دەربارەی سۆسیالیزم و
بزووتنەوەی خوێندکاران
گفتوگۆ لەگەڵ هێربێرت مارکۆزە
لە فارسییەوە :ئارام مەحموود

سەرنج:

 -تێناگــەم ،مارکــس؟ بەڵــێ بــە قووڵــی

 -ئەمــە پرســیارێکی گەورەیــە .هەمــوو

وەرگێڕانــی وتەکانــی (هێربێــرت مارکــۆزە)

بەرهەمەکانــی ئــەوم خوێندووەتــەوە ،بــەاڵم

ڕوونکردنەوەیەکــی واقیعــی دەبێــت بــە

ی بیرمەنــدی شۆڕشــگێڕ دوای  45ســاڵ

مــاو؟ بێگومــان ئەمــڕۆ هەمــوو مارکســییەک

گەڕانــی بــۆ گۆڕانــکاری کۆتایــی بێــت،

پێویســتی بــە پاســاوێکە .ئــەوەی لــەم

ئەگــەر کۆمۆنیســتێکی تــەواو پابەنــد

هەروەهــا بــە ئاشــکرا پەیوەندییەکــی

گفتوگــۆ کورتــەدا زیاتــر لــە هەمــوو

نەبێــت ،ماویســتە .مــن بــەردەوام پێــم

ناوخۆیــی لــە نێــوان ڕوونکردنــەوە و

شــتێک ســەرنجامن ڕادەکێشــێت ،ئــاوازی

وابــووە کــە ئەلتەرناتیڤێــک بوونــی هەیــە و

گۆڕانکاریــدا هەیــە .لــە بــارەی خــودی

قســەکردنی مارکۆزەیــە ،تێکەڵەیــەک لــە

لــە کتێبەکامنــدا بــۆ ئایدیۆلۆژیــای مارکســی

منــەوە ڕاســتە ئێســتا ماوەیەکــی زۆرە

نائومێــدی و خرۆشــان ،شــیکار و نەفــرەت

کــۆن بــە وەفــاداری نەماومــەوە .لــە دیــدی

ئیــر چاالکوانێکــی خەباتگێــڕ نیــم.

لــە دۆخــی هەنووکەیــی( ،بیرکردنــەوە لــە)

منــەوە ئــەو کۆمەڵگــە سۆسیالیســتییانەی

مــن دەنووســم ،وانــە دەڵێمــەوە ،وتــار

و ئــارەزووی جیهانێکــی (تــر) .ئــاواز و

ئەمــڕۆ دامــەزراون ،لەگــەڵ ســەرجەم

پێشــکەش دەکــەم ،لەگــەڵ خوێنــدکاران

شــێوازی نووســینی مارکــۆزە (هاوشــێوەی

کۆمەڵگــە ســەرمایەدارییەکان ،ئــەو کوالیتییە

قســە دەکــەم ،ئەمانــە چاالکییــە

ژمارەیەکــی تــر لــە کەســایەتییەکانی

جیاوازەیــان نییــە کــە مــن پێــی ڕازی بــم.

