي و
ەرباە بىوە ئامێري جەوز
بکرێ .
ەلیمەوە درو
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کۆمەڵێززززب ززززادە و ززززىو بەرهەی دەهێززززىه کە دەبززززىە
یارمەتیزززدەر بزززۆ ئامادە زززاەیً پێىیسزززتییەکاوً مێیىەیەکزززً
ملکەچ :ئەویر ڕاهێىاوً جىوڵەي و ڕو ساري مێیىەیە بزۆ
گىەار ززتکردن لە ملکەاززً .پززارتکً پێیززىایە پا ززاوي ئەی
ئامادە زززاەییە دیسززز لیىییە پا زززاوێکً ڕوون و ئا زززکرایە:
دەیەوێزززززز کوززززززان بگۆڕێزززززز بە "هە ززززززاڵً وەرمىویززززززاوً
ززىێىکەوتەي پیززاوان بە هەمززان ئەو ززێىاەەي کە ززىپا
دەیەوێز ئەواوەي تززاەە هززاتىووەتە ڕیزەکززاوییەوە بگۆڕی ز
بە ەرباە''.156
پێمززىایە پێىیسززتە ئەی ززیکارییە تززۆکمەیەي وا پززارتکً
پێشکە ً کردووە تاەە بکەیىەوە ئەویر لەکێر ڕز ىایً
ئەو گۆڕاوکززززاریە ڕیشززززەییاوەدا کە بە ززززەر ززززێىاەەکاوً
درو تکردوً ىبێکتً مێیىەدا هاتىون و بگرە لە هەمزان
ئەو کززاتەي کە وتززارەکەي ئەوي تێززدا باڵوبززىویەوە ززاڵً
 1899ەریکبزززىو ڕوویزززان دەدا .ئەو زززااڵوە مزززاوەیەکً
یەک،کەرەوە بىون کە لە میاوەیدا هەکمزىووً ویزۆلیبڕالیزی
لە ویزز،یەتە یەکگرتىوەکززان و ئەوروپززا بەهێزتززر دەب زىو و
دەاە ززززز ً .هەروەهزززززا پێمزززززىایە ئەگەر بزززززڕوا بە ئایزززززدیا
ەرەکییەکەي فۆکۆ بهێىه کە دەڵێ فۆڕمەکاوً دە ەاڵ
پەیىەوززززززززدییەکً فەرامۆ ززززززززهەڵىەگریان بە فۆرمەکززززززززاوً
زززىبێکتەوە هەیە ئەوا دەبیىزززیه کە گزززۆڕاوً تەکىیکەکزززاوً
حزززززززىکمکردن لەگە ۆیزززززززدا گزززززززۆڕان لە فزززززززۆڕمً ئەو
دەکا کە هاوکىفیەتً.
ىبێکتەیشدا درو

See Bartky, op. cit., p. 75.
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واوەوتارەکزززززززاوً فۆکزززززززۆ دەربزززززززارەي "لەدایکبزززززززىووً
بایۆپۆلەتیززززب" کە لە ززززاڵً  1848لە کززززۆلێهي دوفززززراو
پێشکە ززً کززردوون تەرکیززز دە ەوە ززەر ززەرهەڵدان و
پەیزززدابىووً هىوەرەکزززاوً حزززىکمً لیبڕالزززً و ویزززىلیبڕالً
ئەواوززیر دوو جززۆرە تەفسززیري یا ززییه کە گروگییززان بە
حکزززززززىمکردوً دەوڵەتزززززززً مزززززززۆدێرن داوە .157ئەوەي لەی
واوەوتززززززاراوەدا لە ززززززێىاەي مززززززامەڵەکەي فۆکززززززۆ لەگە
مە ززززززەلەکەدا تززززززایبە و جیززززززاکەرەوەیە ئەوەیە کە ئەو
بە ززێىەیەکً ززەرەکً وە تیززۆرێکً ئززابىوریً مززامەڵە
لەگە ویۆلیبڕالیزمززدا واکززا بەڵکززى وە مىمارە ززەیەکً
حززززززززىکم ردن تززززززززاوتىێً دەکززززززززا کە دامەەرێززززززززىەر و
درو زززززتکەري فزززززۆڕمێکً تزززززایبەتً ئەو ىبێکتەیشزززززە وا
لەوێىیززززدا هەڵیگرتززززىوە و ئەی مىمارە ززززەیە گەرەکییەتززززً
درو تً بکا  :ویۆلیبڕالیزی ىبێکتێکً ئابىوریً بەرهەی
دەهێىێ کە لە ەر ڕ زتێب مەیزى و پە زەودي و پزاڵىەري
جیاواە لەواوەي لە کۆمەڵگەي دیس لیىەىاە یان ەروەری
( ۆ ەریه)زززدا هەبززىون و هززاوواڵتً یا ززً یززان یا ززایً
پزززززى درو ززززز دەکزززززرا دامەەراوە .زززززىبێکتً لیبڕالزززززً
گىەار ززتە لە تاکەکە ززێکً ئەتززۆمً کە دەبێ ز اززاودێري
بکرێززز و زززىودگەراییەکەي بەهێزززز بکرێززز و مەیلێکزززً
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غەریزییاوەیشزززززً بزززززۆ کێبڕکزززززى هەیە تزززززاوەکى قزززززاەاوجً
بهێىێ .158
ئابىوریً بەدە
فۆکزززززۆ ئەوە ڕوون دەکزززززاتەوە کە گزززززۆڕاوً تەکىیکزززززً
هەکمززىووً دە ززەاڵ لە ززەدەي هەکدەدا لە دیسزز لیىەوە
بززۆ هىوەرەکززاوً حززىکمکردن بەو ززێىەیە وەبززىوە ئەمەي
دووەمیززززان جێگززززاي ئەوەي یەکەمیززززان بگززززرێتەوە بەڵکززززى
درێهبزززىووەوە ئەوەي یەکەمیزززان بزززىوە .بزززۆیە ئەی گزززۆڕاوە
وەبۆتە مزایەي پزىاەڵکردوەوەي تەواوەتزً ئەو تەکىیکزاوەي
کە ویسزززتىویاوە کزززاریگەریً لە زززەر ڕەفتزززاري تزززاکەکە
دابىێه وەکى میکاویزمەکزاوً دیسز لیه و ازاودێري بەڵکزى
ئەمەي دووەمیززززان گروگزززز بە ئیمکززززاویەتً پێىا ززززەکردوً
یەکێزززززب لە ئا زززززتەکاوً ڕەفتزززززار داوە وە ڕەفتززززززارێکً
ئابىوریً و ئیىجزا حزىکمکردن بەی ڕەفتزارەوە بە گزىێرەي
دە ەاڵتەکەي ۆي .اەمکً زىبیک تەویزا لەوەدا کزىر
وابێتەوە کە تاکەکە وەاڵی و بەدەمەوەاىووً بۆ ززا و
پادا زززتە کۆمەاڵیەتییەکزززان هەبێززز بەڵکزززى پزززێر هەمزززىو
تێب بەدەمەوەاىووً کاروکا ً و دە تکەو و ەیاوە
ئابىورییەکایر بزىوە .لەبەرئەمە ایتزر ئەو وەریتزاوەي کە
بىووە بە ێب لە زىبێک ئامزاوجیً زەرەکییان گزۆڕیىً
تاکەکە زززەکە وەبزززىوە بزززۆ ئزززامێرێکً وەرمىویزززاوً ازززا
بەڵکزى ویسزتىویاوە بیشززیگۆڕن بە زىبێکتێکً بەکززاربەر و
پێشەوگً کار.
 158بۆ ومىووە بڕواوە:
Jason Read, „A Genealogy of Homo-Economicus:
Neoliberalism and the Production of Subjectivity‟ in Foucault
Studies, no. 6, pp. 25-36.
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ئەمەیر واتاي ئەوەیە

ىبێکتً ئزابىوري گىەار زتە

لە تاکەکە ززێب کە دە ززێ حززىک بکرێزز

بەاڵی بەهززۆي

کۆمەڵێززب میکززاویزمەوە کە جیززاواەن لەو میکاویزمززاوەي وا
زززىبێکتً وەرمىویاویزززان لە کزززۆمەڵگەي دیسززز لیىدا بەرهەی
دەهێىززا:

ززىبێکتً ئەی میکاویزمززاوە کە ززێب بززىو هەمیشززە

بەرکەوەوززدییەکاوً ززۆي لەبەراززاو بززىو هەروەهززا ڕێززب
بەهۆي ئەی بەرکەوەودییە ەوە تاڕادەیەکً ەزر گزۆێڕایە
و بەرفەرمززان بززىو .بە

ززێىەیەکً میتززۆدي و ڕێکىپێززب و

پێشززززززىبیىیکراو وەاڵمززززززً گۆڕاوکززززززارییە

ززززززتراتیهییەکاوً

دەدایەوە ئەو گۆڕاوکارییززززززززززززززاوەي کە لە کیززززززززززززززىگەدا و
بە یىەیەکً وا -رو زتً درو ز

دەکزران و لە

زێىەي

فاکتەرە ئابىورییەکاودا دەوىێىراوەوە.
بە لەبەرازززاوگرتىً هەکمزززىون و بەرباڵویزززً هزززىوەرە
لیبڕالییەکان لە کۆمەڵگەي هاواەر زدا و لەی اەوزد دەیەی
کۆتاییززززدا لە بە ززززً دواتززززري ئەی وىو ززززیىەدا پر ززززیار
لەبزززارەي کزززاریگەري و

