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دوای تێپەڕینــی زیاتــر لــە 150 ســاڵ بەســەر 

کارل  ســەرمایەی  کتێبــی  باڵوبوونــەوەی 

ــە  ــس ب ــدا مارک ــە تێی ــک ک ــدا، کتێبێ مارکس

بەهایەکــی  پێناســەکردنی ســەرمایە وەک 

لێکۆڵینــەوەی  بوارێکــی  دینامیکــی، 

لــە  تێگەییشــن  بــۆ  نوێــی  گشــتگیری 

و  کۆمەاڵیەتــی  پێوەندییــە  و  ئابــووری 

دانــا. دامەزراوەیییــەکان 

بــە  مارکــس  ئایدیاکانــی  ڕووەوە  لــەم 

پیشەســازیی  دۆخــی  لــە  ســەرنجدان 

ــوان ســەرمایەدار  ــی نێ ــا و پێوەندی ئەورووپ

لەوانەیــە  ڕێکخرابــوو،  کرێــکار  و 

ڕژێمــە  و  بزووتنــەوە  تــۆوی  هــاوکات 

بــەاڵم  چاندبێــت،  دیکتاتۆرەکانیشــی 

لــە  ئێمــەی  تێگەییشــتنی  هەمیشــە  بــۆ 

سیســتمی  ناجێگیــری  رسوشــتی  بــارەی 

نێوانــەدا  لــەم  گۆڕیــوە.  ســەرمایەداریی 

لەگــەڵ ئــەوەی ئەمــڕۆ کارگــەکان زیاتــر 

جێگــەی خۆیــان چۆڵکــردووە بــۆ بــازاڕەکان 

مامەڵــە  و  بانکییــەکان  سیســتمە  و 

هێشــتا  بــەاڵم  بەخشــیوە،  دارایییــەکان 

جیهانــە. حوکمڕانــی  ســەرمایە 

دوای دەرکەوتنــی سیســتمی دراوی جیهانــی لــە 

دەیــەی 1970دا، ســەرمایەی ســوودهێن پێگــەی 

خــۆی وەک هێــزی بزووێنــەری پشــت دەوڵــەت 

و بــازاڕ و ســەرمایە جێگیــر کــرد. لــەو کاتــەوە تــا 

ئێســتا هەرچەندێــک ســەرمایە بەهێزتــر بــوو، لــە 

بەرانبــەردا ناجێگیرتــر بــوو، بــە هــۆی دژیەکییــە 

ــە دوای  ــەک ل ــە ی ــی قەیران ــەی نوقم خودییەک

یەکــەکان بــوە، هەروەهــا متامنــە و بابەتیبوونــی 

تیۆرەکانــی مارکســی لــە ڕابــردوو زیاتــر کــردوە.

