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سازدانی :عەالدین مەحموود

*تا ئێستاش هەر مارکسیستیت؟

شــتێک لــە بنەمــاوە فکرێکــی ڕەخنەگــری

-بەڵــی ،لــە ڕاســتیدا مــن پێــم وایــە مارکــس

-بێگومــان و بەدڵنیاییــەوە مــن

هەمــوو شــتێک بــووە ،ڕەخنەگــری

تاکــە یەک کەســە ،ئــەو کەســەش ڕەخنەگری

مارکسیســتم ،کەواتــە سۆسیالیســتم،

حەقیقــەت بــووە ،ڕەخنەگــری واقیعــی

واقیعــی سیســتەمی ســەرمایەدارییە،

واتــە کۆمۆنیســتم و دواجاریــش

حەقیقــی و بااڵدەســت بــووە ،ڕەخنەگــری

ڕەخنەگــری ڕوانگــە سیاســی و ئایدۆلــۆژی و

ئینتەرناسیۆنالیســتم ،مــن نووســینێکی

ڕوانگــە جیاجیــاکان بــووە دەربــارەی

فەلســەفییەکانی ئــەم واقیعەیــە .ســەبارەت

دوورودرێــژم لــەم بارەیــەوە نووســیوە

ئــەم واقیعــە حەقیقییــە .واتــە مارکــس

بــە ڕەخنــەی واقیــع ،واتــە ڕەخنــەی

و پیشــانت دەدەم؛ بــەاڵم پرســیارەکە

ڕەخنەگــری مارکســیزمیش بــووە ،چونکــە

ســەرمایەداری ،کتێبــی «ســەرمایە»مان

ئەوەیــە واتــەی چــی کــە مارکسیســتم؟

حەقیقەتــە واقیعییەکــە بریتییــە لــە

لەبەردەســتدایە ،کــە دەبێــت ناونیشــانە

مــن لــەو جیاکارییــەوە دەســتپیدەکەم

سیســتەمی ســەرمایەداری .هەروەهــا

الوەکییەکــەی ژێــر «ســەرمایە» بــە هەنــد

کــە لەنێــوان مارکــس و مارکســیزمە

ڕەخنەگــری ئایدیۆلۆژیــاکان بــووە،

وەربگریــن ،کــە نــوورساوە «ڕەخنــەی

مێژووییەکانــدا دەکرێــت ،مارکســیزمە

واتــە ڕەخنەگــری ئــەو ڕوانگانــە بــووە

ئابووریــی سیاســی» ،ئەمــە واتــە چــی؟

مێژووییەکانیــش چەنــد هەوڵێکــی یــەک

کــە هەبــوون دەربــارەی چییەتیــی

بــە داخێکــی زۆرەوە دەبینیــن زۆرێــک

لــەدوای یەکــن بــۆ تێگەیشــن لــە مارکس،

ســەرمایەداری و چییەتیــی واقیــع.

لــە مارکسیســتەکان بــەو جــۆرە لــەم

هەوڵگەلێکــن کــە هەڵگــری ڕەهەندێکــی

مارکــس فکرێکــی ڕەخنەگــر بــوو،

ناونیشــانە الوەکییــە تێگەیشــتوون کــە

مێژووییــن ،واتــە ئــەم هەواڵنــە لــە

ئەمــەش بنەمایەکــی جەوهەرییــە.

مارکــس زانســتێکی ئابووریــی ڕاســت و

چەنــد توێــژ و دەســتەیەکی دیاریک ـراوی

هەربۆیــە زیادەڕۆیــی نییــە ئەگــەر لــە

دروســتی دانــاوە لــە بەرامبــەر ئــەو زانســتە

هێــزە سیاســییە دیاریکراوەکانــەوە

پێناســەی مارکســیزمدا بڵێیــن فکرێکــی

ئابوورییــەی پێــش خــۆی هەبــووە .ئەمــە

هاتــوون لەنــاو بارودۆخێکــی بابەتیــی

ڕەخنەگــر بــووە ،فکــری ڕەخنــە بــووە،

بەشــێکی ڕاســتە و بەشــێکی هەڵەیــە .لــە

دیاریکــراودا ،وێســتگەیەک بــووە لــە

پێــش هــەر شــتێکیش ڕەخنــەی واقیــع

ڕاســتیدا ئەمــە بــە هیــچ جۆرێــک مەبەســت

قۆناغێکــی دیاریکــراو ،لــە ناوچەیەکــی

بــووە ،واقیعیــش پێــش هــەر شــتێک

و بۆچوونــی کارڵ مارکــس نەبــووە کاتێــک

دیاریکــراوی ئــەم جیهانــەدا .لــەو

ئــەوە بــووە کــە کۆمەڵگــە لەســەر بنەمای

کتێبــی «ســەرمایە»ی نووســیوە ،ئــەو لەپێناو

بــاوەڕەدام کاتێــک کەســێک دەڵێــت

مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری

ئاشــکراکردنی ئــەو ڕوانگــە ســاختە و

مارکسیســتم مــن بــەو مانایــە تەماشــای

دامــەزراوە .بۆیــە مــن لــەم بــوارەدا هیــچ

ناڕاســتەی دەربــارەی واقیعــی بااڵدەســت،

دەکــەم کــە دەســتپێکردن و هەنگاونانــە

جیاوازییــەک ناکــەم لەنێــوان مارکســی

کتێبــی «ســەرمایە»ی نووســیوە ،ئــەو

لــە مارکســەوە ،نــەوەک ڕاوەســتان لــە

ئابوورینــاس و مارکســی فەیلەســووف و

واقیعــە بااڵدەســتەش الی ئابووریناســانی

مارکســدا ،واتــە مــن لــەو بــاوەڕەدا نییــم

مارکســی سیاســەمتەدار و ...هتــد ،وەک

دیکــە بریتیبــوو لــە ســەرمایەداری .بــەوەش

ئــەو بەرهەمانــەی مارکــس نووســیونی

ئــەوەی بەداخــەوە لــە ئێســتادا هەندێــک

ئابووریــی سیاســی وەک ئایدیۆلۆژیــای

گوزارشــت بــن لــە کۆتایــی حەقیقەتــی

کــەس دەیکەیــن.

ســەرمایەداری

ڕەهــا و [دروســتکردنی] بیروباوەڕێکــی

*کێــن ئەوانــەی داوای دەرهێنــان و

ســەرمایەداریی دەربــارەی چییەتیــی

ئایینیــی نــوێ بــن .مارکــس بــە ڕەخنــە

جیاکردنەوەی مارکســی فەیلەســووف

ســەرمایەداری وەک پەرەســەندنێکی

دەســتیپێکرد ،فکــری مارکــس پێــش هــەر

دەکــەن لــە مارکســی ئایدیۆلــۆژی؟

هەڵــە ،ڕوانگەیەکــی هەڵەیــە ،ڕوانگەیەکــە

نیشــاندا.
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دەربــارەی واقیــع بــە مەبەســتی پێدانــی

لێــرەدا مارکــس لــە فۆیەربــاخ و ڕەخنــەی

ئەمینــدا دەدەن کــە لــە دەرەوەی

شــەرعییەت بــەم واقیعــە ،واتــە هەڵوێســتی

ئایینــەوە دەســتپێدەکات ،ڕەخنــەی

بازنــەی مارکســیزمە .ڕەنگــە هۆکاری

ســەرمایەداری،

ئایینیــش الی فۆیەربــاخ پێــان دەڵێــت

ئەمــەش ئــەوە بێــت کــە تــۆ

هەڵوێســتی ڕەخنەگرێکــە نــەوەک تەنهــا

کــە ئــەوە خــودا نییــە کــە مرۆڤــی

ڕاتگەیانــدووە لەگــەڵ کۆتاییهێنانــی

هەڵوێســتی کەشــفکردن .زۆرێــک لــە

دروســت کــردووە ،بەڵکــو ئــەوە مرۆڤــە

بــەو مۆدێلــە لینینییــەی بنەماکــەی

کتێــب و نووســینە مارکسیســتییەکان.

