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لیۆن ترۆتسكی
ڤۆدكا ،كڵێسا و سینەما
دەربارەی شۆڕش ،فاشیزم ،تیرۆریزم ،ئایین ،سیاسەت ،هونەر ،شیعر
و بارودۆخی جیهان
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پێشەكیی وەرگێڕ
«جگەرەكێشان ،مەیخواردنەوە ،خواردن ،تەنها ئامرازێك نییە بۆ
بژێوی تاكەكان .بەیەكەوە بوون ،هاوبەشبوون ،بەیەكەوە چێژوەرگرتن و
پێویستبوون بە كۆمەڵگەیش بۆ ئەوان زەروورەتێكی حەتمییە».
«كارڵ ماركس»
ژیانی بۆهیمیایی یان شۆڕشگێڕ؟هەر بەڕاست بكەویتە بەردەم بارودۆخێكەوە ،یان دەبێت بۆهیمیایی
بیت ،یان لەناوچوون و مەرگ ،یاخود سازشكردن بۆ دوژمن؟ بۆهیمیایی
بوون بۆ فەرماندەی سوپای سوور ،شۆڕشگێڕی ڕەسەن و بەوەفا – پراكتیكەڵ
– و شەرحكردنی حەمافەتی بۆهیمیایی – وەك مامۆستایەكی تیۆریزەكەر
– چارەنووسە ،یاخود زۆرلێكردن؟ ئایا بۆهیمیایی ڕەتكردنەوەی دابونەریتی
بۆرژوازیی (یان وازهێنانی خۆویستانە) لە شوێنی جێگیربوونی هەمیشەیی
و ك��اری ب���ەردەوام ،چوونی هەمیشە بۆ یانەكان ،كافێكان ،میوانخانە
قەرەباڵغەكان ،حەزێكی زۆر بۆ ژیانی شەوانە ،ئازادیی سێكسیی بێ پەروا،
جۆرێك گروپگەرایی شاراوە بە سوودوەرگرتن لە كۆدگەلێكی رەمزئاسا،
كە تەنها لەبەردەستی ئەندامە متمانەپێكراوەكانی گروپەكەدا بێت :ئایا
ئەمانە خەسڵەتە كالسیكییەكانی ژیانی بۆهیمییایین؟ ئەمانە ئەو خەسڵەتانەن
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كە هێنری مۆرگن لە ساڵی  1846لەكاتی باڵوبوونەوەی رۆمانەكەیەوە،
برەویانسەند .یان بۆهیمیا بریتییە لە عەشق بۆ هونەر و نەفرەت لە
بۆرژوازی؟ ئایا بۆهیمییایی بەدوای قەرەباڵغیدا دەگەڕێت ،بێ ئەوەی تیایدا
نقوم ببێت ،بەڵكو تا بتوانێت خۆی تیادا بشارێتەوە؟
بەاڵم دەكرێت دوو جۆر بۆهیمیایی دیاریبكەین:
 .1ژیانی بۆهیمیایی هەڵبژێردراو.
 .2ژیانی بۆهیمیایی سەپێندراو
ئایا ماركس ،ترۆتسكی و زۆرێكی دیكە ،كە خ��اوەن خەسڵەتە
كالسیكییەكانی بۆهیمیایی بوون ،سەر بەخاڵی یەكەم بوون یان دووەم؟
بێگومان ئ��ەوان بۆهیمیاییان بەسەردا سەپێنرابوو ،نەك ئ��ەوەی خۆیان
ئەو ژیانەیان هەڵبژاردبێت ،چونكە دواجار ئایدیالی ئەوان دروستكردنی
ئایدیایەكی یونیڤێرسال بوو ،بۆ شۆڕشی ئازادیی ئینسان و ڕزگاركردنی
ئینسان لەكۆت و بەندی نەزمی سەرمایە و چەوساندنەوە ،یان ئەوەی واڵتەر
بنیامین پێیدەوت :رزگاركردنی ستەملێكراوان ،چونكە ئەگەر الی ماركس
و ترۆتسكی ،شۆڕشی سۆسیالیستی رزگاركردنی ئینسانی ئەمڕۆ و داهاتوو
بێت ،لەو كۆت و بەندانەی نەزمی سەرمایە و چاوچنۆكیی بازاڕی ئازاد
بەسەر ئینسانیدا دەیسەپێنن ،ئەوا الی بنیامین ،شۆڕشی سۆسیالیستی دەبێت
ئەو ستەملێكراوانەش رزگاربكات ،كە لە رابردوودا كەوتوونەتە ژێرپێوەو
چەوسێنراونەتەوە ،رزگاركردنی رابردوو واتا هەم رزگاركردنی داهاتوو ،هەم
كردنەوەی دنیایەكی بێ چین ،بەاڵم نەك لەئاستی دونیای كولتووریدا ،بەڵكو
لەئاستی دروستكردنی كۆمەڵێكی ئینسانیی نیوڤێرسالدا.
بە قەولی ترۆتسكی ،بۆهیمیای هونەری ،شاری و كۆسمۆپۆلیتیان،
لەگەلێك ڕەگەزی جۆراوجۆر پێكدەهاتن كە ڕیشەیان لەنێو زۆرێك لە چینە
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كۆمەاڵیەتییەكاندا هەبوو ،لە فەردە ئاساییەكانی كاروانسەرا گشتییەكانەوە،
تاكو كاروانسەرای خاوەن هۆڵی ڕازاوەی ئەریستۆكراتی ،كە بەپێی ئەو
كۆمەڵگەیەكی تازەیان دروستكردبوو .ترۆتسكی ،بۆهیمیایی بوو ،بەاڵم
نەك هەڵبژێردراو ،بەڵكو سەپێنراو ،لەالیەن ئەو دامودەزگا داپڵۆسێنەرەی
ستالینەوە ،كە ترۆتسكی تا كاتی تیرۆركردنی بەدەستی خزمەتگوزارێكی
ستالینیی ئیسپانی :ڕۆمەن مەركادۆ ،تیرۆركرا.
ماركسیش بۆهیمیایی ب��وو ،ب��ەاڵم سەپێنراو ب��وو ،دوورخ��راوەو
ڕەتكراوە و دەركراو بوو ،واڵتەر بنیامینیش هەر بۆهیمیایی بوو ،ئەگەرچی
دوورخ��راوە بوو ،لە مەنفاو پەراوێزدا دەژیا ،بەاڵم دەیویست ڕەهەندە
گرنگەكانی بۆهیمیایی لە سیاقی خۆی دەربهێنێت و بیانباتەوە ناو ستراتیژیی
شۆڕشگێڕییەوە ،ویستی ژیانی بۆهیمیایی ماتریالیزەبكاتەوە ،هەروەك چۆن
لەگەڵ بودلێردا كردی .ترۆتسكیش هەر بۆهیمیایی بوو ،سااڵنێك ژیانی وەك
ڕێبەرێكی شۆڕشگێڕ بەسەربرد ،بەاڵم ئەمانە بخەرە ناو كەوانەوە بەراورد
بە سااڵنی ڕاوەدوونان ،لەهەلومەرجێكی ناجێگیریی ئابووریدا ،كەچی بیر
لە نووسینی مانیفێستی هونەری شۆڕشگێڕی سۆسیالیستی دەكاتەوە لەگەڵ
ئەندرە بریتۆندا :نە ئۆتۆریتە ،نە ئیجبار ،نە كەمترین نیشانەی فەرمان!.
ترۆتسكی ڕاستە بۆهیمیایی ب��وو ،ب��ەاڵم هەموو تەمەنی وەك
شۆڕشگێڕ مایەوە ،ویستی بە دامەزراندنی ئەنتەرناسیۆنالی چوارەم ،كە
هەموو چەپەكانی دنیا تیایدا كۆببنەوە ،ڕەوایەتیی چەپ لەدەستی دەزگای
ستالینیستی دەربهێنێت ،هەر ئەو دەزگایەی بەگشتی (ئەگەرچی پێچەوانەی
تێگەیشتنەكەی پێری ئەندرسن) ڕۆڵێكی دژەشۆڕشگێڕی دەگێڕا ،تەنانەت
دەزگ��ای ستالینیستی ،ڕێگربوو لەبەردەم شۆڕشی ڕزگاریخوازی زۆرێك
لە واڵتانی چەوساوەی ژێر چەتری كۆلۆنیالیزم .ترۆتسكی داوای ئازادی
دەك��رد ،وەاڵم��ی داواكارییەكەی ئەو ت��ەورە بوو كە ڕۆم��ەن مەركادۆی
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ئیسپانیی بەكرێگیراوی ستالین كێشای بەنێوچاوانیدا و كوشتی ،بەاڵم بەر لە
مردنی ،هیوای سەركەوتنی بۆ شۆڕشی ڕزگاری و ئازادیخوازی و الیەنگرانی
ئەنتەرناسیۆنالیزمی چوارەم خواست(.)..
دوای مەرگی ئەو ،ئەمڕۆ لەنێو بزووتنەوە سۆسیالیستییەكاندا
ئارەزوویەكی گەورە هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ ترۆتسكی ،هەم لەڕووی تیۆری و
هەم پراكتیكییەوە ،و زۆرێك لە بیرمەند و تیۆریزەكەرەكانی ئەمڕۆ سەر بە
ڕەوتی ترۆتسكین ،یان لە پارتە ترۆتسكیستییەكاندا ئەندام بوون ،وەك نەڤیل
ئەلێكساندەر ،پێری ئەندرسن ،دانیاڵ بن سەعید ،رۆبین بلەكبورن ،ڕۆبەرت
بێرنەر ،پییەر برویە ،تۆنی كلیف ،هال دریپەر ،تێری ئیگڵتۆن ،ئەلێكس
كالینیكۆس ،نۆرمەن گراس ،ئەدۆڵتۆ گیلی ،دونكەن هاالس ،نیگڵ هەریس،
میشێل لووی ،و ئێرنست مەندڵ.
شایانی باسە ،ئەزموونی ستالین ،پاشان وردە وردە زاڵبوونی لیبراڵ
دیموكراسی لە خۆرئاوا ،زۆرێك لە بیرمەندە چەپەكانی بەرەو گەڕانەوە
بۆ بواری سەرتاپا تیۆریی و دووركەوتنەوە ،لە هەر كردەوەیەكی سیاسیی
و ڕێكخستنی دەستەجەمعی برد ،و لەو ئان و ساتەدا بوو ئادۆرنۆ لە
ڕەخنەكردنی وتارێكی بنیامیندا دەنووسێت :تەنها تیۆرییە دەتوانێت تەلەسم
و جادو تێكبشكێنێت .یان ماركوزە دەڵێت بەرانبەر بە هەیمەنەی دەسەاڵت،
دەبێت بە قوڵی بنووسین ،ئەگەرچی ماركۆزە خۆی ئەكتیڤیستێكی بەرچاویش
بووە لە هەمانكاتدا ،بەاڵم ئەمانە نەبوونە هۆی ئەوەی جارێكی دیكە
ئەم بیرمەندانە بەرانبەر بە هەیمەنەی سەرمایەداری یەكبگرن و بەرەو
ڕێكخستنێكی سەرتاپاگیر بچن ،ئەمەش بووە هۆی ئەوەی بەرە بەرە تا دەگاتە
ئەمڕۆ ،سەرمایەداری ببێتە تاكە مۆدێلی ژیانی بێ بەدیل و ئەڵتەرناتیڤ ،یان
هەر ئەوەی زیگموند باومەن پێیدەڵێت :ژیانی بێ ئۆپۆزیسیۆن.
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بەاڵم لە دەیەی 1940ـەوە تا ئەمڕۆ تەنها ڕەوتی ترۆتسكیستی بووە،
كە ڕۆڵی لە ڕێكسختنەوە و ستراتیژیی شۆڕشگێڕیدا هەبووە بەرانبەر بە
سەرمایەداریی كارەساتی ئەمڕۆ ،كە لەسەر بەرهەمهێنانی زیادەبەها دەژی،
ئەویش بە بەهای وێرانكردنی سروشت و هەموو سەرچاوە سروشتییەكان
و دروستكردنی بێكارییەكی گ��ەورە لە جیهاندا .تەنانەت تا دەگ��ات
بەمڕۆش لەالیەن چەپە ڕادیكاڵەكانەوە ،هێشتایش بچووكترین ستراتیژیی
شۆڕشگێڕی سۆسیالیستی نابینرێت ،هەر لە ئادۆرنۆ ،ئاڵتووسێر ،دوال ڤۆلپ،
هۆركهایمەر ،ماركوزە و سارتەرەوە بیگرە ،تا چەپە ڕادیكاڵەكانی وەك
سالڤۆی ژی��ژەك ،ئاالن بادیۆ ،ژاك ڕانسێر ،ئەرنستۆ الكالو و ...هتد،
خاوەن هیچ ستراتیژێكی شۆڕشگێڕی نەبن و ڕەخنەكانیان زیاتر لە ئاستی
تیۆریدا بمێنێتەوە ،ئەمەش وابكات بەباشی لە بارودۆخ و واقیعی بااڵدەست
تێنەگەن ،هەر لەبەر ئەمەش زۆربەی جار تێزەكانیان ساڵێك زیاتر بڕناكات
لەسەر ناڕەزایەتییەكان و پوچەڵ دەبێتەوە ،بۆ نموونە لە واڵ ستریتەوە
بیگرە تا دەگاتە بەهاری عەرەبی ،كە ئەم بیرمەندانە ئەم دیاردانەیان وەك
ڕوودان��ی ئەكتی سیاسیی ڕادیكاڵ و هاتنە مەیدانی خەڵك لەقەڵەم دا،
بەاڵم بەهۆی نەناسینی واقیعەكە بەباشی ،ئەمڕۆ ئەم خەڵكانە لەكوێن و
چی دەكەن؟ دەكرێت بڵێین تێزەكانی چەپە ڕادیكاڵەكانی ئەمڕۆ خەریكی
بەفەلسەفیكردن و جوانیناسانەكردنی ڕووداوەكانەوەن ،بەبێ ئەوەی مەسەلە
و كێشە ئابوورییەكانی ئەمڕۆ ،كە دەستیان ناوەتە بینەقاقای ئینسانەوە،
گرنگییەكی ئەوتۆی هەبێت .ئایا خۆگڕدانی محەمەد بوعەزیزی بۆ ئەوە بوو
كە پۆلیسی تونس نەیدەهێشت خەریكی مەسەلە فەلسەفییەكان بێت و ڕێگای
تیۆریزەكردنی ئێستاتیكایان لێگرتبوو؟ نەخێر .ماركس لە مانیفێستی پارتی
كۆمۆنیستدا باس لە ڕۆشنبیرانێك دەكات ،كە وەك بۆرژوازیی لەقەڵەمیان
دەدات و پەیوەندیی بە چینی كرێكارەوە دەكەن ،تاكو ئایدیاكانی خۆیان
10

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

بەپێی ڕەوتی مێژوو ،فۆرمولە بكەن ،بەاڵم دەكرێت بڵێین تەنها ئەوە ڕەوتی
ترۆتسكیست بوو لە دوای مەرگی خۆیەوە ،هێشتا لە مەسەلەكانی ڕێكخستن
و پارت و ستراتیژیی شۆڕشگێڕی دانەبڕاون.
بەكورتی :ئەم كتێبە هەڵبژاردنی كۆمەڵە وتارێكە لە كتێبە جیاوازەكانی
ترۆتسكیی ،یان وتارە ڕۆژنامەوانییەكانی هەڵمبژاردوون و كۆمكردوونەتەوە،
كە بەجۆرێك لەسەر زۆر مەسەلەی تیۆریی و پراكتیكی دەوەستێت ،ئەمەش
بەپێچەوانەی ئەو دیدگا باوەی پێیوابوو (دیارە باسی دونیای خۆمان دەكەم)
ترۆتسكی تەنها چەكبەدەستێكی لینین بووە ،بەپێچەوانەوە ترۆتسكی مامۆستای
تیۆریزەكردن بووەو هەردوو كتێبی «مێژووی شۆڕشی ڕووسیا» (نزیكەی
 1500الپەڕە) و «ڕووسیا بەرەو كوێ ملدەنێ» (كە بە ئینگلیزی بووەتە:
ئەو شۆڕشەی خیانەتی لێكرا!) بەڵگەن لەسەر قواڵیی فیكری ترۆتسكی،
تەنانەت لەڕووی ستایلی ئەدەبی-هونەریشەوە ،دەكرێت وەك بەهێزی
ستایلی ئەدەبی و پەخشان سەیر بكرێن .زۆربەی وتارەكانی ترۆتسكی ،لە
ئەرشیڤی ماركسیستەكان وەرگیراون و كراون بە كوردی ،جگە لە وتارەكەی
پێری ئەندرسن لەسەر تەفسیری ترۆتسكی بۆ دیاردەی ستالینیزم ،كە لە
ژۆرنالی سۆسیالیزم و شۆڕش وەرگیراوە و كراوە بە كوردی.
دواجار ،ئەم كتێبە سەر بە زنجیرە كتێبی ناوەندی لێكۆڵینەوەی
سۆسیالیستییە و دەزگای ئایدیا بۆ لێكۆڵینەوەی فیكر ،چاپ و باڵوی دەكاتەوە
و سوپاسیان دەكەم.
پێشڕەو محەمەد
2015 .7 .15
سلێمانی
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-ترۆتسكی و تیۆریی شۆڕشی بەردەوام

ئەلێكس كالینیكۆس
دەكرێت لەنێو ئەو ڕووداوانەدا ،بەدوای سەرچاوەكانی ئەو شتەدا
بگەڕێین ،كە دەبێت پێیبوترێت ترۆتسكیزم ،واتا ئەو ڕووداوانەی ترۆتسكی
خستووەتە نێو ڕیزی یەكەمی سۆسیالیستەكانی ڕووسەوە ،واتا شۆڕشی .1905
تا بەر لەم ڕووداوانە ،كە لە لوتكەدا لە زستانی  1906-1905ترۆتسكی لە
تەمەنی بیست و شەش ساڵیدا گەیشتە سەرۆكایەتیی ئەنجوونەنی نوێنەرانی
سان پیترزبۆرگ ،ترۆتسكی دەربارەی داهاتووی نزیكی ڕووسیا كۆك بوو
لەگەڵ ماركسیستەكانی دیكەدا .دەركەوتنی ماركسیزم لە ڕووسیا لە سەرەتای
دەی��ەی  ،1880كاردانەوەیەك بوو ب��ەڕووی نەریتی شۆڕشگێڕیی باو و
بااڵدەستی نێوان ڕۆشنبیران ،واتا بزووتنەوەی پۆپۆلیزم .الی هیومانیستەكان
كە بە قوڵی كەوتبوونە ژێر كاریگەریی سۆسیالیزمی خۆرئاوا ،گەشەكردنی
كۆمەڵگەی ڕووسیا – كۆمەڵگەیەی فیودال و لە بنەڕەتدا كشتوكاڵی كە
لەژێر چەتی حاكمییەتی ستەمكاریی تیزاریدا بوو – بۆ واڵتێكی پیشەسازیی
وەك بریتانیا ،كارەساتێك بوو ،دەبوو بەهەر نرخێك بێت بەری پێبگیرێت.
فۆرمەكانی «كۆمۆنە»ی ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی ،كە لەنێوان چینی جوتیاراندا
هەبوو ،ئەو توانا و ئیمكانەی بەڕووسیا دەبەخشی لە قورسی و سەختییەكانی
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سەرمایەداری ڕابكات و ڕاستەوخۆ بەرەو سۆسیالیزم هەنگاو هەڵێنێت.
«هیومانیستەمان» بە چەشنێكی بەرفراوان ڕۆڵی هۆیان لە «بەرەوپێشبردنی
مێژوو»دا دەبینییەوە ،ه��ەروەك ژیلیابۆڤ ،ڕێبەری گروپی تیرۆریستی
«ناردۆنایا ڤۆل»  ،ئەم كارەی لەڕێگای وێرانكردن و لەناوبردنی فیزیكیی
دەسەاڵتی ستەمكاریی ڕووسیادا دەبینییەوە كە ڕێگای سۆسیالیزمی ئەم واڵتە
بوو .پلیخانۆڤ ،دامەزرێنەری ماركسیزمی ڕووسی ،دژایەتیی وێرانكردنێكی
ئیرادییەكی وەهای ستەمكاریی سیزاری دەكرد .ئەو دەیوت سۆسیالیزم بریتییە
لە پێشگریمانەی گەشەكردنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان ،كە تەنها سەرمایەداری
دەتوانێت ئەم هێزانە بەرهەم بهێنێت .گەشەكردنی بازاڕی (سەرمایەداری) و
دابەشبوونی كۆمەڵگە جوتیارییەكان لە قۆناغی دواتردا ،كە لینین لە سەدەی
بیستەمدا دەستیكرد بە شیكاركردنی و بە خستنەڕووی گەلێك بەڵگە و
دۆكۆمێنت ئەمەی سەلماند ،لە پێشمەرجە سەرەكییە مێژووییەكانی شۆڕشی
سۆسیالیستی بوون.
ماركسیستە ڕووسەكان لەبەردەم دەروازەی شۆڕشی  ،1905هەمووان
پێیانوابوو دەرەنجامی لۆژیكی ئەم بەڵگەهێنانەوەیە (پلیخانۆڤ و لینین)
لەوەدایە ،كە شۆڕشی داهاتووی ڕووسیا دەبێت شۆڕشێكی «بۆرژوازیی-
دیموكراتی» بێت .ئەم شۆڕشە ،هاوشێوەی شۆڕشەكانی بریتانیا و فەڕەنسا
لە ڕابردوودا ،سیستەمی ستەمكاریی لەنێو بردووە و چوارچێوەیەكی سیاسیی
دەهێنێتە بوون ،تاكو سەرمایەداری بتوانێت بە چەشنێكی بێ جڵەو گەشە
بكات .بەمجۆرە ،گەلێك بیروڕای جیاوازی سەرەكیی دەربارەی ڕۆڵی چینە
كۆمەاڵیەتییە سەرەكییەكان (كرێكاران و بۆرژوازی) لە شۆڕشی بۆرژوازیی
ڕووسیدا بوونی هەبوو .لەڕاستیدا ئەو درزە مێژووییەی لە كۆنگرەی 1903ی
پارتی سۆسیال دیموكراتیی كرێكارانی ڕووسیا ،لەنێوان بەرەكانی بەلشەڤیك و
مەنشەڤیكدا دەركەوت ،ئەگەرچی بەهۆی كێشە تەشكیالتی و ڕێكخستنەكانی
13

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

حزبەوە خێرایی بەخۆیەوە بینی ،بەاڵم خێراتربوون و بەهێزبوونی بەهۆی
جیاوازیی بۆچوونی دوو بەرە دەربارەی ڕۆڵی چینە كۆمەاڵیەتییە سەرەكییەكان
بوو .پلیخانۆڤ و مەنشەڤیكەكان چاوەڕوانیی ئەوە بوون بۆرژوازیی لیبڕاڵ
هەمان ڕۆڵی ڕێبەری بگێڕێت ،كە بەپێی باوەڕی ئەوان ،هاوتا ئینگلیزی و
فەڕەنسییەكانی خۆیان لە شۆڕشەكانی خۆیاندا ئەم ڕۆاڵنەیان گێڕابوو؛ بەپێی
ئەم پێشبینییە ،وەزیفەی بزووتنەوەی تازەدامەزراوی كرێكارانی ڕووسیا هەمان
پشتیوانیكردن بوو لە لیبڕاڵەكان لە بەرانبەر بە تزاردا – تەنها كاتێك سەرەی
كرێكاران دێت كە سیستەمی ستەمكاری هەڵوەشابێتەوە و سەرمایەداریی
بەشێوەیەكی بەرچاو گەشەیكردبێت .بەپێچەوانەی ئەوانەوە ،لینین و
بەلشەڤیكەكان ،پێیانوابوو گەشەكردنی دووچاری دواخراوی سەرمایەداریی
ڕووسی ،بووەتە هۆی ئەوەی بۆرژوازیی لەڕوانگەی ئابوورییەوە ،وابەستە
بێت بە دەوڵەت و سەرمایەی دەرەكییەوە و لەڕووی سیاسییشەوە فەرمانبەر
و ئەڵقەلەگوێی دەوڵ��ەت بێت .لیبڕاڵەكان هەرگیز ناتوانن هەنگاوێكی
جەماوەری دژ بە دەوڵەتی ستەمكاری هەڵبێنن ،ئەوان تەنانەت لە بەرانبەر
بە پرۆلیتاریادا ،پشتیوانیی دەوڵەت دەكەن ،ئەو پرۆلیتارییایەی ماوەیەك
پێش نیشانەگەلێكی وەك «لەبەردەستدانەبوون»ی پیشاندابوو .بزووتنەوەی
كرێكاری دەبێت لەم هەلومەرجەدا هەمان ئەو ڕۆڵە بگێڕێت ،كە بۆرژوازیی
بێ هێز بەجێی هێشتووە ،و ئەم بزووتنەوەیە بتوانێت توێژە جوتیارییەكان
دژ بە تزار بوروژێنێت .ئەگەر پارتی سۆسیال دیموكراتی كرێكارانی ڕووسیا
جڵەوی كردەوەكە لە زەمەنی ڕاپەڕینێكی گشتیدا بەدەستەوەبگرێت ،ڕەنگە
بتوانێت «دیكتاتۆرییەكی دیموكراتیی شۆڕشگێڕیی پرۆلیتاریا و جوتیاران»
بكاتە جێگرەوە و ئەڵتەرناتیڤی حكومەتی ستەمكاری ،و حكومەتی نوێ
هەوڵدەدات لەنێو سنووری سەرمایەداریدا ،هەلورمەجەكانی گواستنەوە و
تێپەڕین بۆ سۆسیالیزم فەراهەمبكات و بیڕەخسێنێت.
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شیكارییەكەی لینین ،دروستتر و ڕاستتر دەرچوو لە شیكارییەكەی
پلیخانۆڤ ،هەم لە شۆڕشی  1905و هەم لە شۆڕشی 1917دا :سەرمایەدارە
لیبڕاڵەكان لە هەردوو شۆڕشەكەدا ،زیاتر لە جوتیاران و كرێكارانی ڕاپەڕیو
دەترسان نەك ڕژێمی كۆن .ترۆتسكی ئەگەرچی شیكارییەكەی لینینی
قبوڵكرد ،بەاڵم لەمەش تێپەڕی .لە هەنگاوی یەكەمدا ،ئەو پاساوی بۆ
گەشەكردنی سەرمایەداریی ڕووسی لەنێو هەلومەرجی ئابووریی جیهانیدا
هێنایەوە .بەپێی ئەم پاساوە ،بەپیشەسازیكردنی خێرا ،كە بەرهەمی
هاوكاریی ڕژێمی پاشایەتیی ڕووسیا بوو لەگەڵ سەرمایەگوزارە دەرەكییەكانی
كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەم ،وەاڵمێك بوو بۆ فشارە كێبڕكێخوازییەكان،
كە لە سیستەمی دەوڵەتیدا بە مانا ئەوروپاییەكەی ،بوونی هەبوو :دەسەاڵتی
سەربازی ئێستا پێویستیی بە بناغەیەكی پیشەسازیی پێشكەوتوو هەبوو .بۆیە،
نموونە و پشتڕاستكردنەوەكەی شتێك بوو ترۆتسكی دواتر ناوی «یاسای
گەشەكردنی تێكەڵ»ی بەسەردا بڕی ،واتا «كۆبوونەوەی قۆناغە جیاوازەكانی
گەشتێك (گەشەكردنێك) ،تێكەڵێكی هەنگاوە سەربەخۆكان ،پێكهاتەیەكی
فۆرمە كۆن و تازەكان» .لەسەر بنەمای «ئیمتیازیی دواكەوتوویی ئابووریی»،
ڕووسیا لەبری ئەوەی كۆی قۆناغە جیاوازەكان بەجێبێڵێت ،كە واڵتانی وەك
بریتانیا و فەڕەنسا لە تێپەڕین بۆ سەرمایەداری ،بڕیان ،دەتوانێت سوود لە
پێشكەوتووترین فۆرمەكانی تەكنەلۆژیا و ڕێكخراوە هەبووەكانی ناو غەرب
وەربگرێت و نوێترین یەكە پیشەسازییەكان هاوردە بكات .كارگە جیهانییەكان
لە ڕووسیا هەبوون ،ئەویش لە هەلومەرجێكدایە ،كە ژمارەیەكی زۆری
جوتیاران هەژار بوون .پرۆلیتاریای نوێ ،كە لەنێو چەند سەنتەرێكی شارە
گەورەكاندا چڕ بووبوونەوە ،توانیبووی نفوزی تەواو بەرزتر لە ژمارەی
ئەندامەكانی دەربخات .چینی كرێكار كەوتبوونە بەردەم تەواوی بەدبەختییە
كۆمەاڵیەتییەكان ،واتا ئەو بەدبەختییانەی لە گەشەكردنی پیشەسازیی خێرادا
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سەرچاوەیان گرتبوو ،هەروەها مەحرومبوون لە مافی سیاسیی ،و بەباوەڕی
ترۆتسكی (وەك لینین) ،ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی كرێكاران ڕۆڵێكی سەرەكیی
لە خەبات دژ بە تزاریزمدا بگێڕن.
لەم قۆناغە بەدواوە ،ڕێگای ترۆتسكی لە لینین جیابووەوە .ترۆتسكی
باسی لەوە كرد ،كە بەلشەڤیكەكان زیادەڕەویی دەكەن لە توانای جوتیاران
بۆ كاری شۆڕش وەك هێزێكی سەربەخۆی كۆمەاڵیەتی و سیاسی:
جوتیاران بەهۆی پ��ەرت��ەوازەی��ی��ان��ەوە ،بەهۆی دواك��ەوت��ووی��ی
سیاسییانەوە ،بەتایبەت بەهۆی پارادۆكسییە ناوەكییە قوڵەكانیانەوە ،كە
لەنێو چوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداریدا مەحاڵە چارەسەر بكرێت ،تەنها
دەتوانێت چەند لێدانێكی بەهێز لە پشتە سەری ڕژێمی كۆن بدەن ،وەك
ڕاپەڕینە خۆڕسكەكانی ناوچە گوندنیشنەكان لەالیەكەوە ،و لەالیەكی دیكەوە
دروستكردنی ناڕەزایەتی و بێزاری لەناو سوپادا.
بەبۆچوونی ترۆتسكی ،چینی جوتیار تەنها دەتوانێت وەك هێزێكی
نەتەوەیی و لەژێر كاریگەریی چینێكی شارنشیندا ،چاالكی بنوێنێت .پارتە
جوتیارەكانی وەك «سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەكان» ،كە بەپێی پێشبینییەكەی
لینین بەشداریی لە «دیكتاتۆریی دیموكراتیی شۆڕشگێڕی»دا دەكەن ،دیمەنی
زاڵبوونی بۆرژوازیی شاری و وردەبۆرژوازییە بەسەر توێژە گوندنیشینەكاندا.
فاركسیۆنەكانی نێوان پارتە ناوبراوەكان و پارتی سۆسیال دیموكراتیی كرێكارانی
ڕووسیا ،بە ناچاری تەسلیمی ئەو ناكۆكییانە دەبێت ،كە لەنێو دڵی ئەم
فراكسیۆنەدا لەئارادایە .پرۆلیتاریا دەتوانێت یەكێك لەم دوو ڕێگایە بگرێتە
بەر« :فەرمانی خۆ-مەحرومكردنی خۆی» دەربكات و واز لە بەكارهێنانی
دەسەاڵتی خۆی بهێنێت ،بۆ بەرەوپێشچوونی بەرژەوەندییە ئابوورییەكانی
خۆی ،كە بەمجۆرە بەرە بەرە بەهۆی بۆرژوازییەوە لەپەلوپۆ دەكەوێت؛،
یان هێرش بەرێتە سەر دەسەاڵتی ئابوریی سەرمایە ،بۆ نموونە لەڕێگای
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داگیركردنی ئەو دامەزراوانەی كرێكارانیان دەركردووە ،و لەم شێوەیەدا،
دەچێتە ئەودیوی سنوورەكانی شۆڕشی بۆرژوازیی-دیموكراتی و دیكتاتۆریی
پرۆلیتاریا دادەمەزرێنێت .ترۆتسكی دەڵێت (دەبێت سۆسیالیستە ڕووسەكان
ڕێگای دووەم بگرنەبەر) .كەواتە ،تەنها لەڕێگای «شۆڕشێكی بەردەوامەوە»
كە تیایدا ،ڕەگەزە بۆرژوازیی و سۆسیالیستییەكان تێكەڵی یەكتری دەبن،
دەكرێت تزاریزم وێران بكرێت.