ــەک وان،  ــس وەک دەریای ــەکانی مارک ئەندێش

کــە کەشــتییەکەی هارڤــەی لــە ســەردەمی 

دەیڤــد  دەکات.  گەشــت  تێیــدا  ترەمپــدا 

هارڤــەی تیۆرســینی کۆمەاڵیەتییە و مامۆســتای 

نیویــۆرک،  زانکۆیەکــی  لــە  کۆمەڵناســییە 

لــە پێشــڕەوانی بــواری جوگرافیــای مۆدێــرن 

تیۆرەکانــی  داوە  بــەردەوام هەوڵــی  و  بــوە 

مارکــس لەگــەڵ هەلومەرجــی هاوچەرخــدا 

ــە  ــدا ب ــە کتێبەکەی ــەی ل ــکات. هارڤ ــا ب هاوت

نــاوی )مارکــس؛ ســەرمایە و دێوانەیــی عەقڵــی 

ــن  ــەر نوێرتی ــتوەتە س ــکی خس ــووری( تیش ئاب

داهێنانــە تەکنەلــۆژی و سیســتمەکانی متامنــە 

)کریدیــت(. لــەم گفتوگۆیــەدا لەگــەڵ هارڤــەی 

گۆڵدمــەن  »پۆپۆلیــزم،  بــارەی  لــە  قســە 

ــراوە. ــەوە ک ــی سلیکۆن«ـ ــۆکس، دۆڵ س

ــی  ــس چ ــەرمایەی مارک ــی س *کتێب
شــتێکمان لــە بارەی ســەرمایەداریی 

هاوچەرخــەوە فێــردەکات؟
مارکــس  ئایدیایانــەی  لــەو  -یەکێــک 

جەختــی لــە ســەر دەکــردەوە دژیەکییــە 

ناجێگیریــی  و  ســەرمایە  ناوخۆیییەکانــی 

ئابووریناســە  بــوو.  بەردەوامییەکــەی 

ــای  ــۆ ئایدی ــان ب ــر مەیلی ــەکان زیات نەریتیی

وایــە  پێــی  مارکــس  بــەاڵم  یەکســانییە، 

کاتێــک  هیــچ  ســەرمایەداری  ئابووریــی 

ڕێگــە بــۆ یەکســانبوون ناکاتــەوە، بەڵکــو بــە 

جۆشــوخرۆش و بارگۆڕانەکانــی، دۆخەکــە لە 

ــەوەی  ــر دژوار دەکات. خوێندن ــوو زیات پێش

ــە  ــەم دژیەکیی ــی ئ ــی باش ــس وێنەیەک مارک

دەســتەوە. بــە  دەدات  قەیرانانــە  ڕووەو 

نیشــانەیەک  هیــچ  ئێســتا  *ئایــا 
تــۆڕە  ئەمــڕۆی  سیســتمی  لــە 
جیهانییــەکان و پێکهاتەکانــی بەرچاو 
دەکەوێــت کــە هێماکانــی ســەرچاوەی 
ــە  ــکات؟ ب ــاری ب ــوو دی ــی داهات قەیران
تایبەتــی کــە ئاڵۆزییــە ئابوورییــەکان 

بــەو شــێوەیە زیادیــان کــردوە؟
بــارەی  لــە  کــە  خااڵنــەی  لــەو  -یەکێــک 

ــە  ــە ک ــەم، ئەوەی مارکســەوە پەســەندی دەک

بــە پێچەوانــەی ئــەو وێنەیــەی هەندێــک 

کات ســەبارەت بــە مارکــس دەیخەنــەڕوو، 

ــی  ــە ســەر نەرمی ــردوە ل زۆر هەڵوەســتەی ک

ئــەو  و  ســەرمایەداری  سیســتمی  زۆری 

واقیعیەتــەی کــە ســەرمایەداری دەتوانێــت 

تــر  کێشــەیەکی  بــە  کێشــەیەک  هەمــوو 

ــا کاری  ــەوەی تەنی ــکات، وەک ئ ــەر ب چارەس

لــە جێدانــان و شــوێنگۆڕکێی گرفتــەکان بێت. 

لەبەرئــەوە هــەر جۆرێــک پێشــبینیی گشــتی 

ــە. ــوەوە مەحاڵ ــی داهات ــارەی قەیران ــە ب ل

بــەاڵم دەتوانــم بڵێــم ئــەوەی ماوەیــەک بــەر 

ــز  ــناڵ تایم ــەی فایناش ــە ڕۆژنام ــتا ل ــە ئێس ل

خوێندمــەوە بــۆ مــن جێــی ســەرنج بــوو، 

چونکــە پێنــج وتاری جیــاوازی ئــەو ڕۆژنامەیە 

لــە بەشــە جیاجیاکانیــدا ســەرجەمیان هــاوڕا 

قەرزەکانــی  ئێســتای  ئاســتی  کــە  بــوون، 

ــرتۆڵ دەرچــووە.  ــە کۆن ــە ئاشــکرا ل ــان ب جیه

تایبەتــی  بــە  وتارەکــەدا  پێنــج  هــەر  لــە 

لــە بــارەی قەرزەکانــی چینــەوە نیگەرانــی 

ــەاڵم  ــاوڕام، ب ــدا ه ــش لەگەڵیان ــرا. منی دەبی

کــێ دەزانێــت، لەوانەیــە ئێمــە لــە ســەر 

ــن! ــەق نەبی ح
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*تــۆ لــە بەشــێک لــە نوێتریــن 
ســەرمایە  )مارکــس؛  کتێبتــدا 
ئابــووری(  عەقڵــی  دێوانەیــی  و 
لــەوە  بــاس  بارەیــەوە  لــەو 
دەکەیــت، کــە چــۆن قــەرزە ملیــۆن 
دۆالرییــەکان بــۆ ملیــار و ترلیــۆن 
دۆالر زیادیــان کــردوە و لەوانەیــە 
ڕۆژێــک بگاتــە )کوادریلیــۆن(. ئایــا 
ســنوور  لــە  قــەرزەکان  ئەگــەر 
دەرچــوون و ئــەو ژمــارە گەورەیــە 
واتایەکیــان  هیــچ  لەخۆبگــرن، 

دەبێــت؟
-بــە ڕاســتی ســەختە ئەگــەر مبانەوێــت 

لــە واتــای واقیعــی ئــەم ژمارانــە تێبگەیــن. 

