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ــی  ــە کۆتاییەکان ــدڵ کــە ل ئێرنســت مەن

دوایــی  کۆچــی  بیســتەمدا  ســەدەی 

ــەنرتین و  ــە ڕەس ــوو ل ــک ب ــرد، یەکێ ک

پڕبەرهەمرتیــن بیرمەنــدی بزووتنــەوەی 

ــر  ــان. زیات ــی جیه ــتی و چەپ سۆسیالیس

لــە دوو دەرزەن کتێــب و ژمارەیەکــی 

ــووری  ــاری سیاســیی و ئاب بێشــوومار وت

تیــۆری  و  کەپیتالیــزم  بــارەی  لــە 

ئابووریــی سیاســی و پرســیار لــە بــارەی 

ــەوە  ــژووی نێودەوڵەتیی ــەت و مێ سیاس

نووســیوە، کــە بــۆ زیاتــر لــە 30 زمانــی 

جیهــان وەرگێــڕدراون و کاردانەوەیەکــی 

جیهانــدا  لەنــاو  گــەورەی  ئێجــگار 

خووڵقانــدووە و بــە شــێوەیەکی فــراوان 

لەنــاو جیهانــدا بابەتەکانــی چــاپ و 

باڵوکراونەتــەوە. 

ئــەو خاوەنــی توانایەکــی بــێ وێنــە بــوو، 

ــک  ــن کــە کەســێکی گەلێ ــن بڵێی دەتوانی

ــی  ــی چەمکەکان ــۆ وەرگێڕان ــوو ب وورد ب

لــە  ڕەخنەکانــی  بــارەی  لــە  مارکــس 

ــە شــێوەیەک کــە خەڵكــی  ــزم، ب کەپیتالی

لــە  بتوانێــت  ئاســاییش  و  ســادە 

بەرهەمەکانــی مارکــس تێبــگات، لەمــەدا 

»تیــۆری  کتێبــی  پێشــەکیی  دەتوانــم 

منوونــە  بــە  مارکسیســتی«  ئابووریــی 

بهێنینــەوە کــە ســاڵی 1967 چاپیکــرد، 

یاخــود کتێبــی پڕەنســیپی مارکــس بــۆ 

ئابــووری کــە ســاڵی 1968 چاپیکــرد.

ئــەو لەبەرئــەوەی کەســێکی کــراوە بــوو 

بــە ڕووی فکــری مارکســیزمدا، هەروەهــا 

دۆگامتیزمــی  فکــری  لــە  دووربــوو 

هەمــان  لــە  پەکیــن،  و  مۆســکۆ 

کاتیشــدا خــۆی بــە دوور دەگــرت لــە 

ــرن.  ــۆری سۆســیال دیموکراســیی مۆدێ تی

ــەت  ــە تەنان ــوو ک ئەمــەش وەهــای کردب

نەیــارە  بەســەر  هەبێــت  کاریگــەری 

سیاسییەکانیشــییەوە بە تایبەتــی لیبڕاڵ و 

کۆنەپارێــزەکان، هەمــوو ئەمانــەش وایــان 

ــە  ــەورە بکات ــی گ ــە کاریگەری ــوو ک کردب

ســەر دەیــان هــەزار گەنجــی سیاســی 

بــۆ  مامۆســتایەک  ببێتــە  دواتریــش  و 

ــیی و  ــی سیاس ــی ئەکتیف ــەزاران گەنج ه

پەروەردەیــان بــکات و پێیــان بگەیەنێت، 

بــە تایبەتــی لــە ڕووی سیاســی و فکــری و 

فەلســەفییەوە.

رۆشنبیر و چاالکوانێکی بە توانا
بــۆ مەنــدڵ هیــج جیاوازییــەک لــە نێــوان 

لــە  ڕاســتە  نەبــوو،  پڕاکتیکــدا  و  تیــۆر 

ــەو  ــۆ ئ ــیزم ب ــۆدی مارکس ــەوە میت الیەک

لەگــەڵ  بــەاڵم  بــوو،  کــۆن  مۆدێلێکــی 

ئەوەشــدا، ئامڕازێــک بــوو بــۆ ئــەوەی 

پــێ  کۆمەاڵیەتــی  گۆڕانــی  بتوانیــت 

ــدا  ــەک کات ــە ی ــەو ل ــت. ئ ــام بدەی ئەنج

بیرمەندێــک و ڕۆشــنبیرێکی زیــرەک و 

بەتوانــا بــوو، بــە باشــی دەیتوانــی بــە 

ــەبکات  ــی قس ــی ئەوروپ ــک زمان کۆمەڵێ

کاتیشــدا  هەمــان  لــە  بنووســێت،  و 

چاالکوانێکــی سیاســیی ئــازاش بــوو، ئــەو 

مێشــكێکی باشــی بــۆ کاری بــە کۆمــەڵ و 

ڕێکخراوەیــی هەبــوو، هەروەهــا زمانێکی 

پــاراو و قســەزانێکی باشــیش بــوو.

هاوواڵتییەکی ئەوروپی و 
جیهانی

ئــەو هاوواڵتییەکــی ئەوروپیــی و جیهانییە 

ــی  ــە، پەیوەندییەک ــە خەڵکــی بەلجیکای ک

ــا  ــەڵ ئەڵامنی ــی لەگ ــەت و قووڵ زۆر تایب

هەبــوو، بەتایبەتــی چەپــە ئەڵامنییــەکان، 

تێڕوانینــە  و  بنەماڵەکــەی  لەمەشــدا 

کاریگەریــی  فکرییەکــەی،  و  سیاســی 

هەبــوو بەســەر ئــەم خاڵــەوە، هــەروەک 

ــدی )ژان  ــی هۆڵەن ــەر و مێژوونوس نووس

ــی  ــی بیۆگرافی ــە کتێب ــتوتی( ل ــەم س ڤیلی

ــداوە. ــاژەی پێ ــدا ئام مەندڵ

بنەماڵەیەکی جوولەکەی چەپ
و  بــوون  جوولەکــە  دایکــی  و  بــاوک 

پۆڵۆنیــا  کراکاوســی  شــاری  خەڵکــی 

ــان  ــا، پاش ــی ئەوروپ ــە ڕۆژهەاڵت ــوون ل ب

خێزانەکەیــان  الویــدا  ســەردەمی  لــە 

ڕوودەکەنــە  بەجێدەهێڵــن  شــارەکەیان 

پیاوێکــی  باوکــی،  هێــرنی  هۆڵەنــدا. 

دەوڵەمەنــد بــووە و کارگــەی ڕســن و 

ــدا  ــان کاتیش ــە هەم ــووە. ل ــی هەب چنین

ــەی  ــەڵ بازن ــۆی لەگ ــی خ پەیوەندییەکان

و  دەکات  بەهێــز  کۆمۆنیســتەکان 

کەســێکی چەپــڕەو بــووە. لــەو کاتــەدا 

وەکــو  کەســانی  لەگــەڵ  پەیوەندیــی 

»ولیــەم پێــک، کارل ڕادێــک دەبێــت«، 

هەروەهــا ســاڵی 1918 دەچێتــە بەرلیــن، 

لــە کاتێکــدا کــە گیانــی شۆڕشــگێڕیی 

ژووری  لــە  شــارەدا،  لــەو  زاڵــە 

ــی ڕێکخــراوی ئەنتەرناســیۆنالی  ڕاگەیاندن



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 98
ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

No.(70 - 71) December .2018

لەوەێنــدەر  کاردەکات.  کۆمۆنیســتەکان 

ئــەوەی  پــاش  هەتاوەکــو  دەمێنێتــەوە 

)ڕۆزا  چــەپ،  ســەرکردەی  هــەردوو 

لۆکســمبورگ( و )کارل لیبکنێخــت( تیــرۆر 

دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  لەپــاش  دەکرێــن، 

بەلجیــکا.  لــە  ئەنتڤێرپــن  شــاری  بــۆ 

ــە کار  ــی ب ــارە بەردەوامی ــدەر دووب لەوێن

دەداتــەوە.  سیاســییەکانی  چاالکییــە  و 

بــەاڵم پەیوەندییــە گــەرم و گوڕەکانــی 

لەگــەڵ ئەڵامنیــا دەمێنێتــەوە و هیوایەکی 

ــەوە سۆسیالیســتییەکەی  ــە بزووتن زۆری ب

ئەڵامنیــا هەیــە و پەیوەندییەکانــی لەگەڵ 

چەپــی ئــەم واڵتــە ناپچڕێنێــت.

