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گوتارەکانــی   و  لێکۆڵینــەوە  و  کتێــب 

ئایــاری  8ی  لــە  کــە  لــووی،  مشــێل 

ــل  ــە بەرازی ــاوپاوڵۆ ل ــاری س ــە ش 1938 ل

زمانەکانــی  زۆربــەی  بــۆ  لەدایکبــوە، 

بــۆ  خۆشــبەختانە  وەرگێــڕاوە.  جیهــان 

خوێنەرانــی زمانــی ئەڵامنییــش، کۆمەڵێک 

کتێبــی گرنگــی لــووی لــە کتێبخانــەی 

دەکــەون.   دەســت  ئەڵامنیــدا 

کتێبەکانی بە ئەڵامنی

کــە  لــووی  میشــێل  کتێبانــەی  ئــەو 

ــی  ــە ئەڵامن ــراون ب ــوو ئێســتا  ک هەتاوەک

خــوارەوەن:  ئەمانــەی 

  Che Guevara  شــی گیڤــارا، کــە لــە 

ــراوە.  ــاپ ک ــاڵی 1987 چ س

ئینتەرناسیۆناڵیزم و ناسیۆنالیزم.

ــە  ــە ل ــن ک ــکای التی ــیزم و ئەمەری مارکس

ــراوە. ــاپ ک ــاڵی 1984 چ س

مارکســیزم و مەســەلەی نەتەوایەتــی، کــە 

لــە ســاڵی 199 چــاپ کــراوە.

ــاڵی 1990  ــە س ــە ل ــن ک مارکســیزم و ئایی

ــراوە. چــاپ ک

شــۆڕش بــە بێســنوور، کۆمەڵێــک تیۆرییــە 

ــە ســاڵی  ــۆ شۆڕشــی پەرلەمانیــزم، کــە ل ب

1987 چــاپ و بــاو کراوەتــە. 

وتارەکانی بە ئەڵمانی

خۆشــبەختانە  تــرەوە  الیەکــی  لــە 

زمانــی  بــە  لــووی  گوتــاری  کۆمەڵێــک 

ــاری  ــە گۆڤ ــەت ل ــە بەتایب ــی هەی ئەڵامن

)SoZ(. چەنــد گوتارێکــی لووی بــە زمانی 

بــاو کراوەتــەوە.  لەوانــە:  ئەڵامنــی 

 Das Reich der Freiheit Protestantische

 Arbeitsethik, Verkürzung des Arbeitstags,

 bedingungsloses Grundeinkommen«, SoZ

2017/5

چاپکراوەکانــی  لــە   لەوەیــش  جگــە 

ــوارەم  و  ــیۆنالی  چ ــراوی ئینتەرناس ڕێکخ

 Inprecor( ــی ــە باوکراوەکان ــا ل هەروەه

und International Viewpoint( وتاری 

ــە  ــەی ئاماژەی ــە. جێگ ــی هەی ــە ئەڵامن ب

یەکێــک  خــۆی  زۆر  ماوەیەکــی  لــووی 

ڕێکخــراوی  ســەرکردەکانی  لــە  بــوە 

ئینتەرناســیۆنالی چــوارەم و کاری لەگەڵــدا 

دەکــردن. 

تەنهــا نیــوەی ئــەو کتێبانــەی  کــە لــە 

ــە  بەردەســتامندان، دەتوانــن گوزارشــت ل

ــەم نووســەرە بکــەن.  ــی ئ گرنگــی و قووڵ

لێــرەدا دەتوانــم منوونەیەکــی بچــووک 

گوتارێکــی  بــە  ئامــاژە  و  بهێنمــەوە 

پێکــەوە   1983 ســاڵی  لــە  کــە  بکــەم 

زمانــی  بــە  ســایرە  ڕۆبێــرت  لەگــەڵ 

فەرەنســی بــاو کراوەتــەوە. گوتارەکــە  

شــێوەکانی  ناونیشــانی:  ژێــر  لــە 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  ئەنتــی کەپیتالیزمــی 

