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میشێل لووی



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 174
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

بەشــێوەیەكی  گڵۆبــاڵ   نیۆلیرباڵیزمــی 

ســەردەمی  بەنــاو  ســەركەوتووانە 

و  گوتــار  دەكات،  رێ  ئێمــەدا 

دەكات.  مۆنۆپۆلیــزە  ئایدۆلۆژیاكــەی 

نامۆیــی  رووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ 

سیســتەمی  گەردوونیــی  بااڵدەســتی 

زیاتــر  ئێمــە  پێویســتە  كەپیتالیســتی، 

ــەو  ــتامن ب ــر پێویس ــی ت ــەر كاتێك ــە ه ل

و  بیركردنــەوە  ئەلتەرناتیڤانــەی  مــۆدە 

گەردوونــی،  كــە  هەیــە  هەنگاونــان 

پێویســتامن  هەســارەیین.  و  جیهانــی 

ــە  ــە ل ــە ك ــە هەی ــا و مۆدێالن ــەو ئایدی ب

ــەڕووی  ــدا رووب ــەواو رادیكاڵ ــی ت بەرگێك

پــارە دەبنــەوە كــە  بــازاڕ و  پەرســتنی 

بووەتــە ســەنگی زاڵــی ســاتەوەختەكە. 

زۆر  ژمارەیەكــی  حاڵەتــی  چــۆن  وەك 

ــتەم  ــەدەی بیس ــەركردەكانی س ــی س كەم

وەهایــە، میراتــی ئێرنێســتۆ چــێ گیڤــارا- 

ــی، ئینتەرناشناڵیســت  ــی گەردوون رۆحیەت

و شۆڕشــگێڕی مكــوڕ- بەردەوامــە لــەوەی 

بخاتــەڕوو. جــۆرە  لــەو  تەحەدییەكــی 

گیڤــارا  چــێ  بەهــۆی  بایەخــەی  ئــەو 

ــە.  بەرهــەم دێــت جێــی سەرســوڕمان نیی

و  كۆنفرانــس  و  كتێــب  ئــەو  ژمــارەی 

ــارەی  ــم و مشــتومڕانەی لەب ــەت و فیل باب

ئەنجامــی  وەك  تەنیــا  گیڤــاران   چــێ 

ناكرێنــەوە.  روون  مردنــی  ســاڵوەگەڕی 

چونكــە كــێ لــە 1983دا، ســی ســاڵ پــاش 

ــە ســتالین دەدا؟ ــی، كــێ بایەخــی ب مردن

هیوایەتــەكان  دەبــن،  رەت  ســااڵنێك 

دەگۆڕێــن، مۆدێرنیزمــەكان بــە پۆســت 

مۆدێرنیزمــەكان شــوێنیان دەگیرێتــەوە، 

»دیموكراســییە  بــە  دیكتاتۆریەتــەكان 

ســەختەكان«، كەینســیانیزم بــە سیاســەتی 

نیۆلیــرباڵ و دیــواری بەرلیــن بــە دیوارێكی 

لەگــەڵ  دەكرێــن.  شــوێنگۆڕكێ  پــارە 

وەك  هێشــتا  چــێ  پەیامــی  ئەوەشــدا 

و  ســارد  كۆتاییــە  لــەم  كاوڕۆژنەیــەك 

دەدرەوشــێتەوە. ســەدەكەدا  تاریكــەی 

چەمكــی  لەبــارەی  تێزگەلێــك   « لــە 

بنیامینــی  واڵتــەر  مێــژووەوە«دا، 

لــە  كــە  ئەڵامنــی،  جولەكــەی  ماركــی 

ئــەوەی  بــۆ  كوشــت  خــۆی  1940دا 

نەكەوێتــە دەســت گێســتاپۆ، نووســی، 

یادەوەریــی  ســەركەوتكراوان  بــۆ 

پێشــینانی كــوژراو و شكســتخواردوویان 

