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م  ز م و ئێکۆ سۆسیالی   مارکسیسز

”. ڕەوتی بەرهەمهێنان بە پارە "پوڵ" م -س-مسەرمایەداری لە سێ پیتدا کورت کردۆتەوە: “مارکس بازنەی  
" دەست پێدەکات. ئەم پارەیە بۆ بەکارهێناتی کرێکاران، سەرچاوە رسوشتییەکان و پیشەسازی بۆ مواتە "

 " واتە  دەکرێت  سەرمایەگوزاری  "شتومەک"   
ا
کاڵ بەرهەمهێناتی  ئەو    ". سمەبەستی   دواتر 

ا
کاڵ

ێتەوە کە ئەمەش بە واتای " اوانە بە نرخێیک زیاتر لە تێچووی سەرەتاتی خۆی دەفرۆرسر " دێت.  مبەهەمهێنی
 کۆی پارەی تێچووی سەرەتاتی بۆ پارەیەیک زیاتر، لە نهێتی چەوساندنەوەی کرێکاردایە ئەو 

شێوازی گۆڕاتی
یەی کە کرێکار بەرهەمیهێناوە کاتەی کە سەرمایەدار "خاوەتی پارە" حەقدەستێیک کەمنی لە نزخی ئە

ا
و کاڵ

دەدات بە کرێکاران. لەگەڵ ئەوانەشدا زێڕاندن و بەهرە "قازانج" کێشاندنەوە لە رسوشت و زەوی بەشێیک  
 جیانەکراوە و گرنگە لە خوێتی سەرمایەداریدا بۆ بەردەوامبوون و گەشە. 

ڕێڕەوی   بە  هەروەک کرێکاران،  سەرچاوە رسووشتیەکان،  هەموو  ڕەوتی سەرمایە  لە  سادە  تێچوویەیک 
. لەسەر هەموو سەرمایەدار و خاوەنپارەیەک زەروور و شەرتە ئەم ڕێڕەوە سادانە بە  ێ بەرهەمهێناندا دەبیتی

  
ا

یەتیەکەی ساڵ
ا
. هەروەکوو ڕێکەتننامە کۆمەڵ ێ اترین شێواز بەدەستبێتی ر

ین نرخ و خنێ لە    ٢٠١٠هەرزاننی
رمایەداری ئێمەدا زەوی دەبێتە سەرچاوەی مەواد و کۆپنهاگن کە بەجۆرە ڕوونکردنەوە دەدات: "لە سە

پێداویستی خاوی بەرهەمهێنان، وە مرۆڤ دەبێتە بەکارهێنەر و ئامرازی بەرهەمهێنان، وە مرۆڤ نەوەک 
کەسانێک کە بوونیان هەیە بەڵکوو وەکوو کەسانێک کە خاوەتی شتێکن دەبنە جێگەی بایەخ و نرخ." وە  

بە بەشێیک سادەی بەرهەمهێنان لە سیستمێکدا ڕیزبەندی  کاتێک کە سەرمایەی رسووشتی و ک رێکاران 
دەکرێت   بێت کە  ئەوشتە  تەنیا  سەرمایە  بۆ  سیستمە  ئەو  هەر  دەرچووی  ئەگەر  ئاساییە  دەکرێن 
ێت. لەسەر ئەم بنەمایە لە هیچ گۆشە و الیەنێیک ئەم سیستمەدا پاشەڕۆ  گرنگیەکیان نییە و بە  بفرۆرسر

زی کارگەکان هیچ گرنگ نییە کە لە کوێ، وە چەندە پاشەڕۆ بەرهەمدەهێندرێت،  ئەژمار نایەن. بۆ پێشەسا
 .  بۆ ئەوان تەنیا فرۆش گرنگە و هیچینی

تا ئاستی مەرگ  ، بزوێنەری سەرەیک سەرمایەداری، وورد بوونەوە لە قازانجکردن بۆ سەرمایەدار  ڕیکێ کێن 
بیهەوێت سەرچاوەگ یان کارگەیەک  ئەگەر کۆمپانیا  دەکات.  و مسۆگەر  بۆ کەمکردنەوە  پێویست  ەلێیک 

بەردەوام   دەبێت  هەمانکاتدا  لە  بکات،  خەرج  پاشەڕۆ  و  وکردنەوەی کاربۆن 
ا
بڵ هەوا،  پیسبووتی  نەماتی 

بەرهەمەکاتی خۆیان   دەتوانن  ئەنجامدا  لە  و  ناکەن  وەها خەرجێک  و کارگانەی کە  ئەو کۆمپانیا  لەگەڵ 
ڕکتێر    و بە ڕێژەی زیاتر بفرۆشن، لە کێن 

بەردەوامدا بێت. لە ئاکامدا ئەو کۆمپانیا "بە ویژدانە" بە  هەرزاننی
اتی لە بازنەی بەشەکەی خۆی لە بازاڕی فرۆشدا دەردەکرێت. کەوایە سەرمایەداری "بە ئاگاداربوون  ر

خنێ
 لە ڕەوتی بەرهەمهێناندا" دەبێتە هۆی  

ا
لەوەی کە تەنیا پارەیە، لەجیاتی سودبەخشتر یان شیاو بووتی کاڵ

خستنە سەر قازانج  کورتماوە بە مانای بەشێک لە ژێربەنای ئەم سیستەمە بۆ پێشکەوتن  تەنیا سەرنج  
لە پانتاتی ئەم یاریەدا. ئاشکرایە کە جەخت کردنەوە لەسەر قازانج  کورتماوە بۆ رسووشت کوشندەیە. 

 رسووشتێک کە لەسەر بنەمای پێناسە و ڕوونکردنەوەکان بابەتێیک درێژماوەیە. 

بازنەی   ڕکێیەدا   م-س- مهەروەها  لەم کێن  بتوانێت  تا  سەرمایەدارە،  بەردەوایم  واتای گەشەی  بە  هەم 
ێ کۆتاییە چوونکە    م-س- مبمێنێتەوە، وە هەم بۆ کۆی هەموو سیستمەکەیە. هەموو بازنەی   ڕەوتێیک ت 

یەک بۆ بەکارهێنان یا سودبەخشر بەڵکوو ئەو پارەیەیە کە خۆی 
ا
ئامانج  کۆتاتی نەوەک بەرهەمهێناتی کاڵ

ئەم   داهاتوودا.  بەرهەمهێناتی  لەڕەوتی  خستنەگەڕ  و  سەرمایەگوزاری  مەگەر  ناکات  هیچ  خۆیدا  لە 
و بوونەوە بەهەر نرخێک سەرمایەداری دەخاتە بەرانبەر رسووشت و ژینگە: هەم 

ا
زەروورەتە بۆ گەشە و بڵ

 
ا
بە تاڵ تی ئەو سەرچاوە بەو هۆکارەی کە تێچوو و مەوادی سەرەتاتی لە ڕەوتی بەرهەمهێناندا موحتاجە 

اترین شێوە کە بتوانێت. وە هەم لەبەر ئەوەی کە پێویستی زیاتری بە کڕیار  ر
رسووشتیانەی ئێمە، بە خنێ

ی زیاترە بۆ  ی ر
پێویستی بە مەواد و هنێ تا ئەو جێگەیەی بۆی دەکرێت بەرهەمەکاتی بفرۆشێت.  هەیە کە 
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قەرەبووکر  جێگای  شێوەیەک کە  بە  سەرمایەداری  و گەشە،  بەردەم بەردەوایم  دەخاتە  نەبێت  دنەوە 
 هەسارەیەیک جێگنر و بناغەدار. 