منداڵێکی بلیمەت
ــتە  ــە ئێرنس ــرنی ک ــی هێ ــن منداڵ یەکەمی

ــۆرت  ــاری فرانکف ــە ش ــاڵی 1923 ل ــە س ل

ــەش  ــت، ئەم ــان دەکەوێ ــە جیه ــاوی ب چ

شــتێکی ئاســاییی بــوو بــە الی باوکییــەوە، 

ــەی ســەرنج و ئاســایی  ــەوەی مای ــەاڵم ئ ب

بــرای،  میخایلــی  و  ئێرنســت  نەبــوو، 

کاتــدا  یــەک  لــە  بــوون،  زیــرەک  زۆر 

ــە  ــا ب ــوە، هەروەه ــان زانی ــد زمانێکی چەن

بەردەوامــی حەزیــان لــە خوێندنــەوەی 

کتێــب بــووە بــە تایبەتــی فەلســەفەی 

کالســیکی هۆمانیســتی، جگــە لــەوەش 

بــۆ  زۆریــان  ئارەزوویەکــی  و  حــەز 

بــەاڵم  هەبــووە.  ئــەدەب  و  میوزیــک 

ئــەم ڕەوشــە وا بــەردەوام نابێــت، چونکــە 

لــە کاتــی گەنجیــدا، ژیانــی ئێرنســت زۆر 

خــراپ دەبێــت، ئــەوەش بەهــۆی ئــەوەی 

باوکــی بــە هــۆی تەنگــەژەی ئابوووریــەوە 

کــە جیهانــی گرتــەوە، بەشــێکی زۆری 

ــتدەدات.  ــامانەکی لەدەس ــەرەوت و س س

منداڵێکی میزاجی و خەیاڵی
لــە  هــەروەک ســتوتی دەڵێــت: هــەر 

کــە  بــوو  ئاشــكرا  ئــەوە  منداڵییــەوە 

ئێرنســت کەســێکی میزاجیــی و خەیاڵییــە. 

ــدڵ هــەر زوو دەرکــەوت،  ــی مەن بلیمەتی

ــۆ  ــە ب ــاڵیدا، نام ــیانزە س ــی س ــە تەمەن ل

ــەکان  ــی ڕۆژنام ــەی خوێنەران ــی نام بەش

دەنێرێــت و تێیــدا باســی یەکســانی و 

ــی دەکات. هــەر  ــی کۆمەاڵیەت ناعەدلڵەتی

لــە تەمەنــی ســیانزە ساڵیشــدا بــووە، کــە 

ماڵــی مەنــدڵ پڕدەبێــت لــە ئــاوارە و 

ــی  ــە چنگ ــە ل ــە، ک ــدەی جولەک پەناهەن

ڕژێمــی فاشیســتیی ئەڵامنیــا ڕایناکــردووە 

ــەک  ــە ئوردوگای ــش دەبێت ــی ئەوانی و ماڵ

ــە.  ــەرە جولەکان ــەو پەناب ــۆ ئ ب

کاریگەریی کەشوهەوای 
سیاسیی ماڵەوەیان 

زوو  هــەر  منداڵییــش  بــە  ئێرنســت 

سیاســەت  و  سیاســی  ژیانــی  تێکەڵــی 

دەبێــت، لــە هەمــان کاتیشــدا کاریگەریــی 

چونکــە  بــووە،  بەســەرەوە  باوکیشــی 

بــە  بــووە.  چــەپ  کەســێکی  ئەویــش 

تایبەتــی لــە ســاڵی 1936 کاتێک پرۆســەی 

»دادگاییەکانی مۆســکۆ » دەســتیپێکرد، لە 

هەمــان کاتیشــدا شۆڕشــی ئیســپانیاش لــە 

ــا،  ــی ناوخــۆوە شکســتی هێن ــاش جەنگ پ

بنەماڵــەی مەنــدڵ دایــک و باوکیشــی، 

ڕۆحێکــی دژە ســتالینی بەســەریاندا زاڵ 

ئەندامێکــی  باوکــی  )هێــرنی(ی  بــوو. 

ئەنتەرناســیۆناڵی  ڕێکخــراوی  چاالکــی 

دەســتی  لەســەر  کــە  بــووە   چــوارەم 

ترۆتســکی دروســتبوو، هــەر لەو کاتەشــدا 

ئێرنســتی مێردمنــداڵ بەشــداریی دانیشــن 

ــی  ــی و هاوڕێکان ــی باوک و کۆبوونەوەکان

دەکــرد، زۆرجاریــش دەچــوو بەیاننامــەی 

ــرت  ــردەوە، پاش ــەقامەکاندا باڵودەک ــە ش ل

چاالکییەکانــی زیاتــر دەبــن و هەمــوو 

توانــای خــۆی بــۆ ئــەم ڕێکخــراوە تەرخــان 

دەکات و دەســتدەکات بــە کاری نووســین 

بــۆ باڵوکراوەکانیــان.

کادیرە گەنجەکە
باشــی  کادرێکــی  دەبێتــە  زوو  هــەر 

ــی  ــەوەی جەنگ ــش ئ ــراوە، پێ ــەم ڕێکخ ئ

پێبێــت،  کۆتاییــی  جیهانــی  دووەمــی 

ئەڵامنیــای  دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن 

نازییــەوە دەگیرێــت، پــاش ئــەوەی هەوڵی 

دووبــارە  دەدات،  زینــدان  لــە  ڕاکــردن 

بــۆ  دەنێرێــت  و  دەســتگیردەکرێتەوە 

ئــۆردوگا زۆرەملێکانــی نازییــەکان. ئەمــەش 

نەیتوانــی کاریگەریــی خــراپ بکاتــە ســەر 

بــە  بگــرە  مەنــدڵ،  گەنجانــەی  ڕۆحــی 

ــە  ــوو، پێویســتە ل ــەو پێیواب ــەوە ئ پێچەوان

ــاوەڕەدا  ــەو ب ــە ل ــت، چونک ــادا بێ ئەڵامنی

و  جەنــگ  تەوابوونــی  لەپــاش  بــوو 

ڕووخانــی فاشــیزم، شۆڕشــی سۆسیالیســتی 

ســەرهەڵدەدات.  ئەڵامنیــا  لــە 
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بێهیوابوون لە شۆڕشی 
سۆسیالیستی لە ئەڵمانیا

هیــچ هیوایــەک بــۆ ســەرهەڵدانی شــۆڕش 

لــە ئەڵامنیــا نەبــوو، »جگــە لــەو حکومەتە 

کاریکاتورییــە دەســتکردە نەبێــت کــە لــە 

ــۆڤێت  ــی س ــا یەکێتی ــی ئەڵامنی ڕۆژهەاڵت

ــی  ــەش نەیتوان ــەاڵم ئەم ــتیکرد«، ب دروس

ــەوە،  ــەم گەنجــە ترۆتســکییە خــاو بکات ئ

بگــرە لــە کۆتاییــی ســااڵنی چلەکانــدا، 

دووبــارە چــاالک بوویــەوە، دەســتیکردەوە 

ــار، پاشــانیش ســەردانی  ــە نووســینی وت ب

ئەڵامنیــا  ناوچەکانــی  بــۆ  مەیدانــی 

کــرد و لەگــەڵ کەســایەتییە چەپەکانــی 

ــۆوە.  ــاوادا کۆب ــای ڕۆژئ ئەڵامنی

ــار نووســین بــۆ  پاشــان دەســتیکرد بــە وت

 Rheinischen Zeitung« ڕۆژنامــەی 

لــە  زیاتــر  کــە  تســایتونگ«  ڕاینیشــە 

ــوو.  ــک ب ــەوە نزی ــیال دیموکراتەکان سۆس

لــەم  واز   1952 ســاڵی  پاشــان  بــەاڵم 

لــە  دەچێــت  و  دەهێنێــت  ڕۆژنامەیــە 

 pro und گۆڤــاری »پــرۆ ئونــد کۆنــرتا

قەڵەمــی  دەبێتــە  و  کاردەکات   contra

ڕۆحــی ئــەم گۆڤــارە چەپــە.

