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کــە  گفوتگۆیــە،  ئــەم  بڕیاربــوو 

دەرهێنــەری تەلەفزیۆنیــی هەنــگاری 

 1969 ســاڵی  لوڤــاچ(  )تیڤــراس 

لــە  بێــت  بەشــێک  ئەنجامیــداوە، 

بــۆ  دیکــە  گفتوگۆیەکــی  زنجیــرە 

بیرمەنــدە  ئــەم  ژیانــی  گێڕانــەوەی 

مەزنــە، بــەاڵم لەبــەر چەنــد هۆکارێــک 

زنجیرەیــەی  ئــەم  تەنهــا  لــۆکاچ 

. ئەنجامــدا

*کــەی بــۆ یەکــەم جــار گوێبیســتی 
نــاوی )لینیــن( بوویــت؟

ــوو.  ــەک درەنگــدا ب ــە تەمەنێکــی تاڕادەی -ل

ڕاگەیاندنــی  پێــش  مــن  نەچێــت  بیــرت 

کۆماری شــوراکان، نــە لە ڕیــزی بزووتنەوەی 

کرێکارییــدا بــووم، نــە ڕۆژێــک لــە ڕۆژانیش 

ئەندامــی پارتــی سۆســیال دیموکــرات بــووم. 

لــە دیســەمبەری ســاڵی 1919دا پەیوەندیــم 

بــە پارتــی کۆمۆنیســتەوە کــرد، ئــەوە یەکــەم 

حــزب بــوو لــە ژیامنــدا پەیوەندیــم پێوەکــرد.

*کەواتــە تــۆ لــە دامەزرێنەرانــی 
ــت؟ ــە بووی ــەو پارت ئ

بــۆ  چــوار  نزیکــەی  دوای  نەخێــر...  -نــا 

پێنــج هەفتــە لــە بەســتنی کۆبوونــەوەی 

دامەزرانــدن و ڕاگەیاندنــی حــزب، ئینجــا 

ــۆرە  ــەم ج ــتەکە ب ــرد، ش ــم پێوەک پەیوەندی

بــوو؛ وێــڕای ئــەوەی مــن سۆسیالیســت 

نەبــووم ئــەوکات، بــەاڵم زۆر بــە باشــی 

ئــاگاداری ئاڕاســتە ئایدۆلۆژییــە گەورەکانــی 

ــکی  ــووم، )کاوۆتس ــەرا ب ــا و ئینگلت فەڕەنس

ــش  ــە شــێوەیەکی تایبەتی ــگ(، و ب و میهرەن

)ســورێڵ(م  فەڕەنســی  بیرمەنــدی 

لــە  شــاپۆ(  )ئیرڤیــن  کــە  دەخوێنــدەوە، 

بــەوەش  پێدابــوو،  ئامــاژەی  شــوێنێکدا 

ســەرنجم چــووە ســەری، لــەو دەمــەی هیــچ 

شــتێکم دەربــارەی بزووتنــەوەی کرێکاریــی 

مانایەکــی  بــە  یــان  نەدەزانــی،  ڕوســیا 

ــاگاداری  ــا ئ ــە تەنه ــم ک ــم بڵێ ــە دەتوان دیک

هەندێــک لــە نووســینەکانی )پلیخانــۆڤ( 

ــەالم  ــن( ل ــاوی )لینی ــک ن ــەاڵم کاتێ ــووم. ب ب

بــووە شــتێکی بایەخــدار کــە ڕۆژنامــە و 

بەرفراوانیــان  پانتاییەکــی  چاپەمەنییــەکان 

ــە  ــەو ڕۆڵ ــاندانی ئ ــۆ نیش ــوو ب تەرخانکردب

گەورەیــەی )لینیــن( لــە شۆڕشــی ئۆکتۆبەری 

ــەاڵم لەڕاســتیدا  ــووی، ب ســاڵی 1917دا بینیب

کاتێــک کۆچمکــرد بــۆ ڤییەنــا، بە شــێوەیەکی 

ــن( ــی ڕاســتەقینەی )لینی باشــرت بەهــا و گرنگی

ــە  ــۆن(، ک ــەت )بیالک ــەوت. تەنان م بۆدەرک

و  خــۆی  لەگــەڵ  باشــم  پەیوەندییەکــی 

گفتوگۆکانــی  لــە  هەبــوو،  خێزانەکەیــدا 

ــر  ــەوە زیات ــەڕووی ئایدۆلۆژیی ــدا، ل نێوامنان

لــە  لــە )بوخاریــن( دەکــرد وەک  باســی 

)لینیــن(. تەنهــا لــە دەمــی خوێندمانــدا 

وەک کۆچبەرێــک لــە ڤییەنــا، توانیــم مانــای 

ــەر  ــە ڕاب ــەوە، ک ــن بدۆزم ــتەقینەی لینی ڕاس

ــەوەی  ــەورەی بزووتن ــێکی گ و ئیلهامبەخش

ــوو. ــی ب کرێکاری

و  مامەڵــە  لــە  شــتێک  *چــی 
ــەرنجی  ــن(دا س ــی )لینی ڕەفتارەکان

ڕاکێشــابوو؟ تــۆی 

شــتێک  هەمــوو  لــە  ئــەوە  -بێگومــان 

بەتــەواوی  کــە  بــوو  سەرنجڕاکێشــرت 

ــوو.  ــی مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕ ب تایپێکــی نوێ

شــەپۆلێکی  ڕاگوزەرەکانــدا،  قۆناغــە  لــە 

گــەورەی خەڵــک، کــە لــە »ڕاست«ـــەوە 

ــە  ــان ب ــەپ«، پەیوەندیی ــۆ »چ ــۆڕان ب دەگ

ــە  بزووتنــەوەی کرێکارییــەوە دەکــرد، ئەمان

لەگــەڵ خۆیانــدا هەمــوو خەســڵەتەکانی 

ــتیان  ــی ڕاس ــە نێگەتیڤەکان ــت« و خاڵ »ڕاس

پێشــرت  کــە  هێنابــوو  خۆیانــدا  لەگــەڵ 

هەلــی  هەربۆیــە  ڕاهاتبــوون،  لەســەری 

ــەی  ــەڵ کۆمەڵگ ــە لەگ ــدەدرا ک ــان پێ ئەوەی

بۆرژوازییــدا هەڵبکــەن و بگونجێــن. ئــەم 

جــۆرە کەســانە »ڕاســت« نیــن، ئێســتاش 

جەربــەزە  شۆڕشــگێڕە  لــەو  هەندێــک 

سۆفیســتانەم لەبیــرە کــە لــەڕووی چینایەتی 

ــەم  ــەوە، ئ ــووم پێیان ــد ب ــەوە پێوەن و ئاگایی

شۆڕشــی  لــەدوای  شۆڕشــگێڕ  لــە  تایپــە 

فەڕەنســییەوە دەرکــەوت و گەشەیســەند، 

ــە  ــاو ڕەوتــی ژاکۆبنــەکان و ل بەتایبــەت لەن

ــە  ــە ل ــەم تایپ ــپێر(دا، ئ ــوەی )ڕۆپس چوارچێ

ــەن  ــاب لەالی ــە شــێوەیەکی نای شۆڕشــگێڕ ب

ــراوە،  ــتیان لێک ــەوە گوزارش ــن کیڤن(ـ )یۆژی

ــوراکانی  ــی ش ــی ئەنجومەن ــە دوای کەوتن ک

»باڤاریــا« لــە میونیــخ لەســێدارەدرا. کــە 

دەیگــوت »ئێمــەی کۆمۆنیســت لەکاتــی 

ئــەو  دەنێژیــن«.  تەرمەکامنــان  مۆڵەتــدا 

خاوەنــی  هەنگاریــا  لــە  شۆڕشــگێڕانە 

منوونــەی نــاوازە و تایبــەت بــوون، نامەوێــت 

ئــەو ناوانــە هەمــووی ڕیزبکــەم، بەڵکــو 

ــاوی  ــە ن ــاژە ب ــا ئام ــەوە تەنه ــە بەالم گرنگ
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منوونەیەکــی  کــە  بکــەم،  )ئۆتۆکۆرڤیــن( 

تایبەتــی شۆڕشــگێڕی سۆفیســت بــوو.

بــەاڵم لینیــن بەتــەواوی منوونەیەکــی جیاواز 

و نــوێ بــوو: دەتوانیــن بڵێیــن لــە شۆڕشــدا 

خــۆی  ڕۆحیەتێکــی  و  ئیــرادە  هەمــوو 

خســتبووە گــەڕ، ئەو تەنهــا لەپێناو شۆڕشــدا 

ــە  ــز ب ــەوەی هەرگی ــێ ئ ــەاڵم بەب ــا، ب دەژی

دەربکەوێــت.  سۆفیســتییەوە  ڕوویەکــی 

لــە  جەخــت  چــۆن  دەیزانــی  لینیــن 

ــان بــە  پارادۆکســە تایبەتەکانــی بکاتــەوە، ی

مانایەکــی دیکــە دەتوانیــن بڵێیــن بــە باشــی 

دەیتوانــی چێــژ لــە ژیــان وەربگرێــت. ئــەو 

پیاوێــک بــوو بــە شــێوەیەکی پۆزەتیــڤ 

ئــەرک و واجبەکانــی خــۆی جێبەجێدەکــرد، 

واتــە لــە ڕووی جێبەجێکردنــی ئەرکەکانــەوە 

بەتــەواوی وەهــا دەردەکــەوت وەک ئەوەی 

سۆفیســتێک بێــت، بــەاڵم بەبــێ ئــەوەی 

ــۆفیزمی  ــتیی و س ــیامیەکی سۆفیس ــچ س هی

پــاش  جــۆرە  بــەم  بێــت.  دیــار  پێــوە 

ــارەی  ــە دەرب ــەم بۆچوون ــم ئ ــەوەی توانی ئ

چاودێریــی  و  بکــەم  فۆڕمولــە  لینیــن 

تایبەمتەندییەکانــی  و  وردەکاری  هەمــوو 

گەیشــتمە  دواجــار  بکــەم،  ڕەفتارەکانــی 

ــااڵی  ــەی ب ــن منوون ــە لینی ــاوەڕەی ک ــەو ب ئ

مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕی سۆسیالیســتە، کــە 

ــە  ــە شــێوەیەکی ڕوون و ئاشــکرا پشــتی ب ب

ڕوانگەیەکــی ئایدیۆلۆژیــی قووڵ دەبەســت، 

لــەو دەمــەی بزووتنــەوەی کرێــکاری لــە 

ــوو  ــوم ب ــدا مەحک ــش لینین ــی پێ قۆناغەکان

ــان و  ــوان ژی ــدی نێ ــبوونێکی تون ــە دابەش ب

ئایدیۆلۆژیــا.