بــۆ  ئیلهامــە  قووڵــی  ســەرچاوەیەكی 

ئێرنێســتۆ  شۆڕشــگێڕانەیان.  كــرداری 

ــی،  ــۆزێ مارت ــەڵ خ ــەوە لەگ ــارا پێك گیڤ

ســاندینۆ،  ئۆگەســتۆ  زاپاتــا،  ئیمیلیانــۆ 

تۆرێــس،  كامیلــۆ  و  مارتــی  فارابونــدۆ 

كاتــە  ئــەو  وەهایــە:  شــەهیدێكی 

ــتابوو، چــەك  ــە ســەربەرز وەس ــەوت ك ك

لەدەســت، تۆوێكــی تــری ئایندەیەكــی 

جیــاواز لــە خاكــی ئەمریــكای التینــدا، 

هیواكانــی  بناغــەی  لــە  ئەســتێرەیەك 

خەڵــك، پشــكۆیەكی درەوشــاوە لەژێــر 

نائومێدیــدا. خۆڵەمێشــی 

شۆڕشــگێڕی  پرۆســەیەكی  هەمــوو  لــە 

لــە  لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا  كــە 

لــە  روویــداوە-  التیــن  ئەمریــكای 

ــل ســالڤادۆر،  ــۆ ئێ ــەوە بگــرە ب نیكاراگوای

مەكســیك-  تــا  بگــرە  گواتیــامالوە  لــە 

بەشــێوەیەكی  جــار  هەنــدێ  دەكــرێ 

كاریگەریــی  ســۆراخی  بەرچــاو 

چــێ  میراتــی  بكرێــت.  »گیڤاریزمــۆ« 

و  شــەڕكەران  بەكۆمەڵــی  وێنــای  لــە 

میتــۆدەكان،  لەبــارەی  دیبەیتــەكان 

ملمالنێیانــدا  رسوشــتی  و  ســراتیژەكان 

ئــەو  پەیامەكــەی  دەبێــت.  بــەردەوام 

تۆوێكــە كــە لــە 30 ســاڵی دواییــدا رەگــی 

لــە کولتــووری سیاســیی ئەمریــكای التیندا 

بەجــێ مــاوە، لــق و پــۆپ دەهاوێــت، 

میــوە دەگرێــت. یــان وەك داوێكی ســوور 

كــراو كــە لــە پەتەگۆنیــاوە بــۆ ریــۆ گرانــد 

لەنــاو پارچــەی خەونــەكان، یوتۆپیانیــزم و 

چــرناوە.  شۆڕشــگێڕییەكاندا  كــردارە 

ئایــا ئایدیاكانــی چــێ مۆدیــان بەســەر 

چــووە؟ ئایــا ئێســتا شــتێكی كردارییــە 

كۆمەڵگاكانــی ئەمریــكای التیــن بەبــێ 

تیایــدا  كــە  وەرچەرخێــن  شــۆڕش 

بــۆ  هەرێامیەتییــەكان  ئۆلیگاریكیــە 

دەســتیان  ســەدەیەكە  چەنــد  مــاوەی 

گرتــووە،  سیاســییەوە  دەســەاڵتی  بــە 

چەكیــان  و  ســامان  ســەرچاوەكانیان، 

مۆنۆپۆلیــزە كــردووە بۆئــەوەی بەكارببەن 

ــا  ــی وەه ــەن؟ ئاماژەیەك ــەركوت بك و س

لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا لەالیــەن 

چەپــی  تیۆریســینەكانی  لــە  هەنــدێ 

التیــن  ئەمریــكای  »ریالیســت«ی 

و  نووســەر  منوونــە  بــۆ  دراوە.  پیشــان 

ــد  ــیكی بەهرەمەن ــی مەكس رۆژنامەنووس

ــدا  ــن كتێبی ــە دوایی ــتانێدا( ل ــۆرج كاس )ج
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بەنــاوی )یوتۆپیــای بــێ چــەك 1993(. 

