كۆرۆنا ڤایرۆس لە گۆشەنیگای ڕەخنەی ئابووری-سیاسییەوە
ی
ی
ی
سۆسیالیست بە گرنگ ز یان لە ساتێگ وا چارەنوسسازدا كە جیهان لەبەردەم مەتریس كۆرۆنا
ئەڵتەرناتیڤ
ڤایرۆسدایە و قەیر یان سەرمایەداریدایە ،لە ڕەهەندی ڕەخنەی ئابوری-سیاسییەوە لە شێوازی چاوپێكەوتندا
كۆمەلێك پرس لەگەڵ چەند كەسایەتییەكدا بورو ی
ژێنی .لەگەڵ مامۆستا ستاردا

ی
ی
ی
گومان گەورە لەبارەی كۆرۆنا ڤایرۆسەوە لەالیەن
سۆسیالیست :كۆمەڵێك
ئەڵتەرناتیڤ
ی
ی
دەوروژێنێن ،لەوانە ئەوەی كە ئەمریكا ئەم
خەڵكان شارەزاشەوە
خەڵك و بەشێك لە
ا
ی
ی
چی ،یاخود
تێكشاندن هەیمەنەی ئابوری-سیایس وڵ ین
ڤایرۆسەی دروست كردووە بۆ
ی
گۆمان
سەرمایەدارن بێت بۆ كەمكردنەوەی ڕێژەی مرۆڤ و كۆمەڵێك
پێدەچێت پیالنێیك
ی
دیكەش .ئایا ئەم لێكدانەوانە تا چەند بە ز ی
انست دەبینیت؟
مامۆستا ستار :بەڵ وایە لێکدانەوەی جۆراوجۆر ئەکرێت بۆ بڵووونەوەی ڤایرۆسەکە ،بەڵم من
چاندن لە لیەن ئەمریکاوە یاخود بە پێچەوانەوە تۆمەتبار ی
ی
ی
کردن
دروستکردن ڤایرۆس و
پێموانییە بیۆکەی
ی
چ ی
دروست هەبێت .هەروەها پێشموانییە ئەو گومان و بیکردنەوانە بۆ
ی بە بڵوکردنەوەی هیچ بنەمایەیک
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لێکدانەوەیەیک دروست ،گرنگییەیک ئەوتۆی هەبێت .سەرەڕای هەموو ئەم گومانانەش ،ناتوان ی
ی ئەو
کان بۆرژوازی جی ی
گشت بۆرژوازی و بلۆکە گەورە ی
ڕاستییە پشتگوێ بخەین کە بە ی
هان لە ملمالنێکانیاندا

لەبەرامبەر هەژمون پەیداکردن یاخود بۆ دەرچوون لە قەیر یان قوڵ سیستەمەکەیان کە لە سەر
ئەوانیی دامەزراوە ،پێ ی
ی
شییش بە درێژایە ین میوو
چەوساندنەوە و خاوەندارێتت تایبەت و مژی یت ه ییی کاری
ی چەند سەد ساڵەی ،سەرمایەداری کارەسات و بەڵی لەمەی ئێستا گەورەتری خولقاندووە لە جۆری
ی
نایەكسان و چەن ی
دانیی .ئەوەش ڕوونە كە هەمیشە لە پێناوی کەڵەکەی
جەنگەكان و هەژاری و برسێ یت و
ی
گرنگ دانەنان بۆ ی
ژیان مرۆڤەكان ئەم بەڵ و
سەرمایە و بازاڕی زیاتر بۆ کاڵاکانیان ،بەن درێغیكردن لە
كارەساتانەیان دروست كردووە .ئەگەر کەمێک تەماشای داتا ی
اکان مردن و کوشتار لە جەنگەکان و کوشتارگە
بە کۆمەڵەکان و لەبرسا مردنەکان بکەین بەچ ڕادەیەکە ،یاخود نە ی