ئەم هەڵوێستە بووە هۆی ئەوەی ترۆتسكی ،تا بەرپابوونی شۆڕشی
فێبریوەریی 1917ی ڕووسیا ،لە گۆشەگیریدا بمێنێتەوە ،پاشان ئەو كێشەیە
بەدیهات ،كە ئەو پێش لە دەیەیەك پێشبینیی كردبوو .حكومەتی كاتیی
لیبڕاڵ(ی كێرنسكی) تەنها دەیتوانی بە پشتیوانیی شوراكان ،گەرەنتیی مانەوەی
خۆی بكات ،لەكاتێكدا ئەم حكومەتە سەرەڕای بەهرەمەندبوون لە پشتیوانیی
مەنشەڤیكەكان و سۆسیالیستە شۆڕشگێڕییەكان ،لەالیەن سەرانی بەلشەڤیك و
بەتایبەت ستالین و كامینیڤیشەوە پشتیوانیی لێدەكرا .لینین دوای گەڕانەوەی
بۆ ڕووسیا لە ئەپرێلی 1917دا ،پشتیوانی حزبی بۆ ستراتیژییەتێكی تەواو
جیاواز ،بەخێرایی بەدەستهێنا ،واتا بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت بەهۆی
شوراكانەوە بەپێی بەرنامەیەك دەستەبەسەرداگرتنی موڵكی ئەریستۆكراتەكان
و سپاردنییان بە جوتیاران ،هاوڕا لەگەڵ خواستەكانی دیكەدا – بۆنموونە
چاودێریی كرێكاران بەسەر كارگەكاندا ،كە پێشەكی و دەروازەیەكی سۆسیالیزم
بوو – دابین دەكرد .زۆرێك لە بەلشەڤیكە كۆنەكان دەستیان كرد بە گلەیی كە
«تێزەكانی ئەپرێل»ی لینین هاوتا و هاوڕایە لەگەڵ ترۆتسكیزمدا .قبوڵكردنی
واقیعی و پراكتیكیی تیۆریی شۆڕشی بەردەوام لەالیەن بەلشەڤیكەكانەوە،
كۆمەكمان پێدەكات لەم خاڵە تێبگەین كە بۆچی ترۆتسكی بڕیاردا لە هاوینی
 1917بچێتە پاڵ بەلشەڤیكەكانەوە .فاكتەرێكی دیكەیش هەبوو .لە كۆنگرەی
1903ی پارتی سۆسیال دیموكرات بەوالوە ،ترۆتسكی دژ بە هەوڵەكانی
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لینین بوو بۆ دامەزراندنی پارتێكی شۆڕشگێڕی سەنتڕاڵ .ئەویش وەك ڕۆزا
لەكسمبۆرگ پێیوابوو گەشەكردنی خەباتی جەماوەریی كرێكاران دەبێتە هۆی
گەشەكردنی خودئاگایی ،و ئەم خودئاگاییە بۆ پرۆلیتاریا زەروورییە ،چونكە
دەتوانێت ڕۆڵی سیاسیی سەربەخۆ بگێڕێت ،كە تیۆریی شۆڕشی بەردەوام،
بەشێوەیەكی ناوەكیی دەریبڕیبوو .پارتی شۆڕشگێڕ دەبێت لە بنەڕەتدا
ڕەنگدانەوەی ڕەوتی پەرەسەندنی خودئاگایی چینی كرێكار بێت .بەمجۆرە،
پێدەچێت شۆڕشی فێبریوەری  1917و ئاكامەكانی ،ترۆتسكی ڕازیكردبێت،
كە لینین ڕاستدەكات :تەنها دروستكردنی ڕێكخراوێكی پێشڕەوی هۆمۆژێن
و چوونییەكی وەك ڕێكخراوی بەلشەڤیكەكان ،دەتوانێت ناوەندێكی پێویست
بۆ داگیركردنی دەسەاڵت ،بخاتە بەردەستی بزووتنەوەی خۆڕسكیی خەباتی
چینایەتی« .بەبێ ڕێكخراوێكی ڕێنوێنیكەر ،وزە و توانای جەماوەران
پەرتەوازە دەبێت ،وەك پەرتەوازەبوونی هەڵمی نێو پیستۆن – یان هەڵمی
جوڵێنەری مەكینە ،بۆیە ئەو شتەی مەكینە دەجوڵێنێت پیستۆن نییە،
بەڵكو خودی هێزی هەڵمە .لەڕوانگەی ئەم بۆچوونەوە ،تیۆریی شۆڕشی
بەردەوامی ترۆتسكی ،بەبێ بوونی بەلشەڤیكەكان ،تەنها ئایدیایەك بوو بەبێ
هیچ میكانیزمێكی جێبەجێكردن ،سەرەڕای تەواوی تواناكانی ترۆتسكی وەك
ڕێبەرێكی كۆمەاڵنی خەڵك.
شۆڕشی ئۆكتۆبەری  1917لەمیانەی جەختكردنەوە لەسەر لەسەر
پێشبینییەكەی ترۆتسكی ،تایپە نەریتییەكانی ماركسیزمی ئەرتەدۆكسی بەسەر
دوو گروپدا دابەش كرد :بە قەولی گرامشی «شۆڕشی ئۆكتۆبەر شۆڕشێكی
واقیعی بوو دژ بە سەرمایە» – بە دەربڕینێكی دیكە ،ئەم شۆڕشە پڕۆژە
ڕێكراوەكانی كائۆتسكی ،پلیخانۆڤ ،و تیۆریزەكەرانی دیكەی ئەنتەرناسیۆنالی
دووەمی بردە ژێرپرسیارەوە ،كە دەربارەی مێژوو وەك ڕیزێك مۆدێلی
بەرهەمهێنانی بەردەوامن ،و پاشكۆی جەبری موتڵەقن و سەركەوتنی حەتمیی
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سۆسیالیزمیان لێدەكەوێتەوە .بۆیە ،تەنها لە دەیەی دواتردا بوو ترۆتسكی
ئەو شتەی كرد بە تیۆرییەكی شۆڕش لە واڵتە دواكەوتووەكاندا ،كە تەنها
شیكارییەكی تایبەتیی سەیروسەمەرەی گەشەكردنی مێژوویی ڕووسیا بوو.
بۆنەكەیشی شۆڕشی 1927-1925ی چین بوو .ستالین و بوخارین كە لەو
ڕۆژگارەدا ڕێبەری بەرەی بااڵدەستی حزبی بەلشەڤیك بوون و ڕێبەرایەتیی
ئەنتەرناسیۆنالیزمی سێیەم یان كۆمینتریان لەئەستۆ بوو ،پێداگرییان لەسەر
ئەوە دەكرد كە پارتی كۆمۆنیستی چین بە گرتنەبەری مۆدێلی ستراتیژیی
كۆنی بەلشەڤیكەكان ،لە «بلۆكێكی پێكهاتوو لە چوار چینی كۆمەاڵیەتی»
لەگەڵ بەرەی ناسیۆنالیستی بۆرژوازیی (كە «كۆمین تانگ» بەرجەستەكەری
بوو) یەك بگرێت تا بتوانێت «شۆڕشی دیموكراتیكیی نەتەوەیی» پراكتیزە
بكات كە بۆ ڕزگاربوون لە چنگی چەوسێنەرانی بێگانە زەروورییە .ترۆتسكی
لەڕوانگەیەكی ڕەخنەییەوە ،خێرا دەستیكرد بە دیاریكردنی هەڵەكانی
سیاسەتی ناوبراو – چونكە كۆمین تانگ دوای ئەوەی سوودی لە بوونی
كۆمۆنیستەكان وەرگرت بۆ زاڵبوون بەسەر فەرماندەكانی سوپادا ،پاشان سەرە
گەیشتە كۆمۆنیستەكان و ئەوانی قەتڵ و عام كرد – و ئەم تیۆرییە بانگەشەی
بۆ ئەوە كرد كە بۆرژوازیی لە واڵتە دواكەوتووەكاندا ،چیتر ناتوانێت ڕۆڵێكی
شۆڕشگێڕی بگێڕێت ،بەاڵم ترۆتسكی ئەوەشی ئیزافە كرد هەمان پرۆسە
جیهانییەكانی گەشەكردنی سەرمایەداری ،واتا تێكەڵكردنی واڵتە پێشكەوتوو
و دواكەوتووەكان ،كە ترۆتسكی ناوی «گەشەكردنی نایەكرسان و تێكەڵ»ی
بەسەردا بڕین ،ئەمەش سەرمایەدارانی بە ئیمپریالیزمەوە دەبەستەوە ،لە
هەمانكاتدا لە واڵتگەلێكی وەك چین و هیندستان ،هەروەها وەك ڕووسیا،
بووە هۆی پەیدابوونی چینی كرێكار .ئەم كرێكارانە ،لەگەڵ ئەوەی لەڕووی
ژمارەییەوە كەمینە بوون ،بەاڵم پانتایی نفوزیان بەرزتربوو لە ژمارەی بونیان.
ترۆتسكی پێیوابوو هەیمەنەی ئیمپریالیزم بەسەر خاڵەكانی دیكەی جیهاندا
19

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

تەنها دەكرێت لە یەك شوێن و كاتدا تێكبشكێنرێن ،كە پرۆلیتاریای واڵتە
دواكەوتووەكان بتوانن ڕێبەرانی جوتیاران لەو شۆڕشانەدا بگرنە ئەستۆی
خۆیان كە لەمیانەی سڕینەوەی قۆناغی ئابووریی پێش-سەرمایەداری و
چەوساندنەوە وەربەرهێنانی كۆڵۆنیالیستی ،دەستبكەن بە تێپەڕین بەرەو
سۆسیالیزم.
تیۆریی شۆڕشی بەردەوام ،لە فۆرمە گشتی و یونیڤێرسالەكەی خۆیدا،
بریتی بوو لە تەحەدایەكی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەو شتەدا كە دوای ساڵی 1945
فۆرمی ئەرتەدۆكسییەكی وەرگرت لە بزووتنەوە ڕزگاریخوازەكانی جیهاندا،
كە كاریگەربوون بە مۆدێلەكانی ماركسیزم-لینینیزمی ڕووسی ،چینی یان
كوبایی ،لەبەرئەوەی ئەم بزووتنەوانە هەوڵیاندەدا بە پەیڕەویكردنی مۆدێلی
چینی ،گەلێك فراكسیۆن بە ئەندامێتیی كرێكاران ،جوتیاران ،ڕۆشنبیران و
«بۆرژوازیی نەتەوەیی» (واتا ئەو توێژەی سەرمایەداران كە واگریمانە دەكرا
حەز بە دابڕان دەكەن لە ئیمپریالیزم) بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی نەتەوەیی
دروست بكەن ،ترۆتسكی پێداگریی لەسەر ناكۆكییە چینایەتییەكانی ناو ئەم
فراكسیۆنانە و خەسڵەتی جیاواز و دیاریكراوی پرۆلیتاریا كرد وەك تەنها
هێزێك كە سەرەڕای حەزی بۆ سەربەخۆیی نەتەوەیی ،توانای ئەنجامدانی
ئەم كارەیشی هەیە .ترۆتسكی هەر ئەم ناوەڕۆكانەی لە نووسینەكانی خۆیدا
دەربارەی ئەوروپا ،لە دەیەی 1930دا دەربڕی .ئەو بەهێزێكی زۆرەوە دژ
بە سیاسەتی كۆنگرەی سێیەمی كۆمینترن بوو لە كۆتاییەكانی دەیەی  1920و
سەرەتاكانی دەیەی  .1930كۆمینترن ،پێشنیاریی یەكێتیی پارتی كۆمۆنیستی
ئەڵمانیا لەگەڵ حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەو واڵتە دژ بە نازییەكان كردبوو؛
لەكاتێكدا ترۆتسكی دەیگوت پارتی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا و نازییەكان،
هەردووكیان خراپن .ترۆتسكی دژ بە ستراتیژیی ستالین لە ساڵی  1935بوو كە
لەسەر «دامەزراندنی بەرە جەماوەرییەكان»ی دژە فاشیست لەگەڵ بەشداریی
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بزووتنەوەی كرێكاری و بەرەی «دیموكراتیی» بۆرژوازیی وەستابوو .ئەو
بەڵگە دەهێنێتەوە ،كە دروستكردنی بەرە جەماوەرییەكان لەبری ئەوەی
ببێتە هۆی یەكێتیی چینی كرێكار لەبەرانبەر فاشیزمدا ،دەبێتە هۆی ئەوەی
بەرە جەماوەرییەكان لە فەڕەنسا و ئیسپانیا ،لە پراكتیكدا ،بەرژەوەندییەكانی
كرێكاران بكەنە قوربانی بەژرەوەندییەكانی سەرمایەداری ،و دەرەنجامەكانی
ئەم جۆرە یەكێتییەش ،تەنها دەبێتە هۆی بەهێزبوونی ڕژێمەكانی هیتلەر،
مۆسۆلینی و فرانكۆ .وەك لە تیۆریی شۆڕشی بەردەوامدا ،لەم بوارەشدا
ترۆتسكی باوەڕیی بە ئەولەویەتی هەنگاوی سەربەخۆی چینی كرێكار هەبوو.
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ترۆتسكی و تەفسیركردنی ستالینیزم

پێری ئەندرسن
تەفسیری ترۆتسكی بۆ مانای مێژوویی ستالینیزم ،لەمیانەی قۆناغی
بیست ساڵەی خەباتی سیاسیی پراكتیكی دژ بەم دیاردەیە ،پەرەیسەند .ئەم
تەفسیرە ،تاكو ئەمڕۆ یەكگرتووترین و تەواوترین شێوازی تیۆریزەكردنە لە
پەیوەندیدا بە دیاردەی ستالینیزم لەنێو نەریتی ماركسیستیدا .دەكرێت ئایدیا
و بیروباوەڕەكانی ترۆتسكی بۆ سێ قۆناغی بنچینەیی دابەش بكەین ،كە لە
ڕەوتی بەركەوتن لەگەڵ ڕووداوەكان و پارادۆكسە گرنگ و سەرەكییەكانی
ئەو سااڵنەدا گەشەیكرد .كورتە مێژووی نووسینە سەرەتاییەكانی ترۆتسكی
دەربارەی ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ بابەتی خەباتی ناوەكیی پارتی كۆمۆنیستی
سۆڤێت ،كە دوای جەنگی ناوخۆیی دەستیپێكرد .لەو نووسینانەدا ئێمە
بەر تێرمی ستالینیزم ناكەوین .زیاتر جەخت لەسەر زاراوەی «بیرۆكراتیزم»
دەكرێتەوە كە لەو ڕۆژگارەدا لەناو حزب باو بوو .كتێبی «بەرنامەی نوێ»
( ،)1923كلیلیترین نووسینی ئەم قۆناغەیە .لەم كتێبەدا ترۆتسكی لە كۆتایی
تەمەنیدا خەریكی درێژەدانە بە كارەكەی لینین دەبێت.
باسەكەی لینین ئەوە بوو ،كە بیرۆكراتیزم ڕیشەكەی بۆ دوو فاكتەری
بنچینەیی دەگەڕێتەوە :یەكەم ،بۆ «نەبوونی كولتووری»ی كۆمەاڵنی خەڵكی
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ڕووس��ی ،چی الدێی و چی شاری ،كە ئەوانی لە توانای زەرووری��ی بۆ
بەڕێوەبردنی دروستی واڵت لە قۆناغی دوای جەنگ مەحروم كردبوو،
دووەم ،دەگەڕێتەوە بۆ جەوهەری وردەكااڵ و بژێویی ئابووریی كشتوكاڵ،
بە پەرتەوازەییەكی بەرفراوانی بەرهەمهێنەرانی سەرەتایی ،كە بووبووەهۆی
چڕبوونەوەی لەڕادەبەدەر و حەتمی دەزگای دەوڵەتی لە ڕووسیادا .ترۆتسكی
فاكتەری سێیەمیش زیاد دەكات :ملمالنێی حەتمیی نێوان بەرژەوەندییە
خێرا و درێژماوەكانی چینی كرێكار لە نێو دەگمەنییەكان و پێداویستییە
زەروورییەكانی سەردەمی دروستكەری دوای جەنگ .بەاڵم ،گرنگتر لەوە،
ئەو جەخت دەكاتەوە ،بیرۆكراتیزم «تەنها كۆمەڵە داب و نەریتی نەخوازراوی
دەسەاڵتداران» نییە ،بەڵكو« ،دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی-میلیتاریی دیاریكراوی
بەڕێوەبردنی تاكەكان و شتەكان»ـە( .)1شوێنی سەرەكیی ئەم دیاردەیە
دەزگ��ای دەوڵەتی بوو ،بەاڵم ئەم دەزگایە بە ڕاكێشانیی «چەندایەتیی
شایستەی بینینی چاالكترین ئەندامانی حزب»( )2كاریگەریی لەسەر خودی
پارتی بەلشەڤیكیش دادەن��ا .دەرەنجامی ئەم تێكچوونە بریتی بوو لە
بااڵدەستبوونی بەرچاوی دەزگای سەنتڕاڵ لەناوەوەی حزبدا كە لەڕێگای
سیستەمی پۆست و دیاریكردنەوە كاری دەكرد ،دەبووە ڕێگر و بەربەست
لەبەردەم دیبەیتە دیموكراسییەكان و گاردی كۆنی حزبی لە ڕیزەكانی حزب
و ئەندامە گەنجترەكان جیادەكرەوە .ئەم گۆڕانانە ،مەترسیی «لەناوچوونی
بیرۆكراتیك»()3ی خودی گاردی كۆنی زەق دەكردەوە .بەمجۆرە ،لەڕوانگەی
ترۆتسكییەوە ،بیرۆكراتیزم تەنها «ئاسەواری بەجێماوی ڕژێمی پێشوو،
ئاسەواری بەرەو لەناوچوون ،نەبوو ،بەڵكو بەپێچەوانەوە ،لەبنچینەدا
دیاردەیەكی تازە دەركەوتووە كە لە ئەركە تازەكانەوە ،ڕۆڵە تازەكانەوە،
كێشە تازەكان و هەڵە تازەكانی حزبەوە سەرچاوە دەگرێت»( .)4لێرەدا
ترۆتسكی بەڕوونی دەچێتە ئەودیوی شیكارییەكەی لینینەوە.
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شكستی ئۆپۆزیسیۆنی چەپ
بەر لە سەركەوتنی دارودەستەی ستالین لەناوەوەی حزبی كۆمۆنیستی
سۆڤێتدا« ،بەرنامەی نوێ» مەترسیی بیرۆكراتیزمی ڕاگەیاندبوو .دوای ئەم
سەركەوتنە و لە كۆتاییەكانی دەیەی 1920دا ،نووسینەكانی ترۆتسكی هەوڵ
و تەقەالیەك دەردەخات بەئاراستەی خستنەڕووی دەربڕینێكی هەمەالیەنتر
و ت��ەواوت��ری ئەم دی��اردەی��ە ت��ازەدەرك��ەوت��ووە .بە ئەگەرێكەوە كتێبی
«ئەنتەرناسیۆنالی سێیەم دوای لینین» ( ،)1928گرنگترین نووسینی ترۆتسكییە
بۆ خستنەڕووی تیۆرییەكانی لە قۆناغی دووەمی پەرەسەندنی فیكری ئەودا.
لەم نووسینەدا ئەو شكستی ئۆپۆزیسیۆنی چەپی ناوەوەی ڕووسیا ،كە بوو
بووە هۆی سەركەوتنی ناوەكیی ڕژێمی بیرۆكراتیك ،بە سەرچاوەگرتوو لە
كەوتنی خەباتی چینایەتی لە ئاستی جیهانیدا دەبینێت.
گرنگترینیان ،كارەساتی شكستی شۆڕشەكانی ئەڵمانیا لە ساڵی  1923و
چین لە ساڵی  1927لە سنوورەكانی خۆرئاوا و خۆرهەاڵتی یەكێتیی سۆڤێتدا
بوو .وەرگێڕانی گۆڕان لە هاوكێشەی هێزە چینایەتییەكاندا لە ئاستی جیهانیدا
لە بەرژەوەندیی سەرمایە ،بووە هۆی زیادبوونی حەتمیی فشارەكانی چینە
ناپرۆلیتارییەكان لە ناوەوەی خودی حزبی بەلشەڤیكی ڕووسیادا .بێتوانایی
ب��ەرەی ستالین لە پیادەكردنی سیاسەتێكی بە پیشەسازیكردنی خێرای
سۆڤێت ،كە دەیتوانی كێشی پرۆلیتاریای سۆڤێت بەهێزتر بكات ،خۆی
لەخۆیدا ئەم كێشەیەی بەهێزتر و زەقتر كردەوە .دوای ئەوەی دەرەنجامە
سەرەتاییەكانی بەرنامەی پێنج ساڵە دەرك��ەوت ،ترۆتسكی تیۆرییەكەی
خۆی بەم جۆرە دەستكاریكرد كە «ئەریستۆكراتیزمی كرێكاری»ی نوێ كە
بەهۆی ستاخۆنیڤیزمەوە دامەزراوەو لەسەرەوەی كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار
وەستاوە ،بەشێوەیەكی ئوبێكتیڤ وەك پایەگای پشتیوانیی ڕژێمی بیرۆكراتیك
لەناوەوەی حزبدا كار دەكات .بەرەی ستالین كە سەركەوتنەكەی دەگەڕایەوە
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بۆ دروشمی سۆسیال-پاتریۆتیك «سۆسیالیزم لە واڵتێكدا» ،هێشتا لەالیەن
ترۆتسكییەوە وەك بەرەی سەنتڕاڵ-ناوەڕاستی بەرەی ڕاست (بوخارین،
ڕایكیڤ ،و تۆمسكی) و بەرەی چەپ و دروستكراوی دەزگای هەمیشەیی
حزبی كۆمۆنیستی سۆڤێت هەڵدەسەنگێنرا.
ترۆتسكی لە ئۆتۆبیۆگرافیای خۆیدا بەناوی «ژیانی من» (،)1929
میكانیزمە كۆمەاڵیەتی-دەروونییەكان دیاریدەكات كە بووەتە هۆی گۆڕانی
زۆرێك لە شۆڕشگێڕانی  1917بۆ كارگوزارانی ئەم ڕژێمە – «ڕزگاربوونی بێ
كولتوورەكانی ناو بەلشەڤیكەكان» .ئەو دەریدەخات ،كە بەدوای دابەزینی
جۆش و خرۆشی شۆڕشگێڕیی كۆمەاڵنی خەڵكی ڕاپەڕیو دوای كۆتایی جەنگی
ناوخۆیی و هیالك و شەكەتبوون ،و كەمتەرخەمی ،قۆناغی «كۆنەپارێزییەكی
كۆمەاڵیەتی» گشتێنراو لە یەكێتیی سۆڤێتدا سەرهەڵدەدات .ترۆتسكی لە
وتارەكانی دواتریدا كە دەربارەی پەیوەندیی بە سیاسەتی پیشەسازیكردنی
ستالین نووسینی ،زاراوەی «بەرەی سەنتڕاڵ» بۆ كاتیگۆریی بەرفراوانی
سەنتڕاڵیزمی ستالینیستی دەگشتێنێت ،هەروەها دەیوت ئەگەرچی سەنتەریزم
لە ناوەوەی بزووتنەوەی كرێكاریی واڵتە سەرمایەدارییەكاندا ،دیاردەیەكی
تەواو ناپایەدارە ،لە نیوەی ڕێگای ڕیفۆرمەكان و شۆڕشدا ،كە بەهۆی
فشاری كۆمەاڵنی خەڵك لە ڕاستەوە بۆ چەپ و یان بەپێچەوانەوە دێت
و دەچێت ،بەاڵم لە ڕووسیا دەتوانێت پایەگەلێكی ماتریالی بەردەوامی
لەناوەوەی بیرۆكراسیی دەوڵەتی نوێی كرێكاریدا بەدەستبهێنێت.
زیگ-زاگەكانی سیاسەتەكانی ستالین چ لەناوەوە و چ لە دەرەوەدا،
لە ئارامی كوالكەكانەوە بیگرە تادەگاتە جەنگی هەمە الیەنە دژ بەوان،
لە سازشی چینایەتییەوە تا سیاسەتەكانی ئەودیوی چەپی ئەنتەرناسیۆنالی
سێیەم ،هەموویان نیشانەی لۆژیكی ئەم خەسڵەتە سەنتەریستییەی ڕژێمەكەی
ئەو بوون ،ئەو ڕژێمەی كەوتبووە ب��ەردەم فشارە چینایەتییە دژبەر و
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ڕەخنەییەكانەوە ،بەاڵم بەهەرحاڵ ،مەیدانی ڕۆڵ و ئەركی دیاریكەری ئەم
فشارانە بواری نەتەوەیی نەبوو ،بەڵكو مەیدانی ئەنتەرناسیۆنالی بوو.
چوار تێزی بنچینەیی
تەفسیری ترۆتسكی بۆ ستالینیزم ،كە تا ئەو كاتە هێشتا لە زۆر
الیەنەوە پەرتەوازە و ئەزموونی بوو ،لە ساڵی  1932بەدواوە پەرەیسەند
و یەكالییبووەوە .هۆكارەكەی ،دیارە سەركەوتنی نازیزم بوو لە ئەڵمانیا.
ئەم ڕووداوە مێژووییە قەناعەتی بە ترۆتسكی هێنا كە كۆمینترن – كە ئەو
بۆ چاككردنی ڕێبازە سیاسییەكەی تا كۆتایی ساتەكان و بە تەواوی هێزی
خۆیەوە خەباتی كردبوو – و لەگەڵیدا ،حزبی كۆمۆنیستی بەستالینیستیكراوی
سۆڤێتی ،ئیتر ناقابیلی چاككردنە .بەمجۆرە ،بڕیاردان بۆ دامەزراندنی
ئەنتەرناسیۆنالێكی نوێ پاڵنەری ڕاستەوخۆی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو بوو
لەگەڵ كێشەی جەوهەری ستالینیزمدا ،كە ئێستا نەك وەك ڕابردوو ،وەك
مەسەلەیەك لەنێوان مەسەلەكانی دیكەدا ،بەڵكو بۆ یەكەمجار بوو بوو بە
بابەتی ڕاستەوخۆی تەفسیریی تیۆرییەكی بەرفراوان.
نووسینی تەواو گرنگی «جەوهەری چینایەتیی دەوڵەتی سۆڤێت»
( ،)1933كە بەڕادەیەك كۆی هەڵوێستە سەرەكییەكانی بیركردنەوەی
ترۆتسكی لە پەیوەندیدا بە ستالینیزمەوە لەخۆ دەگرێت ،لە میانەی چەند
مانگی دوای گەیشتنە دەسەاڵتی هیتلەر ،نووسرا .لەم نووسینەدا ئەو
چوار تێزی بنچینەیی دەخاتەڕوو ،كە تا كۆتایی ڕۆژەكانی ژیانی بنەماكانی
هەڵوێستی ئەویان پێكدەهێنا .خاڵی یەكەم ،ڕۆڵی ستالینیزم لە ناوەوە و
دەرەوەی سۆڤێت دەبێت تەواو لەیەكتری جیابكرێنەوە .لە ناوەوەی یەكێتیی
سۆڤێتدا ،بیرۆكراسیی ستالینیستی ڕۆڵێكی دژبەری دەگێڕا – بەرگریكردن
لەخۆی ،دژ بە چینی كرێكاری سۆڤێتی ،كە بیرۆكراسیی دەسەاڵتەكەی
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لێسەندبوونەوە .و لە هەمانكاتدا ،زاڵبوونی ب��ۆرژوازی��ی جیهانی ،كە
هەوڵیدەدا هەموو دەستكەوتەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر ڕیشەكێش بكات
و كۆششی بۆ زیندووكردنەوەی سەرمایەداریی لە ڕووسیادا دەكرد .لەم
ڕوانگەیەوە ،هێشتا وەك هێزێكی «سەنتەریست» كاری دەكرد .بەپێچەوانەوە
لە دەرەوەی یەكێـتیی سۆڤێتدا ،كۆمینترنی ستالینیستی چیتر هیچ جۆرە
ڕۆڵێكی دژەسەرمایەداریی نەدەگێڕا .وەك كەوتنی لە ئەڵمانیا بێ چەند و
چوون ئەم خاڵەی سەلماندبوو .كەواتە« ،دەزگای ستالینیستی مانای خۆی
وەك هێزێكی شۆڕشگێڕیی ئەنتەرناسیۆنالی لەدەستدابوو ،بەاڵم هێشتا مانای
پێشكەوتووی خۆی وەك دەروازەی فەتحە كۆمەاڵیەتییەكانی شۆڕشی پرۆلیتاری
دەپاراست( .)5دوای ماوەیەك ترۆتسكی دەیوت كۆمینترن بەهۆی پاراستنی
مۆنۆپۆلیی دەسەاڵتی ستالینیستی لە سۆڤێتدا ،كە لە سەركەوتنی هەرجۆرە
شۆڕشێكی سۆسیالیستیدا ،كە ببێتە هۆی پەیدابوونی دیموكراسیی پرۆلیتاریا
لە واڵتێكی دیكەدا ،پێگەكەی خۆی ڕووبەڕووی مەترسی كردبووەوە ،نزیك
بووەتەوە لە سەرمایە و كاری ڕووبەڕووی كۆت و زنجیر كردووەتەوە و لە
سیاسەتی جیهانیشدا بەشێوەیەكی چاالك ڕۆڵی دژە شۆڕشگێڕی دەگێڕێت.
دووەم ،لەناوەوەی سۆڤێتدا ،ستالینیزم ناسراوە بە حكومەتی توێژێكی
بیرۆكراتیی ،كە لە چینی كرێكارەوە هاتووە و وەك خۆرەیەك چنگی لە
جەستەی كرێكار گیر كردووە و نەك حكومەتی چینێكی نوێ .ئەم توێژە،
لە پرۆسەی سەرەكیی بەرهەمهێناندا ،هیچ ڕۆڵێكی بونیادیی ڕاستەوخۆی
نییە و ئیمتیازە ئابوورییەكانی خۆیشی بەهۆی دەرهێنانی دەسەاڵتی سیاسیی
لەدەستی بەرهەمهێنەرانی ڕاستەوخۆ – لەچوارچێوەی پەیوەندییەكانی
خاوەندارێتیی نەتەوەییدا – بەدەستهێناوە .سێیەم ،سیستەمی ئیداریی لەژێر
هەیمەنەی ستالینیزمدا ،وەك جۆرە «دەوڵەتێكی كرێكاری» ماوەتەوە ،چونكە
دەقاودەق ئەم پەیوەندییانەی خاوەندارێتی -زەوتكاران یان لەخاوەندارێتی
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داماڵین كە لە ساڵی  1917بەدیهاتبوو ،بەردەوامی هەیە .شوناس و شەرعییەتی
بیرۆكراسی وەك «كاست»ێكی سیاسیی ،لەسەر بەرگریكردن لەم پەیوەندییانە
دامەزراوە .بەم هۆیەوە بوو ترۆتسكی دوو تیۆریی زۆر باوی بزووتنەوەی
كرێكاریی دەیەی  1930ڕەتدەكردەوە (كە لە میانەی جەنگی ناوخۆیی لەناو
ئەنتەرناسیۆنالی دووەمدا هاتبوو) كە ستالینیزمی وەك جۆرێك «سەرمایەداریی
دەوڵەتی» و بە «كۆلێكتیڤیزمی بیرۆكراتییەوە» پێناسە دەكرد .دیكاتۆرییەتێكی
ئاسنین ،كە بەهۆی پۆلیس و دەزگای ستالینیستییەوە بەسەر پرۆلیتاریای
سۆڤێتیدا پیادە دەكرا ،لەگەڵ پاراستنی جەوهەری پرۆلیتاریی خودی دەوڵەتدا
نەدەهاتەوە  -وەك دیكاتۆرییەتێكی موتڵەق بەسەر خانەدانەكاندا جیاواز
نەبوو ،لەگەڵ پاراستنی جەوهەری دەوڵەتی فیودالی و یان دیكتاتۆرییەتی
فاشیستیی بەسەر چینی ب��ۆرژوازدا جیاوازیی لەگەڵ پاراستنی جەوهەری
دەوڵەتی سەرمایەداریدا نەبوو .لەڕاستیدا یەكێتیی سۆڤێت دەوڵەتێكی
كرێكاریی گەندەڵ بوو ،ئەگەرچی دیكتاتۆرییەتێكی پرۆلیتاریی «پەتی» ،كە
لەگەڵ پێناسە ئایدیالییەكەیدا بێتەوە –هیچ كاتێك لە سۆڤێت بوونی نەبووە.
خاڵی چوارەم و كۆتایی ،ماركسیستەكان لە بەرخوردیاندا لەگەڵ
دەوڵەتی سۆڤێتیدا ،دەبێت هەڵوێستێكی دووالیەن وەربگرن ،لەالیەكەوە
هەرگیز چیتر ناگونجێت ڕژێمی ستالینیستی لەناوەوەی سۆڤێتدا خۆی چاك
بكات ،ئەگەر بتوانێت ئەمە بەشێوەیەكی ئاشتیئامێز بكات .تەنها لەڕێگای
هەڵگەڕاندنەوەی شۆڕشگێڕی و لەخوارەوەیە ،كە دەكرێت كۆتایی بە
حكومەتەكەی بهێنن .دەبێت بەتەواوی سیستەمی ئیمتیازات و خراپیەكانی
وێران بكرێت و لە هەمانكاتدا پەیوەندییەكانی خاوەندارێتیی كۆمەاڵیەتی
بە دەست لێنەدراوی بهێڵرێتەوە – بەاڵم لەناو چاورچێوەی دیموكراسیی
پرۆلیتاریادا .لەالیەكی دیكەوە ،لە دەرەوە دەبێت بەرگریی لە دەوڵەتی
سۆڤێت بكرێت لە بەرانبەر ئەو هێرش و هەڕەشانەی بۆرژوازیی جیهانی
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دژ بە سۆڤێت دەیكەن .دژ بەم دوژمنە ،سۆڤێت پێویستیی بە یەكگرتوویی
یەكالییكراوە و بێ كۆت و بەندیی هەموو سۆسیالیستە شۆڕشگێڕییەكان
هەیە لە سەرتاسەری جیهاندا – چونكە بەرجەستەكەری دەستكەوتەكانی
دژەسەرمایەداریی ئۆكتۆبەرە .هەر «ئاراستەیەكی سیاسیی كە بە بیانووی
«ناپرۆلیتاری»بوونی حكومەتی سۆڤێتییەوە ،بێئومێدانە پشتی تێدەكرێت،
ئەم مەترسییە لەخۆی نزیك دەكاتەوە ،كە ببێت بە ئامرازی پاسیڤی
ئیپمریالیزم»(.)6
ئەو شۆڕشەی خیانەتی لێكرا
ئەم چ��وار بنچینەیە وەك شیكاریی ترۆتسكیی بۆ ستالینیزم تا
كاتی تیرۆركردنی ئەو هێشتا هەر وەك خۆی مایەوە .بەم هۆیانەوە بوو
ترۆتسكی لە كتێبی «ڕووسیا بەرەو كوێ مل دەنێت؟» ( ،)1936كە بەهەڵە
ناونیشانەكەی بە «ئەو شۆڕشەی خیانەتی لێكرا» وەرگێڕدراوە بۆ ئینگلیزی،
خەریكی لێكۆڵینەوەی هەمەالیەن دەبێت لە كۆمەڵگەی سۆڤێتیی سەردەمی
دەسەاڵتی ستالین .ترۆتسكی لەم كتێبەدا خەریكی لێكۆڵینەوە دەبێت لە
كۆی بونیادە ئابووریی ،سیاسیی ،كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەكانی یەكێتیی
سۆڤێتیی ناوەڕاستەكانی دەیەی  1930و كۆمەڵێكی بەرفراوانی دراوەكان
و زانیارییە ئامارییەكان ،لەگەڵ شیكردنەوەی تیۆرییەكی قوڵی دیاردەی
ستالینیزمدا ئاوێتەی یەكتر دەكات .ئێستا ئەو كۆی دیاردەی بیرۆكراسیی
كرێكاریی بەڵگەدار و سەركوتكەر لەنێو كاتیگۆریی دەگمەنیدا دەبینێتەوە.