زززىێىەوارەکاوً ئەی هزززىوەراوەوە

لە ززەر درو ززتبىووً

ززىبێکتً مێیززىە دەوروکێززى  .ئایززا

مۆدێلً مىمارە ەي ئەی دە ەاڵتە دە ێ
تێگەیشززززززته لە

بە زداربێ

لە

ززززززىبێکتً مێیىەیززززززً؟ ئەگەر جە ززززززتەي

وەرمىویززززززاوً مێیىەیززززززً پەیىە زززززز

بێزززززز

بە پراکتیزززززززە

دیسزززز لیىکارییەکاوەوە ئەي کەواتە چ جە ززززتەیەکً کوززززاوە
هاوبەرامبەري مىمارە ەکاوً حىکمً ویىلیبڕالییە؟
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بێگىمززان پراکتیزززە پێىاوەییەکززاوً جززىاویً مێیىەیززً کە
پزززارتکً وە زززفً کزززردوون لە زززاڵً 1899ززززەوە تزززاوەکى
ئێسززززززززززززززززتا هەی لە ڕووي قەبززززززززززززززززارە و هەی لە ڕووي
هەمەجززۆرییەوە بە ززیىەیەکً تر ززىا ەیادیززان کززردووە
پیشە زززززززززاەیً کەرە زززززززززتە جىاوکارییەکزززززززززان لە ڕووي
جیهزززززززاوییەوە بەرەبزززززززىوووەوەي ەر زززززززىڕهێىەریان لە
قاەاوجدا تۆمزار کزردووە ەزر لە کۆم اویزا فرەرەگەەەکزاوً
کەرە تە جىاوکارییەکان بۆ وزاواەگەلً وزىێً وەکزى ازیه
پەلیززان هاتىیشززتىوە داهێىززراوە تەکىۆلۆکییەکززان لە بززىاري
وە زززززززززززززتەرگەریً جىاوکزززززززززززززاري و کەرە زززززززززززززتەکاوً
ڕووبەڕووبززززىووەوەي اززززىووە تەمەوەوە وەکززززى کىتززززاوً
بۆتزززززۆک لە بزززززاەوەیەکً بەفراواوزززززً دویزززززادا ئێسزززززتا لە
بەردە تدان و ي بە ێکً ەزري کوزان بزىووەتە بە زێب
لە ڕزتیىاتً بەردەوامزً جىاوکزاری .هەروەهزا قەیرەکزان و
گەورە ززززززززززززااڵن لەوێززززززززززززى ئەو تززززززززززززىێهەدان کە لە یەن
درو زززززتکەراوً کەرە زززززتەکاوً جىاوکزززززاریً و تەکىزززززیکە
پێىاوەییەکزززاوً دیزززکەي تزززایبە بە جە زززتەي مێیزززىەوە بە
ئامززززاوۆ گیززززراون وەکززززى پەیڕەویکززززردن لە یسززززتەمێکً
زززۆرا و مىمارە زززەي وەرە و بردوزززً مىوەکزززاوً
جە تە .وا پێىااێ هیی ویشاوەیە هەبێ ئامزاکە بزى بزۆ
کشزززززززاوەوەي ئەو تەکىیکزززززززاوەي دیسززززززز لیه کە بزززززززارتکً
بە ززێىەیەکً ززەرکەوتىو هەکمززاري کززردوون و وە ززفً
کزززردوون یزززان تەوزززاوە ئامزززاکەبى بزززۆ ڕە زززىەي ەیزززاتري
کۆمەڵگەي هاواەری لەی تەکىیکاوە.
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دەمەوێززز ئامزززاکە بە ڕووداوزززً کۆمەڵێزززب گۆڕاوکزززاري
بکەی لەو پا اوەدا کە ئەی تەکىیکاوە پشتً پێدەبە ته کە
زززەرهەڵداوً زززىبێکتً
دەرکەوتىزززً هزززاوڕێ بزززىو لەگە
ئابىوریً ویىلیبڕالێدا .لە ایەي هىوەرەکاوً حزىکمکردوً
ویزززىلیبڕال و تەرکیززززە ەێدەڕەواوەکەیزززدا لە زززەر یەوزززً
ئززابىوریً کوززان بززىووەتە ززىبێکتً لیبڕالززً پززڕ بە واتززاي
و ززەکە :ئەوان تەویززا ززىبێکتً تاکەکە ززً وززیه کە مززافً
یا ییان هەیە بەڵکزى زىبێکتً لە ۆباییشزه کە بەدواي
بەرکەوەوزززدیً ۆیاوزززدا دەگەڕێزززه .بە دەربڕیىێکزززً دیزززکە
ئەوان تەویزززا ئەو مافاوەیزززان ویزززیە کە لیبڕالیزمزززً یا زززً
بۆیززان دابززیه دەکززا بەڵکززى بززىووەتە ئەو ززىبێکتاوەي کە
لیبڕالیزمززً ئززابىورییر گریماوەیززان و پێشززبیىییان دەکززا .
کە زززاوێب کە تێدەکۆ زززه بزززۆ وەدیهێىزززاوً بەرکەوەوزززدییە
تایبەتییەکاوً ۆیان پێر هەمىو تێب وەاڵمً قاەاوۆ و
ەیزززاوً ئزززابىوري دەدەوەوە .زززتێکً ئا زززاییە بەرکوەوزززدي
هاو ززەرە کوەکە لەگە بەرکەوەوزززدي هاو زززەرەکەي یزززان
لەگە بەرکەوەودي مىداڵەکاویدا وەگىوجێ  :هەروەهزا هەتزا
زززىبێکتً ئەتزززۆمیً زززەربە ۆ و
بزززى ەیزززاتر کوزززان وە
ىودگەرا وێىا دەکرێه کە بە ئاەادییەوە کێبەرکى دەکەن
تاوەکى هەلە ئابىورییە ڕە ساوەکان ب ۆەوەوە.
ئەمە بەڵززززگەیە لە ززززەر ئەوە کە ئێسززززتا کوززززان بەهززززۆي
میکززززاویزمە وىێیەکززززاوەوە واتە لە ڕێززززگەي حززززىکمکردن بە
بەرکەوەوززززدییە ئابىورییەکاویززززاوەوە بززززىووەتە ززززىبێکتً
حکىمکراو و ملکەچ .جێً زۆیەتً زەروۆ لەوە بزدەیه کە
مێیىەیززززً پێززززىاوەیً بە ززززێىەیەکً وززززىی بە تىووززززدي بە
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قاەاوجً ئابىورییەوە بە تراوەتەوە .ازىوکە کوزان هەتزابى
ەیاتر پا او بۆ مىمارە ەي ىوەکاوً مێیىەیزً پێزىاوەیً
لە ڕواوززززگەي ئززززابىورییەوە کە پەیىوززززدییەکً ئەوتززززۆي بە
بایە داوەکاوً پیزاوەوە ویزیە دەهیىزىەوە :بزۆ ومزىووە ایتزر
کوان بۆ ئەوە ویىزۆکً پەوجەکاویزان درێزه وزاکەن و کزىر
وزززاکەوەوە لەبەرئەوەي هاوبە زززە پیاوەکاویزززان بە زززتێکً
زززەروجڕاکێر و جزززىاوً دەەاوزززه بەڵکزززى لەبەرئەوە واي
لێدەکەن کە بەڵگەیە لە ەر ەرکەوتىً پیشەیً و دارای
واتە ویشاوەیەکە پتر یارمەتیدەرە بۆ بەرەبزىووەوەي پزلەي
وەەیفززً .بە هەمزززان زززێىە دەبیىزززیه یەکێزززب لەو هۆکزززارە
ززەرەکییاوەي واي لە هەوززدێ کن کززردووە وە ززتەرگەریً
جىاوکززززاري بززززکەن و ۆیشززززیان لە ااوپێکەوتىەکاویاوززززدا
ئەمەیزززان وتزززىوە ئەوەیە کە بڕوایزززان وایە وە زززتەرگەرییە
جىاوکارییەکان یارمەتییان دەدا لە بەرەبىووەوەي ئا تە
وەەیفییەکەیززان .159ڕو سززاري مێیىەیززً بززۆتە ئززامراەێکً
گرو ز بەهززۆیەوە کو زان ززەرمایە مرزییەکەیززاوً پززى بەرە
دەکەوەوە .زززىبێکتً ویزززىلیبڕالً هەتزززابى ەیزززاتر ڕواڵە و
جە زززززتەي کن بزززززۆ بەدە زززززتهێىاوً ئەو دە زززززتکەوتاوەي
ىاەیاریزززززاوە بەکاردەهێىێززززز  .ئەمەیزززززر واتزززززاي ئەوەیە
مىمارە ززە پێززىاوەییە مێیىەییەکززان ایتززر تەویززا پشزز بەو
میکاویزمە ورداوەي دیسز لیه وابە زته کە پزارتکً وە زفً
کزردوون –وە بەگەڕ سززتىً یسزتەمً زززا و پادا ززتە
کۆمەاڵیەتییەکاوً وەکى بى ئابڕوویً یان ەروجڕاکێشزیً
159
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ێکسزززً -بەڵکزززى پشززز بە تەفسزززیرێکیر دەبە زززتێ کە
بەوززززززدە بە لززززززۆکیکً دزڕان و بەدە ززززززتهێىاوً قززززززاەاوجً
داراییەوە.
جزززا کاتێزززب پزززارتکً زززەروۆ لەوە دەدا ەامىکردوزززً
جە ززززززتەیەکً جززززززىان یززززززان وروکێززززززىەر بە گروگززززززً و
ەر ززززىڕماوەوە بززززۆ کوززززان دەگەڕیززززتەوە بەاڵی هێزززززي
کزززۆمەاڵیەتً بەرااویزززان بزززۆ دابزززیه واکزززا ئەوا دەبیىزززیه
دز ەکە لە ڕواڵەتەکەیزززدا ئزززاڵىگۆڕێکً گەورەي بە زززەردا
هزززاتىوە .ئیزززدي پەیىە زززتیً وێزززىان مێیىەیزززً ئایزززدیاڵً و
ەرکەوتىً ئابىوریً بۆتە پەیىە تەییەکً تىوودوتۆ و
بەربززاڵو .ایتززر بەدە ززتهێىاوً ڕواڵەتێکززً تززایبەتً مێیىەیززً
ڕەمزي ملکەاً وییە –وەکى زاقییەکان و پێشزىاەیکەراوً
هێلەکززززاوً ئا ززززمان و ززززکرتێرەکان -اززززىوکە لەمززززڕ دا
کوززززززاوێکیر دواي ئەی ڕواڵەتە کەوتززززززىون کە لە پززززززێگەي
دە ززەاڵ و داراییززدان :وەکززى بەرێززىەبەراوً جێبەجێکززار و
کوە یا ززییەکان .ئێسززتا لە جیهاوێکززدا دەکیززه کە بززایە ً
ڕوالە لە هەمززىو کاتێززب ەیززاتر بززاڵً بە ززەردا کێشززاوە
کوً بەکاربەري وىێیر ەزر بە با ً ئاگاي لەی واقیعەیە.
()1
لە هەرمىو دز ێکدا وابێ

ئەی قساوە تىو زً وەهمزً

ئەوەمزززززان بکزززززا کە واتزززززاي کىلتىورییزززززاوەي مێیزززززىە و
پەیىەوززدییە قززىوڵەکەي بە ملکەاززً و وروکاوززدن و پشزز
بە ته بەواویتر بە تەواوەتً ووبزىوە و وەمزاوە .هەروەهزا
واتززاي وەمززان و ڕەویززىەوەي پشتبە ززتىً بىویادیززاوە ویززیە
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بەواویتزززر وە

ئەوەي لە لیبڕالیزمزززدا هەبزززىو –لە زززاوەي

وروکاوزدن و پشتبە زته بە ێزاوزدا بزىو کە
و ۆپەر ززتیً ئەواویتززري دەکززردە

زەربە ۆیً

ززتێکً مززىمکیه .-جززا

لەبەرئەوەي کیاومززززاوه لە دەوري ێزززززان و دابە ززززکاریً
جێىزززززززدەریً هە تى زززززززۆە و اا کییەکزززززززاوً
زززىبێکتە

دە زززىوڕێتەوە ئەوا ئەو
مێیززىە کە ویززۆلیبڕالیزی لەگە
بێ

زززززززىبێک

زززىودگەرا پەتیززززیەي

ۆیززدا هێىززاي ڕەوززگە ئامززاکە

بۆ داڕماوً وەەمً کۆمەاڵیەتیمان کە بە هیی جۆرێب

دیزززار ویزززیە .لەو کزززاتەدا کە دەوگزززً بەرگریکزززاران لە بەهزززا
ێزاوییەکززززززززان بەرە دەبێززززززززتەوە و داڕمززززززززاوێکً وەهززززززززا
ڕادەگەیەوززه ئەوا دەبێز

ئەوەیززر ڕابگەیەوززیه کە مێیىەیززً

پێىاوەیً ملکەچ هێشزتایر تزاڕادەیەکً ەزر بەردەوامە لەو
پاڵ شتیً ەەروریزیەي کە

یسزتەمً

یا زً و ئزابىوریً

ویىلیبڕالً پێىیست پێیەتً .ایتر دووالیزمە دک بەیەکەکان
کە لیبڕالیزمزززززززً
تززززززا  /ێزان

یا زززززززً لە زززززززەریان دامەەرابزززززززىو –
ەربە ۆیً/پا ززززززکۆیەتً بەرکەوەوززززززدي

تایبە /وروکاوزززززززززززدن -بەڕوووزززززززززززً لەوێزززززززززززىان هەردوو
جێىدەرەکەدا بەو دابە کراوي وەمزاووەتەوە بەڵکزى ئێسزتا
هەتززابى ەیززاتر بززۆتە جیاکززاریً کیززاوً دەرووویززً کوززاوً
کززارکەر ئەواوەي کە داوکززارییە لێکززدکەکاوً مێىەیززً اەوززد
لەتً کردوون و

یماي ۆیشً لە ەر دابە زبىووەکاوً

وێزززىان کزززۆمەڵە جیاواەەکزززاوً کوزززان بەجێزززدەهێ"ێ  .ئێسزززتا
دەکرێ

ىودي کە ییاوەي هەودێب کن بە ملکەا ێکردن

و اەو زززاودوەوەي کوزززاوً تزززر بکڕدرێززز :
426

زززەو کوەي کە

زەرکەوتىو دەتىاوێز

دە تیڕاگەیشتىوە بە وەەیفەیەکً

ازززاودێري و هاوکزززاري لە کاروبزززاري ماڵزززدا لە کوزززاوً تزززر

بکرێ .160

بەاڵی ئەوە گزززروگە ئاگامزززان لەوە بێززز
حززىکمً ویززىلیبڕالً

ززەبارە

کە هىوەرەکزززاوً

بە ملکەایززیە

وا لە

ززەر

بى یىەي جێىدەر ڕاوە تاوە بە گىیرەي لۆکیکێکً جیاواە
کزززار دەکزززا  .لەبزززري کزززۆوترزڵکردوً

زززىبێکتً مێیزززىە لە

ڕێگەي ىوە پێىاوەییە بەردەوامەکاوً

زا

کۆمەاڵیەتییەکان و پادا تە

ىوکایەتً و

ێکسییەکاوەوە ئەی هزىوەراوە

ئەو ڕەفتززاراوە جێگیززر دەکەن کە هەتززابى ەیززاتر مێیىەیززً
پێىایىە بەهۆي پا اوي ئابىورییەوە هەڵدە ەوگێىه ازىوە
لەوێززدا تەرکیززز ززراوەتە

ززەر گززۆڕاوە کیىگەییەکززان کە

ڕەفتززززززاري کوززززززان لە فۆڕمەکەیاوززززززدا وە
پێشەوگاوً کزار دیزاریً و قەتزی
لەوەیززززر بێزززز

بەرکززززززاربەر و

دەکەن .دەبێز

ئاگامزان

کە ئززززاەادیً کە ززززییاوە و هەڵبززززهاردن کە

هىوەرەکزززاوً حزززىکمکردوً ویزززىلیبڕالً دابیىیزززان دەکزززا
یەوێکززززززززً

ززززززززەرەکییە لە یەوەکززززززززاوً ئەی تەکىززززززززیکە

دە ەاڵتەىاەییە .اىوکە اەمکً هەڵبهاردوزً کە زییاوە بە
زززززززززززەرکەوتىویً ما زززززززززززب بە ڕووي ڕەهەوزززززززززززدە بە
میتۆدکراوەکززاوً دە ززەاڵتدا دەگرێزز

–وەکززى بااڵدە ززتً

 160بۆ ومىووە بڕواوە:
Wendy Brown, States of Injury: Power and Freedom in Late
Modernity(Princeton: Princeton University Press, 1995), p.
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هیرار ززیەتً کززۆمەاڵیەتً -کە ئززاەادیً هەڵبززهاردن لەوێززى
اەوززدیه بززهاردەدا بە

ززىبێکتەکان دەبە شززێ

لە هەر ئیمکززاوییەتێکً کردەیززً دایاوززدەماڵێ
دیاریکردن و

لە کاتێکززدا
کە دەرفەتززً

کێ کردوً ئەی بهارداوەیان پێبدا .