یەکێــک لــە ئارگومێنتەکانــی مارکــس ئــەوە 

بــوو، کــە پــارە تاکــە فۆڕمێکــی ســەرمایەیە 

ســنوورێک  هیــچ  بــێ  دەتوانێــت  کــە 

ئێمــە  دیــارە  ئــەوەی  وەک  زیادبــکات، 

خەریکــە بــە سیاســەتەکانی ئاســانکاریی 

بــڕ و دروســتکردنی پــارە لــە بانکــەکان 

درەنــگ  دەدەیــن.  ئەنجــام  کار  هەمــان 

یــان زوو کاتێــک دێــت، کــە ناچــار دەبیــن 

قــەرزەکان  بێــت  شــێوەیەک  هــەر  بــە 

واتــای  بــە  خــۆی  ئەمەیــش  بدەینــەوە، 

ڕێکخســن و وەســتاندنی ئاینــدەی ئێمەیــە. 

ــە قــەرزی خوێنــدکاری  ــە پێــم وای بــۆ منوون

دەتوانێــت منوونەیەکــی باشــی جۆراوجــۆری 

ــە  ــدەی بەش ــە ئاین ــت، ک ــێوازانە بێ ــەو ش ئ

الیــەن  لــە  کۆمەڵگەیــەک  جیاجیاکانــی 

ســەردا  بــە  دەســتیان  قەرزەکانــەوە 

ســەد  بــە  کەســێک  ئەگــەر  دەگیرێــت. 

هــەزار دۆالر قــەرزەوە بڕوانامــەی زانکۆیــی 

بەدەســتبهێنێت، دەبێــت چــۆن ئــەو قــەرزە 

بداتــەوە؟ بــاش دەبــوو ئەگــەر مبانتوانیایــە 

بڵێیــن »باشــە، لەوانەیــە وا باشــرت بێــت ئــەو 

قەرزانــە لــە خۆیانــەوە نەمێنــن«، بــەاڵم 

ــچ  ــە هی ــەم بابەت ــە ئ ــە ک ــە لێرەدای بابەتەک

کاتێــک بــۆ خوێنــدکاران ڕوونــادات.

*ئایــا گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتییــە 
خێــراکان کــە ئێســتا کاریگەرییــان 
دروســت  کۆمەڵگــە  ســەر  لــە 
کــردوە، پێوەندییــان بــە ملمالنــێ 
چینایەتییــە ســەرمایەدارییەکانەوە 

ــە؟ هەی
ناڕاســتەوخۆ  پێوەندییەکــی  وایــە  -پێــم 

لەنێــوان ئــەم دوانــەدا هەیــە. گومانــی 

ــەدا  ــەم ڕۆژان ــە ل ــە ئێم ــە، ک ــەوەم هەی ئ

ئــەو  ڕووبــەڕووی  کەمــرت  و  کەمــرت 

ئــەوەی  بــۆ  ببینــەوە  کار  پرۆســانەی 

بــۆ دابنێیــن. مــن  تایبەتیــان  واتایەکــی 

کەرتــی  کرێکارانــی  ڕابــوردوودا  لــە 

ــی  ــی و دەمزان ــنم دەناس ــازیی ئاس پیشەس

دەکــەن  هەســت  و  هەیــە  کێشــەیان 

دەچەوســێندرێنەوە، بــەاڵم ئــەم کرێکارانــە 

شــانازییان بــەوەوە دەکــرد کــە دەیانکــرد و 

بــۆ خۆیــان جۆرێــک ناســنامەیان دروســت 

کردبــوو.

ئەمەیــش لــە کاتێکدایــە، ئەمــڕۆ خەڵکــی 

ژیانێکــی باشــیان نییــە. ئــەوەی ڕووی 

داوە بــە بــڕوای مــن ئەوەیــە کــە لــە 

نیشــانەکانی  لەگــەڵ  زیاتــر  ڕابــردوو 

یەکێک لە 
ئارگومێنتەکانی 

مارکس ئەوە بوو، کە 
پارە تاکە فۆڕمێکی 

سەرمایەیە کە 
دەتوانێت بێ هیچ 

سنوورێک زیادبکات، 
وەک ئەوەی دیارە 
ئێمە خەریکە بە 
سیاسەتەکانی 

ئاسانکاریی بڕ و 
دروستکردنی پارە لە 
بانکەکان هەمان کار 

ئەنجام دەدەین
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نــەرم  دەســتوپەنجە  لەخۆنامۆبــوون 

دەکەیــن، نامۆبــوون لــە پرۆســەی کار، 

ــوون  ــی کار و نامۆب ــە ڕۆژانەیییەکان گرفت

جەمــاوەرە  سیاســەت.  بــە  بەرانبــەر 

پەرێشــان  ڕەفتــاری  زیاتــر  نامۆبوەکــە 

ئــەوان  دەنوێنــن.  نیگەرانــی  جێــی  و 

یــان  چــەپ  لــە  ڕوو  خۆیانــەوە  لــە 

ڕاســت ناکــەن، بەڵکــوو لــە بەرانبــەر 

بەرانبــەر  نیگەرانــی  ناڕەزایییەکانیــان، 

تــر  شــتەکانی  یــان  تــر  تاکەکانــی 

دەردەبــڕن. لەبــەر ئــەوە پێــم وایــە ئێســتا 

دۆخــی گشــتی لێوانلێــوە لــە هەســتی 

نامۆبــوون، دۆخێــک کــە کاریگەریــی لــە 

ســەر ناجێگیریــی زۆرێــک لــە الیەنەکانی 

تــری ژیانــی کۆمەاڵیەتــی هەیــە.