کــە خــودای دروســت کــردووە ،واتــە

بریتییــە لــە شــۆڕش بــە نــاوی

بەتایبــەت ســۆڤێتییەکان ،بەتایبەترتیــش

مرۆڤــەکان وێنــا و ئەندێشــەیەک

سۆســیالیزمێکەوە کــە ســەرجەم

ئــەو کتێبانــەی تەرخــان کـراون بــۆ بــرەودان

دروســتدەکەن ،خودایەکیــش دەکــەن

کێشــەکان چارەســەر دەکات ،ئەوەش

بــە مارکســیزم ،شــیکاری مارکســیان

بــە بــەری ئــەم وێنایــەدا .ئەمــە بریتییــە

بــە بەرپاکردنــی دیکتاتۆریەتــی

بــۆ ســەرمایەداری کورتکردۆتــەوە لــە

لــە نامۆبــوون ،پڕۆســەی نامۆبــوون الی

پرۆلیتاریــا و دەســەاڵتی دەوڵــەت

(شــیکردنەوەی پڕۆســەکانی بەرهەمهێنــان،

مارکــس ،پڕۆســەی نامۆبوونــی ئابوورییــە،

بەســەر

ئامڕازەکانــی

مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری،

یاخــود ئابووریگەراییــە ،دەرکەوتــەی ئــەم

بەرهەمهێنانــەوە؟

نهێنیــی زیادەبەهــا ،چەوســاندنەوەی

نامۆبوونــەش بــە تــەواوی لــە گوتــاری

 -تەماشــابکە ،لینیــن زۆر هۆشــداریی

کار لەالیــەن ســەرمایەوە و دەرخســتنی

ئابووریــی بازاڕەکانــدا دەردەکەوێــت.

داوە

قەیرانــی

پڕۆســەی چەوســاندنەوەی کار)دا .هەرگیــز

کەواتــە بــازاڕەکان بریتییــن لــە چــی؟

دوورخایەنــی هەیکەلیــی ســەرمایەداریی

ئەمــە مەبەســتی مارکــس نەبــووە بــە

بــازاڕەکان بەرهەمــی کۆمەڵە پڕۆسێســێکی

تازەپێگەیشــتوو ،مــن دەڵێــم ئــەم

تەنهــا ،مەبەســتی مارکــس زۆر زیاتــر لــەوە

مرۆییــن ،ئــەوە کۆمەڵگــەکان بــوون کــە

قەیرانــە درێــژە لــە ســاڵی 1873وە

بــووە و تەنهــا بریتــی نەبــووە لــە پڕۆســە

بازاڕیــان دروســتکرد و داهێنــا ،بــازاڕ لــە

دەســتیپێکردووە ،ئــەو دەمــەی کــە

ڕاســتەقینەکانی کەڵەکــەی ســەرمایە،

ئاســانەوە دانەبەزیــوە .بــەاڵم نامۆبوونــی

لینیــن هێشــتا الوێکــی بچــووک بــوو.

لۆژیکــی کەڵەکەکردنــی ســەرمایەدارانە،

ئابــووری ،لێکەوتــەی بــەدەر لــە کار و

ســەرمایە بــە چڕبوونەوەیەکــی زیاتــر

پڕۆســەی بەرهەمهێنانــی زیادەبەهــا،

کردەوەکانــی مــرۆڤ دەگێڕێتــەوە بــۆ

ڕووبــەڕووی ئــەو قەیرانــە بــووەوە.

چەوســاندنەوە لــە ڕێگــەی فرۆشــتنی

میکانیزمەکانــی بــازاڕ .ئەمەیــە پڕۆســەی

چــۆن ســەرمایە ڕووبــەڕووی یەکەمیــن

هێــزی کارەوە ،کۆنرتۆڵــی ســەرمایە بەســەر

نامۆبــوون و هــەر ئەمەشــە پرســە

شــەپۆلی قۆرخکارییــەکان بــووەوە،

کۆسیســتەمی بەرهەمهێنانــەوە؛ نەخێــر

ســەرەکییەکە الی مارکــس .هەربۆیــە مــن

ئــەو شــەپۆلەی کــە هەریەکــە لــە

ئەمــە مەبەســتی مارکــس نەبــووە .مارکــس

دەڵێــم مارکــس ڕەخنەگــری واقیعــە ،بــەاڵم

(هۆبســن و لینیــن و هیڵفنبینــگ)

لەمــەدا کــورت نابێتــەوە ،بەڵکــو لــە

بــە تەنهــا ڕەخنەگــری خــودی واقیــع نییــە،

باســیان کــردووە ،ســەرمایەداری چــۆن

هەمــان کاتــدا هــەوڵ دەدات بیســەملێنێت

بەڵکــو ڕەخنەگــری وێناکردنــی واقیعــە لــە

ڕووبــەڕووی ئــەم قەیرانــە ســەرەتاییە

کــە ئــەم پڕۆســەیە لــە پشــت گوتارێکــی

ئایدیۆلۆژیــای ســەرمایەدارییدا.

بــووەوە و ئــەم وەرچەرخانــەی پەیکــەری

مارکــس

بەرامبــەر

ئایدیۆلۆژییــەوە شــاردراوەتەوە ،کــە

گشــت

لــە

یەکەمیــن

ڕێکخســتنی سیســتەمی ســەرمایەداریی

ئامانجەکــەی ڕەوایەتیدانــە بــەم سیســتەمە،

*بــەاڵم وێــڕای ئەوانــەش ،هەندێــک

گــۆڕی بــۆ پەیدابوونــی کۆڵۆنیالیــزم،

بــە واتــای نامۆبــوون.

کــەس ئــەو حوکمــە بەســەر ســەمیر

ئــەم دەرکەوتنــەی کۆڵۆنیالیزمیــش کــە
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دابەشــکرابوو بەســەر دەوڵەتــان و ناوەندە

گەشەســەندنە ئــەوەی ســەملاند کــە لینیــن

کۆڵۆنیالییــەکان ،تەنهــا لــە چوارچێــوەی

گەشــبین بــووە ،ئــەوەی ڕووشــیداوە

کێبڕکێیەکــی ئابوورییــدا نەبــوو ،بەڵکــو

ئەوەیــە کــە ســەرمایەداری توانیویەتــی

کێبڕکێیەکــی سیاســی و ســەربازی بــوو،

بــە ســەرکەوتوویی لــەم قەیرانــە بێتــە

کــە سەریکێشــا بــۆ جەنگــی جیهانیــی

دەرەوە ،بــەاڵم ئایــا ئەمــە بــەو مانایــە

دووەم .پێــم وایــە هەڵســەنگاندنی لینیــن

دێــت کــە ویناکردنــی سۆســیالیزم تەنهــا

تــەواو ڕاســت و دروســت بــوو کــە ئــەم

یۆتۆپیــا و ئەندێشــەیەکی خەیاڵییــەوە

قەیرانــە هــەر دەبێــت سەربکێشــێت بــۆ

و جێبەجێکردنــی ئەســتەمە؟ نەخێــر

جەنــگ و شــۆڕش .لــە واقیعیشــدا وەهــا

هەرگیــز؛ گەشــبینییەکە لەوەدایــە کــە ئــەم

بــوو سەریکێشــا بــۆ چەنیــن جەنــگ،

شــەپۆلە تەنهــا شــەپۆلی یەکــەم بــووە.