ڕەوززززززگە ئەی تەرکیزکززززززردوە ەێززززززدەڕەواوەیە لە ززززززەر
هەڵبهاردوززززززززً ئززززززززاەاد لە دیززززززززارتریه ئەو
هىوەرەکززاوً حززىکمکردوً ویززىلیبڕالً بێزز

ززززززززیمایاوەي
کە ەیززاو بززۆ

ىبێکتً کواوە هەیە .اىوکە ئەو کاتە پێىەري ئاەادیً کن
دەبێزززززتە ڕادەي بزززززهاردە تاکەکە زززززییەکان کە دەتىاوێززززز
هەڵیاوبهێرێ ز  :واتە ئەوەي کە ئززا ۆ کە ززێکمان دەتىاوێ ز
هەڵبهێرێ

لەوێىان ئەوەي ببێتە بەڕێىەري جێبەجێکار یان
یززان پەوززابەرێتە

ززۆەاوً هاو ززەرگییەکً وەریتیززً بک زا

بەر کڕیىً کەرە تە پۆروۆگرافیەکان .تەفسزیري دە زەاڵ
تززا ئەو ئا ززتە بەرەبززۆتەوە کە -هەر بە
لەو

ززادەیً -یەکززێکە

ززتاوەي کوززان دەتززىاوه هەڵیبهێززرن .لە ززەرووي ئەی

اىاراێززىەیەوە ڕا ززتەو ۆ مززاوەوەي کوززان لە ماڵززدا یززان
ەوداڵبىوویززززان بەدواي وەەیفەیەکززززً ززززىاەراو و کرێززززً
ەزردا بە

زززززززتێب دادەورێززززززز

کە ییاوەي تەواو ئاەادەوە

گزززززززىایە لە هەڵبهاردوزززززززً
ئەمەیر وا

ەرااوە دەگرێ

دەکزززززززا ئەو کۆ ززززززز اوەي کە دەبزززززززىە ڕێگزززززززر لەبەردەی
ززززەرکەوتىیاودا لە ڕووي کززززۆمەاڵیەتً و
کۆ ً کە ً و دەروووً دابىرێه وە
ڕەهەوززززدي

یا ززززییەوە بە

کۆ ز ً وەهزا کە

یا ززززییان هەیە .جززززا لەبەر ئەوەي

ویىلیبڕالیسززززززتیً ئەتۆمیسززززززتً ئززززززاەادي
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ززززىبێکتً

ززززززىودگەرا بە

تەواوەتززززززززً بەرپر ززززززززە لە بەڕێىەاززززززززىون و کززززززززارایً
اىاراێززززىەي کززززۆمەاڵیەتً بەهززززۆي حسززززێبً تێ ززززىون و
ىودەوە ئەوا ئەوەي لە وەدیهێىاوً
دێىێ
وە

هی ً بەدە
کە

ەرکەوتىدا

کس

وییە جگە لەوەي لۆمەي ۆي بکا

یان هی یتر.

کوان ئەوەودەي تىاوایان هەیە ەەیً هاو زەرگیري بە
هەمزززىو جۆرەکزززاوییەوە هەڵبهێزززرن ئەوەوزززدە وزززاتىاوه هێزززز
هەڵبهێزززززززرن لێزززززززرەدا کێشزززززززە ڕوووەکە وا لە تەرکیززززززززي
ەێدەڕواوە لە زەر بەهزاي هەڵبزهاردن .مەوداي هەڵبهاردوزً
ڕە سززاو بززۆ کوززان لە یەن تۆڕێززب پەیىەوززدیً وایەکسززاوً
هێزەوە

ىىوردار کراوە ئەمەیر تەویا بەوەودە واوە تى

کە ئیمکززان و بهاردەکاویززان دیززاریً بکززا
ئەوە دەکزززززا

ىبێکتەکەیشززززززیان درو زززززز

بۆاززززززىووەي کە پێیززززززىایە

بەڵکززى کززار بززۆ
بکززززززا  .ئەو

ززززززىبێکتً مێیززززززىەي ززززززاوەن

بەرکەوەوززدیً دیززاریکراو ززاوەن

ىوا ززً جێگیززر

ززۆي

پا اي بهاردەکاویەتً و لەپێر ئەو پەیىەودییاوەي هێزەوە
بىووً هەیە کە ۆي لەوێىیاوزدایە ئەوا ئەمە پەردە دەدا
بە ززززەر یەوەکززززاوً دە ززززەاڵتً ڕێکىپێززززب و دامەەراوي
وێریىەدا ئەمەیزر بە پارادزکسزەوە واتزاي ئەوەیە بزاوەڕي
ئەو بە ئیمکزززاوە بزززى
واي لێدەکا

زززىىورەکاوً و ئزززاەادیً هەڵبزززهاردن

لە پێشتر ەیاتر تىو ً یەوگیریزً

ببێ .
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ێکسزً
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(چىاردە)

لە لیبڕالیسهەوە بۆ کۆهەڵگەي بەکاربەر
ڕەخٌەي بۆدریار لە کۆهەڵگەي هاوچەرخ
ئە رەف مەوسىور
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بەرهەمەکاوً فەیلە ىفً هزاواەر فەرەوسزیً «کان
بۆدریززار» لە تززىێهیىەوە گروزز و بەواوباوگەکززاوً کززایەي
ەاوستە کۆمەاڵیەتییەکان و کىلتىوري ەردەمً ئێستامان
دادەورێزززز ئەو هەر لە کۆتززززایً ە ززززتەکاوەوە تززززاوەکى
ئێسززتا لە پێشززەوگاوً ززاوۆي فیکریززً فەرەوسززا و جیهززاوە.
بە ێکً ەزري بەرهەمەکاوً ئەی فەیلە زىفە تەر زاوه بزۆ
ڕە ىەکردوززً کززۆمەڵگەي بەکززاربەر .بە پززا ئەو کتێززبەیەوە
کە واوویشززاوً «کززۆمەڵگەي بەکززاربەر The Consumer
›Societyززززە کۆمەڵێزززب تزززىێهیىەوەي دیزززکەي باڵوکزززراوەي
هەیە کە لە کتێبەکاویزززززدا بزززززاڵوي کزززززردوووەتەوە تێیاوزززززدا
تززززاوتىێً هەمززززان بززززابە دەکززززا لەواوە« :ئاوێىەکززززاوً
بەرهەمهێىززان »» The Mirror of Productionو «بەرەو
ڕە ىەي ئابىوریً یا یً ویشاوە For A Critique of The
»Political Economy of The Signو «ئزاڵىگۆڕی ڕەمززي و
مەر Symbolic Exchange and Death».
دەتزززىاویه وەهززززا لە ڕە زززىەي بۆدریززززار لە کززززۆمەڵگەي
بەکاربەر بڕواویه کە ەر بە وەری یان میراتێکً فیکریً
گەورەیە کە ەروجً ۆي لە ەر کزۆمەڵگەي ڕزکئزاوایً
هاواەری اڕکردزتەوە لەی وەریتەدا کە اوێکً بەراار و
دیززززار هەن :جززززۆرج لۆکززززاچ فەیلە ززززىفاوً قىتابەززززاوەي
فراوکفۆڕ هەودێ لە بىویادگەراکزاوً وەکزى ڕز ن بزار
پزززا بىدیزززاگەراي وەکزززى میشزززێى فۆکزززۆ ...ئەمە جزززگە لە
وەریتێکً بە تەمەوً ەدەي وۆەدە کە کارەکزاوً مزارک
و وززی ە و فێبلىززً پێکیززان دەهێىززا .لەڕا ززتیدا تززىێهیىەوەي
بۆدریار لە کزۆمەڵگەي بەکزاربەر ئەوەمزان پیشزاودەدا کە
کززۆمەڵگەي بەکززاربەر اززۆن گززۆڕاوً بە ززەردا هززاتىوە لە
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لیبڕالیزززمەوە وە وێززىەیە کە ڕزکئززاواي ززەرمایەداري
تێیزززدا لە زززۆي ڕواویزززىوە بزززۆ کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر کە
واقیعززً هەوززىکە و دوا قۆوززاغە ڕزکئززاوا پێیگەیشززتىوە .لە
ەرجەی تىێهیىەوەکاویدا بۆدریار بۆمان ڕوون دەکزاتەوە
کە اززۆن بەهززا و ئایززدیاڵە بۆرکواەییەکززان و ئایززدیۆلۆکیاي
لیبڕالیزززی گززۆڕاون بە بەهززا و پێززىەري بەکاربەرئا ززا کە
دامەەراوە گەورەکزززان و ئامڕاەەکزززاوً ڕاگەیاوزززدن و میزززدیا
هەڵیدە زززىڕێىه یزززان گزززۆڕاون بە یسزززتەمێکً ڕەمزززز و
ویشززززاوەکان کە لۆکیززززب و کیززززاوً تززززایبە بە ززززۆي هەیە
لۆکیکێب کە کیاوً واقیعیً مرز ەکزان دە زڕێتەوە لەمەدا
ئەوە ڕوووززززدەبێتەوە کە اززززۆن میززززدیا و پەیىەوززززدیگیریً
جیهزززاوێکً دە زززتکرد و ەڕە وێىەییزززان درو زززتکردووە کە
ەێزدە-واقیعزً  Hyperrealityدەوزىێىێتەوە واتە واقیعیتزر لە
واقیع ۆي .
هەمزززززىو بەهزززززا و ئایزززززدیاڵە لیبڕالییەکزززززان دوایزززززیه و
تەواوتزززریه گىەار زززتً ۆیزززان و کۆتزززاییە لزززۆکیکییەکەي
ۆیززان لە کززۆمەڵگەي بەکززاربەردا دەبیىززىەوە .ئززاەادي بززۆتە
ئزززاەادیً کزززڕیه و فرز زززته فرەیزززً بزززۆتە هەمەجزززۆریً
ئىبێکتە بەکاربەرییەکان دادپەروەري بۆتە ور ً گىوجاو
The Fair Price.ئەی اارەوىو زً گىتزاري لیبزڕالییە کە لە
ەرەتاکاوییەوە وەکى ئایدیۆلۆکیاي ەرمایەداري و وە
پاڵ شززتێکً فیکریززً بززۆ ئززابىوریً بززاەاڕ بەکززارهێىراوە .لە
ززەدەي هەکدەیەمەوە لیبڕالیزززی وەرگززۆڕا بززۆ اەمکەکززاوً
ئززززززابىوریً ززززززەرمایەداري بززززززۆیە ئا ززززززای بززززززىو لەی
ززەردەمەي ئێمەیشززدا جززارێکً دیززکە وەربگێززڕدرێتە ززەر
بەهاکززاوً کززۆمەڵگەي بەکززاربەر کە پەرە ززەودوە رو ززت
و مێهوویً و ئابىورییەکەي ەرمایەدارییە .
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تاکەکەش

