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لە   1935/10/31 لە   _
بەریتانیا   ی  كینتی(  )جیلینگهام، 

لەدایكبووە. 
كۆمەاڵیەتی  تیۆرسینێكی   _
و ئەنسرۆپۆلۆژی وجوگرافی و 

ماركسییە. 
جوگرافیناسە  لە  یەكێكە   _

دیارەكانی جیهان. 
و  كتێب  چەندین  خاوەنی   _
لێكۆڵینەوەیە لەسەر جوگرافیا و 
سیاسەتی  كۆمەاڵیەتی،  تیۆری 
ئابوری سیاسی،  شارستانیەتی، 

ماركسیەت، هتد.
جیلینگهام  قوتابخانەی  لە   _

خوێندویەتی. 
_ ساڵی 1957 بەكالۆریۆسی 

لە جوگرافیادا بەدەستهێناوە. 
خوێندنی  یەكدا  بەدوای   _
بااڵی لە كۆلێژی )سانت جون(ی 

كامیرج لە بەریتانیا خوێندووە. 
_ ساڵی 1961 دكتۆرای لە 

جوگرافیای سیاسیدا لە زانكۆی 
كامیرج وەرگرتووە. 

خوێندنی   1961 ساڵی   _
زانكۆی  لە  دكتۆرای  پۆست 
)ئۆسباك( لە سوید وەرگرتووە. 
  -1969  1961 ساڵی    _
لە  بووە  جوگرافیا  مامۆستای 
زانكۆی )برسیتۆل( لە بەریتانیا. 

جیهاندا  زانكۆی  زۆر  لە   _
وانەی وتۆتەوە. 

چووە   1969 ساڵی   _
لە  هوبكنز  جونز  زانكۆی  بۆ 

ئەمەریكا. 
_ ساڵی 1969 كتێبی )باس 

لە جوگرافیا(ی باڵوكردۆتەوە. 
كتێبی   1973 ساڵی   _
فشار( و  )دادوەری كۆمەاڵیەتی 

ی باڵوكردۆتەوە. 
كتێبی   1986 ساڵی   _
مۆدێرن(ی  پۆست  )دۆخی 

باڵوكردۆتەوە. 

_ لە ساڵی 1995 مەدالیای 
زێڕنی وەرگرتووە. 

وانەی  خولدا   )40( لە   _
ماركس(  )سەرمایەی  لەسەر 
 )2008( ساڵی  لە  و  وتوەتەوە 
بینەری   )700000( لە  زیاتر 

هەبووە لە یوتیوب. 
ەوە   )2001( ساڵی  لە   _
بەشی  لە  مامۆستایە  ئێستا،  تا 
زانكۆی  لە  ئەنسرۆپۆلۆژیا 

شاری نیویۆرك. 
ئیكوادور   2013 ساڵی   _
بنكەی  بنیادنانی  لە  لێكرد  دوای 
هاوكاری  نیشتماندا،  ستراتیژی 

بكات. 
_ ساڵی 2014 كتێبی )سێنزە 
سەرمایەداری(  كۆتایی  و  دژ 

باڵوكردەوە. 
كتێبی   2016 ساڵی   _
)رێگەكانی جیهان(ی باڵوكردەوە. 

ئا: د. لوقامن رەئوف

بایۆگرافیای دەیڤد هارڤی
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چەمکە  ڕەخنەگری  و  لێکۆڵەر  هارڤی 

دەرب��ارەی  هەمووان  کاتێک  جیاوازەکانە، 

»پۆست  دەرب��ارەی  ئەو  دەدوێ��ن،  مۆدێرنە 

مشتومڕ  کاتێک  دەدوێ����ت،  م��ۆدێ��رن��ە« 

دەربارەی »لیبڕالیزم« دەکرێت، ئەو دەربارەی 

گفتوگۆ  کاتێک  دەدوێت،  نوێ«  »لیبڕالیزمی 

لەسەر »ئیمپریالیزم« دەکرێت، ئەو دەربارەی 

لێرەوەیە  دەدوێ��ت.  نوێ  »ئیمپریالیزمی 

هارڤی بەردەوام لە نیشاندان و دادکۆکیکردنە 

لە چەمک و شیکارییەکانی خۆی، چونکە بە 

یەکێک لەو بیرمەندانە نارساوە، کە تا دوا ڕادە 

چەمک و شیکارییەکان ڕادەکێشێت، هەرگیز 

چەمکێک فڕێنادات و نەچێتەوەسەری. لێرەدا 

دەربارەی هەندێک لەو پرسانە دەدوێین، کە 

هەم  مشتومڕن،  جێگەی  هارڤیدا  هزری  لە 

لەناو کتێبەکانیدا لەسەریان ڕاوەستاوە، هەم 

لەمیانەی کۆڕو سیمینارو چاوپێکەوتنەکانیدا، 

ساڵە   20 ماوەی  هارڤی  نەچێت  بیریشامن 

دەڵێتەوەو  وانە  سەرمایە  کتێبی  دەرب��ارەی 

ئەو  نەزانراوی  لەبەری  کە  و  کون  چەندین 

لە هەندێک  تەنانەت  کتێبەی کەشفکردووە، 

شوێندا ڕەخنەی خۆیشی دەخاتەڕوو، یاخود 

بابەتانە  ئەو  درێ��ژک��ردن��ەوەی  لەسەر  کار 

تەنها  سەرمایەدا  لە  مارکس  کە  دەک��ات، 

لەسەر  کەوتووە، سەرەداوێکیان  ئەوە  فریای 

دەربخات.

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و شار

ناوی  بە  نوێ  کتێبێکی  ساڵ   40 پێش 

»دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و شار« دەرچوو، 

ب��وو،  ه��ارڤ��ی(  )دەی��ڤ��د  نوسینی  ل��ە  ک��ە 

لە  کتێبەیان وەک شۆڕشێک  ئەم  ڕەخنەگران 

هزری جیۆگرافییدا لەقەڵەمدا، بەاڵم هەندێک 

جێگەی  کتێبێکی  وەک  دیکە  ڕەخنەگری 

لەبەرئەوەی  ڕوانی،  لێیان  مشتومڕ  و  سەرنج 

چاوخشاندنەوەیە  »دووبارە  ئەوان  بەوتەی 

شێوازی  بنەڕەتییەکانی  بەها  و  ئایدیا  بە 

ژیامناندا«.

کۆمەڵێک  ک��ت��ێ��ب��ەدا  ل���ەم  ه��ارڤ��ی 

قۆناغی  لە  کە  کۆکردۆتەوە،  توێژینەوەی 

بیناسازی نوسیونی،  جیاجیادا دەربارە شار و 

دەخاتەڕوو،  شار  مۆدێرنەکانی  فۆڕمە  لەوێدا 

»پەرەسەندنی  دیکە  مانایەکی  بە  یاخود 

تەالرسازیدا«،  لەناو  مۆدێرنیزم  بزووتنەوەی 

بەوەی  سەبارەت  ناوازە  ئایدیایەکی  هاوکات 

بە شاری ئایدیاڵ )مدینة فاضلة( ناودەبرێت، 

دەخاتەبەرچاو.

بەریتانییە  مامۆستایەکی  خۆی  هارڤی 

زانکۆی  لە  مرۆڤایەتییەکاندا  لەزانستە 

گ��ەورە  لە  یەکێکیشە  هاوکات  نیویۆرک، 

جیهاندا.  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  تیۆرسێنە 

و  وت��ار  و  کتێب  ژم��ارەی��ەک  خاوەنی  ئ��ەو 

لێکۆڵینەوەیە، کە هەموویان بەپێی میتۆدێکی 

ڕێبازی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  چینە  بە  تایبەت 

میتۆدانە  ئەم  پێیوایە  نورساون،  مارکسیستیی 

ئامڕازێکی گەلێک کاریگەر و مەنهەجیین لە 

هاوکات  جیهانیدا،  سەرمایەداریی  ڕەخنەی 

دەیڤد  چەمکی  ش��اردا«  لە  »ماف  چەمکی 

کاری  بەرهەمەکانیدا  زۆرینەی  لە  و  هارڤییە 

شتێکی  هەر  لە  زیاد  ئەو  ک��ردووە.  لەسەر 

دیکە گرنگییەکی زۆر بە ستەمی کۆمەاڵیەتی 

سەرمایەداری  سیستەمی  خودی  رسوشتی  و 

دەدات، ڕەخنە لەو بۆشاییە ڕەها و ئاوارتەیە 

و  بەجێاموە  جیۆگرافیادا  لەناو  کە  دەگرێت، 

کاری لەسەرناکرێت.

و  »بالتیمۆر«  شاری  ڕوودەکاتە  هارڤی 

هۆبکینز«  »جۆن  زانکۆی  لە  وانەبێژ  وەک 

بە  لەو دەمەوە  بە کارکردن دەکات،  دەست 

شێوەیەکی تەواوەتیی کاری لەسەر تیۆرێکی 

مارکسیستیی  جیۆگرافیای  بە  تایبەت  و  نوێ 

قەبارەی  ئ��ەوەی  پ��اش  ک���ردووە،  ڕادی��ک��اڵ 

ببووە  ش��ارەدا  لەو  ڕەگەزپەرستیی  و  ستەم 

هارڤی.  خ��ودی  بۆ  شۆکهێنەر  دیمەنێکی 

هارڤی  ڕاب���ردوودا،  س��ەدەی  لەحەفتاکانی 

بۆ  بۆسنت  »یەکێتیی  هاوڕێکانیدا  لەگەڵ 

دامەزراندن،   « ئەمریکییەکان  جیۆگرافیناسە 

کە دواتر بوونە خاڵێکی وەرچەرخانی بنەڕەتی 

بەو  کۆتاییهێنان  لەپێناو  چاالکییەکانیان،  لە 

میتۆدە نەریتییەی هاوڕێکانیان لە چارەسەری 

چەمکێکی  بەکاریاندەهێنا،  کێشەکاندا 

شۆڕشگێڕانە«  »تیۆری  ن��اوی  بە  دیکەیان 

لە  دوات��ر  کە  تیۆرێک  وات��ە  پێشکەشکرد، 

بەر  دەخرێتە  شۆڕشگێڕانەوە  تیۆری  ڕێگەی 

دەروازەی پەسەندکردن.

دەیڤد  هارڤی لە کتێبی »دادپەروەریی 

 1973 ساڵی  کە  ش���ار«دا  و  کۆمەاڵیەتی 

دەخ��ات��ەڕوو،  بیرۆکەیە  ئەو  دەرچ��ووب��وو، 

بێت  بابەتییانە  دەک��رێ��ت  جیۆگرافیا  لە 

هەموو  و  تەالرسازی  لە  ه��ەژاری  لەئاست 

پێوەی.  پەیوەست  نێگەتیڤەکانی  خاڵە 

سەرمایەداری بەتەواوی کۆتایی بەو بۆشاییە 

دێنێت، لەپێناو دووپاتکردنەوەی توانستەکانی 

خۆی بۆ پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە.
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ڕاڤەدەکات،  ئەوە  کتێبەکەیدا  لە  هارڤی 

ئایدیاکانی  گونجاوە  و  گرنگ  گەلێک  ک��ە 

فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی ببەسرتێنەوە، 

بوارە  هەموو  و   جیۆگرافی  توێژینەوەی  بە 

زانستە  و  پ��الن��دان��ان  وەک  فکرییەکانی 

لەگەڵ  زۆر  تاڕادەیەکی  کە  هەرێمییەکان، 

گریامنەی  هارڤی  هاوشێوەن.  جیۆگرافیادا 

دادپ��ەروەری  پڕەنسیپەکانی  کە  دەکات،  ئەوە 

هەیە  بەتینی  پەیوەندییەکی  کۆمەاڵیەتی، 

و  فەزاکان  پڕەنسیپەکانی  جێبەجێکردنی  بە 

جیۆگرافیا و پالندانانی شارنشینی و هەرێمیی.

لە زۆرێکی دیکە  لەو کتێبە و  هارڤی هەم 

دادپ��ەروەری��ی  ئایدیای  بەرهەمەکانیدا،  لە 

ل��ەوە  جەخت  دەخ���ات���ەڕوو،  کۆمەاڵیەتیی 

لە شێوەی  بەرجەستە  دەکاتەوە، کە هەڵەیەکی 

لەڕووی  هەم  هەیە،  حەفتادا  سااڵنی  شارەکانی 

لەڕووی  یاخود  دەسەاڵتەوە،  و  وێنە  و  دیزاین 

مێژووەوە. هەروەک چۆن پرسی »دادپەروەریی 

نیگەرانیی  ئابورییەوە  ل��ەڕووی  کۆمەاڵیەتی« 

دروستکردووە.

هارڤی  ئامانجەدا،  بەم  گەیشنت  لەپێناو 

باڵتیمۆر  ش��اری  کە  دەزان��ێ��ت،  گونجاوی  بە 

شارێکی  لەگەڵ چەند  هاوشان  بەکاربهێندرێت، 

دیکەدا، وەک کۆڵەکەیەک، یاخود سەرچاوەیەک 

کە دەکرێت، لەپێناو بەدەستهێنانی وەاڵمی ئەو 

پرسە  سەر  تیشکخستنە  دەمی  لە  پرسیارانەی 

دەوروژێندرێن،  فەلسەفییەکاندا  و  کۆمەاڵیەتی 

ه��ارڤ��ی ل��ەو ب���اوەڕەدای���ە، دەک��رێ��ت ش��اری 

منوونەیە  سەدان  لەو  منوونەیەک  وەک  باڵتیمۆر 

هاوکات  لێکراوە،  ستەمیان  کە  وەربگیرێت، 

کە  دەب��ێ��ت��ەوە،  کورتهێنانە  ئ��ەو  ب��ەرەن��گ��اری 

سەبارەت بە ئەڵتەرناتیڤەکانی دۆخی بااڵدەست 

بە  هەڵدەستێت  ه��ەروەه��ا  نیشاندەدرێت، 

»موچەیەک  دەستپێشخەریی  لە  پشتیوانیی 

»نزمرتین  سیاسەتی  لەبری  ب��وژان��دەوە«  بۆ 

کە  ڕووندەکاتەوە،  ئەوەش  موچەکان«.  ئاستی 

مایەی  بۆتە  واڵتدا«  لەناوەندی  دڕندە  »پێخۆری 

و  ئەخالقیی  سامانە  لە  شار  خاڵیکردنەوەی 

داراییەکانی.

پەرەسەندنی  چەندین  ڕێگەی  لە  هارڤی 

فۆڕمە  و  کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  فکرییەوە، 

یەکەمی  بەشی  لە  دەخاتەڕوو:  خاڵیکەرەوەکان 

کێشەکە  کە  باوەڕەدایە،  لەو  هارڤی  کتێبەکەدا 

ئەویش  بۆیە  هەر  زمانەوانییە،  بنەڕەتدا  لە 

پێشکەشدەکات،  بۆ  زمانەوانیی  چ��ارەس��ەری 

بۆ  پرسەکە دەگۆڕێت  پێنجەمدا  بەشی  لە  بەاڵم 

پرسێکی تایبەت بە پڕاکتیکی ئینسانی، چارەسەرە 

تایبەتەکان بەو کێشەیە خۆی لە بواری پڕاکتیکی 

مرۆییدا دەبینێتەوە. لە بەشەکانی دواتردا هارڤی 

پێشکەوتنی  نێوان  جیاکاریی  لەسەر  مشتومڕ 

دەک��ات،  بەتاڵەکان  ف��ۆڕم��ە  و  کۆمەاڵیەتی 

الی  بۆشایی  و  ف��ەزا  کە  ڕاڤ��ەدەک��ات  ئ��ەوەش 

دانانرێت،  دۆگام  کیانێکی  کۆمەڵە  بە  خۆیەوە 

کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  میانەیەوە  لە  کە 

هەڵگری  خۆیدا  لەناو  ب��ەاڵم  گ��ەش��ەدەک��ات، 

کە  میتۆد،  بە هەمان  کۆمەاڵیەتییە  پڕۆسەیەکی 

پرسێکی  وەک  کۆمەاڵیەتی  پێشکەوتنی  تێیدا 

بەتاڵ دەبیرنێتەوە.

ناو  باسەکانی  و  توێژینەوە  میانەی  لە 

ئەوە  هەوڵدەدات  نوسەر  هارڤیدا،  کتێبەکەی 

لە  هەریەک  چۆن  کە  بگەیەنێت،  خوێنەر  بە 

سەرەتادا  لە  چۆن  و  گەشیانکردووە  ئایدیاکان 

هارڤی مشتومڕ 
لەسەر جیاکاریی 
نێوان پێشکەوتنی 
کۆمەاڵیەتی و فۆڕمە 
بەتاڵەکان دەکات، 
ئەوەش ڕاڤەدەکات کە 
فەزا و بۆشایی الی 
خۆیەوە بە کۆمەڵە 
کیانێکی دۆگما 
دانانرێت، کە لە 
میانەیەوە پێشکەوتنی 
کۆمەاڵیەتی 
گەشەدەکات.
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لەدواتریشدا  دەخرێنەڕوو،  ئایدیایانە  ئەم 

ئاڕاستەی  بە  ئایدیاکان  چۆن  دەگۆڕدرێن، 

ج��ی��اج��ی��ادا پ���ەرەدەس���ەن���ن، چ���ۆن ئ��ەو 

پەرەسەندنانە ئاڵۆزدەبن.

ه��ارڤ��ی ل��ە س���ەرەت���ادا ب��ی��رۆک��ەی 

ئەوەش  دەخاتەڕوو،  تیۆریی«ی  »رسوشتی 

کەس  هەندێک  چۆن  کە  روون��دەک��ات��ەوە، 

جیابوونەوەی  لە  بریتییە  تیۆر  پێیانوایە، 

فەلسەفە،  و  میتۆدۆلۆژیا  نێوان  نارسوشتیی 

پێیوایە  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە  ه��ارڤ��ی  ب���ەاڵم 

باری  بە  پەیوەندیی  جیابوونەوەیە  ئ��ەم 

شتێکی  هیچ  نەک  هەبووە،  گونجاندنەوە 

هەموو  دوات��ردا  بەشەکانی  لە  بەاڵم  دیکە، 

بەدووردەگرێت،  جیابوونەوە  فۆڕمەکانی 

بارێکی  کە  جیابوونەوەیەش  ئەو  تەنانەت 

فاکتەکان  پێیوایە  ک��ە  ه��ەی��ە،  گونجاوی 

جیاوازن لە بەهاکان، بەرکار جیاوازە لە بکەر، 

شوناسێکی  بنەمایەی  ئەو  لەسەر  شتەکان، 

تێگەیشتنی  لە  جیاوازن  هەیە،  سەربەخۆیان 

ئاشکراکردن  »تایبەتێتیی«ی  کردە،  و  ئینسان 

»گشتێتیی«ی  ل��ە  ج��ی��اوازە  دۆزی��ن��ەوە  و 

ئەنجامەکان.

پێیوایە  سەرەتا  هارڤی  هەمانکاتدا  لە 

بە  پێویستی  تیۆرێکدا  بونیادنانی  ل��ە 

گونجاو  زمانیی  قەوارەیەکی  دروستکردنی 

ن��ەگ��ۆڕەک��ان  چەمکە  و  وات���ا  ک��ە  ه��ەی��ە، 

لەخۆبگرێت، بەاڵم دواتر نوسەر ئاماژە بەوە 

کۆتاییەکان  دەتوانن  واتاکان  کە  دەدات، 

میتۆدێکی  هەروەها  بکەن،  دەستنیشان 

و  یەکە  و  نەگۆڕ  واتاگەلێکی  لەسەر  هزریی 

پەیوەندیی نەگۆڕ دامەزراوە، لەبری هاندان، 

لە  تێگەیشنت  بۆ  توانستەکامنان  لەسەر  ئەو 

جیهان دەنووسێت و الپەڕەکان پردەکاتەوە.

هەیە  پەرەسەندنێک  میتۆد  هەمان  بە 

لەمامەڵەکردن لەگەڵ ئایدیای ساغکردنەوەی 

لە  ناکرێت  پێیوایە  هارڤی  کە  شتەکان، 

بە  جیابکرێنەوە  کۆمەاڵیەتی  پڕاکتیکی 

لەبەرئەوەی »بەدیهێنان«  شێوەیەکی گشتی، 

مانایەی  بەو  دەبێت،  پڕاکتیکەوە  ڕێگەی  لە 

تیۆر بریتییە لە پڕاکتیک. هارڤی باس لەوەش 

دەکات، تیۆر لە ڕێگەی بەکارهێنانەوە دەبێتە 

دەتوانرێت  کە  لێرەدایە  تەنها  پڕاکتیک، 

ئەنجامێک لەو تیۆرەوە بەدیبهێندرێت.

بۆشایی  خەسڵەتی  بە  سەبارەت  بەاڵم 

هارڤی  س��ەرەت��ادا  بەشەکانی  لە  ف��ەزا،  و 

پرسەکەدا  لەگەڵ  فەلسەفیی  مامەڵەیەکی 

مانای  دەمەی  لەو  ڕوونیدەکاتەوە  دەکات، 

ئامڕازێک  چەند  و  ئاشکرادەبێت  بۆشایی 

دەکرێت  پێشکەشکردنی،  بۆ  دەدۆزینەوە 

شارنشینییەوە  دی��اردەی  شیکردنەوەی  لە 

میانەی سازاندنی  لە  ئەوەش  دەستپێبکرێت، 

و  مرۆیی  ڕەفتاری  بۆ  تێگەیشتنامن  نێوان 

هەر ڕوانگەیەکی دیکە بۆ بۆشایی، بەاڵم لە 

مامەڵەیە  ئەم  کتێبەکەدا  دیکەی  بەشەکانی 

دەکات،  لەوە  باس  هارڤی  ئیدی  دەگۆڕێت،  John Hopkins
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ئەوەی دەمانەوێت لە بۆشاییەوە پێامنبگات، 

پێش  نەک  شیکارییەکەدایە،  پڕۆسەی  لەناو 

دەکات  لەوە  باس  هاوکات  پڕۆسەیە.  ئەو 

ڕێژەییش  نییە، هەروەک چۆن  بۆشایی ڕەها 

پێکهاتەکەیەوە  بە  پەیوەندییەکیشی  و  نییە 

دەکرێت  لەهەمانکاتیشدا  ب��ەاڵم  نییە، 

بێت،  هەموویان  هەر  یاخود  هەرکامێکیان، 

بەپێی بارودۆخەکە.

دادپ��ەروەری��ی  خەسڵەتی  دەرب���ارەی 

ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ه���ارڤ���ی ب��ی��رۆک��ەی��ەک 

پەرەیپێدەدات،  دواتریش  و  پێشکەشدەکات 

کۆمەاڵیەتیی  دادپ��ەروەەری��ی  بەجۆرێک 

وەردەچەرخێنێت  لیبڕالیزمەوە  ه��زری  لە 

لەگریامنەی  مارکسیزم.  و  سۆسیالیزم  بۆ 

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتییەوە، وەک پرسێکی 

کۆمەاڵیەتی  دادپ��ەروەری��ی  بە  پەیوەست 

هەمیشەییەکانەوە،  ئەخالقییاتە  و 

کتوپڕ  شتێکی  گریامنەی  بۆ  وەردەچەرخێت 

ت��ەواوی  لە  کۆمەاڵیەتی  پڕۆسەی  بۆسەر 

کۆمەڵگەدا.

لە کۆتاییدا هارڤی پێیوایە کە خەسڵەتی 

شارنشینی، لەناو خۆیدا قەوارەیەکە، دەکرێت 

بەاڵم  تێبگەین،  لێی  ڕێگەیەشەوە  لەم  هەر 

لەدواتردا ئایدیای شارنشینی دەبێتە هەلێکی 

سیامی  هەندێک  چنگخستنی  بۆ  گونجاو 

کۆمەاڵیەتییەی  پێشکەوتنە  لەو  دیار  و  زەق 

دواتر  دەگوزەرێت،  کۆمەڵگەدا  تەواوی  لە 

دەگۆڕێت و دەبێتە ئاوێنەیەک و لە ڕێگەیەوە 

ببیرنێت.  کۆمەڵگە  دیکەی  وێنەی  هەندێک 

بەشەکیی  شێوەیەکی  بە  وەرچەرخانە  ئەم 

وەک  شارنشینی  لەبەرئەوەی  ڕوودەدات، 

شتێکی خاوەن پەیوەندیی ڕاڤەدەکرێت، بەاڵم 

و  بەرهەمهێنان  نێوان  جیاکاریی  داڕووخانی 

لەسەر  گەورەی  کاریگەرییەکی  دابەشکردن، 

میتۆدی دەرکەوتنی شارنشینیی هەیە.

هزری  لە  پەرەسەندن  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

کایەی  لە  تایبەتی  شێوەیەکی  بە  هارڤیدا، 

پڕۆسەیەکی  فەلسەفەدا،  و  زانستەکان 

بەردەوامە، هارڤی لە کتێبێکدا کە ساڵی 2012 

باڵویکردەوە بە ناوی »شارە یاخییەکان« ئەو 

پرسە دەسەملێنێت و تایبەمتەندیی ئەو شارانە 

نیشاندەدات، کە بوونەتە پێگەیەکی سێنرتاڵ 

بۆ سیاسەتە شۆڕشگێڕییەکان.

