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میشــێل لــووی کۆمەڵناســێکی بەڕازیلــی 

ئــازادە،  مارکسیســتی  تێکۆشــەرێکی  و 

دەربــارەی  کتێبــە  چەندیــن  خاوەنــی 

رۆمانتیســیزم،  گیڤــارا،  چــێ  مارکــس، 

پرســی  ژینگەخــواز،  سۆســیالیزمی 

نەتەوەیــی و ئاییــن. کاتێــک دەربــارەی 

فکــری  بنچینەییەکانــی  ســنوورە 

ــەی  ــەو واقیع ــارەی ئ ــتی و دەرب مارکسیس

ناوەنــدە  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  کــە 

مارکســیزم  وایــە  پێیــان  ئەکادیمییــەکان 

ــەوە  ــت ل ــەو جەخ ــکەوتنە، ئ ــە پێش دژ ب

دەکاتــەوە کــە مارکســیزم بــە پلــەی یەکــەم 

لــە  و  دینامیکییــە  و  بــزۆک  فکرێکــی 

هەوڵدایــە بــۆ تێپەڕاندنــی ســنوورەکانی 

نــاو خــودی کارەکانــی مارکــس و ئەنگڵــس.

ئــەم گفتوگۆیــە لەالیــەن هەریەکــە لــە 

جۆنجــس،   مارســيا  وۆلفــارت،  )گرازيــا 

تامريیــز ماگالياس(ـــەوە ئەنجامــدراوە و 

لــە گۆڤارێکــی بەڕازیلــی باڵوکراوەتــەوە 

بــە ناونیشــانی »IHU On line«، جارێکــی 

ــە  ــدا ب ــی ئەرجەنتیین ــە گۆڤارێک ــش ل تری

باڵوکراوەتــەوە.  »El Correo« نــاوی 

* تایبەتمەنــدی و خاســیەتی شــۆڕش 
چییــە لــە نووســینەکانی مارکســی 
لــە  ئاڕاســتە  کام  دەربــارەی  الودا؟ 
نووســینەکانی دواتریــدا گۆڕانــکاری 

بەســەر تێزەکەیــدا هاتــووە؟

فۆیەربــاخ  دەربــارەی  »تێــزەکان  لــە 

ئەنگڵــس  گوتــەی  بــە  -کــە  )1854(«دا 

ــوون  ــە ب ــی بلیمەتان ــە پێکهاتنێک ــەو تێزان ئ

بــۆ وێنایەکــی نــوێ دەربــارەی جیهــان- 

»ئایدیۆلۆژیــای  کتێبــی  لــە  هەروەهــا 

تۆرێکــی  مارکــس  )1846(«دا،  ئەڵامنــی 

ــۆری  ــە »تی ــن ب ــە دەتوانی ــری داڕشــت، ک ت

قەولــی  بــە  بەریــن،  نــاوی  پڕاکســیس« 

شــێوەیەکی  بــە  لەوێــدا  گرامشــی. 

