هه سانهوەی ناسيۆناليزم :شانۆگهريی سهروەر تی بهسه تهواو

له ئه مانيهوە /هه ۆ بهرزنجهيی
نووسينی :د .ئانا زاوەربرەی

بزاڤی سهربهخۆيی له کاتالۆنيا نيشانی دا ،دەو هتی نهتهوەيی له قهيراندايه ؟ ههروەها پۆست
ناسيۆناليزميش.

پ نج شهممهی داهاتوو)واته ...٢٠١٧/١٢/٢٠ﭼونکه ئهم وتارە پ شتر نووسراوە.و( کاتالۆنييهکان
پهرلهمان کی نوێ هه دەبژ رن .هه بژاردنهکهش وەک ريفهراندۆم کی ناڕاستهوخۆی سهربهخۆيی
کاتالۆنيا تهماشا دەکرێ.
ڕاپرسييهکان نيشانی دەدەن که ک بهرک زۆر نزيک له ن وان ﻻيهنگران و دژەکان دايه .ڕەگوڕيشهی
ک شهی ن وان ههر می کاتالۆنيا و دەو هتی سپانيا دەگهڕ تهوە بۆ قوو يی م ژوو .هه بهت بزاڤی نهتهوەيی
کاتالۆنيايش لهبهردەم دوود ييهکی ب هاوتای بارودۆخی جيهانيدايه :ئهو بهش که له ناسيۆناليزمی بهه ز له
پ ناسهی تهسکی م ژوويی ـ کولتووريی بۆ کۆمه گايهک له مرۆڤ،که وا ﭼاوەڕوان دەکرێ ،دەب ت
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دەو هتی داواکراوی خۆيان دروست بکهن .ههروەها ئهو بهش که له قهيرانی دەو هتی نهتهوەيی ،که
ڕەوايهتی و تواناکانی ل دەس ن تهوە ،نو نهرايهتی بهرژەوەندی کاتالۆنی بکات.
له کۆتاييدا سهرۆکی ﻻبراوی ههر می کاتالۆنيا ،کالۆس پيگيمۆنت Cales Puigdemontدژی يهک تی
ئهوروپا EUوەستايهوە و وەک " يانهی پووکاوەی مۆد ل بهسهرچوو نيشانی دا ،که لهﻻيهن
کهمينهيهکهوە کۆنتڕۆڵ دەکرێ".
له کاتالۆنيا پرسياری بﭼووک له خۆيان دەکهن ،که ئ ستا له زۆر شو نی دنيا بايهخ و گرنگی ههيه:
باشترين فۆڕمی ر کخستنی /ئۆرگانيزەکردن کامهيه و ـ گهورە بۆ پ کهوە ژيانی سياسی و مامه هی
سياسی هاوبهش؟ ﭼهند گهورە ،ديسان بهر لهههر شت ﭼهندە کراوە ب ت،سياسهتPolis/؟ ئايا زا بوون
بهسهر خهونی دەو هتی نهتهوەيی دا دەست له خهياڵ پ وی هه گرتنه ؟!
ئ مه له گهڕانهوەی ناسيۆناليزم دا دەژين ـ ياخود داڕووخان بۆ يهکهی ه شتا بﭼووکتر؟ و ئايا پياو ﭼۆن
دەتوان ڕايبگرێ؟
پاش کۆتايی جهنگی سارد،له سا ی  90کان و دەستپ کی  2000دا ،کۆسمۆپۆلتيکه ليبهڕا هکان پ يان
وابوو،دەکرێ و دەتوانرێ زاڵ بين ،بهسهر دەو هتی نهتهوەيی دا .جيهانگهرايی ئابووری ،ک شه
هاوبهشهکانی مرۆڤ ،وەک کهمبوونهوەی کهرەسه و گۆڕانی کهشوههوا ،بهڕ وەبهرانی ئينتهرن ت و
ل شاوی دارايی جيهانی ،داخوازی ئهندازەيهکی زياتری ههرەوەرزی جيهانی دەکهن ،له کات کدا ت زەکان
دە ن،له ڕ گهی جيهانگهرايی کولتوورييهوە،يهک تی نهتهوەيی و جياوازييه کولتوورييهکان کهم دەبنهوە.