ئاســاییەکانی ڕۆشــنربێکن لــە ویالیەتــە

قوتابخانــەی فرانکفــۆرت) ئێمــە فێــر

ئــەوان بوونــی جۆرێــک لــە دەســەاڵت

یەکگرتــووەکان ،چونکــە لــەم واڵتــەدا

دەکات کــە شــێوازی نووســین و گوتــار

لــە جیاتــی جۆرێکــی تــر بــە ڕێپێــدراو

دۆخەکــە بــە هیــچ شــێوەیەک دۆخــی

لــە دەرەوەی دەســەاڵتی سیســتمی

دەزانــن ،هــەر ئەمــە[ .بــەاڵم] سۆســیالیزمی

شــۆڕش نییــە ،هەروەهــا دۆخــی بــەر لــە

بااڵدەســت نییــە و بۆ مانــەوە لە دەرەوەی

ڕاســتەقینە شــتێکی تــرە .مــن بــڕوام وایــە

شۆڕشــیش نییــە .بــەم شــێوەیە ئەرکــی

ئــەم بازنەیــە پێویســتە ڕوو بکەیەنــە

دوای ئەمــە دەتوانرێــت بــێ تێپەڕاندنــی

ڕۆشــنبیرێک بــەر لــە هــەر شــتێک

(سیاســەتی نووســین) و (سیاســەتی

قۆناغــی ستالینیســتی ،کۆمەڵگەیەکــی تــەواو

پەیامێکــی دژە ڕادیــکاڵ (یــان دژە بونیــاد)

گوتــار) .مارکــۆزە لــەم چاوپێکەوتنــەدا ،کە

سۆسیالیســتی دامبەزرێرنێــت .کۆمەڵگــەی

ە .ئێمــە لــە ئەمەریــکا لــە دۆخــی چوونــە

تەنیــا بــۆ ماوەیەکی کەم دوای (شکســتی)

سۆسیالیســتی پێویســتە لەســەر بنەمــای

نــاو (قۆناغێکــی ڕۆشــنگەری) نوێدایــن.

بزووتنــەوەی خوێندکارانــی دەیــەی

یەکگرتوویــی ڕاســتەقینە دامبەزرێت .لەســەر

شەســت دەگەڕێتــەوە ،بــاس لە ڕێکخســن

بنەمــای هــاوکاری :پێموایــە شۆڕشــی کوبــا

* هەروەها لە ئەوروپاش؟

دەکات و (هێــزی لێکهەڵوەشــاندن؛ ئەمــە

بــەو ئاڕاســتەیە دەڕوات .هاوشــێوەی (چــێ

 -دۆخەکــە لــە ئەوروپــا جیــاوازە ،چونکــە

واتــا بــۆ شــۆڕش تەنیــا دەبێــت شــۆڕش

گیڤــارا) کــە هێــای ئــەو بــوو ،زۆر جیــاواز

هێشــتا لــەوێ سیاســەتەکان زیاتــر لــە

بکرێــت ،ئەمــە و بــەس!).

لــە بیرۆکراتــە ستالینیســتییەکان و زۆر

الیــەن چینــی کرێــکارەوە دیــاری دەکرێــن.

لێکچــوو لەگــەڵ مرۆڤــە سۆسیالیســتەکان.

هەروەهــا جیــاوازی زۆر لــە نێــوان واڵتــان
هەیــە :ئەڵامنیــای ڕۆژئــاوا لــە (منونــەی)

* تۆیــان خســتووەتە هاوشــانی
مارکــس و مــاو .کاتێــک خەڵکــی

* ئایــا تــۆ تەنیــا هــەوڵ دەدەیــت

ئەمەریکایــی زۆر نزیکــە ،ئیتاڵیــا تا ڕێژەیەک

بــاس لــە (ســێ میــم) [مارکــس،

ئــەو جیهانــەی کــە تێیــدا

نزیکــە .فەڕەنســا زۆر دوورە .مــن (ڕۆدی

دەکــەن.

دەژیــن ،ڕوون بکەیتــەوە ،یــان

دۆچکــە) و هاوڕێکانــی بــە باشــی دەناســم،

لــە هەوڵــی گۆڕینیدایــت؟

هەروەهــا ئەندامانــی (Sozialistische

مــاو،

مارکــۆزە]

کاردانــەوەی تــۆ چییــە؟
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لە دیدی منەوە ئەو کۆمەڵگە سۆسیالیستییانەی ئەمڕۆ
دامەزراون ،لەگەڵ سەرجەم کۆمەڵگە سەرمایەدارییەکان ،ئەو
کوالیتییە جیاوازەیان نییە کە من پێی ڕازی بم .ئەوان
بوونی جۆرێک لە دەسەاڵت لە جیاتی جۆرێکی تر بە
ڕێپێدراو دەزانن
)Deutsche Studentenbund (SDS