ئەڵامنــی. کراوەتــە  ڕۆمانســی، 

کەپیتالیزمی ڕۆمانسی 

لێــرەدا پێــم خۆشــە باســی کورتەیــەک 

ــەم: ــارە بک ــەو وت ل

-ببــوورە دەڵێــن چــی؟ ئەمــە لــە کەیــەوە 

»ئەنتــی  شــتێکی  بۆتــە  ڕۆمانتیــک 

کەپیتالیــزم؟« ئایــا ئەمــە هەڵوێســتێکی 

بــۆ  نییــە  گەڕانــەوە  و   کۆنەپەرســت 

هەڵوێســتی  کاتێــک  هەمــوو  دواوە؟ 

کۆنەپەرســتانە خزمەتــی  ئــەو ڕەوشــە 

دژی  و  دەکات  ئێســتا  خراپــەی 

شۆڕشــگێرانە  گۆڕانکارییەکــی  هەمــوو 

ــەوە  ــی کەم ــان بەالیەن ــتێتەوە، ی دەوەس

ئــەوەی  بــۆ  دەگرێــت  لــێ  ڕێــگای 

ــر  ــی باش ــۆ ژیانێک ــگاو ب ــت هەن نەهێڵێ

بنێــت. 

نووســەر  دوو  هــەر  ئاماژیــە  جێگــەی 

بــەاڵم  لــەم ڕســتانەیان دەگــەن،  بــاش 

ــە  ــر ب ــەوەی زیات ــت ڕوونەکردن دەیانەوی

ــە  ــر ل ــەوەی باش ــۆ ئ ــدەن، ب ــەر ب خوێن

بابەتەکــە بگــەن و دەڵێــن:

لــە ڕاســتیدا ڕۆمانتیــک لــە کۆمەڵێــک  

هــەر  و  دێــت  پێــک  جیــاواز  ڕەوتــی 

ــەواو  یەکەیشــیان هەڵگــری ئامانجێکــی ت

دژ و جیــاوازە بــۆ منوونــە »ڕۆمانتیکــی 

شۆڕشــگێر و دژە شــۆڕش،  ڕۆمانتیکــی 

ناسیۆنالیســت،   و  کۆســمۆپۆلیتیک 

فەنتاســتیکی،  و  »واقعــی«   ڕیالســیت 

»خەیاڵــی«،  یۆتۆپیــدی  و  ڕیاکســیۆنێر 

دیموکــرات،  دژە  و   دیموکراتخــواز 

»شــا  مۆنارشیســت  و   کۆماریخــواز 

ــە  ــەاڵم ل ــی، ب پەرســت«، ئایینــی و عیلامن

نــاو ئــەم ڕەوتانــەدا، ڕەوتێکــی تێدایــە 

کــە قووڵــر بیــر دەکاتــەوە و خاوەنــی 

تایبەتــە  تێڕوانینیکــی  و  هەڵوێســت 

بــە جیهــان.  بەرامبــەر 

پێکــەوە  ئەمانــەی  نــاوی   لــۆکاش  

کەپیتالیــزم«  ئەنتــی  »ڕەوتــی  نابــوو 
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هەروەهــا لــە رشۆڤەکانــی الی مارکــس و 

ــەوە،  ــت دەدۆزین ــان ش ــش  هەم ئەنجلی

و  بەلــزاک  بەرهەمەکانــی  و  کار  لــە  

کارلییــە و سیســمۆندیش هەمــان شــت 

بەشــێکی  هــەر چەنــدە  دەدۆزینــەوە. 

زۆری مارکســییەکانی ســەدەی بیســتەم، 

کۆنەپەرســتی  الیەنــی  ســەیری  تەنهــا 

ڕۆمانتیکیــان دەکــرد. ئــەوان پێیــان وا بــوو 

کــە ڕەوتــی ڕۆمانتیکــی مانــای   هانابــردن 

گەڕانــەوە  پێشــوو  ســەدەکانی  بــۆ 

کۆنەپەرســتی  و   پێشــر  قۆناغــی  بــۆ 

و  ئەفسانەئاســا  بیرکردنەوەیەکــی  و 

دەگەیەنێــت. ناواقعــی  و  ئایدیالیســت 

بەلزاکــدا   لــە ڕۆمانەکانــی  بــۆ منوونــە 

ڕیالزیــم »واقعیــەت« بــە ســەر  ڕۆیالیــزم 

ــە  »شاپەرســتی« زاڵ دەبێــت، ئەمەیــش ب

ــوان و  ــفکردنە ورد و ج ــەو وەس ــۆی ئ ه

دروســتەی، کــە بەلــزاک بــۆ ئــەو هــەژاری 

و نەدارییــەی دەکات، کــە زاڵ بــوە بــە 

لــەو  فەرەنســایدا  کۆمەڵگــەی  ســەر 

ــەدا.   کات

ــازی و  ــی فەتن ــە ڕەوت ــەوە ل ــە پێچەوان ب

ســوریالیزمدا بــۆ منوونــە لــە کارەکانــی 

 E.Th.A.Hoffmann und André«

پێچەوانــەی  دەرئەنجامەکــە    »Breton

ڕۆمانتیکــە، لێــرەدا هێــزی خەیــاڵ بــە 

ســەر واقیعــدا زاڵ دەبێــت.   