،Saskia Sassenله کت بهکهيدا که  Territory,Authority,Rightsکه 2006دەرﭼووە،به
ن زيکهيی دەو هتی نهتهوەيی وەک دياردەيهکی دەرکهوتووی کاتی م ژووی جيهانه.
دەو هتی نهتهوەيی ،وەک دەو هتی کۆلۆنيالی خاوەن بهرژەوەندی ئابووری بهه ز ،جيهانگهرايی پا يپ وەناـ
تا له دوا قۆناخدا ،بهسهريدا زاڵ ب ت ،بۆ هه هاتن له سيستهمی ن ونهتهوەيی پ کهوە کارکردن وەک
سيستهمی ) ،Bretton-Woods Systemسيستهمی دراوی جيهانی دوای جهنگی جيهانی دووەم
بڕياری لهسهر درا و دۆﻻر بووە دراولهنگهر..و( بۆ سهقامگيرکردنی نرخی دراو ياخود ر کخراوی
بازرگانی جيهانی.
 Sassenو هی ديکهش دژ به ههست دەنووسن ،که دەو هتی نهتهوەيی باشترين و تاکه شياوی
بيرل کردنهوەی ،فۆڕمی ر کخراوەييه بۆ کۆمه گايهکی سياسی .ناوبراو دەنووس "شت کی سروشتی
نهبوو،سووک ياخود پ شوەخت بڕيار لهسهردان له دەو هتی نهتهوەيی".
پۆست ناسيۆناله خهيا ييهکان خهونيان دەبينی و خهون دەبينن،به زەقی دەريبڕم ،به سنوورە ئاوييهکان/
شلهکانهوە .بهو کۆمه گاکانهوە ،که جيابوونهوە لهوانهی که خو نی باب و باپيرانيان،لهسهرخاک ڕژاندوە
به کۆمه گای مهجازی نهتهوەييهوە،به جيهان کهوە،که بيرکردنهوەی کۆسمۆپۆلهتی بهرپرسيار تی ههموو
بۆ ههموو له ئام ز بگرێ .به پ ﭼهوانهی ئهمهوە ،ئهمڕۆ ناسيوناليزم کی نوێ قووت بۆتهوە .له
ههنگاريا،پۆلۆنيا ،ئۆتريش /نهمسا ،فهڕەنسا ،ئه مانيا و بۆ دواجاريی جارەکانيش له ئهمهريکا .له جيهاندا
سياسييه نهتهوەييهکان دەيانهوێ تا ئهو شو نه لهگهڵ ئهوانی ديکهدا پ کهوە کار بکهن ،که بهس ب ت بۆ
بهرژەوەندی سهرەکی خۆيان ،ياخود بهشی خۆيان بکات.
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ڕاو ژکاری ئاسايشی دۆنا د ترامپ ,Herbert McMaster& Gary Cohn،D.Trumpکه له
ئهنجوومهنی ئابووريدان ،پ ش نيو ساڵ له  Wall Street Journalدا،بهم ش وەيه داڕشتووە" ئهم جۆرە
کۆمه گايانه که بهرژەوەندييهکانمان دابهش دەکهن ،نابنه دۆستی متمانهپ کراو،وەک ئهوەی و ته
يهکگرتووەکان دەيبين  .ئهوانهی ڕووبهڕووی ئ مه دەوەستنهوە،ئ مه زۆر يهکﻼکهرەوانه بهرەنگاريان
دەبينهوە".