لــە  لەالیــەک  دیموکراســی  سۆســیال 

مارکســیزمی  و  الیدابــوو  مارکســیزم 

کردبــووە شــتێکی هاوشــێوەی سۆســیۆلۆژیا، 

لەالیەکــی دیکەشــەوە بەهــۆی داننــان و 

ئابــووری  لەپێشــبوونی  بــە  باوەڕبوونــی 

ئەنجامــی  لــە  چینانــەی  ئــەو  بەســەر 

ــۆی  ــەوە دروســتدەبن، ب ــردە ئابوورییەکان ک

ــی  ــن بابەتێک ــی چی ــە ئاگای ــوو ک دەرکەوتب

نەگــۆڕە و پێدراوێکــی بابەتــی و گشــتییە 

ــن هــەردوو  ــەڕووی سۆســیۆلۆژییەوە. لینی ل

هــەر  ڕەتکــردەوە،  گریامنەیــەی  ئــەم 

ــەوە  ــە گەڕان ــوو ب ــەس ب ــەم ک ــش یەک ئەوی

بــۆ مارکــس فاکتــەری خودیــی لــە شۆڕشــدا 

بــە بــاری ســەرنج وەرگــرت.

ــەو  ــە ل ــن هەی ــی لینی ــی بەناوبانگ گوتەیەک

ــی  ــەوە دەکات دۆخ ــاس ل ــە ب ــەوە ک بارەی

خەســڵەتێکی  هەڵگــری  شۆڕشــگێڕیی 

چینــە  کــە  ئەوەیــە  ئەویــش  تایبەتــە، 

بااڵدەســتەکان چیــرت ناتوانــن بــە ئامــڕازە 

بەڕێوەبــەرن،  دەســەاڵت  کۆنــەکان 

چەوســاوەکانیش  چینــە  دەمــەی  لــەو 

ڕەتیدەکەنــەوە چیــرت بــە گوێــرەی بنەمــا 

ببەنەســەر. ژیانیــان  کۆنــەکان 

ــە  ــن ب ــوێنکەوتووانی لینی ــە ش ــک ل هەندێ

بڕێــک جیاوازییــەوە ئــەم تێگەیشــتنەیان 

وەرگرتــووە، بــە مانایەکــی دیکــە پێیــان وایە 

ــەوەی  ــۆ ڕەتکردن ــتێک ب ــی خواس ــە بوون ک

کۆنــەکان،  ئامــڕازە  بەگوێــرەی  ژیــان 

بــەو مانایــە دێــت کــە بەرەوپێشــچوون 

لــە  جۆرێــک  بــە  ئابــووری،  گۆڕانــی  و 

خۆبەخۆییــەوە، چەوســاوە و ســتەملێکراوان 

کاتێک ناوی )لینین( 
لەالم بووە شتێکی 
بایەخدار کە ڕۆژنامە 
و چاپەمەنییەکان 
پانتاییەکی 
بەرفراوانیان 
تەرخانکردبوو بۆ 
نیشاندانی ئەو ڕۆڵە 
گەورەیەی )لینین( لە 
شۆڕشی ئۆکتۆبەری 
ساڵی 1917دا 
بینیبووی
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دیــوە  لینیــن  بــەاڵم  شۆڕشــگێڕ.  دەکاتــە 

دیالەکتیکییەکــەی ئــەم پرســەی دەبینــی، 

واتــە بــەو جــۆرەی کــە ئــەم پرســە پەیوەســتە 

بــە ڕەوت و پڕۆسێســی ئــەو کۆمەڵگەیــە، 

دیکــە  ڕەوتــی  چەندیــن  دەتوانێــت  کــە 

بگرێتەبــەر.

ــی ڕوون  ــەی منوونەیەک ــە رێگ ــت ل دەمەوێ

لینیــن  هەڵوێســتەی  ئــەم  ئاشــکراوە  و 

گفتوگــۆ  میانــەی  لــە  ڕوونبکەمــەوە. 

شۆڕشــی  دەربــارەی  مشــتومڕەکاندا  و 

)زینۆڤیــڤ(  ،)1917 نۆڤەمبــەری  )7ی 

نووســەرانەدا  ئــەو  هەمــوو  لەنێــو  یــش 

ــەوە  ــاژە ب ــدا ئام ــک دەنووســێت و تێی وتارێ

دەکات کــە هیــچ دۆخێکــی ڕاســتەقینەی 

لەبەرئــەوەی  نییــە،  بوونــی  شۆڕشــگێڕی 

ڕەوتــە کۆنەخــوازەکان لەنــاو ســتەملێکراواندا 

ئــەوەش  هاوشــانی  و  بەهێــزن  گەلێــک 

جەمــاوەر  لــە  گــەورە  بەشــێکی 

ــە هــەرە  ــە گروپ ــک ل ــە یەکێ پشــتیوانییان ل

ــە  ــن ب ــرد. لینی ــیا دەک ــی ڕوس کۆنەخوازەکان

ــەم  ــەوە ئ ــەییەکەی خۆی ــە هەمیش پەیگیریی

)زینۆڤیــڤ(دا  بەرامبــەر  لــە  پڕەنســیپەی 

ڕەتکــردەوە، بەڵکــو لەبــری ئــەوە بۆچوونــی 

ــی  ــە بوون ــد ک ــتەڕوو و ڕایگەیان ــۆی خس خ

واتــا  گــەورە،  کۆمەاڵیەتیــی  قەیرانێکــی 

بەگوێــرەی  ناخوازێــت  جەمــاوەر  کاتێــک 

شــێوازە کۆنەکــە بژیــت ئــەم »نەخواسن«ـــە 

ــی  ــە مانایەک ــان ب ــت، ی ــێت دەربکەوێ دەش

دیکــە هــەر دەبێــت دەربکەوێــت، هــەم 

لەنــاو ئاڕاســتە شۆڕشــگێڕییەکە، هــەم لەنــاو 

ئاڕاســتە کۆنەخوازەکــە دەردەکەوێــت. لینیــن 

دژ بــە زینۆڤیــڤ جەختــی لــەوە دەکــردەوە 

ــت  ــی نابێ ــگێڕی بوون ــی شۆڕش ــە دۆخێک ک

و گریامنــە ناکرێــت ئەگــەر جەماوەرێــک 

نەبێــت کــە ڕوو لــە ئاڕاســتەیەکی کۆنەخــواز 

بــکات، بەمــەش ڕادەی فاکتــەری بابەتیــی 

بەرزدەکەنــەوە. ئەرکــی حــزب، بەتایبــەت 

ــەوەی  ــە بەرزکردن ــە ل ــەم قۆناغــەدا، بریتیی ل

ئاســتی فاکتــەرە خودییــەکان.

بەڕێککــەوت و لەخــۆوە نییــە کــە لینیــن 

و  ئەنارشیســتی  پڕەنســیپی  پێیوایــە 

ــە،  ــا هەڵەی ــێوەیەکی ڕەه ــە ش ــی ب فەوزەوی

ــۆڕش  ــەرەتای ش ــت س ــیپە دەڵێ ــەم پڕەنس ئ

لــە  تاکــەکان  گۆڕینــی  بــۆ  پڕۆســەیەکە 

خۆپەرســتیی و تاکخوازیی ســەرمایەدارییەوە 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  ئایدیــا  بــەرەو 

ســەرمایەداری. لینیــن هەمیشــە جەختــی 

ــی  ــە خاڵ ــتە ل ــە پێویس ــردەوە ک ــەوە دەک ل

دەســتپێکی شۆڕشــدا ئــەو کەســانەش هەبــن 

بــە  بەرهەمیهێنــاون.  ســەرمایەداری  کــە 

هەمــوو شــێوەیەک دەبێــت ئەوانــە لــەو 

ــە بەســەریاندا  ــن ک چارەنووســە دەربهێندرێ

دەســتپێکی  خاڵــی  واتــە  ســەپێندراوە، 

ــوو  ــە هەم ــوو ک ــە ب ــەو واقیعییەت ــن ئ لینی

کردەیەکــی تاکــەکان هاوتەریــب دێتــەوە 

لەگــەڵ پێویســتییە کۆمەاڵیەتییەکانــدا. ئــەو 

هەمیشــە هەوڵیــدەدا ئەرکــە ســەرەکییەکانی 

واقیعییــەوە  هاوتەریبییــە  لــەم  شــۆڕش 

ــەش  ــەم بنەمای ــت، هــەر لەســەر ئ وەربگرێ

–و بەپێــی پڕەنســیپە لینینییەکــە کــە جەخت 

ــتە  ــیکردنەوەی بەرجەس ــەوە ش ــەوە دەکات ل

و  بەرجەســتە  دۆخێکــی  کۆنکرێتیــی  و 

کاتێک لینین 
دوا نامەی خۆی 

دەنووسێت، ئەوەی 
بە وەسیەتەکەی 
لینین ناسراوە، 

جەخت لەوە 
دەکاتەوە کە بوخارین 

بە هیچ شێوەیەکی 
مارکسیستێکی 
ڕاستەقینە نەبووە
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ئــەوەی  دەڵێــت  پێــامن  کۆنکرێتیــی، 

پێویســتە بکرێــت چییــە- شــیکردنەوەی 

چوارچێــوەی  دەچێتــە  کەســەکانیش 

شــیکارییەوە.

*کەواتــە کارێکــی لــەو شــێوەیە 
دەکەوێتــەوە ســەر تاکەکانیــش...

- لێــرەدا جیاوازییەکــی دیکــەی گەورەمــان 

نێــوان  دەکەوێتــە  کــە  لەبەردەمدایــە 

قۆناغــی لینیــن و مــاوەی دوای ئەویــش، 

دوای  ڕاســتەوخۆ  هــەر  جیاوازییــە  ئــەم 

ــە  ــا دواجــار ل ــن دەرکــەوت، ت مەرگــی لینی

»دادگاییــە گەورەکانــی مۆســکۆ«ی ســااڵنی 

ــەی  ــە میان ــە ل ــەوە، ک 1936-1937دا تەقیی

ئــەوە  زاڵ  بۆچوونــی  پڕۆســەیەدا  ئــەم 

ــایەکی  ــەر تەماش ــوت ئەگ ــە دەیانگ ــوو ک ب

ــی  ــە هێڵ ــەوەی دژ ب ــەوە ئ ــردوو بکەین ڕاب

دەبینیــن  بووبێــت،  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 

یەکێــک بــووە لــە کۆنەخــوازەکان، کاری 

ئەمــەش خوڵقاندنــی کەســانێکی کۆنەخــواز 

ــەی  ــک بەپێچەوان ــن ڕێ ــەاڵم لینی ــووە. ب ب

بڕیارەکانــی  دەکــرد.  مامەڵــەی  ئەمــەوە 

لــە  دووربــوون  و  بــوون  بابەتیــی  ئــەو 

سەرســامبوون و هاوســۆزیی شەخســیی بــۆ 

هیــچ کەســێک. بــۆ منوونــە )بوخاریــن( 

الی لینیــن کەســێکی تابڵێــی خۆشەویســت 

ڕەوا  شــێوەیەکی  بــە  بــەوەش  بــوو، 

لەنــاو  باشــی  جەماوەریــی  ئاســتێکی 

کاتێــک  بــەاڵم  بەدەســتهێنابوو،  حزبــدا 

دەنووســێت،  خــۆی  نامــەی  دوا  لینیــن 

ئــەوەی بــە وەســیەتەکەی لینیــن نــارساوە، 

جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە بوخاریــن 

مارکسیســتێکی  شــێوەیەکی  هیــچ  بــە 

ــە  ــووە. جارێکــی دیکــەش ل ڕاســتەقینە نەب

ــدا لەگــەڵ  ــە گفتوگۆکانی میانــەی یەکێــک ل

)مەکســیم گۆرکــی(، جەخــت لــە خزمــەت 

و کۆششــە زۆرە دەکاتــەوە کــە )ترۆتســکی( 

لــە ســاڵی 1917 و لــە میانــەی جەنگــی 

هەروەهــا  پێشکەشــیکردووە،  ناوخــۆدا 

ــت  ــردووە حــزب دەتوانێ ــەوەش ک باســی ل

ــی  ــا و چاالکییەکان ــە توان ــکات ب ــانازی ب ش

ترۆتســکییەوە، بــەاڵم هــەروەک گۆرکــی 

ســەر  دێتــە  لینیــن  )کاتێــک  دەڵێــت 

ترۆتســکی(  نێگەتیڤەکانــی  باســی خاڵــە 

ڕاســتە  ئــەوە،  وێــڕای  »بــەاڵم  دەڵێــت: 