دێڤد هارڤی و مۆدێرنیتەی پاریس

و  گ���ەورە  چیمەنتۆی  بارستەی  ئایا 

یاخود  ناوشار،  ژاوەژاوەک��ان��ی  و  ئۆتۆمبێل 

ناڕەزایەتیی  شارو  نیشتەجێی  مرۆڤەکانی 

هەیە؟  دیاریکراویان  بەهای  و  پڕاکتیک  و 

هەڵگری  شار،  بە  ناوە  ئاومان  ئ��ەوەی  ئایا 

شارێک  مێژووی  ئایا  ش��ارە؟  سیفەتەکانی 

ناگەڕێتەوە بۆ داهێنانی ماتریاڵی و کولتوریی 

گریامنەییەکە  وەاڵم��ە  دانیشتوانەکەی؟ 

شارەکان  دەستپێدەکات:  باو  وتەیەکی  بە 

ئاماژەیەک  وەک  دانیشتوانەکەیانەوە،  بە 

ڕێسا  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی  ژینگە  ئ��ەو  ب��ۆ 

وەرچەرخانە  هەڵیدەسوڕێنن،  عەقاڵنییەکان 

فرەالیەنەکان بەرهەمیدەهێنن، ئەم ژینگەیە 

پێکنەهاتووە،  گوندیی«  »کۆمەڵگەیەکی  لە 

بەالی  مەیلی  و  دەترسێت  تازە  شتی  لە  کە 

ماتبووندایە.

)دێڤد  ئەمریکیی  ئابوریناسی  بیرمەندو 

»پاریس  ن��اوی  بە  کتێبەکەیدا  لە  هارڤی( 

بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  مۆدێرنیتە«  پایتەختی 

و  لێکۆڵینەوە  بەو  درێژە  لەوێدا  شار،  پرسی 

پرسە  ئەو  لەسەر  پێشرت  کە  دەدات،  ڕامانانە 

لەنێوان  کۆکردنەوەیەک  پێکەوە  ک��راون، 

کە  دەک���ات،  پاریسدا  مۆدێرنەی  و  ش��ار 

ئەدەبیاتەوە  لە  ئاماژەکانی  لە  هەندێک 

پێناسەی  شار  ئ��ەوەی  لەگەڵ  وەرگ��رت��ووە. 

و  فەلسەفە  لەکایەکانی  هەیە  تایبەتی 

بۆ  گەڕاوەتەوە  هارڤی  سیاسەتدا،  و  ئەدەب 

پەیوەندیی  و  خۆی  زانستییەکەی  پسپۆڕییە 

پێداویستییە  و  پاریس  گەشەسەندنی  نێوان 

دیکەی  نوسەرێکی  ک��ردووە.  ئابورییەکاندا 

کتێبەکەیدا  لە  بێرمەن(  )مارشاڵ  ئینگلیز 

هەڵم«،  دەبێتە  بەستووە  و  ڕەق  »هەرچی 

فراونەکانی  و  ڕاست  و شەقامە  لە شار  باس 

و  شار  لەنێوان  جیاوازیی  هەروەها  دەکات، 

شوێنە هەمەجۆرەکاندا دەکات، کە مۆزەخانە 

و ئاپۆرای ئازاد و دامەزراوەی گشتیی تێدایە، 

پەیکەری  لە  پڕن  باخچانەی  لەو  جگە  ئەمە 

ئەدیب و هونەرمەند و سیاسییەکان.

و  دەکات  نوێ  خوێندنەوەیەکی  هارڤی 

دەچێت،  بۆشاییانە  ئەو  پڕکردنەوەی  بەرەو 

لۆڤیفرە(دا  )هێرنی  لێکۆڵینەوەکانی  لە  کە 

هەبوون، کە ئەویش لە کتێبەکەیدا »ڕەخنەی 

ڕەهەندەکانی  لە  ب��اس  ڕۆژان���ە«،  ژیانی 

ش��اردا،  لەناو  دەک��ات  م��رۆڤ  نامۆبوونی 

پاریسەوە،  لەبارەی  تیۆرییەکان  هەوڵە  بەاڵم 

ئەڵامنیی  بیرمەندی  بۆ  دەگڕێنەوە  هەمیشە 

دوورودرێژی  باسێکی  کە  بینیامین(،  )واڵتەر 

نوسیوە،  فەڕەنسا  پایتەختەکەی  دەرب��ارەی 
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دەرب���ارەی  لێکۆڵینەوەکەیدا  لە  ئەویش 

ن��اوی  ب��ە  ئەڵامنی،  شاعیری  )ب��ودل��ێ��ر(ی 

»پاریس، پایتەختی سەدەی نۆزدە«، یاخود لە 

ناوی »پاساژەکان«، کە  بە  کتێبە گەورەکەیدا 

پڕۆژەیەکی تەواونەکراو بوو.

لەو هۆکارە  لێکۆڵینەوەی  ئەگەر هارڤی 

»سەرمایەداریی  کە  کردبێت  ئابورییانە 

پاریسدا  ب��ون��ی��ادی  ب��ەس��ەر  ف��ەرەن��س��ی« 

لەناو  شارەکەی  بێنیامین  ئەوا  هێناویەتی، 

خۆی  کە  خوێندۆتەوە،  گشتییەکەیدا«  »فەزا 

دەبینێتەوە لە کۆگا و فرەیی جۆری مرۆڤەکان 

کەوانەییەکان،  پاساژە  و  کااڵکان  جیهانی  و 

سەرکەوتنی  نیشانەی  ه��ەم��ووی��ان  ک��ە 

السایی  کە  بێنیامین،  بەاڵم  سەرمایەداریین، 

بێدەنگیی  لە  نەدەکردەوە،  کەسێکی  هیچ 

بەستەڵەکە  ورچ��ی  لە  دابڕاوییەکەیدا،  و 

دوو  ل��ەب��ەردەم  دەچ��وو،  جەمسەرییەکان 

دیاردەدا دەوەستێت: ئەو کااڵیانەی ڕووکاری 

پاساژە  لە  دەڕازێننەوە  بازرگانییەکان  کۆگا 

ڕادەکێشێت  ڕێبوار  کەسی  کە  نایابەکاندا، 

بۆخۆی، بە ڕەوتێکی خۆشبەختانە، یاخود بە 

ناسەقامگیرییەوە، کاتێک ڕێبوارەکان تووشی 

فەزای  لەناو  ئەوەی  وەک  دەکات،  واقوڕمان 

کااڵ.  بە  بووبێت  م��رۆڤ  مۆدێرندا  ش��اری 

دیاردەیەکی دیکە بریتییە »تەمبەڵخراوەکان«، 

هیچ  کە  جواڵنەی،  بێ  التوپوتە  مرۆڤە  ئەو 

شەقامەکانی  نییە  جەماوەرە  لەو  ئاگایەکیان 

هیچ  جەماوەرەش  ئەو  هاوکات  گرتۆتەوە، 

ئاوڕێک لەمانە ناداتەوە.

و  لۆژیکیی  هەم  یەککاتدا  لە  لەوانەیە 

تایبەمتەند  توێژەرێکی  کە  بێت،  ناوازە  هەم 

تەالرسازیی  کاریگەرییەکانی  لە  لێکۆڵینەوە 

کتێبێکی  بۆ منوونە هارڤی  بکات، کە  پاریس 

تەرخانکردووە،  بودلێر  شیعرەکانی  بۆ 

بۆ  کتێبێکی  بنیامین  پێشرتیش  چۆن  وەک 

شاعیر  هەمان  شیعرەکانی  شیکردنەوەی 

هەمان  لەسەر  کاری  هارڤی  تەرخانکردبوو. 

بابەت کردووە، بەاڵم بە کەرەستەیەکی ئابوری 

پەیوەندیی  هەربۆیە  م��ەزن،  مێژوویی  و 

ئەو  و  بونیادنان  مۆدێرنی  کەرەستەی  نێوان 

شیعریی  مۆدێرنێتەی  زمانەوانییەی  کەرەستە 

بەسەر  ئابوری  دەرگای  دەڕازێندرێتەوە،  پێ 

پردێک  ئەدەبییدا دەکاتەوە، کۆمەڵە  گوتاری 

و  ئابوری  شیکاری  لەنێوان  دروستدەکات 

شیکاری ئەدەبیدا، کە لەم بوارەدا )کارڵ هاینز 

لە  بەتایبەت  کردووە،  گرنگی  کاری  ستیرڵ( 

کتێبەکەیدا »پایتەختی ئاماژەکان«، بەاڵم الی 

ناونیشانێکدا  کۆمەڵە  لەناو  پرسەکە  هارڤی 

کتێبەکەی  بەشەکانی  کە  دەچێت  و  دێت 

شار،  دۆزینەوەی  شار،  دەقی  پێکدەهێنن: 

کە  ش��ار،  ڕەنگڕێژیی  ش��ار،  خوێندنەوەی 

و  ئەدەب  لەنێوان  کۆکراوەیەکن  هەموویان 

ئابوریی- فەلسەفە و کۆمەڵناسی و مێژووی 

سیاسی، کە هارڤی لە کتێبێکی 530 الپەڕەییدا 

خۆیەوە  الی  بەاڵم  ڕاوەس��ت��اوە،  لەسەریان 

مرۆڤایەتییە  زانستە  بەر  پەنایربدۆتە  ستیرڵ، 

ئەدەبییە  تێکستە  لەناو  ئەو  جیاجیاکان، 

پاریس  وەرچەرخانەکانی  بەناوبانگەکاندا 

تێکستانە:  ئەو  منوونەی  لە  دەخوێنێتەوە، 

هۆگۆ،  ڤیکتۆر  و  ب��ەل��زاک  ڕۆم��ان��ەک��ان��ی 

قەسیدەکانی )هایرنیش هاینە( و )جیرارد دی 

نیرڤاڵ( و شارل بۆدلێر لە )گوڵەکانی شەڕ(دا.

کتێبەکەی دەیڤد هارڤی، کە لەیەککاتدا 

ق����ووڵ و ه���ەم چڕ  ه���ەم ش��ی��ک��ارێ��ک��ی 

لەخۆدەگرێت، دەروازەیەکی گەورەی بەسەر 

ئەدەبی سەدەی 19ی فەڕەنسیدا کردۆتەوە، 

دەستی  کە  بەلزاک،  دەقەکانی  شانبەشانی 

پەیوەندییە  ب��ردووە،  پاریس  کەلەپوری  بۆ 

تاکەکان  گ��ۆڕاوەک��ان��ی  کۆمەاڵیەتییە 

بەرەو  ڕادەکێشێت  ئاگاییان  و  دەخوێنێتەوە 

»زانستی  بەرەو  یاخود  تەالرسازی«،  »فەزای 

)بارۆن  ئامادەیی  تەنها  بەاڵم  فەزا«،  ژینگەی 

ئامادەیی  شانی  لە  دەدات  شان  هۆسامن( 

وێرانبوونی  و  داڕمان  ئاگاداری  کە  بەلزاک، 

پاریس بووە، پاریسی بینا و باڵەخانە کۆن و 

تەڵخ و تاریک و تەماوییەکان، دواتر لەسەر 

خانوو  هەزار  دەیان  ئەمانە  داروپ��ەردووی 

بە:  ناونرا  دواتر  کە  پێکهێنا،  نوێیان  پاریسی 

شاری ڕۆشنایی.

شارێکی  لەسەر  لێکۆڵینەوە  هارڤی 

ئاسانیی  بە  زۆر  سەرمایە  کە  دەک��ات،  نوێ 

بە  بەستووە  پشتی  هەڵدەقوڵێت،  تێیدا 

بەشدارییە  و  خ��ۆی  ئابوریی  مەعریفەی 

جیۆگرافییەکەی، کە ناوی لێرناوە )جیۆگرافیای 

تەالرسازی(دا  )ف��ەزای  لەناو  کە  ڕادیکاڵ(، 

دەخوێنێتەوە.  چینایەتییەکان  شوێنەوارە 

مارکسی  ئایدیاکانی  بارەیەوە  لەم  هارڤی 

ک��ردۆت��ە س���ەرچ���اوەی س��ەرەک��ی��ی خ��ۆی، 

سەر  خستۆتە  فۆکەسی  رێ��گ��ەی��ەوە  ل��ەو 

لەگەڵ  هاوکات  کە  شوێنێکدا،  لە  بونیادنان 

نایەکسانیی  لەسەر  پ��ەردە  بونیادنانەکەدا 

هەروەها  هەڵدەماڵێت،  چینایەتییەکانیش 

ئەو میتۆدەی شیکردۆتەوە، کە سەرمایەداری 
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پڕکردنەوەی  و  بەدیهێنان  بۆ  دەکات  فۆرمولەی 

ک��ارەی  ئ��ەو  ئیدی  خ��ۆی،  بەرژەوەندییەکانی 

سەرمایەداری لە شوێنێکی دیاریکراودا بێت، یاخود 

لە ڕووبەرێکی زۆر بەرفراواندا.

قەیرانی سەرمایەداری

هارڤی یەکێکە لەو بیرمەندانەی لە ئاستێکی 

باشدا لەسەر قەیرانەکان ڕاوەستاوە و شیکاری بۆ 

لە  هەر  ک��ردووە،  مێژووییەکانی  ڕیشە  و  هۆکار 

هەتاوەکو  بیستەوە،  سەدەی  داراییەکانی  قەیرانە 

قەیرانی دارایی جیهان لە ساڵی 2008، کە ئەمریکا 

لەم  هەر  بوو،  سەرچاوەکەی  نیویۆرک  شاری  و 

بارەیەوە خۆی لەناو جەرگەی ڕووداوەکاندا بووە. 

بۆ  ئاماژەن  قەیرانەکان  ب��ەوەی  سەبارەت  ئەو 

کۆتایی نیۆلیبڕاڵیزم؟ وەاڵمی خۆی هەیە و پێیوایە: 

تێگه یشتنامن  و  مانا  به   په یوه سته   وه اڵمه که م   «

که   ڕاڤ��ه ده ک��ه م  وه ه��ای  من  نیۆلیبڕاڵیزم.  بۆ 

زۆری  به شی  پشت  له   چینایه تیی  پڕۆژە یه کی 

به:   سه باره ت   – نیۆلیبڕاڵیزمه وه  گوتاره کانی 

ئازادیی تاک، ئازادیی ڕە ها، به رپرسیارێتیی که سیی، 

به تایبه تیکردن، بازاڕی ئازاد-  خۆی حه شارداوه ، به اڵم 

لێیان  ئامانج  ئامڕازێکن  له  ڕاستیدا هه موو ئه مانه  

گێڕانه وه  و تۆخکردنه وه  و چه سپاندنی ده سه اڵتی 

له م  نیۆلیبڕاڵیزمیش  پڕۆژه یه ی  ئه م  چینایه تییه ، 

له   ئ��ه وه ی  به ده ستهێناوه ...  سه رکه وتنی  ب��اره دا 

ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا ڕوویدا، هه شت 

که   پێداین،  الپه ڕە ییان  سێ  دۆکیومێنتێکی  پیاو 

پێیانوتین:  و  هه مووامان،  بۆ  تێدابوو  گولله یه کی 

ئه گه رنا...«.  باشه ،  ده ده نێ  دۆالرمان  ملیار   700«

ئه مه  الی من چه شنی کوده تایه کی دارایی بوو دژ 

به  حکومه تی ویالیه ته  یه کگرتووه کان و گه له که ی، 

ئه م قسه یه یان به و مانایه  ده هات، که  ئێوه  هه روا 

به ئاسانی و به  جێهێشتنی قه یرانه که  له سه ر شانی 

ئه وه ی  به ڵکو  نابێت،  ڕزگارتان  سه رمایه دار  چینی 

چینی  ده سه اڵتی  چه سپاندنی  ده کات،  ڕزگارتان 

له وه ی  زیاتر  هێنده   چه ندنین  س��ه رم��ای��ه داره ، 

ڕابردوو«.

هه لێک،  دارای��ی  قه یرانی  پێیوایە  هارڤی 

ئه وه ی  به عه قاڵنیکردنی  بۆ  ڕێگه یه که   یاخود 

گه وره ی  ئابوریی  داڕمانی  منوونه   بۆ  ناعه قاڵنییه ، 

مایه ی  ب��ووه    ،1998 و   1997 سااڵنی  له   ئاسیا 

گه شه کردنی  ل��ه   ن��وێ  مۆدێلێکی  ده رک��ه وت��ن 

سه رده کێشن  ئابورییه کان  داته پینه   سه رمایه . 

نوێی  فۆڕمێکی  بۆ  شێوه پێدانه وه ،  دووب��اره   بۆ 

الیه نی  له   شته کان  ده شێت  چینایه تی.  ده سه اڵتی 

سیاسییه وه  ڕوو له  خراپی بکه ن. له ناو کۆنگرێسی 

بانکه کان  ڕزگارکردنی  به   سه باره ت  ئه مریکادا 

سیاسییه که   توێژه   له وانه یه   رووی��دا،  ده مه قاڵێ 

]ی  یارمه تیدان  ژێرباری  نه یه ته   به ئاسانی  زۆر 

ڕێگه که دا  له سه ر  ئاسته نگ  ده شێت  بانکه کان[، 

هه تاوه کو  و  ته سلیمبوون  ب��ه اڵم  دروستبکه ن، 

هەروەها  نه کردووه،  خۆماڵی  بانکه کانیان  ئێستا 

لە  ئابورییەکان  دام��ەزراوە  داڕمانی  بە  سەبارەت 

لەو  هارڤی  کاریگەرییەکانیان  و  قەیرانەکان  کاتی 

به   سه باره ت  کریدیت  هه ره سهێنانی  باوەڕەدایە 

به داراییکردن  کۆتایی  به   یه کسانه   کرێکار  چینی 

ئه نجامی  له   بازاڕ.  قه یرانی  بۆ  چاره سه رێک  وه ک 

بۆ  نه بێت  کاریگه ر  جوڵه یه کی  گه ر  ئه وه شدا، 

و  بێکاری  گه وره ی  قه یرانێکی  دۆخه که ،  گۆڕینی 

داڕمانی زۆرێک له  پیشه سازییه کان ده بینین. لێره دا  

به   سه باره ت  له ئارادایه،   مشتومڕە ی  ئه و  ده گه ینه  

گه ڕانه وه  بۆ مۆدێلی ئابوریی کینزیی. ئەو ڕەخنەی 

هارڤی لێکۆڵینەوە 
لەسەر شارێکی نوێ 
دەکات، کە سەرمایە 
زۆر بە ئاسانیی 
تێیدا هەڵدەقوڵێت، 
پشتی بەستووە بە 
مەعریفەی ئابوریی 
خۆی و بەشدارییە 
جیۆگرافییەکەی، 
کە ناوی لێنراوە 
)جیۆگرافیای 
ڕادیکاڵ(، کە لەناو 
)فەزای تەالرسازی(
دا شوێنەوارە 
چینایەتییەکان 
دەخوێنێتەوە
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قەیران،  بۆ  ڕاستڕەوەکان  شیکاری  لە  هەیە 

ته ماع  مه سه له که   پێیانوابوو  ئەوان  چونکە 

سرتیت،  واڵ  له   شه خسییه   چاوچنۆکیی  و 

پاره یان  که   که سانه یه   ئ��ه و  چاوچنۆکیی 

قه رزکردووه  بۆ کڕینی شوێنی نیشته جێبوون. 

بخه نه   به رپرسیارێتییه که   هه وڵیانده دا 

ده بێت  قه یرانه که .  قوربانییانه ی  سه رشانی 

که   ئ��ه وه ب��ێ��ت،  ئ��ه رک��ه ک��امن��ان  ل��ه   یه کێک 

ناتوانن  هه رگیز  ئێوه   »نه خێر،  پێیانبڵێین 

ئه وه مان به رامبه ر بکه ن«، هه روه ها هه وڵی 

پاڵپشتێک بده ین بۆ ڕاڤه که مان،  دۆزینه وه ی 

ڕووداوێکی  وه ک  قه یرانه   ئه م  بۆ  ڕاڤه مان 

دیاریکراوی  بونیادێکی  تێیدا  که   چینایه تی، 

بونیادێکی  و  داده ڕم��ێ��ت  چ��ه وس��ان��ده وه  

چه وساندنه وه ی قووڵرت جێگه ی ده گرێته وه .

نیۆلیبڕاڵیزم

هارڤی سەبارەت بە چەمک و پێناسەی 

هەیەو  خۆی  تایبەتی  پێناسەی  نیۆلیبڕاڵیزم 

هەمیشە جەخت لەوە دەکاتەوە، شیکارکردن 

نیۆلیبڕاڵیزم،  لە  ڕزگاربوون  بۆ  هەوڵدان  و 

پێویستە دوای پێناسەکردنی ئەم چەمکە بێت، 

ئەو دەڵێت: »الی من نیۆلیبڕاڵیزم پڕۆژه یه که  

ده ستی  له   سامانه   کۆکردنه وه ی  لێی  ئامانج 

میکانیزمه   به هۆی  ئ��ه وه ش  که مینه یه کدا، 

دارایی و نه ختینه ییه کان و ئه و میکانیزمانه ی 

دیکه،  که  باسامنکردوون. ئه مه  ڕاڤه ی گشتیی 

حه فتاکانه وه ،  کۆتایی  له دوای  نیۆلیبڕاڵیزمه  

که  له گه ڵ پڕۆگرامی بونیادنانه وه ی هه یکه لی 

سه ر به  سندوقی دراوی نێوده وڵه تیدا کلکیان 

گرێداوه ، که  ئامانج لێی ڕزگارکردنی دامه زراوه  

کۆمه اڵنی  حسابی  ل��ه س��ه ر  دارای��ی��ه ک��ان��ه  

کۆتایی  ده یبینین  ئێستا  ئه مه ی  خه ڵک... 

نیۆلیبڕاڵیزم نییه ، به ڵکو به رده وامبوونیه تی به  

ئێمه ش هه تاوه کو  ئامڕازه  هه ره  دڕندانه کان. 

زه رووره ت��ی  به   سه باره ت  هۆشیارنه بینه وه  

پێموانییه   م��ۆدێ��ل��ه ،  ئ��ه م  تێکشکاندنی 

هۆشیارییه   ئه م  بگۆڕێت.  دینامیکییه ته که ی 

که  هۆشیارییه کی بازنه  فراوانه ، له  خاڵێکه وه  

خوێندکارانی  بزووتنه وه ی  ده ستپێده کات. 

ڕۆیشتووه ،  )پینۆچه (  که   ده زان��ن  چیللی 

خۆیه تی  له شوێنی  »پینۆچیزم«  هێشتا  به اڵم 

به هه مان  بگیرێت.  به ئامانج  ده بێت  و 

)تاتچه ر(  له   ته نها  به ریتانییه کان  شێوه  

»تاتچه ریزم«.  له   ن��ه وه ک  ڕزگ��اری��ان��ب��وو، 

ئه و هێزه  سیاسییه   یۆنان،  له   پێموایه  سیریزا 

په یوه ست  ،بابه ته که   به وه کرد  درک��ی  بوو 

بێزارکه ره کانی  خاڵه   له   ده ربازبوون  به   نییه  

ده ربازبوون  به ڵکو  نیۆلیبڕاڵیزم،  سیسته می 

له به ر  سیسته مه که یه .  خودی  تێپه ڕاندنی  و 

بۆ  ڕە مزێک  بۆته   سیریزا  هۆکاره یه ،  ئه م 

ناڕە زایه تییه کانی  و  خۆپیشاندان  گشت 

ناڕە زایانی  بزووتنه وه ی  منوونه   بۆ  ئه وروپا، 

یه که م  ئه مه   به اڵم   ،)indignados( ئیسپانیا 

له م  بتوانێت  سیاسی  بزووتنه وه یه کی  جاره  

پێویستامن  بچێت.  به ره وپێشه وه   ئاڕاسته یدا 

ئه وروپادا  هه موو  به ناو  دۆخه   ئه م  به وه یه  

درێژببێته وه ».