وەک جەنگــی جیهانیــی یەکــەم و دووەم،

ئێســتا دەتوانیــت درک بــە هۆکارەکانــی

هــاوکات بــووە مایــەی چەنــد شۆڕشــێک،

ئــەم هەڵەیــە بکەیــن الی لینیــن ،کــە

وەک شۆڕشــی ڕووســی و شۆڕشــی

خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە شــۆڕش

چینــی ،چەنــد نیمچــە شــۆڕش یــان

لــە حەڵقــە الوازەکــەی زنجیرەکــەوە

نیــوە شۆڕشێکیشــی لــێ کەوتــەوە ،وەک

دەســتیپێکرد ،کــە ئەویــش ڕووســیا بــوو،

بزووتنەوەکانــی ڕزگاریــی نیشــتیامنی لــە

کــە نیــوەی ســنوورەکەی بــە مانــای

کیشــوەری ئاســیا و ئەفریقیــا .لــەم ڕووەوە

تــەواوی وشــەکە ســنوور نەبــوو .پاشــان

پێــم وایــە لینیــن ڕاســت و دروســت بــووە،

دواتــر ئــەم شۆڕشــە باڵوبــووەوە بــۆ

بــەاڵم گەشــبینیش بــووە کــە پێیوابــووە

ناوچــە ســنوورییەکانی دیکــە ،وەک

ئــەم شــەپۆلە یاخــود ئــەم قەیرانــە

چیــن ،پاشــان بــە شــێوەی نیمچــە شــۆڕش

ســەرەتاییە ،قەیرانێکــی دواجاریــی دەبێت

باڵوبــووەوە بــۆ ســنوور و ناوچەکانــی

یاخــود دواییــن قەیرانــی ســەرمایەداری

دیکــە ،وەک ئاســیا و ئەفریقیــا ،بــەاڵم

دەبێــت ،شۆڕشــیش لــە حەڵقــە

ئــەم شۆڕشــانە بــە نــاوی سۆســیالیزمەوە

الوازەکەیــدا ســەریهەڵدا (واتــە ڕووســیا)،

لــە خــودی ناوەنــد و ســەنتەرەکان

هەتاوەکــو بــە خێرایــی باڵوببێتــەوە بەبــێ

باڵونەبــووەوە ،لێرەشــدا پرســیاری ئــەوە

ئــەوەی هیــچ مێژوویەکــی دیاریک ـراو بــۆ

دەکرێــت کــە هــۆکاری ئەمــە چییــە؟

ئــەم باڵوبوونەوەیــە هەبێــت ،بــەاڵم بــە

ئــەم جەمســەرگیرییە لەســەر پڕۆســەی

گوتــەی لینیــن لــە مــاوەی چەنــد ســاڵێکدا

کەڵەکەکردنــی ســەرمایەداری دامــەزراوە،

زیاتــر باڵودەبێتــەوە و بــوار دەکاتــەوە

تەنانــەت مارکســیش تــا ئاســتێکی زۆر

لەبــەردەم قۆناغێکــی بااڵتــری مرۆڤایەتــی،

درکــی بــەم ڕەهەنــدە جەمســەرگیرییەی

کــە ئەویــش سۆســیالیزمە .لێــرەدا ئــەم

پڕۆســەی کەڵەکەکردنــی ســەرمایە

کاتێک کەسێک
دەڵێت مارکسیستم
من بەو مانایە
تەماشای دەکەم
کە دەستپێکردن
و هەنگاونانە لە
مارکسەوە ،نەوەک
ڕاوەستان لە
مارکسدا ،واتە من
لەو باوەڕەدا نییم
ئەو بەرهەمانەی
مارکس نووسیونی
گوزارشت بن
لە کۆتایی
حەقیقەتی ڕەها
و [دروستکردنی]
بیروباوەڕێکی
ئایینیی نوێ بن
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نەکــردووە ،بەوپێیــەی پێیوایــە کــە

بچــووک دەبێــت .واتــە ئەندێشــەی

لــە ناوەنــدە ئەوروپییــەکان ،بــەاڵم ئەمــە

کەڵەکەکردنــی ســەرەتایی قۆناغــی

ئــەوەی کردبــوو کــە ســەرمایەداری بــە

ڕووینــەدا .ئێمــەش ئێســتا لەبــەردەم

یەکــەم و دوای ئــەوەش ســەرمایەداری

خێرایــی و بــە ڕەخســاندنی جۆرێــک

هەمــان ئاڵەنگارییدایــن ،واتــە شــەپۆلی

ئــەو قۆناغــەی تێپەڕانــدووە ،بــەو

هەلومەرجــی بابەتــی باڵودەبێتــەوە .واتــە

دووەم .ئێمــە لــە هەمــان پێگەدایــن ،واتــە

شــێوەیەش مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی

خــودی مارکســیش بــە تەواوەتــی درکــی

ئــەم سیســتەمە ســەرمایەدارییەی لەســەر

ســەرمایەداری لەســەر ئاســتێکی جیهانــی

بــە خەســڵەتی جەمســەرگیریی پڕۆســەی

بنەمــای جەمســەرگیری دامــەزراوە و

باڵوبــووەوە .لــە کتێبەکانــی مارکسیشــدا

کەڵەکەکردنــی ســەرمایەداری نەکردبــوو،

لەالیــەن پەراوێــز و النشــینەکانەوە

دەربــارەی ئــەو پرســە ئەمــە زۆر بــە

هەروەهــا لینینیــش ،کــە پێشــبینیی

قبوڵکــراو نییــە ،چونکــە دەستەوەســتانە

ڕوونــی دەردەکەوێــت ،بەتایبــەت کاتێــک

ئــەوەی کردبــوو کــە دەشــێت شــۆڕش

لــەوەی بتوانێــت چارەســەرێکی مرۆیــی

مارکــس دەڵێــت هیندســتان پــاش چەنــد

لــە حەڵقەیەکــی الوازەوە دەســتپێبکات

پێشــکەش بــکات ،هــەم ســەبارەت بــە

ســاڵێک دەبێتــە هێزێکــی ســەرمایەداریی

(واتــە ڕووســیا) ،بــەاڵم بــە خێرایــی بــە

واڵتــە دەرکەوتووەکانــی ئێســتا ،وەک

گــەورە و بەریتانیــای مــەزن لەبــەردەم

واڵتانــی دیکــەدا باڵودەبێتــەوە ،تەنانــەت

چیــن و بەڕازیــل و باشــووری ئەفریقیــا،

هیندســتانی گــەورەی ســەرمایەدارییدا

چاوەڕوانــی شۆڕشــی دەکــرد لــە ئەڵامنیا و

یاخــود واڵتــە پەراوێزخــراوەکان ،وەک
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واڵتانــی خۆمــان لــە ڕۆژهــەاڵت .کــە

تێڕوانینــە لینینییەکــەدا بــوو بــۆ ئــەم

ناوماننــاوە کۆڵۆنیالیزمــی بەکۆمەڵــی

دەڵێــم ســەرمایەداری مەبەســتم لــەو

شــەپۆلە ،کــە پێــی وابــوو شــەپۆلی یەکــەم

ســێکوچکەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی

ســەرمایەدارییەیە کــە هەیــە و بااڵدەســتە،

نییــە ،بەڵکو شــەپۆلی کۆتاییشــە هــاوکات،

ئەمریــکا و ئەوروپــا و ژاپــۆن ،ئەمــە

نــەوەک ســەرمایەداری وەک مۆدێلــی

بــەوەش ئەگــەر و گریامنــەی شۆڕشــێکی

دۆخێکــی جیــاوازە .ئایــا دەتوانیــن بــە

بەرهەمهێنــان لەســەر دوا ئاســتی

سۆسیالیســتیی خســتبووە بــەردەم خــۆی

دەســتپێکی هەنــگاوە شۆڕشــگێڕییەکان

داماڵیــن ،بەڵکــو ئــەو ســەرمایەدارییە

لــە ناوەنــدەکان و پەراوێزەکانــدا.

