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  زاطرؤس زةردةشيتزاطرؤس زةردةشيت! .. ! .. ضيية؟؟ تصكأذان و نائارامي لة مةدةطةشكةرضيية؟؟ تصكأذان و نائارامي لة مةدةطةشكةر.. .. نوص كؤلَؤنياليزمنوص كؤلَؤنياليزم
  

 ، هةواص ودا نوچة 1972ساصي مةذيلة مانگي بانة
 ةشكةر،لة مةدةگ... ژنامةكان رايانگةياندرؤ

پثشوي كةيةكثكة لة وآلتة بةكؤلؤنيكراوةكاين 
ةاليةن دةوصةيت فارنساوة  كة لا،كيشوةري ئةفريك

 ،، پةشثويي و خؤنيشاندان كرابوولؤنيليزةيةكؤ
  . تةوةكي بةرفراوان سةرانسةري وآليت گربةشثوةية

خوثندين خوثندةواين زانكؤ وبةهةزاران هةزار لة 
 لة سستثمي خوثندن و ،باآل، داواي گؤذيين بنةرةيت

البردين زماين فةرةنسي لة بواري . پةروةردةدا دةكةن
ردن و گؤريين سستةمي واتا الب. پةروةردة و زانستدا

هةروةها البردين ئةو مامؤستا فرانسيانةي كة لة فثرگة و زانكؤ . خوثندين دةسةآليت دةوصةيت كؤلؤنيال
. وندةبوداواكردنانة سات دواي سات، گةرم و بةگوذترئةم خؤنيشاندان و . و پةميانگاكاندا وانة دةصثنةوة

  بة،جةماوةر پوچةصكردنةوة و كؤتاييهثناناكاين لة داويةكثك . ندةبووداواكاريةكانيش زؤرتر
ي ،ا لة ساصذؤژةشكةر و فرانساد كة لةنثواين مةدةك1960 ساصي ،Protocolـي ) ؤكؤلپرؤت(

  . سةربةخؤيي مةدةگةشكةردا مؤركرابوو
) باندذؤل (انة لةسةرتوثژيدا، ئةم دروومشاليةين و هةمةلة سةرهةصدانثكي مةزين سةرانسةري و هةمة

  ). پرؤتؤكؤيل كؤياليةيت(، )پرؤتؤكؤيل بةچؤكدادان..... (رزكرانةوةنووسران و بة
 ،ةشكةروتن، كة سةرةككؤمار و رژمثي مةدةكةكرانسةريةدا، جةماوةر لةسةرئةوة رثلةم سةرهةصدانة سة

آلتة  سةرهةصدان و خؤنيشاندانةنة، زؤر بةي وئةم جؤرة. لةكار بكشثننةوة دةبثت دةست
كة لةژثر چةپؤكي .  گرتةوةDahomi،Overvolta، Senegal.... وةكوي كؤلؤنيالكراوةكاين ئةفريكا

  . كؤلؤنياليزمي فةرانسيدا بوون
  . وةرگرين.. نيگال بة نوونةبا وآليت سث

  . بچثنن) فستق (بوو،شتكارةكان زؤريان لثكراك
 چاويش تةنانةت بة! ... چية) فستق (زاينيگال كشتكارةكان زؤربةيان نةياندة دا لة سئن1800لة ساصي

پثشتر جوتكار و كشتكارةكان، بة چاندين مةرةزة ! .. چؤنة) فستق (نةيانبييين بوو، كة رةنگ و شثوةي
  .  سةرةكيان بووكاريلة هةمانكاتيشدا و سةوزة و دانةوثصةوة كة پثويسيت خؤيان و 

ليةكانةوة و  كةوتنة بنكصثشةي كشتكارة سثنيگا، دا بازرگانةكان و كؤمپانيا فرانسيةكان1850لة ساصي 
 و ثننين مةرةزة، دانةوثصة و سةوزة  واز لة چاندكة دةبثت و پثويستة لةسةريان. لة خشتةيانربدن

