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ــە  ــۆن ل ــاری تۆڵ ــە ش ــاڵی 1930 ل ــەمبەری س ــە 27 ی دیس ل

لــە  و  تەمەنــی  ماوەیەکــی  دنیــاوە.  فەڕەنســا هاتووەتــە 

ــەی  ــەڵ نادیی ــەوێ لەگ ــاوە، ل ــر ژی ــە جەزائی ــدا  ل پەنجاکان

خێزانی یەکرتیان ناســیوە، و هاوســەرگیرییان کــردووە و نادییە 

تــا دوا چرکەســاتەکانی ژیانــی هاوژیــن و هاوڕێگــەی بــووە. 

ــێیەم،  ــی س ــی جیهان ــەر دەولەتان ــکا بەرامب ــتی البی هەڵوێس

هەڵوێســتی پشــتگیریکردن بــووە، لــە شۆڕشــی جەزائیرییــەوە 

دژی سیاســەتە کۆڵۆنیاڵخوازییەکانــی واڵتەکەی،تــا دەگاتــە 

دژایــەت هێــرش کردنــە ســەر ئێــراق.  لــە ســەرەتای کارە 

فکــری و فەلســەفییەکانیدا، لــە ســەر دوو جەمســەری مەزنــی 

فیکــری ئیســامی کاری کــردووە، ئەوانیــش ئیــنب خەلــدوون و 

ئیــنب طوفەیــل-ن. ســاالنی 1965 و 1966 دوو کتێبــی لەســەر 

دواتریــش  ســااڵنی  کردوونەتــەوە،  بــاڵو  ئیــنب خەلــدوون 

ــەوە. ــاڵو دەکات ــل ب ــنب طوفەی ــک لەســەر ئی کتێبێ

دواتــر و لــە ســااڵنی 1967 بــەدواوە دەبێتــە مامۆســتای 

ــر« و زۆربــەی زانکۆکانــی دی،  ــە زانکــۆی »نانتێ پڕۆفیســۆر ل

ــیزم  ــش مارکس ــە تایبەتی ــی و ب ــەفەی سیاس ــەوێ فەکس و ل

هەروەهــا  دەڵێتــەوە.  مێــژووەوە  و  تیــۆری  ڕووی  لــە 

ــی  ــەفەی سیاس ــەی فەلس ــڕی »هەواڵگ ــەر و کارگێ دامەزرێن

ــە  ــوو، کــە ســەنتەرێکی ســەر ب ــی« ب ــی کۆمەاڵیەت و ئابووری

ناوەنــدی نیشــتیامنیی توێژینــەوەی زانســتییە. هەروەهــا 

ــەرانی 15  ــتەی نووس ــردن و دەس ــتەی فێرک ــی دەس ئەندامێت

گۆڤــاری فەڕەنســی و بیانــی بــووە، جگــە لــە کتێبــە فیکــری و 

فەلســەفییەکانی، دەیــان وتــاری لە دیــدار و کۆڕ و ســیمینار و 

کۆنگــرە نێودەوڵەتییەکانــدا پێشــکەش کــردووە. سەرپەرشــتی 

لێکۆڵینــەوەی  کاری  پەنجــا  لــە  پــرت  لــە  بەشــداری  یــان 

ــیدا  ــەفەی سیاس ــییەکان و فەلس ــتە سیاس ــە زانس ــەش ل هاوب

ــردووە. ک

ژمــارەی کتێبــە ســەرەکییەکانی »15« کتێــنب، بــۆ دەیــان 

ــان گرنگــرت »فەرهەنگۆکــی  ــە هەمووی ــڕدراون. ل ــان وەرگێ زم

ڕەخنەیــی مارکســیزم«ە، کــە ســاڵی 1977 لەگــەڵ جیــرارد بــن 

سۆســان پێکــەوە ئامادەیــان کــردووە، ســاڵی 2007 کتێبێکــی 

دیکــەی زۆر گرنــگ بــە ناونیشــانی تیۆریــی توندوتیژیــی بــاڵو 

ــەوە. دەکات

البیــکا، تــا کۆتاییەکانــی حەفتاکانــی ســەتەی پێشــوو، لــە 

ڕیزەکانــی پارتــی کۆمۆنیســتی فەڕەنســیدا خەباتــی کــردووە، 

بــەر لــەوەی بەجێــی بهێڵێــت، و هێڵــە سیاســییەکەی و 

بــدات.  ڕەخنــە  بــەر  بیرۆکراتەکــەی  کارکردنــە  شــێوازی 

بــەاڵم چوونــە دەرەوەی لــە پارتــری کۆمۆنیســتی فەڕەنســی، 

لــە کۆمۆنیــزم و  پێنــاو و بەرگریــی  لــە  لــە خەباتکــردن 

مارکســیزم الیــان نــەداوە. لــەو بیرمەنــد و فەیلەســووفە 

کەمانەیــە، کەوتنــی یەکێتــی ســۆڤێت و تــەواوی بارســتە 

ــێوازە  ــە ش ــەرمایەداریی ل ــەرکەوتنی س ــە و س خۆرهەاڵتییەک

نیولیرباڵییــە دڕندانەکەیــدا پشــێوی نەکــردن. دڵنیابــوو لــەوەی 

ســەرمایەداری بــەرەو نەمــان دەڕوات، سۆســیالیزم زوو بێــت 

ــۆڕش  ــوو ش ــی واب ــەردەکەوێت، و پێ ــەر س ــگ ه ــان درەن ی

ڕێــی ڕزگاربوونــی مرۆڤایەتییــە لــە دڕندەیــی ســەرمایەداری.

ئەندامــی »لیژنــەی ڕابــوون لــە پێنــاو ئاشــتەوایی هەمیشــەیی 

پێنجشــەمە  وڕۆژی  بــوو،  ناوەڕاســت«  خۆرهەاڵتــی  لــە 

دوازدەی فێربیوەریــی ســاڵی 2009، بــە وەســتانی دڵ کۆچــی 

ــی کــرد. دوای

ڕەخنەگرانــی مارکســیزم و میژوونووســەوەکانی، البیــکا »ئــەو 

دەکات«  مارکســیزمەوە  دیــار  بــە  شــەنوخوونی  پیــاوەی 

ــەن. ــر دەک ناودێ

سەرچاوە:

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Labica  -1

فەڕەنســی. بــە 

ــورج  ــر ج ــي الكب ــي املارك ــوف الفرن ــاة الفيلس وف  -2

.2009 )فربايــر(  شــباط   22 العــامل:  حــزب  البيكا،موقــع 
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ساڵی شانزەیەم 

ــەکۆی  ــەی س ــەو کات ــۆڕش ئ ــان ش بێگوم

ســتەمکاریی بــاو  و ئــەو گەندەڵییــەی 

لــەو  لــەرزە،  دەهێنێتــە  تێیدایەتــی 

کاتــەوە ئیــرت بــە دوای بەدەســتهێنانەوەی 

بــێ  دەگەڕێــت،  هاوســەنگییەکەیدا 

ئــەوەی کۆمەڵگە دۆخە شۆڕشــگێڕانەکەی 

خــۆی لەدەســت بــدات. چونکــە ئــەو 

دۆخــە گرەنتیــی تەواوکردنــی ئامانجەکانی 

شــۆڕش دەکات، ئەو گوڕ و تین و خرۆشە، 

هۆشــیاریامن پــڕ دەکات و لــە شــلبوونەوە 

و ســاردبوونەوە و گەڕانــەوەی دووژمنانــی 

بــۆ  دژەشــۆڕش  ڕەمزەکانــی  و  شــۆڕش 

گەڕانــەوە  دەمانپارێزێــت.  گۆڕەپانەکــە 

بــۆ ئــەو شــتەی لەســەری ڕاهاتبوویــن 

ــگای  ــە ڕێ ــوو، ل ــی کردب ــی کون و گەندەڵ

لــەو  ڕابــردوو  ئــەوەوە، گوایــە  نیــگای 

ــوو، و  ــرت ب ــن باش ــتە تێیدای ــەی ئێس دۆخ

داهاتــوو ناڕوونــە و گەڕەالوژێــی تێدایــە، 

ــە هەمــوو مەترســییەکانی تــری  ــە ل ئەمان

ســەر شــۆڕش مەترســیدارترن، بــە تایبــەت 

کــە هێشــتا کۆمەڵگەکەمــان بەدەســت 

و  ئابــووری  و  دەروونــی  شاشــبوونێکی 

کۆمەاڵیەتــی و ئاسایشــییەوە دەناڵێنێــت.

و  لەوەدایــە،  مەترســییەکە  بــەاڵم 

ئــەو  ســەملاندوویانە،  ئەزموونەکانیــش 

ڕووناکبیــرە شۆڕشــگێڕانەی کاریــان بــۆ 

لەنــاو  وێناکردنەکانیــان  بەدیهێنانــی 

کۆمەڵگــەدا کــردووە و لــەو پێناوەشــدا 

شۆڕشــیانەوە،  نــاو  چوونــە  بەهــۆی  و 

دەشــێت ببنــە بیانووپێــدەری فەرمیــی 

ســەرکەوتنی  دوای  لــە  دەســەاڵت 

البیــکا«ی  »جــۆرج  شۆڕشــانە،  ئــەو 

فەیلەســووفی فەڕەنســییش زۆر جەخــت 

ــتەبژێرەکامنان  ــا دەس ــەوە، ت ــەوە دەکات ل

هەڵدێــرە  ئــەو  نــاو  نەکەونــە 

هەمیشــە  پێویســتە  مەترســیدارەوە، 

پشــکۆی  و  مەشــخەڵ  خۆیانــدا  لــە 

ڕەخنەگرانــە بــە داگیرســاوی بهێڵنــەوە.

بــە  پێویســتامن  زۆر  ئەمــڕۆ  ئێمــە 

دەســتکەوتەکامنان  ڕەخنەکردنێکــە 

ئــەو  یەکەمینــی  بــکات،  پتەوتــر 

دەســتکەوتانەیش ئازادییــە، کە پاســەوانی 

مافــی ڕەخنەکردمنانــە، بــەاڵم پێویســتە 

ــە  ــەرکۆنەکردن و ب ــت س ــە نەگۆڕێ ڕەخن

ئایدۆلۆژییــەوە بگیرێــت، و  باگراونــدی 

تووشــی جۆرێــک لــە نهێلیســتیامن بــکات 

ــزاری  ــدی و بێ ــی بیئومێ ــک تووش و خەڵ

.)...( بــکات 

دەبێــت  مارکسیســت  بیرمەنــدی 

گیانێکــی  بــە  کــە  بێــت،  ئــەو کەســە 

ــەڕان  ســەربەخۆیانەوە بەڵگــەی بەدواداگ

و دۆزینەوەمــان جوانرت دەکات، هەمیشــە 

ویســتتێکی ڕەخنەیــی و پڕۆتســتۆکارانەی 

و  گیانــی  مافــە  وتەبێــژی  و  هەیــە، 

.)...( دەروونییەکانــە 

چــۆن دەتوانیــن مارکســیزم لــە شــێوە 

لۆژیکییــە مێژوویییەکەیــەوە بگۆڕیــن بــۆ 

تایبەمتەندکراوەکــەی؟  کردەیییــە  شــێوە 

چــۆن مارکســیزم، کــە پێشــکەوتووترین 

شــێوازی ڕۆشــنبیریی هاوچەرخــە، دەبێتــە 

هۆشــیارییەکی میللــی یــان مارکســیزمێکی 

ڕۆشــنبیرێکی  جەمــاوەری؟ چــۆن وەک 

مامەڵــە  دەتوانیــن  دەســتەجەمعی 

لەگــەڵ حیزبــدا بکەیــن؟ چــۆن دەتوانیــن 

و  جەمــاوەر  نێــوان  لــە  یەکێتییــەک 

ــاو  ــە پێن ــن، ل ڕۆشــنبیراندا دروســت بکەی

بونیادنانــی  »بارســتەیەکی کەلتووریــی 

لــە  سیاســییەوە  ڕووی  لــە  ئەخاقــی، 

جەمــاوەردا  کەلتووریــی  پێشــکەوتنی 

ــی  ــە دۆخ ــاوەر ل ــت، و جەم ــدار بێ بەش

دۆخــی  بــۆ  چینایەتییــەوە  ڕەمەکــی 

بگوازێتــەوە؟  چینایەتــی  هۆشــیاریی 

دەاللەتــی کەلتــوور و ئەخــاق لەســەر 

کــێ  چییــە؟  کۆمەاڵیەتیەکــە  ئاســتە 

ئــەو  هەمــوو  بــکات؟  فێــر  مامۆســتا 

پرســیارێکن  کۆمەڵــە  کــە  پرســیارانە 

تێیانــدا سیاســەت و کەلتــوور بــە بــێ 

دەدرێــن،  گــرێ  پێکــەوە  جیابوونــەوە 

وایــان کــردووە البیــکا زۆر تێیانــدا بە دوای 

الی  ڕۆشــنبیریش  بگەڕێــت،  ڕۆشــنبیردا 

ئــەو تاکەکــەس نییــە، بەڵکــو خوازەیەکــی 

سیاســییە، توێژینــەوەی کەلتــووری خــۆی 

لــە خۆیــدا میکانیزمــە بــۆ ئاشــنابوون بــەو 

بــە  پێویســتی  واقیعــە کۆمەاڵیەتییــەی 

گۆڕینــە.

ــە  ــەفە ب ــی فەلس ــەی بوون ــەر بیرۆک ئەگ

ــی  ــە کاری مێژووی ــی ل شــێوەیەکی ناوکۆی

ــەی  ــی وت ــە پێ ــت، و ب ــدا هەبووبێ مرۆڤ

ــن  ــی ڕۆش ــی مەزهەبگەرای ــکا چەمک البی

ــەوە فەلســەفەی مارکســیزم  ــەوە، ئ دەکات

ڕیشــەیی  ڕەســەنایەتییەکی  ئــەو  الی 

ــە  ــە، چونک ــدا هەی ــی جیهان ــە وێناکردن ل

فەلســەفەیەکی ڕەســەنی کامڵــە.
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پێکهاتەکــەی  ســێ  بەوپێیــەی  جــا 

مارکســیزم: ئابووریــی سیاســیی ئینگلیــزی، 

و زانســتی سیاســیی فەڕەنســییەکان، و 

بــە  ئەڵامنــی،  کاســیکیی  فەلســەفەی 

ــووری  ــکا تاجلەســەرنانی کەلت ــروای البی ب

ــکەوتووترین  ــەالی پێش ــوو ل ــتانی ب شارس

الی  لــە  بــەاڵم  ئەورووپــادا،  گەالنــی 

بــۆ  ئــەم تێگەیشــتنە ســەرپێییە  ئــەو، 

ــووری و  ــی کەلت ــەی داهێنان ســێ ڕەوتەک

فیکــری ئەورووپــی ناوەســتیت، بەڵکــو 

ــیزم  ــە مارکس ــربدن ب ــۆ پەی ــی ب وێناکردن

لــە مەســەلەی دەســتەبەرکردنی یەکێتیــی 

ــژووەوە ســەرچاوە  ــوان فەلســەفە و مێ نێ

دەگرێــت.

1/ جۆرج البیکا و فیکری مارکسی
جــۆرج البیــکا یــەک لــەو فەیلەســوفانەیە 

ڕۆژانــی گەنجایەتــی مارکســیزمیان هــەڵ 

بــژاردووە و پێــی کاریگەربــوون، بــەالم 

ئیجابــی  و  ســلبی  بــە  گەنجــەی  ئــەو 

ــی  ــەز و دابەزەکان ــەنوکەو و هەڵب ــە ش ل

داوە  بڕیــاری  ژیــاوە،  مارکســیزمدا 

بیخاتــە دیالۆگــەوە و لــە پێگــەی خــاوەن 

ئاڕاســتەی فەلســەفیی جیــاوازەوە ڕووی 

ــردووە. ــێ ک ت

ــە  ــیزم ل ــەڵ مارکس ــۆگ لەگ ــک دیال کاتێ

فەیلەســوفێکەوە بێــت، شایســتەی ڕامانە. 

بــە تایبــەت کــە ڕەخنــەکان لــە پیاوێکــی 

البیــکا  بێــت.  ســارتەرەوە  هاوشــێوەی 

تایبەمتەندیــی تایبەتــی خــۆی هەیــە، بــەو 

پــەڕی ئازادییــەوە بیــری کردووەتــەوە، 

بــاوەڕ بــە هــەر شــتێک ناهێنێــت تــا 

نەســەملێرنێت،  بــۆی  تەواوەتــی  بــە 

لــە بــاوەڕە شۆڕشــگێڕانەکانی النــادات  

بــەاڵم دان بــە حەقیقەتــدا دەنێــت، ئــەو 

و  بەردەمــی  دەخرێتــە  حەقیقەتــەی 

ــن  ــەوەی دی ــەک ئ ــۆی دەســەملێرنێت، ن ب

و ڕێبــازەکان وێنــای دەکــەن. هــاوکات 

ــەرم  ــچ ش ــە، هی ــی نەرم ــاوەن فیکرێک خ

خوێندنــەوە  دووبــارە  نــاکات  لــەوە 

بــۆ بیرکردنەوەکانــی پێشــووتری خــۆی 

بــکات، بــۆ ئــەوەی نوێــی بکاتــەوە و 

ڕاســتی بکاتــەوە و لەکوێــش پێویســتی 

بــە زیادکــردن بــوو لێــی زیــاد بــکات.

هــاوکات لــە ڕووی کردەییشــەوە بیروبــڕوا 

شۆڕشــگێڕییەکانی خــۆی ســەملاندووە و 

ــەوە  ــری بزووتن ــەداوە، و الیەنگ ــی الن لێ

خەباتگیڕەکانــی جیهانیــش بــووە، هەمــوو 

ئەمانــەش وایــان کــردووە منوونــەی کــەم 

ــتەمدا. ــەدەی بیس ــە س ــت ل بێ

بــە چڕوپڕیــی دەکەوێتــە شــەنوکەوکردنی 

ــەڵ  ــزم، و لەگ ــازی ماتریاڵی ــارتەر و ڕێب س

لــە منوونــەی ســارتەر، و  نوێنەرەکانــی 

لینیــن و گارودی دەکەوێتــە گفتوگــۆوە، و 

جیاوازییــەک لــە نیــوان فیکــری مارکــس و 

ئەوانــدا دادەنێــت، هــاوکات لــە دیالۆگیدا 

لەگــەڵ ئەوانــەی ســەر بــە مارکســیزم 

حســاب دەکرێــن، نــەک خــودی مارکــس 

جیاوازییــەک دروســت دەکات، تــا دەگاتــە 

ئــەو بــاوەڕەی ماتریالیــزم بیرۆکەیەکــی 

بانگەشــەی  ئەگەرچــی  میتافیزیکییــە، 

پێچەوانەکەشــی دەکات.

گەڕانەوە بۆ ئەو 
شتەی لەسەری 

ڕاهاتبووین و 
گەندەڵی کونی 

کردبوو، لە ڕێگای 
نیگای ئەوەوە، 

گوایە ڕابردوو لەو 
دۆخەی ئێستە 

تێیداین باشتر بوو، 
و داهاتوو ناڕوونە و 
گەڕەالوژێی تێدایە، 

ئەمانە لە هەموو 
مەترسییەکانی 

تری سەر شۆڕش 
مەترسیدارترن
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ساڵی شانزەیەم 

بــە  نییــە  کاریگــەر  هێنــدە  البیــکا 

کــە ڕزگارکردنــی  ماتریالیــزم،  دروشــمی 

وایــە  پێــی  ئــەوەی  کرێــکارە،  چینــی 

ــۆڕش  ــی ش ــە چەک ــزم تاک ــازی ماتریالی ڕێب

دەرەوەی  لــە  بەڵکــو  گۆڕانکارییــە.  و 

و  شــۆڕش  توانــای  مەزهەبــەش  ئــەو 

ــی  ــادام ڕزگارکردن ــە،  م ــی هەی گۆڕانکاری

چینــی کرێــکار واقیعێکــە بــەر لــەوەی 

وەک  بێــت،  ماتریالیســتیش  مــرۆڤ 

ئــەوەی  بــۆ  کەواتــە  دەڵێــت،  ســارتەر 

مــرۆڤ بزانێــت چــۆن چینــی کرێــکار ئــازاد 

دەکرێــت، هیــچ پێویســتییەکی بــە ڕێبــازی 

ــییەیەکی  ــەوەش دۆس ــە، ئ ــزم نیی ماتریالی

ــی  ــە و واقیع ــەملاندن نیی ــە س ــێ ب حەوج

مرۆڤــی چەوســاوە دەیســەپێنێت، ئــەو 

پێوەندەکانــی  و  کــۆت  بــە  واقیعــەی 

بۆیــە  بەرساوەتــەوە،  ســەرمایەدارییەوە 

و  تیــۆر  بــە  پێویســتی  ڕزگارکردنــی 

ــە  ــتی ب ــدەی پیویس ــە، هێن ــەفە نیی فەلس

کەســێک هەیــە پێــی بڵێــت بارودۆخەکەت 

کۆتایــی  و  نییــە،  ڕەهــا  نییــە،  حەمتــی 

هەیــە، تــۆ ئازادیــت و جڵــەوی تێپەڕاندنی 

باشــرت  داهاتوویەکــی  بــەرەو  ئێســتەت 

بەدەســتەوەیە.

لــە کــۆی ئــەو بابەتانــەی البیــکا لــە پێناوی 

ڕوونکردنــەوەی وەهمەکانــی ماتریالیزمــدا 

ڕەخنەیــان دەکات، کــە دژ بــە پەرەســەندن 

وەســفەی  بــەو  مێــژووە  رسووشــتی  و 

»بەرەو پێشــەوە« دەڕوات، دەوەســتێتەوە. 