دایبنێیــن ،هاوشــێوەی ئــەوەی لــە

بەرجەســتەیەی

کــە

ئەمریــکای التیــن و ســودان لــە میانــەی

سیســتەمێکی

جەمســەرگیرە ،رسوشــتی کەڵەکەخــوازی

*پێتوایــە ئەوانــە پارتــی لینینــی

شــەپۆلی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕییەوە

ئــەم سیســتەمەش ناتوانێــت ئــەم کێشــانە

بــوون؟

ڕوویــدا؟ ئــەوە شــۆڕش نەبــوو ،بەڵکــو

چارەســەر بــکات ،هــەر بۆیــە بوارێــک

-بەڵێ پارتی لینینی بوون.

هەنــگاوی شۆڕشــگێڕانە بــوو ،ئێمــە
ڕووبــەڕووی

دێتــە ئــاراوە بــۆ شــەپۆلی دووەمــی

شــەپۆلێکی

دیکــەی

شۆڕشــەکان ،کــە ئــەم شــەپۆلە لــە پەراوێــز

*ئێســتاش ئــەوە بۆتــە هۆکارێــک بــۆ

هەنــگاوە شۆڕشــگێڕییەکان دەبینــەوە،

و النشــینەکانەوە دەســتپێدەکات ،واتــە

الوازبوونیان؟

ئایــا ئــەم هەنــگاوە شۆڕشــگێڕییانە جــۆرە

جارێکــی دیکــە لــە ئاســیا و ئەفریقیــا و

-بەڵــێ ئــەوە هۆکارێکــە کــە ئــەو حزبانــە

پۆتێنشــەڵێک بەدەســتدەهێنن بــۆ مانــەوە

ئەمریــکای التینییــەوە ،بــەاڵم کاتێــک

لــە ئێســتادا هیــچ بوونێکیــان نەمــاوە .ئــەو

و ڕووبەڕووبوونــەوەی تەحەدییــەکان

دەڕوانینــە کــۆی گشــتیی دانیشــتوانی

شــەپۆلە کۆتاییهــات ،ئــەو الپەڕەیــە داخـرا،

و ســازاندنی زەمینــەی بابەتــی بــۆ

ئاســیا و ئەفریقیــا و ئەمریــکای التینــی،

ئێمــە ئێســتا دەچینــە نــاو شــەپۆلێکی

پێشــکەوتنی زیاتــر لــە هەنگاوێکــی

بــاس لــە ()80%ی دانیشــتوان دەکەیــن،

نوێــوە ،کــە تێیــدا ڕووبــەڕووی کۆڵۆنیالیــزم

شۆڕشــگێڕییەوە بــۆ هەنگاوێکــی دیکــە.

بــەو جــۆرەش ئێمــە کەمینەیــەک

و داگیــرکاری دەبینــەوە .هێشــتا ئــەوە

ئــەم پڕۆســەیە درێژەپێــدەری ئــەوەی

نییــن ،هــەر ئەمــەش بەرەنگارییــە

کۆڵۆنیالیزمــە کــە کۆنرتۆڵــی جیهانــی

پێشــووە ،مــن وەک ڕوودانــی شۆڕشــێک

ڕاســتەقینەکەیە.

کــردووە ،ئێمــە ئێســتا ڕووبــەڕووی ئــەم

و دواتــر هاتنــی شۆڕشــێکی دیکــە بــۆ

کۆڵۆنیالیزمــە دەبینــەوە ،بــەاڵم ڕووبەڕووی

دروســتکردنی سۆســیالیزم لــە قۆناغێکــی

کاتێــک قســە دەربــارەی ئــەم

کۆڵۆنیالیزمێکــی جیــاواز دەبینــەوە

مێژوویــی کورتــدا دوای چەنــد ســاڵ و

بەکۆمەڵــە

لــەوەی شــەپۆلی یەکــەم .کۆڵۆنیالیــزم لــە

دەیەیــەک تەمشــای قۆناغــی ڕاگــوزەر

دەکەیــت ،بــاس لــە ڕۆڵ و گرنگیــی

شــەپۆلی یەکەمــدا ،بــە شــێوازی کــۆ و

لــە ســەرمایەدارییەوە بــۆ سۆســیالیزم

حزب یاخــود حزبە کۆمۆنیســتییەکان

بەکۆمــەڵ نەبــوو ،بەڵکــو کۆڵۆنیالیزمــی

ناکــەم ،بەڵکــو وەک زنجیــرە هەنگاوێکــی

ناکەیــت؟

بەریتانــی ،بەلژیکــی ،ئەمریکــی ،ژاپۆنــی

شۆڕشــگێڕی لە دەســتکەوتی شۆڕشــگێڕیی

-پارتــە کۆمۆنیســتەکان لــە میانــەی

و ئەڵامنــی هەبــوو .هێــزە کۆڵۆنیالیســتە

یــەک لــەدوای یــەک تەماشــای ئــەو

شــەپۆلی یەکەمــەوە دروســتبوون،

گــەورەکان چووبوونــە نــاو کێبڕکــێ و

قۆناغــە دەکــەم ،بــااڵم ئایــا ئــەم

واتــە شــەپۆلی ســەدەی بیســتەم،

جەنگــەوە لەنێــوان خۆیانــدا .بــەاڵم ئەوەی

هەنــگاوە شۆڕشــگێڕییانە ئەگــەر لــە

دروستبوونەکەشــیان لــە چوارچێــوەی

لــە ئێســتادا ڕووبــەڕووی دەبینــەوە و

چەنــد ناوچەیەکــی ســنووریی ئاســیا و

ڕووبەڕووبوونــەوە
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ئەمریــکای التینییــەوە دەســتپێدەکات،

-بەڵــێ ،مارکســیزم مێژوویەکــی هەیــە،

هیــوادارم لــە ئەفریقیــا و واڵتانــی

تــا ســەرمایەدارییش هەبێــت ،پێــم وایــە

عەرەبیشــەوە ،دەتوانێــت بارودۆخێکــی

ڕەخنــەی ســەرمایەدارییش دەبێــت

وەهــا بخوڵقێنێــت کــە کاریگەریــی

هەبێــت؛ مارکســیزمیش بەوپێیــەی

بکاتــە ســەر کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری

میتۆدێکــی چاالکــە بــۆ ڕەخنــەی

لــە چــەق و ناوەنــدەکان و ببێتــە مایــەی

ســەرمایەداری ،دەبێــت هەبێــت ،وەک

زەمینەســازیی بــۆ هەنــگاوی شۆڕشــگێڕی

ئــەوەی کــە ئێســتا بــە شــێوەیەکی

لــەو ناوچانــەش؟ مــن الی خۆمــەوە

کردارەکــی هەیــە.