ئەم  بەڕووبەڕووبوونەوەی  سەبارەت 

وه ها  هه میشه   دەڵێت«  هارڤی  سیستەمە، 

پڕۆژه یه کی  که   ناسیوه،   نیۆلیبڕاڵیزمامن 

و  س��ام��ان  ک��ه ڵ��ه ک��ه ک��ردن��ی  چینایه تیی 

کۆکردنه وه ی ده سه اڵته  له ژێر سایه ی حکومی 

که مینه یه کدا. به شێک له م پڕۆژه یه  ئامانجی 

وه ک  به کارهێنانیه تی  و  ده وڵه ت  دیلکردنی 

ئه مه   چینایه تی.  حکومی  ڕووتی  ئامڕازێکی 

یاساگه لێک  پاشان  نیۆلیرباڵیزمه .  پ��ڕۆژه ی 

منوونه   بۆ  سه رچاوه ده گرن،  پڕۆژه یه وه   له م 

ب��ژارده وه،  دوو  نێوان  که وته   ده وڵ��ه ت  گه ر 

سه رمایه »،  »پاڵپشتیی  و  گه ل«  »پاڵپشتیی 

پاڵپشتیی سه رمایه  هه ڵده بژێرێت. ڕێسایه کی 

ناهه موارییه که   کۆمه ڵه   یارییه   ئه م  دیکه ی 

مه نزوومه ی  ب��ه رده م  ده خاته   ته گه ره   که  

هه ڵده ستێت  پاشان  جه ماوه ره وه ،  و  دارایی 

و  داراییه   مه نزوومه   ئه م  ڕزگارکردنی  به  

باجه که ی به  جه ماوه ر ده دات، بێگومان ئه مه  

به شێوه یه کی  که   چاره سه رانه یه ،  ئه و  جۆری 

بونیادیی  چاکسازیی  پڕۆگرامه کانی  ڕوون 

نێوده وڵه تی  دراوی  سندوقی  ب��ه   س��ه ر 

واقیعی  به    1992 ساڵی  لێده که ن.  گوزارشتی 

هه روه ک  بینی،  »مه کسیک«  له   ئه مه مان 

چۆن گه لێک واڵتی دیکه ش چوونه ته  ژێرباری 

نیۆلیرباڵیزم.  ئه مه یه   سیاسه تانه وه .  ئ��ه م 

ساڵی  قه یرانه که ی  له گه ڵ  باوه ڕە شدام  له و 

ئه وه ی  کۆتایینه هاتووه ،  )2007-2008(دا 

نیۆلیرباڵیزم کردی، ڕزگارکردنی  له و قه یرانه دا 

و  گ��ه الن  به   باجه که شی  ب��وو،  بانکه کان 

ڕووده دات؟  چی  یۆنان  له   دا.  ج��ه م��اوه ر 

بانکه کان و دامه زراوه  داراییه کان ڕزگارده که ن 

نیۆلیرباڵیزم  ده ده ن.  گه ل  به   باجه که شی  و 

هێشتا له  ژیاندایه ، بگره  له  باشرتین دۆخدایه . 

که ڵه که کردنی  مانای  به   نیۆلیرباڵیزم  ئه گه ر 

له ژێر  بێت  سامان و کۆکردنه وه ی ده سه اڵت 
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دوای  داتاکانی  هه موو  که مینه یه کدا،  سایه ی 

پیشانده ده ن   ئ��ه وه    )2008-2007( ساڵی 

زیاتر  له وکاته وه   ده وڵه مه نده کان  چینی  که  

و  برسێتی  الش��ه وه   له و  ب��وون،  ده وڵه مه ند 

و  به مجۆره   زیادیکردووه .  گه ل  هه ژاریی 

-2007( قه یرانی  ڕێگه کان  له   ڕێگه یه ک  به  

بااڵ کاندا  چینه   ب��ه رژە وه ن��دی��ی  له    )2008

خزمه تی  ل��ه   ش��ێ��وه ش  باشرتین  ب��ه   ب��وو، 

نه مردووه،  نیۆلیرباڵیزم  به کاریانهێنا.  خۆیاندا 

بزاوتی  ده یبینین،  ئێستادا  له   ئه وه ی  به اڵم 

ئه م  سیاسه تانه ...له ڕاستیدا  به م  دژ  گه النه  

هه یه ،  درێژیان  مێژوویه کی  بزووتنه وانه  

نه وه ده کاندا  و  هه شتاکان  سااڵنی  له   هه ر 

دراوی  سندوقی  به   دژ  توندوتیژی  ک��رده ی 

ئێستادا  له   به اڵم  له ئارادابووه .  نێوده وڵتی 

له   )سیریزا(  وه ک  پارته کانی  ده رکه وتنی 

ده بینین،  ئیسپانیا  له   )بۆدیمۆس(  و  یۆنان 

هه ندێک  خه ریکه   به ریتانیاش  له   ته نانه ت 

و  سکهه ڵگوشین  به رهه ڵستیی  سیاسه تی 

که مکردنه وه ی خه رجییه کان سه رهه ڵده ده ن، 

ده رکه وتنی  سه ره تای  ده بێته   ئه مه   هه ربۆیه  

هه ڕە شه  بۆسه ر خودی ئه م جۆره  سیاسه تانه  

به اڵم  نیۆلیرباڵیزم[،  به رهه ڵستیی  ]سیاسه تی 

ئه م جۆره  سیاسه ته  له  ڕوودانی قه یرانه کاندا 

ڕاناوه سنت. بۆ منوونه  گوته یه ک هه یه  ده ڵێت: 

به   نوێ  قه یرانێکی  نه ده ین  ڕێگه   »پێویسته  

خۆڕایی بڕوات«. ئه و که مینه  فه رمانڕە وایه ی 

به  زیره کانه ترین  نیۆلیرباڵیزمن،  شوێنکه وته ی 

قۆسته وه،   دوای��ی��ان  قه یرانه ی  ئ��ه م  شێوه  

و  بن  ده وڵه مه ند  دیکه   هێنده ی  هه تاوه کو 

زیاتر سامانی له  ده وری خۆیان چڕبکه نه وه«.

شار و بەشارییبوون

شارەکان  توێژەری  و  بیرمەند  بە  هارڤی 

بەرهەمەکانی  زۆری  زۆرب���ەی  ن���ارساوە، 

پەیوەستکردۆتەوە بە شارەوە، زۆر بە وردیی 

بەشاریبوون،  »شار،  چەمکەکانی  لەسەر  کار 

...هتد«،  و  ش��ار  خەباتی  ش��اردا،  لە  م��اف 

ناوی  بە  کتێبەکانیدا  لە  یەکێک  لە  هارڤی 

چەمکی  بە  درێ��ژە  یاخییەکان«،  »ش��ارە 

فەڕەنسی  کۆمەڵناسی  ش��اردا«ی  لە  »ماف 

دەڵێت«پێش  و  دەدات  لۆڤیفرە«  »هێرنی 

به کارهێنانی  له   ماف  پرسی  شتێک  هه موو 

هه موو ئه و که ره ستانه دایه،  که  - به  پێکه وه  

پێکده هێنن،  شار  ژینگه ی  کۆکردنه وه یان- 

سیاسیین،  و  کۆمه اڵیه تی  چه ندێک  که  

لێره دا  به رجه سته ن.  و  فیزیکی  هێنده ش 

مافی  کێ  که   ئه وه یه   ده رب��اره ی  پرسیاره که  

هه مووان  ئایا  یان  هه یه ،  به کارهێنانه ی  ئه و 

ئه و  به کارهێنانی  بۆ  هه یه   یه کسانیان  مافی 

ده رب��اره ی  پرسیار  هه روه ها  که ره ستانه؟ 

هه ره   پرسیاری  –ک��ه   ش��ار  دروستکردنی 

کێ  ئایا  من-،  بۆ  جێسه رنجه   و  وروژێنه ر 

ده س��ه اڵت��ی دووب����اره  دروس��ت��ک��ردن��ه وه ی 

به پێی  و  جیاواز  شێوه یه کی  به   هه یه   شاری 

هه روه ها  ده یه وێت؟  خۆی  وێنه یه ی  ئه و 

به م  په یوه سته   مافه کان  ده رب��اره ی  پرسیار 

هه یه   خه باتکردنی  مافی  »کێ  الیه نه شه وه : 

ده مانه وێت  ش��اره ی  ئه و  جۆری  ده رب��اره ی 

دروستیبکه ین؟«، ئه مه ش له به رئه وه ی پرسیار 

ده مانه وێت  ش��اره ی  ئه و  جۆری  ده رب��اره ی 

که سانه ش  ئ��ه و  ج��ۆری  دروستیبکه ین، 

بکه ری  ده مانه وێت  که   ده ستنیشانده کات، 

ئه و خه باته  بن«.

شارەکان،  لە  کۆچکردن  بە  سەبارەت 

ئەمە  کە  ڕەتدەکاتەوە  بۆچوونە  ئەو  هارڤی 

بەڵکو  بێت،  ئ��ارەزووم��ەن��دان��ە  کۆچێکی 

و  ئابوری  زەبرە  کاریگەریی  لەژێر  پێیوایە 

ئەمە  پێیوایە  ئەو  بۆیە  سیاسییەکاندایە، 

له   نییه   کرێکاران  چینی  و  ه��ه ژاران  کۆچی 

شار، به ڵکو ده رکردنه )expulsion( . به رزیی 

ده ستبه سه رداگرتنی  خ��ان��ووب��ه ره و  کرێی 

شتانه ،  جۆره   ئه م  هه موو  و  ماڵ  و  موڵک 

و  بێنه ده ره وه   ش��ار  له   ده ک��ات  ناچاریان 

باس  ئەو  ده ژی��ن،  شاره کان  که نار  له   ئێستا 

دەکات  خوارەوە  چینەکانی  ژیانی  دۆخی  لە 

چۆن  دەک��ات،  ل��ەوە  باس  کۆمەڵگەدا،  لە 

بەیانییان هەموویان لە دەرەوەی شارەکانەوە 

دێنەوە ناو شارەکان بۆ کارکردن، منوونەیەک 

لە  خ��ۆی  کە  دەهێنێتەوە،  ب��ارەی��ەوە  ل��ەو 

لە  یەکێک  لە  بینیویەتی  مانهاتن  ش��اری 

وێستگەکانی شەمەندەفەر: »پڕبوو له  خامنی 

سپیپێست[،  ]غه یری  ڕە نگاوڕە نگ  پێست 

هیالکییان پێوه   دیاربوو، ده چوون بۆ مانهاتن 

بۆ  یاخود  هه ستێنن،  خه و  له   شاره   ئه و  تا 

ده وڵه مه نده کان  منداڵی  چاودێریکردنی 

هه ر  له   یان  سرتیت  واڵ  له   خۆیان  کاتێک 

که   که سانه ن  له و  ئه مان  دیکه ن.  شوینێکی 

به  داهاتی سااڵنه ی که مرت له  )30000( دۆالر 

ده ژین و به  شێوه یه کی کرداره کی له  شاره که  

ده رکراون. ئه مه  ده مبات به ره و پرسیارێک: تا 

هه یه   مافیان  دانیشتوانانه   ئه م  ئاستێک  چی 

مافێکیان  هیچ  ئه مه یه :  وه اڵمه که   شاردا؟  له  

له پێناودا  خه باتی  ده بێت  که   ئه مه یه   نییه . 
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بکه ین: ده بێت قسه یه کی گه وره یان هه بێت 

دووباره   شارو  دروستکردنی  چۆنیه تیی  له  

بێت  گونجاو  به جۆرێک  دروستکردنه وه یدا، 

له گه ڵ  گونجاوبێت  نه وه ک  خۆیاندا،  له گه ڵ 

)1%(ی دانیشتوان«.

سەبارەت بە خەباتی کرێکاران، هارڤی 

پێیوایە هەر بەتەنها خەباتی ناو کارگەکان 

لەبەرئەوەی  ئەمڕۆ  بەڵکو  نییە،  ب��ەس 

مرۆڤ  شوێنێک  هەموو  لە  سەرمایەداری 

لە  خەباتیش  پێویستە  دەچەوسێنێتەوە، 

لەناو  بەتایبەت  هەبێت،  شوێنێک  هەموو 

پێیدەڵێت  هارڤی  ئەوەی  یان  شارەکاندا، 

»خەبات لە شوێنی ژیان«، ئەو باوەڕی بە 

لە  شو  لە  واتە  هەیە،  خەباتەکە  هەردوو 

دەچەوسێنێتەوە،  مرۆڤ  شوێنێک  هەموو 

شوێنێک  هەموو  لە  خەباتیش  پێویستە 

یان  شارەکاندا،  لەناو  بەتایبەت  هەبێت، 

لە  »خەبات  پێیدەڵێت  هارڤی  ئ��ەوەی 

هەردوو  بە  ب��اوەڕی  ئەو  ژی��ان«،  شوێنی 

و  کار  شوێنی  لە  واتە  هەیە،  خەباتەکە 

 « دەڵێت:  ب��ارەی��ەوە  لەم  ژی��ان،  شوێنی 

یه کدی  ته نیشت  له   هه ردووکیان  پێویسته  

دابنێیت. ئه گه ر شوێنی کارت گۆڕی، به اڵم 

شارت نه گۆڕی، له  قۆناغێک له  قۆناغه کاندا 

پێویسته  بپرسیت کامه یه  ئامانجه که . ئه گه ر 

و  خراپ  نیشته جێبوونیان  دۆخی  خه ڵکی 

بێکه ڵک بێت و نه توانن به  نرخێکی گونجاو 

شوێنی مانه وه ی خۆیان دابینبکه ن، ئه گه ر 

خه ڵکی هه رچه نده  خاوه ن ئیش و کاریش 

شه ڕکردن،  کاته   ئه و  بن،  بێالنه   به اڵم  بن، 

کار،  شوێنی  جه نگی  بردنه وه ی  ته نانه ت 

Walter Benjamin
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ئه گه ر  نابێت  سوودێکی  و  ئه نجام  هیچ 

ئه م  بێت.  داته پیودا  دۆخێکی  له   ش��ار 

کێشه  و ته نگه ژانه  له  ئێستادا ده رده که ون، 

ویالیه تی  مایه پوچبوونی  من��وون��ه   ب��ۆ 

سه ره کیی  ڕووخساری  ئه مه   »دیرتۆیت«. 

چۆنیه تی ئاڕاسته  و ئامانجی خه باته که مانه ، 

گه لێک نامۆشه  بۆ من که  ته نها که سانێکی 

که م بیر له  یه کێتیی خه باته کان ده که نه وه  

شوێنی  و  شار  نێوان  خابه تی  ]یه کێتیی 

بوارێکه   ش��ار  ئ���ه وه ی  ل��ه گ��ه ڵ  ک����ار[... 

هاوکات  س��ه رم��ای��ه ،  که ڵه که کردنی  ب��ۆ 

تۆش  سه رمایه ،  به دیهێنانی  بۆ  بوارێکیشه  

پێکه وه   خه باته نه   ئه م  به وه یه   پێویستت 

یه کبخه یت و لێکیان جودانه که یته وه . وه ک 

تۆ وتت، من و لۆڤیفره  و ئه وانی دیکه ش 

ده ڵێین که  کاتێک لێشاوی پاره  ڕووده کاته  

الوه کیی  بازنه یه کی  ش��ار،  بونیادنانی 

و  دروستکردن  هه یه .  بوونی  سه رمایه  

کااڵ  دروستکردنی  چه شنی  شار  بونیادنانی 

پێویست  وه ک  ئێمه   گرنگه .  کارگه دا،  له  

نه مانڕوانیوه  له وه ی شار چۆن دروستکراوه  

سه رده مه دا  له م  دروستیکردووه .  کێ  و 

هێزی کارکه ر، زووتێپه ڕ و کاتییه ، هه میشه  

له  بزاوت و جوڵه دایه ، ڕێکخستنی گه لێک 

گه وره ی  که مکردنه وه یه کی  به هۆی  گرانه . 

زۆر  کارگه کانه وه ،  کرێکارانی  ژم��اره ی 

کرێکار؟«،  چینی  »کوانێ  ده پرسێت  که س 

ده بێت  پرسیاره ،  ئه و  وه اڵم��دان��ه وه ی  بۆ 

وه ها له  چینی کرێکار بڕوانین، که  بریتییه  

له هه موو ئه و که سانه ی به رهه مده هێنن و 

دووباره  ژیانی شاریی به رهه مده هێننه وه ».

شارەکان  بونیادی  بە  سەبارەت  هاوکات 

ئەم  کاریگەریی  و  شارنشینی  پڕۆسەی  و 

هارڤی  مرۆڤەکان،  ژیانی  لەسەر  پڕۆسەیە 

تەنانەی  دەخ��ات��ەڕوو،  بیرۆکە  چەندین 

پێکهێنانەوەی  دووب��ارە  بۆ  تامەزرۆییەکەی 

وێنای  ئ��ەوەی  ئاستی  دەگاتە  شارنشینی 

شارێک بکات لە هزری خۆیدا، بەاڵم بەدەر 

توانای  ئێستا  »گه ر  دەڵێت  ئەو  یۆتۆپیا،  لە 

گه شه پێدانی سیسته مێکی ئایدیالیم هه بووایه ، 

یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   له   ئێمه   ده موت 

بۆ  نیشتیامنیی  بانکێکی  پێویسته   ئه مریکا، 

 500 دامبه زرێنین،  دووباره گه شه پێدانه وه  

دۆالره   ملیار   700 ئه و  کۆی  له   دۆالر  ملیار 

ئه م  ل��ه س��ه ردراوه .  ده نگی  که   وه ر بگرین، 

بکات،  شاره وانییه کاندا  له گه ڵ  مامه ڵه   بانکه  

گه ڕە کانه ی  ئه و  کێشه ی  چاره سه رکردنی  بۆ 

بارمته کان  ده ستبه سه رداگرتنی  شه پۆلی  به ر 

که وتوون، له به رئه وه ی ئه م شه پۆله  له  گه لێک 

ڕووه وه  هاوشێوه ی زریانی »کاترینا« بوو، که  

به گشتی  که   له ناوبرد،  گه ڕە کێکی  سه رتاپای 

ڕە شپێسته کان  بوو،  هه ژارنشین  گه ڕە کێکی 

و ئیسپانییه کانی لێ نیشته جێبوون. پێویسته  

سه ردانی  به رپرسه کان  الیه نه   و  ده وڵ��ه ت 

بنه مایه کی  له سه ر  و  بکه ن  گه ڕە کانه   ئه و 

مافی  و  خاوه ندارێتی  به   په یوه ست  جیاواز 

نیشته جێبوون و تایپێکی جیاوازی سه رچاوه ی 

به  ژیان  دارایی، ئه و که سانه  بگه ڕێننه وه  که  

ل��ه وێ ڕاه��ات��ب��وون. ه��ه روه ه��ا ک��ار له سه ر 

هه لی  و  بکرێت  گه ڕە کانه   ئه و  سه وزکردنی 

بواره نه ی  له و  بڕە خسێندرێت  لۆکاڵیی  کاری 

کاری تێدا ده کرێت.

پێکهێنانه وه ی  دووباره   وێنای  به م جۆره  

هه ر  ئه نجامدانی  بۆ  ده ک��ه م.  شارنشینیی 

گه رمبوونی  دی��ارده ی  به   سه باره ت  کارێک 

چۆنیه تیی  سه رله نوێ  پێویسته   جیهانیی، 

دابڕێژینه وه ،  ئه مریکییه کان  شاره   کارکردنی 

ت��ه واو  ڕێکخستنێکی  و  شێواز  له   بیر  و 

ژیان  نوێی  شێوازگه لی  و  شارنشینی  نوێی 

و  توانست  گه لێک  بکه ینه وه .  کارکردن  و 

پێویسته   که   له به رده ستدان  کارکردن  بواری 

له سه ر چه پ ئاگاداریان بێت- ئه مانه  هه لی 

ڕاسته قینه ن، به اڵم لێره دا له گه ڵ هه ندێک له  

مارکسیسته کاندا ڕووبه ڕووی کێشه  ده مبه وه ، 

بیرده که نه وه :  نیشانده ده ن  خۆیان  وه ها  که  

ناو  دژبه رییه کانی  قه یرانه ،  ئه مه   »به ڵێ! 

له   به جۆرێک  سه رمایه داریی  سیسته می 

جۆره کان چاره سه ری ده کات!«، کاتی قه یران، 

کاتی گوزارشتکردن نییه  له  سه رکه وتنگه رایی 

ده رخستنی  کاتی  به ڵکو   ،)triumphalism(

ئیشکال  پێموایه   من  سه ره تا  گیروگرفته کانه . 

کێشانه ی  ئه م  مارکس  ڕێگه یه ی  له و  هه یه  

ناتوانن  مارکسیسته کانیش  خستۆته ڕوو.  پێ 

و  ده وڵ��ه ت  ئاڵۆزی  پێکهاته ی  له   باشی  به  

سه رمایه ی دارایی و شارنشینی تێبگه ن- ئه وان 

له  تێگه یشنت له  شتی دیکه دا لێهاتوون، به اڵم 

بیرکردنه وه ی  به   دووباره   له ئێستادا  پێویسته  

هه ڵوێسته   ده رب���اره ی  بچینه وه   خۆماندا 

تیۆرییه کان و ئه گه ره  سیاسییه کامنان«.
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ملمالنێ
شارنشینی

له سه ر شوێنی

گفتوگۆلهگهڵ
دەیڤدهارڤی

وه رگێڕانی: هاوار محه مه د



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 190
ژمارە )62 - 63( ساڵی چواردەیەم 

No.(63 - 62) August .2017

ده قی گفتوگۆكه : 

ئه و خه ڵك  * ئوستاز هارڤی، به الی 

كه   كۆمه اڵیه تییانه وه ،  بزووتنه وه   و 

بۆ  سیاسییان  و  كۆمه اڵیه تی  گۆڕانی 

شوێنی  له سه ر  ملمالنێ  بۆچی  گرنگه ، 

به رهه مهێنانی  و  )یان شوێن  شارنشینی 

شوێن به گشی( له  گۆڕینی كۆمه اڵیه تیدا 

گرنگه ؟ 

تیۆرییان  س��اده ی  باكگراوندێكی   -

خوێندنه وه م  ل��ه   ك��ه   ده خ��ه م��ه ڕوو،  ب��ۆ 

سه رمایه و  كتێبی  دووه م���ی  به شی  ب��ۆ 

كتێبه وه    ئه و  له باره ی  كه    كتێبانه وه   ئه و 

ئه رگومێنته   ئه و  پێیگه یشتووم.  نوسیومن، 

ده یخاته ڕوو  ماركس  ساده یه ی  و  گشتی 

كرده ی  له   قازانج،  زێده بایی،  كه   ئه وه یه ، 

هه ڵبه ت  دروستده بێت.  به رهه مهێنانه وه  

ئه و  س��ه رم��ای��ه ،  كتێبی  یه كه می  به شی 

ده یخوێننه وه   ه��ه م��ووان  ك��ه   به شه یه  

به اڵم  به رهه مهێنانه وه یه،  له باره ی  هه مووی 

ماركس  یه كه میشدا  به شی  له   ته نانه ت 

له و  به ها  ده شێت  كه   ڕوونده كاته وه   ئه وه  

شته دا نه بێت، كه  به رهه مهێرناوه  هه تاوه كو 

و  نه بێت  ڕیالیزه   به هایه   ئه و  ب��ازاڕدا  له  

گرۆندۆرسێ  له   وه ك  ئینجا  نه بێته وه ،  ساغ 

لێكدژیی  یه كه ی  ده ڵێت  دا   Grundrisse

ڕیاڵیزه بووندا  و  به رهه مهێنان  ن��ێ��وان 

ده ڵێت  پێامن  كه   شته یه   ئه و  به كرده یی 

سه رمایه  چییه . 

بكه نه وه ،  له مه   بیر  ئ��ه گ��ه ر  ئێستا 

به رهه مهێنان  كه   ببینن  ئ��ه وه   ده ت��وان��ن 

زێ��ده ب��ای��ی ب��ه ره��ه م��ده ه��ێ��ن��ێ��ت، ب��ه اڵم 

به   ب��ه ه��ا  ك��ه   ببینن،  ئ���ه وه   ده ش��ت��وان��ن 

به رهه مهێناندا  شوێنی  له هه مان  زه روره ت 

به ها  ده كرێت  منوونه   بۆ  نابێت.  ڕیالیزه  

 ، به رهه مبهێرنێت  چینیدا  كارگه یه كی  له  

كۆڵۆمبس  له    Wal-Mart وال-مارت  ئینجا 

ج��وره   ب��ه م  ببێت.  ڕی��ال��ی��زه   ئ��ۆه��ای��ۆ  و 

ڕێگا  زۆر  به     urbanizationبه شاریبوون

ساغبوونه وه ی  و  ڕی��ال��ی��زه ب��وون  ك��ای��ه ی 

له   ناوه كی  په یوه ستییه كی  ئینجا  زێده باییه ، 

و  به رهه مهێنان  له نێوان  سه رمایه دا  سوڕی 

شاریدا  له كایه ی  ملمالنێكان  و  ڕیالیزه بوون 

ده ستخستنی  و  به ها  به رهه مهێنانی  بۆ 

به   و  گرنگ  كاردا،  له  شوێنی  ملمالنێ  وه ك 

بایه خه . 