  . چاندنبكةن) فستق (دةست بة
لةاليةن كشتكارةكاين سثنيگالةوة، دةيكاري پثويسيت ناوخؤي وآليت ) فستق (چاندن و بةرهةمهثناين

رؤين چثشت، ) فستق (لةبةر ئةوةي كة فارانساييةكان لة. ةوةفرانسا و كؤمپانيا پيشةسازيةكان پذبكات
. تد...  كثك و شرييينبؤ ناواخين بابةيت هةوير،) فستق (كةرة، سابوونيان دروستدةكرد، هةروةها

لة ئةجنامدا . اصيكرانبةجمؤرة دةستة دةستة كشكارة سثنيگاليةكان زؤريانلثكرا و م. بةكاردةهثنرا
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ـة لةاليةن كؤمپانية فرانسيةكانةوة بة نرخثكي زؤر كةم و ) فستق (ئةم. كردچاندن) فستق (دةستيان بة
ئةو دراوة . نةي كارگة جؤربةجؤرةكاين وآليت فرانس دةكراناهةرزان لة كشتكارةكان دةكذانةوة و رةو
.  بژثوي ژؤژانةي بؤ مةيسةر نةدةكردنوةرياندةگرت،) فسق (كةمةي كة كشتكارةكان لة فرؤشتين

لةگةص ئةمانةشدا، كشتكارةكان دةبوو، هةر . نثكي كؤيلةمةرگي مةمرةومةژيان بةسةردةبردبةكوريت ژيا
وچؤي چاندن و ئامثري كثآلن و پاسكيل بؤ هاتو) فستق (بةم دراوة كةمة كةرةسةي كشتوكاص، واتا

بووري بازاري ئا (ةالنةش، تةنيا لةو بازاذة دةستدةكةوتن، كة نثودةبرا بةئةم كةلوپ. كثصگةكانيان بكذن
  . هةر لةم بازاذةشدا خواردين رؤژانةي تثدا چنگ دةكةوت). وآلتة پيشةسازيةكان

) ماو (چاندن،) فستق ( ئامثريبؤ مةيسةركردين ژيان و كذيين تؤو،  شثوةية كشتكارةكان ناچاركران،بةم
لة . ةوةثكي زؤرـ) وام (بةم جؤرة ساص، دواي ساص، ئةم كشتكارانة كران بة ژثر). قةرزكردن. (وةرگرن

يوزارة گةورةكان ببنة زةو  لةالي خاوةنكشتكارةكان ناچاركران،كة زةويةكانيان بفرؤشن،ئةجنامدا 
 خزمةتكاري خثزانة Boyهيواي دوزينةوةيكار، وةكو بة،زؤربةشيان رووةو شارةكان. وةرزثر

 شوثنانة خاوةين ئةمكة .  شاگردي كؤگا و دووكانة گةورةكان كؤچرةويانكردفرانسيةكان، يان وةكو
  . فرانسي بوون هةموويان

  . 1960سثنيگال و ئابووريةكي داتةپيو و ساصي 
  .  بوو، باري ئابووري سثنيگال بةم شثوةية بووؤ دا كاتثك سثنيگال سةربةخ1960لة ساصي 

  . ـثكي زةبةنگةوة) قةرز ( خثزان كةوتبوونة ژثر وامثكي6 خثزان 10 ـ لة 1
ـةوة ) فستق (و كثصگةي كشتوكاصي وآليت سثنيگال بةهؤي چاندينين زةوي رـ زؤربةي رووبةري باشت2

ي رابردوودا  ساص25ةي كة كشتكارةكان لة لةچاو ئةو نرخ) فستق (دابةزيين نرخي. بيابانببوونة نيوة 
بة نرخثكي زؤر هةرزان لة اليةن بازرگان و ) فستق (ئثستا. بةدةستان دةكةوت) فستق (لة فرؤشتين

  . ةوة دةكذثنكؤمپانية فرانسيةكان
و كشتكارانة سةرجةمي دانشتواين سثنيگال لة شارةكاندا دةژيان، زؤربةي ئةم دانيشتونانة لة % 22لة 