ــی هەســتێکی  ــرەوە زاڵبوون ــە الیەکــی ت ل

ســەر  بــە  ناتەندروســت  و  نامرۆییانــە 

وای  کۆمەاڵیەتییەکانــدا،  پەیوەندییــە 

بیــر  مرۆڤــەکان  تەنهــا   کــە  کــردوە، 

لــە پــارە و قازانجــی مــاددی و بەهــای 

لــە  هەموویــان  و  بکەنــەوە  شــتەکان 

یەکــری داببڕێــن و هــەر کەســە و بــۆ 

خــۆی بــژی و گیانێکــی شــەڕەنگێزی و 

مونافەســەیەکی ناشــیرین  بــە ســەر ئــەم 

ژیانیشــیان  و  بێــت  زاڵ  پێوەندییانــەدا 

ــت  ــدا نەمێنێ ــی   تێ ــی خۆش ــچ تامێک هی

و ببێتــە شــتێکی بەتــاڵ و پــووچ. لــەم 

ــەوە  ــی ئ ــدا، مەیل ــۆرە هەلوومەرجەش ج

ــەز  ــەکان ح ــە مرۆڤ ــت، ک ــت دەبێ دروس

ــە  ــەم و ک ــر بک ــی ت ــک لەژیان ــە جۆرێ ب

بیــت  خــۆش  و   ســەرنجڕاکێش  تێیــدا 

و  ناوخــۆش  ژیانــی  لــە  بێــت  دوور  و 

ئێســتایان.   مومیلــی 

و  پێویســتی  هەلومەرجەیــش  ئــەم 

زەروریەتــی گــەڕان و ڕاکــردن و هانابــردن 

بــۆ ژیانێکــی نوێ دەبــات، کــە دەتوانرێت  

ــی  ــتی خەیاڵ ــەی ش ــە ڕێگ ــی ل ڕەگەزەکان

دوورە  شــوێنە  و  کــۆن  ڕابــردووی  و 

دەســتەکانەوە بخوڵقێرنێــت، بەدڵنیاییــەوە 

ئەمەیــش وا دەکات کــە بزووتنەوەیەکــی 

گــەورەی ڕاکــردن لــە ژیانــی هەقیقــی 

  Eskapismus « ــە ــە ب ــت ک ــت بێ دروس

مرۆڤەکانــی  کــە  دەبرێــت،  نــاو    «

ســەردەمی مۆدێرنــە  لــە ڕێگــەی ئەمــەوە 

لــە  دەتوانــن  خۆیــان  »ئێسکاپیســزم« 

ژیانــی ڕۆژانەیــان ڕزگار بکــەن.

ــی  ــە دوای نەمام ــەڕان ب ــەوە گ بەدڵنیایی

دوورترمــان  بــەرەو  ڕۆمانتیکــدا  گوڵــی 

سۆسیالیســتە  قۆناغــی  لــە  و  دەبــات 

دەکاتــەوە،  نزیکــامن  یوتۆپییــەکان 

لووی ماوەیەکی زۆر 
خۆی یەکێک بوە 
لە سەرکردەکانی 
ڕێکخراوی 
ئینتەرناسیۆنالی 
چوارەم و کاری 
لەگەڵدا دەکردن
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یوتۆپییــەکان  سۆسیالیســتە  چونکــە 

»خەیاڵییــەکان« ئــەوان بــوون  بــەردی 

بناغــەی سۆســیالیزمی نوێیــان داڕشــت 

ــتکردنی  ــۆ دروس ــرد   ب ــان دەک و خەباتی

مرۆڤایەتــی  بــە  شاییســتە  جیهانێکــی 

لــە  دەتوانیــن  بەڕوونــی  »ئەمەیــش 

ببینیــن  بنیامینــدا  ڤالتــەر  کارەکانــی 

ســیامی  کردبــوە  ئەمەیشــی  هــەر  و 

ســەرەکیی هەمــوو کارەکانــی، کاتێــک 

داوای گەڕانــەوەی  بــۆ قۆناغــی جوولەکــە 

میســانیزمەکانی »جوولەکــە ســۆڤییەکان« 

دەکــرد و بــە ماتریالیزمــی مێژووییشــەوە 

دەیبەســتەوە.