لەگــەڵ ئەوەشــدا، بەماوەیەكــی كــورت 

پــاش دەرچوونــی كتێبەكــەی، راپەڕینێكــی 

ــر  ــیك، لەژێ ــاس، مەكس ــە چیاپ ــدی ل هین

چەكدارەكانــی  یوتۆپیــە  ســەركردایەتی 

نەتەوەیــی  ئازادیخــوازی  ســوپای 

زاپاتیســتا هەاڵیســا كــە ســەركردە هــەرە 

دیارەكانــی، بنەچەیــان دەگێڕنــەوە بــۆ 

»گیڤاریزمــۆ«. راســتە كــە، بــە پێچەوانــەی 

زاپاتیســتەكان  نەریتییەكانــەوە،  گەریــال 

بكــەن،  قــۆرخ  دەســەاڵت  نایانــەوێ 

بەڵكــو دەیانــەوێ سیســتەمی سیاســی 

لەرێگــەی  مەكســیكی  كۆمەاڵیەتــی  و 

رێكخــەری  كــرداری  بەرجەســتەكردنی 

واڵتەكەیــان،  مەدەنــی  كۆمەڵگــەی 

وەرچەرخێنــن. لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئەگــەر 

1ی  چەكداریــی  راپەڕینــی  بەهــۆی 

ــە،  ــان نەبووای ــی 1994ی ــی دووەم كانوون

رەمــزە  ئــەو  نەدەبوونــە  زاپاتیســتاكان 

قوربانیانــی  بــۆ  ئەمــڕۆ  بەهێــزەی 

لــە  تەنیــا  نــەك  نیۆلیــرباڵ،  سیاســەتی 

مەكســیك بەڵكــو لــە هەمــوو ئەمریــكای 

التیــن و جیهــان.

