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ڕزگارکردنی سهرمايهداری و ئهرکی هزری دەستکرد
کۆمه گای پ شهسازيی سهدەی بيست و يهکهم ک شهی ناسنامهی زانستيی نييه – که
وابوو پ ويستيشمان به ه ز کی لهڕادەبهری وەك هزری دەستکرد بۆ دۆزينهوەی
چارەسهر ناب  .ئهگهر دۆنالد ترامپ خۆی له ڕ ککهوتنامهی کهش و ههوای کيۆتۆ و
ر ککهوتنامهی ئهتۆمی ئ ران دەکش ن تهوە و لهسهر بهرژەوەندی سياسی و ئابووری
و سهگ و گورگی ئوردۆغانيان ت
خۆی نهتهوەی کورد له سوريا بهج دەه
بهردەدا ،نهتهوەيهک که بۆ سهرکوتکردنی داعش به گيان و دڵ ههزاران شههيديان دا،
ئا ترناتيڤ کی وەك هزری دەستکرديش هيچ کار کی لهدەست نهدەهات و به د نياييهوە
نهيدەتوان هه و ستی ترامپ بگۆڕێ .ئهگهر هزری دەستکرد بهاتبايهته سهر ئهو ئيدەيه
و ڕ گای به ئينسانييهت نيشاندابايه چلۆن بتوانن بهسهر سهرمايهداريدا سهرکهون ،ک
لهسهر ئهو ڕ نوماييهی خۆشحا ی دەکرد و ک ئهو کارەی بهڕ وەدەبرد؟ بۆ بهربهرەکانی
لهگهڵ ک شهی ڕاستهقينه و دۆزينهوەی ڕ گاچارەيهکی گونجاو له سهرەتاوە دەب جيهان
له دەستی قازانجی کورتبينانه و و رانکهری تيجاری ڕزگار بکرێ .به م ئامانج کی
ئهوتۆ له ﻻيهن کاربهدەستانی هزری دەستکرد و يارمهتيدەرە داراييهکانيانهوە نه
بهرنامهی بۆ داڕژاوە و نه ج ی بير ل کردنهوەيه .ئامانجی ههموو هزر کی دەستکرد
کونتڕۆ ی زياتر و وەدەسته نانی پارەی زياترە؛ لهوانهيه لهو پ ناوەدا پ شکهوتوويی
س مهتی و نيزامی و بهڕ وەبردنی باشتری ئهرکهکان ،خهرجی کهمتر و تهنانهت
زانستی گشتی باشتريشی بۆ هاوو تيان بهدواوە ب  .ئهو و ناکردنه که زۆربهی
چاﻻکييهکانی هزری دەستکرد به مهبهستی تاقيکاريی و پشکنين بۆ در ژکردنهوەی
تهمهنی مرۆڤ ،دابينکردنی ژيانی باشتر و ڕاحهتتر بۆ ههموو مرۆڤ كه ،شت کی
ب گانهيه7 .
بۆ ئهوەی له ديناميکی ئهو تهوەرە ت بگهين بۆچی لهمرۆدا به ش وەيهکی بهرچاو
خۆمان به پهرەسهندنی
ئهرکهکان به هزری دەستکرد دەسپ ردرێ ،دەب
سهرمايهدارييهوە خهريك بکهين .له پڕۆسهی يهکهم شۆڕشی پ شهسازيی سهدەکانی
ههژدە و نۆزدەدا سهرمايهداريی ليبڕا ی ج و شو نی ف ئۆداليزمی له تهواوی
ناوچهکانی ڕۆژئاوای ئورووپادا گرتهوە .ف ئۆداليزم ئيتر نهيدەتوانی پهرەسهندنی گورجی
بازاڕەکان کونترۆڵ بکا .کهرەسهی هه م که شوڕشی پ شهسازيی بهوان دەستی پ کرد
بهردەوام خ راتر و به خهرج کی کهمتر و له کاتيکی گهل ك کهمتردا ژمارەيهکی
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بهرچاوی بهرههم پ کد نا که بووە هۆی ئيفليج کردنی کاری دەستی مرۆڤ .بۆ و نه
بهرههمی خوريی چندراو بههۆی کاری ههرزانی مرۆڤی ناوچه ژ ردەسته
ئيستعماريهکانی ئينگليز زياتر و زياتر له بازاڕەکانی ئورووپادا مشتهری بۆ دەدۆزراوە.