و  داوە  لــەوە  بڕیــاری  مارکســیزمیش 

وەک ناونیشــانێکی ســەرەکی دای نــاوە، 
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و  چەقبەســن  هــۆی  وایــە  پێــی  ئــەم 

بــە  مەزهەبییەکەیەتــی.  ڕقئەســتورییە 

ــە ســتالینییەکەیدا، کــە  ــە ڤێرژن ــەت ل تایب

مارکســیزمی گەیانــدە پێگــەی حەقیقەتــی 

ــۆی  ــە خ ــەک ل ــچ هەڵەی ــە هی ــا، ک ڕەه

ســیکرییە  جێکەوتــە  ئــەو  و  ناگرێــت، 

ــە  ــە توانایدای ــە ل ــە، ک ــتگیر و کامڵەی گش

ــۆ  ــکات و ب ــتێک ب ــوو ش ــیری هەم تەفس

گونجــاوە.  شــوێنێک  و  کات  هەمــوو 

ــتووەتە  ــیزمیان خس ــێوەیە مارکس ــەم ش ب

ــۆی  ــدا خ ــە کاتێک ــژووەوە، ل دەرەوەی مێ

مێــژوودا  نــاو  شــوێنێکی  و  کات  لــە 

ئەورووپــای  مێــژووی  بــووە،  لەدایــک 

ســەرکەوتووی دوای شۆڕشــی پیشەســازی 

چینایەتییــەی  دابەشــکارییە  ئــەو  و 

کۆیایەتــی  هێنــای:  خۆیــدا  بــەدوای 

ــی  ــەردارێتیی چین ــا و س ــی پڕۆلیتاری چین

.)...( بۆرژوایــی 

ــکا  ــۆرج البی ــش،  ج ــاڵی 1990ی ــش س پێ

پێشــبینی »کەوتــن«ی دەوڵەتــی ســۆڤێتی 

بــۆ  باوەشــی  دەولەتــەی  ئــەو  کــرد، 

فیکــری ماتریاڵیــزم کردبــووە و بانگەشــەی 

مەزهەبگەرایــی  چونکــە  دەکــرد،  بــۆ 

مارکســیزمیان  فیکــری  ئەوانــەی 

بەڕێــوە دەبــرد، ویســتێکی نامــۆ بــوو 

مارکسیســتی.  فیکــری  جەوهــەری  بــە 

فیکــرەی  ئــەو  حەقیقەتــی  ویســتێک 

ــە  ــاوەڕی ب ــە ب ــە فیکرێک ــاردبووەوە، ک ش

پەرەســەندن و مێــژوو و ڕەخنــە هەیــە، و 

بەمــەش لــە جەوهــەرە شۆڕشــگیڕانەکەی 

فیکــری مارکســیزم دوورکەوتبوونــەوە. لــە 

ناوەڕاســتی چلەکانــی ســەدەی بیســتدا 

ســارتەر بە وردی قەیرانەکانی مارکســیزمی 

دیاریکردنــەش  ئــەو  کردبــوون،  دیــاری 

ڕەنگدانــەوەی خــۆی بەســەر بیرمەندێکی 

ــەوە  گــەورەی مارکسیســتی وەک گاروودی

ــک  ــت و وادەکات کتێبی ــە جــێ دەهێڵێ ب

بە ناونیشــانی »مارکسیســتبوونی ســەدەی 

بیســتەم«ەوە بنووســێت. ئەگەرچــی دواتر 

ــر  ــی ت ــدا کتیبێک ــی فیکرییەکەی ــە گۆڕان ل

بــە ناونیشــانی »پێچکردنــەوە مەزنەکــەی 

لــەو  و  دەنووســێت،  سۆســیالیزم«ەوە 

ــە  ــات ک ــدا« دەری دەخ »پێچکردنەوەیەی

ــە. ــە قەیراندای ــیزم ل مارکس

ــەی  ــی توێژینەوەک ــی یەکەم ــکا بەش البی

خــۆی بــۆ ڕوونکردنــەوەی »کەلێن«ەکانــی 

کــردووە،  تەرخــان  ماتریالیــزم  ڕێبــازی 

بەشــی  بــەاڵم  کــرد،  بــاس  ئەوەشــامن 

دووەمــی بــۆ چارەســەرکردنی مەســەلەی 

لەوێــدا  و  کــردووە.  تەرخــان  شــۆڕش 

بزووتنــەوە  لەنــاو  ســارتەر  دەکات  داوا 

لێــی  و  بژیــت  شۆڕشــگیڕییەکەدا 

ئاکامــدا  لــە  تــا  دوورنەکەوێتــەوە، 

هەڵوێســتە  ئاڕاســتەی  بیرۆکەکانــی 

بیرۆکــە  تــا  بــکات،  شۆڕشــگێڕانەکان 

ــە  ــان ل ــی ڕام ــە ئاکام ــگێڕییەکان ل شۆڕش

جیهانــەوە دروســت نەبــن، بەڵکــو لــە 

ئاکامــی ئیــرادە و کۆشــش بــۆ جیهــان 

ــەوە.  ــە کای ــرتەوە بێن ــە نزیک ــی ل و بینین

بــەو شــێوەیە بیرکردنــەوەی شۆڕشــگێڕانە 

پابەنــدکار،  بیرکردنەوەیەکــی  دەبێتــە 

لــە  وەرگرتــووە  ئــەوەی  هەڵوێســتی 

لەگــەڵ  شۆڕشــەکەیدا  و  خەبــات 

بێــت.  جەمــاوەردا 

شــۆڕش،  لــە  تێگەیشــتنیەتی  هەرچــی 

ــەر  ــاوی لەس ــە، چ ــتنێکی واقعیی تێگەیش

واقیعــە و لێــی جیانابێتەوە، تێگەیشــتنێکە 

بینــا لەســەر بناغــەی ئابووریــی کۆمەڵگــە 

ــەری  ــە  جەوه ــی وای ــراوە، و پێ ــاد ن بونی

ــە دەوری  ــە ک ــەو گۆڕانکارییەی ــۆڕش ئ ش

و  داوە،  موڵکدارێتیــی  سیســتەمی 

لــە  مرۆڤــە  ڕزگارکردنــی  ئاکامەکەشــی 

و  بەکۆیلەکــردن  شــێوازەکانی  هەمــوو 

موڵکدارێتــی  هــاوکات  چەوســانەوە، 

موڵکدارێتییەکــی  بــۆ  دەگۆڕێــت 

ــیالیزمەی  ــەو سۆس ــاوکات ئ ــەڵ. ه بەکۆم

پێیەتــی،  ئومێــدی  شۆڕشــگێڕ  مرۆڤــی 

خۆیەتــی؛  خەڵقەنــدەی  و  دەســتکرد 

واتــە شــتێکی حەمتــی نییــە، وەک ئــەوەی 

و  دەکات  بــۆ  بانگەشــەی  مارکســیزم 

ــی  ــژوو، کۆتایییەک ــی مێ ــە کۆتای ــی وای پێ

سۆسیالیســتییە، بەڵکــو شــتێکە پێویســتی 

بــە کۆشــش و خەباتکــردن و تەنانــەت 

پێنــاو  لــە  خوێنیشــە  و  توندوتیــژی 

دەســتەبەرکردنیدا، چونکــە تاکــە ڕێگەیــە 

و  لــە ســتەم  مــرۆڤ  ڕزگاربوونــی  بــۆ 

چەوســانەوە. ئــەوەش یــەک لــە ماناکانــی 

ــگێڕانە  ــە کاری شۆڕش ــە، ک ــی مرۆڤ ئازادی

خــۆی بــۆ تەرخــان دەکات، و دیدێکــی 

واقیعبینانەیــە بــۆ چۆنێتــی دروســتکردنی 

سۆســیالیزم بــە خوێــن و ئاســن نــەک بــە 

میتافیزیکییــەکان. حەمتییەتــە 

ڕەخنەکردنــە  ســەرەڕای  البیــکا  بــەاڵم 
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ساڵی شانزەیەم 

ڕیشــەیییەکەی بــۆ ڕێبــازی ماتریاڵیــزم، 

نــاکات.  یــاد  لــە  چاکەکانــی  و  باشــی 

هەڵــە  لــە  ئەگەرچــی  ماتریاڵیــزم 

لــە  کەمتوانایــی  و  دژیەکــی   و 

وەاڵمدانــەوەی پێداویســتی و پڕۆژەکانــی 

شــۆڕش خاڵــی نییــە، بــەاڵم ڕۆڵــی هەبووە 

لــە پڕکردنــەوەی بۆشــایی و تێرکردنــی 

بــۆ  بــوو  هۆکارێــک  پێویســتیییەکان، 

و  شۆڕشــگێڕانەکان  خواســتە  بزواندنــی 

بەدەســتهێنانی ئــەو هەمــوو ســەرکەوتنە 

ــە بەرژەوەندیــی چینــە کرێکارییەکــەدا. ل

ــە  ــردوودا ل ــە ڕاب ــی ل ــزم ئەگەرچ ماتریاڵی

بەدەســتهێنانی بەرژەوەندیــی کرێکارانــدا 

ســەرکەوتوو بــووە، بــەاڵم ئەمــە مانــای وا 

ــان  ــدا هەم ــتا و داهاتووش ــە ئێس ــە ل نیی

ــە.  ــای هەی توان

2/ »شۆڕش«ی البیکا دژی 
مارکسیزمی نەریتی

نوســینە  بــۆ  ســتوونی  خوێندنــەوەی 

البیــکا،  سیاســییەکانی  و  فەلســەفی 

کۆمەڵگــەی  بابەتەکانــی  دەربــارەی 

مەدەنــی، پێویســتی بــە خوێندنــەوەی 

هەیــە. وی  بەرهەمەکانــی  هەمــوو 

فیکــری تیــۆری و سیاســیی البیــکا، لــە 

ناوەڕۆکــی  شــیکردنەوەی  چوارچێــوەی 

بــۆرژوازی  کۆمەڵگــەی  بــۆ  چینایەتــی 

نێــوان  پێویســتەکەی  پەیوەندییــە  و 

بــووە،  ئــازادی دروســت  سۆســیالیزم و 

بــە جۆرێــک البیــکا ڕوونــی دەکاتــەوە 

ئازادییەکــی  ئــازادی،  واتــە  سۆســیالیزم 

چەقبەســتنێکی  هەمــوو  بــە  دژ  ڕەهــا 

عەقیدەیــی،  دژ بــە هــەر  حەقیقەتێکــی 

ــێکی  ــەر دەستنووس ــە ه ــگادار، و دژ ب نی

پێشــرت وێنابۆکــراو، لــە یــەک الپــەڕەدا 

وەک  کــردەدا،  و  تیــۆر  لەنێــوان 

لــە  ســرتاتیژی  ســەنتەرێکی  و  تــەوەر 

شۆڕشــگێڕانەی  کاری  مومارەســەکردنی 

بونیادنانــی  پێنــاو  لــە  ڕەســەندا 

بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەدا، ئــەوەش 

ــی  ــەی گۆڕان ــوەی پڕۆس ــە چوارچێ دەچێت

بــۆ  ســەرمایەدارییەوە  لــە  مێــژوو 

سۆســیالیزم.

البیــکا بیرمەندێکــە لــە یونیڤێرســالێتی 

دەســت  مارکســیزمەوە  فیکــری 

خــۆی  بناغــەی  کــە  دەکات،  پــێ 

بزووتنــەوەی  یونیڤێرســالێتی  لــە 

هاوچــەرخ  مێــژووی  گواســتنەوەی 

سۆســیالیزم  بــۆ  ســەرمایەدارییەوە  لــە 

دەبینێتــەوە، ئــەوە جگــە لــە واقیعــی 

بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی فەڕەنســی 

کۆمۆنیزمــی  بزووتنــەوەی  جیاوازیــی  و 

و  کۆمەاڵیەتــی  واقیعــی  لــە  جیهانــی 

سیاســی و کەلتــووری فەڕەنســیدا، چونکــە 

ــە  ــکا، ب ــی البی ــۆری و مەعریف ــردەی تی ک

جووڵــە و بزاوتەکانیــدا دەنارسێتــەوە، کــە 

ــی  ــتی چینایەتی ــە رسووش ــان ب پەیوەندیی

هەیــە. فەڕەنســییەوە 

بەرامبــەر  پــرت  کارەکانــی  البیــکا 

شــێوەیەکی  بــە  مامەڵەکــردن  بــە 

دەکــرد،  ژوورخانــدا  لەگــەل  ســەرەکی 

چونکــە دەوڵەتــی سیاســیی بــۆرژوازی 

دامــەزراوەی ســەرەکیی ئــەو ژوورخانەیە، 

ڕێکخراوەکانــی  و  دامــەزراوە  باقــی  و 

یاســایییەکان  دامــەزراوە  وەک  دیکــەی 

و  ســەندیکا  و  سیاســییەکان  پارتــە  و 

کۆمەڵــەکان و دامــەزراوە و ڕێکخــراوە 

پێکهاتــە  میدیــا،  و  کەلتوورییــەکان 

جیاوازەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنیــن، ئــەو 

زۆر بــاش دەیزانــی ئــەو دامەزراوانــەی 

ژوورخــان ئــاکام و بەرهــەم و میکانیزمــی 

لــە چوارچێــوەی  ملمانێــی چینەکانــن 

کۆمەاڵیەتییــە  ئابوورییــە  پێکهاتــە 

ئــەوەش  چینایەتییەکەیــدا،  بۆرژوازییــە 

لــە  گوزارشــتە  کاتــدا  هەمــان  لــە 

دژیەکــەکان،  بنەڕەتییــە  بەرژەوەندییــە 

و  دیــد  پارێزێــت.  دەشــیان  و 

ــەڵ  ــاوازە لەگ ــەواو جی ــی ت تێڕوانینەکەش

دیــدە ئابوورییــە ئایدۆلۆژییە مارکسیســتە 

ــۆی  ــە ه ــە بووەت ــییەکەدا، ک ئەرسۆدۆکس

ــامن  ــە مرۆڤ ــەورە، چونک ــی گ گومڕاییەک

لــە  »تۆپەڵێکــە  دەکات  پێناســە  بــۆ  وا 

ــە هەمــان  ــەکان«، وات ــە مرۆییی پەیوەندیی

مانــای »پەیوەندییەکانــی بەرهەمهێنان«ی 

»چینــەکان«. واتــە  هەیــە، 

کاری  بــۆ  کــردەدا  و  دیــدگا  لــە 

لــە  البیــکا  بــژاردەی  شۆڕشــگێڕانە، 

لــە  ژوورخــان،  لەگــەڵ  مامەڵەکردنــدا 

بنەڕەتــەوە هەڵقــواڵوی ڕیزگرتــن و بــە 

گرنــگ زانینیەتــی بــۆ کەلتــوور، و شــێوازی 

ــەی، و  ــرۆڤ و مێژووەک ــۆ م ــی ب وێناکردن

چارەنووســەکانی ئەگەرچــی هــەر خــۆی 

دروســتکار و ژیــرە. جگــە لەوەی پێویســتە 
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وا لــەو بژاردەیــە بڕوانیــن لــە چوارچێوەی 

ئــەو ئیشــکالیەتانەدایە ڕووبــەڕووی البیکا 

ــییانەی   ــەو شــەڕە سیاس ــەوە،  و ئ دەبوون

دژی بەدبەختیــی خودئاگایــی ئابــووری 

ئاســتی  ســەر  لــە  داون.  ئەنجامــی 

ــۆ چەمکــی  ــدا ب ــە پەرەپێدانی ــش ل تیۆریی

هەیمەنــە و پەیوەندییەکــەی بــە حیزب و 

دەوڵەتــەوە، ئەوانــەش کۆمەڵــە شــەڕێکن 

ڕووداوە سیاســییە جــواڵو و گــۆڕاوەکان 

بەســەر البیــکادا ســەپاندویانن، پێویســتی 

دەســتکەوتنیان  پێنــاو  لــە  خەباتکــردن 

و  مەعریفــی،  ئاســتە  هەمــوو  لەســەر 

فیکــری،  و سیاســی، و ئایدۆلۆژییــەکان، 

ــی  ــی خودئاگایییەک ــاو دامەزراندن ــە پێن ل

ــە  ــت ل ــە بتوانرێ ــەک، ک ــی وەکی مێژووی

مێژوویــی  سیاســیی  کــردەی  ڕێگــەی 

وشــیارانە و ڕاســتگۆیانە و ئەقاڵنییــەوە 

تەوزیــف بکرێــت بــۆ خاوێنکردنــەوەی 

هەمــوو بونیــاد و پێکهاتــە و پەیوەندییــە 

ســەرمایەداریی. کۆمەڵگــەی  باوەکانــی 

).......( البیــکا بــە تەواوەتــی لــە وانەکانــی 

و  جیهانــی  جەنگــی  دووەمیــن  پــاش 

جەزائیــری  شۆڕشــی  ڕووداوەکانــی 

تێگەیشــتبوو، بۆیــە هەر لەو ســەردەمەوە 

شــوێنی  پێگــەکان  جەنگــی  دەیگــوت، 

ــەو  ــەوە. ل شۆڕشــی هەمیشــەیی گرتووەت

ــتەوخۆ  ــی ڕاس ــچ جەنگێک ــدا هی کاتانەش

ــرت  ــادات، و ئی ــدا ڕوون ــوان چینەکان ــە نێ ل

بــۆ  دەگۆڕێــت  چینایەتــی  ملمانێــی 

شــەڕی »پلــە و پێگــەکان«، و »بــەرەی 

گۆڕەپانــی  دەبێتــە  کەلتووری«یــش 

ئەمــەش  ملمانێیانــە.  ئــەو  ســەرەکیی 

ســەرەکییانەی  هــۆکارە  لــەو  یەکێکــە 

ــدا  ــە مامەڵەکردنی ــرد، ل ــکا ک ــە البی وای ل

ــاوکات  ــت، ه ــد بێ ــان تون ــەڵ ژوورخ لەگ

لــە مامەڵەکردنیشــیدا لەگــەڵ داگیرکردنــی 

سیاســیی  پــڕۆژەی  گرنگــی  پێگەیەکــی 

جەنگــە  الیــەن  لــە  شۆڕشــگێڕانە 

دەدوا. تونــد  دیســان  کەلتوورییەکــەوە 

3/ سەرپەرشتیکردنی پڕۆژەی 
پۆست مارکسیزم

فیکــری  لــە  ســەرەکی  پرەنســیپی   )...(

نێــوان  البیــکادا، لەســەر پێکەوەلکانــی 

چونکــە  وەســتاوە،  پڕاکتیــک  و  تیــۆر 

بابەتیبوونــی مەعریفــە و حەقیقەتەکــەی، 

مێژوویییەکەدایــە،  گشــتە  دڵــی  لــە 

لــە  و  مێــژوو  دەرەوەی  لــە  نــەک 

دەرەوەی مرۆڤــدا، و هــاوکات هەربــوو 

مارکســیزمیش  نییــە،  »ئەزەلی«یــش 

ســیفەتێکی مێژوویــی بەخشــیوەتە تیۆری 

مەعریفــەی ئایدیاڵــی، ئــەوەش بــە فەزڵــی 

بــە یەکێتــی نێــوان تیــۆر و  پەیربدنــی 

کــردە. البیــکا پێــی وایــە تیــۆر و لەویشــڕا 

هــەر مەعریفەیــەک – لــە گۆڕینــی واقیــع 

ــی  ــی واقیعێک ــرۆڤ و داهێنان ــەن م لەالی

نــوێ لەالیــەن ئــەوەوە جیانابنــەوە. ئــەو 

ڕەهەنــدە پراکتیکییــەی تیۆریــش  پــێ 

مێژویییەکەیەتــی.  ڕەهەنــدە  پێــی  بــە 

هەمــوو تیۆرێکیــش بــە پێــی پەیوەندییــە 

دیالێکتیکییەکــەی بــە کردەی سیاســی یان 

ئەزموونگەرییــەوە پــەرە دەســتێنێت، ئــەو 

کارەش جەوهەرێکــی مێژوویییــە، بــە پێی 

گۆڕانــی مێــژوو دەگۆڕێــت، و مێژوویەکــی 

تایبــەت بــە خۆشــی هەیــە، تیۆریــش بــە 

ــە  ــای وای ــەوەش مان ــێوەیە، ئ ــان ش هەم

هیــچ حەقیقەتێکــی کۆتاییهاتــوو نییــە، و 

هەمــوو مەعریفەیەکیــش کاتــی و تێپــەڕە، 

پاشــکۆی  درووســتییەکەی  و  ڕاســتی  و 

دیالێکتیکییەکەیەتــی. پەیوەندییــە 

فەلســەفە  لــە  مێــژوو  ناکرێــت 

جیابکرێتــەوە، بەڵکــو بــە هەردووکیــان 

ــە  ــن، ئەم ــک دەهێن ــتە« پێ ــەک بارس »ی

فیکــری  جەوهــەری  و  هەڵوێســت 

ــەوە  ــی ل ــە جەخت ــە هەمیش ــە، ک البیکای

ســەر  ناکەوێتــە  مارکســیزم  دەکــردەوە 

پــێ، ئەگــەر لەســەر هــەردوو ڕواڵەتــە 

تونــد  مێژوویییەکــەی  و  دیالێکتیکــی 

نەبیــن، چونکــە بابەتــە جەوهەرییەکــە 

ــۆن وا  ــوو، چ ــکادا ئەوەب ــری البی ــە فیک ل
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ساڵی شانزەیەم 

ــاددی و  ــی م ــە هێزێک ــۆر ببێت ــن تی بکەی

کۆنرتۆڵــی ئەقڵــی جەمــاوەر بــکات... .

مەســەلە  ئــەوەی  لەبــەر  جــا 

البیــکا  فیکــری  لــە  جەوهەرییەکــە 

جیــرار  وێنــەی:  لــە  )قوتابییەکانیشــی 

ــد(،  ــامل و ... هت ــۆن س ــان، و ج ــن سۆس ب

و ئەوانــەی لــەدوای ئەوانیــش هاتــن، لــە 

پێویســتیی نوێکردنــەوەی مارکســیزم، یــان 

باشــرتە بڵێیــن لــە »دووبــارە بیرکردنــەوە« 

ــە  ــەوە، ل ــۆی دەبینێت ــیزمدا خ ــە مارکس ل

ڕاپەڕینێکــی  دەســتەبەرکردنی  پێنــاو 

مارکسیســتییانەی نوێــدا، بــە دەســپێک 

لــەو بابەتانــەوە کــە میتــۆدی دیالێکتیــک 

شــەن و کەویــان دەکات، و خۆیــان لــە 

ئاشــنابوونی زانســتی بــە پەرەســەندنە 

و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  مێژوویییــە 

کەلتوورییــەکان دەبیننــەوە، لــە خۆرئــاوای 

ســەرمایەداری، و بــە تایبــەت ئیتاڵیــای 

مــاوەی دوای جەنگــی یەکەمــی جیهانــی 

ــر،  ــەی دوات ــەو پەرەســەندنە جیهانیان و ئ

بەتایبــەت دەرکەوتنــی فاشــیزم لــە ئیتاڵیــا 

ئۆقرەگرتنــی  و  ئەڵامنیــا  لــە  نازیــزم  و 

فەرمانڕەوایــی ســتالین، کــە ئــەوەش بــووە 

هــۆی »مەزهەبگەرایــی تیــۆری مارکســیزم 

بەرهەمهێنانــی  و  بەحیزبیکــردن  و 

ــی  ــی ئایدۆلۆژی ــی مەزهەبی خودئاگایییەک

ــی  ــووە هــۆی خزمەتکردن چەقبەســتوو، ب

و  مەعریفــی  و  کەلتــووری  نەزانیــی 

و  دیالــۆگ  کەناڵەکانــی  و  فیکرییــەوە، 

زیندەپەیوەنــدی و داهێنانــی فیکــری و 

تیۆرەکــە  پەرەپێدانــی  بــۆ  کەلتووریــی 

داخســت، و بــەو شــێوەیە تاریکییەکــی 

فیکــری بەســەر مارکســیزمدا زاڵ بــوو، ئەو 

کاتــەی بــووە ئایدۆلۆژیــا، بــۆ ســەملاندنی 

ئــەوەش البیــکا و قوتابییەکانــی پشــت 

ماتریالیزمــی  ڕەگــەزی  کۆمەڵێــک  بــە 

ئابووریــی  و  حەمتــی  و  مێژوویــی 

دەبەســن. ئایدۆلۆژیــی 

شۆڕشــگێڕییەکەی  و  ڕەســەن  شــێوگە 

فیکری تیۆرســێنیی پۆســت مارکسیستانەی 

ــەییە،  ــی و ڕیش ــێکی مێژووی ــکا، پرس البی

چونکــە جەوهــەر ڕۆیشــن بــە ئاڕاســتەی 

پێچەوانــەی ئابــووری – ئایدۆلــۆژی دیاری 

دەکات، و مارکســیزمی ســیس هەڵگــەڕاو 

و خزمەتــکار ڕەت دەکاتــەوە، کــە بڕێکــی 

ــی،  ــووری، و میکانیک ــی ئاب زۆر حەمتییەت

و ماتیریالیزمــی ڕووتــی لەخۆگرتــووە )...(.

ــی  ــای مۆدێرن ــە، پڕۆلیتاری ــی وای ــکا پێ البی

ڕێکخــراو لــە پارتێکــی سیاســیدا، کــە ناوی 

داوای  هاوچــەرخ«،  »دەســەاڵتی  نــاوە 

ئیــرادەی  نوێنەرایەتیــی  دەکرێــت  لــێ 

میللــی  نەتەوەیــی  دەســتەجەمعیی 

و ئیــرادەی سیاســیی گشــتی بــە مانــا 

هاوچەرخەکــەی بــکات، بــەو مانایــەی 

کارای  لــە  »بریتییــە  ئیرادەیــە  ئــەو 

پێویســتییە مێژوویییەکــە، بــە جۆرێــک 

کارەســاتێکی  یەکەمــی  بزووێنــەری 

.)...( کردەییــە  و  مێژوویــی 

تێپەڕاندنــی  بــۆ  البیــکا  هەوڵەکانــی 

بــە  پشــتی  نەریتــی،  مارکســیزمی 

ــوون  ــی و بابەتیب ــەفەی کار و کارای فەلس

کــە  بەســتووە،  کردەیــی  پەیربدنــی  و 

بونادنانــی  بــۆ  کار  ئەنجامــدا  لــە 

وەرچەرخانێکــی مێژوویــی دەکات، کــە 

بــە شــێوەیەکی گشــتگیر لــە چوارچێــوەی 

ــی  ــدا، یەکێتی ــتهاتنە مێژوویییەکەی بەدەس

هــەڵ  خۆیــدا  لــە  جیهــان  و  مــرۆڤ 

مەســەلەی  شــێوەیەش  بــەو  بگرێــت. 