هیگڵیانیزمــی  ئایدیالیزمــی  دیالەکتیکــی 

نــوێ -کــە پێیــان وابــوو گۆڕانــکاری لــە 

کۆمەڵگــەدا، بــە گۆڕانــکاری لە هۆشــیارییدا 

و  کاڵ  ماتریالیزمــی  و  دەســتپێدەکات- 

کــرچ تێدەپەڕێنێــت، کــە ئەمەیــان پێــی 

»بارودۆخــی«  ســەرەتا  پێویســتە  وابــوو 

لــە  مارکــس  بگۆڕێــت.  ماتریالیســتی 

فۆیەربــاخ  دەربــارەی  ســێیەمدا  تێــزی 

شۆڕشــگێڕانەدا  پڕاکسیســی  لــە  دەڵێــت 

ــوبێکتیڤی  ــی س ــارودۆخ و گۆڕان ــی ب گۆڕان

ــاوکات و  ــەوە ه ــەکان، پێک ــیاریی تاک هۆش

دەبــن. هــاوڕەوت 

ئایدیۆلۆژیــای  کتێبــی  لــە  دواتــر  وەک 

هۆشــیاریی  ڕوونیدەکاتــەوە:  ئەڵامنییــدا 

کۆمۆنیســتیی جەمــاوەر، تەنهــا لــە کــردە و 

ئەزمــوون و خەباتــی شۆڕشــگێڕانەئ خــودی 

جەمــاوەرەوە هەڵدەقوڵێــت، شــۆڕش هــەر 

تەنهــا بــۆ دوورخســتنەوە و لەســەرکارالدانی 

نییــە،  پێویســت  فەرمانــڕەواکان  چینــە 

بەڵکــو بــۆ ڕزگاربوونــی چینــە یاخییەکانیش 

ــە. ــت گرنگ ــای بااڵدەس ــە ئایدیۆلۆژی ل

ڕزگاریــی  تاکــە  تــر،  دەربڕینێکــی  بــە 

ســوبێکتیڤی  ڕزگاریــی  ڕاســتەقینە، 

شۆڕشــگێڕانەیە. ئــەم تێــزە دەبێتــە هێڵێکــی 

نــاو ســەرجەم کارەکانیــدا  بــە  ســوور و 

دەڕوات، تەنانــەت ئــەو کاتــەش کە فۆڕمولە 

سیاســییەکانی بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆتر 

بــۆ  دەردەبڕێــت،  فەلســەفی  کەمــر  و 

ــۆ  ــدا ب ــە بەناوبانگەکەی ــە دیباج ــە ل منوون

یــەک:  ئینتەرناســیۆناڵی  ڕێکخراوەکانــی 

»ڕزگاریــی کرێــکاران، بــە دەســتی کرێکاران 

ــتی  ــۆ مانیفێس ــە ب ــت«. ئەم ــان دەبێ خۆی

دەربــارەی  نووســینەکانی  و  کۆمۆنیزمــی 

کۆمۆنــەی پاریســیش ڕاســتە.

 * چــۆن دەتوانیــن لــە ڕووخســارە 
»دیکتاتۆریەتــی  دیموکراســییەکەی 
پرۆلیتاریــا« تێبگەیــن، کــە هەڵقواڵوی 

ــت؟ ــۆری شۆڕشــی کۆمۆنیســتی بێ تی

 - دەســتەواژەی دیکتاتۆریەتــی پرۆلیتاریــا، 

نییــە.  لــە جێگــەی خۆیــدا  تاڕادەیــەک 

ئەمریکــی  مارکسیســتی  وەک  بــەاڵم 

ڕوون  شــێوەیەکی  بــە  دریپــەر(  )هــاڵ 

و  مارکــس  مەبەســتی  دەکات،  ڕاڤــەی 

دەســەاڵتی  دەربڕینــە،  لــەو  ئەنگڵــس 

بــووە،  کرێــکاران  دیموکراســییانەی 

کــە  پاریــس،  کۆمۆنــەی  هاوشــێوەی 

هەڵبژاردنــی  ئاســایی  شــێوەیەکی  بــە 

ئازادیــی  و  فرەحزبــی  و  دیموکراســییانە 

بەخۆوەبینــی.  ...هتــدی  و  ڕادەربڕیــن 

بیســتدا،  ســەدەی  لــە  دواتــر  بــەاڵم 

ــەم  ــەوە ئ ــاوی کۆمۆنیزم ــە ن ــانێک ب کەس

ــۆ پاســاودانەوەی  ــا ب ــان بەکارهێن چەمکەی

ســەرکوتکاری  و  داپڵۆســێنەر  سیاســەتی 

ــەڵ  ــک لەگ ــچ جۆرێ ــە هی ــە ب ــان، ک خۆی

نەدەگونجــا. مارکســدا 
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  * لە دوای نووســین و باڵوبوونەوەی 
کتێبەکــەت »شۆڕشــی کۆمۆنیســتی 
الودا«  مارکســی  کارەکانــی  لــە 
چــی گۆڕانکارییــەک بەســەر چەپــدا 