بۆ ئهوەی جاڕی گووژم و تهکانی گهڕانهوەيهک بدەين ،جارێ زووە .نه ناسيوناليزم بردوويهتييهوە و نه
بيرۆکهی پۆست ناسيۆناليزم دۆڕاوە .گهشبينهکان بهردەوام ڕابهرايهتی دەکهن ،که ترامپ دەخوازێ
ڕ کهوتننامهی پاريسی هه وەشان تهوە ،زۆر وﻻيهتی ئهمهريکايی ههر وابهستهن پ وەی و دەيانهوێ کاری
پ دەکهن .ئهوان جهخت لهسهر ئهوە دەکهنهوە ،کهوا يهک تی ئهوروپا لهم کاتهدا بهرگريکردن له پ کهوە
کارکردن ﭼڕ دەکاتهوە و ئينجا پاش ڕەتکردنهوەی ترامپ بۆ ڕ کهوتننامهی بازرگانی ئازادی
سهرووکيشوەرەکان ،باقی و تانی تر دەستی پ وە دەگرن .وە سياسهتمهداری وەک سهرەک وەزيرانی
کهنهدی  ، Justin Trudeanکه و تهکهی وەک يهکهمين)پۆست ناسيۆنالی دەو هتی جيهان( دادەن ،
هه بژاردنهکان بباتهوە.
لهم ڕوانگه کۆسمۆپۆلهتيکييهوە ،ناسيوناليزم نهخۆشييهکه ،که پياو باوەڕی وايه بهسهريدا زاڵ دەب  ،ل
ههنووکه به م ههتا ئ ستاش به ش وەيهکی سهرسوڕه نهرانه دووﭼاری مۆد رنه بووە.
بزاڤی ناسيۆناليستی له ﻻيهن ليبهڕا هکانهوە وەک  /Pathologieزانستی نهخۆشی ،تهماشا دەکرێ،
ﭼونکه ئهوە بهر لهههر شت وەک بزاڤ کی ئ تنيکی ل حا ی دەبن.
له ههقيقهتدا زۆر له ناسيۆناليستهکان ،پ ناسهی دەو هتی نهتهوەيی ،وەک شت کی ئۆرگانی ،ش وەيهکی
بوونی به کۆمهڵ ،پ کهوە ڕاگيراوە ،له ڕ گای کولتوور کی "زگماگهوە" " .کولتوورەکان،زمانهکان و
ناسنامهی نهتهوەييهکان" ،ئهمه واتای له پرۆگرامی پارتی )AfDپارت کی ئه مانييه بهناوی :ئهلتهرناتيڤ
بۆ ئه مانيا و سا ی  ٢٠١٣دروست بووە به ناسيوناليست دادەنرێ.و( وايه "کايهی دياريکردن و ناسينهوەی
ناسنامه و دەستبهردارنهبوونی ،که تهنيا له دەو هتی نهتهوەييدا ،به دەستوور کی ديموکراتيی پر له
کاريگهر تييهوە دەتوانر ت نهخشهی بۆ بک شرێ".
کهوتن و شکستی ڕەگهزپهرستانهی ترامپ ،له دژی کۆﭼبهرانی مهکسيکی و ترس له ئيسﻼم له هۆ هندە
و فهرەنسا ،گوزارە و دەربڕيی ئهم ڕامانه .له ئه مانيا گهنگهشهيهک خول دەخوا ،به دەوری ناسنامهی
نهتهوەيی لهمهڕ پرسياری ﭼۆن :ک پ وەندارە بهوەوە و بۆ ئهوە؟ کولتووری با ی ئه مان ﭼييه؟ .داخۆ
/ئيسﻼم سهر به ئه مانيايه؟.
کۆسمۆپۆل تييهکان سهر دەکهون بهسهر گهنگهشهکان دا و له دژی دەوەستن .لهو دا له بايهخی ئهوە کهم
دەکهنهوە ،که گومانل کردن و بهتا کردنهوەی جيهانی ،دەو هتی نهتهوەيی ،ههر تهنها ناسنامهی نهتهوەيی
ناديار ناگر تهوە ،به کو ههروەها مانای زيانی ڕاستهقينه و کاريگهر تی توانای خۆييشه.