ــە  ــی پێویســت ســەیرە، ل ــە بای ــەوەی ك ئ

ــۆرج  ــك، ج ــە نییوزوی ــازەدا ل ــی ت وتارێك

كاســتانێدا خــۆی پرژاوەتــە ســەر پرســیاری 

التیــن  ئەمریــكای  لــە  ئاخــۆ  ئــەوەی 

بەهیــچ شــێوەیەك مومكینــە ســامان و 

دەســەاڵت دابــەش بكرێتــەوە ســرەكتۆرە 

كۆمەاڵیەتییەكانــی پێشــینانی لــە رێگــەی 

بگۆڕێــت.  دیموكراتییەكانــەوە  میتــۆدە 

بەهاتنــی  ئەگــەر  دەڵێــت،  كاســتانێدا 

وەك  ئەركــە  ئــەم  ســەدە،  كۆتایــی 

پێشــوو ســەخت بێــت، ئــەوا لەوانەیــە 

ــارا دواجــار  ــە »گیڤ ــت ك ــان دەركەوێ بۆم

هەبــووە«. بیرۆكەیەكــی 

پاڵــەوان  جەنگاوەرێكــی  تەنیــا  گیڤــارا 

نەبــوو. ئــەو بەهەمــان شــێوە بیرمەندێكی 

پڕۆژەیەكــی  پێشــەنگی  شۆڕشــگێڕ، 

ــۆی  ــەو ب ــوو كــە ئ ئەخالقــی و سیاســی ب

فەلســەفەیەی  ئــەو  مــرد.  و  جەنــگا 

كــە تەبایــی، رەنــگ و گــەرم و گــوڕی 

دەبەخشــێتە هەتوانــە ئایدۆلۆژییەكــەی 

ــی شۆڕشــگێڕانەی  ــە هیومانیزم ــە ل بریتیی

بــەالی )چــێ(وە،  قــووڵ.  و  بنچینەیــی 

شۆڕشــگێڕی  راســتەفینە،  كۆمەنیســتی 

كێشــە  كــە  كەســەیە  ئــەو  راســتەقینە 

كێشــەی  بــە  مرۆڤایەتــی  گەورەكانــی 

ــە  ــێك ك ــت، كەس ــۆی دادەنێ ــیی خ كەس

ــت دەكات  ــە گرف ــت ب ــی  هەس »بەقووڵ

هــەر كاتێــك مرۆڤێــك لــە هــەر شــوێنێكی 

جیهــان دەكوژرێــت و پــڕ دەبێــت لــە 

ئــااڵی  كاتێــك  هــەر  گــەورە  خۆشــیی 

جیهــان  كوێیەكــی  هــەر  لــە  ئــازادی 

دەشــەكێتەوە«. ئینتەرناســیۆنالیزمەكەی، 

ســەرباری شــێوازێكی ژیــان، ئیامنێكــی 

و  كاتیگــۆری  زەروورەتێكــی  ســێكیوالر، 

مەنزڵێكــی رۆحــی، گوزارشــتی كۆنكریتیــی 

هــەرە بنچینەیــی، بێگــەرد، جەنگاوەرانەی 

ئــەم هیومانیزمــە شۆڕشــگێڕانەیە بــوو.

دەســتەواژەیەكی  زۆرجــار  چــێ 

دەخســتەڕوو كــە مارتــی دایهێنابــوو و 

گیڤارا:

هیچ ئەلتەرناتیڤێك 
نەماوە، یان 
شۆڕشێكی 

سۆسیالیستی
یان

رێگەی شۆڕش
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بەمشــێوەیە بــوو »رەنگــە راســتەقینەكانی 

دەیگــوت  مارتــی  مــرۆڤ«.  شــكۆی 

»هەمــوو مرۆڤە راســتەكان دەبێ هەســت 

ــك مرۆڤێكــی  ــەن  كاتێ ــەك بك ــە چزووی ب

تــر زللەیــەك لــە الچــاوی دەدرێــت«. 

خەباتــی ئــەو بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەم 

بــوو  پاڵنــەر  هێــزی  شــكۆیە  جــۆرە 

لــە  كردارەكانــی،  هەمــوو  پشــت  لــە 

ــن  ــا دوایی ــرە ت ــانتا كالراوە بگ ــەڕی س ش

چیاكانــی  لــە  نائومێدانــەی  گەمــەی 

بۆلیڤیــا. لەوانەیــە تێڕوانینــی ئــەو لــە 

ئــەو رۆمانــەی  بێــت،  دۆن كیخۆتــەوە 

گیڤــارا لەســەر ترۆپكــی )ســیەرا مایســرا( 

خوێندییــەوە و وانەكانــی لــە كاســەكانی 

ئەدەبــدا پێشكەشــی جوتیارانــی ســازدراو 

و ئــەو پاڵەوانــە كــرد كــە ئــەو لــە دواییــن 

نامەیــدا بــۆ باوانــی بەشــێوەیەكی ناكــۆك 

ئاســا لەگەڵیــدا هاوهەســت بــوو. لەگــەڵ 

ئەوەشــدا تەنانــەت ئــەو كاتــەش ئــەو لــە 

ماركســیزم الینــەدا. چونكــە ئــەو ماركــس 

ــە  ــر ل ــاری، زیات ــوت »پرۆلیت ــوو دەیگ نەب

نــان پێویســتی بــە شــكۆیەتی«.

چــێ  هیومانیزمــی  نییــە  تیــا  گومانــی 

ئــەو  هــی  بــەاڵم  بــوو،  ماركســیانە 

ــوو  ــی ب ــی ماركس ــی نائەرتەدۆكس جۆرێك

ــوو  ــاواز ب ــكاڵ جی ــە بەشــێوەیەكی رادی ك

ــۆڤێتییەكان  ــە س ــاو نامیلك ــامی ن ــە دۆگ ل

ــەوە »سرەكتورالیســت«  ــەو لێكدان ــان ل ی

كەلــە  هویامنیســت«انەی  »ئەنتــی  و 

لــە  التیــن  ئەمریــكای  و  ئەوروپــا 

ــن.  ــدا دەركەوت ناوەڕاســتەكانی 1960ەكان

ــەورەی  ــا گ ــی وەه ــێ بایەخێك ــەر چ ئەگ

دەستنووســە  گەنجــی  ماركســی  بــە 

 1844 فەلســەفییەكانی  و  ئابــووری 

ــوو  ــەوە ب ــەر ئ ــەوا لەب ــت ئ ــان دابێ پیش

كۆنكریتــی  بەشــێوەیەكی  كارەكــە  كــە 

پیــاوە  »ئــەو  دەدات  ئــەوە  ئامــاژەی 

كــە  لەكاتێكــدا  مرۆڤێكــە،  تاكــە 

پەیوەنــدی  ئازادیخوازیــی  كێشــەكانی 
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كۆمەاڵیەتییەكەیــەوە  بوونــە  بــە 

