
لەم لێکۆڵینەوەیەدا هەوڵ دەدەین بە کورتی چاوێک بە کتێبەکەی کینزدا 
بخشێنین و، به بەراورد کردنی چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی واڵتەکان لەگەڵ 

شەڕی ئۆکڕانیا و ڕووسیا و، ئەوەی لە سەردەمی کینزدا دەرەقەت بە واڵتانی 
دۆڕاوی جەنگی یەکەمی جیهانی، بەتایبەت ئەڵمانیا ڕووی دا، وێنەیەکی 

ڕوون لە ئەو دۆخەی کە ئێستا خەریکی ڕوودانە و ئەوەی ئەگەری هەیە لە 
داهاتوودا لە ئەنجامی ئەم جەنگەدا بەسەر کەشوهەوای سیاسیی نێودەوڵەتیدا 

زاڵ بێت، نیشان بدەین.

دەرئەنجامە ئابوورییەکانی گەمارۆی ڕووسیا:
وانەگەلێکلەکتێبیدەرئەنجامەئابوورییەکانیئاشتی]1[

نووسینیئابووریناسجۆنمیناردکینز]2[

ڕاژانکوردستانی



پیشەکی
بیرمەندانی زانســتە مرۆیی یــەکان بەردەوام 
هەوڵیــان داوە بــە تێگەیشــتن لــە زنجیرە 
مێژوویی یەکان و ڕەوتی ڕووداوەکانی ڕابردوو 
و تێگەیشــتن لە سروشت و هۆکارەکانی ئەو 
ڕووداوانە زانســتێکی دروســت لەبارەی ئەو 
هۆکارانەی کە بەشدارن لە ڕوودانی دیاردە و 
ڕووداوەکانی دەوروبەری کۆمەڵگا مرۆیی یەکان 
بەدەست بهێنن. لە پشت هەموو توێژینەوەکانی 
زانســتە مرۆیی یەکانەوە، شوێنەواری مێژوو و 
ڕەوتــی ڕووداوە مێژوویی یەکان و کاریگەریی 
مێــژوو لەســەر ئەنجامــی توێژینەوەکانــی 
توێــژەران و زانایــان دیــاره. له ســەرەتای 
ســەدەی بیســتەمدا مێژوو دەبێت بە شاژنی 
زانســته مرۆیی یەكان و لە ڕێگای پاڕادایمی 
دەروونشــیکاری بەڵێنمــان پێــدەدات کــە 
بــە دووبارەبیناکردنــەوە و زاڵبوون بەســەر 
ڕابردووماندا و، بە لەخۆبیرکردنەوەی بەکۆمەڵ 
و فراوانتر، دەبێ بە تێگەیشــتنێکی باشتر لە 
ئێستامان بگەین و هەنگاوی کاریگەرتر بەرەو 
داهاتوو بنێین، ئەگەر ئەو بابەتە مێژوویی یانە 
بە باشی شیکاری نەکرێن و ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو 
ڕێگایەک هەنگاو بنێین کە ڕابردوومان لەبیر 
بچێتەوە؛ مێژوو قورســایی یەکی زیاتر دەخاتە 
سەر شانمان و داماوی و بێ دەسەاڵتی بەرانبەر 
بە دەروبەرمان و جیهانی دەرەوە بەســەرماندا 
زاڵ دەبێت. کەواتە دەتوانێت بگوترێت ناسینی 
مێژوو پەیوەندیی قووڵی بە پرســی ڕزگاری و 
ئازادی لە هەڵبژاردنی مرۆڤەکانیشــەوە هەیە. 
وەسفکردن و دەربڕینی ڕوانگەی دیاردەیەک 
بە شــێوەیەکی ئەگەری و پێشبینیکردنی ئەو 
ڕێگایانەی لەپێشــن، مومکین نابێ، مەگەر بە 
گەڕانەوە بۆ سەرەتا و چۆنیەتیی درووستبوونی 
دیاردەکە و ئەو فاکتەرانەی دۆخەکەیان ســاز 
کردووە و تێگەیشتنی دۆخەکە و ئەو شتانەی 

خەریکی ڕوودانن.
بابەتــی ئــەم توێژینەوەیــە شــیکاریی 
لەشکرکێشیی ڕووســیا بۆ سەر سنوورەکانی 

ئۆکڕانیا و باس کردنی داهاتووی ئەم شەڕەیە.
دەســتپێکردنی شــەڕی نێوان ئۆکڕانیا و 
ڕووســیا و لەشکرکێشیی ســوپای ڕووسیا بۆ 
سەر سنوورەکانی ئۆکڕانیا چەلێنجی بنەڕەتیی 
بۆ حکومەتەکانی ئەورووپا و جیهان دروســت 
کردووە. حوکم کردنی داهاتوو و درێژەی ئەم 
شەڕە و کارلێککردن و چۆنیەتیی مامەڵەکردن 
لەگەڵ ئەم پرسە لە داهاتوو و ئێستادا یەکێکە 