گەشــبینم ،چونکــە پێموایــە ئــەم سیســتمە

مارکسیزم
مێژوویەکی هەیە،
تا سەرمایەدارییش
هەبێت ،پێم
وایە ڕەخنەی
سەرمایەدارییش
دەبێت هەبێت؛
مارکسیزمیش
بەوپێیەی میتۆدێکی
چاالکە بۆ ڕەخنەی
سەرمایەداری،
دەبێت هەبێت ،وەک
ئەوەی کە ئێستا بە
شێوەیەکی کردارەکی
هەیە
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بــۆ ئــەوەی بــەردەوام بێــت پێویســتە

*یەکێــک لەوانــەی بەدواداچوونــی

باکــوور [ی گــۆی زەوی] تاکالیەنانــە

هەیــە بــۆ نووســینەکانت بــاس لەوە

دەســت بەســەر کەرەســتە رسوشــتییەکانی

دەکات ســەمیر ئەمیــن گەرموگوڕیــی

هەمــوو هەســارەکەدا بگرێــت لەپێنــاو

خــۆی بــۆ کۆمۆنیــزم نەشــاردۆتەوە،

بەکاربردنــی تایبەتــی خۆیــدا ،و ڕێگــە

وێــڕای ئــەوەی ســەمیر ئەمیــن پێــی

بگرێــت لــەوەی گەالنــی ئاســیا و ئەفریقیــا

وایــە کــە ئــەم کۆمۆنیزمــە چیتــر

و ئەمریــکای التینــی دەســتیان پێــی

بۆتــە شــتێکی ناجــۆر و خــراپ ،بــەاڵم

بــگات ،بــەاڵم کاتێــک ئێمــە دەســتدەکەین

ســەمیر ئەمیــن بــە تونــدی بەرگــری

بــە بەکارهێنانــی ئــەم کەرەســتانە لەپێنــاو

لــە کۆمۆنیــزم دەکات ،هەروەهــا

پێشــکەوتنی خۆمانــدا ،ئــەوا بارودۆخێــک

بەرگریــی لــە هەڵوێســتی هەندێــک

دەخوڵقێنیــن کــە تێیــدا گەالنــی چــەق و

پارتــی کۆمۆنیســتی عەرەبییــش

ناوەنــد ناچــار دەکەیــن کــە جارێکــی دیکە

دەکات؛ بــەاڵم لەگــەڵ ئەوانەشــدا تۆ

بیــر لــە مۆدێلــی ژیــان بکەنــەوە ،نــەک

ئــەم پارتانەت بە الواز وەســفکردووە،

هــەر لــە مۆدێلــی بەرهەمهێنــان.

ئەمــەش دەمانگێڕێتەوە بۆ پرســیاری
«دەبێــت چــی بکرێــت؟» بەتایبــەت

*بــە بۆچوونــی تــۆ مارکســیزم

کــە هەندێــک کــەس تەنهــا لــە

کەوتۆتــە زەلــکاوەوە؟ وەک ئــەوەی

شــێوازە لینینییەکەیــدا ئەندێشــەی

یەکێــک لــە ڕەخنەگرەکانــت وەهــا

پارتێکــی کۆمۆنیســت دەکــەن؟

دەڵێــت؛ بــەاڵم تــۆ خــۆت وتــت کــە

-الپــەڕەی ئــەم حزبانــە داخــراوە و

مارکسیســتێکی جیاوازیــت و لــە

ئێســتا لەبــەردەم پێشــهاتێکی نوێدایــن،

مارکســدا ناوەســتیت ،بەڵکــو لێیــەوە

لەبــەردەم وێنایەکــی نوێدایــن ،واتــە

دەســتپێدەکەیت؟

شــێوازی ڕێکخســن –پارتــی کۆمۆنیســتیش

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )72 - 73ساڵی شانزەیەم

لەنێــو شــێوازەکانی ڕێکخســتندا -و

*پارتــە

یــان

کۆتاییەکانــی ســەدەی بیســتەمدا

شــێوازی خەباتــی نوێدایــن ،هــەم لــە

هەندێــک لــە پارتــە کۆمۆنیســتەکان،

ئافاتێــک جیهانــی گرتۆتــەوە ،نەبۆتە

خەباتــی ئاشــتییانە و مانگرتنــدا ،هــەم لــە

وێــڕای ئــەوەی باشــترین کادیرەکانــی

مایــەی

لەناوبردنــی

ســەرجەم

خۆپیشــاندان و لــە هەندێــک دۆخیشــدا

کۆمەڵگــە و باشــترین ڕووناکبیــر و

مرۆڤایەتــی،

بــەاڵم

ســەرجەم

لــە خۆپیشــاندانەکاندا ،یاخــود ئامڕازەکانــی

داهێنەرەکانیــان بــە الی خۆیانــدا

مرۆڤایەتیــی

بیمــار

کــردووە،

خەباتــی چەکداریــی وەک شــۆڕش و

ڕاکێشــاوە ،بەاڵم دەســت و مەچەکیان

ئەویــش ڤایرۆســی لیبراڵــە»؛ بەڵــێ

شــەڕی پارتیزانــی و ...هتــد .ئــەم ئامڕازانــە

بــە کۆتــی گــەورە بەســتراوە و

ئەمــە پارچەیەکــی ئەدەبییــە ،بــەاڵم

هــاوڕەوت لەگــەڵ بارودۆخــە بابەتییەکانی

دەبینــن لەنــاو حزبەکانیانــدا هیــچ

ئایــا هەتاوەکــو ئێســتاش تارمایــی

بەڵکــو

مارکــس دەتوانێــت ڕووبــەڕووی ئــەم

کۆمۆنیســتەکان

ســەدەی بیســتەم .مــن هەرگیــز ناڵێــم ئــەم

دیموکراســییەک

نییــە،

حزبانــە هەڵــە بــوون و نەیانتوانیــوە درک

دەریاندەپەڕێننــە

دەرەوە؟

بــە بارودۆخەکــە بکــەن ،بــەاڵم هەرچۆنێک

-بەڵــێ مــن لەگەڵتــدام لەمــەدا،

ڤاترۆســە بەســەر دژە ڤایرۆســەکەیدا

بێــت لەگــەڵ بارودۆخەکــەدا تێپەڕیــون،

بەداخــەوە .باشــرین ئــەو کادیرانــەی لــەم

ســەرکەوتووە؟

بــەاڵم بارودۆخــی ئێســتا گەشەیســەندووە

ســااڵنەی دواییــدا کۆمەڵگــەی عەرەبــی

(-بــە پێکەنینــەوە) :ســوپاس ،بەڵــێ ڕاســتە

و گەیشــتووینەتە واقیعێکــی نــوێ،

بەرهەمیهێنــاون ،حزبــە شــیوعییەکان بــەالی

مــن کاریگــەر بــووم بــە مانیفێســتی

هەربۆیــە ئێمــە وەک خەڵــک نــەک وەک

خۆیانــدا ڕایانکێشــاون ،هەربۆیە من بەرگری

کۆمۆنیــزم .مــن وەهــای دەبینــم کــە

ڕۆشــنبیر دەتوانیــن داهێنــان بکەیــن

لــەم پارتانــە دەکــەم ،چونکــە گوزارشــت

هەتاوەکــو ســەرمایەداری هەبێــت ئــەو

لــە هێنانەئــارای ئامــڕازی نــوێ .مــن

لــە پێشــڕەوانی کۆمەڵگــە عەرەبییــەکان

تارماییــەش هەیــە ،ئــەوە ســەرمایەدارییە

دەرمانێکــم ال نییــە بــۆ دروســتکردنی

دەکــەن ،بــەاڵم دەســت و پێیــان بەس ـراوە.

کــە ئــەم جــۆرە ئاکامانــە دەخوڵقێنێــت،

فۆڕمێکــی ئاشــتییانەی ئــەوە و ناڵێــم

ئەمــە بۆیــە لــە پارتــە کۆمۆنیســتییەکاندا

واتــە داڕمانــی بارودۆخــی بژێویــی

ئەوەتــا گیــراوەی کۆمۆنیــزم ئامادەیــە،

ڕوودەدات کــە دەیانەوێــت دڵــی ڕژێمــە

زۆرینــەی زۆری خەڵــک ،واتــە چینــە

جــا بــە مۆدێلــە ســۆڤێتییەکەی بێــت ،یــان

پۆپۆلیســتییەکان ڕازی بکــەن ،هەربۆیــە

میللییــەکان ،هەربۆیــە تــا ئــەم سیســتمە

مۆدێلــە چینییەکــە ،یــان هــەر مۆدێلێکــی

خۆیــان بەدوورگرتــووە لــە ڕێکخســتنی

ســەرمایەدارییە بــەردەوام بێــت ،تارمایــی

دیکــە ،بــەاڵم مــن دەڵێــم کۆمۆنیــزم

جەمــاوەری میللــی ،چونکــە ڕێکخســتنی

کۆمۆنیزمیــش هــەر بوونــی دەبێــت.