ترۆتســکی هاوشــان لەگەڵامنــدا دەڕوات، 

ــە ئێمــە،  ــە ل ــەاڵم لەڕاســتیدا بەشــێک نیی ب

خەســڵەت  هەندێــک  هەڵگــری  چونکــە 

کــردووە  وەهــای  کــە  تایبەمتەندییــە  و 

تاڕادەیــەک لــە )الســال( بچێــت«.

ئــەوە  ڕوونــی  بــە  منوونەیــە  دوو  ئــەم 

بــە  لینیــن  چــۆن  کــە  دەردەخــەن 

حکومــی  دادپەروەرانــە  شــێوەیەکی 

ــک  ــە گەلێ ــانەدا داوە ک ــەو کەس ــەر ئ بەس

نزیــک بــوون لەخۆیــەوە و لــە هــاوکارە 

چــۆن  هەروەهــا  بــوون،  نزیکەکانــی 

ــی و  ــی ئەنجامگیرییەکــی بنەڕەتی توانیویەت

پوختــەی خەســڵەت و تایبەمتەندییەکانیــان 

بــە  بــاش و خراپــەوە،  بــە  دەربهێنێــت، 

ڕاســتەکانیانەوە،  کارە  و  هەڵەکانیــان 

ــەوەی  ــێ ئ ــی خســتۆتەڕوو بەب هەردووکیان

پەیوەندیــی  و  هاوســۆزی  ڕێگەبــدات 

هەرگیز لینین بیری 
لەوە نەکردۆتەوە 
کە پێویستە ئەدە 
ببێتە زمانحاڵی 
حزب، یان ببێتە 
ڕۆژنامەی ناوەندیی 
بۆ سۆسیالیزم
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شەخســیی هیــچ کاریگەرییەکــی لەســەر 

ــت. ــییەکانی هەبێ ــت و کارە سیاس هەڵوێس

لــەڕووی  کــە  ڕەفتــارە،  جــۆرە  ئــەم 

ڕەفتــاری  ئاڵــۆزە،  گەلێــک  تیۆرییــەوە 

کەســێک  هــەر  بەرامبــەر  بــوو  لینیــن 

لەگەڵیــدا  نزیکــی  پەیوەندییەکــی  کــە 

ــەردا  ــن ئەگ ــە دوورتری ــەش ل ــت، ئەم هەبێ

ــە  ــت ک ــەس دەبێ ــۆ 200 ک ــەی 100 ب نزیک

ئــەو پەیوەندییــەی لەگەڵیانــدا هەبــووە، 

ــەی  ــە ئەندێش ــڕوا نیی ــەی ب ــە جێگ هەربۆی

ــی  ــن پەیوەندییەک ــە لینی ــت ک ــەوە بکرێ ئ

ــی  ــوو هاوواڵتییەک ــەڵ هەم ــیی لەگ شەخس

بزووتنــەوەی  و  ســۆڤیەت  یەکێتیــی 

لــە هەمــان  کۆمۆنیســتیدا هەبووبێــت«. 

کاتــدا لێکدژییەکــی لــەوەدا دەبینــی، بــا 

منوونەیەکــت پــێ بڵێــم: لینیــن زۆر بــە 

ڕوونــی ڕایدەگەیانــد کــە لە میانــەی جەنگی 

ــا دوا  ــت ت ــە، ناتوانرێ ــۆ منوون ــدا ب ناوخۆیی

دڵۆپــە خوێــن بەپێــی یاســا و بە شــێوەیەکی 

ــان  ــت. جارێکی ــە بکرێ ــە مامەڵ دادپەروەران

هــەر بــەو ســووربوون و دڵســۆزییەی پێــی 

نارسابــوو، ڕوودەکاتــە مەکســیم گۆرکــی )کە 

ــوو( و  ــی هەب ــی و ناڕەزایەتی ــی گلەی گۆرک

باســی یەکێــک لــەو شــەڕ و پەالماردانــە 

ــدا  ــە مەیخانەکان ــک ل ــە یەکێ ــە ل دەکات ک

ــە  ــەم زلل ــت یەک ــێ دەتوانێ ــوو: »ک ڕوویداب

بــە ئــەوی دیکــەدا بکێشــێت کــە پێویســتە 

بــۆ دروســتبوونی ئــەو شــەڕ و پەالماردانــە، 

کامیــان زیــاد لــە پێویســن؟«، هەروەهــا 

دەڵێــت »بــەاڵم گەلێــک گرنــگ و پێویســتە 

کــە ئــەو ڕابــەرەی ئەرکــی بەرپەرچدانەوەی 

ــک  ــان، بڕێ ــەر ش ــە س ــی خراوەت دژەشۆڕش

هەســت بــە ڕووداوەکان و بــە دادپــەروەری 

ــوو  ــە هەم ــەی ک ــەو مانای ــە ب ــکات«. وات ب

پرســێک بــە شــێوەیەکی ئاڵــۆز و فرەالیــەن 

ــە  ــتە ب ــا پەیوەس ــا ئای ــت، ج خــۆی دەنوێنێ

یاخــود  گــەورەوە،  سیاســیی  بڕیارێکــی 

ــتە  ــە پێویس ــەوە ک ــە حکومێک ــتە ب پەیوەس

ــت. ــدا بدرێ ــە تاکەکان ــک ل ــەر یەکێ بەس

*پەیوەندیــی لینیــن و مەکســیم 
ــوو؟ ــۆن ب ــی چ گۆرک

بــە  بــوو  سەرســام  گەلێــک  لینیــن   -

ــە  ــەوەش ب ــی، ئ ــیم گۆرک ــی مەکس تواناکان

ــە  ــت، ک ــدا دەردەکەوێ ــە نامەکان ــی ل ڕوون

هــەر ئــەو نامانــە ئــەوەش دەردەخــەن 

کــە هیــچ ســاتێک گۆرکــی لــە ڕەخنــەی 

ــک  ــەت کاتێ ــووە، بەتایب ــاری نەب ــن قوت لینی

ــەر.  ــە ب ــە دەگرێت نووســەر ڕێگەیەکــی هەڵ

ــن هەســت  ــرەدا جارێکــی دیکــە دەتوانی لێ

لــەو  چەنــد  لینیــن  کــە  بکەیــن  بــەوە 

پێیوابێــت  کــە  دووربــووە  بیرکردنەوەیــە 

هەندێــک کــەس هەرگیــز هەڵــە ناکــەن، 

کــە  پێیوابێــت  بەپێچەوانــەوە  یاخــود 

هەندێــک کــەس بــەردەوام هەڵــە دەکــەن. Vl
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دەربــارەی  کتێبەکەیــدا  لــە  لینیــن 

بابەتــی  لــە  بــاس  کاتێــک  »پەڕگیــری«، 

»هەڵــە« دەکات، زۆر بــە ڕوونــی بــاس لەوە 

ــە و کــەم  دەکات هیــچ مرۆڤێکــی بــێ هەڵ

و کورتــی نییــە؛ هەروەهــا دەڵێــت: زیــرەک 

ئــەو کەســەیە کــە ناکەوێتــە هەڵــەی گــەورە 

کــرد[  ]ئەگــەر هەڵەشــی  و  قووڵــەوە،  و 

ــت  ــە لەتوانایــدا بێ ــاوە ک ــن م بــە کەمرتی

ــەر  ــتبکاتەوە. ه ــەی ڕاس ــت هەڵەک دەتوانێ

ــی دەردەکەوێــت کــە  ــە ڕوون ــدا زۆر ب لەوێ

بەرجەســتە  شــیکردنەوەی  داوای  چــۆن 

حاڵەتــە  بــۆ  دەکات  کۆنکرێتــی  و 

بــە  ئامــاژە  هەروەهــا  بەرجەســتەکان، 

پەیوەندییــە مرۆیــی و سیاســییەکان دەکات 

بایەخــداردا. کەســانی  لەگــەڵ 

)لینیــن(  پەیوەندیــی  *پێتوایــە 
ــە  ــت؟ ک ــگ بووبێ ــۆڤ( گرن و )مارت
دواتــر بوونــە دوو نەیــاری یەکتــر؟

ــەوەی  ــوو، لەبەرئ ــگ ب ــک گرن ــێ، گەلێ -بەڵ

ســەرەتای ئــەم پەیوەندییــە دەگەڕێتــەوە 

ــک  ــت، کاتێ ــەدەی بیس ــەرەتاکانی س ــۆ س ب

هەردووکیــان پێکەوە لەنــاو بزووتنەوەیەکی 

ڕێگەپێنــەدراودا کاریاندەکــرد، بــەردەوام لــە 

گفتوگــۆ و مشــتومڕدا بــوون، وێــڕای هەمــوو 

ئەوانــەش هێشــتا لینیــن خۆشەویســتییەکی 

زۆری بــۆ مارتــۆڤ هەبــوو، لەگــەڵ هەمــوو 

ــیاندا،  ــی نێوانیش ــس و جیاوازییەکان پارادۆک

و  بــاش  پیاوێکــی  مارتــۆڤ  پێیوابــوو 

لێهاتــووە. هەمــوو ئەمــە کاتێــک بــە ڕوونــی 

دەرکــەوت، کــە ڕادەی ملمالنێــی چینایەتیی 

)بریســت- ڕێککەوتننامــەی  لــەدوای 

لیتۆڤیسک(ـــەوە توندتــر بــووەوە. دواتریش 

ــکات،  ــۆڤ ب ــی مارت ــات دادگای ــن نەه لینی

ڕوویــدا؛  بــوو  ئەســتەم  ئــەوەی  بەڵکــو 

ــت  ــۆڤیەتی بەجێهێش ــی س ــۆڤ یەکێتی مارت

بــە کار و  لــە دەرەوەی واڵت درێــژەی  و 

چاالکییەکانــی خۆیــدا. لینیــن دەیویســت 

کرێکاریــی  بزووتنــەوەی  لــە  مارتــۆڤ 

و  هەرگیــز  بــەاڵم  درووبخاتــەوە،  ڕوســیا 

ــەڕووی  ــوو ل ــەوەی نەب ــازی ئ ــت و نی ویس

جەســتەییەوە پاکتــاوی بــکات، کــە بێگومــان 

ئەمــە پێچەوانــەی ئەوەبــوو کــە ســااڵنی 

ــدا. ــتالیندا[ ڕووی ــەردەمی س ــە س ــر ]ل دوات

*پێموایــە ئــەوە بەشــێک بــووە لــە 
واقیعبینیــی لینیــن، کــە دەیگــوت: 
ــت و  ــک بی ــە دووژمنێ ــتر وای »باش
لــەوەی  لــە تاراوگــە بیــت، وەک 
لــە نیشــتیماندا بیــت و شــەهید 

ــت«. بی
ــوو...  ــێوەیە ب ــەو ش ــن ب ــارەدا لینی ــەم ب -ل

نازانــم چــۆن بــۆت ڕوونبکەمــەوە... ئــەوەی 

لــە  بریتییــە  ڕیشــەکانی  دەیڵێــم  مــن 

واقیعیبوونــە دژە سۆفیســتییەکەی لینیــن. 