ــەی  ــە ڕێگ ــوواڵو، ل ــۆڕاو و ج ــی گ واقیع

فیکــری پۆســت مارکسیســتییەوە لــە ژێــر 

ڕۆشــنایییەکی تــەواو نوێــدا دەبێــت )...(.

ئەگەرچــی البیــکا دان بــەوەدا دەنێــت، 

مارکســیزم  فەلســەفەی  هێشــتا  کــە 

پێویســتی بــە پەرەپێدانــی تیــۆری هەیــە، 

دیدێکــی  بــە  پشــتی  پەرەپێدانێــک 

دیالێکتیکــی بــۆ پەرەســەندن بەســتبێ، 

ــی  ــد و تیۆرەکان ــەواوی دی ــەڵ ت ــە لەگ ک

بــەو  جیــاوازە،  پەرەســەندندا  دیکــەی 

پەرەســەندن  بــۆ  دیدێکــە  ئیعتیبــارەی 

ژێــر  لــە  ســەرەتا،  بــۆ  گەڕانــەوە  بــە 

کارکــردی یاســای »نەفیــی نەفــی«، بــەاڵم 

مارکســیزم  وایــە،  پێــی  کات  هەمــان 

ــە پڕەنســیپی  ــان، ک ــۆ جیه وێناکردنێکــە ب

لــە  دژەکان  دیالیکتیکیــی  »گەشــەی 

نێــوان مــرۆڤ و مــادەدا« بــە تــەواوی 

ــەک دەخــات،  ــەوە ی ــە پێکهێنەکانیان بەش

فەلســەفەیەکی  مارکســیزم  هەروەهــا 

ــە  ــی نیی ــی پەت ــا تیۆرێک ــەواوە، و تەنه ت

ــا  ــەت، و تەنه ــژوو و سیاس ــارەی مێ دەرب

بریتــی نییــە لــە »چرکەســاتێکی مێــژووی 

بــەس! و  هاوچــەرخ« 

مارکســیزمی »ڕەخنەگرانــە« و ڕیشــەیی 

بــە تێپەڕاندنــی دژیەکیــی  البیــکا، دان 
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ئــەو دوانەیــە دەنێــت، لــەو دەســپێکەوە، 

ــەی دروســتکەر و  ــرۆڤ خــۆی یەک ــە م ک

ــەی  ــش یەک ــەر ئەوی ــەرە، ه ــڵ و بک ئاق

ڕەوان،  و  مــادە  بــوون،  و  خودئاگایــی 

ســوبێکت و ئۆبێکــت، لــە چوارچێــوەی 

ــتە دەکات. ــمەکیدا بەرجەس ــی ش بوونێک

تایبەمتەندیــی نوێکردنــەوەی مارکســیزم 

کــردە  لــە  البیــکادا،  فیکــری  لــە 

فیڵدێکــی  لــە  کــە  تیۆرییەکەیدایــە، 

ــت  ــت، جەخ ــت و دەچێ ــدا دێ مەعریفی

بەمــەش  و  ژوورخــان  گرنگیــی  لــە 

گرنگیــی بــەرەی کەلتــووری دەکاتــەوە، 

بــەو پێیــەی کردەیەکــی زانســتییە بــۆ 

ــی  ــە، و خودئاگای ــی مەعریف بەرهەمهێنان

وەکیــەک، بەرجەســتەکردنی هەیمەنــە، 

و  سیاســی،  کۆنرتۆڵکردنێکــی  وەک 

ــکار  ــۆژی چینــی کرێ ــووری، و ئایدۆل کەلت

و پارتــە شۆڕشــگێڕەکەی. هــاوکات لــە 

ــەی  ــەو پێی ــدایە، ب ــی ئایدۆلۆژیش فیڵدێک

کــردەی  بــۆ  پێچەوانەیــە  کردەیەکــی 

مارکســیزمی  ئایدۆلۆژیــی   – ئابووریــی 

کۆنــەی  مارکســیزمە  ئــەو  پەڕاگەنــدە، 

بارســتەی  دیالێکتیکییەکــەی  شــێوگە 

و  خســتووە،  پشــتگوێ  مارکســیزمی 

رشۆڤەکردنــی مێژووییــی بــۆ ئەولەویەتــی 

کــردەی ئابووریــی ملکــەچ کــردووە، و 

شۆڕشــی  بەرپابوونــی  و  بەدەســتهێنان 

ــی  ــە پێدان ــی بەســتووەتەوە ب کۆمەاڵیەتی

ــۆ  ــردن و دواخســن ب ــی چاوەڕوانک وەاڵم

ــدا یاســاکانی ماتریالیزمــی  ڕۆژگارێــک تێی

قۆناغەکانــی  لەگــەڵ  مێژوویــی 

پەرەســەندنی بونیــادی کۆمەاڵیەتــی ئــەم 

ــی  ــا بزاوت ــت، ت ــدا بگونجێ ــەو واڵت ــان ئ ی

ــوان  ــەرەکیی نێ ــی س ــە دژیەک ــۆیی ل ئاس

ببێــت،  دروســت  پڕۆلیتــاردا  و  بــۆرژوا 

بێتــە  چینایەتــی  ملمانێــی  بەمــەش  و 

کایــەوە، بــۆ ڕوودان و بەرپابوونی شــۆڕش 

و شــکانەوە لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتیــدا، و 

ــتەمی  ــە سیس ــتنەوە ل ــی گواس بەرپابوون

ســەرمایەدارییەوە  بەرهەمهێنانــی 

بەرهەمهێنانــی  سیســتەمی  بــەرەو 

سۆسیالیســتی. ئەمــەش وەهمــی تیــۆری و 

ــە  ــی و ڕیفۆرمخوازانەی ــی فیکری کوێربوون

لــە  یەکێکــە  و  سیاســیدا  کــردەی  لــە 

البیــکا  دوژمنەکــەی  تایبەمتەندییەکانــی 

ئایدۆلــۆژی«. »ئابووریــی- 

دیالێکتیکییــەوە  ڕووی  لــە  چەندێــک 

البیــکا نوێنەرایەتــی ئەزموونــی لینینیــزم 

لــە وانەکانــی شۆڕشــی  نیــگا  دەکات، و 

ڕوســیاوە وەردەگرێــت، بــەاڵم لــە کــردە 

بەرامبــەر  وشــیارە  زۆر  پراکتیکییەکانیــدا 

نەتەوەییــە  بارودۆخــە  تایبەمتەندیــی 

ــەرمایەدارییە  ــە س ــە دەوڵەت ــاوازەکان ل جی

ــكۆیەتی  ــۆدی پاش ــدا، و میت ڕۆژئاوایییەکان

یــان  قوتابخانــە  ئــەو  یــان  ئــەم  بــۆ 

ئاڕاســتەیە ڕەت دەکــردەوە، ئەمــە جگــە 

ــتنەوەی  ــێوازی گواس ــەوەی ش ــە ڕەتکردن ل

تەکنۆلــۆژی و جێبەجــێ کردنــی میکانیکــی 

بەکارهاتــووەکان،  پێشــرت  چارەســەرە 

ئەزموونێکــی  بــە  پەیوەندییــان  کــە 

دیاریکــراوی جیــاوازەوە بەســەر واقیعێکــی 

ــە.  نەتەوەیــی کردەیــی دیاریکــراوەوە هەی

ــە  ــکا جەخــت ل ــردووە البی ئەمــەش وای ک

ــە  ــەکان ل ــە نەتەوەییی ــی بارودۆخ جیاوازی

بارودۆخــە جیهانییــەکان بکاتــەوە، ئەمــەش 

هەلومەرجــە  جیاوازیــی  دەرەنجامێکــی 

بابەتییەکانــی  سیاســییە  و  مێژوویــی 

پڕۆســەی گواســتنەوە لــە ســەرمایەدارییەوە 

ئاکامێکــی  هــاوکات  سۆســیالیزمە،  بــۆ 

بزووتنــەوە  خــودی  جیاوازییەکانــی 

ئیعتیبــارەی  بــەو  شۆڕشگێڕییەکەشــە، 

ــوەی  ــە چوارچێ ــان ل ــە دیس ــەو جیاوازیی ئ

دیــدە گەردوونییەکەدایــە، و هــەر خۆشــی 

قەیرانێکــی  هــەر  رسووشــتی  دواجــار 

مێژوویــی  قۆناغێکــی  لــە  شۆڕشــگێڕانە 

بارودۆخێکــی  ســایەی  لــە  و  دیاریکــراو 

دەکات،  دیــاری  دیاریکــراودا  نەتەوەیــی 

دیاریکردنــی  کــە  ئــەوە،  هــەر  کەواتــە 

و  ڕێکخراوەیــی  و  سیاســی  ســرتاتیژە 

بەســەر  شۆڕشــگێڕانەکان  و  خەباتگێــڕی 

بزووتنەوە شۆڕشــگێڕییەکەدا دەســەپێنێت.
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کارەکانــی  هەمــو  نییــە  ئاســان 

ــکا«   مارکسیســتی فەڕەنســی »جــۆرج البی

لــە چەنــد الپەڕەیەکــی کەمــدا شــەنوکەو 

بکەیــن، لــە کاتێکــدا ئــەو نزیکــەی پێنــج 

پەنجاکانــی  لــە  ژیانــی خــۆی  دەیــەی 

ســەتەی ڕابــردووەوە، تــا 12ی شــوباتی 

2009، کــە لــە شــاری لوبیــک کۆچــی 

ــی  ــۆ گۆڕین ــرد ب ــان ک ــرد، تەرخ ــی ک دوای

و  سیاســی  کــردەی  ڕێــی  لــە  جیهــان 

بەرهەمــی کەلتوورییەوە.لــە ڕێــی دەیــان 

و  وتــار  و  ســیمینار  و  کــۆڕ  و  کتیــب 

توێژینــەوە و هەڵوێســت و چاالکــی و 

ــر  ــە جەزائی ــی، چ ل ــەوەی زانکۆی وانەوتن

لــە  بەرهەمــە  ئــەو  پاریــس.  لــە  چ  و 

ــێک  ــەوڕۆ وەک بەش ــوون ئ ــردە و بۆچ ک

لــە مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخــوازی و 

جیهانــدا  لــە  سۆسیالیســتی  شۆڕشــی 

تەماشــا دەکرێــت، لــەو چەنــد دەیەیــەی 

کۆتاییشــدا، بــە مێــژووی کەلتــووری و 

ــت. ــش دەکرێ ــۆڕش تێهەڵکێ ــیی ش سیاس

ــی 99 ســاڵی و بەهــۆی  ــە تەمەن ــکا ل البی

لــە  مــرد،  مێشــکەوە  خوێنبەربوونــی 

لــە  ئــەوەی  بــێ  هێشــتا  کاتێکــدا 

ژیانــی  دۆســیانەی  ئــەو  خزمەتکردنــی 

بــۆ تەرخــان کردبــوون ســارد ببێتــەوە،  

لــە شــەڕە ئایدۆلــۆژی و سیاســییەکانی 

خــۆی بــەردەوام بــوو، ئەگەرچــی ئــەو 

ــن،  نســکۆیانەی تووشــی شۆڕشــەکان دەب

یــان  بــن  کۆمۆنیســتی  شۆڕشــی  جــا 

ڕزگاریخوازیــی، زۆر کۆمۆنیســت ســارد 

ــچ  ــتانە هی ــەو شکس ــەاڵم ئ ــەوە، ب دەکەن

لــە کۆڵنــەدان و ســوربوونی ئەویــان کــەم 

نەکــردەوە، و تــا مردیــش لــە کۆشــش بــۆ 

سەرخســتنی شۆڕشــەکان لــە ســەرتاپای 

دنیــادا بــەردەوام بــوو.

ســییەکانی  ناوەڕاســتی  لــە  کاتێــک 

پەنجــای ســەتەی  و ســااڵنی  تەمەنــی، 

بیســت، البیــکا گەیشــتە جەزائیــر بــۆ 

ئــەو  دواناوەندییەکانــی  لــە  ئــەوەی 

ــە  ــەوە، ب ــەفە بڵێت ــەی فەلس ــەدا وان واڵت

لەگــەڵ  دەســتی  نهێنــی  شــێوەیەکی 

بــەرەی ڕزگاریخوازیــی جەزائیــردا تێکــەڵ 

ــری  ــتەکان جەزائی ــی شەس ــا کۆتای ــرد. ت ک

بەجــێ نەهێشــت، لــەو ماوەیــەدا بــە 

دەرچواندنــی   لــە  بەشــداریی  نهێنــی 

گۆڤــاری »موجاهیــد«ی زمانحاڵــی بــەرەی 

گەڕەکــی  لــە  جەزائیــر  ڕزگاریخوازیــی 

دە  ئــەوەی  قەســەبە«وە دەکــرد، دوای 

و  جەزائیــر  خوێندنگەکانــی  لــە  ســاڵ 

پاشــان دوای ســەربەخۆیی لــە زانکۆکەیــدا 

وانــەی وتــەوە، ئینجــا جەزائیــری جــێ 

هێشــت. تەنانــەت ڕێکخــراوی ســوپای 

ســەربەخۆیی،  دژە  »OAS«ی  نهێنــی 

دا. کوشــتنیان  بڕیــاری 

ــەت  ــن و سیاس ــەی »دی کارە بەناوبانگەک

ئــەو  بــۆ  خەلــدوون«  ئیــنب  الی  لــە 

قۆناغــە دەگەڕێتــەوە. لــە ســەروبەندی 

بــە  جەزائیریشــدا  ناوخــۆی  شــەڕی 

بالیبــار،  »ئیتیــان  لەگــەڵ  هاوبەشــی 

پیێــر بۆردیــۆ، ژاک دێریــدا، ژان الیــکا، 

و جەمالەدیــن بنشــێخ«دا، ســاڵی 1993 

هاودەســتیی  نێودەوڵەتیــی  لیژنــەی 

جەزائیرییەکانیــان  ڕۆشــنبیرە  لەگــەل 

هەوڵــی  هــاوکات  کــرد،  دروســت 

هاوشــێوەی لەگــەل فەلەستینییەکانیشــدا 

دا. تــا کۆتایــی تەمەنیشــی هاوخەباتــی 

بــوو. چەپــەکان  شۆڕشــگێڕە 

حەفتاکانــدا  ناوەڕاســتی  لــە  هــاوکات 

کۆمۆنیســتی  پارتــی  ڕووبــەڕووی 

بــە  کاتــەی  ئــەو  بــووەوە،  فەڕەنســی 

لــە  مارشــیێ«  »جــۆرج  ســەرکردایەتتی 

شۆڕشــگێڕانە  سیاســەتی  پڕەنســیپەکانی 

ــوو لەگــەڵ  ــدا و خەریکــی یەکگرتــن ب الی

دەزگاکانــی سیســتەمی بۆرژواییــدا. دواجار 

ئــەو  ســەرکردایەتیی  فشــاری  ژێــر  لــە 

حیزبــەدا، خــۆی و هاوڕێکانــی وازیــان 

ــن  ــرتە بڵێی ــان باش ــا، ی ــە هێن ــە حیزبەک ل

ــەڵ  ــەو قۆناغەشــدا لەگ ــران. هــەر ل دەرک

ناونیشــانی  بــە  تۆڕێکیــان  هاوڕێکانــی 

ــەوە«  ــە ڕێــی خەبات ــاو یەکێتــی ل ــە پێن »ل

لــەو  بالیبــار«  »ئیتیــان  دامەزرانــد. 

بارەیــەوە دەڵێــت: »مــن هێشــتاش ئــەوەم 

لەبەرچــاوە، البیــکا کــە ســەختە بێدەنــگ 

ــدا  ــوو تاقیکردنەوەکان ــە هەم ــرێ، و ل بک

هەیــە،  خــۆی  بوێریــی  و  ســووربوون 

بــە ڕووی جــۆرج مارشــیێی ئەمینــداری 

هــەڵ  تۆســندا  و  تــووڕە  گشــتیی 

کۆبوونــەوە  لــەو  ئــەوەش  دەشــاخێت، 

ئەمینــدار  کــە  ڕوویــدا،  بەپەلەیــەدا 

ناچارکردنــی  پێنــاو  لــە  ســازیدابوو، 

ئــەو ڕۆشــنبیرە کۆمۆنیســتانەی بوێــری 

ڕەخنەکردنــی سیاســەتە هەلپەرســتانەکانی 

ــکات«. ــان ب ــا ملکەچی ــە، ت ــان هەی ئەوی
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ساڵی شانزەیەم 

ئــەو ڕووداوەش ســاڵی 1979 ڕوویــدا، ئەو 

ســاڵەش خــۆی و »ئیتیــان بالیبــار« و »ژان 

ــە  ــر لۆڤیفــرە« کارێکــی هاوبەشــیان ب پیێ

ناونیشــانی »هاوڕێیــان بــا پەنجەرەکــە 

لەوێــدا  و  باڵوکــردەوە،  بکەینــەوە« 

ــوو. ــاران کردب ــی شــیوعییان ڕەخنەب حیزب

»فەرهەنگــی  داڕشــتنی  و  ئامادەکــردن 

ــەو  ــۆ ئ ــەر ب ــیزم«یش ه ــی مارکس ڕەخنەی

ماوەیــە دەگەڕێتــەوە. کــە ڕاســتییەکەی 

چاپــی یەکەمــی ســاڵی 1983 لەگــەڵ جیرار 

بینسۆســان بــاڵوی کــردەوە، ئــەو فەرهەنگە 

کــە لــە فەرمانگــە فەرمییەکانــی مۆســکۆ و 

والتانــی ســەر بــە »سۆســیالیزمی واقیعــی« 

دا بــە کۆنەپاریــز و شــێوێنەر ناودەبــرا، 

لــە خوێندنــەوەی  گۆڕانــکاری ڕیشــەیی 

ئەنگڵــس و جگــە  کارەکانــی مارکــس و 

لەوانیشــدا دروســت کــرد، و پەنجەرەیەکــی 

مێــژووی  خوێندنــەوەی  بــۆ  بــوو  نــوێ 

کۆمۆنیــزم،  بزووتنــەوەی  و  مارکســیزم 

ئــەوەش بــە دانپێدانانــی زۆر ڕۆشــنبیری 

کۆمۆنیســت و مارکسیســت.

لــە  مارکســیزم  کارەکانیــدا،  لــە  البیــکا 

و  شــیکارگەرایی  و  ئەکادیمــی  شــێوازە 

ــدا  ــەفی و لۆژیکییەکانی ــووری و فەلس ئاب

ڕەخنــە دەکات. پێــی وایــە مارکســیزم لــە 

ژێــر خاکــدا نێــژراوە، یــان کەوتووەتــە 

ــووفانی  ــاری کاری فەیلەس ــۆڵ و ب ــن ک ب

بــە  تــرەوە،  زانکۆییەکانــی  و  مارکســی 

ستالینیزمیشــەوە، و لــە کاری شۆڕشــگێڕانە 

هــاوکات  شــاردراوەتەوە،  و  کــراوە  ون 

ڕووبــەری ســێنرتاڵ بــۆ کــردە یــان کــرداری 

و  کۆمەڵگــە  و  رسووشــت  لــە  مــرۆڤ 

نــاو  خراوەتــە  و  شــێوێرناوە،  مێــژوودا 

تــا  تیۆرییــەوە.  و  هۆشــیاری  بۆتــەی 

تــەرازووی تیــۆر و شــێوازبەندییە فیکــری 

و لۆژیکییــەکان بەســەر مێــژوو و ئــەو 

ــی،  ــکاری و پەرەســەندنەی تێیدایەت گۆڕان

ــڕوای  ــە ب ــە ب ــەوە.  چوونک ــەرز کراونەت ب

ئــەو کۆمۆنیــزم، کــە بەرزتریــن ڕاددەی 

بــۆ  گــۆڕاوە  و  تیۆرییــە،  خودئاگایــی 

لەگــەڵ  گونجــاو  سیاســیی  کردەیەکــی 

پێــدراوە مادییەکانــی مێــژوودا، و هــەر 

ئەویــش ئامانجــی مارکســیزمە. چونکــە 

ماتریالیزمــی مێژوویــی خــود و بابــەت 

و  خودئــاگا  تیــۆری  دەخــات.  یــەک 

ــۆر«  ــی. »تی ــژوو و پێکهاتەکان ــادەی مێ م

البیکایــش  وەک  »پڕاکتیــک«ە.  قــوڕی 

ڕوونــی دەکاتــەوە خودئاگایــی لەگــەڵ 

ماتریالیزمــی مێژووییــدا لــە جێکەوتــی 

ــەوە،  ــری و تیۆرییەکان ــێوازبەندییە فیک ش

بــۆ کۆمەڵــگا، و هێــزە بەرهەمهێنــەکان و 

چینــی کرێــکار و حیــزب دەگوازێتــەوە؛ و 

هــەر ئەمــەش مەعریفــە بەرهــەم دێنێت. 

ئەمــڕۆ  کۆمۆنیــزم،  ئــەو  بــڕوای  بــە 

ــوو  ــەو هەم ــوون ل ــۆ ڕزگارب چارەســەرە ب

خوێندنــەوە دژیــەک و کەڵەکەبووانــەی 

دیــواری  کەوتنــی  پــاش  مارکســیزم. 

بەرلیــن ڕەخنــەی لــە دوژمنانــی لینیــن 

گــرت، بــەو قســەیەی وتــی لینیــن زۆر 

دوورە لــەو چەقبەســتنە یەقینگەرایــەی 

لــە ژێــر کاریگەریــی ســتالینیزمدا پێــوەی 

ــکا کاری  ــتەکان البی ــااڵنی شەس ــکاوە. س ل

بــۆ ئــەوە دەکــرد، ماتریالیزمــی مێژوویــی 

پیێر  »ژان  و  بالیبار«  »ئیتیان  لەگەڵ   1979 ساڵی  البیکا 
با  »هاوڕێیان  ناونیشانی  بە  هاوبەشیان  کارێکی  لۆڤیفرە« 
پەنجەرەکە بکەینەوە« باڵوکردەوە، و لەوێدا حیزبی شیوعییان 

ڕەخنەباران کردبوو
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ماتریالیســتە  و  ئایدیالیســتەکان  لــە 

ئابووریناســان  و  میکانیکگــەراکان 

بســتێنێتەوە، ڕەخنــەی لــە فەلســەفەی 

کــردەوە  ڕوونــی  و  گــرت.  پراکســیس 

ــژوو  ــۆ مێ ــە ماتریالیزمــدا ب ــەت ل ئەولەوی

و پڕاکتیکــە، واتــە بــۆ دەســتتێوەردانی 

و  کۆمەڵگــە  و  رسووشــت  لــە  مــرۆڤ 

ــی  ــێ و دژیەکەکان ــژووەی ملمان ــەو مێ ئ

دەســەپینێت.  سیاســەتدا  بەســەر 

تەنانــەت ڕەخنەگرانــی البیــکا، »البیــکا« و 

»ئاڵتۆســێر«یان تێکــەڵ کــردووە، و پێیــان 

وابــووە ئەمیش وەک ئاڵتۆســێر مارکســیزم 

تووشــی الدانــی سیاســی دەکات. ئــەم 

ــۆ ئاڵتۆســێر ڕاســتیش  ــەر ب ــە ئەگ ڕەخنەی

بێــت، کــە پێــی وایــە ملمانێــی چینایەتــی 

رسووشــتێکی کەلتــووری و ئایدۆلۆژیــی 

هەیــە، ئــەوە لــە یادیــان چــووە، کــە 

سیاســەت الی البیــکا هەمــان ماتریالیزمــی 

لــە شــێوازی  بریتییــە  کــە  مێژوویییــە، 

چینــەکان،  ملمانێــی  و  بەرهەمهێنــان، 

نوێگەرایــی،  و  هێــز،  تەرازووەکانــی  و 

ڕەخنــەی  یــان  ســاختە  خودئاگایــی  و 

ــەندن،  ــۆرژوازی، و پەرەس ــای ب ئایدۆلۆژی

ــۆڕاوەکان  ــە گ ــنوورە مادیی ــەواوی س و  ت

لــە  البیــکا  شــوێن.  و  کات  پێــی  بــە 

ــەوە چــۆن  ــەوە ڕوون دەکات ــدا ئ کارەکانی

کارەکانــی مارکــس و ئەنگڵــس دابــڕان 

لەگــەڵ فەلســەفە دروســت دەکــەن و 

لەوێــوە دزە دەکەنــە نــاو سیاســەتەوە، 

و ئیــرت مەعریفــە شــوێنی خــۆی لــە دڵــی 

ــەوە. ــردەدا دەکات ــان ک سیاســەت و کار ی

داخرانــی دەرگاکانــی میدیــا فەرمــی و 

نیمچــە فەرمییــەکان بــەڕووی البیــکا و 

کارەکانیــدا، بــۆ ئــەو شۆڕشــگێڕییەی ئــەو 

لــە باڵوکردنــەوەی مارکســیزم و کۆمۆنیــزم 

زانکۆیــی  لــە  جیــاواز  شــێوەیەکی  بــە 

دەزگا  ســەرکردەکانی  و  ئەکادیمــی  و 

ــووری و ســەندیکایییەکان  ــی و کەلت حیزب

ئــەو  کــە  بەتایبــەت  دەگەڕێتــەوە. 