ئەو كاتیگۆرییەی ماركس لە كتێبی «ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی»دا فۆرمولەی
كردبوو .هەمیشە ئەمە بنەما و بناغەی ماتریالیزمی مێژوویی بووە« .بناغەی
حكومەتی بیرۆكراتیی ڕیشەی لەنێو هەژاریی كۆمەڵگا لە دابینكردنی كەرەستە
مەسرەفییەكاندا هەیە ،كە ئاكامەكەی بریتییە لە ملمالنێی هەر تاكێك دژ
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بەهەمووان .ئەو كاتەی كەرەستە مەسرەفییەكان بە ڕادەیەكی پێویست
هەبن ،كڕیاران هەر ساتێك بیانەوێت ئەو كااڵیانە دەكڕن .كاتێكیش بە
ڕادەیەكی پێویست نەبێت ،كڕیاران ناچارن بۆ كڕینی ئەم كەرەستانە لەڕیزدا
بووەستن .ئەو كاتەش ڕیزەكان دوور و درێژبن ،پێویستە بۆ پاراستنی نەزم
پۆلیس بەكار بهێنرێت .بەمجۆرەیە خاڵی دەستپێكی دەسەاڵتی بیرۆكراسیی
سۆڤێت .بیرۆكراسی «دەزانێت» چ كەسێك دەبێت چی وەربگرێت و چ
كەسێك دەبێت لەڕیزەكەدا چاوەڕوان بێت ،تا ئەو كاتەی دەگمەنی بااڵدەست
بێت ،دژایەتی و ملمالنێی پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانی بەكۆمەاڵیەتیكراو
و فۆرمە بۆرژوازییەكانی دابەشكردن حەتمی دەبن .ئەم ملمالنێیە بوو بووە
هۆی بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی حەتمیی دەسەاڵتی سنوورداركەری
بیرۆكراسیی ستالینیستی.
پاشان ترۆتسكی لە درێ��ژەی بابەتەكەدا خەریكی لێكۆڵینەوە لە
هەردوو الیەنەكەی ئەم ملمالنێیە دەبێت :هەڵسەنگاندن و پێداگریی لەسەر
گەشەكردنی گەورەی پیشەسازیی سۆڤێت ،سەرباری میتۆد و ڕێگا دڕندانە
و نائینسانەكانی بیرۆكراسیی بۆ بەدیهێنانی ئەمە ،لەهەمانكاتدا دەرخستنی
وردی ڕەهەندە جۆراوجۆرەكانی نایەكسانییە ئابووری ،كولتووریی و
كۆمەاڵیەتییەكان كە بەهۆی ستالینیزمەوە دامەزرێنراوە .ئەو خەماڵندنێكی
ئاماری بۆ ئەندازەی توێژی بیرۆكرات و چۆنایەتیی دابەشبوونەكەی لەناوەوەی
سۆڤێتدا دەخاتەڕوو (نزیكەی لەسەدا  12بۆ 15ی كۆی دانیشتووان) .ئەم
بیرۆكراسییە خیانەت لە شۆڕشی جیهانی دەك��ات ،ئەگەرچی هێشتا لە
قسەكردندا وەفای بۆی هەیە ،بەاڵم لە دیدگای بۆرژوازیی جیهانییەوە،
تا ئەو كاتەی سەرمایەداریی لە ڕووسیا زیندوو نەبێتەوە ،وەك دوژمنێكی
سەرسەخت و كەللەڕەق حسابی بۆ دەكرێت .دینامیكی ڕژێمەكەیش بەم
ڕادەیە دژبەر بوو .لەالیەكەوە پێشكەوتنێكی خێرا ،كە لەناوەوەی ڕووسیادا
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سەریهەڵدابوو ،توانای ئابووری و كولتووریی چینی كرێكاریی سۆڤێتی و
توانای ڕاپەڕینی دژ بە ڕژێم بەخێرایی بەرزكردبووەوە و لەالیەكی دیكەوە،
خەسڵەتە خۆرەیی و كرمییەكەی وەك بەربەستێك لەبەرانبەر پێشكەوتن و
بەرەوپێشچوونی زیاتری پیشەسازیدا دەوەستا ،بەاڵم سەرباری دەستكەوتە
بەرچاوەكانی بەرنامەی پێنج ساڵە ،ترۆتسكی هۆشداری ئەوەی دا ئاستی
بەرهەمهێنانیی كۆمەاڵیەتیی كار لە سۆڤێتدا هێشتا بەجۆرێك دواكەوتووترە
لە سەرمایەداریی خۆرئاوا و ئەم درزە هەرگیز النابرێت ،مەگەر بەهۆی
گواستنەوە بۆ گەشەكردنێكی چۆنایەتیی نەبێت ،ئەو شتەی دەقاودەق ئاژاوە
و بێ نەزمی بیرۆكراسیی بەربەستەكەی بوو.
«ڕۆڵی پێشكەوتووخوازی بیرۆكراسیی سۆڤێت ،ڕێكەوت بوو لەگەڵ
ئەو سەردەمەی گرنگترین ڕەگەزەكانی تەكنیكیی سەرمایەداری هاتنە ناو
سۆڤێتەوە .كاری قورسی تەقلیدی ،پەیوەندی و بەكارهێنانی ئەم ڕەگەزانە
بەپێی ئەو بناغانەی شۆڕش دایڕشتبوون ،كۆتاییان پێهات .تائێرە ،لە
بواری تەكنیكدا ،زانست ،یان هونەری هیچ شتێكی نوێ لەئارادا نەبوو.
دەكرێت كارگەیەكی گەورە بەگوێرەی نەخشەكە لەپێشەوە ئامادە بووبێت
و بە فەرمانێكی بیرۆكراتیك دابمەزرێت – هەڵبەت بە تێچوونێك چەند
بەرانبەر بە تێچوونی ئاسایی ،بەاڵم هەرچەندێك زیاتر بچینە پێشەوە،
ئابووری زیاتر و زیاتر ڕووبەڕووی مەسەلەی چۆنایەتی دەبێتەوە كە وەك
سێبەرێك لە دەستی بیرۆكراسی هەڵدێت ،لەم ڕووەوە وەك بڵێیت كااڵ
سۆڤێتییەكان بە مۆركێكی خۆڵەمێشی بێ پەروای یەك ڕیتم دڵخۆشبوون.
لەژێر هەلومەرجی ئابووریی بەنەتەوەییكراودا ،چۆنایەتی (كااڵكان) پێویستی
بە بوونی دیموكراسیی بەرهەمهێنەران و مەسرەفكاران و ئازادیی ڕەخنەگرتن
و داهێنان هەیە( .)8تا ئەو كاتەی ستالینیزم لەدەسەاڵت بێت ،بەرزتریی
تەكنەلۆژیانە هی ئیمپریالیزمە ،كە سەركەوتنەكەی لە هەموو جەنگێكدا
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لەگەڵ سۆڤێت گەرەنتی دەكات – مەگەر ئەوەی لە خۆرئاوادا شۆڕش بەرپا
ببێت .ئەركی سۆسیالیستەكان لە سۆڤێتدا ئەوەیە بەر لە جەنگێكی ئاوا
دەستبكەن بە هەڵگیرساندنی شۆڕشێكی سیاسیی دژ بە بیرۆكراسیی داگیركەر،
شۆڕشێك كە پەیوەندیی بە شۆڕشیی كۆمەاڵیەتی-ئابووریی  1917هاوشێوەی
پەیوەندیی گۆڕانی دەسەاڵت بێت لە شۆڕشی  1830یان  1848لەگەڵ شۆڕشی
فەڕەنسا  ،1789لە سەردەمی شۆڕشە بۆرژوازییەكاندا .ترۆتسكی لە دوو ساڵی
كۆتایی تەمەنیدا ،كاتێك جەنگی جیهانی دووەم سەریهەڵدابوو ،لەمیانەی
زنجیرەیەك مشتومڕ و دیبەیتی كۆتایی لەگەڵ ڕیزی ،بێرنهایم شاختمەن
و بەرگریكارانی دیكەی تیۆریی «كۆلەكتیڤیزمی بیرۆكراتیك» جارێكی دیكە
گەڕایەوە بۆ دووبارەكردنەوەی ڕوانگە بنچینەییەكانی خۆی .چینی كرێكار
هەرگیز بەجەوهەر بێ توانا نییە لە دامەزراندن و پیادەكردنی دەسەاڵتی
حكومەتیی خۆی بەسەر كۆمەڵگەدا .یەكێتیی سۆڤێت – «گوێزەرەوەترین
واڵت لەسەردەمی گواستنەوەدا» لە نیوەی ڕێگای نێوان سەرمایەداری و
سۆسیالیزمدا وەستاوە و كەوتووەتە نێو چنگی ڕژێمێكی پۆلیسیی توندوتیژیی
كە هەرچۆنێك بێت هێشتاش بەشێوەی خۆی بەرگریی لە دیكتاتۆریی
پرۆلیتاریا دەكات ،بەاڵم ئەزموونی سۆڤێت بریتییە لە «الدانێكی نائاسایی» لە
یاسا گشتییەكانی تێپەڕین لە سەرمایەدارییەوە بۆ سۆسیالیزم لە كۆمەڵگەیەكی
دواكەوتوو و لەژێر ئابڵوقەی ئیمپریالیزمدا و نەك مۆدێلێكی نموونەیی .ڕۆڵی
دژبەریی ستالینیزم لە ناوەوە و دەرەوەدا بەهۆی زنجیرەیەك ڕووداوگەلی
سیاسیی نێونەتەوەیی ئەم دوییانە سەلمێنراوە وێرانكارییەكی دژە شۆڕشگێڕی
لە شۆڕشی ئیسپانیا (لەدەرەوەی كۆنتڕۆڵەوە) دژ بە البردنی شۆڕشگێڕی
خاوەندارێتیی تایبەتیی لە ناوچە سنوورییەكانی پۆڵەندا و فینالند هەبووە كە
بووبوونە بەشێك لە خاكی سۆڤێت .ئەركی ماركسیستەكان لە برگریكردندا
لە یەكێتیی سۆڤێت دژ بە هێرشە سەرمایەدارییەكان هێشتا بەهێزی
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جارانی خۆیەوە ماوەتەوە .ساردبوونەوە و شەكەتبوون هەرگیز ناتوانێت
ئامرازێك بێت بۆ ئینكاركردنی ڕوانگە كالسیكییەكانی ماتریالیزمی مێژوویی.
«ئەو كاتە كە مەسەلەی قوڵترین گۆڕانكارییەكان لە سیستەمە ئابووری و
كولتوورییەكاندا ئامادە بێت 25 ،ساڵ ،لە ئاستی مێژوودا ،كێشێكی كەمتری
لە سەعاتێكی ژیانی ئینسانێكدا هەیە .چ بەهایەكی هەیە ئەو تاكەی بەهۆی
سەرنەكەوتنەوە بەدرێژایی ئەزموونێكی یەك سەعاتی و یەك ڕۆژییەوە ،واز
لەو ئامانجە دەهێنێت كە بەپێی شیكاركردنی كۆی ژیانی ڕابردووەوە بۆ خۆی
دیاریكردووە؟»(.)9
هەڵسەنگاندنەوەیەكی نوێ :دوای چل ساڵ
دوای چوار ساڵ ،ئێمە هێشتا تەنها چەند سەعاتێكی ژیانێكمان
بەجێهێشتووە .ئایا ئەم سەعاتانە – كە زۆر دوور و درێژ كەوتنە بەرچاو،
گەلێك هۆكار بەدەستەوە دەدەن ،كە ئێمە پرسیار لە بڕیاردان و حوكمە
سەرەكییەكەی ترۆتسكی بكەین؟ ئەمڕۆ دەبێت چۆن ڕوانگەی گشتیی ئەو
دەربارەی ستالینیزم هەڵبسەنگێنرێت؟
دەكرێت بڵێین گرنگیی تەفسیرەكەی ترۆتسكی سێ ڕەهەندی
هەیە .یەكەم ،تیۆرییەك دەرب��ارەی دی��اردەی ستالینیزم بۆ قۆناغێكی
تێپەڕی مێژوویی دوور و درێژ بەدەستەوە دەدات ،كە لەگەڵ كاتیگۆرییە
سەرەكییەكانی ماركسیزمی كالسیكدا دەگونجێت .ترۆتسكی لە هەر
قۆناغێكی هەڵسەنگاندنی جەوهەری بیرۆكاراسیی سۆڤێتدا هەوڵیداوە لۆژیكی
بەردەوامی مۆدێلی بەرهەمهێنان و تێپەڕین لە یەكێكیانەوە بۆ یەكێكی
دیكە و دەسەاڵتە چینایەتییەكان و ڕژێمە سیاسییە هاوتاكان لەگەڵیدا كە لە
ماركس و ئەنگڵس و لینینەوە بە میراتی بۆی مابووەوە ،لەم ڕووە و دیدگایە
بڕوانن .لەم ڕووەوە ،ئەو پێداگریی لەسەر ئەوە دەكرد ،كە بۆ دیاریكردنی
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پەیوەندیی بیرۆكراسی و چینی كرێكار باشترین بینین و سەیركردن هەمان
بەراوردكردنییەتی بە پەیوەندییەكی هاوشێوە و كۆنی نێوان حكومەتی
ستەمكار لەگەڵ ئەریستۆكراسی ،و یان فاشیزم بە بۆرژوازییەوە ،بەوجۆرەی
هەڵگەڕاندنەوەی دواتری بیرۆكراسیی زیاتر لە شۆڕشە سیاسییەكانی  1830و
 1848دەچوو و نەك شۆڕشێكی 1789ی تازە .و مادام ئەو توانی پەیدابوون
و بەهێزبوونی ستالینیزم لە بەراوردێكی مێژووییدا لەگەڵ ئەم خەسڵەتانەی
سەردەمێكدا بیری لێكرایەوە بخوێنێتەوە ،ئەوا دووركەوتەوە لە تەفسیرە
خێرا ڕۆژنامەوانییەكان و گەلێك قسەی بازاڕی وەك چینی نوێ ،یان مۆدێلی
بەرهەمهێنانی نوێ لەسەر بنەمای ماتریالیزمی مێژوویی ،كە پەرچەكرداری
زۆرێك لە هاوچەرخەكانی ئەو نیشاندەدات.
دووەم ،دەوڵەمەندی و قوڵیی سۆسیۆلۆژیانە و قوڵیی لێكۆڵینەوەی
ترۆتسكی دەربارەی یەكێتیی سۆڤێت لەژێر دەسەاڵتی ستالین لە ئەدەبیاتی
چەپەكاندا هاوتایەكی دیكەی نییە .كتێبی «ڕووسیا ب��ەرەو كوێ مل
دەنێت؟» تا ئەمڕۆ ،هێشتا شاكارێكە دەربارەی ئەم بابەتە ،كە بەراورد
بەم شاكارە كۆمەڵە نووسینەكانی كائۆتسكی ،یان شاختمەن ،بارنهایم،
ڕیزی ،یان تۆنی كلیف بەشێوەیەكی تەواو ناگرنگتر دەردەك��ەون .دوای
مەرگی ترۆتسكی ،گەلێك هەنگاوی گرنگی دواتر بۆ شیكاركردنی دەقیقیی
ئەزموونیی كۆمەڵگەی سۆڤێت بەگشتی لەالیەن لێكۆڵەرە پیشەییەكانی دوای
جەنگی دووەمی جیهانی لە ئەنستیتۆكانی سۆڤێتناسییدا خەریكی لێكۆڵینەوە
ب��وون ،وەك نۆڤی ،دۆگبی ،كار ،دەیڤیس هۆف ،لین و ئەوانیدیكە.
ئەنجامی لێكۆڵینەوەكانی ئەوان نەك تەنها دژ بە تیۆرییەكەی ترۆتسكی
نەكەوتوونەتەوە ،بەڵكو بە خستنەڕووی زانیارییەكی زۆر دەوڵەمەندتر بۆ
بونیادی ناوەكیی ئابووری و بیرۆكراسیی سۆڤێتی ،بێ ئەوەی وەك ترۆتسكی
تیۆرییەكی یەكگرتوو بخەنەڕوو ،لە بنەڕەتدا تەنها پەرەیان بەتیۆرییەكەی ئەو
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داوە و دەوڵەمەندتریان كردووە .گەورەترین كاری مێژوویی لەسەر مەسەلەی
چارەنووسی شۆڕش ،نووسینەكانی ئیزاك دویچەرن كە ئەوانیش بەقوڵی
ئیلهامیان لەتیۆرییەكەی ترۆتسكی وەرگرتووە.
سێیەم ،تەفسیرەكەی ترۆتسكی بۆ ستالینیزم ،بەهۆی هاوسەنگیی
سیاسیی هەڵوێستەكەیەوە – بەهۆی نەچوونە ژێرباری نە پرسیارەكەی و نە
بیروكردەوە ڕقئامێزەكانەوە ،بەڵكو هەڵسەنگاندنێكی هۆشیارانەی جەوهەر
و دینامیزمی دژبەری ڕۆژێمی بیرۆكراتیك لە سۆڤێتدا ،زۆر درەوشاوە و
بەرچاو بوو .لە سەردەمی ترۆتسكیدا ،لەنێو سیاقی پەیوەندیی سەرمەستانەی
نەك تەنها حزبە كۆمۆنیستییەكان ،بەڵكو زۆرێك لە چاودێرە سیاسییەكان
بۆ سیستەمی ستالینیستی لە ڕووسیای سۆڤێتیدا ،بەركەوتنی جۆری یەكەم
لەژینگەی چەپدا ،شتێكی نائاسایی بوو .ئەمڕۆ ،لەنێوان شەپۆلی هێرشێكی
زۆر بۆ ئەزموونی دیاریكراوی سۆڤێتی لەالیەن نەك تەنها زۆرێك لە چاودێرە
چەپەكانەوە ،بەڵكو حزبە كۆمۆنیستییەكانەوە ،بەركەوتنی دووەم نائاسایی
و ناباوە .لەگەڵ ئەوەی ترۆتسكی پێداگریی لەسەر ئەو تیۆرییە دەكات
كە دەوڵەتی سۆڤێتی دواجار دەوڵەتێكی كرێكارییە – ئایدیایەك كە لە
ساڵەكانی دواتردا ،تەنانەت لەنێوان پەیڕەوانی ئەو ناباو بوو – ڕەمزی ئەم
هاوسەنگییە بوو ،كەمتر گومان لەمە دەكرێت .ئەو كەسانەی ئەم تەفسیرە
لە بەرژەوەندیی تیۆرییەكانی «سەرمایەداریی دەوڵەتی» یان «كۆلێكتیڤیزمی
بیرۆكراتیك»دا ڕەتدەكەنەوە ،كەم تازۆر هەموویان ڕووبەڕووی كێشە دەبنەوە
لە دیاریكردنی هەڵوێستی خۆیان دەرهەق بەم دیاردەیە ،چونكە ئەو خاڵەی
دەرب��ارەی «سەرمایەداریی دەوڵەتی» یان «كۆلێكتیڤیزمی بیرۆكراتیك»ی
سۆڤێت تەواو دەبینرا ،نەبوونی كەمترین نیشانەی ئازادییە دیموكراتییە
باوەكان بوو لە «سەرمایەداری تایبەتیی» واڵتە غەربییەكاندا ،كەواتە مەگەر
ئەوە نییە كە سۆسیالیستەكان لە مشتومڕەكانیاندا لەنێوان غەرب و سۆڤێتدا،
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بەهۆی ئەوەی سەرمایەداریی غەرب «ناستەمكار» بووە و دواجار شەیتانێكی
بچووكترە ،دەبێت لە بەرانبەر بە سۆڤێتدا بەرگری لە غەرب بكەین؟
بەدەربڕینێكی دیكە ،لۆژیكی ئەمجۆرە تەفسیرانە و بەركەوتنانەی پەیڕەوان
هەمیشە بەرەو ئاراستەی ڕاست دەیانبات (هەرچەند گەلێك بابەتی ئاوارتەی
دیكەیش هەن) .كائۆتسكی داهێنەری تیۆرییەكانی «سەرمایەداریی دەوڵەتی»
و «كۆلێكتیڤیزمی بیرۆكراتیك» لە سەرەتاكانی دەیەی 1920دا سیمبولی ئەم
ڕەوتە بوو ،شاختمەن لەدواییدا كارەكەی بەو شوێنە گەیشت كە لە دەیەی
1960دا پشتیوانیی ئەمریكای كرد لە جەنگی ڤێتنامدا .یەكگرتوویی و نەزمی
بەرانبەری تەفسیرەكەی ترۆتسكی بۆ ستالینیزم ،بەراورد بەو هەواڵنەی
دواتر بەرەو پێداچوونەوە بە مەسەلەی ستالینیزمدا ئەنجامدرا ،بەرجەستەتر
بووەتەوە.
سنوورەكانی شیكارییەكەی ترۆتسكی
لەهەمانكاتدا تیۆریی ستالینیزمی ترۆتسكی ،وەك تەواوی بڕیار
و حوكمە مێژووییەكان ،دوای مەرگی خ��ۆی ،گەلێك سنووردارێتیی
لێوەدەركەوتن .ئەوانە چی بوون؟ ئەم سنووردارێتییانە ،بەپێچەوانەوەی
وێنای باوەوە ،لە هەڵسەنگاندنی ستالینیزمدا ،لە بواری «ناوخۆیی» كەمتر
بوون لە «سیاسەتی دەرەكی» .پێشبینییەكانی ترۆتسكی دەربارەی فاكتەرە
جوڵێنەرەكانی دۆزینەوەی ئابووریی سۆڤێت لەژێر هەیمەنەی حكومەتی
بیرۆكراتیكدا بەجۆرێكی بانئاسایی دەقیق بوون .بەدرێژایی ئەو چل ساڵەی
بەسەر مەرگی ترۆتسكیدا تێپەڕیوە ،یەكێتیی سۆڤێت گەیشتووە بە گەلێك
پێشكەوتنی مادیی گەورە .وەك ترۆتسكی پێشبینیی كردووە ،سەرباری
ئەو قۆناغە گەشەكردنە هەمەالیەنەی بەكۆتایی گەیشت ،ڕوون بووەوە كە
پالندانانی ستەمكارانە و لەڕادەبەدەر سەنتڕاڵ ،توانای بەدیهێنانی گواستنەوەی
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بۆ گەشەكردنێكی چۆنایەتی و قوڵ نییە .و مادام ئەم كێشەیە چارەسەر نەكرا،
مەترسیی هەاڵوسان و قەیرانی ناوەكیی بۆ ڕژێم هاتە پێشەوە .هەڵبەت
تەمەنی بیرۆكراسی ،كە دوای ستالینیش درێژەی بەژیانی خۆی دا ،درێژتر
بووەوە لەو شتەی ترۆتسكی لە هەندێك نووسینەكانی هەنوكەیی خۆیدا
باوەڕی پێیهێنابوون ،ئەگەرچی لەڕوانگەی قۆناغی مێژووییەوە ،كە ئەو لە
كۆتاییەكانی تەمەنیدا باسیكردبوون ،لەڕاستیدا ،هێشتا درێژ نەبووبوونەوە.
زۆرێك لە توێژەران (نۆڤی ،ریگبی و ئەوانیدیكە) ئاماژەیان بە
ئەندامگیریی ڕژێم لە ڕیزەكانی پرۆلیتاریا و گۆڕینی ئەوان بۆ كادیرە
بیرۆكراسییەكان داوە .دی��ارە ،هۆیەكی دیكەی ئەم شتە دەكرێت لە
ئۆتۆمیزەكردنی سیاسیی و ناڕوونی كولتووریی چینی كرێكاردا بیبینینەوە
كە لە دەیەی 1930دا لەڕووی چەندایەتییەوە زۆر گەشەیكرد .ئەم چینە
كرێكارە ،بیرەوەرییەكانی بۆ بارودۆخی پێش-ستالینیستی بەتاڵە – ئەو
مەسەلەیەی ترۆتسكی زۆر گرنگی پێی نەداوە ،بەاڵم بەهەرحاڵ بەڕادەیەك
ئەو وێنەیەی نیو سەدە پێش ترۆتسكی بۆ كۆمەڵگای ڕووسیای سۆڤێتی
هەبوو ،ئەمڕۆكەیش بەشێوەیەكی سەیروسەمەرە و هاوچەرخ ماوەتەوە.
بەاڵم ،ئاییندەبینیی ترۆتسكی بۆ ستالینیزم لە دەرەوەی سۆڤێت
كەمتر ڕاس��ت و دروس��ت ب��وو .دوو هۆكار بۆ ئەم ناهەماهەنگییە لە
هەڵسەنگاندنەكەی ئەودا بۆ ستالینیزم هەیە .یەكەم ،دەربارە ڕۆڵی دەرەكیی
بیرۆكراسیی سۆڤێتیی هەڵە بوو كە وەك ڕەهەندێكی «دژەشۆڕشگێڕی»
لەقەڵەمی دەدا .لەكاتێكدا ڕووداوەك���ان دەریانخست ڕۆڵ��ی دەرەكیی
بیرۆكراسیی سۆڤێتیش بە هەمان ڕادەی ڕۆڵی ناوخۆیی هەم لە پراكتیك
و هەم لە ئاكامەكانیدا بەقوڵی دژبەری یەكتری بووە .دووەم ،تیۆرییەكەی
ترۆتسكیی لەسەر ئەوەی ستالینیزم تەنها ڕوونكەرەوەی الدانێكی نائاساییە
لە یاسا گشتییەكانی تێپەڕین لە سەرمایەدارییەوە بۆ سۆسیالیزم و لەنێو
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سۆڤێتدا قەتیس بووە ،ئەمەش هەر هەڵە كەوتەوە .سەلمێنرا كە بونیادەكانی
دەسەاڵت و مۆبیلیزەكردنی بیرۆكراتیك كە ستالین تیایدا پێشڕەو بوو ،لەئاستی
نێودەوڵەتیدا دیاردەیەكی گشتگیرتر و دینامیكتر بوو لەوەی ترۆتسكی بیری
لێدەكردەوە .ئەو لە كۆتایی ڕۆژەكانی تەمەنیدا پێشبینیی ئەوەی كردبوو
یەكێتیی سۆڤێت لە جەنگێكدا لەگەڵ ئیمپریالیزم هەرەسدەهێنێت ،مەگەر
ئەوەی شۆڕش لە خۆرئاوادا سەربكەوێت .لەڕاستیدا سەرەڕای هەموو هەڵە
كوشندە و تاوانكارەكانی ستالین ،سوپای سور بەبێ هیچ جۆرە كۆمەكێك
لەالیەن شۆڕشەوە لە غەرب ،سوپای نازی بردە دواوە و سەركەوتووانە
تا بەرلین چووە پێشەوە .بەگشتی ،فاشیزمی ئەوروپایی لەالیەن یەكێتیی
سۆڤێتەوە لەناوبرا (لەكاتێكدا ئەڵمانیای نازی تەنها  22لەشكری لە بەرەی
یەكەمی خۆرئاوا لە ئیتاڵیا هەبوو ،لە بەرەی خۆرهەاڵتدا  243لەشكری
بەكارهێنابوو) .شەلالقی بیرۆكراسیی لە سەرەوەی سیستەمی سەرمایەداری لە
نیوەی كیشوەری ئەوروپادا هەڵگیرا – ئۆپەراسیۆنێكی وەك ئەوەی لە پۆڵەندا
و فینالند ڕوویدا ،تاكو ئەلپ درێژبووەوە ،و پاشان ،فەرمانیكرد بەسەر
كۆمەاڵنی خەڵكدا بۆ هێرشكردن بۆ وەرگرتنی دەسەاڵت .ئەو دەوڵەتانەی
دروستیكرد ،لەڕووی سیستەمی سیاسییەوە بە ئاشكرا هاوشێوەی (نەك
بەتەواوی ،نزیك) ڕژێمی سۆڤێت بوون .بە دەربڕینێكی دیكە ،سەلمێنرا كە
ستالینیزم نەك تەنها دەزگایەكی ئیداری ،بەڵكو بزووتنەوەیەكە ،كە نەك تەنها
توانای ئەوەی هەیە لە واڵتێكی دواكەوتوودا كە دەگمەنی بەسەریدا زاڵە
(ڕووسیا) ،بەڵكو توانای ئەوەیشی هەیە لە واڵتێكدا ،تەنانەت دواكەوتووتر
و هەژارتر (چین و ڤێتنام) دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێت – بزووتنەوەیەك،
كە تەنانەت بەپێچەوانەی ئیرادەی شەخسی ستالین ،بۆرژوازیی ڕەتاند و
كاری لەسەرخۆی باڵەخانەی سۆسیالیزمی دەستپێكرد .بەمجۆرە ،یەكێك لە
خاڵەكانی تەفسیرەكەی ترۆتسكی بۆ ستالینیزم ،بێگومان نادروست بوو.
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ستالینیزم ،وەك دیاردەیەكی گشتی – واتا دەوڵەتێكی كرێكاری كە لەالیەن
توێژێكی بیرۆكراتیكیی ستەمكارەوە بەڕێوە دەبرێت – چیتر تەنها دیاریكەری
فۆرمێكی كەوتنی دەوڵەتێكی پێشتر كەوتوو ،دروست نییە ،بەڵكو دەكرێت
پێناسەكەری لەدایكبوونێكی خۆبەخۆ بێت ،كە لەالیەن چینی شۆڕشگێڕیی لە
كۆمەڵگەیەكی زۆر دواكەوتووی بەدەر لە هەرجۆرە نەریتێكی دیموكراسیی
ب��ۆرژوازی ،یان پرۆلیتاریدا دابمەزرێت .ئەم شوێنە – كە بەدیهاتنەكەی
نەخشەی جیهانی دوای ساڵی  1945گۆڕی – هەرگیز لەالیەن ترۆتسكییەوە
لەبەرچاو نەگیرا.
ستالینیزمی هاوچەرخ
بەمجۆرە ،لەم دوو ڕەهەندە هەستیارەی گۆڕانی ترۆتسكی بۆ
ستالینیزم ڕووب��ەڕووی سنووردارێتییەكانی خۆی بووبووەوە .بەاڵم ،ئەم
سنووردارێتییانە لەنێو چوارچێوەی جەختكردنەوەكەی ئەودا لەسەر بابەتی
سەنتڕاڵی جەوهەری دژبەری ستالینیزم – ئەنتاگۆنیزمی هاوزەمان هەم
لەگەڵ خاوەندارێتیی سەرمایەداری و هەم لەگەڵ ئازادییە پرۆلیتارییەكاندا
– بوو .لەڕاستیدا ،هەڵەی ترۆتسكی تەنها لەوەدا بوو كە وابیری دەكردەوە
ئەم دژبەرییە دەكرێت بۆ یەكێتیی سۆڤێت سنووردار بكرێت ،لەكاتێكدا
دەسەلما كە كاتیگۆریی ستالینیزم لە واڵتێكی خۆیدا دژبەر و پارادۆكسیكەڵە.