لینیــن –لــە باســی پەیوەســت بــە مەکســیم 

کــراوە-  ئەمــە  لەســەر  قســە  گۆرکیــدا 

ــەوە  ــاوە دووپاتیبکات ــەوە نەترس ــز ل هەرگی

کــە دەشــێت کەســانی بێتــاوان لــە میانــەی 

ــا  ــە ت ــن، هەربۆی ــی ناوخــۆدا بکوژرێ جەنگ

ــەو ئاســتەی توانیبێتــی هەوڵیــداوە خــۆی  ئ

ــی شۆڕشــی  ــت و بەرژەوەندی ــەوە بپارێزێ ل

ــە  ــووە، هەمیش ــەخ وەرگرت ــەی بای ــە جێگ ب

ــا دەروازەیەکــی بچــووک مابێتــەوە لینیــن  ت

ئامــڕازە توندوتیــژ و بەزەبرەکانــی بەرامبــەر 

بەکارنەهێنــاوە. کەســەکان 

لینیــن  پەیوەندیــی  *پێموایــە 
لەگــەڵ  گۆرکیــدا،  لەگــەڵ 
ــتە  ــن لەســەر ئاس ــەوەی دەتوانی ئ
جگــە  بیزانیــن،  مرۆڤایەتییەکــە 
نێــوان  پەیوەندیــی  لــەوەی 
بــووە،  ئەدیبێــک  و  سیاســییەک 
دوو هێنــدەش پەیوەندیــی نێــوان 

بــووە. ئــەدەب  و  سیاســەت 
لێــرەدا  ڕاســتە،  بەتــەواوی  -ئــەوە 

ــەو  ــەڵ ئ ــە لەگ ــەورە هەی ــی گ لێکچوونێک

بەرامبــەر  )مارکــس(  سەرســامبوونەی 

)هاینــی(ی شــاعیر هەیبــوو. هەڵوێســتە 

هەڵەکانــی لــەڕووی ئەخالقییــەوە لەژێــر 

زیاتــر لــە پەردەیەکــدا دەشــاردەوە، هەمــان 

کــە  ڕوویــدا،  لینینــدا  لەگــەڵ  شــتیش 

ــووە  ــک ب ــتیدا یەکێ ــن لەڕاس ــوو لینی پێیواب

لــە گەورەتریــن ئەدیبــە ڕوســییەکان کــە 

ــدا مابێــت. هــەر ئەمــەش وەهــای  ــە ژیان ل

لێکردبــوو هەســت بــە مەیلێکــی شەخســیی 

بــکات بــەرەو الی مەکســیم گۆرکــی. بــەاڵم 

ــن  ــە لینی ــن ک ــەوە بدەی ــاژە ب ــت ئام دەبێ

ئــەم مەیلــەی تەنهــا بــەالی گۆرکیــدا نەبــوو.

بــە  ناوخــۆدا  جەنگــی  ســەروبەندی  لــە 

قســەی  زۆرەوە  توانجێکــی  و  ڕەخنــە 

لینیــن  بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا  دەکــرد، 

دانینــا بــە تواناکانــی نووســەرێکی ڕووســیی 
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ــم  ــورن ئێســتا ناوەکەی ــە بب دژەشۆڕشــدا، ک

بەهەرحــاڵ  بــەاڵم  نییــە،  زەینــدا  لــە 

نووســەرێکی زۆر دیــار و گرنــگ نەبــوو، 

بــەاڵم هــەر ویســتم باســی ئــەوە بکــەم 

ــەوە  ــەم بابەت ــی ب ــەوەی پەیوەندی -لەبەرئ

هەیــە- کــە کرۆپســکایا لەســەر حــەق بــوو 

ــە  ــدا ک ــە وتارێکی ــن ل ــت: لینی ــک دەڵێ کاتێ

ســاڵی 1905 نووســیبووی –ئــەو وتــارەی لــە 

ــووە  ــرا و ب ــدا ب ــتالیندا بەالڕێ ســەردەمی س

سانســۆر  و  بــەراوردکاری  بــۆ  بنەمایــەک 

ئەدەبییــەکان-  کارە  لەســەر  بڕیــاردان  و 

بیــری لــەوە نەکردۆتــەوە کــە هەندێــک 

ــارە  ــەو وت ــاو ئ ــی ن ــزە نوورساوەکان ــە تێ ل

دەکرێــت بەســەر ئەدەبیشــدا جێبەجێبــن. 

نوێیانــە  ئاڕاســتە  بــەو  ئامــاژەی  لەوێــدا 

کردبــوو، کــە پێویســتە لەســەر ڕۆژنامــە 

و چاپەمەنییەکانــی حــزب، کــە چیــرت لــە 

قۆناغــی نهێنیــدا نەمابــوو، پەیــڕەوی بکــەن 

و بیکەنــە ئاڕاســتەی خۆیــان.

لینیــن مافــی خــۆی بــوو کــە داوا لــە میدیــا 

خاوەنــی  بــکات  حــزب  چاپەمەنیــی  و 

و  بێــت  دیاریکــراو  سیاســیی  هێڵێکــی 

ــە  ــەو هێڵ ــی ئ ــش بەپێ ــارە باڵوکراوەکانی وت

ــا  ــەاڵم ئەمــە تەنه سیاســییە بنوورسێــن، ب

ــی  ــچ پەیوەندییەک ــوو، هی ــەت ب ــۆ سیاس ب

لینیــن  هەرگیــز  نەبــوو.  ئەدەبــەوە  بــە 

پێویســتە  لــەوە نەکردۆتــەوە کــە  بیــری 

ــە  ــان ببێت ــزب، ی ــی ح ــە زمانحاڵ ــەدە ببێت ئ

سۆســیالیزم.  بــۆ  ناوەندیــی  ڕۆژنامــەی 

ــەوە،  ــرت دەبێت ــە ڕوون ــە ئەم ــە دوو بەڵگ ب

یەکــەم: لینیــن هیــچ ڕێــز و بەهایەکــی 

بــۆ ئــەو شــتە دانەدەنــا کــە ناونرابــوو 

»نووســەری فەرمــی«. دووەم: هەســتی بــە 

لێکدژییەکــی گــەورە دەکــرد لەگــەڵ ئەوەی 

بــە »شۆڕشــی کولتــووری« ناودەبــرا.

لینیــن  چــۆن  کــە  زانــراوە  ئــەوەش 

هەســتیارییەکەوە  جــۆرە  بــە  تەنانــەت 

جارێکیــان  )مایاکۆڤســکی(.  دەیڕوانییــە 

لــە کاتــی قســەکردنیدا لــە یەکێــک لــە 

کۆبوونەوەکانــی کۆمســمۆل، وتــی کــە مــن 

هێشــتا هــەر شــان بەشــانی )پۆشــکین( 

وەســتاوم و بــە شــاعیرێکی ڕاســتەقینەی 

دەزانــم. ئــەم بیرکردنەوەیــە هــەر پاڵــی 

بــە لینینــەوە نەنــا کــە دان بــە ئازادیــی 

ئــەو  -)بێگومــان  بنێــت  ئەدەبیاتــدا 

ــدا  ــە تێ ــەم ئازادیی ــە ئ ــە گوای ــەی ک جێگەی

نییــە، تەنهــا بانگەشــەیەکی دژەشۆڕشــانەیە، 

کــە گومــان لــەوەدا نییــە لینیــن بەرپەرچــی 

دەداتــەوە دژی دەوەســتێتەوە، جــا ئــەو 

ئازادییــە ئەدەبــی بێــت یاخــود نــا(- بەڵکــو 

ــەو  ــەوەی ئ ــۆ ڕەتکردن ــوو ب ــش ب پاڵنەرێکی

لــە  وردە  وردە  بنەمایــەی  و  پڕەنســیپ 

دەکــرد،  گەشــەی  ســۆڤیەتدا  یەکێتیــی 

بــە  ئــەوەی  بــوو لەگــەڵ  کــە هــاوکات 

)ئەلربۆلینکۆڵــت( ناودەبــرا، ئەمــە وێــڕای 

فوتوریــزم  لەنــاو  ئاڕاســتەیەی  ئــەو 

نکۆڵیــی  ئیتاڵیــدا  )داهاتووگەرایــی(ی 

لێدەکــرا، کــە دەیگــوت ئەدەبی شۆڕشــگێڕی 

ــوێ  ــی ن ــێوەیەکی تەواوەت ــە ش ــتە ب پێویس

بێــت، بــە یەکێکیــش لــەم دوو بژاردەیــە 

بڕیــاری بەســەر ئەدەبیاتــی کۆنــدا دەدا: 

ــەوە یاخــود  ــە مۆزەخان ــت بخرێن ــان دەبێ ی

لینین گەلێک 
سەرسام بوو بە 

تواناکانی مەکسیم 
گۆرکی، ئەوەش بە 
ڕوونی لە نامەکاندا 

دەردەکەوێت، کە هەر 
ئەو نامانە ئەوەش 
دەردەخەن کە هیچ 

ساتێک گۆرکی 
لە ڕەخنەی لینین 

قوتاری نەبووە
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ــت. ــت و کۆتاییپێبهێندرێ ــت وێرانبکرێ دەبێ

بــە بۆنــەی قســەکردن دەربــارەی  هــەر 

بــاس  لینیــن  )ئەلربۆلینکۆڵت(ـــەوە، 

لــەوە دەکات کــە هێــزە مارکسیســتەکان 

لەتوانایاندایــە هەمــوو بەها ڕاســتەقینەکان، 

هــەزاران  پەرەســەندنی  ڕەوتــی  لــە  کــە 

ســاڵی مرۆڤــدا دەرکەوتــووە، بکەنــە موڵکــی 

ــوون  ــە ب ــن تاقان ــوارەدا لینی ــەم ب ــان. ل خۆی

ــە هێڵەکــەی مارکســەوە.  ــوون ب ــە پابەندب ل

هەمــوو الیەکیــش دەزانــن کــە مارکــس 

تەنانــەت دەگەڕێتــەوە بــۆ هۆمیــرۆس و 

وەک منوونــەی بااڵتریــن شــاعیری »منداڵیــی 

بەکاریدەهێنێــت. مرۆڤایەتــی« 

پاشــان ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ پەیوەندیــی 

دەتوانیــن  تۆڵســتۆی،  و  لینیــن  نێــوان 

ئەوانــی  و  پلیخانــۆڤ  –بەپێچەوانــی 

توندیــان  ڕەخنەیەکــی  کــە  دیکەشــەوە 

ــۆن  ــە چ ــن ک ــووە- ببینی ــتۆی گرت ــە تۆڵس ل

لینیــن خاڵــە جەوهەرییەکانــی تۆڵســتۆی 

هەســتکردنێکی  ئەویــش  دەردەهێنێــت: 

نووســەرێکی  الی  قوڵــە  دیموکراســیی 

بگەڕێمــەوە  دەمەوێــت  دیســان  ڕووس. 