لە تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم توێژینەوەیە.
ئــەوەی ســەرنجڕاکێش دەردەکەوێــت 
هەڵوێســتی تاکالیەنەی ڕۆژئاوا و ئەمەریکایە 
بــە ســەپاندنی ســزای توندی ئابــووری و 
سیاســی بەرانبەر بەو واڵتەی کە گرژییەکانی 
دەســت پێکرد، واتە واڵتی ڕووسیا. ئامانجی 
ســەرەکیی ئێمە شــیکردنەوەی کاردانەوەی 
واڵتانی ڕۆژئاوا لەمەڕ دەســتپێکردنی جەنگ 
و ئەو گەمارۆیانە کە هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی 
جەنگەوە و، بە شێوەیەکی هاوئاهەنگ لەالیەن 
واڵتانی ئەورووپا و ئەمەریکاوە دەست پێکران. 
سیاســەتێک کــە وێدەچێــت ئامانجی زۆر 
فراوانتری لەالی ڕۆژئاواوە هەبێت و ڕەهەندی 
تری جگە لە شــەڕی ئۆکڕانیای لەپێش چاو 

بێت.
لە ڕاستیدا ئێمە هەوڵ دەدەین کە نیشان 
بدەین دەرئەنجامەکانی ئەم گەمارۆیانە بە تەنیا 
لە ئەســتۆی حکومەتی ڕووسیا یان سەرۆکی 
ڕووســیا نابێــت و مــەودای کاریگەرییان بۆ 
ماوەیەکــی زۆر لە  داهاتووشــدا دیار دەبێت 
و دامەزرێنەری سیاســەتەکانی تری دەوڵەتی 
ڕووســیا و تەنانــەت کۆمەڵگای ڕووســیا لە 

سااڵنی داهاتوودا بێت.
دیارە کە پێویســت نییە بڵێین ئامانجمان 
بەرگریکردن یان الیەنگری هیچ کام لە الیەنە 
شەڕکەرەکان نییە و تەنیا دەمانەوێت ڕێبازێکی 
دیکە بۆ شــەڕ و ملمالنــێ و گەمارۆیەکانی 
پەیوەندیدار بەو شەڕە نیشان بدەین. ئامرازی 
ســەرەکیی ئەو شــیکارییە، وەک لە خوارەوە 
ڕوونی دەکەینــەوە، مۆدێلکردنی بیرۆکەکانی 
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یەکێک لە ئابووریناســە گەورەکانی سەدەی 
بیســتەم، جــۆن ماینــارد کینــزە. کینز لە 
سەرەتای ســاڵەکانی کۆتایی هاتنی جەنگی  
یەکەمی جیهانی بە نووسینی کتێبێک لەسەر 
مامەڵەکردنی  چۆنیەتیــی  دەرئەنجامەکانــی 
واڵتــان لەگــەڵ الیەنــی دۆڕاوی شــەڕ و 
ڕاگەیاندنی ناڕەزایەتی و دژایەتیی خۆی لەمەڕ 
سیاسەتەکانی واڵتانی سەرکەوتوو، پێشبینیی 
شــەڕێکی دیکەی کردبوو. کینز لەم کتێبەدا 
بە پشکنینی دەرئەنجامەکانی پەیمانی ئاشتی 
لــە کۆتاییی جەنگی یەکەمــی جیهانیدا کە 
بــە پەیمانی ڤێرســای ناســراوە، لێکۆڵینەوە 
و پێشــبینیی داهاتــوو و ئەگــەری ڕوودانی 

جەنگێکی دیکە دەکات.
لــەم لێکۆڵینەوەیەدا هــەوڵ دەدەین بە 
کورتی چاوێک بە کتێبەکەی کینزدا بخشێنین 
و، به بەراورد کردنی چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی 
واڵتەکان لەگەڵ شــەڕی ئۆکڕانیا و ڕووســیا 
و، ئەوەی لە ســەردەمی کینزدا دەرەقەت بە 
واڵتانــی دۆڕاوی جەنگــی یەکەمی جیهانی، 
بەتایبــەت ئەڵمانیا ڕووی دا، وێنەیەکی ڕوون 
لە ئەو دۆخەی کە ئێســتا خەریکی ڕوودانە و 
ئەوەی ئەگەری هەیە لە داهاتوودا لە ئەنجامی 
ئەم جەنگەدا بەسەر کەشــوهەوای سیاسیی 

نێودەوڵەتیدا زاڵ بێت، نیشان بدەین.

کینزودەرئەنجامەئابوورییەکانیئاشتی
لەنێوان ساڵەکانی شەڕی دووهەمی جیهانی، 
جۆن مینارد کینز و فرێدریش فون هایێک]3[ 
لەگــەڵ مامۆســتا و خوێندکارانــی دیکەی 
زانکۆی کینگز کالێج، بە درێژاییی شــەوەکان 
لە سەربانی کلیسای ڕازاوە و جوانی گوتیک بە 
نۆبە نیگەهبانییان دەدا. ئەو دوو ئابووریناســە 
لە کاتێکدا بەیەکەوە لەبــەر ئەوەی پێش بە 
ئاگرگرتنی سەربانی کلیساکە بگرن بەیەکەوە 
لەوێ وریا بوون، کە هــەر دووکیان هاوکات 
هاتن و ســەرهەڵدانی ســتەمکاری و ڕژیمی 
سۆسیالیستیی نەتەوەییی هیتلێڕیان پێشبینی 

کردبوو. ترسی لە شەڕ، ئەم دوو ئابووریناسەی 
کــە لە تیۆریی ئابووریدا پەیوەســت بوون بە 
دوو بەرەی جیــاوازی هزری ئابووری لەیەک 
نزیک کردبووەوە. ئــەو دێوەزمەی هەردووک 