ئةم دانيشتووة كؤچكردووانة . هيواي كاردؤزينةوة كؤچيانكردبووشارةكان بةبوون كةبةناچاري بؤناو 
دا ژيانيان ) كؤلثت ( كؤماج ـي پثتةخت لة ناوDakaلة چواردةوري دةكا . زؤربةيان، بثكار بوون

  . بةسةردةبرد
 ـ كارگة پيشةسازيةكاين وآليت سثنيگال زؤربةيان دةبوواية كةرةسةي خا و، كةلوپةيل پيويست، لة 3

تانة سةرچاوةكةي وآليت بةشي زؤربةي ئةم كةلوپةل و ئامثر و ئةشتومةكة پثويس. دةرةوةي وآلت ثنن
  .  كارگةي وآليت سثنيگال خاوةنةكانيان فرانسي بوون8رگة  كا10لةگةص ئةمانةشدا، لة . فرانس بوو

  ؟...  چي روويدا1960ساصي ... بة پشتبةسنت بة وآليت فرانسا
  ؟.... ئايا سثنيگال كةوتة رةوشثكي باشتر و لةبارترةوة

  ؟.... هاتبةسنت بة دةوصةيت فرانسا كؤتاييپشت
  . نا... لة وةآلمدا

لةگةص ) ئابووري سةربةخؤ (نيگال بةدةسيت هثنابوو، نةيتواينـيةي كة سث) راميارية سةربةخؤ (ئة
رؤژ پتر بة ئابووري دةوصةيت فرانساوة  پثچةوانةوة، وآليت سثنيگال رؤژ، دوايبة. خؤيدا كثش بكات

هةرچي كةلوپةل و شتومةكي .  سةرخؤبووندابة بةراورد لةگةص رؤژاين پثش. بوووابةستة و گرثدراوتر دة
لة دةوصةيت فرانساوة بؤ و پثويسيت رؤژانة، ري كشتوكاص، كاآل بگرة تا ئامثوة،ؤوةكشتوكاصة، هةر لة ت

صةيت فرانسا بةم شثوةية سثنيگال بازاذثكي تثروتةسةيل دةو. ةكاين وآليت سثنيگال كثشدةكراناو بازاذ
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 بةدةست ، هثنانة ناوةوةش و كاآل و شتومةكي ناردنة دةرةوةين و فرؤشتينتةنانةت نرخي كذ. بوو
  . كارگة و كؤمپانياكاين فارنساوة بووخاوةن

سثنيگال كؤنة كؤلؤين، كؤلؤنياليزمي فرانسي لةگةص چةند وآلتثكي ئافريكي تردا، كة ئةوانيش 
يانةي كاري هاوبةشي فرانس  (سةربةخؤيي خؤيان لة دةوصةيت فرانس وةرگرتبوو، ببوونة ئةندامي

فرانساوة وابةستة  فرؤشتنةوة، واتا ئابووريةوة بة وآليتئةم وآلتة ئافريكاييانة لة ئايل كذين و ) فرانك
نةك ئةندامي . ( لة رثگاي فرانساوة گرثدرابوون بة بازاذي هاوبةشي ئةوروپييةوةهؤيةشةوةبةم . بوون
، لة نثواين هثنان و ناردين كةلوپةل، هيچ جؤرة گومرگ و باجثك لةسةرلةبةر ئةم هؤيةش). تةواو

  بةزيانهةمووي بؤ وآليت سثنيگالئةمانة  دا نةبوو، EG) ي هاوبةشي ئةوروپيآلتاين بازاذو (سثنيگال و
  . دةگةذايةوة

 لةگةص شةش وآليت ئافريكايي تردا،.  ـ سثنيگال خاوةين هيچ جؤرة بانكثكي تايةبةيت خؤي نةبوو4
و ةررياردب 2/3ـو) ترال بانكي خوارووي ئافريكاسةن (هةموويان وابةستةي فرانسا بوون، چوونة ناو