بانگەشــەی بــۆ دیموکراســییەکی ڕیشــەیی 

»دیموکراســیی  نابــوو  نــاوی  دەکــرد، 

ناونیشــانی  بــە  کارێکیــدا  لــە  و  داد« 

بناغــەی  شــۆڕش«  و  »دیموکراســی 

بانگەشــەی  هــاوکات  داڕشــتووە.  بــۆ 

دەکــرد  شۆڕشــگێڕانە  توندوتیژیــی  بــۆ 

هەمــوو  ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ 

لــە  و  تــر  توندوتیژییەکانــی  جــۆرە 

شــێوازەکانی  هەمووشــیانەوە  پێــش 

ــەش  ــتی، و ئەم ــی کاپیتالیس بەرهەمهێنان

لــە کتێبەکەیــدا »تیۆریــای توندوتیــژی« 

دیــوە تیۆرییەکــەی باس کــردووە، هاوکات 

ــە  ــازاڕ و سیســتەمەکەی ل دیموکراســیی ب

هەڵوەشــاندووە.  فەڕەنســا 

البیــکا، لــە ژێــر زەمینــەی زانکــۆ و حیزبــە 

دامــەزراوە  و  دەزگا  و  کۆمۆنیســتەکان 

دوای  بــە  کەلتوورییەکانــدا  و  سیاســی 

مارکســیزمێکی نێــژراودا دەگەڕێــت. هــەر 

کاری  هێنــدەی  وی  کارەکانــی  بۆیــەش 

هاوچەرخــە مارکســی و کۆمۆنیســتەکانی 

نەکــردووە،  پەیــدا  ناوبانگیــان  خــۆی 

ــی  ــای شۆڕش ــەو تەبەنن ــە ئ ــەت ک بەتایب

جەزائیــری و توندوتیژیــی شۆڕشــگێڕانە و 

خەباتــی فەلەســتینییەکانی دەکــرد، و لــە 

ــدا باســی جینۆســایدی  ــەی وتارەکانی زۆرب

گەلــی فەلەســتینی دەکــرد، هــەر ئــەو 

ئــەوەی  هــۆی  بوونــە  هۆکارانــەش 

هەشــتاکانی  لــە  لۆمۆنــد  ڕۆژنامــەی 

ســەتەی ڕابــردووەوە قەدەغــەی کــردووە 

نــاوی البیــکا بچێتــە ســەر ڕووپەڕەکانــی، 

تەنانــەت کاتێــک مــرد ئامــادە نەبــوو، 

ــکات،  ــی ب ــگ باس ــی گرن وەک ڕووداوێک

ــەدا  ــەڕەی پرس ــە الپ ــر و ل ــک دوات مانگێ

باســی مردنەکــەی باڵوکــردەوە، تەنانــەت 

ــش  ــیۆن«ی چەپڕەوی ــەی »لیبەراس ڕۆژنام

زۆر بــە ســاردییەوە باســی مردنەکــەی 

ــۆرە  ــاڵە پڕۆفیس ــە 30 س ــک ک ــرد، ئەوێ ک

لــە زانکــۆی دەیەمــی پاریــس، و خاوەنــی 

ســەنتەرێکی توێژینــەوەی ئایدۆلۆژیاکانی 

بــۆ  نەتەوەیــی  ســەنتەری  بــە  ســەر 

مامۆســتای  و  زانســتییە،  توێژینــەوەی 

فەڕەنســییە  خوێندنگــەی  بااڵتریــن 

ــا  ــاالی مامۆســتایان«، تەنه »پەیامنگــەی ب

ــی  ــە فەرم ــوو کەناڵ ــە هەم ــار ل ــەک ج ی

ــووە.  ــە فەرەنســییەکاندا دەرکەوت و تایبەت

و  خــۆی  لەگــەڵ  دەنگدابڕینــە  ئــەو 

ــەو  ــەوە، ئ ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــی، ب کارەکان

دیکتاتۆریەتــی  تەبەننــای  مردیــش  تــا 

تەنانــەت  کــە  دەکــرد،  پڕۆلیتاریــای 

لــە  وەک  لینینیشــدا،  ســەردەمی  لــە 

ــۆی  ــی خ ــردووە، ڕێ ــی ک ــدا باس کارەکانی

بــەر،  نەگرتووەتــە  فەرمانڕەوایــی  بــۆ 

هــاوکات چونکــە پێــی وابــوو، توندوتیژیی 

شۆڕشــگێڕانە تاکــە ڕێگــەی چەوســاوان و 
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ساڵی شانزەیەم 

ــەوەی  ــۆ ڕووبەڕووبوون شــکەنجەدراوانە ب

ــی  ــێوازەکانی بەرهەمهێنان ــی ش توندوتیژی

ئایدۆلۆژییەکانــی.  دەزگا  و  کاپیتالیــزم 

ــان و  ــکاری جەنگــی لوبن هــاوکات بەرگری

ــوو. ــراق ب ــی عێ ــەری جەنگ دژب

دابڕینــە،  ئــەو  ســەرەڕای  بــەالم 

بزووتنــەوە  ڕێــی  لــە  بەرهەمەکانــی 

ــێواز  ــەواوی ش ــە ت ــگێڕییەکانەوە، ب شۆڕش

خۆیــان  ڕێــی  درێژبوونەوەکانیانــەوە  و 

ــوور  ــەت و کەلت ــی سیاس ــەرەو بوارەکان ب

دۆزییــەوە، لــە بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییــە 

نیشــتامنییەکانەوە بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 

نێوانەشــدا حیزبــە  لــەو  و  جیهانگیــری 

شۆڕشــگێڕەکان. کۆمۆنیســتە 

ــە گــەورە داکۆکیکارانــی  ــکا ل »جــۆرج البی

گەالنــی جیهانــی ســێ بــوو. و بانگەشــەی 

دژی  بەهێــزی  و  هەمەشــێوە  خەباتــی 

ــفی  ــی وەس ــە پێ ــرد«، ب ــزم دەک ئیمپریالی

ــپانی،  ــوور«ی ئیس ــی س ــەی »ڕەوت ڕۆژنام

فەیلەســووفی  داهێنەرتریــن  البیــکا 

بیســتەمدا«.  ســەدەی  لــە  مارکســییە 

کۆمۆنیســتی  »ئۆدیاریــۆ«ی  ڕۆژنامــەی 

»مارکســییە  وتــی:  پورتوگالیــش 

ڕەســەنەکەی دوژمنــی ئیمپریالیــزم مــرد«، 

بــەاڵم وەک »باکیتــا ئارمــاس فۆیســێکا«  

زەبەالحــەکان  میدیاییــە  دەزگا  وتــی، 

ــوون.  ــەڕ و کاس ب ــدا ک ــت مردنی ــە ئاس ل

»کارمــن بۆرکیــز« هەماهەنــگکاری تــۆڕی 

بەرگریــکار  هونەرمەندانــی  و  ڕۆشــنبیر 

)جــۆرج  وتــی:  هیومانیزم«یــش  لــە 

البیــکا، کــە خــۆی وەک خەباتکارێکــی 

Pierre Bourdieu
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ئیمپریالیــزم  و  کۆڵۆنیاڵیــزم  دوژمنــی 

لــەم  وایــە،  تیشــکێک  وەک  ناودەبــرد، 

بــە  ئاڵــۆزەدا،  و  داو  لــە  پــڕ  ڕۆژگارە 

ڕاســتەقینەی  ڕێگــەی  وتەکانــی  و  بیــر 

مارکســیزمامن بــۆ دەدۆزێتــەوە، نــە تەنهــا 

وەک تاکــە میکانیزمێکــی دروســت بــۆ 

شــیکردنەوەی کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری، 

شــیکەرەوەی  و  دەرخــەر  وەک  بەڵکــو 

ــردووە  ــان ک ــە وای ــش، ک ــەو هۆکارانەی ئ

شکســت  شــێوەیە  بــەو  سۆســیالیزم 

بێنێــت(.

ڕەســەنایەتی لــە کارەکانیــدا بــۆ جیاوازیــی 

ــە  ــر و ل ــتەکانی ت ــەڵ مارکسیس ــەو لەگ ئ

پێــش هەمووشــیانەوە »لوی ئەڵتۆســێر«دا 

دەگەڕێتــەوە. بــۆ ئەوە دەگەڕێتــەوە البیکا 

لــە پشــت پــەردەی ئــەو ماتریالیزمــی 

دەدۆزێتــەوە،  و  کاردەکات  مێژووییــەدا 

کــە کەوتووەتــە ژێــر گۆڕەپانــی ملمانــێ 

ئایدۆلــۆژی و سیاســییەکانەوە. البیــکاش 

ماتریالیزمــی  وابــوو  پێــی  ئــەو  وەک 

ــەفە،  ــە فەلس ــە ل ــژووی دەربازبوونێک مێ

لــەوەدا  لــە دوای دەرچوونەکــە  بــەاڵم 

جیادەبنــەوە، کــە ئاڵتۆســێر بــۆ ئــەوە 

جیادەبێتــەوە بچێتــە نــاو زانســت بــە 

مانــا پەتییەکەیــەوە، و بــە شــێوەیەکی 

بــەاڵم  مبێنێتــەوە،  تێیــدا  هەمیشــەیی 

بکەوێتــە  تــا  دەردەچێــت  البیــکا 

یــان  سیاســی  ئابووریــی  ڕەخنەکردنــی 

زانســت  واتــە  مێــژووەوە،  زانســتی 

بــە مانــا بزۆکەکــەی، کــە بریتییــە لــە 

جیهانــی  لــە  مــرۆڤ  دەســتتێوەردانی 

ئاکامــدا  لــە  رسووشــت.  و  کۆمەڵگــە 

ئاڵتۆســێر بــە شــێوەیەکی یەکاکــەرەوە 

هەرچــی  دەبوغزێنێــت،  ئایدۆلۆژیــا 

دەکات،  ڕەخنــەی  کاتــە  ئــەو  البیکایــە 

شــێوازە  ژێــر  لــە  ئایدۆلۆژیــا  کــە 

شــێوازی  لــە  کااڵ  دابەســتەیییەکەی 

ســەرمایەداریدا  بەرهەمهێنانــی 

وایــە  پێشــی  البیــکا  دەردەکەوێــت. 

زانســت لــە کارەکانــی ئاڵتۆســێردا بــۆ 

کــە  دەگۆڕێــت،  یەقینــی  مەزهەبێکــی 

هەمــوو  دەکات  ئــەوە  بانگەشــەی 

کاتێــک هەڵگــری حەقیقەتــە، جــا ئەگــەر 

ڕەگــی  فەلســەفە  وابێــت  پێــی  البیــکا 

ــەی  ــەو کات ــا ئ ــە، ت ــای ئایدۆلۆژیای دووج

ملمانێــی چینایەتــی، پــێ بەپێــی شــێوازی 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداریی مبێنێــت، 

ناکاتــەوە. ڕەت  ئایدۆلۆژیــا  ئــەم 

کــە  ئاڵتۆســێرەوە،  پێچەوانــەی  بــە 

فەلســەفەیەکی  مارکســیزم  وایــە  پێــی 

ــە  ــتالینییەکەی، و ب ــا س ــە مان ــتییە ب زانس

ــوان  ــە نی ــی ل ــی کارەکانــی جیاوازی درێژای

ماتریالیزمــی  و  مێژوویــی  ماتریالیزمــی 

و  فیکــر  نێــوان  لــە  و  دیالێکتیکــی، 

ــە  ــکا ئەم ــڕوای البی ــە ب ــادەدا دەکات. ب م

ــی  ــۆرە جیاوازەکان ــۆ ج ــێت ب سەردەکێش

مێژوویــی  ماتریالیزمــی  نەخێــر،  الدان. 

و  کۆمەڵگەیــی  دژیەکیــی  کۆمەڵێــک 

ملمانێــی چینەکانــە، و لەگــەڵ واقیعدایــە 

جیــا  لێــی  لۆژیکــدا  سیســتەمی  لــە  و 

نییــە، جــا لەبــەر ئــەوەی البیــکا ئــەو 

ئەولەویەتــە بــە مێــژوو و پەرەســەندن 

خودئاگایــی  و  دەدات،  ملمانێکانــی  و 

ــا  ــەت مان ــەت، تەنان ــود و باب ــادە، خ و م

جیاناکتــەوە، چونکــە  لەیــەک  کــردە  و 

مێــژوو تەنهــا خــۆی مامۆســتای شۆڕشــە، 

منوونــە و بەڵگــەش ئەوەیــە، کۆمۆنــەی 

فەڕەنســا، و شۆڕشــی کرێکارانــی ڕســن 

لــە ئەڵامنیــا، مارکــس و ئەنگڵســیان فێــری 

ئــەوە کــرد، ســەردەمی فەلســەفە کۆتایــی 

ــۆ  ــردە ب ــە و ک ــت مەعریف ــات، و دەبێ ه

کۆمەڵگــە و هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی بەجــێ 

بهێڵێــت.

سەرچاوە:

ماڵپەڕی )البدیل(



ئیمپریالیزم 
بە دیدی 
تیۆریای 
لینینیزم

جۆرج البیکا
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پــێ دەچێــت ســەیر بێــت، کەســێکی 

پســپۆڕ  ئابووریــدا  زانســتی  لــە  کــە 

واوە  بابەتێکــی  لــە  دەم  نەبێــت، 

دەکات  وا  کەســەی  ئــەو  وەربــدات. 

پێویســتی بــە ڕوونکردنــەوە و بیانــوو 

لــە  ئەوەیــە  مــن  بیانــووی  هەیــە. 

میانــەی خوێندنــەوەی کۆمەڵێــک دەقــی 

ــم،  ــت بەشــدار ب لینینیســتییەوە دەمەوێ

ــە،  ــە هەم ــەوە ک ــن توانایەک ــە کەمرتی ب

بلیمەتیــی  لەســەر  الدان  پــەردە  لــە 

ــە  ــۆڤیەت. ل ــی س ــەری دەوڵەت دامەزرێن

پرســیارەوە  ئــەم  وەاڵمدانــەوەی  ڕێــی 

چــۆن  بکــەم:  کارە  ئــەو  دەمەوێــت 

لینیــن لــە میانــەی پــەی بردنــی بــە 

مــاوە  بــۆ  ئیمپریالیزمــەوە،  تیۆریــای 

توانیــی  دیاریکــراو  بارودۆخێکــی  و 

بەوپــەڕی وردییــەوە کــردەی سیاســیی 

بــەو  بــکات،  دیــاری  شۆڕشــگێڕانە 

کارەشــی لــە ســەردەمی نووســینی کتێبــی 

بەشــداری  گرنگریــن  »ســەرمایە«وە 

کــرد؟ پێشــکەش  تیۆریــی 

لــۆکاش ســاڵی 1924 نووســی: )دەتوانیــن 

ســەرکەوتنی لینیــن بــۆ ئــەوە بگێڕینــەوە، 

کــە توانیویەتــی بــە شــێوەیەکی پراکتیکــی 

ئیمپریالیزمــی  تیۆریــای  گشــتگیر  و 

ئابــووری و هەمــوو مەســەلە سیاســییە 

ببەســتێتەوە،  پێکــەوە  هەنوکەیییــەکان 

لــەو  ئابــووری،  ناوەڕۆکــی  بەمــەش  و 

دەلیلــی  کردووەتــە  نوێیــەدا،  قۆناغــە 

هەمــوو کــردارە واقیعییــە کردەیییــەکان(.

هێڵــە  لــە  لــۆکاچ،  قســەیەی  ئــەو 

لــەو  گوزارشــت  بنەڕەتییەکانیــدا، 

ــەواوی  ــس ت ــە مارک ــتە دەکات، ک مەبەس

ژیانــی خــۆی کردبوویــە ئامانــج. بۆیــە 

دەیکەمــە  توێژینەوەیەمــدا*  لــەم 

خــۆم. ڕێنوێنــی 

ــێوازی  ــی ش ــس باس ــن مارک ــە دەزانی ئێم

تەنهــا  نەکــردووە،  خــۆی  توێژینــەوە 

»پێشــەکیی  نەبێــت  دەقــدا  یــەک  لــە 

ــە  ــەوێ و ل ــی: 1857« ل ــی سیاس ئابووری

دەروازەی ســێیەمدا باســی دوو بابەتــی 

کــردووە:

دەربــارەی  تیۆرێکــی  الیەکــەوە،  لــە 

گوتــارە  وەزیفــەی  و  دەرکەوتــن 

ئابوورییــەکان داڕشــتووە، بــەو کارەش لــە 

ــای  ــەوە، توان ــی مێژووییی ــی ماتریالیزم ڕێ

ئــەوەی بەخشــیوە بــە ئابووریــی سیاســی 

ــی تریشــەوە،  ــە الیەک ــە زانســتێک، ل ببێت

بۆرژوازیــی  کۆمەڵگــەی  بــۆ  تیۆرێکــی 

ماتریالیزمــی  ڕێــی  لــە  داڕشــتووە، 

کیمیایــی  مانــای  »بــە  مێژوویییــەوە، 

دۆزەرەوەی  بــە  کردوویەتــی  وشــەکە« 

بونیــادی هەرچــی پێکهاتەیەکــی ئابــووری 

ــەم  ــەو کارەش ئ ــە. ب ــی هەی – کۆمەاڵیەت

هێڵکارییــە تیۆرییــەی خوارەوەمــان بــۆ 

دەبێــت:  دروســت 

واقیعــی ڕاســتەوخۆ ------( تیــۆر )لــە 

 )------ پەتیــدا(  گوتەیەکــی  چەنــد 

کــردەی سیاســی و ئابــووری و ئایدۆلــۆژی 

تیــۆر.  )----

ئــەوەش بۆمــان دەردەخــات، ڕێگەکــە لــە 

ــەو  ــە، ب ــی نیی ــەرەو پراکتیک ــەوە ب تیۆریی

شــێوەیەی پێــی ئاشــنا بوویــن، بەڵکــوو لــە 

تیۆریــی )پێبەســت بــە چەنــد گوتەزایەکی 

تیۆرییـــ  بــەرەو  پەتی(یــەوە  بنەڕەتیــی 

)ـــیەک کــە تەبەننــای واقیعــی پــەی پــێ 

ــت(. ــراو دەکات و دەی گۆڕێ ب

پــاش ئــەو پێشــەکییە تیۆرییــە، هــەوڵ 

تێیــدان  پڕەنســیپانەی  ئــەو  دەدەم 

لــە  پــرت  ئومێــدەی  بــەو  بســەملێنم، 

بەرجەســتەیان  قایلکــەردا  ئاخاوتنــی 

بکەمــەوە.

ناونیشــانی   بــە  دەقێکــدا  لــە  لینیــن 

لــە  جیابوونــەوە  و  »ئیمپریالیــزم 

ــورساوەکان:  ــیالیزم« )ن ــەوەی سۆس بزووتن

پێناســەی   )116 الپــەڕە   33 بەشــی 

ســیفەتەکانی  و  کــردووە  ئیمپریالیزمــی 

بــاس کــردوون. لــە میانــەی ئــەو نووســینە 

بــە  لینینــدا  دیکــەی  نووســینەکانی  و 

ــی  ــن قۆناغ ــزم بااڵتری ــەت )ئیمپریالی تایب

بــەم شــێوەیە  لینیــن  ســەرمایەدارییە(. 

دیــاری  ئیمپریالیزمــی  ســیفەتەکانی 

کــردووە:

1/ ئیمپریالیزم قۆناغێکی مێژوویییە 

لە قۆناغەکانی سەرمایەداری، قۆناغی 

سەرمایەداریی قۆرخکارانەیە، و لەم 

پێنج شێوازەدا دەردەکەوێت:

و  بازرگانییــەکان  یەکێتییــە   ئەلــف/ 

)دامــەزراوەی  ترۆســتەکان  و  ســەندیکا 

تەرکیــز  دەرەنجامــی  کــە  دڵنیایــی(، 

ــن. ــەم و قۆرخکردنی ــەر بەره ــتنە س خس

ب/ بانکە گەورەکان.

ســەرچاوەکانی  کردنــی  کۆنــرتۆڵ  ج/ 
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الیــەن  لــە  ســەرەتایییەکان  دەرامەتــە 

ــەوە. ــێی داراییی ــتاتەکان و ئۆلیگارش ترۆس

ــە  )تێبینــی: ســەرمایەی دارایــی بریتییــە ل

کــۆی ســەرمایەی پیشەســازیی قۆرخــکار و 

ســەرمایەی بانکــی(.

الیــەن  لــە  ئابــووری  دابەشــکاریی  د/ 

جیهانییەکانــەوە. بازرگانییــە  یەکێتییــە 

ــی  ــن هەناردەکردن ــت بزانی ــی: دەبێ )تێبین

ــە  ــەرمایەداریی قۆرخکاران ــەرمایەکان س س

جیــا دەکاتــەوە، وەک چــۆن هەناردەکردنی 

ناقۆرخــکار  ســەرمایەداریی  کااڵ 

جیادەکاتــەوە(.

جیهــان  جوگرافــی  دابەشــکاریی  هــا/ 

بــووە. تــەواو  »کۆڵۆناڵیــزم« 

ئیمپریالیــزم  بڵێیــن،  هێنــدە ماوەتــەوە 

مــاوەی  لــە  مێژوویییــەوە  ڕووی  لــە 

نێــوان 1899  بــۆ 1914 لــە خۆکامڵکــردن 

بــووەوە.

2/ ئیمپریالیــزم ســەرمایەدارییەکی 

ــە. ــان بۆگەن مشــەخۆر ی

تێبینــی/ جگــە لــەو هەڵســەنگاندنەی ئــەو 

ــاوکات  ــووە، ه ــان گرت ــە خۆی ــتانە ل گوزارش

مانایەکــی ئابووریــی لــە خــۆی گرتــووە، 

بــۆ  سیاســی  ئاکامێکــی  پێیــەش  بــەم  و 

ــێوەیە: ــەم ش ــەوە ب ــە کای ــیکاریی دێت ش

لــە  خێــرا  گەشــەی  ســەرەڕای  ئەلــف/ 

کەچــی  پیشەســازیدا،  لقێکــی  چەنــد 

ــی  ــت، بۆرژوازییەک ــی ئیمپریالیس بۆرژوازی

پێگــە  لــە  چونکــە  بۆگەنکــردووە، 

کۆمــاری و دیموکراتییەکانــەوە )وەک لــە 

ئــازاددا  ڕکەبەرایەتیــی  ســەرمایەداریی 

کۆنەپارێــزەکان  پێگــە  بــەرەو  هەیــە( 

هاتــووە.