کززۆمەڵگەي بەکززاربەر پێىا ززە وەریتییەکززان بززۆ هەمززىو
بەهززا و پێززىەرە ززەرەکییەکاوً لیبڕالیزززی لە بەرکەوەوززدیً
زززۆي دەگۆڕێززز  .تززززاکەکە دەبێزززتە بە ززززداربىویە لە
کزززۆمەڵگەي ۆیزززدا وە بە کزززردەي کزززۆمەاڵیەتً یزززان بە
کزززردەي یا زززً بەڵکزززى بە بەکزززاربردوً کزززااڵ و زززمەکە
بەرهەمهێىراوەکزززززاوً ئەی کزززززۆمەڵگەیە بە زززززداریً بزززززۆتە
بە داریً لە جزۆري بەکاربردوزدا ئیىتیمزایر بزۆتە ئیىتیمزا
بززۆ تززىێهێکً بەکززاربەري دیززاریکراو کە ویشززاوەیە لە ززەر
پێگە یان ئا تً کۆمەاڵیەتً .
ایتزززر بەهزززا ئە ،قییەکزززاوً ئەویترێتزززً کە ڕەفتزززاري
تززززاکەکە لەگە ئەواوزززز تززززردا بەڕێىەدەبززززا واتىاوێزززز
هاوبەوزززدي و ئزززاوێتەبىووً کزززۆمەاڵیەتً وەدیبهێىێززز ئەو
بەهایززززززززززاوەي کە ززززززززززەرااوەکاوً لە مە ززززززززززیتییە و
بززززززززووتىەوەي ااکسزززززززاەیً ئاییىیزززززززدایە لە زززززززەرووي
هەمىویشیاوەوە پیۆریتاوً .ایتر هزیی وەمزاوەتەوە جزگە لە
بەهزززا تاکەکە زززییەکان کە کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر زززىورە
لە ززەر بەرهەمهێىاویززان بە ڕێهەیەکززً ەیززاتر اززىوکە ئەی
بەهایاوە هەوىوکە دەتىاوه جۆرێب ئاوێتەبىون وەدیبهێىیه
ززتدا ئەوی زر هززیی
کە بەرهەمززً بە ززدارییکردوً لە یە
وییە جگە لە بەرکابردن .کۆمەڵگەي بەکزاربەر بە تەواوەتزً
ماوززاي تاکززایەتیً گۆڕیززىە ایتززر تززاکەکە واکۆ ززێ بززۆ
زززۆ-وەدیهێىزززان بەڵکزززى بزززۆتە کە زززێب تێدەکۆ زززێ بزززۆ
بەدە زززتهێىاوً هزززاوڕایً ئەواوزززز تزززر و بە دە تەسززززتىً
ڕەەامەوزززززدییان و هاو ىوا ززززززیکردن لەگەڵیاوزززززدا .ایتززززززر
تاکززایەتً بەهززایەکً ڕەهززا ویززیە بەڵکززى تەویززا ڕێکەوتىێکززً
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وەەیفیزززیە .لەبزززري تێکۆ زززان بزززۆ بەدە زززتهێىاوً کزززۆمەڵە
دە زززتکەوتێب بەهزززۆیەوە مزززرزی دزی و ڕەو زززً زززۆي
بگۆڕێزززز یززززان لە حززززاڵً ززززۆي ب ێززززتە حززززاڵێکً دیززززکە
تێدەکۆ ززززێ بززززۆ بەدە ززززتهێىاوً ڕەەامەوززززدیً ەڵکززززً و
هی یتر .
بەکززاربەر بززڕواي وایە کە لە ڕەفتارەکاویززدا ئززاەادە بەو
هززززۆیەي گززززىایە لە هەڵبهاردوززززً هەمززززىو ئەو ززززتاوەدا کە
کۆمەڵگەي بەکاربەر دەیەاتە بەردە تً اوەوً ئاەادییە.
پێیززىایە تێدەکۆ ززێ بززۆ جیززاواەي و جیامەوززدي لەواویتززر
کە یر لە زەر ئەوە واازاریً واکزا کە بەو جزۆرە بێز
اززززىوکە لە وززززا ً ززززۆیەوە هەڵززززدەقىڵێ هەروەهززززا ئەو
پەیززڕەوي لە ڕێسززایە یززان پەیىە ززتەگییەکً دیززاریکراو
واکززا کە وااززاری بززکەن جیززاواە و تززایبە بێ ز ئەمە
ویشززاوەي بىەڕەتیززً بە تاکەکە ززبىووە .بەاڵی ئەی ئززاەادییە
وەهمیزززززیە و هەوڵداویشزززززً بزززززۆ جیزززززاواەبىون هەوڵێکزززززً
ا تەیە اىوکە فرەیً ئىبێکتەکزاوً بەکزاربردن و فرەیزً
هەڵىێسزززز و بۆاىووەکززززان و تەرەە کىلتىورییەکززززان کە
هەڵیاوزززززدەبهێرێ هززززززیی ویزززززیە جززززززگە لە بەرهەمززززززً ئەو
کۆمەڵگەیەي کە لە دەوروبەریەتزً و تەویزا یە لزۆکیکیر
دەردە ززا ئەویززر تێهەڵکێشززبىووً تاکەکە ززە بەو تززاکە
ززززێىاەەي کە دەتىاوێزززز لە کززززۆمەڵگەدا لە ززززەري بززززهي
ئەمەیر تەویا لەپێىاو بەکاربردودا .فرەیً ا تەیە اىوکە
هیی وییە جگە لە هەمەجۆریً ئىبێکتە بەکاربەرییەکان جزا
ا کااڵ بێ یان بۆاىووەکان یان تەرەە کىلتىورییەکان .
هەروەهززززا کززززۆمەڵگەي بەکززززاربەر ماوززززاي پراکتیززززب و
اززززا کیً کززززۆمەاڵیەتیً تززززاکەکە دەگۆڕێزززز  .پراکتیکززززً
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کۆمەاڵیەتً و یا ً (پراکسی ) دەگۆڕێز بزۆ بایە زدای
واتە
بە کاروبارەکززززززاوً کیززززززاوً ڕزکاوەEverydayness
بززىووێکً ززا تە بە گززىێرەي فەلسززەفەي هایززدیگەر .بززىارە
یا زززً و کىلتزززىوري و کۆمەاڵیەتییەکزززان ون دەبزززه و
جێگززاي ۆیززان بززۆ کیززاوً تززایبە و هەر ززتێکً تززایبە
زززەرگەرمً و
ازززۆ دەکەن :کزززار ێززززان کزززاتً بەتزززا
ڕابىار دن باەوەي هاوڕێیان و ەاویىەکان .بەی جزۆرە میزدیا
(یززززان ئامڕاەەکززززاوً پەیىەوززززدیً جەمززززاوەري) دەتززززىاویه
دە زززتىەردان لە کیزززاوً تزززایبەتً ەڵکزززً بزززکەن ئەمەیزززر
بەوەي کۆوترزڵً زەرگەرمً و کاتەکزاوً بەتزاڵً بزکەن و
دوەي باەرگاوییاوەي ەەوقەکان بدەن .
بەاڵی ئززا ۆ ئەی دز ە دەبێززتە مززایەي جۆرێززب ئززاەاري
ویزززهدان و هە زززتکردن بە تزززاوان کە بەرهەمزززً لێکزززدکی
وێزززىان وەرێىییەکزززً لزززێکەوتەي دوورەپەرێززززییە لە بزززىاري
یا ً و کزۆمەاڵیەتً لەگە پزۆەەتیڤیتییەکً ڕە زەن کە
ڕەگزززً زززۆي لە کەلەپزززىوري دیمىکرا زززیً ڕزکئزززاوایً و
مێززززززهووە یا ززززززییەکەیدا داکىتززززززاوە؟ بۆدریززززززار وەهززززززا
وەاڵمزززدەداتەوە کە کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر هەوڵزززدەدا ئەی
هە تکردن بە تاوان یان کەمىکىرتییە لەوێىبەرێ بەوەي
وەهززا لە ەڵکززً بکززا لەوێززدا هە ز بە ئززارامً بززکەن کە
لەو ززززززتە دووربززززززه پێیززززززدەوترێ جەوگەڵززززززً کیززززززان و
مەتر زززییەکاوً .هەتزززا ەیزززاتر میزززدیا وێىەیەکزززً زززرا و
دڕوداوە و تر ىا دەربارەي جیهان پە ر بکزاتەوە ئەوا
ەڵکزززیر ەیزززاتر هە ززز بە ئزززارامً و ئا زززاییر دەکەن
بەوەي لەو دڕوززززززدەیً و مەتر ززززززییاوە دوورن .هە ززززززتً
زززا تەي ئەوان بە ئزززارامً دەبێزززتە مزززایەي وەمزززاوً هەر
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هە ززززتکردوێب بە تززززاوان یززززان بە کەمىکززززىڕي ئەمەیززززر
یەکززززێکە لە فاکتەرەکززززاوً قبززززىڵکردوً دز ززززً بااڵدە زززز
ازززىوکە وا لە ەڵکزززً دەکزززا بزززێ،یەن و پا زززیڤ بزززه لە
بەردەی هەمىو دزە و کێشە کزۆمەاڵیەتً و یا زییەکاودا.
«پەیىودیً بەکاربەر بە جیهاوً ڕا زتەقیىە و بە یا زە
و مێززززهوو و کىلتززززىورەوە پەیىەوززززدیً بایە ێززززدان یززززان
بەپر ززیارێتً مززىلتەەی ویززیە ...بەڵکززى پەیىەوززدیً فزوڵززً و
کىوجکۆڵییە ››.
ایتزر تاقزاوەیً  Singularityئامزاوجً تزاکەکە ویزیە کە
لە ڕێزگەي جیزاواەبىون لەواوز دیزکەوە هەوڵزً بززۆ دەدا
ئزززززا ر ئەو ڕەگەەاوەي کە کزززززۆمەڵگە دەیزززززداتە تزززززاکەکە
تززاوەکى هە ززتً تاقززاوەیً لە درو ز بێ ز وایلێززدەکا
ب ێززززززتە وێززززززى داوي ئایززززززدیۆلۆکیاي بەکززززززاربردوەوە .ئەی
ئایدیۆلۆکیایە لە تاکەکە دا وەرگسیەتێب باڵودەکزاتەوە کە
ویلێززدەکا تاقززاوەیً ززۆي وەکززى ئەوە ببیىێز جززۆري ئەو
پۆ زززززاکەي دەی ۆ زززززێ و ئەو ئۆتزززززۆمبێلەکەي بەکزززززاري
دەهێىێ و ئەو ەترەي لە زۆیً دەدا یزان جزۆري ئەو
ززمەکەي کە دەیکڕی ز یززان اززۆوییەتً بە ززەربردوً کززاتە
بەتززاڵەکەي پێکیززدەهێىه .بەوە تاقززاوەیً دەگۆڕدرێز بززۆ
هاو ىوا زززً لەگە پێزززىەرە گشزززتییەکاودا کە کزززۆمەڵگەي
درو تیان دەکا یان دەگۆڕدرێ بۆ اىووە وێزى تەەر و
تززززای ە دیاریکراوەکززززاوً کە ززززاوً بەواوباوزززز و ئە ززززتێرە
زیىەماییەکان و ئایکۆوەکززاوً میزدیا .بززۆیە لێزرەدا تاقززاوەیً
تززززاکەکە هەڵززززدەگەڕێتەوە و دەکرێزززز بە تززززای ً بززززاو
Stereotypingو تاودارکردن (.)Standardization
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پێذاویطتً

لیبڕالیزززززززززی گىتززززززززارێکً ەا کززززززززردووە دەربززززززززارەي
پێداویسزتییەکان ) (Needsو دەربزارەي ئەو ئززامڕاەاوەی کە
مزززززرزی هەوڵزززززدەدا لە ڕێگەیزززززاوەوە ئەی پێداویسزززززتییاوە
تێربکززا  .ئەی گىتزززارە پشززتً بە زززتىوە بە تێڕواویىێزززب لە
رو تً مرزیً و مزرزی وە مرز زً ئزابىوری Homo
Oeconomicus.ئەی گىتارە لە ەاوستً ئابىوریً یا ً و
لە هەودێب ڕێباەي فیکر و فەلسزەفەکاوً وەکزى فەلسزەفەي
ئەەمززىووگەرایً ئیىگلیزیززدا دەرکەوتززىوە و بززۆ مززاوەیەکً
درێزززهیر بە زززەر فیکزززري یا زززً ۆرئزززاوادا ەا بزززىو
ئێسزززتایر بە یەکێزززب لە پزززایە زززەرەکییەکاوً کزززۆمەڵگەي
بەکززاربەر دادەورێزز  .بەرهەمەکززاوً بۆدریززار ڕە ىەیەکززً
تىوود و قىوڵە لەی اەمکً پێداویستییە .
ئەو پێداویسزززززززتییاوەي کە گىتزززززززاري پشزززززززتیىاویکەري
کۆمەڵگەي بەکاربەر با یان لى دەکا
ویه کە لە

رو تً مرز ایەتییەوە

پێداویستً مرزیً
زەرااوەیان گرتبێز

بەڵکززززززى پێداویسززززززتً ەزروەەبەوززززززدن کە هەر کززززززۆمەڵگە
بەکاربەرەکە ۆي درو زتً کزردوون .ئەواوە پێداویسزتیً
ەرەتایً ویه .پێداویستً مرزی بزۆ ومزىووە بە زىاردن
بە بڕێکً دیاریکراو ىاردن تێر دەبێز

بەاڵی زىاردن لە

کۆمەڵگەي بەکاربەردا اەودیه فۆڕی و

و

ێىە وەدەگرێ

دەبێزززززززتە بزززززززىاري ڕەمززززززززي .ئەگەرازززززززً پێداویسزززززززتییە
ززەرەکییەکاوً مززرزی دیززاریکراو و

ززىىوردارن کەاززً

ئێمە هەمەجۆرییەي ئێجگار ەزر لەو کااڵیاوەدا دەبیىزیه کە
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ئەی پێداویسززززززززتییاوە پززززززززڕ دەکەوەوە .ئەی هەمەجززززززززۆرییە
دەگەڕێززتەوە بززۆ ئەو کززۆمەڵگە بەکززاربەرەي کە پێداویسززتً
وەکیززً دیززکە درو ز

هەر تەویززا بەوەي بڕێکززً

دەکززا

ەزر لەو کااڵیززاوە بەرهەی بهێىێ ز

کە یە

پێداویسززتً تێززر

دەکەن .مرزی ئا تً یەوً کەمً هەیە کە بە ە بزۆي و
دەتىاوێز
بکزززا

بەو بززڕە پێداویسززتییە

زەرەتاییەکاوً ززۆي تێززر

بەاڵی کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر پێداویسزززتی دیزززکەي

ڕابززززززززىاردن و ۆ ززززززززگىەەراوً و ڕەمزیززززززززً وەهززززززززاي
درو ززتکردووە کە واتىاورێ ز
تززززاکەکە

تێززر بکززرێه اززىوکە هەر کە

یەکێکیززززاوً تێرکززززرد یەکسززززەر واي لێززززدەکا

داوەیەکً دیکە یان تێر بکا

و ئیدي تا واکۆتا ...هۆکزاري

ئەمە دەگەڕێزززززززتەوە بزززززززۆ ئەوەی کە ئەمزززززززاوە کۆمەڵێزززززززب
پێداویسززتً وززیه کە لە ڕێززگەي بەهززاي بەکارهێىززاوەوە تێززر
ب کرێ

بەڵکى لە ڕێگەي بەهاي بەکاربردوەوە تێر دەکزرێه.