ملمالنــێ  تــۆ  بۆچوونــی  *بــە 
چینایەتییــەکان لــە کۆتاییــدا چۆن 
ــەک فەراهــەم  ــا و چوارچێوەی بنەم
ڕووخســارە  ئــەوەی  بــۆ  دەکــەن 
دیکتاتــۆرەکان  و  پۆپۆلیســتی 
بــە  بۆرژوازییــەوە،  چینــی  لــە 
وەک  کەســێکی  دیاریکراویــی 
نســیب  بــە  ترەمپمــان  دۆناڵــد 

بێــت؟
مــن هیــچ شــیکار و بەڵگەهێنانەوەی ســادە 

ــە،  ــەوە نیی ــەم بابەت ــارەی ئ ــە ب ــتم ل و ڕاس

بێجگــە لــەوەی کــە هــەر کاتێــک دۆخەکــە 

پرســیارە  ئــەو  دەڕوات  خراپــی  بــەرەو 

ئایدیۆلۆژییــە دێتــە پێشــەوە، کــە »کــێ 

ــە  ــک دەبن ــەدا زۆرێ ــەم نێوان ــارە؟« ل تاوانب

ئــەوەی  وەک  تــر،  خەڵکانــی  قوربانیــی 

ــە ســادەیی کۆچبــەران،  ئەمــڕۆ دەیبینیــن ب

کێبڕکێــی ئابووریــی دەرەکــی تاوانبــارن، بــە 

ــت  ــەک ڕووی دابێ ــر هــەر چیی واتایەکــی ت

بێجگــە لــە گرفتەکانــی ژێرخانــی ســەرمایە، 

چونکــە ئەمــە تەنیــا ئــەو بابەتەیــە کــە 

ڕێگــە دراوە لــە بارەیــەوە گفتوگــۆ بکرێــت.

*بەاڵم بەڕاستی بۆچی وەهایە؟
-بــە بۆچوونــی چینــی ســەرمایەدار کــە 

ــەر  ــان لەس ــی زۆری ــەاڵت و کاریگەری دەس

لــە  فیکرییــەکان  فــەزا  و  ڕاگەیاندنــەکان 

کۆمەڵگــەدا هەیــە، پێشــینەیەکی زۆریــان لە 

سیاســەت و شــێوازی چاودێریکردنــدا هەیە. 

مــن هیــچ کاتێــک بــە ڕاســتی تێنەگەییشــتم 

بۆچــی کاتێــک بەرهەمەکانــی کارل مارکــس 

دەخوێنیتــەوە خەڵکــی لێــت تــووڕە دەبــن، 

بــەاڵم ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە دوژمنایەتیــی 

درێژخایــەن و دێریــن بەرانبــەر مارکــس لــە 

ڕێگــەی ئــەو ئەدەبیاتــەوە ورووژێــراوە کــە 

چەندیــن جــۆر چیرۆکــی شــێتانە لــە بــارەی 

مارکســەوە ســاختە کــراون.

ــیوتە  ــدا نووس ــە کتێبەکەت ــۆ ل *ت
کــە جوواڵنەوە چەپــە نەریتییەکان 
هاوپەیمانێتییــە  کەمتــر 
ســتراتیژییەکانیان لــە چوارچێوەی 
بــە  ســەرمایەدا  خوڵقاندنــی 
مەبەســتی  ناســیوە.  ڕەســمی 
کام  بــەوردی  لێــرەدا  تــۆ 

؟ یــە نە نێتییا یما پە و ها

من تێناگەم بۆچی 
کاتێک بەرهەمەکانی 
کارل مارکس 
دەخوێنیتەوە 
خەڵکی لێت 
تووڕە دەبن، بەاڵم 
ڕاستییەکە ئەوەیە 
کە دوژمنایەتیی 
درێژخایەن و 
دێرین بەرانبەر 
مارکس لە ڕێگەی 
ئەو ئەدەبیاتەوە 
ورووژێنراوە کە 
چەندین جۆر 
چیرۆکی شێتانە 
لە بارەی مارکسەوە 
ساختە کراون
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و  کار  کــە  ئەوەیــە  -ڕاســتییەکەی 