ــوازراودا  ــی خ ــر ناوێک ــاڵی 1952 لەژێ س

بیرمەنــدی  دژی  لــە  نامیلکەیــەک 

ڕڤیزیۆنیســت  دیموکراســی  سۆســیال 

هــەر  دەنووســێت،  شــمید«  »کارلــۆ 

قــووڵ  پەیوەندییەکــی  کاتەشــدا  لــەو 

چەپەکانــی  کەســایەتییە  لەگــەڵ 

و  دادەمەزرێنێــت  ڕۆژئــاوا  ئەڵامنیــای 

ــدڵ  ــە مەن ــۆ منوون ــدەدات. ب ــان پێ پەرەی

وەکــو  کەســانی  لەگــەڵ  کاتــەدا،  لــەو 

)ئــەرکادی گورالنــد ]هاوســەری هەنــی 

گورالنــدی هاوســەفەری واڵتــەر بینیامیــن 

تەمەنییــدا[،  ڕۆژەکانــی  دواییــن  لــە 

ڤۆڵفگانــگ ئابنــدرۆت، لیــۆ کۆفلــەر و 

ــرتاس  ــتێت، ئاگ ــرتاس( دەبەس ــۆر ئاگ ڤیکت

نــاوداری  ســەندیکایی  کەســایەتییەکی 

هەروەهــا  ڕۆژئاوابــوو،  ئەڵامنیــای 

لەگــەڵ  بەهێزیشــی  پەیوەندییەکــەی 

کەســێکی  کــە  هەبــوو،  پریکــەر  تیــۆ 

هاوینــی  لــە  بــوو.  تونــدڕەو  چەپــی 

ســاڵی 1954دا لــە کۆڵــن لەگــەڵ ئــەم 

کەســانەدا کۆبــووەوە و تێیــدا باســیان لــە 

 نەوەی نوێ لە شەستەکاندا زۆر کەم ئاگاداری بۆچوونەکانی ئێرنست بلوخ بوون
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ــی  ــەندیکایەکی کرێکاری ــتکردنی س دروس

گــەورەی ئەڵامنــی کــردەوە، هــەر ئەمەش 

وایکــرد کــە لــە ســاڵی 1954 ئاگــرتاس ببێتە 

کەســایەتییەکی نــارساوی ســەندیکایی لــە 

ئەڵامنیــا و پاشــانیش ببێتــە نارساوتریــن 

کەســایەتی و ســەرکردەی بزووتنــەوەی 

چەپــی نــوێ لــە ئەڵامنیــای ڕۆژئــاوادا.

لەکاتێکــدا گورالنــد، کۆفلــەر و ئابنــدرۆت، 

ــانی  ــە کەس ــەر، ئەمان ــی پیک ــە تێڕوانین ب

لەنــاو  بۆرژوازییــن  و  بیرۆکراتــی 

هەیــە،  بوونیــان  چەپــدا  بزووتنــەوەی 

ســەیری  تاریکبینانــە  زۆر  هەروەهــا 

ــەی  ــە پێچەوان ــرد. ب ــانەی دەک ــەم کەس ئ

ــاوازی  ــی جی ــدڵ بۆچوون ــەرەوە، مەن پیک

هەبــوو،  کەســانەوە  ئــەم  لەبــارەی 

لــە دژی پیکــەر  لــە هەمــان کاتیشــدا 

مەنــدڵ  باریــەوە  لــەم  وەســتایەوە، 

دەڵێــت: 

ــە  ــۆن مامەڵ ــی چ ــی نەیدەزان ــەو خۆش ئ

ــەمەرانە  ــە سەیروس ــەم ئەڵامنیی ــەڵ ئ لەگ

بــکات، ئــەو دەیویســت بگاتــە ئاســتێکی 

کاری  باســی  الیەکــەوە  لــە  جیهانــی، 

ســەندیکاییی و جەنگــی ســەربەخۆخوازی 

دژی کۆڵۆنییــاکان و کۆمەڵێــک شــتی تــری 

ــانە  ــەو قس ــان ب ــەش باوەڕم ــرد. ئێم دەک

نەدەکــرد، بگــرە بــۆ ئێمــە ئــەو شــتانە 

ــوو.  ــان نەهاتب ــتا کاتی هێش

لــە  و  نابێــت  ئومێــد  بــێ  مەنــدڵ 

کاروچاالکــی بــەردەوام دەبێــت لەژێــر 

چاودێریــی دەزگای هەواڵگریــی ئەڵامنیای 

ــەوە  ــەدا بزووتن ــەو کات ــە ل ڕۆژهــەاڵت، ک

ترۆتســکییەکانی وەکــو بزووتنەوەیەکــی 

چەپــی خیانەتــکار وەســفدەکرد، لەنــاو 

دەزگای هەواڵگریــی ئەڵامنیــا ژوورێکــی 

تایبەتییــان بــۆ ڕاونانــی ترۆتســکییەکان 

لەژێــر ناونیشــانی »عەمەلیاتــی تیامرکردن 

دروســتکردبوو.   »Operationsvorgang

لــەو کاتــەدا مەنــدڵ لەژێــر چاودێرییەکــی 

لەگــەڵ  بــوو.  دەزگایــەدا  ئــەو  وردی 

ــە ناوەڕاســتی ســااڵنی  ــی ل ئەوەشــدا توان

کەســانی  کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  پەنجــادا، 

ــن و کەســە  ــە شــاری کۆڵ سۆسیالیســتی ل

چەپەکانــی نــاو بزووتنــەوەی سۆســیال 

نــاو  دیموکراتــەکان و کەســانی چەپــی 

ســەندیکاکان، بازنەیەکــی باشــی سیاســی 

کاری  خۆشــی  هــەر  و  دروســتبکات 

ڕێکخســتنیان بــۆ بــکات.

ئــەو لــە واڵتەکــەی خــۆی »بەلجیــکا« 

توانــی ببێتــە کەســایەتییەکی ســەرکەوتوو، 

ڕۆژنامەنووســێکی  وەکــو  هەروەهــا 

وتــارە  دەرکــرد،  ناوبانگــی  سیاســییش 

ڕەوشــی  باســی  کــە  سیاســیییەکانی 

لەنــاو  دەکــرد،  جیهانیــان  سیاســیی 

و  سۆسیالیســتی  باڵوکــراوە  و  ڕۆژنامــە 

چــەپ و ســەنیدکاکاندا، ناوبانگــی باشــی 

پەیوەندییەکــی  هەروەهــا  دەرکــرد، 

ــایەتی  ــەڵ کەس ــی لەگ ــگار بەهێزیش ئێج

»ئەنــدرێ  بەلجیکــی  سەندیکالیســتی 

ڕۆڵــی  پیــاوە  ئــەم  هەبــوو،  ڕێنــدەر« 

ڕادیکاڵیزەکردنــی  لــە  گێــڕا  ســەرەکی 

لــە  سەندیکالیســتی  بزووتنــەوەی 

 . بەلجیــکادا

ئەو خاوەنی 
توانایەکی بێ 
وێنە بوو، دەتوانین 
بڵێین کە کەسێکی 
گەلێک وورد بوو 
بۆ وەرگێڕانی 
چەمکەکانی مارکس 
لە بارەی ڕەخنەکانی 
لە کەپیتالیزم، 
بە شێوەیەک کە 
خەڵكی سادە و 
ئاساییش بتوانێت 
لە بەرهەمەکانی 
مارکس تێبگات
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ــەی  ــە کتێبەک ــەوە ل ــە داخ ــدە ب هەرچەن

ڤیلیــەم ســتوتی، کــە لــە بــارەی ژیاننامــەی 

ئێرنســت مەندڵــەوە نووســیویەتی، زۆر 

کــەم باســی ئــەو پەیوەندییــە قووڵــەی 

چەپەکانــی  بازنــە  لەگــەڵ  مەنــدڵ 

ــان  ــە هەم ــراوە، ل ــاوادا ک ــای ڕۆژئ ئەڵامنی

کاتیشــدا زۆر کــەم باســی پەیوەندییەکانی 

مەنــدڵ لەگــەڵ کەســایەتییەکانی بەرلینــی 

ــراوە.  ــدا ک ڕۆژهەاڵت

پەیوەندییــە  بــارەی  لــە  دەتوانیــن 

لــە  ڕەخنــە  مەندڵــەوە،  جیهانییەکانــی 

ڤیلیــەم ســتوتی  هۆڵەنــدی  کتێبەکــەی 

ــەی  ــە، کتێبەک ــەم خاڵ ــە ل ــن، بێجگ بگری

هــەر  باشــە.  کارێکــی  بڵێیــت  هەتــا 

ئەمــەش وایکــردووە کــە ئەملــار ئالتڤاتــەر 

ــە،  ــەم کتێب ــەی ئ ــخە ئەڵامنییەک ــۆ نوس ب

 « ژێرناونیشــانی  لــە  پێشــەکییەک 

ئێرنســت مەنــدڵ و چەپــە ئەڵامنییــەکان« 

بنووســێت، هەرچەنــدە ئەمیــش مافــی 

و  مەســەلەیە  بــەم  نــەداوە  تــەواوی 

ئــەو  بۆمنوونــە  تێدایــە.  کەموکرتــی 

پێیــی وایــە کــە مەنــدڵ لــە ســەرەتای 

لەگــەڵ  پەیوەنــدی  شەســتەکانەوە 

چەپەکانــی ئەڵامنیــا هەبــووە ئــەوەش 

گەنجانــی  »ڕێکخــراوی  ڕێگــەی  لــە 

 »SDS ــە ــە ب ــا، ک ــتی ئەڵامنی سۆسیسالیس

دەنارسێــت.