لــە  جەختكردنــەوە  بــە  هەیــە«. 

مــرۆڤ  ئاگایــی  خەباتــی  گونجاوێتــی 

ــۆرە  ــەم ج ــێ ئ ــوون: »بەب ــەدژی نامۆب ل

كۆمەاڵیەتیــی  بوونــی  كــە  ئاگاییــەی 

مــرۆڤ دەگرێتەخــۆ، كۆمەنیــزم مومكیــن 

نییــە«. بــە هەســتیارێتییەكی مەزنــەوە، 

روانگــە  ئــەم  شــێوە  بەهەمــان  چــێ 

كاپیتــال( )داس  لــە  هیومانیســتییە 

ئــەم  »كاریگەریــی  دەدۆزێتــەوە:  دا 

هۆشــمەندیی  مەزنــەی  دەســتكەوتە 

زۆرجــار  ئێمــە  كــە  ئەوەیــە  مــرۆڤ 

لەبەرانبــەر  داهاتــووە  كوێراییــامن 

هیومانیســتانە  تــەواو  رسوشــتی 

وشــەكەدا(ی  مانــای  باشــرین  )لــە 

رادەیەكــی  تــا  ئارەزوومەندییەكانــی. 

ــی  ــی پەیوەندییەكان ــراو، میكانیزم دیاریك

بەرهــەم هێنــان- و بەرەنجامــە هــەرە 

ــی-  ــی چینایەت ــە، ملمالنێ ــەی، وات دیارەك

ئــەو فاكتــە دەردەخــات كــە ئــەو مرۆڤــە 

دەكات«.  قەرەباڵــغ  مێــژوو 

ئێرنێســتۆ چــێ گیڤــارا كــە دوژمنێكــی 

و  كەپیتالیــزم  ئێســكی  و  بەگۆشــت 

ــی  ــە جیهان ــی ب ــوو، خەون ــزم ب ئیمپریالی

كــە  بینــی  ئازادییــەوە  و  دادپــەروەری 

مرۆڤەكانــی  چیــر  مرۆڤــەكان  تیایــدا 

ــە  ــەم كۆمەڵگ ــی ئ ــەن. مرۆڤ ــر راو ناك ت

ــی  ــوت »مرۆڤ ــی دەگ ــە چــێ پێ ــە ك نوێی

ــت و  ــەدەی بیس ــی س ــان »مرۆڤ ــوێ« ی ن

یــەك« تاكەكەســێك دەبێــت كــە پــاش 

ــە  ــی، ل ــدی نامۆی ــۆت و بەن ــكاندنی ك ش

برایەتییەكــی  و  راســت  هاریكارییەكــی 

پەیوەنــدی  كۆنكریتیــدا  گەردوونیــی 

لەگــەڵ دراوســێكانی دروســت دەكات. 