ئامریکا"  لە  سەربەخۆیە  "رێکخراوێیک  زانستتر  تایبەتی  ئاکادییم  لێکۆڵینەوانەی  ئەو  بەپتێر  لەڕاستیدا 
  
ا

  ١٩٨٠ئابووری جیهاتی لە ساڵ
ا

تا   ١٩٩٩وە لە سنووری تواناتی بوژاندنەوەی زەوی تێپەڕیوە و لە ساڵ
 ٪ بەراورد کراوە. ٣٠وورە دوورتر کەوتۆتەوە. لە ئێستادا ئەو مەودایە تا ئاستی ٪ لەو سن٢٠ئاستی 

مارکس و ئێنگێڵس ئەم بابەتەیان لە مانیفێستی کۆمۆنیستدا بە شێوەیەیک پاراو و کورت باس کردووە: "  
ئاڵوگۆڕ و خاوەندارێتی  بەرهەم هێنان،  نوێ لەگەڵ شێوازەکاتی  بۆرژوازتی "سەرمایەداری"    کۆمەڵگای 

)کۆمەڵگایەکە هەر دەڵتێر ئامرازە زەبەالحەکاتی بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕی لە غەیبەوە  –"تایبەت" خۆی  
ەکاتی جیهاتی ژێرەوەی کە بە سیحری   -هێناوە(  ی ر

ۆڵکردتی هنێ ڕ
ێ کە ئینی توانای کۆننی لە ئەفسوونکارێک دەخ 

 خۆی هێناویەتە حزوور نەماوە." 

 

م چییە؟ ز  ئێکۆسۆسیالی 

بری  م  ی لە ئێکۆسوسیالنر و  مرۆڤ  لە  کردنەوە  بنر وەکوو   ،
یەکنی تەواوکەری  دوو شێوەی  ئاوێتەی  لە  تییە 

"دا جەخت کردنەوەیە لەسەر  رسووشتی دەوروبەر. ووشەی "ئێکۆ" لە زانستی ئێکۆلۆژی "ژینگەناستر
ناو  زیندووەکاتی  نا  و  زیندوو  بەشە  نێوان  لە  ئاڵوز  و  ڕەوان  ئاوێتەبوونێیک  یان  ئاکش  ر

ئینتنێ و  پەیوەندی 
یم ئەوەدان 

ا
ئێکۆسیستەمێک. بە شێوەیەیک ڕوون ئێکۆلۆژیستەکان "ژینگەناسان" لە گەڕان بەدوای وەڵ

ێ بەهۆی life-supportingکە چۆن هۆکارە ژیان درووستکەرەکان )  ( لەناو یەک ئێکۆسیستەمدا دەتواتی
 ون. ئاکار و جووڵەی یەک بوونەوەرەوە، بۆ نموونە مرۆڤ بشێوێت و بکەوێتە مەترس لەناوچو 

ی لەوەی   یەتی ناتەواوە. ئێکۆلۆژی هیچ ڕێگایەیک نییە بۆ تێگەیشتی
ا
م ئێکۆلۆژی شیکردنەوەیەیک کۆمەڵ

ا
بەڵ

گۆڕانکاریە  کە  ئەوەی  و  مرۆڤانە  ڕەفتاری  هۆی  دەبنە  ئابووریەکان  و  سیاس  هۆکارە  چۆن  کە 
لەگ و  وەرگرتووە  ئێکۆلۆژی  ڕوانگەی  م  ی ئێکۆسۆسیالنر ڕوودەدەن.  چۆن  یەتیەکان 

ا
ئەخالقی  کۆمەڵ ەڵ 

م ئەوەمان پیشاندەدات کە   ی  کردووە. مارکسنر
ا

دەڵەمەندی هزر و کرداری سۆسیالیستی مارکسیستی تێکەڵ
و  سەرماەداریدایە  وێرانگەری  ئابووری  و  سیاس  سیستەیم  لە  ڕیشەی  و  بنچک  ئێکۆلۆژییک  قەیراتی 

جەختک هەروەها  سیستەمە،  ئەو  شێوەکاری  لە  ی  تێگەیشتی بۆ  بەر  دەخاتە  پەنجە  رێگەیەک  و  ردنەوە 
تێیدا   سەرمایەداری کە  ئەوالی  سیستەمێکە  سەر  پێویستیەکاتی  خستنە  بنەمای  لەسەر  بەرهەمهێنان 

نۆبیل لە ئۆکراین   مرۆڤ بەرەوپێش دەڕوات.  ر
لە هەمان کاتدا قەیرانە رسووشتیەکاتی وەکوو ڕووداوی چنێ

تەنها خ ئەوەمان وەبنر دەهێنێتەوە کە  ئاڕال   دەریاچەی 
بووتی لە دژی سەرمایەداری و و ووشک  ەبات 

م  ی تەنانەت لەناو بردنیشر بەس نییە. لەم ڕوانگەیەوە ئێکۆسۆسیالیستەکان بۆ ئەو شێوە نوێیەی سوسیالنر
 ژینگەدا دەخاتە بەرچاو. -هەوڵ و خەبات دەکەن کە پێگە و شوێتی مرۆڤ لە هەموو پانتاتی هەسارە

 دەستپێیک ئێکۆسوسیالیستەکان ئەم پێشفەڕزەیە کە
ا

لەناوچووتی ژینگە و رسووشت، وە هەروەها   خاڵ
یەتی لە یەک سەرچاوەی هاوبەشەوە سەری  هەڵداوە: دونیایەک کە تێیدا قازانج، ئاسۆ 

ا
نایەکساتی کۆمەڵ

لەگەڵ  ئەربابەکان  و  لە سەرمایەداری  مرۆڤ  ڕزگاری  باوەڕەین کە  ئەو  لەسەر  ئێمە  ئامانج  کۆتاییە.  و 
پ -ڕزگاری زەوی و هەسارە ر

ەنجەی سەرمایەداری لەیەک ڕاستە و ڕیگاوە بەرەوپێش دەڕوات.  ژینگە لە شنێ
م چوارچێوەیەیک   ی  ژینگەپارێزی، ئێکۆسوسیالنر

کەوایە بە پێچەوانەی زۆربەی بەشەکاتی تری بزوتنەوەکاتی
هەیە.   یەکنی  لەگەڵ  پەیوەندیان  تریش  بزوتنەوەکاتی  و  خەبات  تێیدا  کە  دروستدەکات  و 

ا
بەربڵ

م چوارچێوەیە ی ێ جووڵە و مەنگ نییە و تێیدا لە نێوان ئێکۆسۆسیالیستەکاندا باس و  ئێکۆسوسیالنر یک ت 
وڕا سەبارەت بە ڕێگەچارە کورتماوەکانیش بە شێوەیەیک تەندرووست و زیندوو بەردەوامە.   ئاڵوگۆڕی بنر
هەموو ئێکۆسوسیالیستەکان لەسەر ئەو باوەڕەن کە سەرمایەداری هیچ ڕێگایەیک تری جگە لە داڕمان و  
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ون نییە لەکاتێکدا لەسەر ئەو باوەڕەشن کە تەنیا ڕێگای بەرەوپێش چوون لە هاوکاری زیاتر لەگەڵ  لەناوچو 
یەتی و مەدەنیانەیە کە لە 

ا
ەدا ئەو ڕێکخراوە کۆمەڵ ر

ڕێکخراو و سازمانە ناسۆسیالیستەکاندایە )مەبەست لنێ
هەسارەژینگەدان()  و  ژینگە  ڕزگارکردتی  بۆ  ئە ١خەبات  لەسەر  هەروەها  ئەوان  ێ (.  دەت  باوەڕەشن کە  و 

بەتایبەتی   چاوەدێری،  ژێر  بخرێنە  رسووشتیەکان  و  ژینگەتی  و گۆڕانکاریە  ئیسالحات  بەشێیک گەورەی 
لەیەک   زیاتر  بزوتنەوەی ژینگەپارێزی  ڕادیکاڵنی و شاخە جیاکاتی  ئەوانەی کە خەباتکاران و هەڵسوڕاوان 

 نزیک دەکاتەوە. 