له ئۆکتۆبهردا ،له کۆڕی بيرەوەری  40سا هی مهرگی  Hanns Martin Schleyersم ژووناسی
خه کی شاری  ،Andreas Rödder،Mainzبهتوندی ڕەخنهی له سياسهتی کۆﭼبهری ئه مانی گرت
و نهخشانی بهوەی،که به خهمساردی و کهمتهرخهمييهوە بهدەستهوەدانی سهروەر تی نهتهوەييه .ئهو
پ ناسه کﻼسييکييهکهی دەو هتی نهتهوەيی وەبيره نايهوە ،له ڕ گای ئهکۆدی س دەنگهکه،
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دەو هتايهتی،گهلی دەو هت و ناوﭼهی دەو هت و وتی ،ئهم ناوﭼهی دەو هته پهيوەسته به کۆنترۆل کردنی
خاوەنهکهی ،سنوورەکانيشی خاوەنهکهی وابهستهيه به کۆنترۆل کردنی.
وەزيری ناوخۆ ، Thomas de Maiziereبه ڕەقی بهرپهرﭼی دايهوە .ئهم پ ناسهيه هيچ مانايهکی
نييه ههر ئهوە لهبهرئهوەی له کاتی  Schengenوە سنووری دەرەوەی ئه مانيا ،دەکهو ته سهر دەريای
ناوەڕاست .ياخود لهوەتهی ڕ کهوتنامهی يهک تی ئهوروپا ـ تورکيا ،ناکهو ته ن وان سوريا و تورکياوە؟
داخۆ لهوکاتهی ر کهوتننامهی ،لوتکهی يهک تی ئهوروپا و ئهفريکا ،بۆ مهسهلهی کۆنتڕۆ ی کۆﭼبهران،
ناکهو ته ن وان ليبيا ،ن جير و ﭼادەوە؟ داواکاری زياتری کۆنترۆ کردنی سنوور ،وەک کاری بانگاشهی
سهروەری نهتهوەيی،دەڕوات بهرەو دوورتر پووﭼانهوەی سنوور.
دەو هتايهتی،گهلی دەو هت و ناوﭼهی دەو هت ،له ڕەوتی جيهانگهراييدا ،ڕوون و ئاشکرايی خۆی
لهدەست داوە ،کهواته ه شتا مانای دەو هت ﭼييه؟ .دامودەزگا و کۆمپانيا گهورەکان ،له باجدان خۆيان
دەدزنهوە و دادەما ن ،له ڕ گای پ کهوە بهستنی زيرەکانه به کۆمپانياياکانی دەستهخوشکييانهوە.
هاوکات ئهوان به ش وە ـ دەو هتييهک خۆيان دەکهنه ﻻيهنی دەو هتی .فهيسبووک بۆ نموونه له و تانی
تازە پ گهيشتووی ئاسيا و ئهفريکا ژ رخانی ئينتهرن ت فراوان دەکات ـ و لهگهڵ ئهوەدا خۆی دەکاته
ڕ کخهر  ،بهوەی کۆنترۆڵ دەکات .خه ک کام جۆر خزمهتگوزاری دەتوان بهکاری به نن و بۆی نييه
کامانه بهکاربه ن .
"کۆمپانيا ياخود کارخانهکان ﭼاﻻکانه دەست بهسهر کايهی دەو هتدادەگرن،ئهوان پراکتيزەی
کۆلۆنياليزمی ديگيتالی دەکهن ،بهتايبهت له ئهفريکا و  ،Cathryn Clüver Ashbrookله
 ، Harvard Kennedy Schoolپ ش ماوەيهکی کورت ،له ۆورکشۆپیHolbrooke Forums
ی ئهکاديميای ئهمهريکی سهبارەت به ئاکامی ديگيتاليزەکردن بۆ پ وەندييه ن ودەو هتييهکان.
ۆورکشۆپهکه بهڕ کهوت نهبوو له تالينی ئيسﻼند بهڕ وە ﭼوو .ئيسﻼندی بﭼووک ) 43,000کم و خاوەنی
1,300,000مليۆن دانيشتوانه( ،هه مهت کی ستراتيژی دەئاژووت  ،سهرزەمينهکهی به ديگيتال بتهن تهوە
و لهم ڕووەوە پ ناسهی کﻼسيکی"ناوﭼهی دەو هت" دەخاته بهردەم پرسيارەوە.