قــەرزدەرە  لــە  فــراوان  توێژێکــی  ب/ 

ســووخۆرەکان دروســت بــوون، کــە لەســەر 

زیادەپــارەی ســووی قــەرزەکان دەژیــن.

ســەرمایانەی  ئــەو  هەناردەکردنــی  ج/ 

ــرە  ــادە و بگ ــەخۆری زی ــە مش ــت ب دەکرێ

دابنێیــت. چوارپاڵــووی 

وەک  سیاســی  کۆنەپارێزیــی  د/ 

جیاکەرەوەکانــی  لــە  جیاکەرەوەیــەک 

مانــای  بــە  کۆنەپارێــزی  ئیمپریالیــزم: 

ــکاری  ــیپی بەرتیل ــی پرەنس ــتنە خزمەت خس

بەرهەمهێنانــی  و  گەندەڵــی  و 

ئابڕوچوونەکانــی لــە وێنــەی ئابڕووچوونــی 

هتــد.  ... و  پەنەمــا 

گەلــە  چەوســاندنەوەی  هــا/ 

پــێ  وا  جۆرێــک  بــە  ســتەملێکراوەکان، 

دەچێــت جیهانــی »خــاوەن ژیــار« وەک 

مشــەخۆرێکی گــەورە لەســەر جەســتەی 

بژیــت. ژیــار«  »بــێ  جیهانــی 

تێبینــی: هەمــان پــرس بــە نیســبەت توێــژی 

ــەوە  ــای ئەورووپیش ــبەختی پڕۆلیتاری خۆش

هــەر ڕاســتە.

3/ ئیمپریالیزم سەرمایەدارییەکی 

لە سەرەمەرگدایە، و بریتییە لە 

قۆناغێکی ڕاگوزەر بەرەو سۆسیالیزم 

ئەویش بە هۆی زیادبوون بەکۆمەڵ 

کارکردن، کە کاری وا پێشتر و لە 

سەردەمی سەرمایەداریی پێشتردا 

کەمتر بوو.

و  لەگۆڕێدان  ئیمپریالیزم  دەربارەی  زۆر  نووسینی 
نووسراون بە تایبەت بە بۆنەی دەرچوونی کتێبەکەی ڕۆزا 
نووسیویانە:  لەوبارەیەوە  کە  لەوانەش  لۆکسەمبۆرگەوە. 
بویەر،  ڤارگا،  لۆکاچ،  ستێرنبێرگ،  بوخارین،  کاوتسکی، 
بەاڵم نوسراوەکەی ڕۆزا لۆکسەمبۆرگ وەک چەقی قورسایی 

هەموو ئەو نووسینانە وایە
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بــۆ  لینیــن  تابلۆیەیــە  ئــەو  ئەمــە 

ئیمپریالیزمــی کێشــابوو. ئێســتا پێویســتە 

ڕوون  هێڵکارییەکانــی  لــە  هەندێــک 

بکەینــەوە:

حەمتیــی  ئاکامێکــی  ئیمپریالیــزم   -

ــن  ــەرمایەدارییە. دەتوانی ــەکردنی س گەش

ــت و  ــوارەوە پوخ ــەی خ ــەو هێڵکارییان ب

بکەینــەوە: کورتــی 

 = ئــازاد  ڕکابەریــی   = ســەرمایەداری 

تــی دیموکرا

 = قۆرخکارییــەکان   = ئیمپریالیــزم 

ێــزی ر پا نە کۆ

بــواری  هــەردوو  نێــوان  پەیوەندیــی 

هێزەکانــی  سیســتەمی  )لــە  ئابــووری 

بەرهەمهێنانــدا( و سیاســی )لە رسووشــتی 

وا  بەرهەمهێنانــدا(  پەیوەندییەکانــی 

ــزم  ــوان ئیمپریالی ــە نێ ــی ل دەکات دژیەکی

بێــت.  ئاشــکرا  و دیموکراســیدا ڕوون و 

گەیشــتنە  بــەرەو  لینیــن  ئەمــەش 

دەدات:  هــان  ڕۆشــن  ئاکامگیرییەکــی 

سیاســەتی  نێــوان  لــە  جیاکردنــەوە 

دەرەکــی،  سیاســەتی  و  ناوخۆیــی 

چونکــە  نازانســتییە،  جیاکردنەوەیەکــی 

لــە هــەردوو حاڵەتەکــەدا  ئیمپریالیــزم 

دەخاتــە  کۆنەپارێزیــی  ســەرکەوتنی 

خۆیــەوە. خزمــەت 

نیســبەت  بــە  )ئیمپریالیــزم   -

ژوورخانێکــە(. ســەرمایەدارییەوە 

ڕاپۆرتــی  لــە  گوزارشــتە  ئــەو  لینیــن 

ــزب  ــۆدی حی ــە میت ــەت ب ــی تایب پڕۆگرام

لــە بــەرواری 19 ی ئــازاری 1919دا بــەکار 

ــەی دەکات: ــە ڕاڤ ــەم پێی ــت و ب دەهێنێ

مارکــس  ئــەوەی   ڕەچاوکردنــی  بــە 

»کارگــە« وەک ژوورخانێــک بــە نیســبەت 

بەرهەمهێنانــی جەماوەریــی بچووکــەوە 

دەبینێــت، بۆیــە لینیــن بڕیــار لەســەر ئــەو 

ــە دەدات: ــێ پرس س

ــێ ســەرمایەدارییەکی پێشــوەخت  ــە ب - ب

تــر، هیــچ ئیمپریالیزمێــک بوونــی نییــە.

- بــە داڕمانــی ئیمپریالیــزم بناغەکانــی 

دەردەکــەون. بیناکــە 

- ئــەوەش چینێکــی ناوەکیــی پــان لــە نــاو 

ســەرمایەدارییە کۆنەکــەدا دەردەخــات، 

کــە پێویســتە بەهەنــد وەربگیرێــت.

ئــەو جــۆرە شــێوازە، بوارێکــی فــراوان لــە 

ــەو  ــارەی ئ ــەردەم توێژینەوەکــردن دەرب ب

پرســە دەکاتــەوە، کــە بــە شــێوەیەکی 

تۆڕبەندییــەی  ئــەو  نــا:  ناومــان  خێــرا 

کــە  بەرهەمهێنــان،  سیســتەمەکانی 

 – ئابووریــی  بونیادێکــی  تاقانەیــی 

دەستنیشــان  دیاریکــراو  کۆمەاڵیەتیــی 

دەکات.

ئێمــە دەزانیــن، لینیــن لە نووســینی کتێبی 

»گەشــەی ســەرمایەداریی لــە ڕووســیا«دا 

ئــەو  رشۆڤەکردنــی  ســەر  کەوتووەتــە 

ــە ســەرمایەداری. جــۆرە ل

ڕوونکردنــەوەی  »ژوورخــان«  زاراوەی 

ئیمپریالیــزم پــرت و خێراتــر دەکات، لــە 

ــرە«  ــرنی لۆڤیف ــدا وەک »هێ ــان کات هەم

شــێوەکانی  لــە  »شــێوەیەکە  دەڵێــت: 

لــە  شێوەیەکیشــە  و  ســەرمایەداری، 

چینایەتیــی  چاالکیــی  شــێوەکانی 

لــە  شێوەیەکیشــە  و  بــۆرژوازی 

ــدی و  ــە تۆڕبەن ــەت، وات شــێوەکانی دەوڵ

پێکداچوونێکــە لــە ڕەگــەزە ئابــووری و 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان. ئــەوەش بــە 

ــی  ــت، هەڵەیەک ــەوە دەگەیەنێ ــی ئ ڕوون

ــە بیانــوو  ــە ئــەو گوزارشــتە بکەین گەورەی

بــۆ ئــەوەی ئیمپریالیــزم تەنهــا بــۆ ڕەگــەزە 

ڕەگــەزە  و  بگێڕینــەوە،  سیاســییەکە 

ســەرەکییەکە، کــە ڕەگــەزی ئابوورییــە 

بخەیــن. پشــتگوێ 

درێــژەش  پێشــەکییە  ئــەو  پــاش  لــە 

دەبێــت پێگــەی تیۆریــی لینینیــزم لــە 

ئیمپریالیزمــدا  بــە  تایبــەت  مشــتومڕی 

بکەیــن.  دیــاری 

تیۆرییەکانــی  توێژینــەوە  دەزانیــن  ئێمــە 

بــە هیــچ  لینیــن  مارکــس و ئەنگڵــس و 

و  سیاســی  چوارچێــوە  لــە  شــێوەیەک 

چونکــە  نیــن،  دابــڕاو  ئایدۆلۆژییەکەیــان 

ــە  ــەکان وای ــوو کارە تیۆریی ــتی هەم رسووش

پەیوەندییــان بــە واقیعــە بەرهەســتەکەی 

خۆیانــەوە هــەر دەمێنێتــەوە. مەســەلەی 

ئاوارتــە  ڕێســایە  لــەو  ئیمپریالیزمیــش 

مێژوویــی  قۆناغێکــی  چونکــە  نییــە، 

ــۆ  ــە ژیانــی مارکســیزمدا ب یەکاکــەرەوەی ل

خــۆی داگیــر کــردووە، چونکــە لــە ســەرەتای 

ســەدەی بیســتەمدا بــۆ مــاوەی 30 ســاڵ 

بــوو. بــەردەوام  گفتوگــۆ دەربارەیــان 

ــی  ــەدا جیاوازی ــەو گفتوگۆیان ــن ل دەتوانی

ــن: ــدا بکەی ــوان دوو قۆناغ ــە نێ ل

- قۆناغی کارە سەرەتایییەکان.

- قۆناغی ڕۆزا لۆکسمبۆرگ.
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»ڕۆدۆڵــڤ هێلفێردینــگ« لە ســاڵی 1909 

ــەوەی مارکسیســتانەی  ــەم توێژین دا،  یەک

دەربــارەی ئیمپریالیــزم لــە کتێبەکەیــدا 

ئەنجامــدا،  دارایــی«  »ســەرمایەی 

گۆڕانکاریــی   دەربــارەی  توێژینەوەکــە 

ســەرمایە بــوو لــە ڕکابەریــی ئــازادەوە 

قۆرخکارانــە،  ســەرمایەداریی  بــەرەو 

ــەرمایەدارە  ــەوە س ــەوە جیادەکرێت ــە ب ک

پیشەســازیی و بانکییــەکان لــە بۆتــەی 

ســەرمایاداریی داراییــدا دەتوێنــەوە. پێــش 

»هۆبســۆن«ی    1902 ســاڵی  ئەویــش 

لیبڕالیســت لــە کتێبەکەیــدا »ئیمپریالیــزم« 

گرنگیــی  لەســەر  گــەورەی  جەختێکــی 

ســووی دارایــی کردبــووەوە.

درەنگوەختەکەیــدا  کتێبــە  لــە  لینیــن 

ئیمپریالیــزم ســوودێکی  بــە  ســەبارەت 

ــووە،  ــەرچاوەیە وەرگرت ــەو دوو س زۆری ل

بــۆ زانینیــش نووســینی زۆر دەربــارەی 

نــوورساون  و  لەگۆڕێــدان  ئیمپریالیــزم 

دەرچوونــی  بۆنــەی  بــە  تایبــەت  بــە 

لۆکســەمبۆرگەوە.  ڕۆزا  کتێبەکــەی 

ــەوە نووســیویانە:  ــە لەوبارەی ــەش ک لەوان

کاوتســکی، بوخاریــن، ســتێرنبێرگ، لــۆکاچ، 

ڤــارگا، بویــەر، بــەاڵم نورساوەکــەی ڕۆزا 

قورســایی  چەقــی  وەک  لۆکســەمبۆرگ 

هەمــوو ئــەو نووســینانە وایــە.

ــەمبۆرگ زۆر  ــەی ڕۆزا لۆکس ــە تیۆرەک بۆی

ــەوڕا  ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە، ب ــت دەکەم پوخ

دەربــارەی  لینیــن  تیۆرەکــەی  گرنگیــی 

ئیمپریالیــزم و پێگــەی ئــەو تیــۆرە لــە 

بکەمــەوە. ڕوون  مارکســیزمدا  هــزری 

لــە  خــۆی  تیۆرەکــەی  ڕۆزا 

پوخــت  بەناوبانگەکەیــدا  وتــارە 

ــی  ــاری »ڕەخنەکردن ــەوە، وت کردووەت

ڕەخنەگــران«. لــە کاتــی هەوڵــدان 

ــی ســەرمایەی  ــی کتێب ــۆ رشۆڤەکردن ب

مارکــس لــە بــەردەم خوێندکارانــی 

لــە  ڕۆزا  حیزبــدا،  قوتابخانــەی 

تایبــەت  دەقــی  رشۆڤەکردنــی 

کــە  کەڵەکەبــوو،  ســەرمایەی  بــە 

کتێبەکــەدا  دووەمــی  بەشــی  لــە 

هاتــووە، تووشــی ئاســتەنگ بــووە، 

ــە: ــەی خوارەوەی ــتەنگەکەش ئەم ئاس

نەیانتوانــی  ســەرمایەدارەکان  ئەگــەر 

زۆر  ژمــارەی  بــە  کەلوپەلــەی  ئــەو 

بەرهەمــی دەهێنــن ســاغی بکەنــەوە، 

چــۆن کەڵەکەبــوون بەدەســت دەهێنــن؟ 

)کەڵەکەبــوون بــە مانــای فراوانکردنــی 

بەرهەمــی دەرکــراو  دێــت، بــە ئامانجــی 

و  زۆرتــر  قازانجێکــی  دەســتکەوتن 

دەتوانیــن  زانســتییش  زمانێکــی  بــە 

بــە ڕێگەکــەی مارکــس ئــەم ئاخاوتنــە 

ــە  ــوون ب ــن: کەڵەکەب ــەوە و بڵێی دابڕێژین

ــا  ــەوەی زیادەبەه ــارە گۆڕین ــای دووب مان

بــۆ ســەرمایەیەکی جێگیــر(. دێــت 

Rosa Luxemburg
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مەرجەکانــی  تریــن  ســەرەتایی 

کەڵەکەبــوون بــە ڕای مارکــس لــەوەدا 

ــای  ــەرمایەدار توان ــەوە، س ــۆی دەبینێت خ

هەبێــت  کااڵکانــی  بەبازاڕکردنــی 

پــارەی  زۆری  بەشــی  بتوانێــت  و 

دەســتکەوتوو لــەو بەبازاڕکردنــە بگۆڕێــت 

ســەرمایە. بــۆ 

لــە  جیاوازیــی  مارکــس  دەزانیــن  وەک 

ــدا دەکات: ــە بەرهەمهێنان ــوان دوو ال ل نێ

میکانیزمەکانــی  بەرهەمهێنانــی   /1

. ن مهێنــا رهە بە

میکانیزمەکانــی  بەرهەمهێنانــی   /2

ربــەری. بەکا

بــە  کــراوە  تایبەمتەنــد  یەکــەم  الی 

کارکــردن  پڕۆســەی  نوێکردنــەوەی 

کــراوە  تایبــەت  دووەمیــش  الی  و 

بەردەوامیــی  لــە  دڵنیابوونــەوە  بــە 

بــە  تایبەتــە  یەکــەم  الی  واتــە  ژیــان، 

دووەمیــش  الی  و  ســەرمایەدارەکانەوە 

وەک  بــەاڵم  کرێــکاران،  بــە  تایبەتــە 

پێدەچێــت، پێویســتە الی ســێیەم بخرێتــە 

نــاو هاوکێشــەکەوە و تایبــەت بکرێــت 

بــە کەڵەکەبــوون، واتــە تایبــەت بێــت بــە 

ئــەو بەشــەی قازانــج، کــە خــۆی لــە زیادە 

ــکاران  ــی کرێ ــە قووت ــرناو ل ــای پچڕێ بەه

دەبینێتــەوە و هــەر ئەویــش مەبەســتە 

ســەرمایەدارییە. ســەرەکییەکەی 

لــە  جــۆر  دوو  مەســەلەیە  ئــەو 

هەیــە: وەاڵمدانــەوەی 

1/ ئــەو وەاڵمانــەی چارەســەر نــادەن 

بــە دەســتەوە:

ڕاســتییەکەی، دوو جــۆر لــە کڕیــار لــە 

بــازاڕدا هــەن:

ئــەوان  بــەاڵم  کرێــکاران:  ئەلــف/ 

پێویســتییەکانیان هەرچەندێــک بێــت، 

هــەر هێنــدەی بــڕی ئــەو کرێیــە توانــای 

ــەرمایەدارەکان  ــە س ــە، ک ــان هەی کڕینی

سازشــیان لەســەر کــردووە بۆیــان. وەک 

کرێیــەکان  ســەرمایەداران،  دەزانیــن 

ــت  ــوارەوەی پێویس ــەرە خ ــا ڕادەی ه ت

پێنــاو  لــە  ئــەوەش  دادەبەزێنــن، 

وزەی  بەردەوامــی  نوێکردنــەوەی 

ــاری  ــکاران کڕی ــە کرێ ــکاران. کەوات کرێ

نیــن. خــوازراو 

تەنهــا  ئەوانیــش  ب/ ســەرمایەداران:  

پێویســتی  تێرکردنــی  ســنووری  لــە 

کڕیــارن،  خۆیانــدا  خۆشــگوزەرانیی 

پێویســتییە  ئــەو  ڕاســتییەکەی  خــۆی 

پــڕ کراوەتــەوە، ئەمــە جگــە لــەوەی 

ــوون  ــە کەڵەکەب زیادەبەهــای تایبــەت ب

زۆر زیاتــر و گەورەتــرە لــە ئیمکانیەتــی 

لووتبەرزانــە.  بەکاربردنێکــی  هــەر 

ســەرمایەدارانیش  دیســان  کەواتــە 

نیــن. کڕیــاری خــوازراو 

کەواتــە کــێ کڕیــارە و ئــەو کااڵیانــە 

گرەنتیــی  کــە  دەبــات،  بــەکار 

کــە  ڕوونــە  دەکــەن؟  کەڵەکەبــوون 

کڕیــارە  ئــەو  کرێــکار  و  ســەرمایەدار 

نیــن.

ج/ ئایــا هیــچ توێژێکــی دیکــەی ڕۆڵەکانی 

گــەل هــەن، ڕۆڵــی ئــەو کڕیــارە خــوازراوە 

بگێڕن؟

نەخێــرە.  دڵنیایییــەوە  بــە  وەاڵمەکــە 

ــد  ــری وەک کارمەن ــی ت ــە توێژەکان چونک

و  زانــا  و  دینــی  پیاوانــی  و  ســەرباز  و 

لــە گۆشــەی  ...هتــد،  و  هونەرمەنــدان 

کــۆی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتییــەوە، جگــە 

ــی  ــکۆی چین ــی پاش ــد ئەڵقەیەک ــە چەن ل

ئابورییــەوە  ڕووی  لــە  ســەرمایەداران 

هیچــی تــر نیــن، واتــە ڕاســتییەکەی تەنهــا 

کۆمەڵێــک مشــەخۆرن و هەرگیــز ناتوانــن 

ببنــە بەکاربــەری خــوازراو.

2/ وەاڵمی دروست: 

ڕۆزا لۆکســەمبۆرگ لەســەر دوو ئاســت 

دەیداتــەوە:

- لەســەر ئاســتی ئابــووری: ئــەوەی وا 

دەکات ســەرمایە زیــادەی بەهاکــەی خۆی 

بــە کاش بەدەســت بهێنێــت، و توانــای 

تــەواوی  دابینکردنــی  و  کەڵەکەبــوون 

فراوانکردنــی  بــۆ  پێداویســتییەکانی 

بەرهــەم هەبێــت، و بتوانێــت شــێوازە 

بەرهەمهێنــان  ناســەرمایەدارییەکانی 

وێــران بــکات، بریتیــە لــە پەیوەندیــی 

نێــوان جیهانــی ســەرمایەداری و جیهانــی 

پەیوەندییانــەی  ئــەو  ناســەرمایەداری، 

هەمیشــەیی  ســەرچاوەیەکی  دەبنــە 

دابینکردنــی ئــەو هێــزی کارەی دەگۆڕێت 

بــۆ پڕۆلیتاریــا.

فەزڵــی  بــە  ســەرمایەداری  کەواتــە 

چینــە  بــە  پەیوەندییەکانــی 

دەوڵەتــە  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 

دەکات  گەشــە  ناســەرمایەدارییەکانەوە 
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و فــراوان دەبێــت، و تەرکیــز دەخاتــە 

بــۆ  ســەرمایە  کەڵەکەبوونــی  ســەر 

بــۆ  کار  و  خــۆی  بااڵنســەکەی  ســەر 

و  هەڵگێڕانــەوە  و  زیندووهێشــتنەوە 

دەکات. پێگەکانــی  داگیرکردنــی 

تیــۆری  ڕۆزا  سیاســی:  ئاســتی  لەســەر   -

دەخاتــە  ســەرمایەداری  ڕووخانــی  دوانــە 

ڕوو. پڕۆســە ئابوورییەکــە وا دەکات جیهــان 

ــکار و ســەرمایەدارانی  ــا کرێ ــەی تەنه ئەوکات

تێــدا دەمێننــەوە نزیــک ببێتــەوە. پاشــان 

ــان  ــی بەرهەمهێن ــی گەڕەالوژێ ــەوەش هان ئ

دەدات،  چینایەتییــەکان  پارادۆکســە  و 

ــە  ــە ســەر ئاســتی پەیوەندیی ــەک ل بەڕاددەی

نێودەوڵەتییــەکان دەبێتــە هــۆی: قەیرانەکان، 

جەنــگ و شۆڕشــەکان و داڕمــان و ڕووخانــی 

ــر دەکات. ــدا خێرات ــە جیهان ســەرمایەداری ل

ــەم  ــت، ئ ــت و دەڵێ ــەردەوام دەبێ ڕۆزا ب

شــیکردنەوەیە ئاکامێکــی پراکتیکــی هەیە، 

ئەویــش لەوەدایــە ئامــاژە بــە واقیعــی 

زاڵــی ژیانــی گشــتی هەنووکەیــی دەدات، 

ــزم. ــۆ ئیمپریالی ــە ب ــە ئاماژەی وات

لۆکســەمبۆرگە،  ڕۆزا  تیۆرەکــەی  ئەمــە 

ــەی  ــەم بیروڕایان ــن ئ ــەوە دەتوانی ــە لێی ک

خــوارەوە هــەڵ بهێنجیــن:

- ئەگــەر بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری 

ــێ ســنوور  ــدا بازاڕێکــی ب ــە خۆی خــۆی ل

و  بەرهــەم  ئەگــەر  واتــە  بخوڵقێنێــت، 

لــە  بــن  گوزارشــت  هــەردووک  بــازاڕ 

یــەک واقیــع، ئــەوا قەیرانــە ئابوورییــەکان 

و  خولــی  ڕووداوی  کۆمەڵێــک  دەبنــە 

تەفســیرنەکراو. دووبارەبــووەوەی 

- ئەگــەر بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری، 

بەبازاڕکردنــی  بــۆ  پیویســت  بازاڕێکــی 

ئــەوا  بکاتــەوە،  خــۆی  بەرهەمەکانــی 

پڕۆســەی کەڵەکەبوونــی ســەرمایە دەبێتــە 

پڕۆســەیەکی بــێ ســنوور.

- ئەگــەر بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری، 

پێویســت  دەرکــردەی  بتوانێــت  خــۆی 

ئەگەرچــی  بــکات،  بەرهەمەکانــی  بــۆ 

بــە هــۆی فراوانییەکەیــەوە، جگــە لــە 

ــری  ــنووری ت ــراوەکان س ــا کۆک ــڕی بەه ب

نەبێــت، ئــەوە واقیعــی شــەڕ و ملمانــێ 

لەســەر دۆزینــەوەی بازاڕەکانــی دەرکــردە 

و واقیعــی هەناردەکردنــی ســەرمایەکان 

ــیر. ــی تەفس ــێکی ب ــە پرس دەبن

بــە کورتــی: ئەگــەری یەکــەم وا دەکات 

ــن. ــیر ب ــی تەفس ــەکان ب قەیران

ــەکردنی  ــەری دووەم، وا دەکات گەش ئەگ

سیســتەمی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری 

شــتێکی بــێ کۆتــا بێــت.