.  دةنگ برياردةر بثت¾دةبوواية بؤ هةموو بريارثكي گرنگ .  فرانسي بوون،كاربةدةسيت ئةم بانكانة
يان بة زيان لةسةر دةوصةيت . بثگومان بانك نةيدةتواين بريارك بدات كة دژي خواسيت فرانسا بثت

ةكاين آلتة ئافريكاييئةو بريارانةش كة دةدران، لةسةر وآليت سثنيگال و وي ئةگةر چخؤ . فرانس بكةوثت
لةگةص ئةم راستيانةشدا . كةوتن و بةرةوپثش چووندا بة زيان بةسةرياندا دةشكايةوةتر لة بوواري پثش

  . فرانسابن دةبوو ئةم وآلتة وابةستةييانة ملكةچي فةرمان و ياساي وآليت
ئةم . وونةگيانة بساماين ئةم وآلتة وابةستهةميشة چاولةدووي ) يوآلتاين بازاذي هابةشي ئةوروپ ( ـ5

 و بازاذثكي گةرم و  ئافريكاييانةوةيانة بةرهةمةكاين خؤيان دةگةياندة ناو بازاذي ئةم وآلتةوآلتة ئةوروپ
 ئةمةش بةو واتاية دثت كة وآليت سثنيگال دةبثت و پثويستة لةسةري بة چاندين. تةذوپاراويان هةبوو

  . بةردةوامبثت) فستق(
 كة لة دةوصةيت فرانس و وآلتة ئةوروپيةكاين تر ،)ةدراوةقةرز (ـة، )موة وادرا (بؤچي سثنيگال بةو

   ؟.. زراندمةة لةناو وآلتدا دانةدوةريدةگرت، كارگةي پيشةسازي
 لةبةر ئةوةي كة دةوصةيت فرانسا،. ئةم جؤرة بريكردنةوة و پالنانة بؤ وآليت سثنيگال سانا نةبوو: وةآلم

ري ئافريكاي بؤ ئةو مةبةستانة نةدةدا، كة كارگةي پيشةسازي ـي بة سثنيگال و وآلتاين ت) دراوة وام(
نيشتيماين لة وآلتةكانياندا دامةزرثنن و ئةم وآلتة ئافريكايانة بكةونة سةر كةصكةصةي پشتبةخؤبةسنت، 

ئةوة ! ... لة ئةجنامدا كةلوپةل و كاآلي سثنيگايل لةگةص كةلوپةل و كاآلي فرانسيدا بكةونة كثبةركثوة
ئابووريةكي  ( دثت، كة بازاذي خؤماصي پشت بة كةلوپةيل خؤماصي دةبةستثت، كةواتا رووةوبةو واتاية
  . و دوركةوتنةوة لة خؤبةستنةوة و كلكايةتيكردن) سةربةخؤ

بؤ هثزي ئثلثتريك، ) وام (تةنيا دةيتواين. دةوصةيت سثنيگال ئةو مةرجانةي بةسةردا سةپثنرابوو
بةآلم ئةم جؤرة سةرماية و پذؤژانة سودثكي ئةوتؤ و . بةكارثنثت. تد... رثگاوبان، هثصي ئاسن، بةندةر

ـانة هثندةي تر وآليت سثنيگاليان ) وام (بة پثچةوانةوة ئةم. بة پةلة و دةستوبريان نةدةگةياندة سثنيگال
ـانة رؤژ دواي رؤژ، ساص ) وام (ـي ئةم) سوو (لةهةمان كاتدا. دةخستة رةوشي نائارامي و دادؤشينةوة

ةم دادؤشينة، ئ. ـانة لةسةر وآليت سثنيگاص زؤر دةكةوت) وام (دانةوةي ئةم. ي ساص كةصةكة دةبوودوا
  .  رةشوذويت گةيل سثنيگال بوو،گؤشيتولةسةر خوثن