كرێی  بۆ  ده ت��وان��ن  كرێكاران  ئێستا 

و  تێبكۆشن  كار  باشرتی  دۆخ��ی  و  زیاتر 

به رهه مهێنانیشدا  پرۆسه كانی  له   ڕە نگه  

بۆچیملمالنێشارنشینییهكانلهپرۆژهكانیگۆڕانیكۆمهاڵیهتیداگرنگن؟گرتنیپانتایی
گشتی]فهزایگشتی[لهالیهنبزووتنهوهكۆمهاڵیهتییهكانهوه،چبایهخێكیههیه؟چۆنلهم
چركهساتهتاریكهیجیهانو،لهنێوئهوجیاكارییهشارییهونایهكسانییهكۆمهاڵیهتییهزهقانهی
David بیرلهوشتهبكهینهوهكهئیمكانیههیه؟دەیڤدهارڤی دهتوانینسهرلهنوێ دونیادا
Harveyلهمگفتوگۆیهدا،كهله24/تشرینییهكهمیساڵی2013لهگهڵیسازدراوه،بهقووڵی
وهاڵمیئهمپرسیارانهدهداتهوه.هارڤیمامۆستایهكیبهتوانایبواریئهنترۆپۆلۆژیاوجوگرافیایه
لهسهنتهریتوێژینهوهیبااڵیزانكۆیشارینیویۆرك،بهڕێوهبهریسهنتهریشوێنوكولتوورو
سیاسهتهو،چهندینكتێبیپێشهنگینووسیوه،لهوانه:عهدالهتیكۆمهاڵیهتیوشار)1973(،
سنوورهكانیسهرمایه)1982(،شوێنهكانیئومێد)2000(،كورتهمێژووینیولیبرالیزم)2005(

وچهندكتێبێكیتر.
پانتاییگشتیی لهسهر ممالنێكان چۆن كه ڕووندهكاتهوه، ئهوه گفتوگۆیهدا لهم هارڤی
شاروجۆریژیانیڕۆژانهلهگهڕهكهكاندادووكایهیسهرهكینبۆتێگهیشتنلهدینامیكییهتی
ملمالنێیچینایهتیو،دهیهوێتتێگهیشتنێكیتربۆچینیكرێكاربخاتهڕوو،تاوهكوسهرجهمئهو

خهڵكانهبگرێتهوهكه»ژیانیشارنشینیبهرههمدێننودووبارهبهرههمدێننهوه«.
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سه ركه وتووبن، به اڵم له  ڕوانگه ی ئه وانه وه ، كاتێك 

بۆ  ده گه ڕێنه وه   و  وه رده گ��رن  زیاده كه یان  پاره  

ماڵه وه  ده بینن، ده بێت به  شێوه ی كرێی به رزی 

خانوو و باجی كرێدیت كارت و كارتی ته له فۆن 

و شتی له م بابه ته  بیده نه وه  به  بۆرژوازه كان. به م 

جۆره  له  ڕوانگه ی كرێكاره وه ، نیگه رانییه ك هه یه  

به رهه مهێنان  شوێنی  له   كه   له وه ی  ته نیا  نه ك 

ئه و  و  م��اڵ  تێچوونی  له   به ڵكو  ڕووده دات، 

و  كه لوپه ل  له به رامبه ر  ده بێت  كه   پاره یه ی 

و   shops بازاڕە كان  كااڵی  و  خزمه تگوزارییه كان 

باجه  شاراوه كان بۆ پێدانی سوود له سه ر ڕە هنی 

خانووبه ره  و هه موو شته كانی تر، بدرێت. 

ملمالنێی  له   فۆڕمه   دوو  ئه م  ج��ۆره ،  به م 

چینایه تی، كه  له  زۆربه ی تیۆره كاندا به شێوه یه كی 

تووند لێكجیاكراونه ته وه ، وه ك یه كه یه كی لێكدژ 

ئینجا  ده كه م،  ته فسیر   contradictory unity

له سه ر  شاره كانیشدا  له نێو  كه   ملمالنێیانه ی  ئه و 

ملمالنێیانه   ئه و  وه ك  ڕووده ده ن  ڕۆژانه   ژیانی 

ڕووده ده ن.  كاردا  شوێنه كانی  له نێو  كه   گرنگن، 

بۆ  ملمالنێیانه   ئ��ه م  نێوان  یه كێتییه ی  ئ��ه و 

ئه گه رچی  هه یه،   تایبه تییان  گرنگییه كی  من 

خه ڵكێكی زۆر پێیان باشرته  دانی پێدانه نێن. 

ئ��ه وه   ل��ه س��ه ر  ك��اری��گ��ه ری  ئه مه   ك��ه وات��ه  

تێچوونی  پێكدێن،  چۆن  شاره كان  كه   داده نێت، 

به كرێگرتن  جۆری  چۆن  و  چییه   ڕۆژانه   ژیانی 

چۆن  و  ده بێت  داب��ه ش  شوێنه كاندا  به سه ر 

دروستده بێت.   ghettoization به گیتۆبوون 

به گیتۆبوون  چۆنیه تی  له   باس  ده بێت  لێره دا 

بوو،  هه ژاره كان  هی  گیتۆ  مێژوودا  له   بكه ین، 

باس  ده وڵه مه نده كانه ،  هی  گیتۆ  ئێستا  به اڵم 

بۆ  گیتۆكان  ئه وانه ی  كێن  بكه ین،  له وه یش 

به سه ر  جیهان  له   دوور  و  دروستده كه ن  خۆیان 

خۆیاندا داده خرێن. 

ئه مانه   هه موو  سه یری  كێشه   وه ك  من 

پێیده ڵێم  كه   هه یه   شته   ئه و  ئه گه رچی  ده كه م، 

شوێنی  له   كه   شته ی  ئ��ه و  له نێوان  لێكدژی 

له   كه   شته ی  ئه و  ڕووده دات،  به رهه مهێنان 

ده مه وێت  ئێستا  ڕووده دات.  ژی��ان  شوێنی 

له   گه وره ت  داهاتی  كرده یی  به   ده شێت  بڵێم 

له   به اڵم  ده ستبكه وێت،  به رهه مهێنان  شوێنی 

سكااڵ  كرێكاران  بیدۆڕێنیته وه .  ژیان  شوێنی 

ئێستا  ده ك���ه ن،  شوێنه كان  ب��ه رزی  كرێی  له  

ده توانین به كرده یی ئه مه  ببینین، ئه گه ر سه یری 

سه رمایه  به گشتی بكه ین، سه رمایه  زێده باییه كان 

و  نیشته جێبوون  شوێنی  به رزی  كرێی  له ڕێگه ی 

كرێی ته له فۆن و ئه و شتانه وه  وه رده گرێته وه . 

ده ڵێمه وه   خوێندكاره كان  به   وانه   كاتێك 

ده توانم  هه یه .  زۆری  گرنگییه كی  بۆ  ئه مه  

كاره وه   شوێنه كانی  له باره ی  تیۆرییه   ل��ه ڕووی 

پێبڵێمه وه ، به اڵم زۆربه ی خوێندكاره كان  وانه یان 

له  شوێنی كاردا نین، به اڵم ئه گه ر باس له و كرێ 

له   یه كسه ر  ئه وا  ده یده ن،  كه   بكه ین  باجانه   و 

بۆ  ئ��ه وان  پێیانده ڵێین  تێده گه ن.  باسه كه مان 

نێو  له   ئ��ه وان  ئینجا  تێده كۆشن،  شت  هه مان 

گه مه ی ملمالنێی چینایه تیدان. 

پانتایی  له سه ر  ملمالنێ  منه وه   ب��ه الی 

گه ڕە كدا  له   ڕۆژانه   ژیانی  جۆری  و  شارنشینی 

ده ده ن  یارمه تیامن  و  زی��ن��دوون  شتی  دوو 

چینایه تی  ملمالنێی  دینامیكیه تی  له   تاوه كو 

ئه و  باوه ڕپێنه كراوه   كه   شته ی  ئه و  تێبگه ین. 

نه رمییه  گه وره یه یه  كه  سه رمایه  هه یه تی، ئه گه ر 

سایه ی  له   وه رده گیرێته وه .  له وال  بدرێت  لێره  

ئێستا ئه گه ر بیر له مه  
بكه نه وه ، ده توانن 
ئه وه  ببینن كه  
به رهه مهێنان زێده بایی 
به رهه مده هێنێت، 
به اڵم ده شتوانن ئه وه  
ببینن، كه  به ها به  
زه روره ت له هه مان 
شوێنی به رهه مهێناندا 
ڕیالیزه  نابێت. بۆ 
نموونه  ده كرێت به ها 
له  كارگه یه كی چینیدا 
به رهه مبهێنرێت
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ڕۆژگارێكدا  به   كۆمه اڵیه تیدا  دیموكراسیی 

شوێنی  له   هه ندێك  ده سه اڵت  كه   تێپه ڕین، 

ئه و  هه وڵیدا  كه چی  كرد،  پاشه كشه ی  كار 

له ڕێگه ی  كرێكار  ده یدایه   كه   زێدباییه ی 

پێموایه   هه ڵبمژێته وه .  تره وه   میكانیزمی 

شێوازه كانی  زۆرینه ی  له   به دبه ختی  بۆ 

ماركسیزمیشه وه ،  تیۆری  به   بیركردنه وه دا، 

وه ك  ڕووده دات  ژیاندا  شوێنی  له   ئه وه ی 

ك��راوه .  س��ه ی��ری  الوه ك���ی  مه سه له یه كی 

ده بینێت  كاتێك  ئاسووده یه   زۆر  سه رمایه  

ژیان  شوێنی  مه سه له ی  پێیانوایه   هه مووان 

وه ك  ئه وكاته   چونكه   الوه كییه ،  بابه تێكی 

به شێك له  دینامیكییه تی ملمالنێی چینایه تی 

منه وه   به الی  ناكه وین.  كایه یه   ئه م  توخنی 

و  به رهه مهێنان  نێوان  یه كێتییه ی  ئ��ه و 

چۆن  كه   گرنگه   زۆر  ئه وه   بۆ  ڕیالیزه بوون 

به ها  به رهه مهێنانی  نێوان  په یوندی  له   بیر 

بكه ینه وه،  ڕیالیزبوونی  و  زێده به ها  و 

تیۆری  كێشه كانی  له   یه كێك  بێگومان 

دووه می  به شی  كه س  كه   ئه وه یه،   ماركسی 

پرۆسێسه كه   ڕیالیزه بوونی  وه ك  سه رمایه  

دووه م  به شی  خوێندنه وه ی  ناخوینێته وه . 

فه رامۆشكردنی  پێموایه   به اڵم  سه خته ،  زۆر 

نوقسانییه كی  بوونی  هۆكاری  پارچه یه   ئه و 

ڕادیكاڵه كاندا  شیكارییه   له   مه ترسیداره  

و  به رهه مهێنان  ل��ه ن��ێ��وان  یه كێتی  ك��ه  

نابینێت.  ڕیالیزه بووندا 

سه ر  خ��رای��ه   زۆر  *ڕۆشناییه كی 

غازی  پاركی  ڕاپه ڕینه كانی  ڕیشه كانی 

ڕیشه كانی  ب��ه اڵم  ئه سته مبوڵ،  ل��ه  

بایه خی  كه مرت  عه ره بییه كان  ڕاپه ڕینه  

میرس  له   منوونه   بۆ  ئه گه رچی  پێدرا 

بێتوانایی  و  نیشته جێبوون  قه یرانه كانی 

شوێنی  داب��ی��ن��ك��ردن��ی  ب��ۆ  گ��ه ن��ج��ان 

نیشته جێبوون تاوه كو خێزان پێك بهێنن، 

كێشه گه لێكی زۆر دیار و به چاون. چۆن 

جیاوازی له  ئامانجی قه یرانی شارنشینی 

له و دوو ڕاپه ڕینه دا ده كه یت؟ 

ئه سته مبوڵ  كاروباری  له   من  باشه ..   -

زۆر  بۆیه   نیم ،  ش��اره زا  زۆر  قاهیره دا  و 

هه ندێ  له   زانا  شاره زایه كی  ببمه   قورسه  

نازانم.  له باره وه   ئه وتۆی  شتێكی  كه   شتدا 

له   به ر  من  ده ڵێم:  تێبینییه م  ئه م  دوای 

كرد،  ئه سته مبوڵم  سه ردانی  ڕاپه ڕینه كه  

له باره ی  شتێكم  پێویست  وه ك  هه ڵبه ت 

ئه و  ببینم  تاوه كو  زان��ی،  ئه سته مبوڵه وه  

سه رله نوێ  سه یری  پرۆسه یه كی  به   شاره  

تێده په ڕێت،  شارییدا  گه شه پێدانه وه ی 

به رزكه ره وه ی بینادروستكه ره كان له  هه موو 

ئابوریی  ده بیرنان!  ش��اره دا  ئه و  شوێنكی 

گه شه كردووترین  خێرا  دووه م  ت��ورك��ی 

گه شه سه ندنه وه  ،  ڕووی  له   جیهانه   ئابوریی 

هه یه   ڕۆلیان  به شاریكردنیش  و  بیناكردن 

و  خۆپڕوكان   ئه م  به اڵم  گه شه كردنه دا،  له م 

سه رگه ردان  خه ڵكی  فووتێكراوانه ،  پرۆژە  

و  ئێستگه یه ك  چ��ووم��ه   ل��ه وێ  ده ك���ات. 

ساڵی  بیری  ده م��خ��ات��ه وه   ئه مه   پێموتن 

له وێیش  داڕووخان،  له   به ر  مه درید   2005

ملمالنێیه كی زۆر دژی هه ڵكه ندنی خه ڵكی 

وه ك  هه بوو  نیشته جێبوونیان  شوێنی  له  

وتنی  به هۆی  جا  ئه سته مبوڵ.  ئێستای 

من  له ده ستدا.  خۆمم  جه ماوه ری  ئه مه وه  

هه ندێك  ل��ه وێ  كه   هه بوو،  به ختم  زۆر 

شوێنه   ب��ردوم��ی��ان��ه   و  ه��ه ب��وو  دۆس��ت��م 

پیشاندام  ئه وه یان  و  شاره كه   جیاوازه كانی 

چۆڵكردنی  پرسه كانی  و  ڕێككارییه كان  كه  

له م  ده چ���ن.  ب��ه ڕێ��وه   چ��ۆن  شوێنه كان 

بزووتنه وه   ده رك��ه وت  بۆم  هه ڵوێسته دا 

ڕوونی  به   زۆر  شاری-كۆمه اڵیه تییه كان 

دژی  زۆر  په سنت. هه ڵچوونێكی  و  په رێشان 

هه یه،   وه به رهێنان  گه ورانه ی  پرۆژە   ئه و 

جا  داڕشتبوون،  شاره كه ی  بۆ  حكومه ت  كه  

داڕش��ت،  گۆڕە پانێكیان  نه خشه ی  كاتێك 

كه   نه سوڕما  س��ه رم  زۆر  ل��ه وه   هه رگیز 

به اڵم  هه بوو،  دژی  په رچه كردار  له   جۆرێك 

زه ق  و  به هێز  ئه وه   وه ك  په رچه كرداره كه  

نه بوو كه  له  میرس و باكوری ئه فریقا ده بیرنا. 

زۆری  باكگراوندێكی  ئه فریقا  باكوری  له  

و  ملمالنێ  ساڵه ی  بیست  یان  ساڵه،   پانزه  

هه بوو.  خۆراك  بۆ  چه ندباره   خۆپیشاندانی 

مه سه له یه كی  خوارده مه نی  به رزی  نرخی 

بێڕاده ی  زیادبوونی  ب��ه اڵم  مه ترسیداره ، 

ئاشكرا  و  زه ق  گه نده ڵی  و  نایه كسانی 

عه ره بییه كان  ڕاپه ڕینه   كاتێكیش  ده بینن. 

سه ره تادا  له   پێكرد،  ده ستیان  قاهیره   له  

پاریسی  له   چه ند  كه   بیرمده كرده وه   وا 

 1848 ساڵی  له   فه ره نسی  شۆڕشی  كاتی 

گرنگ  لێكچوونی  له به رئه وه ی  ده چێت، 

قاهیره ی  و   1848 پاریسی  له نێوان  هه یه  

خه ڵكی  ئه وكاته دا  پاریسی  له   ئێستادا. 

بڕیاریاندا خۆیان له  شا فیلیپ ڕزگار بكه ن. 

ئه مه   به اڵم  بوو،  پاشا ڕزگاریان  له   هه ڵبه ت 

ده ڵێم  ڕۆژان��ه   به و  ب��وو.  ئاسانه كه   به شه  
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1848، هاوشێوه ی  ساڵی  ڕۆژە كانی شوباتی 

 2011 كانوونی  24ی  ڕاپه ڕینه كانی  ئه مه  

موباره ك  گه مارۆدانی  به   كه   بوو،  میرس  ی 

دوای  ئه وكات   پاریسی  له   هات.  كۆتایی 

حوزه یرانی  ڕۆژان���ی  ل��ه   مانگێك  چه ند 

یاخیبوونی  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  دا   1848

له الیه ن  نه زمه كه   و  ڕووی���دا  كرێكاران 

ده زگ���ای س��ه رب��ازی��ی��ه وه  خ��رای��ه وه  جێی 

ئه مه   كرا.  سه ركوت  یاخیبوونه كه   و،  خۆی 

دوای  له   ئه وه ی  بوو.  ڕاپه ڕینه كه   كۆتایی 

ته موزدا   3 له   و   2013 ح��وزه ی��ران��ی   30

له   سه یر  به شێوه یه كی  ڕووی��دا  میرس  له  

ئه و  به تایبه تیش  ڕۆژانی حوزه یران ده چوو، 

قاهیره   له   كردی.  سه رباز  كه   سه ركوته ی 

شۆڕشی  نه بوو،  سۆشیالیستی  شۆڕشه كه  

ئامانجه كه ی  كه   بوو  بۆرژوازیی  كۆماری 

نایه كسانی  و  گه نده ڵی  له   بوو  ڕزگاربوون 

دیموكراسیرت.  كۆمه ڵگایه كی  دامه زراندنی  و 

سوودبه خشه   چه نده   به راورده   ئه م  نازانم 

له   بكه مه وه .  دری��ژی  كوێ  تا  ئه توانم  و 

ڕوون  و  به هێز  هاوپه یامنییه كی  قاهیره یش 

ده ركه وت كه  له مه دا تۆزێك له  ئه سته مبوڵ 

قاهیره   له   كرێكاران  بزووتنه وه ی  ده چوو، 

دیاریكراو  كاتێكی  بۆ  )ك��ه   ده رك��ه وت��ن 

هه م  جۆره   به م  جۆشوخرۆش(.  كه وتبوونه  

هه میش  هه بوو  كرێكاریی  بزووتنه وه ی 

كه   ه��ه ب��وون  ش��اره ك��ه   ب��ێ��زاری  خه ڵكانی 

له ده ست نایه كسانی نرخی به رزی خۆراك و 

ڕێژە ی زۆری گه نده ڵی وه ڕز بووبوون، به اڵم 

هاوپه یامنی له  قاهیره  زۆر ناچوونیه ك بوو، 

بۆ  بوو.  وا  هه ر  ئه سته مبوڵیش  له   پێموایه  

تۆپی  هه وادارانی  ئه سته مبوڵ  له   منوونه  

ئه و  )به شكتاش(  كرێكار  چینی  یانه ی  پێی 

به رزكردبوویه وه   سێكسییانه یان  دروشمه  

داوایان  بۆیه   نه بوون.  ڕازی  لێیان  ژنان  كه  

ئه وانیش  و  بگۆڕن  دروشمه كانیان  لێكردن 

وایان كرد. به م جۆره  له  هه ردوو حاڵه ته كه دا 

له   ه��ه ب��وو  ناچوونیه ك  یه كریزییه كی 

ئاراسته كردنی تووڕە یی بۆ سه ر سیسته مه كه  

كاری  ئۆتۆكراسی  زۆر  به شێوه یه كی  كه  

قبووڵ  ڕاوێژێكی  ج��ۆره   هیچ  و،  ده ك��رد 

نه ده كرد. ناڵیم ئه مانه  شۆڕشی سۆشیالیستی 

شارییانه   ناڕە زایه تی  ڕاپه ڕینی  به ڵكو  بوون، 

زۆر  توركی  ناوه ندیی  حكومه تی  ب��وون. 

منوونه   ئه م  ناوێت،  خۆش  ئه سته مبوڵی 

له گه ڵ  لێكچوونییه وه   له ڕووی  كالسیكییه  

ئه سته مبوڵ  هه یه .  خۆی  گرنگی  پاریسدا 

شارییه   سه نته ره   و  ئۆپۆزسیۆنه   سه نته ری 

كاتێك  جۆره   به م  تریشه .  سه ره كییه كانی 

نییه ،  به شاریكردن  دژی  خۆی  حكومه ت 

شارییه ی  گه شه كردنه   جۆره   ئه م  چونكه  

ئه و  زۆر  به دڵنیاییه وه   ئ��ه وا  پێباشه ، 

به ڕێژە یه كی  كه   ناوێت  خۆش  خه ڵكانه ی 

زۆر له م ناوچانه دا هه ن. 

كه   وایدابنێین  ناكرێت  ئایا  به اڵم   *

له   بێزارییه   ئۆردوگان هه مان  له   بێزاری 

موباره كیش؟ 

حاڵه ته كه دا  ه���ه ردوو  ل��ه   ب��اش��ه ..   -

و  سته م  هه ڵسان  دژی  له   گ��ه ل  ئ��ه وه ی 

بوو،   authoritarianism ده سه اڵتخوازی 

واڵته كه   هه ردوو  له   گه نده ڵی  ئاستی  ئینجا 

خۆیان  سیسته مه كه   ه��ه ردوو  ب��ه رزه ،  زۆر 

baudelaire
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من  دروستبوون.  گه نده ڵی  ئاستێكی  له سه ر 

ویالیه ته   وه كو  واڵتێكی  له   گه نده ڵی  ناڵێم 

جیاوازییش  تاكه   نییه ،  یه كگرتووه كاندا 

ئ��ه وه ی��ه،  ك��ه  گ��ه ن��ده ڵ��ی ل��ه  وی��الی��ه ت��ه  

تێچوون  له   )سه رنج  یاساییه   یه كگرتووه كان 

سیاسییه كانی  هه ڵمه ته   سپۆنسه ریی  و 

و  كۆمپانیاكان  له الیه ن  بده   هه ڵبژاردن 

كۆمه ڵه كان و لیژنه كانی كاری سیاسییه وه (. 

لێكنه چوون(  )ی��ان  *لێكچوون 

سرتیت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی  له نێوان 

 Occupy Wall Street ب��گ��رن«  

عه ره بییه كاندا  ڕاپه ڕینه   OWS((و 

هه ندێك  پرسوباسه .  جێگای  هێشتایش 

به شداریكه ری بووتنه وه ی »وۆڵ سرتیت 

عه ره بییه كان  ڕاپه ڕینه   پێیانوایه   بگرن« 

به خشیوه ،  بزووتنه وه یه ش  به و  ئیلهامی 

دوو  ئ��ه م  پێیانوایه   هه ندێكیرتیش 

بزووتنه وه یه  جیاوازن و قابیلی به راورد 

سرتیت  »وۆڵ  نێوان  ج��ی��اوازی  نین. 

بگرن« و ڕاپه ڕینه  عه ره ییه كان له  الیه نی 

له   كۆمه اڵیه تی  نایه كسانیی  و  جیاكاری 

هه ردوو سیاقه كه دا، چۆن ده بینیت؟ 

به شێوه یه كی  عه ره بی«  »به هاری   -

كه   جه ماوه رییه   بزووتنه وه یه كی  گشتی 

له   تووڕە یی  و  بێزاری  جۆره كانی  سه رجه م 

سیسته مێكی  وه ك  كه   حاكم،  سیسته می 

ك��ۆك��رده وه .  ده وان���ی،  لێیان  هه ست  بێ 

هه ڵبه ت شاره زایه كی قووڵم له  بزووتنه وه ی 

له و  چونكه   نییه ،  بگرن«  سرتیت  »وۆڵ 

له  مۆڵه تدا بووم و ده  ڕۆژ به ر  ساڵه دا من 

سه فه رم  بزووتنه وه كه   ده ستپێكردنی  له  

كردبوو. 

خه ڵكانه   ئه و  پێكهاته ی  سه یری  ئه گه ر 

»وۆڵ  بزووتنه وه ی  چووبوونه   كه   بكه ن 

سرتیت بگرن«�ه وه ، ئه وا ده رده كه وێت وه ك 

مه یدانی  ڕژابوویه   خه ڵكه ی  ئه و  پێكهاته ی 

غازییه وه   پاركی  ته نانه ت  یان  ته حریر، 

بزووتنه وه یه   ئ��ه م  ن��ه ب��وو.  هه مه ڕە نگ 

كارنامه یه كی  كه   بوو،  چكۆله   كۆمه ڵێكی 

ڕادیكاڵیی هه بوو و ده یه ویست كارنامه كه ی 

بوون  كه م  زۆر  كۆمه ڵێكی  مێز.  سه ر  بخاته  

كه  بانگه شه ی ئه وه ی ده كرد به  ناوی 99% 

ی دانیشتوانه وه  قسه  ده كات. 