جیهانــی  دەبــێ  نوێیــە  جیهانــە  ئــەم 

سۆســیالیزم بێــت. تێبینــی بەناوبانگــی 

تریكۆنتینێنتــال«  بــۆ  »نامــە  لــە  چــێ 

»هیــچ  ســەرنجە:  جێــی  زۆر   )1967(

ئەلتەرناتیڤێــك نەمــاوە، یــا شۆڕشــێكی 

شــۆڕش«.  رێگــەی  یــان  سۆسیالیســتی 

بــە  قــەت  چــێ  هەرچەنــدە 

تیۆرەیەكــی  لــە  باســی  تێروتەســەلی 

لــە  دیموكراســی  رۆڵــی  تەواوبــووی 

نەكــرد،  سۆسیالیســتیدا  گواســتنەوەی 

كێامســی  گەورەتریــن  ئەمــە  لەوانەیــە 

كارەكەشــی بووبێــت، ئــەو تێگەیشــتنە 

دیكتاتۆریانــەی  و  دەســەاڵتگەرایانە 

بــە  زۆریــان  زیانــی  كــە  رەتكــردەوە 

بــاوەڕە سۆسیالیســتییەكانی ئــەم ســەدەیە 

كــە گریامنــەی  ئەوانــەی  بــۆ  گەیانــد. 

ــی  ــتە خەڵك ــە پێویس ــرد ك ــان دەك ئەوەی

ــەو  ــن«، ئ ــەروەردە بكرێ ــەرەوەڕا »پ لەس

ــدا  ــی ماركس ــە تێزەكان ــە ل ــام هەڵەی دۆگ

ــەن  ــدی لەالی ــە تون ــاخ( ب ــەر )فیورب لەس

ماركســەوە رەت كرایــەوە، واتــە »ئەو كاتە 

ــێ  ــت؟« چ ــتا دەڵێ ــە مامۆس ــێ دەرز ب ك

لــە وتارێكــی 1960دا وەاڵمــی دایــەوە: 

»یەكەمیــن هەنــگاو بــۆ پەروەردەكردنــی 

خەڵــك ناســاندنیانە بــە شــۆڕش. قــەت وا 

دەرمەخــە كــە دەتووانیــت یارمەتییــان 

بدەیــت لــە دەســتەبەركردنی مافەكانیــان 

تەنیــا لــە رێگــەی پــەروەردەوە، لەكاتێكدا 

كــە دەبــێ ئــەوان بەرگــەی حكومەتێكــی 

زۆردارانــە بگــرن. یەكــەم و پێــش هەمــوو 

ــەنن  ــان بس ــە مافەكانی ــا بك ــتێك، فێری ش

لــە  نوێنەرایەتــی  كــە  لەكاتێكــدا  و 

حكومەتــدا بەدەســت دێنــن، هەرچییــەك 

و  دەوترێــت  پێیــان  كــە  دەبــن  فێــر 

ــێ هەوڵێكــی گــەورە  ــر: بەب ــەوەش زیات ل

مامۆســتا،  دەبنــە  بەزوویــی  ئــەوان 

ــە  ــەوە«. ب ــەرز دەبن ــردا ب ــەر ئەوانی بەس

دەربڕینێكــی تــر، تاكــە پــەروەردە كــە 

ــە  ــا دەدات ــە كــە توان ئازادیبەخشــە ئەوەی

پــراوەی  رێگــەی  لــە  خۆیــان  خەڵــك 

شۆڕشــگێڕانەوە پــەروەردە بكــەن یــان 

ــدا  ــای ئەڵامنی ــە ئایدۆلۆژی وەك ماركــس ل

دەڵێــت » لــە چاالكــی شۆرشــگێڕانەدا، 

لەگــەڵ  رێكەوتــە  گۆڕانكاریــی كەســی 

هەلومەرجــەكان«. هەمواركردنــی 

لەمــەڕ  چــێ  ئایدیاكانــی  هەرچەنــدە 

سۆســیالیزم و دیموكراســی لە ســەروەختی 

لەناوچوونیــدا هێشــتا لــە جوڵــەدا بــوون، 

بەرچــاو  رەخنەگرانــەی  هەڵوێســتێكی 

و  ســتالین  جێگرەوەكانــی  لــەدژی 

»سۆســیالیزمە بــە واقیعــی هەبوو«ەكەیان 

لــە وتــار و نووســینەكانیدا حاشــاهەڵنەگر 

بــوو. لــە »وتــار لــە ئەلجەزایر«ی شــوباتی 

1965دا، ئــەو بانگــەوازی بــۆ ئــەو واڵتانــە 

كــرد كــە خۆیــان بــە سۆسیالیســت دادەنــا 

شــاراوەیان  تێكەڵكردنــی  »دەســت  تــا 

ــاوای قۆرخكــەر«دا  ــی خۆرئ لەگــەڵ واڵتان

هەڵوەشــێننەوە كــە پەیوەندیــی بازرگانیی 

گەالنــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  نایەكســانیان 
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بەرقــەرار كردبــوو  كــە جەنگیــان لــەدژی 