ئابووریناس لێی دەترسان، وەڕاست گەڕابوو.
لە ســااڵنی پێش دەســپێکردنی شەری 
جیهانی دووهەم و سەرەتاکانی کۆتایی هاتنی 
شــەری جیهانی یەکەم واتا ســاڵی ١9١9ی 
زایینی، کینز لەگەڵ  شاندێکی واڵتی بەریتانیا 
و ســەرۆک وەزیرانــی ئەو کاتی ئــەم واڵتە 
دێڤید لۆید جۆرج]٤[، بە مەبەستی ڕاوێژدان بۆ 
کۆنفەڕەنسی ئاشتی پاریس بەشداری کردبوو 
و ئەو شــتانەی لەونێوان وتووێژیەکان ئاشتی 
چــاوی پێ کەوتبوو، تووشــی شــۆکی کرد. 
لەبــەر ئەوەیکە واڵتانی بەرەندەی شــەڕەکە 
تاوانی دارایی تووندیان خستبوو سەر واڵت و 

نەتەوەی ئەڵمانیا.
و  بێچــارە  کــە  وابــوو  پێــی  کیـــنز 
گۆشەگیرکردنی واڵتێکی وەک ئەڵمانیا ڕێگە 
خۆشکەرە بۆ وەدیهێنانی دۆخێکی سیاسەتی 
توند و بەســتراوەی دیکە لە داهاتوودا.  کینز 
پێی وابــوو کە پەیماننامەی ڤێرســای]5[ کە 
زۆرتــر بریتی بوو لەوەی کــە دەبێ زۆرتری 
خاکــی ئیمپڕاتۆریی ئەڵمانیــا لەم واڵتە جیا 
بکرێتەوە، پاڵنەرێکە بۆ سەرهەڵدانی شەڕێکی 
دیکــەی جیهانــی، واتە شــەڕی دووهەمی 

جیهانی )کینز،23(.
لە بەشێک لە بڕگەکانی ئەم گرێبەستەدا 
ئامــاژە بەوە کرابوو کە واڵتــی ئەڵمانیا دەبێ 
شــەش ملیارد و شەشســەد ملیــۆن لیرەی 
سترلینگ غرامە بدات بە واڵتانی براوەی شەر.
بە پێی ئەم گرێبەســتە تەواوی کەشتیی 
شەڕکەرەکان و بازرگانییەکانی واڵتی ئەڵمانیا، 
بە واڵتانی فەڕانســە و بەریتانیا درا و هەرچی 
چاالکیی دەریایی بوو لە واڵتی ئەڵمانیا کۆتایی 
پێ هات. هاوکات بڕیار وابوو تا سااڵنێکی زۆر 
لە داهاتوودا ئەڵمانیا کەشــتی بۆ فەڕانســە و 
بەریتانیا ســاز بکات. لەگەڵ ئەوەشدا تەواوی 
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ســامانە دارایی یەکانی ئەڵمانیــا لە دەرەوەی 
واڵت دەستی بەســەردا گیرا. بەرهەمهێنانی 
پێنــج هــەزار مەکینــەی شــەمەندەفەڕ و 
براوەی  ١5٠هــەزار ئۆتۆمبێــل بۆ الیەنــی 
شەڕەکە، بەشێکی تری ئەو غەرامەیە بوو کە 
بۆ ئەڵمانیا دیــاری کرابوو. هەروەها بڕیا وابوو 
بۆ ماوەی دە ساڵ ئەڵمانیا بە واڵتانی فەڕانسە 
و ئیتاڵیا و بەلژیــک، بەردی خەڵوزی بەالش 
بدات تاکوو پێداویســتییە ئابوورییەکانی ئەم 
واڵتانە دابین بکرێ. لە گرێبەســتی ڤێرسادا 
هاتبوو کە هێزی نیزامیی ئەڵمانیا دەبێ کەم 
بکرێتــەوە و مافــی هەبوونــی ژێردەریایی و 
وەرگرتنی سەربازی شەڕ لەم واڵتە زەوت کرا. 
ئەڵمانیا هەروەهــا کۆنتڕۆڵی کانزاکانی وەکوو 
بەردی خەڵوز، بەدری ئاســن و سۆربی خۆی 

لەدەست دا)زەندی، ١39١(.
لــەم کاتە و هاوکات لەگەڵ کۆنفڕانســی 
ئاشتیی پاریس و گرێبەستی ڤێرسای بوو کە 
کینزی الو کتێبی دەرئەنجامە ئابوورییەکانی 
ئاشتی نووسی. ئەم کتێبە دەقێکی ڕووخێنەر 
ســەبارەت بە گەمژەییی ڕێبەرانــی واڵتانی 