ئامانجێکــی مرۆڤایەتییــە ،کۆمۆنیــزم واتــە

جەمــاوەری میللــی و بەرەوپێشــردنی

کۆمەڵگەیەکــی ئینســانی ،کــە دامەزرابێــت

ملمالنێــی چینایەتــی لەالیــەن ڕژێمــە

*کەواتــە

لەســەر بنەمــای تێپەڕاندنــی لێکدژیــی

فەرمانڕەواکانــەوە قبوڵکــراو نییــە.

بانگەشــەکەی ژاک دێریــدا بــۆ

نێــوان چینــەکان و چەوســاندنەوەی کار و

ڤایرۆســە ببێتــەوە ،ئایــا پێتوایــە ئەو

چــۆن

دەڕواننــە

دروســتکردنی ئینتەرناســیۆناڵێکی

لێکدژیــی نێــوان گــەالن و نەتــەوەکان لــە

* پێــم وایــە لــە کتێبەکەتــدا

نــوێ

چوارچێوەیەکــی نێونەتەوەییــدا ،ئەمــەش

«ڤایرۆســی لیبــراڵ» زۆر کاریگــەر

هاوپەیمانێتییــە پیــرۆزەی ئێســتا

گیراوەیەکــی ســیحری نییــە ،بەڵکــو ئاکامــی

بوویــت بــە مانیفێســتی کۆمۆنیــزم،

لــە جیهانــدا هەیــە و دەیەوێــت بــۆ

کۆتایــی ملمالنــێ و خەباتــە.

بەتایبــەت لــە دەربڕینێکتــدا «لــە

دواجــار مارکــس لــە گــۆڕ بنێــت؟

لــە

ڕووبــەڕووی

ئــەو
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-دیــارە کــە مــن نووســینێکم نووســیوە

 -بەڵــێ ،بێگومــان کار لەالیەن ســەرمایەوە

ئاســاییە کــە هــەردەم لەگــەڵ

بــە ناونیشــانی «لەپێنــاو ئینتەرناســیۆناڵی

دەچەوســێرنێتەوە ،بــەاڵم چەوســاندنەوەی

سیســتەمی

ســەرمایەدارییدایە،

پێنجــەم»دا ،پێــم وایــە گەالنــی جیهــان

کار بــە شــێوەی جیاجیــا و جۆراوجــۆر

هەندێکــی دیکــەش ڕێــک بــاس

پێویســتیان بەوەیــە ،چونکــە کۆڵۆنیالیــزم

دەبێــت ،نــەوەک لــە میانــەی تاکــە یــەک

لــەوە دەکــەن کــە تارمایــی مارکــس

ســوود لــە پەرتبوونــی هێــزە میللییــەکان

شــێوازی چەوســاندنەوەی کارەوە .بەڵــێ

ســەرلەنوێ دەگەڕێتــەوە .هەندێکــی

و نەبوونــی ســراتیژێکی هاوبەشــی

ڕاســتە چەوســاندنەوەی کار بە شێوەیەکی

دیکــەش هــەن لەم بــوارەدا پشــتیان

هێــزە میللییــە ســنوور جیــاوازەکان

ڕاســتەوخۆ و بەتایبــەت بەرامبــەر چینــی

بەســتووە

شــیکارییانەی

وەردەگرێــت ،لــە کاتێکــدا ســەرمایە خــۆی

کرێــکار لــە شــوێنی کاری پیشەســازییدا،

مارکــس

ســراتیژێکی جیهانیــی هەیــە «گڵۆباڵیزمــی

منوونەیەکــی چەوســاندنەوەی کارە،

جەخــت دەکاتــەوە لــە پێویســتیی

ســەرمایەداری» ،هــەر بۆیــە دەبێــت چینە

بــەاڵم تاکــە شــێواز نییــە .دەبێــت

بــۆ جیهانێکــی تــەواو جیــاواز و

میللییەکانیــش ســراتیژێکی هاوبەشــیان

بڕوانینــە ئــەو شــتەی بــە گشــتی ناومــان

نــوێ ،کــە تێیــدا پەیوەندییــە

هەبێــت ،ئەمــەش ئامانجــی ســەرەکیی

نــاوە چینــە جەماوەرییــەکان بــە مانــای

کۆمەاڵیەتییــەکان

گۆڕانکارییــان

ئینتەرناســیۆناڵی پێنجــەم دەبێــت.

فراوانــی وشــەکە .مەبەســت لــەم چینانــە

بەســەردا بێــت و هێــزە مرۆییــەکان

کۆمەڵــە توێژێکــی جیاجیــان ،هەمــوو

بەرەوپێــش بــڕۆن ،کەواتــە ئایــا

*کەســانێک هــەن پێیــان وایــە

ئــەم توێژانــەش دەکەونــە ژێــر ســایەی

قســەکردن لەســەر مەرگــی مارکــس،

ئــەوەی مارکــس وەک بنەمایــەک لێی

ســتەمی ســەرمایەوە ،بــەاڵم بــە شــێوازی

قســەیەکی ئایدیۆلــۆژی و سیاســییە؟

دەڕوانرێــت و پێگەیەکــی نــاوازەی

جیاجیــا ،هەربۆیــە کێشــەکە بریتییــە لــە

 -ئــەوەی ئامــاژەت پێــدا کــە

داوە بــە چینــی کرێکار لــە ملمالنێیدا

دروســتکردنی هاوپەیامنێتییــەک لەژێــر

ســەرمایەداری خــۆی ڕاســتدەکاتەوە،

دژ بــە بــۆرژوازی ،لــە ئێســتادا شــیاو

ناونیشــانی بەیەکگەیشــتندا ،لەگــەڵ

ئایدیایەکــی دروســت نییــە ،ســەرمایەداری

نییــە .چونکە لــەم واقیعەی ئێســتادا

ڕێزگرتــن و داننــان بــە توێژەکانــی تــردا.

هەڵەکانــی ڕاســت ناکاتــەوە ،تەنهــا

کۆمەڵــە گروپێکــی کۆمەاڵیەتیــی

بــەو

خســتوونیەتەڕوو،

کــە

مەگــەر چینەکانــی خــوارەوەی کۆمەڵگــە

ناکرێــکاری بااڵدەســتن ،ئەمــەش

*لەژێر ئااڵیەکی یەکگرتوودا؟

ئــەوەی بەســەردا بســەپێنن .بــۆ منوونــە

بــەو مانایــە دێــت کــە بکەرێکــی

-بەڵێ.

ئێمــە لــە کۆبوونــەوەی گروپــی (جــی

دیریکــراو بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە،

 )20لــە لەنــدەن بینیــان کــە چــۆن تاکــە

پێشــوەخت دیاریناکرێــت ،بەڵکــو

*واتــە تــۆ بــاس لــە هاتنــی

ســراتیژی ســەرمایەداری وەک هێزێکــی

لــە پڕاکتیــک و لــە چوارچێــوەی

قەیرانــی ئابووریــی ســەرمایەداری

بەدەســەاڵت ،بریتییــە لــە گێڕانــەوەی

دەخوڵقێندرێــت.

دەکەیــت .بــەاڵم لــە میانــەی ئــەم

سیســتەمەکە بــۆ ئــەو جێگــە خراپــەی

دادگاییکــردن

قەیرانــەی کۆتاییــەوە چەندیــن

کــە تێیــدا بــووە ،نــەوەک ڕاســتکردنەوەی.