هاتــووە؟

)نــەک  یەکــەم  چاپــی  ناونیشــانی   -

ناونیشــانی تێــزی دکتۆراکــەم: بــە نــاوی 

»تیــۆری شــۆڕش الی مارکســی الو« بــوو، 

کــە ســاڵی 1971 لــە خانــەی باوکردنــەوەی 

زەمەنێکــی  باوکرایــەوە.  »ماســبیرۆ«وە 

ــەی  ــوە، ڕوانگ ــەوەدا تێپەڕی ــەر ئ زۆر بەس

کــە  چــەپ،  هــزری  بــۆ  ستالینیســتی 

ســەدەی  دوورودرێــژی  ماوەیەکــی 

بیســتەم هەژموونێکــی بااڵدەســتی هەبــوو، 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەوە، ب ــاو قەیران ــە ن کەوتۆت

جیهانــدا  ســەرتاپای  لــە  کردارەکییــش 

هەرەســی هێنــا. ئەمــە ڕێــک ڕاســتی و 

دروســتیی تێزەکــەی مارکســی ســەملاند، کــە 

ــەو  ــە شۆڕشــی ڕاســتەقینە ئ ــە تاک ــی وای پێ

ــی  ــەی ڕزگارییەک ــە ئەنجامەک ــەیە ک شۆڕش

لەســەر  چەوســاوەکانە  ڕاســتەقینەی 

دەســتی خــودی خۆیــان.

ــە  ــە ئەزموون ــەپ، ب ــە چ ــان وای * پێت
یەکێتیــی  )لــە  جیاجیاکانییــەوە 
خۆرهــەاڵت،  ئەوروپــای  ســۆڤیەت، 
ئەمریــکای التینــی، ئەوروپــا، بەڕازیــل 
هەڵــە  شــێوەیەکی  بــە  ...هتــد(،  و 
لــە مارکــس تێگەیشــتوون؟ ئەگــەر 

بۆچــی؟ وەهایــە 

-  لە ســااڵنی ســەرەتای یەکێتیی ســۆڤیەتدا، 

بێگومــان تێگەیشــتنی هەڵــە بــۆ مارکســیزم 

هەبــوو، تەنهــا فۆکــەس خرابــووە ســەر 

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــد دەقێکــی ســنووردار. ب چەن

ســەرەتاکانی دەرکەوتنــی ســتالینیزمدا، و 

لــە نیــوەی بیســتەکانی ســەدەی بیســتەمدا، 

چیــر مەســەلەکە تەنهــا هەڵەتێگەیشــن 

دەوڵــەت  ئایدیۆلۆژیــای  بەڵکــو  نەبــوو، 

ــوو، کــە بانگەشــەی مارکســیزم-لینینیزمی  ب

پاســاودانەوەی  ئامانجەکــەی  دەکــرد، 

و  بیرۆکراســی  تۆتالیتــاری  دەســەاڵتی 

بــوو.  ئۆپۆرتۆنیســتییەکانی  سیاســەتە 

کۆمۆنیســتییەکانی  پارتــە  بەداخــەوە 

ــل،  ــی و بەڕازی ــکای التین ــا و ئەمری ئەوروپ

بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ، دەســتیان بــەم 

ئاڕاســتە ستالینیســتییەوە گرتبــوو.  بــەاڵم 

ــەو  ــەت ل ــەدواوە، بەتایب ــە ســاڵی 1968 ب ل

ســاڵەدا )کــە یەکێتیــی ســۆڤیەت پەالمــاری 

چیکۆســلۆڤاکیای دا(، ژمارەیەکــی زۆر لــە 

ئایدیۆلۆژیایەیــان  ئــەو  کۆمۆنیســتەکان 

خســتە ژێــر پرســیارەوە. لــە ئەمریــکای 

قەیرانێکــی  کوبــا  شۆڕشــی  التینییــش، 

بزووتنــەوەی  هەنــاوی  لــە  قووڵــی 

خوڵقانــد. کۆمۆنیســتییدا 

تیۆرەکــەی  ئێســتاش  تــا  ئایــا   *
شۆڕشــی  دەربــارەی  ترۆتســکی 
ــۆ  ــاوە ب ــی گونج ــەردەوام، چەمکێک ب