بهرههمی داب و نهريتی پ شوو که زۆربهی بهستراوە به هونهر و ئهزموونی چهندين
سهدەی مرۆڤ و ه زی دەستی بهرههم دەهينا ،ت کشکا .بازاڕی ئازاد و دەرخستن و
خواستن ج ی بهرههمهکانی پ شوويان گرتهوە .به م سهرەتای سهدەی نۆزدە ک شهيهکی
سهرەکی پ کهات .کڕيارانی چنراو )جۆ يی( واته بهرههمهينهرانی جل و بهرگ
هاوڕێ لهگهڵ بهرههمهينانهکه پهرەی نهستاند ،چونکه خاوەن و سهرمايهدارانی
کارخانهکان داهات کی کهميان به کر کاران دەدا .تهنيا لهو ڕ گايهوە دەيانتوانی له
ڕوانگهی ئابوورييهوە بهربهرەکانی لهگهڵ ڕەقيبانی بازاڕی ئازادی ئابووری بکهن.
سهرکهوتووييهکی گهل ك مهزنی بهرههمهينان له دەسپ کی سهدەی نۆزدەوە هاوڕێ
لهگهڵ ههژارييهکی بهرچاوی خه ک ،دەستی پ کرد و قهيرانی ئابووری و ناڕەزايهتيی
کر کاريی بوونه هۆی دەسپ کی شۆڕشی سوسياليستی و کۆمۆنيستی له زۆربهی و تانی
جيهان .بهڕ وەبهرانی حکوومهت به ش وەيهکی ناهوم دوارانه له ن وان ويستی خاوەن
کارخانهکان بۆ پيکهينانی بازاڕی ئازاد و خۆ کشاندنهوەيان له کار و باری
سهرمايهداران و هاوکاتيش بۆ بهج هينانی نيازی سياسهتی کۆمه يهتی لهناو ب
دەرەتانييهکی دژواردا نوقم ببوون .چونکه به ب سياسهتی کۆمه يهتی نه بازاڕی
ئابووری دەپشکووت و نه ئاشتی ناو کۆمه گا مسۆگهر دەکرا .له کۆتايی بهربهرەکانی
سيستمه کۆمه يهتييهکاندا به داگيرساندنی دوو شهڕی جيهانی و کاولکارييهکانيانهوە،
دوو بهرەی بلووکی ڕۆژهه تی ئورووپا واته سوسيال کۆمۆنيستی و بازاڕی ئازادی
سهرمايهداری ڕۆژئاوايی پ کهاتن .ويستی ليبڕا ی بازاڕی ئازادی ئابووری و ئيدەی
سوسياليستی واته ئاسوودەيی و ئاسايشی گشتی ئاو تهی يهکتر کران و بارودۆخ کی
گهل ك باو و گونجاويان بۆ پار زگاريکردن و ڕزگاريی سهرمايهداری پ کهينا.