  !... نيشانةكاين نوث كؤلؤنياليزم
  ؟.... مةبةست لة نوث كؤلؤنياليزم چيية
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) رامياري سةربةخؤي (ت لة نوث كؤلؤنياليزم ئةوةية، كة هثزثكي كؤلؤنياليزم برياريبةصث مةبةس
ـةوة بةخؤيةوة ) سةربةخؤيي ئابووري (دةوصةتثكي كؤلؤنيليزةي خؤي رادةگةيةنثت، بةآلم لة رووي

بةسةر شادةمارة ثكي پيشةسازي تردا دةستيان لةگةص چةند دةوصةت. گرثي دةدات و وابةستةي دةكات
 دةيكةن بة بازاذي گةرم و بنكةي بگرن، لةئةجنامداريةكاين ئةو وآلتة كؤنة كؤلؤنيةدا ئابوو

تاآلنكردين وآليت . ساماين ئةو گةل و وآلتة لة هةمانكاتدا كثشكردن و بة تاآلنربدين. بةرهةمةكانيان
  . سثنيگال منونةيةكيانة

  . اين و نةتةوةييپاية گرنگةكاين ئابووري نيشتيميةكثكة لة  Export ناردنة دةروة
 خؤي لةخؤيدا بة واتاي بةشثكي هةرة زؤري داهايت ،ـ ناردنة دةرةوةي كةلوپةل و كةرةسةي خاو6

  . ناردنةدةرةوة بةزؤري لة ناردين كةلوپةل و كةرةسةي خاو پثكدثت. نةتةوةيي دثت
. ثناين كةلوپةلناردنة دةرةوةي كةلوپةل بؤ ئةوروپاي خؤرئاوا، باكووري ئةمريكا و ژاپؤن، هةروةها ه

Importوآلتة ئافريكيانة، بةزؤري  بؤ بازاري ئةم، بژثوي رؤژانة، خوادةمةين و كةلوپةيل پيشةسازي 
  . كة لةسةرةوة ناوريز كراون. دارانةوة دةهثنرانهةر لةو وآلتة سةرماية

سةرمايةي داية، زؤربةي زؤري . ـ ئةو رثژةي بذة سةرمايةيةي كة لةم وآلتة كؤنة كؤلؤنيانةدا لة گة7
و پاكژكردن و   كردرسةي خاوبة مةبةسيت دةرهثناين.  و مؤنؤپؤصة بيانيةكاننPrivat) تپريضا (كؤمپانيا

وصةتة دةخودي ناو لة دواجاردا، بؤهةموو ئةم كةرةسة خاوانة . جياكردنةوةي بةكاردةهثنرثن
 بة ، كةرةسةخاوةكانبثگومان پاكردن و خاوثنكردين.. رةوانةدةكرثنسةرمايةدارة كؤلؤنياليزمةكان 

لةبةر هةبووين دةستيكاري زؤر . ناو وآلتة هةژارة كؤلؤنيةكةدا ئةجنام دةدرثتهةموو پثويستيةكةوة لة
  . هةرزان

تة وابةستانة دةدرثت، ةوصةتة سةرمايةدارةكانةوة بةم وآلـةي كة لةاليةن د) دراوة وام (ـ سةرجةمي ئةو8
تاين دةرةوة وةريدةگرن، لةسةر ئةم وآلتة  لة وآلـةوة) !.... يارمةيت (اويكة بة ني ةيان ئةو دراو

واتا . ة كؤنةكانيانـ) وام ( زؤري ئةو يارمةتيانة بؤ دانةوةيوابةستة و هةژارانة پثويستة زؤربةي
  . وةي كة چؤتةسةر قةرزة كؤنةكان بدةنةوة) سوو (قةرزةكؤنةكان و ئةو

و ) پريضات ( و كاريگةرن، لةاليةن كؤمپانيا ـ زؤربةي ئةو بريارانةي كة بؤ ئابووري وآلت گرنگ9
پسپؤذة بيانييةكان لة ناو خودي رژمثةكاين ئةو . كؤمپانيا مؤنؤپؤلةكان و بانكةكانةوة پوچ دةكرثنةوة