تێرکردوزززً ئەی پێداویسزززتییاوە لەوێزززىە وزززایە کە مزززرزی
بەهاي بەکارهێىاوً

تێکً هەبێ

بەڵکزى لەوێزىە دێز

کە

بەهاي ڕەمزیزً هەبێز  .کااڵکزان بزۆ ئەوە بەکزاردەبرێه کە
پززززێگەیە

یززززان دز ێکززززً کززززۆمەڵیەتً یززززان

ززززەوگێب لە

کۆمەڵگەدا و وێىەیەکزً دیزاریکراو ي ئەواویتزر ببە شزێتە
کە زززززەکە وە

بزززززۆ ئەوە بەکزززززارببرێه کە پێداویسزززززتییە

ەرەتاییەکاوً تێر بکا

.

حەقی ەتزززززً پێداویسزززززتییەکان ئەوە ویزززززیە پێداویسزززززتیً
تاکەکان به بەڵکى پێداویستیً

یستەمەکەن پێداویسزتیً

گە ززززەکردوه .گە ززززەکردوً ەیززززاتري کززززۆمەڵگە گەلێززززب
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پێداویسزززتیً دیزززاریکراو دە زززەپێىێ

کە ۆیزززان لە پشززز

پێداویسززززتیً تاکەکززززاوەوە دە ززززاروەوە .ئەگەر
ئێسززتامان

ززەردەمً پززا

بێززز و بەرهەمە

ززززەردەمً

-پیشە ززاەي Post-Industrial

زززەرەکییەکەي لە زمەتگىەارییەکزززان و

کززززززااڵ بەکاربەرییەکززززززان و پیشە ززززززاەییە وەرمەکززززززان و
پیشە ززاەییەکاوً میززدیا و ەاویارییززدا دەربکەوێززتەوە ئەوا
ئا زززاییە کە بەهزززاي بااڵدە ززز
ڕەمزززي بێ ز وە

تێیزززدا بەهزززاي ئزززاڵىگۆڕ و

بەهززاي بەکارهێىززان هەروەهززا ئا ززاییە

ئەی کززۆمەڵگەیە کززار لە ززەر ىڵ اوززدوً ئەو پێداویسززتییاوە
بکزززززا کە بەرهەمەکزززززاوً زززززۆي تێریزززززان دەکزززززا  .جزززززا
لەبەرئەوەي بەرهەمەکاوً بەکاربەراوە و زمەتگىەاراوە و
میدیاییه ئەوا ئەو پێداویستییاوەیشً کە درو تیان دەکا
به .

پێىیستە پێداویستیً ڕەمزي و وەک
ىڵ اوززززززدوً پێداویسززززززتیً وززززززىێ بە بەردەوامززززززً لە
پێىیسززتییەکاوً مززاوەوەي یسززتەمً ززەرمایەدارییە ئەی
یسززززززتەمە پێىیسززززززتییەکً هەمیشززززززەیً بە باەاڕەکززززززاوً
ززاغکردوەوەي بەرهەمەکززاوً هەیە .بززۆیە ئیم ریززالیزی بززۆ
ئەی یستەمە ەەروریزیە تزاوەکى بزاەاڕي ەیزاتر لە هەمزىو
زززززززۆ ئەگەر
کیشززززززىەرەکاوً جیهاوزززززززدا داگیزززززززر بکزززززززا
زززززەرمایەداري بە بەردەوامزززززً بزززززاەاڕ وەدزەێزززززتەوە ئەوا
دەمرێ  .ەربە ۆیً کۆلۆویالەکزان هزیی اەوزدواىوێکیان
تێدا وییە بەاڵی ەرمایەداریً کااڵي وىی بۆ پڕکردوەوەي
پێداویسززتیً وززىێ درو ز دەکززا  .بەوە بززاەاڕي وززىێ
داگیردەکا و قەرەبىوي ئەو بزاەاڕاوەي پێزدەکاتەوە کە لە
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بزززززززووتىەوە ڕەگاریەىاەییەکاوززززززدا لەدە ززززززتیدەدا بەی
بزززززززززززۆوەیەوە بزززززززززززاەاڕە بەکزززززززززززاربەري و میزززززززززززدیایً و
زمەتگىەارییەکززان ززەریاوهەڵدا کە گیززاوً وززىێً کززرد بە
بەر یستەمەکەدا .
هەروەهززا کززۆمەڵگەي بەکززاربەر

رو ززتً

ززززەرمایە و دووبززززارە بەرهەمهێىززززاوەوەي
گۆڕیزززززىە .لە

زززززەردەمً

ززىڕاوەوەي
یسززززتەمەکەي

زززززەرمایەداریً پیشە زززززاەیدا
یسزززتەمً ایىزززایەتً و

پەیىەوزززدییەکاوً بەرهەمهێىزززان لە

مىڵکزززززززایەتً تزززززززایبە و ئەو یا زززززززا و ڕێسزززززززایاوەی کە
ڕێکیدە س
یسززززتەمً

کاري دەکرد بزۆ دووبزارە بەرهەمهێىزاوەوەي
ززززەرمایەداري و پارا ززززتىً و هێشززززتىەوەي

هاوبەوززززززززززززدییەکەي بەاڵی ئێسززززززززززززتا و لە

ززززززززززززەردەمً

ەرمایەداریً پا -پیشە اەیدا ئەوەي کار بزۆ دووبزارە
بەرهەمهێىززززززززززاوەوەي

یسززززززززززتەمەکەي و پارا ززززززززززته و

هاویەوزززززدییەکەي دەکزززززا
بەفیڕزداوه .ایتر ئەی
بززۆ

بەکزززززاربردن و بەربزززززادکردن و
یستەمە پش

بە گۆڕیىً ەێزدبایً

ززەرمایەي وززىێ وابە ززتێ کە بە بەردەوای کەڵەکە و

بەرفراوان ببێ
وەری و

بەڵکى پش

بە بەرهەمهێىاوً پیشە اەییە

ززلۆکەکان دەبە ززتێ کە پێىیسززتە بەفیززڕز و بە

هەدەربزززززززدرێه تزززززززاوەکى بە بەردەوامزززززززً
بەرهەمبهێىىەوە ئێستا
پێداوَستییەکان ایتر

ىوڕي

ەرمایە بەی جۆرەیە .

ەربە ۆیً و دز زً تایبەتییزان

وییە ایتر بەوەدا واوا رێىەوە کە
و تززززایبەته بە

یسزززززززتەمەکە

زەرەتایً و

رو زتً

ززززىبێکتً مرزیززززً بەڵکززززى درو ززززتکراوي
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یسززززتەمەکەن بززززۆیە ڕە ىەکردوززززً
جزززۆرەي مزززارک

ززززەرمایەداري بەو

و لۆکزززاچ و قىتابەزززاوەي فراوکفزززۆر

و

ەزربەي ڕەوتە اەپەکزززززززاوً دیزززززززکە کردوویزززززززاوە ایتزززززززر
زززززززززتێب لە ڕووي

وزززززززززاگىوجێه .پێداویسزززززززززتً بزززززززززۆتە

کززۆمەاڵیەتییەوە مەرجززدار بززىوە و ززۆي بززۆتە یەکێززب لە
یسزتەمەکە بزۆیە واکرێز

بەرهەمەکاوً

یستەمەکەوە ڕە ىە لە
لە ڕا زززززتیدا

لە بەرهەمەکزاوً

یستەمەکە بگریه .

ي هیگزززززڵ دیزززززاریکردوێکً هاو زززززێىەي

اەمکزززً پێداویسزززتً دەبیىیزززىەوە بە تزززایبەتیر لە کتێبزززً
«بى یىەکززززاوً فەلسززززەفەي مززززاف»زززززدا کە لەوێززززدا تیززززۆرە
کززززۆمەاڵیەتً و
هیگزڵ هەتززا

یا ززززییەکاوً ززززۆي سززززتۆتە ڕوو .ي

ار زتاوێتً پێشززبکەوێ

پێداویستییەکاویشززً
هەمىویززان تێززر

دوو قززا

دەبززىەوە تاکەکە ززیر واتىاوێ ز

بکززززززززا

بززززززززۆیە ەیززززززززاتر دەبززززززززه بە پێداویسززززززززتییەکاوً

ۆ ززززززگىەەراوً .بەاڵی کاتێززززززب هیگززززززڵ لە دیززززززاریکردوً
یسززتەمً پێداویسززتییەکاوەوە دەاێزز
کزززار و ڕە زززىە لە
وە

بەرەو کززاتیگۆریً

زززیکاریً ئزززابىوریً

یا زززً دەگرێززز

ڕە ززززىەیە

کە لە اەمکززززً پێداویسززززتً و کززززارەوە

پێززززدەکا

ئززززا لەوێززززدا بۆدریززززار تەویززززا بەوەوززززدە

دە زززز

واەدەهێىێزززززز

کە ڕە ززززززىە لە کززززززۆمەڵگەي بەکززززززاربەر و

ئایززدیۆلۆکیا پاڵ شززتەکەي بگرێز و ئەو هەوگززاوە هەڵىاوێ ز
کە هیگززززززڵ و دواتززززززریر مززززززارک

هەڵیاوىززززززا ئەویززززززر

یا زززز

ززززۆیەتً کە لە ززززەر

ڕە ىەکردوززززً ئززززابىوریً
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اەمکزززً پێداویسزززتً دامەەراوە بەڵکزززى تەویزززا ڕە زززىە لەی
اەمکە دەگرێ

.

هۆکززاري ئەمە ئەوەیە بۆردیززار دە ززتبەرداري هەوڵززدان
بۆ ڕە ىەگرته لە ئابىوریً
ئەوەي جێگززاي ئززابىوریً
ڕەمز و ویشاوەکاوە

یا ً بىو ازىوکە پێیىابزىو
یا زززً گرتززۆتەوە

یسزززتەمً

یستەمێب کە پەیىەودیگیري و میزدیا

و بەکاربردن بەڕێىەي دەبەن .
یەکطاًً

یەکساوً ئەفساوەیە ئایدیۆلۆکیاي لیبڕالیسزتً هەمیشزە
بۆ پا اوداوەوەي مزۆدێل بەرهەمهێىزاوً
پارا زززززتىً دز زززززً بااڵدە ززززز

زەرمایەداري و

بەکاريهێىزززززاوە .هەمزززززىو

راپەکززاري و ا ززاکەکاوً ئەی ئایززدیۆلۆکیایە لە ئێسززتادا
گۆڕاون بۆ اەمکً بە تەوەري .بە تەوەري بزۆتە ویشزاوە
و پێززززىەري یەکسززززاوً .بززززۆئەوەي بە ززززتەوەري هەڵگززززري
ئەفسززاوەي یەکسززاوً بێز
واتە

ززایەوً ئەوە بێ ز

پێزززىاوە بکرێززز

پێىیسززتە ملکەاززً پێززىەر ببێز
لە فززۆڕمً ئىبێک ز و ویشززاوەکاودا

پێىیسزززتە بگۆڕێززز

بزززۆ ۆ زززگىەەراوً.

دەوڵەتززززً ۆ ززززگىەەران لە ۆرئززززاوا میراتززززً

یا ززززی

لیبڕالیستً بە هەمىو بەها و پێىەرەکاوییەوە بۆ ماوەتەوە
وەها لە ۆي ڕواویزىە بەدیهێزىەري ئەی بەهزا و پێزىەراوە و
پەرە ززەودوە

رو ززتییەکەیاوە بززۆیە لززۆکیکییە یەکسززاوً

تەرجەمەي اەمکەکزززاوً کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر بکزززرێه کە
ئەویززززززر بەرهەمززززززً دەوڵەتززززززً ۆ ززززززگىەەراوە بززززززۆیە
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بە زززززززتەوەري دەبێزززززززتە ویشزززززززاوەي ۆ ززززززززگىەەراوً و
ۆ گىەەراویر دەبێتە ویشاوەي یەکساوً .