هه مسانی سيستهمی سهرمايهداری و پهرەسهندنی هرچی زياتری پ شهسازی و
تيکنيکی بووە هۆی دۆزينهوەی کهرەسهی کامپيۆتر که بهرە بهرە به ش وەيهکی خ را
هاسانکاری و يارمهتيدەری کاری رۆژانهی مرۆڤ بوون .بهو ڕادەيهی کاری
بهڕ وەبردنی جيهانی پ شهسازی نوێ ئا ۆزتر دەبۆوە به ههمان ڕادەش پ ويستی به
کهرەسهيهکی گورج واته هزری دەستکردی مرۆڤ زياتر دەبۆوە .تهنانهت پشک نهری
ناوداری هزری دەستکرد پ درۆ دۆمينگووس " "Pedro Domingosله زانستگهی
واشينگتۆن دە " :زانستی سروشتی به ب يارمهتی کامپيۆتر به هيچ ش وەيهك
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نهيدەتوانی وەك ئهمرۆ پ شکهوتوو ب  8".ئهگهر لهو ڕوانگهيهوە سهيری بکهين
سهرکهوتوويی ديجيتالکردنهوەی کاری رۆژانه ئهرک كی گهل ك لۆجيکی و گرنگ بووە.
ئهو کارە ههل ك بۆ سهرمايهداری ئابووری گونجاو دەکا خۆيان بهسهر جيهاندا ب و
کهنهوە و کۆمه گايهکی ئا ۆزی گلۆبالی پ ك ب نن .سهودا و مامه ه ،بهرههمی کارخانه و
دەو هتی و ڕەوتی ئابووری ئ ستا دەتوانن باشتر ،خ راتر ،کاريگهرتر و ههرزانتر
بخر نه بهر دەستی کڕيار .داتا و زانياريی ئانالۆگ دەکر نه ديجيتالی و پرۆسه و مود ل،
زيمۆﻻسيۆن و پ شبينی و دوور بينيکردن هاسانتر و شهفافتر بوونهتهوە.
سهرەڕای ئهوەش پ شکهوتوويی ت کنيکی لهمرۆدا ﻻيهنيکی نو ی باشی ههيه که خۆی
له هی پ شوو جيا دەکاتهوە چونکه ئهوان ئۆتۆماسيۆن ئوتۆماتيك دەکهن! ت کنۆلۆژيای
هزری دەستکرد کهرەسه ياخود تووڕ کی پهيوەندايهتی وەك تهلهفۆن ،ئوتوموبيل ،بۆمب
و راک ت  ،نين بهو ش وەيهی ئيمه پ شتر دەمانناسين ،به کوو ئ مهی مرۆڤ
بارودۆخيکمان بۆ دروست کردوون که خۆيان بڕيار لهسهر ئهو ئا ترناتيڤانه دەدەن که
بۆمان دياری کردوون .کهرەسهی ت کنيکی بۆ يهکهم جار له م ژوودا دەکر ن به
"سووژە" .بهو کارە به ش وەيهکی ب بهزەييانه ڕوانگه و بۆچوونی ئيمهی مرۆڤ
بهر وە دەبهن .ئهوەيکه ت کنيك هاوڕيی ژيانی ئيمهن ،ياخود ئايا ژيانمان پ ك د نن ،دوو
شتی وەك يهك نين و جياوازييان ههيه .ئهوە جياوازييه ،که لهڕاستيدا جياوازی پ ك
د ن  .ئهگهر له داهاتوودا شتهکانی دەوروبهرمان تهنيا به ه زی بيرکردنهوە خۆيان
بجوو ننهوە و ج گا بگۆرن ،ئينجا هزری دەستکرد دەتوان له بيرکردنهوەمان ت بگا.
س نسۆر ياخود ههستپيکهری ئهلکترۆنيکی که له ناو جل و بهرگماندا نيشتهج دەکر ن،
گهرمای جهستهمان ،ههستی سۆزداريی و تايبهتمهندييه کهسييهکانيترمان دەکهنه ژمارەی
ديجيتالی و دەيخهنه بهر دەست خاوەنهکانيان .و نهگر و کام رای ديجيتالی سهر
شهقامهکان و ن و بازاڕ و بهر دووکانهکان ڕوخسار و دەنگ و هه سوکهوتی کڕين و
فرۆشتنمان لهخۆياندا پاشهکهوت دەکهن و بورسی سهودا ،بيمه و نرخی ئابووری به
ش وەی ئالگاريتم ڕادەگير ن ،ههموو هه س و کهوت و کردەوەيهکی مرۆڤيش دەکر ن به
بهرههمی کڕين و فرۆش و سهودايان لهسهر دەکرێ.