 

 ژینگەنی و رسووشت  
 سەرمایەداری و قەیرانز

ئابووریە  -کۆمۆنیست و ئێکۆسۆسیایستەکان لەسەر ئەو باوەڕەن کە سەرمایەداری سیستەمێیک سیاس
پانتاییەکدا کە  کە هەروەک هەموو سیستمەکاتی پێش خۆی کاریگەری لەسەر بوارەکاتی ژیان هەیە لە 

. سەرمایەداری لە شێوەی ئەمڕۆتی خۆیدا خاوەتی چوار تایبەتمەندیە: 
 پەیوەندی پێوەیەتی

وەئەستۆ گرتنێیک گشتی  .1 جۆرە  هیچ  ێ  بەت  و  مەندانەوە  بنر لەالین  ئابووریەکان  بڕیارە  هەموو 
ێ  ڕیکێ بۆ قازانج  زیاتر، پیشەکان ت  ئاکامەکەی و لەسەر بنەمای قازانج  زۆرتر هەڵدەبژێردرێن. کێن 

 و پێداویستیەکان جا ئ
ا
ەگەر پسانەوە و ڕاوەستان ناچاردەکات بۆ بەرهەمهێناتی هەرخ  زیاتری کاڵ

بە کەمکردنەوەی  بەرهەمهێنان  تێچووی  نا، کەمکردنەوەی  یاخود  بۆی  هەبێت  پێویستیەک 
ستانداردەکاتی ژیاتی کرێکاران، بە داسەپاندتی فیداکردتی ژینگە و رسووشت بۆسەر کۆمەڵگا، بە 
و   

ا
ئەو کاڵ بەرهەمهێناتی  و  بەرهەمهێنانەکان  و کاتی   

ا
بەکارهێناتی کاڵ تەمەتی  کەمکردنەوەی 

پێداویستیە پێد و   
ا
لەڕادەبەدەری کاڵ بەرفراوانکردتی  و  بەکاردەهێندرێن  جارێک  بۆ  اویستیانەی 

پاشەڕۆ،  ئاشکرایە:  رسووشت  و  ژینگە  لەسەر  پڕۆسەیە  ئەم  کاریگەری  گرانەکان.  و  لوکس 
بەکارهێناتی ڕۆژ لەدای ڕۆژی سەرچاوەکان، پیسبوون، بەرهەمهێناتی گازە گوڵخانەییەکان کە بە  

 ەرهەیم الوەیک هەموو بەشەکاتی ئەم ئابووریەیە. تەقریبەن ب

مەنداتی  .2 بنر لە  پارێزگاری  و  ڕاگرتن  ێ  لەسەرت  بۆ  بەجۆرێکە کە  حکومەت  و  دەوڵەت  ڕێوشوێتی 
دەستی  لە  حکومەت  و  ی  ر

هنێ دادەڕێژرێت کە  اردنەکان  ر هەڵن  بۆ  پالن  بەشێوەیەک  ئابووری، 
ێ دەوڵەت و یاسا، پێویس تی و زۆرداری و زیندان و دیمۆکراسیە  سەرمایەدارەکاندا بمێنێتەوە. بەت 

ڕاگرن.   زیندوو  ڕوخێنەر  و  وێرانکەر  سیستمێیک  وەها  ناتوانن  درۆینەکان، کۆمپانیا گەورەکان 
ناڕاستەوخۆ(ی ڕێبەراتی ئەم   سەرەڕای ئەوانە و گرنگنی لەوەش ئەگەر کار و ئەریک سەرەیک )وە 

ئەم سیستمەیە   یکردتی  ر
بەهنێ وە  لەسەر،  ی چاوەڕوانیەیک  سیستمە جەخت کردنە  ناتوانتر کەوایە 

وامان هەبێت کە ئەوان بتوانن کارێک بکەن جگە لە چاکسازیە بچووک و درەنگەکان. لە ویالیەتە  
ب )زۆربەی  ی تی دوو یان سێ  حنر

ا
یەکگرتووەکاتی ئەمریکا و کانادا سیستیم سیاس لەژێر دەسەڵ

ب لەسەر کات هاوشێوە( دایە و هەلومەرخ  ژینگە و رسووشت، بە چاوپۆسر   ی لەوەی کە کامە حنر
ئەو  لەسەر  ئێکۆسوسیالستەکان  وەکوو  ئێمە  بوونە.  خراپنی  لە  ڕوو  بەردەوام  بێت،  ت 

ا
دەسەڵ

بە سەرمایەداریەکان کار  و هەڵسوڕاتی خۆمان  ی ێ لە چوارچێوەیەیک بەدەر لە حنر باوەڕەین کە دەت 
 بەرەو پێش بەرین. 

و  .3 ناسیۆنالیسم  بۆ  دەکەن  بانگەشە  توندڕەو،  مەرسەفگەراتی  و  سەرەیک  بزوتنەوەی  پەروەردە، 
ر دەبن کە  

وەتەنپەرەستی و باوەڕ هەبوون بە بازاڕی ئازاد. خەڵک، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، فنێ
سیاس سیستمە  واتە - ئەم  تێیدا  سیاس  بەشداری  و  دیموکراتیکە  خۆیدا  ناخی  لە  ئابووریە، 

نوێنەرە دەنگدا  بۆ  نووسینە  نامە  و  "پێتیشنەکان"  خواستەکان  ئیمزای  لەوانەیە  یان  و  ن 
 لەالیەن تواناتی و  

ر دەکرێن کە جێگەوپێگەی خەڵک لە کۆمەڵگادا بە گشتی
ێردراوەکان. فنێ ر هەڵن 

ر دەکرێن کە  
هەوڵەکاتی خۆیانەوە دیاری دەکرێ نەوەک ئەو هەلومەرجەی کە تێیدا دەژین؛ فنێ
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و   بۆچوونە  نەژادپەرەستی  بە  پەیوەندیدار  بابەتێکە  یان  لەناوچووە  دەمێکەیە  پیاوساالری 
و 

ا
بڵ یارمەتیدەری  و  ڕێگەخۆشکەر  خۆی  سیستمە  ئەم  نەوەکوو کە  وە  تاکەکەسیەکانەوە، 

هەموو  لەالیەن  و  نوێنەرایەتی  بە  حکومەت  بڕیارەکاتی  و  دەکەن کە کار  یان  ر
فنێ ؛  بوونەوەیەتی

تیانەوەیە و نە لەالیەن و 
ا
دەست؛ کە وەفاداری و سەردانەواندن بۆ   هاووڵ

ا
بە قازانج  چیتی باڵ

تیئۆری   و  بۆچوون  سێبەری  لەژێر  خەڵک  تی 
ا
ۆزەکان. کۆمەڵ پنر ئەرکە  لە  یەکێکە  حکومەت 

ئەم سیستمەی   بۆ  متمانە  دەکرێن کە هیچ جێگرەوەیەیک جێگەی  ئەوە  ی  ر
فنێ وو"  ر ر

"کۆتاتی منێ
م سەرچاوەگەلێیک جێگرە

ا
وە و بەدیل لە زانست و زانیاری هەیە و بەشێک  ئێستا بووتی نییە. بەڵ

و کردنەوە و بەکارهێنانیانە بۆ پوچەڵکردنەوەی کاریگەری 
ا
لە ئەریک ئێمە دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ بڵ

 ئەو ئەفسانە و پەروەردەیەی کە وەکوو بەربەست لەسەر ڕێگای گۆڕیتی ئەم سیستمە دانراون.  