له   بگرن«  سرتیت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی 

هه رگیز  چونكه   گرنگه   تیۆرییه وه   ڕووی 

پێشڕە و  بزووتنه وه یه كی  وه كو  نابێت  ڕازی 

بهێرنێت  ناوی   a vanguard movement

ئه مه یش  واب���وو،  حه قیقه تدا  ل��ه   ب��ه اڵم 

ئه و  ب��وو.  جه وهه رییه كه ی  لێكدژییه  

ناوه كیی  كیشه ی  زۆر  له وه دا  بزووتنه وه یه  

هه بوو، كه  چۆن ئه م بزووتنه وه یه  بگۆڕن بۆ 

دانرا.  دیاریكراو  رێسایه كی  جیاواز.  شتێكی 

ده بوو هه موو شتێك ئاسۆیی بێت. پێموایه  

عه ره بییه وه   به هاری  له   ئیلهامی  هه ندێك 

بۆ  ده شێت  كه   واتایه ی  به و  وه رگرتبوو، 

بڕژێینه   و  بچینه  ده ره وه   وه دیهێنانی شتێك 

ئه و  هه موو  له   سه نته رداریی  شه قام.  سه ر 

لێفیبه ر  هێرنی  بوو.  گرنگ  بزووتنه وانه دا 

بزووتنه وه ی  بۆ  سه نته رداریی  ده ڵێت 

هه ردوو  له   جه وهه رییه .  شتێكی  سیاسی 

»وۆڵ  و  عه ره بی«  »به هاری  حاڵه ته كه ی 

شوێنێكی  داگركردنی  ب��گ��رن«دا،  سرتیت 

پێموایه   به اڵم  ڕوویدا،  ڕە مزیی  سه نته ریی 

خه ڵكانه دا  ئه و  له نێو  ڕاپرسییه ك  ئه گه ر 

و  ب��گ��رن«  ل��ه  »وۆڵ س��رتی��ت  ك��ه   ب��ك��ه ن 

غازیدا  پ��ارك��ی  و  ته حریر  مه یدانی  ل��ه  

ناگه نه   هه رگیز  ئه وا  كردبوو،  به شدارییان 

هیچ لێكچوونێكی گه وره . 

ل��ه گ��ه ڵ ئ��ه وه ی��ش��دا، ه��ه ردووك��ی��ان 

كۆمه اڵیه تی.  نایه كسانیی  له   گوزارشتبوون 

سرتیت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی  ئه وه ی  وێڕای 

ڕادیكاڵیی  چكۆله ی  كۆمه ڵه یه كی  بگرن« 

ویالیه ته   له   سیاسی  گوتاری  كه چی  بوو 

یه كگرتووه كان گۆڕی. مه سه له ی نایه كسانیی 

كۆمه اڵیه تی گه یانده  ئاستێك كه  ئیدی ده بوو 

بزووتنه وه یه   له م  به ر  چاره سه ربكرێت. 

چاره سه ر  نایه كسانی  مه سه له ی  هه رگیز 

هه ڵبژاردنه وه ی  پێیشموایه   ن��ه ك��راب��وو، 

به هۆی  تاڕاده یه ك  دووه م  جاری  بۆ  ئۆباما 

بوو.  كۆمه اڵیه تییه وه   نایه كسانیی  مه سه له ی 

بالسیۆ«  دی  »بیل  بوو  خه ریك  نیویۆرك  له  

كه   هه ڵبژێرین،  ش��اره وان��ی  سه رۆكی  بۆ 

چیدی له  چینی بلیۆنه ران نه بوو، ئه و باسی 

هی  یه كێكیان  ده كرد:  شار  دوو  بوونی  له  

هه ژاران  هی  یه كێكیشان  و  ده وڵه مه ندان 

نایه كسانی  به رامبه ر  شتێك  ده یویست  و 

دووه مدا  ترشینی   5 )له   بكات  كۆمه الیه تی 

كرا،  له گه ڵ  چاوپێكه وتنی  ئ��ه وه ی  دوای 

مه سه له ی  جۆره   به م  هه ڵبژێردرا(.  بالسیۆ 

بیركردنه وه ی  پێشه وه ی  خرایه   نایه كسانی 

هه مووانه وه  و له مه یشدا بزووتنه وه ی »وۆڵ 

سرتیت بگرن« ڕۆڵێكی سه ره كیی هه بوو. 

بزووتنه وه ی  پێتوایه   تۆ  كه واته    *
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ش��ت��ه ی  ئ���ه و  ب���گ���رن«  س��رتی��ت  »وۆڵ 

بزووتنه وه یه ك  وه ك  كه   به ده ستنه هێنا، 

كاریگه رییه كه ی  ئیرت  و  چاوه ڕوانده كرا  لێی 

ده یشڵییت  كه چی  هات،  كۆتایی  سه ره تای 

مه سه له ی  هه ندێك  بگرن«  سرتیت  »وۆڵ 

خسته  پێشه وه  كه  پێشرت باس نه كرابوو؟ 

گه وره ی  كاریگه رییه كی  پێموایه   به ڵێ،   -

بۆ  شاره كه   ئ��ه وه ب��وو  ئامانجه كه ی  هه بوو. 

دروستكردنی  و  ڕادیكاڵی  ڕیشه یی  كرده یه كی 

هه موو  له   سه ربه خۆ  ف���ه وزه وی  كۆمه ڵه ی 

بۆ  گ��رن��گ  شتی  پێوه بنێت.  پ��اڵ  شوێنێك 

ئه وه بوو  بگرن«  سرتیت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی 

له   باشی  به   زۆر  چونكه   نه هات،  كۆتایی  كه  

چاالك  تریشدا  ناوچه كانی  و  هه رێمه كان 

كه   پێشه وه   هێنایه   خه ڵكێكیشی  كۆمه ڵه   بوو، 

كاتی  له   چاالك  زۆر  به شێوه یه كی  و  به خێرایی 

له مه یشدا  كردبوو.  كاریان  ساندیدا  زریانی 

په خشێكی  بكات،  وا  توانی  بزووتنه وه كه  

بكرێت،  كاره   ئه م  بۆ  باش  زۆر  ڕۆژنامه گه ری 

وه كاله تی  سوورو  خاچی  له   ڕاستیدا  له   چونكه  

ن��اك��او،  ح��اڵ��ه ت��ی  فیدراڵیی  ب��ه ڕێ��وه ب��ردن��ی 

بڵێم  كه   بێت  دادگه رانه   پێموانییه   خێراتربوون. 

بزووتنه وه كه   به اڵم  بوو،  ته واو  شتێك  هه موو 

له م كاته دا كه  له  پانتاییه  سه نته رییه  ڕە مزییه كه  

كشایه وه ، بایه خه  سیاسییه كه ی خۆی له ده ستدا. 

ئه گه ر به  هه رێم و ناوچه كانی تردا باڵوببیته وه،  

كه س سه رنجی ئه وه  نادات كه  خه ریكیی چیت، 

به اڵم هێشتایش زۆر كار هه یه،  كه  له  هه رێم و 

ناوچه كانی شاری نیویۆركدا ده یكه ن. 

* ئایا ئه مه  په یوه سته  به وه وه،  كه  چۆن 

بكه ین؟  كۆمه اڵیه تییه كان  بزووتنه وه   وێنای 

له به ئه وه ی  ده ڵێت،  هه یه   بیرۆكه یه ك 

كه واته   نه ماون  شه قامه كاندا  له   خه ڵكی 

تۆ  به اڵم  پێهاتووه ،  كۆتایی  بزووتنه وه كه  

»وۆڵ  بزووتنه وه ی  ئه وه ی  وێڕای  ده ڵێت 

بوویه وه،   باڵویش  و  په رش  بگرن«  سرتیت 

له   سیاسیی  مه یدانی  كاره كانی  كه چی 

شارێكی وه ك نیویۆركدا داڕشتۆته وه . 

ڕە مزییه .  سیاسه ت  زۆری  به شێكی   -

شتێكی  ڕە مزییه وه   ڕووی  له   بزووتنه وه كه  

به ده ست هێنا و له ڕووی ڕیخكسنت )ته نزیم(ە وه  

ده ستكه وتی  هێنا.  شكستی  وه یدهێننانیدا  له  

ش��اره وان��ی  نوێی  س��ه رۆك��ی  گرنگه ،  ڕە م���زی 

باجی  دانانی  كاری  یه كه م  كه   ئه وه یدا  به ڵێنی 

ئه وه ی  له پێناو  ده وڵه مه نده كان،  له سه ر  زیاتره  

بیكاته وه  به  چاودێریی گشتیی به ر له  قوتابخانه  

كاندیدێك  پێموانییه   شاره كه دا.  سه رجه م  له  

بوێریی  شاره وانیدا  سه رۆكی  پێگه ی  ئاستی  له  

ئه و  ئه گه ر  هه بووایه،   گفته ی  و  به ڵێن  ئه م 

ڕاستییه  نه بووایه  كه  بزووتنه وه ی »وۆڵ سرتیت 

نایه كسانی خستۆته  خشته ی  بگرن« به  تووندی 

كاره كانه وه . 

و  بگرن«  سرتیت  »وۆڵ  *بزووتنه وه ی 

ڕۆژهه اڵتی  له   هه مه جۆره كان  ناڕە زایه تییه  

گشتی  شوێنی  داگیركردنی  ن��اوه ڕاس��ت 

وه ك  م��ه ی��دان��ه ك��ان(ی��ان  و  )باخچه كان 

ئه م  به كارهێنا.  ته كتیكی  ڕە گ��ه زێ��ك��ی 

بزووتنه وه كانی  چۆن  شوێنگرتنه   ته كتیكی 

سیاسه ت  جۆره   چ  ئاسۆی  و  داڕشتۆته وه  

له   سنووره كانی  و  ده كاته وه   توانایه ك  و 

كوێدان؟ 

كه   شوێنانه ی  ئه و  سێنرتالێتی  پێموایه    -

 »به هاری عه ره بی« 
به شێوه یه كی گشتی 
بزووتنه وه یه كی 
جه ماوه رییه  كه  
سه رجه م جۆره كانی 
بێزاری و تووڕە یی له  
سیسته می حاكم، كه  
وه ك سیسته مێكی بێ 
هه ست لێیان ده وانی، 
كۆكرده وه . هه ڵبه ت 
شاره زایه كی قووڵم 
له  بزووتنه وه ی »وۆڵ 
ستریت بگرن« نییه 
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ئاماژە یه كی  داگیریانكرد،  بزووتنه وانه   ئه م 

داگیر  سه ره كی  شوێنێكی  ئه گه ر  گرنگه . 

خۆت،  سه ر  ده خه یته   سه رنجه كان  بكه یت 

شوێنانه   ئه و  نه كه یت  ئه مه   ئه گه ر  خۆ 

ڕە مزییانه   بزووتنه وه   ئه م  له ده ستده ده یت. 

ئه وه یش  گرنگن،  شتێك  وه دیهێنانی  بۆ 

ده بێته   تێیدا  سیاسه ت  كه   سنووره دا  له و 

ڕە مزی.  سیاسه تێكی 

بزووتنه وه ی  ده وری  له   كه   شتێك 

ئه و  په یدابووبوو  بگرن«ە وه   سرتیت  »وۆڵ 

ئاسته ی تێڕوانین بوو، كه  ده شێت شوێنێكی 

سیاسی.  كۆبوونه وه ی  شوێنی  ببێته   گشتی 

كه   به وه دا  هه یه   داننانێك  ئێمه وه   به الی 

پانتایی گشتی له  ده وروبه رماندا هه ن،  زۆر 

تاوه كو  نین  به رده ستی جه ماوه ردا  له   به اڵم 

ده یانه وێت.  كه   بكه ن  تێدا  شتانه ی  ئه و 

و،  كراوه   ڕكێف  شوێنێكی  گشتی  پانتایی 

نییه .  بوونی  هاوبه شدا  ئامانجێكی  له پێناو 

له   سه ره كی  جه ختكرده وه یه كی  ئێستادا  له  

كۆبوونه وه   مه سه له ی  له سه ر  هه یه   شاردا 

گشتی  شوێنی  ئایا  گ��ردب��وون��ه وه ك��ان:  و 

تێیدا  كرده یی  به   بتوانین  كه   هه یه   ئه وتۆ 

كۆببینه وه ؟ 

»وۆڵ  بزووتنه وه   له باره ی  كه   شتێكیرت 

توانای  سه رنجه   جێگای  بگرن«ه وه   سرتیت 

دام��رك��ان��دن��ه وه .  ب��ۆ  ب��وو  پۆلیس  خ��ێ��رای 

باڵی  له   هاوشێوه مان  بزووتنه وه یه كی 

حیزبی  ئ��ه وی��ش  ه��ه ی��ه ،  ڕاس���ت���ڕە وه وه  

ڕاب��ردوو  هه فته ی   .Tea Party »چای«یه 

مۆنیۆمێنتی  ده وری  په رژینی  چایی  حیزبی 

واشنتۆن  له   جیهانییان  دووه م��ی  جه نگی 

له   و  هه ڵكه ند  په رژینه كانیان  هه ڵگرت، 

به رده م كۆشكی سپی فڕێیاندا، پۆلیس یه ك 

شتی نه كرد، به اڵم ئه گه ر شتێك یه ك ئینج له  

پاركی زوكۆتی ]شوێنێكی گشتی كه  موڵكی 

ناڕە زایه تییه كانی  سه نته ری  و  تایبه تیه  

له   بوو،  بگرن(  سرتیت  )وۆڵ  بزووتنه وه ی 

نیویۆرك[ بجوڵێنیت ده ستبه جێ ده گیرێیت. 

گرتنی  بۆ  جیاكارییه   و  فه رق  ئه م  پێموایه  

بۆته   ئێستا  پۆلیسه وه   له الیه ن  خه ڵكی 

ملمالنێكان  پێموایه   سه رنج.  جێگای  شتێكی 

به شێكی  ڕە مزییانه   شوێنه   ئ��ه م  له سه ر 

ته كتیكه كانی چه په .  گرنگی 

جوگرافییه كان،  ماركسیسته   *ب��ۆ 

به رهه مهێنانه وه ی  له   گۆڕانكارییه كان 

)س��ه رم��ای��ه داری  شارنشینیدا  دۆخ��ی 

عه داله تی  بۆ  ..ه��ت��د(،  و  لیربالی  و 

ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی زه روری���ی���ه . ل��ه گ��ه ڵ 

و  تیۆریست  ل��ه   زۆرێ���ك  ئ��ه وه ی��ش��دا 

خۆیان  فۆكه سی  تر  ئه كتیڤیسته كانی 

شوێنی  له   ملمالنێكان  سه ر  خستۆته  

سرتیت  »وۆڵ  بزووتنه وه ی  ئایا  ك��ار. 

بگرن« و ڕاپه ڕینه  عه ره بییه كان فۆكه س 

له   چینه كان  ملمالنێی  سه ر  ئه گێڕنه وه  

فه زای شارنشینیدا؟ 

- ده بێت هه ردووكیان پێكه وه  دابنێیت. 

شار  و  بگۆڕیت  كار  شوێنه كانی  ئه گه ر 

هه ندێ  له   ده بێت  نه كه یت  ده ستكاریی 

خاڵی دیاریكراودا بپرسیت ئه ی ئامانج له مه  

ژیانی  هه لومه رجی  خه ڵكی  ئه گه ر  چییه ؟ 

نه توانن  و  بێت  ترسناك  نیشته جێبوونیان 

بده ن،  نیشته جێبوونه كه یان  شوێنی  باجی 

ئه گه ر  ته نانه ت  بن،  حاڵ  و  بێامڵ  ئه گه ر 

و  تێكۆشان  ئه وا  هه بێت،  وه زیفه یشیان 

شوێنی  شه ڕە كانی  له   سه ركه وتن  بگره  

بێت،  متبووندا  له  دۆخی  ئه گه ر شار  كاردا، 

ئه م  ئێستا  بۆمنوونه   هیچ.  به   ناتگه یه نێت 

دا  دیرتۆیت  مایه پووچبوونی  له   مه سه النه  

سه ره كییه   ڕواڵه تێكی  ئه مه   ده رده ك��ه ون. 

ملمالنێ  چۆن  ده بێت  كه   ئه وه ی  له باره ی 

بكه ین و تێبكۆشین، ئینجا زۆریش به المه وه  

هه مان  وه ك  خه ڵك  هه ندێك  كه   سه یره ، 

بیریان  یه كێتییه ك   وه ك  ملمالنێ  یه كه ی 

له مه  كردۆته وه . 

حیزبی  ئایدیۆلۆژییه وه ،  ل���ه ڕووی 

كه   به ریتانیا،  له   كرێكاری  سۆشیالیستیی 

چه په كانی  حیزبه   به هێزترین  له   یه كێكه  

گاركه  و  ك��رێ��ك��ار  ب��ه   پشت  ئ���ه وروپ���ا، 

له   یه كێك  ئه وه یشدا  له گه ڵ  ده به ستێت ، 

په یوه سته   سه ركه وتووه كانی  زۆر  چاالكییه  

كه   سه رنشینییه وه ،  باجی  مه سه له ی  به  

مه سه له   ئه م  شارنشینییه .  مه سه له یه كی 

بوو كه  بووه  مایه ی ڕزگاربوون له  مارگرێت 

مه سه له ی  له ڕێگه ی  حیزبه   ئه م  تاتچه ر. 

دابینكردنی  له   )چاكسازیی  شارنشینییه وه  

سیاسه تدا  له   حكومه ت(  لۆكاڵیی  خه رجیی 

ڕاسته قینه ی  ج��ی��اوازی��ی��ه   و  ك��اری��گ��ه ره  

دروستكردووه . 

كۆنی  ق��ه ش��ه ن��گ��ی  ده رب��ڕی��ن��ێ��ك��ی 

كه   ب��ه رچ��اوك��ه وت  گرامشییم  ئه نتۆنیۆ 

گرامشی  )هه ڵبه ت  یه    1918 ساڵی  هی 

تێكۆشه رێكی به هێزبوو له پێناو ئه نجومه نه  

 ،)workers’ councils كرێكارییه كاندا 
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ئه نجومه نه   ده ڵ��ێ��ت:  ده رب��ڕی��ن��ه ك��ه  

شتانه    ب��ه و  بایه خ  ته نیا  كرێكارییه كان 

ك��اردا  تایبه ته ی  هێڵه   ل��ه و  كه   ده ده ن، 

ئه نجومه نه   گرنگه   زۆر  ڕووده ده ن. 

ڕێكخستنه كانی  به   بایه خ  كرێكارییه كان 

 neighborhood organizations گه ڕە ك 

ڕێكخستنانه ی  ئ���ه م  چ��ون��ك��ه   ب����ده ن، 

كرێكاره كانی  كه   ئه ندازه یه ی  به و  گه ڕە ك 

]كه ناسه كان[  شه قامه كان  خاوێنكردنه وه ی 

و كرێكاره كانی گواستنه وه و فه رمانبه ره كانی 

یه كرت  له گه ڵ  هه ركه سێكرت  و  بانكه كان 

تێگه یشتنێكی  ئ���ه وا  ك���ۆده ك���ه ن���ه وه ، 

وه ك  كرێكار  چینی  دۆخی  بۆ  باشرتیشیان 

له و  باشرت  ده بێت،   as a whole گشتێك 

كرێكارییه كان  ئه نجومه نه   تێگه یشتنه ی 

]بۆ چینی كرێكار[ هه یانه  و ته نیا له  چه ند 

تایبه ته كانی  هێڵه   ده رب��اره ی  ئایدیایه كدا 

كورتیان  پیشه سازییه كه ی  به رهه مهێنانه  

دوو  ئه م  »با  ده ڵێت:  گرامشی  كردۆته وه . 

دابنێین«.  پێكه وه   ڕێكخسنت  ف��ۆڕم��ه ی 

سیاسه تی  ئه مه   درێژ  بۆماوه یه كی  پێموایه  

جه خت  به رده وامیش  به اڵم  منه ،  سه ره كیی 

چونكه   ده ك��ه م��ه وه ،  شارنشینی  له سه ر 

ماركسی  بزووتنه وه   له   هاوڕێكانم  زۆربه ی 

ته نیا  ده یانه وێت  سۆشیالیستییه كاندا  و 

و  به رهه مهێنان  س��ه ر  بخه نه   ف��ۆك��ه س 

ئه وه ی  له بری  كرێكارییه كان،  بزووتنه وه  

له   كرێكار  چینی  دۆخی  له   گشتێك  وه ك 

شاردا بڕوانن.

و جوگرافه ره   لیفیبه ر  و هێرنی  *تۆ 

ئه وه تان  مشتومڕی  تر  ماركسیسته كانی 

ژینگه ی  و  ش��ار  چ��ۆن  ك��ه   ك���ردووه ، 

 built environment باڵه خانه یی 

شوێنه كانی  گشتی  ب��ه ش��ێ��وه ی��ه ك��ی 

زۆرییش  به   سه رمایه ن،  كه ڵه كه بوونی 

موڵكایه تیخستنه وه   له   ڕێگه ی  له   ئه مه  

له گه ڵ  ڕووده دات،   dispossession

كه   خ��ان��وودا،  و  زه وی  ب��ه رزی  نرخی 

خه ڵكانی  و  كرێكار  چینی  هه میشه  

ده یده ن  شاره كاندا  زۆربه ی  له   هه ژار 

ده ره وه ،  ڕێگاكانی  ده ره وه ،  دونیای  به  

شاره   و  گیتۆكان  و  ده وروبه ره كان  بۆ 

ئه گه ره   ل��ه و  هه ندێك  میللیه كان، 

 conceptual possibilities  چه مكییانه

یارمه تیامنبده ن  ده ك��رێ��ت  كه   چین 

كۆمه اڵیه تی  ملمالنێی  ب��ه ره و  ل��ه وه ی 

بچینه   باڵه خانه یی  ژینگه ی  له سه ر 

پێش؟ 

- وه ك چۆن شار شوێنی كه ڵه كه بوونی 

شوێنی  ش��ێ��وه   ب��ه ه��ه م��ان  س��ه رم��ای��ه ی��ه ، 

ئه م  ده بێت  و،  سه رمایه یشه   ڕیالیزه بوونی 

ملمالنێیانه ش پێكه وه  دابنێین، ئینجا وه ك تۆ 

ده ڵێیت، من و لێفیبه ر و چه ند هاوڕێیه كی 

تر، ومتان سه رمایه  سوڕێكی الوه كیی هه یه،  

ش��اره وه    بیناكردنی  به   له   پ��اره   تێیدا  كه  

پیشه سازیی  هه ڵده قوڵێت.   city-building

كه لوپه ل  پارچه ی  پیشه سازیی  وه ك  شار 

له وه   پێویست  وه ك  گرنگه .  كارگه كاندا  له  

ورد نه بووینه ته وهم  كێ شار دروستده كات 

ڕۆژگ��اره دا  له م  دروستده كرێت.  چۆن  و 

كاتین-  و  ڕێكه وت  زۆری  به   كار  هێزه كانی 

ده جوڵێن  و  باڵوده بنه وه   ده وروب��ه ردا  به  

به هۆی  ج��ا  سه خته .  ڕێكخستنیان  و، 

كه مبوونه وه یه كی زۆری كرێكارانی كارگه وه  

خه ڵێكی زۆر ده پرسن: كوانێ چینی كرێكار؟ 

وه ك  ده بێت  ئێمه   كه   ئه وه یه   وه اڵمه كه ی 

شارنشینی  ژیانی  خه ڵكانه ی  ئه و  سه رجه م 

وێنای  ده هێننه وه ،  به رهه م  و  به رهه مدێنن 

كۆنسێپتوالیزه ی  و  بكه ین  كرێكار  چینی 

بكه ین. 

هه یه   پرسیارێكت  یان  كۆمێنتێك  *ئایا 

له   كه   ئه كتیڤیستانه ی  ئه و  سه رجه م  بۆ 

ده ره وه ن؟ 

- نه خێر، من ڕێسایه كم هه یه ، ئه ویش 

ل��ه ب��اره ی  ڕێنامییه ك  هیچ  ك��ه   ئ��ه وه ی��ه  

به   ناده م  لۆكاڵییه كه یانه وه   دۆخه   و  پێگه  

له   ئه وان  چونكه   لۆكاڵییه كان،  ئه كتیڤیسته  

من باشرت ده زانن چی ده كه ن! 

سه رچاوه كان:

 

 )Aljadaliyya )الجدلیة  سایتی 

هارڤی  له گه ڵ  چاوپێكه وتنه كه ی  ئ��ه م 

سێ  ه��ه ر  ب��ه   سایته   ئ��ه م  ئ��ه ن��ج��ام��داوه . 