دژە  زیاتــر  ئێمــە  بەرەنگارییەکانــی 

ــی  ــە دژایەتی ــۆ منوون ــوون، ب ســەرمایەداری ب

ــتکردنی  ــازیی دروس ــە پیشەس ــی ل گرانفرۆش

لەوانەیــە  ئەمــە  لەبەرچاوبگــرن.  دەرمــان 

لــەو بەرەنگارییانــەی کرێــکاری کالســیکی 

نەبێــت، کــە تیشــکی خســتوەتە ســەر کار و 

کارگــە و چەپــەکان زیاتــر جەختیــان لە ســەر 

ــەوەی  ــە کۆکردن ــم وای ــەاڵم پێ ــەوە، ب کردوەت

دەتوانێــت  بەرەنگاربوونەوانــە  ئــەم 

بــن. بەرچــاو  کاریگەریــی  ســەرچاوەی 

بیرکردنەوانــە  جــۆرە  ئــەم  بــەردەوام 

ــە  ــووە، ک ــدا هەب ــزە چەپەکان ــاو هێ لەن

لــە  کۆمەاڵیەتییــەکان  بەرەنگارییــە 

بەرەنگاربوونــەوەی  وەک  شــارەکان، 

لــە  یــان  لەجێهەڵکەنــدن 

و  دانــاوە  کــەم  بــە  دەستوپێخســتنیان 

ناویــان  دوو  پلــە  بەرەنگاریــی  وەک 

بــردوون، بــەاڵم مــن پێــم وایــە ئــەم 

هــەوڵ و دژایەتییانــە پێویســتە بــە هاوتــا 

ــن کــە  ــە دابرێ ــەو بەرەنگارییان لەگــەڵ ئ

هــەن. کاردا  گۆڕەپانــی  لــە 

*بــەاڵم ئایــا جێکردنــەوەی ئــەم 
فۆڕمــە بەرەنگاربوونەوەیــە لــەو 
ــە کــرداردا  جــۆرە چوارچێوەیــەدا، ل
ــان دوور  ــە کاری واقیعیی ــەوان ل ئ

ناخاتــەوە؟
جێــی خۆیەتــی بیــر لــەو بابەتــە بکەینــەوە 

کــە بۆچــی مارکــس جەختــی دەکــردەوە 

ــەی  ــە پرۆس ــا ل ــتبوونی بەه ــەر دروس لەس

بەرهەمهێنانــدا، بــەاڵم لــە بازاڕدایــە کــە 

جامــەی ســەودا دەپۆشــێت. لــە ڕاســتیدا 

دەستبەســەرداگرتنی  زۆری  بەشــێکی 

لــە  ئــەوەی  جیاتیــی  لــە  کار  بەهــای 

ــی  ــە بەش ــت، ل ــدا بێ ــی بەرهەمهێنان قۆناغ

ئــەم  تــا  ڕوودەدات.  بازاڕکردنــدا  بــە 

ــازاڕدا بەرجەســتە  ــە ب دەستبەســەرداگرتنە ل

و گرنگیــی زیاتــر بەدەســتبێنێت، وەک چــۆن 

لــە ســەردەمی ئێمــەدا گرنگییەکــی زیاتــری 

بەدەســتهێناوە، پێویســتە لــە پێشــوو زیاتــر 

ــوارە گشــتییەکانی  ــە ب ــک ل ــەی یەکێ ــە پل ل

دژە ســەرمایەداریدا جێــی ســەرنج بێــت.

شــیکردنەوەی ئــەوەی کە کاتێــک بەڕێوەبەری 

ســندوقێکی ســەرمایەداریی هەنــگاوی نــاوە و 

بــە وەرگرتنــی بەڕێوەبەرایەتیــی کۆمپانیایەکی 

ــە  ــک ل ــای حەبێ ــان بەه ــتکردنی دەرم دروس

ــت،  ــۆ 750 دۆالر دەگۆڕێ ــەوت دۆالرەوە ب ح

ئیــرت  ڕوون و ئاشــکرایە کــە دەســتکەوتی 

گــەورە هەبــووە، هــەر وەک کــە )جــۆرج 

ــی  ــەر دابەزین ــردن لەس ــە گرەوک ــوروس( ب س

 1992 ســاڵی  بەریتانــی  پاوەنــی  بەهــای 

تەنیــا لــە مــاوەی حــەوت ڕۆژدا ملیارێــک 

هەموویــان  ئەمانــە  دەســتکەوت.  دۆالری 

ــەورە ڕوودەدات،  ــی گ ــە دزی ــەن ک ــەو واتای ب

یاســایی  بــە  ئەمــڕۆ  کــە  دزییانــەی  ئــەو 

سیســتمی  کــە  ئەوەیــە  خاڵەکــە  کــراون. 