 -لەوانەیــە .ئەگــەر ئــەوان تونــد و

ئــەو نەهامەتییــە نییــە کــە کۆمەڵگــە

ڕێکخـراوی خوێندکارانــی چــەپ( .دۆچکــە)

دەمارگیــرن لەبەرئەوەیــە کــە چەقــۆ

بەرهەمــی هێنــاوە ،بەڵکــو دژی

زۆر ڕووخــۆش و هەســتیارە و بــە هێــچ

گەیشــتووەتە ســەر ئێســکیان و

ســوودەکانی ئــەوە .ئەمــە دیاردەیەکــی

شــێوەیەک دیامگــۆگ نییــە .ئــەو کەســێکە

نائومێــدی لــە کــردەوە سیاســییەکان

نوێیــە و تایبەتــە بــەوەی بــە (کۆمەڵگــەی

کاری زۆری ئەنجامــداوە و زۆریــش بیــر

کاریگەرییــان هەبــووە .ئەگەر دانیشــتوانە

ســەرمایەدار) نــاوی دەبەن .ئەم پرۆســەیە

دەکاتــەوە .نێوانــی تیــۆر و پڕاکتیــک بــۆ

ڕەشپێســتەکانی ویالیەتــە یەگرتــووەکان

لــە ئەڵامنیــاش بــە هەمــان شــێوەیەیە .لــە

ئــەو و هاوڕێکانــی بــە شــێوەیەکی پتــەو

لەبەرچاوبگریــن ،ئــەوان ناوچەکانــی

فەڕەنســا پێموانییــە بــەم شــێوەیە بێــت،

بــە یەکــەوە پەیوەندییــان هەیــە .دەوترێــت

خۆیــان ئاگــر دەدەن ،خانووەکانــی خۆیان

چونکــە کۆمەڵگــەی فەڕەنســا هیشــتا

ئــەوان چەندیــن مانگیــان تەرخــان کــردووە

دەســوتێنن .ئەمــە شــۆڕش نییــە ،بەڵکــو

کۆمەڵگەیەکــی خۆشــگوزەران نییــە.

بــۆ دۆزینــەوەی ئــەم پەیوەندییــە ،ئــەوان

کردەوەیــە لــە ڕووی نائومێدییــەوە،

هەشــت ســاڵیان بــۆ تەرخــان کــردووە .ئایــا

هەڵبەتــە کارێکــی سیاســییە .بێجگــە

* بۆچوونــی تــۆ لــە بــارەی

خوێنــدکارە تووڕەکانــی تــۆش لــە فەڕەنســا

لــەوە نــاڕازی بــوون لــە ئەمریــکا

ئــەوەی بــە بــەراورد لەگــەڵ

هەمــان کاریــان کــرد؟ ئایــا ئەوانیــش بنەمــا

لــە خوێندکارانــدا ســنوردار ناکرێــت.

(بزووتنــەوەی ڕەش پێســتەکان)،

پتەوەکانــی ئایدۆلۆژیایــان دامەزرانــدووە؟

خوێنــدکاران دژی کۆمەڵگەیەکــی هــەژار

بــە (بزووتنــەوەی خوێنــدکاران)

مــن هەســت ناکــەم وایــان کردبێــت.