ئهو چارەنووسهی له دەسا ی سهرەتای سهدەی بيست و يهکهمدا بهسهر بارودۆخی
ئابوريدا زاڵ بووە ،ڕەنگه تا ئهمرۆش زۆربهی مرۆڤ ل ی ت نهگهييبن .سهردەمی
دووههمی شۆڕشی ت کنيکی نهك ههر پ ويستی به پا نهری ديجيتالی ههبوو ،به کوو
پ ويستيی به پهيوەنددانی گلۆبالی ياخود جيهانی و داهات کی ئابووريی گهشهس نراو له
ﻻيهن کهرەسهی بهه زتر وەك کامپيۆترەوە ههبوو .به خو قاندنی گووگل ،فهيس بووك،
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ئامازۆن و ئاپل و  ...هتد ،جيهان کی تهواو نو ی ئابووری دروست کراوە .پﻼتفۆرمی
سهرمايهداريی شۆڕش کی ئهوتۆی وەڕ خست و ياساکانی يارييهکهی ئهوها گۆڕين که
ئيتر لهمرۆدا ناکرێ باس لهسهر سيستهمی ئابووری ليبڕا ی يا بازاڕی ئازاد بکرێ.
ههرکهس بيههوێ بهرههمهکهی به بهرخۆر بفرۆش  ،ناتوانی چاوپۆشی له تهبليغاتی
گووگل يا فهيس بووك بکا .تهنيا ڕ کخراوەيهکی وەك ئامازۆن بووە به مهزنترين
بازاڕی ئۆنﻼينی جيهانی .ئهو ش وە حکوومهته نو يه به يارمهتی ئالگاريتمهکانهوە
بهڕ وەدەچی نهك وەك سهردەمی پ شوو به ش وازی ئيدارەبازی ياخود کونترۆ کردنی
مرۆڤ .جا چ له بواری س مهتی ،ڕ گا و بان يا ئينت رن ت ب  ،به خ راييهکی
سهرسووڕهينهر هزری دەستکرد بهر وەيه بۆ ئهوەی ههرچی زياتر کارت کهری خۆی
لهسهر کار باری مرۆڤ قايمتر بکا .کات دەستيان بهسهر ههموو شو نهکانی زەويدا
گرتب  ،ئينجا نۆرەی زەوی ژ ر ئاوەکان ،فهزا و  ...دێ.
له زۆربهی کت به ديجيتالييهکانی ئهم سهردەمهدا ناو ك له سهرمايهداری و
سنووردانانی بۆ مرۆڤ ناهينرێ .نووسهران له کت بهکانياندا کهرەسهی دەستکردی
مرۆڤ به ش وەيهك دەنووسن که بۆ خو نهر وەك باس لهسهر کار کی گهل ك سروشتی و
ئاسايی دەنو ن  .به م هزری دەستکرد نه وەك زانست کی چاوپيس و شووم و نه وەك
ياسايهکی سروشتی داناندرێ ،به کوو وەك کهرەسهيهکی پ شکهوتووی ت کنيکی زۆر به
ڕاحهتی و ساکاريی له ناو کۆمه نی خه کيدا ناس ندراوە .مهبهست لهو پ ناسهيهی به
مرۆڤ و جيهان ئهوە نييه که هزری دەستکرد بب ته يارمهتيدەر بۆ هاسانکردنهوەی
ئاسايش و ژيانی مرۆڤ به کوو تهنيا بۆ بهرزکردنهوەی داهات و زۆرکردنی پارەی
سهرمايهدارانه.