ــن  ــە لینی ــتانەی ک ــەو ڕس ــتەیەکی ل ــۆ ڕس ب

بــە )مەکســیم گۆرکــی(ی دەڵێــت: پێــش 

دەرکەوتنــی ئــەم پیــاوە مەزنــە، یــەک تاکــە 

ئەدەبیاتــی  لەنــاو  ڕاســتەقینە  جوتیــاری 

نەبــووە. بوونــی  ڕووســییدا 

و  ئارامگرتــن  ئــەم  *ئایــا 
هــەر  لینیــن،  تامەزرۆییــەی 

و  ئــەدەب  بــە  تایبەتــن  تەنهــا 
الیەنــە  نەخێــر  یاخــود  هونــەر، 
ئایدۆلۆژییەکــەش دەگرێتــەوە، کــە 
بێگومــان پەیوەندییەکــی بەتینــی 
سیاســەتدا  لەگــەڵ  ڕۆژانــەی 
هەبــووە، بــۆ نموونــە لــەو بوارانە: 

ڕۆژنامــە؟
ــە  ــی دووالیەن ــی ڕوانگەیەک ــن خاوەن -لینی

بــوو، کــە لــەو ڕێگەیەشــەوە جارێکــی دیکــە 

ــع دەکات.  ــی واقی ــە دیالەکتیک گوزارشــت ل

ئــەو -بــۆ منوونــە- ســەرجەم دۆزینەوەکانــی 

قبووڵکــردووە،  رسوشــتییەکانی  زانســتە 

بــەوەش ئــەو بنەمایــەی ڕەتکــردەوە کــە 

زانســتە  ڕاســتکەرەوەی  وەک  مارکســیزم 

بــەاڵم  نیشــاندەدات.  رسوشــتییەکان 

Vladimer Lenin
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ــت  ــە زانس ــی ک ــەوە دەیزان ــی دیک لەالیەک

ــە  ــی گرنگــە، هەربۆی فاکتەرێکــی ئایدۆلۆژی

تێدەکۆشــا دژ بــەو ئاڕاســتە ئایدیالیســتییەی 

لەنــاو زانســتی مۆدێرنــدا ســەریهەڵدابوو، 

بێگومــان ئــەم کارەشــی بەجۆرێــک بــوو 

کــە هیــچ گۆڕانێــک بەســەر ئــەو بنەمــا 

نەگــۆڕە دروســتانەدا نەهێنێــت کــە زانســتە 

پێیگەیشــتوون. رسوشــتییەکان 

لــەو دەمــەی لینیــن ڕەخنــەی ڕەخنــەی 

دۆزینەوەکانــی  یەکەمیــن  دەنووســی، 

ــی  ــە بەپێ ــوو، ک ــرن دەرکەوتب ــای مۆدێ فیزی

ــتە  ــەو زانس ــن پێویســتبوو ئ ــی لینی بۆچوون

نوێیــە هەمــوو هاوکێشــەکان لەخۆبگرێــت، 

دەربــارەی  هاوکێشــەکانی  منوونــەی  لــە 

بەڕاســت  کــە  کاتێــک  بێگومــان  ئەتــۆم، 

ئــەوە  لەڕاســتیدا  بــەاڵم  دەگەڕێــن. 

دەتوانرێــت  ئایــا  کــە  دەستنیشــانبکرێت 

جیــا  و  ســەربەخۆ  شــتێکی  وەک  ئەتــۆم 

فەلســەفەی  –وەک  مــرۆڤ  ئاگایــی  لــە 

لێدەکاتــەوە-  جەختــی  مارکســیزم 

درکبکرێــت و تێگەیشــن هەبێــت بــۆی، 

یاخــود النــی کــەم وەک بەرهەمــی ئاگایــی 

دووەمیــان  گریامنەیــەی  ئــەم  مــرۆڤ؟ 

تایبــەت نابێــت بــە زانســتە رسوشــتییەکان، 

ئاڕاســتەیەکی  لــە  و  پڕەنســیپێکە  بەڵکــو 

فەلســەفیی دیاریکــراوەوە ســەریدەرهێناوە، 

و لینیــن لــە کتێبەکەیــدا »ڕەخنــەی ڕەخنــە« 

پڕەنســیپێکی  بەوپێیــە  ڕەتیکردۆتــەوە، 

ئایدیالیســتییە. چەندیــن جــاری دیکــەش 

دووپاتکردۆتــەوە،  ڕەتکردنەوەیــەی  ئــەم 

بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە نایــەت کــە لینیــن 

خــۆی خســتۆتە پێگەیەکــەوە و لەوێــوە بــە 

نــاوی مارکســیزمەوە ئیــدارەی دۆزینــەوە 

و حکومیــان  بــدات  نوێیــەکان  زانســتییە 

بەســەردا بــدات.

زانســتە  بــۆ  ئەمــە  *ئایــا 
ڕاســتە؟ کۆمەاڵیەتییەکانیــش 

زانســتە  بــۆ  مــن  بۆچوونــی  بــە  -نــا 

بیرمــان  نییــە،  ڕاســت  کۆمەاڵیەتییــەکان 

نەچێــت کــە شۆڕشــی هاوشــێوە لــە کایــەی 

ــدە  ــداوە، هێن زانســتە رسوشــتییەکاندا ڕووی

ســەردەمەکانی  بــە  ئامــاژە  کــە  بەســە 

)گالیلــۆ(  و  )کیپلــەر(  و  )کۆپەرنیکــۆس( 

بکەیــن. بێگومــان ناکرێــت بە نــاوی ئازادیی 

هاوڕابیــن  رسوشــتییەکانەوە،  زانســتە 

دووپاتکردنەوانــە:  جــۆرە  ئــەم  لەســەر 

کــە  زەوییــە  ئــەوە  بخوازیــت  »ئەگــەر 

بــە دەوری خــۆردا دەســوڕێتەوە، ئەگــەر 

ــە دەوری  ــە ب ــۆرە ک ــەوە خ ــخوازیت ئ بش

زەویــدا دەســوڕێتەوە«. لەبەرئــەوەی گالیلــۆ 

ــەوەی  ــر ئ ــان هەڵنەگ ــێوەیەکی گوم ــە ش ب

بــۆ دووپاتکردوینــەوە کــە زەوی بــە دەوری 

دەســوڕێتەوە. خــۆردا 

کــە  پێیوایــە  ڕەوا  شــێوەیەکی  بــە  لینیــن 

شــێوەیە  لــەم  دۆزینەوەیەکــی  مارکســیزم 

زانســتییەوە  لــەڕووی  ئەگــەر  کــە  بــووە، 

ناتوانیــن  دۆزینەوەیەکــە  بیــن  شــێلگیر 

هەربۆیــە  بکەیــن،  نەبــان  لــێ  خۆمانــی 

رسوشــتییە-  شــتێکی  ئەمــە  –کــە  لینیــن 

مارکسیســتی  دژە  ئابووریــی  ڕێگەینــەدەدا 

ــە زانکــۆ سۆسیالیســتییەکاندا بخوێندرێــت،  ل

بــەاڵم لەســەر ئاســتێکی بــااڵی کولتــووری 

کۆمەڵگــە ئــەم میکانیزمــەی نەســەپاند. لینین 

بــەردەوام دانــی بــە گرنگیــی ئەو فەیلەســوف 

ــز  ــە هەرگی ــا ک ــەدا دەن ــەر و ئەدیبان و نووس

لــە ڕۆژان مارکسیســت نەبــوون. ڕۆژێــک 

ــتەیەی  ــتومڕە بەرجەس ــەم مش ــن ئ دەتوانی

هیــچ  )کــە  ڕاســتی  و  هەڵــە  نێــوان 

ــدات(  ــەردا ب ــاری بەس ــە بڕی ــایەک نیی یاس

ــود  ــن، یاخ ــی ببینی ــە ڕوون ــدا ب ــاو لینین لەن

وەربگرینــه  لــێ  منوونەیەکــی  دەتوانیــن 

ــی  ــا ماف ــە ئای ــۆ ک ــتایەکی زانک وەک مامۆس

ئــەوەی هەیــە خاوەنــی کورســیی وانەبێژیی 

ــا. ــان ن ــت ی ــۆی ببێ خ

بــەوە  بــاوەڕم  بــەاڵم  *ڕاســتە، 
توێژینــەوە  بتوانیــن  هەیــە 
توێژینــەوە  و  ئایدۆلۆژییــەکان 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە شــێوەیەکی 
بکەیــن،  پێشــکەش  گریمانەیــی 
لــەم  هەندێــک  دواتریــش  و 
بــن  دەستەوەســتان  گریمانانــە 
لەئاســت دووپاتکردنــەوەی ڕاســتی 

خۆیانــدا؟ دروســتیی  و 
مارکســیزم  پێیوانەبــووە  هەرگیــز  -لینیــن 

بریتییــە لــە کۆکردنــەوەی کۆمەڵــە باوەڕێــک 

هەمیشــە  بــۆ  و  بەردەوامــی  بــە  کــە 

پێیوابــووە  بەڵکــو  دروســن،  و  ڕاســت 

دروســتە  تێڕوانینــی  و  تیــۆر  یەکەمیــن 

لەســەر کۆمەڵگــە، تیۆرێــک کــە بەهــۆی 

لەگــەڵ  بەتینــەوە  پەیوەندیــی  بوونــی 

پەرەســەندنی کۆمەاڵیەتییــدا گەشــە دەکات 
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پەرەســەندنە  ئــەم  پەرەدەســەنێت،  و 

و  پەرەدەســەنێت  چــۆن  هــەروەک 

بەرەوپێشــەوە دەچێــت، بەهەمــان شــێوە 

بــەرەو  و  بــکات  پاشەکشــە  دەشــێت 

پڕۆســەیەکی  هەمــوو  لــە  بێــت.  دواوە 

پەرەســەندندا، ئــەم لێکدژییــە هەیــە کــە 

مارکــس و ئەنگڵــس و لینیــن دۆزیویانەتــەوە 

و دەستنیشــانیان کردووە. لینیــن تەنها داوای 

دەکــرد کــە پێویســتە جەختبکرێتــە ســەر 

ڕاســتی و دروســتیی تیــۆر و لێکۆڵینــەوە لێــی 

ــان  ــییەوە. گوم ــی سیاس ــەی خەبات ــە میان ل

دوالیســتیی  ڕوانگــەی  کــە  نییــە  لــەوەدا 

لینیــن، بــە هیــچ جۆرێــک بــە مانــای بوونــی 

دوو گریامنــە نایــەت کــە لــە یــەک کاتــدا بــە 

هەڵــە و بــە ڕاســت دابرنێــن.