 ئةو  بوژةي نةتةوةيالن و نةخشةيدةوصةتة وابةستانةدا، دةستثكي باآل و كاريگةريان لة داناين پ
ژةوندي وآلتة كؤلؤنياليزمةكان ر، ئابووري و پيشةسازيةوة، بؤ بةوآلتانةدا هةية، چ لةرووي رامياري

  . لة كنةو چينةكردندان
  !..... خؤماصيكردن

لة هةوصي ئةودا بوون ئةو پةيوةندية .  كة كؤنة كؤلؤين بوون، هةنثك لةو وآلتانة،نةي دويدالةم ساآل
بؤ سةركةوتين . ةيان بوو، ببذنئابوورية گرثدراوةي كة بة دةوصةتة كؤلؤنياليزمة پيشةسازيةكانةوة ه

). دةوصةتكردن (ئةم كارة ويستيان، ئةو كؤمپانيا مؤنؤپؤالنةي كة لة وآلتةكانياندا هةن، واتا بة
ي % 51دةوصةت دةسيت بةسةر . تد... جةزاير، تانزانيا، زامبيا. منونةي ئةو وآلتانة. خؤماصيان بكةن

سةري و خؤماصيكردنة لةو وآلتانةي كة ئاماژةمان بؤ پةنا بؤ ئةم جؤرة چارة. بةشة كؤمپانياكاندا گرت
بةآلم لثكؤصينةوةكان و . دةكارثت لة پثشةذؤژثكي دووردا بة سوود بؤ ئةم وآلتانة بگةذثتةوة. كرد
ثژينةوةكان ئةو راستيةيان سةملاندووة، كة ئةم جؤرة چارةسةرانة، هيچ دياردةيةكي بةوةو لثتو

  . دا ناهثنثتة ئاراوة يةكةمةكاينو گؤذانكاري خثرا، لة ساص پثشچوون
  !... بابةشثوةيةكي گشيت خؤماليكردن شيكةينةوة
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لةبري . گرثت و خؤماصيكيان نةكاتراستةوخؤ دةستبةسةر ئةم كؤمپانيانةدا نةئةگةر بثت و دةوصةت، 
دةوصةت لة ژثر ئةو بارةدا جوصةي بؤ ناكرثت و دةكةوثتة كؤمپانياكان بكذثتةوة، ئةودةم  ةئةو

بةو جؤرة . دةبثت ئاماژة بةوة بكةين كة نرخي كذينةوةي ئةو كؤمپانيانة گةلثك گرانة. سيةوةتةنگا
ةبثت لة ئايندةشدا د. ـكي زؤري ئةو كؤمپانيا بيانيانةوة) وام (دةوصةت دةبثت خؤي خباتة ژثر باري

واتا ).  كذينوامي (، بؤ دووبارة دانةوةيي كؤمپانيا كذراوةكان بةكارثنن و سةرمايةبةشثك لة بوژة
  . ئةو قةرزةي كة لة كذيين كؤمپانياكاندا كةوتؤتة سةر دةوصةت

دةرةوةي بة بةردةوامي كثشبكرثت بؤ  كؤمپانياكان  لة داهات و دةسكةويت،ةشثكي زؤرتا دةبثت باكةو
 بثگومان ئةم خاوةن. كؤمپانيةكانيانوآلت و بيدةن بةو خاوةن كومؤانياو و بةرثوةبةرة پثشوةكاين 

پاش ئةم كذينةوةيةش بة . مان سةراين وآلتة كؤلؤنياليزمةكي پثشون هةر هة،و بةذثوةبةرانةين كؤمپا
، هةرچي شثوةيةكي گشيت ئةو پسپؤذ و كارمةندة بيانيانة هةر لةو دةوصةتة كؤلؤنيالكراوةدا دةمثننةوة

ئةگةرچي . سوذثنبةرزةكاين ناو كؤمپانيةكانة، هةر لةاليةن ئةم سةرة بيانيانةوة هةصدة كارةگرنگ و 
، لةژثر بةآلم هثشتا پؤستة گرنگةكان. ئةو وآلتة خؤماصيكارانة خاوةين بةشي سةرةكي كؤمپانياكانن