ــزم  ــێیەم وا دەکات، ئیمپریالی ــەری س ئەگ

واقیعیــک بێــت، هیــچ تەفســیرێک هــەڵ 

نەگرێــت.

ــزم  ــارەی ئیمپریالی ــەو مشــتومڕەی دەرب ئ

واتــە  ئاستەکانیشــدا.  بەرزتریــن  لــە  و 

لۆکســەمبۆرگدا  ڕۆزا  تیۆرەکــەی  لــە 

ــی  ــۆ دەرکەوتن ــوو ب ــت ب ــدا، پێویس ڕووی

ڕادەی ســەرکەوتنی لینیــن، بــەاڵم ســەرەتا 

دەبێــت هەندێــک هەڵــە تێگەیشــن لــەو 

ناوەنــدەدا ڕاســت بکەینــەوە، بــە تایبــەت 

کــە هەندێــک کــەس پێیــان وایــە ڕۆزا 

ــن  ــە لینی ــەدا ل ــەو مەیدان ــەبۆرگ ل لۆکس

تایبــەت  )بــە  بااڵتــرە  و  ســەرکەوتووتر 

لــۆکاچ(،  و  گۆڵدمــان  وەک  کەســانی 

ــە  ــەوەدا ک ــن ل ــە لینی ــان وای ــە پێی ئەوان

وای دانــاوە، ســەرمایەداری لــە خۆیــدا 

توانــای گەشــەی بێســنووری هەڵگرتــووە، 

کەوتووەتــە هەڵــەوە.

ڕاســتییەکەی هــۆکاری ئــەو تۆمەتبارکردنە، 

لــە  تێگەیشــتنە  هەڵــە  و  تێکەڵکــردن 

هەڵوێســتی لینیــن، کــە لینیــن ناچــار بــوو 

ــت: ــەرەدا بجەنگێ ــە دوو ب ل

ــا خەریکــی  ــە تەنه ــەکان، ک ــەرەی میللی ب

بەرتەســک  کشــتووکاڵیی  بەرهەمــی 

ــن گەشــەی  ــوو لینی ــوون، و پێویســت ب ب

بــۆ  ڕووســیادا  لــە  ســەرمایەدارییان 

ملێنیت. بســە

خۆیــان  کــە  ئابووریناســان،  بــەرەی 

باوەڕیــان بــە گەشــەکردنی ســەرمایەداری 

لــە ڕووســیادا هەبــوو، و پێیــان وابــوو 

ئــەو  نزیکبوونــەوەی  ئەنجامــی  لــە 

دروســت  سۆســیالیزم   گەشــەکردنەدا 

لینیــن  بــوو  پێویســت  کــە  دەبێــت، 

بیانــووی پێویســتی هەبوونــی حیزبــی 

پڕۆلیتاریایــان بــۆ بهێنێتــەوە لــە پێنــاو 

گالیســکەی  هەڵســوڕانی  خێراکردنــی 

مێــژوودا.

دوو  ئــەو  لەگــەڵ  لینیــن  جەنگانــی 

ــەدا وای کــردووە، هەندێــک کــەس  بەرەی

ڕاســتەقینەکانی  هەڵوێســتە  لــە  هەڵــە 

یــان  بووبــن  تیــۆری  جــا  تێبگــەن، 

هــەوڵ  لێــرەدا  ئــەوەش  پراکتیکــی، 

ڕوو: بیخەینــە  دەدەیــن 
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ســەر  بگەڕێینــەوە  ئێســتە  دەتوانیــن 

ــە  ــە ب ــیارە ســەرەکییە پەیوەندیدارەک پرس

دیاریکردنــی پێگــەی تیــۆری لینینیزمــەوە 

دەربــارەی  مارکســیانە  دیالۆگــی  لــە 

دەرخســتنی  بەمــەش  و  ئیمپریالیزمــدا، 

لینیــن. بلیمەتیــی  رسووشــتی 

ئەلف/ لەسەر ئاستی تیۆری )ئابووری(

ــوو. کــۆی  1- ڕۆزا لۆکســەمبۆرگ پێــی واب

ــادە بەهــای ســەرمایە ڕاســتەقینەکەی،  زی

بەرهەمــی  زیــادە  کــۆی  لــە  بریتییــە 

و  خێــرا  دیــدەش  ئــەو  نەفــرۆرشاو. 

ــەی  ــە رشۆڤەکارییەک ــەر ب ــە ئەگ ڕووکەش

ــارە  ــی دووب ــۆرە جیاوازەکان ــۆ ج ــن ب لینی

ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــەوەی 

بــەراورد بکرێــت، کــە دەریخســت تەنهــا 

»دواکەوتــووەکان«  والتــە کشــتووکاڵییە 

ئیمپریالیــزم  وەبەرهینانــی  بابەتــی 

و  دەوڵەتێــک  هەمــوو  بەڵکــو  نیــن، 

ئەگــەر  پێشــکەوتووەکانیش  تەنانــەت 

ــەوە  ــە ڕووی ئابووریی ــوون ل ــای زاڵب توان

بەســەریاندا ڕێــی تــێ بجێــت، دەبنــە 

ئیمپریالیــزم. وەبەرهێنانــی  بابەتــی 

ــی ســەرمایەی  ــە نیســبەت کتێب ــەاڵم ب 2- ب

ــن  ــەوە کۆک ــەر ئ ــوو لەس ــەوە، هەم مارکس

کۆمەڵگــە  )لــە  گوزارشــتی  بەکارهێنانــی 

کرێــکاران  و  ســەرمایەداران  تەنهــا 

ئــەوە  مارکســەوە،  الیــەن  لــە  هــەن( 

بــۆ  گریامنەیەکــە،  بەکارهێنانــی  تەنهــا 

خــۆی  واقیعەکــەی  لــە  دەەربازبــوون 

ئاکامێکــی  چەنــد  تــا  دەکات،  کۆمەکــی 

بکەوێــت.  دەســت  پەتیــی  زانســتیی 

هەموومــان دەزانیــن کــە کتیبــی دووەمــی 

بەڵکــو  نەینووســیوە،  مارکــس  ســەرمایە 

مارکســەوە  یاداشــتەکانی  لــە  ئەنگڵــس 

دایڕشــتووەتەوە، کــە نەخۆشــی و مــەرگ 

بــە  بــکات  دەســت  نــەداوە  ڕێگــەی 

توێژینەوەکــردن ســەبارەت بــە پێکهاتنــە 

کۆمەڵگــەی  مێژوویییەکــەی  کردەیییــە 

ــە،  ــۆی بیتوانیای ــەر خ ــۆ ئەگ ــۆرژوازی، خ ب

ئــەو  دەســتبەرداری  بێگومــان  ئــەوە 

دوانــە ســادەیەی خــۆی: ســەرمایەدار – 

کرێــکار دەبــوو،  وەک چــۆن پێشــرت لــە 

بــڕوای  جــار  هەندێــک  نووســینەکانیدا 

کتێبــە  منوونــەش  بــە  گۆڕیــوە،  خــۆی 

لــە  چینــەکا  )ملمانێــی  مێژوویییەکــەی 

فەڕەنســادا(. ئەمــە هەمــان کارێکــە لینیــن 

لــە کتێبەکەیــدا دەربــارەی ســەرمایەداری لە 

ڕووســیا ئەنجامــی داوە:  واتــە دەرچــون لــە 

ــی  ــۆ واقیعێک ــتەوە ب ــی بەرجەس رشۆڤەیەک

پرەنســیپە  دەرهێنانــی  بەرجەســتە. 

تیۆرییــەکان و ڕێســا کردەیییــەکان بــە پێــی 

ڕێگەکــەی مارکــس، واتــە بڕیــاردان لەســەر 

ئــەم پرســە گرنگــەی خــوارەوە:

3/ لەسەر ئاستی تیۆری، پەیوەندیی 

لە نیوان شرۆڤەی چینایەتی و یاسای 

گەشەکردنی ناتەریبدا، ئەو یاسایەی 

لینین لە دۆزینەوەیدا پێشەنگ بوو، و 

بە دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان ئەو و 

شیکردنەوەی چینایەتی بلیمەتییەکی 

زۆر گرنگی نیشان دا.

ــی )سیاســی -  ب/ لەســەر ئاســتی کردەی

ــۆژی( ئایدۆل

ڕۆزا لۆکســەمبۆرگ دەنووســێت: )ئــەوە 

نییــە،  بــەس  تەنهــا  بــە  تیــۆر  ڕوونــە 

ــێت  ــە دەش ــەملێرناوە ک ــەوە س ــە ئ چونک

باشــرتین تیــۆر لــە جیهانــدا خراپرتیــن 

ببینێــت،  بەخۆیــەوە  بەجێکــردن  جــێ 

بزووتنــوەوەی  داڕمانــی  لــە  ئەوەمــان 

ئەڵامنیــادا  سۆسیالیســتی  دیموراتیــی 

خۆیــەوە  الی  لــە  لینیــن  بینــی(. 

ــەکان  ــە پرس ــن ل ــیویەتی: )تێگەیش نووس

شــتێکە، و خســتنە بــواری جێبەجێکردنــی 

ــەم  ــرە(. ل ــەو تێگەیشــتنەیش شــتێکی ت ئ

گۆشــەیەوە، گۆشــەی پێکەوەبەســتنەوەی 

ــن  ــدی م ــە دی ــردن، ب ــن و کارک تێگەیش

ئیمپریالیــزم  بــۆ  لینیــن  شــیکردنەوەی 

بنەڕەتــی جیــا  و  پرســێکی گرنــگ  بــە 

ــە  ــە، تیۆرەک ــش ئەوەی ــەوە، ئەوی دەکرێت

ــتیامن  ــی – زانس ــی تیۆری ــد پێوەرێک چەن

دەداتــێ، کــە لــە نــاو تــۆز و غوبــاری 

لــە  دەتوانیــن  ئایدۆلۆژیــدا  ملمانێــی 

هێڵــی  ڕوونــی  بــە  زۆر  ڕێگەیانــەوە 

ــە  ــە ل ــی ڕیفۆرمخوازن شۆڕشــگێڕانە و هێڵ

یەکــرت جیــا بکەینــەوە.

بــۆ ســەملاندنی ئــەو ڕایــەش پەنــا دەبەمــە 

ناونیشــانی  بــە  لینیــن  دەقێکــی  بــەر 

ــۆس«،  ــەی جینی ــە نامیلکەک ــەبارەت ب »س

لەوێــدا لینیــن وەاڵمــی نامیلکەیەکــی ڕۆزا 

ــی  ــانی » قەیران ــە ناونیش ــەمبۆرگ ب لۆکس

دیموکــرات«  سۆســیال  بزووتنــەوەی 

نێــوان  دیالۆگــی  بابەتــی  دەداتــەوە. 



118
ژمارە )75 - 74( 

ساڵی شانزەیەم 

دیاریکردنــی  دەربــارەی  ڕۆزا  و  لینیــن 

قەیرانــی ئــەو حیزبــە ئەڵامنییــە بــوو، لــە 

ســەرووبەندی ڕووداوە ئەورووپییەکانــدا، 

ئــەو  هەڵێنجانــی  و  دەرهێنــان  بــۆ  و 

ئەرکانــەی پێویســتە لــە پێنــاو دووبــارە 

ــاو  ــۆ ن ــگێڕانە ب ــی شۆڕش ــەوەی هێڵ گێڕان

بکرێــن.  بزاڤــە کرێکارییەکــە جێبەجــێ 

ئــەوەش چوونکــە ئیمپریالیــزم  هەمــوو 

دەتوانێــت »چینــی کرێــکار بپووکێنێتــەوە« 

و دەتوانێــت »پەیوەندییەکــی ئابووریــی 

ــزم و  ــۆرژوا – ئیمپریالی ــوان ب ــە نێ ــوول ل ق

بزووتنــەوەی ئۆپۆرتۆنیســتی »ئینتیهیازی«، 

ــای  ــەوەی پڕۆلیتاری ــی بزووتن ــە ڕیزەکان ک

کــەل کــردووە« دروســت بــکات. 

لینیــن، لــە وتارەکەیــدا دوو بڕیــار لەســەر 

ڕۆزا لۆکســەمبۆرگ دەدات:

)ئــەو  دەڵێــت:  یەکەمیانــدا  لــە 

ــۆی  ــە ک ــۆس »ڕۆزا« ب ــەی جینی نامیلکەی

مارکســییانەی  نوورساوەیەکــی  گشــتی، 

دەگمەنــە(.

)لەوێــدا  دەڵێــت:  دووەمیشــیاندا  لــە 

شۆڕشــگێڕ  پڕۆلیتاریــای  دنیابینیــی 

ــی  ــە دنیابینی ــەوەی هەی ــە، ئ ــی نیی بوون

ترســنۆکە(. بچووکــی  بۆرژوایەکــی 

مانــای وایــە ڕۆزا بــە ئاشــکرا ئــەوەی ڕوون 

ــە  ــەوە، مەترســییە ســەرەکییەکە ل کردوەت

بزووتنــەوەی سۆســیال دیموکراتەوە دێت، 

لــێ ئــەو مەترســییەکەی دەرخســتبوو،  

بــەاڵم کاری نەکــرد بــۆ دوورخســتنەوە 

ــەوەش  ــۆکاری ئ ــی. ه ــێ بواردن ــۆ ل و خ

ــە  ــەوە ل ــە الیەک ــە ل ــەو خامن ــە، ئ ئەوەی

رسووشــتی ئۆپۆرتۆنیــزم تێنــاگات، و لــە 

تێگەیشــتنیدا  لــە  تریشــەوە  الیەکــی 

ئیمپریالیســتییەکان  جەنگــە  دەربــارەی 

دەکەوێتــە هەڵــەوە.

پێویســتە لــە ئاســت ئــەو دوو هەڵــە 

نیســبەت  بــە  بوەســتین،  بنەڕەتییــەدا 

لینیــن دەڵێــت:  هەڵــەی یەکەمیانــەوە 

باســی  نامیلکەکەیــدا  لــە  )ڕۆزا 

ئۆپۆرتۆنیســتبوونی کاوتســکی نەکــردووە. 

گرنگــە،  تیۆریــی  هەڵەیەکــی  ئــەوەش 

تەفســیر  خیانــەت  مەحاڵــە  چونکــە 

بکرێــت، ئەگــەر ئــەو بــە ئۆپۆرتۆنیزمــەوە 

گــرێ نەدەیــن، وەک ئاڕاســتەیەک کــە 

دوو  ئینتەرناســیۆنالی  بــۆ  مێژووەکــەی 

هەڵەیەکــی  ئەمــەش  دەگەڕێتــەوە. 

سیاســیی پڕاکتیکییــە، چونکــە ناتوانیــن 

سۆســیال  بزووتنــەوەی  قەیرانــی  لــە 

ســەریدا  بــە  و  تێبگەیــن  دیموکــرات 

و  تێگەیشــن  بــێ  بــە  ســەربکەوین، 

ڕوونکردنــەوەی مانــا و ڕۆڵــی هــەردوو 

ئۆپۆرتۆنیــزم: ئاڕاســتەکەی 

پوخــت  ئۆپۆرتۆنیزمــی  ئاڕاســتەی 

لێخــن(. داڤیــد،  )ئاڕاســتەی 

پیــس  ئۆپۆرتۆنیزمــی  ئاڕاســتەی 

)ئاڕاســتەی کاوتســکی و هاوبەشــەکانی(.

هەڵەیشــەوە  دووەم  نیســبەت  بــە 

ئــەو  ســەردەمی  )لــە  دەنووســێت: 

جەنگــە  گڕگرتــووەدا،  ئیمپریالیزمــە 

خۆیــان  مانــای  ناسیۆنالیســتییەکان 

بەرژەوەندییــە  دەدەن.  لەدەســت 

کۆمەڵێــک  لــە  جگــە  نەتەوەییــەکان 

وەهــم بــۆ جوواڵندنــی جەمــاوەری میللی 

و ڕاکردنــی بــۆ خزمەتکــردن بــە دووژمنــە 

ئیمپریالیــزم،  خــۆی:  سەرســەختەکەی 

نیــن(. تــر  هیچــی 

خۆیــەوە  تیۆرەکــەی  هــۆی  بــە  ڕۆزا 

ــەو  ــە ئ ــزم کەوتووەت ــارەی ئیمپریالی دەرب

تیــۆری  هەڵەیەکــی  هەڵەیــەوە:  دوو 

یەکەمیــان  پراکتیکــی:  هەڵەیەکــی  و 

ــزم  ــوان ئۆپۆرتۆنی ــی نێ ــەوەدا پەیوەندی ل

خســتووە،  پشــتگوێ  ئیمپریالیزمــی  و 

هیــچ  کــە  لــەوەدا  دووەمیشــیان 

وردەخوازییەکــی دەربــارەی مەســەلەی 

جەنــگ نەکــردووە. جەنگــی پەتــی هیــچ 

ــە. مارکسیســتی ڕاســتەقینە   مانایەکــی نیی

واقیعــی  حوکمدانێکــی  مەبەســتی  بــە 

جەنگێکــەوە  جــۆرە  هــەر  ســەر  بــە 

ــەک  ــە، ن ــارەی جەنگەک ــێت: دەرب دەپرس

پەتــی.  ڕەهــای  جەنگــی  دەربــارەی 

دەپرســێت ئامانــج و مەبەســت لــە جەنگ 

ســەرکردایەتی  چینێــک  چــی  چییــە؟ 

ــن  ــش؟ لینی ــی ئامانجێکی ــۆ چ دەکات و ب

ئــەم کارەی کــردووە، کاتێــک جەنگەکانــی 

پۆلێــن کــردوون و هەوڵــی داوە مانــای 

ڕاســتەقینە بداتــە جەنگــی ئیمپریالیســتی.

بــۆ  خــوارەوەی  پۆلێنــەی  ئــەو  لینیــن 

کــردووە: جەنگــەکان 

ناسیۆنالیســتییە  جەنگــە   /1

بەرگریــکارەکان: جەنگەکانــی ئەورووپــای 

.1871 بــۆ   1789 ســااڵنی 

کــە  ئیمپریالیســتییەکان:  جەنگــە   /2

ملمالنــێ  لــەو  دەکــەن  گوزارشــت 
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جیهــان  دەیانەوێــت  قۆرخکارییانــەی 

دابــەش بکــەن. ئەویــش شــەڕی چینەکانە 

نییــە. و شــەڕی میللەتــان 

ڕزگاریخوازیــی  جەنگەکانــی   /3

هاوزەمانەکانــی  جەنگــە  نەتەوەیــی: 

ویســتی  لــە  بریتیــن  و  ئیمپریالیزمــن، 

ســەربەخۆیی.  بــۆ  گەالنــی چەوســاوە 

کەواتــە لــە بیرکردنــەوەی پەیوەندیــدار 

ــگ  ــەلەی جەن ــەوە، مەس ــە ئیمپریالیزم ب

دەکات،  داگیــر  بنەڕەتیــی  پێگەیەکــی 

لینینیــش ئــەو پێگەیــەی داوەتــێ، و ئــەم 

هێڵــە ســرتاتیژییانەی خوارەوەیشــی بــۆ 

داڕشــتووە:

- گۆڕینــی جەنگــە ئیمپریالییــەکان بــۆ 

فیڵــدە  لــە  کــە  شۆڕشــێک،  کۆمەڵــە 

جیــاوازە )تیــۆری و سیاســی و ئایدۆلــۆژی( 

یەکانــدا، ئەرکــی نــوێ بەســەر پڕۆلیتاریادا 

دەســەپێنێت.

-کۆمەکی کردەیی و کارای بزووتنەوەکانی 

ــی )بەرقەرارکردنی  ڕزگاریخوازیی نەتەوەی

پرەنســیپی ئازادیــی گــەالن و دووبــارە 

چاوخشــاندنەوە بــە ڕۆڵــی بۆرژوازیــی 

ــتەی  ــی ژێردەس ــە دەوڵەتان ــتیامنی ل نیش

ئیمپریالیزمــدا(.

ــان  ــۆ هەمووم ــەوڕۆ ب ــرتاتیژەی ئ ــەو س ئ

خــۆی  کاتــی  ڕۆژانــە،  نانــی  بووەتــە 

بۆیــە  نەبــوو.  قبووڵیــان  هەمــوان 

ناچــار  تەنهــا  بــە  لینیــن  کاتــە  ئــەو 

لەگــەڵ  جەنگــەوە  بکەوێتــە  بــوو 

ــد  ــاوەی چەن ــۆ م ئینتەرناســیۆنالی دوو، ب

ــی  ــە ئابڕووبردن ــوود کەوت ــێ س ــاڵ و ب س

بزووتنــەوەی  ترســنۆکەکانی  ســەرکردە 

ئابڕووبردنــی  و  دیموکــرات،  سۆســیال 

درووشــمە بێشــەرمەکانیان لــە وێنــەی 

و  چەکداماڵیــن،  بــۆ  بانگەوازکــردن 

ڕوونــی کردووەتــەوە چــۆن درووشــمی 

»بەرگــری لــە نیشــتامن« بــە پێــی جــۆری 

دەگۆڕێــت. ماناکــەی  جەنگــەکان 

ڕەخنەکردنــی ڕۆزا بەوەی هەڵوێســتەکەی 

وردەبۆرژوایەکــی  هەڵوێســتی  لــە 

لــەو  بەشــێکە  دەچێــت،  ترســەنۆک 

ملمانێیــەی لینیــن ســەرکردایەتی دەکــرد، 

چوونکــە ناکرێــت تەنهــا دژی ئیمپریالیــزم 

شۆڕشــگێڕبوونی  و  بوەســتینەوە 

خۆمــان ڕابگەیەنیــن، بــە بــێ ئــەوەی 

ســنوورەکانی دیالەکتیکــی مارکســیزم بــە 

ــە  ــع ب ــن و واقی ــێ بکەی ــەواوی جێبەج ت

پێــی تایبەمتەندییــە دەگمەنەکانــی خــۆی 

رشۆڤــە نەکەیــن.

کەواتە ئێمە لە بەردەم سێ 

هەڵوێستداین:

1/ هەڵوێســتی کاوتســکی: بریتییــە لــە 

مارکســیزم،  لــە  تیۆریــی  وازهێنانێکــی 

ــە  ــی ل ــی کەموکورت ــە ئەنجام ــش ل ئەوی

رسووشــتی  حەقیقەتــی  خەماڵندنــی 

تیــۆری  بێگومــان  ئیمپریالیزمــدا؛ 

بانگەشــەی  )کــە  چــڕ  ئیمپریالیزمــی 

گەشــەکردنی  دەکــرد،  ئــەوەی 

هــۆی  دەبێتــە  قۆرخکارانــە  تەرکیــزی 

و  تاقانــە  جیهانــی  قۆرخکارییەکــی 

ئاشــتەوایی گشــتی دەســتەبەر دەکات(، 

ئەمــە ســەر بــە هێڵــی ڕیفۆرمخوازانەیــە، 

و  دووە  ئینتەرناســیۆنالی  ئاڕاســتەی  و 

ســەرکردەیەتی. کاوتســکی 

ئەمەیــان  ڕۆزا:  هەڵوێســتی   /2

شــیکارییەکی تیۆریــی دروســتە، بــەاڵم 

ــتە  ــۆ هەڵوێس ــی ب ــت ئەنجامگیری ناتوانێ

پراکتیکییــە درووســتەکان بــکات، کەواتــە 

ئایدیاڵیزمێکــی  هەڵوێســتی  ئەمەیــان 

شۆڕشــگێڕانەیە.