و ڕێکنەخ ـراو ناخرۆشــێن ،بەڵکــو ئــەوان

نــاو دەبرێــت ،چییــە؟

دژی کۆمەڵگەیەکــی تــەواو ســەرمایەدار

 -ئــەم دروشــمە بــە بۆچوونــی مــن

* هەندێــک جــار هەســت ناکەیــت

شۆڕشــیان کــردووە ،کــە خۆشــگوزەرانی

مەترســیدارە .بــەردەوام و لــە هەمــوو

لــە گرفتێکــدا گرفتــار بوویــت،

و زێدەڕۆییــان زۆر بــاش ڕێکخــراوە،

شــوێنێک زۆرینــەی خوێنــدکاران موحافیزکار

کــە لــە الیــەن چەنــد کەســێکەوە

لــە کاتێکــدا کــە %25ی دانیشــتوانی

و کۆنەپارێــزن .لــەم ڕووەوە (بزووتنــەوەی

هــاواری

ئــەو کۆمەڵگەیــە لــە هەژاریــدا ژیــان

خوێنــدکاری) ئەگــەر دیموکراتــی بێــت،

فێرکارییەکانــی تــۆ دەکــەن؟

بەســەر دەبــەن .شۆڕشــی ئــەوان دژی

پێویســتە موحافیــزکار و کۆنەپارێــز بێــت.

دروســتکراوە

و
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Mao Zedong

(بزووتنــەوەی خوێنــدکاری) بــەو واتایەیــە

* بــە بۆچوونــی تــۆ هــۆکاری

دەیانناســم،

کــە چــەپ نــەک دژی بەڕێوەبردنــی زانکــۆ،

ســەرەکیی ئــەم خۆپیشــاندانە

عەقاڵنــی نییــە ،بەڵکــو (غەریزەیــی)

بەڵکــو دژی خــودی خوێندکارانــە .بــە

خوێندکارییــە توندڕەوانــە لــە

یــە .ئــەوان دۆخێکــی تــەواو جیاوازیــان

پێچەوانــەوە بــۆ ئــەو پێویســتە لــە پرۆســەی

ژمارەیــەک واڵت چییــە؟

دەوێــت .ئــەوان جۆرێــک ژیانیــان ناوێــت

دیموکراتــی تێپەڕێــت .لێــرەدا دژیەکییەکــی

 -لەبــارەی خوێندکارانــی ئەمەریــکا و

کــە تەنیــا بــۆ خەبــات لــە پێنــاو (مانــەوە)

بنچینەیــی هەیــە.
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ئەڵامنیــای ڕۆژئــاواوە کــە مــن باشــر

ئەمــە

پێویســتییەکی

یــە ،ئــەوان لــە چوونــە نــاو شــتێکەوە کــە

ئینگلیــزەکان بــە (سیســتمی هەبــوو)

(تــاک شــوێن) توانــای ڕەتکردنــەوە

چۆنێــک بێــت ئەمانــە کۆمەڵێــك

نــاوی دەبــەن ،ڕوو وەردەگێــڕن،

و وتنــی نەخێــری لەدەســت داوە.

شۆڕشــی رسوشــتین .لــە ویالیەتــە

چونکــە گومانیــان لــەوە هەیــە کــە

لەبەرئــەوە خۆیــان لــە نقــووم بــوون لــەو

یەکگرتــووەکان هیــچ هەماهەنگــی یــان

ئــەو سیســتمە ئیــر پێویســت نییــە.

کۆمەڵگەیــەدا دەپارێــزن.

ڕێکخســتنێک لەســەر ئاســتی نیشــتامنی
نییــە( ،هیــچ ڕێکخراوێــک) لەســەر

ئــەوان هەســت دەکــەن کــە تــەواوی
ژیانیــان لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی خواســتی

* ئەگــەر خوێنــدکارەکان بێنــە

ئاســتی بەرفراوانــی میللـــەتێکیش بوونــی

کۆمەڵگــەی پیشەســازیدایە و تایبەتــە بــە

الی تــۆ و لێــت بپرســن ئایــا

نییــە ،هەروەهــا لەگــەڵ ڕێکخســتنی

ئاڕاســتەی ســوود گەیانــدن بــە بازرگانییــە

خۆپیشــاندانەکانیان

کارێکــی

نێودەوڵەتــی دوورییەکــی زۆرمــان

گەورەکانــی ســەربازی و سیاســەمتەداران.