مانەوە .4 بە  دەگەیەنێت  یارمەتی  م  ی یالنر ڕ خوازراوی  ئیمن  ناوی  )بە  جیهان  باکووری  مەنداتی  بنر ی 
ی کاری هەرزان  ی ر

ی بە هنێ ڕاگەیشتی
ۆڵ کردتی سەرچاوە جیاوازەکان، دەسنی ڕ

تاتی پێشکەوتوو(، کۆننی
ا
وڵ

ژیان  پێداویستی  وەک  مرۆڤ  کە  یانەی 
ا
کاڵ ئەو   " مەرسەفیەکان   

ا
کاڵ بۆ  بازاڕ  گەشەی  و 

م ی یالنر ڕ ، ئیمن 
ی    بەکاریدەهێنێت". بە شێوەیەیک ڕووننی ی ر

پێویستی بە هەڕەشە یان بەکار هێناتی هنێ
نێودەوڵەتیەکاتی   ڕێکخراوە  ڕێگەی  لە  م  ی یالنر ڕ ئیمن   

تی
ا
دەسەڵ بەوالوەتر،  لەوەش  م 

ا
بەڵ امیە،  ی ننر

، پەیوەندتی و وابەستەتی ئابووری لەڕێگای یارمەتی 
وەکوو ڕێکخراوی نێونەتەوەتی و بانیک جیهاتی
یەکان و ڕێکەتننامەکاتی بازرگاتی ئازاد دادەسەپێندرێ. دەرەیک و هەڵسوڕانەکاتی ڕێکخراوە نا حکوم

ێ بەزەییانەی کرێکاران لە جیهاتی باشووردا، لە ئاکامەکاتی ئەم سیستمە،  سەرەڕای چەوسانەوەی ت 
 کشتوکاڵ و کیمیاتی و  

 ژینگەتی لەو ناوچانەی کە پیشە و کارگە گەورەکاتی
وێرانکاریە بەرفراوانەکاتی

سنوورێ هیچ  ێ  بەت  بۆچووتی کانەکان  یکردتی  ر
بەهنێ باکووردا،  دونیای  لە  کارن.  خەرییک  ک 

خوڵقاتی  وە   ، هەنووکەتی هەلومەرخ   مانەوەی  بۆ  یارمەتیدەرە  پیاوساالری  و  نەژادپەرەستی 
ێ دوژمەتی هاوبەسر خۆی کە سەرمایەداری و چیتی سەرمایەدارن  هەلومەرجێک کە کرێکار نەتواتی

ێ لەبەرچاو گرتتی ئەو خەڵکەی  بناسێتەوە. لە خاک و زێدی خەڵکە ناوچەیی ەکان و خۆییەکان بەت 
کە هەزاران ساڵە لەوێدا دەژین مەوادی خاو دەردەهێندرێت و پاشەڕۆکان لە قەراغ و دەوروبەری 
ئەو شارە گەورانەی کە پێست ڕەنگینەکان یان خەڵیک خۆتی و ناوچەکە تێیدا دەژین فڕێ دەدرێت.  

ەوە چ لە جیهاتی باکوور و چ لە جیهاتی باشوور ڕوو لە بەرهەڵستی و بەرگری لە بەرانبەر چەوسان
ێ بە یەکگرتوتی لەگەڵ ئەم خەباتانە خۆڕاگر بن و ڕێگەیەک  گەشەیە و ئێکۆسوسیالیستەکان دەت 

 بدۆزنەوە بۆ کاریگەری زیاتر لەسەر ئەم جۆرە خەبات و هەڵسوڕانانە. 

 

 سەرمایەداری سەوز

تێک دەگۆڕێت: سەرمایەداری و گۆڕاتی ئیقلییم )هەرێیم("، نائۆیم کالین لە کتێبەکەیدا، "ئەمە هەمووش
ئەو ئاڵۆزی و گرفتەی ئەمڕۆکە تێیکەوتووین بەم شێوەیە ڕووندەکاتەوە: "ئەوەی کە رێگری لە لەناوچوون  
و داڕوخاتی هەرێمتر دەکات و پێویستە، کەمکردنەوەی بەکارهێناتی مرۆڤە لە سەرچاوە رسووشتیەکاتی  

ەردا ئەوەی کە بۆ بەرگری و پاراستتی ئەم سیستمە ئابووریەی ئێستای ئێمە پێویستە زەوی، کەخ  لەبەرانب
ێ سنوورە...".   ت 

 و دەیخوازێت گەشە و فراواتی

ێ  ێ بەزەییانە و بەردەوام و ت  لە ئابووری سەرمایەداریدا، کۆمپانیا و کارخانە گەورەکان بە شێوەیەیک زۆر ت 
بەکارهێن بە  پێویستیان  بۆ گەشەیان  ئەمەش بەرگری  سەرچاوە رسووشتیەکانە کە  زۆرتری  هەرخ   اتی 

؟ لەبەر  دەبێتە هۆی بەرهەمهێناتی زیاتری گازە پیسکەرەکان کە هەڵگری دوانەئۆکسیدی کاربۆنن. بۆخ 
ی و هەست بە بەرپرسیارێتی ناکەن. ئەوان  مدەرەوە نتر

ا
ئەوەی ئەم کۆمپانیا گەورانە بەرنابەر بە کۆمەڵگا وڵ

لە بەرانبەر سەرمایەگوزارە تایبەتیەکاندا هەیە. وە ئەم سەرمایەگوزارانە )کە لەوانەیە   تەنیا بەرپرسیارێتیان
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بەدوای   بەشێوەی رسووشتی  بۆ سەردەیم خانەنشینیمان(  ی کە خەرییک سەرمایەگوزارین  بتر تۆ  یان  من 
دەبێتە هۆی  ئەوەوەن کە زۆرترین داهاتیان بۆ بگەڕێتەوە. قازانج  زاتر خوازیاری فرۆسر زیاترە کە ئەمەش  

ڕیکێ گوشارێیک دووهێندە   بازاری کێن  ماوەتەوە.  ئەوەی کە  زیاتری سەرچاوە رسووشتیەکان و  بەکارهێناتی 
زانسە   ناچارن کە  ڕکێیەدا، کۆمپانیاکان  بازاری کێن  لەم  سەرکەوتن  بۆ  چوونکە  بۆ گەشە،  پێکدێنیت 

 بەرهەمهێناتی نوێ  پیشەییەکان گەشە پێبدەن، گەشە بدەن بە پانتاتی و دزەکردتی ئابووری خ
ا

ۆیان، هێڵ
ی و شتی لەوبابەتە.   پێکبێتی

ی  
ا
بەمشێوەیە کۆمپانیاکەن دەبێت بە شێوەیەیک بەردەوام بەرهەمهێناتی خۆیان زیادبکەن و بەردەوام کاڵ

یانە بن کە ئێمە تەنیا بە مەبەستی  
ا
ی و بەردەوام بەدوای لەمۆدە خستتی ئەو کاڵ خرات  بێکەڵک بەرهەمبهێتی

دەبێت  کڕین کڕیوما بەردەوام  ئەوان  ئێمە.   
ا

بنهەنگڵ بخەنە   " باشنی و  "زاتر  بێکەڵیک  ی 
ا
ئەوان کاڵ تا  نن 

ی کە هیچ  بەرهەمبهێتی و خزمەتگوزاری  ناپێویست  ی 
ا
بتوانن کاڵ تا  ی  بەکارب  هێتی سەرچاوە رسووشتیەکان 

 زاتری  پێویستیەیک ڕاستەقینە چارەسەر ناکەن. لەم ڕێڕەوەدا، ئەوەی کە خۆی لێ نابوێردرێت پیسبووتی 
ژینگەیە. بابەتەکە ئەمەیە کە ئێمە لە هەسارەیەیک سنوورداردا دەژین و ئەگەر هەر بەمشێوەیە بەردەوام 

سەدەی   لە  کە  )باڵندەیەک  دۆدۆ  چارەنووس  تووسر  کە  دوورنییە  ی  بەهۆکاری  ١٧بتر و  زاییتی  ی 
. کەوایە دەبێت خ  بکەین؟ ی  ڕاستەوخۆی هەڵسوڕانەکاتی مرۆڤ لەناوچووە( بتر