هەنــاوی  لــە  لینیــن:  هەڵوێســتی   /3

بــە  زۆر  ئیمپریالیزمــەوە.  رسووشــتی 

ــە نیســبەت  ــی، دۆســیەی ســەرەکی ب ڕوون

ــاری دەکات،   ــاوە دی ــەوەی پڕۆلیتاری بزووتن

کــە پێویســتە لــە گۆشــەنیگای ئــەوەوە، 

هەمــوو ئەرکــە تیــۆری و پراکتیکییــەکان 

دۆســیەی  ئەویــش  وەربچەرخێــن، 

خەبــات دژی کاوتســکیزمە.  لینیــن لــەو 

ــە  ــی ئێم ــیویەتی: )ملمانێ ــەوە نووس بارەی

دۆســیەیەکی  تەنهــا  کاوتســکیزم،  دژی 

وردەخوازیــی نییــە، بەڵکــوو لــەم قۆناغــەدا 

دۆســییە ســەرەکی و گشــتییەکەی ئیمەیە(.

György Lukács
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ساڵی شانزەیەم 

لــە  توێژینەوەکەمــان  ســەرەتای 

پــێ  دەســتامن  لینینیــەوە  دەقێکــی 

جیابوونــەوە  و  )ئیمپریالیــزم   : کــرد 

ئــەوەش  سۆســیالیزم(،  بزاڤــی  لــە 

ڕێککەوتێکــی پەتــی نییــە، چونکــە لینیــن 

دەســتپێکی ئــەو دەقــەی خــۆی بــەوە 

پەیوەندییــەک  هیــچ  )ئایــا  کــردووە: 

ئــەو  و  ئیمپریالیــزم  نێــوان  لــە  هەیــە 

ســەرکەوتنە نارشیــن و بەدکردەوەیــەی 

پــەردەی  »لەژێــر  ئۆپۆرتۆنیــزم 

بەســەر  ناســیۆنالیزمەوە«   – سۆســیال 

بەدەســتیان  پڕۆلیتاریــادا  بزووتنــەوەی 

ــەوەی  ــبەت بزووتن ــە نیس ــە ب ــا؟ ئەم هێن

ــەلە  ــتییەوە، مەس ــی سۆسیالیس هاوچەرخ

ســەرەکییەکەیە؟(.

کەواتــە ئیمپریالیــزم تەنهــا ڕووداوێــک 

نییــە جێــی بایەخــی تیــۆری ئابــووری 

حســاب  واش  ئەگــەر  تــەواو،  و  بێــت 

بکرێــت، ئــەوە ئاکامــی خلیســکانە بــەرەو 

و  ئایدۆلــۆژی  الدانــی  هەڵدێرەکانــی 

ئابــووری.

ــدا  ــۆزە، تێی ــزم »گشــت«ێکی ئاڵ ئیمپریالی

لــە پێگــە سیاســییەکانەوە دەڕوات بــەرەو 

پێگەیەکــی  ئابوورییــەکان،  حەمتییەتــە 

بیرکردنــەوەدا  بەســەر  دیاریکــراو 

دەســەپێنێت،  ئەویــش پێگــەی ملمانێــی 

ــات  ــۆر و خەب ــدا تی ــە تێی ــە، ک ئایدۆلۆژیی

لــە یەکەیەکــی پراکتیکیــدا کۆدەبنــەوە، 

لــە پێنــاو گێڕانــەوەی هێڵــە شۆڕشــگێرییە 

پڕۆلیتاریــا.  بزووتنــەوەی  بــۆ  پتەوەکــە 

مەســەلەکە هەرچۆنێــک بێــت، گەورەیــی 

لینیــن و ســەرکەوتوویی ئــەو لــەو دوو 

گرێدانــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ڕووەوە 

بزاڤــی  لــە  ئیمپریالیــزم و جیابوونــەوە 

سۆســیالیزم پێکــەوە. ئــەو گرێدانــە ســەر 

لــە  نــوێ  میتۆدێکــی  بــۆ  دەکێشــێت 

کــردەی سیاســیی شۆڕشــگێڕانە، کــە ئێمــە 

ئــەو  بەوەیــە  پێویســتامن  زۆر  ئەمــڕۆ 

ــێ  ــتی پ ــەوە دەس ــەی لێی ــە تیۆرییان پێگ

ــن. ــی بخوازی ــرد، لێ ک

ــی  ــۆ رسووشــتی  بلیمەتی ــەوە ب ــە گەڕان ب

جێبهێڵیــن  قســەیەک  دەبێــت  لینیــن، 

ــە.  ــەو دیالۆگان ــوو ئ ــەی هەم ــە پوخت ببێت

ــی  ــە بەرگرییەک ــی ل ــوو ژیان ــن هەم لینی

ئایدۆلۆژیــادا  کــردەی  دژی  تەواوەتــی 

بــەڕێ کــرد )بــەو مانایــەی مارکــس و 

ــی«دا  ــای ئەڵامن ــە »ئایدۆلۆژی ــس ل ئەنگڵ

ڕۆزا  وشــەیە(.  ئــەو  داویانەتــە 

لۆکســەمبۆرگ رشۆڤەیەکــی زانســتییانەی 

بــەاڵم  کــردووە،  ئیمپریالیــزم  بــۆ 

نەیتوانیــوە بەدواداچــوون بــۆ کۆششــە 

ــنووری  ــە س ــا دەگات ــکات، ت ــە ب تیۆرییەک

جێبەجێکردنــی ئــەو رشۆڤەیــە بەســەر 

واقیــع و دۆخــی هەنووکەییــدا،  بۆیــە 

هەوڵەکــەی ئەو لــە ســنووری ئایدۆلۆژیدا 

ماوەتــەوە، واتــە دیدێکــی شــێوێرناو و 

کورتبینانــەی واقیعــە. ئێمــەش هەموومان 

ــەی  ــەو مانای ــن، ب ــادا دەژی ــە ئایدۆلۆژی ل

لــە ڕێگــەی شــێواندنی وێناکردنەکانــی 

و  ئەخاقــی  وەهمــە  و  پێشــوومان 

میتافیزیکییەکانــەوە، واتــە لــە میانــەی 

سیاســییەکە  بــوارە  بــۆ  ئایدیالیزمــەوە 

دەڕوانیــن. ئێمــە هێشــتا لــە ڕەهەندێکــی 

پراکتیــک  لــە  تیۆرمــان  وەهمییــەوە 

پــێ باشــرتە. واتــە هێشــتا لــە پێگــەی 

فۆیەرباخدایــن. بــەاڵم لینیــن بــە درێژایــی 

خەباتــە بەردەوامــە دوور و درێژەکــەی 

بــە  ئایدۆلۆژییــەکان  الدانــە  بەرامبــەر 

ئــەو  ئاڕاســتەکانیانەوە،  جیاوازیــی 

دوانــەی لــە یەکــرت جیــا نەدەکــردەوە. 

بزووتنەوەیەکــە،  تاقانــەی  پیــاوی  ئــەو 

کــە بــێ جیابوونــەوە هەمــوو ئاســتەکانی 

ئاســتی  دەدات:  گــرێ  پێکــەوە  واقیــع 

ئاســتی  و  ئایدۆلــۆژی  ئاســتی  تیــۆری، 

سیاســی. گرێدانێکــی پتــەو و بــێ هەڵــە. 

ــزم،  ــارەی ئیمپریالی ــەو دەرب ــەی ئ تیۆرەک

چەندیــش پێویســتی بــە تــەواوکاری بێــت، 

ــە  ــەم قۆناغ ــە ئ ــرت ل ــەوە باش ــە ڕێی ــا ل ب

ــەوەی  ــاو ئ ــە پێن ــن، ل ــە بگەی هەنووکەییی

هێشــتاش  بکەیــن،  تێــدا  گۆڕانکاریــی 

کــە  ئــەو خاکەیــە،  لینیــن،  تیۆرەکــەی 

ــەوە و  ــر دەکەین ــن و بی ــە ســەری دەژی ل

کاردەکەیــن.

سەرچاوە:
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ساڵی شانزەیەم 

ــەری  ــتە لەس ــت پێویس ــی مارکسیس کەس

ــت  ــەیە دەس ــەو قس ــن ب ــکات؟ م ــی ب چ

ئــەم  کلیــى  مارکســیزم  دەکــەم،  پــێ 

بــەو  دەســتەوەیە،  بــە  ســەردەمەمانی 

پوختەکــراو  مارکســیزمێکی  مەرجــەی 

بــەو  و  بێــت،  کارا  دووبــارە  و  بێــت، 

شــێوەیە کار بــکات، کــە مارکــس ئومێــدی  

پــێ دەخواســت، واتــە وەک مووشــەکێک 

خــۆی ڕێــڕەوی خــۆی دیــاری بــکات.

بێــت،  مارکسیســت  مرۆڤێــک  ئــەوەی 

ــنایی  ــا و ئاش ــت و توان ــە ویس ــای وای مان

بــەو جیهانــە هەبێــت، کــە دەیەوێــت 

ــش  ــت ماندڵی ــی ئێرنس ــت، هەرچ بیگۆڕێ

ــاوڕام  ــن ه ــی م ــە  وتوویەت ــەو بارەوەی ل

ــوو  ــە هەم ــەی ب ــس گاڵت ــدا. مارک لەگەڵی

ــیمینارەدا  ــەم س ــە ل ــت ک ــتانە دێ ــەو ش ئ

دەوێــت،  ئــەوەی  تەنهــا  ئــەو  وتــران، 

کردەیــی  بــە  مارکسیســت  کەســی 

مارکسیســت بێــت و بــەس، واتــە کاری 

خــۆی لــە پێنــاو گۆڕینــی جیهانــدا بــکات.

دروســتکردنی  لــە  ســووربوونێک 

ئــەوەی  هەیــە،  گۆڕانکارییانــەدا  ئــەو 

پەیوەندیــی بــە فەڕەنساشــەوە هەیــە، 

هیــچ ئەڵتەرناتیڤێکــی تــر نییــە، جگــە لــە 

مارکســیزم. بــە  کارکــردن 

ــر  ــی ت ــە جێگرەوەکان ــەر ل ــە ئەگ چوونک

ڕامبێنیــن، دەبینیــن هەندێــک بانگەشــەی 

ــک  ــەن، و هەندێ ــزم دەک پۆســت مۆدێرنی

ــر داوا  ــی ت ــزم و هەندێک ــت کاپیتالی پۆس

یــان  لیبڕالیــزم،  پۆســت  بانگەشــەی  و 

لیبڕالیــزم دەکــەن، و وشــەی »نــوێ«ی 

دەخەنــە پــاڵ تــا جوانــرت و پێشــکەوتووتر 

دەربکەوێــت. 

ڕەتکردنــەوەی  ئەمانــەش  هەمــوو 

هەمــوو تیۆرێــک و ڕەتکردنــەوەی هەمــو 

بیرکردنەوەیــەک لــە خۆیانــدا دەشــارنەوە. 

و  چــەپ  الیــەن  لــە  فەڕەنســادا  لــە 

ــەوە دەنووســن  ــۆ ئ ــۆر ب ڕاســتەکانەوە تی

تــا تیــۆر ڕەت بکەنــەوە، تەنانــەت لەســەر 

ــەردوو  ــییش، ه ــی سیاس ــتی پڕۆگرام ئاس

ــەوەوە دەکــەن کــە  الیەنەکــە شــانازیی ب

ــە. ــییان نیی ــۆدی سیاس میت

ــە  ــە ل ــادا جگ ــە فەڕەنس ــی ل ــەاڵم، بۆچ ب

مارکســیزم هیــچ ڕێیەکــی تــر نییــە؟ لەبەر 

ئــەوەی ســێ هەملــان لەبــەر دەســتە:

واڵتێکــی  فەڕەنســا  چونکــە  یەکــەم/ 

ئــەوەش  پێشــکەوتووە؛  ســەرمایەداریی 

دەکات،  خــۆش  بــۆ  ئەوەمــان  ڕێــی 

مارکــس  بابەتانــەی  ئــەو  هەمــوو 

ئیشــی لەســەریان کــردووە وەک خــۆی 

بــێ  بــە  هــەر  نــەک  کــە  ببینینــەوە، 

ماونەتــەوە،  خۆیــان  وەک  گۆڕانــکاری 

ئاســتێکیش  چەنــد  لەســەر  بەڵکــوو 

بــە دەســت پشــێوی و بارتێکچوونــەوە 

نااڵندوویانــە. ئــەوەی جێــی سەرســوڕمانە 

ــا  ــە فەڕەنس ــان وای ــەس پێی ــک ک هەندێ

واڵتــی خۆشــگوزەرانییە، و بینــا لەســەر 

وێناکردنەکانــی  لــە  گومــان  ئــەوەش 

مارکــس دەکــەن! ئــەوەش ســەمەرەیە، 

چونکــە لــە ئەورووپــادا دەیــان ملیــۆن 

بێــکار هــەن. لــە خــودی فەڕەنساشــدا 

لــە  کــەس  ملیــۆن  هەشــت  لــە  پــرت 
Ernest Mandel
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دۆخــی هەژارییەکــی تاقەتپڕووکێنــدان. 

هەشــت ملیــۆن لــە کــۆی پەنجــا ملیۆنــی 

ــاری  ــی ئام ــە پێ دانیشــتوانی فەڕەنســا )ب

ســیمینارەکە(،  ئەنجامدانــی  ســاڵی 

ئەمــەش بەرزتریــن تێکــڕای هەژارییــە لــە 

ئەورووپــادا.  هەمــوو 

دەڵێــن  کەســانەی  بــەو  بۆیــە 

دەڵێــم:  مــردووە«  »مارکســیزم 

خــۆی  گۆڕهەڵکەنەکــەی  مارکســیزم 

زینــدووە،  مارکســیزمیش  کوشــتووە، 

هــەر  هێشــتا  بابەتەکانــی  چوونکــە 

هــەر  ئێمــە  ئــەوڕۆش  تــا  زینــدوون، 

دەکەیــن،  هــەژاری  لەســەر  قســە 

هــەژاری جەمســەرێکە و دەوڵەمەنــدی 

کاتێکیــش  دیکەیــە.  جەمســەرەکەی 

ــاد  ــدا زی ــە جیهان ــدی ل هــەژاری و بێئومێ

لــە  هاوشــێوەکامنان  و  ئێمــە  دەکــەن؛ 

ــتیدا بەرپرسیارێتیی  دەوڵەتانی ئیمپریالیس

ئــەو هەژارییــە لــە ئەســتۆ دەگریــن، ئــەو 

کاتــەی ئــەم دیدەشــامن لەدەســتدا، ئــەوە 

ــە. ــن حەقیان ــێ بڵێ ــامن پ ــک هەرچی خەڵ

ــیکردنەوەی  ــە ش ــی ب ــی پەیوەندی هەرچ

ئــەوە  هەیــە،  ســەرمایەدارییەوە 

هەلــی  ئیمپریالیســتەدا  تاقیگــە  لــەم 

تاقیکردنــەوەی لەبــارە بۆمــان. ئەویــش 

شــیکارییەکە بــۆ ئــەو گۆڕانکارییانــەی 

ئەنجــام  کارکردنــدا  پڕۆســەی  لــە 

گۆڕانکارییــە  بــۆ  هــاوکات  دەدرێــن، 

چینــی  بــە  پەیوەندیــدارەکان 

پەیوەندیــی  ئــەوەش  و  موڵکــدارەوە، 

ــاوکات  ــە، ه ــەوە هەی ــە کاری بەکۆمەڵ ب

بەســەر  گۆڕانکارییانــەش  ئــەو  بــۆ 

ــەو  ــوون. ئ ــادا هات ــەت و ئایدۆلۆژی دەوڵ

میکانیــزم و ئامڕازانــەی کۆنرتۆڵــی ئــەو 

جگــە  چیــن؟  دەکــەن  گۆڕانکارییانــە 

ــە،  ــر هەی ــی ت ــیزم چ ــتی مارکس ــە زانس ل

لــە پێنــاو دروســتکردنی گۆڕانکارییــەک 

ــردن  ــە هەیمەنەک ــە ب ــدا، ڕێگ ــە جیهان ل

بــدات. بەســەریاندا 

بــە   1981 ســاڵی  فەڕەنســا  دووەم/ 

دەگمەنــدا  مێژوویــی  ئەزموونێکــی 

گۆڕانکاریــی  توانــای  کــە  تێپــەڕی، 

ــی  ــد. ئێســتەش هەل ــدا خوڵقان گرنگــی تێ

ئەوەمــان لەبەردەســتە ئــەو ئەزموونــە 

ــێ  ــەی ل ــەو ئاکامان ــەوە، و ئ ــی بکەین ش

کەوتنــەوە.  لێــی  کــە  بگۆزیــن  هــەڵ 

ئــەو ئەزموونــە فێــری کردیــن توانــای 

کارگێڕیــی ســەرمایەداریی قوفــڵ دراوە. 

ــە  ــتامن ب ــەوەش پێویس ــەملاندنی ئ ــۆ س ب

ئــەو  و  بــوو  بەرجەســتە  بەڵگەیەکــی 

کــەوت. دەســت  بەڵگەیەشــامن 

لــە  ئەوەیــە،  هــەل  ســێیەم  ســێیەم/ 

و  ئێمــە  واڵتەکــەی  وەک  واڵتێکــی 

ئەورووپییەکانیشــدا،  واڵتــە  زۆربــەی 

ــێ  ــان ل ــک هــەن، وام ــە بارودۆخێ کۆمەڵ

لــەو کۆمەڵگــە  بیــن  نزیکــرت  دەکــەن، 

کۆمۆنیســتییەی ئومێــدی پــێ دەخوازیــن، 

ئەمــە بــە بــەراورد بــەو کۆمەڵگانــەی 

بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن کۆمۆنیســن 

و ئــەوەش لــە بــەر چەنــد هۆکارێــک. 

هێنــدە بەســە لــە تــەواوی ئەو شــێوازانەی 

ــەوە.  ــن، ورد ببین ــە هەمان دیموکراســی ک

ــەو دەســتکەوتانەی چینــی  ئەمــە جگــە ل

کرێــکار بەدەســتی هێنــاون، لەگــەڵ ئــەو 

دەســتکەوتانەی لــە مــاف و ئازادییەکانــدا 

ســەرمایەی  ئێمــە  هاتــوون.  بەدەســت 

دەســتکەوتەکامنان لــە ژێــر دەســتدایە، 

کــە دەشــێت ڕێگــە بــەرەو کۆمەڵگەیەکــی 

کۆمۆنیســت بکەنــەوە.

ــا  ــان تەنه ــەو گفتوگۆیەم ــەی، ئ کۆتاییەک

ــە ڕووی  ــە ل ــش نیی ــی بەرەوپێ هەنگاوێک

ئاســتی  لەســەر  بەڵکــوو  تیۆرییــەوە، 

دژی  ملمانــێ  پێنــاو  لــە  کردەییــش، 

کەســێک  هــەر  لەگــەڵ  ســەرمایەداری 

هەنگاوێکــە  دەکات،  کار  ڕێیــەدا  لــەو 

بــەرەو پیشــەوە، جــا ســەر بــە هــەر 

بێــت  سۆسیالیســت  بێــت،  حیزبێــک 

ــی  ــە چەپ ــان ســەر ب ــان کۆمۆنیســت، ی ی

ڕەوتــە  بــە  ســەر  یــان  بێــت  پەڕگیــر 

فێمینیســتەکان یــان ژینگەخــوازان و جگــە 

بێــت. لەوانیــش 

سەرچاوە:

ســیمیناری »البعــد الغائــب يف املاركســية، 

ــارية يف  ــدوة يس ــر ن ــل ألخط ــص الكام الن

مصطفــى  الرتجمــة:  و  إعــداد  باريــس، 

نورالديــن عطيــة، مجلــة املنــار، العــدد 

.)96  -  94( )63(، ص ص 



چەند چەمکێک 
لە دیدی 

مارکسیزمەوە
جۆرج البیکا



125
VOLUME: 16
ISSUE:  74 - 75 
November 2019

دیموکراسیی پێشکەوتوو
چەمکــی »دیموکراســیی پێشــکەوتوو«، 

کۆمۆنیســتی  پارتــی  الیــەن  لــە 

ســەروبەندی  لــە  فەڕەنســییەوە، 

ســاڵی  بارودۆخــی  شــیکردنەوەی 

واش  کــرا،  پێشــکەش  1968دا 

ناســێرنا کــە »بریتییــە لــە یەکەمیــن 

ڕووبەڕووبوونــەوەی مــەزن لــە مــاوەی 

چڕبوونــەوەی خێــرای ســەرمایەداری، 

لــە  ڕووبەڕووبوونــەوە  گەورەتریــن 

نێــوان جەمــاوەری کارکەر و دەســەاڵتی 

وەک  چەمکــەش،  ئــەو  قۆرخــکاردا«. 

ــۆ  ــرا، ب ــکەش ک ــۆی پیش ــی خ دوا فۆڕم

ئــەوەی شــوێنی دروشــمەکانی پێشــرتی 

وەک »زیندووکردنــەوە و نوێکردنــەوەی 

»بەرقەرارکردنــی  و  دیموکراســی« 

ــتەقینە« بگرێتەوە.  دیموکراسییەکی ڕاس

پێشــکەوتوو  دیموکراســیی  ســرتاتیژی 

ئەوەیــە، فراوانرتیــن توێــژی دانیشــتوان 

پڕۆســەی  کۆنتێکســتی  نــاو  بخرێنــە 

و  کۆمەاڵیەتییــەوە،  جەمســەرگیریی 

بتوانــن دەســەالتی قۆرخکارییــەکان تــی 

ــۆ سیســتەمی  بپەڕێنــن و  ســنوورێک ب

دیگۆلــی دابنێــن. لەگــەڵ چڕکردنــەوەی 

خەباتــە چینایەتییــەکان و لــە ســۆنگەی 

ئیعتبارکردنی دیموکراســیی پێشــکەوتوو 

لــە  پێویســت  وەرچەرخانێکــی  وەک 

لــە  گشــتی  خەباتــی  چوارچێــوەی 

دیموکراســیی  سۆســیالیزمدا،  پێنــاوی 

بیرۆکــەی  بــە  پێشــکەوتوویش 

ســەرکردایەتی  ڕۆڵــی  هێشــتنەوەی 

بــۆ چینــی کرێــکار خــۆی لــە چەمکــی 

دیکتاتۆریــای پڕۆلیتاریــا دەپارێزێــت. 

گشــتییە  یاســا  بــە  پشــت  هــاوکات 

واڵتــەکان  هەمــوو  دروســتەکانی 

ڕەتــی  ئــەوەی  بــێ  دەبەســتێت. 

ــژی،  ــەر توندوتی ــە ب ــا ببات ــەوە هان بکات

و  ســەپاندی،  بۆرژوایــی  ئەگــەر 

پرەنســیپەکانی خــۆی دەهاوێتــە نــاو 

ئاشــتیانەوە  گواســتنەوەی  ڕێگەکانــی 

لــە  پەشــیامنبوونەوە  بــەاڵم    ،)...(

پڕۆلیتاریــا  دیکتاتۆریەتــی  چەمکــی 

 – مارکســیزم  بــە  نــەدان  ئامــاژە  و 

لینینیــزم و ئینتەرناســیۆنالی پڕۆلیتــاری، 

ــی و  ــەو ناڕوون ــۆ ئ ــاژەن ب ــە ئام ئەمان

بەرچاولێڵییــەی دەوری ئــەو چەمکــەی 

داوە.