براوەی شەڕ بوو.
خاڵی گشــتیی ئــەم کتێبــە ئەوەیە کە 
وتووێژەکانی ئاشــتی تەواو بێ ســوود بوون. 
بە بڕوای کینز شــەهوەت تۆڵەســەندنەوە و 
مەیلــی زۆری وێرانکردنی واڵتــی ئەڵمانیا بۆ 
بــە چۆکداهێنانی ئەم واڵتە بۆ هەمیشــە و 
ئەو شــتەی ئەو ناوی نابوو هاندەری شــەڕی 
ناوخۆییــی ئەورووپــا، بــە ئەگــەری زۆر لە 
داهاتــوودا هاندەرە بۆ شــەڕێکی گەورەتری 
دیکــە. ئــەم پێشــبینییەی کنیز بۆ شــەر 
وەڕاســت گەڕا. بە وتەی کینز الیەنی خراپی 
گرێبەســتەکە لە وردەکارییەکانیــدا بوو. بۆ 
نموونــە بە پێی یەکێک لــە بڕگەکان واڵتی 
ئەڵمانیا دەبوو لــە ناوچەی ئالزاس-لۆرێن کە 
لە ســاڵی ١87١ی زایینــی داگیری کردبوو، 
پاشەکشە بکات، ئەوەش دەبوو بە هۆی ئەوەی 
کە ئەڵمانیا سەرچاوەی سەرەکیی وزەی خۆی 

لەدەست بدات. ئەم ناوچانە کانگای گەورەی 
بەردی خەڵوزی لێبوو کە سەرچاوەی 

گرینگ بوون بۆ دووبــارە بیناکردنەوەی 
ئەم واڵتە لە دوای شــەڕ. لەدەســتدانی ئەم 
کانگایانــە ئابووریی ئەڵمانیــای وێران دەکرد. 
کینز دەیگوت کە واڵتی فەڕانســە دەیهەوێ 
ئەڵمانیا واڵتێکی دێهاتــی الواز بێت، چونکە 
ئەو بــڕە غەرامەیەی دەبوو بە واڵتانی براوەی 
شەڕی بدات، زۆر زۆر زیاتر بوو لە سەرچاوەی 
بەدەســت هێنانــی ئــەم پارەیــە. کینز لە 
کۆنفڕانسی ئاشتیدا وتی، نابێ غەرامە هەبێت 
و ئەگەریــش هەبێ، نابێ لــە 2٠٠٠ میلوێن 
پاونــد زیاتر بێت، کەچی کــەس بایەخی بۆ 

قسەی کینز دانەنا.
بــە  ڤێرســای  گرێبەســتی  کینــز 
ستەمکارانەترین کردەوەی براوەیەکی شەڕ لە 
درێژاییــی مێژوو ناوزەد کــرد، و بەم هۆکارە 
کە دژایەتیــی توندی ئەم گرێبەســتەی لە 
ڕوانگەیەکــی درێژخایەنــەوە دەکــرد )جێی 
ئاماژەیــە کــە ئابووریناســانی کینزیەنی لە 
شیکارییەکانی ئاســتی ماکرۆ بە پێچەوانەی 
ئــەوەن و بااڵنســی کورتخایــەن و ڕوانگەی 
کورتخایەنیان بەرانبەر بە بابەتە ئابوورییەکان 
هەیە، کینز ڕســتەیەکی بەناوبانگی هەیە کە 

دەڵێ لە درێژخایەندا هەمووان مردووین(.
ئەوکاتــی میدیاکانی شــۆڤێنی کێنزیان 
بەوە تۆمەتبار دەکرد کە الیەنگری لە حیزبی 
نــازی دەکات. لــە یەکێک لــە ڕۆژنامەکانی 
ئەوکاتی پێشــنیار درابوو کە مەدالیای ئایرۆن 
کڕاس]6[ کە هێمای جەنــگاوەری نازییەکان 
بــوو بدرێتــە کینز. کینز کە لە کۆنفڕانســی 
ئاشتیی پاریس دەســتی لەکار کێشابووەوە و 
گەڕابووەوە واڵتی بەریتانیا، خەریکی نووسینی 
کتێبی دەرئەنجامەکانی ئابووریی ئاشتی بوو، 
بە دروســتی دەرکەوتەکانــی تەنبێ کردنی 
واڵتی ئەڵمانیای مۆدێڕنی بە ڕێبەرانی واڵتانی 
براوە بەتایبەت فەڕەنســییەکان کە زۆرتر لە 
لە  تۆڵەســەندنەوە  بەدوای  بەریتانیایی یەکان 
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نەتــەوەی ئەڵمانیا بوون، هوشــداری دا. هەر 
لە دوای نووســینی ئەم کتێبە، کینز ناوبانگی 
جیهانی دەرکرد. ئەو لە ناخی ئەم گرێبەستەدا 
ناکۆکــی دۆزیبووەوە و ئەمــەی لە ئەنجامی 
هەست و خواستی تۆڵەکردنەوە و زەلیلکردن 
و نامۆبــوون و نامۆکردنی گەلــی ئەڵمانیا لە 
گۆڕەپانــی جیهانی و سیاســەتی نێودەوڵەتی 
دەبینــی. لەالیەک هاوپەیمانان دەیانویســت 
قەرەبوو و غەرامەیەکــی قورس لە ئەڵمانیای 
دۆڕاو وەربگرن و لەالیەکی دیکەشەوە بەپێی 
هەمان ڕێککەوتن زۆربەی ئەو ســەرچاوانەی 
لەبەردەســتی ئەڵمانیادان، کە دەکرێت خاڵی 
ســەرەکیی گەشەســەندنی ئابووریی ئەڵمانیا 
بێت بۆ ئەوەی بیدات بــۆ قەرەبووکردنەوە بۆ 