لــەم تێڕوانینــە هەڵەیەشــدا، کۆمەڵێــک 

ــی  ــەوەی نوێ ــارەی ن ــە لەب ــی هەڵ زانیاری

ڕوو،  خراوەتــە  ئەڵامنیــا  سۆسیالیســتی 

گوایــە  دەڵێــت:  نووســەر  منوونــە  بــۆ 

پێیــان وابــووە، پێویســتە جارێکــی تــر 

تیــۆری مارکســیزم بــۆ ئەڵامنیــای ڕۆژئــاوا 

ــەک  ــە ن ــدا ئەم ــە ڕاستیش ــەوە، ل بگەڕێنن

ــفر،  ــی س ــۆ خاڵ ــەوە ب ــەر دەمانگیڕێت ه

ــە.  ــەوە نزیک ــە خەیاڵیش ــرە ل بگ

ــەوەی  ــە ن ــە ک ــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەی ب

تایبەتــی  بــە  شەســتەکاندا  لــە  نــوێ 

کــەم  زۆر  سۆسیالیســت،  گەنجانــی 

مارکســییەکانی  بۆچوونــی  ئــاگاداری 

پێــش  لــە  بــوون  پەنجــاکان  ســااڵنی 

کەســانی  بۆچوونــی  هەموویانــەوە 

ــەر«.  ــۆخ و کلۆف ــدرۆت و بل ــو »ئابن وەک

ئەمــەش نــەک کێشــەیەکی سیاســیامن 

کاتێــک  بگــرە  دەخوڵقێنێــت،  بــۆ 

ســەیری نــەوەی نــوێ و چەپــی نــوێ لــە 

ئەڵامنیــای ڕۆژئــاوا دەکەیــت، ئینجــا بــۆت 

دەردەکەوێــت کــە تاچەنــدە کەســێکی 

چەنــد  کۆفلــەر،  لیــۆ  وەکــو  مارکســی 

کاریگــەری گــەورەی بەســەر ئێرنســت 

ــان پاشــرت  مەندڵــی گەنجــەوە هەبــووە، ی

کەســێکی وەکــو ئێرنســت بلــۆخ، ئەویــش 

ــەوە  ــەر مەندڵ ــەورەی بەس ــەری گ کاریگ

دانــاوە. 

گوتــم،  پێشــرتیش  وەکــو  بــەاڵم 

بیۆگرافییەکــەی ســتوتە بــێ خــەوش و 

ئەوەشــدا  لەگــەڵ  نییــە،  کەموکورتــی 

خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــە، جێــژی زۆر بــە 

ــەر دەبەخشــیت، کتێبەکــە هەمــوو  خوێن

ئــەو شــتانەی تێدایــە کــە دەبێــت لــە 

کتێبێکــی بیۆگرافیــدا بوونیــان هەبێــت. 

ئــەو باســی ژیانــی خێزانــی و سیاســەت و 

مەندڵ بە یەکێک لە میراتبەرە 

سەرەکییەکانی هزری سیاسیی 

ترۆتسکی دادەنرێت
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دەکات. ئەوکاتــە  جیهانــی  ڕەوشــی 

ووردەکارییەکانــی  باســی  کتێبــە  ئــەم 

و  شەخســییەکان  ســەرکییە  ئەزمونــە 

سیاســییەکانی ئێرنســت مەندڵــی کــردووە، 

لــە هەمــان کاتیشــدا کاریگەرییەکانــی 

ئــەو ئەزموونانــەی بەســەر بیرکردنــەوەی 

سیاســی و زانســتی مەنــدڵ دەرخســتووە، 

ــی  ــی کتێب ــەردوو بەرگ ــە ه ــی ل بەتایبەت

ــە  ــیزم«، ک ــی مارکس ــۆرە ئابوورییەکان »تی

گــەورەی  ئێجــگار  دەنگدانەوەیەکــی 

ــانی  ــر ناونیش ــاڵی 1968 لەژێ ــوو. س هەب

 »Marxistische Wirtschaftstheorie«

کراوەتــە ئەڵامنــی و لــە الیــەن دەزگای 

 »suhrkamp« پەخشــی  و  چــاپ 

هەتاوەکــو  کتێبــە  ئــەم  باڵوکرایــەوە. 

و  هەیــە  خــۆی  ســەدای  ئەمــڕۆش 

دەخوێرنێتــەوە. 

کتێبە بەناوبانگەکەی 
ئــەو لــەم کتێبــەدا زۆرێــک لــە نووســەرە 

مارکســییەکانی پێــش خــۆی تێپەڕانــدووە، 

ــی و  ــە قووڵ ــدا زۆر ب ــەم کتێبەی ــدڵ ل مەن

چڕییــەوە کاری لەســەر زۆر بەرهــەم و 

نووســینی کۆمەڵناســەکانی ســااڵنی چــل و 

پەنجــاکان کــردووە. لێــرەدا مەنــدڵ زۆر بە 

وردیــی و ڕاســتگۆیی و ســەرکەوتووییانە، 

مارکســیزمی  تیــۆری  بنەماکانــی 

کاتیشــدا  هەمــان  لــە  خســتۆتەڕوو، 

ســادە،  و  ئاســان  زۆر  شــێوەیەکی  بــە 

تیۆرییــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی 

مارکســیزمی باســکردووە، کــە هەتاوەکــو 

دەیخوێنیتــەوە،  کاتێــک  ئەمــڕۆش 

ــەر دەبەخشــێت.  ــە خوێن جێژێکــی زۆر ب

هــەر ئەمــەش وایکــردوە کــە لــە ســااڵنی 

پەخشــی  و  چــاپ  دەزگای  حەفتــادا، 

»Suhrkamp« تیراژێکــی زۆری لــێ چــاپ 

بــکات، چونکــە خوێنــەری زۆری هەبــوو. 

جێگــەی ئاماژەیــە لــەم چەنــد ســاڵەی 

دواییشــدا بــە شــێوەی کتێبــی گیرفــان 

 »ISP-Verlag« دەزگای چــاپ و پەخشــی

ئەمــەش  کــردەوە،  چاپــی  دووبــارە 

گوزارشــت لــەوە دەکات، کــە هێشــتا ئــەم 

ــە.  ــۆی هەی ــەری خ ــە خوێن کتێب

ــەدا  ــەو کات ــەوەی جێگــەی داخــە کــە ل ئ

ئــەو دەرفەتــە نەبــووە، کــە هــەر لــە 

ــە  ــەو کتێب ــە 1968 ئ ــاڵدا، وات ــان س هەم

هەمووشــی  لــە  ئەڵامنــی،  نەکراوەتــە 

گرنگــرت دواییــن فەســڵی ئــەم کتێبەیــە کــە 

لەژێــر ناونیشــانی »لــە بــارەی ڕەگوریشــە 

ئابووریــی سیاســییەوە«  پێشــکەوتنی  و 

نووســیویەتی.

 نیۆکەپیتالیزم و پۆست 
کەپیتالیزم 

ــەوەی  ــارە نۆژەنکردن لەمــەدا باســی دووب

بــارەی  لــە  مارکسیســتییەکان  ڕەخنــە 

ئابووریــی سیاســییەوە دەکات، ئــەوەش 

ئەزموونەکانــی  بــە  پشتبەســن  بــە 

تیــۆری  خــۆی و کتێبــە مێژووییەکانــی 

ئابووریــی مارکســیزم، هــەروەک ســتوتیش 

لــە  مەنــدڵ  دەڵێــت:  کتێبەکەیــدا  لــە 

نــەک  چلەکانــەوە،  ســااڵنی  کۆتایــی 

Leo Kofler
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بــە  کــە  شەســتەکانەوە،  ســاڵی  لــە 

مارکســیزم  ڕێنیسانســی  ســەردەمی 

ــە  ــی ل ــەو ســەرەتای ڕەخنەکان ــرا، ئ دادەن

بــارەی ئابووریــی نیۆکەپیتالیســتی لــەال 

ــوو  ــەو هەم ــۆ ئ ــەش ب ــتبووە. ئەم دروس

وایکــرد  ئــەوەش  هــەر  بــوو،  شــتێک 

خــۆی لــە تیــۆری نەیارەکانــی بــەدوور 

ــە  ــتەکان ب ــۆری نیۆکەپیتالیس ــت، تی بگرێ

ــەو  ــا ئ ــکات، هەروەه ــەواو وەســف ب نات

پێــی وابــوو کــە ئابووریــی کەپیتالیســتی، 

کەســایەتییەکی بورکانیــی هەیــە، واتــە 

پاشــاموەیەک  و  هەڵدەچێــت  لەپــر 

دادەمرکێتــەوە. 

ــە  ــە ل ــدڵ دا ک ــە مەن ــەی ب ــەش ڕێگ ئەم

ــدا گەشــەی  ســااڵنی شەســت و حەفتاکان

کەپیتالیــزم  پۆســت  تیــۆری  بــە  زیاتــر 

ــە  ــن ب ــە پشتبەس ــی ب ــە تایبەت ــدات، ب ب

قۆناغــی  پێــش  ئابوورییەکانــی  تیــۆرە 

ســتالینیزم، هەرئەمــەش وایکــرد کــە ئــەو 

یەکــەم کــەس بێــت، پێشــبینیی ئــەوە 

بــکات، کــە ئابووریــی گەشەســەندووی 

پێشــکەوتنی  و  ســااڵنی خۆشــگوزەرانی 

ئابووریــی دوای جەنگــی جیهانــی بــەم 

زووانــە کۆتایــی پێدێــت.