بوون و بێکاری و هەژاری کەچ کارەساتێگ
مرۆن هێناوەتە بەرهەم ،نە ی
ی
ندروست و خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان ،و مردن و
بوون پێداویستت تە
دەیان و سەدان نمونەی تر ،کە هەمویان بەبەرچاومانەوە ئەگوزەرێت ،ئەوا دەكرێت بەشێك لە مرۆڤ
ی
بیی لە ژیانکردن هەبێت لەناو جۆرە جیهانێگ لەم شێوەیەدا .مرۆڤ بە هێ ی
مت نامۆکراوە لە ژیان ،بە
ی
ڕادەیەك كە زۆرێك ڕۆژانە سەدان جار مەریک خۆیان بە ئاوات بخوازن :وەك ئەوەی ڕێژەی خۆكوژی و
بەكارهی ی
ی
ئاست بەختەوەرن مرۆڤ بە شێوەیەیک
نان مادەی هۆشبەر زۆر زیادیان كردووە و هەروەها
ی
شارستانیەن
سەرسوڕهێنەر لە جیهاندا دابەزیوە بەتایبەتیش لەو وڵتانەی كە خۆیان بە پێشەوی
دادەنی لەوانە ئەمریاا .نەک هەر ئەمانە ،بەڵکو تێ ی
ی
کدان ژینگە و رسوشت كە پێكڕا
سەرمایەداری
ی
اوییەكان وەكو دووەم ئۆكسیدی
وایانكردووە فەزای دەرەوەی رسوشت ببێتە زوڵدانێگ گەورەی گازە ژەهر
كاروۆن  .CO2ئەمانە مرۆڤایەتییان بە دەردێک بردووە کە بە بوون و مانەوەی سیستەیم سەرمایەداری
ی
ی
ڕووەڕوی کارە ی
مرۆڤ ئێستا هەر ی
گی
كارەسان بە ڕادەیەك گەورە كە
سان زۆر گەورەی مرۆن ببینەوە،
ی
شبیت باات .بۆیە نەک بەلیانەوە گرنگ نییە مرۆڤایە ین بەرنە لێواری کارەسات بە وجودی
نەتوانێت پێ
ڤایرۆیس کۆڤید ،٩١-بەڵکو خودی كارەساتەكە لەوەدایە كە ی
بوون ن ییامێگ لەمجۆرە بە سودی مرۆڤایە ین
ی ئەو ڕاستییە ببین ی
نەهاتووە و نییە! هەموشمان ئەتوان ی
ی کە ئەم ن ییامە کۆمەڵیەتییە چەوسێنەرە ،چەندە
بێدەروەستانە لەگەڵ بارودۆخەکە مامەڵە دەکات و چۆن فشاری بۆ مرۆڤە ی
کان سەر گۆی زەوی هێناوە لە
کونج ماڵەکانیاندا دابنیشن ،ئەمەش لە كاتێكدا كە ی
چیی هیچ ئیماانێك نەمێنێتەوە بۆ بەردەوامیدان بە
ی
كەلەكەكردن بەرهەمهێنان و زیادە-بەرهەمهێنان .لە وڵتێگ وەک بەریتانیاشدا تا فشاریان
بەرهەمهێنان و
رخ بەرهەمهێنانیان ڕانەگرت .بە تائێستاشەوە هەموو بەشە ی
بۆ نەهات چە ی
کان سەرمایەگوزاری لەکار
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نەخراون و لە زۆروەی وڵ ی
تان چە ی
شت ئەوروپا و ئەمریکادا ،ئاماژە ب مەتریس ئەم بەڵیە ناکەن چونكە لە
خەیم زەرەر و ئیفالیس سەرمایەکانیانن.