هاوپەیمانان، لەدەستی دەدا.
بە پێــی ئــەو گرێبەســتە ئەڵمانیا 55 
لەســەدی کانگاکانــی بــەردی ئاســن، ٤5 
لەســەدی کانگاکانــی بەردی خەڵــووز، 75 
لەســەدی کانــگای ڕووی و 57 لەســەدی 
کانگای ســۆربی لەدەســت دا.)زەندی، ١39١(  
ئەمە بــە واتای ئەوە بــوو ئەڵمانیا هیچی بۆ 
قەرەبووکردنــی غەرامەکە نەدەما. کینز کە لە 
کاریگەرییەکانی ئابووریی ئەم فشــارە زۆرەی 
سەر ئەڵمانیا بە باشی تێگەیشتبوو، پێی وابوو 
ئەو هێزانەی کە شەڕی داهاتووی ساز دەکرد، 
هەستی زەلیلبوونی گەلی دۆڕاوی ئەڵمانیا بوو 
و، هەســتی تۆڵەسەندنەوەی هاوپەیمانانی کە 
لە پەیمانی ڤێرســایدا دێڕ بــە دێڕ فۆڕمێکی 
ئابووری گرتبوو، شــی کردەوە و شــرۆڤەی 
کرد. ئــەو لــەم کتێبەدا ســەرۆک کۆماری 
ئەمریکای بە"دۆن کیشــۆتی کــەڕ کوێر" و 
ســەرۆک وەزیرانــی بەریتانیای بــە "خوێن 
 مژی بێ ڕەگوڕیشــە" ناوبرد.)شــاالی، ١399( 
تۆنی تیژی قســەکانی کینــز کە هەڵبەت لە 
چاپەکانــی دیکــەی ئەم کتێبەدا ســڕایەوە، 
نەیتوانــی کۆمەڵگای بەریتانیــا و ئەورووپای  
ئەوکات لەگــەڵ بیرۆکەکانی کیزن هاوڕا بکا 
و کەس گوێی لە قســەکانی کینز نەدەگرت. 

هــاوکاری و ئاگاداریــی کینــز و هایێک لە 
ســەربانی کلیســای زانکۆی کینگز کالێج لە 
سااڵنی شەڕی دووهەمی جیهانی لە کاتێکدا 
بوو کە لەنێوان دوو شەڕی جیهانیدا جیاوازیی 
هزری و تیۆرییان لە هزری ئابووریدا تەواوی 
فەزای ئەکادیمی و زانکۆکانی ئەو سەردەمەی 
پــڕ کردبوو و دابەشــبوونێکی تیــژ لەنێوان 
الیەنگران و قوتابییانی ئەو دوو ئابووریناسەدا 

هەبوو.
ئەوەی ڕاســتی بــێ ئەم هەڕەشــەیە و 
کەشــوهەوای ترسناکی ئەورووپای جەنگاویی 
ئەو ســەردەمە، دەرئەنجامی پشتگوێخستنی 
هۆشــداریی ئــەو ئابووریناســە بــوو کە بە 
دروستی پێشبینیی داهاتووی کردبوو. ئێستا 
کینز دەبوو ڕاستییەکان قبوڵ بکات و لەگەڵ 

ڕکابەرە ڕۆشنبیرەکەیدا هاوکاری بکات.
ئه وه ی که که س له م کتێبه دا پێشــوازی 
له پێشــبینییه کانی کینز نه کردووه، به هیچ 
شێوه یه ک نه بوو بە بهربەست له باڵوبوونه وه ی 
شــیکارییەکانی  ئابوورییه کانــی.  بیرۆکــه 
و  ئابــووری  گــەورەی  پاشەکشــەی  بــۆ 
ستراتیژییەکانی پێشنیارکراوی بۆ تێپەڕاندنی 
بارودۆخــی ســااڵنی ١93٠ دامەزرێنــەری 
یەکێک لە ئامرازەکانی شیکاریی ئابووری بوو 
کە بریتــی بوو لە ئابووریی ماکڕۆ. ڕوانگەی]7[ 
تایبەتیی کینز بۆ ڕۆڵی حکومەت لە ئابووریدا 
و هاندانی ئابووری بە هاندانی الیەنی خواست 
)بە پێچەوانەی تیۆریی الیەنی دابینکردن یان 
یاســای سی( لە ئابووریی ئەو واڵتانەی کە لە 
پاشەکشەدان، لە کۆتاییدا بووە هۆی دەرچوون 
لــە پاشەکشــە. قۆناغی نێــوان دوو جەنگی 
گەورەی جیهانی سەر بە ئایدیای کینزی بوو 
لە سیستەمی ئابووریی واڵتانی پێشکەوتوودا. 
ئەم کارایی یەی تیۆرییەکانی کینز وای لێکرد 
یەکێک بێت لە بەناوبانگترین ئابووریناسەکانی 
جیهان. ڕەنگە دۆخی جیهــان جیاواز بووایە 
ئەگــەر ڕێبەرانــی واڵتانی بــڕاوەی جەنگی 
یەکەمی جیهانی بەقەد بیرۆکە ئابوورییەکانی 
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دیکــەی گوێیان لــە ڕاســپاردەکانی کتێبی 
دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشتی بگرتبا.

کتێبــی لێکەوتە ئابوورییەکانی ئاشــتی 
ئاماژەیــان بــە پەیمانی ئاشــتییەک دەکرد 
کــە ئەوەنــدە وێرانکەر بوو بە بــڕوای کینز، 
خواستی هاوپەیمانان بۆ زەلیلکردنی نەتەوەی 
شکســتخواردووی ئەڵمانیــا، دامەزرێنــەری 

جەنگی دووهەمی جیهانی بوو.