لهڕاستيشدا ئهو نو ژەنکردنهوە و پ شکهوتووييه شت کی سهيرە .چهمکهکان هاومانا
نين و به ش وەيهك ل ك جياوازن .پشکنينی بير و بڕوا ،ستالينيزم و چهکی شهڕ ب شك
له سهردەمی پيکهاتنی خۆياندا گهل ك داه نراو کی نوێ بوون – به م ئايا دەتوانين به
پ شکهوتوويان دابن ين؟ ههر هه سهنگاندن ك بهناوی پ شکهوتوويی تهنيا دەکرێ ئهو
ناوەی لهسهردانرێ" :پ شکهوتوويی" .به د نياييهوە فاشيزم و ديکتاتۆرەکانيش خۆيان به
پ شکهوتوو و تهنانهت به کۆتايی م ژوو داناوە .زۆربهی مرۆڤی ئهمڕۆيی ديارە به پ ی
به گه ڕاستهقينهکانی م ژوويی ئهو چهمکانه به چاو کيتر سهير دەکهن .لهناوبردنی
کهرامهتی ئينسانی ههرگيز به پ شکهوتوويی له ئهژمار نايه تهنانهت ئهگهر سيستهمه
حکوومهتييهکانش گهل ك خۆيان پ نوێ ب )وەك حکوومهتی تورکيا و ئ ران( .ئهو
شتهی ئهمڕۆ نو يه ناب به ش وەی ئوتۆماتيك باشتر له کۆنهکه ب ههر وەك له ئ ران
بينيمان .بۆچی دەب کار ك ياخود پڕۆسهيهك به پ شکهوتوو دانرێ چونکه نو يه؟ ئايا
کر ن و فرۆشتنی ئونﻼين ههنگاو کی پ شکهوتنخوازانهيه کات سهيری دووکان و
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بازاڕەکانی ناو شارەکان بکهين که زۆربهيان بههۆی ب بازاڕيهوە داخراون و نابوود
بوون و به پ ی کات ژمارەشيان بهردەوام زياتر دەب تهوە؟
چهمکی پ شکهوتويی ،جا بهههر چاو ك و له ههر ڕوانگهيهکهوە سهير بکرێ ،وەك
بهش کی جيانهکراوەی ئهم کۆمه گا ئينسانييهی ل هاتووە .ناڕەزايهتی سيستماتيکی
وەرگيراو لهو چهمکه پ داويستييهکی سهرمايهدارييه .له ڕوانگهی ڕەوانناسی و ژينگه
ناسييهوە وەك زيان کی کولتوورييه .مرۆڤ دەتوان لهسهر ئهو باوەڕە ب که ههردوو
ﻻيهن ڕاستهقينهی خۆيان دەپار زن و ناچاريش نين له بهرانبهر يهکتريان دابن ين .به م
ئهو کارە زۆر جار پ ك دێ ،ئهويش کات که که تاکهکهس شك له گهورەبوونهوەی ب
سنوور و ئيديۆلۆژی نهگۆڕ بکاتهوە .هاندەر بۆ ههموو ئهو کارانه له ﻻيهن سروشتهوە
نييه به کوو هۆکارەکهی ياسای ياريی ئابوورييه .ئهگهر باسهکه لهسهر مرۆڤ ب
ههموو ئهو چهمك و بايهخه ئينسانيانهی وەك متمانهکردن ،ڕاستهقينه ،ئازادی،
دۆستايهتی ،ڕ زلينان ،پ زانين ،ئهمهکداريی ،وەفاداری ،يارمهتيدان و هتد ...شت کی نوێ
نين و له سهردەمی کۆنی يۆنان و زۆربهی قۆناخهکانی م ژووييشدا بوونيان بووە و
باسيان لهسهر کراوە .تهواوی ئهو تايبهتمهندييانه وەك خهون کی گرنگی نو ی زۆربهی
بهرنامه داڕ ژانی هزری دەستکردی ليهاتووە.

در ژهی ههيه...

هزری دەستکرد

20

