
لە ئینگلیزییەوە: هاوار محەمەد

تیرۆریزم و یاساى بازاڕ
گفتوگۆى ڕۆژنامەى لۆمۆند لەگەڵ ئەنتۆنیۆ نێگرى
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سەرنجی وەرگێڕی کوردی:

ئــەم گفتوگــۆ کورتــە ڕۆژنامــەى لۆمۆندى 

ئۆکتۆبــەرى  3ى  ڕۆژى  لــە  فەرەنــى، 

دواى  کــەم  ماوەیەکــى  واتــە  2001دا، 

ــەر  ــۆ س ــێپتێمبەر ب ــەکاىن 11ى س هێرش

ئەمریــکا، لەگــەڵ فەیلەســوىف ئیتاڵــى 

ــا  ــداوە، ج ــرى« ئەنجامی ــۆ نێگ »ئەنتۆنی

لەبەرئــەوەى هێشــتاش جیهــان لەژێــر 

لــە  تەقینەوانــەدا  ئــەو  کاریگەریــى 

ــە  ــدا ل ــاندا دەژى و لەمەش ــى کش دۆخ

لــە  هێشــتا  کــە  دەچێــت  گــەردوون 

تەقینــەوە  کشــاىن  کاریگەریــى  ژێــر 

پێویســتامن  بــە  بۆیــە  گەورەکەدایــە، 

بیخەینــە  و  کــوردى  بــە  بیکەیــن  زاىن 

11ى  ڕەنگــە  خوێنــەر.  بەرچــاوى 

گــەورەى  تەقینــەوەى  ســێپتێمبەر 

ســەدەى بیســتویەک بێت و ڕووداوەکاىن 

ئــەم  بەرەنجامــى  هەموویــان  دیکــە 

ــە  ــەر )ل ــەت ئەگ ــن تەنان ــە ب تەقینەوەی

غیــاىب گۆڕانکارییەکــى ڕاســتەقینە لــە 

ــى  ــە جەنگ ــگات ب ــدا( ب ــڕەوى جیهان ڕێ

ــان،  ــووىن جیه ــە خاپوورب ــش، وات ئەتۆمی

ئــەو ســاتەى کــە گــەردوون کاریگەریــى 

دواڕادەى  بــە  دەگەیەنێــت  کشــانەکە 

کاریگەرییەکــەى  ئیــدى  و  خــۆى 

بەســەر خۆیــدا پێچەوانــە دەبێتــەوە، 

هاتنەوەیەکــە  تــر  مانایەکــى  بــە 

گەورەکــە کــە دەبێتــە مایــەى وێرانبــووىن 

گــەردوون. 

*****

                                                     Toni Negry



129
VOLUME: 16
ISSUE:  72 - 73 
April 2019

دواى  لــە  پێتوایــە  تــۆ  لۆمۆنــد: 

ســێپتێمبەرەوە  11ى  هێرشــەکانى 

ئیــدى پێویســت بێــت جیاکارییەکــى 

دژە- لەنێــوان  بکرێــت  ڕوونتــر 

ئیمپریالیــزم و دژە-ئەمریکانیزمــدا؟ 

دژە-ئەمریکانیــزم  هیــوادارم  نێگــرى: 

ــا  ــز وەه ــن هەرگی ــت. م ــى پێهاتبێ کۆتای

هەرگیــز  شــێوە  هەمــان  بــە  نەبــووم، 

ــە  ــن هەمیش ــووم. م ــیاش نەب ئەنتى-ڕوس

ســەرمایەداریى  سیاســەتەکاىن  بــە  دژ 

جــۆرەى  بــەو  هــەر  بــووم  ئەمریــکا 

کــە دژ بــە سۆســیالیزمى ڕوســیا بــووم. 