کۆمپانياکانی ديگيتال دەتوانن نشينگهيان له ڕاستيدا بگو زنهوە بۆ ئيسﻼند و له سيستهمی ئاسانی باجدانی
ئهو و ته قازانج بکهن .داتای هاو تييهکانی ئاسايشی دەو هتی با ديگيتاليزە مسۆگهر کردووە،لهسهر
ههمان بيرۆکه ،لهم سا هوە له ترسی ه رشی سايبهر Cyber attackی ڕووسهکان و ههروەها بۆ سهر
س رڤهکان لهسهر خاکی لۆکسهمبۆرگ ،له ژ ر مافی ئ سنی ـ به ش وەيهک "کۆپی ديگيتال" به کردەوە
لهسهر زەمينی ئيسﻼند.
کايهی ماف بهڕاستی) بۆ نموونه ڕ کهوتنی پاراستنی داتاکان( له گر بهستی ن ونهتهوەييدا)ر کهوتنامهی
بازرگانی ئازاد ،ڕ کهوتننامهکانی کهشوههوا( و ڕ کخراوە جيهانييهکان دا)(UN,EU,WTO
ل کترازانی مهودای ياسايی و سهرزەمين و خو قاندنی ب سهروبهريی له داواکاری ،که دەو هتی نهتهوەيی
دەب ج بهج بکات.
له ديدوبۆﭼوونی زۆرينهی هاو تييانهوە،ه شتا دەو هتی نهتهوەيی ،له ڕاستيدا،ههر نو نهری ئارەزوو و
بهرژەوەندييهکانيانه ،ئام ری مامه هی سياسهتيشه ،ـ بۆ ناوخۆ و بۆ دەرەوە .بۆيه ﭼاوەڕوانی ب هيوابوون
له تواناکانی مامه هی دەو هتی نهتهوەيی ،تووڕەيی و ش گيری دەخو ق ن .
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لهو کۆڕی يادەورييهی باسمان کرد ،بهر له ههمووان کۆنزەڤاتيڤه ليبهرا هکان ،له ن وانياندا زۆر ياساناس
بهيهک گهيشتن ،به ئاشکرا ههستی پ دەکرا ،ههتا ئهمڕۆ لهدەستدانی کۆنترۆڵ ،مۆتيڤی ناوەندی
بزو نهری ڕەخنهيه له سياسهتی کۆﭼبهرانی  .Angela Merkelدا" .ت شکانی دەو هت" بوو بههۆی و
دەب ت به يهک له خۆشهويسترين . AfD-Hashtag #تو ژەرە پۆپۆليستهکان دە ن،لهدەستدانی
کۆنتڕۆڵ ،مۆتيڤ کی بهه زی بزاڤی پۆپۆليستييه ،له ئ ستادابه هۆی پهککهوتنی پاراستنی سنوورەوە.
سنووری دەو هت ،کولتوورە ـ ئيتنۆکهکان،دەبهستر تهوە به مهرامی سهروەر تی ناسيوناليستهکانهوە.
لهبهر ئهوەی سياسييه ناسيۆناليستهکان دەزانن ،کهوا زۆرينهی خه ک ه شتا ههر ﭼاوەڕوانن ،دەو هتی
نهتهوەيی له خاوەندار تی تهواوی دەسه تی خۆيدا ب ت ،گهمهی شانۆگهری سهروەر تی دەکهن.
سياسييهکان له ههموو شو ن کی جيهان دا ،گفتی گهڕانهوەی پيشهسازی پۆ  ،باشتر پاراستنی داتا ،ياخود
کۆنتڕۆ کردنی کۆﭼبهران ـ له مهعريفهدا ،کهوا سهرجهم ئهم ئامانج و مهبهستانه ،ههموو کات لهسهر
فاکتهکانی گلۆباليزەکردن ياخود کهماسی ئيرادەی ههرەوەرزی ،دەتوان دەو هتانی دراوس شکست پ
به ن .