تاكو ئثستاش هةر . شارةزا و ئابووريزان و تةكنيكوانةكاين دةوصةيت كؤلؤنياليامداية و كادثر چاودثري
امياري پةتكةوزاصبةي دةوصةيت رهؤي ئةمةش دةگةذثتةوة بؤ .  كؤلؤنياليزم خاوةن ماصةدةوصةيت

 لة ،هؤيةكي تريش نةبووين ئابووريزان و تةكنيكواين باآل و كادثري روناكبريي نيشتمانية. كؤلؤنياليزم
كة بةدصنياييةوة ئةم . گؤذثلةم رووةوة كةموكوذيةكي زؤر دثتةكةواتا . ناوخؤي ئةو وآلتة خؤماصيكارةدا

ي ئةو وآلتة ة بؤ ئةو، سةرةكي و ئاصتةرناتيضي يةكةمنكادثرة رووناكبرية نيشتيمانيانة مةرجثكي
ئابووري  ( كة،ـة بدةن) پالنة بةرهةم (خؤماصيكارانة بتوانن لةسةر پثيخؤيان بووةسنت و برياري ئةو

  . دةكاتدةستةبةر) سةربةخؤ
  . ) پالين بةرهةمي نيشتيماين ( واتا

  !... كولتوري نوث كؤلؤنياليزم
بة پثشكةوتين ئةو وآلتانة كؤنيكراوانةوة وةگرتووة و  كة پثشي ،ييةبثگومان بةتةنيا ئابووري ن

و بةهيچ كلؤجثك ناتوانن لة ژثر چةپؤكي ئةو وآلتة سةرمايةدار و پيشةسازيانةدا . وابةستةي كردوون
تة هةژارة داگريكراوانة نةي ئةو وآلائاشكراية هةموو ئةو بنكة و سازيةيئةوي كة .  و ئازادبندةرچن

بؤ . زي دةوصةيت كؤلؤنياليزمةوة بةپثي بةرژةوةنديةكاين دةوصةيت داگريكار دروستكراونلةاليةن هث
نةخشةو پيالين خوثندن، واتا . فثرگةكان و زانكؤكان لةاليةن هثزي كؤلؤنيالةوة دامةزراون: منونة

لة . سستثمي خوثندن، لةسةر ئاسيت كولتوري كؤلؤنياليزمانةي ئةم دةوصةتة پيشةسازيانة دارثژراون
واتا لةاليةن ئةوروپيةكانةوة، بةپثي . كتيزة دةكرثتاهةمان كاتيشدا بة فةرماين خؤشيان جثبةبث و پر

بؤ منونة زماين فةرمي زماين مامةصة و كاروباري دةوصةت، بةهةموو سازي . مةبةسيت چاوچنؤكي خؤيان
.  توثژينةوة، راگةياندن و خوثندين باآل سةرةتاييةكانةوة تا زانكؤكان وو دامةزراوةكانةوة، لة فثرگة

Media ئةمانة گشيت بة زماين فرانسايني يان ئينگليزين .  
زماين . ن و دارشتين زاگؤنةكان، ئاين، وثژة و هونةرداكا لة دادگا،بثگومان زماين هثزي كؤلؤنيال

بةكوريت لةهةموو روويةكةوة دةستيان وةرداوةتة ناو كولتور و دابونةرثيت ئةم وآلتة . فةرمني
رةنگي كولتوري  زؤر زوو تاموگةلة بة كؤلؤنيكروانةلة بارةي كؤمةآليةتيشةوة، ئةم . گريكراونةوةدا

  . زميان تيادا خؤشةكرا و بةسةرياندا سةپثنراكؤلؤنياليز
ئةو كةلوپةلو كاآليانةي كة لة ناو دووكان و كؤگاكان و شوثنةگشتيةكاندا دةفرؤشرثن، كةلوپةلو 