ســەردەمی ڕۆشــنگەری ئــەو منداڵدانــەی  

کــە مۆدێرنــەی لــێ لەدایــک بــوو، لــە 

ئایینــی  فکــری  بــە  پشــتی  ســەرەتادا  

هەمــان  لــە  دەبەســت،  ڕۆمانتیــک  و 

کاتیشــدا خاوەنــی تۆنێکــی شــڵەژاو بــوو، 

بــەاڵم ئەمەیــش  پەیوەســت بــوو بــە 

زەرورەتــی پێشــکەوتنەکانی عەقــڵ، لــە 

ــە  ــۆی ل ــت خ ــدا دەیویس ــان کاتیش هەم

ــی ســەردەمەکانی پێشــوو ڕزگار  بێئومێدی

ــکات.  ب

پیشەشــازی  و  تەکنیکــی  پێشــكەوتنی 

بــە  بــوو  پەیوەســت  کەپیتالیزمیــش، 

ــەردەمی  ــی س ــەواوی میرات ــی ت لەناوبردن

هەمــوو  دەبوایــە  ناڤیــن،  ســەدەکانی 

نەریتەکانــی  و  بۆچــوون  و  هەلومــەرج 

ســەردەمی ناڤیــن لــە نــاو ببــات و خــۆی 

لێیــان ڕزگار بــکات. 

مارکــس  کارل  زوو  هــەر  ئــەوە  لەبــەر 

ــت،  ــێکی کۆمۆنیس ــە کەس ــوو ب ــک ب کاتێ

یەکســەر بۆچوونەکانــی خــۆی گــۆڕی، 

فەلســەفەی  گشــتییەکانی  یاســا  دژی 

یاســا  )ئــەو  وەســتایەوە.  هیــگل 

فەلســەفییانەی کــە پێشــر هیــگل  بــۆ 

دانابــوون(. فەلســەفەی 

 نۆستالۆژی و یوتۆپی 

کۆنەخــوازی  بیرکردنــەوەی  و  هونــەر 

وەکــوو یوتۆپییــە ڕۆمانتیکــەکان یــەک 

لــە  کــە  هەیــە،  دەســتپێکیان  خاڵــی 

ئێســتادا ئــەو خاڵەیــش بەهاکانــی خــۆی 

ــە  ــی مرۆییان ــت داوە. هونەرێک ــە دەس ل

پەیوەندییەکــی  کــە  کۆمەاڵیەتــی،  و 

رسوشــتەوە  بــە  دانەبــڕاوی  و  بەهێــز 

هەیــە، لــە هەمــان کاتیشــدا توانســتی 

ئــەوەی هەیــە، کــە دەرفــەت لــە بــەردەم 

                                            Michael Löwy 
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مرۆڤــدا   ئەفراندنەکانــی  و  داهێنــان 

فەراهــەم بــکات و ڕۆحــی مرۆڤایەتــی 

باشــر تێیــدا دەر بکەوێــت. هەروەهــا 

دەتوانێــت پێوەندیــی تــاک بــە کۆمەڵــەوە 

ژیانێــک  دەتوانێــت  بــکات.  باشــر 

دروســت بــکات، کــە تێیــدا ئەفرانــدن 

مرۆییــان  ســیامیەکی  ئەزموونــەکان،  و 

هەیــە و  خەندەبەخشــن، بەدڵنیاییشــەوە 

هیــچ  هەلوومەرجەیــش،  ئــەم  بەبــێ 

بــۆ  بەختــەوەری  ناتوانیــن  کاتێــک 

منــدااڵن دابیــن بکەیــن. لەبــەر ئــەوە 

پێوەندییەکــی  نۆســتالۆژیا،  و  یوتۆپیــا 

ڕیشــەیی و قووڵیــان پێکــەوە هەیــە و زۆر 

لــە یەکریــەوە نزیکــن. 