ئێســتا بــە شــێوەیەک فۆڕمــی پــێ بەخــراوە، 

ئــەوەی  بــێ  دەتوانــن  هاواڵتییــان  کــە 

بەرهەمێکیــان هەبێــت، پارەیەکــی زۆریــان 

دەســت بکەوێــت.

*ژمارەیەکــی بەرچــاوی بەرپرســانی 
ئیــدارەی ترەمــپ بــە شــێوەیەک 
ــای  ــە شــێوەکان لەگــەڵ کۆمپانی ل
)گۆڵدمــەن ســاکس( پەیوەندییــان 
ــەراورد  ــە ب ــە ب ــک ک ــە، ئامارێ هەی
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پێشــووی  ئیدارەکانــی  لەگــەڵ 
زۆر  یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە 
چ  خــۆی  دۆخــە  ئــەم  زیاتــرە. 
دۆخــی  بــارەی  لــە  پەیامێــک 
بــە  هاوچــەرخ  ســەرمایەداریی 
دەبینیــن  کاتێــک  دەدات،  ئێمــە 
ئــەو کەســانەی ئەرکــی چارەســەری 
ئەســتۆیە،  لــە  گرفتەکانیــان 
ــن؟ ــەری گرفتەکان ــان خوڵقێن خۆی

ــە  ــاکس ل ــەن س ــن گۆڵدم ــی م ــە بۆچوون ب

کلینتۆنــەوە  ســەرۆکایەتیی  ســەردەمی 

ــکای  ــەی ئەمەری ــەردەوام ســوکانی خەزێن ب

ــا  ــە تەنی ــەم کۆمپانیای ــووە، ئ ــتەوە ب بەدەس

لــەو  پێگەیەکــی  کــورت  ماوەیەکــی  بــۆ 

شــێوەیەی نەبــووە. یەکێــک لــەو خاڵــە 

ــە  ــن ئەوەی ــتە بیزانی ــەرنجانەی پێویس جێس

ــی  ــەت و دارای ــەاڵتی دەوڵ ــۆن دەس ــە چ ک

ئاوێتــەی یەکــرت بــوون، بــۆ ئــەوەی، ئــەوەی 

دەوڵەتــی   – دارایــی  ناوکــی  بــە  مــن 

نــاوی دەبــەم دروســت بکــەن. ناوکێــک 

کــە زۆر بەهێــزە و ڕۆڵــی بەرچــاوی لــە 

ــەوەی  ــەکان و ئ ــەکان و دیاریکردن بڕیاردان

نابێــت بکرێــت، هەیــە.

ــی –  ــە دارای ــەم ناوک ــە ئ ــە ک ــم هەی گومان

ــا  ــوەکان ت ــە یەکگرت ــە ویالیەت ــە ل دەوڵەتیی

ڕێژەیــەک پشــتی بەســتوە بــە گۆڵدمــەن 

– ســاکس و ئــەو خــاوەن بانکانــەی کــە 

ــەن.  ــوە دەب ــکا بەڕێ ــەداری ئەمەری خەزێن

ئەمانــە  ســەرجەمی  بەدڵنیایییــەوە 

بانکــی  لەگــەڵ  هەیــە  هاوپەیامنێتییــان 

تەنیــا  لەبەرئــەوە  ئەمەریــکا.  ناوەنــدی 

ــا  ــی ت ــە وێنەیەک ــت ک ــە دەتوانرێ ــەو کات ئ

ڕێژەیــەک ڕوون لــە پێگــە و ڕێکخســتنی 

ئــەم ناوەنــدە دارایــی – دەوڵەتییــە بــە 

ــە  ــدی بخەین ــی ناوەن ــە بانک ــتبێت، ک دەس

پــاڵ خەزینــەداری ویالیەتــە یەکگرتــوەکان.

ــۆ  ــە ت ــەاڵتە ک ــدی دەس ــۆرە ناوەن ــەم ج ئ

سیســتمی  کاتــەوەی  لــەو  کــرد  باســت 

لەالیــەن  ســەرەتا  ناوەنــدی  بانکداریــی 

لەالیــەن  دواتــر  و  جیڤرســۆنییەکان 

جالســۆنییەکان دژایەتیــی کــرا، بــەردەوام 

تێبینــی  ئەمەریکاییــدا  کۆمەڵگــەی  لــە 

وەک  ئیــرت  ئەمــڕۆ  ئــەوەی  وەک  کــراوە، 

لەقەڵەمدەدرێــت. نەریتێــک 

ڕاســتە، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو باســانەدا 

ڕەســمی  بــە  لــە  یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە 

ناســینی ئــەم نەریتــەدا تــا ڕێژەیــەک درەنــگ 

 1694 ســاڵی  ئینگلســتان  بانکــی  کەوتــوە. 