و  گەشەســەندن  ســاڵی  چەنــد 

خۆشــگوزارەنیی پــاش جەنــگ، لە ڕاســتیدا 

لــە ســەرەتای ســااڵنی حەفتاکانــدا بــەرەو 

قۆناغــی هەڵدێــر و پووکانــەوە هەنگاوینا، 

کــە تێیــدا کەپیتالیــزم کەوتــە بــەردەم 

ئابووریــی  بونیادیــی  تەنگەژەیەکــی 

بۆچوونــی  پێــی  بــە  کــە  گــەورەوە، 

ــۆکەی  ــەم ش ــت ئ ــت، پێدەچێ ــدڵ بێ مەن

ــەرەو  ــووە، ب ــە سیســتەمەکە تووشــی ب ک

قۆناغێکــی نــوێ و فــراوان هەنــگاو بنێــت. 

ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــت ک ــەش وا دەخوازی ئەم

فراوانکردنــی  و  قازانــج  بەرزکردنــەوەی 

ــارە  ــی، ڕێگاچ ــە بەردەوام ــەوە ب بازاڕەکان

بــۆ کەپیتالیــزم بدۆزێتــەوە، هــەر ئەمــەش 

ڕەخنــەی بنچینەیــی مەنــدڵ بــوو کــە لــە 

نیۆلبیڕالــە ڕادیکاڵەکانــی دەگــرت، کــە 

هەمیشــە بەرگرییــان لــە بــازاڕی ئــازاد 

ــرد. دەک

ــا کۆتایــی ژیانــی لــە ســاڵی   مەنــدڵ هەت

ــان  ــااڵنی داڕم ــە س ــوو ک ــی واب 1995، پێ

ــی ســەرمایەداری،  ــەوەی ئابووری و پووکان

هێشــتا  و  نەبــووە  تــەواو  هێشــتا 

تەنگەژەکــە بەردەوامــە. بــە بۆچوونــی 

بــۆرژوازی  چینــی  هێشــتا  مەنــدڵ، 

ڕێگاچــارە  نەیتوانییــوە  دەســەاڵتدار، 

ئــەوان  بدۆزێتــەوە،  تەنگەژەکــەی  بــۆ 

هێشــتا لەنێــوان دووبــارە ڕێکخســتنەوەی 

ئامڕازەکانــی هێرشــردن و ڕێککەوتنامــەی 

گیریــان   ، کۆمەاڵیەتــی  هــاوکاری 

ــن.  ــان بەکاربهێن ــن کامی ــواردووە نازان خ

ئێمــە لــە ڕێگــەی کتێبەکــەی ســتوتییەوە 

تیــۆرە  ســەرەکییەکانی  بنەمــا  لــە 

مارکســییەکەی مەنــدڵ شــارەزا دەبیــن، 

ــە  ــەی کتێب ــە ڕێگ ــان کاتیشــدا ل ــە هەم ل

ــل کێلنەریشــەوە،  ــەی مانوێ مۆنۆگرافییەک

ــە ســەرەکییەکانی بنەمــا  شــارەزایی و خاڵ

مەندڵــامن  زانســتییەکانی  و  سیاســیی 

ــان کاتیشــدا  ــە هەم ــت. ل ــۆ دەردەکەوێ ب

تــەواوی  بــارەی  لــە  نیقاشــەکامنان 

بەرهەمەکانــی مەندڵــەوە بــەرەو پێــش 

دەبەیــن.

ــان  ــش هەردووکی ــتوتی و چ کێلنەری چ س

خوێنــدکاری مەنــدڵ بــوون، لەبەرئــەوە 

»خــاڵ بــە خــاڵ زۆر بــە وردی کاریــان 

میتــۆدی  هەمــان  ئەمــەش  کــردووە«، 

کارکردنــی مەنــدڵ بــووە. ئەمــەش ڕێــگای 

ــا  ــەر بنەم ــن لەس ــە بتوان ــكردووە ک خۆش

ــدڵ کاربکــەن.  ــۆری مەن ســەرکییەکانی تی

لــە پەنــا تێڕوانینــی ڕەخنەگرانــەی بــۆ 

سیســتەمی کەپیتالیــزم، ئامانجــی کۆتایــی 

بــوو  گەیشــن  مەنــدڵ،  بۆچوونەکانــی 

ــن  ــە پشتبەس ــەوەش ب ــیالیزم، ئ ــە سۆس ب

بــە هەمــوو ئــەو بنەمــا و ئامڕازانــەی 

ئامانجــە.  ئــەو  دەمانگەیەنێتــە  کــە 

شــێوەیەکی  بــە  کاتیشــدا  لــە هەمــان 

لــە  ڕەخنــەی  ڕیشــەییش،  و  قــووڵ 

بیرۆکراتــی  ڕیالیــزم«ی  »سۆســیالیزمی 

گرتــووە، ئەمــەش بەشــی دووەمــی تیــۆرە 

بەشــێکی  کــە  مەندڵــن،  سیاســییەکانی 

داگیــردەکات.  بەرهەمەکانــی  زۆری 

ــی  ــری بەرهەمەکان هەروەهــا بەشــێکی ت

بــاس لــە دانانــی ســرتاتیژییەک دەکــەن بۆ 

گۆڕینــی سیســتەمی ســەرمایەداری بــۆ 

ــە  ــە دەوڵەت ــتی، ل ــتەمی سۆسیالیس سیس

ڕۆژئاوایییــەکان.

بــە داخــەوە بەهــۆی بوونــی کەســایەتیی 

لــە  بەشــێک  مەنــدڵ،  گۆڕانخــوازی 

لەناوچــوون.  مەنــدڵ  بەرهەمەکانــی 

لــە  ئــەوەی  بــۆ  تــرەوە  الیەکــی  لــە 
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بەرهەمەکانــی مەنــدڵ بگەیــت، زیاتــر 

پاشــخانێکی  بوونــی  بــە  پێویســتیت 

فکــری و زانســتیی هەیــە و کەمرتیــش 

و  سیاســی  زانیاریــی  بــە  پێویســتیت 

هەیــە. ڕۆژنامەوانــی 

فرەبەرهەم و ڕەهەند
کاروبەرهەمەکانــی  ئاماژەیــە  جێگــەی 

پێوەدیــارە،  فرەڕەهەندیــی  مەنــدڵ، 

دەرگای  زۆر  لــە  تەقــەی  ئــەو  چونکــە 

ــۆی  ــدا خ ــە ژیانی ــدڵ ل ــاواز داوە. مەن جی

و  ئابووریــی  تەنگــەژەی  پرســی  بــە 

ــی  ــزم، دیالەکتیک ــژی کەپیتالی ــگای درێ ڕێ

دابەشــكردنی کار، دوو ڕوویــی کەســایەتی 

ــی  ــرتاتیژی داواکارییەکان ــەنیدکاکان، س س

کۆمەلیــک  و  گۆڕانــکاری  قۆناغــی 

کــردووە.  خەریــک  تــر  مەســەلەی 

جگــە لــەوەش مەنــدڵ بــەوە نــارساوە 

ســتالینیزم  لــە  تونــدی  ڕەخنــەی  کــە 

و  ســۆڤێتی  بیرۆکراتــی  سیســتەمی  و 

ڕیفۆرمخوازیــی  مەیلــی  هەروەهــا 

ــە  ــووە. جگ ــەکان هەب ــیال دیموکرات سۆس

ــا  ــەر میدی ــەی لەس ــدڵ قس ــەوەش مەن ل

و چەواشــەکاریی نــاو میدیــا هەبــووە. 