گەمارۆیڕووسیاوشەڕیئۆکڕانیا
 لەم ســەردەمە و لە ســەدەی بیســت 
و یەکــدا، دەیان ســاڵ دوای پێشــبینی و 
ئامۆژگارییە درەوشــاوەکانی ئابووریناس کینز 
کــە ئاراســتەی ڕێبەرانــی جیهانــی کرد و 
لێکەوتە درێژخایەنەکانی خواستی زەلیلکردنی 
نەتەوەیێــک لە الیــەن ســتەمکارانی وەک 
ڕێبەرانی فەڕانسە و بەریتانیای ئاشکران کرد، 
فشــارێکی سیاســی و ئابووریی هەمەالیەنە 
و یەکدەســت لە الیەن واڵتانــی ڕۆژاوایی و 
ئەمەریکا ئاراستەی واڵتی ڕووسیایەک کراوە کە 
بە سەرۆکایەتیی پوتین دەسپێکەری شەڕێکی 
نــوێ لە دژی ئۆکرانیا بــووە. بە بیانووی ئەم 
شــەڕە، زۆربەی واڵتانی پێشکەوتووی جیهان 
بە گەمارۆ و سزای قورس، بنەڕەتیترین بنکە 
ئابوورییەکانــی ڕووســیایان کردووەتە ئامانج. 
ڕووســیا یەکێکە لــە دەوڵەمەندترین واڵتانی 
جیهان لە ڕووی سەرچاوەی ئابوورییەوە. ئەم 
واڵتــە خاوەنی بڕێکی زۆری نــەوت و گازی 
سروشــتی و کانزا بەنرخەکانە کە بەشــێکی 
زۆری هەناردەی واڵتی ڕووســیا پێک دێنن. 
لە ســاڵی 2٠١2 وە کەرتی نەوت و گاز ١6 
لەســەدی بەرهەمی ناوخۆیی و 52 لەسەدی 
داهاتــی بودجــەی فیدڕاڵــی و زیاتر لە 7٠ 
لەســەدی کۆی هەناردەکردنــی ئەم واڵتەی 

پێک هێناوە)تەسنیم، ١397(.
دوای  ڕۆژێــکا،  چــەن  مــاوەی  لــە 
لەشکەرکێشی بۆ واڵتی ئۆکڕانیا، ڕووسیا بووە 
گەورەتریــن واڵتی ژێر ســزاکانی جیهان و 

واڵتی ئێران و کۆریای باکووری تێپەڕاند. ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ گوشارە ئابووری و سیاسییەکانی 
ســەر ڕووســیا لە زیادبوونــدان و زۆرێک لە 
کۆمپانیا ڕۆژئاوایی یەکان کارەکانیان لەم واڵتە 
ڕاگرتووە یان هەناردەکردن و پێشکەشکردنی 

خزمەتگوزاییەکانیان بۆ ڕووسیا ڕاگرتووە.
بە چاوخشــاندنێکی خێرا بــە هێندێک 
لەو ڕێکار و ســزایانەی کە بەســەر ڕووسیادا 
ســەپێنراون، دەتوانین باشتر لە ڕەهەندەکانی 
خراپەکاری و هەســتی تۆڵەی سەرکردەکانی 
ڕۆژئاوایــی لە دژی گەلی ڕووســیا تێبگەین. 
پیتەر پیتاسکی، وەزیری پێشووی گەنجینەی 
ئەمریــکا لە دەوڵەتی بــاراک ئۆباما و تڕامپ 
لەم بارەوە دەڵێ کە ئەمە شــەڕێکی ئەتۆمیی 
دارایی یــە و گەورەتریــن ڕووداوی ســزادانە 
ڕۆژ دوای  مێــژوودا. چەنــد  تــەواوی  لــە 
لەشکەرکێشــیی ڕووســیا بۆ ســەر ئۆکڕانیا، 
ڕێکخراوی هاوکاری و گەشــەپێدانی ئابووری 
)OECD(]8[ لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە لە 
دوای دەســپێکی ئەم شەڕەوە، ئەم ڕێکخراوە 
بە فەرمی دانوســتانەکانی پەیوەســت بوونی 
ڕووســیا بەم ڕێکخراوەی کە  لە ساڵی 2٠١٤ 

وە ڕاگیرابوو، کۆتایی پێ هێناوە.
لــەم دوایی یانەدا جۆو بایدن ســەرۆکی 
ئەمەریکا ڕایگەیاند کــە هاوردەکردنی نەوت 
و گازی لە ڕووســیاوە ڕاگرتــووە. بایدن وتی 
کە ئــەم بڕیــارەی لەگــەڵ هاوپەیمانەکانی 
خۆی داوە. هەروەها بەریتانیاش ڕایگەیاند کە 
هاوردەکردنی نــەوت و بەرهەمە نەوتییەکان 
لە ڕووســیاوە تا کۆتاییی ساڵی 2٠22 قۆناغ 
به قۆناغ کۆتایی پێ دەهێنرێت. جگە لەوەش 
کۆمیســیۆنی یەکێتیــی ئەورووپاش پالنێکی 
خســتەڕوو بۆ کەمکردنەوەی هاوردەی گازی 
ڕووســیا بە ڕێژەی دوو لەسەر سێ لە ماوەی 
ســاڵێکدا. ئەمە لە کاتێکدایە کە زیاتر لە ٤٠ 
لەســەدی هاوردەی گازی یەکێتیی ئەورووپا 
لە ڕووسیاوە دێت. ئەم ڕەفتارە وەک ئەوە وایە 
کە لەم کاتەدا دووبارەکردنەوەیەکی مێژوویی 
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دەبینین کە ئەم جارەیان شــێوەی شــەڕ و 
گەمارۆی هەیە نەک پەیمانی ئاشــتییەک کە 
لە الیەن کینزەوە بە دووژمنکارترین پەیمانی 