له گفتوگۆی تايبهتی جامايکا)ئاماژەيه بۆ ئا ی و تی جامايکا به ڕەنگهکانی ڕەش،زەرد و سهوز،واته
پارتهکانی :کريست ديموکراتهکان ،ليبهڕا هکان و سهوزەکانی ئه مانی.و( بۆ نموونه ٣ ،پارتی ناکۆکن
لهسهر لهکارخستنی ه نانی کهسوکاری خاوەن پ داويستييه تايبهتييهکانی ﻻوەکی) .Subsidiaryئهو
کۆﭼبهرانهی مافی پاراستنيان لهم ئه مانيا بهدەست ه ناوە،دەتوانن يان ناتوانن کهسوکاريان به نن .بۆ
نموونه کهس ک تهنيا ب ت و لهژ ر  ١٨سا ييهوە ،بهپ ی ياسا مافی ئهوەی ههيه کهس کی پله يهکی خۆی
ڕاک ش ،يان کهس ک ههمان مافی ههيه ،دەتوان ما ومندا ی ڕاک ش ،وەک ياسا دانپ دا نراوە،بهس له
ڕووی سياسيی و کردارييهوە بۆته ج ی گفتوگۆ .به تايبهت له ن وان پارته ئه مانييهکان و بابهت کی گهرم
و بهه زی هه بژاردەکانی  ٢٠١٧/٩/٢٤بوو.و(
ياسای يهک تی ئهوروپا ب گومان يارمهتيدەرو دانپ دانراوە،کۆﭼبهرانی پار زراوی ﻻوەکی به پ ی
ڕيکهوتنامهی  Genfوەک يهک ههروەها له ه نانی کهسوکارياندا .بهپ ی ياسای کارکردنی
 2011/95/EUئهوانهی خاوەنی پاراستی ﻻوەکی پ داويستی پاراستن ،مافی ه نانی کهسوکاريان ههيه.
بهپ ی ت ڕوانينی ههندێ ياساناس در ژکردنهوەی وەستاندنی ئهم کارە ،لهبهردەم دادگای ئهوروپادا چ
ﭼانس کی نييه،دەب يهک گازندە بکات.
زەحمهته بووترێ،ﭼی زياتر ناسيۆناليزم تاو دەدات،کولتووری ـ ئيتنی سهرباری ههست و خرۆشی ياخود
لهدەستدانی کاريگهڕ تی و توانای خودی،وەک هاو تی .بهم ش وەيه ياخود بهو ش وەيه ،مۆتيڤی
"لهدەستدانی کۆنتڕۆڵ" دەه ن و شايستهی ئهوەيه ،بايهخی سهرنجدانی زياتری بۆ تهرخان بکرێ.
ترس له ههمهجۆری ئ تنی و کولتوور لهژ ر بنميﭼی دەو هتی نهتهوەيی دا ،خ را بهرەو کهندە نی
بيروباوەڕی شعوبی و ڕەگهزپهرستی دەڕوات .ل رەدا پ وانهی گفتوگۆی ڕاستهقينه نييه،له لهدەستﭼوونی
توانای مامه هی هاو تيدا و هاوبهشيکردنيدا ،به م پارﭼهی بڕاوی حازر بهدەست بۆ بيرکردنهوەی
ليبهڕا ی کۆسمۆپۆليتی ههيه .ئ مه بووينهته دانيشتوانی جيهانی ،ل نهک هاو تی جيهانی .ئهمهش گرفت
و ک شهيه و لهسهر ئهمهش دەيان سا ه کۆسمۆپۆلهتيکهکان بيردەکهنهوە.