لێرەدا ،لەكاتی ئاماژەكردن بەو میتۆدانەی ستالینیزم وەك «فاكتەری
شۆڕشگێڕیی نێونەتەوەیی» بەكاریهێناوە ،نابێت پێویستی بە بەبیرهێنانەوەی
هاوزەمانی ئەو ڕێگایانە بێت ،كە وەك فاكتەرێكی دواكەوتوو و كۆنەپارێزی
نێونەتەوەیی كاری كردووە .هەریەكێك لە دەستكەوتە پێشبینی نەكراوەكان،
گەلێك بەهای ناقابیلی ژماردنیشیان هەبووە .لەڕوانگەی دەوڵەتە كرێكارییە
بە بیرۆكراتیكراوەكانەوە ،هەریەكێكیان بە خۆپەرستیی نەتەوەیی تایبەتی
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خۆیەوە ،بووە بەهۆی دەركەوتنی گەلێك دژبەری و ناكۆكیی هەمیشەیی و
توندی ئابووری ،سیاسیی و ئێستا تەنانەت چەكدارانەی نێوانیشیان .پارێزەریی
سەربازیی كە سۆڤێت دەتوانێت بەدەوری شۆڕشە سۆسیالیستییەكان ،یان
هێزە ڕزگاركەرەكان لە جیهاندا بكێشێت ،بەشێوەیەكی بەرچاو مەترسییەكانی
جەنگێكی ئەتۆمیی جیهانیش زی��اد دەك��ات .الب��ردن و ڕەتكردنەوەی
سەرمایەداریی لە ئەوروپای خۆرهەاڵتدا ،توندڕەویی ناسیۆنالیستی دژ بە
سۆڤێت وروژاندوە و بیرۆكراسیی سۆڤێتیش بەنۆرەی خۆی بە هەنگاوی
دواكەوتووانە و سەركوتی توند و دڕن��دان��ەوە وەاڵم��ی ئەم هەستانەی
خەڵكی داوەتەوە ،بەدەستێوەردان چ لە دەرەوە و چ بەشێوەگەلی دیكە.
چیكۆسلۆڤاكیا و پۆڵەندا دوایین دوو نموونەی ئەمجۆرە هەنگاوانەن.
بەهەرحاڵ خاڵی گرنگتر لەوە ،ئەگەرچی ڕەنگە مۆدێلی سەرەتای
ستالینیستی گواستنەوەی ئ��ەودی��وی سەرمایەداریی بێت ،بەجۆرێك
سەركەوتووئامێز بێت لە سەرتاسەری ناوچە دواكەوتووە ئەوروپایی و
ئاسیاییەكاندا ،بەاڵم فراوانكردنی جوگرافی و بەردەوامییە كاتییەكەی
– كە دووبارەكردنەوەی كردەوەی شێتانەی وەك ڕووداوەكانی «شۆڕشی
كولتووری»ی چین یان «كامبوجی دیكوركراتیك» ئەوانەی كامڵ كردووە
– ئایدیالی سۆسیالیزمی لە واڵتە پێشكەوتووە خۆرئاواییەكاندا بەقوڵی بێ
ئیعتیبار كردووە ،و بە نەفیكردنەوەی موتڵەقی دیموكراسیی پرۆلیتاریایی
بووەتە بەربەست لەبەردەم ئەوەدا ،كە چینی كرێكار بتوانێت چوارچێوەی
دیموكراسیی بۆرژوازیی سەرمایەداریی ڕووبەڕووی پرسیار و قەیران بكاتەوە،
لەڕاستیدا بەمجۆرە بووەتە هۆی بەهێزبوونی قەاڵكانی ئیمپریالیزم لە سەدەی
بیستەمدا .بەداخەوە شتێك لەنێو نەچووە .ئێمە هێشتا ڕووبەڕووی كێشەی
هەڕەشەی بەردەوامی «كەمپی سۆسیالیستی» وەك فاكتەرێك دەبینەوە،
كە لە سەردەمی جەنگی جیهانی دووەمەوە لە خێراكردنی لەكۆڵۆنیخستنی
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بۆرژوازیی لە ئەفریقا و ئاسیا ڕۆڵێكی گرنگی گێڕا .بەبێ «جیهانی دووەم»ی
دەیەكانی  1940و  ،1950دیارە لە دەیەی 1960دا هیچ باسێكی «جیهانی
سێیەم» لەئارادا نەدەبوو .بەدرێژایی  50ساڵی ڕابردوو دوو جۆر ڕووداوی
مێژوویی پێشكەوتوو لە جیهانی سەرمایەداریدا تۆماركرا – شكستیی فاشیزم و
كۆتایی كۆلۆنیالیزم – كە هەردووكیان ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە ئامادەبوون و
ئەركی سۆڤێت لە مەیدانی سیاسەتی نێونەتەوەییدا هەبوو .لەم پەیوەندییەدا
ڕەنگە – بوترێت ،بەپێچەوانەی تێڕوانینەكەوە ،چینە چەوسێنراوەكان لە
دەرەوەی سۆڤێت ،ڕەنگە بەرژەوەندییەكی ڕاستەوخۆی زیاتریان لەبوونی
ئەوەدا بینیبێت ،نەك چینی كرێكاری خودی سۆڤێت ،واتە بەپێوەرێكی
جیهانی مێژوویی ،تێچوونی ستالینیزم بە بەهای ناوەوەی واڵت تۆماركراوە
و دەستكەوتەكانیشی بەحسابی دەرەوە.
هەڵبەت بەگشتی ئەم ئاكامانە ،پرۆسەگەلێكی ئوبێكتیڤ و نائیرادی
بوون ،نەك ئەوەی لە نیازی ئاگاییانەی بیرۆكراسیی سۆڤێتییەوە هاتبن (تەنانەت
لەناوچوونی فاشیزم هەرگیز بەشێك نەبوو لە بەرنامەی ستالین لە ساڵی
1940دا) .هەرچۆنێك بێت ،هەموو ئەمانە بەڵگەیە لەسەر لۆژیكی دژبەری
«دەوڵەتیی كرێكاریی گەندەڵ» – هەرچەند زۆر لە فۆرمە سەرەتاییەكەی
خۆی دووركەوتووەتەوە ،بەاڵم هێشتا بەپێداگرییەكەوە ،دژەسەرمایەدارییە
– كە ترۆتسكی بە هەڵە ئەوانی لەنێو چوارچێوەی سنوورەكانی سۆڤێتدا
قەتیس دەكرد .لە سەرەتاكانی دەیەی  ،1960یەكێتیی سۆڤێت تەنانەت
لەڕوانگەی ستراتیژییە دژایەتیی ئیمپریالیزمی دەكرد .ئەمە ئەو شتە بوو كە
ترۆتسكی پێیوابوو مەحاڵە بۆ سۆڤێت لەژێر هەیمەنەی حكومەتی بیرۆكراتیدا
ئەمە بكات .و بەمجۆرە سۆڤێت دەریخست ،كە دەتوانێت كۆمەكی گرنگی
ئابووریی و سەربازی بە شۆڕشە سۆسیالیستییەكان و بزووتنەوە ڕزگاریخوازە
نەتەوەییەكان لە واڵتانی دیكەدا بكات – گەرەنتی مانەوەی شۆڕشی كوبای
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كرد ،سەركەوتنی شۆڕشی ڤێتنامی هەمواركرد ،و بوو بە بەربەست لەبەردەم
سەركوتكردنی شۆڕشی ئەنگۆال .هەنگاوگەلێكی ئاوای مەبەستدار و ئاگاییانە
– دژ بە میتۆدەكانی ستالین لە ئیسپانیا ،یوگسالڤیا و یان یۆنان – دەقاودەق
ئەو كێشانە بوون ،كە ترۆتسكی پێیوابوو مەحاڵە بەدیبێن ،چونكە ئەو
پێیوابوو سۆڤێت لە پشتی سنورەكانییەوە هێزێكی بێ چەند و چوونی
دژەشۆڕشگێڕییە.
دووەم��ی��ن خاڵی تەفسیرەكەی ترۆتسكی كە مێژوو ڕاستی و
دروستییەكەی نەسەلماند ،مەسەلەیەكی ڕیشەییتر بوو .بەدیدی ترۆتسكی،
ستالینیزم لە بنچینەدا دەزگایەكی بیرۆكراتیی بوو ،كە لەژێر چەتری ئەفسانەی
ناسیۆنال-ریفۆرمیستیی «سۆسیالیزم لە یەك واڵتدا ،بەسەر چینی كرێكارانی
وێرانبوودا پیادەكرابوو .ترۆتسكی پێیوایە ،پارتەكانی ناوەوەی كۆمینترن لە
ساڵی  1933بەدواوە ،ئامرازێكی گوێڕایەڵ بوون بەدەستی حزبی كۆمۆنیستی
سۆڤێتییەوە ،هەروەها بەهێزبوون لە ئەنجامدانی شۆڕشی سۆسیالیستی لە
واڵتەكانی خۆیاندا ،چونكە بۆ بەدیهاتنی ئامانجێكی وەها دەبوو بەپێچەوانەی
ڕێنماییەكانی ستالین بجوڵێنەوە .بەئەگەرێكی زۆرەوە ئەو ڕۆڵ و وەزیفەیەی
بۆ ئەم حزبانە دانرابوو ،لەوەدا بوو كە كۆمەاڵنی خەڵكی شۆڕشگێڕ – لە
بوارێكی تەواو ئاوارتەدا – ڕەنگە ئەم حزبانە ناچار ببن سەرەڕای خواست
و ئارەزووی ناوەكیی خۆیان دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن ،لە هەمانكاتدا ئەو
زیاتر لە هەر شتێكی دیكە چاوی ئومێدی بڕیبووە خۆرئاوای پیشەسازی ،وەك
سەكۆی پێشڕەویی شۆڕشە سۆسیالیستییە سەركەوتووەكانی جەنگی دووەمی
جیهانی ،بەتایبەت ئەو حزبانەی دژەستالینی بوون ،بەاڵم وەك دەزانین،
چەرخی مێژوو بەجۆرێكی دیكە سووڕایەوە ،لەڕاستیدا شۆڕش فراوانبوو،
بەاڵم لە واڵتانی دواكەوتووی ئاسیا و واڵتانی باڵكان ،جگە لەوەش ڕێكخستن
و ڕێبەرایەتیی ئەم شۆڕشانە ،لە دەستی ئەو حزبە كۆمۆنیستییانە دابوو،
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كە دەرهەق بەستالین بەوەفا بوون – چین ،ڤێتنام ،یوگسالڤیا ،و ئەلبانیا
– و بونیادی كۆمەاڵیەتیی سۆڤێتیان كرد بە مۆدێلی خۆیان ،لەم واڵتانەدا
لەبری ئەوەی كۆمەاڵنی خەڵك ئەم حزبانە لە پاسیڤبوون بەدەربكەن و
بیانبەنە پێشەوە ،لەڕاستیدا ئەم حزبانە چاالكانە هەوڵی مۆبیلیزەكردنیان
دا و گرێیەكی ئاڵزۆی گەورەی ئاكامەكان و پەیوەندییە پێشكەوتنخواز و
كۆنەپارێزەكان ،شۆڕشگێڕ و دژەشۆڕشگێڕیی نێونەتەوەییان بەهێزكرد كە
ئەمڕۆ وەك ستالینیزم دەیناسین.
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1
ڤۆدكا ،كڵێسا و سینەما
لێرەدا دوو واقیعی گەورە هەن ،ڕۆڵێكی نوێیان لەسەر ژیانی چینی
كرێكار هەیە .یەكەمیان دەركەوتنی هەشت سەعات كاركردن لە ڕۆژێكدا؛
دووەمیان ،قەدەغەكردنی فرۆشتنی ڤۆدكا .لەناوبردنی مۆنۆپۆلیی ڤۆدكا،
كە هۆكارەكەی جەنگ بوو ،شۆڕشی بردە پێشەوە .جەنگ ئامرازێكی وەها
گەورەی دەویست ،كە تزاریزم توانی داهاتێكی كەم لە خواردنەوەكان
كۆبكاتەوە ،میلیاردێك ڕۆبڵ كەمتر یان زیاتر جیاوازییەكی زۆری نەبوو.
شۆڕش لەناوبردنی مۆنۆپۆل و قۆرخكردنی ڤۆدكای وەك واقیعێك بە
میرات برد ،وەك واقیعێك قبوڵی كرد ،بەاڵم بە تێبینیی پرەنسیپێك .تەنها
بە سەركەوتنی دەسەاڵتی چینی كرێكارەوە ،كە بەرهەمهێنەرانی بەئاگای
سیستەمی ئابووریی نوێن ،خەبات لەگەڵ ئەلكولیزمدا لەالیەن واڵتەوە ،بە
پەروەردە و قەدەغەكردنەوە ،گرنگییەكی مێژوویی وەردەگرێت .ڕووداوی
ئەوەی بودجەی «مەیخۆرەوەكان» بەدرێژایی جەنگی ئیمپریالیستی البرا ،ئەم
واقیعە بنچینەییە ناگۆڕێت ،كە لەناوبردنی سیستەمی ئەو واڵتەی خەڵكی بۆ
خواردنەوە هاندەدا ،یەكێكە لە دەستكەوتە ئاسنینەكانی شۆڕش.
بەاڵم دەربارەی هەشت سەعات كاركردن لە ڕۆژێكدا ،كە یەكێك
بووە لە سەركەوتنە ڕاستەوخۆكانی شۆڕش ،وەك واقیعێكی لەخۆدا ،هەشت
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سەعات كاركردن لە ڕۆژێكدا ،گۆڕانێكی بنچینەیی لە ژیانی كرێكاردا
دروستكرد ،واتا دوو لەسەر سێی زەمەن لە ڕۆژی بەتاڵیی ئەركەكانی كارگە.
وەها شتێك بنچینەییە بۆ گۆڕانێكی ڕادیكاڵ لە بژێویدا بۆ گەشەكردن و
كولتوور ،پەردەی كۆمەاڵیەتی و هتد؛ بەاڵم دیارە تەنها بنچینەیەكە .گرنگی
سەرەكی شۆڕشی ئۆكتۆبەر لەم ڕاستییەدایە ،كە باشتربوونی ئابووریی هەر
كرێكارێك خۆبەخۆ دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ماتریالی و كولتووریی
چینی كرێكار بەشێوەیەكی گشتی.
بەپێی فۆرمولە كۆنەكەی بزووتنەوەی كرێكاری« :هەشت سەعات
ك��ارك��ردن ،هەشت سەعات خەوتن ،هەشت سەعات ڕاب����واردن» .لە
هەلومەرجی ئێستای ئێمەدا ،ئەم گوتەیە مانایەكی نوێ بەخۆیەوە دەگرێت.
دەكرێت قازانجێكی زیاتر لە هەشت سەعات كاركردن وەربگیرێت ،دەكرێت
هەشت سەعات خەوتنی باشتر ،پاكتر و تەندروستتر ڕێكبخرێت ،هەشت
سەعاتی بەتاڵی دەكرێت كولتووریتر و كامڵتر بكرێت.
پرسی سەرگەرمی و خۆشی لەم پەیوەندییەدا ،بە وردبوونەوە لە
كولتوور و پەروەردە ،گرنگییەكی زیاتری هەیە .كارەكتەری منداڵ بەڕوونی
لە گەمەكانیدا ئاشكرا و دروستدەبێت .كارەكتەری فەردێكی باڵغ بەئاشكرا
نواندنەوەیەكی گەمە و سەرگەرمییەكانییەتی ،ب��ەاڵم لە دروستبوونی
كارەكتەری كۆی چینێكدا ،كاتێك ئەم چینە وەك پرۆلیتاریای الو و پێشڕەو
وایە ،سەرگەرمییەكان و گەمەكان دەبێت پێگەیەكی دیارتر و بەرجەستەتر
وەربگرن .ڕیفۆرمیستی یۆتۆپیی گەورەی فەڕەنسی ،فۆریە ،زوهدانییەت
()asceticismـ���ە مەسیحییەكان و سەركوتكردنی غەریزە سروشتییەكانی
ڕەت��ك��ردەوە و «ف��االن��س��ت��ەری»()phalansterieی��ەك��ەی (وات��ا كۆمۆنەكانی
داهاتوو)ی بەپێی سوودمەندیی عەقاڵنی و دروستێتیی غەریزەكان و حەزە
ئینسانییەكان بونیاد نا .ئایدیایەكی قوڵە .دەوڵەتی چینی كرێكار ،نە نەزمێكی
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ڕۆحانییە و نە ڕاهیبی ،یان خانەقایی( .)monasteryئێمە خەڵك هەر وەك
ئەوە دەبینین ،كە بە دەستی سروشت دروستكراون و بەو جۆرە سەیریان
دەكەین ،كە لەالیەن سیستەمی پێشووەوە بەڕادەیەك پەروەردە كراون و
بە ئەندازەیەكیش بەالڕێدا براون .ئێمە بۆ پالنی حزب و هەرەمی دەوڵەتە
شۆڕشگێڕییەكەمان لەم ماتریالە گرنگە ئینسانییەدا بەدوای گۆشەنیگایەكی
پشتیوانییەوەین .حەزێكی لەڕادەبەدەر بۆ سەرگەرمی ،خاڵفاندن ،حەزی
تەماشاكردن ،پیاسە و پێكەنین ،ڕەواترین و شەرعیترین ئارەزووی سروشتی
ئینسانە .دەتوانین و بەڕاستیش دەمانەوێت ئامرازەكانی دابینكردنی ئەم
ئارەزووە بە چۆنایەتی و كوالیتییەكی هونەرمەندانەتر دابین بكەین ،لە
هەمانكاتدا بە چەكێك سەرگەرمی و خۆشگوزەرانی بكەین بۆ پەروەردەی
هاوبەش و گشتی ،بەدەر لە كۆت و بەندەكانی مامۆستایەتی و هابیت و
خووی تاقەتپڕوكێنی ئەخالقگەرایی و مۆڕاڵیزم.
لە ئێستادا گرنگترین چەك بۆ ئەم پەیوەندییە ،بەرزترین چەكێك
لەهەر چەكێكی دیكە ،سینەمایە .ئەم داهێنانە تەماشاییە سەرسوڕهێنەرە،
بە خێراییەكی وەها سەركەوتووانەوە هاتووەتە نێو ژیانی ئینسانەوە ،كە لە
ڕابردوودا ئەزموون نەكراوە .لە ژیانی ڕۆژانەی شارە سەرمایەدارییەكاندا،
سینەما وەك حەمام ،بیرەفرۆشی ،كڵێسا و دامەزراوەكانی دیكە ،تەنها بووە
بە بەشێكی ژیانی پێرفێكت ستایشكراو .حەز و ئارەزوو بۆ سینەما ڕیشەی
لەنێو ئارەزوو بۆ خۆخاڵفاندن و خۆخەریككردندا هەیە ،ئارەزوو بۆ بینینی
شتێكی نوێ و نائاسایی ،تاكو بگرین ،پێبكەنن ،نەك بۆ خۆتان ،بەڵكو بۆ
چارەڕەش و بەدبەختەكانی دیكەی دونیا .سینەما ئەم خواستە بە میتۆدێكی
ڕاستەوخۆ ،بینین ،جوان ،و ژیانی دابیندەكات ،كە پێویستی بە هیچ شتێكی
بینەر نییە ،تەنانەت پێویستی بەوە نییە بینەرەكەی خوێندەواریش بێت .بەم
هۆیەوەیە بینەران عەشقێكی وەها زۆر و لێڕژاویان بۆ سینەما هەیە ،كە
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سەرچاوەی ناكۆتایی هەستەكان و عاتیفەكانە .بە خاڵێك دەگەین (مەبەست
لە هەمان خاڵ و گۆشەنیگای پشتیوانیی بۆ پالنی حزبی شۆڕشگێڕییە كە لە
ڕستەكانی سەوەدا هاتووە) و نەك تەنها خاڵێك ،بەڵكو مەیدانێكی گەورە بۆ
بەكارهێنانی وزە پەروەردەییە سۆسیالیستییەكانی ئێمە .
ڕاستییەكەی ئەوەیە ،ئێمە لە شەش ساڵی ڕابردوودا ،هیچ دەسەاڵتێكمان
بەسەر سینەمادا نەبووە و ئەمە دەریدەخات ،ئەگەر بە ڕاشكاویی نەڵێین
ئەحمەق ،بە چ ڕادەیەك تەمبەڵ و نەخوێندەوارین .ئەم چەكە ،كە هاوار
دەكات تاكو بەكاربهێنرێت ،باشترین ئامرازێكە بۆ پروپاگەندە ،پروپاگەندەی
پیشەسازی ،پەروەردەیی و تەكنیكی ،پروپاگەندە دژ بە كحول ،پروپاگەندە
بۆ تەندروستی ،پروپاگەندەی سیاسیی ،حەز بە هەر پروپاگەندەیەك بكەن،
پروپاگەندەیەك لەبەردەستی هەمووان دایە ،سەرنجڕاكێشە و لە یادەوەریدا
دەمێنێتەوە و دەتوانێت سەرچاوەیەكی سوودبەخش بێت .
لە سەرنجڕاكێشان و سەرگەرمیدا ،سینەما بەڕادەیەك كێبڕكێی
بیرەفرۆشان و مەیخانەكان دەكات .من نازانم لە نیویۆرك یان پاریس لە
ئێستادا كامەیان سینەما یان مەیخانەی زیاتریان هەیە ،یان كام یەكێك
لەم سەرمایەگوزارییانە داهاتی زیاتر و سوودبەخشترە ،بەاڵم زیاتر لە هەر
شتێكی دیكە ڕوون و ئاشكرایە سینەما بۆ داگیركردنی هەشت سەعاتی بەتاڵ
كێبڕكێ و ملمالنێی مەیخانە دەكات .ئایا دەتوانین ئەم چەكە بێوێنەیە دابین
بكەین ،ئەی بۆنا؟ دەوڵەتی تزار (قەیسەری) لە میانەی چەند ساڵێكدا،
چەندین تۆڕی ئاڵۆز و بەناویەكداچووی باڕە مەیفرۆشییەكانی دامەزراند .ئەم
بازرگانییە سااڵنە نزیكەی میلیاردێك ڕۆبڵی زێڕ داهاتی بەدواوە بوو .ئەی
بۆچی نابێت دەوڵەتی كرێكاران تۆڕێك لە سینەماكان دابمەزرێنێت؟ دەكرێت
ئەم ئامرازەی سەرگەرمی و پەروەردەكردن زیاتر و زیاتر بونیاد بنرێت،
بۆئەوەی ببێتە بەشێكی پڕ و پێرفێكتی ژیانێكی نەتەوەیی .لە هەمان كاتی
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سوودوەرگرتن لە سینەمادا بۆ خەبات دژ بە ئەلكولیزم ،دەكرێت لەڕووی
سوودمەندیشەوە گرنگییەكی زۆری هەبێت .ئایا ئەمە پراكتیكییە؟ ئەی بۆنا؟
دیارە ئەمەش ئاسان نییە .بەهەرحاڵ جەوهەر و گونجاوییەكی زیاتری لەگەڵ
وزەكانی ڕێكخستن و تواناكانی دەوڵەتی كرێكاریدا هەیە ،نەك ئەوەی
لێبگەڕێت بڵێین هەوڵدان بۆ دووبارەكردنەوەی مۆنۆپۆلەكانی ڤۆدكا.
سینەما هەر تەنها كێبڕكێی مەیخانە ناكات ،بەڵكو پێش كڵێساش
دەداتەوە .و ئەگەر ئەم كێبڕكێیە دەوڵەتی سۆسیالیستی لە كڵێسا جیابكەینەوە
و لەگەڵ سینەمادا یەكبگرین ،دەكرێت ئەمە بۆ كڵێسا كوشندە بێت.
بەگشتی لەنێو چینە كرێكارییەكانی ڕووسیادا دینداری بوونی
نییە .لەڕاستیدا هەرگیز بوونی نەبووە .كڵێسای ئەرتەدۆكس بریتی بوو
لە عادەتێكی ڕۆژانە و دامەزراوەیەكی حكومەتی .هەرگیز سەركەوتوو
نەبووە لەوەی دزە بكاتە نێو قواڵیی ئاگایی و سۆز و عاتیفەكانی خەڵك،
هەروەها سەركەوتنی لە بردنی دۆگماكان و ئەحكامە دینییەكان بۆ نێو سۆزە
ناوەكییەكانی خەڵك بەدەست نەهێناوە .هۆكاری ئەوەش تەنها شتێكە –
دۆخی بێ كولتووری ڕووسیای پێشوو ،كڵێسایش دەگرێتەوە .لەم ڕووەوە
ساتی بێداربوونەوەی كولتوور ،كرێكاری ڕووسی زۆر بە سادەیی پەیوەندیی
دەرەكیی لەگەڵ كڵێسادا دەپچڕێنێت ،ئەو پەیوەندییەی لە ڕێچكە و ڕەفتاری
ئەودا گەشەیكردووە .بەدیاریكراوی بۆ دێهاتی یان جوتیارەكان ،ئەم پچڕاندنی
پەیوەندییە قورسترە ،نەك بەهۆی ئەوەی جوتیار قوڵتر و ناوەكیتر نوقمی
نێو ئامۆژگارییەكانی كڵێسا بووە – هەڵبەت هەرگیز بەم چەشنە نەبووە –
بەڵكو بەهۆی ئەوەی یونیفۆرم و وەستاویی ژیانی جوتیار ،ئەوی لە یونیفۆرم
و وەستاویی پراكتیكەكانی كڵێسا نزیكتر كردووەتەوە.
پەیوەندیی كرێكاران بە كڵێساوە (من لێرەدا باس لە كرێكاری
جەماوەریی ناحزبی دەكەم) بەگشتی بە ڕەفتار و عادەتەكانەوە دەمێنێتەوە،
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بەتایبەت ڕەفتاری ژنان .هەڵواسینی ئایكۆنەكان لە ماڵەوەدا بەو هۆیەوەیە،
كە شتگەلێكی وەها لێرەدا بوونی هەیە .ئایكۆنەكان دیوارەكان دەڕازێننەوە؛
و دیوار بەبێ ئەوانە وەك شتێكی ڕووت دەردەكەوێت؛ (جگە لەمە) خەڵك
نایانەوێت سوود لەمانە وەربگرن .كرێكارێك خۆی ناخاتە زەحمەتییەوە
تاكو ئایكۆنێكی نوێ بكڕێت ،بەاڵم مەبەستی ئەوەیشی نییە ئایكۆنە كۆنەكە
تووڕ بدات .چۆن دەكرێت جەژنی بەهار بەرپا بكرێت ،ئەگەر كێكی جەژنی
پاك بوونی نەبێت؟ و كێكی جەژنی پاكیش دەبێت بە دەستی قەشە پیرۆز
بكرێت ،جگە لەمە دەنا هیچ مانایەكی نابێت ،هەروەها ڕۆیشتن بۆ كڵێسا،
خەڵك ناچن بۆ كڵێسكا ،چونكە دیندارن؛ كڵێسای ڕووناككراوە ،كۆمەڵێك
لە پیاوان و ژنان بە باشترین جلوبەرگەكانیانەوە ،گۆرانیی دەستەجەمعی
شتێكی خراپ نییە – دیوێكی سەرنجڕاكێشان و گرنگییەكانی ئێستاتیكای
كۆمەاڵیەتییە ،كە لە كارگە ،خێزان یان شەقامە ئاساییەكاندا بوونی نییە ،دەنا
هیچ ئیمان یان پراكتیكێكی دینداری بوونی نییە .بەهەر حاڵ هیچ ڕێزێك
بۆ ڕۆحانی یان بیروبۆچوون و باوەڕ بەهێزێكی جادوویی بوونی نییە ،بەاڵم
هیچ ئیرادەیەكی چاالكیش بۆ شكاندنی ئەوانە بوونی نییە .ڕەگەزەكانی
خاڵفاندن ،چێژ و سەرگەرمی ،ڕۆڵێكی زیاترییان لە ئایینزاكانی كڵێسا هەیە.
بەهۆی میتۆدەكانی شانۆییەوە ،كڵێسا كار لەسەر بینایی ،هەستی بۆنكردن (بە
بخورێكی بۆنخۆشەوە) دەكات و لەڕێگای ئەوانەوە ،كاریگەریی لەسەر خەیاڵ
دادەنێت .ئارەزووی ئینسان بۆ شتی شانۆیی و نمایشی ،ئارەزوویەك بۆ
بینین و بیستنی شتی نائاسایی ،بەرجەستە ،ئارەزوو بۆ شكاندنی یونیفۆرمی
باوی ژیان ،گەورەیە و لەبەین ناچێت و لە سەردەمی منداڵییەوە تا تەمەنی
باڵغبوون بەردەوام دەبێـت .بۆ ئازادكردنی گشتیی جەماوەران لە ئایینزاكان و
كڵێساگەرایی كە لە خوو و عادەتەكانەوە سەرچاوەیان گرتووە .پروپاگەندەی
دژەئایینی بەس نییە ،هەڵبەت پێویستە ،بەاڵم كاریگەریی ڕاستەوخۆ بەسەر
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كەمینەیەكی بچووكدا ،كە وزەیەكی جەسوورانەتریان هەیە ،بەرتەسكە.
كۆمەاڵنی خەڵك كاریگەر نابن بە پروپاگەندەی دژەئایینی ،بەاڵم ئەمە بەو
هۆیەوە نییە ،كە پەیوەندیی ڕۆحانیی ئەوان بە ئایینەوە شتێكی زۆر قوڵ
بێت؛ بەپێچەوانەوە ،هەرگیز هیچ پەیوەندییەكی ڕۆحانی بوونی نییە .تەنها
پەیوەندییەكی بێ فۆرم ،میكانیكی و وەستاو هەیە ،كە هیچ كاریگەرییەك
لەسەر ئاگایی دانانێت ،پەیوەندییەك وەك پیاسەكردنێك لە شەقامدا ،كە
هیچ كەسێك لەم كاتە یان شوێنەدا ،ناڕەزایەتیی بۆ پەیوەندییكردن بە
مەراسیمی شكۆمەند ،یان دەستەجەمعی ،گوێگرتن لە گۆرانی ،یان النیكەم
جوڵەدان نییە.
ئایینزا بێ مانا و پووچەكان ،وەك وەك بارێكی مردوو لەسەر شانی
ئاگایی باركراون ،ناكرێت بە تەنها لەالیەن ڕەخنەوە ڕەتبكرێنەوە؛ دەكرێت
لەڕیشەوە هەڵبكێشرێن ،بەاڵم بە فۆرمە تازەكانی ژیان ،سەرگەرمییە تازەكان
و نمایشییە كولتوورییەكان .لێرەدا جارێكی دیكە ،بیركردنەوەكان بە سروشت
وەك بەهێزترین ئامرازی شانۆیی و نمایشی (چونكە یەكێكە لە دیموكراتیترین
ئامرازەكان) دەچێتە پێشەوە :سینەما ،چیتر پێویست بە پیاوی ڕۆحانی لە
جلوبەرگی ئاوریشمی و هتدەوە ناكات ،سینەما لەسەر سەكۆیەكی سپی،
وێنەگەلی شایستەی بینین دابیندەكات ئەویش زۆر بەهێزتر و دەوڵەمەندتر
و كاریگەرتر لە كڵێساكان و لەڕێگای گەشەكردووی نێو ئەزموونی هەزاران
ساڵەی مزگەوتەكان یان كەنیسەكانەوە .لە كڵێسادا تەنها درامایەك پێشكەش
دەكرێت ،هەمیشەش هەر ئەوەیە كە هەیە ،چ ئەم ساڵ یان ساڵی دواتر،
لەكاتێكدا ،لە سینەمادا هۆڵی دواتر جەژنە پاكە بتپەرستییەكان ،جولەكە
و مەسیحی لە سكێنسە مێژووییەكانیاندا ،بە هەمان فۆرمی ئایینزاییانەوە
پیشانی ئێوە دەدرێت .سینەما سەرگەرمی دروست دەكات ،فێردەكات و
خەیاڵ بە وێنەكان دەوروژێنێت و ئێوە لە پێویستبوون بە خاچی تەالری
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كڵێسا ڕزگار دەكات .سینەما نەیاری گەورەی نەك تەنها مەیخانە ،بەڵكو
كڵێسایشە .لێرە ئامرازێك هەیە ،ئێمە دەبێت بەهەر نرخێك بێت دەستی
بەسەردا بگرین.
2
دەربارەی شیعری فۆرمالیزم
شێواز و ستایلە فۆرمالیستییەكان ،لە سنوور و مەجازێكدا ،ڕەنگە كۆمەك
بە ڕوونبوونەوەی تایبەتمەندییە هونەری و سایكۆلۆژییەكانی فۆرم (كورتبڕی،
شەپۆل ،زیادەڕەوی ،جیاوازی و هتد) بكات .ئەم كۆمەكە خۆبەخۆ ڕەنگە
ماسكێك – یەكێك لە ماسكەكان – لە هەستەكانی هونەرمەند بەرانبەر بە
جیهان بدات و بتوانێت كەشفكردنی پەیوەندییەكانی تاكە هونەرمەندێك ،یان
قوتابخانە هونەرییەكان بۆ ژینگەی كۆمەاڵیەتیی ئاسان بكات .لێرەدا پەیوەست
بە قوتابخانە زیندوو و هاوچەرخەكان كە هێشتا لەئانی گەشەكردندایە،
هەڵسەنگاندنی كاتیی ئەو قوتابخانەیە لەالیەن لێكۆڵینەوە كۆمەاڵیەتییەكان
و ڕوونكردنەوەی ڕیشە چینایەتییەكانی ،گرنگییەكی لەڕادەبەدەری هەیە،
چونكە تەنها هەر خوێنەر نا ،بەڵكو تەنانەت قوتابخانەكە خۆیشی دەتوانێت
بە ئاراستە و هەڵوێستی خۆی بگات ،واتا خۆی بناسێت و خۆی بپاڵێوێت.