مێژوو ناوزەد کراوە.
ئەم گەمارۆیانەی باســمان کردن لەگەڵ 
گەمارۆکانــی دیکــە کە بەســەر ڕووســیادا 
ســەپێندراون و ئامانجیان گۆشــەگیرکردنی 
دەوڵــەت و گەلی ڕووســیایە، کاریگەرییەکی 
قووڵی لەســەر بەهای دراوی نیشتیمانی و لە 
ئەنجامدا بەهای ســەروەت و سامانی خەڵکی 
ڕووسیا هەبووە. کینز لە تیۆرییەکان زۆرکات 
ئاماژە بەوە دەکات کە لەناوچوونی بەهای دراوە 
نیشتیمانییەکان بانگهێشتکردنە بۆ شۆڕش و 
سەرهەڵدان. ئاماژە بەو قسەیەی لێنین دەکات 
کە دەڵێت "بۆ خەبات لە دژی سەرمایەداری، 
باشــترین ڕێگە بــۆ لەناوبردنی سیســتەمی 
ســەرمایەداری، گەندەڵکردنی دراوەکەیەتی". 
بە پێی ئامارەکان ئەم گەمارۆ نوێیانە بۆ ســەر 
ڕووســیا بوونەتە هۆی ئەوەی ڕوبڵی ڕووسی 
٤٠لەســەدی بەهاکەی لەدەســت بدات. لە 
کتێبــی دەرئەنجامە ئابوورییەکانی ئاشــتیدا، 
کینز دەنووســێت: "بە دڵنیایی یــەوە لێنین 
ڕاستی کردووە، هیچ ئامرازێک متمانەپێکراوتر 
و ڕاستتر لە لەناوبردنی "بەهای دراو" نییە بۆ 
ڕووخاندنی بنەماکانی سەرەکیی کۆمەڵگایەک.
)کینز، ١٤6( ئەم هۆشدارە کینزییە سەبارەت بە 
بەهای دراوی نیشتیمانی بەسە بۆ تێگەیشتن 
لــە کاریگەرییەکانی دابەزینــی نزیک بە 5٠ 
لەســەدی بەهای دراوی نیشتیمانیی ڕووسیا. 
ڤیدباکەکانی ئــەم دیاردەیــە و لەناوچوونی 
ئابــووری کۆمەاڵیەتــی کە لە  سیســتەمی 
ئەنجامیــدا دروســت دەبێــت، دەبێتە هۆی 
زیادبوونی هەژاری، گەندەڵی و نایەکســانیی 
ئابــووری و بــەدوای ئەوەدا هەســتکردن بە 
بێزاری و تووڕەییی گشــتی لەناو کۆمەڵگادا. 
چونکە هــەر ڕادەیەک بەهای دراوی واڵتێک 
کــەم بێتەوە، بــەم واتایەیە کە ســەروەت و 
ســامانی خەڵکی ئــەم واڵتەش بــە هەمان 

ڕادە بێ بایەخ بووە. ئەمە ســتەمێکە تەنیا به 
پێوەرەکانی ســەردەمی کۆیالیەتــی بەراورد 
دەکرێــت، چونکە لە مــاوەی چەند ڕۆژێکدا 
ســامانی خەڵک لەســەدا چل کەمی کردووە 

و لەناو چووە.

شیکاریوکۆتایییباسەکە
ئەگــەر بمانهەوێ لــە ڕوانگــەی کینزییەوە 
ســەیری پرســی شــەڕی ئۆکڕانیا و ڕووسیا 
یەکدەســتی  و  تۆکمــە  گەمارۆکانــی  و 
ڕۆژئاوایی یــەکان بەســەر ڕووســیادا بکەین، 
بنەڕەتیترین پــرس و بابەت دەرئەنجامەکانی 
گەمارۆکانە لە واڵتی ڕووسیای گەمارۆدراو و، 
کاریگەرییە دەســتبەجێ و درێژخایەنەکانیان 
بێت لەسەر دۆخی خەڵکی ڕووسیا. گرنگترین 
خاڵ ڕەنگە ســازدانی ئەم پرســیارە بێت کە 
ئاخۆ گەلی ڕووســیا تــا چ ڕادە تێڕوانینێکی 
وەک خەڵکــی ئەڵمانیایان دەبێت ســەبارەت 
بە گەمارۆکان و ئــەو واڵتانەی گەمارۆکانیان 