گفتوگــۆ  بــۆ  بەرفراوانــی  بوارێکــی  ئــەو 

بەئاگابــوو  هەمیشــە  بــەاڵم  دەکــردەوە، 

ــارەی  ــک دەرب ــە حەقیقەتێ ــی تاک ــە بوون ل

هەربۆیــە  پێــدراوەکان،  لــە  یەکێــک 

نــاوی  بــە  کەســانێک  لەمــڕۆدا  ئــەوەی 

فرەئایدیایــی  بانگەشــەی  ڕیفۆرمخــوازەوە 

بەتــەواوی  پێکەنینــە،  جێگــەی  دەکــەن، 

لێکدژەکانیــان  شــتە  و  شــتە جیــاوازەکان 

کــە  دۆخێــک  بوونــی  تێکەڵکــردووە. 

بــۆ  بێــت  گفتوگــۆ  و  گــەڕان  پاڵنــەری 

ســاڵ  بیســت  مــاوەی  بــۆ  منوونــە، 

ــە  ــت، ب ــەت دەردەکەوێ ــو حەقیق هەتاوەک

هیــچ جۆرێــک بــەو مانایــە نایــەت کــە 

حەقیقەتێکــی دووالیەنەیــە یاخــود ســێ 

ــا  ــەوە تەنه ــەک حەقیقەت ــە ی ــە، ل حەقیقەت

ــت. ــەت هەڵدەهێنجرێ ــە حەقیق ــەک تاک ی

*لەســەر بنەمــای ئــەوەی باســتکرد، 
ــەی  ــەو ڕێگەی ــن ئ ــن بڵێی دەتوانی
ــا  ــەت دەڕوات، تەنه ــەرەو حەقیق ب

یــەک ڕێگــە نییــە؟
ڕێگەیەکــی  نــە  و  ڕێگەیــە  یــەک  -نــە 

یەکگرتووشــە. لینیــن خــۆی بــەراورد بــە 

مارکــس، لــە بابەتــە گرنگەکانــدا، هاوڕابــوو 

ــان  ــوێ. بیرم ــەواو ن ــی ت ــەر بژاردەیەک لەس

نەچێــت کــە مارکــس پێشــبینیی ئــەوەی 

کــردووە وەرچەرخــان لــە ســەرمایەدارییەوە 

هــەرە  واڵتــە  لــە  سۆســیالیزم  بــەرەو 

پەرەســەندووەکاندا  و  پێشــکەوتوو 

ڕوودەدات. لــەو دەمــەی لینین لــەم بوارەدا 

ئایدیــا و بیرۆکەی تایبەت بەخۆی پێشــکەش 

کــردووە، واتــە باســی لــە پرســی سۆســیالیزم 

پێشــنەکەوتووەکاندا،  لــە واڵتــە  کــردووە 

ــیالیزم،  ــە سۆس ــوو ل ــن بریتیب ــژاردەی لینی ب

بــە مانایەکــی دیکــە لینیــن ســەرچاوەی 

لــە  بریتیبــوو  بیرۆکەکانــی  و  بڕیــار 

زەروورەتــی پێــدراوی دۆخــی مێژوویــی. 

ــە ڕوســیای ســاڵی  ــە کــە ل مەبەســتم لەوەی

جەماوەریــی  بزووتنــەوەی  دوو  1917دا 

یەکــەم  بزووتنــەوەی  هەبــوون.  گــەورە 

جەمــاوەری  ڕەتکردنەوەیەکــی  هەمــوو 

دژ بــە جەنگــی ئیمپریالیســتی لەخۆیــدا 

دووەم  بزووتنــەوەی  بــەاڵم  هەڵگرتبــوو، 

گوزارشــت بــوو لــە خواســت و ویســتی 

دەســتی  لــە  ڕزگاربــوون  بــۆ  جوتیــاران 

بەدەســتهێنانی  و  دەرەبەگایەتــی 

شــێوەیەکی  بــە  مبانەوێــت  گــەر  زەوی. 

بزووتنەوەکــە  هــەردوو  ئەبســرتاکت 

هەریەکێکیــان  دەبینیــن  شــیبکەینەوە، 

ڕاســتەقینەیان  سۆسیالیســتیی  ڕەنگێکــی 

پێوەدیــارە، بــە مانــای بەرتەســکی وشــەکە. 

دەوڵەتێکــی  تەنانــت  »ئاشــتی«  دواجــار 

بۆرژوازییــش دەتوانێــت بەدیبهێنێــت، هــەر 

ئــەو دەوڵەتــە بۆرژوازییــەش دەتوانێــت 

ــکات.  ــەش ب ــدا داب ــەر جوتیاران زەوی بەس

بــەاڵم لــەو کاتــەدا ئــەوە تەنهــا حزبــە 

بــە  دژ  کــە  نەبــوون  بۆرژوازییــەکان 

ئاشــتیی دەســتبەجێ و ڕاگرتنــی جەنگــی 

تەنانــەت  بەڵکــو  بــوون،  ئیمپریالیســتی 

لــە  دیکــەش  جەماوەرییەکانــی  پارتــە 

ــگێڕ  ــتی شۆڕش ــی سۆسیالیس ــەی پارت منوون

)وەک  دیکــەش  کرێکارییەکانــی  پارتــە  و 

مەنشــەڤیکەکان( دژ بــەم بابەتــە بــوون. 

بەرامبــەر  هەڵوێستیشــیان  لــە  جگــە 

بــە  و  تونــدی  بــە  زۆر  جەنگــە،  ئــەم 

بەردەســتیانەوە،  ئامڕازەکانــی  هەمــوو 

بــوون  زەوی  دابەشــکردنی  بــە  دژ 

وردە  وردە  ئیــدی  جوتیارانــدا،  بەســەر 

ڕوون  لینینــدا  لەبەرچــاوی  دۆخەکــە 

ــە  ــوو ک ــەوە کردب ــی ب ــش درک ــوو، ئەوی ب

تەنهــا شۆڕشــی سۆسیالیســتی دەتوانێــت 

خواســت و ویســتەکانی ســەدان ملیــۆن 

تەنهــا  هەربۆیــە  بەدیبهێنێــت.  کــەس 

خەیاڵێکــی تاکتیکــی نەبــوو لــە مێشــکی 

لــە  شــۆڕش  ئەنجامدانــی  بــۆ  لینینــدا 

ــە  ــەو شۆڕش ــو ئ ــەردا، بەڵک ــی ئۆکتۆب مانگ

بەرئەنجامــی شــیکردنەوەیەکی کۆنکرێتیــی 

 1917 ســاڵی  ڕوســیای  واقیعیــی  دۆخــی 

ــوو. ب
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دەربــارەی  کــردووە  زۆر  *قســەت 
ئارامیــی و دانبەخۆداگرتنــی لینیــن 
ــاواز  ــانەی جی ــەو کەس ــەر ئ بەرامب
بەرامبــەر  یاخــود  لێــی،  بــوون 
ئــەو ئایدیایانــەی جیــاواز بــوون 
لــە ئایدیاکانــی خــۆی، پێموایــە 
لــە  ئارامگرتــن شــتێکی گرنگــە 
وێــڕای  شۆڕشــگێڕییدا،  ڕەفتــاری 
نیــگادا  یەکــەم  لــە  ئــەوەی 
شــۆڕش  دژبــەری  شــتێکی  وەک 