کاتێــک لــە کەســێک دەپرســین داخــۆ 

ــە  ــیا، ئەم ــان دژە-ڕووس ــە ی دژە-ئەمریکای

مانــاى ئەوەیــە بوترێــت ئێمــە ســەبارەت 

بــەوە پرســیار دەکەیــن کــە ئاخــۆ ئــەو دژ 

بــە نەتەوەیەکــە یــان نــا. بــە الى منــەوە، 

بەســەر  بــوون  دابــەش  نەتــەوەکان 

سەردەســن  ئەوانــەى  ئاســتدا،  دوو 

لەگــەڵ  مــن  ژێردەســن.  ئەوانــەى  و 

ــکا و ڕووســیادام، دژ  چەوســێرناواىن ئەمری

ــام  ــە ڤێتن ــکام ل ــەتەکاىن ئەمری ــە سیاس ب

لــە  ڕوسیاشــم  سیاســەتەکاىن  بــە  دژ  و 

پۆڵەنــدا یــان لــە چیکۆســلۆڤاکیا. مــن 

بــەوە زۆر دڵخــۆش دەبــووم کــە لــە 11ى 

خاپوورببووایــە  پەنتاگــۆن  ســێپتێمبەردا 

ــە کۆشــکى ســپییان  ــەوان دەســتیان ل و ئ

ــن دوو  ــەوەى ببینی ــرى ئ نەپاراســتایە، لەب

تاوەرەکــە خاپووردەکرێــن کــە پڕبــوون لە 

ــوان  ــی، لەنێ ــکارى ئەمریک ــەزاران کرێ ه

نزیکــەى  کــە  دەرکــەوت  ئەوانــەدا 

ــوون.  ــکارى »نایاســایى«  هەب هــەزار کرێ

دوژمنــى مــن »ئیمپراتــۆر« ـــە، )ئەوانــەى 

کــە پێیاندەوتــرا ســەرمایەدارەکان( جــا 

بێــت. نەتەوەکەیــان هەرچییــەک 

ــە  ــەت دا ک ــى ئیمپراتۆری ــە کتێب * ل

لەگەڵ نووســەرى ئەمریکــى »مایکڵ 

هــارت«دا نووســیوتە، ئێــوە جیهانــى 

ــى  ئێســتا وەک سیســتەمێکى گلۆباڵ

ــۆ  ــەن. داخ بااڵدەســتى  شــیکار دەک

تیــرۆرى »ئیســامى« لــە دەرەوەى 

ئــەم »ئیمپراتۆرییەت«ـــە نییــە؟

و  گرنــگ  وانــە  لــە  یەکێــک   -

سەرنجڕاکێشــەکاىن ئەم 11ى ســێپتەمبەرە، 

ئەوەیــە کــە ئەمریکاییەکانیــش خۆیــان 

بینییــەوە.  ئیمپراتۆرییەتــدا  لەنێــو 

ویالیەتــە  ســراتیژیى  دوورەپەرێزیــى 

مــن  بــووە!  تــەواو  یەکگرتــووەکان 

ــم کــە  ــن ســەعید« نی ــال ب هــاوڕاى »دانی

پێیوایــە کاپیتالیــزم هێشــتایش لــە ڕێگــەى 

دەوڵەت-نەتــەوەوە گوزارشــت لەخــۆى 

دەکات. ئــەم چیرۆکــە ترســناکەى کــە لــە 

نیویــۆرک ڕوویــدا، جۆرێکــە لــە تراژیدیــاى 

خێــزان،  ئــەوە  نییــە؟  وا  شکســپیری. 

ئیمپراتــۆر  بڵێیــن  باشــر  یــان  پادشــا، 

ــەت  ــرد، تەنان ــان ک ــۆى داغ ــە خ ــوو ک ب

ئەگــەر کارەکتــەرەکاىن وەکــو بــوىش کــوڕ 

و هاوڕێــکاىن بــە فیعــى لــە پالنەکــەدا 

نەبــوون و نەپێکرابــن. ئێمــە ملمالنێیــەک 

دەبینیــن لەنێوان دۆالر-تاڵیبــان  و نەوت-

تاڵیبــان ـــدا، کــە هــەر یەکێکیــان لەگــەڵ 

من بەوە زۆر 
دڵخۆش دەبووم 

کە لە 11ى 
سێپتێمبەردا 

پەنتاگۆن 
خاپوورببووایە و 

ئەوان دەستیان لە 
کۆشکى سپییان 

نەپاراستایە، لەبرى 
ئەوەى ببینین 
دوو تاوەرەکە 

خاپووردەکرێن کە 
پڕبوون لە هەزاران 
کرێکارى ئەمریکی
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ــان  ــان لەســەر ئەویری ــدا، یەکێی ئەویریان

بنیاتــرناون، ئێســتایش ئــەوە ڕقوکینەیــە 

زاڵ بــووە. ئەمــە مەســەلەى جەنــگ نییــە، 

تۆلەســەندنەوەیە!  مەســەلەى  بەڵکــو 

ئــەى تــۆ نازانیــت ئــەوە چەنــد ترســناکە 

واقیعــە  ئــەو  لەنێــو  دیکــە  جارێکــى 

کۆنــەى تووندوتیژیــى شکســپیریدا نغــرۆ 

ــە  ــەىش کەڵەکەکردن ــەم ک ــو ئ ــن، لەنێ ببی

ســەرەتاییەدا )ســەرەتایى = ناشارستانێتی( 

بــەو جــۆرەى مارکــس بــاىس کــردووە، 

بخنکێیــن؟

هێرشــەکانەوە  دواى  *لــە 

گەڕانەوەیەکــى دڵخوازانــە هەیــە بــۆ 

دەوڵەتــى نەتــەوە، کــە ئێســتا داواى 

لێدەکرێــت ببێتــە دەزگاى ڕێکخــەرى 

نیشــتمانى و نێودەوڵەتــى؛ تــۆ ئەمە 

دەکەیــت؟  تەفســیر  چــۆن 

- باشــرین شــت بــۆ ســەرنجدان لــەم 

ســی ســاڵەى ڕابــردوو ســەرنجدانە لــە 

 .Lex Mercatoria  زاڵبــووىن یاســاى بــازاڕ

ــە  ــەرعییەتێکى ل ــوو ش ــایە هەم ــەم یاس ئ

ئەمەیــە  لەبــەر  داماڵیــووە.  دەوڵــەت 

ــراوە، چونکــە  ــۆ دان ــازاڕى ب ــە یاســاى ب ک

هێنــاوە،  شکســتیان  تــر  پێکهاتــەکاىن 

بۆیــە پێویســتە دەوڵــەت دەســتوەردان 

ئیواڵــدى  فرانســوا  دەبێــت  بــکات. 