خستوونە سەر؟
پێویســتە ئــەوە لەبەرچــاو بگیرێت کە 
واڵتانی گەمارۆدەری ڕووسیا بە سەرۆکایەتیی 
ئەمەریکا دەیانتوانی بە ئاسانی بە دانی متمانە 
بە ڕووســیا کــە ئۆکڕانیا ناچێتە پــاڵ ناتۆ، 
پێش بە هێرش بۆ ســەر ئۆکڕانیا بگرن. بەاڵم 
ئەوان خۆیان لە هەڕەشەکانی پێش شەڕەکە 
دوور ڕاگرت و چاوەڕوانی داگیرســانی ئاگری 
شــەڕ بوون و هەر لە یەکــەم ڕۆژەکانەوە بە 
یەکگرتووترین شێوە بەدوای ئامانجە ئابووری 
و سیاســییەکانیاندا چــوون، بۆ ئەوەی گەلی 
ڕووسیا زەلیل بکەن. ئەوان جۆرێک مامەڵەیان 
لەگەڵ هەڕەشەکانی پێش هێرشەکە کرد کە 
دیار بوو گرینگییەکی زۆریان بە پێشگرتن لە 
هەڵگیرسانی شەڕ نەدا و دوای هێرش بۆ سەر 

سنوورەکانی ئۆکڕانیا دەستبەکار بوون.
ئەم پرســیارە کــە دوای پێکهێنانی ئەو 
هاوپەیمانییــە جیهانییــە لە دژی ڕووســیا 
بــە ئامانجــی ســەپاندنی گەمارۆ و ســزای 
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هەمەالیەنــە دێتە ئاراوە، ئەوەیە کە ئاخۆ ئەم 
گەمارۆ و ســزایانە وا دەکات گەلی ڕووســیا 
زیاتر ڕەشــبین بێت بەرانبەر بــە ئەورووپا و 
ڕۆژئاوا، هەروەها هەســتێکی تۆڵەسەندنەوە و 
ڕق و کینە لەناو خەڵکی ڕووسیادا بەرانبەر بە 
واڵتانی گەمــارۆدەر، وەک ئەوەی لە ئەڵمانیا 
لەنێــوان دوو شــەڕی جیهانیــدا ڕووی دا و 
ڕێگەی بۆ ســەرهەڵدانی هیتلەر خۆش کرد، 

دروست دەکات؟ 
سیناریۆیەک ئەوەیە کە وەاڵمێکی نەرێنی 
بۆ ئەو پرســیارە بدرێتەوە و جەخت لەســەر 
دژە ڕۆژئاوایــی بــوون لە ڕووســیا بکڕێتەوە 
و پەیوەندییەکانــی ڕووســیا لەگــەڵ ڕۆژئاوا 
ڕێــک بخرێت بــە پەیڕەوکردنــی بۆچوونی 
فەیلەســووفانی وەک ئیڤان ئیلین]9[ و بوون 
و شــەرعییەتی کەســانی وەک پوتیــن کە 
چەندین جار و بــە ڕوونی خۆی بە پەیڕەوی 
بیــر و هزری  ئەم فەیلەســووفە ناو بردووە و 
بیرۆکەکانی ئەوی وەک ڕێنمایی و سەرچاوەی 
بــاش بۆ پەیوەندەی و هەڵســوکەوت لەگەڵ 
ڕۆژئاوا داناوە. بۆ تیشک خستنەسەر گرینگیی 
کاریگەریی ئیلین لەسەر پوتین، بەسە ئاماژە 
بکەین کە نووســینگەی هەواڵگریی ڕووسیا و 
ئەورووپای ســی ئای ئەی لە ساڵی 2٠٠7 دا 
ڕاپۆرتێکی ١32 الپەڕەیی بە ناونیشانی "ئیڤان 
ئیلین: فەیلەســووفی نەتەوەییی ڕووســیای 

پوتین"]١٠[ باڵو کردەوە)ئیلین، 2٠٠7(.
بەو پێیە دەکرێ داهاتووی پەیوەندییەکانی 
ڕۆژئاوا و ڕووســیا زۆر گرژ و ســارد ســەیر 
بکرێــت و، دەرئەنجامی گەمــارۆ توندەکانی 
سەر ڕووســیا ئەگەر ناڕەزامەندی بورووژێنێت 
و هەســتی تۆڵەسەندنەوە لەنێو گەلی ڕووسیا 
بەرانبــەر ڕۆژئاوا چڕتر بکاتەوە، ئەوە ڤیدباکی 
ئەم گەمارۆ یەکدست و هەمەالیەنانە داوێنی 
لەالیەکی  دەگرێتــەوە.  ڕۆژئاوایی یەکانیــش 
دیکەوە ســزاکان و کاریگەرییان لەسەر ژیانی 
خەڵک لەناو ڕووسیادا دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی 
خەڵکی ڕووســیا شەرعییەتی پوتین بپێکن و 

هەڕەشــەی لێ بکەن. وەک ئەو شــتەی کە 
واڵتانی ڕۆژئاوایی بە ئامانجی سزاکانی دەزانن 
و بانگەشەی بۆ دەکەن و بەم شێوەیە ناڕەزاییی 
خەڵکــی بــەرەو دەوڵەتی ڕووســیا دەچێت، 
بێ گومان حوکمدانێکی ورد لەســەر ئەم دوو 
ســیناریۆیە و ئەگەری ڕوودانی هەر یەکەیان 
پێوستی بە لێکۆڵینەوەیەکی زۆر وردە لەسەر 
گۆڕاوە ئابووری، سیاســی و کۆمەڵناسییەکان 
و دەبــێ چاوەڕوان بین و بزانین ڕووداوەکانی 

داهاتوو چۆن ڕوو دەدەن.
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