دەردەکەوێــت؟
ئــەم  منوونــە  دوو  بــە  -دەمەوێــت 

لــە  شــیبکەمەوە.  لینیــن  خەســڵەتەی 

ــوو الی  ــەوە ڕوون ب ــدی ئ ســاڵی 1905دا ئی

لینیــن کــە بزاڤــی شۆڕشــگێڕی ڕووبــەڕووی 

ئیــدی  دەبێتــەوە،  کوشــندە  گورزێکــی 

ــە(  ــی پێچەوان ــۆڕش )شۆڕش ــی دژەش قۆناغ

ــەڵ  ــەکان لەگ ــرەوە ناکۆکیی دەســتیپێکرد، لێ

)بۆگدانۆڤ-لۆناچارســکی(  ڕەوتەکــەی 

هەڵبژاردنــەکان. دەربــارەی  دەســتیپێکرد 

لینیــن،  دانبەخۆداگرتنــەی  و  ســیام  ئــەم 

بچوکەکانــدا  شــتە  لــە  بەتەنهــا  هــەر 

ــەورە و  ــتە گ ــە ش ــو ل ــووە، بەڵک دەرنەکەوت

ــووە.  ــی ســاڵی 1917شــدا دەرکەوت دیارەکان

پیرتســبۆرگ(  )ســان  کرێکارانــی  کاتێــک 

گەرموگــوڕدا  هەڵچوونێکــی  دۆخــی  لــە 

گــەورە  خۆپیشــاندانێکی  بڕیاریانــدا 

ئەنجامبــدەن، لینیــن دژ بــە ئەنجامدانــی 

ئــەم خۆپیشــاندانە وەســتایەوە، لەبەرئەوەی 

ــاوەڕەدا بــوو هاوســەنگیی هێــزەکان  ــەو ب ل

یەکــدا  لەگــەڵ  وەهــا  شــێوەیەکی  بــە 

گونجــاون، کــە دەرئەنجامــی کارەســاتئامێزی 

بــۆ پرۆلیتاریــا لێدەکەوێتــەوە، لەبەرئــەوەی 

هاوپیەمانەکانــی  بــە  پشــت  بۆرژوازیــی 

هەمــوو  ئەوانیــش  دەبەســتێت، 

ــڕای  ــن وێ ــەن؛ وەک دەزان ــتیوانیی دەک پش

لەگەڵدانەبوونــی لینیــن ئــەو خۆپیشــاندانە 

ئەنجامــدرا و بــووە بەشــێک لــە ســیامکانی 

شــەڕی ناوخــۆی ڕوســیا، بــەاڵم ئــەوەش 

ڕوونــە کــە پرۆلیتاریــا ڕووبــەڕووی شكســت 

بــووەوە و گورزێکــی تونــدی بەرکــەوت، 

لینینیــش ناچاربــوو بگەڕێتــەوە بــۆ خەباتــی 

ــر  ــی زیات ــۆڕش هەنگاوێک ــەاڵم ش ــی، ب نهێن

کودەتاکــەی  کاتێــک  پێشــەوە  چــووە 

شکســتیهێنا. کۆرنیلــۆڤ 

دووالیەنــە  شــێوەیەکی  بــە  لینیــن 

لەالیــەک  شــیکردۆتەوە.  بابەتــەی  ئــەم 

 1917 ســێپتەمبەری  مانگــی  پێموابێــت 

ــدا  ــن وتارێکــی نووســی و تێی ــە لینی ــوو ک ب

داوای لــە زۆرینــەی شــورا کرێکارییــەکان 

ــگێڕەکان و  ــتە شۆڕش ــە سۆسیالیس ــرد )وات ک

مەنشــەڤیکەکان( کــە دەســەاڵت وەربگــرن، 

پارتــی  کــە  پێــدان  ئەوەشــی  بەڵێنــی 

کۆمۆنیســت بــە گوێــرەی ئــەوەی ئــەوان 

لــە کایــەی ڕیفۆرمــە سۆسیالیســتییەکاندا 

پێشکەشــیدەکەن، ئۆپۆزســیۆنێکی دڵســۆز 

دەبێتــک، بــەاڵم دوای چەنــد ڕۆژێــک هــات 

وتارێکــی دیکــەی نووســی و تێیــدا جەختــی 

لــە  دۆخــەی  ئــەو  کــە  کــردەوە  لــەوە 

پێشــووتریدا خســتوویەتیەڕوو  وتارەکــەی 

ــۆ  ــا ب ــی تەنه ــردوو. کاریگەرییەکان ــە ڕاب بۆت

چەنــد ڕۆژێکــی دیاریکــراو بــوو.
Vladimer Lenin
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بــەم شــێوەیە مانگــی ئۆکتۆبــەر هاتەپێــش، 

ــە و بەبــێ هیــچ ئارامگرتنێــک  لینیــن بەپەل

داوای بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی کــرد، 

لەســەر  ڕادەی ســووربوونی  بــە هەمــان 

بــۆ  تەمــووز،  مانگــی  خۆپیشــاندانەکەی 

خــۆی  پەیوەندیــی  درێــژ  ماوەیەکــی 

ســەرەکییەکان  دێرینــە  هــاوڕێ  لەگــەڵ 

بچڕانــد )وەک زینۆڤیێــڤ و کامینیێــڤ(؛ 

ــە مانگــی تەمــووزدا ئارامیــی  واتــە لینیــن ل

ئۆکتۆبــەردا  لــە مانگــی  بــەاڵم  نیشــاندا، 

ــەش  ــوو ئەم ــرنا، هەم ــە نەبی ــەم ئارامگرتن ئ

و  پێــدراو  کــە  ئەوەبــوو  هۆکارەکــەی 

بابەتییەکانــی  و  خودیــی  بارودۆخــە 

بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕیی لەبەرچاوگرتبــوو. 

کەواتــە بــا جارێکــی دیکــە بگەڕێینــەوە بــۆ 

ــە  ــی ل ــوو بابەتەکان ــە هەم ــەی ک ــەو خاڵ ئ

دەور دەخولێتــەوە، بەتایبــەت لــە پرســە 

ئایدۆلۆژییــە گەورەکانــدا، ئــەوەی هەمیشــە 

شــیکردنەوەی  کــە  بریتییــە  بڕیــاردەرە 

دۆخــە  واقیعییانــەی  و  بەرجەســتە 

واقیعییەکــە. و  بەرجەســتە 

ــۆس  ــە )الن ــی ب ــن چ ــە لینی *بیرت
بــە  ســەبارەت  گــوت  تاجــی( 

بێئارامیــی؟ و  پەلەکــردن 
کۆنگــرەی  مۆســکۆ  لــە   1934 ســاڵی   -

تاجــی(ش  )النــۆس  بەســرتا و  نووســەران 

تێیــدا بەشــاربوو. مــن پەیوەندیــم لەگەڵیــدا 

و  کــردم  ســەردانی  بــوو.  بــاش  گەلێــک 

پرســیاری لێکــردم کــە )هیتلــەر( دەتوانێــت 

مبێنێتــەوە.  حکومــدا  لــە  ســاڵ  چەنــد 

نیــم  وەاڵممدایــەوە کــە مــن پێغەمبــەر 

ــەوەی  ــەاڵم ئ ــەم. ب ــوو بک ــبینیی داهات پێش

ــۆ  ــەوەم ب ــرد و خوێندن ــبینیم دەک ــن پێش م

کردبــوو مــاوەی 10-15 ســاڵ دەتوانێــت 

لــە دەســەاڵتدا مبێنێتــەوە. تووڕەییەکــی زۆر 

النــۆس تاجیــی گرتبــووەوە و دەموچــاوی 

ســوور بووبــووەوە، بــە تونــدی کێشــای 

هاواریکــرد:  بەڕوومــدا  و  مێزەکــەدا  بــە 

ــۆڕش  ــی ش ــۆڕش و بەرپاکردن ــەی ش بەوپێی

شــتێکی هــەروا ئاســان نییــە، هەربۆیــە 

کۆمۆنیســتێکی ڕاســتەقینە نیــم، ئەمــەش بە 

ــە. ــێ ئارامیی ــردن و ب ــێوە پەلەک ــان ش هەم

ــە  ــی دیک ــە منوونەیەک ــاژە ب ــت ئام دەمەوێ

بکــەم، کــە هەتاوەکــو ئێســتا الی هیــچ 

ــدارە  ــش پەیوەندی ــوە، ئەوی کەســێک نەمدی

بــە هەمــان بابەتــەوە کــە ئێمــە قســەی 

گەورەکانــی  ڕێپێوانــە  دەکەیــن:  لەســەر 

خــراپ  زۆر  شــێوەیەکی  بــە  مۆســکۆ 

ڕێکخرابــوون. بــۆ منوونــە کاتێــک پێویســتبوو 

کرێکارانــی کارگەیەکــی دیاریکــراو بەنــاو 

گۆڕەپانــی ســووردا تێبپــەڕن لــە ســەعات 

یەکــی دوای نیــوەڕۆدا، پێویســت بوو هەمان 

ســەرلەبەیانییش  شەشــی  ســەعات  ڕۆژ 

بــا  کۆببنــەوە.  دیکــە  جێگەیەکــی  لــە 

بــە چــاوی  کــە  بگێڕمــەوە  بــۆ  شــتێکت 

ــم،  ــدا بینی ــە ڕێپێوانەکان ــە یەکێــک ل خــۆم ل

بەتەنیشــت ژنێکــی زۆر جــوان و نایابــدا 

دەڕۆیشــتم، کــە لــە دوای ســاڵی 1919ـــەوە 

کاتــی ڕێڕۆیشــتنەکەدا  لــە  کۆچیکردبــوو. 

لێــوە  کریملنــامن  کۆشــکەکانی  وردەوردە 

دەرکــەوت، ئــەو ژنــەی باســم کــرد بەوپــەڕی 
György Lukács
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هوتافــی  و  هاواریدەکــرد  حەماســەتەوە 

باشــرت  وەهــا  ڕەنگــە  »بڕوانــە،  دەکێشــا: 

ــەوە،  ــدا کۆببین ــە شەشــی بەیانی بێــت کــە ل

ــەوە،  ــن!«. منیــش وەاڵمــم دای ــا ببینی دەی ب

بــەاڵم وەاڵمەکــەم گەلێــک جیاوازتــر بــوو لــە 

وەاڵمەکــەم بــۆ النــۆس تاجی، گوتــم: »ئەگەر 

لینیــن ئــەو ئارامگرتــن و دانبەخۆداگرتنــەی 

بەلشــەڤیکەکان  ئــەوا  هەبووایــە،  تــۆی 

نەیاندەتوانــی بگەنــە کریملیــن و لەوێــوە 

حکومڕانــی بگرنــە دەســت«.

دوو  ئــەم  ڕادەیــەک  چــی  تــا  نازانــم 

ــۆن  ــە چ ــت ک ــان دەرخس ــە ئەوەی منوونەی

ئارامگرتــن یاخــود پەلەکــردن دوو شــتی 

پێچەوانــەی میتافیزکیــی نیــن کــە یەکێکیــان 

بەڵکــو  بســڕێتەوە،  دیکەیــان  ئــەوی 

–دەمەوێــت  مــرۆڤ  لەســەر  پێویســتە 

ــۆ پڕەنســیپێکی  ــرەدا بگەڕێمــەوە ب هــەر لێ

لینیــن: شــیکردنەوەی واقیعییانــە بــۆ دۆخــی 

خاوەنــی  کاتــدا  هەمــان  لــە  واقیعــی- 

بێــت. پەلەکردنیــش  و  ئارامگرتــن 

پرســیار  دەتوانیــن  *ئایــا 
ڕەفتــاری  ماهیەتــی  دەربــارەی 
کامڵــی شؤڕشــگێڕی بکەیــن لــە 
پەیوەندییــدا لەگــەڵ زۆربــەی ئــەو 
ــا  ــێوازی جیاجی ــە ش ــەی ب ڕووداوان
ڕوودەدەن؟ بــۆ نموونــە با لەالیەک 
خوێندکارییــەکان  بزووتنــەوە 
وەربگریــن و لەالیەکــی دیکــەش 
سۆسیالیســتییەکان:  دەوڵەتــە 
شۆڕشــگێڕ  دەتوانیــت  چــۆن 

هێــزە  کــە  واڵتێکــدا  لــە  بیــت 
ــیی  ــەر کورس ــگێڕەکان لەس شۆڕش
دەســەاڵت دانیشــتوون و لەســەر 
ــەدا  ــەو پێگەی ــان ل ــای بوونی بنەم
خاوەنــی ئەرکــی جیاجیــان؟ تــۆ کــە 
ــە 50 ســاڵە خــۆت  ــر ل مــاوەی زیات
چــی  دادەنێیــت،  شۆڕشــگێڕ  بــە 
بیڵێیــت؟ بارەیــەوە  لــەم  هەیــە 

بزووتنــەوە  چوارچێــوەی  لــە  هــەر  -بــا 

بــە  مــن  مبێنینــەوە،  خوێندکارییەکانــدا 

خۆشەویســتیی  و  شــانازی  چاوێکــی 

گــەر  چونکــە  دەڕوانــم،  لێــی  گــەورەوە 

ــاڵی  ــە س ــن ب ــەراورد بکەی ــتا ب ــی ئێس دۆخ

بــە ڕوونــی بۆمــان دەردەکەوێــت   1945

الیــف«،  ئــۆف  وی  »ئەمریــکان  کــە 

مۆنۆپۆڵیســت،  ســەرمایەداریی  واتــە 

ــەت لەســەر ئاســتە ئایدۆلۆژییەکــەش  تەنان

ســەرکەوتووە لــە ئێســتادا، یــان النــی کــەم 

تەنانــەت  دەجوڵێــت،  توێژێــک  تەنهــا 

ئەگــەر بابەتەکــە بەبــێ ئاگاییــش بێــت، 

بەکارناهێنــن،  دروســت  ئامــڕازی  مــادام 

ــە  ــان ب ــە زی ــە و ن ــە هیــچ مانایەکــی هەی ن

دەگەیەنێــت. هیچیــش 

دەمەوێــت بەراوردێکــی ڕەمزییــت بۆ بکەم: 