فارسی  و  ع��ه ره ب��ی  و  ئینگلیزی  زم��ان��ی 

بابه ته كانی باڵوده كاته وه ، بۆ وه رگێڕانی ئه م 

عه ره بی  ده قه   هه ردوو  له   سودم  گفتوگۆیه  

ئه مه ی  كه   وه رگ��رت��ووه ،  ئینگلیزییه كه   و 

ناونیشانه كانییه تی:  خواره وه  

مع  حوار  املديني,  الحيز  عىل  الرصاع   -

http:// إسرب،  أسامة  ترجمة:  هاريف،  ديفيد 

www.jadaliyya.com
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قەیرانی
ماتریالیزمی مێژوویی

وەرگێڕانی: بابان ئه نوه ر
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هەندێک  ڕادیکالیزمی  ئاستی  لەڕاستیدا 

سەیر  گەلێک  بینیامن  پەرچەکردارانەی  لەو 

سەرنجە،  جێگەی  ئ��ەوەی  هاوکات  ب��وون، 

لە  جیاواز  چەپەکان،  کە  بارگرانییەیە  ئەو 

سەرکەوتوو  مامەڵەکردنێکی  لە  ڕاستەکان، 

نیشانیانداوە،  پەرچەکردارانەدا  ئەو  لەگەڵ 

بۆ  بەسە  بیرکردنەوە  بڕێک  تەنها  ب��ەاڵم 

ڕەوی��ن��ەوەی ئ��ەم دۆخ��ە ن��اوازەی��ە. ئەم 

بە  دژ  فۆڕمێکی  کە  بیرکردنەوەیە،  فۆڕمە 

ڕەسەنایەتیی  گوتارێکە،  و هەموو  دەسەاڵت 

دەنگەکانی دیکە دووپاتدەکاتەوە، باوەش بۆ 

جیاوازییەکان و ناناوەندێتیی و چێژی بازاڕیی 

و تەنانەت خەیاڵیش دەکاتەوە، بەاڵم لەسەر 

فۆڕمێکی  کە  بەرجەستە،  ]واقیعی[  حیسابی 

بە  ڕادەی��ەی  ئەو  تا  ڕیشەگۆڕە،  و  ڕادیکاڵ 

بەکاردەهێرنێت.  خۆڕسکانە  شێوەیەکی 

بە  پەیوەسنت  ئایدیایانەی  ئەو  کۆی  دەشێت 

پۆستمۆدێرنەوە، لەسەر دەستی بەکارهێنەرە 

هەرە  ئایدیای  ببنە  بەرپرسیارەکانی،  هەرە 

بەشێک  وەک  سەرلەنوێ  بۆئەوەی  ڕادیکاڵ، 

ڕادیکاڵ،  و  ڕیشەیی  بزووتنەوەیەکی  لە 

ئازاد  سیاسەتگەلێکی  بەرەو  بن  پاڵنەر  کە 

هەمان  بە  دەرب��ک��ەون��ەوە،  ڕزگاریخواز  و 

بەرەو  وەرچەرخان  دەرکەوتنەوەی  ڕێگەی 

وەک  ک��ارک��ردن،  نەرمەکانی  میکانیزمە 

نوێ  سەردەمێکی  لەسەر  دەروازە  ئ��ەوەی 

و  کارکردن  دیموکراسیەکانی  پەیوەندییە  لە 

لەسەر  هاریکاریی  المەرکەزییەکانی  پڕۆژە 

بازنەیەکی فراوان.

سەدەی  شەستی  سااڵنی  ڕووداوەکانی 

ساڵی  ناڕەزایەتییەکانی  و  مانگرتن  و  بیست 

1968، لە ڕوانگەی ڕاستڕەوە نەریتییەکانەوە، 

دەرکەوتن،  وێرانکەر  ڕووداوی  دوو  وەک 

لە  بێڵ(  )دانیال  وەسفەکانی  لەبەرئەوە 

کتێبەکەیدا بە ناوی »لێکدژییە کولتورییەکانی 

بەتەواوی  ئ��ەوەی  وێ��ڕای  سەرمایەداری«، 

نورساوەو  ڕاستڕەوانەوە  گۆشەنیگایەکی  لە 

بۆ  شکۆیە  و  ڕێز  گێڕانەوەی  ئامانجەکەی 

دەسەاڵت، بەاڵم گەلێک بەدیقەترتە لە هەوڵی 

دەگوزەرێت.  لەوەی  تێگەیشنت  بۆ  چەپەکان 

و  )تۆڤلەر  منوونەی  لە  دیکەش  نوسەرانی 

تەنانەت ماکالهان(، توانیویانە بە شێوەیەکی 

وەها کە چەپەکان خۆیان نەیانتوانیوە بیبینن، 

ئەو شلەژانانە  و  کات  و  گرنگییەکانی شوێن 

لەبەرئەوەی  کەوتۆتەوە،  لێیان  کە  ببینن 

خۆیان  قووڵی  بە  ]ڕاستەکان[  بەدیاریکراوی 

بەم  تەنها  تێوەگالبوون.  شڵەژانەکاندا  لەناو 

بەراوردێکی  بگاتە  توانی  چەپ  دواییانە 

بۆچوونی  بە  پرسانە،  ئەو  دروستی  و  ڕاست 

ناوی:  ]بە  بێرمەن،  مارشاڵ  کتێبەکەی  من 

کە  هەڵم[  دەبێتە  بەستووە  و  ڕەق  هەرچی 

ساڵی 1982 باڵوبۆتەوە، سەرکەوتوو بووە لە 

لە  ئەویش  پرسانە،  ئەو  بۆ  بەها  گێڕانەوەی 

یەکەم  وەک  مارکس  تەماشاکردنی  ڕێگەی 

گەورە نوسەری مۆدێرنیست، ]کتێبەکە[ لەوە 

لە  بێت  مۆدێرنیتە  ڕاڤەیەکی  تەنها  زیاترە 

ڕوانگەیەکی مارکسیستییەوە.

خۆڕزگارکردن  بە  سەرقاڵە  نوێ  چەپی 

سیاسەتی  دوالیستییەکانی  پێوەندە  لە 

پارتە  ل��ە  )بەتایبەتی  ک��ۆن��ەک��ان  چ��ەپ��ە 

مارکسیستییە  و  تقلیدییەکان  کۆمۆنیستییە 

هێزی  و  ل��ەالی��ەک،  ئەرتەدۆکسییەکان( 

و  کۆمپانیا  سەرمایەداریی  داپڵۆسێنەری 

)دەوڵ���ەت،  بیرۆکراسییەکان  دام����ەزراوە 

الیەکی  لە  ...هتد(  و  زانکۆکان، سەندیکاکان 

دیکەوە. چەپ هەر لە سەرەتاوە لەیەککاتدا 

سیاسی-  هێزێکی  و  کولتوری  هێزێکی  وەک 

فاکتەرێکی  ڕوان��ی��وە،  ل��ەخ��ۆی  ئ��اب��وری 

چەسپاندنی  ب��ۆ  ب���ووە  ی��ارم��ەت��ی��دەری��ش 

جێگەی  کە  ئیستاتیکا،  بەرەو  وەرچەرخان 

هەوڵی پۆستمۆدێرنەش بووە.

بەاڵم ئەم هێڵە کردەییە سەریکێشاوە بۆ 

منوونە  بۆ  مەبەست.  بێ  ئەنجامی  چەندین 

سیاسەتە  ب��ەرەو  بزاوتن  بۆ  سەریکێشاوە 

ئەنارشیزم  بە  پەیوەسنت  کە  کولتوورییەکان 

ڕووی��ان  ل��ەوەی  زیاتر  لیبەرتاریزمەوە،  و 

هاوکات  بێت،  مارکسیستیی  نەریتێکی  لە 

بخاتە  نوێ  چەپی  لەوەی  هەبووە  ڕۆڵیشی 

و  پرۆلیتارییەکان  دژە  بزووتنەوە  چنگی  ناو 

شێوەیە  بەم  دامەزراوەکانیان.  و  هەڵوێست 

بزووتنەوە  ئ��ەو  دەستی  کەوتۆتە  چ��ەپ 

لێکەوتەی  خۆیان  کە هەر  کۆمەاڵیەتییانەی، 

کۆنن.  چەپی  سیاسەتەکانی  تەنگپێهەڵچنینی 

وەک  حاڵەتدا  باشرتین  لە  کە  سنورێکدا  لە 

بڕوانرێت،  لێیان  نێگەتیڤ  سیاسەتگەلێکی 

لە خراپرتین حاڵەتیشدا وەک سیاسەتگەلێکی 

ڕەوتی  لەسەر  بڕوانرێت،  لێیان  کۆنەپارێزانە 

بەرکەوتنیان وەک پرسەکانی ڕەگەز و جێندەر، 

و  داگیرکراو  گەالنی  کێشەی  جیاوازییەکان، 

ژینگە  پرسەکانی  و  چەوساوەکان،  کەمینە 

لەو  بەشێک  ڕاستیدا  لە  ئەوا  ئیستاتیکا،  و 

خۆیدا  لەگەڵ  نوێ  چەپی  گۆڕانکارییانەی 

هێناویەتی پاساوی خۆیان هەبووە، بەاڵم ئەم 
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چەپە، کە بەدیهێنەری ئەو هەنگاوەیە، ئەوەی 

نەماوە  پرۆلیتاریا  بە  باوەڕی  کە  نیشانداوە 

وەک ئامڕازێک بۆ گۆڕانی پێشکەوتنخوازانە، 

ماتریالیزمی مێژووییش  بە  باوەڕی  هەروەها 

)ئەندرێ  شیکاری.  میتۆدێکی  وەک  نەماوە 

کرێکار  چینی  لە  ماڵئاوایی  ئاشکرا  بە  گۆرز( 

)ئارۆنۆڤیچ(  خۆیشییەوە  الی  ک���ردووە، 

قەیرانی ماتریالیزمی مێژوویی ڕاگەیاندووە.

دابڕیوە  خۆی  نوێ  چەپی  شێوەیە  بەو 

لە هەر توانستێک بۆ هەبوونی ڕوانگەیەکی 

ڕەخ��ن��ەگ��ران��ە دەرب�����ارەی خ���ۆی و ئ��ەو 

کە  کۆمەاڵیەتی،  وەرچەرخانی  پڕۆسانەی 

میتۆدە  بەرەو  بوو  وەرچەرخانێک  بناغەی 

بە  بیرکردنەوە.  پۆستمۆدێرنیستییەکانی 

جێمەبەست  پرسی  لەوەی  جەختکردنەوە 

ه��ەروەه��ا  سیاسەتە،  و  ک��ول��ت��ور  تەنها 

لە  تەنانەت  کە  ل��ەوەی  جەختکردنەوە 

هێنانەپێشەوەی  شیکارییدا  دوای��ی��ن 

و  لۆژیکیی  ئ��اب��وری  دەستنیشانکردنی 

پێشەوەی  هێنانەوە  لە  )جگە  نییە  گونجاو 

تیۆرەکانی سووڕی سەرمایە و کەڵەکەکردنی 

چینایەتییەکانی  پەیوەندییە  یاخود  سەرمایە، 

نییە  لەتوانایدا  کە  بەرهەمهێنان(،  ن��او 

ئایدۆلۆژییە  پێگە  ب��ەرەو  خۆی  هەڵخزانی 

لەالیەن  بەو هێزانەی  بەراورد  کە  الوازەکان، 

الوازە،  دۆزراونەتەوە  نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکانەوە 

هەمان  لە  ن��اچ��ارک��ردووە  چەپەکانیان  کە 

RAYMOND WILLIAMS
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ئیستاتیکاو  وێنەو  بەرهەمهێنانی  شێوازی 

لەو  بکرێت،  کێبڕکێ  ئایدۆلۆژیادا  هێزی 

لە  پەیوەندی  ئامڕازەکانی  هەموو  دەمەی 

سیمپۆزیۆمێکدا  لە  ڕکابەرەکانیدایە.  دەستی 

کە ساڵی 1983 دەربارەی »مارکسیزم و ڕاڤەی 

کولتور« بەسرتا بۆ منونە، زۆرینەی ئامدەبووان 

گرنگییەکی زیاتریان بە )فۆکۆ( و )دێریدا( دا 

وەک لە مارکس. ئەوەی جێگەی پارادۆکسە، 

کەسێتییەک لە چەپە کۆنەکان )کە بەتەواوی 

ئەویش  ب��وو(،  ب��ەدوور  سیمپۆزیۆمە  لەو 

زۆر  ماوەیەکی  کە  بوو،  ویلیامز(  )ڕایمۆند 

کولتوورییەکانی  بەها  و  فۆڕم  لەسەر  وانەی 

کرێکاران گوتۆتەوە، ویلیامز هێڵەکانی چەپی 

دووب��ارە  هەوڵیداوە  و  تێپەڕاندووە  نوێی 

کە  بچەسپێنێت  شێوەیە  ب��ەو  ماتریالیزم 

ناویدەبرێت.  کولتوورییەکان  چاالکییە  بە 

وەک  تەنها  مۆدێرنیزمی  ویلیامز  ڕایمۆند 

گوتەیەکی ڕاست و دروست ڕەتنەکردۆتەوە، 

بەڵکو لەوەش زیاتر پێشکەشدەکات و دەگاتە 

پۆستمۆدێرنیتە  خ��ودی  کە  ڕادەی��ەی  ئەو 

قوڵە  گۆڕانکارییە  داپۆشینی  بۆ  ماسکێکە 

نوێیەکان لە کولتووری سەرمایەداریدا.

مارکسیزمی  داڕش��ت��ن��ەوەی  پ��رس��ی 

نوسەرانەی  ئ��ەو  )ل��ەالی��ەن  ئەرتەدۆکسی 

سیمۆن  و  ف��ان��ۆن  ف��ران��ز  ڕێ��ب��ازی  ل��ەس��ەر 

ل��ەالی��ەن  ه��اوک��ات  دەڕۆن،  ب��وڤ��وار  دی 

ناواخنی خۆیدا  هەڵوەشانەوەگەراکانەوە( لە 

چەندین  پۆزەتیڤە.  هەم  زەروورییە  هەم 

سیاسی  ئابوریی  لەناو  گرنگ  وەرچەرخانی 

لە  و  دەوڵ��ەت،  ئەرکەکانی  خەسڵەتی  لە  و 

هاتوونەتەگۆڕێ،  کولتوورییەکاندا  پڕاکتیکە 

ئەمە جگە لەو گۆڕانکارییانەی لە ڕەهەندی 

پەیوەندییە  کە  ڕوویانداوە،  شوێندا  کات- 

میانەیەوە  لەو  هەر  کۆمەاڵیەتییەکانیاش 

پەیوەندیی  منوونە  )بۆ  هەڵدەسەنگێندرێن 

باشوری  ل��ە  ڕەگ��ەزی��ی  جیاکاریی  ن��ێ��وان 

کرێکارییەکانی  بزووتنەوە  و  ئەفەریقیا 

بەهێزترین  باکور،  ئەمریکای  و  ئەوروپا 

تەنانەت  سیاسی،  بابەتێکی  وەک  بەڵگەیە 

ڕاستەوخۆشدا(.  ئیمپریالیزمی  ترۆپکی  لە 

وەرگرتووە  دینامیکی  تێگەیشتنێکی  پرسەکە 

ئاستی  لەسەر  ستاتیک،  و  وەستاو  نەوەک 

تیۆریی و ماتریالیزمی مێژوویی، بۆ درککردن 

لەناو  وەرچ��ەرخ��ان��ان��ە.  ئ��ەم  گرنگیی  ب��ە 

بەرەوپێشچوونە هەرە گرنگەکاندا تەنها باس 

لە چوار دانە دەکەین:

»ئەوی  و  جیاوازیی  1.چارەسەرکردنی 

شتێکی  هەر  وەک   ،»otherness ترێتیی 

تەوەرەییەکانی  گوتە  بۆ  کە  نییە،  دیکە 

و  چین  )وەک  زیاددەکرێن  مارکس  دیکەی 

هێزەکانی بەرهەمهێنان(، بەڵکو وەک شتێک 

گشتێک  وەک  سەرەتاوە  لە  هەر  دەبێت  کە 

درککردن  بۆ  هەوڵێکدا  هەر  لە  ئامادەبێت 

گرنگی  کۆمەاڵیەتی.  گۆڕانی  دیالەکتیکی  بە 

الیەنەکانی  لەسەر  کارکردن  و  لەخۆگرتن 

ئیتنیک  لەالیەن  کۆمەاڵیەتی  ڕێکخستنی 

چوارچێوەی  لەناو  ئایینەوە  و  جێندەر  و 

گشتێتیی توێژینەوەی ماتریالیزمی مێژووییدا 

)ئەوەش بە جەختکردنەوە لە دەسەاڵتی پارە 

چینایەتی  سیاسەتی  و  سەرمایە(  سووڕی  و 

خەباتی  یەکێتیی  لەسەر  جەختکردنەوە  )بە 

ڕزگاریخوازی(.

2. داننان بەوەدا کە بەرهەمهێنانی وێنە 

گرنگیی چاالکییەکن،  ڕووخسارێکی  گوتار،  و 

لە  جیانەبووەوە  بەشێکی  وەک  دەبێت  کە 

هەر  گۆڕینی  و  بەرهەمهێنانەوە  دووب��ارە 

بکرێت.  تەماشای  ڕەم��زی��ی  سیستەێکی 

پڕاکتیکە ئیستاتیکی و کولتوورییە گرنگەکان 

شایەنی  بەرهەمهێنانیان،  مەرجەکانی  و 

ئەوەن بە متامەوە گرنگییان پێبدرێت،

3.داننان بە گرنگی ڕەهەندەکانی شوێن 

و کات، هەروەها داننان بە بوونی جیۆگرافیای 

کۆمەاڵیەتی،  ک��اری  بۆ  دیکە  ڕاستەقینەی 

فەزا  و  شوێن  حەقیقەتیی  وەک  بەتەواوی 

دەبنە  فەزایانەش  ئەم  هێز،  مەجازییەکانی 

هێزێکی  لەبەرئەوەی  زیندوو،  فەزایەکی 

سەرمایەدارییدا،  جیۆپۆلەتیکی  لە  ڕێکخراون 

لەهەمان ئەو کاتەی کە شوێنەکانی جیاوازیی 

ئەوەی  ئ��ەوەک  دەبێت  کە  ئەویرتێتیی،  و 

هەمان  بە  تێبگەین،  لێیان  هەن  واقیعدا  لە 

گشتیی  لۆژیکی  لەناو  کە  ڕادەی��ەش  ئەو 

دواجار  هەن.  سەرمایەدارییدا  پەرەسەندنی 

ماتریالیزمی مێژوویی الیەنە جیۆگرافییەکەی 

خۆی شێلگیرانە وەردەگرێت،

مێژوویی-جیۆگرافیی،  ماتریالیزمی   .4

م��ۆدێ��ل��ێ��ک��ی ل��ێ��ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ک����راوە و 

و  نەگۆڕ  گروپێکی  ن��ەوەک  دیالەکتیکییە، 

میتا-  دیکەدا.  تێگەیشتنی  بەڕووی  داخراو 

گشتەکیی  حەقیقەتێکی  ڕاگەیاندنی  تیۆریی 

ئەو  لەگەڵ  سازان  بۆ  هەوڵێکە  بەڵکو  نییە، 

بوونەتە  جیۆگرافییانەی  و  مێژوویی  ڕاستییە 

خەسڵەتی سەرمایەداری، بە ئێستاشەوە.
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پێشه كی كتێبی
»كورته  مێژووی نیولیبراڵیزم«
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مێژوونووسه  داهاتووگه راكان1 سااڵنی 1978-

له   شۆڕشگێڕانه   وه رچه رخانی  خاڵێكی  به    1980

ئابوری، داده نێن.  مێژووی جیهانی كۆمه اڵیه تی و 

یه كه م  خیاوبینگ«2  »دینگ  دا،   1978 ساڵی  له  

لیرباڵیزه یشن  به ره و  یه كالكه ره وانه ی  هه نگاوی 

كۆمۆنیزم  كه   ئابورییه ك  ئازادكردنی  بۆ  هه ڵگرت 

له  واڵتێكدا به ڕێوه ی ده برد، كه  پێنج له سه ر یه كی 

ڕێڕە وه ی كه   ئه و  پێكده هێنا.  دانیشتوانی جیهانی 

دینگ گرتبوویه  به ر، ئامانجی ئه وه  بوو له  ماوه ی 

دواكه وتووی  ده وڵه تێكی  له   چین  ده ی��ه دا،  دوو 

بگۆڕێت  داخ��راوه وه   به سه رخۆدا  و  دووره په رێز 

دینامیكییه تی  به سه ر  ك��راوه   ناوه ندێكی  بۆ 

سه رمایه داریدا، ئه وه یش به  تێكڕای گه شه كردنێكی 

مرۆڤایه تیدا  مێژووی  له   كه   ب��ه رده وام  و  خێرا 

ده ری��ای  دیكه ی  له به ره كه ی  نه بێت.  منوونه ی 

جیاوازدا،  ت��ه واو  هه لومه رجێكی  له   و  ئارامدا 

دیار  كاته دا كه سێكی زۆر  له و  پاۆل ڤۆلكه ر3، كه  

ناوبانگی باڵوه (، سه ركردایه تی  ئێستادا  )له   نه بوو 

مانگی  له   ئه مریكی،  فیدراڵی  یه ده گیی  بانكی 

چه ند  ماوه ی  له   ده ست،  گرته   1979دا  ته موزی 

له   دراماتیكی  گۆڕانكارییه كی  كه مدا  مانگێكی 

له و  كرد،  دروست  ئه مریكیدا  دراوی  سیاسه تی 

كاته یشه وه  بانكه كه  پێشه نگیی جه نگێكه  كه  دژ به  

هه اڵوسان به رپای كردووه  به  بێ ئه وه ی سه رنج له  

ئاكامه كانی بدات )به  تایبه تیش ئه و ده ره نجامانه ی 

به ری  له   هه یه (.  بێكارییه وه   به   په یوه ندییان  كه  

ئه تڵه سیشدا، مارگرێت تاتچه ر4 له  مانگی نیسان/

سه رۆك وه زیرانی  به   تازه   كه   دا،   1979 ئه پریلی 

ده ستی  ویالیه ته كه ی  هه ڵبژێردرابوو،  به ریتانیا 

پێكرد و ئه مه یش هێزی ئه وه ی پێدابوو سنوورێك 

دابنێت  كرێكارییه كان  سه ندیكا  ده سه اڵتی  بۆ 

داكشانه   ئه و  نه خوازراوی  حاڵه تی  به   كۆتایی  و 

پێشوودا  ده یه ی  له   كه   بهێنێت  هه ڵئاوساوییه 5 

واڵته كه ی گرتبووه وه، پاشان له  ساڵی 1980دا ڕۆناڵد 

یه كگرتووه كان  ویالیه ته   سه رۆكی  به   ڕە یگان6 

كه سییانه ی  كاریزمایی  و  بلیمه تی  به   هه ڵبژێردرا، 

سه رله نوێ  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   توانی  خۆی 

هه ستانه وه ی  و  بوژانه وه   ڕێگای  سه ر  بخاته وه  

له   پشتیوانیكردن  ڕێگه ی  له   ئه وه یش  ئابوری، 

هه نگاوه كانی فۆلكه ر، له  بانگی یه ده كی فیدراڵیدا 

ئامانجیان  كه   سیاسه تانه ی  به و  تێكه ڵكردنی  و 

ئه وه بوو سنوورێك بۆ هێزی كار دابنێن، هه روه ها 

و  كشتوكاڵ  و  پیشه سازی  كه رتی  سه ربه ستكردنی 

ڕزگاركردنی سامان و سه روه ته كان له و كۆتوبه نده  

ئینجا  سه پێرنابوو،  به سه ریاندا  كه   ڕێكخه رییانه ی 

ئاگاداریكردن و پاراستنی هێزی پاره ، له  یه ك كاتدا، 

هه م له  ناوه وه  و هه م له سه ر شانۆی جیهانی. له م 

سه نته ره  زۆروزه به نده  هه ژێنه رانه وه ، شتێكی وه ك 

به رفراواندا  پانتاییه كی  له   شۆڕشگێڕیی  پاڵهێزی 

باڵوبوویه وه  و ده نگدانه وه  و به ده مه وه چوونیشی 

به شێوه یه كی  ده وروبه رمانی  جیهانی  سه رله نوێ 

ته واو جیاواز داڕشته وه . 