بــەالی  هەاڵیســاندبوو.  ئیمپریالیــزم 

)چــێ(وە، »سۆســیالیزم ناتووانێــت بەبــێ 

گۆڕانكارییــەك لــەو ئاگاییــەدا هەبــێ كــە 

روانگەیەكــی برایانەتــر بــەرەو مرۆڤایەتــی 

لەئاســتی  هــەم  كایــەوە،  دێنێتــە 

ــدا  ــە تیایان ــەدا ك ــەو واڵتان ــی ل تاكەكەس

ــان نرابــوو- و  ــرا ی ــاد دەن سۆســیالیزم بونی

لــە ئاســتی جیهانــی لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 

واڵتانــەی كــە قوربانیــی ســەركوتكردنی 

ئیمپریالیســتین«. 

ــیالیزم  ــی 1965دا »سۆس ــاری مارس ــە وت ل

مۆدێلــە  چــێ  كوبــا«،  لــە  مــرۆڤ  و 

واڵتانــی  لــە  زاڵــەكان  سۆسیالیســتییە 

پشــكنی  خۆرهــەاڵت  ئەوروپــای 

روانگەیەكــی  لــە  هەمیشــە  و 

شۆڕشــگێڕانەوە  و  هیومانیســتییانە 

ئیدانــەی ئــەو واڵتانــەی كــرد كــە وەهایان 

وێنــا دەكــرد كەپیتالیــزم لــە رێگەی پشــت 

بەســن بــە كەرەســتەكانی خــۆی شكســت 

ئامانجــی  ســۆراخكردنی  »لــە  پێدێنــن. 

سۆســیالیزم  بونیادنانــی  كیخۆتەیــی 

ئامــرازە  گەڕاندنــەوەی  رێگــەی  لــە 

كااڵ  كەپیتالیــزم-  بۆمــاوەی  ســواوەكانی 

قازانجخــوازی،  ئابــووری،  خانــەی  وەك 

ســوودی كەرەســتەیی تاكەكەســی وەك 

ــان  ــە خۆم ــێ ئێم ــد- دەش ــك، هت پاڵنەرێ

لــە بنبەســتێكدا ببینینەوە...بــۆ بونیادنانــی 

بناغــە  كــە  لەكاتێكــدا  كۆمەنیــزم 

ــن،  ــز دەكەی ــە بەهێ ــی كۆمەڵگ مادییەكان

دەبــێ مرۆڤێكــی نــوێ دروســت بكەیــن«.

ــی  ــە مەترســییە هــەرە گەورەكان ــك ل یەكێ

لــە  بریتییــە  ســۆڤێتی  مۆدێلــی  نــاو 

هەڵكــردن لەگــەڵ جیاوازییــە كۆمەاڵیەتییە 

زیادبــووەكان و ســەرهەڵدنای توێژێكــی 

و  تەكنۆكــرات  ئیمیتیــازی  خــاوەن 

سیســتەمێكی  لەژێــر  بیرۆكراتــەكان. 