ئەم ئاب لەگەڵ  بە دوو شێوە  ئێستا  تا  و خاوەناتی کۆمپانیا گەورەکان  بەرپرس  ووریناساتی سەرمایەداری، 
ئەم   لەگەڵ  بوونەوە  ڕووبەڕوو  لە  بواردوە  خۆیان  ئەوان  زۆرینەی  هەڵسوکەوتیان کردووە.  کێشەیە 

شبەرەکای وەک ئیکسۆن مۆبیل   ر
 ExxonMobileکێشەیە. تەنانەت هەندێک لە ئیدیۆلۆژیکەکان و هنێ

ئیکسۆن  نموونەیەدا کۆمپانیای  )لەم   دەکەن 
ا

ماڵ ئیقلییم پشتیواتی  و  لێکەراتی گۆڕاتی هەرێیم  ، حاشا 
بەهۆی گەرمبووتی   ڕووسیا کە  باکووری  ناوچەکاتی  لە  نەوت  دۆزینەوەی  بۆ  هەڵکەندن  داوەتە  دەستی 

م هەند
ا
، ڕاستەقینە بووتی جیهانیەوە کە هەر ئەمانە حاشای لێدەکەن سەهۆڵەکاتی تواوەتەوە(. بەڵ ێکینی

م هەوڵ دەدەن بە نیشانداتی "سەوز"بوون و ژینگەپارێز بوون، خۆیان وەک 
ا
بابەتەکەیان قبوڵ کردووە بەڵ

ی ژینگە نیشانبدەن. لە ئاکامدا ئەوان پاشەڕۆی  
بەکارهێنەر، کارمەند و سەرمایەگوزارانێیک بەئاگا و هاوڕتێ

ب )دووبارە  ی و رێسایکێڵ  بەرهەم دەهێتی ئەوان خەرییک  کەمنی  بە هەمووان.  پێشنیار دەکەن  ەکارهێنان( 
ژەهراویەکان،   مادە  ێ  ت  خاوێنکەرەوەی  رسوشتیەکان،  خواردنە  وەک  سەوز  گەلێیک 

ا
بەرهەمهێناتی کاڵ

کەلوپەل ناوماڵ و گڵۆت  کەم مەرسەف و شتی لەوبابەتە دەخەنە ناو بازاڕەوە و دەکڕن و بۆردی وزەی 
ی و کاری لەم شێوەیە. خۆر لەسەر سەربانەکانیان داد ر

 ەنتێ

بۆ دڵنیابووتی زیاتر، ئێمە هەموو خۆراک و کەلوپەلەکان و خانوەکانمان لەگەڵ ئەم شێوە ژیانە سەوزە  
بایەخی سەرەیک کۆمپانیا گەورەکان  بەڕاستی جێگەی  ناتوانێت  بەرهەمهێناتی سەوز  م 

ا
بەڵ ڕێکدەخەین. 

ینگەدا پێکبێنێت. بابەتەکە بەم شێوەیەیە: بۆ نموونە لەباتی قازانج  زیاتر و گەشەی زۆرتر، گۆڕانێك لە ژ 
یدی بەرهەم بهێنیت و سەربانەی کارخانەکاتی بە بۆردی   ئەگەر کۆمپانیای فۆرد بیهەوێت ئۆتۆمبێیل هاین 
نوێ  زەوی  ئپتۆمبێیل گەرمکەرەوەی  ملیۆنەها  بە  لەوەی  جگە  ڕوودەدات  خ   داپۆشێت،  خۆر  وزەی 

بووتی  ڕزگار  بۆ  هاتووە؟  بەڵکە   بەرهەم  سەوز  و  یدی  هاین  ئۆتۆمبێیل  نە  پێویستە  ئەوەی کە  مرۆڤ 
خۆی  ئامادەیە  مرۆڤایەتی  کردتی  ڕزگار  بۆ  فۆرد  کۆمپانیای  ئایا  ئۆتۆمبێلە.  ی  کەمنی بەرهەمهێناتی 
ی 
تێ لەناوبەرێت؟ ئایا بەڕاستی گرنگە کە کۆمپانیای ئەپڵ گەورەترین کیڵگەی وزەی خۆری لە ناوچەی مۆننی

دابینک بۆ  مۆباییل کانتی  میلیاردەها  بە  پێکهێناوە کاتێک هێشتاش  لە کالیفۆرنیا  وزەی کۆمپانیاکەی  ردتی 
 و هاوشێوەکاتی بەرهەم دەهێنێت و دەفرۆشێت؟   ٤،٥،٦،٧بێکەڵیک وەک 

ێ   بەکارهێناتی ت  ..، دەبێتە هۆی  ۆنیە کەم تەمەنەکان و هینی ئەلیکنی  
ا
ێ کۆتاتی بەرهەمهێناتی کاڵ ڕێڕەوی ت 

ووشتیەکان، لە کۆنگۆوە )بۆ دەرهێناتی ناپێویستی کاتی کێلتان "بۆ بەکارهێنان لە سنووری سەرچاوە رس 
بە   نەوت  )دەرهێناتی  تا کانسان  پاتریەکان(  بۆ  لیتیۆم  )دەرهێناتی  بۆلیوی  هەتا  ۆنیەکاندا"(  ئەلکنی  

ا
کاڵ
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بۆ   نەنارساو"  نەوتی  دەرهێناتی  مەبەستی  بە  رسووشت  بۆ  ڕووخێنەر  "شێوەیەیک  فراکینگ  شێوەی 
لەکۆتاییدا   وە   ).. هینی و  وزە  بەرهەمهێناتی   ، کەشتی وزەی  پالستیکیەکان،  پارێزەرە  بەرهەمهێناتی 
بەردەوامە کە   مۆبایل کاتێک  بۆ  ئێمە  پێویستی  شوێنێک.  هەموو  لە  پیسکەرەکان  ژینگە  بەرهەمهێناتی 

ی تەمەنیان کەم و یەکجارەیک نەبن. ئێستا کۆمپانیای ئەپڵ چۆن دەتوانێت لە بازاڕدا بم
ا
ێنێتەوە کە کاڵ

ێت  وەها بەرهەم نەهێنێت؟ ئایا بەڕاستی گرنگە کە خواردنەکان بە شەکری ئۆرگانیک و رسووشتی بفرۆرسر
کاتێک دارستانەکاتی ئامازۆن هەموو ڕۆژێک بچووک و بچووکنی دەبێتەوە بۆ ئەوەی جێگە بۆ بەرهەمهێناتی  

چارەسەر  دەردێک  بەڕاستی  ئایا  وە  بکرێتەوە؟  رسووشتی  خۆرایک    شەکری  هەزارەها  ئێمە  دەبێت کە 
ێن کە   ی کاتێک هەر ئەو خۆراکانە لە پاکەت و دەوری یاکجارەیک پالستیکیدا دەفرۆرسر رسووشتی بەکارب  هێنتر

 بە سەدەها ساڵ لە رسووشتدا دەمێننەوە؟ سەوز بوون بە چ واتایەکە؟ 

جیاواز  هێشتاش  سەوز،  ژیاتی  داهێنەراتی  کردارانەی  و  وتانە  ئەو  هەموو  ژینگەناسیەکاتی  دوای  یە 
سەرمایەداری بەردەوامە: دەستکەوتتی قازانج  زیاتر لەگەڵ ڕزگاری ژینگە لە ناخەوە لە دژایەتیدایە، ئەم  
ە و   ر

ی تەنانەت کە ئەگەر بۆ ماوەیەکیش لنێ ر
دا بگونجتێ دوانە لە الیەتی سیستەمیەوە ناتوانن لەگەڵ یەکنی

بەڕێوەب  و  خاوەنان  ڕێکبکەون.  بەیەکەوە  بتوانن  و لوێ  ژینگە  دەتوانن  جێیە  ئەو  تا  ەراتی کۆمپانیاکان 
زەوی خوازیاری   ڕزگاری  م 