تیــۆری  خاوەنــی  ئــەو  کۆتاییشــدا  لــە 

کــە  بــوو،  سۆسیالیســتی  ئەنجومەنــی 

ــۆ دەوڵــەت  ــوو ب تێڕوانینێکــی سیاســیی ب

داهاتــوو.  کۆمەڵــگای  و 

پــەل  کــە  زانســتیی،  داهێنانــی  دیــارە 

حــەز  تەنهــا  بەرێــت،  تێــام  زۆر  بــۆ 

مەنــدڵ  مێشــکی  ئارەزوویەکــی  و 

ئــەم  بڵیــم  دەتوانــم  بگــرە  نەبــووە، 

و  کۆنــە  مۆدێلێکــی  کارکردنــە،  جــۆرە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ کارل مارکــس، ئــەم جۆرە 

بیرکردنەوەیــە دەیەوێــت جــۆرە فۆرمێکــی 

ــۆر و  ــدا تی ــە تێی ــاراوە ک ــە ئ ــوێ بهێنێت ن

ــەوە و  ــک بکات ــرتی نزی ــە یەک ــک ل پڕاکتی

ــە الی  ــەش ب ــن. ئەم ــرتی ب ــەی یەک ئاوێت

ــێوەیەکی  ــە ش ــرەوە ب ــکییەکانی ت تروتس

ئــەوەی  تایبەتــی  بــە  دەرکــەوت،  تــر 

پەیوەندیــی بــە تێڕوانیــن بــۆ شۆڕشــی 

هەیــە. چاوەڕوانکــراوەوە 

چاالکوانێکی ترۆتسکیست
خەڵکانێــک  لەوانەبێــت  ڕاســتە  ئــەوە 

بەرهەمــە  ڕێگــەی  لــە  مەنــدڵ  تەنهــا 

و  بناســن  فکرییەکانیــەوە  و  سیاســی 

سیاســییەکانی  چاالکییــە  لــە  ئاگایــان 

کتێبەکــەی  خۆشــبەختانە  نەبێــت، 

ــەر  ــتۆتە س ــی خس ــكی باش ــتوتی، تیش س

مەنــدڵ. گرنگــەی  الیەنــە  ئــەم 

 دیــارە مەنــدڵ ڕۆڵــی ســەرەکی هەبــووە 

ــە  ــەو هەڵمەت ــەوەی ئ ــۆ ڕووبەڕووبوون ب

ســەر  دەکرایــە  کــە  چەواشــەکارییەی 

بزووتنــەوەی ترۆتسکیســتی لــە جیهانــدا، 

بەتایبەتــی پــاش ئــەوەی »پیاوەپیرەکــە 

لەالیــەن   1940 ســاڵی  ]ترۆتســکی[« 

مەکســیک  لــە  ســتالینییەوە  ڕژێمــی 

تیرۆرکــرا.

و  زانیاریــی  بیەوێــت  ئەوکەســەی 

شــارەزایی لەبــارەی تەنگــەژەو کێشــەکانی 

ــارەزابێت،  ــتی ش ــەوەی ترۆتسکیس بزووتن

بەتایبەتــی لەپــاش مردنــی ترۆتســکی، 

ئــەم کتێبــەی ســتوتی، زانیاریــی زۆری 

لــەو بارەیــەوە تێدایــە.

ئابووریی سیاسی
ــە  ــە ل ــەی ک ــوو لەوان ــک ب ــدڵ یەکێ مەن

ســەدەی  شەســتی  ســااڵنی  ســەرەتای 

گۆڕانکاریــی  تەنهــا  نــەک  پێشــووەوە، 

کەپیتالیزمــی  ئابووریــی  ڕەوشــی  و 

جیهانــی بــە تەواوەتــی ئەنالیــزە کردبــوو 

ــرە  ــوو، بگ ــدا هەب ــی تێ ــارەزایی باش و ش

لــە هەمــان کاتیشــدا زۆر بــە جوانــی 

سیاســیی  ســرتاکتوری  گۆڕانکارییەکانــی 

ڕوو. خســتبوویە  سیستەمەشــی  ئــەو 

هاورێــی  هــەردوو  لەگــەڵ  پێکــەوە 

ــن(  ــۆ ماتی ــک و لیڤی ــەر فران ــی )پی دێرین

بزووتنــەوەی  نێوماڵــی  تــر  جارێکــی 

ترۆتســکیزمی جیهانیــی ڕێکخســتەوە و 

ــەش  ــی بیکردنەوەی ــەو جیاوازی ــی ب کۆتای

هێنــا لــە بــارەی شــۆڕش لــە کۆڵۆنیاکانــدا. 

هــەر بۆیــە لــە ســااڵنی شەســتەکاندا، 

»ئەنتەرناســیۆنالی  ڕێکخــراوی  دەرگای 

ــۆ  ــردەوە ب ــەکان ک ــۆ گەنج ــوارەم«ی ب چ

ــت. ــک بێ ــوێ لەدای ــی ن ــەوەی چەپێک ئ

چەپــی  کۆکردنــەوەی  و  تێکەاڵوکــردن 

ســێیەم جیهانــی  چەپــی  و  ڕۆژئاوایــی 

گەنجــان  بزووتنــەوەی  توانــی  مەنــدڵ 

کوبیــی  شۆڕشــی  هەوادارانــی  لەگــەڵ 

بــە  التینــی  ئەمریــکای  شۆڕشــی  و 

ســەرۆکایەتی )چــێ گیڤــارا( و هەمــوو 

ــە دژی  ــە زۆر ڕادیکااڵن ــەی ک ــەو چەپان ئ
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ســتالینیزم بــوون و لــە دەرەوەی پارتــە 

هەموویــان  بــوون،  کۆمۆنیســتەکان 

یەکرتیــان  تێکەڵــی  و  کۆبکاتــەوە 

بــکات. هەروەهــا هەمــوو بزووتنــەوە 

ســێهەم،  جیهانــی  چەکداراییەکانــی 

شۆڕشــگێرییەکانی  بزووتنــەوە  لەگــەڵ 

خوێنــدکاران لــە ڕۆژئــاوادا کۆبکاتــەوە. 

مەندڵ و نەوەی نوێ و گەنجان
بــە پێچەوانــەی نــەوەی کۆنــی چەپــە 

پەنچــاوە،  ســااڵنی  سۆسیالیســتەکانی 

مەنــدڵ پشــتی بــە پەیوندیــی ڕاســتەوخۆ 

بازنــەی ڕووناکبیرانــە دەبەســت.  و 

ــی  ــەوەی دووەم ــی ن ــدڵ نوێنەرایەتی مەن

چەپــی نوێــی دەکــرد لــە جیهانــدا بــە 

منوونــە  بــۆ  ڕۆژئاوایشــەوە.  ئەڵامنیــای 

ئــەو پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ 

چەنــد گەنجێکــی چاالکــی ڕێکخــراوی 

ــە  ــە )ڕۆدی دۆچک ــوو، لەوان »SDS« هەب

و هانــس یورگــن کراهــل( و کەســانی 

تریــش. هەروەهــا هــەر لــەو بازنەیەشــدا 

» گیــزال« ی یەکــەم هاوســەری ناســی.

ئــەو هەمیشــە لــە ســیمینار و کۆڕەکانــی 

بــە  بەشــداربوو،   »SDS« ڕێکخــراوی 

بــە  کــە  1968دا،  ســاڵی  لــە  تایبەتــی 

ســاڵی شۆڕشــی خوێنــدکاران دەنارسێــت، 

مەنــدڵ وتەبێــژی ســەرەکیی »کۆنگــرە 

ڤێتنــام » بــوو لــە ســاڵی 1968دا.

مەنــدڵ گرنگیــی زۆری بــەو گەنجانــە 

دەدا، زۆر جاریــش وەکــو وانەبێژێــک 

بەرلیــن  بــۆ خوێندکارانــی  ســیمیناری 

دەبەســت و باســی پۆســت کەپیتالیزمــی 

ــوو  ــەردەوام ب ــەش ب ــردن، ئەم ــۆ دەک ب

ــی  ــەی کــە حکومەت ــەو کات هەتاوەکــو ئ

ــی  ــەکان لێ ــرات و لیبڕال سۆســیال دیموک

تووڕەبــوون. هــەر ئەمــەش وایکــرد کــە 

گێشــنەری وەزیــری ناوخــۆی ئەڵامنیــا 

ــەدا  ــرت ڕێگــەی ن ــە ســاڵی 1972دا، چی ل

ــاو  ــە ن ــدڵ و بێت ــە مەن ــت ب ــزە بدرێ ڤی

ــا. ئەڵامنی

پیاوە ترسناکەکەی
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا 

مەنــدڵ  ئێرنســت  ئاماژەیــە  جێگــەی 

ــاکان،  ــااڵنی حەفت ــی س ــو کۆتای هەتاوەک

بــۆی نەبــوو ســەردانی واڵتانــی یەکێتیــی 

ســۆڤێت و ئەوروپــای ڕۆژهــەاڵت بــکات، 

نەبــوو  بــۆی  شــێوەش  هەمــان  بــە 

بــکات،  ڕۆژئــاوا  واڵتانــی  ســەردانی 

ئەمریــکا،  هەمووشــیەوە  ســەروو  لــە 

ئوســرتالیا.  و  ســویرسا  فەرەنســا، 

لــە دانیشــتنیکی تایبەتیــدا، گشــێنەری 

ــەر  ــە »پیتی ــا ب ــۆی ئەڵامنی ــری ناوخ وەزی

ڕۆشــنبیریی  وەزیــری  ئۆرتســن«  ڤــۆن 

ــاخ  ــوو: »ئ ــی نیدەرساگســنی گوتب ویالیەت

بەرێــز ئۆرتســن، بــۆ ئێــوە وا دەزانــن 

ــی  ــدڵ چ ــت مەن ــم ئێرنس ــن نازان ــە م ک

دەنووســێت؟!«. هەرئەمــەش وایکــردووە 

کــە ببێتــە پیاوێکــی ترســناک. جێگــەی 

ئاماژەیــە ئۆرتســن هاوڕێیەکــی نزیکــی 

ــان  ــوو لەســاڵی 1950وە یەکرتی ــدڵ ب مەن

دەناســی. 