ئەمــڕۆ؟ چەپــی  لــە  بیرکردنــەوە 

- تیــۆری ترۆتســکی دەربــارەی شۆڕشــی 

بــەردەوام، کــە لــە کۆنتێکســتی ئەمریــکای 

ماریاتیگــی  کارلــۆس  )خۆســێ  التینــدا 

 )سارتەر( لەسەر 
حەق بوو کە گوتی 
مارکسیزم ئاسۆی 

بیرکردنەوەی فکریی 
ئەم سەردەمەی 
ئێمەیە، و هەر 
هەوڵێکیش بۆ 

بە کۆن دانان و 
»تێپەڕاندنی« 

لەالیەن پۆست-
مۆدێرنیزم و پۆست-

مارکسیزمەوە، لە 
پاشەکشەی سیاسی 

و کولتووری زیاتر، 
هیچی تری لێ 

سەوز نابێت
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ســاڵی   )José Carlos Mariátegui

تاکــە  کــردووە،  فۆرمولــەی   1928

شۆڕشــەکانی  دینامیــکای  کــە  تیــۆرە 

ســەدەی بیســتی بــە هەنــد وەرگرتــووە; 

شۆڕشــی   ،1917 ڕووســیای  شۆڕشــی 

و  یۆگســالڤیا  شۆڕشــەکانی   چیــن، 

ئــەم  هەمــوو  لــە  کوبــا.  و  ڤێتنــام 

دیموکراســیی  شۆڕشــی  واڵتانــەدا، 

ــە  ــزم، ل کشــتوکاڵی یاخــود دژە کۆڵۆنیالی

چوارچێــوەی پڕۆسێســێکی نەپســاوەدا 

ــی  ــۆ شۆڕش ــان ب ــەردەوام- وەرچەرخ -ب

بەداخــەوە،  بــەاڵم  سۆسیالیســتی. 

ــە ئەنجامــی  ــەم پڕۆسێســانە ل هەمــوو ئ

داڕمانــی بیرۆکراســییدا شکســتیان هێنــا، 

ئەگەرچــی شۆڕشــی کوبــا لــەم بارەیــەوە 

ئاوەرتەیــە. جوزئــی  شــێوەیەکی  بــە 

بەڵکــو  نییــە،  حەمتــی  شــتەکە 

ــە.  بەرئەنجامــی بارودۆخــە مێژووییەکەی

ــە،  ــڕۆ هەنووکەیی ــا ئەم ــەی ت ــەو پرس ئ

بــۆ  ڕوانگــەی ســراتیژی  لــە  بریتییــە 

یــان  بــەردەوام:  شۆڕشــی  چەمکــی 

ئەوەتــا شۆڕشــی واڵتانــی پەراوێــزی و 

ناتــەوەری، لــە یــەک کاتــدا شۆڕشــی 

دژە  و  دیموکراســی  و  سۆسیالیســتی 

ئەوەتــا  یــان  بــووە،  ئیمپریالیســتی 

»وێنەیەکــی شــێوێندراوی شــۆڕش« بــووە 

ــەوە،  ــارا. دوای ئ ــەی گیڤ ــە دەربڕینەک ب

ناتوانیــن بڵێیــن تیۆرەکــەی ترۆتســکی 

ــەو  ــە، ئ ــێ هەڵەی ــۆڕ و ب ــام و نەگ دۆگ

ــی  ــی چین ــی ڕابەرایەتی ــی ڕۆڵ چاوەڕوان

شۆڕشــانەدا،  لــەو  دەکــرد  کرێــکاری 

ــیا  ــە ڕووس ــاڵی 1917 ل ــەوەی س وەک ئ

ڕوویــدا.