ا
بەڵ بۆیان هەبێت.  قازانجێیک  بگرن کە  لەبەرچاو  بڕیارەکانیاندا  لە  رسووشت 

ئەوەیە کە بەدواداچووتی قازانج بەشێوەی سیستماتیک بکەوێتە شوێن بۆچوون و خاڵە ژینگەناسیەکان  
ە کە ئەوان ناتوانن ئەنجایم بدەن. بۆ ڕزگارکردتی مرۆڤایەتی دەبێت ئێمە "ئێکۆلۆژیک"، وە ئەمە ئەو شتەی

ێ ئەمالوئەوال، بەکارهێناتی سوتەمەتی فۆسییل بخەینە ئەوالوە، بەرهەمهێناتی  بەشێوەی ڕاستەوخۆ و ت 
پیشەیەیک   جۆرە  هەر  و  بکەینەوە  و گاز کەم  نەوت  بەرهەمهێناتی  اتی  ر

بەخنێ  ، ی ڕاوەستێنتر خەڵوزیبەرد 
وو بە سوتەمەتی فوسییل لە ئۆتۆمبێلەوە بگرە تا فرۆکە، لە بیناسازیەوە بگرە تا پیشەی توریستی پشتبەست

م هیچ دەستەیەیک بەڕێوەبەر ئامادەی فیداکردتی دەستکەوتەکاتی نییە، 
ا
و سەیران، سنووردار بکەین. بەڵ

. سەرمایەداری کەوایە تەنیا ڕێگە کە دەمێنێتەوە لە ڕێ بەدەرکردنیان و ڕاگرتنیانە بۆ ڕزگارک ردتی مرۆڤایەتی
یا  نییە.  بووتی  ژینگە  قەیراتی  بۆ  سەرمایەدارانە  ڕێگەچارەیەیک  فریودانە.  و  نییە  ڕێگەچارە  سەوز، 

ی هەردووکیان ڕزگار بکەین.  ، ئێمە ناتوانتر  سەرمایەداری یان مرۆڤایەتی

 

ی چیتز کرێکار  ز  
 هی 

ت لەالیەن چ
ا
؛ بۆ کۆمەلگایەیک ئێمە خەبات دەکەین بۆ بەدەستەوە گردتی دەسەڵ یتی کرێکار و بەردەوامتر

ساڕێژ  و  چاککردنەوە  ڕێگای  لە  تواناییەکان  و  بەهرە  پەروەردەی  هۆی  دەبێتە  ودادپەروەرانە؛ کە  ئازاد 
 ژینگەتی 

کردنەوەی ئەو برینانەی کە سەرمایەداری لە نێوان مرۆڤەکان و کۆمەڵگای مرۆڤایەتی و رسوشتی
 ە.  زەوی )ئیکۆلۆژی زەوی( خوڵقاندوی

ێ سنووری قازانج کە تێیدا ئەو کرێکارەی   ت 
ڕکێیە لەسەر بناغەی شوێنکەوتتی سەرمایەداری سیستمێیک کێن 

و  
ا
بڵ و  بەرهەمهێنان  بەسەر  ۆڵێیک  ڕ

و هیچ جۆرە کۆننی بەرهەمدەهێنێت  یەتیەکان 
ا
هەموو سامانە کۆمەڵ

جەدا "بەهەر جۆرێک کە  کردنەوە و ئەو قازانجەی کە بەدەستدەهێندرێت، نییە. لەم کەوتنە شوێن قازان 
 پێداندا نەبن،  

ی
دەکرێت" پێداویستی کۆمەڵ و پارێزگاری لە ژینگە و رسووشت ئەگەر لە ڕیزی ئاخری گرنیک

ێ  بۆ پارێزگاری لە ژینگە   دەکەونە پلەی دووهەمەوە. دەوڵەتەکان بۆ گرتنەبەری بڕیاری درووست و بەخ 
ی و پێشکەوتتی رسمایەداری. بەو هۆیەوە کە  شکستیان خواردووە، لەبەر ئەوەی ئەوان پابەندن بە پا راستی

تەکەی 
ا
پارێزگاری لە سەرمایەدارەکاتی وڵ تێک لەسەر حیسات  کرێکاران و زەوی 

ا
هەر دەوڵەت و دەسەڵ

فراوانبووتی   و  قازانج  ببێتە هۆی کەمکردنەوەی  بکات کە  پەسەند  ڕێسایەک  و  یاسا  ناتوانێت  دەکات، 
  خوڵقاتی کارەساتێیک ژینگەتی و رسووشتی تەواوبێت. بازاڕی ئەوان تەنانەت ئەگەر بە نزخی 
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لە هەمانکاتدا، کرێکارانیش دەخرێنە هەلومەرجێیک ناوازەوە کە بەشێوەیەیک ڕێکخراو بتوانن بە کۆمەڵ کار 
لەم  ی و  پێکدەهێتی قازانج. کرێکاران، زۆرینەی کۆمەڵگا  بۆ مەبەستی بەدەستهێنان و کەڵەکەبووتی  بکەن 

پێگەیان ئەو ڕووەشەوە لەبەر ئەو  ی کاری خۆیان بفرۆشن بۆ زیندوو مانەوە لە ژیان،  ی ر
تا هنێ ناچارن  ەی 

ئەو  خستتی  ێ  لەت  و  خستنەسەر  بۆ گوشار  دەبەخشێت  ێ  ت  بەرهەمهێناندا  لە  یتیەیان 
ا
تواناییە کۆمەڵ

کەرتی  سیستمە لەڕێگای مانگرتن و ناڕەزایەتی دەربڕینەوە. ئەم بابەتە بەتایبەت دەتوانێت لەالیەن کرێکاراتی  
ی خۆیان وەربگرن  ی ر

گواستنەوە و ووزەوە ڕاست بێت، لەبەر ئەوەی کە ئەو کرێکارانە دەتوانن کەڵک لە هنێ
بۆ وەچۆکداداتی پیشەسازی سووتەمەتی فۆسییل. بە پەیوەست بوون و یەکڕیز کردتی بەشە سەرەکیەکاتی  

ە نەو  ی ر
ەک بە تەنیا بەڵکوو بەشێوەی تر هەموو سیستمەکە تووسر گرفت دەبێت. کرێکاران ئەم تواناتی و هنێ

کۆمەڵ و لەالیەن گفتوگۆ و بڕیارداتی دیموکڕاتیکەوە دەخەنە گەڕ. بە کردەوە و رێخراوبووتی بەکۆمەڵ،  
بنەمای  لەسەر  ی  بخوڵقێتی نوێ  سیستمێیک  و  بکەن  تووسر گرفتی گەور  دەتوانن رسمایەداری  کرێکاران 

یەتی کە بەرهەمهێنان تێیدا لەباتی ق
ا
ازانج کردن، لەسەر بناغەی خواست و پێداویستیەکاتی ئابووری کۆمەڵ

 مرۆڤ و رسووشتە. 