به   قووڵ  و  به رفراوان  وه ها  وه رچه رخانی 

ناوه ڕۆكی  له به رئه وه ی  ڕوون���اده ن،  ڕێكه وت 

بابه ته كه یه  گه ڕانه  به دوای چییه تی ئه و كه ره سته  

ئابوری  پێكهاته ی  به هۆیه وه   كه   ڕێگایانه دا  و 

ده سته واژە ی  ژێر  ده خرێته   جار  زۆر  –كه   نوێ 

»جیهانگیری«یه وه -، له  هه ناوی قۆناغه  كۆنه كانی 

له   ه��ه ری��ه ك��ه   ده رێ.  هێرنایه   پێشرتییه وه ، 

خیاوبینگ  دینگ  و  تاتچه ر  و  ره یگان  و  فۆلكه ر 

كه   وه رگ��رت  كه مینه 7یان  ئه رگومێنتانه ی  ئه و 

ئه مان  باڵوبووبوونه وه ،  درێژبوو  سه رده مێكی 

له  حه فتاكانه وه ، 
هه ردووالیه نی 
بیركردنه وه  و 
پراكتیكی سیاسی-
ئابوری، سه رله به ر 
وه رچه رخانێكی 
ڕوون و ئاشكرا و 
به هێزیان به ره و 
نیولیبرالیزم به سه ردا 
هات. به ربه ره اڵیی 
و سه ربه ستكردنی 
ئابوری له  كۆتوبه ند 
و ڕێكخستنه كان و 
كشانه وه ی ده وڵه ت بۆ 
ده ره وه ی چوارچێوه ی 
چه ندین بواری 
چاودێریی كۆمه اڵیه تی
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)له   زۆرینه 8  ئه رگومێنته كانی  به   گۆڕیان 

هه موو حاڵه ته كاندا ئه مه  به  بێ ملمالنێیه كی 

كه مینه ی  نه ریتی  ره یگان  ڕووینه دا(.  درێژ 

ك��رده وه ،  زیندوو  كۆمارییدا  حیزبی  له نێو 

گۆلد  باری  سه رده می  هی  مێژووه كه ی  كه  

شه سته كاندا.  س��ه ره ت��ای  له   ب��وو  وۆت���ه ر9 

بینگیش قه ڵه مڕە ویی سه روه ت و ده سه اڵتی 

و  كۆنگ  هۆنگ  و  یابان  له   هه ڵكشاوی 

بۆیه   ده بینی،  باشوودا  كۆریای  و  سه نگافوره  

كرد  كاری  سه نرتاڵی،  ئابوریی  پالنی  له بری 

بازاڕ  كۆمۆنیزمی  هێزه كانی  كۆكردنه وه ی  بۆ 

بۆ  بهێنێت  به كاری  بیقۆزێته وه  و  و هه وڵیدا 

پاراستنی به رژە وه ندیه كانی ده وڵه تی چینی و 

هه نگاوێك بیباته  پێش. فۆلكه ر و تاتچه ریش 

دۆكرتینێكی  ڕێژە ییدا،  ئاڵۆزییه كی  سایه ی  له  

»لیربالیزمی  به   كه   به رهه مهێنا،  دیاریكراویان 

بنه مای  كردیانه   و  ك��را  ن���اوزه د  ن���وێ«10 

و  ئابوری  فیكری  ئاراسته كردنی  بۆ  سه نرتاڵ 

-ئه سڵه كانی  ئه م دۆكرتینه   به ڕێوه بردن. ڕێك 

و هه ڵكشانی و ناوه ڕۆكه كانی- ئه و شته یه  كه  

له م كۆنتێكسته دا بایه خی پێده ده م. 

تیۆرێكه   شتێك  هه ر  له   به ر  نیولیربالیزم 

ئابوری،  و  سیاسی  پراكتیكی  ده رب���اره ی 

باشرتكردن  بۆ  ڕێگا  باشرتین  وای��ه   ب��ڕوای 

له   وا  م��رۆی��ی  دۆخ��ی  ب��ه رزك��ردن��ه وه ی  و 

داهێنه رییه   لێهاتووییه   و  ئازادی  ئازادكردنی 

له نێو  ت��اك��ه ك��ه س��دا11،  بازرگانییه كانی 

گشتیدا،  دام��ه زراوه ی��ی  چوارچێوه یه كی 

مافه كانی  له   پارێزگاری  ت��وون��دی  به   كه  

بازرگانی  ئازاديی  و  تایبه ت  خاوه ندارێتی 

له م  ده كات.  ئابورییه كان،  بازاڕە  ئازاديی  و 

دۆزینه وه ی  له   وا  ده وڵ��ه ت  ڕۆڵی  تیۆره دا 

دامه زراوه ییه دا،  چوارچێوه   ئه و  پارێزبه ندیی 

منوونه   بۆ  گونجاوه .  پراكتیكانه   ئه و  بۆ  كه  

و  به ها  گره نتی  پێویسته   ده وڵ��ه ت  له سه ر 

سه المه تیی سامانه  داراییه كان بكات، ده بێت 

په یكه ربه ندی و وه زیفه  سه ربازی و به رگری 

دامبه زرێنێت  دادوه رییه كان  و  ئاساییشی  و 

و  تایبه ت  موڵكایه تی  مافه كانی  پاراستنی  بۆ 

بۆ  بهێنێت  به كار  هێز  پێویستیشدا  كاتی  له  

ده سته به ركردنی كاری بازاڕە كان به شێوه یه كی 

له   ده وڵ���ه ت،  ده بێت  ه��ه روه ه��ا  گونجاو. 

بواره كانی  )له   ئابوری  بازاڕی  كه   دۆخێكدا 

چاودێریی  و  فێركردن  و  ئاو  و  زه وی  وه كو 

كۆمه اڵیه تی  ده سته به ریی  و  ته ندروستی 

نه بێت،  ئ��ارادا  له   ژینگه دا(  پیسبوونی  یان 

پێویست  ئه گه ر  ته نانه ت  بكات،  په یدا  بازاڕ 

ڕاسته وخۆوه   ده ستێوه ردانی  له ڕێگه ی  بێت 

چوارچێوه ی  ده ره وه ی  له   بكات.  كاره   ئه م 

بۆی  هه رگیز  ده وڵ���ه ت  ئ��ه رك��ان��ه وه ،  ئ��ه م 

به   بكات.  ده ستێوه ردان  و  سه ركێشی  نییه  

ده وڵه ت  پێویسته   ئابوریدا  بواری  له   تایبه ت 

پێویست  ده ستێوه ردانی  كه مرتین  به رده وام 

ئه م  ئ��ه وه ی  )دوای  بكات  ب��ازاڕەك��ان��دا  له  

بازاڕانه  داده مه زرێنێت یان په یدایان ده كات(، 

چونكه  به  پێی ئه م تیۆره ، ده وڵه ت ناتوانێت 

زانیاری پێویست به ده ست بهێنێت كه  توانای 

بۆ  خه ماڵندن  و  لێكدانه وه   پێبدات  ئه وه ی 

یان  بكات،  )نرخه كان(  بازاڕ  ئاماژە ده ره كانی 

له به رئه وه ی  هه روه ها  بكات،  پێشبینیان 

گروپه كانی فشار و به رژە وه ندییه  به هێزه كان 

دیموكراسییه كاندا(  ده وڵه ته   له   )به تایبه تیش 

بۆ  ده وڵ��ه ت  ده ستێوه ردانه كانی  هه میشه  

و  ده شێوێنن  خۆیان  تایبه تی  به رژە وه ندی 

ده قۆزنه وه . 

ل��ه  ح��ه ف��ت��اك��ان��ه وه ، ه��ه ردووالی��ه ن��ی 

سیاسی-ئابوری،  پراكتیكی  و  بیركردنه وه  

و  ئاشكرا  و  ڕوون  وه رچه رخانێكی  سه رله به ر 

هات.  به سه ردا  نیولیربالیزم  به ره و  به هێزیان 

له   ئابوری  سه ربه ستكردنی  و  به ربه ره اڵیی 

كشانه وه ی  و  ڕێكخستنه كان  و  كۆتوبه ند 

چه ندین  چوارچێوه ی  ده ره وه ی  بۆ  ده وڵه ت 

له هه موو  كۆمه اڵیه تی،  چاودێریی  ب��واری 

به رفراوانرتین  ل��ه   و  جیهاندا  شوێنێكی 

هه ره   زۆرینه ی  به رباڵوبوو.  و  باو  پانتایدا 

تازه  »له   ئه وانه ی كه   زۆری ده وڵه تان –هه م 

یه كێتی  ڕوخانی  دوای  سككه درابوون«12 

چاودێری  ده وڵه تانی  هه میش  و  سۆڤییه ت 

ته رزی  دیموكراتی  سۆشیال  و  كۆمه اڵیه تی 

نوسخه یه كی  نیوزله ندا-  و  وه كو سوید  كۆن، 

نیولیربالیزمیان هه ڵگرته وه ،  چاككراوی تیۆری 

هه ندێجار به  خۆشی خۆیان و هه ندێجاریش 

له  ژێر فشاره  ناچاركه ره كاندا، به م هۆیه شه وه  

پراكتیكی  و  سیاسه ت  هه ندێك  الیه نیكه م 

ئه فریقای  باشووری  ته نانه ت  گۆڕی.  خۆیان 

بۆ  باوه شی  به خێرایی  ئاپارتاید13،  پ��اش 

وه ك  پێده چێت،  وایش  گرته وه ؛  نیولیربالیزم 

به   نوێیش  چینیی  واڵتی  كه   ده بینین،  دواتر 

ئه مه یش،  وێڕای  ده ڕوات.  ئاراسته دا  هه مان 

له   نیولیربالیزم  بانگه شه كارانی  ل��ه م��ڕۆدا 

)زانكۆكان  فێركردن  و  پ��ه روه رده   بواره كانی 

لێكۆڵینه وه (،  پ��ه ی��امن��گ��ای  چ��ه ن��دی��ن  و 

هۆڵه كانی  ڕاگ��ه ی��ان��دن،  ئ��ام��رازه ك��ان��ی 
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به ڕێوه بردنی  ئه نجومه نه كانی  كۆبوونه وه ی 

داراییه   دام���ه زراوه   و  گ��ه وره ك��ان  كۆمپانیا 

هه ستیاره كانی  دامه زراوه كانی  جیاوازه كان، 

بانكه   و  خه زێنه   )وه زاره ته كانی  ده وڵ��ه ت 

نێوده وڵه تییه كان  دامه زراوه   ناوه ندییه كان(، 

 )IMF( نێوده وڵه تی  دراوی  سندوقی  وه كو 

بازرگانیی جیهانی  )WTO( و  و ڕێكخراوی 

دامه زراوه ی  چه ندین  و  نێوده وڵه تی  بانكی 

بازرگانیی  و  دارای��ی  جوڵه ی  كه   دیكه دا، 

جیهانی ڕێكده خه ن، پێگه ی زۆر كاریگه رییان 

وه ك  نیولیربالیزم  ك��ورت��ی،  ب��ه   گ��رت��ووه . 

مۆدێلێكی گوتار هه ژموونی خۆی سه پاندووه  

شێوازه كانی  له سه ر  به رچاوی  كاریگه ری  و 

ئاوێزانی  ڕاده یه ی  ئه و  تا  هه یه ،  بیركردنه وه  

هه ستی سه لیم14 بووه  و بۆته  كڵێشه یه ك بۆ 

ته فسیركردن و تێگه یشنت له  جیهان و شێوازی 

ژیان له و جیهانه دا. 

به اڵم وا پێده چێت پرۆسێسی نیولیربالیزم 

داهێنه رانه »15ی  »خاپووركردنی  زۆر  ئاكامی 

له گه ڵدا بووه  ، نه ك ته نیا شكاندنی چوارچێوه  

)كه   پێشرت  دام��ه زراوه ی��ی��ه ك��ان��ی  هێزه   و 

ته قلیدییه كانی  فۆڕمه   ته حه دای  ته نانه ت 

به ڵكو  ك���ردووه (،  حاكمیه تی16  ده وڵه تی 

په یوه ندییه   كار،  دابه شكردنه كانی  شكاندنی 

خزمه تگوزارییه كانی  كۆمه اڵیه تییه كان، 

پێكهاته   ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی،  چ��اودێ��ری��ی 

ژیان،  شێوازه كانی  جیاوازه كان،  ته كنۆلۆژییه  

و  به رهه مهێنانه وه   چاالكی  بیركردنه وه ، 

نه ریته   و  زه وی  به   په یوه ندی  زۆرب���وون، 

نیولیربالیزم  ویژدانییه كانیش.  و  هه سته كی 

له   ئاڵوگۆڕكارییه كان  په یوه ندییه   پێیوایه  

به هایه كی  له خۆیدا   » ئابوریدا  ب���ازاڕی 

كار  ڕێنامی  ببێته   ده توانێت  ئه خالقییه ، 

شێوازو  ب��ه س��ه رج��ه م  م��رۆی��ی  ك���رده ی  ب��ۆ 

سه رجه م  جێگیره وه ی  و،  فۆڕمه كانییه وه  

هه ر  پێشرتیشه (،  ئه خالقییه كانی  بیروباوه ڕە  

په یوه ندییه   له سه ر  جه خت  له به رئه مه یش 

ب��ازاڕدا،  مه یدانی  له   گرێبه ستییه كان17 

توانای  به   ب��اوه ڕی  ه��ه روه ه��ا  ده ك��ات��ه وه، 

كۆمه اڵیه تییه كان  خێروبێره   به رزكردنه وه ی 

له   ئه وه یش  خۆی،  سنووری  دوا  تا  هه یه،  

مامه ڵه كانی  ته وه ری  به رفراوانكردنی  ڕێگه ی 

David Harvey
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بۆیه   خ��ۆی،  ڕاده ی  دوای��ی��ن  تا  ب���ازاڕە وه،  

هه وڵده دات سه رجه م شێوازی كرده ی مرۆیی 

به   ئه مه یش  ب���ازاڕە وه .  پانتایی  نێو  بخات 

زه روره ت پێویستی به  داهێنانی ته كنۆلۆژیای 

تواناكانی  دۆزینه وه ی  و  زانیاری  جیاوازی 

و  گۆڕین  و  خه زنكردن  و  كه ڵه كه ڵكردن 

زانیارییه   ڕێسای  به كارهێنانی  و  شیكردنه وه  

و  ڕێنامییكردن  بۆ  هه یه ،  زۆروزه به نده كان 

ئاراسته كردنی بڕیاره كان به  درێژایی مه یدانی 

بازاڕی جیهانی، ڕێك لێره دایه  كه  نیولیرباڵیزم 

ته كنۆلۆژیای  به   زۆر  ئێجگار  بایه خێكی 

زانیاریی ده دات )ئه مه یش وای له  هه ندێكیان 

په یدابوونی  و  سه رهه ڵدان  كه    كرد  كرد 

زان��ی��اری«  »كۆمه ڵگه ی  نوێی  جۆرێكی 

پشتیان  ته كنۆلۆژیایانه   ئه م  ڕابگه یه نن(. 

مامه ڵه   زیاتری  چڕبوونه وه ی  به   به ست 

پاڵهێزێكی  بۆیه   بازاڕ،  كاتییه كانی  و  شوێنی 

به هێزیان به رهه مهێنا به ره و ئه و شته ی كه  له  

جێیه كی تردا ناوم ناوه  »چڕبوونه وه ی كاتی-

شوێنی«، به  جۆرێك كه  له گه ڵ به فراوانبوونی 

مه ودای جوگرافی )له به رئه مه یه  كه  ئه وه نده  

»جیهانگیری«  بایه خی  ل��ه س��ه ر  جه خت 

كاتی  ك��ورت��ب��وون��ه وه ی  و  ده ك��رێ��ت��ه وه ( 

ئه م  ده بێت.  زیاتر  سوود  بازاڕدا،  گرێبه ستی 

له پێشرتێتییه ی كه  كاتی ماوه  كورت هه یه تی 

ته ریب و هاوتایه  به  وه سفه  به ناوبانگه كه ی 

مۆدێرنیتی«،  »پۆست  حاڵه تی  بۆ  لیوتار 

كاتی«  و  ده ستبه جێ  »گرێبه ستی  تێیدا  كه  

پیشه یی  هه میشه ییه   »دام���ه زراوه   جێگای 

خێزانی  و  كولتوری  و  ڕە گه زی  و  عاتیفی  و 

دام���ه زراوه ی  ئینجا  نێوده وڵه تییه كان،  و 

كاروباری سیاسییش« ده گرێته وه . وه ك پێشرت 

له  كتێبی »دۆخی پۆستمۆدێرنیتی«دا وتوومه ، 

ئه و ئاكامه  كولتوورییانه ی كه  له م هه ژموونه  

بازاڕ ده كه ونه وه ، زۆروزه به ند و  ئه خالقییه ی 

پێكه وه به سرتاون. 

گیڕانه وه ی  له مڕۆدا چه ندین  كاتێكدا  له  

جیهانییه كان  گۆڕانه   ده رباره ی  هه یه   گشتی 

و شوێنه وار و كاریگه رییه كانی ئه م گۆڕانانه ، 

ئه وه ی به  گشتی نیامنه  و نوقسانه  چیرۆكێكی 

كوێوه   له   نیولیربالیزمه :  سیاسی/ئابوریی 

له   گشتگیرییه ك  وه ها  به   چۆن  و  هاتووه  

هه روه ها  باڵوبۆته وه ؟  جیهانی  شانۆی  سه ر 

ڕە خنه ییه كان  به یه كداچوونه   ئومێدم  به  

به   بده ن  ئاماژە   گێڕانه وه یه دا  ئه م  له گه ڵ 

و  دی��اری��ك��ردن  بۆ  چوارچێوه یه ك  بوونی 

ئابورییه   و  سیاسی  ڕێككارییه   دامه زراندنی 

ئه ڵته رناتیڤه كان. 

له و  وه رگ��رت  س��وودم  دواییانه دا  له م 

له گه ڵ »جیرار دومینیل« و  گفتوگۆیانه ی كه  

»سام گیندن« و »لیۆ پانچیچ«دا ئه نجاممداون، 

قه رزی ماوه یه كی پێشرتیشم له ئه ستۆیه ، هی 

ئه ریگی«  »جیۆڤانی  و  میوشیی«  »ماسیۆ 

»نیل  و  كاتز«  »سیندی  و  بۆند«  »پاتریك  و 

سیمیس« و »پیرته ل ئۆملان« و »ماریا كایكا« 

كۆنگره یه كدا  له   كه   سۆنگیدۆ«یه ،  »ئیریك  و 

چاودێریی  ب��ه   نیولیربالیزم،  ده رب����اره ی 

به رلین،  له   لۆكسمبۆرگ«  »ڕۆزا  دامه زراوه ی 

 2001 دووه م/ن��ۆڤ��ێ��م��ب��ه ری  ترشینی  ل��ه  

ڕێكخرابوو، له گه ڵیاندا كۆبوومه وه  و ئه مه یش 

وه ك مه شخه ڵێك بوو كه  وای لێكردم گرنگی 

به م بابه ته  بده م. 
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وه رگێڕانی: بابان ئه نوه ر

دیدگایه کی ڕە خنه یی ده رباره ی 
کتێبه که ی تۆماس پیکیتی

»سه رمایه«
له  سه ده ی بیستویه ک
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نوسینی کتێبێک له ژێر ناوی »سه رمایه » 

)Thomas Piketty له  الیه ن )تۆماس پیکیتی

ه وه ، هه رایه کی گه وره ی نایه وه . نوسه ر له م 

سه پاندنی  و  جێبه جێکردن  داوای  کتێبه دا 

 )progressive taxation( هه ڵکشاو  باجی 

و باجێکی گه ردوونیی ده کات به سه ر سامان 

تاکه   باجه   دوو  ئه م  پێیه ی  به و  )wealth(دا، 

خواست  ڕووب��ه ڕووب��وون��ه وه ی  بۆ  ڕێگه ن 

میراتی  فۆڕمێکی  پێکهێنانی  ئاڕاسته ی  و 

خاڵی  که   سه رمایه داری،  )patrimonial(ی 

»تۆقێنه ر«ی  نایه کسانییه کی  ناسینه وه  ی 

قورس  شێوه یه کی  به   ئه و  داهاته .  و  سامان 

به دۆکیومێنتکردنی  به   هه ستاوه   ناڕ حه ت  و 

قووڵبوونه وه ی  چۆنیه تی  ورده کارییه کانی 

الیه نی  هه ردوو  له   کۆمه اڵیه تی  نایه کسانیی 

سامان و داهات، له  دوو سه ده ی ڕابردوودا، 

به   سامان  له سه ر  جه ختکردنه وه   له گه ڵ 

به   هه ستاوه   پیکیتی  تایبه تی.  شێوه یه کی 

پێیوایه   باوه ی  بۆچوونه   ئه و  تێکشکاندنی 

به شێوه یه کی  ئ��ازاد  ب��ازاڕی  سه رمایه داریی 

قه اڵی  و  دابه شده کات،  سامان  دادپه روه رانه  

ئازادییه   و  ماف  له   به رگریکردنه    سه ختی 

که   پیشانده دات  ئه وه   پیکیتی  فه ردییه کان. 

نه بوونی  له   ئ��ازاد،  ب��ازاڕی  سه رمایه داریی 

سه ره کیی  و  ب��ه رچ��او  ده ستێوه ردانێکی 

ده وڵ���ه ت ب��ۆ دووب����اره  داب��ه ش��ک��ردن��ه وه ، 

دژە  ئۆلیگارشییه   به رهه مهێنی  ده بێته  

مایه ی  بۆته   ئه مه ش  دیموکراتیکه کان. 

رۆژنامه ی  و  لیرباڵه کان  توڕه یی  وروژاندنی 

»واڵ سرتیت جۆرناڵ«ی که لله یی کردووه .

ئه ڵته رناتیڤی مارکس؟

زۆر جار ئه م کتێبه  وه ک ئه ڵته رناتیڤێکی 

مارکس–  به رهه مه که ی  بیستویه کی  سه ده ی 

هه مان  به   نورساوه -  نۆزده دا  سه ده ی  له   که  

هه رچه نده   هه ڵده سه نگێندرێت.  ناونیشان، 

وه ها  ڕه تیده کاته وه   پیکیتی  ڕاستیدا  له  

نیازێکی هه بووبێت و قسه یه کی له و جۆره ی 

بنه ڕه ته وه   له   هه ر  له به رئه وه ی  کردبێت، 

کتێبه که ی ده رباره ی سه رمایه  نییه . ئه و پێامن 

ناڵێت که  بۆچی داڕمان و  قه یرانه که ی ساڵی 

به شێکی  خه ڵکی  بۆچی  و  ڕووی��دا،   2008

خۆڕزگارکردنن  سه رقاڵی  ژیانیان  درێ��ژی 

»بێکاریی  دووالیه نه که ی  نه هامه تییه   له  

ملیۆنان  »له ده ستدانی  و  درێ��ژخ��ای��ه ن« 

خانووبه ره وه »،  سه ر  ڕه هنی  به هۆی  خانوو 

تێگه یشنت  بۆ  نابێت  هاوکاریشامن  هه روه ها 

گه شه ی  به م چه شنه  سستبوونی  له  هۆکاری 

ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   ئابوریی 

به   ئه وروپا  بۆچی  یاخود  چین،  به   ب��ه راورد 

ئابوریی  و  سکهه ڵگوشین  سیاسه تی  ده ست 

بووه .  زه لیل  و  دیل  داک��ش��اوه وه   گه لێکی 

شێوه یه کی  به   پیکیتی  ڕاستی  به   ئ��ه وه ی 

له مه دا  ده بێت  –که   ئه نجامیداوه   ئاماریی 

بین-  هاوپۆله کانی  و  خۆی  سوپاسگوزاری 

له   سه رمایه   ئاڕاسته ی  پیشاندانی  له   بریتییه  

ئاستی  به رهه مهێنانی  بۆ  خۆیدا،  مێژووی 

بۆ  ئه مه   که   نایه کسانی.  ل��ه ڕاده ب��ه ده ری 

به ڵکو  نییه ،  تازه   هه واڵێکی  ئێمه   له   زۆرێک 

تیۆرییه یه،   ده رئه نجامه   ئه و  به ته واوی  ئه مه  

یه که می  ب��ه رگ��ی  ل��ه   م��ارک��س  ک���ارل  ک��ه  

پیکیتی  پێیگه یشتووه .  خۆیدا  سه رمایه که ی 

لێده پۆشێت،  چاوی  و  ن��ادات  به مه   ئاماژە  

ئه وه ش جێگه ی سه رسوڕمان نییه ، کاتێک له  

ڕووبه ڕووی تۆمه تی ڕۆژنامه  ڕاستڕه وه کاندا، 

که  به  مارکسییه کی ده مامکدار ده یشوبهێنن، 

»سه رمایه »ی  کتێبی  که   بکات  له وه   نکۆڵی 

مارکسی خوێندبێته وه .

ئارگومێنته کانی  پاڵپشتیی  بۆ  پیکیتی 

کۆکردۆته وه .  دات��ای  زۆر  کۆمه ڵێکی  خۆی 

جیاوازییه کانی  سه باره ت  داتاکانی  و  ئامار 

و  قه ناعه تپێکه ر  سامان  و  داه��ات  نێوان 

سوودبه خشه . به  شێوه یه کی ورد و زیره کانه  

میرات  »باجی  له سه ر  ده ک��ات  پێداگری 

و  هه ڵکشاو«  »باجی  و   »Inheritance tax

له سه ر سامان  »باجی گه ردونی و سه رتاپایی 

ئه مانه   به وپێیه ی  بڕە خسێت-«،  -ئه گه ر 

چاره سه رن بۆ زیادبوونی چڕبوونه وه ی سامان 

تاڕاده یه کی زۆر  ئه وه ی  له گه ڵ  و ده سه اڵت، 

گومان له وه دا نییه،  که  به شی زۆریان له ڕووی 

سیاسییه وه قابیلی جێبه جێکردن نین.