بەاڵم فۆرمالیستەكان بەوە ڕازی نابن ستایل و شێوازەكانیان تەنها
گرنگییەكی الوەكی ،بەكەڵك و تەكنیكییان پێبدرێت – هاوشێوەی ئەو شتەی
ئامار لە زانستە كۆمەاڵیەتییەكاندا ،یان مایكرۆسكۆپ لە زانستە بایۆلۆژییەكاندا
هەیەتی  .-نەخێر ،ئەوان زۆر زیاتر لەمەش تێدەپەڕن .الی ئەوان هونەری
گوتاربێژی(هنر كالمی) دواجار و بەگشتی ،بۆ وشە و هونەری وێنە بۆ
ڕەنگ كۆتایی دێت .شیعر پێكهاتەیەكی دەنگەكان ،شێوەكاری پێكهاتەیەكی
پارچە ڕەنگییەكان و یاساكانی هونەریش یاساكانی پێكهاتەی گوتار و پارچە
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ڕەنگییەكانە .ئەو ڕوانگە كۆمەاڵیەتی و سایكۆلۆژییەی كە بۆ ئێمە لێكۆڵینەوە
میكرۆسكۆپییەكان و ئامارییەكان مانایان هەیە ،الی فۆرمالیستەكان لەڕوانگەی
كەالمییەوە تەنها كیماگەرییە.
شكلۆڤسكی دەڵێت« :هونەر هەمیشە لەژیان سەربەخۆ بووە،
هەرگیز ڕەنگەكانی ڕەنگادنەوەی ڕەنگەكانی ئااڵ نەبووە كە لەسەر قەاڵی
شاردا دەشەكێتەوە» .یاكۆبسن لە كتێبی شیعری كۆتایی ڕووسدا دەڵێت:
«چاكسازیكردنی دەربڕین و پێكهاتەی كەالمی تەنها ڕەگەزیی بنچینەیی
شیعرە» .كرۆچەنیخ دەڵێت« :لەگەڵ هەر فۆرمێكی تازەدا ناوەرۆكێكی
تازەش لەدایك دەبێت ،كەواتە فۆرم خەسڵەت بە ناوەڕۆك دەبەخشێت».
یاكۆبسن پێیوایە «شاعیری واتا فۆرمبەخشین بەو وشانەی خۆیان بەهایان
هەیە» .یان خێلبنیكۆڤ دەڵێت «وشە خۆی بەهای هەیە» .و هەتا دوایی.
لەڕاستیدا فۆتۆریستە ئیتاڵییەكان ،ب��ەدوای ئامرازی دەڕبرینی
لۆكۆمۆتیڤ ،ڕادیۆ ،كارەبا و فڕۆكەدا دەگەڕان ،كە بەرهەمی سەردەمەكەی
خۆیان بوو .بە دەربڕینێكی دیكە ،دەچ��وون ب��ەدوای فۆرمی نوێدا بۆ
ناوەرۆكی ژیانی نوێ .بەاڵم یاكۆبسن پێیوایە «ئەم كارە ڕیفۆرمێك بوو لە
بواری ڕیپۆرتەریدا ،نەك لە بواری زمانی شاعیرانەدا» .ئەم شتە دەربارەی
فۆتۆریستە ڕووسەكان تەواو جیاوازە :چاكسازی و پێكهاتەی كەالمی تا كۆتایی
بەردەوامی هەیە .فۆتۆریزمی ڕووسی پێیوایە فۆرم ناوەرۆك دیاریدەكات.
یاكۆبسن بە ناچاری ئ��ەوە قبوڵدەكات ،كە ت��ەرزە شاعیرانەییە
تازەكان بۆ خودی ئۆربانیزم (شارگەرایی یان كولتووری شار) بەكەڵكن و
بەكاردەهێنرێن ،بەاڵم ئەو دەرەنجامەی ئەو پێیدەگات« :شیعرە شارییەكانی
مایاكۆڤسكی و خێلبنیكۆڤ ئەم بانگەشەیە دەردەخەن» .بەدەربڕینێكی دیكە،
ئۆربانیزم كە كاریگەریی لەسەر چاو و گوێی شاعیران دادەنێت و دووبارە
ئەوان پ��ەروەردە دەكاتەوە ،نابێتە ئیلهامی فۆرمێكی تازە كە پڕبێت لە
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فۆرمە خەیاڵییەكان ،سیفەت و كێش و وەزنەكان ،بەڵكو بەپێچەوانەوە
فۆرمی نوێ خۆویستانە چرۆی كردووە و شاعیر ناچار دەكات ،بەدوای
كەرەستە گونجاوەكانی شیعرەكەی خۆیدا بچێت و ئەو بەرەو ئۆربانیزم
ئاراستە دەكات! گەشەكردنی «پێكهاتەی كەالمی»ی خۆویستانە لە سەردەمی
ئۆدیسەوە ،تاكو هەوری پانتۆڵ لەبەر بەردەوام بووە؛ مەشخەڵ ،مۆم و
الیتی كارەبایی هەرگیز ئیشی بەمە نەبووە! بۆ مرۆڤ تەنها ئەوەندە ئەم
گۆشەنیگایانە بەڕوونی فۆرمولە بكات ،تا هەرزەیی مندااڵنەی ئەوە بە
چاو ببینێت .بەاڵم یاكۆبسن لە جەختكردنەوەكەیدا پێداگریی دەكات و لە
پێشەوە وەاڵمدەداتەوە ،كە ئەوە مایاكۆڤسكییە ئەم خشتەكییانەی هەن:
«خەڵكی گەمژە شارەكان بەجێبێڵن» .و تیۆریزەكەری قوتابخانەی فۆرمالیست
بە قوڵی بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە ،كە «ئەمە ئیتر چۆنە ،پارادۆكسیی
لۆژیكی؟ ،بەاڵم بهێڵن ئەوانی دیكە ئایدیا شاعیرانەییە دەربڕدراوەكانی خۆیان
لە بەرهەمەكانیاندا بسەپێنن» .مەحكومكردنی شاعیران بەخاتری بیروبۆچوون
و هەستەكانیان بە ڕادەی لێدان و سزادانی كەسێك لەالیەن خەڵكییەوە لە
سەدەكانی ناوەڕاستدا كە ڕۆڵی یەهودا دەگێڕێت ،پووچ و بێ مانایە و زۆر
شتی دیكە.
ت��ەواو ڕوون و ئاشكرایە ،هەموو ئەمانە وەك بڵێیت لەالیەن
خوێندكارێكی ئامادەیی زیرەكەوە نووسراوە ،تاكو دژ بە مامۆستای ئەدەبیاتی
لوتبەرز و فەخرفرۆش و لەخۆڕازیی خۆی بەكاریبهێنێت و متمانە و
پێگەیەكیش بۆ خۆی دەستەبەر بكات .داهێنەرە دلێر و بەجەرگەكانی ئێمە
ڕەنگە بە نووسین دەرەقەتی مامۆستا بێن ،بەاڵم ناتوانن لەم مەیدانەدا
لەڕوانگەی تیۆریی یان گرامەرییەوە دەست بۆ قەڵەم بەرن .سەلماندنی ئەم
بانگەشەیە زۆر قورس نییە.
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دی��ارە فۆتۆریستەكان هەست بە نیشانەكانی شار ،واتا تراموا،
كارەبا ،تەلەگراف ،سەیارە ،تەیارە ،و مەیخانەكانی شەوانە (بەتایبەت
مەیخانەكانی شەوانە) دەكەن بەر لەوەی بە فۆرمی نوێی خۆیان بگەن.
ئۆربانیزم (شارگەرایی) بەقوڵی كاریگەریی لەسەر ناخودئاگای فۆتۆریزم
هەیە .سیفەتەكان ،ڕیشەناسی ،ڕێزمان و كێش تەنها هەوڵێكە لە فۆرمی
هونەرمەندانەدا دەدەرێت بە ڕۆحی نوێی شارەكان ،كە ناخودئاگایی شاعیرانی
داگیركردووە .كاتێك مایاكۆڤسكی هاواردەكات« :خەڵكی گەمژە شار چۆڵ
بكەن» ،ئەمە هاواری پیاوێكە تا ئاستی مۆخ بووەتە شاری و ئۆربانیزمەكەی
بەڕوونی و بەرچاوەوە دەردەخات ،بەتایبەت ئەو كاتەی لەدەرەوەی شارە و
دەچێتە شوێنی حەوانەوەی هاوینەی خۆی .لێرەدا مەسەلەكە هەرگیز بریتی
نییە لە بەهەڵەزانینی (ئەم وشەیە بەهایەكی كەمی هەیە) شاعیر بەخاتری
دەربڕینی ئایدیا و هەستەكانی .دیارە شێوازی دەربڕینی شاعیر كەسایەتیی
شیعریی ئەو دروست دەكات .بەهەرحاڵ ،هەر شاعیرێك زمانی قوتابخانەیەك
بەكاردەهێنێت ،كە ئەوە قبوڵدەكات یان زمانێكی بۆ ئەنجامدانی ئەركەكانی
خوڵقاندووە كە لەدەرەوەی بواریی شەخسیی خۆیەتی .ئەم شتە تەنانەت بۆ
ئەو كاتەش ڕاستە كە شاعیر خۆی بۆ لیریك و شیعری عاشقانەی شەخسی و
شیعری بەندوباو بۆ مردوو بەرتەسك دەكاتەوە .ئەگەرچی ڕۆحی شەخسیی
فۆرمی شیعر لەگەڵ خوڵق و خووی شاعیردا دەگونجێت ،بەاڵم هەردووكیان
دەرگیری تەقلیدكردنەوە ،كاری دووبارە و میتۆدی دەربڕین و هەستەكانن.
هەر فۆرمێكی نوێی هونەر لە ڕەوتی گشتیی مێژوودا بۆ وەاڵمدانەوەی
پێداویستییە تازەكان لەدایك دەبن .بۆ نموونە ،دەكرێت لەبارەی شیعری
لیریكی كەسێكەوە بڵێین لەنێوان فیزیۆلۆژیای سێكس و شیعرە عاشقانییەكاندا
سیستەمێكی ئاڵۆزیی میكانیزمەكانی گواستنەوەی دەروونی بوونی هەیە ،كە
گەلێك ڕەگەزی كۆمەاڵیەتی ،ڕەگەزی و فەردی هەیە.
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هەر چینێك ڕێچكە و ڕێبازی خۆی لە هونەردا هەیە ،واتا سیستەمێكی
خواستەكان و پێداویستییەكانی كە لەگەڵ زەمەندا گۆڕانی بەسەردا دێت،
وەك پارێزگاری دەربار و سینیۆری گەورە (ئەریستۆكرات) ،پەیوەندیی
ئۆتۆماتیكی خواست و خستنەڕوو ،كە بە میتۆدە ئاڵۆزەكانی كاریگەریی
لەسەر هونەرمەند دادەنێت و گەلێك بواری دی .تا ئەو كاتەی هونەر
خەسڵەتیی وابەستەیی بە دەربارەوە پاراستبوو ،وابەستەیی كۆمەاڵیەتی یان
تەنانەت شەخسیی هونەر بە دەربارەوە شاراوە نەبوو .خەسڵەتی بەرفراوان،
عەوامانە و نەناسراوی بۆرژوازیی تازەدەركەوتوو ،سەرتاپا بووە هۆكاری
دەركەوتنی تیۆریی «هونەری پەتی» ،ئەگەرچی گەلێك الدان لەنێو ئەم
تیۆرییەدا هەبوو .وەك گوترا ،ئەدەبیاتی الیەنگرانەی ڕۆشنبیرانی پۆپۆلیست،
پڕبوو لە بەرژەوەندییە چینایەتییەكان .ڕۆشنبیر نەیدەتوانی هێزی هەبێت
و نەیدەتوانی بێ پارێزگاریی خەڵك ئەم مافە بەدەست بهێنێت كە لە
مێژوودا ڕۆڵی هەبێت ،بەاڵم لە خەباتە شۆڕشگێڕییەكاندا ،خۆپەرستیی چینی
ڕۆشنبیران گۆڕانی بەسەردا هات و بەرەی چەپ ئەو لەخۆبوردووییە بااڵ
و بەرزەی دەرخست .بەم هۆیەوە ،ڕۆشنبیر نەك تەنها ئاراستە و ئینتیما
هونەرییەكەی خۆی نەشاردەوە ،بەڵكو هەروەها بەئاشكرا ئەو ئینتیمایەی
دەربڕی و لەم ڕێگایەوە هونەری كردە قوربانی ،هەروەك ئەوەی زۆر شتی
دیكەیشی كردە قوربانی.
لێكدانەوە و تێگەیشتنی ماركسیستیی ئێمە بۆ وابەستەیی كۆمەاڵیەتی
– ئوبێكتیڤ و بەهرەمەندیی كۆمەاڵیەتیی هونەر ،كاتێك وەریدەگێڕینە
سەر زمانی سیاسەت ،ئەوا هەرگیز بە مانای ئەو ئینتیما و ڕەوتە نایەت،
كە بمانەوێت لەڕێگای یاسا و ڕێساكانەوە بەسەر هونەردا زاڵ بین .ئەوە
هیچ ڕاست نییە ،ئێمە تەنها هونەرێك بە تازە و شۆڕشگێڕی سەیر بكەین،
كە باسی كرێكاران بكات ،و ئەمەش بێمانایە كە ئێمە دەمانەوێت شاعیران
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ب��ەردەوام شیعر بۆ دوكەڵكێشیی كارگەكان ،یان خەباتی دژە سەرمایە
بنووسن! دیارە هونەری نوێ ناتوانێت ،بەاڵم دەبێت خەباتی پرۆلیتاریا
بكاتە خاڵی لێوردبوونەوەی خۆی .كێاڵنی هونەری نوێ بۆ باریكە و تەنگە
ژمارەكراوەكان كورت ناكرێتەوە ،بەپێچەوانەوە دەبێتە هەموو ڕەوت و
ڕێگاكانی مەیدانەكە بە تەواوی بكێڵێت .غەزەلە شەخسییەكان ،كە بوارێكی
كەمتریان هەیە ،مافی ئەوەیان هەیە شوێنیان لە هونەری نوێدا هەبێت.
سەرەڕای ئەمە ،ئینسانی نوێ ناتوانێت بەبێ شیعری لیریكی نوێ بێتەئاراوە،
بەاڵم بۆ خوڵقاندنیشی ،دەبێت شاعیر خۆی بە میتۆدێكی نوێ هەست بە
جیهان بكات .ئەگەر تەنها مەسیح و سەباوت ناوەڕۆكی لیریكی شاعیران
بوونایە (بۆ نوونە ،شیعری ئەخماتۆڤا ،تیسەتایڤا ،شكاپسكایا و ئەوانی
دیكە) ،هەر ئەمە دەیسەلماند كە شیعری لیریكیی ئەوان چەندە لەدواوەی
زەمەن بووە و لەڕووانگەی كۆمەاڵیەتی و ئێستاتیكییەوە بە چ ڕادەیەك بۆ
ئینسانی نوێ نەگونجاوە ،تەنانەت ئەگەر ئەم شیعرانە سەر بە ئەزموونی
زیندووی وشەكان نەبێت ،ئەوا وەستاوی و بێجوڵەیی دەروونی دەردەخات
و دژ بە وشیاریی ئینسانی نوێ دەوەستێتەوە .هیچ كەسێك نایەوێت و
مەبەستی نییە تێمی شیعری شاعیران پێشنیار بكات و بەباشی بزانێت .تكایە
بیر لە هەرشتێك دەكەیتەوە ،شیعر بنووسە! بەاڵم ڕێگا بە چینی نوێ بدە،
كە لەخۆی دەڕوانێـت و هۆی هەیە ،داوای دروستبوونی دنیایەكی نوێ
بكات و پێتانبڵێت ئەگەر فەلسەفەی ژیانی سەدەی حەڤدەهەم بە زمانی
ئەكمیستەكان (بەرهەمی هونەری سەرتاپا سەر بە جیهانی هەستپێكراو)
دەرببڕیت ،ئەوا نابیتە شاعیرێكی نوێ .فۆرمی هونەری بە ئاستێكی دیار و
بەرفراوان ،سەربەخۆیە ،بەاڵم ئەو هونەرمەندەی ئەم فۆرمە دەخوڵقێنێت و
ئەو خوێنەرەی چێژی لێوەردەگرێت ،بریتی نین لەو ئامێرە بەتاڵ و پووچانەی
بە ئیرادەی ئەویدیكەوە فۆرم دەخوڵقێنن و یان چێژی لێوەردەگرن.
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ڤیكتۆر شكلۆڤسكی دەڵێت «ئەگەر ژینگە و پەیوەندییەكانی
بەرهەمهێنان كاریگەریی لەسەر هونەر دانابایە ،ئایا تێمی هونەری نەدەبوو
وابەستەی ئەو شوێنانە بێت ،كە لەگەڵ ئەم پەیوەندییەدا دەگونجێن؟ بەاڵم
تێمەكان نیشتمانیان نییە» .بەڵێ ،بەاڵم باڵندەكان چی؟ بەپێی ڕوانگەی
داروین ،ئەوان لەگەڵ پەیوەندییە دیار و بەرچاوەكاندا دەگونجێن ،بەاڵم
لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی دیكە دەف��ڕن ،دروست وەك ئەدەبیاتی بێ
كێش(( ،)unweightedستایل).
بەو ئاسانییە ناكرێت لەوە تێبگەین ،كە بۆچی ماركسیزم دەبێت
سەرزەنشتی وابەستەبوونی تێمی هونەری بۆ سیستەمی سێرفداری (سیستەمی
ئاغا و سەپان) بكات .ئەو ڕاستییەی دەڵێت خەڵك و چینە جیاوازەكان
سوود لە تێمێكی یەكسان وەردەگرن ،تەنها دەریدەخەن ،كە چۆن خەیاڵی
ئینسان بەرتەسك و سنووردارە و چۆن ئینسان لە هەر جۆرە داهێنانێدا،
تەنانەت داهێنانی هونەری ،لە بەكارهێنانی هێزی خۆیدا شتێك دەهێڵێتەوە
و پاشەكەوت دەكات .هەر چینێك هەوڵدەدات بەڕادەیەكی زۆر سوود لە
میراتی ماتریالی و مەعنەویی چینێكی دیكە وەربگرێت .باسەكەی شكلۆڤسكی
دەكرێت بە ئاسانی لە بواری تەكنیكی بەرهەمهێنانیشدا بخرێتە بەرباس .هەر
لە كۆنەوە تێم هەر ئەو گالیسكەیە بووە ،كە ئەمڕۆ دەیبینین ،واتا تراكتۆر.
سەیارە كە بێگومان بەرهەمی تەكنیكە ،سەرەڕای هەموو ئەمانە سوود لە
«تێم» ،واتا چوار تایە و دوو گێڕ وەردەگرێت .بەهەر حاڵ ،هەركاتێك
ئەسپی جوتیارێك لەكاتی شەودا لە شەقامەكانی ڕووسیا لەبەرانبەر الیتی
سەرسوڕهێنەری سەیارەدا تووشی تۆقین دەبێت ،دژایەتیی دوو كولتوور
لەسەر سەكۆكەدا پێچەوانە دەبێـتەوە.
شكلۆڤسكی باس لەوە دەكات كە «ئەگەر ژینگە لە چیرۆكەكاندا
ڕەنگی دابایەوە ،چیتر پێویست بەوە نەبوو لێكۆڵەرە ئەوروپییەكان هێندە
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كاتی خۆیان بەفیڕۆ بدەن ،تاكو تێبگەن حیكایەتەكانی هەزار و یەك شەوە
سەر بە كوێن ،میسری ،هیندی ،یان ئیرانییە» .وتنی ئەوەی ژینگەی ئینسان
یان هونەرمەند ،واتا هەلومەرجی پ��ەروەردە و فێركردنی ژیانی ،كە لە
هونەرەكەیدا ڕەنگدەداتەوە ،بەمانای ئەوە نییە ،كە ئەم ڕەنگدانەوەیە
خەسڵەتێكی دەقیقی جوگرافی ،ئەتنیكی و ئاماری هەیە .هەرگیز شیاوی
سەرسوڕمان نییە كە بۆچی ناكرێت بە وردییەوە بڵێین ئەم حیكایەتانە لە
میسر ،هیند ،یان ئێراندا سەریهەڵداوە ،چونكە هەلومەرجی كۆمەاڵیەتیی
ئەم واڵتانە گەلێك تایبەتمەندی و خەسڵەتی هاوبەشیان هەیە ،بەاڵم هەر
ئەم حەقیقەتە كە لێكۆڵەرە ئەوروپییەكان هەوڵدەدەن وەاڵمی ئەم پرسیارە
بدەنەوە ،كە نیشتمانی بنچینەیی حیكایەتەكان كامە واڵت بووە ،دەریدەخات
ئەم حیكایەتانە ڕەنگدانەوەی ژینگەن ،ئەگەرچی شەفاف و ڕوونیش نەبن.
شكلۆڤسكی دەڵێت «ئەگەر خەسڵەتە ئەتنیكییەكان لە هونەردا
ڕەنگیدابایەوە ،فۆلكلۆری خەڵكی واڵتێك نەیدەتوانی قابیلی شوێنگۆڕكێ
بێت بۆ زەویی ،یان واڵتێكی دیكە و هیچ نەتەوەیەك نەیدەتوانی دەربارەی
نەتەوەیەكی دیكە فۆلكلۆر بڵێت».
دەبینن كە ئەو هێشتا عینادی دەكات .ماركسیزم هەرگیز نەیوتووە
سیفەتە نەتەوەییەكان خەسڵەتی سەربەخۆیان هەیە .بەپێچەوانەوە ئەو
لە دروستبوونی فۆلكلۆردا هەمیشە پێداگریی لەسەر گرنگیی دیاریكەری
هەلومەرجە سروشتی و ئابوورییەكان دەكات .لێكچوون لە هەلومەرجی
گەشەكردنی نەتەوە دێهاتییە سەرەتایی و ئاژەڵداری و كشتوكاڵییەكاندا ،و
لێكچوون لە تایبەتمەندیی كاریگەریی بەرانبەریان لەسەر یەكتری ،بەناچاری
خوڵقاندنی فۆلكلۆرێكی هاوشێوەی لێدەكەوێتەوە .لە گۆشەنیگای مەسەلەكانی
بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی ئێمەوە ،بە موتڵەقی جیاوازیی نییە لەوەدا كە
ئەم تێمە چونییەكانە چ سەربەخۆ لەنێو نەتەوە جیاوازەكاندا دەركەوتبێت،
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چ ڕەنگدانەوەی ئەزموونی ژیانێك بێت ،كە لە تایبەتمەندییە سەرەكییە
یەكسانەكان بوون و ڕەنگدانەوەی بڕیاری یەكسانیی خەیاڵی دێهاتین ،یان
تۆوەكانی ئەم ئەفسانەی پەریانە بە كۆمەكی بایەكی گونجاو لە شوێنێكەوە
بۆ شوێنێكی دیكە ڕۆیشتبێت ،لە زەوی یان زەمینەیەكدا سەرچاوەی گرتبێت.
زیاتر گریمانەی ئەوە هەیە ،كە لە ڕاستیدا ،هەر دوو شێوازەكە بەیەكەوە
ڕێككەوتبێتن.
ماتریالیزم هەرگیز ئینكاری لە گرنگیی ڕەگەزی فۆرم لە لۆژیك،
ماف و هونەردا ناكات .هەروەك ئەوەی سیستەمی مافناسیی دەكرێت و
دەبێت بەپێی لۆژیك و یەكگرتووییە ناوەكییەكەی خۆی هەڵبسەنگێنرێت،
هونەریش دەبێت لە گۆشەنیگای دەستكەوتەكانیی لە فۆرمدا حوكمی لەسەر
بدرێت ،چونكە بەبێ ئەمانە هیچ هونەرێك بوونی نییە .بەهەرحال تیۆریی
مافناسی كە هەوڵدەدات یاسا لە هەلومەرجە كۆمەاڵیەتییەكان داببڕێت ،لە
بناغەوە ڕووبەڕووی كێشە بووەتەوە .هێزی بزوێنەری یاسا لە ئابووریدا،
واتە لە دژایەتییە چینایەتییەكانی كۆمەڵگەدا هەیە .یاسا تەنها فەرمان و ڕیتم
و هەماهەنگیی ناوەكیی دیاردە دەردەبڕێت ،ئەویش نەك تایبەتمەندییە
بەشەكییەكانی ،بەڵكو خەسڵەتی گشتیی ئەو ڕەگەزانەی تیایدا بەردەوامن.
قوتابخانەی فۆرمالیست ئایدیالیزمێكی ناسەركەوتوو بەسەر
مەسەلە هونەرییەكاندا دەسەپێنێت .فۆرمالیستەكان گەلێك حوكمی توند
و دەمارگیرانەیان هەیە .ئەوان هەوادارانی قەشە یوحەننان .پێیانوایە «لە
سەرەتادا وشە بوو» ،بەاڵم ئێمە پێمانوایە لە سەرەتادا «كار» بوو و وشە
بەدوایدا ،بوو بە دەنگ و سێبەرەكەی.
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3
دەربارەی بارودۆخی جیهان
گفتوگۆ لەگەڵ ترۆتسكی

هەڵسەنگاندنی «پالنی پێنج ساڵە»
پرسیار :تكایە هەڵسەنگاندنی خۆتان بۆ «پالنی پێنج ساڵە» و ڕوانگە
ئابوورییەكانی بەردەم ڕووسیا بخەنەڕوو.
وەاڵم :پرسی بە پیشەسازیكردن و بەتایبەت پالن و بەرنامەی
پێنج ساڵە ،یەكێك بوو لە بابەتە سەرەكییەكانی ناكۆكیی نێوان بەرەی
ستالین و «ئۆپۆزیسیۆنی چەپ» ،كە من سەر بە بەرەی ئۆپۆزیسیۆنم.
تاكو شوباتی  ،1928بەرەی ستالین بە پێویستی دەزانی دەسەاڵتی خۆی
بەهۆی جوتیارەكانەوە بەهێزتر بكات ،ئەمەش وایكرد خۆی لە فیداكاریی بۆ
بەرژەوەندیی پیشەسازیی بەدوور بگرێت .بیرۆكراسی پێكەنینی بە پرەنسیپی
بەرنامە و پالن هات و گوتی« :ئێمە سەر بە بارانین ،نەك پالن و بەرنامە».
لە ساڵی 1925دا ،كتێبێكم باڵوكردەوە بەناوی «بەرەو سەرمایەداری یان
سۆسیالیزم؟»؛ لەو كتێبەدا ئەوەم سەلماند كە بە ڕێبەرییەكی گونجاو،
پیشەسازیی دەتوانێت سااڵنە لە سەدا  20یان زیاتر داهاتی هەبێت .ستالین
و مۆلۆتۆڤ وەك شتێكی خەیاڵی لەم ژمارانەیان ڕوانی و «ئۆپۆزیسیۆنی
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چەپ»یان بە «پاش-پیشەسازییگەرایی» تۆمەتبار كرد .ئەم ڕوانگانە بەتەواوی
دەربارەی مێژووی پرسەكە ،بۆ دەربڕینی ئاراستە و ڕێچكەی من بەرانبەر
بە پالنی پێنج ساڵە دەردەخات؛ من ئەمە وەك هەنگاوێكی گەورە بەرەو
گەشەكردن ،نەك تەنها بۆ سۆڤێت ،بەڵكو بۆ مرۆڤایەتی دەبینم.
پرسیار :بە بۆچوونی ئێوە گەشەكردنی «پالنی پێنج ساڵە» توانا و
ئەگەری دامەزراندنی سۆسیالیزمی لە ڕووسیای سۆڤێتیدا ،بەبێ هاوكاری لە
ئاستی هەمان ئەو هێاڵنەدا لە تەواوی ئەوروپا بەهێزتر كردووە یان الواز؟
وەاڵم :ئەم پرسیارە ،پرسیاری سۆسیالیزم لە تاكە واڵتێكدا زەق
دەكاتەوە .حەتمییەتی سۆسیالیزمی مێژوویی لەم واقیعەوە سەرچاوە
دەگرێت ،كە هێزە بەرهەمهێنەرە هەنوكەییەكانی مرۆڤایەتی ،نەك تەنها
لەگەڵ خاوەنداندارێتیی تایبەت لەسەر ئامرازی بەرهەمهێنان ،بەڵكو بەمجۆرە
لەگەڵ سنوورە نەتەوەییەكانی ئێستادا لە ئەوروپا نەگونجاو و نالەبار بووە.
دروست وەك پارتیكوالریزمی سەدەكانی ناوەڕاست ،دەبووە ڕێگر لەبەردەم
پەرەسەندنی سەرمایەداریی ساتی الوێتییەكەیدا ،ئێستایش سەرمایەداریی
لە لوتكەی پەرەسەندنی خۆیدا ،لەو سنوورانەی دەوڵەتە نەتەوەییەكان
دیاریكردووە ،بەرەو كزبوون و كوژانەوەیە.
سۆسیالیزم ناتوانێت هێزە بەرهەمهێنەرەكان ل��ە «تەختی
پرۆكرۆستیس»()1ی دەوڵەتە نەتەوەییەكاندا بەرتەسك بكاتەوە .ئابووریی
سۆسیالیستی بەپێی دابەشكردنی كاری جیهانی گەشە دەكات ،كە بناغە
بەهێزەكانی پێشتر سەرمایەداریی دایناوە .بونیادی پیشەسازیی سۆڤێت،
بەالی منەوە بەشێكە لە بونیادی سۆسیالیستیی ئەوروپایی ،ئاسیایی و جیهانی
داهاتوو ،و نەك گشتێتییەكی سەربەخۆی نەتەوەیی.
ڕووسیای سۆڤێت و جیهانی سەرمایەداری
پرسیار :ئایا ڕووسیای سۆڤێت ناچار دەبێت بە جۆرێك سازشكردن
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لەگەڵ سەرمایەداریی خۆرئاوادا ،بەو گریمانەیەی ڕەنگە بتوانێت بە تەنها
سیاسەتێكی سۆسیالیستی بگرێتەبەر؟ سازشكردن یان ڕێككەوتنێكی ئاوا چ
فۆرمێكی دەبێت؟
وەاڵم« :سازشكردن» لەنێوان سۆڤێت و سیستەمە سەرمایەدارییەكاندا،
پرس و كێشەی داهاتوو نییە ،بەڵكو مەسەلەیەكی ئێستا و هەنوكەییە.
ئەمڕۆ ئەمە حەقیقەتێكە ،ئەگەرچی نەك حەقیقەتێكی نەمر .پەیوەندیی
ناوەكیی نێوان یەكێتیی سۆڤێتیی تەریك و سەرمایەداریی جیهانی چۆن
دەچێتە پێشەوە؟ لێرەدا ئەنجامدانی پێشبینییەكی كۆنكرێتی ،كارێكی سادە
نییە؛ بەاڵم بەگشتی دەتوانین بەم جۆرە پێشبینیی بكەین :سەرمایەداریی
ئەوروپا بەجۆرێك نزیكترە لە شۆڕشێكی سۆسیالیستی نەك یەكێتیی سۆڤێت
بۆ كۆمەڵگایەكی سۆسیالیستیی نەتەوەیی.
پرسیار :ڕوانگەی پەیوەندیی ڕووسیای سۆڤێت لەگەڵ واڵتانی دیكەدا،
لە بواری سیاسییدا لە دۆخی ڕەخسانی سازشێكی ئاوادا چۆنە؟
وەاڵم :حكومەتی سۆڤێت ،خواستی لەسەر پاراستنی پەیوەندییە
ئاشتیخوازییەكان هەیە .خواستی خۆی بۆ ئاشتی ڕاگەیاندووە و هێشتایش
بەهەر ئامرازێك ،كە لەبەردەستی حكومەتدا بێت ،ئەمە ڕادەگەیەنێت .ئایا
ڕاستە كە لە پاریس ئەوان پڕۆژەی پێشنیاركراوی سۆڤێت بۆ چەكداماڵینی
جیهانی وەك بەڵگەیەكی ئ��ارەزووی دوژمنكارانەی مۆسكۆ سەیر بكەن،
لەالیەكی دیكەوە دووركەوتنەوەی فەڕەنسا بۆ هەنگاونان بەرەو چەكداماڵین
وەك دەركەوتنی ئارەزووی ئاشتیخوازانە لەقەڵەم بدەن؟ بەم لۆژیكەوە،
چاپەمەنییە ڕەسمییەكانی فەڕەنسا ،هێرشی ژاپ��ۆن بۆسەر چین وەك
كردەوەیەكی شارستانیانە و بەرهەڵستی و بەرگریی چین وەك كردەوەیەكی
وەحشیانە سەیر دەكەن .بەپێی ئەم لۆژیەكە بێت ،دزەكان ئەو كەسانە نین،
كە چوونەتە سەر ماڵ و حاڵی ئەوانیدیكە ،بەڵكو ئەوانەن كە بەرگریی
62

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

لەخۆیان دەكەن .نزیكی بۆچوون لەگەڵ ئەم ئاراستەیەدا ،كارێكی قورس و
گرانە.
بارودۆخی ڕژێمی ستالین
پرسیار :ڕێچكە و ئاراستەی ئێوە ،ئەمڕۆ دەربارەی ڕژێمی ستالین
چییە و بۆچی؟
وەاڵم :بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە ،بە توندی جیاوازیی لەنێوان
دوو چەمكدا دەكەم :ڕژێمی سۆڤێت وەك ڕژێمی دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا
و ڕژێمی ستالین ،كە الدانێكی بیرۆكراتییە لە ڕژێمی سۆڤێت .بە ئامانجی
بەهێزكردن و پەرەپێدانی سیستەمی سۆڤێتییە ،كە من كەوتوومەتە خەباتكردن
دژ بە ڕژێمی ستالین.