ی
دروست کردووە ،ئەگەر سیستەمە ئابورییە
ئەم هەلومەرجە تازەیەش کە ڤایرۆیس کۆرۆنا
کۆمەڵیەتییەکەیان پارێزراو بوایە و قەیرانە ئابورییەکەی یان خیاتر و قوڵ یی نەکردایەتەوە کە لە ساڵ ٨٠٠٢
ەوە تا ئێستا درێژەی کێشاوە ،ئەوە زۆر لەمە بێدەروە ی
ستی مامەڵەیان لەگەڵ هەلومەرجەکەدا دەکرد و
بەلشیانەوە گرنگ نەبوو کە یاسا ی
اکان ماڵتۆس بە جۆرێک لە جۆرەکان پەیڕەو بكەن بەتایبەت بەسەر ئەو
بی بە ه ییی وەبەرهێ ی
توێژە كۆمەڵیەتییانەدا كە توانای كاركردنیان نییە یاخود ناتوانن ی
نان كارا لە بازاڕی
بۆرژوازییدا لەوانە بەساڵچووان و كەمئەندامان .دەمەوێت ئەوەش بڵێم كە لەگەڵ تەشەنە ی
کردن زیاتر و
ڕۆژ بەڕۆژی ڤایرۆیس کۆرۆندا ،حكوومەت و ڕژێمە بۆرژوازییەكان ئەوەندەی یی فشار و قورسان زیاتر
دەخەنە سەر ی
شان خەڵک و لە هەموو پەیوەندییەیک کۆمەڵیەتیان خستووین و لە زۆرێک لە وڵتاندا تەنها
کەرەنتینە ی
کردن ن هیچ پێداویستییەیک ژیان و مانەوە لە ژیان مرۆڤەکان یەخسی کراون .بۆرژوازی
ی
ی
مرۆڤایەن
نیشان
دەیەوێت لە ڕێگەی پاساوی کؤرۆنا ڤایرۆسەوە ئایندەیەیک نادیار و وێڵ و مەترسیدار
بدات ،كە ئەمە نەك جێگای قبوڵ نییە ،بەڵكو جێ گای ئەوەیە كە هەموو بزووتنەوەی جەماوەری و
ی
ئەوهامەكان بۆرژوازی و سەرمایەداریدا ڕاپەڕن و
كرێاارییەكان بە جارێك لەبەرامبەر بەرژەوەندی و دەزگا و
خاڵ كۆتان بۆ سیستمكە دەستنیشان بكەن بۆ ئەوەی هەم مرۆڤ و بوونەوەر یان دیكە و هەمیش رسوشت
ڕزگارن ببێت لەم وەحش و خوێنمژە گوێنەدەر و بەرەڵیە.

ا
ی
ی
سۆسیالیست :لە ڕوانگەی ملمالنت ئابوری-سیاسییەوە بڵوووونەوە و
ئەڵتەرناتیڤ
مەتریس و داهاتووی ئەم پرسە چۆن لێكدەدەیتەوە؟
مامۆستا ستار :قەیر یان ئابوری ساڵ  ٨٠٠٢درێژەی کێشاوە و ساڵ لە دوای ساڵ قوڵ یی بووەتەوە ،ئەم
قەیرانە بە جۆریک بوو کە بە تەمە ین ئەم سیستەمە چینایەتییە ئەوندە قەیر یان درێژخایەن و قوڵ لەباری
كات و قورسییەوە بەخۆوە نەدیبوو .هەر لەو كاتەوە دەستیكرد بە چارەسەری ئەو قەیرانە ،بەڵم نەی ی
توان
کان پێشوتر بۆ نمونە قەیر یان دوای جە ینگ جی ی
بوژانەوەیەیک هەمەلیەنە وەک ئەزمە ی
هان دووەم دەست
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پێبکات ،بەڵکو تەنیا دەرمانێگ هێواشکەرەوەیان وەک چارەسەر پێدا .ئەمە لە لیەک لە لیەیک ترەوە
کۆرۆنا ئەوەندەی تر ئەم قەیرانەی قوڵ یی و هەمەگی تر و سەراپاگیتر کردەوە ،و ملمالنت کۆمپانیا