لةبةر ئةوة ئةو كةلوپةالنة ماركةي ئةو . يةدار و پيشةسازيةكانةوة هثنراونكاآلگةلثكن، لة وآلتة سةرما
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لةسةر كارتؤن  پروپاگاندة  بؤ و تثكستة ريكالمانةي كةزانياريكؤمؤانيا بيانيانةيان پثوةية، لةگةص ئةو
بة مةبةسيت سةرجنراكثشاين . و كةلوپةالنة نووسراونةلوپةلةكان بؤ ناساندين ئةو كاآلپاكةيت كو 
ي   %90بةآلم ئةوةي كة جثگاي رامانة لة . ذيار و پةسنكردين كةلوپةلةكان و چؤنيةيت بةكارهثنانيانك

ص كةلةسةر ئةو پاكةت و كارتؤنانة نووسراون، لةگة ئةم نووسرا و و پذوپاگاندة و ريكالم و تثكستانة
 نةك بؤ خةصكي وآلتثكي !... مةريكيدا دةگوجنثن و بؤ ئةوان نووسراوندابونةرثت و مثشكي ئةوروپي و ئة

  . هةژاري كؤلؤنيكراوي دادؤشراو
كولتوري نوث  (بةلةسةر ئةم بناخةية دةتونني ئةم هةصوثستانةي وآلتاين پيشةسازي و كؤلؤنيال 

 كارثكي نةگةتيف ـة) كولتوري نوث كؤلؤنياليزم (يئةم راميار. ن يان پثناسة بكةينناوبةري) كؤلؤنياليزم
ئةگةرچي ئةم وآلت و . وآلت و گةلة بة كؤصؤنيكراوانةي پثشووكولتوري ئةم   ودةكاتة سةر رةسةنثيت

گةلة بةكؤصؤنيكراوانة، نة بةهيچ شثوةيةك، نة بةخواسيت خؤيان لةگةص ئةم كولتور سةپاندنةدنةي 
خوثندن و زماين هثزي كؤلؤنيال بةزؤر نوث كؤلؤنيايلزمدا بوون، بةآلم وةكو روومنانكردةوة سستثمي 

بثگومان دةسةآليت هثزي داگيكاري كؤلؤنياليزم .  بةسةر ئةو گةالنةدا سةپثنراين فةرميكراية زما
ةرةتاوة تواين ئةمة بةسةر ئةو گةالنةدا بسةپثنثت، لةهةمانكاتادا، دةوصةيت كؤلؤنيال ئاكار و لةس

وانة هةروةها دابونةرثت و ژياين ئةم وآلتة داگريكرا. ةم گةالنةي پيس و لة گرثژةنة بردنةرثيت ئ
شةوة نةوةستا دةسيت بةكاري دةوصةيت داگيكار بةمانة. لةهةموو روويةكةوة كؤلؤنيزةكران

كرد، كةوتة ناوناتؤرة و پذوپاگاندةي نابةجث، بؤ بؤژؤكردن و لةناوبردين كولتوري ئةم نامرؤضايانة
سوكةويت ئةم هةروةها خؤ دورة پةرثزگرتين سپي پثستةكان، هةص. گةل و وآلتانة و دزيين كولتورةكةيان

و وايان نيشاندةدان . بة مةبةسيت شكاندين كةسايةيت و بذوا بةخؤ نةبوون. گةلة هةژارة داگريكراوانة
ئةمةش تةنيا بؤ مبةسيت لةناوبردين دابونةرثت و . سفرةوةيةبكةن و كةسايةتيان لة ژثرمدةبثت شةر

 بة ،لة جثگايان) نياليزمكولتوري نوث كؤلؤ ( دابوبةرثت وسةپاندينكولتوري ئةم گةالنة بوو، 
  . مةبةسيت چاوترساين گةالن و درثژةدان بة مثژووي دادؤشني و دزين و تاآلنكردن و چةوساندنةوة

  وةرگثذاين لة سويديةوة
  زاگرؤس زةردةشيت

  ستؤكهؤصمسويد 
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