، کرێکاران پێویستیان بە خوڵقاندتی سیستمێیک    ژینگەتی
ی و چارسەرکردتی قەیراتی ڕاگەیشتی ر

بە مەبەستی پنێ
ی ئابووری بەشێوەیەک کە خواست  

نوێ دەبێت بۆ دابەشکردنەوەی سامانەکان و داڕشتنەوەی سەرلەنوتێ
اتی مرۆڤ و زەوی بخاتە پێش هەموو جۆرە قازانج و مەبەستێیک تر. قەبارە و بەرفراواتی ئەم و داخوازیەک

یەتی کردنەوەی کەرتی ووزە و فراوانکردتی ئەو وزانەی  
ا
ئەرکە بەم شێوەیەیە کە کرێکاران دەبێت بە کۆمەڵ

ی بۆ بەرهەمهێنا ، پالن داڕشتی ن و کشتوکاڵ نوێ دەبنەوە، گەشەی پیشەی گواستنەوە و هاتوچۆی گشتی
ێ کەمکردنەوەی   بەت  حەوتەدا  لە  ژینگەپارێزیەکان، کەم کردنەوەی کاتی کارکردن  خاڵە  بە  بەسەرنجدان 

ی سەربازی و شتی لەم بابەتەوە خۆیان خەریک بکەن.  ی ر
ایم هنێ ی  حەقدەست، بڕینەوەی بودجەی ننر

بە و  یەکسانیخواز  بە کۆمەڵگایەیک  پێویستمان  ئێمە  ئەرکانە  ئەم  بەدیهێناتی  ڕاستەقینە    بۆ  شێوەیەیک 
ی بکات. ڕوونە کە   دیمۆکراتیکە، وە بتوانێت هەموو پێداویستیە سەرەکیەکاتی کۆمەڵگا بۆ هەمووان دابتر
تی و چەوت و نادرووستدا یەکناگرێتەوە. 

ا
ئەم ڕیگەیە لەگەڵ سیستیم سەرمایەداری قازانخواز و ناعەقڵ

انەیە ک ڕ ر
م"  لەبەرئەمەیە کە پێویستمان بە گۆڕانێیک شۆڕشگنێ ی  نوێ "ئیکۆسۆسیالنر

یەتی
ا
ە سیستەیم کۆمەڵ

یەتی چیتی کرێکار لە دژی سەرمایەداری بەدەست  
ا
ی و خەباتی کۆمەڵ ر

بخوڵقێنێت، ئەمەش تەنیا لەڕێگای هنێ
   دەهێندرێت. 

 

 فێمێنیزم 

مێیک قوڵ و پتەو هەبێت. ئەمە بە واتای   ی ێ فیمیننر  ڕوانگەیەیک ئێکۆسسیالیستیدا دەت 
ا

ڕێبەرایەتی  لە دڵ
بابەتی سەرەیک   ەدا دوو  ر

تایبەت کە ژنان دەخاتە ژێر کاریگەریەوە. لنێ بابەتگەلێیک  بەتایبەت لەسەر  ژنانە 
 هەیە؛ 

 

تدارێت  خۆراک  •
ا
 دەساڵ

میلیۆن خەڵیک الدێکان و جوتیاران، لە باکور و باشور، بزووتنەوەی    ٢٠٠بە نوێنەرایەتی لە نزیک بە  
( "بزووتنەوەی جیهاتی جوتیاران، خەڵیک ناوچەتی و  خۆجێتر  via Campesinaڤیا کامپێسینا ) 

 ناوچەتی 
ا

ێ زەوی کە خەباتدەکات بۆ دادپەروەری خۆرایک و پاراستتی زەوی و کشتوکاڵ  ت 
و جوتیاراتی

ناڕەزایەتی  لە  ژنان  و کاریگەری  پێگە  پیشەسازیدا"  و  زەبەالحەکاتی کشتوکاڵ  لەبەرانبەر کۆمپانیا 
. بەشداری ژنان دژی  دەربڕین بەرا نبەر کۆمانیاکاتی کشتوکاڵ و پیشەسازی بە ڕەسمەت دەناسێ

یەتیە لە 
ا
نایەکساتی و لەناوبردتی ژینگە و رسووشت زۆر پێویستە. ئەم بزوتنەوە خۆڕسکە کۆمەڵ
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ا

بەشداری    ١٩٩٦ساڵ لە    ١٦٤بە  لە ٧٩ڕێکخراو  هەندێک  بەسەر  پێکهات.  جیهانەوە  تی 
ا
وڵ

 یا کامپێسینا لە خورەوەدا دەچینەوە: بۆچوونەکاتی ڕێکخراوی ڤ

o  بەپتێر ڤیا کامپێسینادا.  ڕێکخراوی  و کاری  بەڕێوەبەرایەتی  لە  ڕن  ر
دەگنێ ڕۆڵێیک گرنگ  ژنان 

ایم ٧٠ئاماری فائۆ، ژنان لەسەدا   ی م لەالیەن ننر
ا
، بەڵ ی ی خۆراک لە جیهاندا بەرهەمدەهێتی

الیستتر خراونەتە پەراوێزەوە و دەخرێنە ب  ڕ ەر چەوساندنەوە و زوڵم و پیاوساالری و نێۆلین 
زۆرەوە. ئەم بزوتنەوەیە بەرگری لە هەموو مافێیک ژنان و یەکساتی ڕەگەزی لە هەموو بوار 
واردن و چەوساندنەوەیەیک 

ا
و قۆناغەکان دەکات، وە خەباتدەکات لە دژی هەرجۆرە هەڵ

 ژنان. 

o   
ا

 هێنان بە  ڤیا کامپێسینا شۆڕشێیک بەردەوام و جیهاتی ڕێکخست بۆ کۆتاتی   ٢٠٠٨لە ساڵ
ژنان  پێهاتەییانەی کە  یە  ر توندوتنر ئەو   

مەحکومکردتی رێگای  لە  ژنان  دژی  ی  ر توندوتنر
ڕێکخراو  بەشێوەی  یانەی کە  ر توندەتنر ئەو  دەبنەوە،  بەرەوڕوو  لەگەڵیدا  ڕۆژێک  هەموو 
 ژناتی کپکردووە کە بۆتە هۆی ئەوەی لە کۆمەڵگای پیاومەزتی سەرمایەداریدا ئەو 

ی
دەنیک

یە ببێتە شتێیک ئاساتی و نەیەتە بەرچاو. جۆرە لە توندوت ر  نر

م لە دوای 
ا
ی دژی ژنان لە کۆمەڵگای پێش سەرمایەداریشدا هەر بووتی هەبووە بەڵ ر توندوتنر

ئابووری،   "سیاس،  بوارەکاتی  لەهەموو  یانە  ر توندوتنر ئەم  سەرمایەداریەوە کە  سەرهەڵداتی 
" خۆیدا پەرەی سەندووە. ئەمڕۆکە، توندو  ییک و فەلسەقی ی ی لەبەرانبەر ژناندا لە هەموو  فنر ر تنر

ی و کاریگەری لەسەر  ی ببینتر ، بنەچەکان و گەرایشە سێکسیەکاندا دەتوانتر یتی
ا
چینەکاتی کۆمەڵ

 هەردوو ژناتی الدێکان و ژناتی شاریش هەبووە. 

 

ۆڵ کردنز  • ڕ
 ژنان  کۆمەڵ  کۆنی 

ز
 و ماف

 ڕێژەی دانیشتواتی گۆی  زۆرێک لەو ڕێکخراو و بزوتنەوە ژینگەپارێزانە کە لەسەر کێشمەکێشەکاتی 
زەوی کە زیاد لەڕادەی پێویستە، وە لە ئاکامدا بۆ ڕزگاربون لەو هەلومەرجە بەدوای ڕێگەچارەیەک  
ڕوانگەیەوە کە   لەو  بوون.  سەرکەوتوو  دەگەڕێن،  لەژناندا  منداڵبوون  توانای  بۆ کەمکردنەوەی 

دەبیندرێت، کەوا زیاتر  هەژاردا  لەژناتی  بەگشتی  منداڵبوون  توانای ڕێژەی  یە کەمکردنەوەی 
بە  ڕاگەیشتنیان  ر

دەستپنێ توانای  ین  کەمنی کە  ئامانج  دەکاتە  ژنانە  ئەو  جەستەی  منداڵبوون 
ئامرازەکاتی تەندرووستی منداڵبوون هەیە. ئێکۆسۆسیالیستەکان ئەم بۆچوونە ڕەت دەکەنەوە.  