کان نە ی
زەبەلحەکان و دەوڵەتە گەورە ی
ون هێنایە ئاستێک کە ی
نرخ نەوت بێتە سەر  ٠٠دۆلر و خوار ٠٠
وان و سەکتەرە گرنگە ی
کان وەک گەشتوگوزار و فڕۆکە ی
ستان زۆرێک لە سەکتەرە ی
دۆلر ،و ئیفالس و وە ی
کان
پیشەسازی وەک ئۆتۆمبێل و زۆرێگ دیكەی بەدوای خۆیدا هێنا .هەموو پایە و کۆڵەکە بەه ییە ی
کان
هان داڕزاون و ترس و خۆفێگ وەهای دروستکردووە کە وا نایەتە پێشچاو ئاسەوارە ی
سەرمایەی جی ی
کان
ئاسان لت دەرواز بێت ،هەروەها بە پێچەوانەی ڕاگەیاندنە ی
ی
کان بۆرژوازی کە
خودی قەیرانەکە هەروا بە
بانگەشەی ئەوە دەکەن بە چەند مانگی یی کۆرۆنا ڤایرۆس کۆ ینیۆڵ دەکرێت و جارێگ تر سوڕی سەرمایە
دەست بە جوڵەی خۆی دەکاتەوە .هەموو ئەو ئاماژانەی تا ئێستا ئەو ڕاستییە نیشان دەدات کە دەیانەوێت
ئەم هەلومەرجەی دوان بکەنە پەردەیەک بۆ داپۆشی یت خودی ئەزمە ئابوورییەکە و کارلێکە نا ز ی
انست و نا
مرۆڤایەتییە ی
کان سیستەمە جیهانییەکەی سەرمایەداری و هەروەها دەشیانەوێت وەهای نیشاندەن کە
ملیارەها دۆلر خەرج دەکەن بۆ بەرەنگارووونەوەی ڤایرۆیس کۆرۆنا بەڵم بەپت ئەو میووەی کە
سەرمایەداری و ن ییامە کۆمەڵیەتییەکەی و ڕژێمە بەڕێوەبەرە ی
کان ئەم سیستەمە هەیبووە ،ئەو ڕاستییە کە
ی
گرنگ نادەن بە ژی یان مرۆڤ جگە لە ویستیان بۆ کۆ ینیۆڵ ی
کردن
لە وەڵیم پرسیاری یەکەمدا داومەوە ،هیچ
مرۆڤ و چاوچنۆیک و قازانج پەرستییان نەبێت.

ی
ی
سۆسیالیست :ئایا هیچ شتێیك دیكەی گرنگ هەیە بتەوێت بیڵت؟
ئەڵتەرناتیڤ
مامۆستا ستار :ئەوەی گرنگ بێت :ئێستا کۆمەڵگە لە لیەن کەمایەتییەک ،چینێگ کۆمەڵیە ین کە
هەموو سەروەت و سامان و بناغە مادییە ی
کان کۆمەڵگەیان بە سیستەمێگ چەوسێنەرانە قۆرخ و مۆنۆپۆڵ
کردووە لە سەرتاسەری جیهاندا ،و هەموو ئامراز و ئامی و بەرهەمهێ ی
نان کۆمەڵیەتییان بۆخۆیان قۆرخ
کردووە ،بەڕێوە دەبرێت .ئەم سیستەمە لە  ٨٥٠بۆ  ٠٠٠ساڵ ڕابردودا ،هەموو ئاسەوارە چەوسێنەرانە ی
کان
فاعولن ناکۆیک سیستەمەکەی هەمووی خستووەتە سەر چینە ی
ی
کان
خۆی دەرخستووە ،و کارلێک و تە
گشت و چی یت کرێکار بەتایبە ین .دەوڵەت و پۆلیس و بانکە زەبەلحە ی
ی
کان و دەیان و
خوارەوەی کۆمەڵگە بە
سەدان دەزگای سەرکوتگەر ئەم سیستەمەی هێشتووەتەوە ،لەم پێودانگانەدا لەوانەیە پرسیارگەلێگ گرنگ
بێتە ئاراوە ،ئایا ئەم زاڵییەی سیستەیم سەرمایەداری وەک سیستەمێگ چینایە ین هەروا سانا و ن