پرسیار :ئایا هێشتاش قۆناغی ئێستای شۆڕشی بەلشەڤیكی وەك
«تەرمیدۆر» سەیر دەكەیت ،یان ئایا ڕوانگەی ئێوە بەو ج��ۆرەی لە
ئۆتۆبیۆگرافییەكەتاندا هاتووە ،بە ڕووداوەكانی دوای دەرچوونی ئێوە لە
ڕووسیای سۆڤێت ،سەلمێنراوە؟
وەاڵم :من هەرگیز نەموتووە قۆناغی ئێستای شۆڕش« ،تەرمیدۆر»
بووە .چەمكی مێژوویی «تەرمیدۆر» ناوەرۆكێكی ورد و دەقیقی هەیە:
واتە تەكمیلەكردنی قۆناغی یەكەمی دژەشۆڕشگێڕییەكی سەركەوتووانە.
تەرمیدۆر لە یەكێتیی كۆماریی سۆڤێتدا ،هیچ مانایەكی دیكەی نییە ،جگە لە
بەدەسەاڵتگەیشتنی بۆرژوازیی – ئەگەرچی لە فۆرمێكی نیوەداپۆشراودا – و
دواجار هەوڵی شۆڕشی ئۆكتۆبەر .من هەرگیز لە هیچ كات و شوێنێكدا
نەمووتووە شۆڕشی ئۆكتۆبەر لێكهەڵوەشاوەتەوە .ئەم بیروبۆچوونە بەردەوام
لەالیەن چاپەمەنییەكانی ستالینەوە دەدرێتە پاڵ من ،ئەویش بۆ چەند
مەبەستێك ،كە هیچ پەیوەندییەكی بە بەرژەوەندییە حەقیقییەكانەوە نییە.
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ئەوەی دەرمبڕیوە و دەریدەبڕم ئەوەیە ،كە بەپێی شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،توێژێكی
بیرۆكراتیی بەهێز گەشەیكردووە كە تیایدا ئینتیما و ئاراستە تەرمیدۆرییە
چاالك و ناچاالكەكان زۆر بەهێزن .ئەگەرچی سەركەتنەكانیان هێشتا زۆر
دوورە .وەستانەوە دژ بەم ئاراستانە ،بریتییە لە خەبات بۆ سەربەخۆیی
حزبی كۆمۆنیست ،یەكێتییە كرێكارییەكان و شوراكان(سۆڤێتەكان) ،و بۆ
چاودێریكردنی هەستیاریی ئەوان لەسەر بیرۆكراسی .ئەم بۆچوونە دوای
نەفیكردنی من لە ڕووسیای سۆڤێتدا لە زەینی مندا دروس��ت نەبوو؛
بەپێچەوانەوە ،ئەمە هۆكاری نەفیكردن و دوورخستنەوەی من بوو.
بیرۆكراسییەك هیچ جۆرە هێرشێك بە ڕۆڵی ڕێبەرایەتیی خۆی ناسەپێنێت.
مەترسیی زاتیی لە ئاراستە تەرمیدۆرییەكانی بیرۆكراسییەكدا ،تەواو بۆ لینین
ڕوون و ئاشكرا بوو .ئەو دژ بەم مەترسییە لە دووایین وتاری خۆیدا لە
كۆنگرەی یازدەهەمی حزب لە ساڵی  1922هۆشداریی دا .دوایین گفتوگۆی
من لەگەڵ لینیدا بۆ ئەم كێشەیە تەرخانكرابوو .لینین پێشنیاری ئەوەی
كرد ،كە من لەگەڵ ئەودا بلۆكێك دژ بەو بیرۆكراتیزمە دروستبكەم ،كە
بە بۆچوونی ئەو ،هەروەها منیش ،كەوتبووە بەردەستی دەزگای سكرتێریی
حزب بەڕێبەرایەتیی ستالین .دووەمین نەخۆشی لینین بووە ڕێگر لەبەردەم
ئەنجامدانی ئەم پڕۆژەیە.
دەستكەوتە سۆسیالیستییەكان ،زەمینە بۆ الوازكردنی بیرۆكراسیی
خۆشدەكەن
پرسیار :ئایا پێویست بە چاكسازیكردنی دیكتاتۆریی كۆمۆنیستی لە
ڕووسیادا دەكات؟ و دەبێت چۆن چاكسازیی تێدا بكرێت؟
وەاڵم :ئەم پرسیارە ،پەیوەندییەكی توندی بە دوو پرسیاری یەكەمەوە
هەیە .شایانی باس نییە ،كە دەستكەوتە ئابوورییەكان ،یەكێتیی سۆڤێتیی
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زۆر بەهێز كردووە ،لەهەمانكاتدا پێگەی دەزگای ڕەسمیی ستالینیشی تەواو
الوازكردووە .لێرەدا هیچ پارادۆكس یان دژبەرییەك بوونی نییە .لە ئاستی
یەكەمدا ،بۆ كۆی ڕەگەزە بەئاگاكانی خەڵكی یەكێتیی سۆڤێت تەواو ڕوونە،
كە دەستەوتەكان لە بواری پیشەسازی و بەهاوبەشیكردندا تەنها بەو هۆیەوە
ڕەخسا ،كە بیرۆكراسیی ستالین دژ بەرهەڵستیی دەستپەروەردەكانی خۆی،
كوالك ،وەستایەوە ،كە خۆیان بەدوور دەگرت لە تەسلیمكردنی دانەوێڵە
بە دەوڵەت؛ ،كەواتە بیرۆكراسیی ناچار بوو بەرنامەی ئۆپۆزیسیۆنی چەپ
هەڵبگرێت و جێبەجێی بكات« .مەكدۆناڵد»ی پارێزەری بازرگانیی ئازاد
چۆن بەر بەرنامەی پارێزگاریی «ژۆزێف چەمبەرلین» كەوتووە ،ستالینیش
بەمجۆرە بەر بەرنامەكەی ئێمە كەوتووە؛ چەمبەرلین لە سەردەمی خۆیدا
لە ڕاپرسییەكاندا بەشێوەیەكی بێڕەحمانە زیانی بەركەوت .چەمبەرلینی
ئەمڕۆ (من مەبەستم باوكە ،نەك كوڕ) لە بریتانیا بەهەرحاڵ لە مەكدۆناڵد
مەحبوبترە ،بێگومان چەمبەرلین زۆر دەمێك پێش ئێستا مرد ،بەاڵم ڕێبەرانی
سەرەكیی ئۆپۆزیسیۆنی ڕووسیا زیندوون .ڕاكۆڤسكی لە «بارنائۆل» بە
وردییەكی لەڕادەبەدەرەوە بەدوای كۆی پرۆسەكانی پیشەسازی و سیاسەتدا
دەچێت لە یەكێتیی سۆڤێتدا .هۆكاری دووەم و گرنگری الوازیی بیرۆكراسیی
سۆڤێتی ،لەم حەقیقەتەدا هەیە ،كە دەستكەوتە ئابوورییەكان نەك تەنها
ژمارەی كرێكارانی ڕووس ،بەڵكو ئاستی كولتوروی ،دڵنیابوونیان لەهێزی
خۆیان و هەستیی سەربەخۆیی ئەوانی بەرزتر كردووەتەوە .كۆی ئەم
چۆنایەتیی و تایبەتمەندییانە ،زۆر بەزەحمەت لەگەڵ بیرۆكراتیدا هەڵدەكات.
سەرەڕای ئەمە ،دەزگای ستالین لە خەباتی خۆیدا بۆ دەسەاڵت و هەیمەنە،
ڕژێمی بیرۆكراتیی بە بەهێزترین حاڵەتی خۆی گەیاندووە .من دەمەوێت
بەتایبەتی پێداگریی لەسەر ئەم واقیعە بكەم كە دەستكەوتە ئابوورییەكان،
كە بەگشتی لەمێژوودا ڕوودەدات ،شوێنی توێژی حاكمی الواز كردووە ،نەك
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بەهێزی كردبێت .من گۆڕانە گرنگەكان لە میتۆدەكانی ڕژێمی سۆڤێتدا بە
حەتمی سەیر دەكەم ،و ئەویش لە داهاتوویەكی بەڕادەیەك نزیكدا .ئەم
گۆڕانانە زیان و لێدان لە دیكتاتۆریی بیرۆكراسیی ستالین دەدات ،و بێگومان
ڕەوت و ئاراستە بۆ گەشەكردنی دیموكراسیی سۆڤێتیی یان شورایی دەكاتەوە
بەپێی ئەو بنەمایانەی شۆڕشی ئۆكتۆبەر دایڕشتوون.
پێشبینیی گەڕانەوە بۆ ناو حزب
پرسیار :ئایا ئارەزووی گەڕانەوە بۆ ڕووسیای سۆڤێت دەكەیت؟ لەژێر
چ هەلومەرجێكدا ئەمە ڕوودەدات؟ لەو حاڵەتەدا چ پالن و بەرنامەیەكت
دەبێت؟
وەاڵم :وابیردەكەمەوە ،ئ��ەو گۆڕانانەی ل��ەس��ەرەوە باسكران،
گەڕانەوەی «ئۆپۆزیسیۆنی چەپ» بۆ دەستێوەردانی چاالكانە لە یەكێتیی
سۆڤێتدا دەڕەخسێنێت و دەیكاتە شتێكی حەتمی.
بەرگریكردن لە برونینگ؟  -تۆمەتێكی ستالینیستی!
پرسیار :وا باسكراوە كە تۆ ،هانی كۆمۆنیستەكانی ئەڵمانیات داوە
بۆ بەرگریكردن لە حكومەتی «برونینگ» ،وەك ئامرازێك بۆ دواخستنی
سەركەوتنی هیتلەریزم .ئایا ئەم قسەیە ڕاستە؟ بۆچی سیاسەتی هەنوكەیی
كۆمۆنیزمی ئەڵمانیا بە ناڕاست دەبینیت؟
وەاڵم :گەلێك ڕاپۆرت بەم ناوەڕۆكانەوە ،كە من كۆمۆنیستەكانی
ئەڵمانیام هانداوە ،تا بەرگریی و پارێزگاریی لە حكومەتی برونینگ بكەن،
بێگومان هەموویان ناڕاستن .چاپەمەنییەكانی ستالین ئەم پڕۆژەیەیان
خستووەتە پاڵ من ،و ئەو ژۆرنالیستانەش ،كە لە دۆخەكە تێناگەن ،ئەم
ئایدیایەیان وەرگرتووە .من پێشنیازم بۆ كۆمۆنیستەكانی ئەڵمانیا كردووە،
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بەمانایەك سیاسەتی «یەك بەرە» بگرنە بەر .كۆمۆنیستەكان دەبێت پێشنیاری
بەرنامەیەكی خەباتی پراكتیكی بەهاوكاریی یەكتر دژ بە هێرشی فاشیستی بۆ
سۆسیال دیموكراتەكان و یەكێتییە كرێكارییەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی ئەوان بكەن.
كۆمەاڵنی خەڵكی سۆسیال دیموكرات تەواو ڕاستگۆیانە حەزدەكەن بچنە
ژێرباری خەباتێكی وەهاوە .ئەگەر ڕێبەران خۆیان بەدوور بگرن ،ئەوا خۆیان
لەبەردەم خەڵكی خۆیاندا سووك دەكەن .ئەگەر ڕێبەران قبوڵی بكەن ،خەڵك
لە پراكتیكدا دەچنە سەرووی ڕێبەرانەوە و پشتیوانیی كۆمۆنیستەكان دەكەن.
هەموو كەسێك دەبێت فێرببێت سوود لە ناكۆكییەكانی ناوەوەی كەمپی
نەیاران و دوژمنان وەربگرێت .تەنها بە سیاسەتێكی بەم ڕادەیە نەرمەوەیە
كە سەركەوتن بۆ سەرەوە دەڕەخسێت .ستراتیژی ،هەم مانۆڕ دەگرێتەوە و
هەم هێرش .چكۆلەترین گومانم لەوە نییە ،كە پارتی كۆمۆنیستی ئەڵمانیا،
سەرباری بوونی بەرهەڵستیی بیرۆكراسیی ستالین ،ئەم ستراتیژییە فێردەبێت؛
ستراتیژییەك كە تەنها بەو هۆیەوە بوو بەلشەڤیزم توانی لە ڕووسیادا بگاتە
دەسەاڵت.
قەیرانی ئێستا :ئاكامەكانی بۆ ئەوروپا و ئەمریكا
پرسیار :ڕوانگەی ئێوە دەرهەق بە قەیرانی ئابووریی جیهانیی ئێستا
و پێشهاتەكانی بۆ نەزمی كۆمەاڵیەتیی بااڵدەست چییە؟ ئایا هێشتا باوەڕت بە
شۆڕشی جیهانیی هەیە ،وەك ئاكامێكی گریمانەیی قەیران ،كە سەرمایەداریی
بەسەر قەیراندا زاڵدەبێـت و دەچێتە نێو قۆناغێكی جێگیرەوە؟ پێگەی
ڕووسیای سۆڤێت لە سەردەمی جێگیربووندا چۆن دەبێت؟ ئایا قەیرانی
ئابووریی جیهانی پێویستی بە پێداچوونەوە بە سیاسەتە ئابوورییەكانی
ڕووسیای سۆڤێتدا نییە؟
وەاڵم :قەیرانی ئابووریی هەنوكەیی ،بێگومان دەركەوتەی ئەم
واقیعەیە ،كە سەرمایەداریی جیهانی وەك سیستەمێك زیاد لەپێویست تەمەنی
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هەیە .پرسی زەمەنی مێژوویی جێگرەوەی بە سیستەمێكی دیكە ،هەڵبەت
بە فۆرمە جیاوازەكان بۆ واڵتە جیاوازەكان و بەتایبەت بۆ بەشە جیاوازەكانی
جیهان ،دیاریدەكرێت .ئەوروپای ئەمڕۆ ،هیچ ڕێگایەكی بۆ دەرچوون نییە.
ئەگەرچی ڕۆڵی ئۆتۆماتیكی یاساكانی بازاڕ ،دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی نەرمی
قەیران لە ئەوروپا دوای یەك دوو ساڵ ،بەاڵم قەیران لە كاتێكی كورتدا
بەهێزێكی دووبەرابەرەوە دەگەڕێتەوە .هێزە بەرهەمهێنەرەكان خەریكن
لەنێو چاڵە نەتەوەییەكانی ئەوروپادا لەناو دەچن .پڕۆژەی ساویلكانەی «م.
بریاند» بۆ یەكێتیی ئەوروپا ،لەنێو تاقیكردنەوەی سەرۆكایەتیی حكومەت
و نووسینگەی ڕۆژنامەكانەوە دەرنەكەوتووە و هەرگیزیش دەرناكەوێت.
چینە بااڵدەستەكان ،قەیران بە وێرانكردنێكی زیاتری ئابووریی ئەوروپا و
بەهێزكردنی سیاسەتەكانی پارێزگاریكردن و میلیتاریزم چارەسەر دەكەن.
لەژێر وەها هەلومەرجێكدا ،من هیچ چاوەڕوانییەكم بۆ جێگیربوونی گشتیی
سەرمایەداریی ئەوروپا نییە.
پرسیار :چۆن لە پێگەی ویالیەتە یەكگرتووەكان لە دۆخی هەنوكەیی
جیهاندا دەڕوانیت؟
وەاڵم :پێموایە بەهۆی قەیرانی هەنوكەییەوە ،هەژموونی سەرمایەداریی
ئەمریكا بەسەر سەرمایەداریی ئەوروپادا هێشتا بە شێوەیەكی بەرچاوتر گەشە
دەكات .بەم جۆرە ،لە ئەنجامی هەر قەیرانێكدا ،تۆ گەشەیەك لە هەژموونی
سەرمایەگوزاریی گەورە بەسەر سەرمایەگوزاریی بچووكدا ،مۆنۆپۆلیی كۆمپانیا
تەریكەكان دەبینیت .بەهەرحاڵ ئەم گەشەكردنە ناچارییەی هەژموونیی
جیهانیی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بریتی دەبێت لە گەلێك دژبەریی قوڵتر
و زیاتر هەم لە ئابووری و هەم لە سیاسەتی كۆماریی گەورەی ئەمریكادا.
چینی بااڵدەستی ئەمریكا بە پیادەكردنی دیكتاتۆریی دۆالر بەسەر سەرتاپای
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جیهاندا ،دژبەرییەكانی سەرتاسەری جیهان دەهێنێتە نێو بناغەی هەیمەنە
و هەژموونیی خۆیەوە .ئابووری و سیاسەتی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،زیاتر
لەپێشوو ،ڕاستەوخۆ وابەستەی قەیرانەكان ،جەنگەكان و شۆڕشەكان دەبێت
لە سەرتاپای بەشەكانی جیهاندا .پێگەی «چاودێر» ناتوانێت بۆ ماوەیەك
بە شێوەیەكی ڕەسمی بمێنێتەوە .پێموایە ئەمریكا گەورەترین سیستەمی
میلیتاریزمی زەوی ،دەریایی و ئاسمانییە كە بشێت وێنای دروستكردنی
بكەین .دەركەوتنی بێ چەندوچونی ئەمریكا لەنێو دڵی «كورتبینییە لۆكاڵییە»
كۆنەكانی خۆیەوە ،خەبات بۆ بازاڕەكان ،گەشەكردنی چەكداری ،و سیاسەتی
جیهانیی چاالك ،ئەزموونی قەیرانی هەنوكەیی – هەموو ئەمانە بەناچاری
گۆڕانێكی قوڵ بەسەر ژیانی ناوەكیی ویالیەتە یەكگرتووەكاندا دەهێنێت.
دەركەوتنی پارتێكی كرێكاریی حەتمییە .ڕەنگە بە «ڕیتمێكی ئەمریكایی»
دەستبەكار بكات ،لەناوچوونی یەكێك لەو دوو حزبە كۆنەی لێبكەوێتەوە،
وەك لیبراڵەكان لە بریتانیادا ڕەش بوونەتەوە.
وەك دەرەنجام ،دەبێت بڵێن یەكێتیی سۆڤێت ،لەڕووی تەكنیكییەوە
ئەمریكانیزە دەبێت؛ ئەوروپا سۆڤێتیزە دەبێت ،یان دەكەوێتە نێو داوی
بەربەرییەتەوە؛ ویالیەتە یەكگرتووەكانیش لەڕووی سیاسییەوە ،ئەوروپاییزە
دەبێت.
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4
فاشیزم و دروشمە دیموكراتییەكان
 .1ئایا ڕاستە هیتلەر «دەمارگیرییە دیموكراتییەكان»ی لەناوبردووە؟
بڕیارنامەی مانگی ئەپرێلی ئەنجوومەنی سەركردایەتیی «كۆمیتەی
جێبەجێكردنی ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیست» بەناونیشانی «دەربارەی دۆخی
هەنوكەیی لە ئەڵمانیا» بە بۆچوونی ئێمە لە مێژوودا وەك بەڵگەیەكی
یەكالییكەرەوە و هەرەسیی كۆمینتێرنی تەقلیدكەرەوە دەسەلمێنرێت.
تاجی ئەم بڕیارنامەیە پێشبینییەكە ،كە تیایدا كۆی زیانەكان و دەمارگیرییە
بیرۆكراسییە ستالینیستییەكان بەدواسنووری خۆیان دەگەن .بڕیارنامە بە
دەنگێكی بەرز ڕایدەگەیەنێت «دامەزراندنی دیكتاتۆریی ئاشكرای فاشیستی بە
لەناوبردنی سەرتاپای وەهمە دیموكراتییەكانی جەماوەران و بە ڕزگاركردنی
ئەوان لە نفوزی سۆسیال دیموكراسی ،ڕیتمی پێشڕەوی شۆڕشی پرۆلیتاریا لە
ئەڵمانیا خێراتر دەكات».
پێدەچێت فاشیزمی لەناكاو لۆكۆمۆتیڤی مێژوو :وەهمە دیموكراتییەكان
وێران دەكات ،جەماوەران لە نفوزی سۆسیال دیموكراسیی ڕزگار دەكات،
پێشڕەوی شۆڕشی پرۆلیتاریا خێراتر دەكات .بیرۆكراسیی ستالینیستیی ئەركە
بنچینەییەكان بە فاشیزم دەسپێرێت ،كە خۆی دەریخست ،بە تەواوی
بێتواناییە لەوەی ئەنجامیان بدات.
لەڕووی تیۆرییەوە ،گومان لەوەدا نییە سەركەوتنی فاشیزم بەڵگەیە
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لەسەر ئەو ڕاستییەی دیموكراسیی گەیشتووەتە كۆتایی خۆی؛ بەاڵم لەڕووی
سیاسییەوە ،ڕژێمی فاشیستیی دەمارگیرییە دیموكراتییەكان دەپارێزێت،
سەرلەنوێ بونیادیان دەنێتەوە ،لەنێوان الواندا زیندوویان دەكاتەوە ،تەنانەت
دەتوانێت بۆ ماوەیەكی كورت زۆرترین دەسەاڵت بەوان بدات .بەدیاریكراوی
ئەمە یەكێكە لە گرنگترین فۆرمەكانی ڕۆڵی مێژوویی كۆنەپارێزیی فاشیزم.
بیروباوەڕپەرستەكان( )Doctrinairesلە چوارچێوەی شكڵەكاندا
بیردەكەنەوە .جەماوەران لەگەڵ واقیعەكان یان فاكتەكاندا بیردەكەنەوە.
چینی كرێكار وەك گۆڕانێكی زیندوو لە چارەنووسی مرۆڤدا لە ڕووداوەكان
تێدەگەن ،نەك وەك ئەزموونگەلێك بەم یان ئەو «تێز»ـە .سەركەوتنی
فاشیزم میلیۆنێك جار زیاتر ئاستی پێشڕەویی سیاسیی زیاد دەكات ،نەك
پێشبینییكردنی داهاتوویەكی نادیار ،كە لێیەوە سەرچاوە دەگرێت .ئەگەر
لەنێو دڵی هەرەسیی دیموكراسییەوە ،دەوڵەتێكی پرۆلیتاریی سەریهەڵدابایە،
پێشڕەویی كۆمەڵگا ،هەروەها پێشڕەویی ئاگایی جەماوەری ،هەنگاوێكی
گ��ەورەی ب��ەرەو پێشەوە هەڵدەهێنا ،ب��ەاڵم لەبەر ئ��ەوەی لە واقیعدا،
سەركەوتنی فاشیزم بوو كە لەنێو دڵی شكست و هەرەسیی دیموكراسییەوە
سەریهەڵدا ،ئاگایی جەماوەری پاشەكشەی كرد – هەڵبەت تەنها بۆ ماوەیەك.
تێكشكانی دیموكراسیی ڤایمار بەدەستی هیتلەر ،بەو ڕادەیە دەكرێت كۆتایی
بە وەهمە دیموكراتییەكان بهێنێت ،كە گڕتێبەردانی ڕایشتاگ (ئەنجوومەنی
ئەڵمانیا) بەدەستی گورینگ (یاریدەدەری هیتلەر) دەتوانێت پەرلەمانپەرستیی
وشك بكات.
 .2نموونەی ئیسپانیا و ئیتاڵیا
چوار ساڵی ب��ەردەوام بیستمان دیموكراسی و فاشیزم تەواوكەری
یەكترین نەك دژی یەكتر .ئەی ئێستا چی ڕوویداوە كە سەركەوتنی فاشیزم
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دەتوانێت جارێك و بۆ هەمیشە دیموكراسی لەنێوبەرێت؟ واباشە لەم
بارەیەوە بوخارین ،زینۆڤیڤ یان «خودی» مانولیسكی چەند ڕوونكردنەوەیەك
بەدەستەوە بدەن.
كۆمینترن ،دیكتاتۆریی میلیتاری-پۆلیسیی پریمۆ دی ڕیڤێرا فاشیزمی
ڕاگەیاند ،بەاڵم ئەگەر سەركەوتنی فاشیزم بە مانای سڕینەوەی دواجاری
دەمارگیرییە دیموكراتییەكانە ،چۆن دەكرێت ئەم واقیعە ڕوون بكرێتەوە،
كە دیكتاتۆریی پریمۆ دی ڕیڤێرا شوێنی خۆی بۆ كۆمارییەكی بۆرژوازیی
چۆڵكرد؟ دروستە كە ڕژێمی ڕیڤێرا مەودایەكی زۆری لەگەڵ فاشیزمدا
هەبوو ،بەاڵم هەرچییەك بووبێت النیكەم خەسڵەتێكی هاوبەشی لەگەڵ
فاشیزمدا هەبوو :لەئەنجامی شكستی سیستەمی پەرلەمانیدا سەریهەڵدا ،بەاڵم
ئەمە نەبووە هۆی ئەوەی كاتێك هەرەسیی خۆی دەركەوت شوێنی خۆی بە
پەرلەمانتاریزمی دیموكراتیی بدات.
ڕەنگە بگونجێت بڵێین شۆڕشی ئیسپانیا ئینتیمای پرۆلیتاری هەیە
و سۆسیال دیموكراسی لە یەكگرتنیدا ،لەگەڵ كۆماریخوازەكانی دیكەدا
توانیویەتی گەشەكردنەكەی لە قۆناغی پەرلەمانتاریزمی بۆرژوازییدا
بوەستێنێت ،بەاڵم ئەم قسەیە ،كە لەخۆیدا دروستە ،تەنها قسەكەی ئێمە
ڕوونتر دەسەلمێنێت ،كە ئەگەر دیموكراسیی بۆرژوازیی لە شكستپێهێنانی
شۆڕشی پرۆلیتاریادا سەركەوتوو بێت ،هۆكارەكەی ،بریتییە لەو واقیعەی
لەژێر كۆیالیەتیی دیكتاتۆریی «فاشیستی»دا ،وەهمە دیموكراتییەكان ،نەك
الواز نەبوون ،بەڵكو بەهێزتر بوون.
ئایا بەدرێژایی دە ساڵ حكومەتی ستەمكاریی مۆسۆلینی «وەهمە
دیموكراتییەكان» لە ئیتاڵیادا لەنێو چوون؟ فاشیستەكان خۆیان وێنەیەكی ئاوای
بارودۆخەكە بەدەستەوە دەدەن ،بەاڵم لە ڕاستیدا وەهمە دیموكراتییەكان
هێزێكی تازە پەیدا دەكەنەوە .لەم قۆناغەدا نەوەیەكی نوێ گەورە بووە.
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لەڕوانگەی سیاسییەوە لە هەلومەرجێكی ئازاددا نەژیاوە ،بەاڵم بەباشی
دەزانێت فاشیزم چییە :ئەمە بە دیاریكراوی هەلومەرجێكە ،دەبێتە هۆی
دیموكراسیخوازییەكی خاو و بێ ڕۆح .ڕێكخراوێك بەناوی «جوستیزیا ئی
لیبریا» (عەدالەت و ئازادی) لە ئیتاڵیادا ئەدەبیاتی دیموكراتیی نایاسایی
باڵودەكاتەوە و سەركەوتوویشە .ئایدیا دیموكراسییەكان بەمجۆرە الیەنگرانێك
پەیدا دەكەن كە ئامادەن خۆیان بكەنە قوربانی .تەنانەت گشتاندنە نەرم
و شلەكانی پاشایەتیخوازیی لیبراڵ ،كۆنت سفۆرزا ،بە شێوەی نامیلكەگەلی
نایاسایی باڵودەبنەوە .ئیتاڵیا بەدرێژایی ئەم سااڵنە هێندە گەڕاوەتە دواوە!
ڕوون نییە بۆچی فاشیزم دەیەوێت لە ئەڵمانیا ڕۆڵ بگێڕێت ،ئەویش
ڕێك دژ بەو ڕۆڵەی لە ئیتاڵیادا گێڕای .ئایا هۆكارەكەی ئەمەیە كە «ئەڵمانیا،
ئیتاڵیا نییە؟» فاشیزمی سەركەوتوو لە ڕاستیدا لۆكۆمۆتیڤی مێژوو نییە،
بەڵكو ستۆپێكی گەورەیە لەو ڕێگایەدا .چۆن سیاسەتی سۆسیال دیموكراسی،
ئامادەكاریی بۆ سەركەوتنی هیتلەر كرد ،ڕژێمی ناسیۆنال سۆسیالیزم (نازیزم)
بەناچاری دەبێتە هۆی گەرمبوونی تەندوری وەهمە دیموكراتییەكان.
 .3ئایا سۆسیال دیموكراسی دەتوانێت خۆی زیندوو بكاتەوە؟
هاوڕێیانی ئەڵمانیا شایەتیی لەسەر ئەوە دەدەن ،كە كرێكارانی
سۆسیال دیموكرات  ،تەنانەت زۆرێ��ك لە بیرۆكراتەكانی سۆسیال
دیموكراسی «وەهمی خۆیان» بۆ دیموكراسیی لەدەستداوە .ئێمە دەبێت
هەموو ئەو شتانە لە وزەی ڕەخنەیی كرێكارانی ڕیفۆرمیست ،لەئاستی
فێركارییە شۆڕشگێڕییەكەیاندا ،هەڵبگرینەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا دەبێت
«لەوەهمداماڵین»ی ڕیفۆرمیستەكان بە ڕوونی دەرك بكرێت .ڕاهیبەكانی
سۆسیال دیموكراتیك هێرشدەكەنە سەر دیموكراسی تاكو پاساو بۆ ڕۆڵی
خۆیان بهێننەوە .ئەوان ئامادە نین دان بەوەدا بنێن ،كە ئەوان چەندین
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جەبان و ترسنۆكی شایستەی سەرزەنشتكردن و سوكایەتیپێكردن بوون ،بێ
توانا لە جەنگان و شەڕكردن بۆ ئەو دیموكراسییەی كە خۆیان دایانمەزراند
و بۆ كورسییە لەرزۆكەكانیان .ئەمەیە كە ئەو بەڕێزانە كەمتەرخەمی خۆیان
دەخەنە ئەستۆی دیموكراسییەكی نادیار و نامەلموس .وەك دەبینین ئەم
ڕادیكاڵیزمە نەك تەنها نەهاتووە ،بەڵكو بەتەواوی ،درۆزنانەیە! بێڵە
بۆرژوازیی بە پەنجەی بچووكی خۆی بانگی ئەم «لەوەهمداماڵینانە» بكات و
ئەوان چوارپێ بەرەو ڕێككەوتن و هاوپەیمانییەكی نوێ لەگەڵ ئەودا دەڕۆن.
بەڵێ ،ئەمە ڕاستە كە لەنێوان جەماوەرانی كرێكارانی سۆسیال دیموكراتدا،
ڕقێكی ڕاستەقینە لە خیانەتەكان و وەهمە دیموكراسییەكان خەریكە دروست
دەبێت ،بەاڵم بە چ ئاستێك؟ بەشێكی گەورە لەنێوان حەوت تا هەشت
میلیۆن كرێكاری سۆسیال دیموكرات لە بەرزترین سەرلێتێكچوون ،ناچاالكیی
نائومێدانە و تەسلیمبوون لەبەرانبەر سەركەوتوواندا دەژین .لە هەمانكاتدا،
نەوەیەكی نوێ لە ژێر چەتری فاشیزمدا دروس��ت دەبێت ،نەوەیەك
دەستووری ڤایمار بۆ ئەو دەبێتە حیكایەت و ئەفسانەیەكی مێژوویی .ئەوسا
بەكریستاڵبوونی سیاسیی ناوەوەی چینی كرێكار لەسەر چ هێڵێكدا دەگیرێتە
بەر؟ ئەمە بەستراوەتەوە بە گەلێك هەلومەرجی جۆراوجۆرەوە و بۆ نموونە
بەستراوەتەوە بە سیاسەتی ئێمەوە.
لەڕووی مێژووییەوە ،چۆڵكردنی ڕاستەوخۆی ڕژێمی فاشیستی بۆ
دەوڵەتی كرێكاری مەحاڵ نییە ،بەاڵم بەدیهاتنی ئەمەش پێویستی بەوە هەیە،
حزبێكی كۆمۆنیستیی بەهێز و نایاسایی لە پرۆسەی خەبات دژ بە فاشیزم
دروست ببێت تا پرۆلیتاریا بتوانێت لەژێر ڕێبەریی كۆمۆنیزمدا سەركەوتن
بەدەست بهێنێت ،بەاڵم پێویستە بڵێین دامەزراندنی پارتێكی شۆڕشگێڕی
لەم چەشنە لە بارودۆخێكی نایاساییدا ،هێندەش ئاسان نییە؛ بەهەرحاڵ،
شتێك بوونی نییە لە پێشەوە گەرەنتیی بكرێت .ناڕەزایەتی ،شێوان و
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جۆش و خرۆشی جەماوەران ،لە ساتێكی دیاریكراو بەدواوە ،زۆر خێراتر لە
دروستبوونی نایاسایی حزبی پێشڕەو ،گەشە دەكات .و هەر ناشەفافییەتێك
لە ئاگایی جەماوەردا بەناچاری لە بەرژەوەندیی دیموكراسیدا تەواو دەبێت.
ئەمە هەرگیز بەو مانایە نایەت ،كە ئەڵمانیا دوای كەوتنی فاشیزم،
دەبێت دووبارە ساڵەهای ساڵ لەسەر تەختەكانی قوتابخانەی پەرلەمانتاریزمدا
دابنیشێت .فاشیزم ئەزموونی سیاسیی ڕابردوو ڕەش ناكاتەوە؛ تەنانەت كەمتر
لەوەش دەتوانێت بونیادی كۆمەاڵیەتیی نەتەوە بگۆڕێت .چاوەڕوانكردنی
سەردەمێكی نوێ و درێژماوەی دیموكراسی لە درێژبوونەوەی پرۆسەی
بارودۆخەكە لە ئەڵمانیادا ،یەكێك دەبێت لە گەورەترین هەڵەكان ،بەاڵم
لە بێداربوونەوەی شۆڕشگێڕیی كۆمەاڵنی خەڵكدا ،دروشمە دیموكراتییەكان
بەناچاری دەبنە یەكەم وەرز .تەنانەت ئەگەر پێشڕەویی زیاتری خەبات بە
گشتی ،تەنانەت بۆ ڕۆژێكیش ڕێگا بە زیندووكردنەوەی دەوڵەتی دیموكراتیك
نەدات (و شتێكی وەها دەكرێت ڕووبدات) خەبات خۆی ناتوانێت پەرە بە
دروشمە دیموكراتییەكان بدات! ئەو پارتە شۆڕشگێڕییەی هەوڵبدات ،باز
بەسەر ئەم قۆناغەدا بدات هەرەس بەخۆی دەهێنێت.