پياو دەتوان ﭼی بکات؟
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يهکهم :توانا و دەرەتانی کۆنتڕۆڵ ساز بدەن،له ههر کو يهکدا شياو بوو .ڕ گهی هاو تی بدرێ له
ڕ کخراوە جيهانييهکاندا زياتر ڕاستهوخۆ توانا و کاريگهر تی بدر ت  ،ڕوونييهک/شهفاف ت کی گهورەتر
لهسهر بڕياردان دروست بکرێ .لهو گوتاری ههنووکهييهدا ،سهبارەت به ڕيفۆرمی يهک تی ئهوروپا،
ئهوە ڕۆ کی ه جگار بﭼووک دەل زێ.
دەستپ ک بۆ نموونه،ليستی هه بژاردنی سهروونهتهوەيی ،وەک فهرەنسا،ئيتاليا،سپانيا ،گريک /يۆنان
داوای دەکهن،ج گا له پهرلهمانی ئهوروپا بۆ کانديدەکانيان له سهرتاسهری ئهوروپا .پياو دەتوان دەست
پ بکات ،لهگهڵ ﭼاوەڕوانی بهتا بوونی مانداته بهريتانييهکان).دوای بر کسد ئهندامه بهريتانييهکان
دەکش نهوە و شو نهکهيان بهتاڵ دەب ت.و(
دووەم :کۆتايی به شانۆگهريی سهروەر تی ب ت .سياسييه ناسيۆناليستهکان پ ويسته بهکراوەيی ب ن له چ
کايهکدا توانايان ههيه به تهنيا زاڵ بن و له چ کايهکيدا لهسهر ئاستی ن ونهتهوەيی ئهرکی خۆيان ڕ ک
دەخهن و ههيه و بۆﭼی بهکاری د نن .ئهوە شهرمهزارييه،وا ـ بکهيت ـ ههر ـ وەک ئهوەی ﭼاوەڕوانی
دەب ته هۆی بهه زکردن له کارکردنی نهتهوەييانه ـ و زياترکردنی نائوم دی.
س يهم :ئازايانهتر پار زگاری له دەو هتايهتی له دژی کۆمپانيا جيهانييهکاندا بکرێ ،ئهوانهی نوقسانی
پهرەسهندن ياخود ڕ کخستن دەقۆزنهوە .له ڕ گهی هاوپهيمان تی دياريکراو و دژی هه تنی باجهوە بۆ
نموونه.له هندستان دامودەزگا ڕ کخستنييهکان ههو هکانی فهيسبووکيان وەستاند ،که وەک
 Gatekeeperدەرگهوانی ئينتهرن ت دابمهزر ن و بﭼهسپ ن.
ﭼوارەم :بۆ خۆدزينهوەو و خۆﻻدان لهو دۆژدامان و ﭼه همهيه ،متمانه به بﭼوکترين ئهندامی کۆمه گا
دياری بکه بۆ ﭼارەسهری ک شهکه.
ناسيۆناليزمی نوێ کولتوور ـ ئ تنۆ مانای کۆمه گای دەو هته نهتهوەييهکان دەگۆڕێ له مامه ه و
هه سووکهوتی هاوبهشهوە بۆ بوونی هاوبهش .ئهو نيگای خۆی له ناوەوە دەگرێ و خۆی ئازار دەدات
بهدەم پرسياری ئهندام تييهوە و ه نانهوەی ناوی نهتهوە وەک يهکهيهکی کۆتايی پ ه نراو و تهواو بووی
کامڵ .له جياتی ئهوەی مامه هی بهه زتر لهگهڵ خهسارەتهکانی مرۆڤ وەک هاو تی بکات،وا و نهيهکی
ديکهی دەو هتی نهتهوەيی بهه ز دەکات له کۆمه گايهکی بازرگانی /مامه هی کراوە ،له جيهان کی پۆست
ناسيونال دا.
سهرﭼاوە :ڕۆژنامهی د ر تاگه شپيگل ،ژمارە ٢٣٣٢٧ی ٢٠١٧/١٢/١٧
http://www.tagesspiegel.de/politik/aufstieg-des-nationalismus-schluss-mit-demsouveraenitaetstheater/20733860.html
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