بززززۆ ئەوەي بە تەوەریززززً ڕە ززززەن دووربەززززرێتەوە و
لەازززاوان بشزززاردرێتەوە ئەو بە تەوەریزززیەي کە هە زززتً
وززاوەکییە ي مززرزی و

ززەربە ۆیەوە لە هەر ئززىبێکتێکً

دەرەکزززززً کە بەی ماوزززززایە ڕەەامەوزززززدي و قەوزززززا ەتە ئەو
بە تەوەریزززیەي کە پێىیسزززتً لە ڕێىیشزززاودەري ماتریزززاڵً
وییە بۆ ئەوەي

بە بە تەوەریزً وە

زىێىً زۆي بزدا

ۆ زززگىەەراوً پێىیسزززتە پێزززىاوە بکرێززز و بە گزززىێرەي
ڕواوززگەي پێززىاوەیً بەدوایززدا بگەڕێززیه .ایتززر بە ززتەوەري
دڵشزززززادیً کزززززۆمە ویزززززیە لە اەکن و بۆوەکاوزززززدا ایتزززززر
بە تەوەرییەکً مە ىەوي و کۆوکرێ

لە کیاوً بەکزۆمەڵً

هاوبە ززدا ویززیە بەڵکززى بززۆتە بە تەوەریززیە
تاکەکە ززززیاوەي هەیە .بۆدریززززار لەمە
پێیززىایە میراتززً لیبڕالززً هەر لە

کە پێززىەري

ەیززززاتر دەڕوا و

ززەرەتاکاوییەوە یەکسززاوً

تەرجەمەي ئەی اەمززززکە بەرتە زززززکە دەکززززا دەربزززززارەي
بە تەوەري .ڕاگەیاودوً مافەکاوً مزرزی و هزاوواڵتً دان
بەوەدا دەوێ

و باوگە ە بزۆ ئەوە دەکزا

مافً ۆیەتً بە تەوەر بێ

هەمزىو کە زێب

واتە بە زتەوەري لە ماوزا بە

کزززززززززۆمەڵییە گشزززززززززتییەکەي و لە ماوزززززززززا مە زززززززززىەوی و
هاوبە زززەکەیەوە دەگۆرێززز
دەگۆڕێز

بزززۆ ماوزززا تاکەکە زززییەکەي کە

بززۆ ۆ ززگىەەراوً و اێززهبیىیه لە ئىبێکتەکززاوً

بەکززززززززاربردن›‹ .بىەمززززززززاي دیمىکرا ززززززززً لە یەکسززززززززاوً
ڕا زززززززززتەقیىەي لێهزززززززززاتىویً و بەرپر زززززززززیارێتً و هەلە
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یەکسزززاوەکاوەوە گززززۆڕاوە و بززززىوە بە یەکسززززاوً لەبەردەی
ئىبێکتەکززززززاوً اوەوززززززدارێتً و ڕەمزززززززە ماتریاڵییەکززززززاوً
ززززەرکەوتىً کززززۆمەاڵیەتً و بە ززززتەوەري ...دیززززارە ئەمە
یەکسززززاوییەکً ەیىیززززیە بەاڵی یەکسززززاوییەکً فۆڕمززززا و
ڕووکە ززززە کە وەبززززىووً دیمىکرا ززززییەتً ڕا ززززتەقیىە و
وایەکساوً دە ارێتەوە و دادەپۆ ێ
ۆ ئەگەر کزۆمەڵگەي هزاواەری

››.

زتێب لە یەکسزاوً لە

مزززىواە و بهێزززىي و تێرکردوزززً پێداویسزززتییەکاودا دێىێزززتە
گززۆڕێ ئەوا ئەمە بە بەرهەمهێىززاوً ەیززادە By-Productي
وەەیزززفەي ئە ززز"یً

یسزززتەمەکە دادەورێززز

کەوا زززۆ لە

ەیززادەي ئیمتیززاەاتە ماتریالییەکززاوً ززاوەن ئیمتیاەاوەکاوززدا
دەوززززززىێىێتەوە ئەوا لە بەرکەوەوززززززدیً ئەواوەدا کە هەر لە
بززززىەڕەتەوە ئیمتیاەاتەکاویززززان هەیە .وایەکسززززاوً ئامززززاوجً
گە ە ەودوە و یەکساوییر هیی وییە جگە لە بەرهەمهێکزً
ەیادە کە بە

ىوتفە تێیدا ڕوودەدا  .جا کاتێزب لیبڕالیززی

پێیززىایە گە ە ززەودوً ەیززاتر دەبێززتە مززایەي کەمکززردوەوە
(یان لەوەهێشزتىً) دەگمەوزً و ئیىجزا هەکاري و ەەحزمە
کە ایىەکاوً ىارەوە بەدە تییەوە دەواڵێىه ئیىجا دەبێتە
مزززززایەي وەهێشزززززتىً ئەگەرەکزززززاوً

زززززۆڕ

و پشزززززێىییە

کۆمەاڵیەتییەکززززان و کەمکززززردوەوەي تىووززززدیً لێکززززدکییە
ایىایەتییەکززان و جیززاواەییە گەورەکززاوً وێززىان ئا ززتەکاوً
بهێززىي ئەوا لە واقیعززدا گە ە ززەودن وەبززۆتە مززایەي هززیی
یەکێزززززب لەمزززززاوە بەڵکزززززى بە پزززززێ ەواوەوە بزززززۆتە مزززززایەي
ەیادبىووً جیاواەییە پلەبەودییەکان .
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زززۆ ئەگەر بىەماکزززاوً دیمىکرا زززییە و یەکسزززاوً لە
گىتززاري لیبڕالیزمززً تەقلیدیززدا مىمارە ززەي کززۆوترز یززان
بااڵدە زززززتیً کزززززۆمەاڵیەتً و ڕێکەسزززززتىً ئایزززززدیۆلۆکیً
یا زززززززز و ئابىورییەکززززززززان بززززززززکەن ئەوا

لێکززززززززدکییە

لەمڕزکگارەدا ایتر ئەی ڕزڵە واگێڕن .کۆمەڵگەي بەکزاربەر
ئەی بەهایززززاوەي کززززردووە بە کۆمەڵێززززب بەهززززاي واە کە
وززاتىاوه وەەیززفەي یەکسززەتىً کززۆمەاڵیەتیً کززۆمەڵگەیە
ئەوجای بدەن کە واقزیعەکەي لەگە ئەی بەهایزاوەدا لێکزدکە
تەوزززززززززاوە

ئەگەر لە ڕێزززززززززگەي پەروەردە و پرز زززززززززەي

بەکۆمەاڵیەتیبىوویشززززەوە بیىززززىێىێتەوە .ئەوەي ئێسززززتا ئەو
ڕزڵە دەگێڕێززززز

بزززززریتییە لە میکزززززاویزمێکً وائاگایزززززاوە لە

ئزززززززاوێتەبىون و بەڕێىەبردوزززززززدا .ئەی میکزززززززاویزمە ئەوەیە
تاکەکززززان ببززززاتە وێززززى

یسززززتەمً جیاواەییەکززززاوەوە واتە

بیاوەاتە وێى وەەمً فرەیزً و هەمەجزۆریً کىلتزىورییەوە
کە تێیدا تاکەکان هەوڵدەدەن لە ڕێگەي هەڵبهاردوزً بزابەتە
بەکاربەرییەکاوەوە جیاواە به .بەمەیزر جیزاواەیً

زىێىً

لێکززززززدکیً دەگززززززرێتەوە .لێکززززززدکي بەوە هەڵىاوە ززززززێتەوە
یەکسززززاوً و هاو ززززەوگً بەززززرێتە

ززززىێىً بەڵکززززى بەوە

هەڵدەوە زززێتەوە جیزززاواەي و جیامەوزززدي و تزززایبەتیبىووً
کىلتىوري و بەکاربەری و میدیایً بەرێتە

ىێىً .

وەهوً ئازادي

کززززززززۆمەڵگەي بەکززززززززاربەر بە هەمززززززززان ئەو
بەکاردەهێىێززززز

ززززززززێىاەە

کە کزززززۆمەڵگەي پیشە زززززاەییر بەکزززززاري
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دەهێىززززا .هەر لە

ززززەرەتاي

ززززەردەمً پیشە ززززاەییەوە

لیبڕالیزی باوگە ە بۆ ئاەادی دەکا

بەاڵی ئەی باوگە زە و

داوایە ۆي

زا تە و ئایزدیۆلۆکییە و ئامزاوجً دیزکەي لە

پشززتە .دەبێ ز

تززاکەکە

لە فیززىدا و کەویسززە و ئززاییىزا و

هۆە و وەکاد ئاەاد ببێ

تاوەکى ببێتە کرێکاري کرێگزرتە و

زززایەي

زززەرمایەداري .بىەمزززاي

ب ێزززتە کێزززر

یسزززتەمً

ئزززاەادي بەو جززززۆرەي کزززۆمەڵگەي پیشە ززززاەي بەکززززاري
دەهێىززا ئەرکززً ئەوەبززىو پەیىەوززدیً تززاکەکە
تاوەوە ببڕی
پێر

بە هەمززىو

کە دەیبە تىەوە بە یەکە کۆمەاڵیەتییەکاوً
یستەمەکە بتىاوێ

ەرمایەدارییەوە تاوەکى

بیباتە

بززززززاەاڕي کززززززارەوە و تێیززززززدا ببێززززززتە کززززززااڵ .هەمززززززان ئەی
بەکارهێىزززاوەي بىەمزززاي ئزززاەادي کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەریر
بەکاري دەهێىێ

تاوەکى لە ەر جە تە پراکتیززەي بکزا .

ئێستا پێىیستە جە تە ڕەگزار ببێز

واتە پەیىە زتییەکەي

بە اەمکزززً تزززاوان و گىواهزززز و کەوتزززه و
ب ڕێىرێزز

زززەرپێ ییەوە

واتە لە هەمززىو اەمززکە ئززاییىییە مە ززیتً و

بیۆریتاوییەکززان جززىدا دابماڵرێ ز

کە ەوهززد و تەقە ززىفیان

بە ززززززەر جە ززززززتەدا دە ززززززەپاود لێرەیشززززززەوە دە ززززززتە
دەگۆڕدرێ

بە ئزىبێکتً بەکزاربردن واتە ویهزادي مزۆدە و

وىێبززاویً پۆ ززاکەکان و ەتززر و ڕیجززێ دەگۆڕدرێ ز
پەڕەیەکززززً
وەرە
کااڵیەکً

بززۆ

زززز یً ئامراەەکززززاوً جىاوکززززاري و بززززاەاڕي

و ئززززززامێرە وەرە ززززززییەکان دواجززززززار دەکززززززرێتە
ێکسییر .
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هەروەهزززززا ئزززززاەادیً کزززززۆمەڵگەي ئێسزززززتا و ئا زززززاویً
گفتىگۆکردن لەوێىان هەمزىو یەوەکاویزدا و ڕاگزۆڕیىەوە و
هەڵىێستە دە تیاوەکان بەرەوجزامً پێشزکەوتىً ئە ،قزً
و ەیززادبىووً ڕەگززاري و تێگەیشززتىێکً با ززتر و قززىڵتر لە
کێشززە کۆمەاڵیەتییەکززان وززیه بەڵکززى ئەی ئززاەادییە لەوێززىە
کە ف دەبێ

کە بۆاىون و ئایدیۆلۆکیاکان و فەەیلە و

ڕەەیلەتەکززززان بززززىووەتە مززززادەي ئززززاڵىگۆڕ و پەیىەوززززدي
هەمىو یان لە گەمەي ویشاوە و ڕەمزەکاوزدا کە
مىمارە ززززززەي دەکززززززا

بەهززززززاي یەکسززززززاویان هەیە .لەی

کۆوتێکسزززتەدا ایتزززر لێبزززىودەیً حزززاڵەتێکً
وززاوەکیً ویززیە فەەیزز"ە

یسزتەی

زززایکۆلۆکیً

یززان بەهایززاکً بززااڵ ویززیە بەڵکززى

مەرجززززێکە لە مەرجەکززززاوً ززززىدي وەەمەکە اززززىوکە ئەی
وەەمە وا لە بەرهەمهێىزززاوً ەاویارییەکزززان و گەیاوزززدوً ئەی
ەاویارییاوە و ئەوجامداوً زمەتگىەارییەکزان و ىڵ اوزدوً
پێداویسززتییەکاودا کە لە یەن کززااڵ بەکاربەرییەکززاوەوە تێززر
دەکززرێه بززۆیە ئا ززاییە ئززاەادي و لێبززىوردەیً ببززىە پززایەي
بىووً

یستەمەکە و ئەوجامداوً ئەرکەکاوً

یستەمەکە .