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کاردانەوەی چی یت بەرامبەر ئاراستەی خۆی گرتووە؟ ئایا لەم هەلومەرج و ئەم تەنگژە ئابورییە کە کۆرۆنا
وەک ووتم ،زۆر لە  ٩٠ساڵ ڕابوردوو قوڵ ییی کردۆتەوە هەروا ئە ی
توان بە ن وەڵیم چی یت کرێکار وەک

ی
زۆرینەی کۆمەڵگە بمێنێتەوە؟ ئایا ئەم قۆناغە نوێیە لە سوڕی سەرمایە ،ئە ی
ئاسان بگەڕێتەوە
توان هەروا بە
رسوشت خۆی و بکەوێتەوە سەر پێیە ی
ی
کان خۆی؟ بە بڕوای من ئەمە فلیمێگ سینەمان نییە کە
سەر
ئەنجامێگ زۆر ناخۆیس هەیە و دوای فلیمەکە تەماشاکەرەکان پاش کەمێک ئاخ هەڵکێشان و ئەسەف
هەریەکە و بگەڕێتەوە ماڵەوە! چینەکان و ملمالنت ئەم چینانە لە کۆمەڵگەدا هەروا ن سوتوو نەبووە ،و
پێموایە هەموو هاوکێشەکان گۆڕانکارن بنەڕەتییان بەسەردا دێت و کاردانەوە جەماوەرییە کۆمەڵیەتییەکان
کە چەند ساڵ لەمەووەر بە شکڵ زۆر نوێوە دەستیان پێکردووە ،دورنمایەیک گۆڕی یت شێوازی ژیانیان
نیشاندا ،یان ی
لن کەم هەنگاوێگ سەرەتان لە خەبات و ملمالنت چینە چەوساوەکان بۆ گۆڕی یت ژیانیان،
لەمەوداو بە پت ئەو لێکدانەوانەی کە لەسەر قەیر یان سەرمایەداری و شکست و لە زەوی کە ی
وتت پرۆژەی
نیولییال یییم بۆرژوازی ،هەموو ئەم قسانەمان ی
پشیاست ئەکەنەوە کە چ هەلومەرجێگ دژوار و لەناوچون
و کۆ ینیۆڵکردن دەست پێدەکات ئەگەر چی یت کرێکار و ڕە ی
ون سۆسیالی ی
ست هەنگاوێگ جدی یی و هەمەلیەنە
نەنێت بۆ گۆڕین و لە گۆڕ ی
نان ئەم سیستەمە چینایەتییە پڕ لە چەوساندنەوەیە و مرۆڤایە ین توویس
کارەساتێگ گەورەتر ئەبێتەوە ،کە جەنگەکان و جە ینگ ئەتۆیم و تەنانەت بەکارهێ ی
نان چەیک جەرسومیش بە
کار ئەهێ ی ی
ی و ئەوەی پرسیاری یەکەیم ئێوەش لەبارەی گومانەکانەوە ئەوجا دەردەکەوێت .من پێموایە لە م
ی
ملمالن و دژوارەدا بۆ هەردوو چی یت سەرەیک حەیاتییە و بەردەوایم و بەرگری سیستەیم
قۆناغە پڕ لە
کان ئابوریناسان و بیمە ی
زاڵیش ،بە پت لێکدانەوە ی
ندان بۆرژوازن هەستیاری ئەم بردنەوانە ئەدركێ ی ی
ی .بەڵم
هیچ یەكێك لەوانە لەو توڕەن و دڵیییەی ئێستای خەڵ ك كەم ناكاتەوە كە ئومێد و یهوایەیک گەورەی
اوانیدا سەرهەڵ بدەنەوە و ی
لەگەڵ خۆیدا هەلگرتووە و لەدوای ئەم دۆخە ڕاپەڕینەكان لە ئاستێگ فر ی
لن
ی
ی
ی
دەستكەون گرنگ بكەین.
زەمانەن كۆمەڵێك
زەمانەن بردنەوەش نەكەین ،پێدەچێت
كەم ئەگەر
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