نییــە ،بەڵکــو بــۆ ســوودگەیاندنە لــە

کــەس گریمانــەی جیاجیــای خۆیــان

هەربۆیــە مــن دەڵێــم تەنانــەت ئەگــەر

ڕووبەڕووبوونــەوەی ئاڵەنگارییەکانی

هەڵچنیــوە ،هەندێــک کــەس لــەو

ئــەم ســراتیژەش ســەربگرێت ،ئــەوا لــە

قەیرانێکــی

کورمتــەودادا ســەرکەوتوو دەبێــت .بــە

مارکســیزمدا
بێگومــان

ئەمــە

ســەردەمی ئێســتادا؟

92

بــاوەڕەدان

ئــەوە

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )72 - 73ساڵی شانزەیەم

Samir Amin

واتایەکــی دیکــە گەڕانــەوە دەبێــت بــۆ

مایەپووچبوونــی

پێــش ئــەو قەیــران و داڕووخانــەی لــە

لینینیزمــەوە؟

بــوو ،بــەو مانایــەی کــە کۆمەڵێــک شــتی

ســێپتەمبەری 2008دا ڕوویــدا ،بــەاڵم

 -نــا نەخێــر ،ئەمــە بڕیارێکــی زۆر خێرایــە.

زۆر گــەورەی بەدیهێنــاوە .بــەاڵم کێشــەکە

ئەمــە چارەســەرێک نییــە بــۆ قەیرانەکــە،

لینیــن کەســایەتییەکی گەورەیــە و تاکــە

ئەوەیــە لینیــن پێیوابــوو کــە شــۆڕش لــەم

بەڵکــو قەیرانەکــە بــەردەوام دەبێــت لــە

کــەس بــوو کــە لــە دەمــی قەیرانــی

زنجیــرە بازنــە الوازەوە دەســتپێدەکات

قووڵبوونــەوەی زیاتــر.

گــەورەی ســەرمایەدارییدا باســی لــەوە

(واتــە ڕووســیا) ،پاشــان باڵودەبێتــەوە

کــردووە کــە ئــەم سیســتەمە ناتوانێــت

بــۆ ناوەنــدە پێشــکەوتووەکانی ئەوروپــا.

*بــۆ درێــژەدان بــە قســەکانت

ســەقامگیر بێــت و بــە زەروورەت

بــەاڵم ئەمــە ڕووینــەدا .پەرەســەندنەکانی

دەربــارەی ئــەو ،دەگەڕێینــەوە بــۆ

سەردەکێشــێت بــۆ جەنــگ .بــە ڕاســتییش

دواتریــش ناگەڕێنــەوە بــۆ لینیــن ،لینیــن

لینیــن؛ پێتوایــە تــا چــی ئاســتێک

هــەر بــەو جــۆرە بــوو ،سەریکێشــا

ســاڵی  1924کۆچــی دوایــی کــردووە،

لینیــن دابڕانێکــی دروســت کــردووە

بــۆ جەنگــی جیهانیــی یەکــەم .کــە

کــە لــەو دەمــەدا شۆڕشــی ڕووســیا لــە

لەگــەڵ مارکســدا ،بەتایبــەت کــە

لینیــن پێیوابــوو ئەمــە هەلێکــە بــۆ

دەمــی الوێتیــی خۆیــدا بــوو و ئەگــەری

هەندێــک کــەس لــەو بــاوەڕەدان

ڕاپەڕینــی گــەالن و بەدیهێنانــی شۆڕشــی

بەرپابوونــی شــۆڕش لــە شــوێنەکانی دیکە،

لینیــن خزمەتێکــی گــەورەی بــە

سۆسیالیســتی ،هەروەهــا لینیــن درکــی

هــەر لەئــارادا بــوو.

ســەرمایەداری کــردووە بــە هــۆی

بــەوە کــرد کــە ڕووســیا بریتییــە لــە بازنەی

مارکســیزم-

الوازی زنجیرەکــە .لەوەشــدا ســەرکەوتوو
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ناڕوانــم

سیاســی و ئابــووری بێــت ،نــەوەک

مارکسیســتبوونی تــۆ ،ئایــا هیــچ

لــە ســەرمایەداریی جیهانییــەوە بــۆ

لێکرتازاندنیــان .کۆمەڵگــەش تاکــە ئام ـڕازە

بوارێــک هەیــە بــۆ تازەکردنــەوەی

سۆســیالیزمی جیهانــی ،بــە پێچەوانــەوە

بــۆ کۆکردنــەوەی بەدیموکراســیکردنی

فکــری مارکســیزم؟

تــەواو هەڵوێســتێکی واقیعییانەیــە،

کۆمەڵگــه و بەدیهێنانــی پێشــکەوتنی

 -نــەک هــەر بــوار هەیــە بــۆ تازبوونــەوە،

لەبەرئــەوەی ئــەو لێکدژییــە حەقیقییانەی

کۆمەاڵیەتــی .منیــش بــە هەمــان

بەڵکــو مــن پێــم وایــە مارکســیزم

لەبەرچاوگرتــووە

سیســتەمی

شــێوە ڕەخنــە لــە مۆدێلــی ســۆڤیەتی

دەســتیکردووە بــە تازەکردنــەوەی خــۆی.

ســەرمایەدارییان پــێ دەنارسێتــەوە.

و مۆدێلەکانــی دیکــەی کۆمۆنیزمــی

*چــۆن دەڕوانیتــە ئــەو داواکارییــەی

*تــۆ

مۆدێلــی

دەبــوو بــۆ بەرژەوەندیــی چینــە

دەکرێــت بــۆ گەڕانــەوە بــۆ مارکــس

دیموکراســیی ئەمریکــی گرتــووە

جەماوەرییــەکان دروســتبووبن ،بــەاڵم لــە

لەپێنــاو (مارکســیزمی ڕەخنەیــی)

و بانگەشــەی خەباتــت کــردووە

ڕاســتیدا هیــچ دیموکراســییەک بوونــی

پــاش هەرەســهێنانی ئــەوەی بــە

لەپێنــاو دیموکراســییدا ،بەجۆرێــک

نییــە و چینــە جەماوەرییەکانیــش مافــی

نــاوی مارکســیزمەوە دەســەاڵتی

کــە

بــە

ئایدیۆلۆژیــی خۆیــان ســەپاندبوو؟

بەرژەوەندییــە زیندووەکانــی چینــە

*وەک

تەواوکردنێــک

دەربــارەی

وەرچەرخانــە

ماوەدرێــژە

کــە

مێژوویــی دەگــرم ،کــە لــە واقیعــدا
ڕەخنــەت

پەیوەســت

لــە

بێــت

کۆمەاڵیەتییەکانــەوە ،بۆچوونــی تــۆ

خۆڕێکخســتنیان نییــە.
*تــۆ بەرگــری دەکەیــت ،یاخــود

-مــن تــەواو لــە ڕیــزی ئــەم داواکارییــەدا

چییــە لــەو بارەیــەوە؟

دەوەســتم.