لیبڕالیززززی وەهزززا لە ئزززاەادي گەیشزززتىوە کە گىەار زززتە
پێرفێکززز و تەواوەتیزززیەکەي زززۆي لە اەمکزززً مىڵکزززایەتً
تززایبە و اەمززکە وەکییەکززاوً وەکززى یەوگززري و مززافً
ىودمەودبىون و گرێبە

 Contractزدا وە

داو ێزداواوً

یەوە هاوبە زززززەکان بە کىڵکزززززایەتً یەکتریزززززدا و مزززززافً
بە زززززداربىوەکان لەی گرێبە زززززتەدا دەبیىێزززززتەوە .هەر لە
زززززززەدەي هەکدەوە اەمکزززززززً مىڵکزززززززایەتً تزززززززایبە
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بە

یا زیً لیبڕالیسزتاوەي

ەرااوەي ڕێکەستىً یا ایً و

کززۆمەڵگە ۆرئاواییەکززان دادەورێزز  .هەروەهززا مىڵکززایەتً
تایبە

بى یزىەي مزاف و ئەرکە مەدەوزً و

بە زززێکً گەورەیە لە یا زززاي
ایبە

یا زییەکاوە و

ززززاکان .ایتزززر مىڵکزززایەتً

هەمان ئەی گروگییەي لە کۆمەڵگەي بەکاربەردا ویزیە.

ایتر اەمکً یەوگیري و اوەودارێتً و هاوپشزتً مزاوً
وییە ئەی بەهاوە پێگەي ۆیاوداوە بە بەهاي بەکارهێىزان و
اێززهبیىیه و بەکززاربردن .یەوگییریززً بززریتییە لە پارا ززتىً
زززتێکً دیزززاریکراو کە دەمێىێزززتەوە و درێزززهە دەکێشزززێ
ززىود لێىەرگرتىیشززً مززاوەیە

بەاڵی

درێززه دە ایەوێزز

بەکزززززاربردن تێرکردوزززززً ئزززززارەەووە بە مە زززززرەفکردن و
بەفیڕزداوزززً ئزززىبێکتً ئزززارەەووەکەی .هەروەهزززا اەمکزززً
گرێبە

زىێىً زۆي بزۆ اەمکزً ور زً گىوجزاو ازۆ

کردووە هەر تەویا بەوە کزااڵیە
وایە تزززۆ ڕا

ئەوا ئەمە ماوزاي

بکریز

لە زززەر وزززر ەکەي هەیە ڕاەیبىوویشززز

بە

یسزززتەکەدا کزززۆ

و

وزززر ەکەي واتزززاي ئەوەیە تزززۆ لەگە

گىوجزززاو دەبیززز  .هاوپەیمزززاوً و کزززۆدەوگً و ڕەەامەوزززدي
هەوززدێ ئامززاوۆ بززىون کە لە ڕێززگەي گفتىگززۆي

یا ززً و

کۆمەاڵیەتیً وێىان هاوویشتماویاودا دەهاتە کایەوە گفتىگزۆ
لەبززارەي کیززان و داهاتىویززاوەوە بە مەبە ززتً ڕێکەسززتىً
مامەڵەي وێىان بەاڵی لە ئێستادا ئەی مەبە

و ئاماوجزاوە

لە ڕێگەي کڕیىً کااڵوە وەدیدێه .

کزززۆمەڵگەي بەکزززاربەر دیمىکرا زززییە

دەکزززاتە

زززتێب

ب ێىرێززززز  .گە ە زززززەودن و ەێزززززدە-بەرههێىزززززان واتزززززاي
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فزززززززرەەزرییە فزززززززرەەزریر واتزززززززاي ى زززززززگىەەراوییە
ۆ ززززززززگىەەراوییر واتززززززززاي دیمىکرا ززززززززییەتەوە .ئەمە
باەوەکەیە .بۆیە پێىاوەکردوً گە ە زەودن و بەرهەمهێىزان
واتززاي پێززىاوەکردوً پززلە و ئا ززتً دیمىکرا ززییەتً بززاوە
مافە

رو تییەکاوً مرز یر دەبىە مزافً اوەوزدارێتً و

بەرکززاربردوً ئىبێکتەکززاوً پڕکززردوەوەي پێداویسززتییەکاوً.
لێزرەوە هززیی ماوززایەکً ویزیە پر ززیار لەبززارەي ئەوە بکرێز
یان

دا ۆ ئەی کۆمەڵگەیە ئاەادي و یەکساوً وەدیً دێىێ

وا دیمىکرا زییە یزان وزا ئەدگارەکزاوً وزا-یەکسزاوً لەوێزى
دەبزا

یزان وزا ازىوکە ئەی کزۆمەڵگەیە بە کردەیزً

زىێىً

مە زززززەلەکاوً ئزززززاەادي و یەکسزززززاوً و دیمىکرا زززززییەتً
گۆڕیزززززززىە و لە بزززززززىاري کزززززززۆمەاڵیەتً و

یا زززززززییەوە

گىا تىووییەوە بۆ بىاري ماتریالێً بەکاربەري .
جەهاوەري بێذەًگ

بۆدیزززززار پێیزززززىایە لە

زززززەدەي هەکدە و بە تزززززایبە

ۆڕ ززززً فەرەوسززززییەوە بززززىاري
وىاوزززززدوەوەRepresentation

لە

یا ززززً بززززۆتە بززززىاري

واتە ئەوەي کزززززۆمەاڵیەتییە

گىەار ززززززتً ززززززۆي لەوەدا دەبیىێززززززتەوە کە

یا ززززززییە

یا زززیدا گىەا ززز

لە ۆیزززان

هاوواڵتیزززاویر لە بزززىاري

دەکەن ئەو کزززززاتە مىمارە ززززززەي

یا ززززززً بەوززززززدبىو لە

اەمکەکاوً دیمىکرا زییەتً وزىێىەرایەتً و وىاودوەوەئا زا
و ڕاي گشززتً و ئایززدیاي ویسززتً گشززتً .بۆدیززار ئەمززاوە
وەردەگێڕێززززز

بۆ زززززەر اەمزززززکە بىویزززززادگەري و پزززززا
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بىویادگەرییەکان .ئەو پێیىایە بىاري

یا زە

بزززۆتە بىارێزززب بزززۆ دە لە و ماوزززا ئەوەي لە
ڕوودەدا

دالززً مەدلززىلێکً

یا ززززیً لیبڕالززززً لە ززززەر

ەردەمە ەێڕیىە گەمە دەکا

بىاري کۆمە یەتً هەی

یا زززیەتدا

ززەرەکییە ئەویززر ویز ززتً

گشززززتییە .هێشززززتایر فیکززززري
وۆ تالهیا بۆ ئەو

لەو کزاتەوە

ککە تێێدا

ەربە ۆ بزىو هەمزیر لە بزىاري

یا یدا دەوىێىرایەوە .

بەاڵی ئێسزززززتا ایتزززززر بزززززىاري کزززززۆمەاڵیەتً بزززززىارێکً
ەربە ۆ وییە و ایتر

ەرااوەي ئەو وەە و هێزاوە وییە

کە دە لە و ماوززا بە بززىاري

یا ززً دەبە شززێ  .لەگە

گزۆڕاوً کزۆمەڵگەي مەدەویزدا  Civil Societyبزۆ کزۆمەڵگەي
جەمزاوەري Mass Societyکزۆمەڵگە بزۆتە کزۆمەڵگەیە
هەراییەکززززً لە یەن
قبىڵً دەکا

کە

یا ززززتەوە بە ززززەردا بسززززەپێىرێ

و ایتر ئەو ڕزڵە بکەر و کاریگەرەي وەماوە

کە هەیبززىو .ایتززر ئەو مەدلززىلە ویززیە کە دالە

یا ززییەکان

ئامزززززززاکەي بزززززززۆ دەکەن و ئاماوجیزززززززاوە .هەر واقیعێکزززززززً
کزززۆمەاڵیەتیً بى یىەیزززً ووبزززىوە و بزززىوە بەکێزززر ماوزززاي
پراکتیکً

یا زییەوە بەرەبەرە

یا زیەتیر لە جەمزاوەر

دوورکەوتەوە و بززززىوە پاوتززززاییەکً
زززۆي بەڕێىەدەبزززا
واکززا

ززززەربە ۆ کە ززززۆي

واتە ایتزززر ئامزززاکە بزززۆ هزززیی

زززتێب

بززۆ ززۆي وەبێزز و تەویززا بززۆ بززىارەکەي ۆیشززً

دە لەتزززً هەیە .لەگە بەیەکزززدااىووً ەیزززاتري ئزززابىوري
یا زززززززیەتدا لەگە ەزربەي گروپەکزززززززاوً فشزززززززاردا کە
بەرکەوەوزززدیً جزززىەئیً تزززایبە و هێززززي کاریگەریزززداویان
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یا زززیدا کزززاەەریگەر

هەیە ایتزززر جەمزززاوەر لە بزززىواري

مەدلى یان یە

وىییە .ایتر هیی وەماوەتەوە جگە لە یە

کە بزۆتە

ئاماکە ئەویر ئاماکەیە بزۆ ەزریىەیەکزً بێزدەو
ەزریىەیەکً ئاماري .

ئەی ەزریزززىە بێزززدەوگە لە

زززتێکً دیزززاریکراو یزززان وە

زززەروااوەي ماوزززاي مىمارە زززەي
دەرواکەوێ

یا زززیً دیزززاریکراو
ڕەگەەێکزً

و وزاوىێىرێتەوە بەڵکزى تەویزا وە

ئامزززاریً دەردەکەوێززز  .ایتزززر هزززیی کە زززێب یزززان هزززیی
ڕێکەراوێززززب واتىاوێزززز

بەوززززاوي جەمززززاوەرەوە بززززدوێ

جەمزززاوەر ایتزززر لەوە کەوتزززىوە
وەریتییەکەي ایتزریر واتىاوێز
ىوا زززە

زززىبێک

بە ماوزززا

بێززز

بە قۆوزاغً درو زتکردوً

یا زززییەکاودا بزززڕوا  .ایتزززریر ماوزززایە

وامۆبىون وەماتەوەتەوە اىوکە وامۆبىون بزۆ
یاقً پرز ەي ۆ درو زتکردودا ڕوودەدا

زىبێک

بزززۆ
لە

زىبێکتێب

کە پێداویسززززتً و ئاگززززایً و ئەەمززززىووً هەیە .هەروەهززززا
ئایدیاي

ۆڕ زیر وەفزً دەکزرێتەوە

دەکرێززززززززززز

لە یەن اەو ززززززززززززاواوەوە ڕوودەدا

اەو ززاوەکان اززاوەڕوان دەکرێز
بەرکەوەوززززدییە هاوبە ززززەکان و یە
جەمززاوەر

زۆڕ

وا گریمزاوە

ززىوا

وا لە

و ئاگاییززان بە

ئامززززاوۆ هەیە بەاڵی

ىوا ززیان ویززیە ئەوان کززۆمەڵێکً ئامززارییه و

هی یتززززززر کززززززىتلەیەکً گەورەي لێکجیززززززاوەکراو کە بززززززى
کاریگەري کراوە .

جەماوەر لە کزۆمەڵگەي هاواەر زدا دەبێزتە کزىتلەیەکً
گەورە کە هەمزززززىو ەاویارییەکزززززان لەوەوە وەدەگیزززززرێه بە
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ئاماوجً ئارا تەکردن و کزۆوترزڵکردوً زىدي جەمزاوەر
ایتزززززر پێزززززىاوەي ڕاي گشزززززتً و پرز زززززەکاوً ڕاپر ززززز
ماوایەکیززان ویززیە ئەمەیززر گریمززاوەي بززىووً بۆاززىووێکً
ئامادە ي جەماوەر و بىووً هەڵىێستێکً دیزاریکراو ي
جەمززاوەر دەکززا
پیشان دەدرێز

کە لەی ڕێگایززاوەوە کە ززف دەکرێزز و
بەاڵی ئەمە ڕا ز

ویزیە .پێزىاوەکردوً ڕاي

گشززتً تەویززا کززار لە ززەر ئەوەي دەکززا وا دەربەززاتە ڕاي
گشتً بىووً هەیە لەمەیشدا وەەیفەي پێشزبیىییەکً زۆ-
وەدیهێزززىەر  Self- Fulfilling Prophecyززززً هەیە واتە
دەوگزززۆیە

کە گزززۆڕاوە بزززۆ حەقزززی ە

هەر تەویزززا بەوەي

باڵوکزززراوەتەوە .بەاڵی میزززدیا بزززایەی بە ماوزززا وزززادا
وزززاوەڕز

یزززان کزززرزکە لە پرز زززەي پەیىەودیگیریزززدا لە

کاتێکدا ئەی پرز ەیە بەرامزبەر وزاوەڕز
ئەوەي بزۆ گززروگە بیگەیەوێز  .وززاوەڕز
وە

ماوزززا

ماکلۆهززان دەڵێ ز

ئەوە میززدیا

بزێ،یەوە و تەویزا
پەیزای ویززیە بەڵکززى

ززۆیەتً پەیززامە The

Media Is The Message.لەمەوە بۆدریار دەگزاتە ئەوەي کە
پەیىەوززدیگیریً (میززدیا) ماوززا لەکاردە ززا و دەیسززڕێتەوە
ئیىجزز ا ززۆي دەبێززتە ئامززاوۆ لە ۆیززدا پەیىەوززدیگیرییە لە
پێىاو پەیىەودیگیریدا وە

لە پێىاو گەیاودن و گىا تىەوەي

ماوادا .
کاهڵبىوًً ئایذیۆلۆژیا

ئەگەر ئایزززززززززدیۆلۆکیا و بە تزززززززززایبە

لە کزززززززززۆمەڵگەي

پیشە ززززاەیدا لە پرز ززززەي بە ززززتبىون Reificationزززززدا
453

وززىێىرابێتەوە کە تێێززدا پەیىەوززدییە کۆمەاڵیەتییەکززان لەوێززى
ەڵکیزززدا وە

پەیىەوزززدیً لەوێزززىان

زززتەکاودا دەردەکەون

یززان ئەگەر ئایززدیۆلۆکیا لە پرز ززەي فیتشززیزمً کااڵکززان
Fetishism of Commoditiesزززززدا وززززىێىرابێتەوە کە تێیززززدا
پەیىەوززدییە ئابىورییەکززان دەگززۆڕێه بززۆ کۆمەڵیززب یا ززاي
حەتمیززززً هاو ززززێىەي یا ززززاي

رو ززززتً و لەمەیشززززەوە

بىاري کۆمەاڵیەتً دوورەپەرێزبەرێز
وێىان کااڵکان ئەوا

زیکارییەکەي بۆدریزار بزۆ کزۆمەڵگەي

بەکاربەر ئەوە دەردە ا
لۆکیکییەکەي
مززارک

و ببێزتە پەیىەوزدیً

کە ئایدیۆلۆکیا گەیشزتە کۆتزاییە

ۆي .