کاتێــک ســەرمایەداریی مۆدێــرن لەدایکبــوو، 

پــاش کەڵەکەکردنــی جۆریــی، کرێــکاران بــە 

شــێوەیەکی خۆڕســک و خۆبەخــۆ هەســتیان 

ئــەوان  ماندووبوونــی  کــە  کــرد  بــەوە 

ئامێرەکانــەوە.  بەرژەوەندیــی  دەچێتــە 

ــە  ــزم(، وات ــەم هەســتکردنە بنەمــای )لودی ئ

ــوو. ــرەکان ب ــکاندنی ئامێ ــی تێکش بزاڤ

ئەگەرچــی پڕۆســەی تێکشــکاندنی ئامێــر 

دروســت  تاکتیکێکــی  مەکینــەکان  و 

ئــەوەش  ســەرەڕای  ئــەوا  نەبووبێــت، 

ــر  ــووە، دوات ــگ ب ــی گرن ــان قۆناغێک بێگوم

لــە  خۆیــان  تــا  کرێکارانــەوە  بــە  پاڵینــا 

ــن  ــە. م ــەن. زۆر باش ــەندیکاکاندا ڕێکبخ س

کــردەی  منوونــەی  ئەڤانــگارد  پێموانییــە 

ســەرەتایەکن  بەڵکــو  بێــت،  شۆڕشــگێڕی 

ــدا.  ــژووی جیهان ــە مێ ــوێ ل ــی ن ــۆ بزاڤێک ب

ڕابەرانــی  کــە  نییــە  ئــەوە  مەســەلەکە 

بیردەکەنــەوە  مــن  وەک  خوێنــدکاران 

ــت  ــەوە لەپش ــەڕووی بابەتیی ــا: ل ــود ن یاخ

خۆیــان  –وەک  شــتانەوە  ئــەم  هەمــوو 

بــۆ  هەیــە  »ڕەتکردنەوەیــەک  دەڵێــن- 

بــوون بــە گەمــژەی نــاو پیشــەیەک، کــە 

هەربۆیــە  بەڕێوەیدەبــات«،  ســەرمایە 

ــەم  ــن. ئ ــدا دەگەڕێ ــەدوای دەروازەی نوێ ب

ــەوە،  ــتا نەدۆزراوەت ــەش، هێش دەروازە نوێی

مــادام  لەبەرئــەوەی  ناشــدۆزرێتەوە 

بەرامبــەر  ناتوانێــت  گەورەتــر  توێژێکــی 

ڕاپەڕێــت.  مۆنۆپۆڵیســت  ســەرمایەداریی 

بــە  ڕاپەڕینــە  ئــەم  ســەرەتاکانی 

و  ئەمریــکا  لــە  ســەرەتایی  شــێوەیەکی 

فۆڕمــی  لــە  دەبینیــن  دیکــە  واڵتانــی 

ــن  ــان دەتوانی ــدا، ی ــەوەی دژە جەنگ بزووتن

ڕەشپێســتەکاندا  پرســی  لەنــاو  بابەتەکــە 

ــدا  ــە لەگەڵی ــەوە ک ــەو گفتوگۆیان ــن، ب ببینی

دەکرێــت. دەتوانیــن بڵێیــن لــە قۆناغــی 

شۆڕشــگێڕیداین  ڕاپەڕینێکــی  ســەرەتای 

ــە  ــت، ک ــەرمایەداریی مۆنۆپۆڵیس ــە س دژ ب

ئاگامــان  دەبێــت  –بــەاڵم  هاوشــێوەیە 
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لــەوە بێــت شــتەکان لــە مێــژوودا دووبــارە 

بزووتنــەوەی  ڕابوونــی  لەگــەڵ  نابنــەوە- 

کرێــکاری لەنێــوان ســااڵنی کۆتایــی ســەدەی 

ــەو  ــۆزدە. ل هــەژدە و ســەرەتای ســەدەی ن

دەمــەدا قســە لەســەر مارکســیزم نەدەکــرا، 

نەبووایــە  قۆناغــە  ئــەو  ئەگــەر  بــەاڵم 

لەدایکنەدەبــوو. مارکســیزم  هەرگیــز 

بــەاڵم پەیوەســت بــە دۆخــی ئێســتامانەوە، 

سۆســیالیزم  ســەرلەنوێ  بڵێــم  دەتوانــم 

بۆتــەوە:  گــەورە  پرســێکی  ڕووبــەڕووی 

ــە  ــوو ل ــەورە ب ــێتیی گ ــن کەس ــن دوایی لینی

لــە  شــیامنەکراو  پەرەپێدانــی  پڕۆســەی 

ــەندنەش  ــەم پەرەس ــردوودا، ئ ــی ڕاب زەمەن

قــورس  شــتێکی  بۆتــە  بەردەوامــی  بــە 

بیرمــان  پێویســتە  بەدینەهاتــوو.  و 

نەچێــت کــە لــە ســەرەتای بزووتنــەوەی 

مارکــس  بەســە  –هێنــدە  کرێکارییــدا 

لەبیربێــت-  لینینــامن  و  ئەنگڵــس  و 

کەســێتیی ئایدۆلۆژیــی گــەورە و ڕابــەری 

مرۆڤــدا  یــەک  لــە  هــەردوو  سیاســی، 

کۆبووبوونــەوە. ئــەم دوو ســیامیە، ئــەم 

ئــەو  کەســێتیی  لەنــاو  خەســڵەتە،  دوو 

ــە  ــوو ک ــان و یەکیانگرتب ــاوەدا دەژی ــێ ن س

ــەو  ــوو ب ــتالینیش دەب ــان، س ئێســتا ناومهێن

جــۆرە بووایــە بۆئــەوەی ببێتــە جێگــرەوەی 

ــی  ــی بابەتی ــی حکوم ــە بەپێ ــن. پێموای لینی

شۆڕشــگێڕێکی  ســتالین  مێژوویــی، 

بــاوەڕدار بــوو. پیاوێکــی گەلێــک بەئــاگا 

ــوو،  ــاوازە ب ــوو، گەمەکارێکــی ن ــا ب و بەتوان

ــوو لەهــەر  ــەدەر ب ــم ب ــم بڵێ ــەاڵم دەتوان ب

ئایدۆلــۆژی. کرانەوەیەکــی 

لــە چەندیــن وتــاردا، کــە ئێســتا ناتوانــم 

لــەوە  باســم  شــیبکەمەوە،  هەموویــان 

و  مارکــس  ســەردەمی  لــە  کــە  کــردووە 

لەنــاو  ئایدۆلــۆژی  پڕەنســیپێکی  لینینــدا، 

ــوو،  ــدا هەب ــگێڕانەی کرێکاران ــی شۆڕش بزاڤ

بزووتنــەوەی  کــە  پڕەنســیپانەی  ئــەو 

ــەی  ــە ڕێگ ــاکان ل ــە جیاجی ــی واڵت کرێکاران

هەندێــک بڕیــاری تاکتیکییــەوە دەیانتوانــی 

ــتالین  ــژن. س ــوە داڕێ ــی لێ ــرتاتیژی خۆیان س

بڕیــاری  ئــەو  هەڵگێڕایــەوە؛  ئەمــەی 

خزمەتــی  خســتە  تیۆریــی  و  ســرتاتیژی 

ســەردەمی  لــە  تاکتیکییــەوە...  بڕیــاری 

لــە  بریتییبــوو  حــزب  ڕابــەری  ســتالیندا 

تیۆریســێنە  ئــەو  و  حــزب  ئایدۆلۆژیــای 

بەئاگایــە بــوو کــە هەمــوو شــتێکی دەزانــی؛ 

ــی( و  ــانی وەک )ڕاکۆس ــێوەیە کەس ــەم ش ب

ــن.  ــە دەرکەوت ــانی دیک ــی( و کەس )توفۆتن

بکەیــن  بــەوە  درک  بەتــەواوی  دەبێــت 

کــە بزووتنــەوەی کرێــکاری ڕووبــەڕووی 

یــان  دەبێتــەوە،  گــەورە  بارگرانییەکــی 

بــە مانایەکــی دیکــە ئەســتەمە بتوانێــت 

کەســانی وەک مارکــس و ئەنگڵــس و لینیــن 

پرســێکی  هەربۆیــە  بکاتــەوە.  دروســت 

گرنــگ خــۆی دەردەخــات، ئەویــش بریتییــە 

ــە بوونــی پەیوەندییەکــی بەتیــن لەنێــوان  ل

تاکتیکــی  و  ئایدۆلــۆژی  ســرتاکچەری 

سیاســیی حزبەکانــدا. بــە بۆچوونــی مــن 

هێشــتا ئــەم پرســە یــەکال نەبۆتــەوە، یاخــود 

بــە مانایەکــی دیکــە، لــەو بابەتــە گرنگانەیــە 

بزووتنــەوەی  لەبــەردەم  خــۆی  کــە 

قوتدەکاتــەوە. کرێکارییــدا 

پێویســتە لەســەر  بنەمایــە  ئــەم  لەســەر 

خەڵکــی خۆرئــاوا دان بــەوەدا بنێــن کــە 

گوزارشــت  مۆنۆپۆڵیســت  ســەرمایەداریی 

نییــە لــە قۆناغێکــی نــوێ، نــە گوزارشــتە لــە 

ــزم،  ــە کەپیتالی ــتە ل ــە گوزارش ــیالیزم، ن سۆس

پێویســتە کونجکۆاڵنــە شــیکردنەوەی بــۆ 

پێویســتە  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە  بکــەن. 

ــەم  ــی ب ــن زۆر گرنگ ــرەدا –م ــەرمان لێ لەس

پرســە دەدەم و هەمیشــە باســم کــردووە 

بەتــەواوی درک  کردۆتــەوە-  و دووبــارەم 

بــەوە بکەیــن کــە ســتالین لــە زۆربــەی شــتە 

ــن  ــینی لینی ــەر جێنش ــەک ه ــدا، ن گرنگەکان

ــووە. ــش ب ــەری لینینی ــو دژب ــووە، بەڵک نەب

دیدگایەکــی  لــە  و  ئاڕاســتەیەدا  لــەم 

منوونــە  بــۆ  گەڕانــەوە  مرۆڤدۆســتییەوە، 

کارێکــی  لینیــن،  شۆڕشــگێڕییەکەی 

لەپێشــینەیە، هەربۆیــە پێموایــە دیــدگای 

ــەوەک  ــن، ن ــی واقیعبی ــن وەک مرۆڤێک لینی

وەک کەســێتییەکی وەهمــی و ئەفســانەیی، 

وێــڕای  کــە  گرنگــە،  تابڵێــی  بابەتێکــی 

ــی  ــن خاوەن ــڕۆدا لینی ــتێک لەم ــوو ش هەم

هاوچەرخــە. سیاســەتی  ناواخنــی 
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