-شــیکاریی مــن تەنهــا بــۆ مۆدێلــی

بــە

دیموکراســیی ئەمریکــی نییــە ،بــەاڵم

بااڵدەســتانەی ئێســتا ،لــە بەرامبــەر

*کەســانێک هــەن پێیان وایە ســەمیر

مۆدێلــی دیموکراســیی بــۆرژوازی بــە

بزووتنــەوە ئیســامییەکان؛ یــان

ئەمیــن هەڵخــزاوە بــەرەو ئایدیالیزم

شــێوەیەکی گشــتی ،هــەم لــە ویالیەتــە

وەک ئــەوەی (بورهــان غەلیــون)

کاتێــک بــاس لــە وەرچەرخــان دەکات

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا هــەم لــە

لــە کتێبــی «گفتوگــۆی دەوڵــەت

لــە ســەرمایەداریی جیهانییــەوە

ئەوروپــا ،بــە هەمان شــێوەیە .لە شــیکاری

و ئاییــن»دا باســی تــۆ دەکات و

بــەرەو سۆســیالیزمی جیهانــی ،و

ئــەم مۆدێلــەدا دەڵێیــن دیموکراســیی

دەڵێــت ســەمیر ئەمیــن پێیوایــە

بەزۆرییــش لــە ســەرەوە پرســەکان

سیاســییە و جیاکاریــی دەکات لەنێــوان

هــەر گۆڕانکارییــەک لــە بارودۆخــی

دەخاتــەڕوو ،لەبریــی ئــەوەی لــەو

بەکارهێنانــی دیموکراســی وەک ئامڕازێــک

بااڵدەســتدا

بــۆ

پەیوەندییــە سیاســییانەوە بێــت کــە

بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــارە سیاســییەکان

مەترســیی کەوتنــە نــاو بەربەریــزم،

خاوەنەکانیــان بڕیاریــان لــێ دەدەن

بــە شــێوەیەکی داب ـڕاو لــە بەڕێوەبردنــی

کەواتــە

هەڵوێســت

نــەوەک واقیــع ،کــە زۆر کــەس ئەمــە

کاروبــارە کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەکان،

پشــتیوانیکردنی

وەک لیبڕالیســتی دەبینــن.

کــە جێهێڵــدراون بــۆ بــازاڕ .ئێمــە

با اڵ د ە ســتە کا نە ؟

 -بــە پێچەوانــەی ئــەوەوە ،مــن وەک

پێویســتامن بــە مۆدێلێکــی دیموکراســییە،

( -بــە هەڵچوونــەوە وەاڵم دەداتــەوە):

لــەو

کــە کۆکــەرەوەی نێــوان بەڕێوەبردنــی

نەخێــر هەرگیــز و هەرگیــز شــتی وەهــا

هەڵوێســتێکی
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تەنانــەت

پاســاویش

مانــەوەی

دەدەیــت

ئــەم

ڕژێمــە

سەردەکێشــێت

باشــترین

سیســتەمە

نییــە (بورهــان غەلیــون) تــەواو هەڵەیــە

-بەڵــێ مــن بەرگــری لــە مافــی هەمــوو

دەبنــەوە ،وەک کەرتــی تەندروســتی و

لــەم هەڵســەنگاندنەیدا .مــن پێموایــە

الیــەک دەکــەم بــۆ خۆڕێکخســن،

پــەروەردە و نیشــتەجێبوون و چەندیــن

ئیســامی سیاســی لــە الیــەک ڕژێمــە

هــەروەک چــۆن بەرگــری لــە مافــی

بــواری دیکــە .هەربۆیــە پێویســتە

بااڵدەســتەکان لــە الیەکــی دیکــەوە،

کۆمۆنیســتەکان و چینــی کرێــکار دەکــەم،

ئامانجەکانــی

بەدیموکراســیکردنی

گوزارشــت لــە هەمــان بەرژەوەندییــە

بــەاڵم ئیخــوان موســلیمین ئەمــەی قبــوڵ

کۆمەڵگــە کۆبکرێنــەوە بــۆ بەدیهێنانــی

چینایەتییــەکان دەکــەن ،کــە ئەویــش

نییــە .ئیخــوان موســلیمین لــە میــر بــۆ

وەرچەرخانــی

بۆیــە

بۆرژوازیــی

منوونــە ،قبوڵیــان نییــە کرێــکاران مافــی

دەڵێــم ئــەو مۆدێلــە دیموکراســییەی

کەمپرادۆرییــە (واتــە هاوپەیامنــی

خۆیــان هەبێــت بــە بوونــی ســەندیکای

لەبەردەمامندایــە ،بەکەڵــک نایــەت.

داگیرکــەران) .کەواتــە هیــچ جیاوازییــەک

ســەربەخۆ و ئــازاد لــە دەرەوەی ڕژێمــی

نییــە لەنێــوان ئــەو ڕژێامنــەی وەک ڕژێمی

بااڵدەســت .ئــەوان قبوڵیــان نییــە

*بــەاڵم وەک بورهــان غەلیــون

نائیســامی خۆیــان دەناســێنن .ڕژێمــە

جوتیــاران خۆیــان ڕێکبخــەن بــۆ بەرگــری

دەڵێــت

داواتکــردووە

کۆمەڵــە

تۆتالیتــارەکان و ئەڵتەرناتیڤــی ئیســامی

لــە بەرژەوەندییەکانیــان و بەدەســتهێنانی

ئیســامییەکان

لــە

ڕێگــەی

بەربەســتی ســەرەکی نییــە لەبــەردەم

زەوی .دەبێــت دیموکراســی بــۆ هەمــووان

توندوتیژییەوە هەڵبوەشــێندرێنەوە؟

گەیشــتنی ئیســامی سیاســی بــە حکــوم.

بێــت .ئێمــەش دەبێــت لەگەڵیانــدا

 -نەخێــر مــن هەرگیــز داوای بەکارهێنانــی

ئێمــە دەبێــت تەنهــا وەک ملمالنێــی

بچینــە نــاو ملمالنێیەکــی سیاســییەوە،

توندوتیژییــم

چونکــە

سیاســی لەســەر دەســەاڵت ،بــەاڵم

ملمالنێیەکــی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی،

پێموایــە تاکــە میتــۆد بــۆ پێشــکەوتن و

بــە هەمــان بنکــەی کۆمەاڵیەتییــەوە،

نــەوەک هــەر تەنهــا ئــەوان خاوەنــی

بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵگــە عەرەبییــەکان

تەماشــای ملمالنێــی نێــوان هەندێــک لــە

ئــەو مافانــە بــن لــە دەرەوەی چینــە

و کۆمەڵگەکانــی دیکــەش ،بریتییــە لــە

ڕژێمــە بااڵدەســتەکان و ئیســامی سیاســی

میللییــەکان .بــۆ منوونــە بڕوانــە لــە

پڕاکتیکــی زیاتــری دیموکراســی ،نــەوەک

بکەیــن.

ئێ ـران ،ئایــا ڕژێمــی ئێ ـران ڕازییــە چینــە

توندوتیــژی.

بەرژەوەندییەکانــی

کۆمەاڵیەتــی.

نەکــردووە،

میللییــەکان خۆیــان خۆیــان ڕێکبخــەن؟
*تــۆ بــە شــێوەیەکی گشــتی ڕەخنــەت

بێگومــان نەخێــر .هەربۆیــە دەڵێــم

لــە گــروپ و دەســتەکانی ئیســامی

خەبــات لەپێنــاو دیموکراســییدا لــە

گوتووتــە

بارودۆخــی واڵتانــی وەک میســڕ و

پڕۆگرامــی ئیخــوان موســلیمین لــە

ســوداندا ،تەنهــا داواکردنــی فرەحزبــی

بنەڕەتــدا دژ بــە هــزری دیموکراســییە

و هەڵبژاردنێکــی تەندروســت و بێگــەرد

و

نییــە ،ئەمــە بەتەنیــا بــەس نییــە ،دەبێــت

سەرچاوە:

هەڵبــژاردن ،تەنهــا بانگەشــەیە ،لــە

چینــە میللییــەکان بەرەوپێشــچوونی

http://w w w.m.a he w ar.org/s.

الیەکــی دیکەشــەوە بەرگــری لــە مافــی

کۆمەاڵیەتــی بەدەســتبهێنن ،چینــە

asp?aid=170778&r=0

ئیخــوان موســلیمین دەکەیــت بــۆ

میللییــەکان ڕووبــەڕووی ئاســتەنگ

ڕێکخســتنی سیاســی و کاری حزبــی؟

و ئاڵەنگارییەکانــی بژێویــی ڕۆژانــە

سیاســی

و

گرتــووە

قبوڵکردنــی

و

دیموکراســی
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