پرسی سۆسیال دیموكراسی لەنزیكەوە پەیوەندیی بەم ڕوانگە
گشتییەوە هەیە .ئایا دووبارە لەسەر سەكۆكە دەردەكەوێتەوە؟
ڕێكخستنە كۆنەكان نەماون و مەحاڵیشە باوەڕ بە گەڕانەوە بهێنین،
بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە سۆسیال دیموكراسی ناتوانێت بە فۆرم و شكڵێكی
مێژوویی نوێ زیندوو ببێتەوە .پارتە ئۆپۆرتۆنیستەكان ،كە لەژێر لێدانە
كۆنەپارێزەكاندا هێندە بە ئاسانی دەكەون و پەرتەوازە دەبن ،لە یەكەمین
زیندووكردنەوەی سیاسییدا بەو سادەییە دووبارە ژیانیان بەبەردا دەكرێتەوە.
ئێمە لە ڕووسیادا ئەمەمان لە نموونەی مەنشەڤیكەكان و سۆسیال-
شۆڕشگێڕەكاندا بینی .سۆسیال دیموكراسیی ئەڵمانیا ،نەك تەنها ناتوانێت
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خۆی زیندوو بكاتەوە ،بەڵكو تەنانەت دەتوانێت نفوزێكی بەرفراوان بەدەست
بهێنێت ،بەتایبەت ئەگەر پارتی پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕیی «نەفیكردن»ی
دۆگماتیكی دروشمە دیموكراتییەكان بكاتە جێگرەوەی ئاراستەی دیالەكتیكی
دەربارەی ئەوانە .ئەنجوومەنی سەركردایەتیی كۆمینترن لەم بوارەدا ،وەك
زۆر بواری دیكە ،یاریدەدەری بێ بەرانبەری ڕیفۆرمیزمە.
 .4براندلەریستەكان باشتر لە ستالینیستەكان
گومڕایی لە پرسی دروشمە دیموكراتییەكاندا بنچینەییتر لە هەمووان
خۆی لە تێزەكانی پالنی گروپی ئۆپۆرتۆنیستی براندلەر-تالهایمەردا
دەرب��ارەی پرسی خەبات دژ بە فاشیزم دەرخستووە .لەم تێزانەدا ئەوە
دەخوێنینەوە كە حزبی كۆمۆنیست «دەبێت فۆرمەكانی ناڕەزایەتیی
هەموو(!) چینەكان دژ بە دیكتاتۆریی فاشیستیی یەك بخات» (لە دەقی
ئۆرگیناڵدا هێڵ بەژێر وشەی «هەموو»دا هاتووە) ،بەهەرحاڵ ئەم تێزانە
بە سووربوونەوە هۆشداریی ئەوە دەدەن كە« :دروشمی الوەكی ناتوانێت
سروشتێكی بۆرژوا-دیموكراتیكی هەبێت» .ئەم دوو قسەیە ،كە هەردووكیان
هەڵەن ،پارادۆكسێكی ئاشتنەبووەوەیان لەگەڵ یەكتریدا هەیە .لە ئاستی
یەكەمدا ،فۆرمولی یەكێتیی ناڕەزایەتیی «هەموو چینەكان» بە تەواو مەحاڵە
ب��اوەڕی پێبكرێت .ماركسیستەكانی ڕووسیا لە قۆناغێكدا سوودییان لە
فۆرمولەبەندییەكی ئاوا بۆ خەبات دژ بە حكومەتی تزار وەرگرت ،هەڵەیان
كرد .لەنێو دڵی ئەم سوودوەرگرتنە هەڵەیەدا ،چەمكی مەنشەڤیكیی شۆڕش
هاتە دەرەوە كە ستالین پاشان دەربارەی واڵتی چین بەكاریهێنا ،بەاڵم لە
ڕووسیادا النیكەم مەسەلەكە ناكۆكیی واڵتی بۆرژوازیی بوو لەگەڵ پاشایەتیی
ئەریستۆكراتیدا .چۆن دەبێت لە واڵتێكی بۆرژوازیدا باسی خەباتی «هەموو
چینەكان» دژ بە فاشیزم بكرێت ،كە خۆی ڕاگەیاندنێكی بۆرژوازیی گەورەیە
دژ بە پرۆلیتاریا؟ فێركەرانە دەبێت ،ئەگەر ببینین تالهایمەر ،دروستكەری
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تیۆرییەكی عەوامانە ،چۆن ناڕەزایەتیی هۆگنبێرگ (بەڵێ ،ئەویش بەشێكە لە
ناڕازییان) لەگەڵ ناڕەزایەتیی كرێكاری بێكاردا یەك بخات .چۆن دەتوانێت
بزووتنەوەی «هەموو چینەكان» یەك بخات مەگەر بە بونیادنانی خۆی لەسەر
دیموكراسیی بۆرژوازیی؟ پێكهاتەیەكی سەیروسەمەرەی كالسیكیی ئۆپۆرتۆنیزم
لەگەڵ ئۆڵترا-ڕادیكاڵیزم لە گوتاردا!
هەرچەند وردەبۆرژوازیی زیاتر لە فاشیزم نائومێد ببێت و سەرەنجام
ببنە خاوەنی عەرشەكەیان و دەزگای دەوڵەتیی گۆشەگیریان ،ئەوا بزووتنەوەی
پرۆلیتاریا دژ بە ڕژێمی فاشیزمیش خەسڵەتێكی جەماوەریتر وەردەگرێت.
ئەركی حزبی پرۆلیتاری بەكارهێنانی الوازیی ساختە لەالیەن كۆنەپارێزیی
وردەبۆرژوازییدا بۆ هاندان و جواڵندنی چاالكیی پرۆلیتاریا لە ڕێگای هێنانی
توێژەكانی خوارەوەی وردەبۆرژوازیدا.
دروستە كە گەشەكردنی ناڕەزایەتیی توێژەكانی ن��اوەڕاس��ت و
گەشەكردنی بەرهەڵستیی كرێكاران ،درزێك لە بلۆكی چینی حاكمدا دروست
دەكات و «بەرەی چەپ»ـەكانیان ناچار دەكات بەرەو پەیوەندییگرتن لەگەڵ
وردەبۆرژوازیدا بڕۆن ،بەاڵم ئەركی حزبی پرۆلیتاری لە پەیوەندیدا بە بەرەی
«لیبڕاڵ»ی خاوەنداردا ئەمە نییە كە ئەوان بانگ بكات بۆ بلۆكی «هەموو
چینەكان» دژ بە فاشیزم ،بەڵكو بەپێچەوانەوە ،ئەمەیە ڕاستەوخۆ خەباتێكی
یەكالییكەرەوە لەدژی ئەوان ڕابگەیەنێت و هەوڵبدات لەنێو توێژەكانی
خوارەوەی وردەبۆرژوازیدا پشتگیریی بەدەستبهێنێت.
لەژێر چەتری كام دروشمە سیاسییەكاندا ئەم خەباتە ئەنجام دەدرێت؟
دیكتاتۆریی هیتلەر ڕاستەوخۆ لەنێو دڵی دەستووری ڤایمارەوە سەریهەڵدا.
نوێنەرانی وردەبۆرژوازیی بە دەستی خۆیان دەسەاڵتی دیكتاتۆرییان گواستەوە
بۆ هیتلەر .ئەگەر گەشەكردنی زۆر خوازراو و خێرای قەیرانی فاشیستیی
بە گریمانە وەربگرین ،ئەوسا خواستی ڕاوەستانی ڕایشتاگ بە ئامادەبوونی
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هەموو نوێنەرە البراوەكان دەتوانێت ،لە ساتێكی دیاریكراودا ،كرێكاران
لەگەڵ فراوانترین توێژەكانی وردەبۆرژوازییدا یەكبخات .ئەگەر قەیران دواتر
بێت و یادەوەریی ڕایشتاگ تا ئەو كاتە لەنێو چووبێت ،دروشمی هەڵبژاردنە
نوێكان دەتوانێت مەحبوبییەتێكی زیاتر پەیدا بكات .هەر ئەوەندە بەسە،
كە ڕێگایەكی گونجاو هەیە .ئەوەی لە سەرەتاوە دەستی خۆمان ببەستین لە
پەیوەندیدا بە دروشمە دیموكراتییە كاتییەكانەوە ،كە یەكێتیی وردەبۆرژوازیی
ئێمە و توێژە دواكەوتووەكانی پرۆلیتاریا خۆیان ڕەنگە بەسەر ئێمەیاندا
بسەپێنن ،ئەوا دەبێتە دۆگماتیزمێكی مەرگەساتاوی.
بەاڵم براندلەر-تالهایمەر دەڵێن ئێمە دەبێت تەنها ،بەرگریكاریی
«مافە دیموكراتییەكان بین بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار :مافی كۆبوونەوە،
سەندیكا كرێكارییەكان ،ئازادیی چاپەمەنی ،ڕێكخستن و مانگرتن» .ئەوان
بۆ پێداگرییەكی زیاتر لەسەر ڕادیكاڵیزمەكەی خۆیان ،ئەمەش زیاد دەكەن:
«ئەم خواستانە بێگومان(!) دەبێت لە خواستەكانی بۆرژوا-دیموكراتیك بۆ
مافە دیموكراتییەكانی هەمووان جیابكرێنەوە» .هیچ كەسێك هێندەی ئەو
ئۆپۆرتۆنیستە بێ نەوا نییە كە چەقۆی ئۆڵترا-ڕادیكاڵیزمی لە دەمی خۆی
گرتووە!
ئازادیی گردبوونەوە و چاپەمەنی تەنها بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار
تەنها و تەنها لەژێر چەتری دیكتاتۆریی پرۆلیتاریادا دەستدەدات ،واتە لە
هەلومەرجی بە نەتەوەییكردنی باڵەخانەكان ،چاپخانەكان و هتد .ڕەنگە
دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا لە ئەڵمانیاش ناچار بێت یاساگەلێكی ئاوارتە یان نائاسایی
دژ بە چەوسێنەران دەربكات :ئەمە پەیوەندیی بە ساتێكی مێژووییەوە ،بە
هەلومەرجێكی ئەنتەرناسیۆنالەوە ،بە پەیوەندییەكانی هێزە ناوخۆییەكانەوە
هەیە .ب��ەاڵم لەم میانەیەدا ڕێی تێدەچێت كرێكارانی ئەڵمانیا دوای
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت ،هێندە دەسەاڵت لەخۆیاندا هەست پێبكەن كە
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مۆڵەتی ئازادیی گردبوونەوە و چاپەمەنیی بە چەوسێنەرانی دوێنێش بدەن.
دیارە ئەمەش گونجاو لەگەڵ نفوزی واقیعیی سیاسیی خۆیان و نەك پانتایی
گەنجینەكانیان؛ گەنجینەكانیان پێشتر دەستی بەسەرداگیراوە .سەرەنجام،
تەنانەت لە سەردەمی دیكتاتۆریی (پرۆلیتاریا)یشدا لە بنەڕەتەوە ،پرەنسیپێك
بۆ بەرتەسككردنەوەی لەپێشەوەی ئازادیی گردبوونەوە و چاپەمەنی بۆ
خودی كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار بوونی نییە .پرۆلیتاریا ڕەنگە ناچار بكرێت
سنووردارێتییەكی لەم چەشنە دابمەزرێنێت؛ بەاڵم ئەمە پرسە سەرەكیی و
پرەنسیپییەكە نییە .بەرگریكردن لە خواستێكی وەها لە بارودۆخی ئەڵمانیای
ئەمڕۆدا كە تیایدا ئازادیی گردبوونەوە و چاپەمەنی بۆ هەمووان هەیە،
تەنها پرۆلیتاریا نەبێت ،دوو هێندە پووچ و بێمانایە .بەرپاكردنی خەباتی
پرۆلیتاریی دژ بە دۆزەخی فاشیستی ،النیكەم لە قۆناغی یەكەمی خۆیدا،
لەژێر چەتری وەها دروشمگەلێكەوە ئەنجامدەدرێت :مافی كۆبوونەوە و
چاپەمەنی بە ئێمە ،بە كرێكارانیش بدەن .هەڵبەت كۆمۆنیستەكان لەم
قۆناغەیشدا پروپاگەندە لە بەرژەوەندیی حكومەتیی سۆڤێتیدا دەكەن ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا بەرگریی لە هەموو بزووتنەوە جەماوەرییە ڕاستەقینەكان
دەكەن ،كە خاوەن دروشمە دیموكراتییەكانن و لەهەرشوێنێك بڕەخسێت و
بگونجێت پێشڕەویی ناو ئەم بزووتنەوانە بەدەستەوە دەگرن.
لەنێوان سیستەمە دیموكراسییە بۆرژوازییەكان و دیموكراسییە
پرۆلیتارییەكاندا ،سیستەمی سێیەم بوونی نییە كە ناوەكەی بریتی بێت لە
«دیموكراسیی كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار» ،بەڵێ ،دروستە كە كۆماری ئیسپانیا،
تەنانەت لە دەقی دەستوورەكەیدا ،خۆی ناودەنێت «كۆماری چینی كرێكار»،
بەاڵم ئەم فۆرمولە بۆ شارالتانیزمی سیاسییە .پێدەچێت فۆرمولی براندلەری
دیموكراسیی «تەنها بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار» ،بەتایبەت بە یەكگرتنی
لەگەڵ «یەكێتیی هەموو چینەكان»دا ،بەدیاریكراوی بۆ بەالڕێدابردن و
79

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

گومڕاكردنی پێشڕەویی شۆڕشگێڕییە لە گرنگترین پرسی داڕێژراوی خۆیدا:
«كەی و بە چ ڕادەیەك خۆمان بۆ بزووتنەوەی وردە بۆرژوازی و توێژە
دواكەوتووەكانی كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكار تەرخان بكەین؟ لە پەیوەندیدا
بە ڕیتمی بزووتنەوە و دروشمەكانی ڕۆژدا ،چ ئیمتیازاتێك بەوان بدەین تا
لەڕێگای كۆكردنەوەی پرۆلیتاریا لەژێر ئااڵی دیكتاتۆریی شۆڕشگێڕیی خۆماندا
سەركەوتوو بین؟»
لە كۆنگرەی حەوتەمی حزبی كۆمۆنیستیی ڕووسیادا ،لە مارسی
 ،1918لە باسوخواسی بەرنامەی حزبدا ،لینین دەستیكرد بە خەباتێكی
یەكالییكەرەوە دژ بە بوخارین كە دەیوت پەرلەمانتاریزم ،جارێك و بۆ
هەمیشە ،لەناوچووە و لەڕووی مێژووییەوە «بەكۆتایی هێڵەكە گەیشتووە».
لینین وەاڵم��ی دای��ەوە« :ئێمە دەبێت بەرنامەیەكی نوێ بۆ دەسەاڵتی
سۆڤێتەكان (شوراكان) بنووسین ،بێ ئەوەی بەكارهێنان و سوودوەرگرتن لە
پەرلەمانتاریزمی بۆرژوازیی مەحكوم بكەین .ئەو باوەڕە لە خۆش خەیاڵییەك
بەو الوە هیچی دی نییە ،كە دەڵێت ئێمە بۆ دواوە ناگەڕێینەوە ...دوای
هەر پاشەكشەیەك ،ئەگەر هێزە چینایەتییە دژ و نەیارەكان لەگەڵ ئێمەدا،
ئێمە بەرەو ئەم دۆخە كۆنە فڕێبدەن ،ئەوا بەرەو ئەو شتە دەڕۆین ،كە لە
ئەزمووندا دەستی بەسەردا گیراوە – دەسەاڵتی سۆڤێتەكان.»...
لینین ،لە چوارچێوەی واڵتێكدا دژ بە پەرلەمانتاریزمی دۆگماتیستی
دەوەستایەوە ،كە ئێستا گەیشتبوو بە حكومەتی سۆڤێتی :لینین ئەوەی
فێری بوخارین كرد ،كە ئێمە نابێت لە پێشەوە دەستەكانمان ببینین،
چونكە ڕەنگە بەرەو هەڵوێست و دۆخێك فڕێ بدرێین كە پێشتر دەستمان
بەسەردا گرتبوو .لە ئەڵمانیا ،هیچ باسێكی دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا نەبووە
و نییە .لە بەرانبەردا ،ئەوە دیكتاتۆریی فاشیزمە لەسەر كارە؛ ئەڵمانیا
تەنانەت لە دیموكراسیی بۆرژوازییشدا فڕێدراوەتە دواوە .لەم هەلومەرجەدا،
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مەحكومكردنی لەپێشەوەی بەكارهێنان و سوودوەرگرتن لە دروشمە
دیموكراتییەكان و پەرلەمانتاریزمی بۆرژوازیی واتا كردنەوەی ڕێگا بۆ جۆرێك
سۆسیال دیموكراسیی نوێ.
پرینكیپۆ (دوورگەیەك لە ئەستەمبوڵ)14 ،ی تەمموزی 1933
 .5پروپاگەندەی دژەئایینی
ڕێگەم بدەن جارێكی دیكە بگەڕێمەوە سەر بابەتی پروپاگەندەی
دژەئایینی ،وەك یەكێك لە گرنگترین ئەركەكانی بواری ژیانی ڕۆژانە.
لێرەدا ئیقتیباسێك لە بڕیارنامەی كۆنگرەی سێزدەهەم دەهێنمەوە .ئەم
ئیقتیباسە ،كورتە« :پێویستە سەرنجێكی ورد لە پروپاگەندە باوەكانی زانستە
سروشتییەكان بدرێت (پروپاگەندەی دژەئایینی)» .لەبیرم نییە ئایای ئەم جۆرە
فۆرمولەبەندییە كە پروپاگەندەی دژە ئایینی لە كەوانەدا دوای «پروپاگەندەی
باوی زانستە سروشتییەكان» دادەنێت ،لە ڕابردووشدا بەكارهێنراوە یان
نا ،تەنانەت ئەگەر بەكاریش هێنرابێت ،ئەمە ئێستا بەشێوەیەكی ڕەسمی
جێگیركراوە .ئەم قسەیە ،پێویستی بە ئاراستەیەكی تازە و جیاواز هەیە بۆ
بابەت و مەسەلەیەكی كۆن.
لەژێر كاریگەریی ئەرێنیی هێزی بزوێنەردا ،كە كۆنگرەكەی ئێوە و
بەتایبەت بەستنەكەی ،دروستیكرد ،ناچاركراوم لە بابەتێكی زۆر گەورە و
بەرفراوانی باڵوكراوە بڕوانم كە بەشێوەیەكی باو دەرفەتی پێداچوونەوەیانم
نەبووە ،بەتایبەت باڵوكراوەی كاریكاتۆری «بزبۆژنیك» (بێ خوا) كە
تیایدا كاریكاتۆرگەلێكی زۆر و زەوەندی كاریگەری هەندێك لە باشترین
كاریكاتۆرە باوەكانی هەیە؛ گۆڤارێك كە بێگومان ڕۆڵێكی ئەرێنیی بۆ هەیە
لە ناوەندە تایبەت و لە بنەڕەتدا شارییەكان ،بەاڵم سەرەڕای ئەمە زۆر بە
زەخمەتی ڕەوتێكی دروست دەگرێتە بەر بۆ خەباتكردن دژ بە خورافات
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و وەهمپەرستییەكان .لەم میانەیەدا الپەڕەی ژمارە بە ژمارەكانی دەكرێت
دۆئلێكی ماندوونەناس لەگەڵ یەهوە ،مەسیح و ئەڵاڵدا ببینینەوە ،جەنگێكی
ڕووبەڕوو لەنێوان كاریكاتۆریستەكاندا بە لێهاتووییەوە« ،دیمیتری مۆر» و
خوا .هەڵبەت ئێمە بەتەواوی لە بەرەی مۆرداین ،بەاڵم ئەگەر بڕیار بێت ئەم
گشتە شتێك بێت كە ئەنجامیدەدەین ،یان ئەگەر بڕیار بووایە ئەمە ئەركی
سەرەكیی ئێمە بێت ،لەو حاڵەتەدا بەداخەوە ئەم دوئێلە بە كێبڕكێیەكی
یەكسان كۆتایی دێت...
بەهەرحاڵ ،ئەمە تەواو ڕوون و مشتومڕهەڵنەگرە كە لە كاتی ئێستادا
ئێمە ناتوانین بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ و دروست دژ بە خوا شەڕ بكەین.
ئەمە بۆ ئێمە بەس نییە .ئێمە ماتریالیزم دەكەینە جێگرەوەی عیرفان ،بەر
لە هەرشتێك ئەزموونی دەستەجەمعیی كۆمەاڵنی خەڵك فراوانتر دەكەین،
هەژموون و نفوزی چاالكییەكەی لە كۆمەڵگادا دەبەینە سەرەوە ،ئاسۆی
زانینی ئەرێنییەكەی پەرە پێدەدەین و بەم پێیە ،لێدانێك لە دەمارگرژییە
ئایینییەكان (لەهەر شوێنێكدا پێویست بێت) ،دەدەین.
مەسەلەی ئایین ،گرنگییەكی گەورە و زۆرترین تێكەاڵویی بە كاری
كولتووری و بونیادی سۆسیالیزمەوە هەیە .ماركس لەالوێتیدا وتی« :ڕەخنەی
ئایین ،بنەڕەتی هەر ڕەخنەیەكی دیكەیە» .بە چ مانایەك؟ بەو مانایە ئایین
جۆرە مەعریفەیەكی وەهم و خەیاڵیی جیهانە .ئەم خەیاڵە دوو سەرچاوەی
هەیە :الوازی��ی ئینسان لە بەرانبەر سروشت و نەگونجانی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان؛ ترس لە سروشت ،یان گرنگی پێنەدانی ،بێتوانایی لە
شیكردنەوەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان یان فەرامۆشكردنیان ،ئینسانی
والێكرد تا بە خوڵقاندنی وێنە خەیاڵییەكان هەوڵبدات پێداویستییەكانی
لە كۆمەڵگەدا دابینبكات و بیانكاتە قوربانی ئەم حەقیقەتە وەهمییە و
لەبەردەم خوڵقێنراوەكانی خۆیدا ،سوژدە بەرێت .ڕیشەی ئەم خوڵقاندنە
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لەنێو پێداویستیی پراكتیكیی ئینسان دایە بۆ دۆزینەوە و جێگیركردنی خۆی
– كە لە هەلومەرجی ملمالنێ بۆ مانەوە سەرچاوە دەگرێت .-
ئایین ،سازشكردنێكی ئامانجدارە لەگەڵ ژینگەی دەوروب��ەر بۆ
ڕووبەڕووبوونەوەی سەركەوتووانە لەگەڵ ملمالنێی مانەوەدا .لەم سازشەدا،
یاساگەلێكی سوودمەند و گونجاو ه��ەن ،ب��ەاڵم ئەمە سەرتاپا تێكەڵی
ئەفسانەكان ،وەهمەكان ،خەیااڵت و مەعریفە ناواقیعییەكان بوون .دروست
وەك ئەو فۆرمەی گەشەكردنی كولتوور ،كەڵەكەكردن و زەخیرەی مەعریفە
و كۆنتڕۆڵكردنە ،ڕەخنەی ئایینیش بنەڕەتی هەر ڕەخنەیەكی دیكەیە .بۆ
هەمواركردنی ڕێگایەك بۆ مەعریفەی دروست و حەقیقی ،دەبێت مەعریفەی
تەزویر و خەیاڵی لەناوبەرین .ئەگەرچی ئەمە تەنها كاتێك دروستە كە
مەسەلەكە لە گشتێتییەكەیدا لەبەرچاوبگرین .لەڕوانگەی مێژووییەوە ،نە
تەنها لە بوارگەلێكی تاك و تەنهادا ،بەڵكو لە پەرەسەندنی كۆی چینەكاندا،
مەعریفەی حەقیقی لە فۆرمەكان و گونجانە جیاوازەكانیدا تێكەڵی دەمارگیرییە
ئایینییەكان ب��ووە .خەبات دژ بە ئایین و كۆی فۆرمەكانی ئەفسانە و
وەهمەكان بەگشتی كاتێك سەركەوتوو دەبێت ئەگەر ئایدیۆلۆژیای ئایینی
دژ بە پێداویستییەكانی چینێكی دیاریكراو لە ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتیی نوێدا
بێت .بە دەربڕینێكی دیكە ،كاتێك كەڵەكەكردنی مەعریفە و پێداویستیی
بۆ مەعریفە ،نەكەوێتە نێو چوارچێوەی حەقیقەتە ناواقیعییەكانی ئایینەوە،
لێدانێك بە تیغی ڕەخنە بەسە تا پەردەی ئایین بدڕێنێت.
سەركەوتنی فشاری دژەئایینی ،كە بەدرێژایی چەند ساڵی ڕابردوو
پیادەم كردووە ،بەم حەقیقەتەوە ڕوون دەكرێتەوە ،كە توێژە پێشڕەوەكانی
چینی كرێكار ،ئەو كەسانەی چوونە نێو قوتابخانەی شۆڕشەوە ،واتە
ئاراستەیەكی چاالكیان بەرانبەر بە حكومەت و دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان
گرتەبەر ،زۆر بە ئاسانی مەیدانی دەمارگیرییە ئاینییەكانیان لەناوبردووە،
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كە خۆی بە شێوەیەكی تەواو بە گۆڕان و وەرچەرخانەكانی پێشوو ،الواز
بووبوو ،بەاڵم دۆخەكە كاتێك بەشێوەیەكی بەرچاو جیاواز دەبێت ،كە
پروپاگەندەی دژەئایینی نفوزی خۆی بۆ توێژە كەمتر چاالكەكانی دانیشتووان،
نەك تەنها گوندەكان ،بەڵكو بۆ شارەكانیش فراوان بكرێت .مەعریفە و
زانستی واقیعی ،كە ئەوان بەدەستیان هێناوە ،زۆر بەرتەسك و سنووردارە،
بەجۆرێك دەكرێت ماڵ بە ماڵ دەمارگیریی ئایینی بوونی هەبێت .ڕەخنەی
ڕاستەوخۆ لەم دەمارگیرییانە ،كاتێك پەناگا و سەپۆرتێكی لە ئەزموونی
فەردی و دەستەجەمعیدا نەبێت ،هیچ ئەنجامێكی لێناكەوێتەوە ،كەواتە
پێویستە لە گۆشەیەكی دیكەوە لێی نزیك ببینەوە و مەیدانی ئەزموونی
كۆمەاڵیەتی و مەعریفەی واقیعی فراوان بكەین.
ئامرازەكانی گەیشتن بەم ئامانجە ،جیاوازن .هۆڵەكانی نانخواردنی
گشتی و دایەنگاكان ڕەنگە بزوێنەرێكی شۆڕشگێڕی بە ئاگایی ژنی ماڵەوە
بدەن و پرۆسەی دابڕان لە ئایین بەجۆرێك لەودا بەهێز و خێرا بكەن.
میتۆدە ئاوڕشێنە ئاسمانییەكان بۆ وێرانكردنی ژەنگە میوەییەكان لەوانەیە
ڕۆڵێكی وەها بۆ جوتیاران بگێڕێت ،هەر ئەوەی كرێكاری پیاو و ژن لە
ئەنجوومەنەكاندا بەشداریدەكەن – ئەو ئەنموومەنانەی ئەوان بۆ دەرەوەی
قەفەسی بەرتەسك و بچووكی خێزان ،لەگەڵ ئەو چوارچێوەیەی وێنەی
مەسیح و چرا بەردەستەكەی ،ڕێنمایی دەكات – یەكێك لە ڕێگاكان بۆ
ڕزگاربوون لە دەمارگیرییە ئایینییەكان دەكاتەوە و هتد .ئەم ئەنجوومەنانە
دەتوانن و دەبێت بە وردییەكەوە توانای بەرهەڵستییكردنی دەمارگیرییە
ئایینییەكان هەڵبسەنگێنن و ڕێگاگەلێكی ناڕاستەوخۆ بۆ زاڵبوون بەسەر ئەم
دەمارگیرییانەدا بە فراوانكردنی ئەزموون و مەعریفە ،پەیدا بكەن ،كەواتە
لە خەباتی دژەئایینیدا ،هەندێكجار قۆناغەكانی هێرشبردنی ڕووبەڕوو و
ڕاستەوخۆ شوێنی خۆیان چۆڵدەكەن بۆ قۆناغگەلێكی ئابلوقە ،ماسكپۆشین
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و مانۆرە ناڕاستەوخۆكان .بەگشتی ،ئێمەیش ئێستا چووینەتە نێو قۆناغێكی
وەهاوە ،بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە ،كە لە داهاتوودا هیچ هێرشێك ناكەین،
تەنها ئەوەندە پێویستە بۆ ئەوە ئامادە بین.
هێرشی ئێمە بۆسەر ئایین دروستبووە ،یان نادروست؟ دروستبووە.
ئایا ئەنجامی هەبووە؟ بەڵێ .چ كەسانێكی بەرەو ئێمە هێناوە؟ ئەوانەی
بەپێی ئەزموونی پێشوو ،ئامادە كراون تا خۆیان سەرتاپا لە دەمارگیرییە
ئایینییەكان پاك بكەنەوە .سەرەڕای ئەمە ،هێشتاش كەسانێك هەن ،تەنانەت
ئەزموونی گەورەی شۆڕشگێڕیی ئۆكتۆبەر ئەوانی لە كۆت و بەندی ئایین
ڕزگار نەكردووە .لێرەدا ،میتۆدە ڕەسمییەكانی ڕەخنە ،هەجو ،كاریكاتێری
دژەئایینی و هتد ،توانا و كاریگەرییەكی زۆر كەمیان هەیە؛ و ئەگەر فشار،
بەهێزتر بێت ،ڕەنگە ئەنجامی پێچەوانەی لێبكەوێتەوە.
دەبێت كەسێك بەردەكە كون بكات – كێ دەزانێت ،ئەم بەردە
چەندە ڕەقە! – دینامیتەكان بەكاربێنە ،فتیلەكە پێ بكە و بڕۆ دواوە ...و
پاش ماوەیەك تەقینەوەیەكی نوێ و وردوخاشبوونێكی نوێ پەیدا دەبێت ،واتا
توێژێكی دیكەی خەڵك لە جەماوەری بەرفراوان جیادەبنەوە ...بڕیارنامەی
كۆنگرەی حزب ،پێماندەڵێت لەم بوارەدا ،ئێمە دەبێت ئێستا لە تەقینەوە و
هێرشبردن ،بچینە نێو كارێكی درێژماوەتری ماسكپۆشینەوە ،ئەویش بەر لە
هەرشتێك بە پەرەپێدانی زانستە سروشتییەكان.
بۆئەوەی دەریبخەم چۆن هێرشێكی ڕووبەڕوو و بێ ئامادەكاری،
دەتوانێت هەندێكجار ئەنجامی تەواو ناچاوەڕوانكراوی ب��ەدواوە بێت،
نموونەیەكی سەرنجڕاكێش دەهێنمەوە ،كە پەیوەندیی بەم دواییانەوە
هەیە و تەنها لەسەر زاری هاوڕێیانەوە بیستوومە ،چونكە بەداخەوە لە
چاپەمەنییەكاندا نەهاتووە .ئەم ئەزموونە پەیوەندیی بە حزبی كۆمۆنیستی
نەرویژییەوە هەیە .وەك ڕەنگە لەبیرتان بێت ،لە ساڵی 1923دا ئەم حزبە
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دابەشبوو بەسەر زۆرینەیەكی ئۆپۆرتۆنیست بەڕێبەرایەتیی «ترانمائیل»
و كەمینەیەكی شۆڕشگێڕیی بە وەفا بۆ ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیست .لە
هاوڕێیەكم پرسی كە لە نەرویژ دەژیا :چۆن «ترانمائیل» توانی زۆرینە
بەدەستبهێنێت – هەڵبەت تەنها بۆ ماوەیەكی كاتی .یەكێك لە هۆكارەكانی
ئەو ،كەسایەتیی ئایینیی ماسیگرانی نەرویژییەوە بوو .وەك دەزانن ڕاوی
ماسی بازرگانییەكە ئاستێكی زۆر نزمی تەكنەلۆژیای هەیە و تەواو سەر بە
سروشتە ،هەر ئەم بونیاتەیە بۆ دەمارگیرییەكان و خورافاتەكان؛ و ئایین بۆ
ماسیگرانی نەرویژ ،وەك ئەوەی ئەم هاوڕێیە بە گاڵتەوە پێیگوتم ،شتێكە
وەك «زرێپۆشێك» وایە.