هەر لە منداڵییەوە 
ئەوە ئاشكرا بوو 

کە ئێرنست 
کەسێکی میزاجیی و 
خەیاڵییە. بلیمەتیی 

مەندڵ هەر زوو 
دەرکەوت، لە تەمەنی 

سیانزە ساڵیدا، 
نامە بۆ بەشی 

نامەی خوێنەرانی 
ڕۆژنامەکان 

دەنێرێت و تێیدا 
باسی یەکسانی 

و ناعەدلڵەتیی 
کۆمەاڵیەتی دەکات
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لــەو کاتــەدا مەنــدڵ بــە تایبەتــی لــە 

ســەرەتاکانی ســااڵنی حەفتاکانــدا، کــە 

بــە »ســااڵنی ســوور« دەنارسێــت، بــە 

بەشــێکی دانەبــڕاوی بزووتنــەوەی چەپــی 

ڕادیــكاڵ دادەنــرا، لــەو کاتــەدا پێیــان 

گاوشــیزم«.   Gauchismus« دەگووتــن 

رابەرێتیی تیۆری سیاسیی نوێ
لــەم ســااڵنەدا مەنــدڵ لــە ڕووی نووســین 

ــۆ  ــە، ب ــییەوە گەیشــتە لوتک و کاری سیاس

ــن؛  ــی »ســەرمایەداریی دوایی ــە کتێب منوون

ــتی«،  ــی مارکسیس ــۆ ڕاڤەیەک ــک ب هەوڵێ

کــە ســاڵی 1972 نووســیویەتی، باســی 

هەروەهــا  دەکات.  کەپیتالیــزم  پۆســت 

درێژمەوداکانــی  »شــەپۆلە  کتێبــی 

ســەرمایەداری«، کــە لــە ســاڵی 1980دا 

نووســیوەیەتی. 

ئەمــە جگــە لــە کتێبــە ڕەخنەئامێزەکانــی 

ئابووریــی  »سیاســەتی  بــارەی  لــە 

1978دا  ســاڵی  لــە  کــە  ئەوروپــا«، 

کتێبــی  هەروەهــا  نووســیویەتی. 

ئەمــڕۆ  شؤڕشــگێڕی  »مارکســیزمی 

 1982 ســاڵی  کــە  ترۆتســکی«،  و 

دەتوانیــن  کۆتاییــدا  لــە  نووســیویەتی. 

ــەو  ــی ئ ــدڵ، ڕابەرێت ــن ئێرنســت مەن بڵێی

ــە  ــرد، ک ــەی دەک ــییە نوێی ــە سیاس تیۆریی

لــە پــاش ســاڵی 1968ـــەوە لــە ڕۆژئــاودا 

پەیدابــوو.

چەپــە  بزووتنــەوە  ئــەم  لەنــاو 

کاری  مەیلێکــی  جــۆرە  ڕادیکاڵەشــدا 

خۆبەخشــانە لــە ناخیــدا بوونــی هەبــوو، 

ــۆ  ــی ب ــەون و ئامانج ــا خ ــەک تەنه ــە ن ک

ــوو،  ــی ب ــێکی جیهان ــتکردنی شۆڕش دروس

بگــرە وەکــو بیرمەنــدی ترۆتسکیســتی 

فەرەنســی )دانیــال بــن ســەعید( دەڵێــت: 

ئێمــە لەســەر شــانە الواز و بچووکەکامنان، 

بەرپرســیارێتییەکی گەورەمــان هەڵگرتبوو، 

پێــامن وابــوو هەریەکەمــان لــە بەرامبــەر 

بەرپرســیارێتیی  مرۆڤایەتیــدا،  پرســی 

گــەورەی لەسەرشــانە، بەرپرســیاریەتییەک 

هەمــان  لــە  و  قورســە  تابڵێیــت  کــە 

کاتیشــدا نابێــت خۆمانــی لێبدزینــەوە.

ــە وردی  ــدا ب ــە کتێبەکەی پاشــرت ســتوتی ل

ــۆن  ــە چ ــۆ دەکات، ک ــان ب ــی ئەوەم باس

جیهانییانــە،  گەنجــە  شۆڕشــگێڕە  ئــەو 
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ــدە تووشــی  ــە ڕووی شەخســییەوە چەن ل

کێشــە و گرفتــی گــەورە بــوون، بەتایبەتــی 

ــەکان  ــک تەنگــەژە سیاســییە جیهانیی کاتێ

بــۆ هەشــتاکان  ســااڵنی حەفتــاوە  لــە 

بازیانــدا، هەروەها داڕمــان و لەناوچوونی 

ــوێ و شۆڕشــی جیهــان  ــی ن خەونــی چەپ

پێکــەوە  ئەمانــەش  هەمــوو  ســێهەم، 

لەگــەڵ چەنــد کێشــەیەکی شەخســی، 

ــی  ــرد و قۆناغێک ــەت ک ــان نارەح مەندڵی

ــتپێدەکات. ــدڵ دەس ــی مەن ــی ژیان نوێ

کێشە شەخسییەکانی مەندڵ
مەنــدڵ نەیدەزانــی چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ 

ــەو  ــکات، ئ ــدا ب ــەی خێزانی کێشــەی گایزل

نەیزانــی کــە گایزلــەی خێزانــی لــە ســااڵنی 

زۆر  دەروونییــەوە  ڕووی  لــە  حەفتــاوە 

هــۆی  بــە  ئــەوەش  نەخۆشــکەوتووە، 

ــێ  ــرس و دڵەراوک ــوو ت ــەو هەم ــی ئ بوون

ــان  ــدا ڕووبەڕووی ــە ژیانی ــە ل ــەی ک زۆران

لــە  ئەمانــەش  هەمــوو  بوویــەوە، 

خســت.  نەخۆشــی  دەروونیــەوە  ڕووی 

ــێوەیەکی ڕەق  ــە ش ــتوتی ب ــو س هەروەک

نەیتوانــی  »مەنــدڵ  ئاشــكرایکردووە: 

پەیوەندییەکــی ئاســایی و تەندروســت، 

لەگــەڵ گایزلــەی هاوســەریدا دروســت 

بــکات«.

سااڵنی هەشتاکان؛
قۆناغێکی نوێ

 لــە ســەرەتاکانی ســااڵنی هەشــتاکاندا، 

کــە  نەهاتــەدی،  جیهانــی  شۆڕشــی 

 1968 ســاڵی  خوێندکارانــی  ڕابوونــی 

خەونیــان پێــوە دەبینــی، لــە ڕووی ژیانــی 

هەتــا  خێزانــی  گایزلــەی  تایبەتیشــەوە 

ــار  ــەوت و دواج ــرت دەک ــات نەخۆش دەه

دواییکــرد.  کۆچــی   1982 ســاڵی  لــە 

ژیانــی  نوێــی  قۆناغێکــی  لێرەشــەوە 

دەســتپێدەکات. مەنــدڵ 

ــدڵ  ســتوتی نووســەری ژیاننامەکــەی مەن

ئــەوەی  لەبریــی  مەنــدڵ  وایــە،  پێــی 

هەوڵــی  بگرێــت،  خــۆی  لــە  ڕەخنــە 

ــکات.  ــەی بەرێب ــی ڕۆژان ــا ژیان دەدا تەنه

ســتوتی دەشــڵێت: »خۆهەڵخەڵەتانــدن 

ــاردە و ڕۆتینێکــی  ــو دی ــزم وەک و پڕاگامتی

ــن.  ــدا دەرکەوت ــی مەندڵ ــە ژیان ــە ل ڕۆژان

و  زانســت  زیاتــر  پەیوەندییەکانیشــی 

سیاســەت بەســەریدا زاڵ بــوو، هەروەهــا 

و  گرنــگ  پرســیاری  بــە  خــۆی  کەمــرت 

حەساســەوە خەریــک دەکــرد. 

ئــەو کاتێــک گەنــج بــوو، زۆر حــەزی بــە 

ژیانــی شۆڕشــگێری و شــۆڕش هەبــوو، 

ــر و  ــووە ڕێگ ــی ب ــدا باوک ــەاڵم لەمەیان ب

ــە  ــەدی. ل ــەی بێت ــەو خەون ــت ئ نەیهێش

ســااڵنی دواتریشــدا نەیدەتوانــی خــۆی 

لــە ئۆباڵــی ئــەو ســااڵنەی هەژموونــی 

باوکــی ڕزگاربــکات. 