دامــەزراوە و دوای ئەویــش ناوکــی دارایــی 

– دەوڵەتییــش لــە ماوەیەکــی کورتــدا جێپێــی 

ــرد،  ــم ک ــادا قای ــەتی بەریتانی ــە سیاس ــۆی ل خ

ــەردەوام  ــوەکان ب ــە یەکگرت ــە ویالیەت ــەاڵم ل ب

تــا  ڕێکخســتنی  هەیکەلــی  ڕووبــەڕووی 

ڕێژەیــەک ناجێگیــر بووینــەوە، وەک ئەوەی لە 

کۆتاییــدا بــە هــۆی بێتوانایــی بەشــی بانکداری 

تایبەتــی بــۆ بەڕێوەبردنــی دۆخــەکان، بانکــی 

ــەوە. ــە مەیدان ــاری هات ــە ناچ ــدی ب ناوەن

و  دامەزرێنــەر  بــزوس  *جێــف 
بەڕێوەبــەری جێبەجێــکاری ســایتی 
وەک  دوایییانــەدا  لــەم  ئەمــازۆن 
جیهــان  کەســی  ســەرمایەدارترین 
ناســێنرا، ئایــا ئێمە بــەو واتایەی کە 
ســەرمایەدارترین کەســەکان پــارەی 
ــی  ــە ڕێگــەی شــێوازی نوێ ــان ل خۆی
دابەشــکردنەوە بەدەســت دەهێنــن. 
دەستبەســەرداگرتنی  لــە  ئاگایــان 

David Harvey
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ــە  ــازییەکان ب ــەرمایەدارە پیشەس س
ــە؟ ــدا نیی ــەر بۆرژوازی س

ــارەی  ــەک پ ــە ڕێژەی ــۆ دەســتت ب -ئەگــەر ت

لــێ  قۆڵــی  دەتوانیــت  بــگات،  قــەرز 

هەڵامڵیــت و هــەر کارێکــت پــێ خۆشــە 

ــە مارکــس  ــەر ئەوەی ئەنجامــی بدەیــت. لەب

ــی  ــە بۆرژوازی ــەوە ک ــەوە دەکات ــت ل جەخ

هیــچ کاتێــک لەژێــر دەســتی ســەرمایەداریدا 

بــە جێگیــری و بــێ گۆڕانــکاری نامێنێتــەوە، 

ــتپێکردنەوە و  ــە دەس ــە ب ــوو مەحکوم بەڵك

نوێبوونــەوەی بــەردەوام. بــە بــڕوای مــن 

ئێمــە ئەمــڕۆ بینــەری ئــەم جــۆرە پرۆســەی 

بــۆرژوازی،  پێناســەکردنەوەی  دووبــارە 

بەهێزتــری  و  کەســەکان  ســەرمایەدارترین 

جێــراڵ   1978 ســااڵنی  کۆمپانیاکانیــن. 

ویالیەتــە  ئاســنی  کارگــەی  و  مۆتــۆرز 

یەکگرتــوەکان لــە بەهێزتــری کۆمپانیــاکان 

ــوون. ب

ــارت و  ــاوازە و واڵ م ــڕۆ زۆر جی ــەاڵم ئەم ب

گــوگڵ و فەیســبووک جێگەیــان گرتوونــەوە، 

ــە بۆچوونــی مــن  ــەی کــە ب ــەو کۆمپانیایان ئ

هــەر  لــە  بەڵکــوو  نەبــوون،  پیشەســازی 

شــتێک زیاتــر الیەنــی ســەر ســنوورن و 

ئێمــە  بەکارهێنانــی  شــێوازی  لــە  ســوود 

ســەرجەم  گــۆگڵ  منونــە  بــۆ  وەردەگــرن. 

زانیارییــە پەیوەندیــدارەکان بــە ئێمــەوە، 

لەگــەڵ هەمــوو ئــەوەی ئەنجامــی دەدەیــن، 

تــری  کەســانی  بــە  و  کۆکردوەتــەوە 

دەفرۆشــێت. ئــەم دۆخە زۆر سەرســوڕهێنەر 

و نائاســایییە، چونکــە ئــەوە ئێمەیــن کارەکــە 

ئەنجــام دەدەیــن، بــەاڵم ئــەوان بەهــای کار 

ــێ وەردەگــرن  ــر ســوودی ل ــن و دوات دادەنێ

بــۆ ئــەوەی بچنــە ڕیــزی ســەرمایەدارترین و 

بەهێزتریــن کۆمپانیاکانــی جیهانــەوە.