لە ئەسكەندەناڤیایشدا كەسانێك هەبوون لە ڕیزی ڕۆشنبیران و
ئەكادیمییەكاندا گاڵتەیان بە ئایین دەكرد .بەڕاستی ئەوان كەوتنە بەر هێرشی
بێڕەحمانەی ماركسیستەكانەوە و حەقیشیان بوو وایان لێبێت .ئۆپۆرتۆنیستەكانی
نەرویژ بە شارەزاییەوە سوودیان لەم هەلە وەرگرت ،تاكو ماسیگران بخەنە
بەرانبەر ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیستەوە ،كەواتە ماسیگرێكی شۆڕشگێڕ،
بە سیمپاتییەكی قوڵەوە بۆ یەكێتیی سۆڤێت ،بەرگریكاری ئەنتەرناسیۆنال
كۆمۆنیست ،ڕاستگۆیانە بەخۆی دەگوت« :دواجار ئەمە بابەتەكەیە؛ یان
دەبێت بۆ ئەنتەرناسیۆنال كۆمۆنیست بم و بێ خوا بڕۆم ڕاوی ماسی بكەم،
یاخود دەبێت بە دڵێكی پڕ لە كەسەرەوە لێی جیاببمەوە» و جیاش بووەوە.
ئەم حیكایەتە دەریدەخات ،كە چۆن ئایین دەتوانێت هەندێكجار بە تیغێكی
تیژ و بڕندەوە تەنانەت بێتە نێو سیاسەتی پرۆلیتاریاشەوە.
دیارە ئەمە بەجۆرێك زیاتر بۆ جوتیارەكانی ئێمە ڕاستە ،كە سروشتی
ئایینیی نەریتیی ئەوان پەیوەندییەكی نزیكی بە هەلومەرجەكانی كشتوكاڵیی
دواكەوتووی ئێمەوە هەیە .ئێمە تەنها بەهێنانی كارەبا و كەرەستەی
كیمیایی بۆ كشتوكاڵیی جوتیاری دەتوانین بەسەر دەمارگیرییە ئایینییە
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ڕیشەداكوتاوەكاندا زاڵبین .هەڵبەت ئەمە بەو مانایە نییە ،كە ئێمە نابێت
سوود لە هەر باشبوونێكی تەكنیكی و هەر ساتێكی گونجاوی كۆمەاڵیەتیی
بەشێوەیەكی گشتیی بۆ پروپاگەندەی دژەئایینی ،بۆ گەیشتن بە دابڕان و
چاڵێكی بەشەكی و پارتیكوالر لە ئاگایی ئایینیدا وەربگرین .نەخێر ،هەموو
ئەمانە وەك پێشوو زەرووری��ن ،بەاڵم ئێمە دەبێت ڕوانگەیەكی گشتیی
دروستمان هەبێت.
تەنها بە داخستنی دەرگای كڵێساكان ،وەك لەهەندێك ناوچەدا ئەم
كارە كراوە ،و یان بە هەموو توندڕەوی و زیادەڕەوییە حكومییەكانەوە،
نەك تەنها ناتوانین هیچ سەركەوتنێكی یەكالییكەرەوە بەدەستبهێنین ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە ڕێگاكە بۆ گەڕانەوەیەكی بەهێزتری ئایین خۆشدەكەین.
ڕاستە كە ڕەخنەی ئایین ،بناغەی هەر ڕەخنەیەكی دیكەیە ،ئەمەش
ڕاستە ،كە لە سەردەمی ئێمەدا ،گەیاندنی كارەبا بۆ كشتوكاڵ بناغەی
لەناوچوونی خورافاتەكانی جوتیارانە .دەمەوێت لە پەیوەندییدا بە گرنگی
گەیاندنی كارەباوە بۆ كشتوكاڵ ،چەند دەستەواژەیەكی بەرزی ئەنگڵس
بگوازمەوە ،كە تا ماوەیەك پێش ئێستا نەزانرابوون.
بەم دواییانە هاوڕێ ڕیازانۆڤ نامەكانی ئەنگڵسی لەگەڵ بێرنشتاین
و كائۆتسكیدا بۆ یەكەم جار باڵوكردەوە .نامەگەلێك كە سەرسوڕهێنەرن.
گرنگی ئەنگڵسی پیر دووالیەنە ،هەرچەند بابەتی زیاتر و زیاتری ئەو
دەچنە بواری گشتییەوە ،كەسایەتیی ئەویش زیاتر لە پێشوو هەم لەڕووی
ئایدیۆلۆژییەوە و هەم شەخسییەوە ئاشكراتر دەبێت .من ئیقتیباسێك
دەهێنمەوە ،كە ڕاستەوخۆ باس لە مەسەلەی گەیاندنی كارەبا و زاڵبوون
بەسەر درزی نێوان شار و گوند دەكات.
ئەنگڵس ئەم نامەیەی لە ساڵی 1883دا بۆ بێرنشتاین نووسیوە.
لەبیرتان بێت لە ساڵی 1882دا ،ئەندازیاری فەڕەنسی« ،دوپرە» ڕێگایەكی
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دۆزییەوە بۆ گواستنەوەی وزەی كارەبا لەڕێگای تەلەوە .ئەگەر هەڵە نەبم،
لە پێشانگایەكدا لە میونشن – یان بەهەرحاڵ لە هەر شوێنێكی ئەڵمانیادا
– گواستنەوەی وزەی كارەبای بە پێودانگی یەك یان دوو ئەسپی هەڵمی
بۆ پێنج كیلۆمەتر نمایشكرد .ئەمە ،كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر ئەنگڵس
هەبوو ،كە بە قوڵی حەزی لە هەموو داهێنانێك كردبوو لە بواری زانستە
سروشتییەكان و هتددا .ئەو بۆ بێرنشتاین دەنووسێت:
«نوێترین داهێنانی دوپرە ...پیشەسازیی لە هەموو بەرتەسكبوونەوەو
سنووردارێتییەكی لۆكاڵی ئازاد دەكات ،تەنانەت بەكارهێنانی دوورترین
توربینی ئاو دەڕەخسێنێت .تەنانەت ئەگەر لە سەرەتادا تەنها لە شارەكاندا
بەكاربهێنرێت ،دواجار دەبێت بە بەهێزترین هەڕەم بۆ نەهێشتنی ملمالنێ
و ناكۆكیی نێوان شار و گوند بگۆڕێت».
ڤیالدیمێر ئیلیچ (لینین) ئاگای لەم هێاڵنە نەبوو .ئەم نامەیە بەم
دواییانە ئاشكرا بووە و دەركەوتووە .ئەم نامەیە لە ئەڵمانیا و لەنێو موڵك
و ماڵەكانی بێرنشتایندا شاردرابووەوە ،تا ئەو كاتەی هاوڕێ ڕیازانۆڤ توانی
دەستی پێیبگات و بیدۆزێتەوە .نازانم ئایا هاوڕێیان ئێوە لەوە تێدەگەن،
كە لینین خووی بە چ وردبوونەوەیەكی دەقیق و چ حەزێكی بەهێزەوە
گرتبوو ،كە لە بەرهەمەكانی مامۆستایان و پێشینانی خۆیدا ،ماركس و
ئەنگڵس ،قوڵ ببێتەوە ،و بەڵگەیەكی نوێ بۆ تێگەیشتنی ئەوان ،گشتێتی و
گەردوونیی بیركردنەوە و توانای ئەوان بە ڕوانگەیەكی پێشتر لە كاتی خۆی،
بدۆزێتەوە .گومانم نییە ئەگەر لینین ئەم قسەیەی بینیبایە – كە ئەنگڵس
تیایدا ،ڕۆژی دوای خستنەڕووی میتۆد و ڕێگایەك ،ئەویش لە بنەڕەتدا
بەشێوەیەكی تاقیگەیی ،بۆ گواستنەوەی وزەی كارەبا بۆ مەوداگەلێكی دوور
و درێژ ،لە داهاتووی پیشەسازیی دەڕوانێت ،گوند دەبینێت و دەڵێت ئەم
داهێنانە تازەیە بەهێزترین هەڕەمە بۆ نەهێشتن و البردنی ناكۆكیی نێوان
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شار و گوند – ئەمەی دەكرد بە ئەكسیۆمی بیركردنەوەی حزبەكەی ئێمە.
كاتێك ئەم قسەیە یان ئیقتیباسە دەخوێننەوە ،وەك بڵێیت ئەنگڵسی پیر
تووڕەیی دەریا (ئەو بە خواستی خۆی سووتێنرا و خاكوخۆڵەكەی ڕژێنرایە
ناو دەریاوە) لەگەڵ لینین لە «مەیدانی سوور»دا دەخاتە بەرباسەوە.
هاوڕێیان! پرۆسەی البردنی ئایین ،پرۆسەیەكی دیالەكتیكییە .لەم
پرۆسەیەدا ،قۆناغگەلێك بە ڕیتمگەلێكی جیاوازەوە بوونیان هەیە ،كە
هەلومەرجی گشتیی كولتووریی ئەوانە دیاریدەكات .كۆی ئەنجوومەنەكانی
ئێمە دەبێت چاو و گوێی ئێمە بن .ئەوان هەمیشە دەبێت كۆمەك بە
حزب بكەن ،تاكو ڕێگای خۆی لەم ئەركەدا پەیدا بكات ،ساتێكی دروست
بدۆزێتەوە یان بە ڕیتمێكی ڕاست و دروستەوە بجوڵێتەوە.
البردنی سەرتاپای ئایین كاتێك بەدیدێت ،ئەگەر سیستەمێكی
سۆسیالیستیی تەواو پێشكەوتوو بوونی هەبێت ،واتا تەكنەلۆژیایەك لەئارادا
بێت ئینسان لە هەموو جۆرە وابەستەییەكی ترسێنەرانە بە سروشتەوە
ڕزگار دەكات .ئەمە تەنها لەژێر پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتییدا بەدەستدێت،
كە بەتاڵ بووبێتەوە لە هەموو جۆرە عیرفانێك ،پەیوەندیگەلێكی تەواو
شەفاف ،كە مرۆڤ سەركوت ناكات .ئایین ،وەرگێڕانی بێ نەزمی و
ناڕێكیی سروشت و ناڕێكیی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانە بۆ زمانی وێنە
خەیاڵییەكان .تەنها نەمانی ناڕێكییە زەمینییەكان ،دەتوانێت بۆ ئەبەد كۆتایی
بە ڕەنگادنەوەی ئایینی بهێنێت .ڕێنماییەكی پالن بۆداڕێژراو ،ئاگایانە و
عەقاڵنی بۆ ژیانی كۆمەاڵیەتی ،لە كۆی ڕەهەندەكانی خۆیدا ،هەموو
جۆرە عیرفانییەتێكی ئیالهی و خراپەكارییەكی ئەهریمەنی بۆ هەمیشە
دەسڕێتەوە.
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 .6دەربارەی تیرۆریزم
ئەم وتارە یەكەم جار لە نۆڤەمبەری  1911لە دێر كامپف (Der
 ،)Kampfگۆڤاری تیۆریی مانگانەی سۆسیال دیموكراسیی نەمسا ،چاپكرا.
ترۆتسكی ئەم وت��ارەی لەسەر داوای فرەدریك ئادلەر ،سەرنووسەری
گۆڤارەكە نووسی.
دوژمنانی چینایەتیی ئێمە خوویان بەوەوە گرتووە ،گلەیی لەدەست
تیرۆریزمی ئێمە بكەن .ئەوانەی ئەوان لەم بارەیەوە لەبەرچاوی دەگرن
بەڕادەیەك ناڕوونە .ئەوان وایان پێباشە مۆركی تیرۆریزم لە هەموو
چاالكییەكی پرۆلیتاریا دژ بە بەرژەوەندییەكانی دوژمنە چینایەتییەكەی
خۆیان بدەن .ئەوان چاالكیگەلێكی وەك هەڕەشەی مانگرتن ،ڕێكخستنی
ڕیزی مانگرتووان ،گەمارۆی ئابوری خاوەن كار ،كە وەك خاوەن كۆیلەكان
دەجوڵێتەوە ،گەمارۆی ئەخالقیی خائینێك لە ڕیزەكانی خۆماندا و زۆر
كاری دیكە ،ناودەنێن تیرۆریزم .ئەگەر مەبەست لە تیرۆریزم هەموو
جۆرە كردەوەیەك بێت ،كە دەبێتە هۆی دەركەوتنی ترس ،یان هەرجۆرە
زیانێك بۆ دوژمن ،هەڵبەت لەم حاڵەتەدا كۆی خەباتی چینایەتی شتێك
نییە ،جگە لە تیرۆریزم .ئێستا تەنها ئەو پرسیارەی دەمێنێتەوە ئەوەیە،
كە ئایا سیاسەتمەدارە بۆرژواییەكان مافی ئەوەیان هەیە ،كۆی ئازارە
ئەخالقییەكانی خۆیان دەربارەی تیرۆریزمی پرۆلیتاریا بە كۆمەڵگە بسپێرن،
لەكاتێكدا كۆی دەزگای دەوڵەتیی ئەوان بە هەموو یاساكان ،پۆلیس و
سوپاكەیانەوە شتێك نییە ،جگە لە دەزگایەك بۆ بەروپێشەوەبردنی مۆدێلی
تیرۆری سەرمایەداری!
بەاڵم دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت ،ئەو كاتەی ئەوان ئێمە
بەهۆی تیرۆریزمەوە سەرزەنشت دەكەن ،باوەڕیان بە چەمكێكی زۆر
ڕاستەوخۆتر و سنووردارتر بۆ ئەو وشەیە هەیە ،ئەگەرچی هەمیشە
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بەئاگاییەوە ئەم كارە ناكەن .بۆ نموونە كاتێك كرێكاران ئامێرێك وێران
دەكەن و تێكیدەدەن ،ئەم كارەی تیرۆریزم بەم مانایە ڕاستەوخۆتر و
سنووردارتر ،یان بەرتەسكترە .كوشتنی خاوەن كارێك ،یان سەرۆكی
كارگەیەك ،هەڕەشەی سوتاندنی كارگەیەك ،یان هەڕەشەی كوشتن لە
خاوەنی كارگەكە ،جواڵنەوەی چەمكدارانە بۆ كوشتنی وەزیرێك ،هەموو
ئەمانە كردەوەگەلی تیرۆریستین بە مانای تەواو و ڕەسەنی وشەكە ،بەاڵم
هەركەسێك كە ئاگای لە سروشتی ڕاستەقینەی ئەنتەرناسیۆنالی سۆسیال
دیموكرات هەبێت ،دەبێت بزانێت ئەم ڕێكخراوە هەمیشە بەجۆرێكی
سەرسەخت دژ بەم مۆدێلەی تیرۆریزم بووە.
بۆچی؟
«تۆقاندن» لەڕێگای هەڕەشە بۆ مانگرتن ،یان هەنگاوی ڕاستەقینە
بۆ مانگرتن ئەو پراكتیكەیە ،كە تەنها كرێكاران و جوتیارانی پیشەسازیی
دەتوانن ئەنجامی بدەن .گرنگی كۆمەاڵیەتی مانگرتنێك یەكەم پەیوەندیی
هەیە ،بە گەورەیی یەكەی پیشەسازیی و لقەكانی لە پیشەسازیدا ،كە
دەكەونە ژێركاریگەرییەوە ،دووەم پەیوەندیی هەیە بە ئاستی ڕێكخستن،
دیسپلینكردنی ئەو كرێكارانەی لە مانگرتندا بەشداریی دەكەن و ئاستی
ئامادەیی ئەوان بۆ چوونە نێو كردە و پراكتیكەوە .ئەم بابەتە بەو ڕادەیەی
بۆ مانگرتنی ئابووریی ڕاستە ،هەروەها بۆ مانگرتنی سیاسییش ڕاستە و
دەستدەدات .ئەم میتۆدەی خەباتكردن ڕاستەوخۆ لە ڕۆحی بەرهەمهێنانی
پرۆلیتاریا لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا سەرچاوە دەگرێت و سەرهەڵدەدات.
سەرمایەداری بۆ گەشەكردن و پێشكەوتنی خۆی ،پێویستی بە
سەرخانێكی پەرلەمانتاریستی هەیە ،بەاڵم مادام ناتوانێت پرۆلیتاریای
سەردەمی نوێ لەنێو كەالوەنشینێكی سیاسییدا زیندانی بكات ،درەنگ یان
زوو ،دەبێت ڕێگا بدات كرێكاران بچنە پەرلەمانەوە .خەسڵەتی جەماوەرئاسای
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پرۆلیتاریا و ئاستی گەشەكردنە سیاسییەكەی ،ئەو چۆنایەتییانەی دووبارە
دەبێت بڵێین ،كە بەپێی ڕۆڵی كۆمەاڵیەتی ،بەتایبەت ڕۆڵی لە بەرهەمهێناندا
دیاری بكرێن ،لە هەڵبژاردنەكاندا خۆیان لەسەر سەكۆكە دەردەخەن.
میتۆد ،ئامانج و دەرەنجامی خەبات لە هەڵبژاردنەكانیشدا وەك
مانگرتن هەمیشە پەیوەندیی بە ڕۆڵی كۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتی پرۆلیتاریاوە
هەیە وەك چینێك.
تەنها كرێكاران دەتوانن مانگرتن و خۆپیشاندان بەرپا بكەن .ئەو
پیشەوەرانەی كارگە پیشەسازییەكان شەكەت و ئیفلیجی ك��ردوون ،ئەو
جوتیارانەی كارگەكان ئاوی دێهاتەكانیانی ژەهراوی كردووە ،ئەو لۆمپەنانەی
بەدوای دەستبەسەرداگرتنی شتەكانەوەن ،دەتوانن ئامێرەكان وێران بكەن،
كارگەیەك گڕ بدەن ،یان خاوەنەكەی بكوژن.
تەنها چینێكی كرێكاری وشیار و ڕێكخراو ،دەتوانێت ئەنجوومەنێكی
نوێنەرایەتیی بەهێز بنێرێتە پەرلەمانەوە ،كە ئارەزووی بۆ بەرژەوەندییەكانی
پرۆلیتاریا هەبێت ،بەاڵم بۆ كوشتنی بەرپرسێكی ناسراو ،پێویست بە
هەبوونی پارێزگاری خەڵكی ڕێكخراو ناكات .رێكاری دروستكردنی بۆمب
و كەرەستەكانی بۆمب لەبەردەستی هەموواندا هەیە ،لە هەموو شوێنێك
دەكرێت دەمانچە بەدەست بهێنین.
بابەتی یەكەم بریتییە لە خەباتێكی كۆمەاڵیەتی ،كە میتۆدەكان و
ئامرازەكانی بە زەرووری لە سروشتی نەزمی كۆمەاڵیەتیی بااڵدەستەوە
سەرچاوە دەگرێت .بابەتی دووەم تەنها كاردانەوەیەكی میكانیكییە ،كە لە
هەموو شوێنێك وەك یەك وان – لە چین وەك لە فەرەنسا هەیە – لە
فۆرمی دەرەكیدا زۆر بەرچاو و بینراوە (كوشتن ،تەقینەوە ،و شتگەلێكی
لەم چەشنە) ،بەاڵم تا ئەو شوێنەی پەیوەندیی بە سیستەمی كۆمەاڵیەتییەوە
هەیە ،بێ زیانە.
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مانگرتنێك ،تەنانەت ئەگەر ڕەهەندگەلی گەورەیشی نەبێت ،گەلێك
ئاكامی كۆمەاڵیەتیی بەدوای خۆیدا دەهێنێت :بەهێزكردنی متمانەبەخۆبوونی
كرێكاران ،گەشەكردنی سەندیكای كرێكاری ،و لە هەندێك بواردا ،تەنانەت
باشتربوونی تەكنەلۆژیای بەرهەمهێنانی لێدەكەوێتەوە .كوشتنی خاوەن
كارگەیەك ،تەنها چەند دەرەنجامێكی پۆلیسی بەدوادا دێت ،یان گۆڕینی
خاوەن كارگەی لێدەكەوێتەوە ،هەر چۆنێك بێت هیچ گرنگییەكی كۆمەاڵیەتی
نییە.
كاتێك دەوت��رێ��ت ئایا هەوڵێكی تیرۆریستی ،تەنانەت گەر
«سەركەوتوو»یش بێت ،دەتوانێت چینی بااڵدەست گێژ بكات و الیببات یان
نا ،لەو ساتە تایبەتییەدا پەیوەندیی بە هەلومەرجی بااڵدەستەوە هەیە بەسەر
كۆمەڵگەدا .هەرچۆنێك بێت ،گێژبوونی چینی بااڵدەست زۆر ناخایەنێت؛
دەوڵەتی سەرمایەداریی ژیانی خۆی بەپێی ژیانی وەزیرەكانی حكومەتەكەی
بونیاد نانێت و لەگەڵ ئەواندا لەناو ناچێت .ئەو چینانەی دەوڵ��ەت
خزمەتكاریانە ،تاكگەلێكی تازە دەهێننە پێشەوە؛ میكانیزمی كاركردنی ئەو
سیستەمە بە دەست لێنەدراوی دەمێنێتەوە و درێژە بە ژیانی خۆی دەدات.
بەاڵم ئەو پەرێشانی و ئاڵۆزییەی وادەك��ات لەنێو ڕیزی خودی
زەحمەتكێشاندا هەنگاوی تیرۆر هەڵبهێنرێت ،بەجۆرێك زۆر قوڵترە لەمانە.
ئەگەر بشێت تەنها بە خۆپڕچەككردن بە دەمانچەیەك ،بگەین بە ئامانجەكانی
خۆمان ،ئیتر بۆچی دەبێت هەوڵ بدەین بۆ بەرەوپێشەوەبردنی خەباتی
چینایەتی؟ ئەگەر گەردێك باروت و چەند گوللەیەك بەس بێت بۆ تەقەكردن
لە دوژمن ،ئایا چیتر پێویستمان بە ڕێكخستنی چین دەبوو؟ ئەگەر عەقڵ بڕیار
دەدات ،كە دەكرێت بە دەنگی بەرزی تەقینەوە پلەبااڵكان و بەرپرسەكان
بتۆقێنرێن ،كەواتە چ پێویستییەكمان بە حزب هەیە؟ ئەگەر بكرێت لە
پێگەی سەردانكەراندا لە پەرلەمان تەقە لە كورسی وەزیران بكرێت ،چ
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پێویستییەكمان بە گردبوونەوەكان و ئامادەكردنی كۆمەاڵنی خەڵك دەبوو،
هەڵبژاردن بەكەڵكی چی دێت؟
لەڕوانگەی ئێمەوە تیرۆری فەردی ،قابیلی قبوڵ نییە ،دەقاودەق
بەهۆی ئەوەی ڕۆڵی كۆمەاڵنی خەڵك لە زەینی خۆیاندا بچووك دەكاتەوە،
ئەوان لەگەڵ نەبوون و بێ دەسەاڵتی خۆیاندا ئاشت دەكاتەوە ،و چاوەكانیان
و ئومێدەكانیان بەرەو تۆڵەسەندنەوەیەك دەب��ات ،كە ڕۆژێك دەگات و
ئەركەكەی خۆی ئەنجام دەدات.
بێڵن ئانارشیستەكان كە پەیامبەرانی «بەناوبانگی گ��ردارگ��ەرا»ن،
دەربارەی بەرهەمەكان بەرزەفڕی بكەن و بزوێنەری تیرۆر بەسەر كۆمەاڵنی
خەڵدا هەرچێكیان دەوێت بیڵێن ،بەاڵم لێكۆڵینەوە تیۆرییەكان و ئەزموونە
سیاسییەكان پێچەوانەی ئەمە دەسەلمێنن .هەرچەند كردەوە تیرۆریستییەكان
«كاریگەرتر» بن ،هەرچەندێك ئاسەواریان گەورەتر بێت ،چەندە سەرنجی
كۆمەاڵنی خەڵك بەرەو ئەوان وەربچەرخێت ،بە ڕادەی ئەوان دەبنە هۆی
ئەوەی پەیوەندیی كۆمەاڵنی خەڵك بە ڕێكخستن و خۆفێركردن كەمتر ببێتەوە.
دواجار ئەو دوكەڵەی لە تەقینەوەوە دروستبووە ،پەرتەوازە دەبێت،
ترس و تۆقاندن نامێنێت ،جێگرەوەی ئەو وەزی��رە دەردەك��ەوێ��ت ،كە
تیرۆركراوە ،ژیان دووبارە هەمان بارودۆخی پێشووی خۆی دەستپێدەكاتەوە،
ڕۆڵە و بۆڵبەڕینەكانی چەوساندنەوەی سەرمایەداریی ،هێشتا هەر دەچەرخێن و
دەخولێنەوە و كاردەكەن؛ تەنها شتێك ڕووبدات ئەوەیە ،كە پۆلیس دڕندانەتر
و بێ چاووڕووتر لە پێشوو خەریكی خنكاندن و سەركوتكردن دەبێت .لە
كۆتاییدا ،هەموو ئەو ئارەزووە درەوشاوە و هەڵچووەی بە شێوەیەكی دەستكرد
دروستكرابوو ،شوێنی خۆی بە نائومێدی و ساردبوونەوە دەدات.
هەوڵگەلی كۆنەپارێزانە بۆ كۆتاییهێنان بە مانگرتنەكان و بزووتنەوەی
كۆمەاڵنی خەڵكی كرێكاران بەشێوەیەكی گشتی هەمیشە لەهەموو شوێنێكدا
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هەرەسیهێناوە .كۆمەڵگەی سەرمایەداریی پێویستی بە پرۆلیتاریایەكی چاالك،
پڕجوڵە و زیرەك هەیە؛ كەواتە ناتوانێت بۆ ماوەیەكی درێژ پێی پرۆلیتاریا
ببەستێتەوە .لەالیەكی دیكەوە «پراكتیگەرای ئانارشیستەكان هەموو جارێك
دەریانخستووە ،كە دەوڵەت بەجۆرێك لەڕووی هەبوونی ئامرازی وێرانكردن
و سەركوتكردنی میكانیكییەوە زۆر بەهێزترە لە گروپە تیرۆریستییەكان.
ئەگەر ئاوا بێت ،ئەی ئەركی شۆڕش چییە؟ ئایا ئەم دۆخە نیشانەی
نەفیكردنەوە و مەحاڵبوونی شۆڕش نییە؟ نەخێر ،هەرگیز! چونكە شۆڕش
تەنها بریتی نییە لە كۆمەڵێك ئامرازی میكانیكی .شۆڕش تەنها دەتوانێت
لەڕێگای بەهێزبوونی خەباتی چینایەتییەوە سەرهەڵبدات و تەنها شتێك كە
سەركەوتنەكەی دەستەبەر دەكات ئەركی كۆمەاڵیەتیی پرۆلیتاریایە .مانگرتنی
سیاسیی كۆمەاڵنی خەڵك ،ڕاپەڕینی چەكدارانە ،داگیركردنی دەسەاڵت ،هەموو
ئەمانە بەستراونەتەوە بە ئاستی گەشەكردن و بەرەوپێشچوونی بەرهەمهێنان،
ڕیزبەستنی هێزە چینایەتییەكان ،كێش و قورسایی كۆمەاڵیەتیی پرۆلیتاریا و
دواجار چینایەتیی سوپاوە ،چونكە سوپا هۆكارێكە لە كازیوەی شۆڕشدا،
چارەنووسی دەسەاڵتی دەوڵەتی دیاریدەكات.
سۆسیال دیموكراسی بەڕادەیەك واقیعبینە ،نەهێڵێت ئەو شۆڕشەی كە
بەپێی هەلومەرجی مێژوویی هەنوكەیی خەریكە دروستدەبێت ،لەبەرچاوانی
نەمێنێت ،بەپێچەوانەوە بەجۆرێك دەجوڵێتەوە ،كە بتوانێت بە چاوانی تەواو
كراوەوە بەرەو شۆڕش هەنگاو بنێت ،بەاڵم بەپێچەوانەی ئانارشیستەكان و
لە خەباتی ڕووبەڕوو لەگەڵیاندا ،سۆسیال دیموكراسی هەموو میتۆدەكان و
ئامرازەكان بەكاردەهێنێت ،تاكو بەجۆرێكی دەستكرد كۆمەڵگا بە گەشەكردن
و بەرەوپێشچوون ناچار بكەن و ئامادەكارییە كیماییەكان دەكەنە جێگرەوەی
دەسەاڵتی شۆڕشگێڕیی ناكافیی پرۆلیتاریا.
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تیرۆریزم پێش ئەوەی بۆ ئاستی میتۆدێكی خەبات بەرز ببێتەوە،
سەرەتا لە فۆرمی پیادەكردنی تۆڵەستێنانەی فەردیدا ،خۆی دەردەخات .لە
ڕووسیا ،نیشتمانی تیرۆریزمی كالسیك ،بەمجۆرە بوو .ئەو قامچییانەی لە
زیندانییە سیاسییەكان دەدران وای لە ڤێرا زاسۆلیچ كرد هەستی تووڕەیی
گشتی لەڕێگای هەوڵ بۆ تیرۆركردنی ژەنەڕاڵ تریپۆڤ بهێنێتە مەیدانەكەوە.
بازنە شۆڕشگێڕییەكانی ڕۆشنبیران ،كە هیچ پارێزگاری و سەپۆرتێكی
جەماوەریان نەبوو ،ئەو مۆدێلەی ئەویان هەڵگرتەوە ،كە بەجێی هێشتبوو.
ئەوەی وەك كردەوەیەكی تۆڵەستێنانەی بیرلێنەكراوە دەستیپێكرد ،لە
ساڵەكانی  1879تا  1881گەشەیكرد بۆ سیستەمێكی پێرفێكت و تەواو.
زۆربوونی هەوڵە ئەنارشیستییەكان بۆ تیرۆركردن لە سەرتاسەری ئەوروپای
خۆرئاوایی و ئەمریكای باكووری هەمیشە دوای دڵڕەقی و بێ بەزەییەكانی
حكومەتەوە ،لەپێشەوە بە تەقەكردن لە مانگرتووان ،یان لەداردانی
ئۆپۆزیسیۆنە سیاسییەكان ،دەستیپێكردووە .گرنگترین سەرچاوەی دەروونیی
تیرۆریزم هەمیشە هەستی تۆڵەكردنەوەیە ،كە بەدوای ڕێگای دەرچووندا
دەگەڕێت.
پێویست بەوە ناكات بەردەوام پێداگریی لەسەر ئەم خاڵە بكەین ،كە
سۆسیال دیموكراسی هیچ ڕوویەكی هاوبەشی لەگەڵ مۆرالیستە ملكەچەكان،
كە لە كاردانەوەدا بەڕووی هەر جۆرە كردەوەیەكی تیرۆریستی ئامۆژگاریی
ڕاهیبانە دەربارەی «بەهای موتڵەق»ی ژیانی هەموو ئینسانێك دەدەن.
ئەمانە هەر ئەو كەسانەن ،كە لە كات و ساتی دیكەدا بەناوی بەها بااڵ
و موتڵەقەكانی دیكەوە – بۆ نموونە ،شانازیی نەتەوەیی و متمانە و
بەهای پاشایەتییەوە – ئامادەن میلیۆنان مرۆڤ بۆ ناو دۆزەخ بەرن .ئەمڕۆ
پاڵەوانی نەتەوەیی ئەوان ئەو وەزیرەیە ،كە بۆ تەقەكردن لە كرێكارانی
بێ چەك ،بەناوی موقەدەسترین بابەتەوە ،واتە خاوەندارێتیی تایبەتییەوە،
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فەرمان دەردەكات .سبەینێش كاتێك كرێكارانی داڕماو و بێچارە و بێكار
دەستەكانی خۆیان بەشێوەی كۆڵەمشت بەرزدەكەنەوە ،یان چەك هەڵدەگرن
و دەستدەكەن بە وتنی جۆرەها قسەوباس ،دەربارەی ئەوەی لەهیچ جۆرە
توندوتیژییەك خۆش نابین.
سەرباری ئەوەی خەسێنراوەكانی حەرەم و زاهیدفرۆشانی ڕیاكار
هەرچییەك بڵێن ،هەستی تۆڵەكردنەوە لەسەرحەقە .ڕوانین لە دنیایەكی
باشتر ،گەورەترین ئیعتیباری ئەخالقیی چینی كرێكارە .نەك تەنها نابێت
هەستی تۆڵەكردنەوەی دەوڵەمەندنەبووی پرۆلیتاریا جێگیر بكەین ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە دەبێت دووبارە و دووبارە ئەمە بدرەوشێنینەوە ،قواڵیی
پێببەخشین و دژ بە هۆكارە ڕاستەقینەكانی هەموو ناعەدالەتییەكان و
سوكایەتیكردن بە ئینسان بەكار بهێنین – ئەمەیە ئەركی سۆسیال دیموكراسی.
ئەگەر ئێمە دژ بە كردەوە تیرۆریستییەكان دەوەستینەوە ،تەنها و
تەنها بەهۆی ئەوەوەیە ،كە تۆڵەكردنەوەی فەردی ،ئێمە ڕازیناكات .ئەو
حسابەی كە ئێمە دەبێت لەگەڵ سیستەمی سەرمایەداریدا بەتاڵی بكەینەوە،
زۆر گەورەترە لەوەی بیخەینە ئەستۆی كارمەندێك ،كە ناوی وەزیری لێنراوە.
فێربوونی ئەوەی هەموو ئەو تاوانانەی دژ بە مرۆڤایەتی دەكرێت وەك
زیادبوون و هەڵكشانی بەدبەختی و بەدفەڕییەكان و دەرخەری سیستەمی
كۆمەاڵیەتیی بااڵدەست ببینین ،هەروەها ئەو بێ ڕێزییانەی بەجەستە و
دەروونی مرۆڤەكان دەكرێت؛ و فێربوونی ئەوەی كۆی وزەی خۆمان بۆ
خەباتی دەستەجەمعیی دژ بەم سیستەمە بەكار بهێنین ،ئەمەش باشترین
ڕێگایەكە كە ئارەزووی درەوشانەوەی تۆڵەكردنەوە ،دەتوانێت گەورەترین
ڕەزامەندیی ئەخالقیی خۆمانی لێبكەوێتەوە.
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014
2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
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رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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