ــن  ــەوە بەڕێوەبەران ــادا، »ئ ــتی وەه پاداش

ــر بەدەســت  ــر، زۆرت ــا زیات ــا پەیت ــە پەیت ك

ــەم  ــڕۆژە ئ ــە پ ــرا ل ــن. ســەرنجێكی حێ دێن

ئەڵــامن  دیموكراتــی  كۆمــاری  دواییــەی 

رۆڵــی  بــە  پەیوەســت  پەیوەندیدارێتــی 

ــر،  ــەوەش باش ــات- ل ــەر دەردەخ بەڕێوەب

ئەدائەكــەی«. بــۆ  دەســتكەوتەكانی، 

وتــی،  ماریاتێگــوی  كارلــۆس  جــۆزێ 

دەشــێ  نــە  ئەمریــكا  لــە  سۆســیالیزم 

بەڵكــو  بێــت،  الســاییەك  نــە  كۆپییــەك 

دروســتكراوێكی پاڵەوانانــە بێــت. ئــەوە 

ــدا  ــێ هەوڵی ــە چ ــتەیە ك ــەو ش ــت ئ كتوم

رەتیكــردەوە  كــە  لەكاتێكــدا  بیــكات 

كۆپــی مۆدێلــە هاوردەكراوەكانــی واڵتانــی 

»سۆسیالیســتی بــە واقیعی هەبــوو« بكات. 

ئــەو لەبــری ئەمــە ســۆراخی رێــگا نوێكانی 

و  رادیكااڵنەتــر  كــە  كــرد  سۆســیالیزمی 

یەكســانیخوازانەتر، برایانەتــر و مرۆییانەتــر 

و گونجاوتــر دەبــوون لەگــەڵ پرەنســیپە 

كۆمەنیســتییەكاندا.

بەروارێكــە   1967 ئۆكتۆبــەری  8ی 

هــەزارەی  رێكردنــی  لــە  تاهەتایــە 

بــەرەو  ســەركوتكراودا  مرۆڤایەتــی 

ــە  ــت. لەوانەی ــۆی، دەمێنێ ــی خ رزگاربوون

گوللــەكان جەنگاوەرێكــی ئــازادی بكــوژن، 

ــەرن.  ــی لەناوب ــن ئایدیاڵەكان ــەاڵم ناتووان ب

ئەمانــە لــە بوونیــان بــەردەوام دەبــن، 

ــی  ــە ئەقڵ ــە رەگ ل ــەی ئەمان ــەو مەرج ب

خەبــات  كــە  داكوتــن  نەوانــەدا  ئــەو 

ــەو شــتەیە  ــەوە. ئەمــە ئ دەســت پێدەكەن

كــە بكوژانــی رۆزا لوكســامبورگ، لیــۆن 

ــا و چــێ گیڤــارا  ــۆ زاپات ترۆتســكی، ئیملیان

لــە نەگبەتــی خۆیــان بۆیــان دەركەوتــووە. 

ــیالیزمی  ــاو »سۆس ــی بەن ــاش لەناوچوون پ

بەواقیعــی هەبــوو« ئیامنــی نیۆلیــرباڵ و 

پەرســتنە فرچكگرتووەكــەی بــۆ پــارە هــەر 

دیــارە، بەشــێوەیەكی هــاودژ لەگــەڵ ئــەو 

ــی  ــوە بین ــی پێ ــێ خەون ــەی چ كۆمەڵگەی

ــەی  ــۆ ئەوان ــەاڵم ب ــگا. ب ــدا جەن و لەپێناوی

»كۆتایــی  هیگڵیــی  بیرۆكــەی  بەنــاو 

مێــژوو« بــە باوەڕبوونــی بــە رسوشــتی 

تاهەتایــی بەكاربردنــی كەپیتالیســتی رەت 

ــەی  ــۆ ئەوان ــە ب ــدا ك ــەوە، لەكاتێك دەكەن

بەرهــەم  تاوانــە خراپەكارییــە  ئیدانــەی 

هاتووەكانــی دەســتی ئــەم سیســتەمە و 

بێبەریكردنــی خەڵكــی واڵتانــی باشــوور 

لــە قــەوارەی جیهانــی لەســەر دەســتی  

ــی ئیمپریالیســتی  ــی جیهان سیســتەمی نوێ

شۆڕشــگێڕیی  روانگــەی  دەكــەن، 

هیومانیســتانەی چــێ، وەك پەنجەرەیەكــی 

جیــاوازدا  ئایندەیەكــی  بــەڕووی  كــراوە 

دەمێنێتــەوە. 
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