پێشــکەوتوو،  دیموکراســیی  خــودی 

هێنــدەی  ڕاگــوزەرە،  چەمکێکــی 

قســەکردن  بــۆ  بێــت  چەمکێــک 

بریتییــە  گواســتنەوە،  بــە  ســەبارەت 

ئــەو  نیشــانەی  لــە  نیشــانەیەک  لــە 

ئاســتەنگانەی حیزبێکــی کۆمۆنیســت 

ــدا  ــای ســەرمایەداریی ڕۆژئاوایی ــە دنی ل

تووشــیان دەبێــت، بــە تایبــەت ئــەوەی 

پەیوەنــدی بــە ســرتاتیژەوە هەیــە: چۆن 

دەتوانــن هەماهەنگــی و گونجاندنێــک 

میراتییەکانــی  پرەنســیپە  نێــوان  لــە 

ترادیســیۆنی کۆمۆنیســتی و خواســتە 

نوێیەکانــی خەباتــە چینایەتییــەکان و 

بکــەن؟  جیهانیــدا  هێــزی  تــەرزووی 

.)...(

تیرۆر
مەســەلەی  مارکســیزمدا،  نەریتــی  لــە 

وەک  دیاریکــراوی،  بــە  تیــرۆر 

توندوتیــژی  ڕاشــکاوی  دەرکەوتەیەکــی 

ــێوەکانی  ــە ش ــێوەیەک ل ــەر ش ــە ه دژ ب

یــان  کۆمەاڵیەتــی،  چەوســاندنەوەی 

نزیکــرت ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕانەکەی تیــرۆر، 

شــیکردنەوەی  بابەتــی  نەبووەتــە 

مەبدەئــی، مەگــەر لــە ژێــر ڕۆشــنایی 

مێژوویــی  ئەزموونێکــی  چەنــد 

نەبێــت. دیاریکــراودا 

1- لــە الی مارکــس و ئەنگڵــس ڕێکەوتــی 

ســێ حاڵەتــی بنەڕەتــی دەکەیــن:

فەڕەنســی:  شۆڕشــی  حاڵەتــی  ئەلــف: 

مارکــس لــە کانونــی یەکەمــی 1848دا 

لــە  هەمــووی   »تیــرۆر  دەڵێــت: 

ڕێگەیەکــی  لــە  جگــە  فەڕەنســادا، 

یەکاکردنــەوەی  بــۆ  ڕەشــەخەڵک 

ــان  ــۆرژوا ی ــە ب ــەڵ دوژمن ــەکان لەگ پرس

ــی  ــان و ڕۆحییەت ــتەمکار و فیوداڵەکانی س

نەبــوو«. تــر  هیچــی  بۆرژوایــی  وردە 

بــێ: حاڵەتەکانــی شۆڕشــەکانی 1848 لــە 

ئەورووپــا. ئەنگڵــس شــیکاریی خــۆی بــۆ 

ڕووداوەکانــی حوزەیرانــی ئــەو ســاڵەی 

پاریــس بەمــە کۆتایــی پــی هێنــا: »تەنهــا 

تیــرۆر هێشــتا بەردەســتە، جــا لــە الیــەن 

ــان ئــەم حیزبــەوە بکرێــت«. ئــەو ی

خــۆی  تێڕوانینەکانــی  مارکســیش 

دەربــارەی ســەرکەوتنی دژەشــۆڕش لــە 

ڤییەننــا بــەم شــێوەیە بــوو: »بێگومــان 

ڕۆژانــی  کوشــتارەکانی  بێســوودیی 
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ساڵی شانزەیەم 

و  یەکــەم،  ترشینــی  و  حوزەیــران 

ــوبات  ــی ش ــە خۆداماڵینەکان ئاهەنگگێڕان

خــودی  و  ئــازار،  مانگــی  ڕۆژانــی  و 

هەمــوو  دژەشۆڕشــیش،  دڕندایەتیــی 

ئــەو  ســەر  دەخەنــە  گــەالن  ئەوانــە 

ــەوە  ــدن و کورتکردن ــۆ تێخزان ــاوەڕەی ب ب

بکــوژی  ســەرەمەرگی  چڕکردنــەوەی  و 

ئــازارە  ئــەو  و  کۆنــەکان  کۆمەڵگــە 

گەیشــتنی  هاوتــای  خوێناوییانــەی 

یــەک  تەنهــا  نوێــن،  کۆمەڵگــەی 

میکانیــزم ماوەتــەوە، ئەویــش: تیــرۆری 

نەیە«. شۆڕشــگێڕا

لــە  هــەر  کۆمۆنــە.  حاڵەتــی  جیــم: 

ســەرەتاوە ئامــاژەی بــە بەرپرســیارێتیی 

جەنگــی  هەاڵیســانی  لــە  دا،  »تییــر« 

لــەوە  جەختــی  مارکــس  ناوخۆییــدا، 

پڕۆلیتاریــا  »شٶڕشــی  دەکــردەوە: 

توندوتیژییــەی  لــەو  بووەتــەوە،  خاڵــی 

شۆڕشــەکان لەگــەڵ خۆیانــدا دەی هێنــن، 

ــە دژەشۆڕشــەکانی  ــرت ل ــە شــێوەیەکی پ ب

ســەرەوەدا«. چینەکانــی 

لــە کۆتاییــدا، و بــە بۆنــەی توێژینــەوە 

مارکــس  ڕووســیاوە،  بارودۆخــی  لــە 

تیرۆرســتانی  لەگــەڵ  هاوســۆزییەک 

ــت »ویســتی  ــادا دەردەبڕێ ــا ڤۆلی نارۆدنای

ــانی 1881  ــە 11ی نیس ــە ل ــەل«، ئەوەت گ

ــی ئەلێکســەندەری  ــەی تیرۆرکردن ــە بۆن ب

لۆنگییــە«  »جینــێ  بــۆ  دووەمــەوە 

ــازان،  ــە کەســانێکی ئ دەنووســێت: )ئەوان

ڕووت  میلۆدرامایەکــی  ئــەوە  بــێ  بــە 

پاڵەوانــن(،  و  واقعــی  ســادەن،  بکــەن، 

ئــەوان لــە ڕێــی کارەکانیانــەوە بــە بــڕوای 

ــی  ــەوە حاڵ ــا ل ــەو دەیانەوێــت ئەورووپ ئ

پەیوەندیــی  تەنهــا  وان  ئیشــی  بکــەن، 

لــە بەرامبــەردا  بــە ڕووســیاوە هەیــە. 

هەرگیــز هاوســۆزیی بەرامبــەر تیۆرســێنە 

ئــاوارە ڕووســەکانی ژنێــڤ دەرنەبــڕی، 

ــان  ــوون واڵتەکەی ــدەوار ب ــەی ئومێ ئەوان

ســەردەمی  بەســەر  مــەرگ  »ســەمای 

ئانارشیســتی – کۆمۆنیســتی –  زێڕینــی 

بێبــاوەڕی«دا بــکات، کــە لــەالی باکۆنیــن 

خۆشەویســت بــوون، دوای 15 ســاڵیش 

ــە ڕووی ڕیشــەیییەوە  ــە ل ــە بارودۆخەک ک

بــە  پلیخانــۆڤ  بــۆ  ئەنگڵــس  گــۆڕا، 

ــە  ســووربوونەوە نووســی: )کاری نارۆدنیی

میللیگــەرا تیرۆرســتەکانی پێشــرت بــەوە 

ــە پاڵپشــتی  ــی هــات، کتومــت بوون کۆتای

قەیســەرەکان(.

سیاســییە  کــردە  بــە  لینیــن   -2

ڕاســتەوخۆکانی خــۆی، مــەدای تەواوەتــی 

تێبینییانــە  بــەو  دیاریکــراوی  و  تیــۆری 

شــێوەیەکی  بــە  کاتێــک  بەخشــین. 

بــاس  تیــرۆر«ی  »مەســەلەی  پەتــی 

ئــەوەی کــرد، ئەگەرچــی  باســی  کــرد. 

ڕووی  لــە  دیموکراتــی  سۆســیالیزمی 

مەبدەئییــەوە ناتوانێــت واز لــە تیــرۆر 

هــەر  مەســەلەکە  بــەاڵم  بێنێــت، 

پەیوەندیــی بــە دواهێرشــەوە هەیــە، و 

پێویســتە ملکەچــی ڕێــککاری سیســتەمی 

شۆڕشــگێڕییش بێــت، ئــەو بەرپەرچــی 

ــەوە  ــگێڕەکانی دەدای ــتە شۆڕش سۆسیالیس

ــچ  ــرۆری تاکەکەســی هی و دەتیگــوت »تی

ــەکان  ــوو بۆمب ــە«. و »هەم ــی نیی ئاکامێک

هەقە فریدریک ئەنگڵس نازناوی »ژەنڕاڵ«ی بدەینێ، بە هۆی 
ئەو گرنگیدانە زۆرەی بە کاروبارە سەربازییەکان هەیبووە، ئەو 
وا پێناسەی ڕاپەڕین دەکات: )ڕاپەڕینی چەکداری بریتییە 

لە هونەرێک وەک هونەری جەنگ یان هەر هونەرێکی تر
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ــاکام دەبــن، ئەگــەر گەلــی کرێــکار  بــێ ئ

ــرۆر  ــە تی ــت«. هەڵوێســتی ل ــادە نەبێ ئام

زۆر توندتــر بــوو، دوای ئــەوەی ســاڵی 

ــە  ــە کۆن ــە »وان ــی خــۆی ل 1905 وازهێنان

چەقبەســتوویی  بــە  پەیوەندیــدارەکان 

بیروبــاوەڕەوە هێنــا، بــە تایبــەت ئەوانــەی 

ــرۆر  ــوان تی ــی نێ ــە یەکێتی ــان ب پەیوەندیی

هەیــە«،  جەماوەرییــەوە  ڕاپەڕینــی  و 

هــاوکات بــەوەی پێــی وابــوو تیــرۆری 

»گەمژەیــی  ســەرچاوەکەی  تاکەکەســی 

ڕۆشــنبیرانە«یە، ئــەو بــەراوردە لــە نێــوان 

بەڵشــەڤیکەکان و ژاکۆبنەکانــدا دەکات، 

و پێــی وایــە تیــرۆر لــە ژێــر سەرپەرشــتی 

شۆڕشــگێڕانەدا  ســوپای  چاودێریــی  و 

»جەنگــی  بدرێــت؛  ئەنجــام  دەبێــت 

الیەنگــران« و »تیــرۆری جەمــاوەری« بــە 

ســەرکردایەتیی »خەباتــی شۆڕشــگێڕیی 

گشــتی« ئەنجــام دەدرێــن؛ ســەردەمی 

پــاش   )...( بەســەرچوو؛  ســەنگەرلێدان 

و  گــۆڕان  بارودۆخــەکان  شــۆڕش 

و  بــوو،  توندتــر  ئەویــش  هەڵوێســتی 

ــاو کردەکانــی دیکتاتۆریەتــی  ــە ن ــرۆر ل تی

و  دایــەوە  ڕەنگــی  پــرت  پڕۆلیتاریــادا 

ئیــرت بــە دیــدی وی »تیــرۆر بەشــێکی 

و  میللییــە«،  جەنگــی  پێویســتی  زۆر 

لــە  واز  ناتوانێــت  »مرۆڤــی شۆڕشــگێڕ 

ئەنجامدانــی ســزای لەســێدارەدا بێنێــت«، 

ــەالی  ــی شۆڕشــگێڕانە« ب ــرت »توندوتیژی ئی

لــە »ڕێکخســتنی جەمــاوەری  ئــەوەوە 

وەاڵمــی  لینیــن  لەپێشــرتە.  پڕۆلیتــار« 

وایــە  پێــی  و  دەداتــەوە  کاوتســکی 

پێویســتە لەبــەردەم دۆســت و دوژمــن 

ــرۆری  ــە »تی ــی ل و ڕۆشنبیرانیشــدا بەرگری

ســوور« بکەیــن و بیانــوو بــە تیــرۆری 

لینیــن،  تەنانــەت  بدەیــن،  ســۆڤیەت 

هــان  زینۆڤیــڤ  1918دا  ســاڵی  لــە 

بــۆ  جەمــاوەری«  »تیــرۆری  دەدات، 

ــام  ــۆڕش ئەنج ــەوەی دژەش ڕووبەڕووبوون

ــوو  ــگێڕان و هەم ــوو شۆڕش ــدات. هەم ب

ئیشــکالیەتی  تووشــی  شۆڕشــەکان 

پێناســەکردنی تیــرۆر و چــی تیــرۆرە و 

چــی تیــرۆر نییــە، بوونەتــەوە.

دۆگماتیزم
ــی دۆگامتیزم »وەک  دیاریکردنە باوەکان

ــە  ــۆی ل ــە خ ــری، ک ــتێکی فیک هەڵوێس

ــەوە،  ــدا دەبینێت ــەملاندنی بیرۆکەیەک س

بــێ ئــەوەی زەمینــەی مشــتومڕکردن 

یــان  بکرێــت«  قبــووڵ  دەربــارەی 

وەک  بیروباوەڕێــک  دیاریکردنــی 

دەســتهاتوو  »خوێندنێکــی  ئــەوەی 

و باشــە بــۆ ئــەوەی ببێتــە بناغــەی 

ئیــامن«، هەمــوو ئەمانــە هەوڵێکــن بــۆ 

ــیزمیان  ــیزم و مارکس ــێواندنی مارکس ش

ــراوە. ــن ک ــێ نارشی پ

لــە  ئێمــە  شــتێک  هــەر  پێــش 

ــەردەمی  ــییەکانی س ــەر نەخۆش بەرامب

میکانیکیبوونــەی  ئــەو  گەنجیدایــن، 

گشــتی  تیۆرێکــی  بــۆ  مارکســیزمی 

گــۆڕی، کــە ڕاڤــەی هەمــوو دیــاردە 

ئەویــش  دەکات،  کۆمەاڵیەتییــەکان 

ئــەو  هەمــوو  گێڕانــەوەی  بــە 

بــۆ  کۆتاییەکەیــدا«  »لــە  دیاردانــە 

پیریــدا  لــە  ئەنگڵــس  حەمتیبــوون. 

چەندیــن جــار دژایەتیــی خــۆی بــۆ 

ــەر  ــوە، ه ــە دەربڕی ــەو میکانیکیبوون ئ

لــە  کــرد  مارکــس  لــە  وای  ئــەوەش 

کۆتایــی تەمەنیــدا بڵێــت »مارکسیســت 

ــوە  ــش دی ــی ئابووریگەرایی ــم«، ڕەوت نی

ــەو  ــە. ئ ــەی میکانیکیبون ــەرە باڵوەک ه

شــێوەیەی پیاوانێکی وەک کاوتســکی و 

پلیخانــۆڤ نەیانتوانــی لێــی دەربــاز بن. 

هەرچــی دیوەکــەی تــری دۆگامتیزمــە، 

ــە  ــە پەروەردەییی ــەو الدان ــوە ل نەیتوانی

لــە  خــۆی  کــە  ببێــت،  قوتــاری 

مارکــس  وتەکانــی  ســادەکردنەوەی 

ئەوپــەڕی  دەبینێتــەوە،  ئەنگڵســدا  و 

ــە  ــانی ب ــە ئاس ــەوەی ب ــۆ ئ ــادەیی ب س

ــەر  ــەوە، ه ــاڵو ببێت ــاوەردا ب ــاو جەم ن

الیەنگرانــی  کــردووە  وای  ئەمەشــە 

کورتکردنەوەکانــی  کــە  گییــد،  گــۆڵ 

پــرت  بــوون  دینــی  ڕێنامیــی  پــرت  

بــوون  مارکســیزم  »پێداگۆگێکانــی 

ــن،  ــتی ب ــنبیری مارکسیس ــەوەی ڕۆش ل

هەروەهــا گییــد بەرپرســە لــە بێباکیــی 

بزووتنــەوەی کرێکارانــی فەڕەنســی لــە 

ــدا«.  تەنهــا  ــەوەی تیۆری ئاســت توێژین

بــارودۆخ و میزاجــەکان بەرپرســی ئــەو 

دۆخــە نیــن. )...(.

بــەاڵم لەگــەڵ تەبەنناکردنــی دەزگای 

دەوڵەتــی بــۆ مارکســیزم و گۆڕینــی 

بــۆ فەلســەفەی ڕەســمی یــان ئــەو 

ــتالینیزم  ــی س ــە قۆناغ ــە ب ــەی ک قۆناغ
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ساڵی شانزەیەم 

دۆگامتیــزم  چەمکــی  ناودەبرێــت، 

مانایەکــی فراوانــی وەرگــرت و ئیــرت 

وەک کــۆی بزڤــی پڕۆلیتاریــای جیهانــی 

مارکــس  کارەکانــی  ئیــرت  ناودەبــران. 

ــییەکانەوە  ــە س ــن ل ــس و لینی و ئەنگڵ

لەگــەڵ  مامەڵەیــان  ســەملێرناو  وەک 

ــەوە  ــۆ توێژین ــک ب ــچ بوارێ ــرا و هی ک

بابەتــی  نەدەکرانــە  و  نەمایــەوە 

توێژینــەوە. بــەوەش بــە باڵوکردنــەوەی 

و  دیالێکتیکــی  ماتریالیزمــی 

ماتریالیزمــی مێژوویــی جەخــت لــە 

و  کرایــەوە،  دۆگامتیــزم  چەمکــی 

ژدانۆڤیــزم  لەنگەرگرتنــی  ڕێــڕەوی 

و  ئەمینــدار  ژدانــۆڤ،  )ئەنــدرێ 

ــی  ســەرۆکی پارتــی کۆمۆنیســتی یەکێت

بــەو  ئیــرت کۆتایــی  بــووە(  ســۆڤێت 

دابەزینــە پیــرۆزە هــات، و لــەدوای 

بــەرەو  گــۆڕا  مارکســیزم  ئەوەشــەوە 

ــر  ــە یاســایەک رسووشــت و فیک کۆمەڵ

و بزاوتــی مێژوویــی بەڕێــوە دەبــەن 

دەردی  الهووتێــک.  بــووە  ئیــرت  و 

فەرمــوودە  ئــەو  دەڵێــت  ئاڵتۆســێر 

ــە  ــان بوون مارکســییانە و هانابــردن بۆی

حەقیقــەت. گرەنتــی 

ــچ  ــە هی ــزم ب ــری دۆگامتی ــەی ت دیوەک

شــێوەیەک گومانگەرایــی نییــە.
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ڕاپەڕین
ــاوی  ــس نازن ــک ئەنگڵ ــە فریدری 1/ هەق

هــۆی  بــە  بدەینــێ،  »ژەنــەڕاڵ«ی 

کاروبــارە  بــە  زۆرەی  گرنگیدانــە  ئــەو 

وا  ئــەو  هەیبــووە،  ســەربازییەکان 

)ڕاپەڕینــی  دەکات:  ڕاپەڕیــن  پێناســەی 

ــک وەک  ــە هونەرێ ــە ل ــداری بریتیی چەک

ــان هــەر هونەرێکــی  ــگ ی ــەری جەن هون

هەندێــک  ملکەچــی  لەمەشــدا  و  تــر؛ 

چونکــە  دەبێــت؛  پراکتیکــی  یاســای 

مامەڵــە و حســابکردنی چەنــد یەکەیەکــی 

بەهاکەیــان  ڕۆژانــە  کــە  جیــاوازە،  زۆر 

دەگۆڕێــت( دانتۆنیــش لەوەوە ئەنگڵســی 

مامۆســتای  »بەناوبانگرتیــن  ناونــاوە 

ئێســتە  تــا  شۆڕشــگێڕی  تەکتیکــی 

وتوویەتــی:  ئەنگڵــس  کــە  نارسابێــت«، 

ئینجــا  بوێــری،  لــە  بریتییــە  )ڕاپەڕیــن 

زیاتــر(. بوێریــی  ئینجــا  بوێــری، 

ئەنگڵســی  مەیدانــەدا  لــەو  لینیــن   /2

ــە زۆر  ــۆی، بۆی ــقی خ ــووە سەرمەش کردب

دووبــارە  پێشــووی  داڕشــتنەکەی  جــار 

و  هونــەرە«؛  »ڕاپەڕیــن  دەکــردەوە 

ــە تایبــەت  ــارەی کۆمێنتــی دەدا، و ب دەرب

لەســەر ئــەو دوو تایبەمتەندییــە جەختــی 

دەکــردەوە: شــێوگی »هێرشــبەرانەیی« لــە 

ــوپای  ــوان س ــی نێ ــەوە، و پەیوەندی الیەک

شۆڕشــگێڕ و حکوومەتــی شۆڕشــگێڕ »کــە 

هەردووکیــان زۆر بــۆ یەکــرت پێویســن لــە 

ــرەوە. ــەی ت الیەک

شۆڕشــی  ســەروبەندی  لــە  لینیــن   /3

ــن  ــا ڕاپەڕی ــیویەتی: )ت ــەردا نووس ئۆکتۆب

ــت  ــە پش ــتە ن ــت، پێویس ــەرکەوتوو بێ س

بــە پانگێــڕی و نــە پشــت بــە حیــزب 

چینــی  بــە  پشــت  بەڵکــو  ببەســتێت، 

ببەســتێت.  پێشــەنگ  پێشــکەوتنخوازی 

ئەمــە خاڵــی یەکــەم.  هــاوکات پێویســتە 

ئاســتی  لەســەر  ڕاپەڕیــن  بــە  پشــت 

میللییــش  شۆڕشــگێڕانەی  مــەودای 

ببەســتێت. ئەمــە خاڵــی دووەم. هەروەها 

ــی   ــە پێچکردنەوەیەک ــن ل ــت ڕاپەڕی دەبێ

مێــژووی هەڵکشــاوی شۆڕشــدا ڕووبــدات، 

کــە لــەو پێچــەدا چاالکیــی پێشــەنگی 

میللــی بەهێزتریــن بێــت، هــاوکات ڕاڕایی 

دوژمنــدا  ڕیزەکانــی  لــە  دوودڵییــش  و 

ــزی  ــە ڕی ــاوکات ل ــت،  ه ــدا بێ ــەو پەڕی ل

ــارەی دوودڵ  ــدا ژم ــی شۆڕشیش هاوڕێکان

و الواز و بارگاوییــەکان لــە کەمبوونــەوەدا 

ــە  ــە. ئەم ــێیەمین خاڵ ــەش س ــت؛ ئەم بێ

دەکــەن  وا  کــە  مەرجــەن،  ســێ  ئــەو 

ــیزمدا  ــە مارکس ــن ل ــتنەڕووی ڕاپەڕی خس

ــت(. ــاواز بێ ــزم جی ــە بانکی ل

ئەگنۆستیزم
....« بۆیــە  هێکســلی »تۆمــاس هێــرنی 

تــا  داهێنــا،  »ئەگنۆســتیک«ی  زاراوەی 

بــژاردە  دەربــارەی  خــۆی  گومانەکانــی 

میتافیزیکــی و دینییــەکان پێ بشــارێتەوە. 

بێژەیــەی  ئــەو  دووبــارە  ئەنگڵــس 

دەاللەتەکــەی  بــەاڵم  بەکارهێنایــەوە، 

فراوانــرت کــرد و وای لــێ کــرد، گوزارشــت 

بێــت لــە هــەر هەڵوێســتێکی فەلســەفی 

کــە بــە شــێوەیەکی ناوکۆیــی شــتێکی 

ــین  ــە ناس ــت ل ــدا هەڵگرتبێ ــە خۆی وای ل

و ئاشــنابوون نەیــەت. بــەو پێیــەش بێــت 

هــەرکام لــە هیــوم و کانــت و کانتییــە 

نوێیــەکان بــە ئەگنۆســتیک دادەنرێــن، 

ئــەوان بــە ئاشــکرا دان بــەوەدا نانێــن 

تێڕوانینیــان بــۆ رسووشــت ماتریالیســتییە، 

کەواتــە ئــەوان ماتریاڵیســتی شــەرمنن. 

لەســەر  هیگڵییــش  ئایدیاڵیزمــی 

ئاســتی  لەســەر  و  فەلســەفی،  ئاســتی 

پیشەســازیی،  تایبــەت  بــە  و  کردەیــی، 

یەکاکــەرەوەی  هەڵوەشــێنەرەوەی 

ئــەو  لینیــن  دواتــر  ئەگنۆســتیزمن. 

ســەملاندنە وەردەگرێتــەوە و بــە قووڵــی و 

دەکاتــەوە. باســی  وردی 

سەرچاوە:

معجــم ماركســية النقــدي، جــرار بــن 

ترجمــة  البيــكا،  جــورج  و  صوصــان 

بــروت  – الفــاريب  دار  جامعيــة، 