نایەکسانیە، بەڵکوو  نییە،  دانیشتوان  ڕێژەی  زۆربووتی  کێشەکە  ئەوان  بڕوای  هەروەها   بە 
ڕێگەچارە نەوەکوو کەمکردنەوەی توانای منداڵبووتی ژنان بەڵکوو ڕاکێشاتی سەرنجیانە بۆ خەبات 
لەپێناو یەکساتی و عەداڵەتی منداڵبوون  و زاوزێ. ژنان بۆ ڕاهێناتی خۆبەڕێوەبەری شیاو و پێویستی  

ریە بریتییە لە ماڵ و هەر مرۆڤێک پێویستیان بە ئاساییش وپارێزگاری هەیە. ئەم ئاسایش  پارێزگا
لە  ڕزگاربون  تر گرنگ،  واتایەیک  بە  و  شیاو  ئیشر  و  خوێندن، کار  دەرفەتی  خانووی گونجاو، 
اتی و ناوماڵ و هەوو ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە بڕیاردان سەبارەت بە منداڵبوون لە  ی ر

ی خنێ ر توندوتنر
بە  تەندروستی  پێداویستیە  دەکاتەوە،  سنووردار  ژیانیاندا  لە قۆناغەکاتی  ئاگالێبوون  و  قازانج 

ن. )بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەکرێت سەرنجتان بۆالی کتێت  " 
ا
 Sustaining  منداڵ

Everyday Life: Bringing Together Environmental, Climate and 
Reproductive Justice (”ۆ ڕابکێشم. ٢  (  لە نووسیتی جۆوانا دیچنر
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 دونیایەیک تر مومکینە 

ڵگایەیک خاوەن ئێکۆلۆژی سەربەست و بەردەوام، کۆمەڵگایەکە کە لە بناغەوە لەگەڵ ئەو کۆمەڵگا  کۆمە
تی سەرمایەداری کە ئێمە هەنوکە تێیدا دەژین جیاوازە. وەها کۆمەڵگایەک خاوەتی  

ا
تاکگەرایەی ژێر دەسەڵ

 ئەم تایبەتمەندیانەی خوارەوەیە: 

؛ لەباتی بەرهەمهێنان بۆ خوڵقاتی قازانج،  ڤە بەرهەمهێنان لەسەر بناغەی پێداویستیەکانز مرۆ  •
پێداویستیەکاتی   بێت لەگەڵ  ێ هاوئامانج و هاوتەریب  ئابووریدا دەت  بەسەر  تدار 

ا
یاسای دەسەڵ

. ئەمە ئەو  مرۆڤ و هەروەها ئەو ژینگە و ئێکۆسیستەمەی کە ئێمەی مرۆڤ پێویستمان پێیەتی
ێ کە بەرهەمهێنان بەشێوەیەک بێت کە دەبێتە هۆی بەردەوایم زیاتر نەوەک   هەلەمان پێدەبەخشر

نە لە ئابووری وەکوو ڕیکالم کە تەنیا  
ا
قازانج  زۆرتر، وە ئەوەش دەبێتە هۆی رسڕینەوەی ئەو باڵ

 بەکاری پارە پەیداکردتی زیاتر دێن. 

هەموان   • بۆ  و  وەکوو گشتت   پێداویستیەکاتی  لە  زۆرێک  بە  ی  ڕاگەیشتی ر
دەستپنێ و  بەڕێوەبران  ؛ 

، پا ، بۆ  گواستنەوەی گشتی رک و شوێنە گەشتیاریەکان، خوێندن بە کوالیتی باشنی و تەندرووستی
زیادەڕەویەکان کەم دەکاتەوە و هەمیش دەبێتە هۆی  پاشەڕۆکان و  ئەمە هەم  هەمووان دەبن. 

یەتیانە. 
ا
 و بەرهەمە گشتی و کۆمەڵ

ا
ڕاگەیشتتی هەمووان بەو کاڵ ر

 دەست پنێ

ریەیک پالن بۆ داڕێژراوە بۆ تەرخانکردتی سەرچاوەکان  ئێمە پێویستیمان بە ئابوو پالن بۆ داڕێژراوە؛   •
ین شێوە بۆ مرۆڤ و هەسارەکەمان تا لەباتی پەراوێزەکان، شارەکان ئاوەدان بکەینەوە و  بە باشنی
 . ی  لەجیاتی کارگە و کارنەکاتی خەڵوزیبەرد، کارگەی ووزە لە سەرچاوەکاتی وەکوو با و خۆر بخوڵقێنتر

رکەوتتی هەر پالن و بەرنامەیەک پێویستە. ئەوکاتەی کە کرێکاران  دیموکراس بۆ سەدیموکراتیک:   •
دەبێت کە   توانایان  بن  ی  ر

هنێ خاوەتی  بەرهەمهێنان  بازنەی  بە  سەبارەت  بڕیاردان  بۆ  و کۆمەڵگا 
کردتی خواستە مرۆڤانەییەکان بخوڵقێنێت.   ر

 ڕێگەچارەگەلێیک داهێنەرانەی ژینگەدۆست بۆ تنێ

زیاتر؛   • پێویستەکاتی  ڕەزامەندی  خواستە  لەناوبردتی  بۆ  تەنیا  بەرهەمهێنان  ئێمە  ئەوکاتەی کە 
ی کارکردن و سەعاتکار، مرۆڤەکان ئازادتر  ر

ی بە کەمکردنەوەی کاتژمنێ مرۆڤ دەخەینە گەڕ، دەتوانتر
ر وەرگرتن لە ژیانێیک ئاسوودە و گەشانەوەی تواناتی و هونەرەکانیان.  ر

 بکەین بۆ چنێ

باشنی  جێگەیەیک   ، ئێکۆسوسیالیستی واتە کۆمەڵگای  وەها کۆمەڵگایەک،  باوەڕەداین کە  لەو  ئێمە 
ێس و دڵەڕاوکێکان کەم دەبوونەوە ئەگەر مرۆڤ دەستی   دەبێت بۆ ژیان. بنر بکەنەوە کە چەندە لە سنی

کاری. ئەگەرخ  ئەو کۆمەڵگایە لە ر
گەڵ ئەم ڕاگەیشتبا بە هەموو خزمەتگوازیەکاتی تەندرووستی و فنێ

م لەبەرئەوەی لەگەڵ خواست و قازانج  زۆرینەی 
ا
کۆمەڵگا سەرمایەداریەی ئێستا یەکناگرێتەوە، بەڵ

یەتیەکان  
ا
سۆسیالیستە کۆمەڵ دیموکراتیکە  بزووتنەوە  تێکۆشاتی  و  خەبات  بە  دێتەوە،  کۆمەڵگادا 

 لەبەرانبەر سەرمایەداریدا، توانای گۆڕینمان دەبێت.  

 



 فواد   -و: هێمن ئەمانی  

11 
 

 

 سەرچاوەکان: 
https://systemchangenotclimatechange.org 

1. https://systemchangenotclimatechange.org/marxism 

2. systemchangenotclimatechange.org/ecosocialismhttps:// 

3. ngenotclimatechange.org/capitalismhttps://systemcha 

4. matechange.org/green_capitalismhttps://systemchangenotcli 

5. atechange.org/workingclasshttps://systemchangenotclim 

6. https://systemchangenotclimatechange.org/feminism 

7. https://systemchangenotclimatechange.org/another_world 

 

 تێبینی لە وەرگێڕەوە.  (１)
(２) https://sites.hampshire.edu/popdev /   

https://systemchangenotclimatechange.org/
https://systemchangenotclimatechange.org/marxism/
https://systemchangenotclimatechange.org/ecosocialism/
https://systemchangenotclimatechange.org/capitalism/
https://systemchangenotclimatechange.org/green_capitalism
https://systemchangenotclimatechange.org/workingclass
https://systemchangenotclimatechange.org/feminism
https://systemchangenotclimatechange.org/another_world
https://sites.hampshire.edu/popdev/
https://sites.hampshire.edu/popdev/
https://sites.hampshire.edu/popdev/
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