 Jean Paul Sartre
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*چــۆن دەکرێــت ســازانێک لەنێــوان 
خەباتی سۆسیالیســتی و ســوریالیزمدا 
دوو  ئــەم  چــۆن  بکرێــت؟  دروســت 
لــە دیــدگای  ڕەوتــە پێکدەگــەن، و 

ترۆتســکیزمدا چــۆن کامــڵ دەبــن؟

بزووتنەوەیەکــی  ســوریالیزم   -

ڕۆمانتیســیزمی شۆڕشــگێڕییە، بزووتنــەوەی 

شــەیدابوونە بــە جیهــان لەگەڵ خواســتێکی 

ڕوون و ڕەوانــی یاخیبــوون، لــە هەمــان 

کاتیشــدا هاوســازە لەگــەڵ کــردەی خەباتــی 

شــاعیرە  لــە  زۆرێــک  سۆسیالیســتییدا. 

سۆسیالیســتەکان، وەک )بینیامیــن پێریــە 

زۆر  ســااڵنێکی  کــە   ،)Benjamin Péret

ــاوە و ســااڵنی 1937-1936  ــە بەڕازیــل ژی ل

لــە دەمــی شــەڕی ناوخــۆی ئیســپانیادا لــە 

ڕیــزی ئەنتــی فاشیســتەکاندا تێکۆشــاوە، 

واتــە لــە خەبــات دانەبــڕاوە.

ســوریالیزم  دامەزرێنــەری   1938 ســاڵی 

ــیک  ــە مەکس ــۆن( ڕوودەکات ــدرێ برێت )ئەن

بــۆ دیــداری لیــۆن ترۆتســکی، کــە ئــەوکات 

هەردووکیــان  بــوو.  »کیــواکان«  لــە 

بەیاننامەیەکیــان نووســی بــە ناونیشــانی 

»لەپێنــاو هونەری شۆڕشــگێڕانەی ئــازاددا«، 

هــور  لــە  دوور  هونەرێکــی  لەپێنــاو 

سانســۆرێکی حــزب و دەوڵــەت لەســەر 

ــەربەخۆ.  ــی س ــیعریی هونەری ــی ش چاالکی

دوای ئــەوەش فیدراســیۆنی نێودەوڵەتیــی 

ســەربەخۆ  شۆڕشــگێڕانەی  هونــەری 

سوریالیســتەکان  کــە  دامــەزرا،   )FIARI(

ــدا  ــر تێی ــی ت ــتەکان و چەندان و ترۆتسکیس

بەشــداربوون.

بــەاڵم ســوریالیزم تەنهــا بــە ترۆتســکیزمەوە 

و  بەســتەر  بەڵکــو  نەبەســراوەتەوە، 

پەیوەندیــی بــە ئەنارشیزمیشــەوە هەیــە، 

بەتایبــەت لــە ســاڵی پەنجــای ســەدەی 

ــە  ــای شۆڕشــگێڕ ل بیســت و دواتریــش کوب

ســااڵنی شەســتەکان. ئیــدی هاوســۆزیی 

خــۆی گەیانــدە هەمــوو بزووتنەوەیەکــی 

ڕاســتەقینە. شۆڕشــگێڕانەی 

* ئاڵەنگارییەکانــی بــەردەم ڕزگاریــی 
خودیــی پرۆلیتاریــا لــە کۆمەڵگەیەکی 
داپۆشــراو بــە مەســرەفگەرایی و کاری 
میکانیزمــەی  ئــەم  خۆراکپێــدەری 
چییــدا  لــە  خۆیــان  ســەرمایەداری، 

دەبیننــەوە؟

و  مەرسەفگەرایــی  بــە  شــەیدابوون 

کاریگەرییەکــی  کااڵیــی،  فیتیشــیزمی 

ــەاڵم  ــە. ب ــک هەی ــەر خەڵ ــان لەس گەورەی

کاتێــک  یەکالکەرەوەکانــدا،  ســاتە  لــە 

لــە  چەوســاوەکان  و  الوان  و  پرۆلیتاریــا 

ئــەم  هەڵدەگوڕێنــەوە،  ســەرمایەداری 

ســیحری  و  پێدێــت  کۆتایــی  شــەیداییە 

ڕەشــی ســەرمایەداری بەتــاڵ دەبێتــەوە. 