*کەواتــە ئایــا دەرمانــی ئــەوەی 
تــۆ بــە دێوانەیــی عەقڵــی ئابــووری 
لــە  پێویســتە  دەبەیــت  نــاوی 
ســەرمایەداریدا  چوارچێــوەی 
دەرەوەی  لــە  یــان  بدۆزرێتــەوە 

ســەرمایەداری؟
ــڕۆ  ــەی ئەم ــەو دۆخ ــی ئ ــە بەپێ ــم وای -پێ

ــری  ــە بی ــەوە پێویســتە ل ــەڕووی دەبین ڕووب

گــۆڕان لــە ناخــدا بیــن. ڕاســتییەکە ئەوەیــە 

کــە هیــچ ڕێگەیەکــامن نییــە بــۆ دەرچــوون 

پێویســتە  لەبەرئــەوە  ســەرمایەداری،  لــە 

بــە  ســەرمایەداریدا  چوارچێــوەی  لەنــاو 

ــان  ــن. ئەمــە هەم ــدا بگەڕێی دوای ڕێگەیەک

ــۆ  ــس ب ــیکاری مارک ــە ش ــوێنەیە ک ــەو ش ئ

ــت، چونکــە  ــان دەبێ ــەکان گرینگیی دژیەکیی

دژیەکییــە ســەرمایەدارییەکان هەمــان ئــەو 

ئامڕازانــەن کــە دەتوانرێــت لــە نــاوەوە بــۆ 

گــۆڕان بەکاربهێرێــن. لەبەرئــەوە پێموانییــە 

بــۆ منوونــە ڕاپەڕیــن یــان شــتێکی لــەو 

شــێوەیە ئێمــە لــە گرفتــە جیهانییــەکان، کــە 

تێیــدا دەژیــن، ڕزگار بــکات. ئێمــە دەبێــت 

ســەرجەم توانــای خۆمــان بــۆ ئاڵوگــۆڕی 

بارودۆخــەکان لــە ناوخــۆی چوارچێــوەی 

ســەرمایەداریدا بەکاربهێنیــن.

پڕۆســەیە  ئــەم  دەکرێــت  *ئایــا 
ڕەفتارەکانــی  لــە  گــۆڕان  بــە 
ببەســرێتەوە؟ بەکاردبردنمانــدا 

ــی  ــە چاوەڕوان ــکاری ل -دروســتکردنی گۆڕان

و پێشــبینییەکانی بەکاربردمنــان بەشــێکی 

باوەڕهێنانــی  ڕووداوەکەیــە،  گرنگــرتی 

گرفتــە  کــە  بــەوەی  هاواڵتییــان 

بەرهەمــی  ئێمــە  هەنووکەیییەکانــی 

بەڵکــوو  نییــە،  دەرەکــی  کێبڕکێــی 

قەرزاربــاری کــردەوە ســواو و ســاختەکانەی 

ــی  ــن خەڵک ــە دەتوانی ــەرمایەدارییە. ئێم س

بخەنــە  تاوانەکــە  کــە  بکەیــن  ناچــار 

ــە  ــک بخەن ــر، تیش ــی ت ــی بابەتەکان گەردن

ســەر ڕەگوڕیشــەی گرفتەکــە. بەدڵنیایییــەوە 

ئێمــە کاری زۆرمــان بــۆ ئەنجامــدان هەیــە.

موعجیزەئاســام  بۆچوونێکــی  هیــچ  مــن 

ــە بانگەشــەی  ــە، ک ــێ نیی ــدا پ ــە جانتاکەم ل

ئەوەنــدەی  تەنیــا  »باشــە  بکــەم  ئــەوە 

هەمــوو  ئــەوەی  بــۆ  بکەیــن  کار  فــاڵن 

ــۆ  ــە ب ــم وای ــوو پێ ــت«، بەڵک شــتێک بگۆڕێ

تێکــڕای  پێویســتە  ڕاکێشــانی هاواڵتییــان 

ڕوە  لــە  هەنووکەیییــەکان  گۆڕانکارییــە 

جیاجیاکانــی ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

لێــک بدرێنــەوە. یەکێــک لــە لێکەوتەکانــی 

ســەرۆکایەتیی کۆمــاری ترامــپ ئەوەیــە، 

ــە گۆشــە  ــە ل ــڕۆ بەشــێکی زۆری خەڵک ئەم

دەکــەن.  پرســیار  جیهــان  کەنــاری  و 

ــە دۆخــی  ــن »ئەم ــان دەڵێ ــە خۆی ــەوان ب ئ

ــت چ  ــە دەبێ ــە، کەوات ــە نیی خــوازراوی ئێم

شــتێک چــۆن بگۆڕیــن؟« ئەمــە هەمــان 

لــە  زۆرێــک  کــە  گشــتییە،  ســەرنجدانی 

خەڵکــی بواریــان بــۆ ڕەخســاوە کــە ئازادانــە 

لەبــارەی گرفتەکانیانــەوە قــووڵ ببنــەوە.       