به   بۆچی  ئ��ه وه ی��ه ،  پرسیاره که   ب��ه اڵم 

تێپه ڕبوونی کات ئه م ئاڕاسته یه  ده بێته  مایه ی 

له سه ر  نایه کسانی؟  زیاتری  قووڵبوونه وه ی 

هه ندێک  هێنانی  به   )که   داتاکانی  بنه مای 

ئاماژە ی جوانی ئه ده بیی له  به لزاک و جه ین 

پێداکردووه (  خوێی  و  ت��رش  ئۆستینه وه ، 

یاسایه کی مامتاتیکی داڕشتووه  بۆ ڕاڤه کردن و 

پیشاندانی ئه وه ی ده گوزه رێت: که ڵه که کردنی 

ڕوو له زیادبووی سامان له الیه ن یه ک له سه ده  

به ناوبانگه که وه  )که  به هۆی بزووتنه وه ی »واڵ 

سرتیت داگیربکه ن«ه وه  بۆته  چه مکێکی باو( 

ساکار،  و  ساده   هۆکارێکی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
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گه ڕاوه ی  داهاتی  بڕی  که   ئه وه یه   ئه ویش 

سه رمایه ی  )r(، هه میشه  خواستی زیادکردنی 

که   هه یه،  )g(ی  داهاتی  گه شه ی  تێکڕای 

ئێستا  و  ڕاب��ردوو  له   پیکیتی  به پێی  ئه مه ش 

»دژبه رییه کی  وه ک  هه میشه   داهاتووشدا  و 

سێنرتاڵ«ی سه رمایه  ده مێنێته وه .

چه شنه ،  له م  ئاماریی  مه نزومه یه کی 

بکات،  پێشکه ش  به جێ  ڕاڤه یه کی  ده کرێت 

ببێته   ده رده چێت  له وه   توانسته که ی  به اڵم 

ئه مه یه :  پرسیاره که   هه ربۆیه   یاسایه ک، 

چ��ی ه��ێ��زێ��ک ئ���ه م چ��ه ش��ن��ه  دژب��ه ری��ی��ه  

لێده کات؟  پارێزگاریی  و  به رهه مده هێنێت 

وه اڵمه که ی  پیکیتی  که   پرسیاره  یه    ئه و  ئه مه  

هه موو  ئه مه   یاسایه ،  ه��ه ر  یاسا  النییه . 

یاسایه کی  بوونی  پرسیاری  ئه گه ر  پرسه که یه . 

بێگومان  مارکس،  بۆ  بگێڕینه وه   جۆره   له م 

»ناهاوسه نگیی  له   بریتییه   وه اڵم��ه ک��ه ی 

ڕاڤه یه کی  ئه مه ش  سه رمایه« .  و  کار  نێوان 

زیندوویی  به   ئێستا  هه تاوه کو  و   ڕوون��ه  

له  دوای سااڵنی حه فتای سه ده ی  ماوه ته وه . 

جێگیری  و  ڕاس��ت  پاشه کشێی  بیسته وه ، 

نه ته وه ییدا،  داه��ات��ی  ل��ه   »ک���ار«  پشکی 

و  سیاسی  هێزی  پوکانه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه  

»سه رمایه »  خۆیه وه   الی  به اڵم  کار،  ئابوریی 

بێکاریی  و  ده کات،  مۆبیلیزه   ته کنه لۆژیاکان 

پیشه سازییه کان  و  به رهه مده هێنێت، 

ئه مریکا[  و  ئه وروپا  ده ره وه ی  ]ی  هه نارده  

کرێکارییه کانیش  دژە   سیاسه ته   ده ک��ات، 

و  تاتچه ر  مارگرێت  سیاسه ته کانی  )وه ک 

ڕۆناڵد ڕیگان( کاریان له سه ر شکاندنی گشت 

باد(ی  )ئاالن  وه ک  ده کرد.  به رهه ڵستییه ک 

Thomas Piketty
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له   تاتچه ر،  مارگرێت  ئابوریی  ڕاوێ��ژک��اری 

به وه دا  دان  دوورکه وتنه وه یدا  ساته وه ختی 

له   هه اڵوسان  دژە   سیاسه ته کانی  که   ده نیت 

»ئامڕازێکی  ڕابردوودا،  سه ده ی  هه شتاکانی 

کاریگه ر بوون بۆ زیادبوونی تێکڕای بێکاری، 

ئامڕازێکی  بێکارییش  تێکڕای  زیادبوونی 

چینی  هێزی  الوازک��ردن��ی  بۆ  بوو  خ��وازراو 

بۆ  نه خشه مان  ئێمه   ئ���ه وه ی  ک��ارک��ه ر... 

هیچ  مارکسییه کان،  چه مکه   به پێی  کێشا، 

قه یرانێکی  دروستکردنی  له   جگه   نییه  

سوپایه کی  دووب���اره   ک��ه   س��ه رم��ای��ه داری، 

ئه مه ش  به رهه مده هێنێته وه ،  کار  یه ده گی 

ڕێگه ی بۆ سه رمایه داره کان خۆشکرد، که  له و 

زۆره کانیان  قازانجه   به رده وام  به دواوه   کاته  

نێوان  جیاوازیی  له حه فتاکاندا،  کۆبکه نه وه ». 

و سه رۆکی  مامناوه ندییه کان  کرێکاره   کرێیی 

کۆمپانیاکان  به ڕێوه بردنی  ئه نجومه نی 

ئه م   .)30 به رامبه ر   1( نزیکه ی  ده گه یشته  

ڕێژە یه  له  ئێستادا ده گاته  زیاتر له  )1 به رامبه ر 

هاوشێوه ی  کۆمپانیاکانی  دۆخی  له    ،)300

 1( نزیکه ی  ده گاته   »مه کدۆناڵدز«یشدا 

به رامبه ر 1200(.

سه رمایه که ی  دووه می  به رگی  له   به اڵم 

به   و  نه یخوێندۆته وه   پیکیتی  –که   خۆیدا 

ده پۆشێت-  چاو  ئاستیدا  له   ئاسووده ییه وه  

خواستی  که   ده دات  ب��ه وه   ئاماژە   مارکس 

کرێکان،  ک��ه م��ک��ردن��ه وه ی  ب��ۆ  س��ه رم��ای��ه  

وه رگرتن  بۆ  ب��ازاڕ  توانای  ئاستێک  ده گاته  

سه رمایه ،  به رهه ماکانی  له   پێشوازیکردن  و 

ده مێکه   فۆرد(  )هێرنی  به رته سکده بێته وه . 

فه رمانیدا  و  ئاشکراکردووه   ته نگه ژە یه ی  ئه م 

ڕۆژێکی  بۆ  دۆالری   5 کرێیه کی  پێدانی  به  

کارکردنی 8 سه عاتی، که  به پێی وته ی خۆی، 

خواستی  به رزکردنه وه ی  و  هاندان  له پێناو 

نه بوون،  پێیانوایه   زۆرێکیش  به کاربردندایه . 

یاخود الوازیی خواستێکی کاریگه ر، به رپرسه  

)Great Depression( گه وره   بێبازاڕیی  له  

هه ر  بیست.  س���ه ده ی  سیی  س��ااڵن��ی  ی 

کینزییه   سیاسه ته   ئیلهامبه خشی  ئه مه ش 

فراوانخوازه کان بوو له  دوای جه نگی جیهانیی 

که مکردنه وه   مایه ی  بووه   که   دووه م��ه وه ، 

داهاته کان  نێوان  نایه کسانیی  و  جیاوازی 

)ئه گه رچی هیچ کاریگه رییه کی گه وره ی نه بوو 

له سه ر که مکردنه وه ی جیاوازی و نایه کسانیی 

که   گه شه یه کدا  ناو  له   سامانه کان(  نێوان 

بوو،  جوڵێنه ری  و  پاڵنه ر  به هێز  خواستێکی 

به   پشتده به ستێت  چ��اره س��ه ره   ئ��ه م  ب��ه اڵم 

تواناداریی )empowerment( ڕێژە یی چینی 

کۆمه اڵیه تی  »ده وڵه تی  بونیادنانی  و  کارکه ر 

که   پیکیتی(،  )چه مکه که ی   »social state

له   بریتیده بێت  ته مویلکردنی  سه رچاوه ی 

باجی هه ڵکشاو. پیکیتی ده نوسێت: »دواجار، 

به درێژایی سااڵنی 1932-1980، واته  نزیکه ی 

 )income tax( داهاتی  باجی  س��ه ده ،  نیو 

گه یشتۆته   ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

ئه م  ئه وه شدا  له گه ڵ  له سه دا«،   81 تێکڕای 

گه شه ی  ئاستی  جۆرێک   هیچ  به   ڕێژە یه  

به ڵگه یه کی  ئه مه ش  )ک��ه   په کنه خستووه  

به درۆخستنه وه ی  ب��ۆ  پیکیتییه   دی��ک��ه ی 

بیروباوه ڕ و تێڕوانینی ڕاستڕه وه کان(.

له   زۆرێ��ک  شه سته کاندا،  کۆتایی  له  

که   باوه ڕه ی  ئه و  گه یشتنه   سه رمایه داره کان 

بگرنه به ر  ڕێوشوێنێک  به وه یه   پێویستییان 

ل��ه ڕاده ب��ه ده ری  به زیادبوونی  س��ه ب��اره ت 

عه رشی  له   )کینز(  لێره وه یه   ک��ار.  هێزی 

ده هێرنێته وه   موحته ره مه کان  ئیکۆنۆمیسته  

خواره وه  و په ناده برێته  به ر بیرکردنه وه یه کی 

عرض«  »خستنه ڕوو-  ده وری  له   ته وه ره یی 

ده ستپێکی  وه ک  فریدمان(،  )میڵتۆن  الی 

هه ڵمه تێکی خاچپه رستانه  بۆ جیگیرکردنی – 

و  باجه کان،  تێکڕای  که مکردنه وه ی-  نه وه ک 

کۆمه اڵیه تییه که   ده وڵه ته   هه ڵوه شاندنه وه ی 

به سه ر  دیسپلین  سه پاندنی  له وێشه وه   و 

هێزه کانی کاردا. دوای ساڵی 1980 تێکڕاکانی 

باج ڕوویان له  نزمبوونه وه  کرد، قازانجه کانی 

داهاتی  سه ره کیی  سه رچاوه ی  -که   سه رمایه  

گه وره  ده وڵه مه نده کانه - ڕووبه ڕووی باجێکی 

هه ره  نزم ده بنه وه  له  ویالیه ته  یه کگرتووه کانی 

هه تاوه کو  بوو  پاڵنه رێک  ئه مه ش  ئه مریکا، 

له سه دا  نزیکه ی  ڕووبکاته   سامان  لێشاوی 

یه کی دانیشتوان، به اڵم کاریگه رییه کانی ئه مه  

وه ک  که مبایه خه ،   )growth( گه شه   له سه ر 

کاریگه ریی  به مجۆره   ده یخاته ڕوو.  پیکیتی 

ده وڵه مه نده کان  قازانجی  »داچ���ۆڕان*«ی 

ئه مه ش  )که   کۆمه ڵگه   توێژەکانی  گشت  بۆ 

ڕاستڕه وه  کانه (،  دڵخوازی  دیکه ی  گوته یه کی 

یاسایه کی  هیج  شتانه   ئ��ه م  به دینه هات. 

کاره که   بیانسه پێنێت.  ناتوانێت  مامتاتیکیی 

گشتی په یوه سته  به  سیاسه ته وه .

ڕه وڕه وه ک��ه  دوات��ردا  سااڵنی  له   پاشان 

ل��ه  ت��ه واوک��ردن��ی س��وڕی خ��ۆی  ب���ه رده وام 

جه ختی  زۆرترین  که   پرسیاره ش  ئه و  بوو، 

له سه رده کرایه وه  ئه مه  بوو: خواست له کوێیه ؟ 
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شێوه یه کی  به   پیکیتی  پرسیاره ی  ئه و  هه مان 

نه وه ده کان  سااڵنی  لێپۆشیوه .  چاوی  سیستامتیک 

خۆی له م پرسیاره  الدا، ئه ویش به  به رفراوانبوونێکی 

درێژبوونه وه و  له ناویشیدا  »کریدیت«،  گه وره ی 

بازاڕگه لێکی  بۆ  به رفراوانبوونی دارایی ڕه هنه کان 

خانووبه ره ییه کان-،  ڕه هنه   –ب��ازاڕی  الوه ک��ی 

یه کێک  که    )assets( ده ستامیه کان  باڵۆنی  به اڵم 

ده بێت  هه ر  بوو،  دۆخه   ئه و  به رئه نجامه کانی  له  

2008(دا  و   2007( سااڵنی  له   ئه مه ش  بته قێت، 

و  بره زه رس« که وت  »لیهامن  ڕوویدا و کۆمپانیای 

له گه ڵیشیدا کۆی سیسته می کریدیت. هه رچۆنێک 

چڕبوونه وه ی  زیادبوونی  و  قازانج  تێکڕای  بێت 

له   له ڕاده به ده ره   خێراییه   به و  فه ردیی  سامانی 

گشت  ک��ردووه   وه ه��ای  2009ه وه ،  ساڵی  دوای 

له   مرۆڤایه تی  ت��ه واوی  و  ئابورییه کان  که رته  

دۆخێکی گراندا بژین. له  ئێستادا تێکڕای قازانجی 

دیکه ی  کاتێکی  ه��ه ر  له   زیاتر  کۆمپانیاکان، 

ڕووی  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   مێژووی 

بڕی  له سه ر  به رزبوونه وه  کردووه . کۆمپانیاکان  له  

خه رجکردنی  و  دانیشتوون  کاش  پاره ی  گه وره ی 

و  گه رم  بازاڕ  دۆخی  له به رئه وه ی  ڕه تده که نه وه ، 

پڕجوڵه  نییه .

مامتاتیکییه که ،  یاسا  بۆ  پیکیتی  فۆڕموله که ی 

ده کات  په رده پۆش  چینایه تییه کان  سیاسه ته   زیاتر 

هه ڵبداته وه .  له سه ر  پ��ه رده ی��ان  ل��ه وه ی  وه ک 

پیاوی  گه وره ترین  –سێیه م  بافیت(  )وارن  وه ک 

شه ڕێکی  »به دڵنیاییه وه   کردووه :  تێبینیی  جیهان- 

چینایه تی له ئارادایه ، ئه وه ش چینه که ی منه ، چینی 

ئه نجامده دات  شه ڕه   ئه م  که   ده وڵه مه نده کان، 

فاکته ره   له    یه کێک  براوه ین«.  خۆشامن  هه ر  و 

ده وڵه مه نده کان،  بردنه وه ی  بۆ  ده روازه ییه کان 

بریتییه  له  گه شه ی که لێن و جیاوازییه کانی نێوان 

یه ک  نێوان  داهاتی  و  سامان  داه��ات،  و  سامان 

زۆرینه ی  و  دانیشتوان  س��ه ره وه ی  له سه ده که ی 

خه ڵکه  ئاساییه که .

سه رمایه  وه ک پڕۆسه 

پیکیتی  ئارگومێنته کانی  ئ��ه وه ،  س��ه ره ڕای 

پێناسه یه کی  له سه ر  تێدایه .  گه وره یان  گرانییه کی 

له   جگه   سه رمایه   ڕاگیربوون.  سه رمایه   بۆ  هه ڵه  

پڕۆسه ی  کات  زۆربه ی  نییه .  دیکه   هیچی  پڕۆسه  

ده ستاوده ستکردنی پاره یه ، له پێناو راکێشانی پاره ی 

زیاتردا، هه ر به  ته نها له  چوارچێوه ی چه وساندنه وه  

نه بووه،  قه تیس  کاردا  هێزی  ئیستغاللکردنی  و 

به اڵم پیکیتی سه رمایه  وه ک سندوقی ده ستامیه ی 

هه ڵگیراوی تاکه کان و کۆمپانیاکان و حکومه ته کان 

ب��ازاڕدا،  له   ئاڵوگۆڕه   ئاماده ی  که   ده ناسێنێت، 

به بێ ڕوانین له وه ی شیاون بۆ به کارهێنان، یاخود 

نا. ئه مه ش هه ریه که  له  زه وی، خانوبه ره  و مافی 

له گه ڵ  هاوشان  ده گرێته وه ،  فکری  خاوه ندارێتیی 

ڕازێنه ره وه   و  خشڵ  ئه و  و  هونه رییه کان  کاره  

چۆنیه تی  هه یه تی.  م��رۆڤ  هه مه چه شنانه ی 

کێشه یه کی  شتانه   ئ��ه م  به های  دیاریکردنی 

شێوازی  له سه ر  نییه   کۆده نگییه ک  و  ته کنیکییه  

هه ژمارکردنێکی  له پێناو  چاره سه رکردنه که ی، 

دڵنیاییه وه   به   )د(،  داهات  تێکڕای  ده قیقی  وردو 

به های  دیاریکردنی  بۆ  ڕێگه یه که   به   پێویستامن 

بوونی  ڕێگه یه ک  به داخه وه   بنه ڕه تی.  سه رمایه ی 

نییه  بۆ دیاریکردنی، که  بێبه ری و سه ربه خۆ بێت 

له   خزمه تگوزارییانه ی  ئه و  و  شمه ک  به های  له  

سه ربه خۆ  یاخود  به کارده هێرنێن،  به رهه مهێنانیدا 

ئابوریی  بیری  کۆی  بازاڕدا.  له   نرخه که ی  له   بێت 

له  کۆتایی 
شه سته کاندا، زۆرێک 
له  سه رمایه داره کان 
گه یشتنه  ئه و باوه ڕە ی 
که  پێویستییان به وه یه  
ڕێوشوێنێک بگرنه به ر 
سه باره ت به زیادبوونی 
له ڕاده به ده ری هێزی 
کار. لێره وه یه  )کینز( له  
عه رشی ئیکۆنۆمیسته  
موحته ره مه کان 
ده هێنرێته وه  خواره وه  
و په ناده برێته  به ر 
بیرکردنه وه یه کی 
ته وه ره یی له  ده وری 
»خستنه ڕوو
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بیرکردنه وه ی  بنه مای  )ک��ه   نیۆکالسیکی 

پیکیتییه (، له سه ر ئه م بازنه  به تاڵه  دامه زراوه  

راڤه   ئاو  به   ئاو  هه وڵێک،  هه موو  )دوای 

ده کات**(.

به  شێوه یه کی  داهاتی سه رمایه ،  تێکڕای 

یه کالکه ره وه  راوه ستاوه ته  سه ر تێکڕای گه شه ، 

پڕۆسه ی  له   چاوپۆشین  به   سه رمایه   چونکه  

به رهه مهێنان و به  جه ختکردنه وه  لسه ر ئه وه ی 

به هاکه ی  دیاریناکرێت.  به رهه میهێناوه ، 

به   ده بێت  کاریگه ر  گ��ه وره   شێوه یه کی  به  

ده توانرێت  که   سه وداگه ریی،  بارودۆخی 

)ناعه قاڵنییه کی  میانه ی  له   ئاڕاسته که ی 

دان��راوی  ئه مه ش  که   بگۆڕێت،  ک���ارا(ه وه  

ئیکۆنۆمیستی ئه مریکی )گرینسپان(ه ، وه ک 

کۆمپیاله   بازاڕه کانی  ن��اوازه ی  سیامیه کی 

 .)  housing-االس���ک���ان( نیشته جێکردن  و 

سه وداگه رییه   و  نیشته جێکردن  ئه گه ر 

 –  )estate )العقاریة-  خانووبه ره ییه کان 

هونه رییه   بابه ته   به های  له   جگه   ئه مه  

سندوقه کانی  خ���اوه ن  ج��ۆراوج��ۆره ک��ان��ی 

ده رکه ین  سه رمایه   پێناسه ی  له   وه به رهێنان- 

پێناسه که وه   خستنه ناو  ئارگومێنتی  و  )پاساو 

تاڕاده یه ک الوازه (، ئه وا ته فسیره که ی پیکیتی 

له سامان  جیاوازییه کان  قووڵبوونه وه ی  بۆ 

ب��ه ره وخ��وار  س��ه ر  راسته وخۆ  داه��ات��دا،  و 

بۆ  پێناسه که ی  ئه گه رچی  هه ڵده گه ڕێته وه ، 

و  ئێستا  نایه کسانییه کانی  و  جیاوازی  دۆخی 

داهاتوو به  راوه ستاوی ده مێننه وه .

و  کێڵگه   خ��ان��ووب��ه ره ،  زه وی،  پ���اره ، 

به رهه مهێن  شێوه یه کی  به   ئامێرانه ی  ئه و 

ئه گه ر  نین.  سه رمایه   به کارناهێندرێن، 

به کارهێندراو  سه رمایه ی  داهاتی  تێکڕای 

به شێک  بۆئه وه ی که   به رزبێت، ده گه ڕێته وه  

ده ستاوده ستکردن  له   سه رمایه یه ،  ل��ه م 

کشاوه ته وه ، یاخود به  شێوه یه کی کرداره کیی 

کورتبوونه وه ی  ڕاگه یاندووه .  خۆی  مانگرتنی 

پانتایی سه رمایه  به ته نها له  سه رمایه گوزارییه  

ئێستا  و  دیارده یه که   ئه مه   )که   نوێیه کاندا 

به رز  داهاتی  تێکڕای  ده توانێت  ده یبینین(، 

له   که   ده سته به ربکات  سه رمایه   به شه ی  له و 

ئاڵوگۆڕ و ده ستاوده ستکردندایه .

دروستکردنی ده گمه نیی ده ستکرد ته نها 

له وه دا کورتنابێته وه،  که  کۆمپانیا نه وتییه کان 

به رز  داهاتی  تێکڕای  ده سته برکردنی  بۆ 

جۆره کانی  گشت  په نابردنی  به ڵکو  ده یکه ن، 

کاتێک هه لیان  میکانیزم  بۆ هه مان  سه رمایه  

بناغه   ئه مه   بابه ته .  ده ڕه خسێت، هه مان  بۆ 

داهاتی  تێکڕای  بۆ  خواست  زه مینه که یه :  و 

پێوانه که ی  رێگه ی  و  پێناسه   )جا  سه رمایه  

هه میشه   هه تاوه کو  بێت(،  هه رچییه ک 

به مجۆره   زیادبکات.  داهات  گه شه ی  تێکڕای 

خۆی  به رهه مهێنانه وه ی  دووب��اره   سه رمایه  

بۆ  ئاکامه که ی  ئیدی  ده ک���ات،  مسۆگه ر 

ناڕه حه ت  چه ندێک  خه ڵک  زۆری  زۆرینه ی 

بێت. چینی سه رمایه داریش به وجۆره  ده ژین.

ئاماده یکردوون،  پیکیتی  داتایانه ی  ئه و 

به اڵم  تێدایه،  ب��ه ه��اداری��ان  گه لێک  شتی 

زیادبوونی  بۆ  ته فسیره که ی  له ڕاستیدا 

ده رکه وته   و  جیاوازییه کان  و  نایه کسانی 

پڕ  و  ن���اڕه وا  گه لێک  ئۆلیگارشییه کان، 

سه باره ت  پێشنیاره کانیشی  که موکورتین. 

ساویلکانه ن،  نایه کسانییه کان  ڕاستکردنه وه ی 

ئه گه ر نه ڵێین یۆتۆپیین. ئه وه ی گومانی تێدا 

نییه  ئه وه یه،  که  پیکیتی مۆدێلێکی عه مه لیی 

له  سه ده ی  کارکردنی  و شێوازی  بۆ سه رمایه  

هه ربۆیه   به رهه منه هێناوه .  بیستویه کدا 

به   یاخود  مارکس،  به   پێویستامن  هێشتا 

هاوتاکه یه تی له  سه ده ی بیستویه کدا.

 ،Trickle-down economics*

له گه ڵ  سیاسیی-ئابورییه ،  گوزارشتێکی 

سه رمایه دارییه ،  ئابوری  سیاسه تێکی  ئه وه ی 

قه یرانه کانی  چاره سه ری  بۆ  خۆیان  وته ی  به  

له الیه ن  هاوکات  به کاریده هێنن،  خواست 

ڕه خ��ن��ه گ��ره ک��ان��ی��ان��ه وه  ب��ه رام��ب��ه ر ئ��ه و 

وه به رهێنان  داوای  ئابورییه ی  سیاسه ته  

و  ده وڵه مه ند  زیاتری  سه رمایه گوزاریی  و 

به کارده هێرنێت،  ده کات،  سه رمایه داره کان 

به وپێیه ی هه ر جوڵه یه کی ئه مان کاریگه ریی 

به و  ده بێت،  هه ژاره کان  له سه ر  پۆزه تیڤی 

گه وره که ی  په رداخه   له   هه رچی  مانایه ی 

س���ه ره وه  س��ه رڕێ��ژی ک��رد و چ��ۆڕای��ه وه ، 

خواره وه !  بچوکه کانی  په رداخه   ناو  ده چێته  

ئیکۆنۆمیسته کانی ده وروبه ری رۆناڵد ڕیگان، 

به شێکی سه ره کی بوون له  به رگریکارانی ئه م 

سیاسه ته .

واته   لێره دا  ئینگلیزییه ،  **ئیدیۆمێکی 

ئیزافه یه ک  هیچ  شیکارییه کانی،  و  ڕاڤ��ه  

ناخه نه  سه ر پرسیار و ئیشکاله کان.

سه رچاوه : 

-گۆڤاری )بدایات(، ژماره  )11(، به هاری 

.)2015(