مێــژووی ئەمریــکای التیــن لــەم چەنــد 

گونجــاوە  دواییــدا منوونەیەکــی  ســاڵەی 

ئــەوە. لەســەر 

* فەیلەســوف »ســەر«ی شۆڕشــە و 
ــی  ــا چ ــەکەیەتی. ت ــا »دڵ«ـ پرۆلیتاری
ئایدیایــەی  ئــەم  ڕادەیــەک هێشــتا 
ــەم  ــە ل ــی چەپ ــس ئیلهامبەخش مارک

ســەردەمەدا؟

لــە  نزیــک  بیرۆکەیەکــی  ئەمــە   -

لــە  مارکــس  کــە  نیۆهیگڵییەکانــە، 

ــێ  ــی ل ــاڵی 1844دا بەرگری ــەرەتاکانی س س

دەکــرد. بــەاڵم پــاش ماوەیەکــی کــەم و 

لەژێــر کاریگەریــی ڕاپەڕینــی کرێکارانــی 

ڕســن و چنینــی ســیلیزیای ئەڵامنیــا لــە 

حوزەیرانــی 1844، مارکــس بــۆی دەرکــەوت 

»فەیلەسوف«ـــەکەشە،  پرۆلیتاریــا  کــە 

بــەوە  پێویســتی  پرۆلیتاریــا  ڕاپەڕینــی  و 

ــکات.  ــەکان ب ــی نیۆهیگڵیی ــە چاوەڕوان نیی

چەپــەکان  الی  ئەمــڕۆش  هەتاوەکــو 

ئــەم ڕوانگــە ئایدیالیســتییە نیۆهیگڵییــە 

ــنبیر،  ــردووە ڕۆش ــای ک ــە وەه ــن، ک دەبینی

حــزب،  یــان  پێشــەنگەکان،  یاخــود 

»ســەر«ی شــۆڕش بــن. لــە ڕاســتیدا شــۆڕش 

بوونەوەرێکــی زەبەالحــە و هــەزار ســەری 

هەیــە.

* بزووتنــەوەی تــوڕەکان و بەهــاری 
عەرەبــی چــی دەگەیەنــن؟ ئایــا ئەمــە 

ــە؟ سیاســەتێکی نوێی

ــاوازەی  ــی ن ــی ڕاپەڕینێک ــاری عەرەب - بەه

ڕژێمــە  بــە  دژ  بــوو  عــەرەب  الوانــی 

ســەرکوتکارە خوێنڕێــژەکان، کــە هەمــوو 

ــەوە  ــوون. بەداخ ــار بردب ــی بەخەس تەمەن

لەالیــەن  شۆڕشــگێڕەکان  ســەرکەوتنی 

هێــزە ئیســالمییە کۆنەپارێزەکانــەوە دزرا، 

ــت.  ــا ســەر نەبێ ــە ت ــن ئەم ــە هیواخوازی ک

ــە  ــوڕەکان ل ــەوەی ت ــە بزووتن ــەبارەت ب س

چوارچێوەیەکــی  لــە  ئەوەیــان  ئیســپانیا، 

قەیرانــی  چوارچێــوەی  لــە  تردایــە، 
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و  ئەمریــکا  و  ئەوروپــا  ســەرمایەداریی 

لەســەر  کارەســاتئامێزەکانی  پاشــهاتە 

دانیشــتوان، وەک بێــکاری، نزمبوونــەوەی 

ــوێنی  ــتدانی ش ــەکان، لەدەس ــرێ و موچ ک

ئــەم  الوانــی  ...هتــد.  و  نیشــتەجێبوون 

داواکارییەکایــان  کۆمەڵــە  بزووتنەوەیــە 

و  لیبڕالیــزم  دژایەتیــی  کــە  هەبــوو 

و  یەکســانی  و  دیموکراســی  داواکردنــی 

ڕەتکردنــەوەی ســەرمایەداریی لەخۆگرتبوو. 