پاشەکشە لە سیاسەتی ڕۆژانە
هــۆی  بــە  ئاخــۆ  نازانێــت  کــەس 

خەونــی  شکســتی  و  لەناوچــوون 

ــوو،  ــەوە ب ــی جیهانیی ــی شۆڕش بەدیهێنان

ــە  ــەژە و کێش ــەو تەنگ ــۆی ئ ــە ه ــان ب ی

کۆتایــی  لــە  کــە  بێــت  شەخســیەکان 

ــووەوە،  ــدڵ ب ــەڕووی مەن ــدا ڕووب تەمەنی

ئەمانــە وایانکــرد کــە لە ســەرەتای ســااڵنی 

ــەکردنی  ــە مومارەس ــدڵ ل ــتاوە، مەن هەش

بکشــێتە  کەمێــک  ڕۆژانــە،  سیاســەتی 

ــە کاری نووســینی  ــر خــۆی ب دواوە و زیات

کتێبــەوە خەریــک بــکات. بــۆ منوونــە 

کۆمەاڵیەتیــی  مێــژووی  بــە  خــۆی 

نووســینی ڕۆمانــی کریمیناڵــەوە خەریــک 

دەکــرد، یــان تــەواوی تواناکانــی خــۆی بــۆ 

کارکــردن لــە مێــژووی جەنگــی جیهانیــی 

تەرخانکــرد.  دووەم 

گەڕانەوە بۆ ناو
خەبات و تێکۆشان

ــتاکاندا،  ــااڵنی هەش ــی س ــە کۆتای ــەالم ل ب

ئــەوەش  مەیــدان،  گەڕایــەوە  دووبــارە 

بزووتنــەوەی  لــە  پارێزگاریکــردن  بــۆ 

چــەپ، کــە لــەو ســااڵنەدا لــە تەنگــەژەی 

پــاش  لــە  بەتایبەتــی  بــوو،  گــەورەدا 

ــال سۆســیالیزم،  ڕووخانــی ئەزموونــی »ڕی

ــی ســۆڤێتە«،  ــی یەکێتی مەبەســتی ئەزمون

ــە  ــە ل ــە ڕێگــەی کتێبێکــەوە ک ئەمــەش ل

ــدا  ــی، تێی ــۆ 1989دا نووس ــاڵی 1988 ب س

رشۆڤــە ی ئەزمونــی گۆرباچۆڤــی کردبــوو، 

ــوون و  ــۆ ئەزم ــی ب ــزەی باش ــدا ئەنالی تێی

سیاســەتی ڕیفۆرمخوازیــی لــە یەکێتــی 

ســۆڤێت کردبــوو لــە ســایەی حوکمــی 

داکۆکــی  کتێبــەدا  لــەم  گۆرباچۆڤــدا. 

تیــۆری  ســەرەکییەکانی  پڕەنســیبە  لــە 

ــە  ــی ترۆتســکی ل سۆســیالیزم و ڕەخنەکان
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سیســتەمی ستالینیســتی کردبــوو.

و  کات  ژیانیــدا  تــەواوی  لــە  ئــەو 

لــە  ڕەخنەگرتــن  بــۆ  زۆری  توانایەکــی 

سۆسیالیســتی«  »دیکتاتۆریــی  مۆدێلــی 

تەرخانکردبــوو، لــە کۆتایشــدا هەمــوو 

ئــەو کارانــەی لــە کتێبێکــدا لــە ســاڵی 

بــە  یەکەمجــار  کــە  کۆکــردەوە   1992

ــە  ــان ل ــەوە پاش ــزی باڵوبوی ــی ئینگل زمان

ئــەوەش  ئەڵامنــی  کرایــە   2000 ســاڵی 

لــە ژێرناونیشــانی »دەســەاڵت و پــارە؛ 

بیرۆکراتــی«،  بــۆ  مارکســیانە  تیۆرێکــی 

لــەم کتێبــەدا تیشــکی خســتۆتە ســەر 

بیرۆکراتیزەکردنــی  کۆنــی  ڕەگوریشــەی 

لەنــاو  یــان  کرێــکاران،  بزووتنــەوەی 

سۆســیال دیموکراتــەکان و ستالینیســت 

و پۆســت ستالنیســتەکانیش، کــە چــۆن 

و  هاتــووە  لووتکەیــان  تــا  بیرۆکراتــی 

بۆیــان.  بنەڕەتیــی  بنەمایەکــی  بۆتــە 

مەنــدڵ پێــی وابــوو پێویســتە ســیامیەکی 

مۆدێــرن و بنەڕەتــی دابرنێــت، بــۆ ئــەوەی 

پێکــەوە  ڕۆژئــاودا  و  ڕۆژهــەاڵت  لــە 

ــی  ــی جیهان ــە دژی کەپیتالیزم ــات ل خەب

جیهــان،  بیرۆکراتییەکانــی  سیســتەمە  و 

دەســتپێبکرێت.

دوایین جەنگ
هــەروەک  مەنــدڵ،  جەنگــی  دواییــن   

نووســەری بیۆگرافییەکــەی نــاوی لێنــاوە، 

ــیی  ــی سیاس ــی گرنگ ــی وەرچەرخان خاڵێک

ــن  ــی دەڵێ ــا پێ ــە ئەڵامنی ــە ل ــە ک جیهانیی

»Showdown Deutschlan »، ئەم جارەیان 

شــوێنی ئــەو جەنگــە بەرلینــی ڕۆژهەاڵتــە. 

لــە کتێبەکــەدا فۆتۆیەکــی تێدایــە، کــە 

لــە چەندیــن الپــەڕەی  کاریگەریــی زۆر 

ــدڵ  ــەدا مەن ــەو وێنەی ــرە. ل ــکراو زیات ڕەش

پاڵتۆیەکــی ســپی لەبەردایــەوە و ڕێکەوتــی 

فۆتۆکــەش 4 نۆڤێمبــەری 1989یــە، کە لەناو 

ئاپــۆرەی جەماوەردایەوە و خۆپیشــاندانێکی 

جەماوەریــی گەورەیــە لەبــەردەم »مەیدانی 

کۆمــاری« لــە بەرلیــن. ئــەم گەڕانەوەیــە 

ــەتی  ــژووی سیاس ــە مێ ــداربوون ل ــۆ بەش ب

ــەرزە  ــە الی ســتوتی کارێکــی ب جیهانیــی، ل

و لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: ئەمــە گوزارشــت 

لــە ڕووناکبیرییەکی نائاســایی و لەحزەیەکی 

ــەرز دەکات. ــی ب ئەدەب

دوا ساتەکانی 
مەنــدڵ لــە دوا ســاتەکانی ژیانیــدا لــە 

ــووی  ــی داهات ــی »ئەرک ــاڵی 1993 کتێب س

 des Marxismus Die مارکســیزم 

دەنووســێت.   »zukünftige Funktion

پێکــەوە  ئێســتای  و  مێــژوو  لەمەشــدا 

ــەدا،  ــەم کتێب ــە ل ــەوەی گرنگ ــداوە، ئ گرێ

مەنــدڵ رشۆڤەیەکــی ورد و گرنــگ بــۆ 

گۆڕانکاریــی  و  پێشــکەوتن  پرۆســەی 

ــە ڕێگــەی  ــی کــردووە، ل زانســتیی جیهانی

ئەویشــەوە توانیویەتــی تیشــک بخاتــە 

ــی.  ســەر پرۆســەی پێشــکەوتنی مرۆڤایەت

ئامانجیــش لــەم رشۆڤــە زانســتییە ئەوەیــە 

کــە بتوانرێــت ڕێگایــەک بدۆزینــەوە کــە 

تێیــدا  و  بخوڵقێنیــن  باشــرت  جیهانێکــی 

بژیــن. بــە گشــتی ئــازادی و زانســت، 

گرێــدراوی  و  گرنــگ  زۆر  بنەمــای  دوو 

تایبەتــی  بــە  ئەمــەش  مارکســیزمن، 

هێنــدەی تــر ئێرنســت مەندڵــی شــكۆدار 

و ڕێزدارتــر کــردووە لــە المــان. 

چەند دێرێک لەبارەی نووسەرەوە:
ــە ســاڵی 1964  ــۆر کریســتۆف یۆنک دکت
لەدایکبــووە و پاشــان بەشــی فەلســەفە 
و کۆمەڵناســی و مێــژووی لــە زانکــۆی 
کۆڵــن خوێنــدووە و بڕوانامــەی دکتــۆرای 
لــە مێــژوودا وەرگرتــووە. لــە ئێستاشــدا 
ــە زانکــۆی  مامۆســتای بەشــی مێــژووە ل
ئەکادیمییــە  لــە  یەکێکــە  بۆخــوم. 
مارکســییە ترۆتسکیســتەکان کــە خــۆی 
ــک  ــەوە خەری ــی جیهان ــژووی چەپ ــە مێ ب
کــردووە و خاوەنــی کۆمەڵێــک کتێبیشــە. 
جگــە لــەوەش لــە نــاو ڕۆژنامــە و گۆڤــارە 
چەپەکانــی ئەڵمانیــا، بــە بەردەوامــی 

ــە.  ــەوەی هەی ــار و لێکۆڵین وت
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