زۆر  ســایرە  و  لــووی  بەدڵنیاییــەوە 

ــتیان  ــی ورد و دروس ــی رشۆڤەیەک بەجوان

لــەو  بــۆ چەمکــی ڕۆمانتیــک کــردوە، 

ڕاســتڕەوە  و  فاشــیزم  بــەرەی  پــەڕی  

ئەوانــەی  شۆڕشــگێڕی،  ڕەوتــی  بــۆ 

ئــەوەی   بــۆ  دەکــەن  خەبــات  کــە 

و  بێــت  زاڵ  مرۆییانــە  پێوەندییەکــی 

ــانەوە  ــە چەوس ــی ل ــگا و مرۆڤایەت کۆمەڵ

و ســتەمکاری و جــووداکاری ڕزگار بکــەن 

ــی و   ــی یوتۆپ ــە ژیانێک ــان ب ــر خۆی و چی

نەکــەن. ســەرقاڵ  دوورەدەســتییەوە 

ســایرە«  و  لــووی  »مەبەســتی  ئــەوان 

ــارەی  ــە ب ــیان ل ــێکی ورد و قووڵیش نیقاش

ئایــا   کــە  کــردوە،  پرســیارەوە  ئــەو 

چینایەتیــی  بنەمایەکــی  چ  ڕۆمانتیــک 

تێڕوانینــە  ئــەو  هەمــوو  دژی  هەیــە؟ 

نازانســتی و دۆگامیانەیــش دەوەســتنەوە، 

کــە لــە الیــەن ئەرســتۆکراتی و بۆرجــوازی 

و وردە بۆرجوازییــەوە  بــۆ ئــەم ڕەوتــە 

دەکرێــت و دەیانەوێــت بــە خۆیانــەوە 

ببەســتنەوە، چونکــە ئەوانــە هــەر کاتێــک 

بزانــن ســامانەکەیان یــان شــێوازی ژیانــی 

ــە هەمــوو شــتێک  ــە مەترســیدایە، واز ل ل

دەهێنــن و ڕادەکــەن، دیــارە ئەمەیــش 

ســیامی گشــتیی ئەوانــە و ناگۆڕێــت.

ــەر  ــە س ــش ل ــەر جەختی ــەر دوو نووس ه

ــم     ــەوە کــە کارل مانهای ــە دەکەن ــەو خاڵ ئ

و  ئــازاد  زیرەکــری   نــاوە«  لــێ  نــاوی 

ــان  ــە بنەچــەی کۆمەاڵیەتیی ــنبیر«  ک ڕۆش

ســەر  لــە  جەخــت  زیاتــر  و  جیــاوازە 

بەرهەمهێنانــی  لــە  بەشــداریکردن 

دەکاتــەوە. کەلتــووری 

ــد  ــژی هونەرمەن ــتی توێ ــان »مەبەس  ئەم

کەمــر  و.ک«  ڕۆشــنبیرە.  و  نووســەر  و 

گرنگــی و بایــەخ بــە جیــاوازی و ملمالنێــی 

چینایەتــی دەدەن، بــەاڵم لــە ژێــر فشــاری 

و  کار  ناچــارن،  ئــەوان  کەپیتالیزمــدا، 

بفرۆشــن،  داهێنانەکانیــان  و  بەرهــەم 

بــەاڵم لــە الیەکــی تــرەوە، ئەمانــە زۆر 

ــەریاندا  ــە  س ــگاری ب ــی بەرەن ــار ڕۆح ج

ــە.  زاڵ

دیــارە ڕاســتە ئــەم توێــژە ژمارەیــان لــە ناو 

ــە، بــەاڵم جەمــاوەری  کۆمەڵگــەدا زۆر نیی

هەیــە،  کۆمەڵگــەدا  نــاو  لــە  زۆریــان 

ــک  ــە کۆمەڵێ ــە پشتبەســن  ب ــش ب ئەوەی

کــە  میدیایــی،  جۆراوجــۆری  ئامــرازی 

کار  ڕێگەیــەوە  لــە  دەتوانــن   ئــەوان 

ــی.  ــەر خەڵك ــە س بکەن

و  هەلومــەرج  ئــەو  ڕۆشــنایی  لەبــەر 

بەرهەمــی  کــە  قوورســەی  رسوشــتە 

ــت،  ــەم دەهێرنێ ــدا بەره ــی تێ کەپیتالیزم

ــی  ــوو بەهایەک ــەوەی هەم ــە هــۆی ئ بۆت

مرۆیــی و رسوشــتیش لــە نــاو بربێــت، 

دیــارە ئەمەیــش پەیوەندیــی نییــە  بــە 

یــان  ئاینــی،  توندڕەویــی  دیــاردەی 

و  خەیاڵــی  ڕۆمانســیەتی  هەســتی 

ڕاکــردن لــە واقــع و هانابــردن بــۆ ژیانــی 

ــە  ــە ل ــوو ئەمان ــرە هەم ــەوە، بگ یوتۆپیی

ــیامیەکی  ــنامە و س ــە ناس ــتادا بوونەت ئێس

ســەردەمی ئەمڕۆمــان و بوونەتــە بەشــێک 

ــان.  ــە ژیامن ل
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