خاڵــی هاوبەشــی هەموویــان بریتیبــوو لــە 

بنەڕەتــی  هەســتێکی  توڕەیــی  توڕەیــی; 

بــوو وەک خاڵێکــی دەســتپێکی پێویســت و 

ــۆ  ــۆ هەمــوو شۆڕشــێک، ب حاشــاهەڵنەگر ب

ــێ  ــە ب ــی. ب ــی کۆمەاڵیەت ــوو گۆڕانێک هەم

توڕەیــی هیــچ شــتێکی گــەورە و ڕیشــەیی 

و ڕادیــکاڵ دروســت نابێــت.

ــی  ــنوورە بنچینەییەکان ــت و س * ئاس
چییــن؟  مارکســیزم  فکــری 
توێــژە  لــە  زۆر  بەشــێکی  بۆچــی 
وایــە  پێیــان  ئەکادیمییــەکان 

پێشــکەوتنە؟ بــە  دژ  مارکســیزم 

و  دینامیکییــە  فکرێکــی  مارکســیزم   -

ســنوورە  تێپەڕاندنــی  هەوڵــی  تەنانــەت 

ــس  ــودی مارک ــی خ ــاو کارەکان ــی ن زاڵەکان

منوونــە  بــۆ  دەدات،  ئەنگڵســیش  و 

ژینگــەدا.  مەســەلەی  لــە  کورتهێنانیــان 

ئەکادیمییــەکان  توێــژە  لــە  هەندێــک 

لەگــەڵ  دەکــەن  تێکــەڵ  مارکســیزم 

کاریکاتــۆری مارکســیزم کــە پێچەوانــەی 

ئایدیۆلۆژیایــە  ئــەو  واتــە  پێشــکەوتنە، 

ناودەبــرا بــە »سۆســیالیزمی لــە واقیعــدا 

لەگــەڵ  دیکــەش  هەندێکــی  هەبــوو«. 

بااڵدەســتدا  ئایدیۆلۆژیــای  شــەپۆلی 

ئایدیۆلۆژیایــەش  ئــەو  کــە  دەڕۆن، 

بانگەشــەی ئــەوە دەکات بەرەوپێشــچوونی 

ــکەوتن«  ــە »پێش ــە ل ــەرمایەداری بریتیی س

ــدژە  ــە لێک ــە« چونک ــیزمیش »کۆن و مارکس

ــازاڕ و  ــی ب ــکەوتنی فراوانبوون ــەڵ پێش لەگ

ســەرمایە. کەڵەکەبوونــی 

پێموایــە )ســارتەر( لەســەر حــەق بــوو کــە 

بیرکردنــەوەی  ئاســۆی  مارکســیزم  گوتــی 

و  ئێمەیــە،  ســەردەمەی  ئــەم  فکریــی 

ــان و  ــۆن دان ــە ک ــۆ ب ــش ب ــەر هەوڵێکی ه

ــت-مۆدێرنیزم  ــەن پۆس ــی« لەالی »تێپەڕاندن

و پۆست-مارکســیزمەوە، لــە پاشەکشــەی 

ــری  ــر، هیچــی ت ــووری زیات سیاســی و کولت

لــێ ســەوز نابێــت. وەک )ڕۆزا لۆکســمبۆرگ 

و جــۆرج لــۆکاچ و گرامشــی( باســیان لێــوە 

دەکــرد، کاتێــک مرۆڤایەتــی ســەرمایەداریی 

دەکرێــت  کات  ئــەو  هەڵوەشــاندەوە، 

مارکســیزم بگۆڕدرێــت بــۆ فۆڕمــی فکریــی 

ــە. دیک
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