ززێىاەي بەرهەمهێىززاوً

وەەمززززً بەرهەمهێززززىەرە کااڵکززززان

ززەرمایەداریً وە
ززززیکار کززززردووە .لەی

وەەمەدا هەمزززززىو ڕێکەسزززززتىە ئابىورییەکزززززان و هەمزززززىو
وردەکارییەکززززززاوً پرز ززززززەي بەرهەمهێىززززززان بەرەو ئەی
ئاماوجە تێدەکۆ ه .ئەگەراً ئەی کااڵیاوە بەرهەمً کاري
مزززرزییه بەاڵی تەویزززا بەوەي ب یزززىە وێزززى پەیىەوزززدییەکاوً
ئاڵىگۆڕي باەاڕەوە یەکسەر دەبىە اوەوً کیزاوً تزایبە
بە ۆیززززان و یا ززززاي تززززایبە

بە ۆیززززان کە واودەورێزززز

یا زززاکاوً بزززاەاڕ بزززۆ ومزززىووە سزززتىەڕوو و دا زززىاەي
بەوەیززززر لە ڕیشززززە مرزیززززً و کۆمەاڵیەتییەکەیززززان جیززززا
دەبززىەوە .هەر ئەمەیززر وزززا بەڵکززى دەبێززتە ئەو

زززتەي کە

پەیىەوزززدیً وێزززىان تاکەکزززان بەیەکتزززرییەوە و پەیىەوزززدی
تاکەکزززان بە کزززۆمەڵگەوە ڕێکزززدە ا  .بەمەیزززر مزززۆرکێکً
فیشت ا ا وەردەگرن هەروە
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ازۆن وەەي کزاري مرزیزً

بە ئا تً تىاواکەي بۆ بەرهەمهێىزاوً کزااڵ پێزىاوە دەکرێز
و ئەمەیزززززر دەبێزززززتە مزززززایەي بە زززززتبىووً پەیىەوزززززدییە
کۆمەاڵیەتییەکزززززززززان بزززززززززۆیە پەیىەوزززززززززدییەکاوً وێزززززززززىان
بەرهەمهێزززززززززززززىەران کە لە بىەڕەتزززززززززززززدا پەیىەوزززززززززززززدییە
کۆمەاڵیەتییەکاوە وەها دەردەکەوێ

پەیىەودییەکاوً وێىان

بەرهەمەکاوً کارەکاویزاوە و یا زا ئابىورییەکزان بەڕێزىەي
دەبەن.

ئەگەر مززززززززززارک

وایبۆاىوبێزززززززززز

کە کااڵکززززززززززان و

پەیىەوزززززززززدییەکاوً وێىاویزززززززززان جێگزززززززززاي پەیىەوزززززززززدییە
کۆمەاڵیەتییەکاویان گرتۆتەوە ئەوا بۆدریزار پێیزىایە ئێسزتا
ویشاوەکان و ڕەمزەکان جێگاي ىدي واقیعیان گرتۆتەوە
بەمەیر دا لە مەدلى

ەربە ۆ بزىوە و ئایزدیۆلۆکیایر

گشززززززتێىراوە .کااڵکززززززان بەکززززززاردەبرێه وە

بززززززۆ ئەوەي

پێداویسززززززتً پززززززڕ بززززززکەوەوە بەڵکززززززى بە ززززززاتري بەهززززززا
ڕەمزییەکەیزززززززاوە واتە وە

ویشزززززززاوەکان بەکزززززززاردەبرێه.

هەروەهززا میززدیا و ئامراکززاوً ڕاگەیاوززدویر تەویززا ویشززاوە و
ڕەمزەکاومززززان بززززۆ دەوێززززرن بەوەیززززر واقیعززززً دووەمززززً
ئەڵتەروززاتیڤً واقیعززً حەقی ییززان درو ز

کززردووە .ایتززر

دا ئاماکە وییە بۆ مەدلىلێکً دیاریکراو ایتزریر ویشزاوە
ویشزززاوەي

زززتێکً واقیعزززً ویزززیە بەڵکزززى بزززۆتە ویشزززاوەي

ویشاوەیەکً دیکە واقیعیر لەی پەیىەوزدییە وزىێیە کزراوەتە
دەرەوە .ایتر بەهاي ئاڵىگۆڕ ئاماکە بە بەهاي بەکارهێىان
وزززادا

واتە ئامزززاکە بە پێداویسزززتً و ئامزززاوۆ و مەبە ززز

وادەن بەڵکى ئاماکە بە بەهایەکً دیکەي ئاڵىگۆڕ و ویشاوە
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و ڕەمزززي دیززکە دەدەن .ئەگەر ئایززدیۆلۆکیا بریتززً بێ ز

لە

گززۆڕیىً واقیززع بە ویشززاوە و وەهززا لە دا بڕواورێ ز کە لە
یکارییەکاوً بۆدریار ئەوە کە ف

مدلى لەپێشترە ئەوا

دەکەن کە کزززززززززۆمەڵگەي بەکزززززززززار تەویزززززززززا ئەی کزززززززززاري
جێگززززۆڕکێ ێکردوە واکززززا

بەڵکززززى ویشززززاوەکاویر دە ززززاتە

جێگاي یەکتري و ڕەمز دە اتە جێگزاي ڕەمزز ئەمەیزر لە
غیزززابً واقیزززع یزززان

زززتێکً ڕا زززتەقیىەدا دەکزززا  .ڕا زززتە

بۆدریززززززار وەهززززززا لەی پرز ززززززەیە دەڕواوێزززززز

کۆتززززززایً

ئایزززدیۆلۆکیایە بەاڵی ئەوە کۆتزززایً جزززۆرێکً دیزززاریکراوي
ئایزززدیۆلۆکیایە ئەوەیزززر ئەوەیە کە ویشزززاوە دە زززاتە بزززري
واقیع ئیىجا دەرکەوتىزً جزۆرە ئایزدیۆلۆکیایەکً وزىێیە کە
ئەویزززر دەرهێىزززاوً زززىدي واقزززیعە لە گەمەي ویشزززاوە و
ڕەمزەکاوەوە .
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پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

127
128
129
130
131
132
133
134
135

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس

ئەرسەالن حەسەن
عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017
2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر

193

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

194

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

195

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

196

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

197

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

198

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

199

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

200
201
202

والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017

203

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

204
205
206
207
208

دێڤد هارڤی
جەنگی سارد
سیخوڕی و دژە سیخوڕی
بیرهوهریی ههواڵگری
هەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی
بیست و یەكدا

كۆمەڵێك نوسەر
شاناز رەمزی هیرانی
ئەرسەالن حەسەن
کارناس جوبرائیل
ئاران عەلی

2017
2017
2017
2017
2017

رەوەند هەورامی

2017

210

ئەركی سیخوڕانی نهێنی

ئاسۆ حەسەن

2017

211
212
213

داعشیزم خەالفەت و تیرۆر
شارە زەردەواڵە
لەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە

ئەسعەد جەباری
موعتەسەم نەجمەدین
وەهاب حەسیب

2017
2017
2017

214

کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان

نەوزاد عەلی

2017

215

شارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین

چنور فەتحی  -وریا غەفوری

2017

بیل کلینتۆن

2017

209

 216بەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان
217

هێزی بێهێزەکان

ڤاتسالڤ هاڤڵ

2017

218

رۆڵی سیاسی کەمینەکان

د .موسڵیح خزر جبوری

2017

219

ئەدەبیات ئەمەیە

پێشەوا فەتاح

2017

220

جوانییەکانی وەرگر

عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵ

2017

221

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی
سۆسیال دیموكرات

كۆمەڵێك نوسەر

2017

222

ئەلف بێ

ژیل دۆلۆز  ،كلهیر پارنێت

2017

223

بزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ

ئێرنست مەندڵ

2017

224

بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

جۆن جەی میرشەمیر

2017

فوئاد سدیق

2017

ئالوین تافلەر و هایدی تافلەر

2017

هاوكار عەبدوڵاڵ

2017

مایکڵ بوراوۆی

2017

ئەکرەم میهرداد

2017

مێهرداد سەمەدزادە

2017

جۆن مالینۆ

2017

ماری لیمۆنییه ،ئۆد النسۆلین

2017

كهریم یهڵدز

2017

234

مۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی

هیڵمۆت ڕایش

2017

235

شوێنەکانی تر

میشێل فۆكۆ

2017

فرەدریک ئەنگڵس

2017

237

تیۆری ئایین

جۆرج باتای

2017

238

خۆشهویستی و دادپەروەریی

پۆل ریكۆر

2017

239

فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

مارتین هایدگەر

2017

240

فەلسەفەكار و سیاسەت

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیل

2017

241

حەقیقەتو سیاسەتو ئێمەی پەنابەر

هانا ئارێنت

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

پیتەر كیڤیستۆ

2017

ژیلوان لەتیف یار ئەحمەد

2017

 225خوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی
226
227
228
229
230
231
232
233

236

242

جهنگ و دژەجهنگ
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و
شكستی بەهاری عەرەبیدا
مارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی
لە كوردستان
ئەزموونی عەملانییەت لە هندستان
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی
مارکسیزمەوە
فەیلەسوفان و عەشق
كوردهكانی سووریا نهتەوهیهكی
لهبیركراو

سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی
یۆتۆپی

كورد لەناو عێراقی مۆزایك و
ناهۆمۆجیندا

 243هزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی
244

مێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران

245

كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان 1988-1976

پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی
246
كوردستان
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
 247زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

كاوە تەیب جەالل

2017

ڕێباز عبدالكریم قادر

2017

شەیام سەعید حمەالو

2017

_كۆمەڵە(سازكا) ()1988_1969
248

لە سوقراتەوە تا سارتەر

ت.ز.الڤین

2017

249

چەپ و ئیسالم و تیرۆر

کۆمەڵێک نووسەر

2017

250

پۆپۆلیزم

کۆمەڵێک نووسەر

2017

251

فێمینیزم

کۆمەڵێک نووسەر

2017

252

دادگا له تراژیدیاوه بۆ ئینتیام

نەبەز محەمەد

2018

253

ژێستی هەرەڕادیکاڵ

سادی پالنت

2018

254

فاشیزم

کۆمەڵێک نووسەر

2018

255

ناسیۆنالیزم

کۆمەڵێک نووسەر

2018

کۆمەڵێک نووسەر

2018

256
257
258

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی
سەرمایە
سەربووردەی ژیانی
مایلز كوبالند

مایلز كوبالند
وەرگێڕانی :شاناز ڕەمزی هیرانی
دكتۆر مەحمود محەممەدیان جەعفەری شەمسی
بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و
2018
وەرگێڕانی :رەفعەت سەلیمی
ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

259

حزبوڵاڵى کوردیى لە تورکیا

260

عەملانییەتو ئسوڵیەت

2018

توغبا یەشار ئۆغلۆ
وەرگێڕاىن :ماجید خەلیل
عەفیف ئەخزەر
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد

2018
2018

261

مارتن هایدیگهر

262

بونبەستی مێژوویی

وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد

263

ئیسالم و رۆشنگەری

264

شکستی ئیسالمی سیاسی و
گۆڕان لەمیتۆدی ئیسالمگەرادا

هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
ئۆلیڤەر روا
وەرگێڕانی :سیار خورماڵی

265

ئەزمونی ئۆتۆنۆمیی كورد لەعیراقدا

فەرید ئەسەسەرد

2018
2018
2018
2018
2018