ــۆ- ــکات و خ ــۆى ب ــەى خ ــم ڕەخن هاوڕێ

ڕەخنەگەراییەکــەى  ئەنجــام بــدات، ئــەو 

وەکــو هەمــوو فۆکۆییــە ڕاســتڕەوەکان  

دەرەوەى  لــە  بــازاڕ  یاســاى  پێیوایــە 

دەکات.  ئیــش  دەوڵــەت  گەرەنتیــى 

ڕاســتەقینەکەیە  فۆکــۆ  ئــەوە  لەمــڕۆدا 

کــە  فۆکۆیــەى  ئــەو  بردوویەتییــەوە، 

ــە  ــى ل ــدا پەیڕەوی ــیکاریى کۆنرۆڵ ــە ش ل

ــز  ــازاد هەرگی ــازاڕى ئ ــردووە. ب مارکــس ک

بــووىن نەبــووە، ئــەم بــازاڕە هەمیشــە 

ــە  ــۆ زۆر ب ــو فۆک ــووە. وەک ــت ب چاوبەس

دروســتى دەڵێــت، ئــەوە جەنــگ نییــە کــە 

درێــژە بــە سیاســەت دەدات، بەڵکــو ئەوە 

سیاســەتە کــە درێــژە بــە جەنــگ دەدات. 

جەنــگ بنچینــەى سیاســەتە! 

* ئایــا دەشــێت ئــەم دۆخــە بــەراورد 

بکرێــت بــەو شۆڕشــە شــاراوەى کــە 

تــۆ وەک ڕابــەرى بزووتنــەوەى چەپــى 

توونــدڕەوى ســەربەخۆیى کرێــکاران، 

لــە ســااڵنى حەفتــاى ئیتاڵیــا [لــە 

ســەدەى بیســتەمدا] تێیــدا بەشــدار 

ســاڵ  ســیانزە  )حوکمــى  بوویــت 

زیندانــى، کــە لەالیــەن ڕژێمێکــى 

ــوو( ؟  ــازادەوە دەرچ ــە ئ نیمچ

ــە ســەرەتاوە  ــاکان هــەر ل - ســااڵىن حەفت

لــە  بــوو  دەرچــوون  پێکهێنــەرى 

مۆدێرنیتــى. لەمــڕۆدا ئێمــە لــە ســەردەمى 

هەرگیــز  مــن  پۆســتمۆدێرنیتیداین. 

ــواىن  ــەاڵم دەمت ــووم، ب ــتێک نەب تیرۆریس

خــۆم  بــۆ  هێــام  تیرۆریســتێک  وەک 

مــن  شــتێکیش،  پــاش هەمــوو  بکــەم. 

باجــى زۆرم داوە. بــەاڵم ئــەوە مەســەلەى 

پەڕگیریــى بەکۆمــەڵ بــوو. ئێمــە خۆمــان 

خســتە دیالەکتیکــى دەوڵــەىت یاســاوە، 

ــوان  ــى نێ ــو دیالەکتیک ــتە نێ ــان خس خۆم

سۆســیالیزم و فاشــیزمەوە، نێــو خەبــاىت 

کۆمۆنیزمــەوە.  و  سۆســیالیزم  نێــوان 

لەمــڕۆدا، چیــر ســەروەریى  زیاتــر بــووىن 

نەمــاوە. هــەر خــودى بناغــەى ســەروەرى 

لەنێــو دۆخــى هەماهەنگیــى ماشــێنى 

ســەرمایەداریى  هــى  –کــە  جەنگــدا 

گۆڕانکاریــى  تــەواوەىت  بــە  جیهانییــە- 

کــە  ئێســتا  هێنــاوە.  خۆیــدا  بەســەر 

پشــێوییە  ئــەم  نێــو  کەوتووینەتــە 

ــێ  ــین: ک ــان دەپرس ــە خۆم ــەوە ل گەورەی

کۆنرۆڵــى هەمــوو ئەمانــەى کــردووە؟ 

ئەمریکییــەکان  پرســیارەکەیە!  ئەمــە 

هەوڵــدەدەن ببنــە پێشــەنگ. دەبــێ چــى 

بکرێــت؟ »دەرچــوون« ، پاشەکشــە لــە 

ــۆ  ــردن ب ــینى ، کۆچک ــتومڕ ، بیاباننش مش

ــە.  ــگ، مەعریف ــە: کار، جەن ــان ب کۆتایهێن

ژیانێکــى  دامەزرانــدىن  مانــاى  ئەمــە 

ژیانــەى  ئــەو  هەمــان  کــە  دیکەیــە 

ــاىن دۆالر و  ــە؛ »تاڵیب ــەردارەکان«  نیی »س

نــەوت«.  تاڵیبــاىن 
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