ڕاســتە و دەتوانێــت یارمەتــی

هەیــە .بێگومــان ئــەم جــۆرە شۆڕشــە بــە

(هیپییــەکان) لەبەرچــاو بگــرن ،شۆڕشــی

کۆمەڵگــە

چــی

ئافراندنــی هێزێکــی شۆڕشــگێڕ کۆتایــی

ئــەوان دژی ئەخالقــی پرۆتســتانتەکانی

وەاڵمێکیــان

ئینگلتەرایــە

(پیوریتانــەکان)،

بــدات،

تــۆ

دەدەیتــەوە؟

نایــەت .بــەاڵم لەگــەڵ بزووتنەوەکانــی

دژی

 -ســەرەتا پێیــان دەڵێــم نابێــت چاوەڕوانی

(جیهانــی ســێیەم) و پەراوێــز نشــینەکاندا

کۆمەڵگــەی ئەمەریــکا کــە تێیــدا تاکەکەن

شــتێک بکــەن ،مەگــەر خۆپیشــاندانە

یەکدەگرێــت .ئەمــە هێزێکــی بــە توانایــە

لــە ڕۆژێکــدا دە جــار خۆیــان دەشــۆرن

گەورەکانــی وەک ئــەوەی کــەم تــا زۆر لــە

بــۆ لێکهەڵوەشــاندن.

و لــە هەمــان کاتیشــدا بــە ســادەیی لــە

هەموو شــوێنێک ڕووی دا ،لە فەڕەنســاش

ڤێتنــام خەڵکــی دەکــوژن و دەســوتێنن.

لــە کاتێکــدا کــە دۆخــی بــەر لــە شــۆڕش

بــەم شــێوەیە ئــەوان بــە شــێوەیەکی پــان

یــان دژە شۆڕشــیش نەبــوو .هــەر

بــۆ داڕێــژراو و ئامانجــدار و بنچینەیــی

چەنــدە مــن نائومێــد نیــم .لــە ویالیەتــە

بــە هێشــتنەوەی قــژی درێــژ و ڕیــش،

یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا زیاتــر بوونــی

خــۆ بــە دوور گرتــن لــە خۆشــۆردن و

ناڕەزایەتییــەکان دژی شــەڕی ڤێتنــام تــا

چوونــە شــەڕ ،دژی ئــەو ســاختەکارییە

ئێســتا بــە الیەنــی کەمــەوە تــا ڕادەیــەک

نــاڕازی بوونــی خۆیــان دەردەبــڕن.

ســەرکەوتوو بــووە لــە دروســتکردنی

دژیەکییــەکان لــە چــاوی ئەوانــەوە

گۆڕانــکاری لــە سیاســەتی ئەمەریــکادا.

کوێرکــەرە .بــەاڵم لــە پەیوەندیــدا لەگــەڵ

نابێــت خەیاڵــی پووچــان هەبێــت،

خوێنــدکاران ،ئەمــە تەنیــا لــە بــارەی

بــەاڵم نابێــت نائومێدیــش بیــن .بــێ

کەمینەیەکــی زۆر بچووکــی ئەوانــەوە

ســوودە لــەو جــۆرە ڕووبەڕووبوونەوانــەدا

ڕاســتە .خوێنــدکاران دەزانــن کــە

چــاوەڕێ بکەیــن جەمــاوەر بچێتــە

کۆمەڵگــە ڕووبەڕووبوونــەوەی لــە خۆیــدا

پــاڵ بزووتنەوەکــە و لــەو پرۆســەیەدا

مەحــاڵ کــردووە و کاری ناعەقاڵنــی بــە

بەشــداری بــکات .بــە بــڕوای مــن شــتێکی

عەقاڵنــی دادەنێــت .ئــەوان کــەم تــا زۆر

لــەو جــۆرە دەتوانرێــت لــە شۆڕشــەکانی

ئاشــکرا بۆیــان دەرکەوتــووە کــە مرۆڤــی

ئێســتای خوێندکارانــدا ببیرنێــت .هــەر
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